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      कलम 4(1)(b)(ix) 

                               देय रकमेची तपशीलवार मािहती िडसबर.-22 
 
अ.  कमचारी ं . कमचारी नाव पदनाम एकूण वेतन 

१ 8133 मनोज नंदकुमार लोणकर उप आयु  1,26,070/- 

२ 5015 मुबारक अ दुलकादर पानसरे भांडार अिधकारी 1,27,615/- 

३ 0858 राजू सुदाम तापक र लेखािधकारी 1,39,165/- 

४ 43 मनोहर द ा य सावळे  लेखापाल 1,31,410/- 

५ 9065 संतोष िव ल थोरात भांडारपाल 86,365/- 

६ 9673 अिभजीत शेषराव सांगळे भांडारपाल 79,270/- 

७ 9871 इं ायणी भालचं  माडीकर  भांडारपाल 79,270/- 

८ 8018 अ ण बबन तळेकर भांडारपाल 88,840/- 

९ 8921 शांत पोपट आ हाट भांडारपाल 94,120/- 

१० 9028 अनय बाळासाहेब हसे भांडारपाल 86,365/- 

११ 6733 गणेश क डीराम घोलप कॉ युटर ऑपरेटर 1,27,615/- 

१२ 8072 शांतकुमार सोमनाथ फरांदे फामािस ट 1,13,845/- 

१३ 10605  नवनाथ बाळू वाघ सहा. भांडारपाल 66,730/- 

१४ 10227 जय ी ि यदशन च हाण सहा. भांडारपाल 74,980/- 

१५ 10343 अिनल बाळकृ ण मान े सहा. भांडारपाल 70,690/- 

१६ 11344 अजय अंकुश इंगवल े सहा. भांडारपाल 61,285/- 

१७ 11494 िनलेश अिजनाथ जाधव सहा. भांडारपाल 59,635/- 

१८ 11498 चं शेखर शंकर गावडे सहा. भांडारपाल 59,635/- 

१९ 6321 सं या हनुमंत सुतार िलिपक 76,855/- 

२० 9811 िस े र सुधाकर वेदपाठक िलिपक 68,050/- 
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२१ 10777 वैशाली संदीप भागवत िलिपक 52,870/- 

२२ 8158 वषा िवजय वाघमारे िलिपक 66,235/- 

२३ 9541 िवनायक पंडीत रायत े िलिपक 59,140/- 

२४ 9446 सा रका नथुराम मादगुडे िलिपक 59,140/- 

२५ 13194 गौरव अिवनाश बलकवडे िलिपक 34,202/- 

२६ 10183 आफताब खानसाहेब पठाण वाहन चालक 67,225/- 

२७ 5034 जयंत शहाजी वाघेरे मजूर 74,220/- 

२८ 13055 रोहन िम लद सोनवणे                िशपाई 27,350/- 

२९ 1835 पांडुरंग लुमा दांगट मजूर 72,078/- 

३० 73 द ा य िव णू काळभोर मजूर 71,440/- 

३१ 2855 भा कर जग ाथ कदम मजूर 69,370/- 

३२ 13108  संदेश कैलास शद े मजूर 27,350/- 

३३ 2838 सुिनल देवजी असवल े मजूर 65,649/- 

३४ 7946 संतोष भगवान कड िशपाई 63,850/- 

३५ 6779 िशवाजी रघुनाथ कुसाळकर मजूर 66,995/- 

३६ 5152 िभम बाबूराव िनकाळजे िशपाई 80,030/- 

३७ 11574 सं दप हनुमंत साठे िशपाई 38,967/- 

 
 

 
 
 


