
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया मंगळवार, �दनांक 18/04/2017 रोजी भरले या माहे ए"#ल 

म�ह$याया सव&साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं/01त आ3ण मसुदा 5व6पात 

खाल8ल#माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 04.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

क; < शासन पुर5कृत अमतृ अ	भयानांतग&त ह@रत 0ेA "वकास 

Green Space Development अतंग&त #5ताव सादर 

करणेया #5तावाबाबत, आयुCतांच े�दनांक 09/03/2017 च ेपA 

F. नमंुमपा/उªÖन/407/2017. 

ठराव �. 1610. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

        "क; < शासन पुर5कृत अमतृ अ	भयानांतग&त ह@रत 0ेA 

"वकास Green Space Development अतंग&त #5ताव सादर 

करIयाया कामासंबंधातील #5तावात नमूद करIयात आले या 

बाबींसह एकूण रCकम 6. 1 कोट8, 90 लाख, 68 हजार, 201 

माA इतCया खचा&स, सुच"व या#माणे, #शासकLय मंजुर8 देIयात 

यावी."  

6नण�य -            मंजूर 

�वषय �. 05.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

कोपरखरैणे "वभागातील N	मकनगर झोपडपQीत मलRन:5सारण 

वा�ह$या टाकणेया #5तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

10/03/2017 च ेपA F. नमंुमपा/श.अ./374/2017. 

ठराव �. 1611. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

        "कोपरखरैणे "वभागातील N	मकनगर झोपडपQीत 

मलRन:5सारण वा�ह$या टाकIयाया कामासंबंधातील #5तावात 

नमूद करIयात आले या बाबींसह एकूण रCकम 6. 53 लाख, 

44 हजार, 879 माA इतCया खचा&स, सुच"व या#माणे, 

#शासकLय मंजुर8 देIयात यावी." 

6नण�य -               मंजूर 

�वषय �. 06.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 0ेAातील झोपडप¼ß भागामUये 

घरगुती नळजोडणी मंजुर8 कर8ता काय&#णाल8 सुलभ करIयाया 

#5तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 15/03/2017 च े पA F. 

नमंुमपा/श.अ./315/2017. 

ठराव �. 1612. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

        "नवी मंुबई महानगरपा	लका 0ेAातील झोपडप¼ß 

भागामUये घरगतुी नळजोडणी मंजुर8 कर8ता काय&#णाल8 सुलभ 

करIयाया #5तावात नमूद करIयात आले या नळ जोडणी 

मंजूर8कर8ता आवWयक कागद पAे 1) नळ जोडणीचा अज& 2) 

सन 2000 पूवYच े सवZ0ण पावतीची छाया#त 3) आधारकाड&ची 

छाया#त सादर करणे. छाननी शु क व सुर0ा अनामत रCकम 

प@रछेद Fमांक 4 मUये नमुद के या#माणे आकारणी करणे 

आ3ण र5ता खोदाई शु कात पूण& सुट देणे. सUया \या �ठकाणी 



साव&जRनक नळखांब आहेत अशा झोप]यांया �ठकाणची पाणी 

देयकाची थकबाकL रCकम दर चार म�ह$यातून एक ह1ता या 

नुसार तीन समान ह1तांमUये भरणा करणे, तसेच \या �ठकाणी 

साव&जRनक नळखांब अि5त`वात नाह8त. अशा �ठकाणी पाणी 

देयक Rनरंक करणे या धोरणा`मक Rनण&यास महाराab 

महानगरपा	लका अcधRनयम कलम F. 66 (1) नुसार, #5तावात 

नमूद करIयात आले या बाबींसह, सुच"व या#माणे, मंजुर8 

देIयात यावी." 

6नण�य -                 मंजूर 

�वषय �. 07.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

नमंुमपा 	श0ण "वभाग अतंग&त बालवाडी ते 10 वी पयeतया 

"वªÖfयाeना अपघात व अपघाती मृ̀ यु झा यास अथ&साgय 

करणेया #5तावाबाबत, आयुCतांच े�दनांक 16/03/2017 च ेपA 

F. नमंुमपा/	श."व./टे.F.06/781/2017. 

ठराव �. 1613. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

       "#5ततृ "वषय सभेत झाले या चचZया अनषुगंाने मागे 

घे>यात यावा.” 

6नण�य -                    मागे घेतला. 

�वषय �. 08.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

नमुमंपाया साव&जRनक jkणालय वाशी येथील jkणालयात CT Scan 

स"ुवधा सjु करIयाया #5तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 21/03/2017 

चे पA F. नमुमंपा/आरोkय/1731/2017. 

ठराव �. 1614. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

          "नमुमंपाया साव&जRनक jkणालय वाशी येथील 

jkणालयात CT Scan स"ुवधा सjु करIयाया कामासबंधंातील 

#5तावात नमदू करIयात आले या बाबींसह वा"ष&क अपे/0त खच& 

रCकम j. 64 लाख, 56 हजार माA व `यानसुार पाच वषZ 

कालावधीकर8ताचा एकूण रCकम 6. 3 कोट8, 22 लाख, 80 हजार माA 

इतCया खचा&स, सचु"व या#माणे, #शासकLय मजुंर8 देIयात यावी." 

6नण�य -             आरोDय स�मतीकड ेपरत पाठ�वला. 

�वषय �. 09.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

नमुमंपाया साव&जRनक jkणालय ऐरोल8 व नेjळ येथील jkणालयात 

डायलेसीस स"ुवधा बाgय यAंणे«Öरे सjु करIयाया #5तावाबाबत, 

आयCुतांच े �दनांक 21/03/2017 चे पA F. नमुमंपा/आरोkय/ 

1732/2017. 

ठराव �. 1615. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

          "नमंुमपाया साव&जRनक jkणालय ऐरोल8 व नेjळ 

येथील jkणालयात डायलेसीस सु"वधा बाgय यंAणे«Öरे सुj 

करIयाया कामासंबंधातील #5तावात नमूद करIयात आले या 

बाबींसह वा"ष&क रCकम j. 1 कोट8, 73 लाख, 16 हजार माA व 

`यानुसार पाच वषZ कालावधीकर8ताचा एकूण रCकम 6. 8 कोट8, 

65 लाख, 80 हजार माA इतCया खचा&स, सुच"व या#माणे, 

#शासकLय मंजुर8 देIयात यावी. " 

6नण�य -             आरोDय स�मतीकड ेपरत पाठ�वला. 



�वषय �. 10.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

घणसोल8 "वभागातील #भाग Fमांक 32 येथील साईसदननगर 

प@रसरात उव&@रत �ठकाणी मलRन:5सारण वा�ह$या टाकणेया 

#5तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 21/03/2017 च े पA F. 

नमंुमपा/श.अ./441/2017. 

ठराव �. 1616. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

          "घणसोल8 "वभागातील #भाग Fमांक 32 येथील 

साईसदननगर प@रसरात उव&@रत �ठकाणी मलRन:5सारण वा�ह$या 

टाकIयाया कामासंबंधातील #5तावात नमूद करIयात आले या 

बाबींसह एकूण रCकम 6. 54 लाख, 4 हजार, 21 माA इतCया 

खचा&स, सुच"व या#माणे, #शासकLय मंजुर8 देIयात यावी. " 

6नण�य -                   मंजूर 

�वषय �. 61.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

नवी मंुबई महापा	लका काय&0ेAात कोपरखरैणे से. 02 व 

घणसोल8 से.04 येथे RनराcNत व शहर8 बेघरांसाठm Rनवारा क; < 

बांधIयाया कामासंबंधातील #5तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

21/03/2017 च ेपA F. नमंुमपा/श.अ./442/2017. 

ठराव �. 1617. 

�दनांक 18 ए�#ल 2017 

         "नवी मंुबई महापा	लका काय&0ेAात कोपरखरैणे से. 

02 व घणसोल8 से.04 येथे RनराcNत व शहर8 बेघरांसाठm Rनवारा 

क; < बांधIयाया कामासंबंधातील #5तावात नमूद करIयात 

आले या बाबींसह कोपरखरैणे से.02, भूखडं F.26 येथे Rनवारा 

क; <ासाठm एकूण रCकम 6. 1 कोट8, 51 लाख, 33 हजार 797 

माA इतCया व घणसोल8 से.04, भूखडं F. 240 येथे Rनवारा 

क; <ासाठm एकूण रCकम 6. 2 कोट8, 54 लाख, 91 हजार 937 

माA इतCया खचा&स, शासनाया अनुदानाnयRत@रCत होणाoया 

अRत@रCत खचा&स व सदर8ल #5ताव मंुबई मनपा अcधRनयम 73 

नुसार महासभेया #शासकLय व "व`तीय मा$यतेनंतर #5ताव 

मा. आयुCत तथा संचालक, नगरप@रषद #शासन संचालनालय 

आ3ण रा\य अ	भयान संचालक, द8नदयाळ अं̀ योदय योजना - 

राab8य नागर8 उपजी"वका अ	भयान, वरळी, मंुबई यांचकेड े

पाठ"वIयास, सुच"व या#माणे, #शासकLय मंजुर8 देIयात यावी. " 

6नण�य -                      मंजूर 

 

 

                                                                   सहG/- 

(JचLा बा�वMकर) 

महानगरपा�लका सJचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


