
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 22/02/2017 रोजी भरले या माहे फे"ुवार# 

म�ह$याया सव&साधारण तहकुब सभेत (�दनांक 15 फे"ुवार# 2016) मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची 

मा�हती सं234त आ6ण मसुदा 7व8पात खाल#ल:माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 36.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
ने8ळ से.26 येथील पामबीचलगत असले या वॉटर बॉडी व 

सभोवतालया पCरसराच े सुशो	भकरण करEयाया :7तावाबाबत, 

आयुFतांच े �दनांक 05/10/2016 चे पG H. 

नमंुमपा/श.अ./1381/2016. 

ठराव �. 1529.  
�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

           "ने8ळ से.26 येथील पामबीचलगत असले या वॉटर बॉडी व 

सभोवतालया पCरसराच ेसशुो	भकरण करEयाया कामासबंधंातील :7तावात 

नमदू करEयात आले या बाबींसह एकूण रFकम 8. 18 कोट#, 33 लाख, 93 

हजार 910 माG इतFया खचा&स, सचुNव या:माणे, सधुाCरत :शासकOय 

मजंुर# देEयात यावी. " 

+नण�य - मजंूर 

�वषय �. 60.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
नमंुमपाया NवNवध Nवभागाया दैनं�दन कामाकCरता इ$टेQेटेड 

इंटर:ाईज सो यूशन Nवक	सत करEयाया :7तावाबाबत, आयुFतांच े

�दनांक 15/12/2016 च ेपG H. नमंुमपा/ श.अ./2343/2016. 

ठराव �. 1530.  
�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

        "नमुमंपाया NवNवध Nवभागाया दैन�ंदन कामाकCरता इ$टेQेटेड 

इंटर:ाईज सो यशून Nवक	सत करEयाया कामासबंधंातील :7तावात नमदू 

करEयात आले या बाबींसह एकूण रFकम 8. 22 कोट#, 62 लाख, 75 

हजार माG इतFया खचा&स, सचुNव या:माणे, :शासकOय मजुंर# देEयात 

यावी. " 

+नण�य - /थ1गत 

�वषय �. 64.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
तुभT Nवभागातील सेFटर 22 येथे गु4ता वजन काटा, ॲपेटाईट हॉटेल 

चौक ते अशोक सहकार# सं7था पयWत र7Xयाच े काँZHट#करण व 

डांबर#करण करEयाया :7तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 

16/12/2016 चे पG H. नमंुमपा/का.अ.(तु)/2363/2016. 

ठराव �. 1531.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

        "तभुT Nवभागातील सेFटर 22 येथे ग4ुता वजन काटा, ॲपेटाईट 

हॉटेल चौक त े अशोक सहकार# स7ंथा पयWत र7Xयाचे काँZHट#करण व 

डांबर#करण करEयाया कामासबंधंातील :7तावात नमदू करEयात आले या 

बाबींसह एकूण रFकम 8. 3 कोट#, 75 लाख, 91 हजार, 927 माG इतFया 

खचा&स, सचुNव या:माणे, :शासकOय मजुंर# देEयात यावी. " 

+नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 68.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
नमुमंपा काय&3ेGातील अन[धकृत त]ये यांचे ^नयंGण व ^नयमन 

करEयाया :7तावाबाबत, आयुFतांच े�दनांक 23/12/2016 चे पG H. 

नमंुमपा/आरो_य/7872/2016. 

ठराव �. 1532.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

        "नममुपंा काय&3ेGातील अन[धकृत त]ये यांच े^नयGंण व ^नयमन 

करEयाया :7तावात नमदु के या:माणे महारा`a महानगरपा	लका कायदा 

1949 मधील कलम 376(1)(क)(चार) अ$वये कोणXयाह# bयFतीस 

कोणXयाह# जागेत Zकंवा जागेवर घोड,े गरेुढोर Zकंवा अ$य चतु̀ पाद :ाणी 

Xयापासनू 	मळणाeया कोणXयाह# मालाया NवHOसाठf ठेवणेकर#ता परवाना 

देEयाची काय&वाह# करणेस व महारा`a नागर# 3ेGामgये गरेु पाळणे आ6ण 

Xयांची ने आण करणे (^नयGंण) अ[ध^नयम 1976 कलम 2 (फ) नसुार 

पा	लका वhैयZकय अ[धकार# यांची परवाना अ[धकार# iहणून शासनाची 

मा$यता घेणे व शासन राजपGात :	सgद करणे, :7तावात नमदू करEयात 

आले या बाबींसह, सचुNव या:माणे, मजुंर# देEयात यावी. " 

+नण�य - �वधी व आरो7य स�मतीकड ेपरत  

�वषय �. 70.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आ7थापनेवर#ल आरो_य 

Nवभागाअतंग&त वैªZकय अ[धकार# वेतनjेणी 15600-39100 Qेड 

वेतन k.5400/- व Xयावर#ल संवगा&तील अ[धकाeयांचे सेवा^नवXृतीच े

वय 58 वषT वkन 60 वषा&पयWत वाढNवणेस मा$यता 	मळEयाया 

:7तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 05/01/2017 च े पG H. 

नमंुमपा/आरो_य/92/2017. 

ठराव �. 1533.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

            "नवी मुबंई महानगरपा	लकेया आ7थापनेवर#ल आरो_य 

Nवभागाअतंग&त वªैZकय अ[धकार# वेतनjेणी 15600-39100 Qेड वेतन 

k.5400/- व Xयावर#ल सवंगा&तील अ[धकाeयांचे सेवा^नवXृतीचे वय शासन 

^नण&य H. सेवा^न 1815/:.H.2016/सेवा-2, �दनांक 03 स4टmबर 2015 

अ$वये वhैयZकय अ[धकाeयांचे सेवा^नवXृतीचे वय 58 वषT वkन 60 

वषा&पयWत वाढNवणेस, :7तावात नमदू करEयात आले या बाबींसह, 

सचुNव या:माणे, मजुंर# देEयात यावी." 

+नण�य - नामंजूर 

�वषय �. 74.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
पामबीच मागा&ची Zक ला जंFशन त े वाशी से. 17 	स_नल पयWत 

मायHो सफT 	सगं लेयर टाकून सुधारणा करEयाया :7तावाबाबत, 

आयुFतांच े�दनांक 06/01/2017 च ेपG H. नमंुमपा/श.अ./36/2017. 

ठराव �. 1534.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

          "पामबीच मागा&ची Zक ला जंFशन त े वाशी से. 17 	स_नल 

पयWत मायHो सफT 	सगं लेयर टाकून सधुारणा करEयाया कामासबंधंातील 

:7तावात नमदू करEयात आले या बाबींसह एकूण रFकम 8. 7 कोट#, 86 

लाख, 35 हजार, 783 माG इतFया खचा&स, सचुNव या:माणे, :शासकOय 

मजंुर# देEयात यावी." 

+नण�य - मजंूर 



�वषय �. 75.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
नेkळ Nवभागातील भूखडं H.51 (	शरवणे फाटा जवळ) ते तुभT 

उoडाणपुल पयWत र7Xयाची डांबर#करणाने सुधारणा करणे व पदपथ 

बांधEयाया :7तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 06/01/2017 चे पG 

H. नमंुमपा/श.अ./37/2017. 

ठराव �. 1535.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

           "नेkळ Nवभागातील भखूंड H.51 (	शरवणे फाटा जवळ) त े

तभुT उoडाणपलु पयWत र7Xयाची डांबर#करणाने सधुारणा करणे व पदपथ 

बांधEयाया कामासबंधंातील :7तावात नमदू करEयात आले या बाबींसह 

एकूण रFकम 8. 2 कोट#, 50 लाख, 83 हजार, 018 माG इतFया खचा&स, 

सचुNव या:माणे, :शासकOय मजुंर# देEयात यावी." 

+नण�य - मजंूर 

�वषय �. 82.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
सी.बी.डी. सेFटर 19/20, भूखडं H.एम.बी.जी.-1 येथील दफनभूमी 

“bयव7थापन व पCरचलनाकर#ता” वाटपीत करEयाया :7तावाबाबत, 

आयुFतांच े �दनांक 06/01/2017 चे पG H. 

नमंुमपा/मालमXता/26/2017. 

ठराव �. 1536.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

             "सी.बी.डी. सेFटर 19/20, भखूंड H.एम.बी.जी.-1, 3ेGफळ 

7571.75 चौ.मी. चा भखूडं मे. जमात े मिु7लम a7ट, शहाबाज, बेलापरू, 

नवी मुबंई, सेFटर-19, शहाबाज जामा मिज7द, बेलापरू, नवी मुबंई यांना 

“दफनभमूी” तसेच “bयव7थापन व पCरचलन” या :योजनाकर#ता 30 अ 

पGास अ[धन राहून देEयाया आ6ण सबं[ंधत स7ंथा / a7ट समवेत 

महारा`a महानगरपा	लका अ[ध^नयम (सन 1949 चा मुबंई अ[ध^नयम H. 

59) मधील कलम 79 (क) अ$वये करारनामा करEयास, सचुNव या:माणे, 

मजंुर# देEयात यावी." 

+नण�य - मजंूर 

�वषय �. 86.  

�दनांक 15 फे$वुार% 2017. 
नवी मंुबई महानगरपा	लका :भाग^नहाय हागणदार# मुFत जा�हर 

के याची मा�हती सादर करEयाया :7तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 

17/01/2017 चे पG H. नमंुमपा/उ.आ. (7व.म.अ.)./24/2017. 

ठराव �. 1537.  

�दनांक 22 फु$वुार% 2017 

           "नवी मुबंई महानगरपा	लका 3Gेातील सव& 111 :भाग^नहाय 

हागणदार# मFुत जा�हर के याची मा�हती सादर करEयास, :7तावात नमदू 

करEयात आले या बाबींसह, सचुNव या:माणे, मजुंर# देEयात यावी. " 

+नण�य - /थ1गत 

 

                                                                     सह#/- 

     महापा�लका स1चव  

    नवी मुबंई महानगरपा�लका  


