नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपा लके या मंगळवार, दनांक 24/10/2017 रोजी भरलेया माहे 24 ऑ!ट#बर
2017 रोजी या सव&साधारण तहकूब सभेत (मळ
ु सभा 16 स.ट/ बर 2017) मंजरू /नामंजरू इ.
ठरावाची माहती सं56.त आ8ण मसद
ु ा 9व:पात खाल<ल=माणे आहे . :वषय . 05

नवी मंब
ु ई महानगरपा लके या आ9थापनेवर Bवधी अDधकार< या

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017

संवगा&तील Eर!त

पदावर

FनGवळ ताHपुरHया 9व:पात

कंIाट<

(करार) पJदतीवर नेमणूक करKया या =9तावाबाबत, आयु!तांचे
दनांक

14/09/2017

चे

पI

M.

नमुंमपा/=शा./आ9था-

1/=.M.456/3207/2017.
ठराव . 1974.
दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

"नवी मुंबई महानगरपा लके या आ9थापनेवर Bवधी
अDधकार< या संवगा&तील Eर!त पदावर FनGवळ ताHपुरHया 9वRपात
कंIाट< (करार) पJदतीवर नेमणूक करणे या =9तावात नमूद
करKयात आलेया बाबींसह, Sीम. दामले मनाल< कुणाल यांची
नवी मुंबई महानगरपा लके या आ9थापनेवर FनGवळ ताHपुरHया
9वRपात

कंIाट<

(करार)

पJदतीवर

ते

हजर

होतील

त ्या

दनांकापासून 11 महUयां या कालावधीकर<ता अथवा नवी मुंबई
महानगरपा लकेची सदर पदावर<ल Fनय मत भरती =VMया पूण&
करणे यापैकX जी घटना आधी घडेल Hया दनांकापय[त “Bवधी
अDधकार<” या पदावर “खुला” या =वगा&त वेतन बँKड 9300-34800
(पी.बी.-2), `ेड वेतन R. 4600/- या वेतनाSेणीत नेमणूक दे णे,
महाराab

महानगरपा लका

अDधFनयम

53(1)

अUवये,

संगोपन

क/cा या

सुचBवया=माणे, मंजूर< दे Kयात यावी."
+नणय -

नामंजूर

वषय . 06

कोपरखैरणे

से!टर

22

येथील

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017

इमारतीची

द:
ु 9ती

व

नुतनीकरण

आयु!तांचे

दनांक

18/09/2017

माता

बाल

करKया या
चे

पI

M.

=9तावाबाबत,
नमुंमपा/श.अ./

1756/2017.
ठराव . 1975.
दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

"कोपरखैरणे से!टर 22 येथील माता बाल संगोपन
क/cा या

इमारतीची

द:
ु 9ती

व

नत
ु नीकरण

करKया या

कामासंबंधातील =9तावात नमूद करKयात आलेया बाबींसह एकूण
र!कम :. 1 कोट<, 61 लाख, 21 हजार, 417 माI इत!या
खचा&स, सुचBवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."
+नणय -

नामंजूर

वषय . 07.

महाराab महानगरपा लका अDधFनयमाचे कलम 376, 458 अUवये

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 =ा.त अDधकारात तयार केलेल< महानगरपा लका उपBवधी 2006
मJये फेरबदल / सुधारणा करणेबाबत व =करण 18 मधील भाग 4
अनस
ु च
ू ी ड नस
ु ार समाBवaट Gयवसायां या Gयवसाय परवाना श
ु कात
वाढ करणे या =9तावाबाबत, आय!
ु तांचे दनांक 19/09/2017 चे पI
M. नमुंमपा/परवाना Bवभाग/4509/2017.
ठराव . 1976.

"=9तुत

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

Bवषयावर<ल

Bवचार

तहकूब

करKयांत

यावा

आ8ण मा. महापौर Fनिkचत करतील Hया दवशी Hयावेळी
भरणा-या सभेत तो Bवचारात घेKयांत यावा."

+नणय -

/थ1गत

वषय . 08.

ठाणे – बेलापूर र9Hयावर<ल गॉडnेय Vफ ल.स कंपनी ते रबाळे 9काय

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 वॉक पय[त सिGह&स र9ता करणे या =9तावाबाबत, आयु!तांचे दनांक
29/09/2017 चे पI M. नमुंमपा/शअ/ 1833/2017.
ठराव . 1977.

"ठाणे – बेलापूर र9Hयावर<ल गॉडnेय Vफ ल.स कंपनी ते

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 रबाळे /काय वॉक याऐवजी रबाळे साऊत कॉ/ट हॉटे ल पय[त सिGह&स
र9ता करणे या कामासंबंधातील =9तावात नमूद करKयात आलेया
बाबींसह एकूण र!कम :. 1 कोट<, 63 लाख, 14 हजार, 704 माI
इत!या खचा&स, सुचBवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."
+नणय -

उपसुचनासह मंजूर

वषय . 09.

कोपरखैरणे Bवभागातील महापे गाव येथे 1.00 द.ल. ल. 6मतेचा

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 भू9तर<य जलकंु भ व 0.5 द.ल. ल. 6मतेचा उ च9तर<य जलकंु भ
बांधणे तसेच तoनुषंDगक कामे करणे या =9तावाबाबत, आयु!तांचे
दनांक 29/09/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1836/2017.
ठराव . 1978.

"कोपरखैरणे

Bवभागातील

महापे

गाव

येथे

1.00

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 द.ल. ल. 6मतेचा भू9तर<य जलकंु भ व 0.5 द.ल. ल. 6मतेचा
उ च9तर<य

जलकंु भ बांधणे

तसेच तoनुषंDगक कामे

करणे या

कामासंबंधातील =9तावात नमूद करKयात आलेया बाबींसह एकूण
र!कम

:. 2 कोट<, 71 लाख, 55 हजार, 502 माI इत!या

खचा&स, सुचBवया=माणे, सुधाEरत =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

वषय . 10.

बेलापूर Bवभागातील नेRळ से. 21, 23, 25, 27, आp माग&, बेलापूर

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 से. 19, 20, 21/22 मJये नागEरकांना चालKयासाठq बॅर<अर nX व
वॉकेsब लट< संदभा&तील तHसम कामे करKया या (फुटपाथ दR
ु 9ती,
रॅ tप बनBवणे, सक&ल कर<ता `ील बसBवणे व रं गकाम करणे.)
=9तावाबाबत,

आय!
ु तांचे

दनांक

05/10/2017

चे

पI

M.

नमंम
ु पा/श.अ./1869/2017.
ठराव . 1979.

“=9तत
ृ Bवषय आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017
+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 11.

बेलापूर Bवभागातल सी.बी.डी. से. 1 ते 10 मJये नागEरकांना

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 चालKयासाठq बॅर<अर nX व वॉकेsब लट< संदभा&तील तHसम कामे
करKया या (फुटपाथ दR
ु 9ती, रॅ tप बनBवणे, सक&ल कर<ता `ील
बसBवणे

व

रं गकाम

करणे.)

=9तावाबाबत,

आयु!तांचे

दनांक

05/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1870/2017.
ठराव . 1980.

“=9तत
ृ Bवषय आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 12.

बेलापूर Bवभागातील नेRळ से. 28, 36, 40, 42, 42ए, 46, 46ए,

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 48, 48ए, 50(प), एन.आर.आय. कॉ.ले!स 58, 58अे येथील
नागEरकांना चालKयासाठq बॅर<अर nX व वॉकेsब लट< संदभा&तील
तHसम कामे करKया या (फुटपाथ दR
ु 9ती, रॅ tप बनBवणे, सक&ल
कर<ता `ील बसBवणे व रं गकाम करणे.) =9तावाबाबत, आयु!तांचे
दनांक 05/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1871/2017.
ठराव . 1981.

“=9तत
ृ Bवषय आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 13.

घणसोल< Bवभागातील कातकर<पाडा येथील शाळा M. 54 व 55 येथे

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 सोलर पॅनल बसBवKयासाठq 9b!चरल 9ट<लचे bस उभारणे या
=9तावाबाबत,

आयु!तांचे

दनांक

05/10/2017

चे

पI

M.

नमुंमपा/श.अ./1872/2017.
ठराव . 1982.

"घणसोल< Bवभागातील कातकर<पाडा येथील शाळा M.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 54 व 55 येथे सोलर पॅनल बसBवKयासाठq 9b!चरल 9ट<लचे bस
उभारणे या कामासंबंधातील =9तावात

नमूद करKयात

आलेया

बाबींसह एकूण र!कम :. 99 लाख, 737 माI इत!या खचा&स,
सुचBवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."
+नणय वषय . 14.

मंजूर
ठाणे-बेलापरु र9Hयावर नागEरकांना चालKयासाठq बॅर<अर nX व

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 वॉकेsब लट< संदभा&तील तHसम कामे करKया या (फुटपाथ बांधणे,
पावसाळी vेन बांधणे, रं गकाम करणे.) =9तावाबाबत, आयु!तांचे
दनांक 05/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1873/2017.
ठराव . 1983.

“=9तत
ृ Bवषय आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 15.

दघा Bवभागात नागEरकांना चालKयासाठq बॅर<अर nX व वॉकेsब लट<

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 संदभा&तील तHसम कामे करKया या (फुटपाथ द:
ु 9ती, रॅ tप बनBवणे,
`ील बसBवणे व रं गकाम करणे, इले!b<क पोल, फXडर Bपलर शwट
करणे) =9तावाबाबत, आयु!तांचे दनांक 05/10/2017 चे पI M.
नमुंमपा/श.अ./1875/2017.
ठराव . 1984.

“=9तत
ृ Bवषय आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017

+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 16.

ऐरोल< Bवभागात नागर<कांना चालKयासाठq बॅEरअर nX व वॉकेsब लट<

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 संदभा&तील तHसम कामे करKया या (फुटपाथ द:
ु 9ती, रॅ tप बनBवणे,
चौकात `ील बसBवणे व एफ आर पी कGहस& बसBवणे) =9तावाबाबत,
आयु!तांचे दनांक 05/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1876/
2017.
ठराव . 1985.

“=9तत
ृ

Bवषय

सभेत

झालेया

चचz या

अनुषंगाने

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”
+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 17.

कोपरखैरणे Bवभागात नागEरकांना चालKयासाठq बॅर<अर nX व वॉकेsब लट<

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 संदभा&तील तHसम कामे करKया या (फुटपाथ द:ु 9ती, रॅtप बनBवणे, सक&ल
कर<ता `ील बसBवणे व रं गकाम करणे, इले!b<क पोल, फXडर Bपलर,
एम.ट<.एन.एल. बॉ!स

शwट करणे) =9तावाबाबत, आय!
ु तांचे दनांक

05/10/2017 चे पI M. नमम
ुं पा/श.अ./1877/2017.

ठराव . 1986.

“=9तत
ृ Bवषय आयु#तांकडे परत पाठBवKयात यावा.”

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017
+नणय -

आयु#तांकडे परत

वषय . 18.

नेRळ शरवणे गाव अंतग&त गटर व पदपथांची सुधारणा करKया या

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 =9तावाबाबत,

आय!
ु तांचे

दनांक

05/10/2017

चे

पI

M.

नमंम
ु पा/श.अ./1881/2017.
"नेRळ

ठराव . 1987.

शरवणे गाव अंतग&त गटर व पदपथांची

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 सध
ं ातील =9तावात नमद
ु ारणा करKया या कामासंबध
ू करKयात आलेया
बाबींसह एकूण र!कम :. 66 लाख, 18 हजार 259 माI इत!या खचा&स,
सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

वषय . 19.

कोपरखैरणे, से!टर 5, भ.ु M. 24 येथे समाज मंदरासह बहु उ{ेशीय
दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 इमारत बांधणे या कामास सुधाEरत =शासकXय माUयता मळणे या
=9तावाबाबत,

आयु!तांचे

दनांक

05/10/2017

चे

पI

M.

नमुंमपा/श.अ./1882/2017.
"कोपरखैरणे, से!टर 5, भ.ु M. 24 येथे समाज मंदरासह

ठराव . 1988.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 बहु उ{ेशीय इमारत बांधणे या कामास सध
ु ाEरत =शासकXय माUयता
मळणे या कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह
एकूण र!कम :. 20 कोट<, 1 लाख, 96 हजार 142 माI इत!या खचा&स,
सच
ु Bवया=माणे, सध
ु ाEरत =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

वषय . 20.

सानपाडा से.5, मयुर हॉटे ल ते नमुंमपा शाळा M. 18 पय[त र9ता व

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 vेनची

सुधारणा

करणे या

=9तावाबाबत,

आयु!तांचे

दनांक

05/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1883/ 2017.
"सानपाडा से.5, मयरु हॉटे ल ते नमम
ुं पा शाळा M. 18

ठराव . 1989.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 पय[त र9ता व vेनची सध
ं ातील =9तावात नमद
ु ारणा करणे या कामासंबध
ू
करKयात आलेया बाबींसह एकूण र!कम :. 38 लाख, 43 हजार 907
माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी.

+नणय -

मंजूर

वषय . 21.

नेRळ Bवभागातील =.M.95, ने:ळ गावात पाट<ल आळी, tहाIे

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 आळी, आ8ण इतर ठकाणी मलFन:9सारण वाहनी टाकKया या
=9तावाबाबत,

आय!
ु तांचे

दनांक

05/10/2017

चे

पI

M.

नमंम
ु पा/श.अ./1085/2017.
"नेRळ Bवभागातील =.M.95, ने:ळ गावात पाट<ल आळी,

ठराव . 1990.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 tहाIे आळी, आ8ण इतर ठकाणी मलFन:9सारण वाहनी टाकKया या
कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह एकूण र!कम
:. 49 लाख, 72 हजार 447 माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे,
=शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी.

+नणय -

मंजूर

वषय . 22.

ने:ळ Bवभागातील से!टर-17 येथील Gट<Uस कॉन&र सोसायट< ते

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 फेअर

लॉUस

सोसायट<

पय&त या

गटर

व

पदपथांची

द:
ु 9ती

करKया या =9तावाबाबत, आय!
ु तांचे दनांक 05/10/2017 चे पI
M. नमंम
ु पा/श.अ./1086/2017.
"ने:ळ Bवभागातील से!टर-17 येथील Gट<Uस कॉन&र सोसायट<

ठराव . 1991.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 ते फेअर लॉUस सोसायट< पय&त या गटर व पदपथांची द:ु 9ती करKया या
कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह एकूण र!कम
:. 40 लाख, 21 हजार 269 माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे,
=शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

वषय . 23.

ऐरोल<

Bवभागातील

Dचंचपाडा

येथे

मलFन:9सारण

वाहUया

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 टाकKया या =9तावाबाबत, आय!
ु तांचे दनांक 05/10/2017 चे पI
M. नमंम
ु पा/श.अ./1087/2017.
"ऐरोल< Bवभागातील Dचंचपाडा येथे मलFन:9सारण वाहUया

ठराव . 1992.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 टाकKया या कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह
एकूण र!कम :. 3 कोट<, 32 लाख, 21 हजार 923 माI इत!या खचा&स,
सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

वषय . 24.

बेलापूर Bवभागातील दारावे गाव येथे से-23 गा.Bव.यो. अंतग&त

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 मलFन:9सारण वाहनी टाकणे व सुधारणा करKया या =9तावाबाबत,
आयु!तांचे

दनांक

05/10/2017

चे

पI

M.

नमुंमपा/श.अ./1089/2017.
"बेलापरू Bवभागातील दारावे

ठराव . 1993.
दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 अंतग&त

मलFन:9सारण

वाहनी

गाव

टाकणे

व

येथे से-23

गा.Bव.यो.

सध
ु ारणा

करKया या

कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह एकूण र!कम
:. 41 लाख, 18 हजार 773 माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे,
=शासकXय मंजरु < दे Kयात यावी

+नणय -

मंजूर

वषय . 25.

नवी मुंबई महानगरपा लका (घनकचरा Gयव9थापन व साफसफाई

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 Fनयोजन) उपBवधी, 2017
जनजागत
ृ ी

व

या मंजूर<बाबत तसेच नागEरकांमJये

उपBवधीची

काटे कोर

अंमलबजावणी

करKयासाठq

ि!लनअप माश&ल योजना राबBवणे या =9तावाबाबत, आयु!तांचे
दनांक 07/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/उ.आ(9व.म.अ.)/434/2017.
"नवी मब
ुं ई महानगरपा लका (घनकचरा Gयव9थापन व

ठराव . 1994.
दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 साफसफाई
नागEरकांमJये

Fनयोजन)

उपBवधी,

जनजागत
ृ ी

व

2017
उपBवधीची

या

मंजरू <बाबत

काटे कोर

तसेच

अंमलबजावणी

करKयासाठq

ि!लनअप

माश&ल

योजना

राबBवणे या

कामासंबध
ं ातील

=9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह, नवी मब
ुं ई महानगरपा लकेचे
“घनकचरा Gयव9थापन व साफसफाई Fनयोजन उपBवधी-2017” मंजूर<
मळKयास

तसेच

अंमलबजावणी
“ि!लनअप

नागEरकांमJये

करKयासाठq

माश&ल

योजना”

जनजागत
ृ ी

9वार9य

व

उपBवधीची

अ भGय!ती

(Clean

up

(EOI)

Marshal)

काटे कोर
मागवन
ू
राबBवणेस,

सच
ु Bवया=माणे, मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

नवी मंब
ु ई /व>छता मशन तदथ समतीकडे

तां. का. का. 21.

महला व बालकयाण स मती सभेचा दनांक 22 स.ट/ बर 2017

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 रोजीचा ठराव M. 02 :अनाथ मुल< या Bववाहास/अDथ&क दब
& घटकातील Bवधवा महले या
ु ल
पुनB& ववाहास अथ&सहाय दे णे.
"अनाथ मल
& घटकातील Bवधवा
ु <ं या Bववाहास/आDथ&क दब
ु ल

ठराव . 1995.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 महले या पन
ु B& ववाहास अथ&सहाय दे Kया या =9तावात नमद
ु करKयात
आलेया बाबींसह, सन 2017-2018 या आDथ&क वषा&साठq उ!त नमद
ु
योजनेमJये =Fत लाभाथ R. 50,000/- ऐवजी R. 65,000/- आ8ण 20
लाभाथ ऐवजी येतील ते सव& पाI लाभाथना लाभ दे Kयात यावा, तसेच
=9तावातील अट M. 8 वगळKयात यावी असा बदल करKयास, सदरची
योजना अंदाजपIकXय मंजूर< या मया&दे या खचाच& अDधन राहून यापढ
ू े
पंचवाBष&क आDथ&क वषा&त राबBवणेस, सच
ू Bवया=माणे, =शासकXय मंजूर<
दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 22.

महला व बालकयाण स मती सभेचा दनांक 22 स.ट/ बर 2017

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 रोजीचा ठराव M. 02 :1 Vकंवा 2 मुल<ंवर श9IVMया करKया-या जोड.यांना =ोHसाहनाHमक
अनुदान दे णेबाबत.
"1 Vकं वा 2 मल
ु <ंवर श9IVMया करKया-या जोड.यांना

ठराव . 1996.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 =ोHसाहनाHमक अनद
ु ाना या =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह,
सन 2017-18 या आDथ&क वषा&साठq उ!त नमद
ू योजनेमJये फ!त 1
मल
ु <वर श9IVMया केयास R. 50,000/- ऐवजी R. 60,000/- व फ!त 2
मल
ु <वर श9IVMया केयास R. 30,000/- ऐवजी R.40,000/- आ8ण अट
M. 10 मधील स6म अDधकायांने =मा8णत केलेल< असावीत ऐवजी 9वत:
सा6ांVकत केलेल< असावी. तसेच =9तावातील अट M. 3 वगळKयात यावी,
असा बदल करKयास, सदरची योजना अंदाजपIकXय मंजूर< या मया&दे या
खचा&स

अDधन

राहून

यापढ
ु े

पंचवाBष&क

आDथ&क

सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

वषा&त

राबBवणेस,

तां. का. का. 23.

ने:ळ से. 4 दफनभूमी या समोर<ल बाजस
आर.सी.सी. गटर व
ू

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 पदपथाची सुधारणा करKया या =9तावाबाबत आय!
ु तांचे दनांक
09/10/2017 चे पI M. नमंम
ु पा/श.अ./1103/2017.
"नेRळ से-4 दफनभम
ु ी या समोर<ल बाजुस आर.सी.सी.

ठराव . 1997.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 गटर व पदपथाची सध
ं ातील =9तावात नमद
ु ारणा करKया या कामासंबध
ू
करKयात आलेया बाबींसह एकूण र!कम :. 48 लाख, 69 हजार 477
माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 24.

वाशी से. 1एते से 6 येथील b< बेट लगत या नायास Bपचींग

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 करणे या =9तावाबाबत आय!
ु तांचे दनांक 09/10/2017 चे पI M.
नमंम
ु पा/श.अ./1104/2017.
"वाशी से.1ए ते से-6 येथील b< बेट लगत या नायास

ठराव . 1998.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 Bपचींग करKया या कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया
बाबींसह एकूण र!कम :. 60 लाख, 02 हजार 638 माI इत!या खचा&स,
सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 25.

नवी

मंब
ु ई

महानगरपा लका

6ेIातील

सायन

पनवेल

महामाग&

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 ह9तांतर<त क:न घेणेबाबत या =9तावाबाबत आय!
ु तांचे दनांक
13/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1142/2017.
"नवी

ठराव . 1999.

मब
ुं ई

महानगरपा लका

6ेIातील

सायन

पनवेल

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 महामाग& ह9तांतर<त कRन घेKया या =9तावात नमद
ू करKयात आलेया
बाबींसह, सच
ु Bवया=माणे, मंजरु < दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 26.

ने:ळ Bवभागातील से!टर-19 येथील मर<न इंजीFनअर<ंग sबडींग

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 (भुखड
ं

M.

94)

ते

काUहे र<

सोसायट<

पय[त या

र9Hयाची

डांबर<करणाने सुधारणा करणे या =9तावाबाबत आयु!तांचे दनांक
13/10/2017 चे पI M. नमुंमपा/श.अ./1143/2017.
"नेRळ

ठराव . 2000.

Bवभागातील

से!टर-19

येथील

मर<न

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 इंिजFनअEरंग sबडींग (भख
ू ंड M. 94) ते काUहे र< सोसायट< पय[त या
र9Hयाची डांबर<करणाने सध
ं ातील =9तावात
ु ारणा करKया या कामासंबध
नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह एकूण र!कम :. 37 लाख, 44 हजार
454 माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजरु < दे Kयात
यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 27.

नेRळ Bवभागातील से-11 येथील MSEDCL ऑVफस, से-3 जनता

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 माकzट व से.15 गंगा जमुना सोसायट< जवळील गटर व पदपथाची
सुधारणा करणे या =9तावाबाबत आय!
ु तांचे दनांक 13/10/2017 चे
पI M. नमंम
ु पा/श.अ./1144/2017.
"नेRळ Bवभागातील से-11 येथील MSEDCL ऑVफस,

ठराव . 2001.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 से-3 जनता माकzट व से.15 गंगा जमन
ु ा सोसायट< जवळील गटर व
पदपथाची सध
ं ातील =9तावात नमद
ु ारणा करणे या कामासंबध
ू करKयात
आलेया बाबींसह एकूण र!कम :. 44 लाख, 64 हजार 625 माI इत!या
खचा&स, सच
ु Bवया=माणे, =शासकXय मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 28.

नवी

मुंबई

शहरातील

संपूण&

र9Hया या

सुर6ेकEरता

Fनयोजन

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 करणे या करणे या =9तावाबाबत आयु!तांचे दनांक 13/10/2017
चे पI M. नमंम
ु पा/श.अ./1146/2017.
"नवी मब
ुं ई शहरातील संपण
ू & र9Hया या सरु 6ेकEरता Fनयोजन

ठराव . 2002.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 करणे या कामासंबध
ं ातील =9तावात नमद
ू करKयात आलेया बाबींसह
एकूण र!कम :. 40 लाख, माI इत!या खचा&स, सच
ु Bवया=माणे,
=शासकXय मंजरु < दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

तां. का. का. 29.

=भाग M. 88, भूखड
ं M. 4-ए, से!टर-3, नेRळ येथील दै नंदन

दनांक 16 ऑ#ट%बर 2017 बाजार माकzटला नगरसेBवका ‘‘/व. शशकला कुमार मालादB दै नंदन
बाजार” असे नामकरण दे Kयासंबंधातील आयु!तां या =9तावाबाबत.
"=भाग M. 88, भख
ू ंड M. 4-ए, से!टर-3, नेRळ येथील

ठराव . 2003.

दनांक 24 ऑ#ट%बर 2017 दै नं दन बाजार माकzटला नगरसेBवका ‘‘/व. शशकला कुमार मालादB
दै नं दन बाजार” असे नामकरण दे Kयासंबध
ं ातील आय!
ु तां या =9तावास,
सच
ु Bवया=माणे, मंजुर< दे Kयात यावी."

+नणय -

मंजूर

सहB/(1चGा बाव/कर)
महानगरपालका स1चव,
नवी मंब
ु ई महानगरपालका.

