


अ. . ये. . कमचा याचे नांव वग ज म िदनांक

संवग तील 
सेवे या 

िनयु तीचा 
िदनांक

िनयु
ती

चा 
माग

संवग तील 
ये ठता िदनांक 
/ ये ठतेचा 

मानीव िदनांक

सेवा िनवृ ीचा 
िदनांक अिभ ाय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 7 ी.नं.ल.चोपडे इमाव 29/05/1958 14/02/2013 प 14/02/2013 31/05/2016 सेिन 31/5/16

2 8 ीमती न.स.िदघे 04/06/1974 16/02/2013 ना 16/02/2013 30/06/2032

3 9 ी.सं.रा.मनमाडकर 12/06/1960 09/12/2016 प 09/12/2016 30/06/2018

अ. . ये. . कमचा याचे नांव वग ज म िदनांक

संवग तील 
सेवे या 

िनयु तीचा 
िदनांक

िनयु
ती

चा 
माग

संवग तील 
ये ठता िदनांक 
/ ये ठतेचा 

मानीव िदनांक

सेवा िनवृ ीचा 
िदनांक अिभ ाय

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 18 ी.सं.रा.मनमाडकर 12/06/1960 20/06/1984 ना 20/06/1984 30/06/2018
पदो नत 
9/12/16

2 19 ी.िश.रा.गरुव इमाव 28/04/1963 21/05/1985 ना 21/05/1985 30/04/2021
3 24 ीमती सं.गो.कोराट इमाव 02/10/1962 25/11/1992 ना 25/11/1992 31/10/2020
4 27 ी. .भ.बावा भज (ब) 24/06/1971 19/01/1996 ना 19/01/1996 30/06/2029
5 28 ी.गो.भा.वाघे भज (क) 01/06/1970 15/02/1996 ना 15/02/1996 31/05/2028

6 29 ी.ग.न.बोदरे इमाव 28/08/1987 04/02/2013 ना 01/02/2013 31/08/2045
7 30 ीमती जा.रा.देशपांडे इमाव 09/05/1977 01/02/2013 ना 01/02/2013 31/05/2035
8 31 ी.स.अ.घलेु अ.जा. 09/10/1989 01/02/2013 ना 01/02/2013 31/10/2047
9 32 ी.इं.िक.सरकंुडे अ.ज. 10/07/1989 01/02/2013 ना 01/02/2013 31/07/2047

    ना - नामिनदशन
    प  - पदो नती

अथ व सां यकी संचालनालया या लघलुेखक संवग तील कमचा यांची िद.1.1.2017 रोजीची  अंितम ये ठता सचूी
लघलुेखक (उ च ेणी)

खंड िदनांक 1.1.2011 ते 31.12.2011

खंड िदनांक 1.1.2016 ते 31.12.2016

खंड िदनांक 1.1.2014 ते 31.12.2014
िनरंक

खंड िदनांक 1.1.2015 ते 31.12.2015
िनरंक

अथ व सां यकी संचालनालया या लघलुेखक संवग तील कमचा यांची िद.1.1.2017 रोजीची  अंितम ये ठता सचूी
लघलुेखक (िन न ेणी)

खंड िदनांक 1.1.2010 ते 31.12.2010
िनरंक

खंड िदनांक 1.1.2015 ते 31.12.2015
िनरंक

खंड िदनांक 1.1.2016 ते 31.12.2016
िनरंक

िनरंक
खंड िदनांक 1.1.2012 ते 31.12.2012

िनरंक
खंड िदनांक 1.1.2013 ते 31.12.2013

खंड िदनांक 1.1.2014 ते 31.12.2014
िनरंक



ये. . कमचा-याचे नांव
सेवा 
वेशाचा
 कार

संवग तील सलग 
सेवे या ारंभाचा 

िदनांक
ये. . कमचा-याचे नांव

सेवा 
वेशाचा 

कार

संवग तील सलग 
सेवे या ारंभाचा 

िदनांक
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ीमती मेरी थॉमस प 01/04/1974 2 ीमती स.कृ.राव ना 01/03/1980
3 ी.िव.वा.भावे प 16/01/1982 4 ीमती िन. िडको टा प 25/09/1991
5 ी.स.ुरा.थानथराटे प 11/02/1993 6 ीमती अ.अं.पवार ना 25/04/1995

ये. . कमचा-याचे नांव
सेवा 
वेशाचा
 कार

संवग तील सलग 
सेवे या ारंभाचा 

िदनांक
ये. . कमचा-याचे नांव

सेवा 
वेशाचा 

कार

संवग तील सलग 
सेवे या ारंभाचा 

िदनांक
1 2 3 4 1 2 3 4
1 ी.अ.िव.भणगे ना 09/03/1963 2 ी.म.अ.अिलखान ना 15/04/1963
3 ी.स.ुरा.थानथराटे ना 23/09/1964 4 ीमती मेरी थॉमस ना 14/07/1966
5 ीमती स.कृ.राव ना 02/10/1972 6 ीमती िन. िडको टा ना 30/08/1977
7 ीमती रे.म.सखेुजा ना 30/08/1977 8 ी.िव.वा.भावे ना 01/03/1980
9 ी.त.ुरा.पाटील ना 01/03/1980 10 ीमती एफ.एल.फन िडस ना 01/03/1980
11 ीमती मीना ी बाबु ना 01/03/1980 12 ीमती अ नमा वग स प 17/02/1981
13 ीमती िन.ज.लेले ना 13/05/1981 14 ी.म.ज.गायकवाड ना 02/11/1982
15 ी.अ.ल.गुंजाळ ना 10/12/1982 16 ीमती ने.स.डेरे ना 23/03/1984
17 ी.नं.ल.चोपडे ना 23/03/1984 20 ीमती शी.म.मांगेला ना 20/11/1985
21 ीमती वं.ल.केळवकर ना 06/01/1989 22 ीमती िव.अ.ग डे ना 04/11/1989
23 ीमती चं.क.ितवारी ना 10/12/1990 25 ी. .चं.भंडारकवठेकर ना 31/03/1993
26 ीमती यो. ा.धमुाळ ना 31/03/1993

सेवािनवृ , वे छासेवािनवृ , िनयिमत पदो नत झालेले, स तीनेिनवृ , राजीनामा, िनधन, सेवामु त केलेले, सोडून गेलेले इ यादी

पिरिश ट
अथ व सां यकी संचालनालया या लघलेुखक (उ च ेणी) संवग तील कमचा-यांची

िदनांक 1.1.2017 रोजीची अंितम ये ठता सचूी
सेवािनवृ , वे छासेवािनवृ , िनयिमत पदो नत झालेले, स तीनेिनवृ , राजीनामा, िनधन, सेवामु त केलेले, सोडून गेलेले इ यादी

अथ व सां यकी संचालनालया या लघलेुखक (िन न ेणी) संवग तील कमचा-यांची
िदनांक 1.1.2017 रोजीची अंितम ये ठता सचूी
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