
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 20 नो!ह"बर 2018 रोजी भरले&या माहे नो!ह"बर 2018  

म�ह'या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स/ं01त आ3ण मसदुा 4व5पात 

खाल7ल8माणे आहे.:- 

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. . . . 01010101    

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

2018201820182018    

इ>तव@ृतइ>तव@ृतइ>तव@ृतइ>तव@ृत – �दनांक 24 ऑग4ट 2018 (भाग 1).  

           

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    कायमकायमकायमकायम    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 02. 02. 02. 02    

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

2018201820182018    

8Gनो@तरे8Gनो@तरे8Gनो@तरे8Gनो@तरे    

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 03. 03. 03. 03    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

ऐरोल7 ;वभागातील 8. =. 22, से-9 �दवागांव हनमुान म�ंदराशजेार7 येथे 

Mामपचंायत काल7न शाळा व लगत�या भखुंडावर बहुउPेशीय इमारत बांधणे�या    

84तावाबाबत, आयQुतांचे �दनांक 14/08/2018 चे पR =. 

नमुमंपा/शअ/1778/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 699. . 699. . 699. . 699.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"ऐरोल7 ;वभागातील 8.=. 22, से-9 �दवागांव हनमुान म�ंदराशजेार7 येथ े

Mामपचंायत काल7न शाळा व लगत�या भखुंडावर बहुउPेशीय इमारत बांधणे�या    

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, एकूण रQकम 5. 1 

कोट7, 73 लाख, 40 हजार 15 माR इतQया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकZय मजंुर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    8शासनाकडे8शासनाकडे8शासनाकडे8शासनाकड े   परतपरतपरतपरत    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 04. 04. 04. 04    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

महारा[\ नागर7 सेवा (�श4त व अपील) >नयमानसुार ;वभागीय चौकशीअतंी              

^ी. 8काश भालचं_ कुलकण`, उपकर >नधा�रक व सकंलक (>नलaंबत) यांना 

महारा[\ महानगरपा�लका अbध>नयमातील कलम-56(2)(ह) मcये नमदू    "पढेु 

नोकर7 �मळWयास सामा'यपणे अपाR होईल अशा8कारे महानगरपा�लके�या 

सेवेतनू बडतफ�  करणे" या 84ता;वत शा4तीवर >नण�य घेणेबाबत�या 

84तावाबाबत, आयQुतांच े�दनांक 09/10/2018 चे पR =. नमुमंपा/8शा/आ4था-

6/8.=.फ-646/2379/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 700. . 700. . 700. . 700.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"महारा[\ नागर7 सेवा (�श4त व अपील) >नयमानसुार ;वभागीय चौकशीअतंी              

^ी. 8काश भालचं_ कुलकण`, उपकर >नधा�रक व सकंलक (>नलaंबत) यांना 

महारा[\ महानगरपा�लका अbध>नयमातील कलम-56(2)(ह) मcये नमदू    "पढेु 

नोकर7 �मळWयास सामा'यपणे अपाR होईल अशा8कारे महानगरपा�लके�या 

सेवेतनू बडतफ�  करणे" या 84ता;वत शा4तीवर >नण�य घेणे�या 84तावात नमदू 

करWयात आले&या बाबींसह, सदर 8करणातील गरैवत�नाकर7ता अपचार7 यांना 

"पढेु नोकर7 �मळWयास सामा'यपणे अपाR होईल अशा8कारे महानगरपा�लके�या 

सेवेतनू बडतफ�  करणे" या 84ता;वत शा4तीबाबत अ>ंतम >नण�य घेणेसदंभा�तील 

84तावास, सदंभ� =मांक 2 बाबत पRा�या अनषुगंाने सचु;व&या8माणे, 

मा.सव�साधारण सभेस सादर होणेस." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    4थbगत4थbगत4थbगत4थbगत    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 05. 05. 05. 05    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या hiणांलयामcये ;व;वध 8कारच े hiणालयीन 

�लनन �शलाई स�हत तीन वषj कालावधीकर7ता परुवठा करणेस 8शासकZय 

मा'यता �मळणे�या 84तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 11/10/2018 चे पR =. 

नमुमंपा/आरोiय/परुकसेवा-11/6201/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 701. . 701. . 701. . 701.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या hiणांलयामcये ;व;वध 8कारच े hiणालयीन 

�लनन �शलाई स�हत तीन वषj कालावधीकर7ता परुवठा करणेस 8शासकZय 

मा'यता �मळणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, 

वा;ष�क अपे/0त खच�  रQकम 5. 98 लाख, 50 हजार 478 माR या8माणे तीन 

वषj कालावधीकkरता अपे/0त खच� रQकम 5. 2 कोट7, 95 लाख, 51 हजार 

434 माR इतQया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकZय मजंुर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 06. 06. 06. 06    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेRातील कचlयावर 8m=या करणाlया तसेच उजा� व 

जल सवंध�नाच े उप=म राब;वWयाlया गहृ>नमा�ण स4ंथांकर7ता 8ो@साहनपर 

अनदुान योजना लाग ू करणेबाबत�या    84तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 

19/10/2018 च ेपR =. नमुमंपा/उ.आ. (4व.म.अ.)/380/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 702. . 702. . 702. . 702.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेRातील कचlयावर 8m=या करणाlया तसेच उजा� व 

जल सवंध�नाच े उप=म राब;वWयाlया गहृ>नमा�ण स4ंथांकर7ता 8ो@साहनपर 

अनदुान योजना लाग ू करणे�या 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, 

84तावातील बाब =. 1 त े 8 मcये 84ता;वत के&यानसुार नवी मुबंई 

महानगरपा�लका 0ेRातील कचlयावर 8m=या करणाlया तसेच उजा� व जल 

सवंध�नाच े उप=म राब;वWयाlया गहृ>नमा�ण स4ंथांकर7ता 8ो@साहनपर अनदुान 

योजना लाग ूकरणेस, सचू;व&या8माणे मजंुर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 07. 07. 07. 07    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

वाशी सेQटर-8ए व 10ए येथील हो&डींग पाँWड वॉक वे लगत 4टेनलेस ि4टल 

रे�लगं बस;वणे व दhु4ती करणे�या 84तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 

20/10/2018 च ेपR =. नमुमंपा/शअ/2223/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 703. . 703. . 703. . 703.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"वाशी सेQटर-8ए व 10ए येथील हो&डींग पाँWड वॉक वे लगत 4टेनलेस ि4टल 

रे�लगं बस;वणे व दhु4ती करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करWयात 

आले&या बाबींसह, एकूण रQकम 5. 43 लाख, 68 हजार 696 माR इतQया 

खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकZय मजंुर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 08. 08. 08. 08    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=Z ;व>नयमन) (महारा[\) योजना - 

2017 नसुार ;व=Z 80ेR व ;व=Z श&ुक आकार >निGचत कhन महानगरपा�लका 

0ेRातील ओटले/;पचेस ;वतरणासाठr उपलsध कhन देणेबाबत 84तावाबाबत, 

आयQुतांच े�दनांक 30/10/2018 चे पR =. नमुमंपा/परवाना/1563/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 704. . 704. . 704. . 704.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=Z ;व>नयमन) (महारा[\) योजना - 

2017 नसुार ;व=Z 80ेR व ;व=Z श&ुक आकार >निGचत कhन महानगरपा�लका 

0ेRातील ओटले/;पचेस ;वतरणासाठr उपलsध कhन देणे�या 84तावाबत नमदु 

केले&या बाबीसह, पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=Z ;व>नयमन) 

अbध>नयम - 2014, महारा[\ पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=Z 

;व>नयमन) (महारा[\) >नयम - 2016 आ3ण पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व 

पथ ;व=Z ;व>नयमन) (महारा[\) योजना - 2017 यांच े अमंलबजावणीसाठr 

पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=Z ;व>नयमन) (महारा[\) योजना - 

2017 मधील अन�ुछेद =मांक-4 व महारा[\ महानगरपा�लका अbध>नयमाच े

कलम 386 नसुार मा.महापा�लका सव�साधारण सभेची मजंुर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    4थbगत4थbगत4थbगत4थbगत    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 09. 09. 09. 09    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

घणसोल7 काय�0ेRातील नमुमंपा ट7ट7सी औदयोbगक 0ेRातील �शवाजी फलोअर 

�मल येथुन ऐरोल7 ट7 जंQशन येथे जाWयासाठr भयुार7 माग� बांधणीच ेकामास 

सधुार7त 8शासmकय मजुंर7 �मळणे�या 84तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 

31/10/2018 च ेपR =. नमुमंपा/श.अ/2284/201 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 705. . 705. . 705. . 705.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

"घणसोल7 काय�0Rेातील नमुमंपा ट7ट7सी औदयोbगक 0ेRातील �शवाजी 

फलोअर �मल येथुन ऐरोल7 ट7 जंQशन येथे जाWयासाठr भयुार7 माग� बांधणीच े

कामास सधुार7त 8शासmकय मजुंर7 �मळणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करWयात आले&या बाबींसह, एकूण रQकम 5. 11 कोट7, 64 लाख, 79 हजार 

765 माR इतQया खचा�स, सचु;व&या8माणे, सधुार7त 8शासकZय मजुंर7 देWयात 

यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 10. 10. 10. 10    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    

2018201820182018    

4व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेR हागणदार7 मQुत 

ODF+ घो;षत करणे तसेच शहरास कचरा मQुत शहराचे 4टार रेट7ंग 8ा1त 

करणे�या 84तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 01/11/2018 च े पR =. नमुमंपा/ 

उ.आ. (4व.म.अ.) /413/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 706. . 706. . 706. . 706.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"नो!ह"नो!ह"नो!ह"बरबरबरबर    

2018201820182018    

"4व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेR 

हागणदार7 मQुत ODF + घो;षत करणे तसेच शहरास कचरा मQुत शहराच े

4टार रेट7ंग 8ा1त करणे�या 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, 4व�छ 

भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेR हागणदार7 मQुत ODF + 

घो;षत करWयास व शहर ODF++ करWयाकर7ता पढु7ल काय�वाह7 करWयास 

तसेच नवी मुबंई शहरास कचरा मQुत शहराचे 84ता;वत 4 4टार मानांकन या या या या 

ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी 8थमत: 3 4टार व @यानतंर 4 4टार 8ा1त करWयाकर7ता पढु7ल काय�वाह7 

करWयास, सचू;वWयात आले&या सधुारणेसह मा.सव�साधारण सभेची मजंूर7 

देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    
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अ.अ.अ.अ.    

====....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ3णआ3णआ3णआ3ण    स/ं01तस/ं01तस/ं01तस/ं01त    ;वषय;वषय;वषय;वषय    ;वषय =;वषय =;वषय =;वषय =. . . . 

व म�हनाव म�हनाव म�हनाव म�हना    

ठराव =ठराव =ठराव =ठराव =. व . व . व . व     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ाय    

1.1.1.1.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . मीरा सजंय पाट7लमीरा सजंय पाट7लमीरा सजंय पाट7लमीरा सजंय पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंई शहरात मालम@ता कराचा 8Gन गभंीर 4वhप धारण 

कh लागला आहे.नवी मुबंई शहराचे दा>य@व आजह7 

महापा�लका,�सडको आ3ण एमआयडीसी अशा 8ाbधकरणाकड े

;वखुरले गेलेले आहे.@यामळेु मालम@ता कराबाबत ससुRुता 

पहावयास �मळत नाह7.नवी मुबंई शहराची >न�म�ती ह7 येथील 

आगर7 कोळी समाजबांधवा�या जमीनीवर झाल7 असनु या मळु 

भमुीपRुां�या मळु गावठाणातील इमारतीतील घरे,;व4तार7त 

गावठाणातील घरे,गरजेपोट7 घरपटट7वर बांधलेल7 घरे 

याबाबतह7 मालम@ता कराबाबतचा 8Gन 8लaंबतच आहे.अस{ंय 

Mाम4थां�या घरांना आजह7 8शासनाकडुन टॅQस पाव@याह7 

देWयात आले&या नाह7त.एमआयडीसी काय�0Rेातील कंप'या-

कारखाने यां�याकडुनह7 मालम@ता कर वसलु7बाबत पा�लका 

8शासनाकडुन गां�भय� व सात@य न बाळगले गे&याने @यांचाह7 

थकZत मालम@ता कर हा कोटयावधी�या घरात गेला आहे. 

महापा�लका 8शासनाने मालम@ता कर वसलु7बाबत 8ारंभापासनु 

सात@य व ताठर भ�ुमका घेतल7 असती तर थकZत मालम@ता 

कराची सम4या >नमा�ण झाल7 नसती.सcंया मदं7चे वातावरण 

,बेरोजगार7,4पधा� पाहता एमआयडीसीतील कारखानदार, 

उदयोजक यांना एकरकमी मालम@ता कराचा भरWधा करणे 

शQयच नाह7. 

मालम@ता करा�या जाचामळेु सबंbंधताने आप&या आ4थानेला 

टाळे लाव&यास मोठया स{ंयेने मजुर बेराजगारह7 होWयाची 

�भती आहे.>नवासी पkरसरात ;वचार के&यास अनेक गहृ>नमा�ण 

सोसायटयांcये आजह7 मालम@ता कर एकaRतच येत 

आहे.सद>नकांधारकां�या नावे 4वतRंkर@या ;वतरण झालेले 

नाह7.@यामळेु कोणी mकती मालम@ता कर भरावा यावhन वादंग 

होवनु मालम@ता कर थकला आहे. गावठाण, शहर, 

एम.आय.डी.सी. आ3ण >नवासी पkरसरात महापा�लका 

8शासनाची मालम@ताकराची कोटयावधी hपयांची थकबाकZ 

आहे.ह7 थकबाकZ एकाच ट11यात वसलु होणे शQय 

नाह7.मालम@ता कराबाबत जे थकबाकZदार असतील @यांचा 

'अभय' योजनेत समावेश कhन @यावर7ल !याज माफ करWयात 

यावे आ3ण थकZत मालम@ता कर भरWयास सबंbंधतांना 

महापा�लका 8शासनाने थोडा अवधी देवनु ट11याट11याने @यांना 

मालम@ता कर भरWयाची सवलत दयावी.@यामळेु थकबाकZदार 

व महापा�लका 8शासन यां�यातील वाद सपं[ुठात येवनु 

ससुवंाद >नमा�ण होई आ3ण महापा�लके�या >तजोर7तह7 वाढ 

होईल. वर7ल पkर�छेदामcये !यQत केले&या मतांची 

अमंलबजावणी करणे.    

14 

नो!ह"बर 

707 

20/11/2018 

मजंूर 

 



2.2.2.2.    ^ी^ी^ी^ी. . . . >नव@ृती शकंर जगताप>नव@ृती शकंर जगताप>नव@ृती शकंर जगताप>नव@ृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 29, घणसोल7 मधील अनतं नगर येथील M.S.E.B 

\ा'सफाम�रपासनु �हाR े आळी येथील बौcद ;वहारापय�तचा 

र4ता खराब झाला आहे. @या र4@याचे डांबर7करण करणे.    

15 

नो!ह"बर 

708 

20/11/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    ^ी^ी^ी^ी. . . . ;वनोद ;वनायक �हाRे;वनोद ;वनायक �हाRे;वनोद ;वनायक �हाRे;वनोद ;वनायक �हाR,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेची गेल7 17 वषj शहर अ�भयतंा 

पदावर काय�रत असणारे ^ी मोहन बळवतं डगांवकर साहेब 

�दनांक 31/10/2018 रोजी सेवा >नव@ृत झालेले आहेत. �दनांक 

30/10/2018 रोजी�या महासभेमcये @यां�या अ�भनदंन 

84तावावर बोलताना मा.महापौर साहेब, मा.उपमहापौर मॅडम, 

मा आयQुत साहेब व सव� स'मान>नय सद4यांनी 

@यां�याबददल गौरवौदगार काढुन @यांनी नवी मुबंई शहरासाठr 

�दले&या योगदानाबददल 8शसंा केलेल7 आहे व @यांचा उbचत 

स'मान होWयासाठr महानगरपा�लके तफj  @यांना नवी मुबंई 

भषुण परु4कार देऊन स'मा>नत करणे.    

16 

नो!ह"बर 

709 

20/11/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . सरेुखा अशोक नरबागेसरेुखा अशोक नरबागेसरेुखा अशोक नरबागेसरेुखा अशोक नरबागे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका र�हवाशी 0Rेामcये ब-याच 

8माणात न!याने बांधकाम झालेले अस&याने सदर बांधकाम 

धारकाकड े मालकZ हQकाची व इतर कागद पRा�या अभावी 

सदर7ल घरास नळजोडणी �मळत नस&याने तथेील नागर7कांची 

पाWयाअभावी गरैसोय होत आहे.सबब सदर घराकर7ता 

एम.एस.ई.बी �या धत`वर मागेल @यास वीजपरुवठा देWयात 

येतो.तशाच पcदतीने मानवत�ेया �[ट7कोनातनु कोणताह7 

नागर7क पाWयापासनु वbंचत राहु नये याकर7ता मागेल @यास 

ता@परु@या 4वhपाची नळ जोडणी देWयात यावी.जेणेकhन 

नागर7कांस पाणीपरुवठा करWयात येईल .तसेच नवीन नळ 

जोडणी �द&यामळेु महानगरपा�लके�य उ@प'नात देखील वाढ 

होईल.तसेच बेलापरु ;वभागात पवु�      कालावधी पासनु 

असले&या मदं7राकर7ता धा�म�क कामासाठr ता@परु@या 4वhपात 

नळ जोडणी करणे.    

33 

नो!ह"बर 

711 

20/11/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . hपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.96,नेhळ,सेQटर-16 छRपती सभंाजी राजे उदयानात 

न!याने �हरवळ व झाड ेझुडपे लावनु सशुो�भकरण करणे.    

34 

नो!ह"बर 

712 

20/11/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    ^ीम^ीम^ीम^ीम....    hपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.96, नेhळ,सेQटर-16ए, भखुंड =.150 व 151 येथील 

मदैानाचे लाल माती,ब"च"स व इतर स;ुवधा उपलsध कhन 

सशुो�भकरण करणे.    

35 

नो!ह"बर 

713 

20/11/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . hपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगतhपाल7 mक4मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.96,नेhळ,सेQटर-18 येथील उदयानाला नामफलक 

बस;वणे.    

36 

नो!ह"बर 

714 

20/11/2018 

मजंूर 

8.8.8.8.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . वशैाल7 तकुाराम नाईकवशैाल7 तकुाराम नाईकवशैाल7 तकुाराम नाईकवशैाल7 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.51 अतंग�त सेQटर-12 मधील मयरु अपाट�म"ट येथे 

हायमा4ट लावणे.    

40 

नो!ह"बर 

715 

20/11/2018 

मजंूर 

9.9.9.9.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . वशैाल7 तकुारामवशैाल7 तकुारामवशैाल7 तकुारामवशैाल7 तकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.51 अतंग�त सेQटर-12 येथील सव� फुटपाथची न!याने 

दhु4ती करणे.    

41 

नो!ह"बर 

716 

20/11/2018 

मजंूर 



10.10.10.10.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . क;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�ड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.80 मधील पkरसर झोपडपटट7चा आहे.हया पkरसरात 

सव�R मcयम वग`य नागर7क वा4तव करत असतात.येथील 

नागर7कांना खाजगी हॉ4पीटल न परवडणार7 आहेत.8भागातील 

लोक स{ंया दहा हजारापे0ा जा4त आहे. येथील �दवसेन �दवस 

वाढत असले&या लोकस{ंया ल0ात घेता नागर7कां�या 

आरोiयाचा सखुस;ुवधेकर7ता 8भागात नागर7 आरोiय क" _ 

उभारणे.    

42 

नो!ह"बर 

717 

20/11/2018 

मजंूर 

11.11.11.11.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . क;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�ड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.80 औदयोbगक पkरसरातील डी sलॉक मcये मोठया 

8माणात शोhम,गॅरेज,स;व�स स"टर आहेत. आज रोजी येथील 

र4त,ेगटारे ,फुटपाथ यांची खुपच दरुाव4था झाल7 आहे. 

र4@यावर जागोजागी खडड े असनु र4@याची अ0रशा चाळणी 

झा&याचे �दसत आहे. र4@यात खडडा कZ खडडयात र4त े हे 

पण समजत नाह7. तर7 येथील औदयोbगक डी sलॉक 

पkरसरातील र4त,ेगटार,फुटपाथ बन;वणे.    

43 

नो!ह"बर 

718 

20/11/2018 

मजंूर 

12.12.12.12.    ^ीम^ीम^ीम^ीम. . . . क;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�डेक;वता च_ंकातं आग�ड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =.80 येथील एल.पी. नाका जQशन येथे बाहेर गावी 

जाणा-या सव� वाहनांचा मोठा बस थांबा आहे.या �ठकाणी 

मोठया स{ंयेत नागर7क 8वास करत असतात.8वाशां�या 

सखुस;ुवधेकर7ता सलुभ शौचालय व 8वाशी >नवारा शडे बांधणे.    

44 

नो!ह"बर 
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20/11/2018 

मजंूर 

    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 137.. 137.. 137.. 137.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

4थायी स�मती�या श=ुवार, �दनांक 26 ऑQटोबर 2018 चा ठराव =.225 :- 

                            """"सदंभ� ::::----  आयQुतांच े�दनांक 10/10/2018, च ेपR =.नमुमंपा/8शासन/                   

                आ4था-10/घबांअ/2384/2018 

   "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करWयात यावी कZ, नवी मुबंई 

महापा�लके�या आ4थापनेवर7ल अbधकार7 /कम�चार7 यांना घरबांधणी अbMमा�या 

रकमेत सधुारणा करणेबाबत �या 84तावातील अट =.1 मcये अbMम मजूंर 

करतवेेळी अbधकार7 /कम�चार7 यां�या सेवा >नयQुती नतंर 84ता;वत mकमान 5 

वष� ऐवजी 3 वषा�ची सेवा झाल7 असल7 पा�हजे. अट =. 2 मcये नमदु 

के&यानसुार नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवेमcये फQत एकदा या ऐवजी 

दोनवेळा अbMम अन�ुेय करणेस, अट =.5 मcये नमदु के&यानसुार पती, प@नी 

दोघेह7  नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवेत असल7 तर7ह7 @यापकैZ एकालाच या 

ऐवजी दोघांनाह7 घरबांधणी अbMम अन�ुेय करणेस, तसेच यासाठr 84ता;वत 

!याजदर h.15 ल0 पय�त�या अbMम  रQकमेवर 8.50% व h. 50 ल0 

पय�त�या अbMम रकमेवर 10.50% ऐवजी पवु` 8माणेच �हणजे, मा.सव�साधारण 

सभा ठराव =.1088, �द.08/02/2010 अ'वये >निGचत के&या8माणे 6.25 टQके, 

6.75 टQके व 7.25 टQके असे ठर;वWयास 84तावात नमदु करWयात आले&या 

बाबीसह  घरबांधणी अbMम रकमेची मया�दा वाढ;वणेबाबतचा 84तावास मजंुर 

कhन मनपास �शफारस करWयात यावी. "  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 720. . 720. . 720. . 720.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महापा�लके�या आ4थापनेवर7ल अbधकार7/कम�चार7 यांना घरबांधणी 

अbMमा�या रकमेत सधुारणा करणेबाबत�या 84तावातील अट =.1 मcये अbMम 

मजंूर करतवेेळी अbधकार7/कम�चार7 यां�या सेवा >नयQुती नतंर 84ता;वत mकमान 

5 वष� ऐवजी 3 वषा�ची सेवा झाल7 असल7 पा�हजे. अट =. 2 मcये नमदु 

के&यानसुार नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवेमcये फQत एकदा या ऐवजी 

दोनवेळा अbMम अन�ुेय करणेस, अट =.5 मcये नमदु के&यानसुार पती, प@नी 

दोघेह7 नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवेत असल7 तर7ह7 @यापकैZ एकालाच या 



ऐवजी दोघांनाह7 घरबांधणी अbMम अन�ुेय करणेस, तसेच यासाठr 84ता;वत 

!याजदर 5.15 ल0 पय�त�या अbMम रQकमेवर 8.50% व   5. 50 ल0 

पय�त�या अbMम रकमेवर 10.50% ऐवजी पवु` 8माणेच �हणजे, मा.सव�साधारण 

सभा ठराव =.1088, �द.08/02/2010 अ'वये >निGचत के&या8माणे 6.25 टQके, 

6.75 टQके व 7.25 टQके असे ठर;वWयास 84तावात नमदु करWयात आले&या 

बाबीसह घरबांधणी अbMम रकमेची मया�दा वाढ;वणेबाबतचा 84तावास, 

मा.सव�साधारण सभेची मजंुर7 देWयात यावी. " 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 138.. 138.. 138.. 138.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

    4थायी स�मती�या श=ुवार, �दनांक 26 ऑQटोबर 2018 चा ठराव =.226 

:- 

                """"सदंभ� ::::----  आयQुतांच े�दनांक 11/10/2018, चे पR =.नमुमंपा/8शासन/                   

               आ4था-10/2392/2018 

  "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करWयात यावी कZ, शासन >नण�यातील 

तरतदू नवी मुबंई महानगरपा�लके�या कम�चाlयांस लाग ू करणेस व @या8माणे 

नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवेत �द.01/11/2005 रोजी व @यानतंर hजू 

झाले&या व नवीन पkरभा;षत अशंदान >नव@ृतीवेतन योजना/ रा[\7य 

>नव@ृतीवेतन योजन"तग�त योजनेच ेसभासद असले&या अbधकार7 /कम�चाlयांच े10 

वषj सेवा होWयापवू` सेवेत असताना >नधन झा&यास @यांनी नाम>नदj�शत केले&या 

अथवा @या�या कायदेशीर वारसास h.10 ल0 सानMुह अनदुान अbधक 

कम�चाlयां�या खाती जमा असलेल7 सbंचत रQकम अदा करणेकर7ता    88884तावात 

नमदु करWयात आले&याबाबींसह मजुंर कhन मनपास �शफारस करWयात यावी.... " 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 721. . 721. . 721. . 721.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"शासन >नण�यातील तरतदू नवी मुबंई महानगरपा�लके�या कम�चाlयांस लाग ू

करणेस व @या8माणे नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवेत �द.01/11/2005 रोजी व 

@यानतंर hजू झाले&या व नवीन पkरभा;षत अशंदान >नव@ृतीवेतन योजना/ 

रा[\7य >नव@ृतीवेतन योजन"तग�त योजनेचे सभासद असले&या अbधकार7 

/कम�चाlयांच े 10 वषj सेवा होWयापवू` सेवेत असताना >नधन झा&यास @यांनी 

नाम>नदj�शत केले&या अथवा @या�या कायदेशीर वारसास 5.10 ल0 सानMुह 

अनदुान अbधक कम�चाlयां�या खाती जमा असलेल7 सbंचत रQकम अदा करणेस, 

84तावात नमदु करWयात आले&या बाबींसह मजुंर7 देWयात यावी...."  

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 139.. 139.. 139.. 139.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

  "पया�वरण तदथ� स�मती�या सभेचा �दनांक 31 ऑQटोबर 2018 रोजीचा ठराव 

=. 2 , सदंभ� - मा.आयQुताच े �दनांक 31/07/2018 च े पR =. 

नमुमंपा/श.अ/1659/2018 " 

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सन 2017-18 या वषा��या वा;ष�क पया�वरण 

ि4थती दश�क अहवाल. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 722. . 722. . 722. . 722.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सन 2017-18 या वषा��या वा;ष�क 

पया�वरण ि4थती दश�क अहवालमcये खाल7ल बाबींचा समावेश करWयात यावा. 

1. नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेRातील ना&यामळेु होणाlया वाय ू8दषुणावर 

>नयRंण ठेवणे तसेच एमआयडीसी 0ेRामधील कंप'यांचे पाWयाचा योiय 

kर@या >नचरा करणे, नमुमंपा 0ेRातील हो&डींग पॉWडची साफसफाई वेळो 

वेळी करWयात यावी आ3ण  नवी मुबंई पkरवहन उप=मांतग�त गे&या 

आbथ�क वषा��या तलुनेत 32% सीएनजीचा वापर कमी झाला असनू 

30% �डझेलचा वापर वाढ&यामळेू वाय ू 8दषुणात वाढ झाल7 आहे व 

नमुमंपा काय�0Rेात हवा गणुव@ता पkर0णाकर7ता mफर@या पया�वरण 

8योगशाळे�य !हॅनची पाहणी केल7 असता सदर !हॅन 8 त े 10 वष� 

काय�तरत असनू सcयाि4थतीत नादhु4त अव4थेत आहे तर7 सदर 



!हॅनची >नतांत आवGयकता अस&या मळेु नवीन !हॅन लवकरात लवकर 

खरेद7 करWयात यावी. 

2.  नवी मुबंई महानगरपा�लकेने VOC मोजमाप करWयाचे 84ता;वत केले 

आहे @या ऐवजी अ@याधु>नक TVOC मोजमाप घेWयात यावे. तसेच 

4व�छता मो�हमेअतंग�त शचैालयाची देखभाल योiय पcदतीने होत नाह7. 

पkरणामी तथेील घाणीमळेु 8दषुणात वाढ होत असनू @यांची देखभाल 

द5ु4ती करWयात यावी, तसेच नमुमंपा�या सकेंत4थळावर7ल तापमान 

घटक 8थम पानावर दश�वावा. आ3ण नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेRात 

वातावरणात PM10 या धुल7करणाच े8माण ऐरोल7 पर�सरात 1.6 पट7ने, 

तभुj पkरसरात 1.5 पट7ने तर कोपरखैरणे पkरसरात 1.4 पट7ने वाढले 

असनू @यावर उपाय योजना करावी.  

3. नवी मुबंई काय�0ेRातील अbधकृत व अनbधकृत मोबाईल टॉवर7च स{ंया 

पया�वरण अहवालात नमदू करWयात यावी तसेच मोबाईल टॉवर�या 

रेडीएशनमळेु होणा-या आजारांची मा�हती देखील अहवालामcये देWयात 

यावी. जा4त 8माणात वाय ू 8दषुण असणा-या पkरसरात ऑQसीजन 

देणार7 झाड े लावनू @याची मा�हती अहवालात नमदू करWयात यावी. 

तसेच नवी मुबंई 0ेRातील एमआयडीसी पkरसरातील कंप'यां�या पाWयाच े

महारा[\ 8दषुण मडंळ यांनी �दले&या चाचणीच े अहवाल व @या 

अहवालानसुार काय काय�वाह7 केल7 @याची मा�हती पया�वरण अहवालात 

देWयात यावी. 

4.  नवी मुबंई काय�0Rेातील भटQया कु�यांवर 8>तबधं घालWयासाठr योiय 

ती उपययोजना करWयात यावी. तसेच नवी मुबंई 0ेRातील 

वाय8ुदषुणावर रोख बस;वWयासाठr हवा शcुद7करणाच े अ@याधु>नक यRं 

बस;वणे आ3ण  नवी मुबंई 0ेRातील सव� तलावात गणपती ;वसज�न व 

दगुा� ;वसज�न यानतंर पाणी दषुीत होत े @यामळेु @या पाWया�या 

दगु�धीमळेु सभोवताल�या र�हवाशांना Rास होतो. सदर तलावाची वेळोवेळी 

साफसफाई करWयात यावी असे 84तावात, नमदू करWयात आले&या 

बाबींसह सचु;व&या8माणे मजुंर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 140.. 140.. 140.. 140.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेRास जे[ठ नागर7क ;वरंगळुा क" _ासबंधंी समM 

धोरणामcये बदल करणेबाबत�या 84तावाबाबत, आयQुतांच े�दनांक 15/11/2018 

चे पR =. नमुमंपा/स.;व.;व./2018/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 723. . 723. . 723. . 723.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेRास जे[ठ नागर7क ;वरंगळुा क" _ासबंधंी समM 

धोरणामcये बदल करणेबाबत�या 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, 

बाब = 1 व 2 मcये नमदु के&या8माणे मळु धोरणातील अट�मcये बदल 

करWयास, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 141.. 141.. 141.. 141.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

महापा�लका सbचव ;वभागाकर7ता Risograph Digital Duplicator/Copy 

Printer मशीनसाठr इंक काटjज व मा4टर रोलचा परुवठा करणे�या 

84तावाबाबत, आयQुताच े �दनांक 01/11/2018 चे पR 

जा.=.नमुमंपा/मस/6794/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 724. . 724. . 724. . 724.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"महापा�लका सbचव ;वभागाकर7ता Risograph Digital Duplicator/Copy 

Printer मशीनसाठr इंक काटjज व मा4टर रोलचा परुवठा करणे�या 84तावात 

नमदू करWयात आले&या बाबींसह, महापा�लका सbचव ;वभागासाठr इंक काटjज 



मा4टर रोलचा परुवठा उपलsध क5न घेणेसाठr आगामी दोन वषा�साठr दरकरार 

करणेसाठr >न;वदा माग;वWयास व अदंािजत खच� रQकम 5. 40 लाख माR 

इतQया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकZय मजुंर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 142.. 142.. 142.. 142.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 4थाप@य ;वषयक ;वकास कामांसाठr साव�ज>नक 

बांधकाम ;वभागाकडील रा य4तरावर7ल रा य दरसचुी (SSR for year 2018-

19) वापरणे�या 84तावाबाबत, आयQुतांच े �दनांक 17/11/2018 चे पR जा.=. 

नमुमंपा/श.अ./2383/ 2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 725. . 725. . 725. . 725.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 4थाप@य ;वषयक ;वकास कामांसाठr साव�ज>नक 

बांधकाम ;वभागाकडील रा य4तरावर7ल रा य दरसचुी (SSR for year 2018-

19) वापरणे�या 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेकkरता दरसचूी सन 2018-19 CSR (Current Schedule 

Rate) लाग ू करWयास या 8माणेच वेळोवेळी 8�सcद होणाlया महाराष\् 

शासना�या SSR (State Schedule Rate) मधील >नदjशानसुार CSR 

(Current Schedule Rate) बनवनू मा. आयQुत यां�या मजूंर7ने लाग ु

करWयास, सचू;व&या8माणे, मजुंर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 143.. 143.. 143.. 143.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

बहुउददे�शय इमारतीचे अतंग�त !यव4थापन व पkरचलनाच े बहुउददे�शय काम 

कंRाट7 त@वावर करणे�या 84तावाबाबत. आयQुतांच े�दनांक 19/11/2018 च ेपR 

जा.=. नमुमंपा/मालम@ता/3398/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 726. . 726. . 726. . 726.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बहुउददे�शय इमारतीचे अतंग�त !यव4थापन व पkरचलनाच े बहुउददे�शय काम 

कंRाट7 त@वावर करणे�या 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, तQता =. 

1 व 2 मcये नमदू केले&या उQत मगंळ काया�लयाकर7ता काळजी वाहक (Care 

Taker) नेमणेकkरता व@ृतपRात जा�हरात देऊन 84ताव माग;वणे व कमीत-कमी 

पkरचलन खच� नमदू करणाlया >न;वदाकारासमवेत 8@येक वष` नतुनीकरण 

करWया�या अट7वर 5 वष� जागा उपलsध क5न देWयाचे अbधकार मा.आयQुत, 

नमुमंपा यांना 8दान करणेस, महारा[\ महानगरपा�लका अbध>नयमाचे कलम 73 

8माणे स;ंवदा करणेस, सचू;व&या8माणे, मजुंर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 144.. 144.. 144.. 144.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी सेQटर-11 जुहुगांव येथील जुनी नागर7 आरोiय क" _ इमारत तोडुन 

तळमजला अbधक चार मज&याची डॉQटस� >नवास4थान इमारत बांधणे�या 

84तावाबाबत. आयQुतांचे �दनांक 19/11/2018 चे पR जा.=. 

नमुमंपा/श.अ./2385/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 727. . 727. . 727. . 727.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी सेQटर-11 जुहुगांव येथील जुनी नागर7 आरोiय क" _ इमारत तोडुन 

तळमजला अbधक चार मज&याची डॉQटस� >नवास4थान इमारत बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करWयात आले&या बाबींसह, एकूण रQकम 5. 5 

कोट7, 12 लाख, 40 हजार 638 माR इतQया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकZय मजंुर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 145.. 145.. 145.. 145.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे सेQटर-22,1लॉट न.ं7 व 8 येथील जुनी इमारत तोडुन नवीन माता 

बाल सगंोपन hiणालय (MCH) बांधणे 84तावाबाबत. आयQुतांच े �दनांक 

19/11/2018 च ेपR जा.=. नमुमंपा/श.अ./2386/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 728. . 728. . 728. . 728.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे सेQटर-22,1लॉट न.ं7 व 8 येथील जुनी इमारत तोडुन नवीन माता 

बाल सगंोपन hiणालय (MCH) बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करWयात आले&या बाबींसह, एकूण रQकम 5. 9 कोट7, 79 लाख, 27 हजार 

744 माR इतQया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकZय मजुंर7 देWयात यावी." 

>नण�य>नण�य>नण�य>नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

    

सह7सह7सह7सह7////----    

            ((((bचRाbचRाbचRाbचRा    बा;व4करबा;व4करबा;व4करबा;व4कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सbचवसbचवसbचवसbचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


