नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपा लके या शुवार, दनांक 19/05/2017 रोजी भरले"या माहे मे मह#या या
सव%साधारण

सभेत

मंजरू /नामंजरू

इ.

ठरावाची

माहती

सं./0त

आ2ण

मसद
ु ा

3व4पात

खाल6ल7माणे आहे . :वषय . 03.

%डा व सां'कृ)तक कायम समतीचा, दनांक 24 ए/ल 2017

दनांक 19 मे 2017

रोजीचा ठराव . 6 :मु:य ;डा माग%दश%क, सहा. ;डा माग%दश%क व मदतनीस (मैदान
सेवक) यांची नेमणूक करणेबाबत या 73तावाबाबत, आयA
ु तांचे दनांक
15/03/2017. चे पC जा.. नमम
ुं पा/;डा व सां3कृ/146/2016.
"आयA
ु तां या उपरोAत पCामIये तपशीलवार द"या7माणे, म:
ु य

ठराव . 1663.
दनांक 19 मे 2017

;डा माग%दश%क, सहा. ;डा माग%दश%क व मदतनीस (मैदान सेवक) यांची
नेमणक
ू करणेबाबत या 73तावात नमद
ू के"यानस
ु ार यापढ
ु 6ल काळात इतर
खेळांचे 7 श/ण कLM स4
ु करावयाचे झा"यास यांच धतOवर म:
ु य ;डा
माग%दश%क,

सहा.;डा

माग%दश%क

व

मदतनीस

(मैदान

सेवक)

यांची

आवPयकतेनस
ु ार वेळोवेळी नेमणूक करQयाचे अSधकार मा. आयA
ु त यांना
या ऐवजी, स मतीने सच
ु Uव"या7माणे मा. ;डा स मती या व मा.
महासभे या

माIयमातन
Vरतसर 73ताव सादर करणेस आ2ण सदर
ू

73तावातील मदतनीस (मैदान सेवक) यांची सं:या 06 व4न 16 करQयास,
;डा स मती या खचा%चे अंदाजपCकास स मतीमाफ%त परवानगी दे Qयास
तसेच Xयाची तप शलवार माहती स मतीला सादर करQयास, 73तावात
नमद
ु करQयात आले"या बाबींसह सच
ु Uव"या7माणे, मंजुर6 दे Qयात यावी."

)नणय -

मंजूर

वषय . 04.

आरो8य प9रर:ण व वै<य%कय सहा=य समतीचा, दनांक 12 ए/ल

दनांक 19 मे 2017

2017 रोजीचा ठराव . 2 व वधी समतीचा, दनांक 25 ए/ल
2017 रोजीचा ठराव . 2 :नमम
ुं पा काय%/ेCातील अनSधकृत तबे"यांचे YनंयCण व Yनयमन करQया या

73तावाबाबत,

आयA
ु तांचे

दनांक

23/12/2016

चे

पC

जा..

नमम
ंु पा/आरोZय/7872/2016.

ठराव . 1664.
दनांक 19 मे 2017

"नवी मुंबई महानगरपा लका काय%/ेCातील अनSधकृत

तबे"यांचे YनयCंण व Yनयमन करणेबाबत या 73तावातील बाब .
06 (3) मIये नमुद के"यानुसार जनावरां या मलमुCावर 7;या
करQयासाठ] गोबर गॅस 0ला#ट बसUवणे बंधनकारक न करता Xयास
शासनाकडून अनुदान 7ा0त झा"यानंतर बसUवQयात यावेत, अशी
द4
ु 3ती करQयास तसेच बाब . 06 (8) वगळQयास आ2ण तबेले
;कंवा गोठे यां या 3थानYनPचयनाबाबत माग%दश%क तXवे . 01 ते
04

वगळQयास

73तावात

नमुद

सुचUव"या7माणे, मंजूर6 दे Qयात यावी."
)नणय -

'थ@गत

करQयात

आले"या

बाबींसह

वषय . 05.
दनांक 19 मे 2017

पVरवहन स मतीचा, दनांक 15 एU7ल 2017 चा ठराव . 03 :नवी मुंबई मानगरपा लका पVरवहन उपमा या सेवाभरती Yनयमांतील
YनयुAती या पIदतीत
पVरवहन

bयव3थापक

तसेच पदसं:येत बदल करणे या 73तावाबाबत,
द.05/04/2017

यांचे

चे

पC

जा.

.

नमुंमपा/पVर/7शा/318/2017.
ठराव . 1665.
दनांक 19 मे 2017

"नवी

मब
ंु ई

महानगरपा लका

पVरवहन

उपमाचे

3वत:चे सेवा भरती Yनयम नस"याने Yनमा%ण होणाcया अडचणी दरू
करQया या deट6कोनातून पVरवहन उपमा या आ3थापनेकVरता नवी
मुंबई महानगरपा लकेचे सेवाभरती Yनयम, इतर पVरवहन उपमा या
तसेच महाराef शासना या सेवा भरती Yनयमांचा Uवचार क4न तयार
करQयात आले आहे त, माC, पVरवहन उपमा या 400 बसेस या
आ3थापनेकVरता Yनमा%ण केले"या पदां या सेवा भरती Yनयमांचा मा.
पVरवहन स मतीने केले"या शफारसींसह सुधारणा करQयास, आ2ण
73तावात नमुद करQयात आले"या बाबींसह सुचUव"या7माणे, मंजूर6
दे Qयात यावी."

)नणय -

'थ@गत

वषय . 07.

नवी मंब
ं
ु ई महानगरपा लका 7भाग . 84 कुकशेत गाव येथे भख
ू ड

दनांक 19 मे 2017

.पी-4

ठकाणी

उभारQयात

आलेल6

महला/कgयYु नट6

सLटरची

इमारत महला मंडळाकडे भाडेकरार कhन ह3तांतर6त करQया या
73तावाबाबत,

आयुAतांचे

दनांक

08/05/2017

चे

पC

.

नमुंमपा/मालमXता/779/2017.
"नवी मब
ंु ई महानगरपा लका 7भाग . 84 कुकशेत गाव

ठराव . 1666.
दनांक 19 मे 2017

येथे भख
ू ंड .पी-4 ठकाणी उभारQयात आलेल6 महला/कgयYु नट6 सLटरची
इमारत महला मंडळाकडे भाडेकरार कhन ह3तांतर6त करQया या 73तावात
नमद
ू के"या7माणे 7थमत: 5 वषा%साठ], 7Xयेक वषO करारनामा नत
ु नीकरण
करणे या अट6वर कुकशेत येथील भख
ू ंड . पी-4 या ठकाणी उभारQयात
आलेल6 महला / कgयYु नट6 सLटरची इमारत “ लbह अँQड लायस#स”
तXवावर दे णेकVरता महाराef महापा लका अSधYनयम कलम 79 (क) व
(ड),

मा.महापा लका

सव%साधारण

द.15/02/2010 व द.17/09/2012

सभे या

ठराव

.

1141,

या mCप/ीय करारानस
ु ार कुकशेत

nाम3थांकडून याऐवजी Bाम'थांकडून व Bाम'थांCया सं'थेकडून अज%
मागवन
वाटप करणेची काय%वाह6 करणेस, 73तावात नमद
करQयात
ू
ू
आले"या बाबींसह, सच
ु Uव"या7माणे, मंजुर6 दे Qयात यावी."

)नणय -

उपसुचनासह मंजूर

वषय . 08.

नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या /ेCातील मालमXतांचे Light Detection

दनांक 19 मे 2017

and Ranging (LiDAR) Technology वाप4न सव/ण करQया या
73तावाबाबत,

आयA
ु तांचे

दनांक

12/07/2016

चे

पC

.

नमम
ुं पा/का.अ.Uव/488/2016.
ठराव . 1667.
दनांक 19 मे 2017

"नवी

मब
ुं ई

महानगरपा लका

/ेCातील

मालमXतांचे

Detection and Ranging (LiDAR) Technology

Light

वाप4न सव/ण

करणेकर6ता 73तावात नमद
ू करQयात आले"या बाबींसह एकूण रAकम
4.

20

कोट6

माC

इतAया

खचा%स,

महाराef

महानगरपा लका

अSधYनयमातील कलम 73(क) अ#वये, सच
ु Uव"या7माणे, 7शासकय मंजरु 6
दे Qयात यावी."

)नणय -

मंजूर

तांतडीचे वषय . 15.

कंCाट6

दनांक 19 मे 2017

73तावाबाबत, आयA
ंु पा /घकbय
ु तांचे दनांक 12/05/2017 चे पC . नमम

कामगारांना

;कमान

वेतननस
ु ार

वेतन

आदा

करणेबाबत या

/465 /2017.
"कंCाट6 कामगारांना ;कमान वेतनानुसार वेतन अदा करणेबाबत

ठराव . 1668.
दनांक 19 मे 2017

73तावात नमूद करQयात आले"या बाब . 1 मIये नमुद करQयात
आ"यानुसार एका कंCाट6 सफाई कामगारास मा सक वेतनात सुधारणा

4.

8,021/- इतक अYतVरAत वाढ होणार असन
ू , 2,646 कंCाट6 कामगारांचे
अYतVरAत वेतनापोट6 वाUष%क रAकम 4. 25 कोट6, 46 ल/, 82 हजार, 792
इतAया अYतVरAत खचा%स, तसेच बाब . 2 व 3 मIये नमद
ु के"यानुसार व
बाब . 4 मIये नमूद के"या7माणे घनकचरा bयव3थापन Uवभागामाफ%त
करQयात येणा-या हाऊस ;कं पींग व दै नंदन साफसफाई कामाकर6ता आवPयक
असले"या एकूण 82 कंCाट6 कामगारांना ;कमान वेतन धोरणानुसार होणा-या
मा सक वाढ6व रAकम 4पये 8,021/- नस
ु ार अYतVरAत वाUष%क रAकम 4. 78
ल/, 92 हजार, 664 इतAया खचा%स, तसेच महानगरपा लके या UवUवध
Uवभागांतग%त gहणजेच, 1) नवीन म:
ु यालय साफसफाई-घनकचरा- कचरा
वाहतूक Uवभाग, 2) उयान Uवभाग, 3) श/ण Uवभाग, 4) ;डा Uवभाग, 5)
Uवeणद
ू ास भावे ना यगह
ृ , 6) मालमXता Uवभाग, 7) आरोZय Uवभाग अ)
मलेVरया, ब) 4Zणालय, क) आरोZय कLM साफसफाई ड) पशुव
ै यकय Uवभाग,
8) काय%कार6 अ भयंता (मोरबे), 9) काय%कार6 अ भयंता- 3थापXय/पाणी पुरवठा/
मलYन:3सारण/Uवयत
ु -पVरमंडळ-1

व

काया%लय),

महानगरपा लका

नवी

मुंबई

2,

10)

3मशानभूमी

(सव%

वर6ल

Uवभाग

Uवभागातील

कुशल/अध%कुशल/अकुशल कम%चार6 असे सव% काया%लयात काय%रत असले"या व
वाढ6व कंCाट6 कामगारांना अशा7कारे ;कमान वेतन धोरणानुसार वेतन अदा
करणेस आ2ण यापोट6 येणा-या संभाbय अYतVरAत खचा%स मा#यता दे Qयास
तसेच सदरची काय%वाह6 मा. आयA
ु त 3तरावर करणेबाबत अSधकार 7दान
करQयास, सुचUव"या7माणे मंजूर6 दे Qयात यावी."

)नणय -

उपसुचनासह मंजूर

सहF/(@चIा बाव'कर)
महानगरपालका स@चव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका.

