नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपा लके या

बध
ु वार,

दनांक

26/04/2017

रोजी

भरले"या

माहे

ए$%ल

मह&या या सव(साधारण तहकूब सभेत (मळ
ु सभा 15 फे0व
ु ार1 2017) मंजरू /नामंजरू इ. ठरावाची
माहती सं789त आ;ण मसद
ु ा <व=पात खाल1ल%माणे आहे . :वषय . 05.

नवी मुंबई महानगरपा लके या आरोBय $वभागांतग(त वैªकDय

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

अFधकार1

/

वैªकDय

तG

यां या

ताHपुरHया

<वIपातील

नेमणूकD या %<तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 01/09/2016 चे
पL M. नमुंमपा/आ<था-1/%.M.454/4658/2016.
ठराव . 1648.
दनांक 26 ए,ल 2017

"नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या आरोBय $वभागांतग(त वैªकDय
अFधकार1 / वैªकDय तG यां या ताHपरु Hया <वIपातील %<तावातील
अ.M. 1 ते 61, वग(-1 संवगा(तील उमेदवारां या नेमणक
ू Dस, %<तावात
नमद
ु करRयात आले"या बाबींसह, महाराST महानगरपा लका अFधUनयम
53(1) अ&वये, सच
ु $व"या%माणे, मंजूर1 दे Rयात यावी."

-नणय -

मंजूर

वषय . 28.

बेलापरू $वभागातील नेIळ से. 28, 36, 40, 42, 42ए, 46,

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

46ए, 48, 48ए, 50(प), एन.आर.आय. कॉ9लेJस 58, 58अे
येथील नागXरकांना चालRयासाठY बॅर1अर
संदभा(तील
बन$वणे,

तHसम
सक(ल

%<तावाबाबत,

कामे
कर1ता

आयुJतांचे

करRया या
_ील

व

(फुटपाथ

बस$वणे

दनांक

[D
व

वॉके\ब लट1

दI
ु <ती,

रं गकाम

04/10/2016

चे

रॅ ^प

करणे.)
पL

M.

नमुंमपा/का.अ.(बे.)/1352/2016.
ठराव . 1649.
दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

“%<तत
ं ाने फेरवचाराथ
ु ग
ृ $वषय सभेत झाले"या चचc या अनष
आय5
ु तांकडे परत

पाठ$वRयात यावा.”

आयु5तांकडे परत

वषय . 32.

बेलापूर $वभागातल सी.बी.डी. से. 1 ते 10 मeये नागXरकांना चालRयासाठY

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

बॅर1अर [D व वॉके\ब लट1 संदभा(तील तHसम कामे करRया या (फुटपाथ दI
ु <ती,
रॅ^प बन$वणे, सक(ल कर1ता _ील बस$वणे व रं गकाम करणे.) %<तावाबाबत,
आयुJतांचे दनांक 04/10/2016 चे पL M. नमुंमपा/का.अ.(बे.)/1356/2016.

ठराव . 1650.

“%<तत
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”
ृ $वषय फेरवचाराथ आय5

दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 34.

बेलापूर $वभागातील नेIळ से. 21, 23, 25, 27, आh माग(, बेलापूर से. 19,

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

20, 21/22 मeये नागXरकांना चालRयासाठY बॅर1अर [D व वॉके\ब लट1
संदभा(तील तHसम कामे करRया या (फुटपाथ दI
ु <ती, रॅ^प बन$वणे, सक(ल
कर1ता _ील बस$वणे व रं गकाम करणे.) %<तावाबाबत, आयुJतांचे दनांक
04/10/2016 चे पL M. नमम
ंु पा/ का.अ.(बे.)/ 1358/2016.

ठराव . 1651.

“%<तत
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”
ृ $वषय फेरवचाराथ आय5

दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 39.

कोपरखैरणे $वभागात नागXरकांना चालRयासाठY बॅर1अर [D व वॉके\ब लट1

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

संदभा(तील तHसम कामे करRया या (फुटपाथ द=
ु <ती, रॅ^प बन$वणे, सक(ल
कर1ता

_ील बस$वणे व रं गकाम करणे, इलेJT1क

एम.ट1.एन.एल.

बॉJस

शjट

करणे)

%<तावाबाबत,

पोल, फDडर $पलर,
आयJ
ु तांचे

दनांक

10/10/2016 चे पL M. नमम
ंु पा/श.अ./1408/2016.
ठराव . 1652.

“%<तत
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”
ृ $वषय फेरवचाराथ आय5

दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 40.

ऐरोल1 $वभागात नागर1कांना चालRयासाठY बॅXरअर [D व वॉके\ब लट1

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

संदभा(तील तHसम कामे करRया या (फुटपाथ द=
ु <ती, रॅ^प बन$वणे,
चौकात _ील बस$वणे व एफ आर पी कmहस( बस$वणे) %<तावाबाबत,
आयJ
ु तांचे दनांक 10/10/2016 चे पL M. नमम
ुं पा/ श.अ./1409/2016.
“%<तत
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”
ृ $वषय फेरवचाराथ आय5

ठराव . 1653.
दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 41.

दघा

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

वॉके\ब लट1 संदभा(तील तHसम कामे करRया या (फुटपाथ द=
ु <ती,

$वभागात

नागXरकांना

चालRयासाठY

बॅर1अर

[D

व

रॅ ^प बन$वणे, _ील बस$वणे व रं गकाम करणे, इलेJT1क पोल,
फDडर

$पलर

शjट

करणे)

%<तावाबाबत,

आयुJतांचे दनांक

10/10/2016 चे पL M. नमुंमपा/का.अ./1410/2016.
ठराव . 1654.
दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

“%<तत
ृ

$वषय

पाठ$वRयात यावा.”
आयु5तांकडे परत

फेरवचाराथ

आयु5तांकडे

परत

वषय . 46.

सेJटर M. 50, नेIळ (प) येथील नवी मंब
ु ई महानगरपा लका

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

शाळा इमारत बॅXरअर [D करRया या %<तावाबाबत, आयJ
ु तांचे
दनांक 18/10/2016 चे पL M. नमंम
ु पा/श.अ./ 1983/2016.
“%<तत
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”
ृ $वषय फेरवचाराथ आय5

ठराव . 1655.
दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 49.

ठाणे-बेलापुर र<Hयावर नागXरकांना चालRयासाठY बॅर1अर [D व

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

वॉके\ब लट1 संदभा(तील तHसम कामे करRया या (फुटपाथ बांधणे,
पावसाळी oेन बांधणे, रं गकाम करणे.) %<तावाबाबत, आयुJतांचे
दनांक 24/10/2016 चे पL M. नमुंमपा/श.अ./2017/2016.
“%<तत
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”
ृ $वषय फेरवचाराथ आय5

ठराव . 1656.
दनांक 26 ए,ल 2017
-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 53.

बेलापूर $वभागातील नेIळ से.50 येथील गंगाराम शेठ तांडल
े चौक

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

ते pी$वनायक सी.एच.एस. आ;ण जुह1 लॉन सोसायट1 येथील
र<Hयाची

सुधारणा

युट1ल1ट1

डJट

करणे,

फुटपाथची

बांधRया या

सुधारणा

करणे

%<तावाबाबत,

आ;ण

आयुJतांचे

दनांक11/11/2016 चे पL M. नमुंमपा/का.अ./2103/2016.
ठराव . 1657.
दनांक 26 ए,ल 2017

"बेलापरू $वभागातील नेIळ से.50 येथील गंगाराम शेठ
तांडल
े चौक ते pी$वनायक सी.एच.एस. आ;ण जुह1 लॉन सोसायट1
येथील र<Hयाची सुधारणा करणे, फुटपाथची सुधारणा करणे आ;ण
यट
ु 1ल1ट1

डJट

बांधRया या

कामासंबंधातील

%<तावात

नमद
ू

करRयात आले"या बाबींसह एकूण रJकम =. 4 कोट1, 80 लाख,
62 हजार 050 माL इतJया खचा(स, सुच$व"या%माणे, %शासकDय
मंजुर1 दे Rयात यावी."
-नणय -

मंजूर

वषय . 54.

वाशी

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

बायोरे मrडएशन

$वभागातील

सेJटर

Tटमs ट

17

येथील

करRया या

मq
ु य

%<तावाबाबत,

चॅ नेलवर
आयJ
ु तांचे

दनांक 11/11/2016 चे पL M. नमंम
ु पा/श.अ./2108/2016.
ठराव . 1658.
दनांक 26 ए,ल 2017

-नणय -

“%<तत
ृ

$वषय

सभेत

झाले"या

चचc या

आय5
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”

आयु5तांकडे परत

अनष
ं ाने
ु ग

फेरवचाराथ

वषय . 59.

नवी मब
ंु ई महानगरपा लके या मालकD या इमारतीत हाउसtकपींगची

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

कंLाट1

कामे

करRया या

%<तावाबाबत,

आयुJतांचे

दनांक

14/12/2016 चे पL M. नमुंमपा/घकmय/ 1495/2016.

ठराव . 1659.

“%<तत
ृ $वषय सभेत झाले"या चचc या अनुषंगाने फेरवचाराथ

दनांक 26 ए,ल 2017

आयु5तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”

-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 60.

नमम
ुं पा या $व$वध $वभागा या दै नं दन कामाकXरता इ&टे _ेटेड इंटर%ाईज

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

सो"यश
ू न

$वक सत

करRया या

%<तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

15/12/2016 चे पL M. नमम
ुं पा/ श.अ./2343/2016.
“%<तत
ं ाने फेरवचाराथ
ु ग
ृ $वषय सभेत झाले"या चचc या अनष

ठराव . 1660.
दनांक 26 ए,ल 2017

आय5
ु तांकडे परत पाठ$वRयात यावा.”

-नणय -

आयु5तांकडे परत

वषय . 86.

नवी

मब
ुं ई

महानगरपा लका

%भागUनहाय

हागणदार1

मJ
ु त

जाहर

दनांक 15 फे#ुवार$ 2017

के"याची माहती सादर करRया या %<तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक
17/01/2017 चे पL M. नमम
ुं पा/उ.आ. (<व.म.अ.)./24/2017.
"नवी मब
ुं ई महानगरपा लका 8ेLातील सव( 111 %भागUनहाय

ठराव . 1661.
दनांक 26 ए,ल 2017

हागणदार1 मJ
ु त जाहर के"याची माहती सादर करRयास, %<तावात
नमद
करRयात आले"या बाबींसह, सच
ू
ु $व"या%माणे, मंजरु 1 दे Rयात
यावी."

-नणय -

मंजूर

सह$/(;च<ा बाव=कर)
महानगरपालका स;चव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका.

