नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा

महानगरपालकेया

श
ु वार,

दनांक

08 माच

2019 रोजी

भरले'या

माहे

माच 2019

मह(याया सवसाधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं/01त आ3ण मसद
ु ा 4व5पात
खाल7ल8माणे आहे .:;वषय . 1

8=नो>तरे

दनांक 08 माच 2019
2019
?नणय

मंजरू

महानगरपालकेने मंजरू केले'या आ3ण उAचत कायवाह7साठB पाठ;वले'या ठरावांची याद7
माहे 08 माच 2019 ची सवसाधारण सभा
अ.

नगरसेवकांची नांवे आ3ण सं/01त ;वषय

;वषय . व

ठराव . व

महना

दनांक

Dीम.
Dीम. संगीता संद7प EहाFे, यांजकडून :-

02

1081

Hम नं. 10 ते Hम नं. 244, सेJटर-6, कोपरखैरणे मN
ु य

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. संगीता संद7प EहाFे, यांजकडून :-

03

1082

8भाग . 45 मधील ई 8भाग कायालयाचे संपण
ू  लाद7करण

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. संगीता संद7प EहाFे, यांजकडून :-

04

1083

8भाग . 45 मधील कंडोम?नयम अंतगत येणारे पदपथ

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. ?नमला आनंदराव कचरे , यांजकडून :-

05

1084

8भाग . 52,सेJटर-14 ांतीसंह नाना पाट7ल उदयानामधील

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. ?नमला आनंदराव कचरे , यांजकडून :-

06

1085

8भाग . 52, सेJटर-15, 1लॉट नं. 89 ते 93, सेJटर-14

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. ?नमला आनंदराव कचरे , यांजकडून :-

07

1086

8भाग . 52, सेJटर-14, 1लॉट नं. 74 ते 79 व 1लॉट नं.

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. मो?नका ल_मीकांत पाट7ल,
पाट7ल, यांजकडून :-

14

1087

8भाग . 28 घणसोल7 अंतगत येणारे सव जुने पथदवे बदलन
ू

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. मो?नका ल_मीकांत पाट7ल,
पाट7ल, यांजकडून :-

15

1088

8भाग . 28 घणसोल7 अbतगत सेJटा-21 मधील भख
ु ंडावर

माच

08/03/2019

.
1.

अभ8ाय
मंजूर

र4>यामOये मोठया Pयासाची सवरे ज लाईन टाकणे.
2.

मंजूर

करणे.
3.

मंजूर

दH
ु 4त करणे.
4.

मंजूर

पाथवेचे नत
ु नीकरण कHन उTयानाया बाजूचे संर0ण रे लंगची
उं ची 02 फुटांनी वाढ;वणे.
5.

मंजूर

होि'डंग पॉ(ड ते 1लॉट नं. 12 , सेJटर-14 मN
ु य र4ता तसेच
Yडमाट सZनल ते जामा मि4जद, सेJटर-14 येथील पदपथ व
गटाराची दH
ु 4ती करणे.
6.

मंजरू

100 ते 106 येथे र4>याया दो(ह7 बाजूस वाहनांची मोठया
8माणात पा\क]ग होत अस'याने व गटार/ पदपथाची दरु ाव4था
झाल7 अस'याने येथील पदपथ व गटार हे Pह7 डयट
ु 7 बन;वणे.
7.

मंजूर

नवीन एल ई डी ब'ब बस;वणे.
8.

समाज मंदर बांधणे.

मंजूर

9.

Dीम.
Dीम. मो?नका ल_मीकांत पाट7ल,
पाट7ल, यांजकडून :-

16

1089

मंजरू

8भाग . 28 घणसोल7 मOये कोणतेह7 माकcट उपलdध नसन
ू

माच

08/03/2019

Dीम.
Dीम. उषा पH
भोईर, यांजकडून :ु षो>तम भोईर,

17

1090

8भाग . 56 कोपर7गाव, येथील ॲEयझ
ु मf ट पाक मागील नाला

माच

08/03/2019

या 8भागामOये दै नं दन बाजार व माकcट बांधणे.
10.

हा

सडको

पgरसरातील

काल7न
असले'या

आहे.

तभ
ु c

व

केमकल

पावणे

मंजरू

एम.आय.डी.सी.

कंप(यांमधील

सांडपाणी

8\या न करताच या ना'यात सोडले जाते. द;ू षत पाhयामळ
ु े
या पgरसरात 8चंड दग
 ी पसरत असते. जेjठ नागर7क, महला
ु ध
व लहान मल
ु ांना =वास घेhयास Fास होत असतो.

नागर7कांना

=वसनाचे आजार, फु1फुसाचे आजार होऊ लागले आहे त.

बंधा-

याची झीज झालेल7 अस'यामळ
ु े पाhयाचा ?नचरा होत नाह7.
अनेक ठकाणी पाणी साचन
ू राहते.

वंडस पाक, नेHळ येथील

ना'याया धतlवर कोपर7गाव येथील ॲEयझ
ु मf ट पाक मागील
उघडया ना'याची दH
ु 4ती व सध
ु ारणा करणे.

तातडीचे कामकाज . 316

तभ
ु c 0ेपणभम
ु ी येथील सहाPया सेलची जागा बदलेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे

दनांक 08 माच 2019

दनांक 06/12/2018 चे पF . नमम
ुं पा/श.अ./2473/2018.

ठराव . 1091
दनांक 08 माच 2019.

"तभ
ु c 0ेपणभम
ु ी येथे नागर7 घनकच-यापासन
ू ;वTयत
ु ?नमतl(Wte) करणेया
कामासंबध
ं ातील 84तावास रJकम 5.180 कोट7 इतJया रJकमेस मा.सवसाधारण
सभेची 8शासकsय मा(यता 8ा1त असन
ू नमद
ू 84तावातील दोन 8क'पाची रJकम
5. 18 कोट7, 25 लाख, 72 हजार, 717 माF एवढ7 असन
ू 84तावात नमद
ु
करhयात आले'या बाबींसह, सच
ु ;व'या8माणे, सदर बाब मा.सवसाधारण सभेया
माहती4तव, द1तर7 दाखल करhयास मा(यता दे hयात यावी.

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 317

वाशी सेJटर 11 येथील जुहूगांव शाळा . 29 येथे वाढ7व वग खो'यांचे बांधकाम

दनांक 08 माच 2019

करणेया

84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 28/02/2019 चे पF . नमम
ुं पा/

श.अ./653/2019.
ठराव . 1092
दनांक 08 माच 2019.

"वाशी सेJटर 11 येथील जुहूगांव शाळा . 29 येथे वाढ7व वग खो'यांचे
बांधकाम करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह,
एकूण

रJकम

5.

78

लाख,

58

हजार

345

माF

इतJया

खचास,

सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 318

वाशी सेJटर 17 येथील पामबीच मागावHन पh
ु याकडे जाhयाकgरता सायन पनवेल

दनांक 08 माच 2019

हायवे पय]त उडडाण पल
ु (Arm) बन;वणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक
11/02/2019 चे पF . नमम
ुं पा/ श.अ./ 654/2019.

ठराव . 1093

"वाशी सेJटर 17 येथील पामबीच मागावHन पh
ु याकडे जाhयाकgरता सायन

दनांक 08 माच 2019.

पनवेल हायवे पय]त उडडाण पल
ं ातील 84तावात
ु (Arm) बन;वणेया कामासंबध
नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 8कोट7, 41 लाख, 08 हजार
704 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 319

नेHळ

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,

;वभागातील

सेJटर-3

आयJ
ु तांचे

नागर7
दनांक

आरोZय

कfwाची

02/03/2019

सध
ु ारणा
चे

करणेया
पF

.

नमम
ुं पा/श.अ./737/2019.
ठराव . 1094

"नेHळ ;वभागातील सेJटर-3 नागर7 आरोZय कfwाची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 08 माच 2019.

कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5.
37 लाख, 89 हजार 273 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय
मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 320

नेHळ

दनांक 08 माच 2019

कॉsट7करणाने

ट7ट7सी

औदयोAगक

0ेFातील

सध
ु ारणा

करणेया

डी

dलॉक

मधील

84तावाबाबत,

अंतगत

र4>याची

आयJ
ु तांचे

दनांक

02/03/2019 चे पF . नमम
ंु पा/श.अ./738/2019.
ठराव . 1095
दनांक 08 माच 2019.

"नेHळ ट7ट7सी औदयोAगक 0ेFातील डी dलॉक मधील अंतगत र4>याची
कॉsट7करणाने सध
ु ारणा करणेया

कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात

आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 62 कोट7, 69 लाख, 93 हजार 743 माF
इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 321

तभ
ु c ;वभागातील जई
ु नगर से. 23 येथील र4>याची सध
ु ारणा व पावसाळी yेन व

दनांक 08 माच 2019

पदपथ बांधणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 02/03/2019 चे पF .
नमम
ुं पा/श.अ./739/2019.

ठराव . 1096
दनांक 08 माच 2019.

"तभ
ु c ;वभागातील जई
ु नगर से. 23 येथील र4>याची सध
ु ारणा व पावसाळी
yेन व पदपथ बांधणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या
बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1 कोट7, 41 लाख, 28 हजार 688 माF इतJया
खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 322

सन

दनांक 08 माच 2019

जलवाह(याची कामे’ साठBची सध
ु ार7त तदतद
ु वाढवन
ू मळणेया 84तावाबाबत,

2018-2019

या

सध
ु ार7त

अंदाजपFकातील

‘लेखा

शषक

नवीन

आयJ
ु तांचे दनांक 05/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/श.अ./755/2019.
ठराव . 1097
दनांक 08 माच 2019

"सन 2018-2019 या सध
ु ार7त अंदाजपFकातील ‘लेखा शषक नवीन
जलवाह(याची कामे’ साठBची सध
ु ार7त तरतद
ु वाढवन
ू मळणेया 84तावात नमूद
करhयात आले'या बाबींसह, सन 2018-2019 या सध
ु ार7त अंदाजपFकात नवीन
जलवाहनी टाकणे या लेखाशषकासाठB सध
ु ार7त खचाची तरतद
ू 5. 35.66 कोट7
पय]त वाढ;वणेस, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 323

बेलापरु ;वभागातील से. 1 माकcट ते से. 9ए जJशन (ओ.एन.जी.सी कॉलनी)

दनांक 08 माच 2019

पयतया र4>याची डांबर7करणाने सध
ु ारणा करणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे
दनांक 05/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/श.अ./756/2019.

ठराव . 1098
दनांक 08 माच 2019.

"बेलापरु ;वभागातील से. 1 माकcट ते से. 9ए जJशन (ओ.एन.जी.सी
कॉलनी) पयतया र4>याची डांबर7करणाने सध
ं ातील
ु ारणा करणेया कामासंबध
84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 47 लाख, 40
हजार 678 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात
यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 324

तभ
ु c ;वभागातील इंदरानगर झोपडपटट7 कर7ता जल;वतरण Pयव4था करणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

05/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/श.अ./757/2019.
ठराव . 1099
दनांक 08 माच 2019.

"तभ
ु c ;वभागातील इंदरानगर झोपडप}ी कर7ता

जल;वतरण Pयव4था

करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5.

4

कोट7,

37

लाख,

37

हजार 037

माF

इतJया खचास,

सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 325

ऐरोल7 से. . 09 र4>याची डांबर7करणाने दH
ु 4ती व सध
ु ारणा करणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

05/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/श.अ./758/2019.
ठराव . 1100
दनांक 08 माच 2019.

"ऐरोल7 से. . 09 र4>याची डांबर7करणाने दH
ु 4ती व सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5.
77 लाख, 46 हजार 527 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय
मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 326

बेलापरु ;वभागातील सी.बी.डी. से. 4 व 6 येथील र4>याची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

05/03/2019

चे

पF

.

नमम
ंु पा/श.अ./759/2019.
ठराव . 1101
दनांक 08 माच 2019.

"बेलापरु ;वभागातील सी.बी.डी. से. 4 व 6 येथील र4>याची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5.

1

कोट7,

08

लाख,

64

हजार 741

माF

इतJया खचास,

सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 327

बेलापरु ;वभागातील आोळी गांव येथील पावसाळी गटाराची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

05/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/श.अ./760/2019.
ठराव . 1102
दनांक 08 माच 2019.

"बेलापरु ;वभागातील आोळी गांव येथील पावसाळी गटाराची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5. 93 लाख, 22 हजार 921 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे,
8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 328

वाशी सेJटर-17 येथील नवर>न हॉटे ल ते मानसरोवर सोसायट7 व छे डडा \से(ट

दनांक 08 माच 2019

ते आकcड सोसायट7 पयत आरसीसी पावसाळी गटर बांधणेया 84तावाबाबत,
आयJ
ु तांचे दनांक 05/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/श.अ./766/2019.

ठराव . 1103

"वाशी सेJटर-17 येथील नवर>न हॉटे ल ते मानसरोवर सोसायट7 व छे डडा \से(ट

दनांक 08 माच 2019.

ते आकcड सोसायट7 पयत आरसीसी पावसाळी गटर बांधणेया कामासंबध
ं ातील
84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1कोट7, 64 लाख,
94हजार 464माF इतJया खचास,सच
ु ;व'या8माणे,8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 329

राजमाता िजजाऊ HZणालय ऐरोल7 से. 3 येथे वातानक
ु ु ल7त यंFणा बस;वणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,आयJ
ु तांचे दनांक 05/03/2019चे पF .नमम
ुं पा/श.अ./768/2019.

ठराव . 1104
दनांक 08 माच 2019.

"राजमाता िजजाऊ HZणालय ऐरोल7 से. 3 येथे वातानक
ु ु ल7त यंFणा
बस;वणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5. 29 लाख, 31 हजार 059 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे,
8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 330

दघा 8भाग . 02 ई=वरनगर येथील मक
ु ंु द कंपनीसमोर गटर बांधणेया

दनांक 08 मार्च 2019

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

05/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/श.अ./769/2019.
ठराव . 1105
दनांक 08 माच 2019

"दघा

8भाग

.

02

ई=वरनगर

येथील

मक
ु ंु द

कंपनीसमोर

गटर

बांधणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5. 60 लाख, 16 हजार 042 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे,
8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 331

नवी

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत,

मब
ुं ई

महानगरपालका

मालम>तांचे

आयJ
ु तांचे

दनांक

म'
ु यांकन

(Valuation)

01/03/2019

चे

करणेया
पF

.

नमम
ुं पा/श.अ./894/2019.
ठराव . 1106
दनांक 08 माच 2019.

"नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका

मालम>तांचे

म'
ु यांकन

(Valuation)

करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ंु ई
ू करhयात आले'या बाबींसह, नवी मब
महानगरपालका मालम>तांचे ल4ट7ंग, Pहे र7\फकेशन व Pहॅ'यए
ु शन करणेकर7ता
व>ृ तपFात

जाहरात

दे ऊन,

RPF

माग;वhयास

व

कमीत-कमी

दर

नमद
ु

करhयाया सं4थेकडून काम कHन घेhयासाठB येणाया खचास आ3ण महाराj
महानगरपालका अAध?नयम कलम 73 8माणे सं;वदा करhयास सच
ु ;व'या8माणे,
मा(यता दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 332

नवी मब
ुं ई महानगरपालकेतील अAधकार7/कमचार7 यांना मंजूर करhयात आले'या

दनांक 08 माच 2019

घरबांधणी अAमाया अट7 व शतl व Pयाज आकारणीया 84तावाबाबत,
आयJ
ु तांचे

दनांक

07/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/8शा/आ4था-

10/घबांअ/710/2019.
ठराव . 1107
दनांक 08 माच 2019.

"नवी मब
ुं ई महापालकेया आ4थापनेवर7ल अAधकार7/कमचार7 यांना मंजूर
करhयात

आले'या

घरबांधणी

अAमाया

अट7

व

शतl

व

Pयाज

आकारणीबाबतया 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, मा.सवसाधारण
सभा मंजरू ठरावातील 4तंभ मांक 04 मधील, अन
ु माक 1 ते 3 वर7ल अट7 व
शतl ऐवजी अन
ु मांक 1 ते 3 वर7ल 4तंभ मांक 2 मधील शासन ?नणयातील
अट7 व शतl कायम ठे वhयात याPयात, तसेच अन
ु मांक 4 वर7ल Pयाजाया
पgरगणनेबाबत 4तंभ . 04 नस
ू ार मा.सवसाधारण सभेने, घरबांधणी अAम
Pयाज आकारणीबाबत 5.15,00,000 पय]तया अAम रJकमेवर 8.50% ऐवजी
6.25%

व >यापढ
ु 7ल

Eहणजेच

5.50,00,000

पय]तया

अAम

रJकमेवर

10.50% याऐवजी 7.25% Pयाजदर आकरhयास मंजूर7 दे hयात आलेल7 आहे.
तथा;प, महाराj शासन यांचेकडील ;व>त ;वभाग, पgरपFक मांक घबांअ2015/8..22/15/;व?नयम, दनांक:- 1 फेव
ु ार7 2018 अ(वये, घरबांधणी Pयाज
आकारणीबाबत 5.15,00,000/- पय]तया अAम रJकमेवर 8.50% व 5.
50,00,000/- पय]तया अAम रJकमेवर 10.50% नस
ु ार Pयाज आकारणेबाबत
मंजूर7

दे hयात

आलेल7

आहे.

तर7

सदर

घरबांधणी

अAमावर7ल

Pयाज

आकारणीबाबत फेर;वचार होणेकर7ता, सच
ू ;व'या8माणे, मा.सवसाधारण सभेची
मंजरु 7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 333

ऐरोल7 से.4 पी.सी. 1 उदयानातील गटारावर आर.सी.सी. 4लॅ ब टाकुन पदपथ

दनांक 08 माच 2019

बन;वणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 07/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/
श.अ./815/2019.

ठराव . 1108
दनांक 08 माच 2019.

"ऐरोल7 से.4 पी.सी. 1 उदयानातील गटारावर आर.सी.सी. 4लॅ ब टाकुन
पदपथ बन;वणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह,
एकूण

रJकम

5.

31

लाख,

93

हजार

065

मात ्र

इतJया

खचास,

सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 334

घणसोल7 नोडमधील से. 4 पामबीच रोड ते कारगील मैदान से. 6 येथील

दनांक 08 माच 2019

ना'याया बाजल
ु ा ;वकसीत केले'या पदपथावर दवाब>तीची सोय करणेया
84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

07/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/श.अ.825/2019.
ठराव . 1109
दनांक 08 माच 2019.

"घणसोल7 नोडमधील से. 4 पामबीच रोड ते कारगील मैदान से. 6 येथील
ना'याया बाजुला ;वकसीत केले'या पदपथावर दवाब>तीची सोय करणेया
कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5.
34 लाख, 86 हजार 708 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय
मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 335

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया सेवेतन
ु सेवा?नव>ृ त झाले'या ?नव>ृ तीवेतनधारकांचे

दनांक 08 माच 2019

?नव>ृ तीवेतन/कंु टुंब ?नव>ृ तीवेतन लाभ सातPया वेतन आयोगानस
ु ार सध
ु ार7त
करणेया

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

07/03/2019

चे

पF

.

नमम
ुं पा/8शा/आ4था-10/ 8..1/712/2019.
ठराव . 1110
दनांक 08 माच 2019.
2019.

"नवी

मुंबई

महानगरपालकेया

सेवेतुन

सेवा?नव>ृ त

झाले'या

?नव>ृ तीवेतनधारकांचे ?नव>ृ तीवेतन/कंु टुंब ?नव>ृ तीवेतन लाभ सातPया वेतन आयोगानुसार
सुधार7त

करणेया

84तावात

नमद
ू

करhयात

आले'या

बाबींसह,

नवी

मंब
ु ई

महानगरपालकेया सेवेतून सेवा?नव>ृ त झाले'या ?नव>ृ तीवेतनधारकांचे ?नव>ृ तीवेतन/ कुटूंब
?नव>ृ तीवेतन लाभ सातPया वेतन आयोगानुसार सुधार7त करhयास व तTअनुषंAगक दे य
होणारे भ>ते व इतर सव शफारशी राय शासनाने वेळोवेळी ?नि=चत केले'या ;वह7त
अट7/शतlया अधीन राहून द. 01 जानेवार7, 2016 पासून लागू करhयास, महाराj
महानगरपालका अAध?नयम कलम 51(2) अ(वये, सच
ू ;व'या8माणे मा.सवसाधारण सभेची

मंजुर7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 336

घणसोल7 ;वभागातील ;वभाग कायालयातील अंतगत ;वदयत
ु ीकरणाचे नत
ु नीकरण

दनांक 08 माच 2019

करणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 07/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/
श.अ./840/2019.

ठराव . 1111
दनांक 08 माच 2019.

"घणसोल7 ;वभागातील ;वभाग कायालयातील अंतगत ;वदयत
ु ीकरणाचे
नत
ु नीकरण

करणेया

कामासंबध
ं ातील

84तावात

नमद
ू

करhयात

आले'या

बाबींसह, एकूण रJकम 5. 46 लाख, 77 हजार 917 माF इतJया खचास,
सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 337

कोपरखैरणे

दनांक 08 माच 2019

नत
ु नीकरण करणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 07/03/2019 चे पF .

;वभागातील

;वभाग

कायालयातील

अंतगत

;वदयत
ु ीकरणाचे

नमम
ुं पा/ श.अ./841/2019.
ठराव . 1112
दनांक 08 माच 2019.

"कोपरखैरणे ;वभागातील ;वभाग कायालयातील अंतगत ;वदयत
ु ीकरणाचे
नत
ु नीकरण

करणेया

कामासंबध
ं ातील

84तावात

नमद
ू

करhयात

आले'या

बाबींसह, एकूण रJकम 5. 68 लाख, 29 हजार 971 माF इतJया खचास,
सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 338

8भाग . 80 मधील रमेश मेटल कॉर7, सरोज कॉर7 व महा>मा गांधीनगर येथे

दनांक 08 माच 2019

नवीन दवाब>ती लावणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 07/03/2019 चे
पF . नमम
ुं पा/श.अ./845/2019.

ठराव . 1113
दनांक 08 माच 2019.
2019.

"8भाग . 80 मधील रमेश मेटल कॉर7, सरोज कॉर7 व महा>मा
गांधीनगर येथे नवीन दवाब>ती लावणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू
करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 77 लाख, 69 हजार 865 माF
इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजरु 7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 339

सानपाडा से. 1 येथील शवालय सोसायट7 ते यशवंत टॉवर पयत रे 'वे ॅ क लगत

दनांक 08 माच 2019

gरटे ?नंग वॉल व पाथवे बांधुन सश
ु ोभकरण करणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे
दनांक 07/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/ श.अ./871/2019.

ठराव . 1114
दनांक 08 माच 2019.

"सानपाडा से. 1 येथील शवालय सोसायट7 ते यशवंत टॉवर पयत रे 'वे
ॅ क लगत gरटे ?नंग वॉल व पाथवे बांधुन सश
ं ातील
ु ोभकरण करणेया कामासंबध
84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 34 लाख, 59
हजार 010 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात
यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 340

कोपरखैरणे ;वभागातील 8.. 51 सेJटर-11, 12 व 13 येथील र4>यांची

दनांक 08 माच 2019

डांबर7करणाने सध
ु ारणा करणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 07/03/2019
चे पF . नमम
ुं पा/श.अ./870/2019.

ठराव . 1115
दनांक 08 माच 2019.

"कोपरखैरणे ;वभागातील 8.. 51 सेJटर-11, 12 व 13 येथील
र4>यांची डांबर7करणाने सध
ं ातील 84तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1 कोट7, 56 लाख, 81 हजार 909
माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 341

ठाणे बेलापरु र4>यावर7ल दघा येथील सAचन गॅरेज ते ीन व'ड इमारतीपयत

दनांक 08 माच 2019

गटर

व

पदपथाची

सध
ु ारणा

करणेया

84तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

07/03/2019 चे पF . नमम
ंु पा/श.अ./874/2019.
ठराव . 1116
दनांक 08 माच 2019.

"ठाणे बेलापरु र4>यावर7ल दघा येथील सAचन गॅरेज ते ीन व'ड
इमारतीपयत गटर व पदपथाची सध
ं ातील 84तावात
ु ारणा करणेया कामासंबध
नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 62 लाख, 32 हजार 822
माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 342

कोपरखैरणे सेJटर-2 भख
ु ंड . 8 व 8एन येथे दै नदन माकcट ;वकसत करणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 07/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/श.अ./880/
2019.

ठराव . 1117
दनांक 08 माच 2019.

"कोपरखैरणे सेJटर-2 भख
ु ंड . 8 व 8एन येथे दै नदन माकcट ;वकसत
करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5. 63 लाख, 17 हजार 800 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे,
8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 343

बेलापरु ;वभागातील नेHळ से. 48 येथील ल_मी मेडीकल ते गH
ु कृपा सोसायट7

दनांक 08 माच 2019

पयत गटर व पदपथाची सध
ु ारणा करणे आ3ण गायमख
ु चौक ते आदश माकcट ते
साई संगम सोसायट7 पयत र4>याची सध
ु ारणा करणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे
दनांक 07/03/2019 चे पF . नमम
ंु पा/ श.अ./879/2019.

ठराव . 1118
दनांक 08 माच 2019.

"बेलापरु ;वभागातील नेHळ से. 48 येथील ल_मी मेडीकल ते गH
ु कृपा
सोसायट7 पयत गटर व पदपथाची सध
ु ारणा करणे आ3ण गायमख
ु चौक ते आदश
माकcट ते साई संगम सोसायट7 पयत र4>याची सध
ं ातील
ु ारणा करणेया कामासंबध
84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 77 लाख, 10
हजार, 365 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजरु 7 दे hयात
यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 344

नवी मब
ुं ई महानगरपालकेस 8वासी वाहतक
ु sचा परवाना असलेल7 ;व;वध 8कारची

दनांक 08 माच 2019

कार व जीप वाहने भाडेत>>वावर परु ;वणेया 84तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक
07/03/2019 चे पF . नमम
ुं पा/वाहन/113/2019.

ठराव . 1119
दनांक 08 माच 2019.

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेस 8वासी वाहतक
ु sचा परवाना असलेल7 ;व;वध
8कारची कार व जीप वाहने भाडेत>>वावर परु ;वणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात
नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, 8?तवषl रJकम H. 5 कोट7, 98 लाख, 62
हजार 600 एवढा खच अपे/0त असन
ु 02 वषc कालावधीकर7ता अंदािजत एकूण
रJकम 5. 11 कोट7, 97 लाख, 25 हजार, 200 माF इतJया खचास,
सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 345

नेHळ ;वभागातील जई
ु नगर से. 23 न.म.ंु म.पा. शाळा . 17 येथे दस
ु -या

दनांक 08 माच 2019

मज'याचे

वाढ7व

बांधकाम

करणेया

84तावाबाबत

आयJ
ु तांचे

दनांक

08/03/2019 चे पF
जा..नमम
ुं पा/श.अ./898/2019
ठराव . 1120
दनांक 08 माच 2019.

"नेHळ ;वभागातील जुईनगर से. 23 न.म.ुं म.पा. शाळा . 17 येथे दस
ु या

मज'याचे

वाढ7व

बांधकाम

करणेया

कामासंबध
ं ातील

84तावात

नमद
ू

करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1 कोट7, 06 लाख, 85 हजार,
026 माF इतJया खचास, सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."
?नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज . 346

नेHळ ;वभागातील जई
ु नगर से. 23 जई
ु पाडा 4मशानभम
ु ीची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 08 माच 2019

84तावाबाबत

आयJ
ु तांचे

दनांक

08/03/2019

चे

पF

जा..नमम
ुं पा/श.अ./906/2019
ठराव . 1121
दनांक 08 माच 2019.

"नेHळ ;वभागातील जई
ु नगर से. 23 जई
ु पाडा 4मशानभम
ु ीची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील 84तावात नमद
ू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण
रJकम 5. 1 कोट7, 15 लाख, 03 हजार, 349 माF इतJया खचास,
सच
ु ;व'या8माणे, 8शासकsय मंजुर7 दे hयात यावी."

?नणय

मंजरू
सह7/
सह7/(AचFा बा;व4कर)
बा;व4कर)
महापालका सAचव
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

