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वदय फैठकीभध्मे नगयवेलक श्री वतीळ वोनलणे भा. वबागशृ नेता भनऩा माांची वांचारक म्शणून 

ननमुक्ती कयण्मात आरी. 

फैठकीत भांजूय कयण्मात आरेरे वलऴम खारीरप्रभाणे. 

• कभाांड कां ट्रोर वेंटय ,इांटटगे्रटेड ट्राफपक भॅनेजभेंट सवस्टटभ वाठी भशाआमटी कड ेप्रटतालातीर 

भांजूय यक्कभ टप्पप्पमाटप्पप्पमाने देण्माचा ननणणम घेण्मात आरा 

• नासळक टभाटण सवटी च्मा कामाणरमाचे वलटतायीकयण कयण्माव भान्मता देण्मात आरी. 

• टभाटण योडच्मा भुदतलाढीचा प्रटताल वांफांधधत कां त्राटदायारा वलरुद्ध कयालमाच्मा दांडात्भक 

कायलाईवश भान्मता सभऱारी तवेच ताांत्रत्रक कायणाभुऱे काशी फाफीांभध्मे झारेल्मा लाढील 

फकां भतीव भान्मता देण्मात आरी आशे. 

• टभाटण सवटी अांतगणत कयण्मात मेणाऱ्मा प्रकल्ऩावाठी गुणलत्ता तऩावणी ल प्रभाणीकयणाच्मा 
दृष्टीने त्रमटथ वांटथा नेभणूक कयण्माफाफत तत्लतः भान्मता देण्मात माली. 

• (ग्रीन फपल्ड) शरयत वलकाव ऩरयमोजना ळतेकऱ्माांळी चचाण करून अांनतभ ननणणम भशावबेत 

ठेलण्मात मेणाय आशे. 

• ऩस्लरक इरेस्क्ट्रक फाइसवकर प्रकल्ऩ वुरुलातीरा टटेळनलय 25 वामकरी उऩरलध करून देणाय 

आशे वामकरचा लेग ताळी 25 फकरोभीटय अवून टप्पप्पमाटप्पप्पमाने वांऩूणण ळशयात इरेस्क्ट्रक 

वामकरचा वलटताय कयण्मात मेणाय आशे. 



• टभाटण लॉटय भॅनेजभेंट प्रोजेक्ट (टकॅडा इांटटगे्रळन ) ऩस्म्ऩांग टटेळन ऩावून जरकुां बात ऩमतं 

टकाडा प्रणारी अांभरफजालणी कयण्माव भान्मता देण्मात आरी अवून वदय ननवलदा प्रसवद्ध 

कयण्मात मेणाय आशे. 

• अटशल्माफाई शोऱकय ऩूराव रागून टलमांचसरत भेकॅननकर माांत्रत्रकी दयलाजे (आटो भेकॅननकर 

गेट)च्मा भूऱ प्रटतालात फदर करून ऩुराच्मा खारच्मा फाजूव वदयचा प्रकल्ऩ उबायण्माव लाढील 

फकभतीवश भान्मता देण्मात आरी आशे 

• टभाटण सवटी प्रकल्ऩ अांतगणत फोरवलण्मात आरेल्मा खारीर ननवलदाांना भांजुयी देण्मात आरी आशे. 

1. भेकॅननकर गेट 22.04 कोटी रुऩमे 

2. ऩांडडत ऩरुटकय वबागशृाचे नूतनीकयण 2.54 कोटी रुऩमे 

3. गोदालयी नदी ऩात्रातीर गाऱ काढणे ल इतय वांरग्न फाफी ,Trash skimmer भदतीने 
नदीऩात्रातीर ऩानलेरी लनटऩती इतय कचया गोऱा करून नदी ऩात्राची टलच्छता कयणे. 2.62 कोटी 
रुऩमे 

4. ABD षेत्रातीर यटते ऩाणीऩुयलठा भरननटवायण उऩाममोजना माफाफत ननलेदन तत्लतः भान्मता 
देण्मात आरी अवून 200.03 कोटी रुऩमे 

5. गोदालयी नदीचे वौंदमीकयण कयणे. 62.49 कोटी रुऩमे 

6. गोदालयी नदीकाठी रगतच्मा. भरननटवायण काभाांना तत्लतः भांजुयी देण्मात आरेरी आशे. 8.15 

कोटी रुऩमेवदय ननवलदा भांजूय कयण्माचा अधधकाय आमुक्ताांना देण्मात आरेरा आशे. 


