
 

पपरी चचवड महनगरपािलका  
ड ेि य काय लय थाप य 

.ड े/ था/१/कािव/६६४/२०१५ 
िदनांक :-  २८/१२/२०१५  
   

               िवषय :-  किन  अिभयंता व उपअिभयंता पदावरील कमचारी/अिधका-यांच े 
                                                  कामकाज वाटपाबाबत... 
आदेश, 
             मा.आयु  सो यांचेकडील आदेश . शा/१/कािव/१०१६/१५ िद. १८/१२/२०१५ अ वये ी. पाटील 
सुिनल यशवंतराव, उपअिभयंता याची ड ेि य काय लय थाप य िवभागाकडे थानांतरणाने नेमणुक झालेली आहे.   

काय लयीन कामकाजा या सोई या दृ ीने व शासकीय कारणा तव खालील नमुद किन  अिभयंता व 
उपअिभयंता पदावरील कमचारी/अिधकारी यांचे नावांसमोर दशिवले या भागाचे कामकाजासाठी आदेश . 

ड े/ था/१/कािव/४८२/१५ िद. २४/९/२०१५ अ वये नेमणुक केले या किन  अिभयंता व उपअिभयंता पदावरील 
अिधकारी/कमचा-यांचे कामकाजात खालील माणे बदल क न न याने कामकाज सोपिव यात येत आहे.  
 

अ.
. 

उपअिभयंता 
कमचारी नाव 

काय लयीन कामकाज नेमुन 
िदलेले 

. . 

भागांचे नांव किन  अिभयं याच ेनांव  

४६ िवजयनगर १ ी. एल बी जाधव वाष क अंदाजप के व िनिवदा 
संबंधी कामे ४७ काळेवाडी  

ी. घेरडे अ ु तुकाराम 
व ी. लोखंडे  

५६ वैदुव ती  २ ी. पोरे ी िशिरष आय. एस. ओ. संबंधी कामे 
५७ पपळे गुरव 

ी. सोनवणे िवजय 
पुडंिलक  

५४ पपळे िनलख ीम. कदम/अजिमरे ३ ी. पाटील सुिनल  संत गाडग े महाराज अिभयान, 
लेखापरी ण संबंधी कामे, 
मािहती व मािहती अिधकार 
संबंधीची कामे. 

५५ रहाटणी, पपळे सौदागर ी. घेरडे अ ु तुकाराम 

४४ अशोक िथएटर 
४८ तापकीरनगर, ीनगर 

ी. कलाल/ ी. गजपुरे  
ी. कलाल 

४३ िजजामाता हॉ पीटल 

 

४५ पपरी वाघेरे 
ी. मोमीन ए ए 

४ ी. ओहोळ िवनय 
भाऊसाहेब 

आ थापना, टोकन संबंधी 
कामे मा.कायकारी अिभयंता 
यांच ेमागदशनानुसार वेळोवेळी 
सांगतील ती सव कामे  पाहण.े 

-  ीम. वष  कदम व  
ीम. ि तीजा अजिमरे 

५ वरील उपअिभयंता 
अ. . १ ते ४ 

१) मनपा आर ण व डी.पी 
र ते याचंे नगररचना 
िवभागांशी सम वय साधुन 
िडमाकशन करण.े  
२) डी पी र ते/आर ण जागा 
ता यात घेणे संबंधी जागा 
मालकांची व मा.आयु /उप 
संचालक नगररचना यांची 
िमट ग आयोजीत करण.े 
३) जागा मालकांना नगररचना 
िवभागांशी सम वय साधुन 

प  अ व ब उपल ध क न 
देणे. 
४) र ता खोदाईचे कामकाजा 
वर देखरेख व िनयं ण 

४३ ते 
४८ व 
५४ ते 
५७ 

- ी. मोरे एन एन 

 
 



 
          
 

 वरील माणे कामकाज फेर वाटप करणेत येत असून संबंधीतानंी आदेशा या तारखेपासून कामकाजास 
सु वात करावी.  
               सही /-  

कायकारी अिभयंता 
ड ेि य थाप य िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी १८ 

ती, 
संबंिधत अिधकारी/कमचारी  

त :- 

मा. शहर अिभयंता, प. च.मनपा, मािहतीसाठी सिवनय सादर         सही /- 
उपअिभयंता 

ड ेि य थाप य िवभाग 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

      पपरी १८ 



 

पपरी चचवड महनगरपािलका  
ड ेि य काय लय थाप य 

.ड े/ था/१/कािव/२२०/२०१५ 
िद.  २३/०६/२०१५  
   

              िवषय :- काय लयीन कामकाज वाटपाबाबत... 
आदेश, 
             काय लयीन कामकाजा या सोई या दृ ीने व शासकीय कारणा तव ड े ीय काय लय थाप य 

िवभागातील काय लयीन कामकाज सुरळीत पार पाडणेकामी काय लयीतील वग ३ व वग ४ च ेपदावरील कमचा-
यांच ेखालील नमुद केले माणे कामकाज वाटप करणेत येत आहे.  
वग ३ 

अ.
. 

कमचारी नाव पदनाम कामाच े व प िनयं ीत अिधका-यांच े
नांव 

१ ी. राठोड एस सी िलपीक थाप य, अित मण आ थापना 
िवषयक कामकाज 

ी. ओहोळ ही बी, 
उपअिभयंता 

ी. काळे एल टी, मु य 
िलपीक 

२ ी. वाघेरे ए बी 
ी. शेख एच जी 
ी.िवटकर एस डी 

हे पर पी.एम.पी.एल 
हे पर पी.एम.पी.एल 
मजूर 

भाग . ४४, ४५ व ४८ चे 
उपअिभयंता व किन  अिभयंता 
यांच े सुचने माणे कामकाज 
करणे. 

ी. ओहोळ ही बी, 
उपअिभयंता 

ी. कलाल इ ान कयुम, 
किन  अिभयंता 

३ ी. टपले एस ज े

 
ी.पारखी एच आर 
ी. देवकर के डी 

था.अिभयां ीकी 
सहा. 
मजूर 
मुकादम 

भाग . ५६ व ५७ चे 
उपअिभयंता व किन  अिभयंता 
यांचे सुचने माणे कामकाज 
करणे. 

ी. सोनावणे डी एस, 
उपअिभयंता 

ी. मोमीन ए ए 
किन  अिभयंता 

४ ी. श दे एच एस मुकादम भाग . ४३ चे उपअिभयंता 
व किन  अिभयंता यांचे 
सुचने माणे कामकाज करणे. 

ी. र पारखी एस एम, 
उपअिभयंता 

ी. मोमीन ए ए 
किन  अिभयंता 

५ ी. खोत बी पी 
ी. वाघेरे ही बी 

मुकादम 
शीपाई 

भाग . ५४ चे उपअिभयंता 
व किन  अिभयंता यांचे 
सुचने माणे कामकाज करणे. 

ी. र पारखी एस एम, 
उपअिभयंता 

ीम. वष  राऊत 
किन  अिभयंता 

६ ी. टापसे सुनील 
ी. ग हाणे आर के 
ी. दोरगे आर एस 
ी. शाम वाळंुजकर 
ी. शेख इ ाहीम 

था.अभी.सहा. 
मुकादम 
मजूर 
मजूर 
हे पर पी.एम.पी.एल 

भाग . ४६, ४७ व ५५ चे 
उपअिभयंता व किन  अिभयंता 
यांचे सुचने माणे कामकाज 
करणे. 

ी. एल बी जाधव, 
उपअिभयंता 

ी. घेरडे अ ु तुकाराम 
किन  अिभयंता 

वग ४  
अ.

. 
कमचारी नाव पदनाम कामाच े व प िनयं ीत अिधकारी / 

कमचारी नांव 
१ ी. श दे एस ई मजूर थाप य िवषयक आ थापना 

कामकाजा म ये मदत करणे. 
मह वाची प े, पगार बीले, 
पुरवणी बीले अिधका-याकंडे 
वा री कामी देणे व वा री 

झालेनंतर संबंधीत िलिपकाकडे 
देणे. 

ी. राठोड एस सी, 
िलपीक 

 
..२/-    



 
 

..२/- 
 
२ ी. हजारे ए के 

 
शीपाई अित मण िवषयक आ थापना 

कामकाजा म ये मदत करणे. 
मह वाची प े, पगार बीले, 
पुरवणी बीले अिधका-याकंडे 
वा री कामी देणे व वा री 

झालेनंतर संबंधीत िलिपकाकडे 
देणे. 

ी. राठोड एस सी, 
िलपीक 

    
वग ४  

अ.
. 

कमचारी नाव पदनाम कामाच े व प िनयं ीत अिधकारी / 
कमचारी नांव 

३ ी. ह के एन एस शीपाई काय लयातील टपाल ने आण 
करणे व वरी ांचे सुचनेनुसार 
कामकाज करणे. 

ी. काळे एल टी, मु य 
िलपीक 

४ ी. बोडके एन वाय 
 

मजूर मा.कायकारी अिभयंता यांचे 
केबीन चे कामकाज पाहणे. व 
सकाळी काय लय उघडणे व 
सायंकाळी बंद करणे. 

मा. कायकारी अिभयंता 
ड े ीय काय लय 

५ ी. बनसोडे आर ए मजूर थाप य व अित मण िवभागा 
कडील आलेले टपाल आवक 
करणे जावक टपाल संबंधीतांना 
वाटप करणे.   

ी. काळे एल टी, मु य 
िलपीक 

६ ी. पांढारकर ए पी हे पर पी.एम.पी.एल ी. ओहोळ ही बी, उप 
अिभयंता यांचे केबीन वरील 
कामकाज दोघांनी सम वय 
ठेवून करावे. 

ी. ओहोळ ही बी, 
उपअिभयंता 
 

७ ीम. वाघेरे एच एम 
 

मजूर 
 

ी. सोनावणे डी एम, उप 
अिभयंता यांचे केबीन वरील 
कामकाज दोघांनी सम वय 
ठेवून करावे. 

ी. सोनावणे डी एम,  
उपअिभयंता 

८ ी. कापसे ए के नाईक सव मजूर व शीपाई कमचा-यांचे 
कामकाजावर िनयं ण ठेवणे व 
कामचुकारपणा करणा-या 
कमचा-यांचा अहवाल 
वरी ांकडे सादर करणे. 

ी. ओहोळ ही बी, 
उपअिभयंता 
 

 
वरील माणे कामकाज वाटप करणेत येत असून संबंधीतानंी आदेशा या तारखेपासून कामकाजास सु वात 

करावी. केबीनवरील कमचा-यांनी सकाळी आलेनंतर केबीन साफसफाई क न िप याचे पा याची यव था 
केबीनम ये क न ठेवणे. येक मजूर व शीपाई कमचा-यांची कामकाजाची वेळ सकाळी ९.४५ ते सायं ६.३० 
(अिधकारी काय लयात असे पयत) अशी असून सदर कमचा-यांनी वरी ांची परवानगी घेत याशीवाय काय लय सोडू 
नये. व साईटवरील कमचा-यांनी साईटवर जाताना िफरती रिज टरला न द के याशीवाय काय लय सोडू नय.े सव 
संबंधीतांनी नेमुन िदले या कामकाजात हलगज पणा होणार नाही याची द ता यावी. अ यथा ते शासकीय 
कायवाही पा  राहील याची न द यावी.  
               सही /- 

कायकारी अिभयंता 
ड ेि य थाप य िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी १८ 



 
 
 
 

ित, 
संबंधीताच ेनांव  

 

त :- 

मा. शहर अिभयंता  
प. च.मनपा 
मािहतीसाठी सिवनय सादर             सही /- 

उपअिभयंता 
ड ेि य थाप य िवभाग 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
      पपरी १८ 

 



 
 

पपरी चचवड महनगरपािलका  
ड ेि य काय लय थाप य 

.ड े/ था/१/कािव/२६७/२०१५ 
िदनांक :- १५/०७/२०१५  
   

               िवषय :- काय लयीन कामकाजाबाबत... 
आदेश, 
 

काय लयीन कामकाजा या सोई या दृ ीने व शासकीय कारणा तव ड े ीय काय लय थाप य 
िवभागातील उपअिभयंता अिधका-यांचे आदेश . .ड े/ था/१/कािव/२१९/२०१५ िदनांक 
२३/०६/२०१५ अ वये कामकाज वाटप करणेत आलेले आहे. याम ये ी ओहोळ िवनय भाऊसाहेब, 
उपअिभयंता यांचेकडे भाग . ४४, ४५ व ४८ चे कामा यितिर  थाप य, अित मण िवभागाचे 
आ थापना िवषयक कामकाज सोपिव यात आलेले आहे. ी ओहोळ िवनय भाऊसाहेब, उपअिभयंता हे 
रजेवर अस यास कवा काय लयात काही कारणा तव हजर नस यास अशा वेळी आ थापना िवषयक 
कामकाजात अडथळा िनम ण होऊ नये हणुन अ य अिधकारी यांची पय यी यव था करणे आव यक 
आहे.  

सबब, ी. ओहोळ िवनय भाऊसाहेब, उपअिभयता हे या या वेळेस रजेवर जातील या या 
वेळेस तसेच या या वेळेस काय लयात अनुप थत राहतील या या वेळेस यांचेकडील थाप य 
अित मण िवभागाकडील आ थापना िवषयक कामकाज हे ी. जाधव ल मण बारकु, उपअिभयंता यांनी 
यांचेकडील कामकाज संभाळून उ  आ थापना िवषयक कामकाज पुढील आदेश होई तो पयत करावयाचे 

आहे.  
 
          सही /- 

कायकारी अिभयंता 
ड ेि य काय लय ( था) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
रहाटणी, पुणे १७ 

ित, 
संबंिधत अिधकारी 
 
          सही /- 

उपअिभयंता 
ड ेि य काय लय ( था) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
रहाटणी, पुणे १७ 


