
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 15/02/2017 रोजी भरले!या माहे फे#ुवार$ 

म�ह%याया सव'साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं/01त आ3ण मसुदा 4व5पात 

खाल$ल7माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 67.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
कं:ाट$ कामगारांना <कमान वेतन अदा करणेबाबत. 

ठराव �. 1272.  
�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

          "कं:ाट$ कामगारांना <कमान वेतन अदा कर?याया 74तावात 

नमदु के!या7माणे, मा.सव'साधारण सभेया पवू@चा �दनांक 06/08/2007 

रोजीचा मजूंर ठराव Cमांक 1716 अDधEह$त कFन नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेतील कं:ाट$ पHदतीवर काम करणाIया (कुशल, अध'कुशल व 

अकुशल 	मळून) कं:ाट$ कामगारांना �दनांक 24/02/2015 या 

अDधसचूनेनसुार 74ताOवत मळुवेतन व OवOवध कामगार कायPयानसुार 

अनQुेय बाबीया दरासह <कमान वेतन दे?याकRरता सदर धोरणाची 

अमंलबजावणी मा.आयSुतांया मा%यतनेे 7शासकTय 4तरावर कर?यास व 

उSत <कमान वेतन लाग ु कर?यास, 74तावात नमदू कर?यात आले!या 

बाबींसह, सचुOव!या7माणे, मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 3.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
सन 2015-2016 या वषा'कRरता नवी मंुबई महानगरपा	लका अDधकार$/ 

कम'चा-यांना सानुEह अनदुान अदा करणेबाबत. 
 

ठराव �. 1273.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
         "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया Wनय	मत सेवेत असलेले 

अDधकार$ व कम'चार$, (7WतWनयुSतीवर$ल अDधकार$/कम'चार$ 

यांयासह) आ3ण करार पHदतीवर वेतनXेणीमHये काय'रत असलेले 

अDधकार$ व कम'चार$, इYया�द यांना सन 2015-2016 या आDथक'  

वषा'कRरता आयुSतांया उपरोSत प:ामHये नमूद केले!या अट$ व 

शत[वर शासनाया धत@वर सानुEह अनुदान आ3ण मा.4थायी स	मतीन े

74ताOवत केले!या 5. 16,000/- ऐवजी 5. 17,000/- आ3ण ठोक 

पगारावर$ल, रोजंदारावर$ल (आरो]य सेवक), मानसेवी 

अDधकार$/कम'चार$ यांना 	मळणार$ एक_:त रSकम <कमान 

5. 8,500/- ऐवजी 5. 9,500/- इतके सानुEह अनुदान दे?यास, मंजुर$ 

दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 4.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया वतीने OवOवध खेळाचे खेळाडू दYतक घेवून 

cयावसाWयक संघ तयार करणेबाबत.   

    

ठराव �. 1274.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

         "आयुSतांया उपरोSत प:ामHये तपशीलवार �द!या7माणे, 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया वतीने कबdडी, खो-खो व शु�टगंबॉल या 

खेळाच ेसंघ व खेळाडू दYतक घेवून खेळांडूना 7ोYसाहन दे?याकRरता संघ 

व खेळाडू दYतक योजना राबOव?यास व सन 2016-2017 या आDथfक 

वषा'त ‘‘खेळाडू संघ व खेळाडू दYतक घेणे’’ या लेखा 	शषा'अंतग'त 5. 

95.00 ल0 तरतुद$ मधून सदर$ल खच' भागOव?यास व यापुढेह$ Yया-Yया 

आDथ'क वषा'तील तरतुद$मधुन खच' कर?यास, 74तावात नमूद कर?यात 

आले!या बाब Cमांक 12 मधील 4पधा' कालावधी व 4पधfकRरताच े7वास 

�दवसांकRरता 7Wत �दन 5. 500/- ऐवजी 5. 1000/- 7माणे भYता व 

Wनयमानुसार आहार भYता दे?यास तसेच बाब Cमांक 15 मधील नमुद 

jॅक सुट 01 ऐवजी 02 अशा 7कारे बदल कर?यास, बाब �मांक 6 म/ये  

नमुद कर0यात आले3या )नवड स�मतीत 5�डा स�मतीच ेसभापती अंतभु�त 

कर0यास, तसेच बाब �मांक 11 म/ये नमुद के3यानुसार मा. आयु9त 

या ऐवजी 5�डा स�मतीस सव� अ;धकार असतील, या <माणे सुधारणा 

कर0यास, 74तावात नमुद कर?यात आले!या बाबींसह सुचOव!या7माणे, 

मंजुर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मंजूर 

�वषय �. 5.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आरो]य Oवभागांतग'त वैªकTय अDधकार$ / 

वैªकTय तQ यांया ताYपुरYया 4वFपातील नेमणकूTया 74तावाबाबत, 

आयुSतांच े �दनांक 01/09/2016 चे प: C. नमंुमपा/आ4था-

1/7.C.454/4658/2016. 

ठराव �. 1275.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

             "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आरो]य Oवभागांतग'त 

वैªकTय अDधकार$ / वैªकTय तQ यांया ताYपुरYया 4वFपातील 

74तावातील अ.C. 1 ते 61, वग'-1 संवगा'तील उमेदवारांया नेमणूकTस, 

74तावात नमुद कर?यात आले!या बाबींसह, महाराmj महानगरपा	लका 

अDधWनयम 53(1) अ%वये, सुचOव!या7माणे, मंजूर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - =थ;गत 

�वषय �. 6.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

घणसोल$ 7. C. 19 Wनoबान टेकडी येथील दरड कोसळ?याया �ठकाणी 

आर.सी.सी. संर0क 	भतं बांध?याया 74तावाबाबत, आयुSतांच े �दनांक 

12/09/2016 चे प: C. नमंुमपा/श.अ./1176/2016. 

ठराव �. 1276.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

       "घणसोल$ 7. C. 19 Wनoबान टेकडी येथील दरड कोसळ?याया 

�ठकाणी आर.सी.सी. संर0क 	भतं बांध?याया कामासंबंधातील 74तावात 

नमूद कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 45 लाख, 37 हजार 

119 मा: इतSया खचा'स, सुचOव!या7माणे, 7शासकTय मंजुर$ दे?यात 

यावी." 

)नण�य - मंजूर 



�वषय �. 7.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

Oवmणदूास भावे नाpयगहृातील उपहारगहृ चालOवणेकRरता दे?याया 

74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 14/09/2016 चे प: C. नमुमंपा/Oवभाना/ 

536/2016. 

ठराव �. 1277.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "Oवmणूदास भावे नाpयगहृातील उपहारगहृ चालOवणेकRरता 

दे?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह मे. 

एन. एम. कॅटरस' या कं:ाटदाराबरोबर F. 61 हजार, 111 मा: मा	सक भाड े

तYYवावर देणे आ3ण दोन वषा'कर$ता 5. 14 लाख, 66 हजार, 664 मा: 

इतSया रSकमेस कं:ाट कर?यास, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ 

दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 8.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

अपगंाया 4वयरंोजगाराकर$ता जागा उपलoध कFन देणेबाबतच े धोरणाया 

74तावाबाबत, आयSुतांच े�दनांक 17/09/2016 चे प: C. नमुमंपा/मालमYता 

/2463/2016. 

ठराव �. 1278.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

           "74ततृ Oवषय सभेत झाले!या चचfया अनषुगंाने मळु <=ताव 

आय9ुतांकड ेपरत पाठOव?यात यावा." 

)नण�य - आय9ुतांकड ेपरत 

�वषय �. 9.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

नवी मुंबई महानगरपा	लका भाजीपाला व फळ माकf ट इमारतीमधील ओटले/गाळे 

भाडतेYवावर दे?याया 74तावाबाबत, आयुSतांचे �दनांक 23/09/2016 च े प: C. 

नमुंमपा/मालमYता/2516/2016. 

ठराव �. 1279.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

            "74ततृ Oवषय सभेत झाले!या चचfया अनुषंगाने मुळ <=ताव 

आयु9तांकडे परत पाठOव?यात यावा." 

)नण�य - आयु9तांकडे परत 

�वषय �. 10.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

घणसोल$ Oवभागातील दYतनगर शंकरबुवा वाडी येथील मुtय र4Yयाची सुधारणा 

कर?याया 74तावाबाबत, आयुSतांचे �दनांक 04/10/2016 च े प: C. 

नमुंमपा/श.अ./1333/2016. 

ठराव �. 1280.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

            "घणसोल$ Oवभागातील दYतनगर शंकरबुवा वाडी येथील मुtय 

र4Yयाची सुधारणा कर?याया कामासंबंधातील 74तावात नमूद कर?यात आले!या 

बाबींसह एकूण रSकम 5. 34 लाख, 70 हजार 697 मा: इतSया खचा'स, 

सुचOव!या7माणे, 7शासकTय मंजुर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मंजूर 

�वषय �. 11.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

�दघा Oवभागातील इलठणपाडा येथील 4मशानभूमीची संर0ण 	भतं व दहन शेड 

बांध?याया 74तावाबाबत, आयुSतांचे �दनांक 04/10/2016 चे प: C. 

नमुंमपा/श.अ./ 1334/2016. 

ठराव �. 1281.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

         "�दघा Oवभागातील इलठणपाडा येथील 4मशानभूमीची संर0ण 	भतं व 

दहन शेड बांध?याया कामासंबंधातील 74तावात नमूद कर?यात आले!या बाबींसह 

एकूण रSकम 5. 44 लाख, 80 हजार 669 मा: इतSया खचा'स, सुचOव!या7माणे, 

7शासकTय मंजुर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मंजूर 



�वषय �. 12.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
महापे गांवातील हर$O7या हॉटेलपासून अmटगंध _ब!डींगपयuत र4Yयाची 

सुधारणा कर?याया 74तावाबाबत, आयुSतांच े�दनांक 04/10/2016 च े

प: C. नमंुमपा/श.अ./ 1335/2016. 

ठराव �. 1282.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

            "महापे गांवातील हर$O7या हॉटेलपासनू अmटगधं _ब!डींगपयuत 

र4Yयाची सधुारणा कर?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात 

आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 43 लाख, 90 हजार 640 मा: इतSया 

खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 13.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

कोपरखैरणे सेSटर 14 येथील Wनसग' उªÖन त ेजामा मि4जद पयuत पावसाळी 

गटर व फूटपाथ बांधणे व र4Yयाची सधुारणा कर?याया (Walkability) 

74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: C. 

नमुमंपा/श.अ./1336/2016. 

ठराव �. 1283.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

          "कोपरखैरणे सेSटर 14 येथील Wनसग' उªÖन त ेजामा मि4जद 

पयuत पावसाळी गटर व फूटपाथ बांधणे व र4Yयाची सधुारणा कर?याया 

(Walkability) कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह 

एकूण रSकम 5. 55 लाख, 30 हजार, 362 मा: इतSया खचा'स, 

सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 14.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

पावणेगांव 	शवमदं$र त ेगांवदेवी मदं$रपयuतया र4Yयाची सधुारणा करणे व 

उव'र$त 4jॉम' वॉटर �ने बांधणे व उव'र$त भागात मलWन:4सारण वा�ह%या 

टाक?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: C. 

नमुमंपा/श.अ./1337/2016. 

ठराव �. 1284.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

             "पावणेगांव 	शवमदं$र त े गांवदेवी मदं$रपयuतया र4Yयाची 

सधुारणा करणे व उव'र$त 4jॉम' वॉटर �ने बांधणे व उव'र$त भागात 

मलWन:4सारण वा�ह%या टाक?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 98 लाख, 33 हजार, 224 मा: 

इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 15.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

बेलापरू Oवभागातील नेFळ से.58 अे येथील वनXी सोसायट$ त े अमर 

सोसायट$ दर�यानया र4Yयाची डांबर$करणाने सधुारणा कर?याया 

74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: C. नमुमंपा/ 

का.अ.(बे)/1339/2016. 

ठराव �. 1285.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

            "बेलापरू Oवभागातील नेFळ से.58 अे येथील वनXी सोसायट$ 

त ेअमर सोसायट$ दर�यानया र4Yयाची डांबर$करणाने सधुारणा कर?याया 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 

5. 1 कोट$, 13 लाख, 17 हजार 953 मा: इतSया खचा'स, 

सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 



�वषय �. 16.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
सी.बी.डी. बेलापूर से.8 बी येथील Dगर$कंुज सोसा. ते सेjल बँक 

ऑ<फसर रेसीड%स _ब!डींग पयuत गटार, डSट व पदपथ बांध?याया 

74तावाबाबत, आयुSतांच े �दनांक 04/10/2016 च े प: C. नमंुमपा/ 

का.अ./1340/2016. 

ठराव �. 1286.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

           "सी.बी.डी. बेलापरू से.8 बी येथील Dगर$कंुज सोसा. त ेसेjल बँक 

ऑ<फसर रेसीड%स _ब!डींग पयuत गटार, डSट व पदपथ बांध?याया 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 

5. 1 कोट$, 81 लाख, 81 हजार 249 मा: इतSया खचा'स, 

सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 17.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
वाशी से.05 7.C. 64 येथील जु%या रा�य बीमा योजना हॉ4पीटल 

जवळील गटार व पदपथाची सुधारणा कर?याया 74तावाबाबत, 

आयुSतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: C. नमंुमपा/श.अ./ 

1341/2016. 

ठराव �. 1287.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

          "वाशी से.05 7.C. 64 येथील जु%या रा�य बीमा योजना 

हॉ4पीटल जवळील गटार व पदपथाची सधुारणा कर?याया कामासबंधंातील 

74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 33 लाख, 87 

हजार 671 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात 

यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 18.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

ऐरोल$ 7भाग C. 13 सेSटर 3 येथे भारत _बजल$ त े O7यकंा हॉटेल पयuत 

असले!या गटर व पदपथाची सधुारणा कर?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े

�दनांक 04/10/2016 च ेप: C. नमुमंपा/का.अ./ 1342/2016. 

ठराव �. 1288.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "ऐरोल$ 7भाग C. 13 सेSटर 3 येथे भारत _बजल$ त े O7यकंा 

हॉटेल पयuत असले!या गटर व पदपथाची सधुारणा कर?याया 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 

5. 36 लाख, 28 हजार 296 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 

7शासकTय मजंुर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 19.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

ऐरोल$ 7भाग C. 21 सेSटर 8अे येथील नOवन Oवक	सत झाले!या भागात 

गटर व पदपथ बांध?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 

चे प: C. नमुमंपा/का.अ./ 1343/2016. 

ठराव �. 1289.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "ऐरोल$ 7भाग C. 21 सेSटर 8अे येथील नOवन Oवक	सत 

झाले!या भागात गटर व पदपथ बांध?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 1 कोट$, 73 लाख, 74 हजार 

088 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 



�वषय �. 20.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

ऐरोल$ 7.C.14 सेSटर 19 येथील भ.ूC.सी-1 त े डॉ.नानासाहेब धमा'Dधकार$ 

चौक पयuत गटर व पदपथाची सधुारणा कर?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े

�दनांक 04/10/2016 च ेप: C. नमुमंपा/श.अ./1344/2016. 

ठराव �. 1290.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

          "ऐरोल$ 7.C.14 सेSटर 19 येथील भ.ूC.सी-1 त ेडॉ.नानासाहेब 

धमा'Dधकार$ चौक पयuत गटर व पदपथाची सधुारणा कर?याया 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 

5. 52 लाख, 93 हजार 409 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 

7शासकTय मजंुर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 21.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

ऐरोल$ Oवभागातील 7.C. 11 मधील से.20बी जवळील गटर व पदपथाची 

सधुारणा कर?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: 

C. नमुमंपा/श.अ./ 1345/2016. 

ठराव �. 1291.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "ऐरोल$ Oवभागातील 7.C. 11 मधील से.20बी जवळील गटर व 

पदपथाची सधुारणा कर?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात 

आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 33 लाख, 74 हजार 283 मा: इतSया 

खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 22.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

ऐरोल$ �दवागांव येथील र4Yयाची व पदपथाची सधुारणा कर?याया 

74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: C. 

नमुमंपा/का.अ./1346/2016. 

ठराव �. 1292.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "ऐरोल$ �दवागांव येथील र4Yयाची व पदपथाची सधुारणा 

कर?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह 

एकूण रSकम 5. 67 लाख, 44 हजार 162 मा: इतSया खचा'स, 

सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 23.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

घणसोल$ Oवभागातील Dचचंआळी येथील अतंग'त र4Yयाची सधुारणा करणे व 

आर.सी.सी. �ने बांध?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 

चे प: C. नमुमंपा/श.अ./ 1347/2016. 

ठराव �. 1293.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "घणसोल$ Oवभागातील Dचचंआळी येथील अतंग'त र4Yयाची 

सधुारणा करणे व आर.सी.सी. �ने बांध?याया कामासबंधंातील 74तावात 

नमदू कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 38 लाख, 26 हजार 

655 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 24.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

ऐरोल$ गांव येथील र4Yयाची सुधारणा कर?याया 74तावाबाबत, आयुSतांचे 

�दनाकं 04/10/2016 चे प: C. नमंुमपा/श.अ./1348/2016. 

ठराव �. 1294.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

           "ऐरोल$ गांव येथील र4Yयाची सुधारणा कर?याया कामासंबंधातील 

74तावात नमूद कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम   5. 43 लाख, 05 

हजार 811 मा: इतSया खचा'स, सुचOव!या7माणे, 7शासकTय मंजुर$ दे?यात 

यावी." 

)नण�य - मंजूर 

�वषय �. 25.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

�दघा Oवभागातील गणपतीपाडा येथील 4मशानभमुी अªÖवत कर?याया 

74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे प: C. 

नमुमंपा/श.अ./1349/2016. 

ठराव �. 1295.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

        "�दघा Oवभागातील गणपतीपाडा येथील 4मशानभमुी अªÖवत 

कर?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू कर?यात आले!या बाबींसह 

एकूण रSकम 5. 1 कोट$, 23 लाख, 13 हजार 511 मा: इतSया खचा'स, 

सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 26.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

कोपरखैरणे 7.C.50 बोनकोड ेगांवातील मtुय र4Yयालगत हेवी डयटु$ 4jॉम 

वॉटर �ने बांधणे, र4Yयाची सधुारणा करणे, उव'र$त भागात डी.आय. 

जलवा�हनी टाकणे व उव'र$त भागात मलWन:4सारण वा�ह%या टाकणे व 

इलेSj$क पोल 	श�ट कर?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 

04/10/2016 च ेप: C. नमुमंपा/श.अ./1350/2016. 

ठराव �. 1296.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

        "कोपरखैरणे 7.C.50 बोनकोड े गांवातील मtुय र4Yयालगत हेवी 

डयटु$ 4jॉम वॉटर �ने बांधणे, र4Yयाची सधुारणा करणे, उव'र$त भागात 

डी.आय. जलवा�हनी टाकणे व उव'र$त भागात मलWन:4सारण वा�ह%या टाकणे 

व इलेSj$क पोल 	श�ट कर?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 3 कोट$, 79 लाख, 86 हजार 

130 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

�वषय �. 27.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

पार	सक �हल बेलापरू से. 23, 24, 26, 27 येथील र4Yयाचे डांबर$करण 

कFन सधुारणा कर?याया 74तावाबाबत, आयSुतांच े�दनांक 04/10/2016 च े

प: C. नमुमंपा/का.अ.(बे)/ 1351/2016. 

ठराव �. 1297.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

         "पार	सक �हल बेलापरू से. 23, 24, 26, 27 येथील र4Yयाच े

डांबर$करण कFन सधुारणा कर?याया कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

कर?यात आले!या बाबींसह एकूण रSकम 5. 1 कोट$, 20 लाख, 42 हजार 

638 मा: इतSया खचा'स, सचुOव!या7माणे, 7शासकTय मजुंर$ दे?यात यावी." 

)नण�य - मजंूर 

                                                                 

                                                                  सह%/- 
(;चDा बा�व=कर) 

महानगरपा�लका स;चव, 

नवी मुंबई महानगरपा�लका. 


