
 
 

 
 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
ड ेि य काय लय, रहाटणी 

. ड /े३/कािव/२३६/२०१६ 
िदनांक :-   ११ / ०४ / २०१६ 

 

िवषय :- महानगरपािलका अिधकारी व कमचा-यांकडून पाणी 
            प ी भ न घेणे बाबत.. 

पिरप क, 
 

पपरी चचवड महानगरपािलके या पाणी पुरवठा िवभागांतगत ६ ेि य 
काय लयामाफत पाणी पुरवठा सेवा सुिवधा देणेचे काममकाज केले जात.े महानगरपािलका 
सदरची सेवा ही शहरातील सव िमळकत ना बंद पाईपलाईन ारे करीत असते. पाणी पुरवठा 
िवभाग हा मनपाचा अ याव यक सेवेचा िवभाग असून जा तीत जा त पाणीप ी वसुली 
हो या या दृ ीने महानगरपािलके या अिधकारी/कमचा-यांनी देखील यां याकडे ते राहात 
असले या तसेच इतरांना वापरास िदले या िमळकतीस घेतले या नळ कने शनची थकीत 
पाणीप ी तसेच चालु सन २०१५-१६ अखेरचा पाणीप ी भरणा के याची छायांिकत त 
घेऊनच माहे माच २०१६ चे वेतन अदा करणेकामी मा.सह शहर अिभयंता, पाणी पुरवठा 
िवभाग यांचेकडील पिरप क . पापु/मु.का/आ था/११७/कािव/७७/१६ िद. ०१/०४/२०१६ 
अ वये कळिवले आहे. सदरचे पिरप क माहे माच २०१६ चे वेतन िबल तयार झालेनंतर ा  
झाले अस यामुळे लेखा िवभागाने माहे एि ल २०१६ या िबला या वेळेस पूतता करणेकामी 
सुचना िदले या आहेत. यानुसार ड ेि य काय लय थाप य िवभागाकडील सव संबंिधत 
अिधकारी/कमचारी यांचेकडून सन २०१५-१६ अखेरचा थकबाकीसह पाणीप ी भरणा 
के याची पावतीची छायांिकत त ा  क न घेणे आव यक आहे. 

सबब, या पिरप का वये ड ेि य काय लय थाप य िवभागातील सव अिधकारी/ 
कमचारी यांना सुिचत करणेत येते की, आप या वत: या नावांवर असले या तसेच इतरांना 
वापरास िदले या नळ कने शनची पाणीप ी सन २०१५-१६ अखेर थकबाकीसह भरणा 
क न पाणीप ी भरणा के याची पावतीची छायांिकत त िद. २५/०४/२०१६ अखेर या 
काय लयाकडील आ थापना िलिपक यांचेकडे जमा करावे. जो पयत सन २०१५-१६ अखेर 
थकबाकीसह पाणीप ी भरणा के याची पावतीची छायांिकत त या काय लयाकडील 
संबंिधत िलिपकांकडे जमा होत नाही. तो पयत माहे एि ल २०१६ चे वेतन िबल लेखा 
िवभागाकडून मंजूर केले जाणार नाही. याची सव संबंिधत अिधकारी/कमचारी यांनी प पणे 
न द यावी.  
 
         सही/- 

कायकारी अिभयंता ( था) 
ड ेि य काय लय 

पपरी चचवड महानगरपािलका 
रहाटणी, पुणे १७ 

ित, 
संबंिधत सव अिधकारी/कमचारी 
ड ेि य काय लय थाप य/अित मण 
 
 
 


