
 







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.
. 

कमचारी चे नांव 
पदनाम वग जू दनांक दरु वनी ं  एकूण वेतन 

पय े
1 रमा अिनल सावळे झाडूवाली ड 10/12/2008 7387447561 28458 
2 महादेवी सुरेश ढेप े झाडूवाली ड 10/12/2008 8329452316 29407 

3 
िनिखल नागेश 

कांबळे झाडूवाला ड 20/08/2022 8080783445 20612 

4 
चं भागाअिवनाश 

रे ी झाडूवाली ड 10/4/2011 9156698090 26179 

5 
मंगल राज  
गायकवाड झाडूवाली ड 18/04/2011 9637397107 25335 

6 
संिगता गलुजार 

म के झाडूवाली ड 10/12/2008 9503419243 28458 

7 
धीरज वामन 

सोनवणे झाडूवाला ड 1/11/2015 7776809399 25323 

8 
भामाबाई गुंड पा 

सांगळे झाडूवाली ड 10/12/2008 9860992555 28458 

9 
जािवद नुरअहमद 

पठाण झाडूवाला ड 1/12/2015 9850255477 26169 

10 
अिनल िस ाम 

भडकवाड िबगारी ड 10/12/2008 9860427118 28539 

11 
ह रदास म हारी 

कांबळे िबगारी ड 18/04/2011 9822719432 25328 

12 
नर  क ल पा 

िशवशरण  िबगारी ड 26/02/2018 9730493187 23306 

13 
शुभम अ ण 

रणखांबे िबगारी ड 15/03/2018  8888938830 23306 
14 उषा ंकटेश खेडकर सफाई.कामगार ड 10/12/2008 9579384645 28480 

15 
 रमा नारायण 

घटकांबळे झाडूवाली ड 9/23/2005 7385164317 31881 
16  गंगा मधुकर वाघमारे झाडूवाली ड 8/9/2001 8623090020 35839 
17  शालन सुखदवे कांबळे झाडूवाली ड 10/12/2008 9922696289 19973 
18  मंगल अशोक काकडे झाडूवाली ड 10/12/2008 9168881842 28458 

19 
 सुिम ा सुधाकर 

गायकवाड झाडूवाली ड 23/10/2000 9021556248 37982 
20  ल मी महादवे आकाडे झाडूवाली ड 23/11/1995 7559494550 37982 

21 
 भारती दयु धन 

सुरवसे झाडूवाली ड 10/12/2008 9075778961 3480 
22  सुवणा द ा वाघमारे झाडूवाली ड 1/17/2015 7028273808 24514 



23  आशा अ ण रणसुरे झाडूवाली ड 10/12/2008 8888045633 28458 
24  ोपदी बाबू भडांगे झाडूवाली ड 10/12/2008 8055245457 28458 
25  उषा िस े र सरवदे झाडूवाली ड 8/14/2001 9730435421 36910 
26  बाळू ल मण सोनवण े झाडूवाला ड 8/28/2015 8180049605 19646 

27 
 सौर मा मारे पा 

माढेकर झाडूवाली ड 10/9/2020 9673858496 21960 

28 
 राजकुमार शाम 

उबाळे झाड्ूवाला ड 10/9/2020 9689539778 21967 

29 
 कांताबाई सूयकांत 

सुरेकर स.कामगार ड 10/12/2008 9359768097 26071 

30 
 िवठाबाई सुधाकर 

कांबळे स.कामगार ड 9/16/2014 7028377053 27063 
31  भू सावराया कावल स.कामगार ड 9/1/2004 9921987788 29753 
32  राजू िबस या सांग े स.कामगार ड 01/07/14 96377990590 24713 

33 
 िव ल ल मण 

वाघमारे िबगारी ड 8/10/2001 8411901114 35860 

34 
 ीकांत िव ल 

गायकवाड िबगारी ड 10/10/2020 9890631012 15159 

35 
क डा सायब णा 

वाघमारे झाडूवाली ड 10/8/2001 9011938102 36910 
36 शारदा दवेराव फडतरे  झाडूवाली ड 18/04/2011 8378860150 25335 

37 
संिगता िशवाजी 

िशवगडद े झाडूवाली ड 10/12/2008 9730932435 24666 
38 अचना ाने र म के झाडूवाली ड 2/1/2015 9175725069 24014 

39 
सोहन द ा य 

वडवेराव झाड्ूवाला ड 4/7/2015 8483948572 25359 
40 बाळू िहर पा खंदारे झाड्ूवाला ड 12/10/2018 9309737978 23342 

41 
सोनाबाई कंूडिलक 

मान े झाडूवाली ड 1/2/2003 9307532517 28429 
42 बायडा मा ती गेजगे झाडूवाली ड 10/12/2008 7517720319 28458 

43 
पावती तुकाराम 

धोडकंुबे  झाडूवाली ड 10/12/2008 9307411635 28458 
44 शोभा अशोक मान े झाडूवाली ड 20/01/2003 9860216691 35809 
45 गंगा अिवनाश कदम झाडूवाली ड 9/10/2020 8999500952 21967 

46 
लंबाजी अ ण पा 

िशवशरण िबगारी ड 18/08/2011 8262883793 26202 

47 
ाने र िभमा 
सोनकांबळे िबगारी ड 28/08/2015 8087538768 24535 

48 
गौ रशंकर तुकाराम 

हळकवडे िबगारी ड 18/04/2011 9730125697 25357 
49 िस दाथ राज ूताकिपरे िबगारी ड 23/07/2015 9730651896 25381 
50 संजय कसन माने िबगारी ड 8/6/2006 9011993338 30148 

51 
अमर दिलप 
गायकवाड िबगारी ड 16/05/2016 9595447775 17227 

52 कृ णा ंकटेश बोनसे स.कामगार ड 9/10/2020 9960585290 21989 



53 उषा सुभाष माने स.कामगार ड 10/12/2008 7709677787 28480 

54 
बाल वामी य ल पा 

केशपागुल स.कामगार ड 1/6/2005 9766055651 29725 

55 
ित पती कास या 

बोनसे स.कामगार ड 14/10/2009 9665030510 31236 
56 वंदना कबीर मोरे झाडूवाली ड १०/१२/२००८ ९६०४३२१२३२ 28458 

57 
कुसुम ल मण 

िनकाळज े झाडूवाली ड १०/१२/२००८ ९३०७२०८८०३ 28458 
58 मीना गज  कांबळे झाडूवाली ड १०/१२/२००८ ९१३०३१५०१७ 28458 

59 
स यभामा मािणक 

डुरके झाडूवाली ड १६/०५/२०१६ ९९२२०८०९६७ 24687 
60 अमोल िशवाजी शंद े झाडूवाला ड १६/०५/२०१६ ७६६६५८८३६४ 16491 
61 िनतीन उ म कांबळे झाडूवाला ड १६/०५/२०१६ ९५२७९१२८८३ 9641 
62 अशोक म हारी सुरवसे झाडूवाला ड २८/११/२०१८ ८३०८११३११९ 23342 
63 ल मी नटवर सदाफुले झाडूवाली ड १६/०८/२०१९ ९०२८८८२१६० 22668 
64 स रता गणेश डोलारे िबगारी ड ०४/०९/२०१९ ८०८०७५८४४६ 22690 

65 
शिशकांत महादवे 

वडावराव सफाई कामगार ड ०२/१२/२०१६ ९७३०४४१३५२ 24709 
66 मनीषा दीपक डोळसे झाडूवाली ड ०१/०१/१९८८ ९८३४८४७०५५ 21996 

67 
मलकारी रेवणिस  

कांबळे झाडूवाला ड १६/०५/२०१६ ९१७२९०३९२५ 25510 

68 
सुरेखा िवजयकुमार 

फडतरे िबगारी ड ०२/१२/२००३ ९१७५७४३३७० 26133 

69 
अजयकुमार महादवे 

कदम िबगारी ड ०१/११/२०२१ ९०९६३२०१२० 21631 
70 सुनंदा सेनी कांबळे झाडूवाली ड १०/१२/२००८ ८९५६५१३७९० 28458 
71 करीम सुभान शेख सफाई कामगार ड ०१/१०/२०११ ७०२०१६७७६९ 28732 
72 व सला सूरदास टोपे झाडूवाला ड ०१/०२/२००३ ८०१०४१५६१५ 32834 
73 अिनल संग पा शंद े ाय हर क     38887 
74 ल मी उ म कांबळे झाडूवाली ड 10/12/2008 9579677039 26562 
75 रवी जा लंदर ढवळे झाडूवाला ड 28/11/2018 9850891527 21751 
76 उषा सारनाथ मान े झाडूवाली ड 10/12/2008 7499481753 29407 
77 सुनंदा मोहन ढेपे झाडूवाली ड 10/12/2008 9552030212 29407 
78 रेखा सुधाकर बाबरे सफाई कामगार ड 10/12/2008 7057986841 29430 
79 अमोल अजुन दु े िबगारी ड 1/11/2016 7020983818 24651 

80 
रमेश नागनाथ 

शेरखाने िबगारी ड 24/2/2018 9922971960 23306 

81 
बेबाबाई ह रदास 

बेलभंडारे झाडूवाली ड 10/12/2008 9890336117 29407 
82 सुमन सुभाष सावळे झाडूवाली ड 10/12/2008 9529683558 29407 
83 मैना सतीश काळे झाडूवाली ड 24/10/2018 7420948969 23306 
84 मीना सनातन म के झाडूवाली ड 10/12/2008 7758975174 28458 

85 
िशतल नंदकुमार 

बनसोडे झाडूवाला ड 14/8/2019 7559214327 23394 



86 दीपक जनादन सुरते झाडूवाला ड 07/10/2020 8624083024 21860 
87 अिमत कृ णा जमुल सफाई कामगार ड 27/12/2016 9764097460 25533 
88 संधू गोरख देडे िबगारी ड 10/3/2018 9527740215 24082 

89 
भीमाशंकर हणमंतु 

िशवशरण िबगारी ड 9/8/2001 7420832467 36933 
90 खंडू बाबू चांदणे िबगारी ड 24/4/2004 9834876943 24403 

91 
बलभीम राजू 

चंदनिशवे िबगारी ड 01/11/2016 9921322041 24651 

92 
नबीलाल सेनसाब 

मकानदार जमादार ड 8/15/2001 7083667002 37056 

93 
अिवनाश सुभाष 

सरवदे झाडुवाला ड 5/17/2016 9373199729 24651 
94 िवमल राजेश काटे झाडुवाली ड 11/12/2014 8623941913 26133 
95 कमल िस ाम साबळे झाडुवाली ड 12/10/2008 9067280623 28429 
96 सरोजा सुहास मान े झाडुवाली ड 11/18/2016 8208071699 24651 

97 
धमा तुकाराम 

गायकवाड झाडुवाला ड 5/16/2016 9975490392 24651 

98 
ल मी अिनल 

तळभंडारे झाडुवाली ड 12/10/2008 7823891908 28429 
99 बानुबी द तगीर शेख झाडुवाली ड 12/17/2014 9665031268 25323 

100 
सखुबाई िभमराव 

गोतसुव झाडुवाली ड 2/1/2003 7038748655 33928 
101 लता सजंय कांबळे झाडुवाली ड 8/9/2006   29234 
102 िजजा मोहन कदम झाडुवाली ड 12/10/2008 9552075068 29347 
103 निसमा यािसन शेख झाडुवाली ड 2/1/2003 7385296788 32834 
104 सखु मसा जाधव झाडुवाली ड 12/10/2008   24615 
105 िवक  सागर बागले झाडूवाला ड     20619 

106 
संतोष काशीनाथ 

उबाळे िबगारी ड 5/16/2016 9604504459 25473 
107 शरद उ म रोकडे िबगारी ड 2/24/2018 8806136822 23306 
108 शांत महादवे मदाळे िबगारी ड 3/10/2018 8459871093 23306 

109 
स यभामा काश 

भालेराव िबगारी ड 11/3/2016 9637680624 24651 
110 भावती मसा जािवर झाडूवाली ड     37975 
111 ईरफान गफूर शेख सफाई कामगार ड 7/1/2014 8830678689 26133 
112 हिसना अहमद शेख सफाई कामगार ड 2/12/2014 8421384368 25475 

113 
िनमला जकरया 

ित पगुल सफाई कामगार ड 12/10/2008   28422 
114 प ा राजाराम बाबर सफाई कामगार ड १०/१२/२००८ ९९७५०११६७८ 28480 
115 सुिनल गुलाब भालेराव रो.जमादार ड   9922766002 13204 

116 
िनतीन नामदेव 

िशरसट ब.िबगारी ड   9822706671 13037 

117 
महादवे सायबु 

नाग टळक रो.िबगारी ड   9922523313 12554 



118 अितश बबुवान डावरे ब.िबगारी ड   9175473182 7725 
119 िव ल मेघा शंद े ब.िबगारी ड   7758063439 6277 
120 सुिनल खंडागळे रो.िबगारी ड     12554 
121 लोभाजी जानराव रो.िबगारी ड     12554 

122 
सितश िभमराव 

कांबळे बदली िबगारी ड     12554 

123 
सोम नंग दगंबर 

कांबळे रो.िबगारी ड     12071 
124 S.N.Waghmare बदली िबगारी 425     12554 
125 S.S.Waghamare ाय हर 480     14724 
126 D.N. Waghamare गटार िबगारी 425     13037 
127 J.S.Kadam रो.िबगारी 425     12554 
128 सायब ण ह ीमनी गटार िबगारी 425     13037 
129 P.R. Jethithor िबगारी 425     13037 
130 A.S. Gavte रो.िबगारी 425     11588 
131 M.C Mashalakar मजूर 425     2414 
132 B.L. Jetithor  रो.िबगारी 425     12554 

  सेवकाचे नांव पदनाम  
चालू 
पगार       

133 L.P.Gaikwad बदली झाडूवाली 
4440-
1300     8585 

  



अ. . कमचारी चे नांव पदनाम चालूपगार महागाई 
भ ा 

घरभाडे थािनक 
पुरक भ ा 

वाहन 
वाहतुक 
धुलाई 

अपंग झाडू 
भ ा घाण 

भ ा 

एकूण 

1 रमा अिनल सावळे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
2 महादेवी सुरेश ढेप े झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 

3 
िनिखल नागेश 

कांबळे झाडूवाला 15000 2177 1161 34 387 18759 

4 
चं भागाअिवनाश 

रे ी झाडूवाली 20900 3135 1672 35 437 26179 

5 
मंगल राज  
गायकवाड झाडूवाली 20900 3034 1618 34 423 26009 

6 संिगता गलुजार म के झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 

7 
धीरज वामन 

सोनवणे झाडूवाला 18500 2685 1432 34 387 23038 

8 
भामाबाई गुंड पा 

सांगळे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 

9 
जािवद नुरअहमद 

पठाण झाडूवाला 18500 2775 1480 35 400 23190 

10 
अिनल िस ाम 

भडकवाड िबगारी 22800 3420 1824 35 430 28509 

11 
ह रदास म हारी 

कांबळे िबगारी 20900 3034 1618 34 416 26002 

12 
नर  क ल पा 

िशवशरण  िबगारी 17000 2468 1316 34 387 21205 
13 शुभम अ ण रणखांबे िबगारी 17000 2468 1316 34 387 21205 
14 उषा ंकटेश खेडकर सफाई.कामगार 23500 3411 1819 63 445 29238 

15 
 रमा नारायण 

घटकांबळे झाडूवाली 26400 3832 2044 34 423 32733 
16  गंगा मधुकर वाघमारे झाडूवाली 29700 4311 2299 63 423 36796 
17  शालन सुखदवे कांबळे झाडूवाली 21500 2393 1276 26 326 25521 
18  मंगल अशोक काकडे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 



19 
 सुिम ा सुधाकर 

गायकवाड झाडूवाली 31500 4573 2439 63 423 38998 
20  ल मी महादवे आकाडे झाडूवाली 31500 4573 2439 63 423 38998 
21  भारती दयु धन सुरवसे झाडूवाली 21500 416 222 5 63 22206 
22  सुवणा द ा वाघमारे झाडूवाली 18500 2596 1384 33 409 22922 
23  आशा अ ण रणसुरे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
24  ोपदी बाबू भडांगे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
25  उषा िस े र सरवदे झाडूवाली 30600 4442 2369 63 423 37897 
26  बाळू ल मण सोनवण े झाडूवाला 16500 2076 1107 29 360 20072 

27 
 सौर मा मारे पा 

माढेकर झाडूवाली 16000 2323 1239 34 387 19983 
28  राजकुमार शाम उबाळे झाड्ूवाला 16000 2323 1239 34 394 19990 

29 
 कांताबाई सूयकांत 

सुरेकर स.कामगार 21500 3121 1664 34 446 26765 

30 
 िवठाबाई सुधाकर 

कांबळे स.कामगार 19100 2865 1528 35 460 23988 
31  भू सावराया कावल स.कामगार 27200 3817 0 61 430 31508 
32  राजू िबस या सांग े स.कामगार 19100 2773 0 34 446 22353 
33  िव ल ल मण वाघमारे िबगारी 29700 4311 2299 63 445 36818 

34 
 ीकांत िव ल 

गायकवाड िबगारी 15000 1597 852 25 326 17800 

35 
क डा सायब णा 

वाघमारे झाडूवाली 30600 4442 2369 63 423 37897 
36 शारदा दवेराव फडतरे  झाडूवाली 20900 3034 1618 34 423 26009 

37 
संिगता िशवाजी 

िशवगडद े झाडूवाली 23500 2957 1577 55 367 28456 
38 अचना ाने र म के झाडूवाली 17500 2540 1355 34 423 21852 

39 
सोहन द ा य 

वडवेराव झाड्ूवाला 18500 2685 1432 34 423 23074 
40 बाळू िहर पा खंदारे झाड्ूवाला 17000 2468 1316 34 423 21241 
41 सोनाबाई कंूडिलक माने झाडूवाली 23500 3411 1819 34 423 29187 
42 बायडा मा ती गेजगे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 

43 
पावती तुकाराम 

धोडकंुबे  झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
44 शोभा अशोक मान े झाडूवाली 29700 4311 2299 34 423 36767 
45 गंगा अिवनाश कदम झाडूवाली 16000 2323 1239 34 394 19990 

46 
लंबाजी अ ण पा 

िशवशरण िबगारी 20900 3135 1672 35 460 26202 

47 
ाने र िभमा 
सोनकांबळे िबगारी 18500 2596 1384 33 390 22903 

48 
गौ रशंकर तुकाराम 

हळकवडे िबगारी 20900 3034 1618 34 445 26031 
49 िस दाथ राज ूताकिपरे िबगारी 18500 2685 1432 34 445 23096 
50 संजय कसन माने िबगारी 24900 3615 1928 63 445 30951 



51 
अमर दिलप 
गायकवाड िबगारी 15000 1815 968 28 371 18182 

52 कृ णा ंकटेश बोनसे स.कामगार 16000 2323 1239 34 416 20012 
53 उषा सुभाष माने स.कामगार 23500 3411 1819 63 445 29238 

54 
बाल वामी य ल पा 

केशपागुल स.कामगार 27200 3817 0 33 430 31480 

55 
ित पती कास या 

बोनसे स.कामगार 22100 3315 1768 35 460 27678 
56 वंदना कबीर मोरे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
57 कुसुम ल मण िनकाळजे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
58 मीना गज  कांबळे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 

59 
स यभामा मािणक 

डुरके झाडूवाली 18000 2613 1394 34 423 22464 
60 अमोल िशवाजी शंद े झाडूवाला 15000 1742 929 27 310 18008 
61 िनतीन उ म कांबळे झाडूवाला 15000 1016 542 16 202 16776 
62 अशोक म हारी सुरवसे झाडूवाला 17000 2468 1316 34 423 21241 
63 ल मी नटवर सदाफुले झाडूवाली 16500 2395 1277 34 423 20629 
64 स रता गणेश डोलारे िबगारी 16500 2395 1277 34 445 20651 

65 
शिशकांत महादवे 

वडावराव सफाई कामगार 18000 2613 1394 34 445 22486 
66 मनीषा दीपक डोळसे झाडूवाली 16000 2323 1239 34 423 20019 

67 
मलकारी रेवणिस  

कांबळे झाडूवाला 18000 2700 1440 35 437 22612 

68 
सुरेखा िवजयकुमार 

फडतरे िबगारी 19100 2773 1479 34 387 23773 

69 
अजयकुमार महादवे 

कदम िबगारी 16000 2323 1239 34 58 19654 
70 सुनंदा सेनी कांबळे झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 
71 करीम सुभान शेख सफाई कामगार 20300 3045 1624 35 460 25464 
72 व सला सूरदास टोपे झाडूवाला 27200 3948 2106 34 423 33711 
73 अिनल संग पा शंद े ाय हर 27600 4140 2208 65 430 34443 
74 ल मी उ म कांबळे झाडूवाली 23500 3184 1698 59 397 28838 
75 रवी जा लंदर ढवळे झाडूवाला 17000 2303 1228 32 361 20924 
76 उषा सारनाथ मान े झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 
77 सुनंदा मोहन ढेपे झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 
78 रेखा सुधाकर बाबरे सफाई कामगार 23500 3525 1880 65 460 29430 
79 अमोल अजुन दु े िबगारी 18000 2613 1394 34 387 22428 
80 रमेश नागनाथ शेरखाने िबगारी 17000 2468 1316 34 387 21205 

81 
बेबाबाई ह रदास 

बेलभंडारे झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 
82 सुमन सुभाष सावळे झाडूवाली 23500 3525 1880 65 437 29407 
83 मैना सतीश काळे झाडूवाली 17000 2468 1316 34 387 21205 
84 मीना सनातन म के झाडूवाली 23500 3411 1819 63 423 29216 



85 
िशतल नंदकुमार 

बनसोडे झाडूवाला 16500 2475 1320 35 407 20737 

86 
दीपक जनादन सुरते 

झाडूवाला 
6100 -
1300 10383 1432 34 394 12243 

87 अिमत कृ णा जमुल सफाई कामगार 18000 2700 1440 35 460 22635 
88 संधू गोरख देडे िबगारी 17000 2550 1360 35 400 21345 

89 
भीमाशंकर हणमंतु 

िशवशरण िबगारी 30600 4442 2369 63 446 37920 
90 खंडू बाबू चांदणे िबगारी 24200 2927 1561 28 371 29087 
91 बलभीम राजू चंदनिशवे िबगारी 18000 2613 1394 34 387 22428 

92 
नबीलाल सेनसाब 

मकानदार जमादार 29700 4455 2376 65 460 37056 
93 अिवनाश सुभाष सरवदे झाडुवाला 18000 2613 1394 34 387 22428 
94 िवमल राजेश काटे झाडुवाली 19100 2773 1479 34 387 23773 
95 कमल िस ाम साबळे झाडुवाली 23500 3411 1819 34 423 29187 
96 सरोजा सुहास मान े झाडुवाली 18000 2613 1394 34 387 22428 

97 
धमा तुकाराम 

गायकवाड झाडुवाला 18000 2613 1394 34 387 22428 
98 ल मी अिनल तळभंडारे झाडुवाली 23500 3411 1819 34 423 29187 
99 बानुबी द तगीर शेख झाडुवाली 18500 2685 1432 34 387 23038 

100 
सखुबाई िभमराव 

गोतसुव झाडुवाली 27200 4080 2176 35 437 33928 
101 लता सजंय कांबळे झाडुवाली 24200 3513 1874 34 394 30015 
102 िजजा मोहन कदम झाडुवाली 23500 3525 1880 35 407 29347 
103 निसमा यािसन शेख झाडुवाली 27200 3948 2106 34 423 33711 
104 सखु मसा जाधव झाडुवाली 23500 2957 1577 29 342 28405 
105 िवक  सागर बागले झाडूवाला 15000 2177 1161 34 394 18766 

106 
संतोष काशीनाथ 

उबाळे िबगारी 18000 2700 1440 35 400 22575 
107 शरद उ म रोकडे िबगारी 17000 2468 1316 34 387 21205 
108 शांत महादवे मदाळे िबगारी 17000 2468 1316 34 387 21205 

109 
स यभामा काश 

भालेराव िबगारी 18000 2613 1394 34 387 22428 
110 भावती मसा जािवर झाडूवाली 31500 4573 2439 63 416 38991 
111 ईरफान गफूर शेख सफाई कामगार 19100 2773 1479 34 387 23773 
112 हिसना अहमद शेख सफाई कामगार 19100 2865 0 35 400 22400 

113 
िनमला जकरया 

ित पगुल सफाई कामगार 23500 3411 1819 34 416 29180 
114 प ा राजाराम बाबर सफाई कामगार 23500 3411 1819 63 445 29238 

  सेवकाचे नांव पदनाम 
चालू 
पगार मजूरी     म.न.पा.िह   

115 
सुिनल गुलाब 

भालेराव रो. जमादार 447 11622 - - 1582 13204 
  



116 
महादेव सायबु 

नाग टळक िबगारी 425 11050     1504 12554 
117 अितश बबुवान ढावरे िबगारी 425 6800     925 7725 
118 िव ल मेघा शंद े िबगारी 425 5525     752 6277 

119 
िनतीन नामदेव 

िशरसाट 
बदली 
िबगारी 425 11475     1562 13037 

120 सुिनल खंडागळे रो.िबगारी 425 11050     1504 12554 
121 लोभाजी जानराव रो.िबगारी 425 11050     1504 12554 

122 
सितश िभमराव 

कांबळे 
बदली 
िबगारी 425 11050     1504 12554 

123 
सोम नंग दगंबर 

कांबळे रो.िबगारी 425 10625     1446 12071 

124 S.N.Waghmare 
बदली 
िबगारी 425 11050     1504 12554 

125 S.S.Waghamare ाय हर 480 12960     1764 14724 
126 D.N. Waghamare गटार िबगारी 425 11475     1562 13037 
127 J.S.Kadam रो.िबगारी 425 11050     1504 12554 
128 सायब ण ह ीमनी गटार िबगारी 425 11475     1562 13037 
129 P.R. Jethithor िबगारी 425 11475     1562 13037 
130 A.S. Gavte रो.िबगारी 425 10200     1388 11588 
131 M.C Mashalakar मजूर 425 2125     289 2414 
132 B.L. Jetithor  रो.िबगारी 425 11050     1504 12554 

  सेवकाचे नांव पदनाम  
चालू 
पगार       म.न.पा.िह   

133 L.P.Gaikwad 
बदली 

झाडूवाली 
4440-
1300 6980     1605 8585 






