
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 19 जानेवार" 2018 रोजी भरले'या माहे ऑ)टोबर 2017  

म�ह,या�या सव�साधारण तहकुब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स4ं56त आ8ण मसदुा 9व:पात 

खाल"ल<माणे आहे.:- 

?वषय?वषय?वषय?वषय    ����. 02. 02. 02. 02    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11116 6 6 6 ऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबर    

2017.2017.2017.2017.    

<BनोCतरे<BनोCतरे<BनोCतरे<BनोCतरे    

Dनण�यDनण�यDनण�यDनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

?वषय?वषय?वषय?वषय    ����. 03. 03. 03. 03    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    16 16 16 16 ऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबर    

2017.2017.2017.2017.    

9थायी9थायी9थायी9थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    15 15 15 15 स6टHबरस6टHबरस6टHबरस6टHबर    2017 2017 2017 2017 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    ठरावठरावठरावठराव    ����. 110 . 110 . 110 . 110 वववव    111 :111 :111 :111 :----        

"सदंभ�:- 1) स,मा. 9थायी स�मती सद9य Kी. लLमीकांत 

नामदेव पाट"ल यांजकडून �दनांक 21 जुल ै2017 

रोजी�या सभेत ठराव �. 54 बाबत फेर?वचार 

करणेबाबतची सचुना, �दनांक 08 स6टHबर 2017. 

       2) आय)ुतांच े�दनांक 01/07/2017 चे पQ  

          जा.�.नमुमंपा/परवाना ?वभाग/3554/2017. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करSयात यावी कT, "उपरो)त ?वषयासदंभा�त 

मे. वालोप ॲडWह�टायिजंग या कंQाटदाराबरोबर 03 वषा��या कालावधीसाठY Zकंवा 

सव[कष धोरण मा,य झा'यास शहरासाठY राब?वSयात येण]या एक_Qत 

आर.एफ.पी. (Request for porposal) नसुार जे अगोदर येईल 

Cयाकालावधीपय[त देSयास m.13,20,000/- इत)या खचा�ने कलम 73 (ड) नसुार 

करार करSयास, तसेच महाराno महानगरपा�लका अpधDनयमाचे 79 (क) व (ड) 

अ,वये मजंुर" देSयात यावी." 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 141.. 141.. 141.. 141.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19191919    जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2012012012018888....    

"उपरो)त ?वषयासदंभा�त मे. वालोप ॲडWह�टायिजंग या कंQाटदाराबरोबर 03 

वषा��या कालावधीसाठY Zकंवा सव[कष धोरण मा,य झा'यास शहरासाठY 

राब?वSयात येणा]या एक_Qत आर.एफ.पी. (Request for porposal) नसुार जे 

अगोदर येईल Cयाकालावधीपय[त देSयास  m.13,20,000/- इत)या खचा�ने कलम 

73 (ड) नसुार करार करSयास, तसेच महाराno महानगरपा�लका अpधDनयमाच े

79 (क) व (ड) अ,वये मजंरु" देSयात यावी." 

Dनण�यDनण�यDनण�यDनण�य    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू....    

?वषय?वषय?वषय?वषय    ����. 04.. 04.. 04.. 04.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    16 16 16 16 ऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबर    

2017.2017.2017.2017.    

9थायी9थायी9थायी9थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    15 15 15 15 स6टHबरस6टHबरस6टHबरस6टHबर    2017 2017 2017 2017 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    ठरावठरावठरावठराव    ����. 116 :. 116 :. 116 :. 116 :----        

   "सदंभ�:- आय)ुतांच े�दनांक 08/09/2017 चे पQ  

          जा.�.नमुमंपा/लेखा/1630/2017. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करSयांत यावी कT, "उपरो)त ?वषयासदंभा�त 

त)ता �.5 मqये <9ता?वत के'यानसुार टेबल �. 7 त े 9 मधील 10% 

Wयाजदराने घेतले'या कजा�ची �द.30/09/2017 रोजी र)कम m.138.34 कोट" 

परतफेड करणे कर"ता महाराno महानगरपा�लका अpधDनयमाचे कलम 111 

अ,वये        मजंुर" देSयात यावी."."."." 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 142.. 142.. 142.. 142.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19191919    जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2012012012018888....    

"उपरो)त ?वषयासदंभा�त त)ता �.5 मqये <9ता?वत के'यानसुार टेबल �.7 त े

9 मधील 10% Wयाजदराने घेतले'या कजा�ची �द.30/09/2017 रोजी र)कम 

m.138.34 कोट" परतफेड करणे कर"ता महाराno महानगरपा�लका अpधDनयमाच े

कलम 111 अ,वये  मजंुर" देSयात यावी." 

Dनण�यDनण�यDनण�यDनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



?वषय?वषय?वषय?वषय    ����. 07.. 07.. 07.. 07.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    16 16 16 16 ऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबर    

2017.2017.2017.2017.    

महाराno महानगरपा�लका अpधDनयमाच े कलम 376, 458 अ,वये <ा6त 

अpधकारात तयार केलेल" महानगरपा�लका उप?वधी 2006 मqये फेरबदल / 

सधुारणा करणेबाबत व <करण 18 मधील भाग 4 अनसुचूी ड नसुार समा?वnट 

Wयवसायां�या Wयवसाय परवाना श'ुकात वाढ करणे�या <9तावाबाबत, आय)ुतांच े

�दनांक 19/09/2017 च ेपQ �. नमुमंपा/परवाना ?वभाग/4509/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 143.. 143.. 143.. 143.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19191919    जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2012012012018888....    

"महाराnuर महानगरपा�लका अpधDनयमाच े कलम 376, 458 अ,वये <ा6त 

अpधकारात तयार केलेल" महानगरपा�लका उप?वधी 2006 मqये फेरबदल / 

सधुारणा करणेबाबत व <करण 18 मधील भाग 4 अनसुचूी ड नसुार समा?वnट 

Wयवसायां�या Wयवसाय परवाना श'ुकात वाढ करणे�या कामासबंधंातील 

<9तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, पvर�छेद � 1 त े 9 मqये 

सचू?व'या<माणे, मजंुर" देSयात यावी." 

Dनण�यDनण�यDनण�यDनण�य    आय)ुताकंडेआय)ुताकंडेआय)ुताकंडेआय)ुताकंड े   परतपरतपरतपरत....    

 

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    आ8णआ8णआ8णआ8ण    उpचतउpचतउpचतउpचत    काय�वाह"साठYकाय�वाह"साठYकाय�वाह"साठYकाय�वाह"साठY    पाठ?वले'यापाठ?वले'यापाठ?वले'यापाठ?वले'या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद"याद"याद"याद"    

                                                        माहेमाहेमाहेमाहे    16 16 16 16 ऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबरऑ)टोबर    2017 2017 2017 2017 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ8णआ8णआ8णआ8ण    स4ं56तस4ं56तस4ं56तस4ं56त    ?वषय?वषय?वषय?वषय    ?वषय?वषय?वषय?वषय    ����. . . . वववव    

म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ<ायअ�भ<ायअ�भ<ायअ�भ<ाय    

1.1.1.1.    KीमKीमKीमKीम. . . . उषाउषाउषाउषा    प:ुषोCतमप:ुषोCतमप:ुषोCतमप:ुषोCतम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महनगरपा�लका नवी मुबंईतील गर"ब व 

गरजू नागvरकांना उCतम आरोxय सेवा उपलyध क:न 

देSयासाठY <यCनशील असत.े परंत ु आप'या 

:xणालयात डॉ)टरांची कमतरता आढळत.े आपल" 

महानगरपा�लका उCतम �श5ण व आरोxयासाठY नेहमी 

तCपर असत.े नवी मुबंईची लौZककता व लोकस}ंया 

पाहता नवी मुबंई महानगरपा�लकेच े9वत:च ेव~ैयZकय 

महा?व~यालय असावे. Cयाकvरता नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेने व~ैयZकय महा?व~यालयासाठY 

�सडकोकड े भखूंडाची मागणी क:न व~ैयZकय 

महा?व~यालय बांधणे.    

29 

ऑ)टोबर  

144 

19/01/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    KीमKीमKीमKीम. . . . उषाउषाउषाउषा    प:ुषोCतमप:ुषोCतमप:ुषोCतमप:ुषोCतम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

<भाग �. 56, कोपर"गाव येथील उ�डाण पलुाखाल"ल 

जागेवर अDत�मण होत आहे. तसेच पलुा�या खाल"ल 

जागेवर वाहने उभी करत असतात. वाळूचा साठा व 

इतर व9तचूा साठा देखील पलुाखाल" केला जातो. राQी 

पलुाखाल" अधंार अस'याने <ेमीयगुल बसलेले 

असतात. चेन खेचणे (Chain Sanching) व लबुाडणे 

असे अनेक <कार पलुाखाल" घडलेले आहेत. 

पलुाखाल"ल जागे�या शजेार" ?व?वध धमा��या 

9मशानभमूी आहेत. सदर �ठकाणी अनेक <ातांतील 

लोक येत असतात. स~यि9थतीत पलुाखाल"ल जागा 

खूप अ9व�छ आहे व जड वाहने उभी करत अस'याने 

सदर जागेवर मोठे ख�ड े पडले आहेत. तर" उ�डाण 

पलुाखाल"ल जागेचा गरैवापर होSया-अगोदर सदर 

जागेला कंुपन घालनू व सशुो�भकरण करणे.    

30 

ऑ)टोबर  

145 

19/01/2018 

मजंूर 

 



3.3.3.3.    KीमKीमKीमKीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    KीधरKीधरKीधरKीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

<भाग �. 83, जुईनगर येथील म}ुय र9Cयावर"ल 

पथ�दWयांच ेखांब बदलनू Cया �ठकाणी सो�डयम Wहेपर 

ऐवजी एल.ई.डी. �दवे असलेले सशुो�भत खांब लावणे.    

33 

ऑ)टोबर  

146 

19/01/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    KीमKीमKीमKीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    KीधरKीधरKीधरKीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

<भाग �. 83, जुईनगर येथील सव� म}ुय र9Cयांची 

द:ु9ती  करणे.    

34 

ऑ)टोबर  

147 

19/01/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    KीमKीमKीमKीम. . . . सDुनतासDुनतासDुनतासDुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

�सडकोने जवळपास 90 ट)के खेळाची मदैाने ह" शाळा 

महा?व~यालयां�या स9ंथांना काह" अट" शत�वर �दलेल" 

आहेत. Cयामqये मदैाने सायकंाळी व स�ुी�या �दवशी 

शाळा महा?व~यालये बदं असताना सव�सामा,य 

जनतलेा वापरासाठY खुले ठेवSयाची बधंनकारक अट 

आहे असे असनूह" बहूतांश श5ै8णक स9ंथा खेळाची 

मदैाने ह" 9थाDनक जनतलेा वापरासाठY खुले क:न 

देSयास टाळत आहेत. तसेच महCवाची बाब �हणजे 

सव�साधारणपणे श5ै8णक सQ हे सकाळ व दपुार अशा 

दोन सQात होत अस'याने दपुार�या सQातील यवुा 

वगा�स 9थाDनक 9तरावर मदैानी खेळांसाठY सकाळ�या 

कालावधीत मदैानेच उपलyध नस'याच े �दसनू येत.े 

यामळेु आज�या 9पधा�Cमक जीवनात शहरातील 

मqयमवग�य कुटंूबातील बालके व यवुा वग� एका 

आवBयक स?ुवधेपासनू वpंचत राहत आहेत. ह" 

व9तिु9थती ?वचाराथ� घेऊन महापा�लकेने 9थाDनक 

Dनयोजन <ाpधकरण व शहराची पालक स9ंथा �हणून 

<ा6त अpधकाराचा वापर क:न तसेच कायदेशीरvरCया 

�सडकोने �या स9ंथांना खेळा�या मदैानांचे आर45त 

भखूंड ?वना Dन?वदा पqदतीने �दलेले आहेत. असे 

मदैानांसाठYच े भखूंड अpध�ह"त क:न त े नागर"कांना 

सकाळ, दपुार व सqंयाकाळ मदैानी खेळांसाठY उपलyध 

करSयाची काय�वाह" व काय�पतु�ता करणे.    

55 

ऑ)टोबर  

148 

19/01/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    KीमKीमKीमKीम. . . . सDुनतासDुनतासDुनतासDुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महापा�लका म}ुयालयाचा आवार पvरसर हा सुदंर व 

<े58णय अस'याने या�ठकाणी नवी मुबंईतील तसेच 

आसपास�या शहरातील नागर"क सांयकाळी तसेच 

स�ुी�या �दवशी एक <े5णीय 9थळ �हणून भेट"स येत 

अस'याच े�दसनू येत.े परंत ुददु�वाने अशा बहुचpच�त व 

लोक?<य झाले'या 9थळी, 9थळालगत सलुभ 

साव�जDनक <साधान Wयव9था नस'याने नागर"कांची 

?वशषेत: म�हला वगा�ची कुचंबणा होत.े तर" 

मनपाकडून तातडीने म}ुयालय वा9त�ुया सौदया�ला 

शोभेल व बाधा पोहचणार नाह" अशा 9व:पातील 

सलुभ <साधान गहृाची तरतदू करणे....    
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7.7.7.7.    KीमKीमKीमKीम. . . . सDुनतासDुनतासDुनतासDुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महापा�लकेने Zफफा 9पध��या Dन�मCताने शासना�या 

ताyयातील र9त े व Cयालगत�या मोक�या जागा 

यां�या सशुो�भकरण कारणासाठY सव�साधारण अथवा 

?वशषे बाब �हणून Dनधी वापरSयासाठY जी काय�पqदत 

अpंगकारलेल" आहे. Dतच काय�पqदत व त े तCव 

अpंगका:न �सडकोने उभारले'या वसाहतीं�या 

कंडो�मDनयम अतंग�त नागर" सेवा स?ुवधांची कामे 

करSयाची काय�वाह", काय�पतु�ता करणे.    
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  सह"सह"सह"सह"////----    

            ((((pचQाpचQाpचQाpचQा    बा?व9करबा?व9करबा?व9करबा?व9कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सpचवसpचवसpचवसpचव        

                नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका  


