






१) घनकचरा व थापन िवभागाकडील सव 
आ थापनावर िनयं ण ठेवण.े 

२) चतुथ ेणी सेवकाचंी व र ां या मा यतेअंती 
बदली करणे. 

३) दनैं दन भागात भेट दणेे  .या दर यान 
व छता व अ य आढळून आले या ुटीबाबत 
संबिधतांना कळवून पूतता क न घेणे.  

४) या िवभागाकडील शासक य प े  ,आदशे ,
प रप के ,त ारी अज ,मािहती अिधकार ,

लोकशाही दन इ य◌ादीचे अवलोकन क न सव 
संबंिधताना िवभागांतगत उिचत मागदशन 
क न कायवाही करीता कळिवणे. 

५) मा .शासनाकडून िविवध कार या अंदाज क य 
)बजेट हडे (ा  अनुदानाची मािहती घेऊन 

ताळमळे ठेवण े



६) याच माण ेमा .शासनाकडून िविवध िवषया 
संदभात िनगिमत केलेले आदशे आदी सूचना व 

मोिहमा )उदा.व छ सवण ,मोफत शौचालय 
काय म इ (.बाबत धोरणा मक िनणय घेऊन 

अनुषंिगक कामकाजाची अमंलबजावणी करणे.  
७) तसेच आ थापना िवषयक कामकाजावर िनयं ण 

ठेवणे ) .सेवापु तक ,वा षक पगारवाढ ,बदली 
इ (/सेवकांचे वा षक सािह य पुरवठयाबाब त 

यो य ती कायवाही ठेवण.े 
८) व र ांनी दले या आदशेांनसुार 

अिधप याखालील सूिचत केलेले अनुषंिगक 
कामकाज करणे. 

९) तसेच अ थापनािवषयक कामकाजावर िनयं ण 
ठेवणे ) .सेवापु तक ,वष  पगारवाढ ,बदली इ (.
सेवकांचे वा षक सािह य पुरवठयाबाबत यो य 
ती कायवाही ठेवणे.  

१०) मा .शासना या व छ सव ण अंतगत 
िनयु  पदानुसार िनि त केलेले अनुषंिगक 

कामकाज करणे ,तसेच व र ांनी वेळोवेळी 
दलेले आदशे  ,सूचना याचंी अंमलबजावणी 

क न व छता िवषयक कामकाज करणे.  
१) घनकचरा व थापन िवभागाकडील ,

शासक य कामकाजावर िनयं ण ठेवण.े 
२) मु य सफाई अिध क यांनी कळिवलेले दनैं दन 

भेटी दर यान या ुटीबाबत संबंिधताना नोटीसा 
कडून कामकाज पूतता करणकेरीता सम वय 
साधण.े 

३) तसेच मािहती अिधकार  ,लोकशाही दन 
इ यादीची अनुषिगक मािहती संबिंधताकडून 
तयार क न घेऊन पूतता करणे.  

४) मु य आरो य िनरी क  ,आरो य िनरी क यांचे 
कडून िविवध कारची मिहती संकिलत करणे.  

५) संकिलत केलेली महती एकि त क न मु य 
सफाई अिध क यांचकेड ेसादर करण े

६) व छता िवषयक कामकाजाम ये सम वय 
ठेवणेकरीता संबंिधत िवभागाअंतगत या 
कायालयाना आदशे प रप के  ,नोटीसा इ .

शासक य कामकाज करणे. 



व र ांनी दले या आदशेांनसुार अिधप याखालील 
सूिचत केलेलं अनुषंिगक कामकाज करणे.
१) घनकचरा व थापन िवभागाकडील सव 

कार या वाहनावर िनयं ण ठेवणे 
२) याच माण ेसदर वाहनावर मु .आ.िन. , आ .िन .

यांचे मागणीनुसार सेवक पुरवठा करणे. 
३) िवभागाकडील सव कार या वाहनाची 

)उदा.घंटागाडी ,कॅ सूल ,आर.सी.डं पर लेसार ,
जे.सी.बी .कलोडर इ (.िवभागाकडील सव 

कार या वाहनाची दखेभाल दु तीबाबत 
उिचत कायवाही ठेवणे.  

४) व छता िवषयक कामकाजाकरीता दनैं दन 
वाहनांचा पुरवठा करणे तसचे पुरवठा केलेले 
वाहन यो य या कारे िनि त केले या वेळेत 
कामकाज करतात कंवा नाही याबाबत संपूण 
िनयं ण ठेऊन शासक य कामकाज करणे. 

५) या माण ेपुरवठा केलेलं वाहने नादु त 
झा यास तातडीने पयायी व था क न वाहन 
पुरवठा करणे  ,जेणेकर ◌नू व छता िवषयक 
कामकाजाम ये यय येणार नाही यांची द ता 
घेणे. 

६) िवभागाकडील िविवध कारची वाहने व इतर 
खरेदी करीता आव य असलेली िनिवदा टडर 

या राबिवण ेतसेच वाहनावरती सेवक 
पुरवठा म े दार यांचे सेवकांचे मिसक वेतन िबले 
अदा करणेबाबत उिचत कायवाही करणे. 

७) वाहन िवभागाकडील  
 

 

 

 

 



१) िनयु  काय े ातील घंटागा ा  ,कमचारी 
यावर िनयं ण ठेवून िविहत सदर कालावधीत 

या टनसुार कचरा संकलनासाठी पाठिवणे ,
GPS घंटागाडीची डीझले तसेच गाडी 

सुि थतबाबत खा ी करावी  .याबाबत संबिंधत 
िवभागाकडे रपोट सादर करणे. 

२) घंटागाडी व अिधप याखालील वाहनानंा 
दनैं दन डीझेलचे िस हशन िनयमा माण े
आव यकतेनुसार तयार क  दणेे. 

३) मु य कायालयाकडील बैठक स उपि थत रा न 
व र ांनी दले या आदशेानसुार काय े ातील 
िवचारणा केलेली आव यक ती मािहती िविहत 
कालावधीत सादर करणे. 

४) दनैं दन िनयु  काय े ातील भागानंा भेटी 
दणेे याम ये व छता  ,मु य चौक ,मु य र त 

उदा (.िवषयक बाबीची पाहणी करण े पाहणी 
दर यान आढळून आले या )मुतारी इ यादी 

शौचालये ,त डी सूचनां व आदशे दणे े याना 
लेखी ुटीबाबत संबिंधत कमचा-यां य ◌ा 

पाहणीचा िजओटॅग से फ  काढण.े 
५) आरो य िनरी का या काय े ातील एक पाक  

कामाचे व रा पाली या कामाची पाहणी क न 
व छता िवषयक सचूना व आदशे दणेे. 

६) काय े ातील घंटागाडी कचरा संकलन क ाला 
भेटी दऊेन तेथील )रॅ प (घंटागाडया कचरा 
संकलन क ावर वग कृत  ,कामकाजाची पाहणी 

करणे ,संकिलत कचरा केला जातो कंवा कसे 
यांची पाहणी क न संपूण क ावर िनयं ण 

ठेवणे.  
७)  मा .सद या व नाग रक ,शासनाकडील 

अिधसूचना व या पदािधकारी तसेच यां या 
सूचना व आदशेानुसार व छता िवषयक 

कामकाज करते .सवसाधारण सभा यानंी बैठ क  
दर यान घतेले या मा .थायी सिमती ,

मा.धोरणा मक िनणयाची काय े ात 



अंमलबजावणी करणे.  
८) व छता िवषयक कामकाजाचा िनयु  

काय े ाचा मािसक अहवाल सादर 
करणेकडील आ .िन ,दडंा मक कारवाई ,याम ये 

कचरा सकंलन ,लोकशाही दन ,व छता 
िवषयी खटले भरणे इ.माह ि◌ती अिधकार ,

त ारी अज बांधकाम रपोट सूचना ,अनुषंिगक 
कामकाजाचा अहवाल व आदशेां या पूततेनुसार 
सादर करणे.  

९) व छतािवषयक कामकाज ह े अ याव यक 
सेवेत येत अस याने वळेोवेळी शासक य 
कामकाजाबाबत व र ानंी दले या आदशेाचे 
पालन क न िनयु  काय े ातील 
कायसूची माण ेकामकाज करणे. 

१०) मा .शासना या व छ सव ण अंतगत 
िनयु  पदानुसार िनि त केलेले अनुषिंगक 

कामकाज करणे ,तसेच व र ांनी वेळोवळेी 
दलेले आदशे ,सूचना याची अमलबजावणी 

क न व छता िवषयक कामकाज करणे.  
१) िविहत कायालयीन वळेेम ये उपि थत राहणे ,

अिधप याखाली कमचा -यांची उपि थत पा न 
हजेरी घेणे ,दनैं दन व छतेचे कामकाज वाटप 

करणे व सूचना दणेे.  
२) वग कृत कचरा संकलन करीता घंटागाडीवरील 

कमचा -यांना िनि त केले या टनसुार कचरा 
संकलन कर या या सूचना दणेे ,आले य ◌ा 

घंटागाडीची GPS णाली चालू अथवा बंद 
बाबत खा ी करणे.  

३) अिधप याखालील झाडूवाले  ,िबगारी ,सफाई 
कामगार ई.कमचारी नेमून दले या ठकाणी 

कामकाज करतात कंवा नाही यांची खा ी 
करणे.  

४) घंटागाडी दारे टनुसार वग कृत कचरा सकंलन 
केला जातो कंवा कसे  ?यांची दनैं दन  पाहणी 
करणे. 

५) काय े ात मा .शासन आदशेांनुसार साथ रोग 
िनयं ण उपाय योजना राबिव यात येणारे स ह ,

मोहीम याम ये सहभाग न दवून शासक य 
कामकाज करणे ,िविहत कालावधीत यांच े



अनुपालन अहवाल सादर करणे.  
६) व छतािवषयक कामकाज ते अ याव यक सेव े

अंतगत येत अस याने कायरत कमचारी  ,वाहन 
इ.उपल ध नस यास सदर ठकाणी स वर 

पयायी व था क न कामकाज पूण करणे.  
७) िनयु  काय े ात दडंा मक कारवाई 

कर याचे /िनयमानुसार खटले भर याच ेअिधकार 
अस याने ा  अिधकारानसुार कायवाही करणेत 
यावी.  

८) दनैं दन संपूण काय े ात दडंा मक कारवाई 
कर याचे अिधकार अस याने ा  
अिधकारानुसार अनुषंिगक ठकाणी आव यक ती 
दडंा मक कारवाई करणे. 

९) िनयु  काय े ातील दनैं दन व छता िवषयक 
कामावर संपूण िनयं ण ठेऊन 

)उदा.साव.शौचालय ,मुतारी ,मु य र ते ,मु य 
चौक ,धा म क थळे  ,पयटन थळे ,या ा ,उ सव ,

िमरवणूक ,साव.सभा ,जयतंी ,मा.पदािधकारी 
यांनी आयोिजत केलेले काय म ,िशबीर इ (.

अिधप याखालील कमचा-याकडून कामकाज 
कारणे.  

१०) मा .शासना या व छ सव ण अंतगत 
िनयु  पदानुसार िनि त केलेले अनुषंिगक 

कामकाज करणे ,तसे च व र ांनी वेळोवळेी 
दलेले आदशे  ,सुचना याचंी अमलबजावणी 

क न व छता िवषयक कामकाज करणे 

१  (घनकचरा व थापन िवभाग अंतगत सव 
बद या ,मुदतवाढ िवषयक कामकाज ,तसेच 

िवभागाचे संपूण अंदाजप क तयार करणे ,बजेट 



साठीचे आव यक आकडवेारी अ ावत ठेवण.े 
२  (सेवकांना नोटीसा बजािवण े िवषयक कामकाज ,

सव सािह य खरेदी ,डे टटोक रिज टर न दी घेणे ,
तसेच िबल रिज टर जमा खच  न दवून त ेअ ावत 

ठेवणे.  
३  (मु य सफाई अिध क आ थापनावरील सेवकाचे 

वेतन िबल तयार करणे ,चतुथ ेणी सेवका ◌ंच े
आवास योजनेिवषयक कामकाज पाहणे. 
४  (मािहती अिधकाराचे कामकाज पाहणे.  
५  (शासक य कामकाजाबाबत व र ांनी दले या 
आदशेानुसार कामकाज करणे.  

६  (पयावरण िवभागाकडील ताव बाबतच े
कामकाज पाहणे.  

७  (१४ वे व १५ वे िव  आयोगातील ताव ,
िहशोब  ,अहवाल ,बजेट कं ोल  ,अदा िबल तयार 

करणे व तपासून घेणे .ऑिडट आ ेप पूतता 
करणे.  

१  (घ.क. .िवभागाकडील आले या प ाची आवक 
जावक करणे.  
२  (आरो य िनरी कानंी दडंा मक वसूल केलेला 
दनैं दन भरणा घेण े व एकि त क न 

मा.मु यलेखापाल कायालयाकड ेजमा करणे.  
३ (सेवापु तक भरणे व सेवापु तकातील सव न दी 
ठेवण.े 
४  (व छ महारा  अिभयान अतंगत अनुदान ,

ताव ,िहशोब व अहवाल इ यादीचे काम करणे.  
५  (अदा िबल तयार करणे व अतंगत लेखापरी क 

यांचे कडून तपासून घेणे ,ऑिडट आ ेप पूतता करणे.  
१) घनकचरा व थापन िवभागाकडील सकाळी 

कायालय उघडून झाडलोट क न साफसफाई 
करणे. 

२) इतर कायालयातील व बाहरेील टपाल िवतरण 
करणे. 

३) व र ांनी वेळोवळेी केले या आदशेाचे पालन 
करणे. 

१) दररोज पहाटे ६ वाजता कायालयातील 
सुि थतील सािह य घेऊन गणवेशात हजर रा न 

E-attendance दारे हजरेी घेणे,  
२) नेमून दले या भागाम ये दनैं दन हजर सेवक 



झाडूवाले  ,िबगारी ,सफाई कामगारांची मािहती 
ठेवणे.  

३) संबंिधत आरो य िनरी क यांचे सुचनेनुसार 
त ारी थम ाधा याने सोडिवणे. 

४) झाडूवाली  ,िबगारी ,सफाई कामगार यांना 
दनैं दन िनयोजन क न प◌णूवेळ ८ तास काम 
क न घेणे  ,सेवक ह ीतून जाणार नाही याचंे 

िनयं ण ठेवणे ,याबाबत अडचणी अस यास 
संबंिधत आरो य िनरी क याना वेलेवेअर 
कळिवणे.  

५) ह ीतील बांधकाम संबंधी मािहती  ,अजोरा ,
नळवद ,नेेज वद  इ.बाबत संबंिधत िवभाग व 

आ.िन .यानंा रपोट करणे.  
६) ज म मृ यू वाता तपासणे  ,हडे ऑ फस येथील 

वाता घेऊन येण े आ.िन .यांचे स याने वाता 
तपासणे.  

७) ह ीत राउंड घेत असताना नेेज कने शन 
साव .शौचालय सांडपाणी याबाबत आ.िन .यांना 
मािहती दऊेन नोटीस व खट याची कायवाही 
करणे.  

८) ह ीतील GVP वर थम झाडूवालीकडून  झाडण 
क न घेऊन पोइंटवर कचरा पडणार नाही 
याबाबत िनयोजन क न काम करणे  .GVP 
प रसरातील नाग रकांना सदर ठकाणी कचरा 
टाकू नये याबाबत सूचना करणे कंवा आरो य 
िनरी क माफत दडंा मक कारवाई करणे कंवा 
खटले भरणे. 

९) ११ ची हजेरी उपि थत सेवकाकडून काम क न 
घेणे  ,या पड ◌ीक भागात व छता होत नाही 
येथे साफसफाई वि थत क न घेणे  ,उदा.मेन 

चौक ,मु य र ते.  
१० (आप या कामाची डायरीम ये दनैं दन न द 

घेऊन आ.िन .यांचे रोजचरेोज स ा घेणे.  
११  (आप याजवळ मा.सद य ,सव अिधकारी ,
सव आरो य िनरी क सव सेवक वग याचंे 
मोबाईल नंबर व whats app नंबर Save 
क न ठेवणे.  

१) दररोज पहाटे ६ वाजता कायालयातील 
सुि थतील सािह य घेऊन गणवेशात हजर रा न 



E-attendance दारे हजरेी घेणे,  
२) नेमून दले या ह ीतील मेन रोड  ,चौक ,

मह वाचे ठकाणी थम झाडण काम करणे ,
झडण काम झाले या भागातील कचरा गोळा 
क न घंटागाडीत टाकणे. 

३) व छता अिभयान अंतगत काय म 
िनयोजना माण े साफसफाईची जबाबदारी 
िनयमात रा न पार पाडणे. 

४) उ सव  ,जयतंी इ .काय म आयोजन ठकाणी 
उपि थत रा न आरो य िनरी क याचं े
आदशेां माण ेसाफसफाईचे काम करणे.  

५) अचानक उ भले या त ारीस थम ाधा य 
दऊेन आरो य िनरी क यांचे आदशेां माणे 

चिलत प तीने व छतचेे कामकाज क न 
व छतेचा दजा कायम ठेवण.े 

६) िनयमा माण े व छता िवषयी दनैं दन दजा 
कायम ठेवण.े 

७) दनैं दन साफसफाई बाबत अडचणी िनमाण 
झा यास ता काळ संबंिधत आरो य िनरी क 
यांना कळिवणे. 

१  (दररोज पहाटे ६ वाजता कायालयातील 
सुि थतील सािह य घेऊन गणवेशात हजर रा न E-

attendance दारे हजरेी घणेे,  
२  (ध ी ,संडास ,साव.मुतारी नॉ स माणे ८ 
तासाम ये व छतेच ेकाम करणे.  

३ (उ सव  ,जयंती इ .काय म आयोजन ठकाणी 
उपि थत रा न आरो य िनरी क यांचे आदशेा माण े
साफसफाईचे काम करणे.  
४  (अचानक उ भवले या त ारीस थम ाधा य 

दऊेन आरो य िनरी क याचंे आदशेा माण े चिलत 
प तीने व छतेच ेकामकाज क न व छतेचा दजा 

कायम  ठेवण.े 
५  (व छता अिभयान अतंगत काय म 
िनयोजना माण े साफसफाईची कामकाजाची 
जबाबदारी िनयमात रा न पार करणे.  
६  (िनयमा माण े व छता िवषयी दजा दनैं दन 
कायम ठेवण े
७ (दनैं दन साफसफाई बाबत अडचणी िनमाण 
झा यास ता काळ संबंिधत आरो य िनरी क यानंा 



कळिवण ◌े. 
१) दररोज पहाटे ६ वाजता कायालयातील 

सुि थतीत सािह य घेऊन गणवशेात हजर रा न 
E-attendance दारे हजरेी दणेे.  

२) ओपन गटारी साफसफाई करणे व काढ यात 
आलेला गाल व रत िव हवेाट लावणे. 

३) उ सव  ,जयंती इ.काय म आयोजन ठकाणी 
उपि थत रा न आरो य िनरी क याचं े

आदशेां माण ेसाफ 
४) सफाईचे काम करणे. 
५) शौचालय प रसरातील गवत काढणे  ,हौद 

व छता क न घेणे.  
६) व छता िवषयक कामकाज ह े अ याव यक 

सेवेत अस याने सदर कामकाजाबाबत व र ानंी 
दलेले आदशेाचे पालन क न कामकाज करणे. 

७) व छता अिभयान अंतगत काय म 
िनयोजना माण ेसाफसफाईची कामकाज करणे 

८) िनयमा माण े व छता िवषयी दजा दनैं दन 
कायम ठेवण.े 

९) दनैं दन साफसफाई बाबत अधनी िनमाण 
झा यास ता काळ संबंिधत आरो य िनरी क 
याना कळिवणे. 

१०) अचानक उ भले या त ारीस थम ाधा य 
दऊेन आरो य िनरी क यांचे आदशेां माणे 

चिलत प तीने व छतचेे कामकाज क न 
व छतेचा दजा कायम ठेवण.े 



 







 

अ.  सवेकाचंे नाव  पदनाम  ज म दनाकं  थम िनयु  दनाकं  मोबाईल नबंर  एकुण वतेन 

1 राजशेखर शंकर गडगी जमादार 12/22/1967 12/29/1988 9156816171 44939 

2 अंबुबाई ल मण गायकवाड  झाडूवाली  7/17/1964 6/1/1994 - 37982 

3 यशोदा हाद िनकंबे  झाडूवाली  11/14/1963 4/16/2005 9527854247 32834 

4 पुतळा नागनाथ गायकवाड  झाडूवाली  4/6/1963 12/10/2008 - 29407 

5 म य मा रामचं  बो ली  झाडूवाली  5/15/1968 12/10/2008 9960410493 29407 

6 गंधारबाई िस ाम गायकवाड  झाडूवाली  5/18/1963 12/10/2008 - 28458 

7 मु ा िभमराव िमसाळ  झाडूवाली  4/30/1963 12/10/2008 - 28458 

8 सुजाता भाकर गवळी  झाडूवाली  4/22/1963 12/10/2008 - 25573 

9 सुनंदा गौतम गाडे  झाडूवाली  5/4/1963 12/10/2008 7499209481 28458 

10 इंद ुिवजय जाधव  झाडूवाली  9/10/1966 4/18/2011 - 25335 

11  काश मसाजी कांबळे  झाडूवाली  8/3/1978 1/5/2015 8600400864 25359 

12 राजु म छं  कदळे  झाडूवाली  3/15/1981 1/5/2015 7498133154 26206 

13 श बीर गफुर शेख  िबगारी 3/8/1967 6/18/2005 9763812402 32856 

14 िनतेश िवलास बनसोडे िबगारी 5/30/1992 5/19/2016 9284645306 25473 

15  राम मोहन आ ुळे  िबगारी 6/2/1987 11/1/2016 9022967081 24651 

16 गौतम मरगु गवळी  िबगारी 5/4/1963 12/10/2008 9850948376 28480 

17 बाबा ंकटेश गुडशेलू 
सफाई 
कामगार 

7/26/1997 5/5/2022 8888005409 17864 

18 ल छ मा राजू गुडशेलु 
सफाई 
कामगार 9/30/1966 6/17/1995 - 40265 

19 प ा  कुम या पसपो लु  
सफाई 
कामगार 

5/27/1964 5/7/1995 9518300185 43575 

20 िशवपु ा नर संग रंगापुरे सफाई 
कामगार 4/2/1963 12/10/2008 - 28480 

21 दिेवदास नाग या कोमलु 
सफाई 
कामगार 

7/27/1977 4/3/1999 9096708906 36932 

22 विनता दिेवदास कोमलु  सफाई 
कामगार 1/3/1982 1/22/2015 9284628128 25352 

23 आकाश राजु गुलपागे  
सफाई 
कामगार 

8/21/1994 7/4/2015 9175388800 26199 

24 राम नागं या अ ाकुल  सफाई 
कामगार 3/29/1981 1/9/2017 - 0 

25 ंकटेश संज या पे ीटोलु  
सफाई 
कामगार 

6/5/1978 8/18/2015 8975104205 25352 



26 ीिनवास नाग या केशपागोलु 
सफाई 
कामगार 

10/8/1989 12/31/2014 9922832557 19830 

27 बाबा िभम या कोपलु  सफाई 
कामगार 6/1/1984 1/1/2008 8329013316 27619 

28 राजा ीराम िच ापागा  
सफाई 
कामगार 

3/4/1991 11/5/2018 8262067071 21286 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम  ज म दनांक  थम िनयु  दनांक  मोबाईल नंबर  एकुण वेतन 

1 इमामलाला नाईकोडी  जमादार  1/6/1965 1/5/1988 9730763626 43512 

2 आशाबाई तुळशीराम गोडसे  झाडुवाले  4/3/1963 1/7/1996 9881141407 0 

3 िवमल वसंत कांबळे झाडुवाले  16/07/1966 18/04/2011 9527414757 25306 

4 रंजना शंकर गायकवाड झाडुवाले  1/1/1971 18/04/2011 7448241337 26149 

5 िवजय सोमा कुचेकर झाडुवाले  1/10/1971 12/7/2015 8605027320 25323 

6 अिनता सुभाष िसरसाठ झाडुवाले  1/1/1971 8/9/2001   36903 

7 यागा गौतम सोनवण े झाडुवाले  11/3/1976 12/8/2004   32863 

8 िस दाथ सुभाष सोनवणे  झाडुवाले  1/1/1988 6/1/2015 9960441993 25359 

9 मह  संभाजी ल ढे  झाडुवाले  5/5/1974 6/1/2015 9404300225 15210 

10 साधना िव ास सुरवसे  झाडुवाले  6/5/1982 7/11/2015 7387239463 25323 

11 िव म सुभाष गायकवाड  झाडुवाले  15/07/1995 6/5/2016 8888424117 24680 

12 काश मधुकर उबाळे झाडुवाले  1/1/1979 3/12/2020 9763972289 21337 

13 व ील दयानंद गायकवाड झाडुवाले  1/2/1995 21/08/2018 8999076735 0 

14 शंकर क या संजापागोलू स.का 6/5/1985 15/06/2018 8390932729 21960 

15 दवे मा नागराज गुडशे लू स.का 1/6/1968 23/10/2000   38004 

16 राजेश कृ णया मंडपेू स.का 25/07/1988 20/07/2015 8237858525 15799 

17 जय मा ीिनवास रामगल स.का 6/3/1978 10/9/2014 7058930070 26191 

18 राजेश रामु धुंबड  स.का 1/1/1971 1/8/2000 9579396302 35565 

19 शांता तावजी परमार  स.का 1/1/1963 4/1/1993   42170 

20 सुरज िभमया गंदम  स.का 19/08/1984 24/11/2015 9545868632 12084 

21 परशुराम क ड या रामगल  स.का 18/08/1983 12/2/2014 9371325050 18118 

22 परमे र िशव पा तळभंडारे  िबगारी  4/8/1961 9/10/1995   42155 

23 अिनता ल मण जेटीथोर  िबगारी  17/05/1985 15/06/2016   25503 

24 िशवाजी ानदवे ल ढे िबगारी  20/06/1965 15/04/1984 7020186567 35831 

25 सेानाबाई पंढरी गायकवाड िबगारी  16/01/1984 16/05/2016 9563084226 25473 

26 िशव साद ि ह . कुलकण  िबगारी  20/10/1996 30/12/2016 9665518289 24680 

27 ध डाराम शा  सरवद े िबगारी  10/3/1983 21/08/2018 8605102939 24679 

28 बापु मा ती गायकवाड  िबगारी  15/06/1980 4/9/2019 7020010417 22661 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम  ज म दनांक  थम िनयु  दनांक  मोबाईल नंबर  एकुण वेतन 

1 मंगल िवठोबा सोनवण े झाडुवाली 1/20/1964 9/19/2003 9850616350 35838 



2 गोदा िस ाम पाटोळे झाडुवाली 1/14/1966 2/7/1990   43456 

3 संगीता शहाजी डोळसे झाडुवाली 11/23/1972 4/18/2011   26179 

4 नंदा सुभाष काकडे झाडुवाली 5/8/1963 4/18/2011   25335 

5 सुभ ा यमन पा केतकरी झाडुवाली 7/23/1965 12/10/2008 7350258965 29407 

6 क डा गज  गायकवाड झाडुवाली 12/30/1963 12/10/2008   28458 

7 अिनता सुिनल मान े झाडुवाली 4/27/1968 12/10/2008   29377 

8 आशा अंकुश नाग टळक झाडुवाली 5/19/1963 4/18/2011   25335 

9 अशोक महादवे गायकवाड झाडुवाली 3/9/1981 1/5/2015 8080930554 25330 

10 गु गंगा अजुन बनसोडे झाडुवाली 5/31/1984 7/23/2015 7840905708 23891 

11 दशन िस ाम भंडारी झाडुवाली 10/23/1999 8/21/2018 9373225060 23306 

12 िवजय मा ती जाधव िबगारी 4/23/1973 8/9/2001 9834825979 36932 

13 दयु धन सायब णा कांबळे िबगारी 12/30/1965 12/10/2008 8208357780 26697 

14 िवकास गु नाथ गायकवाड िबगारी 8/2/1980 7/23/2015 9011393866 25352 

15 कुमार चोखाजी वाघमारे िबगारी 7/16/1963 4/18/2011 9766669507 25357 

16 संतोष िस ाम कसबे िबगारी 5/10/1975 1/18/2016   21365 

17 िवनोद ावण ि रसागर िबगारी 1/14/1995 9/22/2011 7744815347 15533 

18 िवनोद ानदवे चंदनिशवे िबगारी 1/8/1988 12/1/2018 8855978816 23364 

19 ल मी मोगल पा मोवरम 
सफाई 

कामगार 3/4/1968 4/2/1997 9503643394 37385 

20 कुम या सन पा पासफो लू सफाई 
कामगार 6/1/1970 5/16/2001 9766634283 36487 

21 राधा रामलु जनप ली 
सफाई 

कामगार 4/27/1976 9/7/2010   29004 

22 व पा राजा क गारी सफाई 
कामगार 5/21/1968 12/10/2008 8262021339 25467 

23 ज रना मिहबुब शेख 
सफाई 

कामगार 10/8/1988 5/4/2014 9175277738 24283 

24 सिचन उगा जोग दया 
सफाई 

कामगार 3/28/1983 9/10/2014 9529140949   

25 राजकुमार राम या मंदापुरे 
सफाई 

कामगार 2/6/1982 7/27/2020 8008684551 22018 

26 सुिनल ितप णा हे  े
सफाई 

कामगार 8/25/1987 7/27/2020 9356560848 7339 

27 िभमशा लाल पा पोपे ली 
सफाई 

कामगार 5/22/1984 12/3/2014   16320 

28 संपता यशवंत सवाईसज िबगारी 6/1/1976 10/9/2020 9665268027 22018 

29 चन मा यल या गुडशे लू 
सफाई 

कामगार 6/1/1983 8/18/2016 8421119447 24264 

30 िनलोफर उ मान शेख 
सफाई 

कामगार 2/9/1983 10/5/2016 9146965680 24264 
  



31 रामंजु कृ णा मुनगल 
सफाई 

कामगार 10/26/1977 6/15/2018 8421226410 23306 

32 िस ाम मारे पा कुमार सफाई 
कामगार 6/15/1982 10/24/2018 9307281076 23306 

33 लाव या रामकृ ण बेरको लू 
सफाई 

कामगार 10/25/1992 11/3/2021 8855027597 16537 

  सेवकांचे नाव  पदनाम  ज म दनांक  थम िनयु  दनांक  मोबाईल नंबर एकुण वेतन 

1 िव ल रामग डा चौधरी जमादार 01/06/19669 2/1/2003 ९८५०२५१८९८ 39300 

2 रामले मा मरे पा माढेकर झाडूवाली 4/30/1971 9/1/2002 ९५७९७२४४०७ 35838 

3 क पना सीताराम िनकंबे झाडूवाली 5/1/1970 9/30/2005 ९३७३३४७३३७ 32863 

4 सखू िस ाम चंदनिशवे झाडूवाली 5/8/1963 10/1/1999 ९९७०३०४६५३ 37982 

5 कुसुम ल मण कोळेकर झाडूवाली 6/1/1972 12/10/2008 ९८८१३५८९२९ 28458 

6 प ावती नीलमणी इंगळे झाडूवाली 2/28/1995 7/23/2015 ७३८५६३३०१० 0 

7 उ म मधुकर कसबे झाडूवाला 6/1/1974 1/5/2015 ८८८८४८४३७५ 24514 

8 अ ण िव नाथ िचमण े िबगारी 10/12/1963 8/10/2001 ९३२५२३२२३७ 36932 

9 अशोक महाद ूजोगदडं िबगारी 5/2/1968 5/23/2005   32997 

10 िभमराव िव ल गायकवाड िबगारी 6/6/1964 12/1/1991 ९९७५५७८७६२ 43478 

11 अ णाराव लंग पा कसबे िबगारी 6/1/1968 12/10/2008   28451 

12 मसा द ू बोराडे िबगारी 4/19/1965 4/18/2001 ७५७९१८१९९५ 32560 

13 िव ल ह रबा बनसोडे िबगारी 1/1/1965 4/18/2011 ९६९९३८१२१७ 25357 

14 नवनाथ सेन सकट िबगारी 4/26/1984 1/26/2017 ९३२५०००५८४ 19228 

15 वैशाली दवेीदास खंडाळे िबगारी 6/1/1988 9/4/2019 ९८३४१८८७२० 22690 

16 पाली राजू गायकवाड िबगारी 6/1/1985 3/26/2018 ९०७५००८९४८ 24142 

17 महशे मछी  कांबळे िबगारी 5/6/1978 9/4/2019 ८४४६४२७१२४ 22690 

18 सेन अशोक सकट िबगारी 6/1/1988 3/5/2021 ८१४९२६२२१८ 19894 

19 सुधीर आनंद गायकवाड  िबगारी 9/30/1978 11/3/2021 ९५२९२७७६३९ 20612 

20 मोगलाली साय ा तांडूर स.कामगार 6/1/1972 1/3/2008 ८२६२९७६२६६   

21 नरस मा ितमोथी त बोळू स.कामगार 12/15/1968 12/10/2008   0 

22 रशीद युसुफ शेख स.कामगार 12/30/1968 12/10/2008 ७७४३९९८००७ 28480 

23 मंग मा ंकटेश दवेन लू स.कामगार 4/27/1968 3/3/2005 ९६६३८७३६९० 32885 

24 लछम ा दावीद बेरक लू स.कामगार 4/30/1968 10/1/1999 ८०८०४९६१२४ 34563 

25 कुम या िबस या सांग े स.कामगार 6/1/1962 7/4/2015 ९८२३०२७७११ 25381 

26 इरफान इ ाहीम शेख स.कामगार 3/4/1989 7/4/2015 ९८५०९७१३८६ 25381 

27 सोनी ंकटेश कोपल लू स.कामगार 6/10/1990 7/7/2015 ९०११९३५३४३ 23949 

28 क पना उ म कांबळे स.कामगार 12/14/1973 6/15/2018 ९८२३९९५८६९ 24142 

29 सोमनाथ रव  सरवदे स.कामगार 12/9/1992 7/26/2019 ९९७०७३१८९१ 22690 

30 शांत शंकर कोडीघंटी स.कामगार 7/10/1992 12/1/2016 ९७६६६५३४७१ 25533 



31 आकाश रमेश धुंबड स.कामगार 11/3/2000 3/5/2021 ९१५६१४८९३१ 0 

32 िवण दनेश परमार स.कामगार 3/28/1994 11/3/2021 ८०८०९७४६१२ 20612 

33 किवता करण सोलंक  स.कामगार 7/27/1992 11/3/2021 ९५४५११२२२० 20612 

34 मद या नाग या  िचनापागलू स.कामगार 11/26/1982 4/27/2022 ८८८८७३१२२७ 20612 

35 योती रामलू पुणमंकटलू स.कामगार 1/21/1979 4/27/2022 ९०७५९११३०४ 20612 

36 
रामल मा नाग या िच ापागा   
द.07/05/2022 रोजी मयत  

स.कामगार 2/28/1965 
  

७८२२८४५०८३ 
0 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम  ज म दनांक  थम िनयु  दनांक  मोबाईल नंबर एकुण वेतन 

1 खाजा सेन अ.रिहमान झामाज जमादार 1/2/1966 8/16/2001 ९५०३३५६४३५   

2 कमल महादेव उबाळे झाडूवाली 12/30/1967 12/10/2008 ७०५८२७७४९१ 28458 

3 िनतीन बाबुराव कांबळे झाडूवाला 6/11/1984 12/3/2020 ९९७५४७५५०३ 21996 

4 जगू िस ाम सोनकांबळे  झाडूवाली 4/27/1963 12/10/2008 ९८३४८५७०७० 29407 

5 महादवेी बलभीम िशवशरण झाडूवाली 5/18/1963 12/10/2008   29407 

6 संघपाल िभमराव वाघमारे झाडूवाला 2/7/1982 7/13/2015 ८८८८९३३६४३ 25330 

7 मायाउफ जया द ा खरात िबगारी 10/1/1981 9/4/2019 ९६३७०९९५९१ 22690 

8 िस ाम गणपत कांबळे िबगारी 1/15/1964 8/10/2001 ८३९०३९६५३१ 36932 

9 अहमद म सूर शेख िबगारी 12/26/1992 2/24/2018 ७०२०४३८७२६ 23364 

10 वािहद हसन शेख िबगारी 3/11/1996 12/1/2018 ७२७६९१६५१२ 23364 

11 बालराज धमा उबाळे िबगारी 8/26/1986 9/4/2019 ९३२५०४८४९४ 22690 

12 अजय दवेीदास कांबळे िबगारी 4/19/1992 9/4/2019 ८२३७४४४८४९ 22690 

13 सुनील सुभाष काकडे िबगारी 6/2/1979 3/5/2021 ८४३२९६७९६९ 36910 

14 गंगा जम ा पेद ल ू स.कामगार 4/8/1975 12/17/2004 ८०१०३८६१८७ 32885 

15 नरस मा संजया पे टी स.कामगार 5/8/1975 8/20/1998 ८२६२९५२३२६ 35565 

16 बाळू रामलू बोनस े स.कामगार 3/2/1987 7/6/2015 ८२६३९८६९२७ 15847 

17 हणमंतू लछम या बेरक लू स.कामगार 6/3/1967 11/23/2000 ९८९०९०४६४४ 34680 

18 च मा पाप या क क लू स.कामगार 7/5/1990 8/16/2016 ९१४६९९८३१८ 24709 

19 नरिसमलु हणमंतू कोपल लू स.कामगार 7/5/1989 8/16/2016 ९९७५८०१०३६ 0 

20 आकाश ंकटेश बोनसे स.कामगार 9/9/1991 6/15/2018 ९७६७०७१४२६ 23364 

21 गो वंद हणमंतू  बेरक लू स.कामगार 4/13/1988 12/3/2014   3415 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम  ज म दनांक  थम िनयु  दनांक  मोबाईल नंबर  एकुण वेतन 

1 अजीज मेहबूब स यद  जमादार  6/1/1967 1/20/2003 9822804249 34819 

2 शालन संजय खंडागळे  झाडूवाली  4/24/1963 8/10/2001 7744804270 36910 

3 शालन मसा कांबळे  झाडूवाली  4/15/1968 8/10/2001 7666626119 36910 

4 ि म णी िस ाम साळव े झाडूवाली  5/12/1967 4/18/2011 9922520715 28591 

5 रिसका रामा सूरवसे  झाडूवाली  4/3/1963 12/10/2008 9096976359 28458 

6 शिशकला अशोक झुंजारे झाडूवाली  6/1/1967 1/3/2002 9158925620 36910 



7 रंभा कंटू गायकवाड  झाडूवाली  6/1/1969 12/10/2008 8010631970 28458 

8 बापु दनु कांबळे  झाडूवाली  8/16/1991 7/14/2015 9960440063 26169 

9 ाने र िस ाम घाटंगरे झाडूवाली  5/31/1986 9/25/2018 8668682982 23306 

10 िभमाशंकर िनल पा िशवशरण झाडूवाली  6/1/1976 10/12/2018 7775066173 24082 

11 युवराज रघुनाथ पा े  िबगारी 7/16/1963 4/18/2011 8624081419 29507 

12 सितश सुधीर ीरसागर  िबगारी 1/5/1995 12/30/2016 8087332460 24651 

13 दपक रोिहदास गायकवाड  िबगारी 5/1/1982 7/6/2015 9665969696 25323 

14 सनी उ हास वाघमोडे िबगारी 12/15/1992 5/16/2016 9112125184 24680 

15 खाज पा बनिस द इंगळे िबगारी 6/1/1979 3/5/2021 83084893323 21281 

16  िवशाल वसंत थोरात  िबगारी 3/4/1988 9/4/2019 9011278412 22632 

17 क पना रघुनाथ दपुारगुडे  सफाई 
कामगार 6/16/1963 1/20/2003 9604045525 34790 

18 नाग  ल छम या बेरक लू 
सफाई 

कामगार 
12/30/1969 12/10/2008 8262958944 28479 

19 ललीता यादया पासपोलू सफाई 
कामगार 3/9/1980 10/26/2004 9665685439 31903 

20 किवता राज  टाक 
सफाई 

कामगार 
4/10/1974 3/7/2003 7499835839 30120 

21 कृ णा पट या सांगेपागा  सफाई 
कामगार 8/15/1988 9/10/2014 - 0 

22 श  राजू च हाण 
सफाई 

कामगार 
11/19/1981 6/3/2017 8766430945 23978 

23  सोनल अजुन मकवाना  सफाई 
कामगार 12/9/1991 6/4/2015 9175167133 26169 

अ.  सवेकाचं ेनाव  पदनाम  ज म दनाकं  थम िनयु  दनांक  मोबाईल नबंर  एकुण वतेन 

1 दनेश बापू इंगोल  जमादार 1/4/1964 20/01/2003 7499899239 35918 
2 सुवणा िवजय मान े झाडूवाली 17/04/1968 12/10/2008 9960107250 28458 
3 ल मी सु ीव भेावाळ झाडूवाली 1/6/1967 17/05/2005 9518309789 30126 
4 आनंद दपक गायकवाड  झाडूवाला  28/11/1996 22/04/2017 8698006675 14237 
5 सुधा नागनाथ माने  झाडूवाली 6/4/1963 12/10/2008 9552070725 28458 
6 इंद ुयशवंत वडवेराव  झाडूवाली 6/1/1967 12/10/2008 9637131412 28458 
7 संधू सुभाष कदम  झाडूवाली 14/05/1968 9/1/2004 8080383673 33816 
8 संगीता ओम काश जाधव  झाडूवाली 5/19/1968 18/04/2011 9960927161 34977 
9 करण द ु आरके िबगारी 29/04/1991 1/11/2016 9860206974 24709 

10 गुर पा हाद गायकवाड िबगारी 22/07/1962 10/8/2001 9970614505 0 
11 महादवे राम नाईक  िबगारी 10/9/1995 12/10/2014 9209192230 27063 
12 राज  शंकर सुरवसे  िबगारी 8/1/1962 15/08/1998 8296303528 0 

13 
कुम या नाग या िच ापागुल   

सफाई 
कामगार 11/13/1979 1/3/2008 9604727421 30322 

  



14 
नागेश सावर या िच पागा 

सफाई 
कामगार 18/04/1977 3/10/2018 7820879044 23364 

15 नागराज जंब या रातोलू 
सफाई 

कामगार 22/03/1977 7/1/2014 8668351340 26191 

16 पोश मा कुरम या  जेटपोलू 
सफाई 

कामगार 8/30/1968 20/01/2003 8265028984 31670 

17 दवेा मा बालया गदवालकर  
सफाई 

कामगार 30/04/1968 20/01/2003 7498918363 30980 

18 
गो वंद उष या िच ापागा  

सफाई 
कामगार 12/10/1980 10/1/1999 7020602868 36750 

19 मंग मा नागराज रातोलू 
सफाई 

कामगार 5/10/1976 16/03/2002 7875212380 35860 

20 
नागाजुन रामलू मंदोलू  

सफाई 
कामगार 9/9/1991 15/06/2018 8265040893 22782 

21 िवजय राजा क गारी  
सफाई 

कामगार 13/02/1993 11/9/2015 9356548569 24838 

22 
कांता मुनेश वाि मक   

सफाई 
कामगार 6/1/1980 18/08/2015 9168059867 25533 

23 
शािलनी राजु तांडोर  

सफाई 
कामगार 28/06/1991 16/08/2016 9158335889 24709 

अ.  सवेकाच ेनवं  पदनाम ज म दनाकं  थम िनयु  दनाकं  मोबाईल नबर  एकुण वतेन 

1 अतुल मनोहर गायकवाड  झाडुवाला 6/10/1982 7/13/2015 9130354092 26206 
2 म हारी रा ल कडलाक  झाडुवाला 12/13/1993 7/13/2015 9325886600 25359 
3 िवजू िवकास गायकवाड  झाडूवाली  4/6/1963 12/10/2008 9022078768 28429 
4 नंदा सुिनल ीराम  झाडूवाली  9/27/1970 8/12/2004 7038717117 32834 
5 गोदा सुरेश रणिधरे  झाडूवाली  12/13/1965 11/3/2004 9067312806 11285 
6 िशव हरी च हाण  झाडूवाली  5/14/1968 12/10/2008 7709511621 28429 
7 भािगरथी संजोग सरवदे  झाडूवाली  5/14/1968 8/18/2005 8657090680 37907 
8 शांता िवजय कदम  झाडूवाली  7/29/1967 12/10/2008 8600399624 28429 
9 उषा पंडीत कसबे  झाडूवाली  4/27/1973 4/18/2011 7776065227 10139 

10 भावती िभमराव वाघमारे  झाडूवाली  12/4/1971 12/10/2008 9730393149 28429 
11 नागु रतन गवळी  झाडूवाली  4/23/1963 8/10/2001 9761590282 36910 
12 अ य संतोष चंदनिशवे  झाडुवाला 7/21/1996 10/9/2020 9970304653 21307 
13 धीरज मुकंद वाळे  झाडुवाला 3/6/1993 6/17/2022 9209010516 21300 

14 इ ान िनसार शेख  
सफाई 
कामगार  8/27/1985 5/3/2014 9822173858 27063 

15 
शांता दवेजी कंट रया  

सफाई 
कामगार  7/8/1971 8/16/2016 8956620911 25533 

16 सुधीर ि जपाल वाि मक    
सफाई 
कामगार  10/5/1984 4/20/2012 8551044579 27806 

17 
कृरप मा रमेश अडाकुल  

सफाई 
कामगार  5/12/1976 7/1/2014 7028318522 27063 



18 
ंकट मा कुम या अदलोलु  

सफाई 
कामगार  10/10/1979 10/1/2011 8237181790 28732 

19 नागु शहाजीवन चाबकु वार  
सफाई 
कामगार  4/2/1963 12/10/2008 8208040178 24633 

20 
रामल मा बाल या अडाकूल ल 

सफाई 
कामगार  5/24/1963 9/8/2001 9096212764 36932 

21 ल मी कुमया  अडाकूल  
सफाई 
कामगार  7/5/1973 12/10/2008 7820911595 29400 

22 
अिवनाश कृ णा िपडगुलकर  

सफाई 
कामगार  6/10/1983 6/18/2012 9028860112 36234 

23 आतीश बाबूराव इंगळे  िबगारी  12/15/1982 3/7/2018 9561944070 23364 
24 संतोष पुंडिलक मान े िबगारी  6/8/1984 7/23/2015 8668525462 26229 
25 सिचन पुंडिलक काळे  िबगारी  11/23/1990 5/17/2018 7709974015 23364 
26 गौरीशंकर काश बनसोडे  िबगारी  5/4/1994 2/24/2018 9370755150 24142 
27 सौरभ नागनाथ सोनवण े िबगारी  7/10/2001 3/5/2021 8767212163 22026 
28 भारत रेवणिस द ढाले  िबगारी  1/15/1982 11/3/2021 9767559100 13071 
29 िशलर  दलीप सुरवसे  िबगारी  9/12/1991 11/3/2021 9579520457 1406 
30 िवशाल सुभाष खारव   िबगारी  7/5/1993 11/3/2021 997022854 15341 

 

 

  



अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम  चाल ूपगार  महागाई 
भ ा 

घरभाडे  थािनक 
पूरक 
भ ा◌ु 

वाहन 
वाहतूक, 
धुलाई 
अपंग 

एकुण  

1 राजशेखर शंकर गडगी जमादार 36100 5415 2888 65 430 44939 

2 अंबुबाई ल मण गायकवाड  झाडूवाली  30484 4573 2439 63 423 37982 

3 यशोदा हाद िनकंबे  झाडूवाली  26323 3948 2106 34 423 32834 

4 पुतळा नागनाथ गायकवाड  झाडूवाली  23500 3525 1880 65 437 29407 

5 म य मा रामचं  बो ली  झाडूवाली  23500 3525 1800 65 437 29407 

6 गंधारबाई िस ाम गायकवाड  झाडूवाली  22742 3411 1819 63 437 28458 

7 मु ा िभमराव िमसाळ  झाडूवाली  22742 3411 1819 63 437 28458 

8 सुजाता भाकर गवळी  झाडूवाली  20419 3036 1634 34 437 25573 

9 सुनंदा गौतम गाडे  झाडूवाली  22742 3411 1819 63 437 28458 

10 इंद ुिवजय जाधव  झाडूवाली  20226 3034 1618 34 437 25335 

11  काश मसाजी कांबळे  झाडूवाली  17903 2685 1432 34 437 25359 

12 राजु म छं  कदळे  झाडूवाली  18500 2775 1480 35 437 26206 

13 श बीर गफुर शेख  िबगारी 26323 3948 2106 34 445 32856 

14 िनतेश िवलास बनसोडे िबगारी 18000 2700 1440 35 400 25473 

15  राम मोहन आ ुळे  िबगारी 17419 2613 1394 34 387 130269 

16 गौतम मरगु गवळी  िबगारी 22742 3411 1819 63 445 28480 

17 बाबा ंकटेश गुडशेलू सफाई 
कामगार 

12581 1887 1006 29 335 17864 

18 ल छ मा राजू गुडशेलु सफाई 
कामगार 

32323 4848 2586 63 445 40265 

19 प ा  कुम या पसपो लु  सफाई 
कामगार 

35000 5250 2800 65 460 43575 

20 िशवपु ा नर संग रंगापुरे सफाई 
कामगार 

22742 3411 1819 63 445 28480 

21 दिेवदास नाग या कोमलु सफाई 
कामगार 

29613 4442 2369 63 445 36932 

22 विनता दिेवदास कोमलु  सफाई 
कामगार 

17903 2685 1432 34 416 25352 

  



23 आकाश राजु गुलपागे  सफाई 
कामगार 

18500 2775 1480 35 430 26199 

24 राम नागं या अ ाकुल  सफाई 
कामगार 

0 0 0 0 0 0 

25 ंकटेश संज या पे ीटोलु  सफाई 
कामगार 

17903 2685 1432 34 416 25352 

26 ीिनवास नाग या केशपागोलु सफाई 
कामगार 

5180 9396 1296 35 400 19830 

27 बाबा िभम या कोपलु  सफाई 
कामगार 

22065 3310 1763 34 416 27619 

28 राजा ीराम िच ापागा  सफाई 
कामगार 

15000 2250 1200 34 387 21286 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम              

1 इमामलाला नाईकोडी  जमादार  34935 5240 2795 63 479 43512 

2 आशाबाई तुळशीराम गोडसे  झाडुवाले  31355 4103 2508 63 423 39052 

3 िवमल वसंत कांबळे झाडुवाले  20226 3034 2618 34 394 25306 

4 रंजना शंकर गायकवाड झाडुवाले  20900 3150 1672 35 407 26149 

5 िवजय सोमा कुचेकर झाडुवाले  17903 2685 1432 34 387 25323 

6 अिनता सुभाष िसरसाठ झाडुवाले  29613 4442 2369 63 416 36903 

7 यागा गौतम सोनवण े झाडुवाले  26323 3948 2106 63 423 32863 

8 िस दाथ सुभाष सोनवण े झाडुवाले  17903 2685 1432 34 423 25359 

9 मह  संभाजी ल ढे  झाडुवाले  10742 1611 859 20 249 15210 

10 साधना िव ास सुरवसे  झाडुवाले  17903 2685 1432 34 387 25323 

11 िव म सुभाष गायकवाड  झाडुवाले  17419 2613 1394 34 416 24680 

12 काश मधुकर उबाळे झाडुवाले  15000 2250 1200 35 437 21337 

13 व ील दयानंद गायकवाड झाडुवाले  0 0 0 0 0 0 

14 शंकर क या संजापागोलू स.का 15494 2323 1239 34 387 21960 

15 दवे मा नागराज गुडशे लू स.का 30494 4573 2439 63 445 38004 

16 राजेश कृ णया मंडपेू स.का `11129 1679 890 22 297 15799 

17 जय मा ीिनवास रामगल स.का 18484 2773 1479 34 445 26191 

18 राजेश रामु धुंबड  स.का 30484 4573 0 63 445 35565 

19 शांता तावजी परमार  स.का 33871 5081 2710 63 445 42170 

20 सुरज िभमया गंदम  स.का 8516 1277 681 18 220 12084 

21 परशुराम क ड या रामगल  स.का 4645 8559 1181 34 416 18118 

22 परमे र िशव पा तळभंडारे  िबगारी  33871 5081 2710 63 430 42155 

23 अिनता ल मण जेटीथोर  िबगारी  18000 2700 1440 35 430 25503 

24 िशवाजी ानदवे ल ढे िबगारी  28742 4311 2299 63 416 35831 

25 सेानाबाई पंढरी गायकवाड िबगारी  18000 2700 1440 35 400 25473 



26 िशव साद ि ह . कुलकण  िबगारी  17419 2613 1394 34 416 24690 

27 ध डाराम शा  सरवद े िबगारी  17419 2613 1394 34 415 24679 

28 बापु मा ती गायकवाड  िबगारी  15968 2395 1277 34 416 22661 
अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम              

1 मंगल िवठोबा सोनवणे झाडुवाली 28742 4311 2299 63 423 35836 

2 गोदा िस ाम पाटोळे झाडुवाली 34935 5240 2795 63 416 43456 

3 संगीता शहाजी डोळसे झाडुवाली 20900 3135 1672 35 437 26179 

4 नंदा सुभाष काकडे झाडुवाली 20226 3034 1618 34 423 25335 

5 सुभ ा यमन पा केतकरी झाडुवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 

6 क डा गज  गायकवाड झाडुवाली 22742 3411 1819 63 423 28458 

7 अिनता सिुनल मान े झाडुवाली 235800 3525 1880 35 437 29377 

8 आशा अंकुश नाग टळक झाडुवाली 20226 3034 1618 34 423 25335 

9 अशोक महादवे गायकवाड झाडुवाली 17903 2685 1432 34 394 25330 

10 गु गंगा अजुन बनसोडे झाडुवाली 17903 2685 0 34 387 23891 

11 दशन िस ाम भंडारी झाडुवाली 16452 2468 1316 34 387 23306 

12 िवजय मा ती जाधव िबगारी 29613 4442 2369 63 445 36932 

13 दयु धन सायब णा कांबळे िबगारी 21329 3199 1706 33 430 26697 

14 िवकास गु नाथ गायकवाड िबगारी 17903 2685 1432 34 416 25352 

15 कुमार चोखाजी वाघमारे िबगारी 20226 3034 1618 34 445 25397 

16 संतोष िस ाम कसबे िबगारी 15087 2265 1208 29 335 21365 

17 िवनोद ावण ि रसागर िबगारी 10968 1645 877 19 258 15533 

18 िवनोद ानदवे चंदनिशवे िबगारी 16452 2468 1316 34 445 23364 

19 ल मी मोगल पा मोवरम सफाई 
कामगार 

32400 4860 0 65 60 37385 

20 कुम या सन पा पासफो ल ू सफाई 
कामगार 

26613 4442 2369 33 30 369487 

21 राधा रामलु जनप ली सफाई 
कामगार 

20806 3121 1664 34 29 29004 

22 व पा राजा क गारी सफाई 
कामगार 

22065 3310 34 0 58 25467 

23 ज रना मिहबुब शेख सफाई 
कामगार 

18484 2773 0 2 23 24283 

24 सिचन उगा जोग दया सफाई 
कामगार 

11516 1727 921 24 291 16333 

25 राजकुमार राम या मंदापुरे सफाई 
कामगार 

15494 2323 1239 34 445 22018 

26 सुिनल ितप णा हे े सफाई 
कामगार 

5161 774 413 11 159 7339 

27 िभमशा लाल पा पोपे ली सफाई 
कामगार 

11706 1756 936 20 17 16320 



28 संपता यशवंत सवाईसज िबगारी 15494 2323 1239 34 345 22018 

29 चन मा यल या गुडशे लू सफाई 
कामगार 

17419 2613 1394 34 0 24264 

30 िनलोफर उ मान शेख सफाई 
कामगार 

17419 2613 1394 34 0 24264 

31 रामंजु कृ णा मुनगल सफाई 
कामगार 

16452 2468 1316 34 387 23306 

32 िस ाम मारे पा कुमार सफाई 
कामगार 

16452 2468 1316 34 387 23306 

33 लाव या रामकृ ण बेरको लू सफाई 
कामगार 

11613 1742 929 27 353 16537 

  सेवकांचे नाव  पदनाम              

1 िव ल रामग डा चौधरी जमादार 31500 4735 2520 65 490 39300 

2 रामले मा मरे पा माढेकर झाडूवाली 28742 4311 2299 63 423 35838 

3 क पना सीताराम िनकंबे झाडूवाली 26323 3948 2106 63 423 32863 

4 सखू िस ाम चंदनिशवे झाडूवाली 30494 4573 2439 63 423 37982 

5 कुसुम ल मण कोळेकर झाडूवाली 22742 3411 1819 63 423 28458 

6 प ावती नीलमणी इंगळे झाडूवाली 0 0 0 0 0 0 

7 उ म मधुकर कसबे झाडूवाला 17306 2596 1384 33 409 24514 

8 अ ण िव नाथ िचमण े िबगारी 29613 4442 2369 63 445 36932 

9 अशोक महाद ूजोगदंड िबगारी 26400 3960 2112 65 460 32997 

10 िभमराव िव ल गायकवाड िबगारी 34935 5240 2795 63 445 43478 

11 अ णाराव लंग पा कसबे िबगारी 22742 3411 1819 34 445 28451 

12 मसा द ू बोराडे िबगारी 27871 4181 0 63 445 32560 

13 िव ल ह रबा बनसोडे िबगारी 20226 3034 1618 34 445 25357 

14 नवनाथ सेन सकट िबगारी 13548 2032 1084 27 356 19228 

15 वैशाली दवेीदास खंडाळे िबगारी 15968 2395 1277 34 445 22690 

16 पाली राजू गायकवाड िबगारी 17000 2550 1360 35 460 24142 

17 महशे मछी  कांबळे िबगारी 0 0 0 0 0 0 

18 सेन अशोक सकट िबगारी 14000 2100 1120 32 388 19894 

19 सुधीर आनंद गायकवाड  िबगारी 14516 2177 1161 34 387 20612 

20 मोगलाली साय ा तांडूर स.कामगार 0 0 0 0 0 0 

21 नरस मा ितमोथी त बोळू स.कामगार 22742 3411 1819 63 445 28480 

22 रशीद युसुफ शेख स.कामगार 22742 3411 1819 63 445 28480 

23 मंग मा ंकटेश दवेन लू स.कामगार 26323 3948 2106 63 445 32845 

24 लछम ा दावीद बेरक लू स.कामगार 29613 4442 0 63 445 34563 

25 कुम या िबस या सांग े स.कामगार 17903 2685 1442 34 445 25381 

26 इरफान इ ाहीम शेख स.कामगार 17903 2685 1432 34 445 25381 



27 सोनी ंकटेश कोपल लू स.कामगार 17903 2685 0 34 445 23949 

28 क पना उ म कांबळे स.कामगार 17000 2550 1360 35 460 24142 

29 सोमनाथ रव  सरवदे स.कामगार 15968 2395 1277 34 445 22690 

30 शांत शंकर कोडीघंटी स.कामगार 18000 2700 1440 35 460 25533 

31 आकाश रमेश धुंबड स.कामगार 0 0 0 0 0 0 

32 िवण दनेश परमार स.कामगार 14516 2177 1161 34 387 20612 

33 किवता करण सोलकं  स.कामगार 14516 2177 1161 34 387 20612 

34 मद या नाग या  िचनापागलू स.कामगार 14516 2177 1161 34 387 20612 

35 योती रामलू पुणमंकटलू स.कामगार 14516 2177 1161 34 387 20612 

36 रामल मा नाग या िच ापागा   
द.07/05/2022 रोजी मयत  

स.कामगार 0 0 0 0 0 0 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम              

1 खाजा सेन अ.रिहमान झामाज जमादार 29613 4442 2369 63 474 36961 

2 कमल महादेव उबाळे झाडूवाली 22742 3411 1819 63 423 28458 

3 िनतीन बाबुराव कांबळे झाडूवाला 15484 2323 1239 34 423 21996 

4 जगू िस ाम सोनकांबळे  झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 

5 महादवेी बलभीम िशवशरण झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 

6 संघपाल िभमराव वाघमारे झाडूवाला 17903 2685 1432 34 394 25380 

7 मायाउफ जया द ा खरात िबगारी 15968 2395 1277 34 445 22690 

8 िस ाम गणपत कांबळे िबगारी 29613 4442 2369 63 445 36932 

9 अहमद म सूर शेख िबगारी 16452 2468 1316 34 445 23364 

10 वािहद हसन शेख िबगारी 16452 2468 1316 34 445 23364 

11 बालराज धमा उबाळे िबगारी 15968 2395 1277 34 445 22690 

12 अजय दवेीदास कांबळे िबगारी 15968 2395 1277 34 445 22690 

13 सुनील सुभाष काकडे िबगारी 0 0 0 0 0 0 

14 गंगा जम ा पेद लू स.कामगार 26323 3948 2106 63 445 32885 

15 नरस मा संजया पे टी स.कामगार 30484 4573 0 63 445 35565 

16 बाळू रामलू बोनसे स.कामगार 11129 1669 890 26 341 15847 

17 हणमंतू लछम या बेरक लू स.कामगार 29700 4455 0 65 460 34680 

18 च मा पाप या क क लू स.कामगार 17419 2613 1394 34 445 24709 

19 नरिसमलु हणमंतू कोपल लू स.कामगार 0 0 0 0 0 0 

20 आकाश ंकटेश बोनसे स.कामगार 16452 2468 1316 34 445 23364 

21 गो वंद हणमंतू  बेरक लू स.कामगार 859 0 1611 222 465 3415 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम              

1 अजीज मेहबूब स यद  जमादार  27871 4181 2230 63 474 34819 

2 शालन संजय खंडागळे  झाडूवाली  29613 4442 2369 63 423 36910 



3 शालन मसा कांबळे  झाडूवाली  29613 4442 2369 63 423 36910 

4 ि म णी िस ाम साळव े झाडूवाली  20226 3034 1618 34 423 28591 

5 रिसका रामा सूरवसे  झाडूवाली  22742 3411 1819 63 423 28458 

6 शिशकला अशोक झुंजारे झाडूवाली  29613 4442 2369 63 423 36910 

7 रंभा कंटू गायकवाड  झाडूवाली  22742 3411 1819 63 423 28458 

8 बापु दनु कांबळे  झाडूवाली  18500 2775 1480 35 400 26169 

9 ाने र िस ाम घाटंगरे झाडूवाली  16452 2468 1316 34 387 23306 

10 िभमाशंकर िनल पा िशवशरण झाडूवाली  17000 2550 1360 35 400 24082 

11 युवराज रघुनाथ पा े  िबगारी 20900 3135 1672 35 400 29507 

12 सितश सुधीर ीरसागर  िबगारी 14719 2613 1394 34 387 24651 

13 दपक रोिहदास गायकवाड  िबगारी 17903 2685 1432 34 387 25323 

14 सनी उ हास वाघमोडे िबगारी 17419 2613 1394 34 416 24680 

15 खाज पा बनिस द इंगळे िबगारी 15000 2250 1200 29 387 21281 

16  िवशाल वसंत थोरात  िबगारी 15968 2395 1277 34 387 22632 

17 
क पना रघुनाथ दपुारगुडे  सफाई 

कामगार 27871 4181 2230 63 445 34790 

18 
नाग  ल छम या बेरक लू सफाई 

कामगार 22800 3420 1824 35 400 28489 

19 
ललीता यादया पासपोलू सफाई 

कामगार 25543 3832 2044 34 445 31903 

20 
किवता राज  टाक सफाई 

कामगार 24097 3615 1928 34 446 30120 

21 
कृ णा पट या सांगेपागा  सफाई 

कामगार 0 0 0 0 0 0 

22 
श  राजू च हाण सफाई 

कामगार 16935 2540 1355 34 387 23978 

23 
 सोनल अजुन मकवाना  सफाई 

कामगार 18500 2775 1480 35 400 26169 

अ.  सेवकांचे नाव  पदनाम              

1 दनेश बापू इंगोल  जमादार 28742 4311 2299 63 503 35918 

2 सुवणा िवजय मान े झाडूवाली 22742 3411 1819 63 423 28458 

3 ल मी सु ीव भेावाळ झाडूवाली 24097 3615 1928 63 423 30126 

4 आनंद दपक गायकवाड  झाडूवाला  3581 6712 926 28 354 14237 

5 सुधा नागनाथ माने  झाडूवाली 22742 3411 1819 63 423 28458 

6 इंद ुयशवंत वडवेराव  झाडूवाली 22742 3411 1819 63 423 28458 

7 संधू सुभाष कदम  झाडूवाली 27097 4065 2168 63 423 33816 

8 संगीता ओम काश जाधव  झाडूवाली 28065 4210 2245 34 423 34977 

9 करण द ु आरके िबगारी 17419 2613 1394 34 445 24709 

10 गुर पा हाद गायकवाड िबगारी 0 0 0 0 0 0 



11 महादवे राम नाईक  िबगारी 19100 2865 1528 35 460 27063 

12 राज  शंकर सुरवसे  िबगारी 0 0 0 0 0 0 

13 
कुम या नाग या िच ापागुल   सफाई 

कामगार 22742 3411 0 63 445 30322 

14 
नागेश सावर या िच पागा सफाई 

कामगार 16452 2468 1316 34 445 23364 

15 
नागराज जंब या रातोलू सफाई 

कामगार 18484 2773 1479 34 445 26191 

16 
पोश मा कुरम या  जेटपोलू सफाई 

कामगार 27097 4065 0 63 445 31670 

17 
दवेा मा बालया गदवालकर  सफाई 

कामगार 24774 3716 1982 63 445 30980 

18 
गो वंद उष या िच ापागा  सफाई 

कामगार 31500 4725 0 65 460 36750 

19 
मंग मा नागराज रातोलू सफाई 

कामगार 28742 4311 2299 63 445 35860 

20 
नागाजुन रामलू मंदोलू  सफाई 

कामगार 17000 2550 0 35 460 22782 

21 
िवजय राजा क गारी  सफाई 

कामगार 17500 2625 1400 35 460 24838 

22 
कांता मुनेश वाि मक   सफाई 

कामगार 18000 2700 1440 35 460 25533 

23 
शािलनी राजु तांडोर  सफाई 

कामगार 17419 2613 1394 34 445 24709 
अ.  सेवकाचे नंव  पदनाम             

1 अतुल मनोहर गायकवाड  झाडुवाला 18500 2775 1480 35 437 26206 

2 म हारी रा ल कडलाक  झाडुवाला 17903 2685 1432 34 423 25359 

3 िवजू िवकास गायकवाड  झाडूवाली  22742 3411 1819 34 423 28429 

4 नंदा सुिनल ीराम  झाडूवाली  26323 3948 2106 34 423 32834 

5 गोदा सुरेश रणिधरे  झाडूवाली  25548 3832 2044 34 423 11285 

6 िशव हरी च हाण  झाडूवाली  22742 3411 1819 34 423 28429 

7 भािगरथी संजोग सरवदे  झाडूवाली  25600 3840 2048 35 437 37907 

8 शांता िवजय कदम  झाडूवाली  22742 3411 1819 34 423 28429 

9 उषा पंडीत कसबे  झाडूवाली  8090 1214 647 14 174 10139 

10 भावती िभमराव वाघमारे  झाडूवाली  22742 3411 1819 34 423 28429 

11 नागु रतन गवळी  झाडूवाली  29613 4442 2369 63 423 36910 

12 अ य संतोष चंदनिशवे  झाडुवाला 15000 2250 1200 35 407 21307 

13 धीरज मुकंद वाळे  झाडुवाला 15000 2250 1200 35 400 21300 

14 
इ ान िनसार शेख  सफाई 

कामगार  19100 2865 1528 35 460 27063 

15 
शांता दवेजी कंट रया  सफाई 

कामगार  18000 2700 1440 35 460 25533 



16 
सुधीर ि जपाल वाि मक    सफाई 

कामगार  19645 2947 1572 34 445 27806 

17 
कृरप मा रमेश अडाकुल  सफाई 

कामगार  19100 2865 1528 35 460 27063 

18 
ंकट मा कुम या अदलोलु  सफाई 

कामगार  20300 3045 1624 35 460 28732 

19 
नागु शहाजीवन चाबकु वार  सफाई 

कामगार  19645 2947 1572 34 435 24633 

20 
रामल मा बाल या अडाकूल ल सफाई 

कामगार  29613 4442 2969 63 445 36932 

21 
ल मी कुमया  अडाकूल  सफाई 

कामगार  23500 3525 1880 34 460 29400 

22 
अिवनाश कृ णा िपडगुलकर  सफाई 

कामगार  19645 2947 0 34 445 36234 

23 आतीश बाबूराव इंगळे  िबगारी  16452 2468 1316 34 445 23364 

24 संतोष पुंडिलक मान े िबगारी  18500 2775 1480 35 460 26229 

25 सिचन पुंडिलक काळे  िबगारी  16452 2468 1316 34 445 23364 

26 गौरीशंकर काश बनसोडे  िबगारी  17000 2550 1360 34 460 24142 

27 सौरभ नागनाथ सोनवण े िबगारी  15500 2325 1240 35 330 22026 

28 भारत रेवणिस द ढाले  िबगारी  3294 6176 852 26 297 13071 

29 िशलर  दलीप सुरवसे  िबगारी  3581 6712 926 28 323 1406 

30 िवशाल सुभाष खारव   िबगारी  3867 7249 1000 30 348 15341 






