
 







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. . सेवकाचं ेनावं ा वग िनयु  
दनाकं 

मोबाईल एकुण वतेन 

1 रमा रावसाहबे कांबळे झाडूवाली ड 10/12/2008 

7058458558 

27802 

2 सुिशला ल मण बनसोडे झाडूवाली ड 12/9/2002 8485806582 32152 

3 स रता िवकास 
सोनवणे 

झाडूवाली ड 17/12/2016 9766084168 24857 

4 माया कसन गोरसे झाडूवाली ड 8/1/2004 9552899411 33112 

5 शालन नागनाथ कुचेकर झाडूवाली ड 29/12/2008 9921888439 28672 

6 जय ी अ ण  कांबळे सफाई 
कामगार 

ड 10/12/2008 नाही 1500 

7 शंकुतला तानाजी 
गायकवाड 

झाडूवाली ड 30/12/2016 8605442108 24857 

8 ल मण उ म वाघमारे झाडूवाला  ड 1/11/2016 7769872069 24055 

9 बु दघोष कैलास 
सलवद े

झाडूवाला  ड 17/12/2016 गैरहजर 0 

10 ऋषीकेश अिनल कसबे झाडूवाला  ड 30/12/2016 9145600319 24857 

11 राजू ह र ं  कसबे  िबगारी  ड 17/02/1999 9145600319 18524 



12 नागेश महादेव तोरण े िबगारी  ड 4/7/2015 8087783045 22821 

13 पदमा पांडुरंग 
िपडगलुकर 

सफाई 
कामगार 

ड 1/7/2014 9172410745 26410 

14 रमा प  ूवाडीया सफाई 
कामगार 

ड 12/1/2009 8208288115 28695 

15 बाल वामी ंकटेश 
बेरक ल ू 

सफाई 
कामगार 

ड 17/08/2015 9604349823 21542 

16 दौला उ मान शेख  सफाई 
कामगार 

ड 15/07/2005 8390686803 33135 

17 बाल या चं या  
अडाकुल 

सफाई 
कामगार 

ड 10/12/2008 9960238619 26000 

18 खाजाबी सादीक शेख सफाई 
कामगार 

ड 16/09/2014 7385834540 26350 

19 सुवाता हणमंतु 
करसंकुल 

सफाई 
कामगार 

ड 12/6/2012 8554871724 27971 

20 ीिनवास नाग या 
मंदेल ू 

सफाई 
कामगार 

ड 6/11/1999 9860815995 38325 

21 पदमा रामल ूमंदोल ू सफाई 
कामगार 

ड 1/4/1999 9860141506 36165 

22 िस ाम कुम या 
िपडगलुकर 

सफाई 
कामगार 

ड 5/3/2021 9123456789 21495 

23 अिनकेत रामचं  
गायकवाड 

िबगारी  ड 5/3/2021 9561903387 21465 



24 
मंगल परमे र 
गायकवाड 

झाडूवाली ड 3/2/2005 8554851006 33112 

25 

कौश या यादव रोकड े

झाडूवाली ड 29/12/2008 9923993915 28672 

26 
स बाई िवजयकांत 
दमुडे 

झाडूवाली ड 8/12/2014 9850436964 25566 

27 

मु ा कसन पा  े

झाडूवाली 

28 
चं कांत अंबादास 
बनसोडे 

झाडूवाला ड 25/08/2015 7795652787 19869 

29 

िवजय िव ल बनसोडे 

झाडूवाला ड 25/08/2015 7350643465 23538 

30 
नागनाथ ब ू भंडग े

िबगारी ड 2/6/2006 9960792582 27015 

31 

िशवाजी पंढरी कदम 

िबगारी ड 11/1/2011 7218502073 25575 

32 गणेश रंगनाथ शंद े िबगारी ड 18/04/2011 7218115379 19094 

33 िश व मा अंबादास 
को पुलोल ू

सफाई 
कामगार 

ड 21/01/2003 7387360633 36165 

34 
शांता यादिगरी 
अडाकुल 

सफाई 
कामगार 

ड 8/7/2016 9767440760 23477 

35 
ल मी ीिनवास 
िच ापागा 

सफाई 
कामगार 

ड 1/7/2014 9112058141 26410 

36 

गोरख म छं  म के झाडूवाला 

ड 

5/1/2015 7840946592 25573 



37 

अिभिजत शा  घाटंगरे झाडूवाला 

ड 

12/10/2018 9689207652 23538 

38 
भा कर द ा य 
कांबळे िबगारी 

ड 

13/10/2018 8275895274 23561 

39 बसवे र तुकाराम 
जाधव 

जमादार क 20/01/2003 9096138648 35111 

40 मंगल नागनाथ 
बनसोडे 

झाडूवाली ड 1/2/2003 8381073389 33112 

41 िमना ी अिनल 
घोडकंुब े

झाडूवाली ड 18/06/2016 7030400390 24894 

42 कुसुम ीमतं होवाळे  झाडूवाली ड 9/3/2002 8600619941 36142 

43 सिवता अ ण 
सोनकांबळे 

झाडूवाली ड 18/04/2011 9981713751 25552 

44 पा  मािणक म के झाडूवाली ड 20/01/2003 7038669228 36141 

45 िनतीन िभमराव 
चंदनिशवे  

झाडूवाला ड 7/3/2017 8055268381 23536 

46 राजू शंकर कांबळे झाडूवाला ड 

3/9/2018 8275895274 
20826 

47 िवनोद पुंडिलक माने झाडूवाला ड 

1/8/2018 9689207652 

23538 

48 संदीप संतोष म के झाडूवाला ड 

12/10/2018 8275895274 

23553 



49 सुरेश सोमा सोनवणे िबगारी ड 14/12/2004 8390888014 31215 

50 ीमतं बाळ पा वाळे िबगारी ड 1/10/2005 7057121634 33135 

51 कुमार गणपत कांबळे िबगारी ड 10/12/2008 9970964863 28695 

52 रोिहत िस ाम 
आहरेकर 

िबगारी ड 16/12/2014 7020243752 26410 

53 संुदराबाई तुळशीराम  
वाघमारे  

सफाई 
कामगार 

ड 10/12/2008 9623293994 27045 

54 सागर मदन गागडे सफाई 
कामगार 

ड 18/08/2015 7072282126 25598 

55 यशवंत रोिहदास 
साबळे  

झाडुवाला ड 14/08/2019 8975908565 22822 

56 संगीता आनंद 
गायकवाड 

िबगारी ड 19/0/2019 9960883404 22882 

57 अमर जनादन 
तळभंडारे 

िबगारी ड 14/08/2019 8862081137 20847 

58 वैशाली सुधाकर 
जेटीथोर 

झाडुवाली ड 
7/10/2020 

9146389522 20794 

59 सुरज मदन गागड े सफाई 
कामगार 

ड   9123456789 20846 

60 िस दराम नंग णा 
भुयार 

मुकादम ड 1/2/2003 मयत   

61 मंगल अशोक 
गायकवाड 

झाडूवाली ड 20/01/2003 9503445174 34943 

62 मंगल रमेश राजगु  झाडूवाली ड 26/10/2004 8329420466 33142 



63 सिवता राजाराम 
नाग टळक 

झाडूवाली ड 1/12/2005 7249399180 33112 

64 बुधाबाई रंगनाथ 
गजघाटे 

झाडूवाली ड 10/12/2008 8421595833 28702 

65 कुसूम ल  मण बनसोडे झाडूवाली ड 18/04/2011 8623916242 25552 

66 वंदना नागेश कांबळे झाडूवाली ड 10/12/2008 9960854651 28702 

67 मालन भाकर माने झाडूवाली ड 15/05/2002 7058403423 36142 

68 छायाबाई गौतम 
गायकवाड 

झाडूवाली ड 10/12/2008 7083151304 28725 

69 सुिमतर  िस ाम 
वाघमारे 

झाडूवाला ड 14/08/2019 नाही 22858 

70 िवशाल सुभाष पवार झाडूवाला ड 2/11/2019 9370055789 22822 

71 आकाश यल पा 
ि रसागर 

झाडूवाला ड 14/08/2019 नाही 22822 

72 ताप िस ाम 
गायकवाड 

िबगारी ड 7/3/2018 9503031891 23501 

73 कॉ सन पॉल दनकर िबगारी ड 28/03/2018 7721021735 22822 

74 कृ णा नारायण 
अडाकुल 

सफाई 
कामगार 

ड 20/01/2003 9850512877 36165 



75 भा य मा आनंद 
भूमपागा 

सफाई 
कामगार 

ड 10/12/2008 8380989953 28725 

76 सुिनल हरीष च हाण  सफाई 
कामगार 

ड 3/12/2014 8421395968 24857 

77 दपक हाद मघेाच े िबगारी ड 20/03/2018 9850392214 22822 

78 महानंदा अिनल 
वडवरेाव 

झाडुवाली ड 

10/12/2008 

8999159781 26992 

79 विनता बाळू म के झाडूवाली ड 10/12/2008 8484000127 26991 

80 ल मी द ू भोसले झाडूवाली ड 20/01/2003 7219423804 35032 

81 सोजर रिव काटे झाडूवाली ड 10/12/2008 9637093590 27832 

82 योती िव ांत कापुरे झाडूवाली ड 6/7/2015 7218508814 25557 

83 सिचन कुमार बनसोडे झाडूवाला ड 16/05/2016 7517586416 24894 

84 नाथबाबा रामचं  
जावीर 

झाडूवाला ड 7/11/2015 9975466956 25568 

85 म हं  महादेव कांबळे झाडूवाला ड 14/08/2019 9096434914 22194 

86 िववेकानंद िस ाम 
पंजेनव  

झाडूवाला ड 12/10/2018 9922272014 23538 

87 भगवान अंबादास 
बनसोडे 

िबगारी ड 1/2/2003 9860054749 33135 



88 िवकास राम लंग इंगळे िबगारी ड 16/01/2015 9922178277 25596 

89 िवनोद बाबू उफाडे िबगारी ड 16/05/2016 9970306433 24209 

90 राजू अगतराव सरवद े िबगारी ड 10/12/2008 9146172573 27015 

91 दगंबर कंुडिलक 
कांबळे 

िबगारी ड 5/2/2004 9730593645 34095 

92 आकाश भागवत 
गायकवाड 

िबगारी ड 4/9/2019 9096990829 22874 

93 िस ाम हणमंत ु
यातरेल ू 

सफाई 
कामगार 

ड 1/1/2008 9764041480 26030 

94 िवकास नागया 
देवन ल ु 

सफाई 
कामगार 

ड 12/2/2014 9765819842 24882 

95 मुबारक बाबा शेख सफाई 
कामगार 

ड 1/7/2014 8180875873 24881 

96 कुमार शांत या सागं े सफाई 
कामगार 

ड 1/8/2019 9657375732 22882 

97 शांता िवलास भडकंुब े झाडूवाली ड 20/01/2003 9552285614 36142 

98 मंजूळा ज गनाथ म के  झाडूवाली ड 10/12/2008 9975492666 27832 

99 नाग ूमोहन थपटे झाडूवाली ड 10/12/2008 7745081969 27834 

100 जना वसंत बचुटे झाडूवाली ड 10/12/2008 7219779247 27834 



101 सुमन  िशवाजी 
पाटोळे 

झाडूवाली ड 10/12/2008 9766696818 26992 

102 शिशकांत िस दे र 
कंुभारीकर 

िबगारी ड 10/12/2008 9028578329 27825 

103 दशरथ गौतम म के  िबगारी ड 1/11/2016 9766158993 24857 

104 अ ण गोपाळ रानव े सफाई 
कामगार 

ड 7/2/2004 9096792808 30959 

105 अमजद सलीम शेख सफाई 
कामगार 

ड 4/7/2015 8830475835 25598 

106 इं मा च या 
गुडशे ल ू 

सफाई 
कामगार 

ड 10/12/2008 7385716708 27855 

107 रमादेवी बाल या सांग े सफाई 
कामगार 

ड 16/08/2016 8625083881 24857 

108 अिनल लकूळ अ ुळ िबगारी ड 24/02/2018 7620040431 23501 

109 संतोष िभमराव 
जानराव 

िबगारी ड 24/02/2018 8793245985 23501 

110 सितश िवलास 
गायकवाड 

िबगारी ड 20/03/2018 8698731753 22142 

111 संिगता धमा कांबळे झाडूवाली ड 

9/10/2020 7083848552 22156 

112 भाकर सुखदेव 
िशवशरण  

िबगारी ड 

9/10/2020 

7559176059 20847 



113 अजय मोहन कांबळे िबगारी ड 

5/3/2021 

9511977766 21465 

114 राजेश ावण मुदगल जमादार क 5/20/2003 9371597736 36125 

115 नागराज लछमया 
सुको ल्◌ ु

सफाई 
कामगार 

ड 4/13/2022 9075022012 20786 

116 म हारी रेवि स द 
सुरवसे 

झाडूवाला ड 7/29/2020 8888048539 17651 

117 माया िस द ुबनसोडे झाडूवाली ड 1/20/2003 7799597148 36141 

118 आशा शंकर ाळे  झाडूवाली ड 4/18/2011 9921029606 25552 

119 काश िपराजी माने िबगारी ड 4/18/2011 9921290428 25565 

120 ी ण सटवाजी 
गजधान े

ायवर क 1/20/2003 8180935251 44230 

121 महादेव ध िडबा काळे  ायवर क 11/1/2011 9922477300 33615 

122 िस द ुमसेा वडव े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9975777316 11361 

123 लाल ुिभमराव ढेप े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 8669895963 11361 

124 शेक पा खाज पा 
िशवशरण 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9822099497 11361 

125 अशोक बाळ पा 
वाळे 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9890097877 11361 



126 सुिनल धमा भोसल े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9960846056 11361 

127 िवनोद धुळ पा कसब े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9527944260 11361 

128 अ पा सेन सकट रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 8412098071 11361 

129 संताष कुश पा सुरेकर रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9822739014 11361 

130 संजय अ पा जाधव  रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9975268730 11361 

131 दशरथ मा ती 
बाळशंकर 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 7038758570 11361 

132 अिनल मा ती शंद े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9130820684 11361 

133 बाळु िशवराम ाळे रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 8805941877 11361 

134 सुरेश म छं  
गायकवाड 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9175192799 11361 

135 अिनल देिवदास 
गायकवाड 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9822775571 11361 

136 सुिनल बस पा शंद े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 8208074560 11361 

137 गेणिस द चंद ुिनकंब े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9763389636 11361 

138 बाबु सुखदेव कांबळे रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 8554983214 11361 



139 शंकर अ ण पा 
बनसोडे  

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9146407255 11361 

140 दपक सं दपान 
गायकवाड 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 7385161247 11361 

141 बाबुराव नागनाथ 
हनकड े 

रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 7083423161 11361 

142 राजेश िस ाम सातपुते रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 

9156464424 

11361 

143 सितश्   रामा म के रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 9637803505 11361 

144 बाळु मळिस द ढाल े रोजंदारी 
िबगारी 

ड नाही 7507644789 11361 

145 भु लंग रामचं  
पुजारी 

रोजंदारी 
ायवर 

क नाही 8484974788 13440 

146 नाग मा ल मण 
मुनगल 

बदली 
सफाई 
कामगार 

ड नाही 9503267482 13399 

147 चं कांत िवठठल इंगळं  बदली 
िबगारी 

ड नाही 9822755832 13399 

148 शांता ता या कदम बदली 
झडुवाली 

ड नाही 9552856145 13399 

  



अ. . सेवकाचं ेनावं ा चाल ुपगार महागाई 
भ ा 

धर भाड े थािनक 
पुरक 
भता  

 वाहन/वाहतकु/  
DCPS  

घलुाई/अपंग/इतर 

एकुण 
वतेन 

पये 

1 रमा रावसाहबे कांबळे झाडूवाली 22800.00 2736.00 1824 35 407 27802 

2 सुिशला ल मण बनसोडे झाडूवाली 26400.00 3168.00 2112.00 35.00 437.00 
32152 

3 स रता िवकास सोनवणे झाडूवाली 18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

4 माया कसन गोरसे झाडूवाली 27200.00 3264.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

5 शालन नागनाथ कुचेकर झाडूवाली 23500.00 2820.00 1880.00 65.00 407.00 

28672 

6 जय ी अ ण  कांबळे सफाई 
कामगार 

          

  

7 शंकुतला तानाजी 
गायकवाड 

झाडूवाली 18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

8 ल मण उ म वाघमारे झाडूवाला  18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

9 बु दघोष कैलास सलवदे झाडूवाला  0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0 

10 ऋषीकेश अिनल कसबे झाडूवाला  18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 



11 राजू ह र ं  कसबे  िबगारी  15000.00 1800.00 1200.00 35.00 3222.00 

20787 

12 नागेश महादेव तोरणे िबगारी  16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

13 पदमा पांडुरंग िपडगलुकर सफाई 
कामगार 

19100.00 2292.00 1528.00 35.00 3455.00 

26415 

14 रमा प ू वाडीया सफाई 
कामगार 

23500.00 2828.00 1880.00 35.00 460.00 

28695 

15 बाल वामी ंकटेश 
बरेक लू  

सफाई 
कामगार 

16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

16 दौला उ मान शेख  सफाई 
कामगार 

27200.00 3264.00 2176.00 35.00 460.00 

33135 

17 बाल या चं या  अडाकुल सफाई 
कामगार 

22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 

18 खाजाबी सादीक शेख सफाई 
कामगार 

19100.00 2292.00 1528.00 35.00 3455.00 

26415 

19 सुवाता हणमतंु करसंकुल सफाई 
कामगार 

20300.00 2436.00 1624.00 35.00 3583.00 

27978 

20 ीिनवास नाग या मंदेलू  सफाई 
कामगार 

31500.00 3780.00 2520.00 65.00 460.00 

38325 

21 पदमा रामलू मदंोलू सफाई 
कामगार 

29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

22 िस ाम कुम या िपडगुलकर सफाई 
कामगार 

15500.00 1860.00 1240.00 35.00 2860.00 

21495 



23 अिनकेत रामचं  गायकवाड िबगारी  15500.00 1860.00 1240.00 35.00 2830.00 

21465 

24 

मगंल परमे र गायकवाड 

झाडूवाली 27200.00 3204.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

25 

कौश या यादव रोकडे 

झाडूवाली 23500.00 2820.00 1880.00 35.00 437.00 

28672 

26 

स बाई िवजयकांत दमुडे 

झाडूवाली 18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

27 

मु ा कसन पा े 

झाडूवाली 0.00 

0 

28 

चं कांत अंबादास बनसोडे 

झाडूवाला 5853.00 8487.00 1171.00 32.00 2393.00 

17946 

29 

िवजय िव ल बनसोडे 

झाडूवाला 17000.00 2040.00 1368.00 35.00 3103.00 

23538 

30 

नागनाथ ब ू भंडग े

िबगारी 22100.00 2652.00 1768.00 35.00 460.00 

27015 

31 

िशवाजी पंढरी कदम 

िबगारी 20900.00 2508.00 1672.00 35.00 460.00 

25575 

32 गणशे रंगनाथ शंदे िबगारी 15500.00 1860.00 1240.00 35.00 2860.00 

21495 

                  

33 िश व मा अंबादास 
को पुलोलू 

सफाई 
कामगार 

29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

34 

शांता यादिगरी अडाकुल 
सफाई 
कामगार 

18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

                  



35 

ल मी ीिनवास 
िच ापागा 

सफाई 
कामगार 

19100.00 2292.00 1528.00 35.00 3455.00 

26415 

36 

गोरख म छं  म के झाडूवाला 

18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

37 

अिभिजत शा  घाटंगरे झाडूवाला 

17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

38 

भा कर द ा य कांबळे िबगारी 

17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

39 बसवे र तुकाराम जाधव जमादार 28800.00 3456.00 2304.00 65.00 400.00 

35025 

40 मगंल नागनाथ बनसोडे झाडूवाली 27200.00 3204.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

41 िमना ी अिनल घोडकंुबे झाडूवाली 18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

42 कुसुम ीमंत होवाळे  झाडूवाली 29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

43 सिवता अ ण सोनकांबळे झाडूवाली 20900.00 2508.00 1672.00 35.00 460.00 

25575 

44 पा  मािणक म के झाडूवाली 29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

45 िनतीन िभमराव चंदनिशवे  झाडूवाला 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

46 राजू शंकर कांबळे झाडूवाला 15000.00 1800.00 1200.00 35.00 3222.00 

20787 



47 िवनोद पंुडिलक माने झाडूवाला 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

48 संदीप संतोष म के झाडूवाला 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

49 सुरेश सोमा सोनवणे िबगारी 25600.00 3072.00 2048.00 35.00 460.00 

31215 

50 ीमतं बाळ पा वाळे िबगारी 27200.00 3204.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

51 कुमार गणपत कांबळे िबगारी 23500.00 2820.00 1880.00 35.00 437.00 

28672 

52 रोिहत िस ाम आहरेकर िबगारी 19100.00 2292.00 1528.00 35.00 3455.00 

26415 

53 संुदराबाई तुळशीराम  
वाघमारे  

सफाई 
कामगार 

22100.00 2652.00 1768.00 35.00 460.00 

27015 

54 सागर मदन गागडे सफाई 
कामगार 

18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

55 यशवंत रोिहदास साबळे  झाडुवाला 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 22882 

56 संगीता आनंद गायकवाड िबगारी 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 22882 

57 अमर जनादन तळभंडारे िबगारी 15000.00 1800.00 1200.00 35.00 3222.00 20787 

58 वशैाली सुधाकर जेटीथोर झाडुवाली 15000.00 1800.00 1200.00 35.00 3222.00 20787 

59 सुरज मदन गागडे सफाई 
कामगार 

15000.00 1800.00 1200.00 35.00 3222.00 

20787 

60 िस दराम नंग णा भुयार मकुादम O O O 0.00 0.00 

0 

61 मगंल अशोक गायकवाड झाडूवाली 28000.00 3360.00 2240.00 65.00 437.00 

34102 



62 मगंल रमशे राजगु  झाडूवाली 27200.00 3204.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

63 सिवता राजाराम 
नाग टळक 

झाडूवाली 27200.00 3204.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

64 बधुाबाई रंगनाथ गजघाट े झाडूवाली 23500.00 2820.00 1880.00 35.00 437.00 

28672 

65 कुसूम ल  मण बनसोडे झाडूवाली 20900.00 2508.00 1672.00 35.00 460.00 

25575 

66 वदंना नागेश कांबळे झाडूवाली 23500.00 2820.00 1880.00 35.00 437.00 

28672 

67 मालन भाकर माने झाडूवाली 29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

68 छायाबाई गौतम गायकवाड झाडूवाली 23500.00 2820.00 1880.00 35.00 437.00 

28672 

69 सुिमतर  िस ाम वाघमारे झाडूवाला 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

70 िवशाल सुभाष पवार झाडूवाला 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

71 आकाश यल पा ि रसागर झाडूवाला 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

72 ताप िस ाम गायकवाड िबगारी 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

73 कॉ सन पॉल दनकर िबगारी 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 



74 कृ णा नारायण अडाकुल सफाई 
कामगार 

29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

75 भा य मा आनंद भूमपागा सफाई 
कामगार 

23500.00 2820.00 1880.00 35.00 437.00 

28672 

76 सुिनल हरीष च हाण  सफाई 
कामगार 

18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

77 दपक हाद मघेाचे िबगारी 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

78 महानंदा अिनल वडवरेाव झाडुवाली 22100.00 2652.00 1768.00 35.00 460.00 

27015 

79 विनता बाळू म के झाडूवाली 22100.00 2652.00 1768.00 35.00 460.00 

27015 

80 ल मी द ू भोसले झाडूवाली 28800.00 3456.00 2304.00 65.00 400.00 

35025 

81 सोजर रिव काटे झाडूवाली 22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 

82 योती िव ांत कापुरे झाडूवाली 18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

83 सिचन कुमार बनसोडे झाडूवाला 18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

84 नाथबाबा रामचं  जावीर झाडूवाला 18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

85 म हं  महादेव कांबळे झाडूवाला 16000.00 1920.00 1280.00 35.00 2946.00 

22181 

86 िववेकानंद िस ाम पंजेनव  झाडूवाला 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 



87 भगवान अंबादास बनसोडे िबगारी 27200.00 3204.00 2176.00 35.00 430.00 

33112 

88 िवकास राम लंग इंगळे िबगारी 18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

89 िवनोद बाबू उफाडे िबगारी 17500.00 2100.00 1400.00 35.00 3174.00 

24209 

90 राजू अगतराव सरवदे िबगारी 22100.00 2652.00 1768.00 35.00 460.00 

27015 

91 दगबंर कंुडिलक कांबळे िबगारी 2800.00 3360.00 2240.00 35.00 460.00 

34095 

92 आकाश भागवत गायकवाड िबगारी 16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

93 िस ाम हणमंतु यातरेलू  सफाई 
कामगार 

22800.00 2736.00 0.00 35.00 460.00 

26031 

94 िवकास नागया देवन लु  सफाई 
कामगार 

19100.00 2292.00 0.00 35.00 3455.00 

24887 

95 मबुारक बाबा शेख सफाई 
कामगार 

19100.00 2292.00 0.00 35.00 3455.00 

24887 

96 कुमार शांत या सांगे सफाई 
कामगार 

16500.00 1980.00 1326.00 35.00 3017.00 

22882 

97 शांता िवलास भडकंुबे झाडूवाली 29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

98 मजंूळा ज गनाथ म के  झाडूवाली 22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 

99 नाग ूमोहन थपटे झाडूवाली 22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 



100 जना वसंत बचुटे झाडूवाली 22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 

101 सुमन  िशवाजी पाटोळे झाडूवाली 22100.00 2652.00 1768.00 35.00 460.00 

27015 

102 शिशकांत िस दे र 
कंुभारीकर 

िबगारी 22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 

103 दशरथ गौतम म के  िबगारी 18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

104 अ ण गोपाळ रानवे सफाई 
कामगार 

27200.00 3204.00 0.00 35.00 430.00 

30936 

105 अमजद सलीम शेख सफाई 
कामगार 

18500.00 2220.00 1480.00 35.00 3411.00 

25566 

106 इं मा च या गडुशे लू  सफाई 
कामगार 

22800.00 2736.00 

1824 

35 407 

27802 

107 रमादेवी बाल या सांगे सफाई 
कामगार 

18000.00 2160.00 1440.00 35.00 3222.00 

24857 

108 अिनल लकूळ अ ुळ िबगारी 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

109 संतोष िभमराव जानराव िबगारी 17000.00 

2040.00 1360.00 35.00 3103.00 23538 

110 सितश िवलास गायकवाड िबगारी 16000.00 1920.00 1280.00 35.00 2946.00 

22181 

111 संिगता धमा कांबळे झाडूवाली 16000.00 1920.00 1280.00 35.00 2946.00 

22181 



112 भाकर सुखदेव िशवशरण  िबगारी 15000.00 

1800.00 

1200.00 35.00 2812.00 

20847 

113 अजय मोहन कांबळे िबगारी 15500.00 

1860.00 

1240.00 35.00 2830.00 

21465 

114 राजेश ावण मदुगल जमादार 28800.00 3456.00 2304.00 65.00 400.00 

35025 

115 नागराज लछमया 
सुको ल्◌ु 

सफाई 
कामगार 

15000.00 

1800.00 

1200.00 35.00 2812.00 

20847 

116 म हारी रेवि स द सुरवसे झाडूवाला 4445.00 5442.00 888.00 27.00 1864.00 

13665 

117 माया िस द ुबनसोडे झाडूवाली 29700.00 3564.00 2736.00 65.00 460.00 

36165 

118 आशा शंकर ाळे  झाडूवाली 20900.00 2508.00 1672.00 35.00 460.00 

25575 

119 काश िपराजी माने िबगारी 20900.00 2508.00 1672.00 35.00 460.00 

25575 

120 ी ण सटवाजी गजधाने ायवर 36400.00 4368.00 2912.00 120.00 430.00 

44230 

121 महादेव ध िडबा काळे  ायवर 27600.00 3312.00 2208.00 65.00 430.00 

33615 

122 िस द ुमेसा वडवे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

123 लालु िभमराव ढेपे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

124 शेक पा खाज पा िशवशरण रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 



125 अशोक बाळ पा वाळे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

126 सुिनल धमा भोसले रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

127 िवनोद धुळ पा कसबे  रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

128 अ पा सेन सकट रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

129 संताष कुश पा सुरेकर रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

130 संजय अ पा जाधव  रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

131 दशरथ मा ती बाळशंकर रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

132 अिनल मा ती शंद े रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

133 बाळु िशवराम ाळे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

134 सुरेश म छं  गायकवाड रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

135 अिनल देिवदास गायकवाड रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

136 सुिनल बस पा शंदे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

137 गणेिस द चंद ुिनकंबे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 



138 बाबु सुखदेव कांबळे रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

139 शंकर अ ण पा बनसोडे  रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

140 दपक सं दपान गायकवाड रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

141 बाबुराव नागनाथ हनकडे  रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

142 राजेश िस ाम सातपुते रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

143 सितश्   रामा म के रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

144 बाळु मळिस द ढाले रोजंदारी 
िबगारी 

11050.00       1504.00 

12554 

145 भु लंग रामचं  पुजारी रोजंदारी 
ायवर 

12960.00       1764.00 

14724 

146 नाग मा ल मण मुनगल बदली 
सफाई 
कामगार 

4814.00 6980.00     1605.00 

13399 

147 चं कांत िवठठल इंगळं  बदली 
िबगारी 

4814.00 6980.00     1605.00 

13399 

148 शांता ता या कदम बदली 
झडुवाली 

4814.00 6980.00     1605.00 

13399 






