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अिधकारी कमचा यांचे नाव पदनाम मुळ पगार एकुण पगार

१ सोनवणे माधव भगवान उप अिभयंता 27440 5400

२ धुमाळ दलीप ीरंग उप अिभयंता 27390 5400

३ मुंढे ढवळ िसतारामू मु य िल पक 18040 4300

४ बोडके धनंजय गजानन िल पक 7810 2400

५ गोसावी अ वनाश गुलाब वाहन चालक 11800 2400

६ बोराटे ाने र चं कांत वाहन चालक 11800 2400

७ गावडे सुिनल दादाभाऊ वाहन चालक 10570 2400

८ शेख अकबर सुलतान किन  अिभयंता 27390 5400

९ दळवी समीर हनुमान किन  अिभयंता 26750 5400

१० बनसोडे यामसुंदर हाद किन  अिभयंता 18890 4400

११ अवसरे वासुदेव तुकाराम किन  अिभयंता 18390 4400

१२ पाट ल मुकंुद ीधर वीज पयवे क 17430 4200

१३ बाबर काश बळवंतराव वीज पयवे क 17260 4200

१४ उईके वजयकुमार तुळशीराम वीज पयवे क 14930 4200

१५ यादव वसंत नामदेव वीजतं ी 16920 4200

१६ काळभोर जािलंदर ानोबा वीजतं ी 16290 4200

१७ भालेराव वासंती भुषण वीजतं ी 16150 4200

१८ आ हरे जत  मुरलीधर वीजतं ी 14970 4200

१९ भुते अनंत िशवराम वीजतं ी 12070 2800

२० ख लार  अ ण व णु वीजतं ी 12070 2800

२१ मोरे अंकुश कािशनाथ वीजतं ी 12070 2800

२२ धमकांबळे राघव  रामचं वीजतं ी 8560 2800

२३ माळ  अंकुश बजरंग जनरेटर ऑपरेटर 15250 4200

२४ गुंजाळ दलीप िशवराम जनरेटर ऑपरेटर 14930 4200

२५ गावडे धनाजी मा ती जनरेटर ऑपरेटर 14930 4200

२६ जगताप अिनल द ा य जनरेटर ऑपरेटर 14930 4200

२७ नागापुरे अिनल हरामण जनरेटर ऑपरेटर 13080 2800

२८ सुपे सुिनल शांताराम जनरेटर ऑपरेटर 8120 2400

२९ गोळे रो हदास बाजीराव वायरमन 15220 4200

३० महाजन दे वदास िचंधा वायरमन 15080 4200

३१ राणे दशरथ कृ णा वायरमन 14980 4200

३२ बडवे मेघ याम पांडुरंग वायरमन 14560 4200

कलम ४ (१) (ब) (ix)
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३३ वारंगुळे िशवाजी संपत वायरमन 14640 2800

३४ बांदल मोद एकनाथराव वायरमन 14330 2800

३५ मोरे अिनल पोपट वायरमन 13900 2800

३६ वाबळे अशोक पोपट वायरमन 13630 2800

३७ सांडभोर अिनल दगडू वायरमन 11950 2400

३८ फुगे वलास ानोबा वायरमन 11520 2400

३९ घोरपडे वकास रघुनाथ वायरमन 10570 2400

४० पंगळे सिचन वसंत वायरमन 10570 2400

४१ गाभणे वनायक गजानन वायरमन 10570 2400

४२ खराडे अमोल सितश वायरमन 7510 2400

४३ कगले राजीव खेमाजी ऑपरेटर 10570 2400

४४ सकाटे सुयकांत गणपत मजूर 11910 2400

४५ मुजावर अ दल रऊफगणीु मजूर 11850 2400

४६ प ले ट वन मुतुराज मजूर 11500 2400

४७ लुकर पांडुरंग ल मण मजूर 11470 2400

४८ चौधर  रामदास तुकाराम मजूर 11470 2400

४९ झुंजारराव संजय जग नाथ मजूर 11450 2400

५० गाडे लाला तुकाराम मजूर 11450 2400

५१ समिगर िनितन संपत मजूर 11290 2400

५२ ठ बरे मधुकर राजाराम मजूर 11270 2400

५३ िशंदे संजय संभाजी मजूर 11110 2400

५४ ढोरे भाकर िसताराम मजूर 11700 2000

५५ देवकर िशवाजी पंडु मजूर 11280 2000

५६ सपकाळ ल मण गोपाळ मजूर 11030 2000

५७ गुंड अंकुश तुकाराम मजूर 11020 2000

५८ गुंजेकर रमेश मधुकर मजूर 11020 2000

५९ सावंत संजय महादेव मजूर 11020 2000

६० पंड त सुधीर नारायण मजूर 10970 2000

६१ पवार नानासाहेब दगबंर मजूर 10970 2000

६२ शेडगे मा ती सुदाम मजूर 10890 2000

६३ धुमाळ शंकर सखाराम मजूर 10850 2000

६४ आंबेकर ाने र वाघु मजूर 10850 2000

६५ ढवर  शंकर राम मजूर 10770 2000

६६ नायडु अजय कृ ण वामी मजूर 10750 2000

६७ फुगे सुिनल िनवृ ी मजूर 10750 2000

६८ िमरजकर सुधीर भाकर मजूर 10590 2000

६९ भोसले चं कांत िसताराम मजूर 10590 2000



७० ल ढे राजाराम साहेबराव मजूर 10570 2000

७१ ढोरे गणेश कसन मजूर 10570 2000

७२ बालवडकर यशवंत बाजीराव मजूर 10570 2000

७३ कदम राजू गेणू मजूर 9960 2000

७४ जाधव सुिनल बाळकृ ण मजूर 9780 2000

७५ हलावळे शिशकांत ानोबाु मजूर 11140 1900

७६ भोईर दौलत दनकर मजूर 10370 1900

७७ लांडगे सुभाष साहेबराव मजूर 10370 1900

७८ जाधव िग रष गोरखनाथ मजूर 6310 1900

७९ तुळवे राजु जनाजी कचरा कुली 10180 2000

८० डोळस आनंदा बाळू गटरकुली 7360 1900

८१ माने मा ती मा णक म टन स हे पर 8860 1900

८२ भुते संतोष िशवराम म टन स हे पर 7930 1900

८३ ताकवले सुहास नंदकुमार म टन स हे पर 7930 1900

८४ घुले िनलेश नंदु म टन स हे पर 7930 1900



 


