
कलम 4 (1) (बी) (x) 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका येथील समाज �वकास �वभागातील अ धकार" व कम#चार" यांची वेतनाची �व%ततृ 

मा'हती (का�शत करणे 

 

अ.,

. 

वग# नाव पदनाम वेतन 

.परेषा 

(मळु 

वेतन) 

इतर अन2ुेय भ3े 

4नयमीत 

(महागाई 

भ	ा, 

घरभाड े

भ	ा, शहर 

भ	ा) 

(सगंानसुार 

(जसे �वास 

भ	ा) 

�वशषे 

(जसे 

�क�प 

भ	ा, 

��श�ण 

भ	ा) 

1 2 3 8 5 6 7 8 

1 I उप आय'ुत  )ीम. त-ृती सांडभोर परवाना 1वभागामाफ3 त 

वेतन काढ5यात येत े

-- -- 

2  सहा. आय'ुत )ीम. 1�यकंा काळसेकर   

3 III समाज 1वकास अ9धकार; )ी. सज<राव =द. परांड े 22880 52135 - - 

4 II वBैयCकय समाजसेवक )ी. यवुराज मोतीराम 

बोरसे 

23360 52932 - - 

5 III समाजसेवक )ी. �काश कांबळे 12600 32938 -- -- 

6 III समाजसेवक )ी. दशरथ गभंीरे 12160 27300   

7 III समाजसेवक 

(�GतGनय'ुतीने मHंालय 

येथे काय3रत) 

)ी. सुदंर परदेशी 12160 32208 - - 

8 III समाजसेवक )ी. दादासाहेब भोसले 12160 32208 -- -- 

9 III वJरKठ �ल1पक /कर 

GनJर�क 

)ीम. �मना�ी चौधर; 11460 26258   

10 III वJरKठ �ल1पक /कर 

GनJर�क 

)ी.सजंय गायकवाड 8570 20030   

11 III वJरKठ �ल1पक /कर 

GनJर�क 

)ी. तकुाराम तांडले 9760 23436   

12 III मा.नो.�ल )ी. सहुास म=हदं 8230 19466 -- -- 

14 III �ल1पक टंकलेखक )ी.सागर धुर; 5830 13532 -- -- 

15 III व.�ल. (लेखा) )ी. सजंय धराड े 9260 23670   

16  लघटंुकलेखक )ी. शरद गोवा 10570 24780   

17 
III मा=हती नRदणीकार 

/�ल1पक (करार) 

)ी. �मोद पाट;ल 17934 ---   

18 III समहुसघंटक (करार) 22 समहुसघंटक 17934 ----   

19 
IV माळी/बहुउBदे�शय सेवक )ीम. अलका 1वलास 

पाळंदे 

9620 21549   

20 IV �शपाई )ीम. मदंा भोये 6010 14160   

 

 



नवी मुबंई महानगरपा�लका येथील झोपडप8ट" क:ातील कम#चार" यांची वेतनाची �व%ततृ मा'हती (का�शत 

करणे 

 

अ.,. वग# नाव पदनाम वेतन 

.परेषा 

(मळु 

वेतन) 

इतर अन2ुेय भ3े 

4नयमीत 

(महागाई 

भ	ा, 

घरभाड े

भ	ा, शहर 

भ	ा) 

(सगंानसुार 

(जसे �वास 

भ	ा) 

�वशषे 

(जसे 

�क�प 

भ	ा, 

��श�ण 

भ	ा) 

1 2 3 8 5 6 7 8 

1 II अ9ध�क / वसलु; 

अ9धकार; 

)ीम. सवुणा3 राऊत 12530 33888 -- -- 

2 III वJरKठ �लपीक / कर 

GनJर�क 

)ी. लव ूपेडणेकर 9760 24236 -- -- 

3 III वJरKठ �लपीक / कर 

GनJर�क 

)ी. पBमाकर तांडले 9760 24236 -- -- 

4 III �लपीक / टंकलेखक )ी. मगेंश रासने 8540 19980 -- -- 

5 IV �शपाई )ी. 1वनायक पारस<कर 7890 17887   

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका येथील म;यवत< =थंालय �वभागातील अ धकार" व कम#चार" यांची वेतनाची 

�व%ततृ मा'हती (का�शत करणे 

 

अ.,

. 

वग# नाव पदनाम वेतन 

.परेषा 

(मळु 

वेतन) 

इतर अन2ुेय भ3े 

4नयमीत 

(महागाई 

भ	ा, 

घरभाड े

भ	ा, शहर 

भ	ा) 

(सगंानसुार 

(जसे �वास 

भ	ा) 

�वशषे 

(जसे 

�क�प 

भ	ा, 

��श�ण 

भ	ा) 

1 2 3 8 5 6 7 8 

1 III Vथंपाल )ी. बी. एच. वाघ 15700 38350 -- -- 

2 III Vथंपाल )ीम. अच3ना नगराळे 15110 37371 -- -- 

3 III सहाXयक Vथंपाल )ीम.श�म3ल; =दघे 9780 22405 -- -- 

4 III सहा. Vथंपाल (करार) )ीम. नयना महाजन 17934 ---- -- -- 

5 III सहा. Vथंपाल (करार) )ीम. अिZमता काळे 17934 ----   

6 III सहा. Vथंपाल (करार) )ीम. =द-ती ताकटे 17934 ----   

7 III सहा. Vथंपाल (करार) )ी. राहुल बनसोड े 17934 ----   

8 III सहा. Vथंपाल (करार) )ी. सदं;प फुलार; 11500    

9 III मा.नो./�ल )ीम. न[ता मे)ाम 8860 20512 -- -- 

10 III मा.नो./�ल )ीम. �Gत�ा कोरड े 7930 18968   



11 III �लपीक / भांडार पाल 

(करार) 

)ी. अ\विजत गायकवाड 17934 ----- -- -- 

12 III मा.नो./�ल (करार) )ी. योगेश �शदें 17934    

13 III मा.नो./�ल (करार) )ीम. वन)ी च]हाण 17934    

14 III �लपीक (करार) )ी. तषृांत मढवी 17934    

15 III �लपीक (करार) )ी. सरुज _हाH े 17934    

16 IV �शपाई  )ी. =दल;प जगताप 8590 19309 -- -- 

17 IV �शपाई )ी. सGुनल शांताराम 9गत े 5180 12732 -- -- 

18 IV माळी / बगीचा नोकर )ी. हर; कांबळे 6700 15305 -- -- 

19 IV सफाई कामगार )ी. �शवाजी �शदें 8290 18817 -- -- 

20 IV सफाई कामगार )ी. भागजुी आंभरेु 6460 16507 -- -- 

21 IV सफाई कामगार )ी. ल`मण वाघमारे 5180 12782 -- -- 

22 IV  सरु�ा र�क )ी. चंदकांत घाटे 6700 15257 -- -- 

 


