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वाचले –  
१) मा.आयु सो. यांचेकडील आदेश .ब /४अ/कािव/३८१/१३, द.२१/८/२०१३ 
२) कारणे दाखवा नोटीस .ब /४/कािव/४८५/१३, द.८/१०/२०१३ 
३) ीम.कोळपकर, िमटर िनरी क यांचा द.२२/१०/२०१३ रोजीचा खुलासा 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
पपरी चचवड महानगरपािलका 

ब भाग कायालय, चचलड-३३ 
.ब /११/कािव/५६९/२०१३ 

दनांकः- १८/११/२०१३ 
 

िवषय – स  ताक द देणेबाबत 
    ीम.कुदा ाने र कोळपकर, िमटर िनरी क, ब- भाग 
 

आदेश, 

आपली रा यातील नागरी भागात अनािधकृत बांधकाम/अित मण िनयं ण व िनमूलनासाठी 
उपाययोजना कामकाजासाठी मा.आयु सो यांचेकडील वाचले .१ चे आदेशा वये वॉड .४३अ, 
िजजामाता हॉ पीटल येथे बीट िनरी क हणून नेमणूक करणेत आलेली आहे व तसा आदेश आपणास 
द.३१/०८/२०१३ रोजी बजािवणेत आलेला आह.े 

 

परंतु दले या आदेशानुसार आपण बीट िनरी कांचे कामकाज करणेकामी टाळाटाळ करीत 
आहात. आपणास वारंवार केले या कामकाजाचा सा ािहक अहवाल मािगतला असाताना सु दा आपण 
आजतागायत अहवाल दलेला नाही. आप या ा िन काळजीपणामुळेच आपणास वाचले .२ अ वये 
नोटीस देणेत आली होती व दोन दवसात खुलासा करणेकामी कळिवले होते. परंतु आपण 
द.२२/१०/२०१३ रोजी हणजेच १२ दवस उशीरा लेखी खुलासा सादर केला आहे व सदर 

खुलाशासोबत वाय.सी.एम.हॉ पीटलकडील द.१४/१०/२०१३ ते द.२१/१०/२०१३ अखेर ८ दवसाचे 
वै कय माणप  सादर केले आह.े परंतु आपली नेमणूक द.२१/८/२०१३ पासूनची अस याने 
द.१४/१०/२०१३ अखेरचा कामकाजाचा अहवाल सादर करणे आव यक होत.े परंतु आपण अ ापपयत 

एकही अहवाल सादर केलेला नाही. यामुळे आपणास नेमून दले या वॉडातील अनािधकृत बांधकामाचा 
तपिशल समजलेला नाही व यास ितबंधही करता आलेला नाही. यामुळे आपण केलेला खुलासा 
असमाधानकारक व कत ाशी िवसंगत आह.े 

 

सबब बीट िनरी क हणून कामकाज करताना मा.आयु सो. यांचेकडील आदेश मांक 
दविन/६/कािव/१६/२०१३, दनांक ११/७/२०१३ मधील पानांक ३ वरील बीट िनरी कांची जबाबदारी 
व कत ात कसूर के याब ल आपणास स  ताक द दे यात येत आह.े आपण भिव यात आप या 
जबाबदा-या व कत  पार पाडताना सचोटी व कत पालनाम ये कसूर के यास कडक शा ती कर यात 
येईल याची न द यावी. 

सही/- 
भाग अिधकारी (ब- भाग) 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
चचवड – ४११०३३. 

ित, 
ीम.कंुदा ाने र कोळपकर, 

मीटर िनरी क, ब- भाग, 
बीट िनरी क, भाग .४३अ, 
िजजामाता हॉ पीटल. 
 

त – शासन िवभाग, ब- भाग कायालय 

  


