
 

 

पपरी चचवड महनगरपािलका  
ड ेि य काय लय थाप य 

.ड े/ था/१/कािव/३६९/२०१६ 
िदनांक :-  १८/०६/२०१६  
   

               िवषय :-  किन  अिभयंता व उपअिभयंता पदावरील कमचारी/अिधका-यांच े 
                                                  कामकाज वाटपाबाबत... 
आदेश, 
             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/६६४/१५ िद. २८/१२/२०१५ 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 ेनावं  

१ ी. एल बी जाधव वाष क अंदाजप के व िनिवदा 
संबंधी कामे 

४६ िवजयनगर ी. घेरडे अ ु तुकाराम  

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

ी. सोनवणे िवजय 
पुडंिलक  

५४ पपळे िनलख ीम. कदम/अजिमरे 
५५ रहाटणी, पपळे सौदागर ी. घेरडे अ ु तुकाराम 

३ ी. पाटील सुिनल  संत गाडग े महाराज अिभयान, 
लेखापरी ण संबंधी कामे, 
मािहती व मािहती अिधकार 
संबंधीची कामे. 

४७ काळेवाडी  ी. लोखंडे संजय 

४४ अशोक िथएटर 
४८ तापकीरनगर, ीनगर 

ी. गजपुरे िववेक  
ी. कलाल इ ान 

४३ िजजामाता हॉ पीटल 

 

४५ पपरी वाघेरे 
ी. मोमीन ए ए 
ी. कलाल इ ान 

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 यांचे 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 


