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नवी मुंबई महानगरपािलका 
थायी सिमती 

 
 

थायी सिमती या िदनांक 28 नो हबर 2014 रोजी भरले या सभेतील मंजरू /नामंजरू इ. ठरावाची 
मािहती संि त आिण मसदूा व पात खालील माणे आहे:- 

 

िवषय .01 

िद. 28 नो हबर 2014  

 सन 2014-15 या अथसंक पातील तरतुद चे पुनिविनयोजन कर या या 
तावाबाबत, आयु तांचे िद.21/11/2014 चे प  .नमुंमपा/लेखा/921/2014 

ठराव .119. 
िनणय :- 

  

मनपास िशफारस. 

 

िवषय .02 

िद. 28 नो हबर 2014  

 नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील बेलापरू िवभागातील मलिन: सारण 
यव थे या देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-1(ने ळ से टर-50 

व बेलापरू से टर-12 येथील मलिन: सारण ि या क  वगळून),  आयु ताचे िद. 
27/11/2014 चे प  .नमुंमपा/अ.श.अ./1407/2014.  
 

ठराव .120. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. अे.के.इले ी ट ॲ ड व स या कं ाटदाराबरोबर 

र कम .1,81,95,000/- 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. 28 नो हबर 2014  

नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील कोपरखैरणे िवभागातील मलिन: सारण 
यव थे या देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-5 (कोपरखैरणे 

िवभागातील से टर-14 मल ि या क  वगळून सव े ),  आयु ताचे िद. 
27/11/2014 चे प  .नमुंमपा/अ.श.अ./1408/2014  
 

ठराव .121. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. एम. एस. जाधव या कं ाटदाराबरोबर र कम 

.1,45,80,000/- 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 .04 

िद. 28 नो हबर 2014  

 नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील ऐरोली व िदघा िवभागातील मलिन: सारण 
यव थे या देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-6 (ऐरोली 

िवभागातील से टर-18 मल िकया क  वगळून सव े ),  आयु ताचे िद. 
27/11/2014 चे प  .नमुंमपा/अ.श.अ./1409/2014.  
 

ठराव .122. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. ीराज एंटर ायजेस या कं ाटदाराबरोबर र कम 

.1,12,25,760/- 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 .05 

िद. 28 नो हबर 2014  

नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील तुभ िवभागातील मलिन: सारण यव थे या 
देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-4( तुभ िवभागातील से टर-18 
मल ि या क  वगळून उविरत सव े ),  आयु ताचे िद. 27/11/2014 चे प  

.नमुंमपा/अ.श.अ./1410/2014.  
 

ठराव .123. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. िकशन कं शन या कं ाटदाराबरोबर र कम 

.2,01,60,500/- 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 .06 

िद. 28 नो हबर 2014  

 नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील घणसोली िवभागातील मलिन: सारण 
यव थे या देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-7(घणसोली 

िवभागातील सव े  ), आयु ताचे िद. 27/11/2014 चे प  

.नमुंमपा/अ.श.अ./1411/2014 
 

ठराव .124. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. योगीराज पॉवरटेक ा.िल. या कं ाटदाराबरोबर 

र कम .97,20,000/- 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 .07 

िद. 28 नो हबर 2014  

नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील वाशी िवभागातील मलिन: सारण यव थे या 
देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-3 (वाशी िवभागातील सव    

े  ), आयु ताचे िद. 27/11/2014 चे प  .नमुंमपा/अ.श.अ./1405/2014. 
 

ठराव .125. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. एम. एन. काळभोर या कं ाटदाराबरोबर र कम 

.1,97,00,000/- 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 .08 

िद. 28 नो हबर 2014  

नवी मुंबई महानगरपािलका े ातील ने ळ िवभागातील मलिन: सारण यव थे या 
देखभाल, दु तीचे सवसमावेशक कं ाटबाबत, झोन-2 (ने ळ िवभागातील सव 

े ), आयु ताचे िद. 27/11/2014 चे प  .नमुंमपा/अ.श.अ./1406/2014. 
 

ठराव .126. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. मंगलमतु  एंटर ायजेस या कं ाटदाराबरोबर 

र कम .1,79,99,400/- इत या खच ने करार कर यास तसेच िनयमानसुार 

भाववाढी पोटी देय असले या खच स महारा र महानगरपािलका अिधिनयमा या 

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

िनणय :- संमत. 
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िवषय .09 

िद. 28 नो हबर 2014  

नमुंमपा े ातील ने ळ फेज-1 व से टर 19, 19अ,े. से टर 21,23,25,27,29 आिण 
दारावे गांव या भागामधील जलउदंचन क  चालिवणे व देखभाल कर याचे 
सवसमावेशक कं ाटाबाबत (झोन .5),  आयु ताचे िद. 28/11/2014 चे प  

.नमुंमपा/अ.श.अ./1414/2014. 
 

ठराव .127. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. िरलाय स क शन या कं ाटदाराबरोबर 

सवसमावेशक कं ाटा या पिह या वष करीता र कम .1,21,00,000/- 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 .10 

िद. 28 नो हबर 2014  

नमुंमपा े ातील ने ळ फेज-2 व फेज-3 व से टर 28, से टर 30 या भागामधील 
जलउदंचन क  चालिवणे व देखभाल कर याचे कामासह जलिवतरण यव थेचे 
देखभाल व दु ती कर याचे सवसमावेशक कं ाटाबाबत (झोन .4),  आयु ताचे 

िद. 28/11/2014 चे प  .नमुंमपा/अ.श.अ./1413/2014. 
 

ठराव .128. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. मंगलमतु  एंटर ायजेस या कं ाटदाराबरोबर 

सवसमावेशक कं ाटासाठी पिह या वष करीता र कम .97,80,000/- 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 .11 

िद. 28 नो हबर 2014  

नमुंमपा े ातील ने ळ से टर 
36,38,40,42,42अे,44,44अे,46,46अे,48,48अे,50,52,54 आिण 58िक ले 
गावठाण व करावे भागातील जलउदंचन क  चालिवणे व देखभाल कर याचे 
सवसमावेशक कं ाटाबाबत (झोन .3),  आयु ताचे िद. 28/11/2014 चे प  

.नमुंमपा/अ.श.अ./1412/2014. 
 

ठराव .129. 
िद. 28 नो हबर 2014  

           "उपरो त िवषयासंदभ त मे. मंगलमतु  एंटर ायजेस या कं ाटदाराबरोबर 

सवसमावेशक कं ाटासाठी पिह या वष करीता र कम .80,20,000/- इत या 

खच ने करार कर यास महारा  महानगरपािलका अिधिनयमा या कलम 73(क) 

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

िनणय :- संमत. 
            सही/-  

 (ि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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