अपर िनबंधक, सहकारी सं था या संवग तील अिधका यांचा सेवा तपिशल
िदनांक 15/04/2014
अ. .

अिधका याचे नांव

ज मतारीख

सलग
सेवा

सेवा तपिशल

कालावधी

1

ी. डी. एल.
ओऊळकर, अपर
िनबंधक, सहकारी
सं था ( शासन) म.
रा. पुणे

01/06/57

07/09

12/1988 ते 08/1991
09/1991 ते 06/1993
06/1993 ते 05/1997
06/1997 ते 07/1999
07/1999 ते 11/1999
11/1999 ते 03/2001
03/2001 ते 07/2001
07/2001 ते 10/2001
10/2001 ते 05/2003
05/2003 ते 06/2004
06/2004 ते 31/12/04
01/01/05 ते 08/01/07
09/01/07 ते 13/07/09

2

ी. एस. के. सोनी,
अपर िनबंधक तथा
सह यव थापकीय
संचालक, महारा
पयटन िवकास
महामंडळ ( ितिन.)

01/11/63

07/11

1.उपिनबंधक,स.सं. को हापूर
2.िज हा उपिनबंधक,स.सं.को हापूर
3. िज हा उपिनबंधक,स.सं. सातारा
4. िज हा उपिनबंधक,स.सं. सांगली
5.सहकार आयु त यांचे खाजगी सिचव
6.सहिनबंधक,स.सं.(गृह) मु यालय,पुणे
7. ादे िशक सहसंचालक (साखर) पुणे
8.सहकाय.संचालक,एमसीडीसी, पुणे
9.सहसंचालक (साखर) म. रा. पुणे
10.सहिनबंधक,सा. .िव.मं ालय,मुंबई
11.िव.का.अ.स.प.व व.िव.मं ालय,मुंबई
12. ादेिशक सहसंचालक (साखर) पुणे
13.सहसंचालक (पणन) म. रा. पुणे
पदो नती
1.अपर िनबंधक,स.सं.( शासन)म.रा.पुणे
1.उपसंचालक (पणन) म. रा. पुणे
2.उपिनबंधक,स.सं. अहमदनगर तालुका
3.उपिनबंधक,स.सं. क याण, िज हा ठाणे
4.उपिनबंधक/खाजगी सिचव,मा.मं ी (सह.)
5. ादेिशक उपसंचालक, व ो ोग, मुंबई
6.खाजगी सिचव,मा. मं ी, नवी िद ली
7. ादेिशक उपसंचालक, व ो ोग, मुंबई
8.िज हा उपिनबंधक, स. सं. ठाणे
9.िनलंिबत
10.उपिनबंधक,स.सं. (म य) मुंबई
पदो नती
1.सहसंचालक, व ो ोग, नागपूर
2.कायकारी संचालक, महाटे स, मुंबई
3.िवशेष असाधारण रजेवर
4.स तीचा ित ा कालावधी
5.कायकारी संचालक, ाहक महासंघ, मुंबई
6.कायकारी संचालक, महानंद, मुंबई
7.िव.का.अ.मा.मं ी, अ न व नाग.पुरवठा
8.िव.का.अ. मा. उपमु यमं ी, म.रा.मुंबई
9.स तीचा ित ा कालावध
10.िव.का.अ. मा.मं ी,सा.बां. व पयटन
पदो नती
1.अ.िन./िव.का.अ. मा.मं ी,सा.बां. व पयटन
2.स. य.सं.महारा पयटन िव.म.मं. मुंबई
1.उपिनबंधक,स.सं. सी िवभाग, मुंबई
2.उपिनबंधक,स.सं. एल िवभाग, मुंबई
3.िज हा उपिनबंधक,स.सं. मुंबई (1) शहर
4. ादेिशक उप संचालक, व ो ोग, मुंबई
5.खाजगी सिचव, मा.समाजक याण मं ी
6.खा.स.मा. मं ी, अ न व नागरी पुरवठा
7.उपिनबंधक,स.सं. (म य) मुंबई
8.िवशेष असाधारण रजा
9.स तीचा ित ा कालावधी
पदो नती
1.सहसिचव, मुंबई कृ . उ प न बाजार सिमती
2.सहिनबंधक, स.सं. (उ ोग) मुंबई
पदो नती
1.अ.िन/सिचव,मुंबई कृ . उ. बाजार सिमती

3

ी. एस. डी. तुंगार,
अपर िनबंधक तथा
सिचव, मुंबई कृ िष
उ प न बाजार
सिमती, पुणे

25/05/65

07/11

14/07/09 पासून
06/1992 ते 08/1992
08/1992 ते 03/1994
03/1994 ते 04/1995
04/1995 ते 10/1999
11/1999 ते 25/11/99
26/11/99 ते 21/11/00
22/02/00 ते 06/2000
06/2000 ते 21/04/02
22/04/02 ते 15/01/03
16/01/03 ते 11/11/03
12/11/03 ते 22/07/04
23/07/04 ते 24/08/04
25/08/04 ते 24/08/06
25/08/06 ते 25/09/06
26/09/06 ते 12/09/08
13/09/08 ते 27/12/08
28/12/08 ते 31/12/09
01/01/10 ते 19/11/10
20/11/10 ते 26/12/10
27/12/10 ते 25/07/11
26/07/11 ते 30/01/13
31/01/13 पासून
10/1993 ते 03/1995
03/1995 ते 06/1997
06/1997 ते 06/2000
08/2000 ते 22/11/00
23/11/00 ते 08/03/01
09/03/01 ते 05/09/02
06/09/02 ते 09/01/03
10/01/03 ते 09/01/08
10/01/08 ते 18/03/08
19/03/08 ते 10/06/01
12/06/10 ते 25/07/11
26/07/11 पासून

शे
रा

4

5

6

7

ी. ए. के. च हाण,
अपर िनबंधक तथा
शासक, नािशक
िज हा म यवत
सहकारी बँक मय .
नािशक

डॉ. के. झेङ
तो णीवाल, संचालक
(साखर- शासन)
महारा रा य, पुणे

ी. एस. जी. पवार,
संचालक (साखरअथ) महारा रा य,
पुणे

डॉ. ए. बी. जोगदं ड,
अपर िनबंधक तथा
मु य कायकारी
अिधकारी, महारा
रा य, सहकारी संघ
मय िदत, पुणे

23/08/64

06/11/61

25/11/64

19/09/62

07/12

07/12

07/12

07/12

1.उपिनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
2.उपिनबंधक,स.सं. कराड, िज हा सातारा
3.उपिनबंधक,स.सं. के/प. िवभाग, मुंबई
4.उपिनबंधक,स.सं. क याण, िज हा ठाणे
5.उपिनबंधक,स.सं. ठाणे शहर
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं. मुंबई (3) शहर
7.िज हा उपिनबंधक,स.सं. मुंबई(2) शहर
8.सहसिचव,मुंबई कृ िष उ प न बा.सिमती
पदो नती
1.सहसंचालक (पणन) म. रा. पुणे
2.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. नािशक
3.सहिनबंधक,स.सं. िसडको, नवी मुंबई
4.सहिनबंधक,स.सं.आिद. िवकास नािशक
पदो नती
1.अ.िन/सह य.सं.मरास आ.िव.म.नािशक
2. शासक,नािशक िज.म.स.बँक, नािशक

11/1992 ते 11/1993
12/1993 ते 05/1994
05/1994 ते 05/1995
05/1995 ते 04/1997
04/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2001
06/2001 ते 27/11/02
28/11/02 ते 27/08/03

1.उपिनबंधक,स.सं. कडा, अहमदनगर
2.उपिनबंधक,स.सं. कराड, िज हा सातारा
3.उपिनबंधक,स.सं. पुणे शहर-1, पुणे
4.िज हा उपिनबंधक,स.सं. पुणे
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं. बीड
पदो नती
1. सहसिचव,मुंबई कृ िष उ प न बा.सिमती
2.िव.का.अ. स.प.व व.िवभाग,मं ालय,मुंबई
3.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं.पुणे
4.सर यव थापक,म.रा.कृ .पणन मंडळ,पुणे
पदो नती
1.अ.िन./का.सं. म.रा.कृ .पणन मंडळ,पुणे
2.स तीचा ित ा कालावधी
3.संचालक (साखर- शासन) म. रा. पुणे

08/1992 ते 05/1994
06/1994 ते 07/1995
07/1995 ते 06/1998
06/1998 ते 04/2000
06/2000 ते 23/08/03

1.उपसंचालक (पणन) महारा रा य, पुणे
2.उपिनबंधक,स.सं. पुणे शहर-3, पुणे
3.उपिनबंधक, मुंबई कृ िष उ प न बा.सिमती
4.िज हा उपिनबंधक,स.सं. जळगां व
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक(साखर)अहमदनगर
2. सर यव थापक,म.रा.कृ .पणन मंडळ,पुणे
3.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं.पुणे
पदो नती
1.संचालक (साखर-अथ) म. रा. पुणे

08/1992 ते 04/1994
04/1994 ते 08/1996
08/1996 ते 06/1999
02/07/99 ते 08/2003

1.अिधसं य पदावर
2.उपिनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
3.उपिनबंधक,स.सं. (दु ध) औरं गाबाद
4.उपिनबंधक,स.सं. कडा, औरंगाबाद
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं. धुळे
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं. यवतमाळ
पदो नती
1.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. औरं गाबाद
2.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. को हापूर
3.सहसंचालक (तांि क) व ो ोग,नागपूर
पदो नती
1.अ.िन./मु.का.अ. म.रा.सह.संघ, मय . पुणे

07/1991 ते 07/1992
08/1992 ते 09/1993
09/1993 ते 08/1996
09/1996 ते 06/1998
06/1998 ते 07/2001
08/2001 ते 29/02/04

28/08/03 ते 04/03/04
05/03/04 ते 04/07/07
05/07/07 ते 05/08/09
06/08/09 ते 11/07/12
12/07/12 ते 14/11/13
15/11/13 पासून

25/08/03 ते 06/2005
06/2005 ते 21/06/07
22/06/07 ते 26/07/09
27/07/09 ते 19/07/12
20/07/12 ते 03/08/13
04/08/13 ते 23/09/13
24/09/13 पासून

08/2003 ते 05/03/04
06/03/04 ते 26/07/09
27/07/09 ते 04/07/12
05/07/12 पासून

01/03/04 ते 06/01/07
08/01/07 ते 31/05/10
11/06/10 ते 05/07/12
07/07/12

8

9

ी. डी. बी. मुकणे,
अपर िनबंधक तथा
शासक, नािशक
िज हा म यवत
सहकारी बँक मय .
नािशक

डॉ. एम. पी.
क याणकर, अपर
िनबंधक तथा िवशेष
काय अिधकारी, मा.
रा यमं ी, आिदवासी
िवकास, मुंबई

02/06/65

01/02/68

07/12

07/12

(भारतीय शासन
सेवे त िनवड)

10

11

ी. एस. जे. कोतिमरे,
अपर िनबंधक तथा
शासक, सां गली
िज हा म यवत
सहकारी बँक मय .
सां गली

डॉ. पी. एल. खंडागळे
अपर िनबंधक,
सहकारी सं था
(तपासणी व
िनवडणूक) म.रा.पुणे

19/08/66

01/06/68

07/12

07/12

1. ादेिशक उपसंचालक(साखर) अहमदनगर
2.उपिनबंधक,स.सं. ठाणे शहर
3.उपिनबंधक,स.सं. के/प िवभाग, मुंबई
4.िज हा उपिनबंधक,स.सं. सोलापूर
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं. नांदेड
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं. र नािगरी
पदो नती
1.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. लातूर
2. ादेिशक सहसंचालक(साखर)अहमदनगर
3. ादेिशक सहसंचालक(साखर)औरंगाबाद
पदो नती
1.अिन/िवकाअ,म.फु ले मा.व.िव.मंडळ,मुंबई
2.स तीचा ित ा कालावधी
3. शासक,नािशक िज.म.स.बँक म. नािशक
4. शासक, बीड िज.म.स.बँक मय . बीड

08/1992 ते 12/1993
12/1993 ते 07/1995
07/1995 ते 06/1998
06/1998 ते 03/1999
07/1999 ते 06/2000
06/2000 ते 01/03/04

1.अिधसं य पदावर
2.उपिनबंधक,स.सं. हवेली तालुका,िज.पुणे
3.उपिनबंधक,स.सं. टी िवभाग, मुंबई
4.उपिनबंधक,स.सं. आर िवभाग, मुंबई
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं.मुंबई(2) शहर
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं.मुंबई(3) शहर
7.िज हा उपिनबंधक,स.सं. ठाणे
8.खा.स.मा.मं ी कामगार,अ न व ना.पु.
पदो नती
1.खा.स.मा.मं ी कामगार,अ न व ना.पु.
2.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. मुंबई
3.खाजगी सिचव, मा. मु यमं ी, मुंबई
4.खा.स.मा.रा यमं ी,आिद.िवकास, मुंबई
पदो नती
1.खा.स.मा.रा यमं ी,आिद.िवकास, मुंबई

08/1991 ते 02/1993
03/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 06/1995
06/1995 ते 07/1999
09/07/99 ते 06/2001
06/2001 ते 25/08/04
26/08/04 ते 10/02/05
10/02/05 ते 21/06/07

1.अिधसं य पदावर
2. ादेिशक उपसंचालक(साखर)औरंगाबाद
3.उपिनबंधक,स.सं. उ र सोलापूर
4.िज हा उपिनबंधक,स.सं. सोलापूर
5.उपिनबंधक,स.सं. (दु ध) पुणे
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं. पुणे
7.उपिनबंधक,स.सं. मु यालय, पुणे
पदो नती
1.सहसंचालक (पणन) महारा रा य, पुणे
2. शासक,पुणे िज हा कृ .उ.बा.स. पुणे
3.स तीचा ित ा कालावधी
4. शासक,सां गली िज.म.स.बँक,म.सांगली
पदो नती
1.अिन/ शासक सांगली िज.म.स.बँक मय .

07/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 07/1996
05/07/96 ते 04/07/99
05/07/99 ते 30/06/01
25/07/01 ते 11/11/01
12/11/01 ते 02/07/04
17/08/04 ते 29/10/07

1.अिधसं य पदावर
2.उपिनबंधक,स.सं.(ना.बँक)मु यालय,पुणे
3.उपिनबंधक,स.सं.(संवका)मु यालय,पुणे
4.उपिनबंधक,स.सं. पुणे शहर-3, पुणे
5.वै कीय रजा
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं.वािशम
7.िवभागीय उपिनबंधक,स.सं.नािशक
8.उपिनबंधक,स.सं.एच/प िवभाग,मुंबई
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक (साखर) को हापूर
2.सहिनबंधक,स.सं. (दु ध) म.रा.मुंबई
पदो नती
1.अपर िनबंधक,स.सं.(त.व िन.)म.रा.पुणे

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 04/1999
04/1999 ते 06/1999
01/07/99 ते 30/06/01
01/07/01 ते 18/10/01
19/10/01 ते 25/11/03
26/11/03 ते 29/05/05
30/05/05 ते 20/06/08

02/03/04 ते 03/06/05
07/06/05 ते 02/06/10
03/06/10 ते 08/07/12
09/07/12 ते 31/08/12
01/09/12 ते 22/05/13
23/05/13 ते 14/11/13
15/11/13 पासून

21/06/07 ते 02/01/08
03/01/08 ते 31/12/09
01/01/10 ते 31/10/10
01/11/10 ते 02/07/12
03/07/12 ते

30/10/07 ते 12/03/09
13/03/09 ते 30/09/11
01/10/11 ते 28/03/12
29/03/12 ते 02/09/12
03/09/12 पासून

21/06/08 ते 04/07/11
05/07/11 ते 06/07/12
09/07/12 पासून

12

ी. एस. डी. पिहनकर
अपर िनबंधक तथा
कायकारी संचालक,
महारा रा य
यं माग महामंडळ,
मुंबई

25/06/62

11/13

1.उपसंचालक (पणन) म. रा.पुणे
2.उपिनबंधक, स. सं. हवेली, पुणे
3.उपिनबंधक, स. सं. पी वॉड, मुंबई
4.िज हा उपिनबंधक, स. सं. ठाणे
5.उपसिचव, कृ .उ.बा.स.,मुंबई
6.उपिनबंधक, स. सं. (दु ध) मुंबई
7.उपिनबंधक, स.सं. (आिदवासी) नािशक
पदो नती
1.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं.मुंबई
2.िनलंिबत
3.स तीचा ित ा कालावधी
4.मुकाअ. मुंबई .लो.व पो.बा.स.कळं बोली
पदो नती
1.अिन/का.सं. म.रा.यं माग महामंडळ,मुंबई

06/1992 ते 03/1993
03/1993 ते 07/1994
07/1994 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2000
जू झाले नाहीत.
09/2000 ते 15/09/03
16/10/03 ते 04/01/07
5/1/07 ते 21/11/07
22/11/07 ते 30/08/09
31/08/09 ते 02/12/09
03/12/09 ते 30/11/13
01/12/13 पासून

