
 
 

नवी मुबंई महानगरपािलका यथेील ई िवभाग कोपरखरैण ेकायालयातील अधीकारी व कमचारी याचंी यादी 
 

अ.
 

पदनाम अधीकार  / कमचार  
यांची नाव े

वग जू दनांक दरु वनी एकुण 
वेतन 

1. सहा यक आयु त ी. अशोक आर मढवी I 30/10/1982 9821338155 67,933/- 

2. उप अभीयंता ( थाप य) ी. शामराव राजाराम 
शीरतोड े

II 05/03/2002 9892100153 61,831/- 

3. उप अभीयंता (मल: नसारण ी स चन नंदराज  शींदे  II 18/07/1996 9821473723 76,120/- 

4. उप अभीयंता (पाणी पुरवठा) ी. शांत वसंतराव देशमुख II 12/07/1996 9594902626 76.120/- 

5. अधी क / वसुल  अधीकार  ीम. जया घन याम भोईर III 01/08/1985 9920848010 56.492/- 

6. अधी क / वसुल  अधीकार  ी. कां तलाल ठाकरे III 05/06/1992 9869039510 57.192/- 

7. अधी क / वसुल  अधीकार  ी. संजय बी. धमुाळे III 28/08/1995 9004036115 55,560/- 

8. अधी क / वसुल  अधीकार  ी. वसंत ब. मुंडावरे III 05/03/1994 7738055005 56,776/- 

9. क न ठ अभीयतंा ( था./पा.पु) ी. राज ुसोन ूहळंदे III 26/12/2006 9702011977 49,191/- 

10. क न ठ अभीयतंा ( था./पा.पु) ी. संतोष म. पवार III 04/10/2007 9920487701 56,050/- 

11. क न ठ अभीयतंा ( था./पा.पु) ी. हेमंत घाडग े III 04/10/2007 9869374545 56.050/- 

12. क न ठ अभीयतंा ( था./पा.पु) ी. संदेश सुरेश भानुशाल  III 12/10/2007 9270014534 55,998/- 

13. क न ठ अभीयतंा ( था./पा.पु) ी. गजानन खाड े III 21/05/2008 9967449604 54,445/- 

14. क न ठ अभीयतंा ( व युत) ीम. ा मोरे III 22/10/2007 8425828215 56,050/- 

15. उप लेखापाल ी. राजेश कदम III 05/08/1997 8653408646 45,703/- 

16. व छता न र क ी. दनेश वाघुळदे III 03/07/1996 9869078046 56,159/- 

17. व छता न र क ी. पवन कोव े III  9967958077 37,989/- 

18. व छता न र क ी. स ाट कांबळे III 02/04/2008  37,989/- 

19. उप व छता न र क ी. दनेश पाट ल III 02/04/2008  29,947/- 

20. उप व छता न र क ी. मह  महा डक III 02/04/2008 9930315588 29,947/- 

21. उप व छता न र क ी. वनायक पवार III 05/04/2008 9967523369 23,228/- 

22. उप व छता न र क ी. संजीव बडाळे III 02/04/2008 8693049393 29,947/- 

23. व र ठ ल पक/ कर न र क ी. व ठल हवरकर III 26/07/2000 8108222737 36,792/- 

24. व र ठ ल पक/ कर न र क ी. कमलाकर पाट ल III 01/11/2000 9769134499 38,560/- 

25. व र ठ ल पक/ कर न र क ी. सु नल माधव मोरे III 02/08/2000 9833307393 38,560/- 

26. मा हती न दणीकार/ ल पक ीम. तम पाट ल III 05/10/2007  29,617/- 

27. मा हती न दणीकार/ ल पक ीम. पाल  वाणीवडकेर III 08/10/2007 9869528205 30,017/- 

28. ल पक / टंकलेखक ी. सुरेश सा. कुडव III 02/08/2000 9920020187 32,302/- 

29. ल पक / टंकलेखक ी. संकेत द. चौधर  III 10/08/2009 9820162259 21,776/- 

30. वाहनचालक ी. अशोक  द. पाट ल III 19/05/1993  39,551/- 

31. वाहनचालक ी. चं कातं आर. च हाण III 17/11/2012 8096212456 38,980/- 

32. वाहनचालक ी. गोकुळ कदम III 20/06/1194 027542406 40,150/- 

33. माळी/ब.उ.सेवक ( .उ यान 
सहा यक) 

ी. अ नल गायकवाड III 08/07/1996 8108246729 31,754/- 

34. वायरमन ी. दनेश कांबळी III 07/02/1995 9221713927 39,434/- 

35. लंबर / जोडार  ी. रमेश भालके III 12/03/2001 9221449912 48,908/- 
36. लंबर / जोडार  ी. चतंामण भोपी III 12/03/2001 9221262341 49,470/- 
37. लंबर ी. वकास गा वत III 24/07/06 9870156296 26,053/- 
38. सहा. लंबर ी. सुरेश गायकवाड III 01/11/2000 9594777261 30,540/- 



 

39. शीपाई ी. गजानन गायकवाड IV 28/02/1990 9819419029 32,409/- 

40. शीपाई ( त नयु ती) ीम. आशा पाट ल IV 22/10/2003 9702797851 ¯Ö× ü̧¾ÖÆüÖ 

41. ल नर ी. संपत भांगे IV 07/11/1995 027542406 31,555/- 

42. सफाई कामगार ी. भा कर गायकवाड IV 01/10/1989 9220130026 34,274/- 

43. सफाई कामगार ीम. आशा जाधव IV 01/12/1992 8879095805 31,454/- 


