
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा�लके�या शु�वार, �दनांक 26/08/2016 रोजी भरले'या माहे ऑग)ट 

म�ह+या�या सव�साधारण तहकुब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं234त आ6ण मसुदा 

)व7पात खाल9ल:माणे आहे. :- 

 

=वषय �. 03.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

@�डा व सां)कृCतक काय��म स�मतीचा �दनांक 04/08/2016 रोजीचा 

ठराव �. 2:- 

अFधकृत आतंरराGH9य )पधIत सहभागी होJयासाठK तसेच सहभागी 

झाले'या होतक7 खेळाडूनंा :�श3ण व इतर बाबीसाठK आFथ�क सहाOय 

देJयाबाबत आयPुतांचे �दनांक 28/07/2016चे पR �. नमुमंपा/@�डा व 

सां)कृ./445/2016. 

ठराव �. 1197.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

      "आयPुतां�या उपरोPत पRामWये तपशीलवार �द'या:माणे, सदरहू 

खेळाडुनंा अथ�सहाOय करJयासाठK येणारा वा=ष�क खच� सन 2016-17 या 

आFथ�क वषा�पासनू @�डा व सां)कृCतक =वभागाकडील @�डा �शGयवXृी/ 

खेळाडुनंा आFथ�क सहाOय या लेखा �शषा�खाल9 तरतदु रPकम 7. 25.00 

ल3 मधुन भाग=वता येईल व यापढेुह9 याच लेखा �शषा�खाल9 Zया-Zया 

वषा�तील तरतदु रकमेमधनू सदरचा खच� भाग=वJयात येईल. तर9, 

:)ता=वत के'या:माणे नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेRातील होतक7 

खेळाडूनंा अFधकृत आतंरराGH9य )पधIत सहभागी होJयासाठK तसेच 

सहभागी झाले'या होतक7 खेळाडुनंा :�श3ण व इतर बाबींसाठK अथ� 

सहाOय देJयास :)तावात नमदु करJयात आले'या बाब �मांक 1 त े6 

पकै\ बाब �मांक 3(1) मWये :)ता=वत के'या:माणे सबंधंीत 

खेळाडू/पालक हा नवी मुबंई महापा�लका 3ेRात @कमान 15 वषा� ऐवजी 2 

वषा�चा र�हवाशी असावा बाब �मांक 3(2) मWये सदर खेळाडूनंी मागील 

तीन वषा�त कCनGठ/व`रGठ  राGH9य )पधIत महाराGHाच े: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 काय�रत अस'यास सदरच े आथeक 

सहाOय �मळणार नाह9 ह9 अट वगळJयास तसेच बाब �मांक 5 मWये 

:)ता=वत Cनवड स�मतीत मा.महापौर, मा.उप महापौर, मा.सभागहृ नेत,े 

मा.=वरोधी प3 नेत,े मा.सभापती @�डा व सां)कृCतके काय��म स�मती 

यांचा समावेश करJयास, :)तावात नमदु करJयात आले'या बाबींसह 

सचु=व'या:माणे, मजुंर9 देJयांत यावी. " 

Cनण�य -           मजंूर 

  



=वषय �. 04.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

 

@�डा व सां)कृCतक काय��म स�मतीचा �दनांक 04/08/2016 रोजीचा ठराव 

�. 3:- 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 3Rेातील =वदयाथe खळेाडूनंा सधुार9त �\डा 

�शGयवXृी लाग ू करणेबाबत आयPुतांचे �दनांक 28/07/2016चे पR �. 

नमुमंपा/@�डा व सां)कृ./447/2016. 

ठराव �. 1198.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

      "आयPुतां�या उपरोPत पRामWये तपशीलवार �द'या:माणे, नवी 

मुबंई महानगरपा�लका 3ेRातील =वgयाथe खेळाडुनंा सधुार9त @�डा 

�शGयवXृी लाग ूकरणेबाबत�या :)ता=वत @�डा �शGयवXृी :दान करJयाचा 

वा=ष�क खच� @�डा व सां)कृCतक =वभागाकडील @�डा �शGयवXृी/खेळाडुनंा 

आFथ�क सहाOय या लेखा �शषा�खाल9 तरतदु रPकम 7. 25.00 ल3 मधुन 

भाग=वता येईल व यापढेुह9 याच लेखा �शषा�खाल9 Zया-Zया वषा�तील तरतदु 

रकमेमधून सदरचा खच� भाग=वJयात येईल. तर9 नवी मुबंई महापा�लका 

3ेRातील उदयो+मखु व होतक7 खेळाडुनंा अFधकाFधक :ोZसाहन �मळावे 

याकर9ता )पधा� आयोजना बरोबरच आFथ�क मदत सWुदा करता यावी. 

याकर9ता शासना�या शालेय �श3ण व @�डा =वभागा�या धतeवर सधुार9त 

@�डा �शGयवXृी :)तावात नमदु करJयात आले'या बाबींसह लाग ू

करJयास, तसेच यापढेु दर तीन वषा�नी 25 टPPयांनी @�डा �शGयवXृी 

रकमेत वाढ करJयास तसेच :)ता=वत अट9/शतe पकै\ अट �मांक 17 

मWये खेळांडूची कामFगर9 उपरोPत Cनकषावर तपासनू �शGयवXृी मजूंर 

अथवा नामजूंर करJयाच े अFधकार मा.आयPुत यांना असतील या ऐवजी 

मा.सभापती, @�डा व सां)कृCतक काय��म स�मती यांना असतील अशी 

दaु)ती करJयास या उपसचुनेसह सचु=व'या:माणे, मजुंर9 देJयांत यावी." 

Cनण�य -           मजंूर  

=वषय �. 05.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

नमुमंपा�या सव� 7hणालयांकर9ता आवcयक उपकरणे/इ+)Hयमुiटस ्  खरेद9 

करणेकर9ता :शासक\य मा+यता �मळणे�या :)तावाबाबत, आयPुतांच े

�दनांक 27/07/2016 च ेपR �. नमुमंपा/आरोhय/4800/2016. 

ठराव �. 1199.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

        "नवी मुबंई महानगरप�लके�या सव� 7hणालयां�या =व=वध 

=वभागांकर9ता आवcयक उपकरणे/इ+)Hयमुiटस ्  खरेद9 करJया�या 

कामासबंधंातील :)तावात नमदू करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम 

7. 42 कोट9, 01 लाख, 10 हजार, 413 माR इतPया खचा�स, 

सचु=व'या:माणे, :शासक\य मजूंर9 देJयात यावी" 

Cनण�य -         मजंूर  

  



 

=वषय �. 06.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

झुणका भाकर कi kा�या �ठकाणी इतर आहार योजना स7ु करJया�या 

:)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 28/07/2016 चे पR �. 

नमुमंपा/मालमZXा/2100/2016. 

ठराव �. 1200.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

        "झणुका भाकर कi kा�या �ठकाणी इतर आहार योजना स7ु 

करJयास, जागा अ+नदाता योजनiतग�त ‘‘जसे आहे तसे’’ या तZवावर 

उपरोPत अट9/शतeनसुार चाल=वJयास देJयासाठK, तसेच :)तावातील अट 

�. 2 मWये नमदु के'यानसुार नवी मुबंई महानगरपा�लकेच े र�हवाशी, 

अपगं व म�हला बचत गट, महानगरपा�लकेने अथ�सहाOय �दलेले 

लाभधारक व पवूeच े झणुका भाकर कi k चालक यांना :ाधा+य देणे या 

ऐवजी पवुeचे 22 झणुका भाकर कi k चालकांना व )थाCनक :क'पn)तांना 

:ाधा+य देJयास, अट �. 3 मWये  नमदु के'यानसुार चाल ू

बाजारभावा:माणे (रेडी रेकनर दराने) या ऐवजी ठाणे व मुबंई 

महानगरपा�लके:माणे a. 500/- इतके भईुभाड ेआकारJयास, अट �. 20 

मWये नमदु के'यानसुार :)ता=वत =वलबं श'ुक 10% ऐवजी शासना�या 

Cनयमानसुार 2% आकारJयास आ6ण अट �. 22 मWये :)ता=वत 

परवानगी व अनpुा (�लqह ॲJड लायसन) �या अट9 व शतe ठर=वJयाचा 

आ6ण कi k चालक व मनपा यामWये कोणतहे9 वाद झा'यास या 

सबंधंीतील अCंतम Cनण�य घेJयाचे अFधकार मा. आयPुत ऐवजी मा. 

सव�साधारण सभेस असेल या उपसचूनेसह, महाराGH महानगरपा�लका 

अFधCनयम कलम 79 अ+वये, सचु=व'या:माणे मजूंर9 देJयात यावी."   

Cनण�य -             मजंूर  

=वषय �. 07.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेRात बेलापरू =वभागातील रमाबाई 

आबेंडकरनगर व सभंाजीनगर येथे मलCन:सारण वा�हनी टाकJया�या 

:)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 30/07/2016 च े पR �. 

नमुमंपा/श.अ./983/2016. 

ठराव �. 1201.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

         "नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेRात बेलापरू =वभागातील 

रमाबाई आबेंडकर नगर व सभंाजी नगर येथे मलCन:)सारण वा�हनी 

टाकJया�या कामासबंधंातील :)तावात नमदू करJयात आले'या बाबींसह 

एकूण रPकम 7. 94 लाख, 33 हजार 657 माR इतPया खचा�स, 

सचु=व'या:माणे, :शासक\य मजुंर9 देJयात यावी." 

Cनण�य - मजंूर 

=वषय �. 08.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

नवी मुंबई महानगरपा�लके�या सन 2015-2016 या वषा��या वा=ष�क पया�वरण 

ि)थती दश�क अहवालास मंजूर9 �मळJया�या :)तावाबाबत, आयुPतांचे �दनांक 

30/07/2016 चे पR �. नमुंमपा/श.अ/984/ 2016. 

ठराव �. 1202.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 
    "नवी मुंबई महानगरपा�लके�या सन 2015-16 या वषा��या वा=ष�क पया�वरण 

ि)थती दश�क अहवाल महाराGH महानगरपा�लका अFधCनयमा�या कलम 67 अ े

अ+वये, राtय शासनाकड ेपाठ=वJयास, सुच=व'या:माणे, मंजुर9 देJयात यावी." 

Cनण�य -          )थFगत 



=वषय �. 09.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�3ेRातील @कऑPस/दकुान-गाळे/काया�लये 

05 वषा�कर9ता परवानगी व अनpुा (�लqह ॲJड लायसन) तZवावर 

देJया�या :)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 01/08/2016 चे पR �. 

नमुमंपा/मालमXा/2183/2016. 

ठराव �. 1203.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

           "नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�3Rेातील @कऑPस/दकुान-

गाळे/काया�लये 05 वषा�कर9ता परवानगी व अनpुा (�लqह ॲJड लायसन) 

तZवावर देJयास, :)तावात नमदू करJयात आले'या बाबींसह, महाराGH 

महानगरपा�लका अFधCनयम कलम 79 नसुार महापा�लकेच े qयावसाCयक 

दकुान गाळे जा�हर Cन=वदा :�सWद क7न, चाल ू बाजारभावापे3ा (रेडी 

रेकनर दर) )पधा�Zमक`रZया जादा दर देणाuया qयPती/स)ंथा यांना 05 

वषा�साठK =वत`रत करJयाचे व महाराGH महानगरपा�लका अFधCनयम 

कलम 73 :माणे स=ंवदा करJयाचे अFधकार मा. आयPुत, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका यांना :दान करणेस, सचु=व'या:माणे, मजुंर9 देJयात 

यावी." 

Cनण�य -          मजंूर 

=वषय �. 10.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

ऐरोल9 =वभागातील समतानगर, साईनाथवाडी, ऐरोल9नाका व गणपती 

कॉलनी येथ े वयैिPतक शौचालय (IHHL) बांधणेकर9ता मलCन:)सारण 

वा�हनी टाकJया�या :)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 03/08/2016 च े

पR �. नमुमंपा/श.अ/1007/2016. 

ठराव �. 1204.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

           "ऐरोल9 =वभागातील समतानगर, साईनाथवाडी, ऐरोल9नाका 

व गणपती कॉलनी येथ े वयैिPतक शौचालय (IHHL) बांधणेकर9ता 

मलCन:)सारण वाह9नी टाकJया�या कामासबंधंातील :)तावात नमदू 

करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम 7. 87 लाख, 67 हजार, 793 

माR इतPया खचा�स, तसेच Cनयमानसुार देय असले'या भाववाढ9�या 

रPकमेस, सचु=व'या:माणे, :शासक\य मजुंर9 देJयात यावी." 

Cनण�य -           मजंूर 

=वषय �. 11.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

नवी मुंबई महानगरपा�लके�या काय�3ेRातील जाँFगगं Hॅक, बस )थानके व 

साव�जCनक  उपयोगा�या �ठकाणी )टेनलेस )ट9ल धातू पासनू तयार केलेले �लटर 

|ब+स बस=वJया�या  :)तावाबाबत, आयुPतांचे �दनांक 03/08/2016 चे पR �. 

नमुंमपा/घकqय/1050/2016. 

ठराव �. 1205.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

          "नवी मुंबई महानगरपा�लके�या काय�3ेRातील जाँFगगं Hॅक, बस 

)थानके व साव�जCनक उपयोगा�या �ठकाणी )टेनलेस )ट9ल धातू पासून तयार 

केलेले �लटर |ब+स बस=वJयास, तसेच तर9 800 नग )टेनलेस ि)टल�या 

|ब+सचा पुरवठा करणे व नमुंमपा Cनधा�`रत कaन देईल Zया �ठकाणी खडडा 

खोदनू �समiट 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 काया�लयीन :णाल9 नुसार )पधा�Zमक 

Cन=वदा माग=वJयास व सदरचा खच� घनकचरा qयव)थापन =वभागा�या सन 

2016-17 मधील अथ�संक'पातील लेखा�शष� �. CE/A20/2124 “कचरा कंुडी 

खरेद9” 500 ल3 मधील तरतुद9 मधुन भाग=वJयास, :)तावात नमूद करJयात 

आले'या बाबींसह, सुच=व'या:माणे, :शासक\य मंजुर9 देJयात यावी." 

Cनण�य -           मंजूर 



=वषय �. 12.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या नतुन म�ुयालयातील हाऊस@क=पगंची कामे 

कंRाट9 तZवावर करJया�या :)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 

03/08/2016 च ेपR �. नमुमंपा/घकqय/ 1051/2016. 

ठराव �. 1206.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

         "नवी मुबंई महानगरपा�लके�या नतुन म�ुयालयातील 

हाउस@कपींगची कंRाट9 कामे Area Basis वर करणेकर9ता बहृ+मुबंई 

बांधकाम =वभागाची दरसचुी सन 2016-2017 व याववुe :)तावात नमदु 

दरानसुार असनू, :)तावात नमदू करJयात आले'या बाबींसह, अदंाजक\य 

खच� रPकम 7. 99 लाख, 83 हजार, 304 माR × 3 वष� = रPकम 7. 2 

कोट9, 99 लाख, 49 हजार, 912 माR इतPया खचा�स, सधुार9त  

:शासक\य मजंुर9 देJयास आ6ण यासाठK गे'या 2 वषा�पासनू काय�रत 70 

कामगार आहेत तसेच ठेवJयास आ6ण सदर कामगारांना @कमान वेतन 

कायदयानसुार वेतन आ6ण वेतनाचा फरक पवु�ल3ी :भावाने अदा 

करJयास सचु=व'या:माणे उपसचुनेसह मजंुर9 देJयात यावी." 

Cनण�य -            मजंूर  

=वषय �. 13.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

साव�जCनक 7hणालय ने7ळ व ऐरोल9 कर9ता मे�डकल गॅसेसपाईपलाईन 

�स)ट9म काया�+वीत करणेक`रता :शासक\य मा+यता �मळJया�या 

:)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 03/08/2016 च े पR �. 

नमुमंपा/आरोhय/5051/2016. 

ठराव �. 1207.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

           "नवी मुबंई महानगरपा�लके�या साव�जCनक ahणालय नेaळ 

व ऐरोल9 कर9ता मे�डकल गॅसेसपाईपलाईन �स)ट9म काया�+वीत 

करJया�या कामासबंधंातील, :)तावात नमदू करJयात आले'या बाबींसह 

एकूण रPकम 7. 11 कोट9, 41 लाख माR इतPया खचा�स, आ6ण 

:)ता=वत एचट9एम 02-01 समवेत �डन :णाल9–�ॅगर इं�डया �ल�मटेड-

आयएसओ, एनएसपीए या टेPनॉलॉजीचा Cन=वदा :@�येत )पधा� होणेसाठK 

समा=वGट करJयास सचु=व'या:माणे, :शासक\य मजुंर9 देJयात यावी 

Cनण�य -            मजंूर 

=वषय �. 14.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

घणसोल9 =वभागातील नो�सलनाका येथे वयैिPतक शौचालय (IHHL) 

बांधणेक`रता मलCन:)सारण वा�ह+या टाकणे, नाद7ु)त झाले'या र)Zयाची 

सधुारणा करणे, र)Zयालगत आर.सी.सी. �ने, फुटपाथ व डPट बांधणे व 

=वदयतुीकरणाची कामे करणे�या :)तावाबाबत, आयPुतांच े �दनांक 

04/08/2016 च ेपR �. नमुमंपा/श.अ./1010/2016. 

ठराव �. 1208.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

        "घणसोल9 =वभागातील नो�सलनाका येथ े वय़ैिPतक शौचालय 

(IHHL) बांधणेकर9ता मलCन:)सारण वा�ह+या टाकणे, नादaु)त झाले'या 

र)Zयाची सधुारणा करणे, र)Zयालगत आर.सी.सी �ने, फुटपाथ व डPट 

बांधणे व =वgयतुीकरणाची कामे करJया�या कामासबंधंीतील :)तावात 

नमदू करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम 7. 6 कोट9, 74 लाख, 

30 हजार, 604 माR इतPया खचा�स, सचु=व'या:माणे, :शासक\य मजंुर9 

देJयात यावी." 

Cनण�य - मजंूर 

  



=वषय �. 15.  

�दनांक 16 ऑग)ट 2016 

 

तभुI =वभागातील सानपाडा सेPटर-20 येथील मल:@�या कi kापासनू त े

जुईनगर सेPटर– 22 पय�त 1400 मी.मी. qयासाची मलCन:सारण वा�हनी 

टाकणे व इतर अनषुFंगक कामे करणे�या :)तावाबाबत, आयPुतांच े

�दनांक 04/08/2016 च ेपR �. नमुमंपा/श.अ./1012/2016. 

ठराव �. 1209.  

�दनांक 26 ऑग)ट 2016 

        "तभुI =वभागातील सानपाडा सेPटर- 20 ये थील मल:@�या 

कi kापासनू त े जुईनगर सेPटर-22 पय�त 1400 मी.मी qयासाची 

मलCन:)सारण वा�हनी टाकणे व इतर अनषुFंगक कामे करJया�या 

कामासबंधंातील :)तावात नमदू करJयात आले'या बाबींसह एकूण रPकम 

7. 1 कोट9, 64 लाख, 36 हजार, 540 माR इतPया खचा�स, तसेच 

Cनयमानसुार देय असले'या भाववाढ9�या रPकमेस, सचु=व'या:माणे, 

:शासक\य मजंुर9 देJयात यावी. 

Cनण�य - मजंूर 

 

 

सह9/- 

 (FचRा बा=व)कर) 

महानगरपा�लका सFचव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 


