
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया मंगळवार, �दनांक 19/09/2017 रोजी भरले�या माहे स!ट#बर 

म�ह%याया सव&साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं/0!त आ2ण मसुदा 4व5पात 

खाल7ल8माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

इ;तव=ृत. �दनांक 20 जून 2017 (भाग 1,2,3), �दनांक 30 जून 

2017 (भाग 1,2,3), �दनांक 19 जुलै 2017, �दनांक 24 जुलै 

2017 

&नण�य - कायम 

�वषय �. 02.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

 

()नो+तरे  

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 03.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 Dवभाग काय&0ेEातील 	सडकोकडून ह4तांतGरत झाले�या 

र4=यांवर7ल �दवाब=तीची सुधारणा करIयाया 84तावाबाबत, 

आयुJतांच े �दनांक 21/08/2017 च े पE L. नमंुमपा/ 

श.अ./1584/2017. 

ठराव �. 1941. 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "घणसोल7 Dवभाग काय&0ेEातील 	सडकोकडून 

ह4तांतGरत झाले�या र4=यांवर7ल �दवाब=तीची सुधारणा करIयाया 

कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या बाबींसह, एकूण 

रJकम R. 2 कोट7, 52 लाख, 67 हजार 720 माE इतJया अपे/0त 

खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी. " 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 04.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

ने5ळ Dवभागातील सेJटर 9 येथील जलउदंचन क# Wातील जुने पंप 

5म तोडून नवीन पंप 5म बांधणे तसेच नवीन पंपीग म	शनर7 

बसDवणेया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 28/08/2017 च े पE 

L. नमंुमपा/अ.श.अ./1624/2017. 

ठराव �. 1942. 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

           "ने5ळ Dवभागातील सेJटर 9 येथील जलउदंचन 

क# Wातील जुने पंप 5म तोडून नवीन पंप 5म बांधणे तसेच नवीन 

पंपीग म	शनर7 बसDवणेया कामासंबंधातील 84तावात नमूद 

करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 1 कोट7, 34 लाख, 

39 हजार, 357 माE इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 

8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

 

&नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 05.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा L. 78, गौतमनगर येथे नवीन 

शाळा इमारत बांधIयाया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 

06/09/2017 च ेपE L. नमंुमपा/श.अ./1653/2017. 

ठराव �. 1943. 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा L. 78, 

गौतमनगर येथे नवीन शाळा इमारत बांधIयाया कामासंबंधातील 

84तावात नमूद करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 6 

कोट7, 17 लाख, 67 हजार, 261 माE इतJया अपे/0त खचा&स, 

सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 06.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

नामकरणाया 84तावाबाबत, आयुJतांच े�दनांक 07/09/2017 च ेपE 

L. नमंुमपा/जसं-5/ 436/2017. 

ठराव �. 1944. 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "नवी मंुबई महानगरपा	लका ऐरोल7 Dवभागातील 

8भाग L. 17, सेJटर-4 ऐरोल7 येथील Dव[युत ओ]हरहेड वा�हनी 

खाल7ल नवीन उ[यान Dवक	सत झालेले आहे. =या गाड&नला ‘‘�दवंगत 

काळू राघो सोनावणे’’ असे नामकरणास व तुभ̂ Dवभागातील 8भाग 

L. 83. बहूउददे	शय इमारत न.मु.म.पा तफ̂ बांधनू पुण& झाले असून 

सदर इमारतीला ‘‘गावदेवी समाजमं�दर जुईपाडा’’ असे नामकरण 

देIयासंबंधातील आयुJतांया 84तावास, सुचDव�या8माणे, मंजुर7 

देIयात यावी." 

 

&नण�य - मजंूर 

�वषय �. 07.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

मा`य	मक शाळांमधील इय=ता 9 वी व 10 वीतील Dव[याaयाbकर7ता 

अ%न	मE फांऊडशेन, मंुबई यांचकेडून म`या%ह भोजन पुरDवणेया 

84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 08/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/	श.Dव./1979/2017. 

ठराव �. 1945 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "मा`य	मक शाळांमधील इय=ता 9 वी व 10 वीतील 

Dव[याaयाbकर7ता अ%न	मE फांऊडशेन, मंुबई यांचकेडून म`या%ह 

भोजन पुरDवणेया कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात 

आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 98 लाख, 55 हजार, 552 माE 

इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात 

यावी." 

&नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 08.  

�दनांक 19 स!ट#बर 

2017 

क# W शासन पुर4कृत अमतृ अ	भयानांतग&त सन 2017-18 हGरत 

0ेE Dवकास (Green Space Development) अंतग&त 84ताव 

सादर करIयाया 84तावाबाबत, आयुJतांचे �दनांक 11/09/2017 

चे पE L. नमंुमपा/उ[यान/1440/2017. 

ठराव �. 1946 

�दनांक 19 स!ट#बर 

2017 

           "क# W शासन पुर4कृत अमतृ अ	भयानांतग&त सन 

2017-18 हGरत 0ेE Dवकास (Green Space Development) 

अंतग&त 84ताव सादर करIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद 

करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 2 कोट7, 3 लाख 

माE इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 

देIयात यावी." 
 

&नण�य - नवी मंुबई ;व<छता तदथ� स�मतीकड ेपरत 

�वषय �. 09.  

�दनांक 19 स!ट#बर 

2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 0ेEातील साव&ज;नक व सामुदा;यक 

शौचालयांची दैनं�दन साफसफाई व देखभाल7बाबतया 

84तावाबाबत, आयुJतांचे �दनांक 11/09/2017 चे पE L. 

नमंुमपा/ उ.आ.(4व.म.अ.)/390/2017. 

ठराव �. 1947 

�दनांक 19 स!ट#बर 

2017 

              "नवी मंुबई महानगरपा	लका 0ेEातील 

साव&ज;नक व सामुदा;यक शौचालयांची दैनं�दन साफसफाई व 

देखभाल7बाबतया कामासंबंधात 84तावातील पGरछेद Lमांक 1 

ते 13 आ2ण बाब Lमांक 1 ते 6 म`ये नमूद करIयात आले�या 

बाबींसह, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

   

&नण�य - नवी मंुबई ;व<छता तदथ� स�मतीकड ेपरत 

�वषय �. 10.  

�दनांक 19 स!ट#बर 

2017 

ऐरोल7 8.L.22 से.8ए मजुsीन शाळेसमोर पावसाळी गटर 

बांधIयाया 84तावाबाबत, आयुJतांचे �दनांक 11/09/2017 चे 

पE L. नमंुमपा/शअ/1697/2017. 

ठराव �. 1948 

�दनांक 19 स!ट#बर 

2017 

           "ऐरोल7 8.L.22 से.8ए मजुsीन शाळेसमोर पावसाळी 

गटर बांधIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात 

आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 1 कोट7, 39 लाख, 15 

हजार, 869 माE इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 

8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

 

&नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 11.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेमाफ& त सी.बी.एस.ई. बोडा&या शाळा सRु 

करIयाया 84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 11/09/2017 चे पE L. 

नमुमंपा/	श0ण/1996/2017. 

ठराव �. 1949 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

          "नवी मुबंई महानगरपा	लकेमाफ& त सी.बी.एस.ई. बोडा&या शाळा 

सRु करIयाया 84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, नवी मुबंई 

महानगरपा	लका काय&0ेEात पGरमडंळ;नहाय 8=येकT एक सी.बी.एस.ई 

बोडा&या शाळा Dव�हत काय&प`दतीया अवलबं कRन सRु करणेस, 

सचुDव�या8माणे, मजुंर7 देIयात यावी. 

&नण�य - मजंूर 

�वषय �. 12.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

ऐरोल7 येथील यादवनगर येथे शाळेची नवीन इमारत बांधणेया 

84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 11/09/2017 चे पE L. 

नमुमंपा/शअ/1698/2017. 

ठराव �. 1950 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

          "ऐरोल7 येथील यादवनगर येथे शाळेची नवीन इमारत 

बांधणेया कामासबंधंातील 84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, 

एकूण रJकम R. 11 कोट7, 54 लाख, 72 हजार, 420 माE इतJया 

अपे/0त खचा&स, सचुDव�या8माणे, 8शासकTय मजुंर7 देIयात यावी. 

&नण�य - मजंूर 

�वषय �. 13.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

पामबीच मागा&वर7ल तटुलेले व गजंलेले खराब �दवाब=ती बदलणेया 

84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 11/09/2017 चे पE L. 

नमुमंपा/शअ/1699/2017. 

ठराव �. 1951 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

           "पामबीच मागा&वर7ल तटुलेले व गजंलेले खराब �दवाब=ती 

बदलणेया कामासबंधंातील 84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, 

एकूण रJकम R.76 लाख, 46 हजार, 035 माE इतJया अपे/0त खचा&स, 

सचुDव�या8माणे, 8शासकTय मजुंर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मजंूर 

�वषय �. 14.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

�द]यांग ]यJतींना 4वयरंोजगाराकर7ता जागा उपलtध कRन देणेबाबतचे 

धोरणया 84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमुमंपा/मालम=ता/1719/2017. 

ठराव �. 1952 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

              "�द]यांग ]यJतींना 4वयरंोजगाराकर7ता जागा उपलtध 

कRन देणेबाबतचे धोरणया 84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, 

�द]यांग ]यJतींना ]यवसायासाठu जागा उपलtध कRन देणेस, तसेच 

Dवह7त 8vLया पणू& कRन सधुार7त जागांचे वाटप होईपयbत जु%या 

लाभाथwना मदुतवाढ देऊन भाड े वसलू करणेस महाराyz महानगरपा	लका 

अ{ध;नयम कलम 79 अ%वये, सचुDव�या8माणे मजूंर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 15.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 सेJटर-1 त े7 व सेJटर-9 येथ ेनागर7 सDुवधांची (र4त ेपावसाळी 

गटर व फुटपाथ) कामे करणेया 84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 

11/09/2017 चे पE L. नमुमंपा/श.अ./ 1695/2017. 
 

ठराव �. 1953 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

"घणसोल7 सेJटर-1 त े7 व सेJटर-9 येथे नागर7 सDुवधांची (र4त े

पावसाळी गटर व फुटपाथ) कामे करणेया कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 51 कोट7, 75 लाख, 06 

हजार, 965 माE इतJया अपे/0त खचा&स, सचुDव�या8माणे, 8शासकTय 

मजंुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 16.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 सेJटर-8 येथील नागर7 सुDवधांची (र4ते, पावसाळी |ने, 

जलवा�हनी, मल;न:4सारण वा�हनी) एका=मीक कामे करणेया 

84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/श.अ./1696/2017. 

ठराव �. 1954 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

           "घणसोल7 सेJटर-8 येथील नागर7 सDुवधांची (र4त,े पावसाळी 

|ने, जलवा�हनी, मल;न:4सारण वा�हनी) एका=मीक कामे करणेया 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम 

R. 6 कोट7, 96 लाख, 59 हजार, 776 माE इतJया अपे/0त खचा&स, 

सचुDव�या8माणे, 8शासकTय मजुंर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 17.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 सेJटर-15 त े सेJटर-22 पयbतया उव&Gरत र4=याची सधुारणा 

करणे व बॉJस क�]हट& बांधणेया 84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 

11/09/2017 चे पE L. नमुमंपा/श.अ./ 1700/2017. 

ठराव �. 1955. 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

              "घणसोल7 सेJटर-15 त े सेJटर-22 पयbतया उव&Gरत 

र4=याची सधुारणा करणे व बॉJस क�]हट& बांधणेया कामासबंधंातील 

84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 2 कोट7, 81 

लाख, 72 हजार, 792 माE इतJया अपे/0त खचा&स, सचुDव�या8माणे, 

8शासकTय मजंुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मजंूर 

�वषय �. 18.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 से.15 येथील न.मु.ंम.पा. बस डपेो जवळील र4=यालगत यटु7	लट7 

डJट बांधणे व र4=याची सधुारण करणेया 84तावाबाबत, आयJुतांच े

�दनांक 11/09/2017 चे पE L. नमुमंपा/श.अ./1701/2017. 

ठराव �. 1956 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "घणसोल7 से.15 येथील न.मु.ंम.पा. बस डपेो जवळील 

र4=यालगत यटु7	लट7 डJट बांधणे व र4=याची सधुारण करणेया 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम 

R. 1 कोट7, 43 लाख, 47 हजार, 504 माE इतJया अपे/0त खचा&स, 

सचुDव�या8माणे, 8शासकTय मजुंर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 19.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 सेJटर-21 येथील नागर7 सुDवधांची(र4ते, पावसाळी |ने, 

जलवा�हनी, मल;न:4सारण वा�हनी) एका=मीक कामे करणेया 

84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/श.अ./1702/2017 

ठराव �. 1957 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

          "घणसोल7 सेJटर-21 येथील नागर7 सुDवधांची(र4त,े 

पावसाळी |ने, जलवा�हनी, मल;न:4सारण वा�हनी) एका=मीक कामे 

करणेया कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या 

बाबींसह, एकूण रJकम R. 11 कोट7, 94 लाख, 61 हजार, 969 

माE इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 

देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 20.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

घणसोल7 Dवभागातील रबाळे, गो�ठवल7 गाव येथे मलवा�ह%या टाकणे 

तसेच गो�ठवल7 येथे मलउदंचन क# W बांधणेया 84तावाबाबत, 

आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/श.अ./1703/2017. 

ठराव �. 1958 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

             "घणसोल7 Dवभागातील रबाळे, गो�ठवल7 गाव येथे 

मलवा�ह%या टाकणे तसेच गो�ठवल7 येथे मलउदंचन क# W बांधणेया 

कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या बाबींसह, एकूण 

रJकम R. 8 कोट7, 54 लाख, 90 हजार, 231 माE इतJया 

अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 21.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

वाशी से. 15 व 9 येथे वाशी कोपरखरैणे 	लकं रोडवर (FOB) फुट 

ओ]हर ��ज बांधणेया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 

11/09/2017 च ेपE L. नमंुमपा/श.अ./1704/2017. 

ठराव �. 1959 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

           "वाशी से. 15 व 9 येथे वाशी कोपरखरैणे 	लकं रोडवर 

(FOB) फुट ओ]हर ��ज बांधणेया कामासंबंधातील 84तावात नमूद 

करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 2 कोट7, 25 लाख, 

51 हजार, 945 माE इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 

8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 22.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

सायन-पनवेल महामागा&वर7ल नेRळ उरणफाटा येथील चनैेज 

125/770, एस.बी.आय.कॉलनी येथील चनैेज 126/900, 

एल.पी.जंJशन येथील चनैेज 127/500 व चनैेज 127/600 येथील 

पादचार7 भुयार7 मागा&ची दRु4ती व सुधारणा करणेया 84तावाबाबत, 

आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/श.अ./1705/2017. 

ठराव �. 1960 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

             "सायन-पनवेल महामागा&वर7ल नेRळ उरणफाटा 

येथील चनैेज 125/770, एस.बी.आय.कॉलनी येथील चनैेज 126/900, 

एल.पी.जंJशन येथील चनैेज 127/500 व चनैेज 127/600 येथील 

पादचार7 भुयार7 मागा&ची दRु4ती व सुधारणा करणेया 

कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या बाबींसह, एकूण 

रJकम R. 43 लाख, 94 माE इतJया अपे/0त खचा&स, 

सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी. 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 23.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

वाशी सेJटर-30ए 0ेEातील र4=यांची डांबर7करणाने सुधारणा करणे, 

आरसीसी युट7	लट7 डJट बांधणे, Lॉस पाईप युट7	लट7 पाईप डJट 

बांधणे व फुटपाथची सुधारणा करणेया 84तावाबाबत, आयुJतांच े

�दनांक 11/09/2017 च ेपE L. नमंुमपा/श.अ./1706/2017. 

ठराव �. 1961 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "वाशी सेJटर-30ए 0ेEातील र4=यांची डांबर7करणाने 

सुधारणा करणे, आरसीसी युट7	लट7 डJट बांधणे, Lॉस पाईप 

युट7	लट7 पाईप डJट बांधणे व फुटपाथची सुधारणा करणेया 

कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या बाबींसह, एकूण 

रJकम    R. 45 कोट7, 96 लाख, 80 हजार, 522 माE इतJया 

अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 24.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

नवी मंुबई महापा	लका 0ेEात ऍ�फTबीअस बस 8क�प सुR 

करणेबाबतया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े

पE L. नमंुमपा/मालम=ता/1720/2017. 

ठराव �. 1962 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

                "नवी मंुबई महापा	लका 0ेEात ऍ�फTबीअस बस 

8क�प सुR करणेबाबतया 84तावात नमूद करIयात आले�या 

बाबींसह, नवी मंुबई महानगरपा	लका व जवाहरलाल नेहR प=तन 

%यास यांया संयJुत 8क�पा अतंग&त �वेल ऑफ नवी मंुबई, 

सेJटर-26, नेRळ येथे ऍ�फTबीअस बस सुR करIयाया 8क�पास 

महाराyz महानगरपा	लका अ{ध;नयम कलम 79 अ%वये, 

सुचDव�या8माणे, मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - ;थ?गत 

  



�वषय �. 25.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

बहुउsेशीय इमारतीमधील जागा DवDवध 8योजनासाठu भाडते=वावर 

देणेबाबतया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च ेपE 

L. नमंुमपा/मालम=ता/1721/2017. 

ठराव �. 1963 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

            "बहुउsेशीय इमारतीमधील जागा DवDवध 8योजनासाठu 

भाडते=वावर देणेबाबतया 84तावात नमूद करIयात आले�या 

बाबींसह, नवी मंुबई महानगरपा	लका 0ेEातील नागGरकांना ल�नकाय&, 

मंुज, साखरपुडा, DवDवध काय&शाळा, मेळावे, सभा, 8दश&न 

(EXhibition) च े बैठक, वाढ�दवस इ. 8योजनाकर7ता vकफायतशीर 

दराम`ये जागा उपtध कRन देणेसाठu मनपा बहुउsेशीय इमारतीया 

जागांच े भाड े व इतर अट7 व शतw नुसार भाडते=वावर देणेस, 

महाराyz महानगरपा	लका अ{ध;नयम कलम 79 अ%वये, 

सुचDव�या8माणे, मंजुर7 देIयात यावी. 

&नण�य - ;थ?गत 

�वषय �. 26.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

नमंुमपा काय&0ेEातील सायन पनवेल महामागा&ची साफसफाई 

करणेबाबत (वाशी टोलनाका ते 	सबीडी बेलापूर हsपयbत) या 

84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/घक]य/1085/2017. 

ठराव �. 1964 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

             "नमंुमपा काय&0ेEातील सायन पनवेल महामागा&ची 

साफसफाई करणेबाबत (वाशी टोलनाका ते 	सबीडी बेलापूर हsपयbत) 

या कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या बाबींसह, 

साधारण वाDष&क एकूण रJकम R. 1 कोट7 माE इतJया अपे/0त 

खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 84.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

वाशी सेJटर 11 जुहूगांव येथील 	शवसेना शाखा ते जुहूगांव 

शाळेपय&त र4ता 5ंद7करणासाठu हेवी डयुट7 गटार बांधणे व र4ता 

डांबर7करण करIयाया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 

11/09/2017 च ेपE L. नमंुमपा/श.अ./1709/2017. 

ठराव �. 1965 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

               "वाशी सेJटर 11 जुहूगांव येथील 	शवसेना शाखा 

ते जुहूगांव शाळेपय&त र4ता 5ंद7करणासाठu हेवी डयुट7 गटार बांधणे 

व र4ता डांबर7करण करIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद 

करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 52 लाख, 2 हजार, 

300 माE इतJया अप/े0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय 

मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 85.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

बेलापूर Dवभागातील दगुा&मातानगर येथे नवीन मल;न:4सारण 

वा�ह%या टाकIयाया 84तावाबाबत, आयुJतांच े�दनांक 11/09/2017 

च ेपE L. नमंुमपा/श.अ./1710/2017. 

ठराव �. 1966 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

             "बेलापूर Dवभागातील दगुा&मातानगर येथे नवीन 

मल;न:4सारण वा�ह%या टाकIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद 

करIयात आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 42 लाख, 87 हजार, 

067 माE इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय 

मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 86.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

ने5ळ से.20 रे�वे 4टेशन समोर7ल र4ता व पदपथांची सुधारणा 

करIयाया 84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE 

L. नमंुमपा/श.अ./1712/2017. 

ठराव �. 1967 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

           "ने5ळ से.20 रे�वे 4टेशन समोर7ल र4ता व पदपथांची 

सुधारणा करIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात 

आले�या बाबींसह, एकूण रJकम R. 1 कोट7, 10 लाख, 18 हजार 

797 माE इतJया अप/े0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय 

मंजुर7 देIयात यावी. 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 88.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

ऐरोल7, �दवानगर, से.15. भुखडं L. 22ए येथे ‘‘भारतर=न डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर’’ 4मारकाची अतंग&त सजावट करIयाया 

84तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 11/09/2017 च े पE L. 

नमंुमपा/श.अ./1713/2017. 

ठराव �. 1968 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

         "ऐरोल7, �दवानगर, से.15. भुखडं L. 22ए येथे 

‘‘भारतर=न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर’’ 4मारकाची अतंग&त सजावट 

करIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात आले�या 

बाबींसह, एकूण रJकम R. 11 कोट7, 99 लाख, 7 हजार 599 माE 

इतJया अपे/0त खचा&स, सुचDव�या8माणे, 8शासकTय मंजुर7 देIयात 

यावी 

&नण�य - मंजूर 

  



तांतडीच े�वषय �. 19.  

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

सन 2016-17 या वषा�कAरता नवी मंुबई महानगरपा�लका 

अ?धकारC/कम�चा-यांना सानुEह अनुदान अदा करणेबाबत. 

ठराव �. 1969 

�दनांक 19 स!ट#बर 2017 

                "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया ;नय	मत सेवेत 

असलेले अ{धकार7 व कम&चार7, तसेच सव& 	श0ा अ	भयानातग&त 

	श0क व कम&चार7 (8;त;नयुJतीवर7ल अ{धकार7/कम&चार7 यांयासह) 

आ2ण करार प`दतीवर वेतन�ेणीम`ये काय&रत असलेले अ{धकार7 व 

कम&चार7,  तसेच सव& 	श0ा अ	भयानातग&त करार प`दतीवर काय&रत 

असलेले 	श0क व कम&चार7 इ=या�द यांना सन 2016-2017 या 

आ{थ&क वषा&कGरता आयुJतांया उपरोJत पEाम`ये नमूद केले�या 

अट7 व शत�वर शासनाया धतwवर सानु�ह अनदुान आ2ण 4थायी 

स	मतीने 84ताDवत केले�या 5. 19,000/- याऐवजी 5. 20,000/- 

आ2ण ठोक पगारावर7ल, रोजंदारावर7ल (आरो�य सेवक), मानसेवी 

अ{धकार7/कम&चार7 यांना 	मळणार7 एक�Eत रJकम vकमान 5. 

12,000/- याऐवजी 5. 15,000/- इतके सानु�ह अनुदान देIयास, 

मंजुर7 देIयात यावी." 

&नण�य - मंजूर 

  

 

                                                                   सहC/- 

(?चGा बा�व;कर) 

महानगरपा�लका स?चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


