
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    �वशषे�वशषे�वशषे�वशषे    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

    

महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 05 माच� 2019 रोजी भरले)या �वशषे सव�साधारण सभेत 

मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स0ं12त आ4ण मसदुा 5व6पात खाल8ल9माणे आहे.:- 

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले)याकेले)याकेले)याकेले)या    आ4णआ4णआ4णआ4ण    उ=चतउ=चतउ=चतउ=चत    काय�वाह8साठ>काय�वाह8साठ>काय�वाह8साठ>काय�वाह8साठ>    पाठ�वले)यापाठ�वले)यापाठ�वले)यापाठ�वले)या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद8याद8याद8याद8    

        माहेमाहेमाहेमाहे    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019 2019 2019 2019 चीचीचीची    �वशषे�वशषे�वशषे�वशषे    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

@@@@....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावंेनावंेनावंेनावंे    आ4णआ4णआ4णआ4ण    सं012तसं012तसं012तसं012त    �वषय�वषय�वषय�वषय    �वषय�वषय�वषय�वषय    @@@@. . . . वववव    

म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ9ायअ�भ9ायअ�भ9ायअ�भ9ाय    

1.1.1.1.    AीAीAीAी. . . . अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

माहे CडसDबर 2018 म�हFया�या सव�साधारण सभेत Aी. मोमीन, 

सहा. सचंालक, नगररचना यांच े कामकाजाबाबत अन@ुमे 20 

आ4ण 24 CडसDबर 2018 रोजी उहापोह मोठया 9माणावर झाला 

आहे. Aी. मोमीन, सहा. सचंालक, नगररचना यांनी 5थाJनक 

9क)पK5तांवर मोठया 9माणावर अFयाय केला आहे. तसेच 

बांधकाम परवानगी व भोगवटा 9माणपM देताना आम जनतलेा 

वेठ>स धरणे याबाबत�या Jनयमांचा आ4ण कायदेशीर बाबींचा 

अFवयाथ� चुकNचा लावनु कामकाजाची अडवणुक केल8 आहे. 

Oयामळेु नवी मुबंई पPर1ेMात भयभीत असे असरु01त वातावरण 

नागPरकांमQये Jनमा�ण झाले आहे. या5तव Aी. मोमीन, सहा. 

सचंालक, नगररचना यांना महानगरपा�लके�या सेवेतनु ताOकाळ 

काय�मRुत कSन Oयांची सेवा शासना�या मळु �वभागात 

9OयावJत �त करTयात यावी.    

04 

माच� 

1069 

05/03/2019 

(�वशषे सभा) 

मजंूर 

 

 

 

�वषय�वषय�वषय�वषय    @@@@. 5. 5. 5. 5    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या वतीने खेळाडु दOतक घेऊन [यवसाJयक सघं 

तयार करTया�या 95तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 18/02/2019 चे पM @. 

नमुमंपा/\@डा व सां5कृ/134/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 1070. 1070. 1070. 1070    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या वतीने कबडडी, खो-खो व शटु8ंगबॉल या 

खेळाच े अJंतम Jनवड झाले)या खेळाडुनंा दOतक घेऊन खेळाडुनंा 9ोOसाहन 

देणेकर8ता खेळाडु दOतक योजना राब�वणेस, सचु�व)या9माणे, 9शास\कय मजुंर8 

देTयात यावी." 

Jनण�यJनण�यJनण�यJनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



�वषय�वषय�वषय�वषय    @@@@. 6. 6. 6. 6    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

5थायी स�मतीचा श@ुवार, �दनांक 01 माच� 2019 चा ठराव 465465465465:- 

""""सदंभ� सदंभ� सदंभ� सदंभ� ::::---- आयRुतांच े�दनांक.15/02/2019, चे पM @.नमुमंपा/श.अ./467/2019. 

 

        महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करTयात यावी कN, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका 1ेMातील �व�वध वापरा�या नळजोडणीधारकांना 95तावात नमदू 

करTयात आले)या बाबींसह, आकारTयात येत असले)या पाणी दरां�या 95ता�वत 

बाबबाबबाबबाब    @माकं@माकं@माकं@माकं    1111.अअअअ) ) ) ) पवुbचेपवुbचेपवुbचेपवुbचे    cलॅटरेटधारकcलॅटरेटधारकcलॅटरेटधारकcलॅटरेटधारक    ((((सQयाचेसQयाचेसQयाचेसQयाचे    जलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारक) ) ) ) याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    9माणेच9माणेच9माणेच9माणेच  

बबबब) ) ) ) गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण    वववव    झोपडपeीतीलझोपडपeीतीलझोपडपeीतीलझोपडपeीतील    जलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारक    घरगतुीघरगतुीघरगतुीघरगतुी    KाहकKाहकKाहकKाहक    आ4णआ4णआ4णआ4ण    कककक) “) “) “) “अअअअ” ” ” ” 

[यJतPरRत[यJतPरRत[यJतPरRत[यJतPरRत    सव�सव�सव�सव�    9कार�या9कार�या9कार�या9कार�या    JनवासीJनवासीJनवासीJनवासी    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती यानंायानंायानंायानंा 95ता�व95ता�व95ता�व95ता�वतततत    SSSS. 4.75/. 4.75/. 4.75/. 4.75/----    9ती9ती9ती9ती    1000 1000 1000 1000 

�लटर�लटर�लटर�लटर    यायायाया    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    दरमहादरमहादरमहादरमहा    9ती9ती9ती9ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    30,000 30,000 30,000 30,000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरापयiतवापरापयiतवापरापयiतवापरापयiत    सरसकटसरसकटसरसकटसरसकट    दरदरदरदर    

महामहामहामहा    9ती9ती9ती9ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    SSSS.50/.50/.50/.50/----    वववव    Oयापढु8लOयापढु8लOयापढु8लOयापढु8ल    9ती9ती9ती9ती    1000 1000 1000 1000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरासाठ>वापरासाठ>वापरासाठ>वापरासाठ>    SSSS.4.75/.4.75/.4.75/.4.75/----

,  ,  ,  ,  बाबबाबबाबबाब    @माकं@माकं@माकं@माकं    2 2 2 2 मQयेमQयेमQयेमQये    नमदुनमदुनमदुनमदु के)यानसुारके)यानसुारके)यानसुारके)यानसुार    शाळाशाळाशाळाशाळा, , , , कॉलेजकॉलेजकॉलेजकॉलेज, , , , धम�दायधम�दायधम�दायधम�दाय    नkदणीकृतनkदणीकृतनkदणीकृतनkदणीकृत    

स5ंथास5ंथास5ंथास5ंथा, , , , �श1�श1�श1�श1णणणण    मडंळेमडंळेमडंळेमडंळे    यानंायानंायानंायानंा    95ता�वत95ता�वत95ता�वत95ता�वत    SपयेSपयेSपयेSपये    11/11/11/11/----    यायायाया    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    SपयेSपयेSपयेSपये    4.75/4.75/4.75/4.75/----    ,,,, बाबबाबबाबबाब    

@माकं@माकं@माकं@माकं 3333 कककक)  )  )  )  मQयेमQयेमQयेमQये        95ता�वत95ता�वत95ता�वत95ता�वत    �वना�वना�वना�वना    जलमापकजलमापकजलमापकजलमापक    KाहकKाहकKाहकKाहक    ((((गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण    वववव    झोपडपeीझोपडपeीझोपडपeीझोपडपeी    

1Mेा1Mेा1Mेा1Mेा    अतंग�तअतंग�तअतंग�तअतंग�त) ) ) ) साठ>साठ>साठ>साठ>    95तावीत95तावीत95तावीत95तावीत    SSSS.1830/.1830/.1830/.1830/----    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    SSSS. 1000/. 1000/. 1000/. 1000/----    9ती9ती9ती9ती    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना        

बाधंकामबाधंकामबाधंकामबाधंकाम    9ारंभ9ारंभ9ारंभ9ारंभ    9माणपM9माणपM9माणपM9माणपM    असले)याअसले)याअसले)याअसले)या    वववव    भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    9मा9मा9मा9माणपMणपMणपMणपM    9लlंबत9लlंबत9लlंबत9लlंबत    असले)याअसले)याअसले)याअसले)या    माMमाMमाMमाM    

र�हवाशीर�हवाशीर�हवाशीर�हवाशी    वापरवापरवापरवापर    सSुसSुसSुसSु    असले)याअसले)याअसले)याअसले)या    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती    / / / / घरेघरेघरेघरे  यातीलयातीलयातीलयातील    बबबब    ) ) ) ) एकएकएकएक    वषा�पयiतवषा�पयiतवषा�पयiतवषा�पयiत    भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    

9माणपM9माणपM9माणपM9माणपM    सादरसादरसादरसादर    नननन    के)यासके)यासके)यासके)यास    एकएकएकएक    वषाiनतंरचावषाiनतंरचावषाiनतंरचावषाiनतंरचा 95तावीत95तावीत95तावीत95तावीत    SपयेSपयेSपयेSपये    15/15/15/15/---- यायायाया ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    SपयेSपयेSपयेSपये    

7.50/7.50/7.50/7.50/---- या 9माणे दरआकारणी करणेस,  या सधुारणेसह सचु�व)या9माणे मजुंर8 

देTयात यावी. "    

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 1071. 1071. 1071. 1071    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

        "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करTयात यावी कN, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका 1ेMातील �व�वध वापरा�या नळजोडणीधारकांना 95तावात नमदू 

करTयात आले)या बाबींसह, आकारTयात येत असले)या पाणी दरां�या 95ता�वत 

बाबबाबबाबबाब    @माकं@माकं@माकं@माकं    1111.अअअअ) ) ) ) पवुbचेपवुbचेपवुbचेपवुbचे    cलॅटरेटधारकcलॅटरेटधारकcलॅटरेटधारकcलॅटरेटधारक    ((((सQयाचेसQयाचेसQयाचेसQयाचे    जलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारक) ) ) ) याचंेयाचंेयाचंेयाचंे    9माणेच9माणेच9माणेच9माणेच  

बबबब) ) ) ) गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण    वववव    झोपडपeीतीलझोपडपeीतीलझोपडपeीतीलझोपडपeीतील    जलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारकजलमापकधारक    घरगतुीघरगतुीघरगतुीघरगतुी    KाहकKाहकKाहकKाहक    आ4णआ4णआ4णआ4ण    कककक) “) “) “) “अअअअ” ” ” ” 

[यJतPरRत[यJतPरRत[यJतPरRत[यJतPरRत    सव�सव�सव�सव�    9कार�या9कार�या9कार�या9कार�या    JनवासीJनवासीJनवासीJनवासी    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती यानंायानंायानंायानंा 95ता�व95ता�व95ता�व95ता�वतततत    SSSS. 4.75/. 4.75/. 4.75/. 4.75/----    9ती9ती9ती9ती    1000 1000 1000 1000 

�लटर�लटर�लटर�लटर    यायायाया    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    दरमहादरमहादरमहादरमहा    9ती9ती9ती9ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    30,000 30,000 30,000 30,000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरापयiतवापरापयiतवापरापयiतवापरापयiत    सरसकटसरसकटसरसकटसरसकट    दरदरदरदर    

महामहामहामहा    9ती9ती9ती9ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    SSSS.50/.50/.50/.50/----    वववव    Oयापढु8लOयापढु8लOयापढु8लOयापढु8ल    9ती9ती9ती9ती    1000 1000 1000 1000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरासाठ>वापरासाठ>वापरासाठ>वापरासाठ>    SSSS.4.75/.4.75/.4.75/.4.75/----

,  ,  ,  ,  बाबबाबबाबबाब    @माकं@माकं@माकं@माकं    2 2 2 2 मQयेमQयेमQयेमQये    नमदुनमदुनमदुनमदु के)यानसुारके)यानसुारके)यानसुारके)यानसुार    शाळाशाळाशाळाशाळा, , , , कॉलेजकॉलेजकॉलेजकॉलेज, , , , धम�दायधम�दायधम�दायधम�दाय    नkदणीकृतनkदणीकृतनkदणीकृतनkदणीकृत    

स5ंथास5ंथास5ंथास5ंथा, , , , �श1�श1�श1�श1णणणण    मडंळेमडंळेमडंळेमडंळे    यानंायानंायानंायानंा    95ता�वत95ता�वत95ता�वत95ता�वत    SपयेSपयेSपयेSपये    11/11/11/11/----    यायायाया    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    SपयेSपयेSपयेSपये    4.75/4.75/4.75/4.75/----    ,,,, बाबबाबबाबबाब    

@माकं@माकं@माकं@माकं 3333 कककक)  )  )  )  मQयेमQयेमQयेमQये        95ता�वत95ता�वत95ता�वत95ता�वत    �वना�वना�वना�वना    जलमापकजलमापकजलमापकजलमापक    KाहकKाहकKाहकKाहक    ((((गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण    वववव    झोपडपeीझोपडपeीझोपडपeीझोपडपeी    

1Mेा1Mेा1Mेा1Mेा    अतंग�तअतंग�तअतंग�तअतंग�त) ) ) ) साठ>साठ>साठ>साठ>    95तावीत95तावीत95तावीत95तावीत    SSSS.1830/.1830/.1830/.1830/----    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    SSSS. 1000/. 1000/. 1000/. 1000/----    9ती9ती9ती9ती    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना        

बाधंकामबाधंकामबाधंकामबाधंकाम    9ारंभ9ारंभ9ारंभ9ारंभ    9माणपM9माणपM9माणपM9माणपM    असले)याअसले)याअसले)याअसले)या    वववव    भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    9मा9मा9मा9माणपMणपMणपMणपM    9लlंबत9लlंबत9लlंबत9लlंबत    असले)याअसले)याअसले)याअसले)या    माMमाMमाMमाM    

र�हवाशीर�हवाशीर�हवाशीर�हवाशी    वापरवापरवापरवापर    सSुसSुसSुसSु    असले)याअसले)याअसले)याअसले)या    इमारतीइमारतीइमारतीइमारती    / / / / घरेघरेघरेघरे  यातीलयातीलयातीलयातील    बबबब) ) ) ) एकएकएकएक    वषा�पयiतवषा�पयiतवषा�पयiतवषा�पयiत    भोगवटाभोगवटाभोगवटाभोगवटा    

9माणपM9माणपM9माणपM9माणपM    सादरसादरसादरसादर    नननन    के)यासके)यासके)यासके)यास    एकएकएकएक    वषाiनतंरचावषाiनतंरचावषाiनतंरचावषाiनतंरचा 95तावीत95तावीत95तावीत95तावीत    SपयेSपयेSपयेSपये    15/15/15/15/---- यायायाया ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    SपयेSपयेSपयेSपये    

7.50/7.50/7.50/7.50/---- या 9माणे दरआकारणी करणेस, या सधुारणेसह सचु�व)या9माणे मजुंर8 

देTयात यावी." 

Jनण�यJनण�यJनण�यJनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

�वषय�वषय�वषय�वषय    @@@@. 7. 7. 7. 7    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका पाणी परुवठा योजना ट2पा तीन अतंग�त कळंबोल8 त े

�दघा पय�तची मnुय �वतरण वा�हनी टाकणे व तदनषु=ंगक कामाच े कंMाटा�या 

95तावाबाबत, आयRुतांचे �दनांक 26/02/2019 चे पM @. 

नमुमंपा/श.अ./587/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 1072. 1072. 1072. 1072    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका पाणी परुवठा योजना ट2पा तीन अतंग�त कळंबोल8 

त े �दघा  पय�तची मnुय �वतरण वा�हनी टाकणे व तदनषु=ंगक कामाच े

कंMाटाबाबत मा.िज)हा व सM Fयायालय ठाणे यां�याकड े�द. 21/02/2019 रोजी 

Civil Misc. Application No.57/2016 under section 36 of the 



arbitration & conciliation Act 1996 for stay of the award passed 

by shri. Subhash Govind Pingle, Sole Arbitration on 05/11/2015 

अज� दाखल करTयात आला होता. या अजा�वर �द. 25/02/2019 रोजी मा. 

Fयायालयाने मजुंर Award �द. 05/11/2015 �या Execution & Opretion 

साठ> 5थ=गती �दल8 असनु या आदेशाची 9त सोबत जोडल8 आहे. Arbitration 

Petition No 27/2016 ची पढु8ल सनुावणी �द. 15/03/2019 रोजी आहे. सदर 

पढु8ल सनुावणी �दनांकापय�त Award रRकम S. 26,29,22,918/- + दावा 

दाखल के)याचा �द. 28/04/2017 पय�तच े 18% 9माणे [याज रRकम S. 

7,01,57,199/- सह एकुण रRकम S. 33,30,80,117/- �या 75% रRकम S. 

24,98,10,088/- चा भरणा Fयायालयात करणेबाबत�या 95तावास, 

सचु�व)या9माणे, मजुंर8 देTयात यावी."    

Jनण�यJनण�यJनण�यJनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

�व�व�व�वषयषयषयषय    @@@@. 8. 8. 8. 8    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका पाणी परुवठा योजना ट2पा @. 3 अतंग�त कंळबोल8 

त े �दघा पय�तची मnुय �वतरण वा�हनी टाकणे व तदनषु=ंगक कामाच े

कंMाटाबाबत लवादामाफ� तमे.9Jतभा इंडि5�ज �ल. या कंMाटदारास मजंुर केले)या 

दा[याबाबत�या 95तावाबाबत (Claims) आयRुतांच े�दनांक 22/02/2019 चे पM 

@. नमुमंपा/श.अ./536/2019    

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 1073. 1073. 1073. 1073    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    05 05 05 05 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका पाणी परुवठा योजना ट2पा @. 3 अतंग�त कंळबोल8 

त े �दघा पय�तची मnुय �वतरण वा�हनी टाकणे व तदनषु=ंगक कामाच े

कंMाटाबाबत लवादामाफ� त मे.9Jतभा इंडि5�ज �ल. या कंMाटदारास मजंुर केले)या 

दा[याबाबत (Claims) मा. Fयायालया�या जार8 केले)या Jनद�शानसुारच े

Attachment Warrant �या काय�वाह8ला 5थगीती �मळTयासाठ> नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेला मा. Fयायालय आदेशीत कर8ल Oया9माणे रRकमेचा भरणा 

करावा लागेल. मे.9Jतभा इंडि5�ज यांनी दाखल केले)या मागणी अजा�नसुार आज 

रोजी पय�त S. 41.51 कोट8 इतकN रRकम अदायगी करणे अदंाजीत आहे. 

तथापी मा. Fयायालयाकडुन येणा-या पढु8ल Jनद�शा 9माणे उपरोRत रRकमेचा 

�वनीयोग करTयाचा अ=धकार मा. आयRुत यांना 9दान करTयास 95तावास नमदु 

करTयात आले)या बाबींसह सचु�व)या9माणे, मजुंर8 देTयात यावी."    

Jनण�यJनण�यJनण�यJनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

                        

सह8सह8सह8सह8////----    

((((=चMा=चMा=चMा=चMा    बा�व5करबा�व5करबा�व5करबा�व5कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स=चवस=चवस=चवस=चव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


