
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 20 माच� 2018 रोजी भरले%या माहे माच� 2018  

म�ह&या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स-ं./त आ1ण मसदुा 2व3पात 

खाल5ल6माणे आहे.:- 

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 01. 01. 01. 01    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�    

2018201820182018    

इ<तव>ृतइ<तव>ृतइ<तव>ृतइ<तव>ृत – �दनांक 19 जानेवार5 2018 (भाग 1 त े5).  

           

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    कायमकायमकायमकायम    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 02. 02. 02. 02    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

6Dनो>तरे6Dनो>तरे6Dनो>तरे6Dनो>तरे    

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. . . . 00003333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

2व. आर. आर. पाट5ल उHयान से. 19अे ने3ळ व ॲKयझुमMट पाक�  से. 26 

कोपर5 गांव वाशी येथील उHयानाच े सवंध�न सरं.ण करणेबाबत <न9वदा 

माग9वणे�या 62तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 26/02/2018 चे पR ;. 

नमुमंपा/उHयान/211/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;....    278.278.278.278.        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"2व. आर. आर. पाट5ल उHयान से. 19अे ने3ळ व ॲKयुझमMट पाक�  से. 26 कोपर5 

गांव वाशी येथील उHयानाचे संवध�न संर.ण करणेबाबत <न9वदा माग9वणे�या 

62तावातील अ)उHयानात येणाUया नागVरकांकडून 6वेश शु%क, वाहन पाXकY ग, 

ॲKपीथीएटर व 2के�टगं Vरगं इ>याद5साठ[ शु%क आकारणेबाबत मा.सव�साधारण 

सभेने 2व.आर.आर.पाट5ल उHयान से. 19 अे, ने3ळ येथे �दनाकं 20/11/2015 

रोजी�या ठरावा6माणे (ठराव ;. 748) अKयुझमMट पाक�  से.26 कोपर5 गांव वाशी 

येथील उHयानात येणाUया नागVरकाकंडून शु%क आकारणेस, ब) सदर उHयानाचें 

संवध�न व संर.ण (सव� समावेशक कामे) करणेबाबत <न9वदा सुचना मागवून 

देखभाल, द3ु2ती व इतर कामासाठ[ 2वतंR यंRणा/ठेकेदाराची नेमणकू करणेस, 

62तावात नमूद कर]यात आले%या बाबींसह, सुच9व%या6माणे, 6शासक^य मंजुर5 

दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 04.. 04.. 04.. 04.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

वाशी सेQटर 10ए येथील 6थम सदंभ� 3_णालय इमारतीच ेरंगरंगोट5 व सधुारणा 

करणे�या 62तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 26/02/2018 च े पR ;. 

नमुमंपा/श.अ./363/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 279. . 279. . 279. . 279.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"वाशी सेQटर 10ए येथील 6थम सदंभ� 3_णालय इमारतीच ेरंगरंगोट5 व सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, एकूण 

रQकम 3. 1 कोट5, 15 लाख, 47 हजार 504 माR इतQया खचा�स, 

सचु9व%या6माणे, 6शासक^य मजंुर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 05.. 05.. 05.. 05.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

तभ̀ु से.22 येथील रामतनमुाता मदैान व तलावा�या पVरसरातील हेवी bयटु5 

S.W.Drain  बांधणे व र2>याची डांबर5करणाने सधुारणा करणे�या 62तावाबाबत, 

आयQुतांच े�दनांक 26/02/2018 चे पR ;. नमुमंपा/श.अ./364/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 280. . 280. . 280. . 280.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"तभ̀ु से.22 येथील रामतनमुाता मदैान व तलावा�या पVरसरातील हेवी bयटु5 

S.W.Drain बांधणे व र2>याची डांबर5करणाने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, एकूण रQकम 3. 1 

कोट5, 12 लाख, 09 हजार 313 माR इतQया खचा�स, सचु9व%या6माणे, 

6शासक^य मजंुर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 06.. 06.. 06.. 06.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

तभ̀ु 9वभागातील ट5ट5सी औHयोkगक .ेRातील सी lलॉक मधील भ.ु;. सी/66 

मॅक ि26गं 6ा.�ल. त.े भ.ु;.सी/62/1 पयYत pनेची सधुारणा करणे�या 

62तावाबाबत, आयQुतांचे �दनांक 26/02/2018 चे पR ;. 

नमुमंपा/श.अ./365/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 281. . 281. . 281. . 281.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"तभ̀ु 9वभागातील ट5ट5सी औHयोkगक .ेRातील सी lलॉक मधील भ.ु;. सी/66 

मॅक ि26गं 6ा.�ल. त.े भ.ु;.सी/62/1 पयYत pनेची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, एकूण रQकम q. 

41 लाख, 42 हजार 160 माR इतQया खचा�स, सचु9व%या6माणे, 6शासक^य 

मजंुर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 07.. 07.. 07.. 07.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

तभ̀ु सेQटर- 19 व 20 येथील अ&नपणुा� चौक त े प<ुनत कॉन�र व फळ 

माक̀ट�या पVरसरातील पदपथाची सधुारणा करणे�या 62तावाबाबत, आयQुतांच े

�दनांक 26/02/2018 च ेपR ;. नमुमंपा/श.अ./366/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 282. . 282. . 282. . 282.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"तभ̀ु सेQटर- 19 व 20 येथील अ&नपणुा� चौक त े प<ुनत कॉन�र व फळ 

माक̀ट�या पVरसरातील पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 62तावात 

नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, एकूण रQकम q. 85 लाख, 91 हजार 165 

माR इतQया खचा�स, सचु9व%या6माणे, 6शासक^य मजुंर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 08.. 08.. 08.. 08.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 तभ̀ु 9वभागातील .ेपणभमूीलगत ट5.ट5.सी. औHयोkगक .ेRापासनू त े तभ̀ु 

2टोअर पयYत र2>याची डांबर5करणाने सधुारणा करणे�या 62तावाबाबत, 

आयQुतांच े�दनांक 26/02/2018 चे पR ;. नमुमंपा/श.अ./367/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 283. . 283. . 283. . 283.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 मार ्मार ्मार ्मारच्चचच        

2018201820182018    

 "तभ̀ु 9वभागातील .ेपणभमूीलगत ट5.ट5.सी. औHयोkगक .ेRापासनू त े तभ̀ु 

2टोअर पयYत र2>याची डांबर5करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, एकूण रQकम q. 76 लाख, 72 

हजार 206 माR इतQया खचा�स, सचु9व%या6माणे, 6शासक^य मजुंर5 दे]यात 

यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 09.. 09.. 09.. 09.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

ऐरोल5 6.;. 22 से. 8ए येथे अपवुा� सोसा. त ेकामाठ[ /लाझा, यश पॅराडाईझ त े

ग3ुकूल सी.एच.एस. व ईडन पाक�  त े गणपती बा/पा चौक पयYत आर.सी.सी. 

गटर बांधून सधुारणा करणे�या 62तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 26/02/2018 

चे पR ;. नमुमंपा/श.अ./368/ 2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 284. . 284. . 284. . 284.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 "ऐरोल5 6.;. 22 से. 8ए येथे अपवुा� सोसा. त ेकामाठ[ /लाझा, यश पॅराडाईझ 

त ेग3ुकूल सी.एच.एस. व ईडन पाक�  त ेगणपती बा/पा चौक पयYत आर.सी.सी. 

गटर बांधून सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 62तावात नमदू कर]यात 

आले%या बाबींसह, एकूण रQकम 3. 1 कोट5, 55 लाख, 83 हजार 738 माR 

इतQया खचा�स, सचु9व%या6माणे, 6शासक^य मजंुर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 बेलापरू 9वभागातील ने3ळ येथील गणपतशठे तांडले मदैान 9वक�सत करणे�या 

62तावाबाबत, आयQुतांचे �दनांक 26/02/2018 च े पतर् ;. 

नमुमंपा/श.अ./369/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 285. . 285. . 285. . 285.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"बेलापरू 9वभागातील ने3ळ येथील गणपतशठे तांडले मदैान 9वक�सत करणे�या 

कामासबंधंातील 62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, एकूण रQकम 3. 1 

कोट5, 01 लाख, 50 हजार 246 माR इतQया खचा�स, सचु9व%या6माणे, 

6शासक^य मजंुर5 दे]यात यावी."  

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 11.. 11.. 11.. 11.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 नवी मुबंई हvीतील कोपरखैरणे येथील कातकर5पाडा आ�दवासी घटकांसाठ[ 

62ता9वत घरकुल योजना�या 62तावाबाबत, आयQुतांचे �दनांक 26/02/2018 च े

पR ;. नमुमंपा/ श.अ./371/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 286. . 286. . 286. . 286.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"नवी मुबंई हvीतील कोपरखैरणे येथील कातकर5पाडा आ�दवासी घटकांसाठ[ 

62ता9वत घरकुल योजना�या कामासबंधंातील 62तावात नमदू कर]यात आले%या 

बाबींसह, एकूण रQकम 3. 9 कोट5, 45 लाख, 75 हजार 441 माR इतQया 

खचा�स, सचु9व%या6माणे, 6शासक^य मजुंर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 12.. 12.. 12.. 12.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

कोपरखैरणे 9वभागात माता बाल q_णालयाकर5ता जागा उपलlध करणेबाबत�या 

62तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 09/03/2018 च े पR ;. नमुमंपा/मालम>ता/ 

743/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 287. . 287. . 287. . 287.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 कोपरखैरणे 9वभागात माता बाल q_णालयाकर5ता जागा उपलlध करणेबाबत�या 

62तावाबाबत, आयQुतांचे �दनांक 09/03/2018 चे पR ;. 

नमुमंपा/मालम>ता/743/2018. 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 13.. 13.. 13.. 13.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

नेqळ, कुकशते, सेQटर-14, येथ े भखूंड ;. पी-11 या �ठकाणी उभार]यात 

आलेल5 xयायामशाळा ह5 वा2त ु कुकशते yाम2थ व yाम2थां�या स2ंथांना 05 

वष ̀कालावधीकर5ता �लxह ॲ]ड लायस&स ्त>वावर उपलlध कqन देणेबाबत�या 

62तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 09/03/2018 चे पR ;. नमुमंपा/मालम>ता 

/744/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 288. . 288. . 288. . 288.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 "नेqळ, कुकशते, सेQटर-14, येथे भखूंड ;. पी-11 या �ठकाणी 

उभार]यात आलेल5 xयायामशाळा ह5 वा2त ु कुकशते yाम2थ व yाम2थां�या 

स2ंथांना 05 वष ̀कालावधीकर5ता �लxह ॲ]ड लायस&स ्त>वावर उपलlध कqन 

देणेबाबत�या 62तावात नमदू के%या6माणे महानगरपा�लकेने 9वक�सत केलेल5 

इमारत महानगरपा�लके�या मालक^ची राह5ल या अट5वर xयायामशाळा या 

6योजनासाठ[ मा.महापा�लका सव�साधारण सभे�या ठराव ;. 1141, 

�द.15/02/2010 6माणे पायाभतू भाड े ठेवनू महाराz{ महानगरपा�लका 

अkध<नयम कलम 79 (क) व (ड) नसुार सामािजक व सां2कृ<तक काय� 

करणाUया न|दणीकृत पनु�व�सत yाम2थ अथवा yाम2थां�या स2ंथांना 6थमत: 5 

वष ̀ कालावधीकर5ता (6>येक वष} करारनामा नतुनीकरण कर]या�या अट5वर 

परवानगी व अन~ुा (Leave and Licence) त>वावर देणेकVरता 62ताव 

माग9व]यास, 62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, सचु9व%या6माणे, 

मजंुर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 14.. 14.. 14.. 14.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 नावाळी (द�हसर) येथील माता बाल q_णालयाची जागा िज%हा पVरषद ठाणे 

यांचेकड ेवग�  करणेबाबत�या 62तावाबाबत, आयQुतांचे �दनांक 09/03/2018 च े

पR ;. नमुमंपा/ मालम>ता/747/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 289. . 289. . 289. . 289.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"नावाळी (द�हसर) येथील माता बाल q_णालयाची जागा िज%हा पVरषद ठाणे 

यांचेकड े वग� करणेबाबत�या 62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, 

महाराz{ महानगरपा�लका अkध<नयमा�या कलम 79(क) नसुार नावाळी (द�हसर) 

येथील माता बाल q_णालयाची इमारत िज%हा पVरषद, ठाणे यांना 9वनामोबदला 

ह2तांतर5त करणेस,  सचु9व%या6माणे, मजुंर5 दे]यात यावी."  

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू....    
  



9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 15.. 15.. 15.. 15.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 2थाप>य 9वषयक 9वकास कामांसाठ[ साव�ज<नक बांधकाम 

9वभागाकडील रा�य2तरावर5ल रा�य दरसचूी (SSR for year 2017-18) वापरणे�या 

आयQुतांच े�दनांक 09/03/2018 चे पR ;. नमुमंपा/श.अ./451/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 290. . 290. . 290. . 290.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 2थाप>य 9वषयक 9वकास कामांसाठ[ साव�ज<नक बांधकाम 

9वभागाकडील रा�य2तरावर5ल रा�य दरसचूी (SSR for year 2017-18) वापरणे�या 

62तावात नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लकेकVरता दरसचूी 

(Current Schedule Rate) लाग ुकर]यास,  सचु9व%या6माणे, मजुंर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 16.. 16.. 16.. 16.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

महाराz{ महानगरपा�लका अkध<नयमाच ेकलम 376, 6करण 18 मधील भाग 4 अनसुचुी ड 

नसुार समा9वzट xयवसायां�या xयवसाय परवाना श%ुकात वाढ करणे�या 62तावाबाबत, 

आयQुतांच े�दनांक 12/03/2018 चे पR ;. नमुमंपा/परवाना 9वभाग/419/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 291. . 291. . 291. . 291.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"महाराz{ महानगरपा�लका अkध<नयमाच ेकलम 376, 6करण 18 मधील भाग 4 अनसुचुी ड 

नसुार समा9वzट xयवसायां�या xयवसाय परवाना श%ुकात वाढ करणे�या 62तावात नमदु 

के%या6माणे व मा. 2थायी स�मती�या अथ�सकं%पीय चच`त सkुचत के%यानसुार परवाना 

9वभागास �दलेले �येय व उvीzट सा�य कर]याकर5ता तQ>यात नमदू परवानगी / परवाना�या 

श%ुक दरवाढ5स, मामामामा....सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    खाल5लखाल5लखाल5लखाल5ल    तQ>याततQ>याततQ>याततQ>यात    �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    के%या6माणेके%या6माणेके%या6माणेके%या6माणे,,,, 62तावात 

नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, सचू9व%या6माणे, मजुंर5 दे]यात यावी." 

अ. 

;. 

महानगरपा�लकांची 

नाव े

xयवसायाच े

.ेRफळ(चौ.मी.) 

62ता9वत परवाना शु%क (3.) मामामामा....सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभनेेसभनेेसभनेेसभनेे    �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

केलेलेकेलेलेकेलेलेकेलेले    परवानापरवानापरवानापरवाना    श%ुकश%ुकश%ुकश%ुक    ((((3333.).).).)    

शहर / नोड गाव गावठाण 

झोपटप�ी 

शहरशहरशहरशहर    / / / / नोडनोडनोडनोड    गावगावगावगाव    गावठाणगावठाणगावठाणगावठाण    

झोपटप�ीझोपटप�ीझोपटप�ीझोपटप�ी    

Xकमान कमाल Xकमान कमाल XकमानXकमानXकमानXकमान    कमालकमालकमालकमाल    XकमानXकमानXकमानXकमान    कमालकमालकमालकमाल    

4 नवी मुंबई 

महानगरपा�लका 

(6करण 18 

भाग 4 मधील 

हॉटेल, लॉिजंग/ 

बोड�ग, 

उपहारगहृ, 

ि2वटमाट� इ. 

xयवसायांसाठ[) 

0 ते 20 

20 ते 50 

50 ते 100 

100 ते 150 

150 चौ.मी. 

पे.ा जा2त 

6>येक 50 

चौ.मी.ला 

750/- 

1125/- 

1875/- 

2625/- 

750/- 

37500/- 675/- 

1013/- 

1688/- 

2363/- 

675/- 

33750/- 450/450/450/450/----    

675/675/675/675/----    

1125/1125/1125/1125/----    

1575/1575/1575/1575/----    

450/450/450/450/----    

22500/22500/22500/22500/----    300/300/300/300/----    

450/450/450/450/----    

750/750/750/750/----    

1050/1050/1050/1050/----    

300/300/300/300/----    

15000/15000/15000/15000/----    

नवी मुंबई 

महानगरपा�लका 

(6करण 18 

भाग 4 मधील 

केशकत�नालय, 

सलून, 2पा, 

lयुट5पाल�र 

इ>याद5 

xयवसायांसाठ[) 

0 ते 20 

20 ते 40 

40 ते 75 

75 ते 100 

100 ते 150 

150 चौ.मी. 

पे.ा जा2त 

6>येक 50 

चौ.मी.ला 

350/- 

575/- 

1125/- 

1400/- 

2825/- 

625/- 

 315/- 

518/- 

1013/- 

1260/- 

2543/- 

563/- 

 210/210/210/210/----    

345/345/345/345/----    

675/675/675/675/----    

840/840/840/840/----    

1695/1695/1695/1695/----    

375/375/375/375/----    

    140/140/140/140/----    

230/230/230/230/----    

450/450/450/450/----    

560/560/560/560/----    

1130/1130/1130/1130/----    

250/250/250/250/----    

    

 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 17.. 17.. 17.. 17.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

नामकरण करणे�या 62तावाबाबत, आयQुतांच े�दनांक 12/03/2018 चे पR ;. नमुमंपा/ जस-ं

3/117/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 292. . 292. . 292. . 292.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

 "6भाग ;. 67, तभ̀ु सेQटर-19 माथाडी भवन पासनू सेQटर-26 कड े जाणाUया र2>याचे 

‘‘‘‘‘‘‘‘आयएमसीआयएमसीआयएमसीआयएमसी    माग�माग�माग�माग�” ” ” ” असे नामकरण दे]यासबंधंातील आयQुतां�या 62तावास, सचु9व%या6माणे, 

मजंुर5 दे]यात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 18.. 18.. 18.. 18.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

बहुउदे�ृशय इमारतीमधील जागा 9व9वध 6योजनासाठ[ भाडते>वावर देणे�या 62तावाबाबत, 

आयQुतांच े�दनांक 12/03/2018 चे पR ;. नमुमंपा/मालम>ता/ 755/2018. 

                    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

"बहुउvेशीय इमारतीमधील जागा 9व9वध 6योजनासाठ[ भाडते>वावर देणेबाबत�या 62तावात 

नमदू कर]यात आले%या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका .ेRातील नागVरकांना 

ल_नकाय�, मुजं, साखरपडुा, 9व9वध काय�शाळा, मेळावे, सभा, 6दश�न (EXhibition) च ेबठैक, 

वाढ�दवस इ. 6योजनाकर5ता Xकफायतशीर दराम�ये जागा उपलlध क3न देणेसाठ[ 62ता9वत 

के%या6माणे बहुउvेशीय इमारतीचा 9व<नयोग करणेस व >यासाठ[ आवDयक स9ंवदा कर]यास, 

महाराz{ महानगरपा�लका अkध<नयम कलम 79 अ&वये, सचु9व%या6माणे, मजुंर5 दे]यात 

यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    अ<न1ण�तअ<न1ण�तअ<न1ण�तअ<न1ण�त....    

    

    सह5सह5सह5सह5////----    

            ((((kचRाkचRाkचRाkचRा    बा9व2करबा9व2करबा9व2करबा9व2कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सkचवसkचवसkचवसkचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


