सहिनबंधक या संवग तील अिधका-यांचा सेवा तपिशल दशिवणारा त ता (िद.15-04-2014)
अ

1

2

3
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अिधका याचे नां व

ी. आर .जी. कुलकण
सहसंचालक (पणन)
महारा रा य, पुणे

ी. एम. आर. मोरे
िवभगीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, कोकण
िवभाग, नवी मुंबई

ी. आर. एम. भुस ारी
सहसंचालक (तांि क)
व ो ोग संचालनालय,
महारा शासन, नागपूर

ी. सी. जी. कडक
सहसंचालक (पणन)
महारा रा य, पुणे

ज मतारीख

21/03/65

10/06/66

16/02/66

02/06/62

सलग
सेवच
े ी
तारीख

सेवा तपिशल

22/06/07

1.अिधसं य पदाव न
2.उपिनबंधक, स. सं. (दु ध)मुंबई
3.िवभागीय उपिनबंधक, स. सं. मुंबई
4.उपिनबंधक, स. सं. पी वाड मुंबई
5.उपिनबंधक, स. सं. वसई िज. ठाणे
6.िज हा उपिनबंधक, स. सं. सातारा
7.उपिनबंधक, स. सं. के पूव,मुंबई
8.िवभागीय उपिनबंधक, स.सं.कोकण
9.िज हा उपिनबंधक, सह.सं. रायगड
पदो नती
1.स यसं.म.रा.स.कापूस उ पा.प.महासंघ, मुंबई
2.सहसंचालक (पणन) महारा रा य,पुणे

08/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 07/1997
08/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2001
06/2001 ते 28/06/04
29/06/04 ते 19/08/04
23/08/04 ते 31/03/05
01/04/05 ते 30/05/06
01/06/06 ते 26/06/07

1.अिधसं य पदावर
2.उप नबधक ,स. सं. वसई तालूका ठाणे
3.उपिनबंधक,स.सं. के / प चम वाड मुंबई
4.उपिनबंधक, स. सं. पी िवभाग,मुंबई
5.िज हा उप नबंधक, स. सं. नािशक
पदो नती
6.िवभागीय सहिनबंधक,नािशक(पदो नती
7.सहिनबंधक,स. सं. महाटे स, मुंबई
8. स तीचा ित ा कालावधी
9.सहिनबंधक, एम.एम.आर.डी.ए. मुंबई
10. यव.सं.म.रा.इ.मा.व.िव /िवकास मं.मुंबई
11.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं.कोकण िवभाग

02/1994 ते 07/1995
08/1995 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2001
06/2001 ते 26/01/04
27/1/04 ते 24-6-07

1.अिधसं य पदावर
2.खाजगी सिचव, मा. सहकर आयु त,पुणे
3.उपिनबंधक,स.सं. नागपूर शहर-1
4.उपिनबंधक,स.सं. नागपूर शहर-2
5.िज हा उपिनबंधक, स. सं. को हापूर
6.िज हा उपिनबंधक, स. सं. नागपूर
7. ादे िशक उपसंचालक (साखर) नागपूर
8.िज हा उपिनबंधक, स. सं. नागपूर
9. ादेिशक उपसंच लक (साखर) अमरावती
पदो नती
1.मुकाअ.,मुंबई .लो.व पो.बा.स.कळं बोली
2.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. नागपूर
3.सहसंचालक (तांि क) व ो ोग, नागपूर

07/1993 ते 08/1994
11/1994 ते 05/1995
06/1995 ते 06/1998
06/1998 ते 12/1998
12/1998 ते 06/1999
07/1999 ते 12/2000
05/12/00 ते 03/07/03
04/07/03 ते06/06/07
14/06/07 ते 19/07/09

1.अिधसं य पदावर
2.उपसंचालक (पणन) म. रा. पुणे
3.उपिनबंधक,स.सं. वसई, िज. ठाणे
4.उपिनबंधक, स.सं. एन िवभाग, मुंबई
5.उपिनबंधक,स.सं.जी/एन िवभाग,मुंबई
6.उपिनबंधक, स.सं. टी िवभाग, मुंबई
7.िवनापद
8.िज हा उपिनबंधक,स.सं. र नािगरी
पदो नती
1.सहिनबंधक,म.रा.स. ाहक महासंघ,मुंबई
2.स तीचा ित ा कालावधी
3.सहसंचालक (पणन) म. रा. पुणे.

05/1995 ते 07/1996
08/1996 ते 08/1998
06/1998 ते 06/2001
06/2001 ते 08/2001
-01/08/01 ते 01/06/05
02/06/05 ते 05/10/05
06/10/05 ते 02/02/09

25/06/07

23/07/09

03/02/09

कालावधी

27/06/07 ते 02/08/09
03/08/09 पासून

25-6-07 ते 12/01/09
15/01/09 ते 01/06/09
02/06/09 ते 13/09/09
14/09/09 ते 21/02/11
22/02/11 ते 30/06/11
01/07/11 पासून

जू झाले नाहीत.
23/07/09 ते 06/07/12
07/07/12 पासून

03/02/09 ते 24/07/09
25/07/09 ते 02/04/10
03/04/10 पासून

शेरा

5

ी. यू. एस. इंदलकर,
सहिनबंधक तथा कायकारी
संचालक, महारा रा य
सहकारी मजूर फेडरेशन िल.
पुणे

01/06/65

01/06/10

1.अिधसं य पदाव न
2.उप नबधक,स.सं. (सवका) मु यालय, पुणे
3.उप नबधक. स.सं. पुणे शहर (2)
4.उपिनबंधक ,स.सं. एच प चम वाड मुंबई
5.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, सोलापूर
6.िज हा उपिनबंधक, स.सं. मुंबई -1,शहर,
7.िवशेष असाधारण रजेवर
8.स तीचा ित ा कालावधी
9.उपिनबंधक ,स.सं. एमएमआरडीए, मुंबई
10.स तीचा ित ा कालावधी

07/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 09/1994
09/1994 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2001
06/2001 ते 12/06/04
14/06/04 ते 30/11/05
01/12/05 ते 30/11/06
01/12/06 ते 17/12/06
18/12/06 ते 19/7/09
20/7/09 ते 31/05/10

पदो नती
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ी. ही. ही. रसाळ,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, मुंबई
िवभाग, मुंबई

07/11/67

01/06/10

1.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं.को हापूर
2.का.सं.,म.रा.सह.मजूर फे डरेशन िल. पुणे
3.िनयु ती या ित ेत िवनापद

01/06/10 22/05/13
03/06/13 ते 31/12/13
01/01/14 पासून

1.अिधसं य पदाव न
2.उप नबधक,स.सं को हापूर शहर
3.उप नबधक,स.सं. पुणे शहर (3)
4.उप नबधक,स.सं. के/ई ट वाड, मुंबई
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं..ठाणे
6.िज हा उपिनबंधक, स.सं. मुंबई शहर-3
7.स तीचा ित ा कालावधी
8.उपिनबंधक,स.सं. िसडको, मुंबई

07/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 04/1997
04/1997 ते 06/1999
07/1999 ते 30/07/02
30/07/02 ते 26/08/04
26/08/04 ते 14/07/09
15/07/09 ते 22/07/09
23/7/09 ते 31/05/10

पदो नती
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ी. एस. जे. देशमुख,
सहिनबंधक, सहकारी सं था,
“िसडको” नवी मुब
ं ई

24/09/67

26/05/10

1.सहिनबंधक, सहकारी सं था, िसडको, मुंबई
2.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. मुंबई

01/06/10 22/05/13
23/05/13 पासून

1.अिधसं य पदाव न
2.उप नबधक,स.सं. "एन" वाड , मुंबई
3.उप नबधक,स.सं के / ई वाड, मुंबई
4.उप नबधक,स.सं., हाडा मुब
ं ई
5.िज हा उप नबधक,स.सं. रायगड
6.िज हा उपिनबंधक,स.सं. मुंबई (2) शहर
7.िज हा उपिनबंधक,स.सं. ठाणे

07/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 05/1995
05/1995 ते 26/05/99
27/05/99 ते 30/06/03
01/07/03 ते 02/12/04
04/11/04 ते 03/10/07
04/10/07 ते 25/05/10

पदो नती
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ी. एन. पी. येगले वाड,
सहसंचालक ( शासन)
व ो ोग संचालनालय,
नागपूर

05/04/69

15/06/10

1.िवभागीय सहिनबंधक,सहकारी सं था,मुंबई
2.सहिनबंधक,स.सं. “िसडको” नवी मुब
ं ई

26/05/10 ते 22/05/13
23/05/13 पासून

1.अिधसं य पदावर
2.उप नबधक,स.सं.मालेगांव िज.नािशक
3.उप नबधक,स.सं. जळगां व तालूका
4.उप नबधक,स.सं. (अं.व िन.) मु यालय,पुणे
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं. हगोली
6.िज हा उपिनबंधक, स.सं. बुलढाणा.
7.िज हा उपिनबंधक,स.सं. यवतमाळ

07/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 11/1995
11/1995 ते 06/1999
12/07/99 ते 06/2001
07/2001ते 31/05/05
01/06/05 ते 01/07/08
02/07/08 ते 14/06/10

पदो नती

1.सहसंचालक ( शासन) व ो ोग, नागपूर

15/06/10 पासून
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ी. एम. ही. टांकसाळे
सहसंचालक (प न) पणन
संचालनालय, महारा
रा य, पुणे

ी. एस. ए. वाडे कर,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, लातूर

ी. एस. पी. जरे,
सहिनबंधक, स. सं. तथा
सहससिचव, मुंबई कृ िष
उ प न बाजार सिमती, मुंबई

ी. ए. ही. गाडे ,
सहसंचालक (साखर)
महारा रा य, पुणे

ी. वाय. पी. िगरी,
सहसंचालक (साखर)
महारा रा य, पुणे

29/03/64

29/09/67

03/06/10

08/06/10

22/11/70

09/06/69

15/02/72

11/06/10

01/06/10

1.अिधसं य पदावर
2.िवभागीय उपिनबंधक, स.सं. पुणे
3.िज हा.उप नबधक , स. सं. र नािगरी
4.उपिनबधकं ,स.सं. (आ थापना) मु या.पुणे
5.उपिनबधकं ,स.सं.(ना.बँका ) मु या.पुणे
6.उपिनबंधक,सहकारी सं था, पुणे शहर (2)
7. िश ण
8.सहा. ा.यशदा,पुणे[ ितिनयु ती]
9.उप िनबं (द ता) मु या.पुणे
10.िवशेष असाधारण रजेवर
11.उपिनबंधक मु यालय,पुणे
12.उमुकाअ,म.रा.खादी व ामो.मंडळ मुंबई
पदो नती
1.सिन/उमुकाअ,म.रा.खादी व ामो.मंडळ मुब
ं ई
2.स तीचा ित ा कालावधी
3.सहसंचालक (पणन) म. रा. पुणे

02/1994 ते 07/1995
08/1995 ते 09/1995
10/1995 ते 10/1997
10/1997 ते 06/1998
061998 ते 06/2000
06/2000ते 07/2000
07/2000 ते 03/2001
04/2001 ते 15/06/04
17/08/04 ते 31/01/05
01/02/05 ते 31/01/06
01/02/06 ते 10/02/10
11/2/10 ते 02/06/10

1.अिधसं य पदावर
2. ादेिशक उपसंच ालक (साखर) पुणे
3.उप नबंधक, स.सं. पुणे शहर (1)पुणे
4.उपिनबंधक, स. सं. (दु ध) मुंबई
5.उपिनबंधक, स.सं. क याण ता. िज.ठाणे
6.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, बीड.
7.िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, सांगली
8.उपिनबंधक, स.सं. मु यालय, पुणे
पदो नती
1.िवभागीय सहिनबंधक,सहकारी सं था,लातूर

02/1994 ते 07/1995
08/1995 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2000
जू झाले नाहीत.
05/08/00 ते 02/03/04
03/03/04 ते 10/06/07
11/06/07 ते 27/07/08
28/07/08 ते 04/06/10

1.अिधसं य पदावर
2.उपिनबंधक, स.सं. अहमदनगर तालुका
3. ादेिशक उपसंच ालक (साखार) औरं गाबाद
4.िज हा उप नबधक.स.सं. औरंगाबाद
5.िज हा उपिनबंधक, स. सं. अहमदनगर
6.िज हा उपिनबंधक, स. सं. अकोला
7. ादे िशक उपसंचालक (व ो ोग) सोलापूर
8.िज हा उपिनबंधक,स.सं. नािशक
पदो नती
1सहिनबंधक/सहसिचव,मुंबई कृ .उ.बा.स.मुंबई

02/1994 ते 07/1995
08/1995 ते 06/1996
09/1996 ते 07/1999
07/1999 ते 03/2000
03/2000 ते 06/2003
हजर झाले नाही
07/06/04 ते 24/05/07
25/05/07 ते 25/05/10

1.अिधसं य पदावर
2. ादेिशक उपसंच ालक (साखर) नांदेड
3.उपिनबंधक, स. सं. पुणे शहर [1] पुणे
4.उपिनबंधक, सह. सं था (दु ध) म.रा.,मुंबई
5.िज हा उपिनबंधक,स.सं. सधूदग
ू
पदो नती
1.सहसंचालक (साखर) महारा रा य, पुणे

08/1996 ते 07/1997
04/08/97 ते 07/2001
07/2001 ते 03/03/04
23/03/04 ते 07/08/08
08/08/08 ते 31/05/10

1.अिधसं य पदावर
2. ादे.उपसंच ालक,व ो ोग सोलापूर
3.उपिनबंधक,स.सं. सोलापूर
4.िज हा उपिनबंधक,स.सं.उ मानाबाद
5.िनलंबीत
6.उपिनबंधक,स.सं.मु यालय,पुणे
7.उपिनबंधक,स.सं.(खाजगी सिचव) पुणे
पदो नती
1.सहसंचालक (साखर) महारा रा य, पुणे.

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 09/19-99
09/1999 ते 07/2001
08/2001 ते 26/05/02
27/05/02 ते 15/04/03
16/04/03 ते 11/09/07
11/09/07 ते 31/05/10

03/06/10 ते 10/02/11
11/02/11 ते 09/06/11
10/06/11 पासून

08/06/10

11/06/10 पासून

11/06/10 पासून

01/06/10 पासून
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ी. ही. एस. साहो े,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, औरं गाबाद
िवभाग, औरंगाबाद

03/03/196
6

20/01/11

1.उपिनबंधक, सहकारी सं था (म य) मुंबई
2.उपिनबंधक, स.सं. (दु ध) औरंगाबाद
3.उपिनबंधक, स.सं. नांदेड तालुका,िज.नांदेड
4.िज हा उपिनबंधक, स.सं. नांदेड
5. ादेिशक उपसंच ालक (साखर) औरं गाबाद
6.स तीचा ित ा कालावधी
7.उपसर यव थापक, कृ िष प.मं.औरं गाबाद
पदो नती
8.िवभागीय सहिनबंधक, स.सं. औरंगाबाद

03/1994 ते 07/1996
08/1996 ते 06/2000
06/2000 ते 28/06/02
29/06/02 ते 30/05/05
31/05/05 ते 01/06/10
02/06/10 ते 31/10/10
01/11/10 ते 19/01/11
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ी. एस. एस. देशमुख,
ादे िशक सहसंचालक
(साखर) नांदेड

01/06/62

20/07/93

07/1993 ते 07/1994
08/1994 ते 12/1994
12/1994 ते 06/1998
06/19989 ते 06/2000
06/2000 ते 07/2002
12/07/02 ते 25/01/04
27/01/04ते 05/06/07
06/06/07 ते 16/12/07
17/12/07 ते 14/04/09
15/04/09 ते 24/06/12
25/06/12 ते 06/07/12
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ी. एम. एन. बोरीकर,
सहिनबंधक, सहकारी सं था,
झोपडप ी पुनवसन
ािधकरण, (पु व प)
उपनगरे, मुंबई

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक, सहकारी सं था, नांदेड शहर
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था, बीड तालुका
4. उपिनबंधक, सहकारी सं था, नांदेड शहर
5. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, नांदे ड
6. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, सधूदग
ू
7. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, जळगां व
8. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, धुळे
9. िनलंिबत
10.उपिनबंधक,स.सं. आिद. िवकास नािशक
11.स तीचा ित ा कालावधी
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक (साखर) नांदेड
1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक,स.सं. (संवका) मु यालय, पुणे
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था (दु ध) नागपूर
4. उपिनबंधक, सहकारी सं था, ठाणे
5. उपिनबंधक,स.सं. के/प चम िवभाग, मुंबई
6. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था, ठाणे
7. िज हा उपिनबंधक, सहकारी सं था,मुंबई-2
8. उपिनबंधक, झोपडप ी पुनव. ािध. मुंबई
पदो नती
1. सहिनबंधक, झोपडप ी पुनव. ािध. मुंबई
1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक,स.सं. (अथ) मु यालय, पुणे
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था, नांदेड शहर
4. उपिनबंधक, स. सं. टी िवभाग, मुंबई
5. उपिनबंधक, स. सं. एन िवभाग, मुंबई
6. िवभागीय उपिनबंधक,स.सं. कोकण िवभाग
7. िज हा उपिनबंधक, स.सं. रायगड
8. उपिनबंधक, एम.एम.आर.डी.ए. मुंबई
9. स तीचा ित ा कालावधी
पदो नती
1. सहिनबंधक, स.सं. (उ ोग) म. रा. मुंबई

02/1994 ते 07/1995
08/1995 ते 10/1995
10/1995 ते 06/1998
06/1998 ते 29/06/01
30/06/01 ते 30/05/06
01/06/06 ते 24/06/07
25/06/07 ते 19/07/09
20/07/09 ते 31/10/11
01/11/11 ते 09/07/11

1. अिधसं य पदाव न
2. ा.उपसंचालक (व ो ोग) सोलापूर
3. उपिनबंधक, स.सं. िमरज, िज. सां गली
4. उपिनबंधक, स.सं.जी/एन िवभाग, मुंबई
5. उपिनबंधक, स.सं. डी िवभाग, मुंबई
6. उपिनबंधक, स.सं. के/पूव िवभाग, मुंबई
7. उपिनबंधक, स.सं. वसई, िज. ठाणे
8. िज हा उपिनबंधक,स.सं. मुंबई-1 शहर
पदो नती
1.सहिनबंधक/िवकाअ मा.मं ी, पा.पु. मुंबई
2.स तीचा ित ा कालावधी
3.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं.नािशक

05/1995 ते 07/1996
08/1996 ते 08/1997
08/1997 ते 07/1999
07/1999 ते 06/2000
06/2000 ते 31/07/02
01/08/02 ते 15/06/04
16/06/04 ते 13/07/09
14/07/09 ते 11/07/12

17

18

ीमती योती लाटकर,
सहिनबंधक, सहकारी सं था
(उ ोग) महारा रा य, मुंबई

ी. एम. ए. आरीफ,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, नािशक
िवभाग, नािशक

14/04/67

01/04/63

04/02/94

05/1995

20/01/11 पासून

07/07/12 पासून
09/1994 ते 07/1995
08/1995 ते 06/1996
06/1996 ते 06/1998
06/1998 ते 07/2001
07/2001 ते 11/02/05
12/02/05 ते 04/10/07
05/10/07 ते 10/11/10
11/11/10 ते 08/07/12
09/07/12 पासून

10/07/11 पासून

14/07/12 ते 18/04/13
19/04/13 ते 22/04/13
23/04/13 पासून

19

20

21

22

23

ी. एस. पी. घोरपडे,
ादे िशक सहसंचालक
(साखर) अमरावती

ी. डी. आर. तावरे,
सहिनबंधक तथा कायकारी
संचालक, महारा रा य
सहकारी ाहक महासंघ
मय िदत, मुंबई

डॉ. एस. एन. कदम,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, नागपूर
िवभाग, नागपूर

ी. डी. पी. डोईफोडे,
सहिनबंधक तथा
महा व थापक, महारा
सहकारी िवकास
महामंडळ,पुणे

डॉ. एस. एस. भोसले,
सहसंचालक (साखर - अथ)
म. रा. पुणे

19/09/67

02/02/69

18/02/69

22/11/64

10/11/65

31/08/96

09/08/96

08/08/96

28/08/96

09/08/96

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक, स.सं. को हापूर शहर
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था, ठाणे शहर
4. उपिनबंधक, स.सं. आर िवभाग, मुंबई
5. िज हा उपिनबंधक, स.सं. मुंबई-1, शहर
6. िज हा उपिनबंधक, स.सं. मुंबई-3 शहर
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक (साखर) अमरावती

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 03/1999
03/1999 ते 31/07/02
01/08/02 ते 30/05/06
01/06/06 ते 13/07/09
14/07/09 ते 10/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक/खाजगी सिचव,सह.आयु त,पुणे
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था, पुणे शहर-4
4. िज हा उपिनबंधक, स.सं. लातूर
5. िज हा उपिनबंधक, स.सं. सां गली
6. उपसर यव थापक, पणन मंडळ, पुणे
7. िव.का.अ. मा. मु यमं ी, मुंबई
8. िव.का.अ. मा. मं ी (सहकार) मुंबई
9. िव.का.अ.मा.क ीय मं ी मा.व तं ान
पदो नती
1. िव.का.अ.मा.क ीय मं ी मािह. व तं ान
2.वै कीय रजा
3.स तीचा ित ा कालावधी
4.काय.संचा.महा.रा य ाहक महासंघ, मुंबई

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 12/1999
03/12/99 ते 31/05/03
05/06/03 ते 21/06/05
22/06/05 ते 01/08/06
02/08/06 ते 12/2008
12/2008 ते 06/2009
06/2009 ते 19/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक, स.सं. मालेगांव, िज. नािशक
3. िज हा उपिनबंधक, स.सं. बुलढाणा
4. िज हा उपिनबंधक, स.सं. अकोला
5. िज हा उपिनबंधक, स.सं. नागपूर
6. िवभागीय उपिनबंधक, स.सं. नागपूर
पदो नती
1. िवभागीय सहिनबंधक, स.सं. नागपूर

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 04/2000
04/2000 ते 25/01/04
28/01/04 ते 05/06/07
06/06/07 ते 11/05/11
12/05/11 ते 06/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक, सहकारी सं था, धुळे तालुका
3. उपिनबंधक, स. सं. ( शासन) मु यालय,पुणे
4. िनलंि बत
5. उपिनबंधक, स. सं. पुणे शहर-3, पुणे
6. िज हा उपिनबंधक, स. सं. को हापूर
7. उपिनबंधक, स.सं. (अथ) मु यालय, पुणे
पदो नती
1.महा यव थापक, म.स.िवकास महामंडळ,पुणे

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 05/1999
05/1999 ते 13/12/99
14/12/99 ते 01/02/05
02/02/05 ते 15/11/07
16/11/07 ते 04/06/10
05/06/10 ते 06/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक, स. सं. कराड, िज हा सातारा
3. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, सातारा
4. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, पुणे
5. स तीचा ित ा कालावधी
6. उपिनबंधक, स. सं. मु यालय, पुणे
7. ादेि शक उपसंचालक (साखर) पुणे
पदो नती
1. सहसंचालक (साखर-अथ) म. रा. पुणे

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 04/2000
04/2000 ते 03/07/04
04/07/04 ते 03/07/07
04/07/07 05/10/07
06/10/07 ते 26/07/11
27/07/11 ते 05/07/12

12/07/12 पासून

20/07/12 ते 08/11/12
09/11/12 ते 05/02/13
06/02/13 ते 03/04/13
04/04/13 पासून

07/07/12 पासून

07/07/12 पासून

06/07/12 पासून

24

25

26

27

28

29

30

ी. एस. ए. पाटील,
सहिनबंधक तथा िवशेष काय
अिधकारी, सहकार, पणन व
व ो ोग िवभाग, मं ालय,
मुंबई

ी. िमल द आकरे,
सहिनबंधक तथा
सर व थापक, महारा
रा य कृ िष पणन मंडळ, पुणे

ी. आर. पी. सुरवसे,
ादे िशक सहसंचालक
(साखर) औरं गाबाद

डॉ. के. एन. जाधव,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, पुणे िवभाग,
पुणे

ी. आर. एस. शगटे ,
सहिनबंधक तथा नोडल
ऑिफसर, महारा कृ िष
पध म िवकास क प,
पुणे

30/07/71

14/09/69

10/10/68

27/05/72

25/09/65

ी. डी. डी. शदे,
सहिनबंधक तथा
सह व थापकीय संचालक,
महारा रा य वखार
महामंडळ, पुणे

22/10/74

ी. वाय. ही. सुव,
ादेिशक सहसंचालक
(साखर) को हापूर

16/07/76

08/08/96

28/08/96

14/08/96

01/08/97

12/08/97

11/10/02

10/10/02

1. अिधसं य पदाव न
2. उपसंचालक (पणन) म. रा. पुणे
3. उपिनबंधक, स.सं. अहमदनगर तालुका
4. िज हा उपिनबंधक, स. सं. सां गली
5. िज हा उपिनबंधक, स. सं. लातूर
6. उपसर यव थापक, म.रा.कृ .प.मंडळ, पुणे
7.उिन/िवकाअ मा.क ीय कोळसा रा यमं ी
पदो नती
1.सहिन/िवकाअ मा.क ीय कोळसा रा य मं ी
2.िव.का.अ. सह.पणन व व ो.िवभाग,मुंबई

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 04/2000
04/2000 ते 30/06/03
05/06/03 ते 30/11/06
01/12/06 ते 31/01/12
01/02/12 ते 15/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. उपसंचालक (पणन) म. रा. पुणे
3. उपिनबंधक, स. सं. नागपूर शहर-1
4. िज हा उपिनबंधक, स. सं. गोिदया
5. िज हा उपिनबंधक, स. सं. वािशम
6. उपिनबंधक, स. सं. (अथ) मु यालय, पुणे
7. उिन/उपसर यव थापक,मराकृ प मंडळ, पुणे
पदो नती
1.सहिन/सर यव थापक, मराकृ प मंडळ, पुणे

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 02/2001
02/2001 ते 06/2003
07/07/03 ते 04/07/06
05/07/06 ते 23/06/09
24/06/09 ते 24/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. िवभागीय उपिनबंधक,स.सं. औरंगाबाद
3. उपिनबंधक, स. सं. औरं गाबाद तालुका
4. िज हा उपिनबंधक, स. सं. जालना
5. िज हा उपिनबंधक, स. सं. औरंगाबाद
6. िज हा उपिनबंधक, स. सं. परभणी
7. िज हा उपिनबंधक, स. सं. जालना
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक (साखर) औरंगाबाद

08/1996 ते 07/1997
08/1997 ते 06/1998
06/1998 ते 07/1999
06/2001 ते 06/2004
07/06/04 ते 03/06/07
04/06/07 ते 20/05/10
21/05/10 ते 07/07/12

1.उपिनबंधक, स. सं. (अिधसं य पदावर)
1. उपिनबंधक, स. सं. (अथ) मु यालय, पुणे
2. िज हा उपिनबंधक, स. सं. को हापूर
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था (दु ध) पुणे
4. िज हा उपिनबंधक, स. सं. सातारा
5. िज हा उपिनबंधक, स. सं. पुणे
पदो नती
1. िवभागीय सहिनबंधक, स. सं. पुणे

01/08/97 ते 31/07/98
01/08/98 ते 10/03/2000
13/03/2000 ते 09/06/03
01/07/03 ते 25/11/07
26/11/07 ते 13/07/09
14/07/09 ते 15/07/12

1. अिधसं य पदाव न
2. उपिनबंधक, स. सं. हातकणंगले तालुका
2. उपिनबंधक, सह. सं था, को हापूर शहर
3. उपिनबंधक, सह. सं था, अहमदनगर
4. िज हा उपिनबंधक, सह. सं था, सांगली
5. उिप/उपसर यव थापक, मराकृ प मंडळ, पुणे
पदो नती
1. नोडल ऑिफसर,म.कृ . पघ म क प,पुणे

08/1997 ते 06/1998
08/1998 ते 06/2000
06/2000 ते 05/06/04
09/06/04 ते 19/06/05
21/06/05 ते 10/06/07
11/06/07 ते 24/07/12

1. उपिनबंधक, स. सं. संगमनेर,िज.अहमदनगर
2. िज हा उपिनबंधक, स. सं. अहमदनगर
3. उपिनबंधक, महा.सह.िवकास महामंडळ,पुणे
पदो नती
1. सह. य.सं.महा.रा य वखार महामंडळ, पुणे

11/10/02 ते 30/05/06
31/05/06 ते 14/07/09
23/07/09 ते 06/07/12

1. उपिनबंधक, स. सं. नागपूर शहर-1
2. उपिनबंधक, स. सं. नागपूर शहर-2
3. िज हा उपिनबंधक, स. सं. अकोला
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक (साखर) को हापूर

10/10/02 ते 01/06/06
02/06/06 ते 27/05/10
28/05/10 ते 18/07/12

16/07/12 ते 01/04/13
02/04/13 पासून

25/07/12 पासून

08/07/12 पासून

16/07/12 पासून

25/07/12 पासून

07/07/12

21/07/12 पासून

31

32

33

34

35

36

37

ी. पी. ही. वानखेडे,
सहिनबंधक, सहकारी सं था,
आिदवासी िवकास, नािशक

ी. आर. एस. दराडे,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, को हापूर
िवभाग, को हापूर

ीमती एन. ही. गायकवाड,
सहिनबंधक, सहकारी सं था
(दु ध) म. रा. मुंबई

ी. एम. डी. भालेराव,
ादे िशक सहसंचालक
(साखर) अहमदनगर

ीमती एस. आर. ड गरे,
िवभागीय सहिनबंधक,
सहकारी सं था, अमरावती
िवभाग, अमरावती

17/07/74

07/10/71

19/05/76

25/02/75

01/01/75

ी. एस. बी. रावळ,
ादे िशक सहसंचालक
(साखर) पुणे

ीमती एस. आर. ठाकू र,
सहिनबंधक तथा रा य
क प सम वयक
सी.ए.आय.एम. क प पुणे

17/10/02

09/10/02

08/10/02

24/10/02

29/10/02

20/10/02

30/06/71

24/10/02

1. उपिनबंधक, सह. सं था, अकोला तालुका
2. उपिनबंधक, सह. सं था, नागपूर शहर-2
3. उपिनबंधक, सह. सं था, नागपूर शहर-1
4. िज हा उपिनबंधक, स. सं. भंडारा
पदो नती
5. स तीचा ित ा कालावधी
6. सहिनबंधक,स.सं. आिद. िवकास,नािशक

17/10/02 ते 29/03/05
30/03/05 ते 31/05/06
01/06/06 ते 21/07/09
22/07/09 ते 24/07/12

1. उपिनबंधक, सह. सं था, सोलापूर शहर
2. उपिनबंधक, सह. सं था, नािशक
3. स तीचा ित ा कालावधी
3. उपिनबंधक, सह. सं था, पुणे शहर-3
पदो नती
1.सहिन/कासं ,म.रा.मजूर सहकारी संघ, पुणे
2.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. को हापूर

09/10/02 ते 01/06/06
02/06/06 ते 19/07/09
20/07/09 ते 24/08/09
25/08/09 ते 13/07/12

1. उपिनबंधक, सह. सं था, कराड, िज. सातारा
2. उपिनबंधक,स.सं.हातकणंगले,िज.को हापूर
3. ादे. उपसंच ालक, व ो ोग, मुंबई
पदो नती
1. सहिनबंधक, स. सं. (दु ध) म. रा. मुंबई

08/10/02 ते 14/06/06
15/06/06 ते 19/07/09
20/07/09 ते 05/07/12

1. उपिनबंधक, स. सं. नांदेड, िज हा नांदेड
2. उपिनबंधक, सहकारी सं था (म य) मुंबई
3. उपिनबंधक, स. सं. जी/एन िवभाग, मुंबई
4. िनलंि बत
5. उपिनबंधक, स.सं. (दु ध) दापचरी,िज.ठाणे
पदो नती
1. ादे . सहसंच ालक (साखर) अहमदनगर

24/10/02 ते 08/2004
08/2004 ते 31/05/06
01/06/06 ते 15/01/07
16/01/07 ते 25/11/10
01/12/10 ते 12/07/12

1. उपिनबंधक, स. सं. पुणे शहर-3, पुणे
2. उपिनबंधक,स.सं.(सं.व का.) मु यालय, पुणे
3. उपिनबंधक,स.सं. (द ता) मु यालय, पुणे
4. उपिनबंधक, स. सं. अमरावती तालुका
5. स तीचा ित ा कालावधी
पदो नती
1.िवभागीय सहिनबंधक,स.सं. अमरावती

29/10/02 ते 14/02/05
15/02/05 ते 31/07/05
01/08/05 ते 30/06/08
01/07/08 ते 25/06/12
26/06/12 ते 05/07/12

1. उपिनबंधक, स. सं. बीड तालुका, िज.बीड
2. ादेिशक उपसंच ालक (साखर) पुणे
3. उपिनबंधक, स. सं. (अथ) मु यालय, पुणे
4. िज हा उपिनबंधक, स. सं. को हापूर
पदो नती
1. ादेिशक सहसंचालक (साखर) पुणे

20/10/02 ते 08/06/04
09/06/04 ते 23/06/09
24/06/09 ते 03/06/10
04/06/10 ते 08/07/12

1. उपिनबंधक, सह. सं था, पुणे शहर-2
2. उपसंचालक (पणन) महारा रा य, पुणे
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था (दु ध) पुणे
पदो नती
1.सहिनबंधक/रा स, सीएआयएम क प, पुणे

24/10/02 ते 02/06/06
03/06/06 ते 03/06/10
04/06/10 ते 19/07/12

25/07/12 ते 25/12/12
26/12/12 पासून

21/07/12 ते 21/05/12
22/05/13 पासून

06/07/12 पासून

13/07/12 पासून

06/07/12 पासून

09/07/12 पासून

20/07/12 पासून
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ी. गौतम िव. भालेराव
सहिनबंधक, सहकारी सं था,

25/04/59

21/03/03

(िनलंिबत)
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ी. आर. जे. दाभेराव,
ादे िशक सहसंचालक
(साखर) नागपूर

01/08/65

05/07/07

1. सहा यक िनबंधक,स.सं. मोखाडा, ठाणे
2. सहा यक िनबंधक,स.सं. दडोरी, नािशक
3. सहा यक िनबंधक,स.सं. सुरगाणा, नािशक
4. सहा यक िनबंधक,स.सं. इगतपुरी, नािशक
5. सहा यक िनबंधक,स.सं. िनफाड, नािशक
6. सहा यक िनबंधक,स.सं. चाळीसगां व
7. सहा.िनबंधक अधीन िजउिनससं. नािशक
पदो नती
1. उपसंचालक (पणन) महारा रा य, पुणे
2. िज हा उपिनबंधक, स. सं. अकोला
3. िज हा उपिनबंधक, स. सं. जळगां व
4. उपिनबंधक, स.सं. आिद. िवकास, नािशक
पदो नती
1. िवभागीय सहिनबंधक, स. सं. नािशक
2.िनलंिबत

02/1991 ते 08/1991
08/1991 ते 07/1996
07/1996 ते 07/1997
07/1997 ते 06/1998
07/1998 ते 06/1999
06/1999 ते 02/2000
02/2000 ते 19/03/03

1. सहा यक िनबंधक,स.सं.ग ड पपरी, चं पूर
2. एच.डी.सी.एम. िश ण नागपूर
3. सहा यक िनबंधक,स.सं. ग ड पपरी, चं पूर
4. सहा यक िनबंधक,स.सं. नागपूर तालुका
5. सहा यक िनबंधक,स.सं. उमरे ड, नागपूर
पदो नती
1. िवभागीय उपिनबंधक, स. सं. नागपूर
2. िज हा उपिनबंधक, स. सं. भंडारा
3. उपिनबंधक, सहकारी सं था, नागपूर शहर-2
पदो नती
4. ादेिशक सहसंच ालक (साखर) नागपूर

12/1995 ते 07/1997
07/1997 ते 01/1998
01/1998 ते 06/1998
06/1998 ते 06/2003
12/06/03 ते 04/07/07

21/03/03 ते 11/06/07
12/06/07 ते 30/07/09
31/07/09 ते 24/05/10
07/06/10 ते 08/07/12
09/07/12 ते 10/02/13
11/02/13 पासून

05/07/07 ते 21/12/07
22/12/07 ते 21/07/09
22/07/09 ते 06/07/12
07/07/12 पासून

