नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपालकेया बध
ु वार, दनांक 20 डस!बर 2017 रोजी भरले&या माहे डस!बर मह'याया
सवसाधारण सभेत मंजरू /नामंजरू इ.ठरावाची माहती सं/01त आ3ण मसद
ु ा 4व5पात खाल7ल8माणे आहे.:;वषय =. 01
दनांक
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इ>तव@ृ त – दनांक 16 ऑDटोबर 2017, दनांक 24 ऑDटोबर 2017 (भाग-2)
डस!बर दनांक 09 नोJह! बर 2017

2017
>नणय

कायम

;वषय =. 03

नवी मब
ंु ई 4वछता मशन तदथ समतीचा,
समतीचा, दनांक 14/11/2017 रोजीचा ठराव

दनांक

20

डस!बर =. 4 ::-

2017

"संदभ:- 1. आयD
ु तांचे दनांक 07 ऑDटोबर 2017 चे पP =.
नमम
ुं पा/उ.आ.(4व.म.अ.)/434/2017.
“महापालकेला

अशी

शफारस

करUयात

यावी

कV,

नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका (घनकचरा Jयव4थापन व साफसफाई >नयोजन) उप;वधी, 2017
या

मंजूर7बाबत

तसेच

नागXरकांमYये

अंमलबजावणी

करUयासाठZ

कामासंबध
ं ातील

84तावात

जनजागत
ृ ी

िDलनअप

नमद
ू

करUयात

व

उप;वधीची

काटे कोर

माशल

योजना

राब;वणेया

आले&या

बाबींसह,

नवी

मब
ंु ई

महानगरपालकेचे “घनकचरा Jयव4थापन व साफसफाई >नयोजन उप;वधी –
2017” मंजूर7

मळUयास तसेच नागXरकांमYये जनजागत
ृ ी व उप;वधीची

काटे कोर अंमलबजावणी करUयासाठZ 4वार4य अभJयDती (EOI) मागवन
ू
“िDलनअप माशल योजना (Clean up Marshal) राब;वणेस आ3ण यास
अनस
ु lन उप;वधीबाबत अंमलबजावणी करणे पव
ु mच nयासाठZ महानगरपालका
दं ड आकारते @या अनष
ं ाने झोपडपpी 0ेPात >न:श&
ु ग
ु क शौचालय उपलrध कlन
दे णेबाबत स;ु वधा >नमाण करणे, आवsयक तेथे सावज>नक ठकाणी 4नानगह
ृ ाची
Jयव4था करणे, सफाई कामगारांना परु े से साह@य उपलrध कlन दे णे, परु े से
लटर tब'स आवsयक तेथे उपलrध कlन दे णे, आवsयक तेथे हॉकस झोन
>नमाण करणे, पाकvग झोन >नमाण करणे अशा 8कारे पायाभत
ु स;ु वधा परु े शा
8माणात उपलrध कlन दे णेस तसेच सदर उप;वधी 8सYद करUयात येऊन
नागर7कांया सच
ु ना हरकती माग;वUयास सच
ु ;व&या8माणे, मंजुर7 दे Uयात यावी.”
ठराव =. 02
दनांक
2017
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"नवी मब
ुं ई महानगरपालका (घनकचरा Jयव4थापन व साफसफाई
डस!बर >नयोजन) उप;वधी, 2017 या मंजूर7बाबत तसेच नागXरकांमYये जनजागत
ृ ी व
उप;वधीची

काटे कोर

अंमलबजावणी

करUयासाठZ

िDलनअप

माशल

योजना

राब;वणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करUयात आले&या बाबींसह, नवी
मब
ुं ई महानगरपालकेचे “घनकचरा Jयव4थापन व साफसफाई >नयोजन उप;वधी–
2017” मंजूर7

मळUयास तसेच नागXरकांमYये जनजागत
ृ ी व उप;वधीची

काटे कोर अंमलबजावणी करUयासाठZ 4वार4य अभJयDती (EOI) मागवन
ू
“िDलनअप माशल योजना (Clean up Marshal) राब;वणेस आ3ण यास
अनस
ु lन उप;वधीबाबत अंमलबजावणी करणे पव
ु mच nयासाठZ महानगरपालका
दं ड आकारते @या अनष
ं ाने झोपडपpी 0ेPात >न:श&
ु ग
ु क शौचालय उपलrध कlन
दे णेबाबत स;ु वधा >नमाण करणे, आवsयक तेथे सावज>नक ठकाणी 4नानगह
ृ ाची
Jयव4था करणे, सफाई कामगारांना परु े से साह@य उपलrध कlन दे णे, परु े से
लटर tब'स आवsयक तेथे उपलrध कlन दे णे, आवsयक तेथे हॉकस झोन
>नमाण करणे, पाकvग झोन >नमाण करणे अशा 8कारे पायाभत
ु स;ु वधा परु े शा
8माणात उपलrध कlन दे णेस तसेच सदर उप;वधी 8सYद करUयात येऊन
नागर7कांया सच
ु ना हरकती माग;वUयास सच
ु ;व&या8माणे, मंजुर7 दे Uयात यावी.”
>नणय

मंजरू

;वषय =. 04
दनांक

20

2017

महला व बालक&याण समती माफत स'मा. महला नगरसे;वकांचा अxयास
डस!बर दौरा आयोिजत करUयाया 84तावाबाबत, आयD
ु तांचे दनांक 31/10/2017 चे
पP =. नमम
ुं पा/स.;व.;व./1981/2017.

ठराव =. 03
दनांक

20

2017

"महला व बालक&याण समती माफत स'मा. महला नगरसे;वकांचा
डस!बर अxयास दौरा आयोिजत करUयाया 84तावात नमद
ू करUयात आले&या बाबींसह,
सन 2017-18 या वषातील 5.55.00 ल0 मंजूर तरतद
ू महला नगरसेवक
8श0ण या लेखाशषामYये करUयात आल7 असन
ू @यामधून अंदािजत 5.38.61
ल0

मयादेतील

होणा{या

खचास,

महारा|}

महानगरपालका

अ~ध>नयम

63(1)(क) अ'वये, सच
ु ;व&या8माणे, 8शासकVय मंजूर7 दे Uयात यावी."
>नणय

मंजरू

;वषय =. 05

नमम
े ामYये तीन वषाया कालावधीसाठZ sवान >नयंPणाचा काय=म
ुं पा काय0P

दनांक

20

2017

डस!बर राब;वणेकर7ता 8शासकVय मा'यता मळUयाया 84तावाबाबत, आयD
ु तांचे दनांक
02/11/2017 चे पP =. नमम
ुं पा/आरोय/7047/2017.

ठराव =. 03
दनांक
2017

20

"नमम
ुं पा काय0ेPामYये तीन वषाया कालावधीसाठZ sवान >नयंPणाचा
डस!बर काय=म

राब;वणेकर7ता

8शासकVय

मा'यता

मळUयाया

कामासंबध
ं ातील

84तावात नमद
ू करUयात आले&या बाबींसह, वा;षक अपे/0त खच l. 1 कोट7,
85 लाख, 02 हजार, 330 माP या8माणे तीन वषाकर7ता l. 5 कोट7, 55 लाख,
06 हजार, 990 माP इतDया खचास, सच
ु ;व&या8माणे, 8शासकVय मंजरु 7
दे Uयात यावी."

>नणय

4थ~गत
सह7/
सह7/(~चPा बा;व4कर)
बा;व4कर)
महापालका स~चव
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

