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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  १८ 

क े ीय कायालय, आरो य वभाग भोसर  २६, 
क शासन मा हतीचा अिधकार  कलम ४ (१) ब (९)  

अिधकार  कमचार  यांची नाव व यांचे मािसक वेतन 

भाग .५९,६० 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१ ी. एस. बी. मानमोडे आ. िन. 9300-34800 4400 

२ ी. दशरथ तुकाराम वांबळे आ. सहा. 5200-20200 2400 

३ ी. दशरथ ानु मते आ. म.ु 5200-20200 2000 

४ ी. धनराज सदािशव कांबळे आ. म.ु 5200-20200 2000 

५ ी. दपक मा ती कांबळे स. का. 5200-20200 1900 

६ ी. वण सुदाम गायकवाड स. का. 5200-20200 1900 

७ ी. अिनल उ म िशंदे स. का. 5200-20200 1900 

८ ी. धनंजय रामभाऊ मारणे ग. कू. 5200-20200 1900 

९ ी. दलीप वलास नाईकनवरे ग. कू. 5200-20200 1900 

१० ी. मु नालाल मट  वा मक  स. से. 5200-20200 2000 

११ ी. जय काश द ोबा जाधव स. से. 5200-20200 1900 

१२ ीम. राह मु नया शामशु न काशी स. का. 5200-20200 2000 

१३ ीम. कंुदा कशोर िनकम स. का. 5200-20200 1900 

१४ ीम. सरोज रामचं  स. का. 5200-20200 2000 

१५ ीम. संगीता सुधाकर लखन स. से. 5200-20200 1900 

१६ ीम. रिमला मुकेश सोलंक  स. से. 5200-20200 1900 

१७ ी. राम ल मण पालखे क. कू. 5200-20200 1900 

१८ ी. मोद ीपती च हाण स. का. 5200-20200 1900 

१९ ी. काश हैबती कांबळे ग. कू. 5200-20200 2000 

२० ी. राजाराम देवीदास उरणकर स. से. 5200-20200 1900 

२१ ी. अमोल राजु लोखंडे े. कू 5200-20200 1900 

२२ ीम. अंजली शांताराम शेलार स. का. 5200-20200 1900 

२३ ीम. ल मी व णु भालेराव स. का. 5200-20200 1900 

२४ ीम. ल मी य़ लापा भोसले स. का. 5200-20200 1900 

२५ ीम. सुनंदा आझाद िशंदे स. का. 5200-20200 2000 

२६ ीम. संगीता खंडू ल ढे स. का. 5200-20200 2000 

२७ ीम. वैशाली बाळू रण पसे स. का. 5200-20200 1900 

२८ ीम. आशा वलास सुयवंशी स. का. 5200-20200 1900 

२९ ीम. पु पा राज  साद स. का. 5200-20200 1900 

३० ी. दशरथ भाऊसाहेब कांबळे ग. कू. 5200-20200 2000 
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३१ ी. महादेव गंगाराम जाधव ग. कू. 5200-20200 1900 

३२ ी. नेताजी हर भाऊ बारणे स. का. 5200-20200 1900 

३३ ीम. सिम ा मा ती नाणेकर स. का. 5200-20200 1900 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

भाग . ५८ 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१ ी. आर. एम. बेद आ. िन. 
9300 - 
34800 4400 

२ ी. मोहन म. उघडे आ. म.ु 5200-20200 2000 

३ ी. कािशनाथ बा. कवडे मजुर 5200-20200 2000 

४ ी. बाळासाहेब िभ. कांबळे ग. कू. 5200-20200 1900 

५ ी. काश जो. बोरगे ग. कू. 5200-20200 1900 

६ ी. िनलेश भ. कदम क. कू. 5200-20200 1900 

७ ी. योतीराम तु. खैरमोडे स. से. 5200-20200 1900 

८ ी. रमेश दगडू कािशद स. का. 5200-20200 2000 

९ ी. ल मण चं. राऊत स. का. 5200-20200 1900 

१० ी. मोद ह. ढमाल स. का. 5200-20200 1900 

११ ी. वजय मा. केदार  स. का. 5200-20200 1900 

१२ ी. अतुल मा. रसागर स. का. 5200-20200 1900 

१३ ीम. सुिनता व. जाधव स. का. 5200-20200 1900 

१४ ीम. नंदा रा. देवकुळे स. का. 5200-20200 1900 

१५ ीम. संजना अ. जाधव स. का. 5200-20200 1900 

१६ ीम. मंगल जो. पोपछघट स. का. 5200-20200 2000 

१७ ीम. कावेर  मो. मुदिलयार स. का. 5200-20200 1900 

१८ ीम. चं भागा ी. गवारे स. का. 5200-20200 1900 

१९ ीम. छाया व. फाळके स. का. 5200-20200 1900 

२० ीम. मंगल रावडे स. का. 5200-20200 1900 

२१ ीम. यशोदा व. सुयवंशी स. का. 5200-20200 2000 

२२ ीम. मृणािलनी को. रण पसे स. का. 5200-20200 1900 

२३ ीम. सुिनता सो. भोसले स. का. 5200-20200 1900 

          

 
 
 
 
 



 

E:\1 TO 17 BABI\मा हती 9 बाब.DOC         3 
 

3

 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

कै. बालासाहेब वठोबा गावडे जलतरण तलाव 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१ ी. िसकंदर या  तामिचकर स. का. 5200-20200 1900 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

भाग . ३९ 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१ ीम. सुमन भाकर दरे आ. म.ु 5200-20200 2000 

२ ी. दलीप िभकाजी डोळस स. का. 5200-20200 1900 

३ ी. शरद का हु कदम स. का. 5200-20200 1900 

४ ी. राहुल सुिनल जेट थोर स. का. 5200-20200 1900 

५ ी. सागर मुकेश जीनवाल स. का. 5200-20200 1900 

६ ीम. पुजा वजय आगवणे स. का. 5200-20200 1900 

७ ीम. जनाबाई शंकर जाधव स. का. 5200-20200 2000 

८ ीम. पावती कािशनाथ पवार  स. का. 5200-20200 1900 

९ ीम. िमरा महाद ू भोईर स. का. 5200-20200 1900 

१० ीम. क तुरा अंकुश धोञे स. का. 5200-20200 1900 

११ ीम. बेबी सुदाम राखपसरे स. का. 5200-20200 1900 

१२ ीम. यशोदा सुरेश जाधव स. का. 5200-20200 1900 

१३ ीम. संिगता रंगनाथ िभसे स. का. 5200-20200 1900 

१४ ीम. वमल अशोक िशतोळे स. का. 5200-20200 1900 

१५ ीम. बेबी अनंता िशरवाळे स. का. 5200-20200 1900 

१६ ीम. अिनता राजु रे ड  स. का. 5200-20200 1900 

१७ ीम. क वता काश गोहरे स. से. 5200-20200 2000 

१८ ीम. कृ णाबाई वर  चंडािलया स. से. 5200-20200 1900 

१९ ीम. सं या नारायण नागरगोजे स. से. 5200-20200 1900 

२० ीम. आशा अिनल चावरे स. से. 5200-20200 1900 

२१ ी. िनखील जगद श झुंज स. से. 5200-20200 1900 

२२ ी. कैलास ल मण बाराथे स. से. 5200-20200 1900 

२३ ी. व णू दशरथ खुडे ग. कू. 5200-20200 2000 

२४ ी. संभाजी ल मण गायकवाड ग. कू. 5200-20200 2000 

२५ जोगराज ताराचंद घलोत स.का. 5200-20200 2000 
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२६ ी. राहुल ल मण बोटे क. कू 5200-20200 2000 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

भाग . ४०, ४१ 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१ ी. मलैये सुिशल ल. आ.िन 9300-34800 4400 

२ ी. बन भािगरथी भा. आ. म.ु 5200-20200 2000 

३ ी. जावळे साहेब क. ग. कू. 5200-20200 2000 

४ ी. जीनवाल सुखपाल . स. से 5200-20200 2000 

५ ी. आरबेकर दशरथ  स. से 5200-20200 1900 

६ ी. चंदाल राजु िन. स. से 5200-20200 2000 

७ ी. कुसाळकर सोमनाथ ना. ग. कू. 5200-20200 1900 

८ ी. गायकवाड शोभा सुभाष स. का. 5200-20200 1900 

९ ी. भाट अंबादास द. स. का. 5200-20200 1900 

१० ीम. कांबळे वजयमाला सुिनल स. का. 5200-20200 1900 

११ ीम. खलारे सुमन ज. स. का. 5200-20200 1900 

१२ ीम. कांबळे शोभा राजु स. का. 5200-20200 1900 

१३ ीम. वजाळे भािगरथी शा. स. का. 5200-20200 1900 

१४ ीम. पटेकर चं काला ना. स. का. 5200-20200 1900 

१५ ीम. पारचा सुिनता र. स. का. 5200-20200 1900 

१६ ीम. वा मक  ओमब ी रघुवीर स. से. 5200-20200 2000 

१७ ी. जगताप राजू म. ग. कू. 5200-20200 2000 

१८ ी. देठे शाम यादव ग. कू. 5200-20200 2000 

१९ ी. वायदंडे बाळू स.ं स. का. 5200-20200 2000 

२० ी. पाथरमल अिनल केलासी स. का. 5200-20200 1900 

२१ ी. थोरात अ ण ल. स. का. 5200-20200 1900 

२२ ी. रणखांबे सुयकांत म. स. का. 5200-20200 1900 

२३ ी. िभंगारे संजय क स. का. 5200-20200 1900 

२४ ी. जाधव राजकुमार गु नाथ स. का. 5200-20200 1900 

२५ ीम. गजभार वमल शां स. का. 5200-20200 2000 

२६ ीम. वाघेरे सुिशला स. स. का. 5200-20200 2000 

२७ ीम. अविचते बबई गो. स. का. 5200-20200 1900 

२८ ीम. अवसरे कंुदा म. स. का. 5200-20200 1900 

२९ ीम. च हाण स वता दयानंद स. का. 5200-20200 1900 

३० ीम. च हाण सुलोचना सुहास स. का. 5200-20200 1900 

३१ ीम. वा मक  रामीबाई मंटुर  स. का. 5200-20200 2000 
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३२ ीम. चावर या नंदा चरनदास स. का. 5200-20200 1900 

३३ ीम. झडा बीना राम ु स. का. 5200-20200 1900 

३४ ी. अनमोल हषल राज  स. का. 5200-20200 1900 

३५ ी. नलावडे िनलेश नागुजी ग. कू. 5200-20200 1900 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

भाग . ६१ 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
१ ह कु गोपाळ वाळके ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

२ सुरेश ओम काश सारसर ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

३ गणेश वसंत पवार ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

४ अशोक बेनामीराम हाडािलया सफाई सेवक ५२००-२०२०० २००० 

५ वनेश हाद परदेशी सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

६ राकेश वनोद चंडालीया सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

७ कशोर ेम गोगले सफाई सेवक ५२००-२०२०० २००० 

८ क याणी हुआ पा अ गे सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

९ अशोक नारायण जाधव सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

१० पांडुरंग ानोबा काकडे स. कामगार ५२००-२०२०० २००० 

११ ीम. मीनी कसन बनवडे आ.मु ५२००-२०२०० २००० 

१२ आनंदा दादु ल ढे स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१३ राधाबाई ाने र िशंदे स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१४ िनमला रो हदास बहुले स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१५ सुलन देवा पा गायकवाड स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१६ रमा बबन बाराथे स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१७ मंगल रमेश आरडे स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१८ वमल मा ती भुलांडे स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

१९ रना संजय पवार स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

२० पुनम सुरेश बोथ स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

२१ उषा ओमपाल जनवाल सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

२२ मीना प पु सोनवाल सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

२३ रेखा मे  गोहर सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

२४ आरती शरद चंदा सफाई सेवक ५२००-२०२०० १९०० 

२५ संिगता िम दास गायकवाड स.कामगार  ५२००-२०२०० १९०० 

२६ रमेश गुलाब जगताप कचरा कुली ५२००-२०२०० २००० 

२७ भा कर रानघु व यम  स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 
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२८ भोलेनाथ िशविलंग आडेप स.कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

२९ अशोक शंकर गायकवाड ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

३० सुिलंदर दंगबर पवार स.का. ५२००-२०२०० २००० 

३१ आनंद तुकाराम जाधव स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

कटकनाशक वभाग 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
१ ी.दवाळे ह .के आ.िन. ९३००-३४८०० ४४०० 

२ भालशंकर राजद  म हपत मुकादम ५२००-२०२०० २००० 

३ डामसे पांड ं ग मातड े.कुली ५२००-२०२०० २००० 

४ सितश मनोहर घोलप स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

५ रण दवे अशोक सुदाम कचरा कुली ५२००-२०२०० २००० 

६ ढोरे िनतीन आनंदराव े.कुली ५२००-२०२०० २००० 

७ उबाळे सिचन हरालाल स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

८ तरंगे रंगनाथ रामचं  

सफाई 
कामगार 

५२००-२०२०० १९०० 

९ सुयवंशी शंकर संघया े.कुली ५२००-२०२०० १९०० 

१० सं दप रामा लोखंडे स.का. ५२००-२०२०० २००० 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८ 

क ेञीय कायालय 

भाग .६२,६३ 
अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
१ ए.एम. झटे आ.िन. ९३००-३४८०० ४२०० 

२ बी.एस.खोमणे आ.म.ु ५२००-२०२०० २००० 

३ लाला दा जबा वडमारे ग.कु. ५२००-२०२०० २००० 

४ अिनल द ा य गायकवाड ग.कु. ५२००-२०२०० २००० 

५ अशोक बा.जाधव ग.कु. ५२००-२०२०० २००० 

६ साईनाथ सुदाम जाधव ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

७ िन खल व णू राखपसरे ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

८ वकास वनायक िशतोळ ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

९ अमोल ह रभाऊ राखपसरे ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

१० संपत धोड बा कांबळे स.का. ५२००-२०२०० २००० 

११ हाद छ.राखपसरे क.कु ५२००-२०२०० १९०० 

१२ िसताराम द ा य कसाळे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 



 

E:\1 TO 17 BABI\मा हती 9 बाब.DOC         7 
 

7

१३ अिनल सखाराम उमाप स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१४ संतोष कसन पवार स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१५ संतोष सा.ल ढे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१६ जगद श दा.डोळस स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१७ दिलप रा.खरात स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१८ नवनाथ संजु सरडे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१९ वदया िभमराव रोकडे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२० पु पा िभमराज ओ हाळ स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२१ ल मी सदािशव मुरगंुड  स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२२ शिशकला ह र ंद मोरे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२३ जय ी हनुमंत िशंदे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२४ शोभा भगवानदास गायकवाड स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२५ रंजना ानोबा िशंदे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२६ कमल गौतम ओ हाळ स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

२७ मेघनाथ बा.सारसर स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

२८ नारायण बा.देसाई स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

२९ िधरज तुकाराम वाघमारे स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

३० नवनाथ तानाजी केदार  स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

३१ संतोषी रामपाल पवाल स.से. ५२००-२०२०० २००० 

३२ िमला िशवाजी पटवणे स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

३३ नंदाबाई धो डबा जाधव स.का. ५२००-२०२०० २००० 

३४ ताराबाई ा.देडगे स.का. ५२००-२०२०० २००० 

३५ एकनाथ देवजी शेळकंदे आ.म.ु ५२००-२०२०० २००० 

३६ मोहन िभ.साबळे क.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

३७ सुरेश रामचं  िशवरकर स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

३८ राजेश जलेिसंग लोट स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

३९ सुिनल पुनमचंद ल खन स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

४० राजेश ब.तेजी स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

४१ ी. हाद शंकर िशंदे स.से ५२००-२०२०० १९०० 

४२ राकेश धमा च हाण स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

४३ वदया कवरराज घागट स.से. ५२००-२०२०० १९०० 

४४ आकाश दप एस यानमुत  स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

४५ शिशकला शामराव पाट ल स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

४६ जय ी सदािशव कांबळे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

४७ वजया हनुमंत प गडे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

४८ ल मी यादगीर  कंुटेवन स.का. ५२००-२०२०० १९०० 
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४९ मैना चांगदेव फुगे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

५० अिनता कसन जाधव स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

५१ मंगल नंद कशोर तनपुरे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

५२ सार का पांडुरंग गायकवाड स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

५३ सुरेखा वलास ह के स.का. ५२००-२०२०० २००० 

५४ पु पा अशोक सगळिगळे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

५५ उमेश चं कांत जाधव े.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

५६ वकास व.कांबळे  ग.कु. ५२००-२०२०० २००० 

५७ आनंदा सा.फंड आ.म.ु ५२००-२०२०० २००० 

५८ राहूल ना.अ हरे ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

५९ अ नपुणा शांताराम जाधव स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

६० सुिनता र वं  जाधव स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

६१ नंदा आनंदा ओ हाळ स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

६२ रणजीत भा.साखरे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

६३ शंकुतला रामचं  दोरके स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

६४ ठकुबाई महादेव शेलार स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

  

     
     अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 

१ सरतापे वलास राजाराम े.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

२ चटोले राजेश कनीराम स. कामगार ५२००-२०२०० १९०० 

३ ी. धनंजय अशोक गायकवाड  े.कुली ५२००-२०२०० १९०० 

४ ी. भाकर नाथा िनकाळजे े.कु 5200-20200 1900 
५ ी. नंदू महाद ुदेवकर ग. कू. 5200-20200 1900 
६ िनलेश अशोक िशंदे े.कुली ५२००-२०२०० १९०० 

७ ाने र अ णा मंजाळ े.कुली ५२००-२०२०० १९०० 

८ िनतीन भाकर िलंबुतकर े.कुली ५२००-२०२०० १९०० 

९ बाळ  उफ मंगल रामदास साळवे स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

१० र व मुसला िशंदे  ग.कु. ५२००-२०२०० १९०० 

े ीय आरो य वभाग 

अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
1 ी. भोकरे आर. ड  सहा.आ 9300-34800 ५४०० 

2 ी. भोसले आर. एम. मु.आ.िन 9300-34800 4600 

3 ीम. भोसले ए. एस. मु.िल. 9300-34800 ४४०० 

4 ीम. कांबळे एस. एस. मु.िल. 9300-34800 4300 
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5 ीम. वाईकर एस. एस. िल पक 9300-34800 4300 

6 ीम. जाधव एस. एस. िल पक 5200-20200 2400 

7 ी. जाधव आर. एस वा.चा 9300-34800 4200 

8 ी. दलीप लधाराम वाधवानी आ.िन. 9300-34800 4200 

पंपर  िचचंवड महानगरपािलका 
े ीय आरो य वभाग 

भाग ६४ दापोड /बोपखेल 

अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
1 ी.एस. एच. चौहान आ.िन ९३००-३४८०० ४२०० 

2 ीम. मीनी कसन बनवडे आ.मु 5200-20200 १९०० 

3 ी. राजु चुिनलाल बारसे स.से 5200-20200 १९०० 

4 ी.दांगडया उ हास भोसले स.से 5200-2020० १९०० 

5 ी. अशोक व ठल वाघमारे स.से 5200-2020० १९०० 

6 ी. आंनदा शांताराम कांबळे स.से 5200-20200 १९०० 

7 ी. बाळकृ ण नंदलाल परदेशी ग.कु 5200-20200 १९०० 

8 ी. हराचंद अजुन कांबळे ग.कु 5200-20200 १९०० 

9 ी. राजाराम गुलाब राखपसरे स.से 5200-20200 १९०० 

10 ी. सिचन आंनदा डोळस स.से 5200-20200 १९०० 

11 ी. गणेश गुलाब थरकुडे स.से 5200-20200 १९०० 

12 ी. संद प शेषराव राठोड स.से 5200-20200 १९०० 

13 ी. हाद शंकर िशंदे स.से 5200-20200 १९०० 

14 ी. काळूराम व नाथ ल ढे क.कु 5200-20200 १९०० 

15 ी. चं कांत गणपत बाराथ े मजुर 5200-20200 १९०० 

16 

ी.कमलाकर तुळिशराम 

भालेराव ग.कु 5200-20200 १९०० 

17 ीम.रमाबाई दंगबर सुयवंशी स.का 5200-20200 १९०० 

18 ीम. िच ा हाद वेटम स.का 5200-20200 १९०० 

19 ीम. ताराबाई साहेबराव झ बाडे स.का 5200-20200 १९०० 

20 ीम. वमल मुरिलधर सोनवणे स.का 5200-20200 १९०० 

21 ीम. ल मबाई दगडू कांबळे स.का 5200-20200 १९०० 

22 ीम. मंदा भाऊसाहेब जाधव स.का 5200-20200 १९०० 

23 ीम. माया भरत य नवार स.का 5200-20200 १९०० 
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24 ीम. इंदुबाई व म गायकवाड स.का 5200-20200 १९०० 

25 ीम. अलका सुिनल जाधव स.का 5200-20200 १९०० 

26 ीम. बेबी मधूकर जाधव स.का 5200-20200 १९०० 

27 ीम. शोभा वजय नाईकनवरे स.का 5200-20200 १९०० 

28 ीम. सुवणा सुरेश िनकम स.का 5200-20200 १९०० 

29 ीम. कांता कसन हुलगज स.का 5200-20200 १९०० 

30 ीम. भारती हनुमाण झाटे स.का 5200-20200 १९०० 

31 

ीम.बाळ  मंगल रामदास 
साळवे स.का 5200-20200 १९०० 

32 

ीम. वमल मु नालाल 

वा मीक  स.से 5200-20200 १९०० 

पंपर  िचचंवड महानगरपािलका 
े ीय आरो य वभाग 

कचरा वाहतुक वभाग 

अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
1 ी. अिभमान कृ णा बगाडे आ.मु 5200-20200 2400 

2 ी.शरद तुकाराम बनसोडे वाचा 5200-20200 2400 

3 ी. संजय पांडूरंग कु-हाडे  वाचा 5200-2020० २००० 

4 ी. वजय ल मण सांळुके वाचा 5200-2020० २००० 

5 ी. काश भागवत मोरे वाचा 5200-20200 २००० 

6 ी. यंकट गु नाथ पाट ल  वाचा 5200-20200 २००० 

7 ी. राजाराम गणपत लांडगे वाचा 5200-20200 २००० 

8 ी. राजेश ब सीराम सहारे वाचा 5200-20200 २००० 

9 ी. मधूकर ध ड बा वाजे  क.कु 5200-20200 २००० 

10 ी. म छ  ग वद च हाण क.कु 5200-20200 २००० 

11 ी. भानुदास नामदेव खुडे क.कु 5200-20200 २००० 

12 ी. अशोक पांडूरंग भोकरे क.कु 5200-20200 २००० 

13 ी. सुिनल शांताराम पाटोळे क.कु 5200-20200 २००० 

14 ी. बबन कृ णनाथ सांगळे क.कु 5200-20200 २००० 

15 ी. वनोद अ ण जगताप क.कु 5200-20200 २००० 

16 ी. दनेश कानु येलवे क.कु 5200-20200 २००० 

17 ी. द ा रतन जाधव क.कु 5200-20200 २००० 
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18 ी. संतोष महादू कांबळे क.कु 5200-20200 २००० 

19 ी. शरद पांडूरंग धडे क.कु 5200-20200 २००० 

20 ी. तुकाराम दामु च हाण क.कु 5200-20200 २००० 

21 ी. पोपट धोड ंबा कांबळे  क.कु 5200-20200 २००० 

22 ी. गौतम रघूनाथ रण दवे क.कु 5200-20200 २००० 

23 ी. रोह दास रामचं  उगल े स.का 5200-20200 २००० 

24 ी. पांडूरंग महादू ओ हाळ स.का 5200-20200 1900 

25 ी. सुिनल गंुड बा पाच पंडे स.का 5200-20200 1900 

26 ी. गौर पा रखमा ज जाधव स.का 5200-20200 1900 

27 ी. िस ाथ मूकंूद जगताप स.का 5200-20200 1900 

28 ी. राहूल रामभाऊ घोडके स.का 5200-20200 1900 

29 ी. राम या पर पा थोटा स.का 5200-20200 1900 

30 ी. सद वीर िसंग दपचंद बोथ स.का 5200-20200 1900 

31 ी. श  स नु लखन स.से 5200-20200 1900 

32 ी. मनाज भु सोलंक  स.से 5200-20200 1900 

33 ी. ताप ीरंग मारे स.से 5200-20200 1900 

34 ी. कशोर रामलाल आठवाल स.से 5200-20200 2000 

पंपर  िचचंवड महानगरपािलका 
े ीय आरो य वभाग 

                         भाग .३७ आरो य महा मा फूलेनगर उप वभाग   

अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
1 ी. एस. सी.िधवरे आ.िन 9300-34800 4400 

2 ी. िशवपू  िसं ाम नंदग स.से 5200-20200 1900 

3 ी. कैलास गो वंद बाराथे स.से 5200-20200 1900 

4 ी. र व सुरेश वा मक  स.से 5200-20200 1900 

5 ी. चमनलाल र वचं  मरोठ या स.से 5200-20200 २००० 

6 

ी.प नालाल कािलचरण 
वा मक  स.से 5200-20200 1900 

7 

ीम.जय ी जंयती साद 
वा मक  स.से 5200-20200 1900 

8 ीम.वैजयंती दपक आहेरगवळ  स.से 5200-20200 1900 

9 ी. सुहास बैचन जैय वाल स.का 5200-20200 1900 
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10 ी. राज  संपत भोईटे स.का 5200-20200 1900 

11 ी. वशाल सुरेश डोळस स.का 5200-20200 1900 

12 ी. शाम सजराव बोरगे स.का 5200-20200 1900 

13 ी. अजुन अ ण भादव े स.का 5200-20200 1900 

14 ीम. शोभा राज  पाटोळे  स.का 5200-20200 1900 

15 ीम. अंजना सुरेश गेगंजे स.का 5200-2020० 1900 

16 ीम. अिनता रामदास धावडे स.का 5200-20200 1900 

17 ीम. िमना  भरतराज चटोले स.का 5200-20200 1900 

18 ीम. शकंुतला दौलत कुचेकर स.का 5200-20200 1900 

19 ीम. र माला सुरेश गायकवाड स.का 5200-20200 1532 

20 ीम. सुमन अ ण बनसोडे स.का 5200-20200 1900 

21 ीम. सुिम ा संजय बोथ स.का 5200-2020० 1900 

22 ीम. सुमन िशवराम वेताल स.का 5200-2020० 1900 

23 ी. व णू आ पा शडग े क.कु 5200-20200 १९०० 

24 ी. म हार  गोरोबा अवतारे  ग.कु 5200-20200 २००० 

25 ी. अजुन साहेबराव खलसे ग.कु 5200-20200 १९०० 

26 ी. राण ूगेणा ठोकळ ग.कु 5200-20200 १९०० 

27 ी. मनाहर गोरोबा अवतारे ग.कु 5200-20200 2000 

28 ी. राजू जंगल वटकर  ग.कु 5200-20200 2000 

29 ी. रतन व नाथ सोनवणे ग.कु 5200-20200 2000 

30 ी. संतोष द ा य डोळस ग.कु 5200-20200 2000 

31 ी. संतोष गुलाब जठार ग.कु 5200-20200 1777 

32 ी. काश भुलाल सौदा ग.कु 5200-20200 2000 

33 ी. बापु काळूराम िनकाळजे ग.कु 5200-20200 1806 

34 ी. राम खुबचंद लु ला ग.कु 5200-20200 1900 

35 ी. वकास ल मण दुनघव ग.कु 5200-20200 1900 

36 ी. जोगराज ताराचंद घेलोत स.से 5200-20200 1900 

37 ी. रामकुमार क छ  वा मक  स.का 5200-20200 1900 

38 िशला वण आढाव स.का. ५२००-२०२०० १९०० 

39 ीम. स वता राजेश बोहत स.का 5200-20200 1900 
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पंपर  िचचंवड महानगरपािलका 
े ीय आरो य वभाग 

                          भाग  ३८ 

अ.  नाव पदनाम वेतन ेणी ेड पे 
1 ी. दामोदर राणोजी कोरडे आ.मु  5200-20200 2000 

2 ी. िशवाजी रघुनाथ कदम ग.कु 5200-20200 2000 

3 ी. कैलास गणू गाय़कवाड ग.कु 5200-20200 2000 

4 ी. वसंत महादु ढवळे स.का 5200-20200 2000 

5 ी. रामचं  ठकाजी शेळके स.का 5200-20200 2000 

6 ी. आिशष ताराचंद वा  मके  स.का 5200-20200 १९०० 

7 ी. सागर सुरेष सणस  स.का 5200-20200 १९०० 

8 ी. गोपाल लाल घाÄ स.से  5200-20200 १९०० 

9 ी. दशरथ हुसेन लोखंडे  स.से  5200-20200 1900 

10 ी. अशोक सुदाम भोसले स.से  5200-20200 1900 

11 ी. नंदकुमार पांडुरंग कांबळे  स.से  5200-20200 1900 

12 ीम. छाया दलीप खैरे  स.से  5200-20200 2000 

13 ीम. कुसुम ह र  चं  धनवे  स.का  5200-20200 2000 

14 ीम. नंदा व ठल खुडे स.से  5200-20200 2000 

15 ीम. बेबी बाबुराव च हाण  स.का 5200-20200 2000 

16 ीम. पु  पा मोितराम च हाण स.का 5200-20200 १९०० 

17 ीम. सुनंदा मलेशा बÄनिगकर स.का 5200-20200 1900 

18 ीम. कािशबाइ उ दव कांबळे स.का 5200-20200 1900 

19 ीम. हराबाइ बाळु धडे  स.का 5200-20200 1900 

20 ीम. शीला सुरेश बागड   स.का 5200-20200 1900 

21 ीम. गीताबाइ जगद श कंडारे स.का 5200-20200 1900 

22 

ीम. कंुतादेवी राम साद 
वा मक   स.से 5200-20200 1900 

23 ी. ाने र अ  णा मंजाळ े.कुली 5200-20200 1900 

24 ी. धनंजय अशोक गायकवाड  े.कुली 5200-20200 1900 
 


