
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 17/02/2017 रोजी भरले या माहे फे"ुवार# 

म�ह$याया सव&साधारण तहकुब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं012त आ4ण मसुदा 

5व6पात खाल#ल8माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 29.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

वाशी ;वभागातील कोपर#गांव येथील गांवदेवी मदैान 2लॉट न.ं 5 ची 

सधुारणा करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े�दनांक 04/10/2016 च ेपE 

�. नमुमंपा/श.अ./1353/2016. 

ठराव �. 1300.  
�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "वाशी ;वभागातील कोपर#गांव येथील गांवदेवी मदैान 2लॉट न.ं 

5 ची सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 33 लाख, 44 हजार, 783 माE इतBया 

खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 30.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

�दघा ;वभाग काया&लयाच ेनतुनीकरण व पनु&रचना करAयाया 85तावाबाबत, 

आयBुतांच े�दनांक 04/10/2016 चे पE �. नमुमंपा/श.अ./1354/2016. 

ठराव �. 1301.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

           "�दघा ;वभाग काया&लयाच ेनतुनीकरण व पनु&रचना करAयाया 

कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 

6. 51 लाख, 02 हजार 839 माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 

8शासकKय मजंुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 31.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

अडवल# भतुवल# गावातील र5Oयाची सधुारणा करणे व फुटपाथ बांधAयाया 

85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 04/10/2016 चे पE �. 

नमुमंपा/श.अ./1355/2016. 

ठराव �. 1302.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "अडवल# भतुवल# गावातील र5Oयाची सधुारणा करणे व फुटपाथ 

बांधAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात आले या बाबींसह 

एकूण रBकम 6. 55 लाख, 85 हजार 042 माE इतBया खचा&स, 

सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 33.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

घणसोल# ;वभागातील कोPयाची आळी पRरसरातील र5त,े पावसाळी Sने व 

पदपथांची सधुारणा करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 

04/10/2016 च ेपE �. नमुमंपा/ श.अ./1357/2016. 

ठराव �. 1303.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "घणसोल# ;वभागातील कोPयाची आळी पRरसरातील र5त,े 

पावसाळी Sने व पदपथांची सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात 

नमदू करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 71 लाख, 68 हजार, 

394 माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात 

यावी." 

*नण�य - मजंूर  

  



�वषय �. 35.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लकेया ;व;वध ;वभागाकर#ता संगणक, ;8टंर, 

5कॅनर व इतर संगणकKय सा�हOय खरेद# कRरता वा;ष&क दरकरार 

करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े�दनांक 05/10/2016 चे पE �. 

नमंुमपा/का.अ.सं/1380/2016. 

ठराव �. 1304.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
           "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया ;व;वध ;वभागाकर#ता 

संगणक, ;8टंर, 5कॅनर व इतर संगणकKय सा�हOय खरेद# कRरता 

वा;ष&क दरकरार करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 4 कोट#, 96 लाख, 71 हजार, 

453 माE इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात 

यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 36.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
ने6ळ से.26 येथील पामबीचलगत असले या वॉटर बॉडी व 

सभोवतालया पRरसराच े सुशो	भकरण करAयाया 85तावाबाबत, 

आयुBतांच े �दनांक 05/10/2016 चे पE �. 

नमंुमपा/श.अ./1381/2016. 

ठराव �. 1305.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
          "ने6ळ से.26 येथील पामबीचलगत असले या वॉटर बॉडी 

व सभोवतालया पRरसराच े सुशो	भकरण करAयाया कामासंबंधातील 

85तावात नमूद करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 18 

कोट#, 33 लाख, 93 हजार 910 माE इतBया खचा&स, 

सुच;व या8माणे, सुधाRरत 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - 0थ2गत 

�वषय �. 37.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लका 1ेEातील नळजोडणीधारकांना आकारAयात 

येत असले या पाणी दरांचे सरळीकरण, सुसुWEकरण व Xनयमन 

करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े�दनांक 07/10/2016 चे पE �. 

नमंुमपा/श.अ./1393/2016. 

ठराव �. 1306.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
             "आयुBतांच े �दनांक 17/02/2017 चे पE �. 

नमुमपा/श.अ./238/2017 च े पE ल1ात घेता, 40तुत �वषय मागे 

घे6यात आला आहे असे समजAयात यावे." 

*नण�य - मागे घेतला. 

�वषय �. 38.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नवी मंुबई महापा	लका काय&1ेEात कोपरखरैणे से. 02 व घणसोल# 

से.04 येथे XनराYZत व शहर# बेघरांसाठ[ कायम5व6पी Xनवारा क\ ] 

बांधAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 07/10/2016 चे पE 

�. नमंुमपा/स;व;व/NULM/1395/2016. 

ठराव �. 1307.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

        "85ततृ ;वषय सभेत झाले या चचdया अनषुगंाने मळु 40ताव 

आय:ुतांकड ेपरत पाठ;वAयात यावा." 

*नण�य - आय:ुतांकड ेपरत 

  



�वषय �. 42.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लका 1ेEातील महाराef औªÖêYगक ;वकास 

महामंडळाया जलवा�हनीव6न थेट पाणी पुरवठा होणा-या भागासाठ[ 

महापे ते �दघा जलवा�हनी टाकAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े

�दनांक 10/10/2016 च ेपE �. नमंुमपा/श.अ./ 1412/2016. 

ठराव �. 1308.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
          "नवी मंुबई महानगरपा	लका 1ेEातील महाराef औªÖêYगक 

;वकास महामंडळाया जलवा�हनीव6न थेट पाणी पुरवठा होणा-या 

भागासाठ[ महापे त े �दघा जलवा�हनी टाकAयाया कामासंबंधातील 

85तावात नमूद करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 7 

कोट#, 87 लाख, 68 हजार 841 माE इतBया खचा&स, 

सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 43.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
भु.�. 41 से. 10 सानपाडा येथे उªÖनासाठ[ असले या राखीव 

भूखडंावर उªÖन ;वक	सत करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े

�दनांक 15/10/2016 च ेपE �. नमंुमपा/उªÖन/ 1547/2016. 

ठराव �. 1309.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

         "भु.�. 41 से. 10 सानपाडा येथे उªÖनासाठ[ असले या राखीव 

भूखडंावर उªÖन ;वक	सत करAयाया कामासंबधंातील 85तावात नमूद करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 7 कोट#,   6 लाख, 48 हजार, 808 माE 

इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 44.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
ऐरोल# ;वभाग काया&लयाची सुधारणा व नुतनीकरण ;वषयक 5थापOय 

कामे करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 18/10/2016 च े

पE �. नमंुमपा/श.अ./1981/2016. 

ठराव �. 1310.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
         ऐरोल# ;वभाग काया&लयाची सुधारणा व नुतनीकरण 

;वषयक 5थापOय कामे करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद 

करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 59 लाख, 63 हजार, 

748 माE इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात 

यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 45.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

घणसोल# ;वभागातील घणसोल# खाडीलगत असले या मलवा�ह$यांची जोडणी 

सेBटर-15 मल8j�या क\ ]ाकड े जाणाkया मlुय मलवा�हनीस करAयाया 

85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 18/10/2016 चे पE �. 

नमुमंपा/श.अ./1982/2016. 

ठराव �. 1311.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "घणसोल# ;वभागातील घणसोल# खाडीलगत असले या 

मलवा�ह$यांची जोडणी सेBटर-15 मल8j�या क\ ]ाकड े जाणाkया मlुय 

मलवा�हनीस करAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमूद करAयात आले या 

बाबींसह एकूण रBकम 6. 1 कोट#, 30 लाख, 62 हजार, 133 माE इतBया 

खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 47.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
ऐरोल# 8.�. 23 मधील �दवागांव 5मशानभुमी अªÖवत करAयाया 

85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 18/10/2016 च े पE �. 

नमंुमपा/का.अ./1984/2016. 

ठराव �. 1312.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
            "ऐरोल# 8.�. 23 मधील �दवागांव 5मशानभुमी अªÖवत 

करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात आले या 

बाबींसह एकूण रBकम 6. 1 कोट#, 83 लाख, 98 हजार, 710 माE 

इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 48.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
सी.बी.डी. बेलापूर येथील आmोळी तलावाची सुधारणा करAयाया 

85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 19/10/2016 चे पE 

�.नमंुमपा/श.अ./1990/2016. 

ठराव �. 1313.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
             "सी.बी.डी. बेलापूर येथील आmोळी तलावाची सुधारणा 

करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात आले या 

बाबींसह एकूण रBकम 6. 1 कोट#, 78 लाख, 08 हजार, 872 माE 

इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 
*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 50.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
कोपरखरैणे ;वभाग काया&लयाच ेनुतनीकरण करAयाया 85तावाबाबत, 

आयुBतांच े �दनांक 24/10/2016 चे पE 

�.नमंुमपा/श.अ./2018/2016. 

ठराव �. 1314.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
             "कोपरखरैणे ;वभाग काया&लयाच े नुतनीकरण 

करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात आले या 

बाबींसह एकूण रBकम 6. 1 कोट#, 89 लाख,     13 हजार, 195 

माE इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात 

यावी." 
*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 51.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 1ेEासाठ[ लाग ु असले या ;वकास XनयEंण 

Xनयमावल#मnये महाराef 8ादे	शक व नगर रचना अYधXनयम 1966 च े

कलम 37 (1) अ$वये फेरबदल करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े

�दनांक 21/10/2016 च ेपE �.नमुमंपा/नर;व/ ससनंर/6683/2016. 

ठराव �. 1315.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "85ततृ ;वषय सभेत झाले या चचdया अनषुगंाने मळु 40ताव 

आय:ुतांकड ेपरत पाठ;वAयात यावा." 

*नण�य - आय:ुतांकड ेपरत 

�वषय �. 52.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

घणसोल# ;वभाग काया&लयाच े नतुनीकरण करAयाया 85तावाबाबत, 

आयBुतांच े�दनांक 07/11/2016 चे पE �.नमुमंपा/श.अ./2083/2016. 

ठराव �. 1316.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
             "घणसोल# ;वभाग काया&लयाच े नतुनीकरण करAयाया 

कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात आले या बाबींसह एकूण 

रBकम 6. 1 कोट#, 26 लाख, 92 हजार 014 माE इतBया खचा&स, 

सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 



�वषय �. 54.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
वाशी ;वभागातील सेBटर 17 येथील मुlय चॅनेलवर बायोरे	मqडएशन 

�fटम\ट करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े�दनांक 11/11/2016 च े

पE �. नमंुमपा/श.अ./2108/2016. 

ठराव �. 1317.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
                 "वाशी ;वभागातील सेBटर 17 येथील मुlय 

चॅनेलवर बायोरे	मqडएशन �fटम\ट करAयाया कामासंबंधातील 

85तावात नमूद करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम   6. 2 

कोट#, 48 लाख, 64 हजार, 800 माE इतBया खचा&स, 

सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - 0थ2गत 

�वषय �. 55.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
अिsनशमन ;वभागातील अYधकार# / कम&चार# यांना सन 2016-2017 

साठ[ गणवेश व इतर आवtयक सा�हOय पुरवठा करAयाया 

85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 17/11/2016 च े पE �. 

नमंुमपा/अिsन/6182/2016. 

ठराव �. 1318.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
                "अिsनशमन ;वभागातील अYधकार# / कम&चार# 

यांना सन 2016-2017 साठ[ गणवेश व इतर आवtयक सा�हOय 

पुरवठा करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 30 लाख, 88 हजार 690 माE 

इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 56.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लका अिsनशमन ;वभागासाठ[ ;व;वध 8कारच े

रे5Bयु सा�हOय खरेद# करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 

06/12/2016 च ेपE �. नमंुमपा/ अिsन/6389/ 2016. 

ठराव �. 1319.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

              "नवी मुबंई महानगरपा	लका अिsनशमन ;वभागासाठ[ 

;व;वध 8कारच ेरे5Bय ुसा�हOय खरेद# करAयाया कामासबंधंातील 85तावात 

नमदू करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 3 कोट#, 23 लाख, 59 

हजार 820 माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात 

यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 57.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
महाराef महानगरपा	लका अYधXनयमाया कलम 59(अ) नुसार 

अYधकाkयांवर jकंवा कम&चाkयां;वunद खटला भरAयाया काय&वाह#ची 

मंजूर# �दलेबाबत मा.महासभेस अवगत करAयाया 85तावाबाबत, 

आयुBतांच े �दनांक 06/12/2016 चे पE �.नमंुमपा/8शा/आ5था-

6/8.�.581/6186/2016. 

ठराव �. 1320.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
             "85ततृ ;वषय सभेत झाले या चचdया अनुषंगान े�वधी 

�वभागा<या अ�भ4ायासाठ> आयु:तांकड ेपरत पाठ;वAयात यावा." 

*नण�य - आयु:तांकड ेपरत. 



�वषय �. 58.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
महाराef महानगरपा	लका अYधXनयमाया कलम 56(1)(ब) या 

तरतूद#नुसार कलम 45 खाल# XनयुBत करAयात आले या सहाvयक 

आयुBत या संवगा&तील अYधकाkयांस Xनलंबीत केलेबाबत मा.महासभेस 

अवगत करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े�दनांक 06/12/2016 च े

पE �. नमंुमपा/8शा/आ5था-6/8.�.फ-621/6187/2016. 

ठराव �. 1321.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
            "महाराef महानगरपा	लका अYधXनयमाया कलम 

56(1)(ब) या तरतूद#नुसार कलम 45 खाल# XनयुBत करAयात 

आले या सहाvयक आयुBत या संवगा&तील अYधकार# Zी. �दवाकर न.ं 

समेळ यांना �दनांक 03/12/2016 रोजी Xनलंबीत केलेबाबत मा. 

महासभेत अवगत करAयास, आ4ण सदर बाब महानगरपा	लकेया 

द?तर% दाखल क6न न घेता Oयांना महानगरपा	लकेया सेवेत 

ताOकाळ 6जू क6न घेAयासाठ[ आ4ण आयुBतांचा 85ताव फेटाळAयात 

यावा, सुच;व या8माणे, मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - नामंजूर (द?तर% दाखल न करता फेटाळला) 

�वषय �. 59.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया मालकKया इमारतीत हाउसjकपींगची 

कंEाट# कामे करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े�दनांक 14/12/2016 

च ेपE �. नमंुमपा/घकwय/ 1495/2016. 

ठराव �. 1322.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
           "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया मालकKया इमारतीत 

हाउसjकपींगची कंEाट# कामे करAयाया कामासंबंधातील 85तावात 

नमूद करAयात आले या बाबींसह, पRरमंडळ-1 कRरता वा;ष&क 

अदंाजपEकKय खच& u. 2 कोट#, 27 लाख, 71 हजार, 980 x 5 

वषyकRरता एकूण रBकम 6. 11 कोट#, 38 लाख, 59 हजार, 900 

माE व पRरमंडळ-2 कRरता वा;ष&क अदंाजपEकKय खच& u. 1 कोट#, 

67 लाख, 37 हजार, 245 x 5 वषyकRरता एकूण रBकम 6. 8 कोट#, 

36 लाख, 86 हजार, 225 माE इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 

8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - 0थ2गत 

�वषय �. 61.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लका अतंग&त सव& usणालयांकर#ता सन 2017-

18 कर#ता आवtयक zवानदंश लस खरेद# करAयाया 85तावाबाबत, 

आयुBतांच े �दनांक 15/12/2016 चे पE �. 

नमंुमपा/आरोsय/7665/2016. 

ठराव �. 1323.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
               "नवी मंुबई महानगरपा	लका अतंग&त सव& 

usणालयांकर#ता सन 2017-18 कर#ता आवtयक zवानदंश लस 

खरेद# करAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात आले या 

बाबींसह एकूण रBकम 6. 64 लाख, 70 हजार, 100 माE इतBया 

खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 62.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेया साव&जXनक usणालय वाशी येथील 

आंतरusणांना भोजनपरुवठा करणे व उपहारगहृ चाल;वAयाया 

85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 15/12/2016 चे पE �. 

नमुमंपा/आरोsय/परुकसेवा-11/7668/2016. 

ठराव �. 1324.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

           "नवी मुबंई महानगरपा	लकेया साव&जXनक usणालय वाशी 

येथील आंतरusणांना भोजनपरुवठा करणे व उपहारगहृ चाल;वAयाया 

कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात आले या बाबींसह वा;ष&क अपे01त 

खच& रBकम u. 75 लाख, 55 हजार, 500 माE या8माणे तीन वषा&कRरता 

एकूण रBकम 6. 2 कोट#, 26 लाख, 66 हजार, 500 माE इतBया खचा&स, 

सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 65.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

तभुd ;वभागातील सेBटर-22, 23 व 24 येथे र5ता, पावसाळी Sने व 

पदपथाची सधुारणा करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 

16/12/2016 च ेपE �. नमुमंपा/श.अ./ 2364/2016. 

ठराव �. 1325.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

            "तभुd ;वभागातील सेBटर-22, 23 व 24 येथे र5ता, पावसाळी 

Sने व पदपथाची सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू 

करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 2 कोट#, 39 लाख, 82 हजार, 

452 माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात 

यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 69.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

कोपरखैरणे सेBटर 22 येथील माता बाल सगंोपन क\ ]ाया इमारतीची 

द6ु5ती व नतुनीकरण करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 

27/12/2016 च ेपE �. नमुमंपा/का.अ./2471/2016. 

ठराव �. 1326.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "85ततृ ;वषय सभेत झाले या चचdया अनषुगंाने फेर�वचाराथ� 

आय:ुतांकड ेपरत पाठ;वAयात यावा.” 

*नण�य - आयु:तांकड ेपरत 

�वषय �. 71.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 1ेEात बांधकाम 8ारंभ 8माणपE, जोता 

तपासणी 8माणपE व भोगवटा 8माणपE 8ा2त कuन न घेता वापर सuु 

केले या तथा;प, Xनय	मत करता येणाkया बांधकामासदंभा&त 8ा2त झाले या 

85तावांवर दंडाOमक समायोजन श ुकाची आकारणी करAयाया 

85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 06/01/2017 चे पE �. नमुमंपा/ 

नर;व/ससनंर/66/2017. 

ठराव �. 1327.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

             "आयBुतांच े �दनांक 16/02/2017 च े पE �. 

नममुपा/नर;व/ससनंर/775/2017 च े पE ल1ात घेता, 40ततु �वषय मागे 

घे6यात आला आहे असे समजAयात यावे." 

*नण�य - मागे घे6यात आला 



�वषय �. 72.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नेuळ 	शरवणे गांव व से.1ए येथील गटर व पदपथ व र5ते, �ॉस 

डBट स�हत सुधारणा करणे व उव&Rरत भागात डी.आय.जलवा�हनी 

टाकAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 06/01/2017 चे पE 

�. नमंुमपा/श.अ./34/2017. 

ठराव �. 1328.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
            "नेuळ 	शरवणे गांव व से.1ए येथील गटर व पदपथ व 

र5ते, �ॉस डBट स�हत सुधारणा करणे व उव&Rरत भागात 

डी.आय.जलवा�हनी टाकAयाया कामासंबंधातील 85तावात नमूद 

करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 4 कोट#, 83 लाख, 

12 हजार, 561 माE इतBया खचा&स, सुच;व या8माणे, 8शासकKय 

मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 73.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
तुभd ;वभागातील सानपाडा से. 2, 3, 4 येथे र5ता, पावसाळी Sने व 

पदपथाची सुधारणा करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 

06/01/2017 चे पE �. नमंुमपा/का.अ.(तु)./ 35/2017. 

ठराव �. 1329.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "तभुd ;वभागातील सानपाडा से. 2, 3, 4 येथे र5ता, पावसाळी 

Sने व पदपथाची सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू 

करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 2 कोट#, 50 लाख, 95 हजार, 

638 माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात 

यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 76.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

नेuळ जुईनगर से.23 जुईपाडा गावामधील गटर व पदपथाची �ॉस डBट 

स�हत सधुारणा करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 06/01/2017 

चे पE �. नमुमंपा/श.अ./38/ 2017. 

ठराव �. 1330.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

             "नेuळ जुईनगर से.23 जुईपाडा गावामधील गटर व 

पदपथाची �ॉस डBट स�हत सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात 

नमदू करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 2 कोट#, 16 लाख, 65 

हजार, 183 माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# 

देAयात यावी 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 78.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 

सानपाडा से. 13, 16ए व 20 येथे र5ता, पावसाळी Sने व पदपथाची 

सधुारणा करAयाया 85तावाबाबत, आयBुतांच े�दनांक 06/01/2017 च ेपE 

�. नमुमंपा/का.अ.(त)ु/40/2017. 

ठराव �. 1331.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

          "सानपाडा से. 13, 16ए व 20 येथे र5ता, पावसाळी Sने व 

पदपथाची सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 2 कोट#, 79 लाख, 89 हजार, 487 

माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 



�वषय �. 79.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
वाशी ;वभागातील जुहूगांव येथे उव&Rरत �ठकाणी मलXन:5सारण 

वा�ह$या टाकणे, गटार बांधणे, र5Oयाची व पदपथांची सुधारणा 

करAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े�दनांक 06/01/2017 चे पE �. 

नमंुमपा/श.अ./41/2017. 

ठराव �. 1332.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

              "वाशी ;वभागातील जुहूगांव येथे उव&Rरत �ठकाणी 

मलXन:5सारण वा�ह$या टाकणे, गटार बांधणे, र5Oयाची व पदपथांची 

सधुारणा करAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात आले या 

बाबींसह एकूण रBकम 6. 59 लाख, 24 हजार, 738 माE इतBया खचा&स, 

सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 80.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
नेuळ सारसोळे सेBटर–2 5मशानभूमी येथे पी.एन.जी.शवदा�हनी 

बांधAयाया 85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 06/01/2017 चे पE 

�. नमंुमपा/श.अ./42/2017. 

ठराव �. 1333.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

                 "नेuळ सारसोळे सेBटर–2 5मशानभमूी येथ े

पी.एन.जी.शवदा�हनी बांधAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 1 कोट#, 40 लाख, 01 हजार, 146 

माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 81.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
वाशी ;वभागातील कोपर#गांव येथे उव&र#त �ठकाणी मलXन:5सारण 

वा�ह$या टाकणे, गटर बांधणे व पदपथांची सुधारणा करAयाया 

85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 06/01/2017 च े पE �. 

नमंुमपा/श.अ./43/2017. 

ठराव �. 1334.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

              "नेuळ सारसोळे सेBटर–2 5मशानभमूी येथ े

पी.एन.जी.शवदा�हनी बांधAयाया कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात 

आले या बाबींसह एकूण रBकम 6. 1 कोट#, 40 लाख, 01 हजार, 146 

माE इतBया खचा&स, सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

�वषय �. 83.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
तुभd ;वभाग काया&लयाची सुधारणा करAयाया 85तावाबाबत, 

आयुBतांच े �दनांक 10/01/2017 चे पE �. 

नमंुमपा/का.अ.(तु)/68/2017. 

ठराव �. 1335.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 
         "तुभd ;वभाग काया&लयाची सुधारणा करAयाया 

कामासंबंधातील 85तावात नमूद करAयात आले या बाबींसह एकूण 

रBकम 6. 1 कोट#, 16 लाख, 19 हजार, 894 माE इतBया खचा&स, 

सुच;व या8माणे, 8शासकKय मंजुर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 85.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017 
कराव े 5मशानभुमी येथे पी एन जी शवदा�हनी बांधAयाया 

85तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 10/01/2017 च े पE �. 

नमंुमपा/श.अ./70/2017. 

ठराव �. 1336.  

�दनांक 17 फे$वुार% 2017 

         "करावे 5मशानभमुी येथे पी एन जी शवदा�हनी बांधAयाया 

कामासबंधंातील 85तावात नमदू करAयात आले या बाबींसह एकूण रBकम 

6. 1 कोट#, 21 लाख, 63 हजार, 421 माE इतBया खचा&स, 

सचु;व या8माणे, 8शासकKय मजुंर# देAयात यावी." 

*नण�य - मजंूर 

                                                                  

                                                                  सह%/- 

(2चFा बा�व0कर) 

महानगरपा�लका स2चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 

 


