नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपालकेया

शुवार,

दनांक

26/08/2016

रोजी

भरले'या

माहे

ऑग)ट

मह+याया सवसाधारण तहकुब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं234त आ6ण मसुदा
)व7पात खाल9ल:माणे आहे . :-

=वषय . 03.

@डा व सां)कृCतक कायम समतीचा दनांक 04/08/2016 रोजीचा

दनांक 16 ऑग)ट 2016

ठराव . 2:अFधकृत

आंतरराGH9य

)पधIत

सहभागी

होJयासाठK

तसेच

सहभागी

झाले'या होतक7 खेळाडून
ं ा :श3ण व इतर बाबीसाठK आFथक सहाOय
दे Jयाबाबत आयP
ु तांचे दनांक 28/07/2016चे पR . नमम
ुं पा/@डा व
सां)कृ./445/2016.
ठराव . 1197.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"आयP
ु तांया उपरोPत पRामWये तपशीलवार द'या:माणे, सदरहू
खेळाडुन
ं ा अथसहाOय करJयासाठK येणारा वा=षक खच सन 2016-17 या
आFथक वषापासन
ू @डा व सां)कृCतक =वभागाकडील @डा शGयवX
ृ ी/
खेळाडुन
ं ा आFथक सहाOय या लेखा शषाखाल9 तरतद
ु रPकम 7. 25.00
ल3 मधुन भाग=वता येईल व यापढ
ु े ह9 याच लेखा शषाखाल9 Zया-Zया
वषातील

तरतद
ु

रकमेमधन
ू

सदरचा

खच

भाग=वJयात

येईल.

तर9,

:)ता=वत के'या:माणे नवी मब
ुं ई महानगरपालका 3ेRातील होतक7
खेळाडून
ं ा

अFधकृत

आंतरराGH9य

)पधIत

सहभागी

होJयासाठK

तसेच

सहभागी झाले'या होतक7 खेळाडुन
ं ा :श3ण व इतर बाबींसाठK अथ
सहाOय दे Jयास :)तावात नमद
ु करJयात आले'या बाब मांक 1 ते 6
पैक\

बाब

मांक

3(1)

मWये

:)ता=वत

के'या:माणे

संबध
ं ीत

खेळाडू/पालक हा नवी मब
ुं ई महापालका 3ेRात @कमान 15 वषा ऐवजी 2
वषाचा रहवाशी असावा बाब मांक 3(2) मWये सदर खेळाडून
ं ी मागील
तीन वषात कCनGठ/व`रGठ

राGH9य )पधIत महाराGHाचे :CतCनधीZव कaन

@कमान एकदा पदक / :ा=वJय मळ=वणे अवcयक आहे , याऐवजी सदर
खेळाडू राGH9य )पधIत सहभाग घेतलेला असावा, बाब मांक 3(6) खेळाडू
)वत: शासक\य/Cनमशासक\य सेवेत कायरत अस'यास सदरचे आथeक
सहाOय मळणार नाह9 ह9 अट वगळJयास तसेच बाब मांक 5 मWये
:)ता=वत Cनवड समतीत मा.महापौर, मा.उप महापौर, मा.सभागह
ृ नेत,े
मा.=वरोधी प3 नेत,े मा.सभापती @डा व सां)कृCतेक कायम समती
यांचा समावेश करJयास, :)तावात नमद
ु करJयात आले'या बाबींसह
सच
ु =व'या:माणे, मंजुर9 दे Jयांत यावी. "
Cनणय -

मंजूर

=वषय . 04.

@डा व सां)कृCतक कायम समतीचा दनांक 04/08/2016 रोजीचा ठराव

दनांक 16 ऑग)ट 2016

. 3:नवी मब
ं ा सध
ुं ई महानगरपालका 3ेRातील =वदयाथe खेळाडून
ु ार9त \डा
शGयवX
ु तांचे दनांक 28/07/2016चे पR .
ृ ी लागू करणेबाबत आयP
नमम
ुं पा/@डा व सां)कृ./447/2016.

ठराव . 1198.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"आयP
ु तांया उपरोPत पRामWये तपशीलवार द'या:माणे, नवी
मब
ुं ई

महानगरपालका

3ेRातील

=वgयाथe

खेळाडुन
ं ा

सध
ु ार9त

@डा

शGयवX
ृ ी लागू करणेबाबतया :)ता=वत @डा शGयवX
ृ ी :दान करJयाचा
वा=षक खच @डा व सां)कृCतक =वभागाकडील @डा शGयवX
ं ा
ृ ी/खेळाडुन
आFथक सहाOय या लेखा शषाखाल9 तरतद
ु रPकम 7. 25.00 ल3 मधुन
भाग=वता येईल व यापढ
ु े ह9 याच लेखा शषाखाल9 Zया-Zया वषातील तरतद
ु
रकमेमधून सदरचा खच भाग=वJयात येईल. तर9 नवी मब
ंु ई महापालका
3ेRातील उदयो+मख
व होतक7 खेळाडुन
ं ा अFधकाFधक :ोZसाहन मळावे
ु
याकर9ता )पधा आयोजना बरोबरच आFथक मदत सW
ु दा करता यावी.
याकर9ता शासनाया शालेय श3ण व @डा =वभागाया धतeवर सध
ु ार9त
@डा

शGयवX
ृ ी

:)तावात

नमद
ु

करJयात

आले'या

बाबींसह

लागू

करJयास, तसेच यापढ
ु े दर तीन वषानी 25 टPPयांनी @डा शGयवX
ृ ी
रकमेत वाढ करJयास तसेच :)ता=वत अट9/शतe पैक\ अट मांक 17
मWये खेळांडूची कामFगर9 उपरोPत Cनकषावर तपासन
शGयवX
ू
ृ ी मंजूर
अथवा नामंजूर करJयाचे अFधकार मा.आयP
ु त यांना असतील या ऐवजी
मा.सभापती, @डा व सां)कृCतक कायम समती यांना असतील अशी
दa
ु )ती करJयास या उपसच
ु नेसह सच
ु =व'या:माणे, मंजुर9 दे Jयांत यावी."
Cनणय -

मंजूर

=वषय . 05.

नमम
ुं पाया सव 7hणालयांकर9ता आवcयक उपकरणे/इ+)Hयम
ु i टस ् खरे द9

दनांक 16 ऑग)ट 2016

करणेकर9ता :शासक\य मा+यता मळणेया :)तावाबाबत, आयP
ु तांचे
दनांक 27/07/2016 चे पR . नमम
ुं पा/आरोhय/4800/2016.

ठराव . 1199.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी
=वभागांकर9ता

मब
ंु ई

महानगरपलकेया

आवcयक

सव

उपकरणे/इ+)Hयम
ु i टस ्

7hणालयांया
खरे द9

=व=वध

करJयाया

कामासंबध
ं ातील :)तावात नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम
7.

42

कोट9,

01

लाख,

10

हजार,

413

सच
ु =व'या:माणे, :शासक\य मंजूर9 दे Jयात यावी"
Cनणय -

मंजूर

माR

इतPया

खचास,

=वषय . 06.

झुणका भाकर कikाया ठकाणी इतर आहार योजना स7
ु करJयाया

दनांक 16 ऑग)ट 2016

:)तावाबाबत,

आयP
ु तांचे

दनांक

28/07/2016

चे

पR

.

नमम
ुं पा/मालमZXा/2100/2016.
ठराव . 1200.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"झण
ु का भाकर कikाया ठकाणी इतर आहार योजना स7
ु
करJयास, जागा अ+नदाता योजनiतगत ‘‘जसे आहे तसे’’ या तZवावर
उपरोPत अट9/शतeनस
ु ार चाल=वJयास दे JयासाठK, तसेच :)तावातील अट
. 2 मWये नमद
ु के'यानस
ु ार नवी मब
ुं ई महानगरपालकेचे रहवाशी,
अपंग

व

महला

बचत

गट,

महानगरपालकेने

अथसहाOय

दलेले

लाभधारक व पव
ू eचे झण
ु का भाकर कik चालक यांना :ाधा+य दे णे या
ऐवजी पव
ु eचे 22 झण
ु का भाकर कik चालकांना व )थाCनक :क'पn)तांना
:ाधा+य

दे Jयास,

बाजारभावा:माणे

अट
(रे डी

.

3

रे कनर

मWये
दराने)

नमद
ु
या

के'यानस
ु ार

ऐवजी

ठाणे

व

चालू
मब
ंु ई

महानगरपालके:माणे a. 500/- इतके भई
ु भाडे आकारJयास, अट . 20
मWये नमद
ु के'यानस
ु ार :)ता=वत =वलंब श'
ु क 10% ऐवजी शासनाया
Cनयमानस
ु ार 2% आकारJयास आ6ण अट . 22 मWये :)ता=वत
परवानगी व अनp
ु ा (लqह ॲJड लायसन) या अट9 व शतe ठर=वJयाचा
आ6ण कik चालक व मनपा यामWये कोणतेह9 वाद झा'यास या
संबध
ं ीतील अंCतम Cनणय घेJयाचे अFधकार मा. आयP
ु त ऐवजी मा.
सवसाधारण सभेस असेल या उपसच
ू नेसह, महाराGH महानगरपालका
अFधCनयम कलम 79 अ+वये, सच
ु =व'या:माणे मंजूर9 दे Jयात यावी."
Cनणय -

मंजूर

=वषय . 07.

नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका

दनांक 16 ऑग)ट 2016

आंबेडकरनगर व संभाजीनगर येथे मलCन:सारण वाहनी टाकJयाया
:)तावाबाबत,

आयP
ु तांचे

3ेRात
दनांक

बेलापरू

=वभागातील

30/07/2016

चे

रमाबाई
पR

.

नमम
ुं पा/श.अ./983/2016.
ठराव . 1201.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका

3ेRात

बेलापरू

=वभागातील

रमाबाई आंबेडकर नगर व संभाजी नगर येथे मलCन:)सारण वाहनी
टाकJयाया कामासंबध
ं ातील :)तावात नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह
एकूण रPकम 7. 94 लाख, 33 हजार 657 माR इतPया खचास,
सच
ु =व'या:माणे, :शासक\य मंजुर9 दे Jयात यावी."

Cनणय -

मंजूर

=वषय . 08.

नवी मंब
ु ई महानगरपालकेया सन 2015-2016 या वषाया वा=षक पयावरण

दनांक 16 ऑग)ट 2016

ि)थती दशक अहवालास मंजूर9 मळJयाया :)तावाबाबत, आयुPतांचे दनांक
30/07/2016 चे पR . नमुंमपा/श.अ/984/ 2016.

ठराव . 1202.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी मुंबई महानगरपालकेया सन 2015-16 या वषाया वा=षक पयावरण
ि)थती दशक अहवाल महाराGH महानगरपालका अFधCनयमाया कलम 67 अे
अ+वये, राtय शासनाकडे पाठ=वJयास, सुच=व'या:माणे, मंजुर9 दे Jयात यावी."

Cनणय -

)थFगत

=वषय . 09.

नवी मब
ंु ई महानगरपालका काय3ेRातील @कऑPस/दक
ु ान-गाळे /कायालये

दनांक 16 ऑग)ट 2016

05 वषाकर9ता परवानगी व अनp
ु ा (लqह ॲJड लायसन) तZवावर
दे Jयाया :)तावाबाबत, आयP
ु तांचे दनांक 01/08/2016 चे पR .
नमम
ंु पा/मालमXा/2183/2016.

ठराव . 1203.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी मब
े ातील @कऑPस/दक
ुं ई महानगरपालका काय3R
ु ानगाळे /कायालये 05 वषाकर9ता परवानगी व अनp
ु ा (लqह ॲJड लायसन)
तZवावर दे Jयास, :)तावात नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह, महाराGH
महानगरपालका अFधCनयम कलम 79 नस
ु ार महापालकेचे qयावसाCयक
दक
ु ान गाळे जाहर Cन=वदा :सWद क7न, चालू बाजारभावापे3ा (रे डी
रे कनर दर) )पधाZमक`रZया जादा दर दे णाuया qयPती/सं)था यांना 05
वषासाठK =वत`रत करJयाचे व महाराGH महानगरपालका अFधCनयम
कलम 73 :माणे सं=वदा करJयाचे अFधकार मा. आयP
ु त, नवी मब
ुं ई
महानगरपालका यांना :दान करणेस, सच
ु =व'या:माणे, मंजुर9 दे Jयात
यावी."

Cनणय -

मंजूर

=वषय . 10.

ऐरोल9 =वभागातील समतानगर, साईनाथवाडी, ऐरोल9नाका व गणपती

दनांक 16 ऑग)ट 2016

कॉलनी येथे वैयिPतक शौचालय (IHHL) बांधणेकर9ता मलCन:)सारण
वाहनी टाकJयाया :)तावाबाबत, आयP
ु तांचे दनांक 03/08/2016 चे
पR . नमम
ुं पा/श.अ/1007/2016.

ठराव . 1204.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"ऐरोल9 =वभागातील समतानगर, साईनाथवाडी, ऐरोल9नाका
व गणपती

कॉलनी

मलCन:)सारण

येथे वैयिPतक शौचालय (IHHL) बांधणेकर9ता

वाह9नी

टाकJयाया

कामासंबध
ं ातील

:)तावात

नमद
ू

करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम 7. 87 लाख, 67 हजार, 793
माR इतPया खचास, तसेच Cनयमानस
ु ार दे य असले'या भाववाढ9या
रPकमेस, सच
ु =व'या:माणे, :शासक\य मंजुर9 दे Jयात यावी."
Cनणय -

मंजूर

=वषय . 11.

नवी मंब
ु ई महानगरपालकेया काय3ेRातील जाँFगंग Hॅ क, बस )थानके व

दनांक 16 ऑग)ट 2016

सावजCनक

उपयोगाया ठकाणी )टे नलेस )ट9ल धातू पासन
ू तयार केलेले लटर

|ब+स बस=वJयाया

:)तावाबाबत, आयुPतांचे दनांक 03/08/2016 चे पR .

नमुंमपा/घकqय/1050/2016.
ठराव . 1205.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी मुंबई महानगरपालकेया काय3ेRातील जाँFगंग Hॅ क, बस
)थानके व सावजCनक उपयोगाया ठकाणी )टे नलेस )ट9ल धातू पासून तयार
केलेले लटर |ब+स बस=वJयास, तसेच तर9 800 नग )टे नलेस ि)टलया
|ब+सचा पुरवठा करणे व नमंम
ु पा Cनधा`रत कaन दे ईल Zया ठकाणी खडडा
खोदन
ू समi ट कॉ@टने |ब+स बस=वणे इZयाद9 कर9ता :ती नग aपये 7659/:माणे अंदाजपR@कय एकूण रPकम a. 61 लाख, 27 हजार, 200 माR इतPया
रकमेस आधारभुत धaन E-Tendering कायालयीन :णाल9 नुसार )पधाZमक
Cन=वदा माग=वJयास व सदरचा खच घनकचरा qयव)थापन =वभागाया सन
2016-17 मधील अथसंक'पातील लेखाशष . CE/A20/2124 “कचरा कंु डी
खरे द9” 500 ल3 मधील तरतुद9 मधुन भाग=वJयास, :)तावात नमूद करJयात
आले'या बाबींसह, सुच=व'या:माणे, :शासक\य मंजुर9 दे Jयात यावी."

Cनणय -

मंजूर

=वषय . 12.

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया नत
ु न म
ु यालयातील हाऊस@क=पंगची कामे

दनांक 16 ऑग)ट 2016

कंRाट9

तZवावर

करJयाया

:)तावाबाबत,

आयP
ु तांचे

दनांक

03/08/2016 चे पR . नमम
ुं पा/घकqय/ 1051/2016.
ठराव . 1206.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी

मब
ंु ई

महानगरपालकेया

नत
ु न

म
ु यालयातील

हाउस@कपींगची कंRाट9 कामे Area Basis वर करणेकर9ता बह
ुं ई
ृ +मब
बांधकाम =वभागाची दरसच
ु ी सन 2016-2017 व यावव
ु e :)तावात नमद
ु
दरानस
ु ार असन
ू , :)तावात नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह, अंदाजक\य
खच रPकम 7. 99 लाख, 83 हजार, 304 माR × 3 वष = रPकम 7. 2
कोट9, 99 लाख, 49 हजार, 912 माR इतPया खचास, सध
ु ार9त
:शासक\य मंजुर9 दे Jयास आ6ण यासाठK गे'या 2 वषापासन
ू कायरत 70
कामगार आहे त तसेच ठे वJयास आ6ण सदर कामगारांना @कमान वेतन
कायदयानस
ु ार

वेतन

आ6ण

वेतनाचा

फरक

पव
 3ी
ु ल

:भावाने

अदा

करJयास सच
ु =व'या:माणे उपसच
ु नेसह मंजुर9 दे Jयात यावी."
Cनणय -

मंजूर

=वषय . 13.

सावजCनक 7hणालय ने7ळ व ऐरोल9 कर9ता मेडकल गॅसेसपाईपलाईन

दनांक 16 ऑग)ट 2016

स)ट9म

काया+वीत

:)तावाबाबत,

करणेक`रता

आयP
ु तांचे

दनांक

:शासक\य

मा+यता

03/08/2016

चे

मळJयाया
पR

.

नमम
ुं पा/आरोhय/5051/2016.
ठराव . 1207.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया सावजCनक ahणालय नेaळ
व

ऐरोल9

कर9ता

मेडकल

गॅसेसपाईपलाईन

स)ट9म

काया+वीत

करJयाया कामासंबध
ं ातील, :)तावात नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह
एकूण रPकम 7. 11 कोट9, 41 लाख माR इतPया खचास, आ6ण
:)ता=वत एचट9एम 02-01 समवेत डन :णाल9–ॅगर इंडया लमटे डआयएसओ, एनएसपीए या टे Pनॉलॉजीचा Cन=वदा :@येत )पधा होणेसाठK
समा=वGट करJयास सच
ु =व'या:माणे, :शासक\य मंजुर9 दे Jयात यावी
Cनणय -

मंजूर

=वषय . 14.

घणसोल9 =वभागातील नोसलनाका येथे वैयिPतक शौचालय (IHHL)

दनांक 16 ऑग)ट 2016

बांधणेक`रता मलCन:)सारण वाह+या टाकणे, नाद7
ु )त झाले'या र)Zयाची
सध
ु ारणा करणे, र)Zयालगत आर.सी.सी. ेन, फुटपाथ व डPट बांधणे व
=वदयत
ु ीकरणाची

कामे

करणेया

:)तावाबाबत,

आयP
ु तांचे

दनांक

04/08/2016 चे पR . नमम
ुं पा/श.अ./1010/2016.
ठराव . 1208.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"घणसोल9 =वभागातील नोसलनाका येथे वैय़िPतक शौचालय
(IHHL) बांधणेकर9ता मलCन:)सारण वाह+या टाकणे, नादa
ु )त झाले'या
र)Zयाची सध
ु ारणा करणे, र)Zयालगत आर.सी.सी ेन, फुटपाथ व डPट
बांधणे व =वgयत
ं ीतील :)तावात
ु ीकरणाची कामे करJयाया कामासंबध
नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम 7. 6 कोट9, 74 लाख,
30 हजार, 604 माR इतPया खचास, सच
ु =व'या:माणे, :शासक\य मंजुर9
दे Jयात यावी."

Cनणय -

मंजूर

=वषय . 15.

तभ
ु I =वभागातील सानपाडा सेPटर-20 येथील मल:@या कikापासन
ू ते

दनांक 16 ऑग)ट 2016

जुईनगर सेPटर– 22 पयत 1400 मी.मी. qयासाची मलCन:सारण वाहनी
टाकणे व इतर अनष
ु Fं गक कामे करणेया :)तावाबाबत, आयP
ु तांचे
दनांक 04/08/2016 चे पR . नमम
ंु पा/श.अ./1012/2016.

ठराव . 1209.
दनांक 26 ऑग)ट 2016

"तभ
ु I =वभागातील सानपाडा सेPटर- 20 येथील मल:@या
कikापासन
ू

ते

जुईनगर

सेPटर-22

मलCन:)सारण वाहनी टाकणे

पयत

1400

मी.मी

qयासाची

व इतर अनष
ु Fं गक कामे करJयाया

कामासंबध
ं ातील :)तावात नमद
ू करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम
7. 1 कोट9, 64 लाख, 36 हजार, 540 माR इतPया खचास, तसेच
Cनयमानस
ु ार दे य असले'या भाववाढ9या रPकमेस, सच
ु =व'या:माणे,
:शासक\य मंजुर9 दे Jयात यावी.
Cनणय -

मंजूर

सह9/(FचRा बा=व)कर)
महानगरपालका सFचव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

