नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपा लके या

श
ु वार,

दनांक

18/08/2017

रोजी

भरले!या

माहे

ऑग#ट

मह%या या सव'साधारण सभेत मंजरू /नामंजरू इ. ठरावाची माहती सं012त आ4ण मसद
ु ा #व5पात
खाल7ल8माणे आहे . :वषय . 03.

#थायी स मतीचा, दनांक 21 जुलै 2017 चा ठराव . 55 :-

दनांक 18 ऑग#ट 2017

महापे उ?डानपूल (ठाणे-बेलापूर) पॅनलवर7ल फलकांवर जाहरात
करFयाबाबतचे
यांचे

द.

हGक

01

जुलै

दे Fया याबाबत,
2017

चे

8#तावाबाबत,

पH

जा..

आयG
ु तांचे

नमुंमपा/परवाना

Iवभाग/3553/2017.
"उपरोGत Iवषयासंदभा'त मे. टॉपवे म!ट7 Nे ड या

ठराव . 1913.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

कंHाटदाराबरोबर 03 वषा' या कालावधीसाठO Pकंवा सवQकष धोरण
मा%य

झा!यास

शहरासाठO

राबIवFयात

येणा-या

एकTHत

आर.एफ.पी. (Request for porposal) नुसार जे अगोदर येईल
cयाकालावधीपयQत दे Fयास 5. 76,00,000/-, इतGया खचा'ने कलम
73(ड) नुसार करार करFयास तसेच महाराeN महानगरपा लका
अfधgनयमाचे कलम 79(क) व (ड) अ%वये या8माणे मंजूर7 दे Fयात
यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 04.

साव'जgनक

दनांक 18 ग#ट 2017

passenger cum stretcher lift) बसIवFया या 8#तावाबाबत,
आयG
ु तांचे

5iणालय
दनांक

वाशी

से.

15/07/2017

10अे,
चे

येथे

पH

उ«Öहन

(20

.नमंुमपा/श.अ./

1207/2017.
"साव'जgनक 5iणालय वाशी से. 10अे, येथे उ«Öहन

ठराव . 1914.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

(20

passenger

cum

stretcher

lift)

बसIवFया या

कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण
रGकम j. 1 कोट7, 11 लाख, 56 हजार माH इतGया अपे01त
खचा'स, सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 05.

ने5ळ से. 19 यशवंतराव चmहाण मैदान येथे 8काश mयव#था

दनांक 18 ऑग#ट 2017

करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक 19/07/2017 चे पH
. नमंम
ु पा/श.अ./1256/2017.
"ने5ळ से. 19 यशवंतराव चmहाण मैदान येथे 8काश

ठराव . 1915.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

mयव#था करFया या कामासंबंधातील 8#तावात नमद
ू करFयात
आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 1 कोट7, 36 लाख, 36 हजार,
540 माH इतGया अपे01त खचा'स, सुचIव!या8माणे, 8शासकkय
मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 06.

ठाणे-बेलापूर र#cयावर इंoडयन ऑइल पेNोल पंप (IKEA कंपनी

दनांक 18 ऑग#ट 2017

जवळ) ते सIवता के मकल पयQत पावसाळी tेन व साईड शो!डरची
सुधारणा

करFया या

8#तावाबाबत,

आयुGतांचे

दनांक

19/07/2017 चे पH . नमुंमपा/श.अ./1258/2017.
"ठाणे-बेलापूर र#cयावर इंoडयन ऑइल पेNोल पंप

ठराव . 1916.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

(IKEA कंपनी जवळ) ते सIवता के मकल पयQत पावसाळी tेन व
साईड शो!डरची सुधारणा करFया या कामासंबंधातील 8#तावात
नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 3 कोट7, 79
लाख,

13

हजार,

855

माH

इतGया

अपे01त

खचा'स,

सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 07.

ऐरोल7 Iवभागातील से.-19 येथील जलउदं चन कvwातील जुने पंप5म

दनांक 18 ऑग#ट 2017

व ऑपरे टरjम तोडून नवीन पंप5म बांधणे तसेच नवीन पंपींग
म शनर7 परु वणे व बसIवFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक
19/07/2017 चे पH . नमंम
ु पा/श.अ./1259/2017
"ऐरोल7

ठराव . 1917.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

Iवभागातील

से-19

येथील

जलउदं चन

कvwातील जुने पंप5म व ऑपरे टरjम तोडून नवीन पंप5म बांधणे
तसेच

नवीन

पंपींग

म शनर7

पुरवणे

व

बसIवFया या

कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण
रGकम j. 1 कोट7, 34 लाख, 25 हजार, 810 माH इतGया
अपे01त

खचा'स,

सुचIव!या8माणे,

यावी."
,नणय -

मंजूर

8शासकkय

मंजुर7

दे Fयात

वषय . 08.

ऐरोल7 भख
ं . 10 सेGटर 5 येथील जुने समाजमंदर तोडून
ु ड

दनांक 18 ऑग#ट 2017

नIवन बहुउददे शीय इमारत बांधणे या कामास सुधार7त 8शासकkय
मा%यता
मळFया या
8#तावाबाबत,
आयG
दनांक
ु तांचे
19/07/2017 चे पH . नमंम
ु पा/श.अ./1273/2017.
"ऐरोल7 भख
ं . 10 सेGटर 5 येथील जन
ु ड
ु े

ठराव . 1918.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

समाजमंदर तोडून नIवन बहुउददे शीय इमारत बांधणे या कामास
सुधार7त 8शासकkय मा%यता
मळFया या कामासंबंधातील
8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 21
कोट7, 17 लाख, 89 हजार, 636 माH इतGया अपे01त खचा'स,
सुचIव!या8माणे, सुधार7त 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 09.

नवी मुंबई महानगरपा लकेसाठO महाराeN राxय सुर1ा महामंडळ

दनांक 18 ऑग#ट 2017

(MSSC) या शासPकय सं#थेमाफ'त सुर1ा र1क उपल|ध क5न
घेFया या 8#तावाबाबत, आयुGतांचे दनांक 25/07/2017 चे पH
. नमुंमपा/आ.mय./317/2017.
"नवी मुंबई महानगरपा लकेसाठO महाराeN राxय

ठराव . 1919.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

सुर1ा महामंडळ (MSSC) या शासPकय सं#थेमाफ'त सुर1ा र1क
उपल|ध क5न घेFया या कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात
आले!या

बाबींसह,

नवी

मुंबई

महानगरपा लका-मु~यालय,

मा.महापौर gनवास#थान व मा. आयुGत gनवास#थान या 03
ठकाणी माहे ऑग#ट-2017 ते माहे जुलै-2018 पयQत या 1
वषा' या कालावधीकर7ता एकूण अंदािजत रGकम j. 2 कोट7, 73
लाख, 33 हजार 600 माH इतGया खचा'स, याकरता संबंfधत
Iवभागाचे अंदाजपHकातील 8शासकkय खचाQतग'त कंHाट7 सुर1ा
र1क खच' या लेखा शष'कातील तरतुद7तुन 8#ताIवत अंदािजत खच'
करFयाकर7ता व यापुढे ह7 सुर1ा mयव#था पुढ7ल कालावधीसाठO
चालु ठे वणेस मा%यता दे णेचे व यावर खच' करणेचे अfधकार
मा.आयG
ु त,

नमंम
ु पा

यांना

8दान

करणेस,

सच
ु Iव!या8माणे,

8शासकkय मंजरु 7 दे Fयात यावी."
,नणय -

आयुBतांकडे परत

वषय . 10.

ने5ळ शरवणे दcतकृपा वाडी भागातील गटर व पदपथांची सुधारणा

दनांक 18 ऑग#ट 2017

करFया या 8#तावाबाबत, आयुGतांचे दनांक 26/07/2017 चे पH
. नमुंमपा/श.अ./1358/2017.

ठराव . 1920.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

"ने5ळ शरवणे दcतकृपा वाडी भागातील गटर व पदपथांची
सध
ं ातील 8#तावात नमद
ु ारणा करFया या कामासंबध
ू करFयात आले!या
बाबींसह, एकूण रGकम j. 51 लाख, 90 हजार, 020 माH इतGया
अपे01त खचा'स, सच
ु Iव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 11.

ने5ळ सारसोळे बसडेपो ते गावदे वी चौकापयQत र#ता, गटर व

दनांक 18 ऑग#ट 2017

पदपथांची सुधारणा करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक
26/07/2017 चे पH . नमंम
ु पा/श.अ./ 1359/2017.
"ने5ळ सारसोळे बसडेपो ते गावदे वी चौकापयQत

ठराव . 1921.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

र#ता, गटर व पदपथांची सुधारणा करFया या कामासंबंधातील
8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 2
कोट7, 29 लाख, 95 हजार, 335 माH इतGया अपे01त खचा'स,
सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 12.

ने5ळ से.-16 येथील गटारांची सुधारणा करFया या 8#तावाबाबत,

दनांक 18 ऑग#ट 2017

आयG
ु तांचे

दनांक

26/07/2017

चे

पH

.

नमंम
ु पा/श.अ./1360/2017.
"ने5ळ से-16 येथील गटारांची सुधारणा करFया या

ठराव . 1922.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण
रGकम j. 48 लाख, 67 हजार, 242 माH इतGया अपे01त
खचा'स, सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 13.

ने5ळ सारसोळे से.-6 अंतग'त गटर, र#ता व पदपथ सुधारणा

दनांक 18 ऑग#ट 2017

करणे आ4ण उव'रत भागामये जलवाहनी व मलgन:सारण वाहने
टाकFया या 8#तावाबाबत, आयुGतांचे दनांक 26/07/2017 चे पH
. नमुंमपा/श.अ./1361/2017.
"ने5ळ सारसोळे से-6 अंतग'त गटर, र#ता व पदपथ

ठराव . 1923.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

सुधारणा

करणे

आ4ण

उव'रत

भागामये

जलवाहनी

व

मलgन:सारण वाहने टाकFया या कामासंबंधातील 8#तावात नमद
ू
करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 1 कोट7, 54 लाख,
83 हजार, 232 माH इतGया अपे01त खचा'स, सुचIव!या8माणे,
8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 14.

ने5ळ से.-16 मये र#ते, गटर व पदपथ सुधारणा करFया या

दनांक 18 ऑग#ट 2017

8#तावाबाबत,

आयG
ु तांचे

दनांक

26/07/2017

चे

पH

.

नमंम
ु पा/श.अ./1362/2017.
"ने5ळ से-16 मये र#ते, गटर व पदपथ सुधारणा

ठराव . 1924.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

करFया या कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात आले!या
बाबींसह, एकूण रGकम j. 80 लाख, 26 हजार, 697 माH इतGया
अपे01त

खचा'स,

सुचIव!या8माणे,

यावी."
,नणय -

मंजूर

8शासकkय

मंजुर7

दे Fयात

वषय . 15.

अनाथ

मल
ु 7 या

दनांक 18 ऑग#ट 2017

महले या

Iववाहास/आfथ'क

पुनI' ववाहास

दब
'
ु ल

अथ'सहा य

घटकातील

दे Fया या

Iवधवा

8#तावाबाबत,

आयG
ु तांचे दनांक 26/07/2017 चे पH . नमंम
ु पा/स.Iव.Iव./
1433/2017.
"अनाथ मुल7 या Iववाहास/आfथ'क दब
' घटकातील
ु ल

ठराव . 1925.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

Iवधवा महले या पुनI' ववाहास अथ'सहा य दे Fया या 8#तावात
नमूद करFयात आले!या बाबींसह, सन 2017-18 या आfथ'क
वषा'साठO उGत नमूद योजनेमये 8gत लाभाथ j. 50,000/- असा
बदल करFयास, सदरची योजना अंदाजपHकkय मंजूर7 या मया'दे या
खचा'स अfधन राहून यापुढे पंचवाIष'क आfथ'क वषा'त राबIवणेस,
सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजरु 7 दे Fयात यावी."

,नणय -

महला व बालकFयाण समतीकडे परत
Pकंवा

वषय . 16.

1

2

मल
ु 7ंवर

दनांक 18 ऑग#ट 2017

8ोcसाहनाcमक अनद
ु ाना या

श#HPया

करFया-या

जोड2यांना

8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक

26/07/2017 चे पH . नमंम
ु पा/स.Iव.Iव./1434/2017.
"1

ठराव . 1926.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

Pकंवा

2

मुल7ंवर

श#HPया

करFया-या

जोड2यांना 8ोcसाहनाcमक अनुदाना या 8#तावात नमूद करFयात
आले!या बाबींसह, सन 2017-18 या आfथ'क वषा'त उGत नमूद
योजनेमये फGत 1 मुल7वर श#HPया के!यास j. 50,000/- व
फGत 2 मुल7वर श#HPया के!यास j. 30,000/- असा बदल
करFयास, सदरची

योजना अंदाजपHकkय

मंजरू 7 या मया'दे या

खचा'स अfधन राहून यापढ
ु े पंचवाIष'क आfथ'क वषा'त राबIवणेस,
सच
ु Iव!या8माणे, 8शासकkय मंजरु 7 दे Fयात यावी."
,नणय -

महला व बालकFयाण समतीकडे परत

वषय . 17.

नवी मब
ुं ई महानगरपा लका 1ेHासाठO लागू असले!या Iवकास gनयंHण

दनांक 18 ऑग#ट 2017

gनयमावल7मये महाराeN 8ादे शक व नगर रचना अfधgनयम 1966 चे
कलम 37 (1) अ%वये फेरबदल करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे
दनांक 28/07/2017 चे पH . नमम
ुं पा/नरIव/ ससंनर/3202/2017.
"नवी मब
ुं ई महानगरपा लका 1ेHासाठO लागू असले!या

ठराव . 1927.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

Iवकास gनयंHण gनयमावल7मये महाराeN 8ादे शक व नगर रचना
अfधgनयम 1966 चे कलम 37 (1) अ%वये फेरबदल करFया या, 1)
8#ताIवत फेरबदला या अनष
ं ाने महाराeN शासन राजपH व दोन
ु ग
#थाgनक वत'मानपHांत सच
ू ना 8 सद करणे, 2) 8ा2त सच
ू ना/हरकतींना
मा.आयG
ु त अथवा cयांनी 8ाfधकृत केले!या अfधकायांनी सन
ु ावणी दे णे,
3) 8ा2त सच
ू ना/हरकती, cयावर7ल सन
ु ावणी Iवचारात घेऊन मा.आयG
ु त
यांनी cयां या अ भ8ायांसह फेरबदल 8#ताव शासना या मा%यतेसाठO
सादर

करFयास,

8#तावात

नमद
ू

करFयात

सच
ु Iव!या8माणे, मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

आयुBतांकडे परत

आले!या

बाबींसह,

वषय . 18.

नवी मंब
ु ई महानगरपा लके या साव'जgनक jiणालय- नेjळ, ऐरोल7

दनांक 18 ऑग#ट 2017

व माता बाल jiणालय- बेलापरू येथील आंतरjiणांना भोजन
परु वठा

करणे

मा%यता

व

उपहारगह
ृ

मळFया या

31/07/2017

चे

चालIवणे या

कामास

8#तावाबाबत,
पH

.

8शासकkय

आयG
ु तांचे

दनांक

नमंम
ु पा/आरोiय/परु कसेवा-

11/4891/2017.
"नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या साव'जgनक jiणालय -

ठराव . 1928.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

नेjळ, ऐरोल7 व माता बाल jiणालय- बेलापरू येथील आंतरjiणांना
भोजन परु वठा करणे व उपहारगह
ृ चालIवणे या कामास 8शासकkय
मा%यता मळFया या कामासंबध
ं ातील 8#तावात नमद
ू करFयात आले!या
बाबींसह एकूण वाIष'क अपे01त खच' रGकम j. 60 लाख, 22 हजार,
500 माH या8माणे तीन वषा'करता अपे01त खच' रGकम 5. 1 कोट7,
80 लाख, 67 हजार, 500 माH इतGया खचा'स, सच
ु Iव!या8माणे,
8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 19.

नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या सन 2016-17 या वाषक पया'वरण

दनांक 18 ऑग#ट 2017

ि#थती दश'क अहवालास मंजरू 7

मळFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे

दनांक 01/08/2017 चे पH . नमम
ुं पा/श.अ./1416/2017.

"नवी मुंबई महानगरपा लके या सन 2016-17 या

ठराव . 1929.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

वषा' या

वाIष'क

पया'वरण

ि#थती

दश'क

अहवाल

महाराeN

महानगरपा लका अfधgनयमा या कलम 67 (अ) अ%वये, राxय
शासनाकडे पाठIवFयास, सुचIव!या8माणे, मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 20.

नवी

मब
ुं ई

महानगरपा लके या

आरोiय

Iवभागाकरता

वैयPकय

दनांक 18 ऑग#ट 2017

अfधकार7 / वैयPकय त यां या कंHाट7 (करार) पदतीवर ताcपरु cया
#वjपात नmयाने नेमणक
ू ा करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक
01/08/2017 चे पH . नमम
ंु पा/8शा/आ#था-1/8..454/ 2811/2017.
"नवी

ठराव . 1930.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

मब
ुं ई

महानगरपा लके या

आरोiय

Iवभागाकरता

वैयPकय अfधकार7 / वैयPकय त यां या कंHाट7 (करार) पदतीवर
ताcपरु cया

#वjपात

नmयाने

नेमणक
ू ा

करFया या

8#तावात

नमद
ु

करFयात आले!या बाबींसह, 8#तावातील अ.. 1 ते 23 वैयPकय
अfधकार7/वैयPकय

त

आ!यानंतर

तो

योiय

यां या
खंड

नेमणूकkचा

दे ऊन

cयांचे

कालावधी
नावासमोर

संपeृ टात
दश'Iवले!या

वेतनेणीत gनmवळ कंHाट7(करार) पदतीवर ताcपरु cया #वjपात ते हजर
होती cया दनांकापासन
ू 11 मह%या या कालावधीकर7ता अथवा नवी
मब
ुं ई महानगरपा लकेची सदर पदावर7ल gनय मत भरती 8Pया पण
ू '
करणे यापैकk जी घटना आधी घडेल cया दनांकापयQत नmयाने नेमणूक
दे णे,

महाराeN

महानगरपा लका

सच
ु Iव!या8माणे, मंजूर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

अfधgनयम

53(1)

अ%वये,

वषय . 21.

सी.बी.डी. बेलापरू से. 15 येथे कोट' Tबि!डंग जवळील र#cयाची व

दनांक 18 ऑग#ट 2017

गटाराची सुधारणा करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक
04/08/2017 चे पH . नमंम
ु पा/श.अ./ 1440/2017.
"सी.बी.डी. बेलापरू से-15 येथे कोट' Tबि!डंग जवळील

ठराव . 1931.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

र#cयाची

व

गटाराची

सुधारणा

करFया या

कामासंबंधातील

8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 1
कोट7, 48 लाख, 07 हजार, 977 माH इतGया अपे01त खचा'स,
सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 22.

वाशी सेGटर 9ए येथील बसडेपो ते हो!डींग पॉड पयQत या सायकल

दनांक 18 ऑग#ट 2017

Nॅ कची डांबर7करणाने सुधारणा करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे
दनांक 05/08/2017 चे पH . नमंम
ु पा/श.अ./1459/2017.
"वाशी सेGटर

ठराव . 1932.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

पयQत या

सायकल

9ए येथील बसडेपो ते हो!डींग

Nॅ कची

डांबर7करणाने

सुधारणा

पॉड

करFया या

कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण
रGकम j. 98 लाख, 90 हजार, 500 माH इतGया अपे01त
खचा'स, सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 23.

कोपरखैरणे

सेGटर

04 येथील चॅ नल Gला सक अपाट' मvट ते

दनांक 18 ऑग#ट 2017

8ाजGता सोसायट7 व 5म नं. 441 ते 5म नं. 273 पयQत या
#टॉम' वॉटर tेनची सुधारणा करFया या 8#तावाबाबत, आयुGतांचे
दनांक 05/08/2017 चे पH . नमुंमपा/श.अ./1460/2017.
"कोपरखैरणे

ठराव . 1933.
दनांक 18 ऑग#ट 2017

सेGटर

04

येथील

चॅ नल

Gला सक

अपाट' मvट ते 8ाजGता सोसायट7 व 5म नं. 441 ते 5म नं. 273
पयQत या #टॉम' वॉटर tेनची सुधारणा करFया या कामासंबंधातील
8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 74
लाख,

32

हजार,

871

माH

इतGया

अपे01त

सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी. "
,नणय -

मंजूर

खचा'स,

वषय . 24.

बेलापरू Iवभागातील करावे गाव येथील मा5ती बाळु तांडल
े चौक ते

दनांक ऑग#ट 2017

गंगाबाई #मत
ृ ी gनवास पय'त या पावसाळी गटाराची सुधारणा
करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक 05/08/2017 चे पH
. नमंम
ु पा/श.अ./1466/2017.
"बेलापरू Iवभागातील करावे गाव येथील मा5ती बाळु

ठराव . 1934.
दनांक ऑग#ट 2017

तांडल
े चौक ते गंगाबाई #मत
ृ ी gनवास पय'त या पावसाळी गटाराची
सुधारणा करFया या कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात
आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 38 लाख, 37 हजार, 713
माH इतGया अपे01त खचा'स, सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7
दे Fयात यावी."

,नणय वषय . 25.
दनांक ऑग#ट 2017

मंजूर
घणसोल7 Iवभागातील ठाणे-बेलापरू रोडलगत या

शवाजी लोअर

मल ते पांडुरं ग चौक पयQत या र#cयाची काँkट7करणाने सुधारणा
करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक 08/08/2017 चे पH
. नमंम
ु पा/श.अ./1479/2017.
"घणसोल7 Iवभागातील ठाणे-बेलापूर रोडलगत या

ठराव . 1935.
दनांक ऑग#ट 2017

शवाजी

लोअर

मल

ते

पांडुरं ग

चौक

पयQत या

र#cयाची

काँkट7करणाने सुधारणा करFया या कामासंबंधातील 8#तावात
नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 6 कोट7, 90
लाख,

17

हजार,

071

माH

इतGया

अपे01त

खचा'स,

सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 26.

घणसोल7 Iवभाग काय'1ेHातील सेGटर 25 येथील र#cयांवर नवीन

दनांक ऑग#ट 2017

दवाबतीची सोय

करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक

09/08/2017 चे पH . नमुंमपा/श.अ./ 1481/2017.
"घणसोल7 Iवभाग काय'1ेHातील सेGटर 25 येथील

ठराव . 1936.
दनांक ऑग#ट 2017

र#cयांवर

नवीन

दवाबतीची

सोय

करFया या

कामासंबंधातील

8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण रGकम j. 40
लाख,

78

हजार,

572

माH

इतGया

अपे01त

खचा'स,

सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 27.

नवी

मंब
ु ई

महानगरपा लके या

IवIवध

Iवभागांतग'त

IवIवध

दनांक ऑग#ट 2017

संवगा'तील ताcपरु cया #वjपातील कम'चायांना Pकमान वेतन अदा
करFया या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक 09/08/2017 चे पH
. नमुंमपा/8शा/आ#था-5/8../2875/2017.

ठराव . 1937.
दनांक ऑग#ट 2017

"नवी मुंबई महानगरपा लके या IवIवध Iवभागांतग'त
IवIवध संवगा'तील ताcपुरcया #वjपातील कम'चायांना Pकमान

वेतन अदा करFयास, यांस अनुसjन येणाया संभाmय Iवcतीय
मा सक व वाIष'क अgतरGत बोजा अन
ु मे j. 38 लाख, 17
हजार, 507 माH व j. 4 कोट7, 58 लाख, 10 हजार, 084 माH
इतका येणाया अgतरGत बोजास, नवी मंब
ु ई महानगरपा लकेतील
करारपदतीने gनmवळ ताcपरु cया #वjपात ठोक मानधनावर काम
करणाया (कुशल, अध'कुशल व अकुशल
दनांक 24/02/2015

मळून) कम'चायांना

या अfधसच
ू नेनस
ु ार 8#ताIवत मळ
ु वेतन व

IवIवध कामगार काययानस
ु ार अनुेय बाबी या दरासह Pकमान
वेतन दे Fयाकरता सदर धोरणाची अंमलबजावणी मा.आयुGतां या
मा%यतेने 8शासकkय #तरावर करFयास व उGत Pकमान वेतन
लागू करFयास, 8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह,
सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 28.

नवी

मुंबई

दनांक ऑग#ट 2017

राबIवFयात

महानगरपा लके या
येणाया

समाजIवकास

Iवभागामाफ'त

योजने या

8#तावाबाबत,

शeयवcृ ती

आयुGतांचे दनांक 09/08/2017 चे पH . नमुंमपा/स.Iव.Iव./
1546/2017.
"नवी

ठराव . 1938.
दनांक ऑग#ट 2017

मुंबई

महानगरपा लके या

समाजIवकास

Iवभागामाफ'त राबIवFयात येणाया शeयवcृ ती योजने या 8#तावात
नमूद करFयात आले!या बाबींसह, तGता . 4 मये नमुद
के!यानुसार सन 2016-17 या आfथ'क वषा'त मंजूर7 मळाले!या
शeयवcृ ती या योजना cयाच अट7 शतसह सन 2017-18 या
आfथ'क

वषा'त

व

मा.सव'साधारण

सभे या

ठरावानुसार

नमुद

केले!या कालावधीकर7ता राबIवFयास, 8#तावातील तGता . 5
मये नमद
ु के!यानस
ु ार
अंदाजपHकkय

मंजरू 7 या

शeयवcृ ती रGकमेमये वाढ करFयास,
मया'दे या

खचा'स

अfधन

राहून
शeयवcृ ती या योजना राबIवणेस, सच
ु Iव!या8माणे, 8शासकkय

मंजरु 7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

वषय . 29.

नमुंमपा या IवIवध Iवभागा या दै नंदन कामाकरता इं%टे ेटेड

दनांक ऑग#ट 2017

इंटर8ाईज
आयुGतांचे

सो!युशन
दनांक

Iवक सत

09/08/2017

करFया या
चे

पH

.

8#तावाबाबत,
नमुंमपा/श.अ./

1482/2017.
ठराव . 1939.
दनांक ऑग#ट 2017

"नमुंमपा या IवIवध Iवभागा या दै नंदन कामाकरता
इं%टे ेटेड

इंटर8ाईज

सो!युशन

Iवक सत

करFया या

कामासंबंधातील 8#तावात नमद
ू करFयात आले!या बाबींसह, एकूण
रGकम j. 22 कोट7, 62 लाख, 75 हजार माH इतGया अपे01त
खचा'स, सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."

,नणय -

मंजूर

वषय . 30.

नवी मंब
ु ई महानगरपा लका 1ेHामये होणाया FIFA U-17 व!ड'

दनांक ऑग#ट 2017

कप इंoडया 2017 #पध या 8#तावाबाबत, आयG
ु तांचे दनांक
09/08/2017 चे पH . नमंम
ु पा/श.अ./ 1483/2017.
"नवी

ठराव . 1940.
दनांक ऑग#ट 2017

मंब
ु ई

महानगरपा लका

1ेHामये

होणाया

FIFA U-17 व!ड' कप इंoडया 2017 #पधसाठO करावया या
कामासंबंधातील 8#तावात नमूद करFयात आले!या बाबींसह, एकूण
रGकम

j.

642

लाख,

माH

इतGया

अपे01त

खचा'स,

सुचIव!या8माणे, 8शासकkय मंजुर7 दे Fयात यावी."
,नणय -

मंजूर

सहG/(JचLा बाव#कर)
महानगरपालका सJचव,
नवी मुंबई महानगरपालका.

