
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया मंगळवार, �दनांक 24/10/2017 रोजी भरले�या माहे 24 ऑ!ट#बर  

2017 रोजीया सव&साधारण तहकूब सभेत(मुळ सभा 19 स.ट/बर 2017) मंजूर/नामंजूर इ. 

ठरावाची मा�हती सं56.त आ8ण मसुदा 9व:पात खाल<ल=माणे आहे. :- 
 

�वषय �. 24.  

�दनांक 19 स"ट$बर 2017 

नवी मंुबई महापा	लका 6ेAात ऍCफEबीअस बस =क�प सुG 

करणेबाबतया =9तावाबाबत, आयु!तांच े �दनांक 11/09/2017 च े

पA H. नमंुमपा/मालमIता/1720/2017. 

ठराव �. 1971. 

�दनांक 24 ऑ)ट*बर 2017 

           "नवी मंुबई महापा	लका 6ेAात ऍCफEबीअस बस 

=क�प सुG करणेबाबतया =9तावात नमूद करKयात आले�या 

बाबींसह, नवी मंुबई महानगरपा	लका व जवाहरलाल नेहG पIतन 

Lयास यांया संयु!त =क�पा अतंग&त Mवेल ऑफ नवी मंुबई, 

से!टर-26, नेGळ येथे ऍCफEबीअस बस सुG करKयाया =क�पास 

महाराPQ महानगरपा	लका अRधSनयम कलम 79 अLवये, 

सुचTव�या=माणे, मंजुर< देKयात यावी." 

+नण�य - नामंजूर 

�वषय �. 25.  

�दनांक 19 स"ट$बर 2017 

बहुउVेशीय इमारतीमधील जागा TवTवध =योजनासाठX भाडतेIवावर 

देणेबाबतया =9तावाबाबत, आयु!तांच े �दनांक 11/09/2017 च े

पA H. नमंुमपा/मालमIता/1721/2017. 

ठराव �. 1972. 

�दनांक 24 ऑ)ट*बर 2017 

            "बहुउVेशीय इमारतीमधील जागा TवTवध 

=योजनासाठX भाडतेIवावर देणेबाबतया =9तावात नमूद करKयात 

आले�या बाबींसह, नवी मंुबई महानगरपा	लका 6ेAातील 

नागZरकांना ल[नकाय&, मंुज, साखरपुडा, TवTवध काय&शाळा, मेळाव,े 

सभा, =दश&न (EXhibition) च ेबैठक, वाढ�दवस इ. =योजनाकर<ता 

fकफायतशीर दरामgये जागा उपhध कGन देणेसाठX मनपा 

बहुउVेशीय इमारतीया जागांचे भाड े व इतर अट< व शतi नुसार 

भाडतेIवावर देणेस, महाराPQ महानगरपा	लका अRधSनयम कलम 

79 अLवये, सुचTव�या=माणे, मंजुर< देKयात यावी." 

+नण�य - आयु)तांकड ेपरत 

  



�वषय �. 87.  

�दनांक 19 स"ट$बर 2017 

क/ j शासनाया अमतृ 	मशन =क�पांतग&त नवी मंुबई 

महानगरपा	लका 6ेAातील कोपरखरैणे व ऐरोल< येथील 

मल=fHया क/ jात =IयेकE 20 द.ल.	ल. 6मतेच े ट	श&अर< 

Q<टम/ट (Tertiary Treatmaent) .लाLट बांधणे, सव&समावेशक 

देखभाल द:ु9ती करणे व चालTवणे तसेच पुन:=&fHयायु!त 

सांडपाणी ट<.ट<.सी औदयोRगक 6ेAातील (वाशी, कोपरखरैणे, 

ऐरोल<) औदयोRगक सं9थाना पुरTवKयाया =9तावाबाबत, 

आयु!तांच े �दनांक 11/09/2017 च े पA H. 

नमंुमपा/श.अ./1711/2017. 

ठराव �. 1973. 

�दनांक 24 ऑ)ट*बर 2017 

           "क/ j शासनाया अमतृ 	मशन =क�पांतग&त नवी 

मंुबई महानगरपा	लका 6ेAातील कोपरखरैणे व ऐरोल< येथील 

मल=fHया क/ jात =IयेकE 20 द.ल.	ल. 6मतेच े ट	श&अर< 

Q<टम/ट (Tertiary Treatmaent) .लाLट बांधणे, सव&समावेशक 

देखभाल द:ु9ती करणे व चालTवणे तसेच पुन:=&fHयायु!त 

सांडपाणी ट<.ट<.सी औदयोRगक 6ेAातील (वाशी, कोपरखरैणे, 

ऐरोल<) औदयोRगक सं9थाना पुरTवKयाया कामासंबंधातील 

=9तावात नमूद करKयात आले�या बाबींसह, एकूण र!कम G. 

282 कोट<, 98 लाख, 70 हजार 126 माA इत!या अपे56त 

खचा&स, तसेच पुन:8�9�या यु)त पाणी M.I.D.C �वकत घेईल 

याच े रा?यशासनान े हमीपA देणेस आBण अशा8कारे हमीपA व 

आदेश रा?यशासन नवी मंुबई महानगरपा�लकेस देत नाहD 

तोपयFत संबंधीत कामाचे काया�देश (Work order) न देणेस, 

तसेच जो पयvत एम.आय.डी.सी.कडून हमी 	मळत नाह< तोपयvत 

सदर =क�पाया अनुषंगाने कोणतेह< काम करायच ेनाह< fकंवा 

महानगरपा	लकेने Sनधी खच& करायचा नाह<. याच अट<वर सदर 

=9तावाला मंजुर< �दल< जाईल. जो पयvत या संदभा&त शासनाचा 

शासन Sनण&य येत नाह< तो पयvत या संदभा&तील कोणतेह< काम 

सु: क: नये या अट<वर सदर =9तावास, सचुTव�या=माणे, 

=शासकEय मजंुर< देKयात यावी. 

+नण�य - उपसुचनासह मंजूर  

 

  

 

                                                            सहD/- 

(RचAा बा�वSकर) 

महानगरपा�लका सRचव, 

नवी मंुबई महानगरपा�लका. 
 


