नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपा लके या मंगळवार, दनांक 20/06/2017 रोजी भरलेया (मुळ सभा 15
फेबव
ु ार$ 2017) माहे जन
ू मह&या या सव'साधारण तहकूब सभेत मंजरू /नामंजरू इ. ठरावाची
माहती सं/01त आ3ण मसद
ु ा 4व5पात खाल$ल7माणे आहे . :वषय . 02.
दनांक 15 फे$ुवार% 2017

7:नो;तरे

'नणय –

मंजूर

दनांक 20 जून 2017
वषय . 63.

तुभ<

दनांक 15 फे$ुवार% 2017

वॉकेFब लट$

=वभागात

नागर$कांना

संदभा'तील

चाल>यासाठ?

त;सम

कामे

बॅAरअर

कर>या या

CD

व

(फुटपाथ

दJ
ु 4ती, रॅ Kप बन=वणे, चौकात Mील बस=वणे व एफ आर पी
कOह'स बस=वणे) 74तावाबाबत, आयुQतांचे दनांक 16/12/2016
चे पR S. नमुंमपा/ श.अ./2362/2016.
ठराव . 1761.
दनांक 20 जून 2017

"तभ
ु < =वभागात नागर$कांना चाल>यासाठ? बॅAरअर CD व
वॉकेFब लट$ संदभा'तील त;सम कामे कर>या या (फुटपाथ दJ
ु 4ती,
रॅKप बन=वणे, चौकात Mील बस=वणे व एफ आर पी कOह'स बस=वणे)
कामासंबध
ं ातील 74तावात नमद
ू कर>यात आलेया बाबींसह एकूण
रQकम 5. 2 कोट$, 84 लाख, 40 हजार, 360 माR इतQया खचा'स,
सच
ु =वया7माणे, 7शासकDय मंजुर$ दे >यात यावी."

'नणय -

मंजूर

वषय . 66.

तुभ< =वभागातील सानपाडा येथील नागर$कांना चाल>यासाठ?

दनांक 15 फे$ुवार% 2017

बॅAरअर CD व वॉकेFब लट$ संदभा'तील त;सम कामे कर>या या
(फुटपाथ दJ
ु 4ती, रॅ Kप बन=वणे, चौकात Mील बस=वणे व एफ
आर पी कOह'स बस=वणे) 74तावाबाबत, आयुQतांचे दनांक
16/12/2016 चे पR S. नमुंमपा/श.अ./2365/2016.

ठराव . 1762.
दनांक 20 जून 2017

"तभ
ु < =वभागातील सानपाडा येथील नागर$कांना चाल>यासाठ?
बॅAरअर CD व वॉकेFब लट$ संदभा'तील त;सम कामे कर>या या
(फुटपाथ दJ
ु 4ती, रॅKप बन=वणे, चौकात Mील बस=वणे व एफ आर पी
कOह'स बस=वणे) कामासंबध
ं ातील 74तावात नमद
ू कर>यात आलेया
बाबींसह एकूण रQकम 5. 2 कोट$, 49 लाख, 01 हजार, 368 माR
इतQया खचा'स, सच
ु =वया7माणे, 7शासकDय मंजुर$ दे >यात यावी."

'नणय -

मंजूर

वषय . 77.

नेJळ =वभागातील नागर$कांना चाल>यासाठ? बॅर$अर \C फुटपाथ व

दनांक 15 फे$व
ु ार% 2017

Walkability संदभा'तील त;सम कामे कर>या या (उदा. रॅKप, झेgा,
बोलाड', बोड', सक'ल कर$ता / hडOहायडर कर$ता Mील बस=वणे)
74तावाबाबत,

आयQ
ु तांचे

दनांक

06/01/2017

चे

पR

S.

नमम
ंु पा/श.अ./39/2017.
"नेJळ =वभागातील नागर$कांना चाल>यासाठ? बॅर$अर \C

ठराव . 1763.
दनांक 20 जून 2017

फुटपाथ व Walkability संदभा'तील त;सम कामे कर>या या (उदा.
रॅKप, झेgा, बोलाड', बोड', सक'ल कर$ता / hडOहायडर कर$ता Mील
बस=वणे) कामासंबध
ं ातील 74तावात नमद
ू कर>यात आलेया बाबींसह
एकूण रQकम 5. 3 कोट$, 20 लाख, 02 हजार, 315 माR इतQया
खचा'स, सच
ु =वया7माणे, 7शासकDय मंजुर$ दे >यात यावी."

'नणय -

मंजूर

वषय . 84.

वाशी =वभागात नागAरकांना चाल>यासाठ? बॅAरयर CD व वॉकेFबल$ट$

दनांक 15 फे$व
ु ार% 2017

संदभा'तील त;सम कामे कर>या या. (फुटपाथ द5
ु 4ती, रॅKप बन=वणे,
सक'ल

कर$ता

Mील

बस=वणे

व

रं गकाम

करणे.(Walkability))

74तावाबाबत आयQ
ु तांचे दनांक 10/01/2017 चे पR S. नमम
ुं पा/
श.अ./69/2017.
"वाशी =वभागात नागAरकांना चाल>यासाठ? बॅAरयर CD व

ठराव . 1764.
दनांक 20 जून 2017

वॉकेFबल$ट$ संदभा'तील त;सम कामे कर>या या. (फुटपाथ द5
ु 4ती,
रॅKप

बन=वणे,

सक'ल

करणे.(Walkability))

कर$ता

Mील

कामासंबध
ं ातील

बस=वणे

74तावात

व

रं गकाम

नमद
ू

कर>यात

आलेया बाबींसह एकूण रQकम 5. 4 कोट$, 98 लाख, 91 हजार,
584 माR इतQया खचा'स, सच
ु =वया7माणे, 7शासकDय मंजरु $ दे >यात
यावी."

'नणय -

मंजूर

वषय . 88.

नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या =व=वध =वभागांना आव:यक असलेल$

दनांक 15 फे$व
ु ार% 2017

छापील रिज4टस' फॉमस' व पावती प4
ु तके यांची छपाई करणेकAरता
दरकरार कर>या या 74तावाबाबत, आयQ
ु तांचे दनांक 25/01/2017
चे पR S. नमम
ंु पा/भांडार/279/2017.

ठराव . 1765.
दनांक 20 जून 2017

"नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या =व=वध =वभागांना आव:यक
असलेल$ छापील रिज4टस' फॉमस' व पावती प4
ु तके यांची छपाई
करणेकAरता पढ
ु $ल दोन वषा' या कालावधीसाठ? दरकरार कर>यासाठ?
nन=वदा माग=व>यास व दोन वषा'कर$ता होणारा अंदािजत खच',
74तावात

नमद
ू

कर>यात

आलेया

बाबींसह

एकूण

रQकम

5. 2 कोट$, 83 लाख, 72 हजार, 037 माR इतQया खचा'स,
सच
ु =वया7माणे, 7शासकDय मंजरु $ दे >यात यावी."

'नणय -

मंजूर

वषय . 89.

कोपरखैरणे 0ेपणभुमीवर$ल भंगार सामानाची =वSD कर>यासाठ?

दनांक 15 फे$ुवार% 2017

nन=वदा

माग=व>या या

74तावाबाबत,

आयQ
ु तांचे

दनांक

25/01/2017 चे पR S. नमंम
ु पा/अnतSमण/367/2017.
ठराव . 1766.
दनांक 20 जून 2017

"कोपरखैरणे 0ेपणभुमीवर$ल अnतSमण मोहमेpवारे
ज1त केलेले व महापा लके या डंपींग Mाऊंडवर जमा कJन ठे वले
भंगार

साह;याची

74तावात

नमूद

महानगरपा लका

=वSD

करणेकर$ता

कर>यात
अtधnनयमचे

आलेया
कलम

nन=वदा

काढ>यास,

बाबींसह
79

महाराrs

(क)

नुसार,

सुच=वया7माणे, मंजुर$ दे >यात यावी."
'नणय -

मंजूर

सह%/(4च6ा बाव7कर)
महानगरपालका स4चव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका.

