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(I) 
नवी मुंबई महानगरपािलका 

थायी सिमती 
 
 

थायी सिमती या िदनांक 11 िडसबर 2014 रोजी भरले या सभेतील मंजरू /नामंजरू इ. ठरावाची 
मािहती संि त आिण मसदूा व पात खालील माणे आहे:- 

 

िवषय .01 

िद. 11 िडसबर 2014  

तुभ ेपणभमूी येथील IV सेल MSW (M&H) Rule-2000 माणे शा ो त 
प दतीने बंद कर या या कं ाटाबाबत, आयु तांचे िद.03/12/2014 चे प  

.नमुंमपा/श.अ./2693/2014.  
 

ठराव .132. 
 

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. िख लारी इ ा. ा.िल. या कं ाटदाराबरोबर यांनी 

काय लयीन अंदाजप कीय दरापे ा 24.00 ट के जा त दराने एकूण 

.15,28,90,523/- इत या खच ने करार कर यास तसेच िनयमानसुार भाववाढी पोटी 

देय असले या खच स महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 73(क) नसुार 

सचुिव या माणे, संमती दे यात यावी.'' 
 

िनणय :- संमत. 

 

िवषय .02 

िद. 11 िडसबर 2014  

कोपरखेरणे िवभागातील से.2 ए येथील फायर टेशन ते लॉट नं.8/65 पयत या गटार 
व फुटपाथची सधुारणा कर या या कं ाटाबाबत, आयु तांचे िद.09/12/2014 चे प  

.नमुंमपा/श.अ./2729/2014. 
 

ठराव .133. 
िद. 11 िडसबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. साईबाब क शन या कं ाटदाराबरोबर यांनी 

काय लयातील अंदाजप कीय दरापे ा 5.50 ट के जा त दराने एकूण 

.29,40,891/- इत या खच ने करार कर यास तसेच िनयमानसुार भाववाढी पोटी देय 

असले या खच स महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 73(क) नसुार 

सचुिव या माणे, संमती दे यात यावी.'' 
 

िनणय :- संमत. 
 

िवषय .03 

िद. 11 िडसबर 2014  

कोपरखेरणे गांव . .28 येथील जुने मासळी माकट तोडून निवन मासळी माकट 
बांध या या कं ाटाबाबत, आयु तांचे िद.09/12/2014 चे प  

.नमुंमपा/श.अ./2730/2014. 
 

ठराव .134. 
िद. 11 िडसबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. आग कर िस हील ॲ ड गाडन कॉ टर या 

कं ाटदाराबरोबर काय लयीन अंदाजप कीय दरापे ा 29.50 ट के जा त दराने 

एकूण . 33,51,007/- इत या खच ने करार कर यास तसेच िनयमानसुार भाववाढी 

पोटी देय असले या खच स महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 73(क) 

नसुार सचुिव या माणे, संमती दे यात यावी.'' 
 

िनणय :- संमत. 
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िवषय .04 

िद. 11 िडसबर 2014  

कोपरखेरणे . .32 से.8 येथील ि मतु  मेडीकल ते म नं.443 पयत या पावसाळी 
गटाराची सधुारणा कर या या कं ाटाबाबत, आयु तांचे िद.09/12/2014 चे प  

.नमुंमपा/श.अ./2728/2014. 
 

ठराव .135. 
िद. 11 िडसबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. अजवानी इ ा चर ा.िल. या 

कं ाटदाराबरोबर यांनी काय लयातील अंदाजप कीय दरापे ा 7.77 ट के जा त 

दराने एकूण . 40,42,975/- इत या खच ने करार कर यास तसेच िनयमानसुार 

भाववाढी पोटी देय असले या खच स महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या 

कलम 73(क) नसुार सचुिव या माणे, संमती दे यात यावी.'' 
 

िनणय :- संमत.  
  
िवषय .05 

िद. 11 िडसबर 2014  

नवी मुंबई महानगरपािलका काय े ातील (एम आय डी सी े ासह), दैनंिदन कचरा 
वाहतकूीची कामे, कं ाटी प दतीने कर या या कं ाटाबाबत, आयु तांचे 
िद.11/12/2014 चे प  .नमुंमपा/घक य/761/2014. 
 

ठराव .136. 
िद. 11 िडसबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. ए. जी. ए हायरो इ ा. ( ा.िल.) या 

कं ाटदाराबरोबर करार कर यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 

73(क) नसुार सचुिव या माणे, संमती दे यात यावी.'' 
 

िनणय :- संमत. 
 

िवषय .06 

िद. 11 िडसबर 2014  

ने ळ से.19(अे) येथील वंडस पाककरीता यव थापन एज सी नेम या या 
कं ाटाबाबत, आयु तांचे िद.10/12/2014 चे प  .नमुंमपा/उ ान/1027/2014. 
 

ठराव .137. 
िद. 11 िडसबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. अ वनी इ ा. ा.िल. या कं ाटदाराबरोबर       

. 3,78,00,000/- इत या खच ने करार कर यास महारा  महानगरपािलका 

अिधिनयमा या कलम 73(क) नसुार सचुिव या माणे, संमती दे यात यावी.'' 
 

िनणय :- संमत. 
 

िवषय .07 

िद. 11 िडसबर 2014  

नवी मुंबई महानगरपािलका िव द मे. ॲ थोनी वे ट हडँ लग सेल ( ा.िल.) 
यां यामधील िववादासंबंधीचा मखु लवाद, सेवािनवृ  यायाधीश 

ी.एम.जी.गायकवाड, मुंबई उ च यायालय यांनी िदले या यायिनवाडाबाबत, 
आयु तांचे िद.10/12/2014 चे प  .नमुंमपा/घक य/760/2014. 
 

ठराव .138. 
िनणय :- 

 
द तरी दाखल. 

 

(िच ा बािव कर) 
महापािलका सिचव ( .) 

    नवी मुंबई महानगरपािलका 
तयार केले :-  

1) ü̧Ö•Öë¦ü ¿ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ ü̧, (´ÖÖ.ÖÖê./×»Ö.) ---------- 
2) अशोक ú ¤êüÃÖÖ‡Ô, (´ÖÖ.ÖÖê./×»Ö.) -----------
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(II) 
नवी मुंबई महानगरपािलका 

थायी सिमती 
 

थायी सिमती या िदनांक 11 िडसबर 2014 (िद.04/12/2014 रोजीची तहकूब सभा) रोजी भरले या 
सभेतील मंजरू /नामंजरू इ. ठरावाची मािहती संि त आिण मसदूा व पात खालील माणे आहे:- 

 

िवषय .01 

िद. 11 िडसबर 2014  

पये पाच लाखापे ा जा त परंत ु पंचवीस लाखापे ा कमी खच या कामासंबंधी 
केले या कराराबाबत, आयु तांचे िद.25/11/2014, चे प  

.नमुंमपा/श.अ./2645/2014. 
ठराव .139. 
िनणय :- 

 
द तरी दाखल. 

 
 

सही/- 

(िच ा बािव कर) 
महापािलका सिचव ( .) 

नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

 
      

 

तयार केले :-  
3) ü̧Ö•Öë¦ü ¿ÖÖ. ¯Ö¾ÖÖ ü̧, (´ÖÖ.ÖÖê./×»Ö.) ---------- 
4) अशोक ú ¤êüÃÖÖ‡Ô, (´ÖÖ.ÖÖê./×»Ö.) -----------

-- 
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