
कलम 4(1)(a)(x) नमुना 
डा वभागातील अ धका यांचे व कमचा-यांचे पगार व भ े 

 
अ. 
. 

नाव पदनाम मूळ  
पगार  

महागाई 
भ ा 

घरभाड े
भ ा 

वशषे 
शहर 
भ ा 

वास भ ा,  
वै.भ ा व 
ध.ुभ ा इ. 

एकूण 
रककम 
( .) 

1.  
ी.मनोजकुमार 

महाले 

उप आयु त  
( डा व  
सां कृ तक) 

वेतनाबाबतची कायवाह  न.मु.ंम.पा. वाहन वभागातुन होते. 

2.  ी. आर.एच. गुरव डा अ धकार  54600 9282 13104 300 0+150+0 77436 

3.  
ीम.अ भलाषा 
हा े 

डा अ धकार  57800 16184 15606 300 0+150+0 90400 

4.  
ी चं कांत बडगर अ ध क/वसुल  

अ धकार  
39800 6766 9552 300 400+150+0 57768 

5.  
ी. नवनाथ वलास 

खेडकर  
मा हती न दणीकार/ 
ल पक 

31900 5423 7656 200 400+150+0 43332 

6.  ी. सतीश न. 
कांबळे  

शपाई 19100 3247 5400 125 400+150+50 28472 

 
कमान वेतनानुसार न वळ ता पुर या व पात नेमणूक कर यात आले या 

कमचा-यांची मा हती 
अ.
. 

नाव पदनाम  मूळ पगार 
+ ेड पे 

वशेष 
भ ा 

घरभाड े
भ ा 

एकूण रककम 
( .) 

1.  ी.राकेश सदानंद पाट ल ल पक 
14000 5495 975 20470 2.  ी.वैभव एकनाथ पाट ल ल पक 

3.  ी. स दाराम क ल पा द हवड े ल पक 
 

ठोक मानधनावर ता पुर या वरपात नेमणूक केलेले डा श क 
अ. . नाव पदनाम ठोक मानधन 
1.  ी. वकास द ाराम साटम मु य डा मागदशक ( केट) .20000/- 
2.  ी. वजय शेलार यायामशाळा मदतनीस ( फटनेस ेनर) .15000/- 
3.  ी. वजय मधुकर पाट ल सहा. डा मागदशक ( केट) .15000/- 
4.  ी.सखाराम खानदेशे संघ श क (शुट गबॉल) .20000/- 

 



 
 

अ. 

. 

कब डी, शु टगंबॉल व खो-खो या खेळां या 
यावसा यक संघातील खेळाडू 

पदनाम मा सक ठोक 
मानधन ( .) 

1 वनोद जयवंत दोरगे कब डी 

.15,000/- 

2 सुरज शंकर दुंदळे कब डी 

3 तेजस नामदेव कदम कब डी 

4 लहु रामु च हाण कब डी 

5 सु नल घेनु राठोड कब डी 

6 मनोज वसंत च हाण कब डी 

7 श ती सगं यादव कब डी 

8 ओमकार ओम काश मौया कब डी 

9 थमेश रमेश नघोट कब डी 

10 परेश मोद कदम कब डी 

11 संकेत जानू कदम खो-खो 

12 महेश मधुकर शदें खो-खो 

13 गजानन मा ती शगाळ खो-खो 

14 ल मण अजुन गवस खो-खो 

15 नखील स दाराम वाघे खो-खो 

16 आकाश संजय तोरणे खो-खो 

17 सुहास अशोक पवार खो-खो 

18 चराग दपक अंगलेकर खो-खो 

19 अ नकेत सतीशकुमार शमा खो-खो 

20 अ मत गुलाब चौधर  खो-खो 

21 आकाश राजु साळवे खो-खो 

22 सुशांत सुभाष पवार शुट ंगबॉल 

23 रणिजत मदन इंगळे शुट ंगबॉल 

24 परेश अ दनाथ मोकल शुट ंगबॉल 

25 सुरज राज  चौगुले शुट ंगबॉल 

26 मुबशीर म सुर अहमद शुट ंगबॉल 

27 र नेश आ दनाथ मोकल शुट ंगबॉल 

28 इ ताक अहमत अ दलुा शुट ंगबॉल 

29 मुद सीर अहमद मु ताक अहमद शुट ंगबॉल 



 


