अपर

निबंधक

सहकारी

(लेखापनरक्षण)/सहनिबंधक
संस्था

सहकारी

(लेखापनरक्षण)

लेखापनरक्षक
(लेखापनरक्षण)

व

सहकारी
गट-अ

नि.1/1/2021 रोजीची

संस्था

या

नवशेष
संस्था
संवगाची

अंनिम ज्येष्ठिा

सूची प्रनसध्ि करण्याबाबि...............
महाराष्र शासि
सहकार, पणि व वस्रोद्योग वोग नव ाग
शासि पनरपरक क्रमांकः राजस 2021/प्र.क्र.171/5स
हु िात्मा राजगुरु चौक, मािाम कामा रोड,
मंरालय, मुंबई - 400 032
नििांक: 7 एनप्रल, 2022
वाचा :- 1. महाराष्र िागरी सेवा (ज्येष्ठिेचे नवनियमि) नियमावली, 2021, नि.21/6/2021
2. सहकार आयुक्ि व निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पुणे यांचे पर
क्र.स.आ.-9/कक्ष-1/लेखापनरक्षण/गट-अ/िा.से.या/2022/90, नि.18/1/2022
प्रस्िाविा :
महाराष्र िागरी सेवा (ज्येष्ठिेचे नवनियमि) नियमावली, 2021, नि.21/6/2021िुसार
प्रत्येक सक्षम प्रानधकारी त्याच्या नियंरणाखालील प्रत्येक संवगाची, प्रनिषी नििांक 1 जािेवारी
रोजीची, त्या संवगाि मागील वषाि प्रत्यक्षाि काययररि असणा्या कमयरचा्यांची, अंनिम ज्येष्ठिायािी
प्रनसध्ि करणे आवश्यक आहे.
त्यािुसार संि ाधीि क्रमांक 2 येथील सहकार आयुक्ि व निबंधक, सहकारी संस्था,
महाराष्र राज्य, पुणे यांच्या नि.18/1/2022 रोजीच्या परान्वये लेखापनरक्षण कक्षाकडील गट-अ
संवगािील अपर निबंधक सहकारी संस्था (लेखापनरक्षण)/सहनिबंधक सहकारी संस्था
(लेखापनरक्षण) व नवशेष लेखापनरक्षक सहकारी संस्था (लेखापनरक्षण) गट-अ या संवगाच्या
नि.1/1/2021 च्या सेवाजेष्ठिा यािी सामान्य प्रशासि नव ागाच्या संि ाधीि क्र.1 येथील
नि.२१/१०/२०११ च्या शासि निणयरयाि िमुि काययरपध्ििीिुसार शासिास सािर करण्याि आल्या
आहेि. सिर याद्योग वा शासिास सािर करण्यापूवी सहकार आयुक्ि व निबंधक कायालयाकडू ि प्रारुप
सेवाजेष्ठिा याद्योग वा प्रनसध्ि करण्याि येवूि त्याबाबि प्राप्ि झालेले आक्षेप/अन वेििांवर निणयरय घेवूि
त्या अंनिम करण्यासाठी शासिास सािर केल्या आहेि. त्यािुसार उक्ि अंनिम सेवाज्येष्ठिा याद्योग वा
प्रनसद्ध करण्याचा प्रस्िाव शासिाच्या नवचाराधीि होिा.
शासि पनरपरक :
पिोन्निीचे आरक्षण रद्द करण्याबाबि मा. उच्च न्यायालयाि िाखल केलेल्या यानचका क्र.
2797/2015 वर नि. 4/8/2017 रोजी निलेल्या निणयरयाच्या अिुषंगािे मा. सवोच्च न्यायालयाि
िाखल केलेल्या नवशेष अिुज्ञा यानचका क्र. 28306/2017 वरील निणयरय प्रलंनबि असूि पिोन्निी
िे ण्यासंि ाि मागयरिशयरिपर सूचिा सामान्य प्रशासि नव ागािे नि. 29/12/2017 च्या शासि
परान्वये प्रसानरि केल्या आहेि. त्यािुसार पिोन्निीच्या कोट्यािील खुल्या प्रवगािील नरक्ि पिे

शासि पनरपरक क्रमांकः राजस 2021/प्र.क्र.171/5स

निव्वळ िात्पुरत्या स्वरुपाि सेवाज्येष्ठिेिुसार मा.सवोच्च न्यायालयाच्या निणयरयाच्या अनधि राहू ि
रण्याि यावीि असे िमूि केले आहे.
उपरोक्ि बाब पहािा सहकार नव ागाच्या लेखापनरक्षण कक्षाकडील अपर निबंधक सहकारी
संस्था (लेखापनरक्षण)/सहनिबंधक सहकारी संस्था (लेखापनरक्षण) व नवशेष लेखापनरक्षक सहकारी
संस्था (लेखापनरक्षण) गट-अ या संवगािील अनधका्यांच्या नि.1/1/२021 च्या सेवाजेष्ठिा याद्योग वा
सोबि जोडलेल्या अिुक्रमे पनरनशष्ट "अ", "ब " व "क " िुसार, मा.उच्च न्यायालय,मुंबई येथे िाखल
केलेल्या नरट यानचका क्र.2927/2015 िसेच संलग्ि व इिर न्यायालयीि प्रकरणामध्ये झालेल्या
अंनिम निणयरयाच्या नवरूध्ि मा. सवोच्च न्यायालयाि िाखल करण्याि आलेल्या नवशेष अिुमिी
यानचका क्र.28306/2017 च्या निणयरयामुळे होणा्या बिलांच्या अधीि राहु ि अंनिम स्वरुपाि
प्रनसध्ि करण्याि येि आहेि.
2.

सिर सेवाज्येष्ठिा याद्योग वा महाराष्र िागरी सेवा (ज्येष्ठिेचे नवनियमि) नियमावली, 2021,

नि.21/6/2021च्या िरिुिीिुसार आहेि.
सिर

शासि

पनरपरक

महाराष्र

शासिाच्या

www.maharashtra.gov.in

या

संकेिस्थळावर उपलब्ध करण्याि आले असूि त्याचा संगणक संकेिाक 202204071714004002
असा आहे . हे पनरपरक नडजीटल स्वाक्षरीिे साक्षांनकि करुि काढण्याि येि आहे .
महाराष्राचे राज्यपाल यांच्या आिे शािुसार व िावािे .
Santosh Punamchand
Khorgade

Digitally signed by Santosh Punamchand Khorgade
DN: CN = Santosh Punamchand Khorgade, C = IN,
S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF
MAHARASHTRA, OU = COOPERATION
MARKETING AND TEXTILE DEPARTMENT
Date: 2022.04.07 17:19:19 +05'30'

( स.पुं.खोरगडे )
उपसनचव, महाराष्र शासि
प्रि,
1 सहकार आयुक्ि व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्र राज्य, पुणे.
2 साखर आयुक्ि, महाराष्र राज्य, पुणे.
3 पणि संचालक, महाराष्र राज्य, पुणे.
4 संचालक, वस्त्रोद्योग वोग संचालिालय, महाराष्र राज्य, िागपूर.
5 सवयर संबंनधि अनधकारी, द्वारा सहकार आयुक्ि व निबंधक, सहकारी संस्था,
महाराष्र राज्य, पुणे.
6 सामान्य प्रशासि नव ाग (12), मंरालय, मुंबई - 400 032.
7 निवड िस्िी.-5स

पृष्ठ 2 पैकी 2

सर्कार, पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 चे प्रपत्र-अ
1. सांवर्ाचे िाव :- अपर निबांिक , सर्कारी सांस्था (लेखापरीक्षि ) र्ि-अ
2. वेतिश्रेिी :- (S-27-118500-214100)
नद.1/1/2021 रोजीची अांनतमज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2) (ब)
िुसार ज्येष्ठता
क्रमाांक
1

अनिका -याांचे

सांबनां ित पदावरील

िाांव (सववश्री)

नियुक्तीचा मार्व

2

3

नियम 3 (2)(अ)
जन्म तारीख

प्रवर्व

िुसार सांवर्ात
प्रत्यक्ष रुजू नदिाांक

4

5

6

जेष्ठतेचा

सेवानिवृतीचा

शैक्षनिक

नदिाांक

नदिाांक

अर्वता

7

8

9

शेरा
10

निरांक
निप : - नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत सदर सांवर्ामध्ये एकर्ी अनिकारी कायवरत िसल्यािे नद.1/1/2021 ची सेवाजेष्ठता यादी निरांक प्रनसध्् करण्यात येत
आर्े .
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सर्कार, पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 प्रपत्र-ब

1. सांवर्ाचे िाव :- सर् निबांिक, सर्कारी सांस्था (लेखापरीक्षि ) र्ट-अ या सांवर्ातील अनिकाऱयाांची नदिाांक 1/1/2021 रोजीची प्रारुप जेष्ठतासुची
2. वेतिश्रेिी :- (S-23-67700-208700)

3. नद.1/1/2021 रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2)
(ब) िुसार

अनिका-याांचे

ज्येष्ठता

िाांव (सववश्री)

क्रमाांक
1

2

नियम 3 (2)(अ)

सांबनां ित
पदावरील

जन्म तारीख

प्रवर्व

नियुक्तीचा मार्व

3

िुसार सांवर्ात

जेष्ठतेचा

सेवानिवृतीचा

प्रत्यक्ष रुजू

नदिाांक

नदिाांक

शैक्षनिक अर्वता

शेरा

10

नदिाांक
4

5

6

7

8

9

एम.कॉम.

1

नद. तु. छत्रीकर

तात्पुरती पदोन्नती 05-02-1967

भ.ज. (क)

17-05-2012

16-05-2012

28-02-2025

2

रा. उ. जािवर

तात्पुरती पदोन्नती 20-07-1971

नव.जा. (अ)

16-05-2012

16-05-2012

31-07-2029

3

ता. ि. कवडे

तात्पुरती पदोन्नती 02-07-1965

खुला

14-06-2016

14-06-2016

31-07-2023

4

तु. म. काकडे

तात्पुरती पदोन्नती 04-03-1969

खुला

01-07-2016

01-07-2016

31-03-2027

5

बा. भा. परतुडकर तात्पुरती पदोन्नती 12-08-1964

खुला

07-07-2016

07-07-2016

31-08-2022

बी.कॉम.

तात्पुरती पदोन्नती 15-05-1966

इ.मा.व.

30-06-2018

30-06-2018

31-05-2024

बी.कॉम.

6

सुनिल शांकर
चौिरी

एम.एस्सी
(ॲग्री)
बी.कॉम.
बी.कॉम/
एम.बी.ए.

7

रा. चां. शर्ा

तात्पुरती पदोन्नती 10-06-1965

खुला

06-08-2018

06-08-2018

30-06-2023

एम.कॉम.

8

रा. सां. नशके

तात्पुरती पदोन्नती 19-01-1969

खुला

16-08-2018

16-08-2018

31-01-2027

एम.कॉम.

9

रा. द. नबले

तात्पुरती पदोन्नती 05-07-1968

इमाव

18-08-2018

18-08-2018

31-07-2026

एम.कॉम.

10

बा. र्. बोडखे

तात्पुरती पदोन्नती 04-10-1963

खुला

07-09-2018

07-09-2018

31-10-2021

एम.कॉम.
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सर्कार , पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 चे प्रपत्र - क
1. सांवर्ाचे िाव:- नवशेष लेखापरीक्षक , सर्कारी सांस्र्ा , वर्व -1
2. वेतिश्रेिी :- (S-20-56100-177500)
नद.1/1/2021 रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2)

नियम 3 (2)(अ)

(ब) िुसार

अनिका -याचे िाांव

सांबनां ित पदावरील

ज्येष्ठता

(सववश्री)

नियुक्तीचा मार्व

जन्म तारीख

प्रवर्व

क्रमाांक
1

िुसार सांवर्ात
प्रत्यक्ष रुजू

जेष्ठतेचा नदिाांक

सेवानिवृतीचा
नदिाांक

शैक्षनिक अर्वता

शेरा

10

नदिाांक
2

3

4

5

6

7

8

9

सरळसेवा

01-06-1965

खुला

30-05-1995

30-05-1995

31-05-2023

बी.कॉम.

1

रा. ज. देशमुख

2

म. ल. चुटके

नियनमत पदोन्नती

26-04-1963

खुला

13-09-1996

13-09-1996

30-04-2021

एम.कॉम

3

सी.वाय.पपर्ळे

नियनमत पदोन्नती

01-06-1962

भ.ज.(क)

13-09-1996

13-09-1996

31-05-2020

एम.कॉम.

सेवानिवृत्त

4

के.बी.तेलांर्

नियनमत पदोन्नती

05-06-1962

खुला

19-09-1996

13-09-1996

31-05-2020

बी.कॉम/डीबीएम

सेवानिवृत्त

5

नम. स. आटे

नियनमत पदोन्नती

26-06-1962

अ.जा.

13-09-1996

13-09-1996

30-06-2020

बी.एस्सी.

सेवानिवृत्त

6

रा. म. पशदे

नियनमत पदोन्नती

05-01-1966

खुला

21-02-2003

15-02-2003

31-01-2024

बी.कॉम/एलएलबी

7

नज. पाां. निर्डे

नियनमत पदोन्नती

01-06-1972

खुला

17-02-2003

15-02-2003

31-05-2030

बी.कॉम/एलएलबी

8

रा. बा. जांर्ले

नियनमत पदोन्नती

01-04-1969

खुला

10-03-2003

15-02-2003

31-03-2027

एम.कॉम.

9

सु. प्र. रोडर्े

नियनमत पदोन्नती

14-08-1968

खुला

03-03-2003

15-02-2003

31-08-2026

बी.कॉम.

10

कु. औ. पशदे

नियनमत पदोन्नती

01-06-1966

खुला

01-03-2003

15-02-2003

31-05-2024

एम.कॉम.

11

बा. सां. फासे

नियनमत पदोन्नती

11-05-1965

इ.मा.व.

10-03-2003

15-02-2003

31-05-2023

एम.बी.ए.-

एम.कॉम.एम.फील.

12

नव. द. सावांत

नियनमत पदोन्नती

17-02-1968

खुला

26-05-2003

15-02-2003

28-02-2026

13

नव. रां. सवडे

नियनमत पदोन्नती

25-02-1971

खुला

25-02-2003

15-02-2003

28-02-2029

14

भा. आ. काळे

नियनमत पदोन्नती

01-06-1963

भ.ज.(क)

03-04-2003

15-02-2003

31-05-2021

15

नव. रा. काटकर

नियनमत पदोन्नती

27-09-1965

खुला

05-03-2003

15-02-2003

30-09-2023

16

सु. शां. सुपक
े र

नियनमत पदोन्नती

01-05-1969

खुला

29-06-2003

15-02-2003

30-04-2027

17

िां. प्र. दािेज

नियनमत पदोन्नती

13-02-1971

खुला

20-02-2003

15-02-2003

28-02-2029

बी.ए.(अर्व )

18

र. ि. वाघ

नियनमत पदोन्नती

01-06-1964

इमाव

28-02-2003

15-02-2003

31-05-2022

बी.ए./एलएलबी

19

नव. पां. सोिटक्के

नियनमत पदोन्नती

08-04-1966

भ.ज.(क)

04-03-2003

15-02-2003

30-04-2024

एम.कॉम.

20

से. रा. काांबळे

नियनमत पदोन्नती

10-08-1964

अ.जा.

03-03-2003

15-02-2003

31-08-2022

21

द. नश. पचचोलीकर

नियनमत पदोन्नती

20-07-1969

खुला

15-02-2003

15-02-2003

31-07-2027
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बी.कॉम.

एम.ए.

बी.एस्सी/एमबीए/
एलएलबी

बी.कॉम-एम.ए.
(अर्व )

एम.ए.-एलएलबी

सर्कार , पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 चे प्रपत्र - क
1. सांवर्ाचे िाव:- नवशेष लेखापरीक्षक , सर्कारी सांस्र्ा , वर्व -1
2. वेतिश्रेिी :- (S-20-56100-177500)
नद.1/1/2021 रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2)

नियम 3 (2)(अ)

(ब) िुसार

अनिका -याचे िाांव

सांबनां ित पदावरील

ज्येष्ठता

(सववश्री)

नियुक्तीचा मार्व

जन्म तारीख

प्रवर्व

क्रमाांक
1

िुसार सांवर्ात
प्रत्यक्ष रुजू

जेष्ठतेचा नदिाांक

सेवानिवृतीचा
नदिाांक

शैक्षनिक अर्वता

शेरा

10

नदिाांक
2

3

4

5

6

7

8

9

22

आ. नि. देशमुख

नियनमत पदोन्नती

16-10-1968

खुला

13-03-2003

13-03-2003

31-10-2026

एम.एस्सी.

23

दा. नि. काळे

नियनमत पदोन्नती

10-05-1967

खुला

21-10-2005

21-10-2005

31-05-2025

बी.कॉम
नद.5/7/05 ते 11/3/06

24

अ. मा. देशमुख

नियनमत पदोन्नती

16-09-1970

खुला

07-04-2006

21-10-2005

30-09-2028

बी.कॉम/
एल.एल.बी.

DCBM प्रनशक्षि/
नद.12/3/06 ते 6/4/06
अर्जजत रजा

25

बा. उ. भोसले

नियनमत पदोन्नती

04-08-1971

खुला

22-10-2005

21-10-2005

31-08-2029

एम.कॉम.

26

स. क. वुईके

नियनमत पदोन्नती

23-10-1968

अ.ज.

21-10-2005

21-10-2005

31-10-2026

एम.कॉम./बी.एड

27

र्ौ. नव. निकाळजे

नियनमत पदोन्नती

05-01-1969

अ.जा.

11-11-2005

11-11-2005

31-01-2027

बी.कॉम.

28

बा. सु. बडाख

नियनमत पदोन्नती

01-06-1970

खुला

04-07-2006

04-07-2006

31-05-2028

एम.एस्सी.(ॲग्री)

29

र. श. शेख

नियनमत पदोन्नती

09-05-1963

खुला

04-07-2006

04-07-2006

31-05-2021

एम.कॉम.

30

अ. द. पाटील

नियनमत पदोन्नती

01-06-1964

खुला

14-02-2006

04-07-2006

31-05-2022

एम.कॉम.

31

अ. बा. मािे

नियनमत पदोन्नती

02-07-1966

खुला

22-07-2007

06-05-2007

31-07-2024

एम.ए.(अर्व )

32

अ. म. ससािे

नियनमत पदोन्नती

29-12-1967

इ.मा.व.

16-06-2007

06-05-2007

31-12-2025

एम.कॉम.

33

स. शा. पुरव

नियनमत पदोन्नती

01-03-1968

इमाव

08-06-2007

06-05-2007

28-02-2026

एम.कॉम.

34

अ. सु. मुठे

नियनमत पदोन्नती

03-12-1968

खुला

28-06-2006

06-05-2007

31-12-2026

बी.कॉम.

35

नव. व. डोके

नियनमत पदोन्नती

01-06-1969

खुला

21-06-2007

06-05-2007

31-05-2027

एम.एस्सी.(ॲग्री)

36

द. र्. डोके

नियनमत पदोन्नती

02-06-1969

खुला

25-06-2007

06-05-2007

30-06-2027

एम.एस्सी.(ॲग्री)

37

श्री. सु. चौिरी

नियनमत पदोन्नती

19-01-1971

खुला

06-12-2007

06-05-2007

31-01-2029

बी.कॉम.

38

पाां. आ. मोर्ळकर

नियनमत पदोन्नती

01-06-1970

खुला

06-05-2007

06-05-2007

31-05-2028

एम.एस्सी.(ॲग्री)

39

रा. फ. निकम

नियनमत पदोन्नती

01-06-1968

अ.जा.

08-06-2007

06-06-2007

31-05-2026

बी.कॉम

40

सु. िा. पवार

नियनमत पदोन्नती

13-10-1966

अ.जा.

08-06-2007

06-06-2007

31-10-2024

बी.कॉम.

41

र्ौ. बा. लोटे

नियनमत पदोन्नती

01-06-1968

अ.जा.

06-06-2007

06-06-2007

31-05-2026

बी.कॉम.
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सर्कार , पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 चे प्रपत्र - क
1. सांवर्ाचे िाव:- नवशेष लेखापरीक्षक , सर्कारी सांस्र्ा , वर्व -1
2. वेतिश्रेिी :- (S-20-56100-177500)
नद.1/1/2021 रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2)

नियम 3 (2)(अ)

(ब) िुसार

अनिका -याचे िाांव

सांबनां ित पदावरील

ज्येष्ठता

(सववश्री)

नियुक्तीचा मार्व

जन्म तारीख

प्रवर्व

क्रमाांक
1

िुसार सांवर्ात
प्रत्यक्ष रुजू

जेष्ठतेचा नदिाांक

सेवानिवृतीचा
नदिाांक

शैक्षनिक अर्वता

शेरा

10

नदिाांक
2

3

4

5

6

7

8

9

42

उ. ल. पवार

नियनमत पदोन्नती

20-11-1972

अ.जा.

18-06-2007

08-06-2007

30-11-2030

बी.कॉम.

43

ज. रा. र्वळे

नियनमत पदोन्नती

01-06-1968

अ.जा.

08-06-2007

08-06-2007

31-05-2026

बी.कॉम.

44

कै. शा. सोळां के

नियनमत पदोन्नती

01-03-1963

अ.ज.

24-07-2007

24-07-2007

28-02-2021

बी.कॉम.

45

द्वा. िा. पवार

नियनमत पदोन्नती

10-05-1969

खुला

07-05-2008

02-05-2008

31-05-2027

बी.एस्सी.(ॲग्री)
शासि पत्र नद.12-04-17

46

नव. नक. लर्ािे

नियनमत पदोन्नती

07-08-1971

अ.जा.

19-06-2012

19-06-2012

31-08-2029

बी.एस्सी/
जी.डी.सी.ॲण्ड ए

47

सु. व. मर्ांत

नियनमत पदोन्नती

13-06-1969

भ.ज.(ब)

07-05-2008

02-05-2008

30-06-2027

एम.कॉम

48

नश. श. चोर्े

नियनमत पदोन्नती

02-10-1969

नव.मा.प्र.

03-05-2008

02-05-2008

31-10-2027

एम.कॉम

अन्वये श्री.टी.बी.उमाळे याांच्या
पदोन्नतीचा नद.20/5/08 र्ा
मािीव नदिाांक मांजूर केला आर्े.

शासि नििवय नद.28-04-

49

बा. बा. यादव

तात्पुरती पदोन्नती

12-03-1972

खुला

07-05-2008

02-05-2008

31-03-2030

एम.एस्सी (ॲग्री)
LLB (Spl.)

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

50

रा. नक. बेंद्रे

तात्पुरती पदोन्नती

20-04-1967

खुला

17-05-2008

02-05-2008

30-04-2025

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
एम.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

51

सां. कृ. पाटील

तात्पुरती पदोन्नती

10-05-1971

खुला

12-05-2008

02-05-2008

31-05-2029

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
बी.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

52

सां. रा. शेलार

तात्पुरती पदोन्नती

01-06-1970

खुला

07-05-2008

02-05-2008

31-05-2028

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
एम.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

53

अ. य. देसाई

तात्पुरती पदोन्नती

27-12-1967

खुला

16-05-2008

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये

02-05-2008

31-12-2025

एम.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

54

नि. भ. चौिरी

तात्पुरती पदोन्नती

02-07-1967

इमाव

06-05-2008

02-05-2008

31-07-2027

एम.कॉम

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
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सर्कार , पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 चे प्रपत्र - क
1. सांवर्ाचे िाव:- नवशेष लेखापरीक्षक , सर्कारी सांस्र्ा , वर्व -1
2. वेतिश्रेिी :- (S-20-56100-177500)
नद.1/1/2021 रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2)

नियम 3 (2)(अ)

(ब) िुसार

अनिका -याचे िाांव

सांबनां ित पदावरील

ज्येष्ठता

(सववश्री)

नियुक्तीचा मार्व

जन्म तारीख

प्रवर्व

क्रमाांक

िुसार सांवर्ात
प्रत्यक्ष रुजू

जेष्ठतेचा नदिाांक

सेवानिवृतीचा
नदिाांक

शैक्षनिक अर्वता

शेरा

नदिाांक

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
शासि नििवय नद.28-0408 अन्वये वर्व -1 मध्ये

55

र. बा. वाघ

तात्पुरती पदोन्नती

01-06-1969

इ.मा.व.

03-05-2008

02-05-2008

31-05-2027

बी. कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-0408 अन्वये वर्व -1 मध्ये

56

सां. स. वाघचौरे

तात्पुरती पदोन्नती

27-10-1971

इ.मा.व.

20-05-2008

02-05-2008

31-10-2029

बी. कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु
शासि नििवय नद.28-04-

57

सु. पां. काकडे

तात्पुरती पदोन्नती

01-10-1970

खुला

08-05-2008

02-05-2008

30-09-2028

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
बी. कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .

शासि नििवय नद.28-04-

58

उ. र्ो. तुपे

तात्पुरती पदोन्नती

31-08-1970

इ.मा.व.

08-05-2008

02-05-2008

31-08-2028

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
बी. एस्सी

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

59

नक. आ. पाटील

तात्पुरती पदोन्नती

29-06-1971

खुला

02-05-2008

02-05-2008

30-06-2029

बी. एस्सी

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.28-04-

60

ि. भा. बोराडे
(पाटील)

तात्पुरती पदोन्नती

24-06-1967

खुला

09-06-2008

03-05-2008

30-06-2025

बी.टे क (शुर्र)

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
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सर्कार , पिि व वस्त्रोद्योर् नवभार् शासि पनरपत्रक क्र.राजस*2021/प्र.क्र.171/5स, नद.7 एनप्रल, 2022 चे प्रपत्र - क
1. सांवर्ाचे िाव:- नवशेष लेखापरीक्षक , सर्कारी सांस्र्ा , वर्व -1
2. वेतिश्रेिी :- (S-20-56100-177500)
नद.1/1/2021 रोजीची अांनतम ज्येष्ठतासूची (नद.1/1/2020 ते 31/12/2020 या कालाविीत कायवरत अनिकाऱयाांची )
नियम 3 (2)

नियम 3 (2)(अ)

(ब) िुसार

अनिका -याचे िाांव

सांबनां ित पदावरील

ज्येष्ठता

(सववश्री)

नियुक्तीचा मार्व

जन्म तारीख

प्रवर्व

क्रमाांक
1

िुसार सांवर्ात
प्रत्यक्ष रुजू

जेष्ठतेचा नदिाांक

सेवानिवृतीचा
नदिाांक

शैक्षनिक अर्वता

शेरा

नदिाांक
2

3

4

5

6

7

8

9

10
शासि नििवय नद.28-04-

61

कृ. रा. नखलारी

तात्पुरती पदोन्नती

04-05-1970

इ.मा.व.

03-05-2008

03-05-2008

31-05-2028

बी. कॉम

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े .
शासि नििवय नद.05-06-

62

रा. भ. काळे

तात्पुरती पदोन्नती

22-12-1969

अ.जा

01-07-2012

01-07-2012

31-12-2027

बी.कॉम. जी.डी.सी.
ॲण्ड ए

12 अन्वये वर्व -1 मध्ये
तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े
शासि नििवय नद.28-11-

63

बा. सा. मसुर्डे

तात्पुरती पदोन्नती

01-06-1965

नव.जा.अ.

12-12-2008

12-12-2008

31-05-2023

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
बी.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े
शासि नििवय नद.28-11-

64

जु. र. राठोड

तात्पुरती पदोन्नती

01-06-1962

नव.जा.अ

16-12-2008

16-12-2008

31-05-2020

08 अन्वये वर्व -1 मध्ये
बी.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े / सेवानिवृत्त

शासि नििवय नद.28-1108 अन्वये वर्व -1 मध्ये

65

ल. का. जढर

तात्पुरती पदोन्नती

01-06-1662

अ.ज.

29-12-2008

29-12-2008

31-05-2020

बी.कॉम

तदर्व पदोन्नती नियनमत
पदोन्नती देिेची कायववार्ी
सुरु आर्े . /सेवानिवृत्त
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