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दिनाांक- ३१/०७ /२०१५ 

प्रलि, 

  मा.---------------------------- 

          सिस्य/सिस्या 

          इ प्रभाग सलमिी 

 

  

             लवषय- पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी  

                                       मालसक सभा  बधुवार दिनाांक ०५/ ०८/२०१५ रोजी ि.ु ३.०० 

                                       वाजिा आयोलजि केिबेाबि. 
 

महोिय / महोिया, 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा बुधवार  

बधुवार दिनाांक ०५/०८/२०१५ रोजी ि.ु ३.०० वाजिा  इ क्षेञीय कायााियािंे           

“सतं ज्ञानेश्वर महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े सभेस आिंण 

उिंलस्िि रहावे ही लवनांिी. 

 

                                                                             आिंिा लवश्वास,ू        

       

                                                                                                

प्रशासन अलधकारी ििा  

                                                                   सलिंव (सभाशाखा) 

                                                                     इ प्रभाग सलमिी 
 

 

प्रि-    १. सवा सांबांलधि शाखाप्रमुख     

        २. कायााियीन नोटीस बोडा 

 

 

 



पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ प्रभाग सलमिी 

कायािंलञका क्रमाांक - ५ 

 

दिनाांक-  ०५/ ०८/२०१५ रोजी                       ििुंारी ३.०० वाजिा 

      

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या इ प्रभाग सलमिीिंी मालसक सभा  बधुवार 

दिनाांक ०५/०८/२०१५ रोजी ि.ु ३.०० वाजिा इ क्षञेीय कायााियािीि               

“संत ज्ञानेश्वर  महाराज” सभागृहाि आयोलजि करणेि आिी आह.े  सभेि खािीि 

कामकाज होईि. 

 

अ) दिनाांक ०१/०७/२०१५ रोजी झािेल्या सभेिंा (कायाक्रमिंलिका ४)    

सभावृत्ाांि कायम करणे. 

 

     लवषय क्र.१-  इ क्षेिीय कायााियाकडीि आरोग्य लवभागामध्ये सन २०१५ - २०१६  िें  

िंािू अांिाज िंिकीय िरिुिीमध्ये आरोग्य लवभागािीि नािे सफाई या 

िेखालशषाावर िरिूि र.रु.१५,००,०००/- करणेि आििेी आह.े नाि े

सफाईिंी र.रु. १०,००,०००/- लनलविा काढण्याि आिी आह.े या 

िेखालशषाावर ५,००,०००/-  लशल्िक आह.े स्रॉमा वॉटर िंावसाळी गटसा 

साफसफाई करणे ह ेिखेालशषा इ क्षेिीय आरोग्य लवभागाकड ेनाही. िरी  

स्रॉमा वॉटर िंावसाळी गटसा साफसफाई करणे हयािें लनलविा 

काढण्यासाठी र.रु.१५,०१,९९२/- िरिुिीिंी आवश्यकिा आह.े स्रॉमा 

वॉटर िंावसाळी गटसा साफसफाई करण े या कामािंी लनलविा काढण्याि 

आिी असून कामािंा आिशे िणे्याि आिा आह.े सिरिंा खिंा हा नाि े

सफाई हया िखेालशषाािून करण्यास मान्यिा लमळािी आह.े सिरिंी 

िरिूि अिंुरी िंडि असल्याने आरोग्य लवभागाकडीि हॉटेि वेस्ट वाहिुक 

खिंा करण ेया िखेालशषाावरीि र.रु. १३,००,०००/- िरिूि लशल्िक आह.े 

त्यामधून नािे सफाई या िखेालशषाावर र.रु.१०,००,०००/- वगा करण े

आवश्यक आह.े स्रॉमा वॉटर िंावसाळी गटसा साफसफाई करणे करीिा 

िेखालशषा नसल्याने व सिरिंी लनलविा काढून कामािंा आिशे िणे्याि 

आल्याने सिरिंा खिंा हा नािे सफाई या िखेालशषाामधून करावयािंा 

असल्याने व नािे सफाईिंी लनलविा काढिी असल्याने त्या िखेालशषाावर 

िरिुि अिंुरी िंडि असल्याने “नाि े सफाई ” या िखेालशषाावर “ हॉटेि 

वसे्ट वाहिकु खिंा ” या िखेालशषाावरीि र.रु.१०,००,०००/- िरििू         

लशल्िक असल्यान ेिी नाि ेसफाई या िखेालशषाावरिी वगा करण ेआवश्यक 

आह.े   महाराष्ट्र महानगरिंालिका अलधलनयम १९४९ किम १०३ अन्वय े    

 



एका अिासांकल्िंीय लशषाािून िसु-या अिासांकल्िंीय लशषााि वगा 

करावयाच्या रकमा लनयमानुसार वगा करणेस मान्यिा िणेेबाबि लविंार 

करणे.  

            

     मा.सभािंिी याांिें मान्यिेने ऐनवेळिें लवषय घेणे. 

 

 

प्रशासन अलधकारी ििा 

सलिंव (सभाशाखा) 

इ प्रभाग सलमिी 
 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

इ क्षञेीय कायाािय, भोसरी-३९ 

जा.क्र.इक्षेका/४/कालव/३११/२०१५   

दिनाांक- ३१/०७ /२०१५ 

 

 

 


