
 







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 टनुसार कचरा संकलनासाठी पाठिवणे ,
GPS घंटागाडीची डीझले तसेच गाडी 

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

२) घंटागाडी व अिधप याखालील वाहनांना 
दनैं दन डीझेलच े ि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 भागांना 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 दणेे 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 यांनी 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 ांनी दले या आदशेाच े
पालन क न िनयु  काय े ातील 
कायसूची माण ेकामकाज करणे. 

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

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 संकलन 
केला जातो कंवा कस े  ?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 याचं े



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

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 याचे अिधकार 
अस याने ा  अिधकारानुसार कायवाही करणते 
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 ,तसचे 

ि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 ते 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 कांनी 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 अंतगत 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 सुचनेनसुार 
त ारी थम ाधा याने सोडिवणे. 

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

ि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 यांच े
मोबाईल नंबर व whats app नंबर Save 
क न ठेवणे.  

१) दररोज पहाटे ६ वाजता कायालयातील 
सुि थतील सािह य घेऊन गणवशेात हजर 



रा न E-attendance दारे हजेरी घेणे,  
२) नेमून दले या ह ीतील मने 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 माण े

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 गणवशेात 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 यांना 



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 ांनी 
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 माण े

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



 







 

अ. . सेवकाचे नाव पदनाम वग  थम िनयु  मोबाईल 
. 

एकूण वेतन 

1 िवजयकुमार भुजंग वंजारी जमादार ड 9/6/2001   36996 

2 जय ी िस ाम गायकवाड झाडू. ड 8/6/2002   37033 

3 शारदा कुमार तळभंडारे  झाडू. ड 8/9/2001   38140 

4 सोनाबाई मा ती शंद े झाडू. ड 12/10/2008   27655 

5 सािव ी रामदास बनसोडे झाडू. ड 12/10/2008   26179 

6 सुिनता काश वाघमारे झाडू. ड 12/10/2008   27655 

7 विनता दीपक सोनवण े झाडू. ड 4/18/2011   26179 

8 नगर द ू गवळी झाडू. ड 12/10/2008   27612 

9 अलका िस ाम कांबळे झाडू. ड 11/4/2010   26917 

10 क पना िभकाजी थोरात झाडू. ड 4/18/2011   26179 

11 सुरज सुनील फडके झाडू. ड 12/2/2020   18922 

12 महानंदा महशे िव ागत झाडू. ड 12/2/2020   18922 

13 महादवेी मधकुर गायकवाड झाडू. ड 4/18/2011   26179 

14 ल मी ब ूवान डावरे झाडू. ड 1/7/1995   42322 

15 किवता सुभास कापुरे झाडू. ड 12/10/2008   27655 

16 महादवेी शांत पा  िशवशरण झाडू. ड 12/10/2008   27612 

17 आरती दनेश िशवशरण झाडू. ड 12/15/2014   23227 

18 क णा सुनील शंद े झाडू. ड 7/8/2015   23227 

19 हणमंतू सुरेश बनसोडे झाडू. ड 5/16/2016   19537 

20 पिवता कैलास चंदनिशवे झाडू. ड 9/22/2018   20730 

21 पो णमा चं कात नाग टळक िबगारी ड 4/9/2019   20790 

22 राजू गु नाथ गायकवाड िबगारी ड 6/7/2004   33981 

23 अंकुश िस ाम शंद े िबगारी ड 1/20/2013   35949 

24 भाकर दादाराव खराडे िबगारी ड 10/8/2001   37056 

25 शंकर िस ाम आखाडे िबगारी ड 10/2/1993   43575 

26 अचना ावण कांबळे िबगारी ड 3/5/2021   18885 

27 राजू ीरंग म के िबगारी ड 7/23/2015   22020 

28 किपल धमा वडावराव  िबगारी ड 3/5/2021   18945 



29 अजय चं कात नाईकनवरे िबगारी ड 7/11/2015   23250 

30 अिनल मधुकर ीरसागर िबगारी ड 12/8/1988   44928 

31 िव ल िशव लंग गायकवाड  स.का. ड 7/25/2019   18945 

32 ल मण नर संग चीटलाप ली स.का. ड 7/25/2019   18885 

33 िहम बंद ूनागराज अडाकुल स.का. ड 8/16/2016   22635 

34 ि मणी नल पा वाके स.का. ड 1/21/1999   39270 

35 वसंता शा ल सांगे स.का. ड 12/10/2008   28539 

36 प ा हणमंतू अडाकुल स.का. ड 12/10/2008   28539 

37 गीता नल पा वाके  स.का. ड 4/7/2015   23250 

38 चं कांत हाद सुरवसे रो.िब. ड 6/19/1992   11050 

39 मनोहर पंढरी साबळे रो.िब. ड 2/5/1991   11050 

40 जनादन दगबंर वाघमारे रो.िब. ड 2/16/1991   11050 

41 मोहन नर संग सुरवसे ब.िब. ड 7/4/1993   14063 

42 िशवाजी धमा कांबळे जमादार ड 8/16/2001   38103 

43 सुकुमार जनादन बनसोडे झाडू. ड 9/23/2005   32974 

44 िजत  कािलदास गायकवाड झाडू. ड 5/16/2017   22612 

45 महानंदा संजय चंदनिशवे झाडू. ड 5/6/2016   22612 

46 सुजाता िम लंद सूयवंशी झाडू. ड 11/7/2015   23227 

47 ोपदी िस ाम  सातपुत े झाडू. ड 12/10/2008   29377 

48 ल मी सतीश अंकुश झाडू. ड 12/10/2008   28516 

49 अर वंद आड पा मदग कर झाडू. ड 11/7/2015   23227 

50 िजजाबाई राजकुमार रोकडे झाडू. ड 3/1/2019   17642 

51 गंगाराम मा ती वाघमारे झाडू. ड 11/9/2015   23227 

52 अलका भारत गायकवाड झाडू. ड 12/1/2005   33958 

53 रंजना परशुराम कळळीमनी झाडू. ड 5/16/2016   22612 

54 अितश नागनाथ कुचेकर झाडू. ड 9/10/2020   20115 

55 अनुराधा नागेश जाधव झाडू. ड 8/8/2022   18885 

56 तनोज िचक या कदम  िबगारी ड 3/5/2021   19500 

57 भारत दवे पा गायकवाड िबगारी ड 4/24/2004   33951 

58 अिनता द ा शडग े िबगारी ड 3/5/2021   19530 

59 आनंदी काश कापुरे स.का. ड 12/10/2008   29400 

60 क या हसे या मावराम स.का. ड 9/1/2002   0 

61 ंकट मा सत या जुजमोलू स.का. ड 1/6/2005   0 

62 अंबूबाई पांडुरंग मंदोलु स.का. ड 1/20/2003   37026 

63 रामकृ ण हणमंतू मंदापुरे स.का. ड 5/31/2014   23988 

64 शा ल कंुड या सांग े स.का. ड 10/16/1998   39270 



65 सतीश राजकुमार राठोड स.का. ड 10/24/2010   24726 

66 रामूल गंगा या मंदापुरे स.का. ड 4/6/1999   39270 

67 बाल या याल या मंडपेू स.का. ड 6/12/2012   25464 

68 उ म नागनाथ बनसोडे स.का. ड 4/18/2022   18885 

69 जयनर संग क ड या येनमुल रो.िब. ड 9/1/2004   11050 

70 बालराज रेवण सकट ब.िब. ड     14063 

71 द ा य दगडू गायकवाड जमादार ड 1/20/2003   37026 

72 दवेका द ू सूयवंशी  झाडू. ड 12/8/2004   34014 

73 चेतन सुनील कांबळे झाडू. ड 10/8/2015   22605 

74 थम राजू कांबळे झाडू. ड 8/25/2015   21960 

75 सिचन ावण म के झाडू. ड 8/25/2015   23190 

76 
समाधान स यनारायण 
गायकवाड 

झाडू. ड 1/21/2022   18885 

77 सोजर भीमा तळभंडारे झाडू. ड 9/7/2004   33928 

78 िशवानंद इरा पा गजधाने झाडू. ड 8/24/2015   23190 

79 हणमंतू ल मण हे े झाडू. ड 5/16/2016   22575 

80 शांताबाई भालचं  इंगळे झाडू. ड 9/14/2005   31129 

81 रेणुका शंकर शंद े झाडू. ड 12/8/2019   20737 

82 छाया भानुदास मोरे झाडू. ड 9/1/2004   34912 

83 िमला नेताजी लोखंडे झाडू. ड 5/16/2016   22575 

84 वीण राजू म के झाडू. ड 2/9/2015   23190 

85 रोिहत नामदवे तळमोिहत े झाडू. ड 9/22/2018   21345 

86 अंबादास चं कांत जोगदडं िबगारी ड 12/11/2014   23958 

87 पांडुरंग अजुन दपुारगुडे िबगारी ड 3/5/2021   18915 

88 यशपाल मि लनाथ घोडकंुबे िबगारी ड 8/24/2015   22575 

89 धम ा बस ा गायकवाड िबगारी ड 7/12/2002   37056 

90 सुनील िव ल तोरणे िबगारी ड 4/25/2004   33951 

91 स मंदर शेट पा गायकवाड िबगारी ड 4/24/2004   33951 

92 अितश कबीर वडावराव िबगारी ड 2/6/2006   30201 

93 शेखर अंकुश कुचेकर िबगारी ड 3/26/2018   21345 

94 सुरेश लाखा परमार स.का. ड 8/1/2000   38163 

95 ल मी अशोक सांगे स.का. ड 9/11/1993   43575 

96 ित पती क या गुडशेलू स.का. ड 2/1/2002   38163 

97 चन मा आज पा हे े  स.का. ड 12/10/2008   29400 

98 कुम या नागलु संदोलू स.का. ड 2/1/2002   20730 

99 महादवे संदीपान सोनावण े रो.िब. ड 9/4/1992   11050 



100 िव णू मा ती तळभंडारे ब.िब. ड 10/1/1994   14063 

101 शशीकांत िशवाजी जाधव ब.िब. ड     14063 

102 संगीता िस ोधन कांबळे ब.झ. ड 11/25/1994   14063 

103 मंगल संग द ू संग राजपूत  जमादार ड 7/1/1985   46843 

104 सुनील बाबुराव कांबळे जमादार ड 24/6/1994   44998 

105 रव  वसंत कांबळे झाडू. ड 7/14/2015   23227 

106 ल मी भाग पा शंद े झाडू. ड 12/11/2014   23965 

107 सुरेखा िवजय जगताप झाडू. ड 18/8/2005   33958 

108 लता ध डीबा जेठीथोर झाडू. ड 12/11/2014   23965 

109 नंदा अिभमान बोराडे झाडू. ड 7/11/2015   23227 

110 नंदा अिनल डोळसे झाडू. ड 18/11/2011   26179 

111 शामल आबा सुरवसे झाडू. ड 21/8/2009   26917 

112 मथुरा द ू गायकवाड झाडू. ड 10/12/2008   27612 

113 कुसुम जीवन बनसोडे झाडू. ड 10/12/2008   28516 

114 भावती महादवे कदम झाडू. ड 4/2/2000   38140 

115 नंदाबाई िस ाम घाटगरे झाडू. ड 10/12/2008   28516 

116 अंबुबाई चं कात बनसोडे झाडू. ड 10/12/2008   28516 

117 शेखर नागनाथ म के िबगारी ड 24/2/2018   21405 

118 नीलाबाई काश पाटील िबगारी ड 24/2/2018   21405 

119 रेखा अमोल दवेकुळे िबगारी ड 24/2/2018   21405 

120 युवराज मारगु कांबळे िबगारी ड 18/9/2002   37056 

121 गौतम गो वंद गायकवाड िबगारी ड 2/6/2006   30291 

122 आनंद रामचं  चौधरी िबगारी ड 23/7/2015   21405 

123 सुरज चन या गुडशेलू िबगारी ड 10/3/2018   21370 

124 संदीप िस ाम जानराव िबगारी ड 24/2/2018   18945 

125 नूतन िवशाल िस गणेश िबगारी ड 4/9/2019   20790 

126 किपल िस ाम कांबळे िबगारी ड 4/9/2019   20790 

127 ाने र गणपत कांबळे िबगारी ड 18/4/2011   26202 

128 िजत  मुरलीधर भूताळे िबगारी ड 1/1/2016   22635 

129 आनंद कसन म के िबगारी ड 4/9/2019   20790 

130 माधरुी नरेश बोरीसा स.का. ड 26/6/2019   20145 

131 शाबोलू जे.आर. स.का. ड 4/7/2015   23250 

132 च या भीमं या गंडम स.का. ड 10/11/1993   44928 

133 कुमा ा नागेश म दोलू स.का. ड 10/12/2018   28539 

134 ंकटेश नरस पा चीनाकरम स.का. ड 20/1/2003   17853 

135 ीिनवास अश या सांगेपागुल स.का. ड 30/4/2012   25464 



136 बाळू बलराम रातेलू  स.का. ड 6/11/2018   21405 

137 मा रया इमनुवेल वाके स.का. ड 4/7/2015   23250 

138 दीप हनमंत सवगोड स.का. ड 17/4/2021   18945 

139 ि यांका नर संग दवेनाळू स.का. ड 18-4-2022   18945 

140 बाबा चन या गुडशेलू स.का. ड 16/8/2016   22020 

141 समीर कासीम शेख स.का. ड 1/7/2014   23988 

142 केवल कन या लालबेगी स.का. ड 5/3/2021   18915 

143 गौतम ह रबा बनसोडे रो.िब. ड 1/25/1991   11050 

144 रमेश ल मण दवेकुळे रो.िब. ड 1/31/1989   11050 

145 माल पा दवे  हजारे रो.िब. ड 5/20/2003   11050 

146 महा लंग बाबू राजगु  रो.िब. ड     11050 

147 बाळू राम म के ब.िब. ड 3/1/2000   14063 

148 दिेवदास बळीराम लंके र ब.िब. ड 7/3/1996   14063 

149 िस े र तुळशीराम दपुारगुडे  ब.िब. ड 12/9/2005   14063 

150 अ वर करीम शेख जमादार ड 14/8/2021   38233 

151 शालन रेवणिस  वाघमारे झाडू. ड 10/12/2008   29407 

152 जना गोरख थोरात झाडू. ड 26/10/2004   33928 

153 मैना परमे र कांबळे झाडू. ड 10/12/2008   29407 

154 सिवता जय पा गवळी झाडू. ड 18/5/2006   22612 

155 मसाई मोद जेटीथोर झाडू. ड 20/6/2016   22612 

156 सािव ी याल पा िशवशरण झाडू. ड 10/12/2008   29407 

157 आशा नामदवे िशवशरण झाडू. ड 26-10-2004   0 

158 क पना अिनल जाधव झाडू. ड 10/6/2003   18915 

159 राजू दादाराव आयगोळे झाडू. ड 22/9/2018   21382 

160 क पना बाबरुाव सुव झाडू. ड 10/8/2001   39247 

161 रामदास मरे पा वाघमारे झाडू. ड 1/11/2016   22612 

162 पु पा चं कात सुव झाडू. ड 10/12/2008   28516 

163 छाया कैलास सातपुते झाडू. ड 10/12/2008   28516 

164 योगेश िव ल जाधव झाडू. ड 5/9/2016   21352 

165 जगदवेी सेनापती कांबळे झाडू. ड 18/4/2011   26179 

166 ध डाबाई िस ाम जानराव झाडू. ड 18/4/2011   26179 

167 रोिहत पांडुरंग तळभंडारे झाडू. ड 4/7/2015   23227 

168 योगेश गज  कांबळे झाडू. ड 12/6/2019   21345 

169 अशोक दिेवदास इंगळे झाडू. ड 5/8/2018   21352 

170 दीपक केर पा गायकवाड िबगारी ड 2/4/2002   37056 

171 राजू शंकर अंकुश िबगारी ड 18/4/2011   26202 



172 रेखा क ड पा तलारे स.का. ड 18-4-2022   18885 

173 राधाबाई बाबुराव सौदे स.का. ड 10/12/2008   29430 

174 फरजाना जमीर शेख स.का. ड 1/10/2011   26202 

175 सुवणा रामलू गुडशेलू स.का. ड 12/10/2008   28539 

176 गफार हबीब शेख स.का. ड 7/11/1999   39240 

177 सुभाष िशव पा गायकवाड रो.िब. ड 8/14/1990   11050 

178 नारायण दसेू राजपूत ब.िब. ड     14063 

179 सं ाम नागनाथ आखाड े ब.िब. ड     14063 

180 शांत शंकरराव ढगे जमादार ड 7/15/2004   33921 

181 ोपदीबाई संभाजी जरीपटके झाडू. ड 8/10/2001   37033 

182 िवमल यानबा साबळे झाडू. ड 12/10/2008   29377 

183 सुमन धनराज सुरवसे झाडू. ड 12/8/2014   23227 

184 आशा नवनाथ गायकवाड झाडू. ड 9/19/2003   37033 

185 शारदा भीमराव काकडे झाडू. ड 5/11/1995   43552 

186 बेबी द ू आरके झाडू. ड 7/9/2004   32944 

187 अ पूणा बाबूराव बनसोडे झाडू. ड 6/10/2001   38140 

188 मंदा हरी कांबळे झाडू. ड 1/13/2009   29377 

189 भामा नागनाथ भडगें झाडू. ड 7/10/2001   38140 

190 दवेगणा भालचं  इंगळे  झाडू. ड 12/10/2008   29377 

191 भामाबाई चोखा गायकवाड झाडू. ड 12/10/2008   29377 

192 द ा य भू भडंगे झाडू. ड 4/7/2015   18885 

193 सुिनता िवलास कांबळे झाडू. ड 12/10/2008   28516 

194 अंबु अ ण रणखांब े झाडू. ड 4/8/2001   26179 

195 किवता िनतीन जानराव झाडू. ड 7/27/2020   18885 

196 धन ी रेवणिस  वाघमारे झाडू. ड 10/9/2020   20122 

197 कृ णात नरसू कांबळे िबगारी ड 10/24/1992   42345 

198 अलका दलीप काशीद िबगारी ड 2/24/2018   21405 

199 केर पा शंकर सकट िबगारी ड 9/20/1993   43575 

200 अिभमान शंकर ल ढे िबगारी ड 4/18/2011   26202 

201 अमोल दगडू बनसोडे िबगारी ड 2/24/2018   21375 

202 सितश सुयकांत कांबळे िबगारी ड 12/9/2014   23988 

203 यशपाल िस ाम हादीमनी िबगारी ड 9/16/2014   20175 

204 आनंद दवे  साखरे िबगारी ड 9/4/2019   0 

205 शकंुतला गौतम जानराव िबगारी ड 2/11/2021   19530 

206 काजल रशीपाल वै दकर स.का. ड 1/20/2003   37056 

207 िवनोद हरी ब चूवार स.का. ड 7/4/2015   23250 



208 अंबादास हणमंतु मंदापूरे स.का. ड 12/2/2016   22635 

209 कुबेर य ल पा वाके स.का. ड 2/12/2014   23988 

210 जयेश नरेश सोलंक  स.का. ड 2/21/2019   20760 

211 ि मणी नागेश केशपागा स.का. ड 7/27/2019   20145 

212 प ा चन या कोमलू स.का. ड 8/1/2014   23988 

213 दिेवदास हन पा अनंतपुरे स.का. ड 4/7/2015   0 

214 शिशकांत लंबाजी बनसोडे रो.िब. ड 1/1/2018   11050 

215 सिचन भारत आवारे ब.िब. ड 5/8/1994   14063 

216 गजानन मनोहर नाग टळक ब.िब. ड 10/19/1998   14063 

217 रामचं  नागनाथ चंदनशीवे ब.िब. ड 6/23/1997   14063 

218 राजू िभवा बनसोडे ब.िब. ड 5/1/1991   14063 

219 ल मी दनेश बचुवार ब.स. ड 8/21/1996   14063 
  



अ. . सेवकाचे नाव पदनाम चालू पगार महागाई 
भ ा 

घरभाड े था.पु.भ. वाहन,वाहतकू,धुलाई 
भ ा 

एकूण शेरा 

1 िवजयकुमार भुजंग वंजारी जमादार 29700 4455 2376 65 400 36996   

2 जय ी िस ाम गायकवाड झाडू. 29700 4455 2376 65 437 37033   

3 शारदा कुमार तळभंडारे  झाडू. 30600 4590 2448 65 437 38140   

4 सोनाबाई मा ती शंद े झाडू. 22100 3315 1768 35 437 27655   

5 सािव ी रामदास बनसोड े झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

6 सुिनता काश वाघमारे झाडू. 22100 3315 1768 35 437 27655   

7 विनता दीपक सोनवणे झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

8 नगर द ू गवळी झाडू. 22065 3310 1765.2 35 437 27612   

9 अलका िस ाम कांबळे झाडू. 21500 3225 1720 35 437 26917   

10 क पना िभकाजी थोरात झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

11 सुरज सुनील फडके झाडू. 15000 2250 1200 35 437 18922   

12 महानंदा महेश िव ागत झाडू. 15000 2250 1200 35 437 18922   

13 महादेवी मधकुर गायकवाड झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

14 ल मी ब ूवान डावरे झाडू. 34000 5100 2720 65 437 42322   

15 किवता सुभास कापुरे झाडू. 22100 3315 1768 35 437 27655   

16 महादेवी शांत पा  िशवशरण झाडू. 22065 3310 1765.2 35 437 27612   

17 आरती दनेश िशवशरण झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

18 क णा सुनील शंद े झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

19 हणमतंू सुरेश बनसोडे झाडू. 15500 2325 1240 35 437 19537   

20 पिवता कैलास चदंनिशव े झाडू. 16500 2475 1320 35 400 20730   

21 पो णमा चं कात नाग टळक िबगारी 16500 2475 1320 35 460 20790   

22 राजू गु नाथ गायकवाड िबगारी 27200 4080 2176 65 460 33981   

23 अकुंश िस ाम शदं े िबगारी 28800 4320 2304 65 460 35949   

24 भाकर दादाराव खराड े िबगारी 29700 4455 2376 65 460 37056   

25 शंकर िस ाम आखाडे िबगारी 35000 5250 2800 65 460 43575   

26 अचना ावण कांबळे िबगारी 15000 2250 1200 35 400 18885   

27 राजू ीरंग म के िबगारी 17500 2625 1400 35 460 22020   

28 किपल धमा वडावराव  िबगारी 15000 2250 1200 35 460 18945   

29 अजय चं कात नाईकनवरे िबगारी 18500 2775 1480 35 460 23250   

30 अिनल मधुकर ीरसागर िबगारी 36100 5415 2888 65 460 44928   

31 िव ल िशव लंग गायकवाड  स.का. 15000 2250 1200 35 460 18945   

32 ल मण नर संग चीटलाप ली स.का. 15000 2250 1200 35 400 18885   



33 िहम बंद ूनागराज अडाकुल स.का. 18000 2700 1440 35 460 22635   

34 ि मणी नल पा वाके स.का. 31500 4725 2520 65 460 39270   

35 वसंता शा ल सांग े स.का. 22800 3420 1824 35 460 28539   

36 प ा हणमतंू अडाकुल स.का. 22800 3420 1824 35 460 28539   

37 गीता नल पा वाके  स.का. 18500 2775 1480 35 460 23250   

38 चं कांत हाद सुरवसे रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

39 मनोहर पंढरी साबळे रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

40 जनादन दगबंर वाघमारे रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

41 मोहन नर संग सुरवसे ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

42 िशवाजी धमा कांबळे जमादार 30600 4590 2448 65 400 38103   

43 सुकुमार जनादन बनसोड े झाडू. 26400 3960 2112 65 437 32974   

44 िजत  कािलदास गायकवाड झाडू. 18000 2700 1440 35 437 22612   

45 महानंदा संजय चदंनिशव े झाडू. 18000 2700 1440 35 437 22612   

46 सुजाता िम लंद सूयवंशी झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

47 ोपदी िस ाम  सातपुते झाडू. 23500 3525 1880 35 437 29377   

48 ल मी सतीश अकुंश झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

49 अर वंद आड पा मदग कर झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

50 िजजाबाई राजकुमार रोकड े झाडू. (5180-1300) 9324 1296 35 437 17642   

51 गंगाराम मा ती वाघमारे झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

52 अलका भारत गायकवाड झाडू. 27200 4080 2176 65 437 33958   

53 रंजना परशरुाम कळळीमनी झाडू. 18000 2700 1440 35 437 22612   

54 अितश नागनाथ कुचेकर झाडू. 16000 2400 1280 35 400 20115   

55 अनुराधा नागेश जाधव झाडू. 15000 2250 1200 35 400 18885   

56 तनोज िचक या कदम  िबगारी 15500 2325 1240 35 400 19500   

57 भारत दवे पा गायकवाड िबगारी 27200 4080 2176 35 460 33951   

58 अिनता द ा शडग े िबगारी 15500 2325 1240 35 430 19530   

59 आनंदी काश कापरेु स.का. 23500 3525 1880 35 460 29400   

60 क या हेस या मावराम स.का. 27200 4080 2176 65 460 33981   

61 ंकट मा सत या जुजमोल ू स.का. (5180-1300) 9324 1286 35 460 17535   

62 अबंूबाई पांडुरंग मदंोल ु स.का. 29700 4455 2376 35 460 37026   

63 रामकृ ण हणमंतू मदंापुरे स.का. 19100 2865 1528 35 460 23988   

64 शा ल कंुड या सांग े स.का. 31500 4725 2520 65 460 39270   

65 सतीश राजकुमार राठोड स.का. 19700 2955 1576 35 460 24726   

66 रामलू गंगा या मदंापुरे स.का. 31500 4725 2520 65 460 39270   

67 बाल या याल या मडंपेू स.का. 20300 3045 1624 35 460 25464   

68 उ म नागनाथ बनसोड े स.का. 15000 2250 1200 35 400 18885   

69 जयनर संग क ड या येनमलु रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

70 बालराज रेवण सकट ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

71 द ा य दगडू गायकवाड जमादार 29700 4455 2376 65 430 37026   

72 देवका द  ूसूयवंशी  झाडू. 27300 4095 2184 35 400 34014   

73 चेतन सुनील कांबळे झाडू. 18000 2700 1440 35 430 22605   



74 थम राजू कांबळे झाडू. 17500 2625 1400 35 400 21960   

75 सिचन ावण म के झाडू. 18500 2775 1480 35 400 23190   

76 समाधान स यनारायण गायकवाड झाडू. 15000 2250 1200 35 400 18885   

77 सोजर भीमा तळभंडारे झाडू. 27200 4080 2176 35 437 33928   

78 िशवानंद इरा पा गजधान े झाडू. 18500 2775 1480 35 400 23190   

79 हणमतंू ल मण हे  े झाडू. 18000 2700 1440 35 400 22575   

80 शांताबाई भालचं  इंगळे झाडू. 24900 3735 1992 65 437 31129   

81 रेणुका शंकर शदं े झाडू. 16500 2475 1320 35 407 20737   

82 छाया भानुदास मोरे झाडू. 28000 4200 2240 35 437 34912   

83 िमला नेताजी लोखंड े झाडू. 18000 2700 1440 35 400 22575   

84 वीण राज ूम के झाडू. 18500 2775 1480 35 400 23190   

85 रोिहत नामदवे तळमोिहते  झाडू. 17000 2550 1360 35 400 21345   

86 अबंादास चं कांत जोगदंड िबगारी 19100 2865 1528 35 430 23958   

87 पांडुरंग अजुन दपुारगुड े िबगारी 15000 2250 1200 35 430 18915   

88 यशपाल मि लनाथ घोडकंुब े िबगारी 18000 2700 1440 35 400 22575   

89 धम ा बस ा गायकवाड िबगारी 29700 4455 2376 65 460 37056   

90 सुनील िव ल तोरण े िबगारी 27200 4080 2176 35 460 33951   

91 स मदंर शटे पा गायकवाड िबगारी 27200 4080 2176 35 460 33951   

92 अितश कबीर वडावराव िबगारी 24200 3630 1936 35 400 30201   

93 शेखर अकुंश कुचेकर िबगारी 17000 2550 1360 35 400 21345   

94 सुरेश लाखा परमार स.का. 30600 4590 2448 65 460 38163   

95 ल मी अशोक सांग े स.का. 35000 5250 2800 65 460 43575   

96 ित पती क या गुडशले ू स.का. 30600 4590 2448 65 460 38163   

97 चन मा आज पा हे  े स.का. 23500 3525 1880 35 460 29400   

98 कुम या नागल ुसंदोल ू स.का. 16500 2475 1320 35 400 20730   

99 महादेव संदीपान सोनावण े रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

100 िव ण ूमा ती तळभंडारे ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

101 शशीकांत िशवाजी जाधव ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063 १८/८/२०२१ 
पासून गैरहजर 

102 संगीता िस ोधन कांबळे ब.झ. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

103 मगंल संग द ू संग राजपूत  जमादार 37600 5640 3008 65 530 46843   

104 सुनील बाबुराव कांबळे जमादार 36100 5415 2888 65 530 44998   

105 रव  वसंत कांबळे झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

106 ल मी भाग पा शदं े झाडू. 19100 2865 1528 35 437 23965   

107 सुरेखा िवजय जगताप झाडू. 27200 4080 2176 65 437 33958   

108 लता ध डीबा जेठीथोर झाडू. 19100 2865 1528 35 437 23965   

109 नंदा अिभमान बोराड े झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

110 नंदा अिनल डोळसे झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

111 शामल आबा सुरवसे झाडू. 21500 3225 1720 35 437 26917   

112 मथुरा द ू गायकवाड झाडू. 22065 3310 1765.2 35 437 27612   

113 कुसुम जीवन बनसोड े झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

114 भावती महादवे कदम झाडू. 30600 4590 2448 65 437 38140   



115 नंदाबाई िस ाम घाटगरे झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

116 अबंुबाई चं कात बनसोड े झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

117 शेखर नागनाथ म के िबगारी 17000 2550 1360 35 460 21405   

118 नीलाबाई काश पाटील िबगारी 17000 2550 1360 35 460 21405   

119 रेखा अमोल देवकुळे िबगारी 17000 2550 1360 35 460 21405   

120 युवराज मारग ुकांबळे िबगारी 29700 4455 2376 65 460 37056   

121 गौतम गो वंद गायकवाड िबगारी 24200 3630 1936 65 460 30291   

122 आनंद रामचं  चौधरी िबगारी 17000 2550 1360 35 460 21405   

123 सुरज चन या गुडशेल ू िबगारी 17000 2550 1360 30 430 21370   

124 संदीप िस ाम जानराव िबगारी 15000 2250 1200 35 460 18945   

125 नूतन िवशाल िस गणशे िबगारी 16500 2475 1320 35 460 20790   

126 किपल िस ाम कांबळे िबगारी 16500 2475 1320 35 460 20790   

127 ाने र गणपत कांबळे िबगारी 20900 3135 1672 35 460 26202   

128 िजत  मुरलीधर भूताळे िबगारी 18000 2700 1440 35 460 22635   

129 आनंद कसन म के िबगारी 16500 2475 1320 35 460 20790   

130 माधुरी नरेश बोरीसा स.का. 16000 2400 1280 35 430 20145 ११/०४/२०२२ 
गैरहजर 

131 शाबोल ूजे.आर. स.का. 18500 2775 1480 35 460 23250   

132 च या भीमं या गंडम स.का. 36100 5415 2888 65 460 44928   

133 कुमा ा नागेश म दोलू स.का. 22800 3420 1824 35 460 28539   

134 ंकटशे नरस पा चीनाकरम स.का. (5250+1300) 9498 1310 35 460 17853   

135 ीिनवास अश या सांगेपागुल स.का. 20300 3045 1624 35 460 25464   

136 बाळू बलराम रातेल ू स.का. 17000 2550 1360 35 460 21405   

137 मा रया इमनुवेल वाके स.का. 18500 2775 1480 35 460 23250   

138 दीप हनमतं सवगोड स.का. 15000 2250 1200 35 460 18945   

139 ि यांका नर संग देवनु ला स.का. 15000 2250 1200 35 460 18945   

140 बाबा चन या गुडशले ू स.का. 17500 2625 1400 35 460 22020   

141 समीर कासीम शेख स.का. 19100 2865 1528 35 460 23988   

142 केवल कन या लालबेगी स.का. 15000 2250 1200 35 430 18915   

143 गौतम ह रबा बनसोड े रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

144 रमेश ल मण देवकुळे रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

145 माल पा देव  हजारे रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

146 महा लंग बाब ूराजगु  रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

147 बाळू राम म के ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

148 देिवदास बळीराम लकें र ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

149 िस े र तुळशीराम दपुारगुड े ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

150 अ वर करीम शेख जमादार 30600 4590 2448 65 530 38233   

151 शालन रेवणिस  वाघमारे झाडू. 23500 3525 1880 65 437 29407   

152 जना गोरख थोरात झाडू. 27200 4080 2176 35 437 33928   

153 मनैा परमे र कांबळे झाडू. 23500 3525 1880 65 437 29407   

154 सिवता जय पा गवळी झाडू. 18000 2700 1440 35 437 22612   

155 मसाई मोद जटेीथोर झाडू. 18000 2700 1440 35 437 22612   



156 सािव ी याल पा िशवशरण झाडू. 23500 3525 1880 65 437 29407   

157 
आशा नामदेव िशवशरण 

झाडू. 0 0 0 0 0 0 
८/३/२०१९ 
पासून गैरहजर 

158 क पना अिनल जाधव झाडू. 15000 2250 1200 35 430 18915   

159 राजू दादाराव आयगोळे झाडू. 17000 2550 1360 35 437 21382   

160 क पना बाबरुाव सुव झाडू. 31500 4725 2520 65 437 39247   

161 रामदास मरे पा वाघमारे झाडू. 18000 2700 1440 35 437 22612   

162 पु पा चं कात सुव झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

163 छाया कैलास सातपुत े झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

164 योगेश िव ल जाधव झाडू. 17000 2550 1360 35 407 21352   

165 जगदवेी सेनापती कांबळे झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

166 ध डाबाई िस ाम जानराव झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

167 रोिहत पांडुरंग तळभंडारे झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

168 योगेश गज  कांबळे झाडू. 17000 2550 1360 35 400 21345   

169 अशोक देिवदास इंगळे झाडू. 17000 2550 1360 35 407 21352   

170 दीपक केर पा गायकवाड िबगारी 29700 4455 2376 65 460 37056   

171 राजू शकंर अंकुश िबगारी 20900 3135 1672 35 460 26202   

172 रेखा क ड पा तलारे स.का. 15000 2250 1200 35 400 18885   

173 राधाबाई बाबरुाव सौद े स.का. 23500 3525 1880 65 460 29430   

174 फरजाना जमीर शेख स.का. 20900 3135 1672 35 460 26202   

175 सुवणा रामल ूगुडशेल ू स.का. 22800 3420 1824 35 460 28539   

176 गफार हबीब शेख स.का. 31500 4725 2520 35 460 39240   

177 सुभाष िशव पा गायकवाड रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

178 नारायण देसू राजपूत ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

179 सं ाम नागनाथ आखाड े ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

180 शांत शकंरराव ढग े जमादार 27200 4080 2176 35 430 33921   

181 ोपदीबाई संभाजी जरीपटके झाडू. 29700 4455 2376 65 437 37033   

182 िवमल यानबा साबळे झाडू. 23500 3525 1880 35 437 29377   

183 सुमन धनराज सुरवसे झाडू. 18500 2775 1480 35 437 23227   

184 आशा नवनाथ गायकवाड झाडू. 29700 4455 2376 65 437 37033   

185 शारदा भीमराव काकड े झाडू. 35000 5250 2800 65 437 43552   

186 बेबी द ू आरके झाडू. 26400 3960 2112 35 437 32944   

187 अ पूणा बाबरूाव बनसोड े झाडू. 30600 4590 2448 65 437 38140   

188 मदंा हरी काबंळे झाडू. 23500 3525 1880 35 437 29377   

189 भामा नागनाथ भडंग े झाडू. 30600 4590 2448 65 437 38140   

190 देवगणा भालचं  इंगळे  झाडू. 23500 3525 1880 35 437 29377   

191 भामाबाई चोखा गायकवाड झाडू. 23500 3525 1880 35 437 29377   

192 द ा य भ ूभडंग े झाडू. 15000 2250 1200 35 400 18885   

193 सुिनता िवलास कांबळे झाडू. 22800 3420 1824 35 437 28516   

194 अबंु अ ण रणखांब े झाडू. 20900 3135 1672 35 437 26179   

195 किवता िनतीन जानराव झाडू. 15000 2250 1200 35 400 18885   

196 धन ी रेवणिस  वाघमारे झाडू. 16000 2400 1280 35 407 20122   



197 कृ णात नरसू कांबळे िबगारी 34000 5100 2720 65 460 42345   

198 अलका दलीप काशीद िबगारी 17000 2550 1360 35 460 21405   

199 केर पा शंकर सकट िबगारी 35000 5250 2800 65 460 43575   

200 अिभमान शंकर ल ढ े िबगारी 20900 3135 1672 35 460 26202   

201 अमोल दगडू बनसोडे िबगारी 17000 2550 1360 35 430 21375   

202 सितश सुयकांत कांबळे िबगारी 19100 2865 1528 35 460 23988   

203 यशपाल िस ाम हादीमनी िबगारी 16000 2400 1280 35 460 20175   

204 
आनंद देव  साखरे 

िबगारी (4440+1300) 8323 1148 35 30 15246 
१/५/२०२२ 
पासून गैर 

205 शकंुतला गौतम जानराव िबगारी 15500 2325 1240 35 430 19530   

206 काजल रशीपाल वै दकर स.का. 29700 4455 2376 65 460 37056   

207 िवनोद हरी ब चवूार स.का. 18500 2775 1480 35 460 23250   

208 अबंादास हणमंतु मदंापूरे स.का. 18000 2700 1440 35 460 22635   

209 कुबरे य ल पा वाके स.का. 19100 2865 1528 35 460 23988   

210 जयेश नरेश सोलंक  स.का. 16500 2475 1320 35 430 20760   

211 ि मणी नागेश केशपागा स.का. 16000 2400 1280 35 430 20145   

212 प ा चन या कोमल ू स.का. 19100 2865 1528 35 460 23988   

213 
देिवदास हन पा अनंतपुरे 

स.का. 0 0 0 0 0 0 
१/६/२०१७ 
पासुन गैर 

214 शिशकांत लंबाजी बनसोड े रो.िब. 11050 0 0 0 0 11050   

215 सिचन भारत आवारे ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

216 गजानन मनोहर नाग टळक ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

217 रामचं  नागनाथ चंदनशीव े ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

218 राजू िभवा बनसोड े ब.िब. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

219 ल मी दनेश बचुवार ब.स. (4440+1300) 8323 0 0 0 14063   

 






