
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�नवार, �दनांक 17 फे"वुार# 2018 रोजी भरले)या माहे *डस,बर 2017  

म�ह-या�या सव�साधारण तहकुब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स5ं67त आ9ण मसदुा :व;पात 

खाल#ल=माणे आहे.:- 

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. . . . 40.40.40.40.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

तभुD @वभागातील सानपाडा येथील सभंाजी चौक से. 08 त ेवे:टन� कॉलेज से. 09 

येथे र:ता, पावसाळी Kने व पदपथाची सधुारणा  करणे�या =:तावाबाबत, 

आयLुतांच े�दनांक 08/12/2017 चे पM B. नमुमंपा/ श.अ./1506/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB....    236.236.236.236.        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018201820182018....    

"तभुD @वभागातील सानपाडा येथील सभंाजी चौक से. 08 त े वे:टन� कॉलेज से. 

09 येथे र:ता, पावसाळी Kने व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

=:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह एकूण रLकम  U. 1 कोट#, 23 

लाख, 40 हजार 235 माM इतLया खचा�स, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# 

देSयात यावी." 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 41.. 41.. 41.. 41.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

वाशी सेLटर 10ए भखूंड B. 11 टे�नस कोट� लगत�या मदैानामXये आंतरYBडा 

इमारत (Indoor Sport Building) बांधSया�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े

�दनांक 08/12/2017 च ेपM B. नमुमंपा/ श.अ./1507/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 237. . 237. . 237. . 237.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी सेLटर 10ए भखूंड B. 11 टे�नस कोट� लगत�या मदैानामXये आंतरYBडा 

इमारत (Indoor Sport Building) बांधSया�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू 

करSयात आले)या बाबींसह एकूण रLकम  U. 68 लाख, 30 हजार 903 माM 

इतLया खचा�स, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात यावी." 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 42.. 42.. 42.. 42.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

बेलापरू @वभागातील सी.बी.डी. से. 3 येथील बी-10/8 त े सी-6/8 �नलकमल 

सोसायट# पयiत�या गटाराची व पदपथाची सधुारणा करणे�या =:तावाबाबत, 

आयLुतांच े�दनांक 08/12/2017 चे पM B. नमुमंपा/ श.अ./1508/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 238. . 238. . 238. . 238.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू @वभागातील सी.बी.डी. से. 3 येथील बी-10/8 त े सी-6/8 �नलकमल 

सोसायट# पयiत�या गटाराची व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

=:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह एकूण रLकम  U. 49 लाख, 75 

हजार 876 माM इतLया खचा�स, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात 

यावी." 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 43.. 43.. 43.. 43.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

ऐरोल# से. 3 येथील अिlनशमन क, mाची जुनी �सडकोकाल#न इमारत तोडून नवीन 

इमारत बांधSया�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े �दनांक 08/12/2017 चे पM B. 

नमुमंपा/ श.अ./1509/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 239. . 239. . 239. . 239.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"ऐरोल# से. 3 येथील अिlनशमन क, mाची जुनी �सडकोकाल#न इमारत तोडून 

नवीन इमारत बांधSया�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू करSयात आले)या 

बाबींसह एकूण रLकम  U. 16 कोट#, 99 लाख, 71 हजार 831 माM इतLया 

खचा�स, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात यावी." 

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



@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 44.. 44.. 44.. 44.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

कोपरखैरणे सेLटर 15 येथील :कायलाक�  सोसायट# त ेवसुधंरा डअेर# पयiत व रो 

हाऊस न.ं 69 लगत हेवी डयटु# गटर बांधSया�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े

�दनांक 08/12/2017 च ेपM B. नमुमंपा/ श.अ./1510/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 240.. 240.. 240.. 240.        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे सेLटर 15 येथील :कायलाक�  सोसायट# त ेवसुधंरा डअेर# पयiत व रो 

हाऊस न.ं 69 लगत हेवी डयटु# गटर बांधSया�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े

�दनांक 08/12/2017 च ेपM B. नमुमंपा/ श.अ./1510/2017. 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. . . . 45.45.45.45.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

तभुD ट#.ट#.सी. ओैदयोpगक 6ेMातील डी qलॉक मधील भ.ुB. डी-268 त ेफायझर 

रोड व भ.ुB. डी-342 त े भ.ुB. डी-257  पयiत र:ता व Kनेची सधुारणा 

करSया�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े�दनांक 08/12/2017 चे पM B. नमुमंपा/ 

श.अ./1511/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 241. . 241. . 241. . 241.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"तभुD ट#.ट#.सी. ओैदयोpगक 6ेMातील डी qलॉक मधील भ.ुB. डी-268 त ेफायझर 

रोड व भ.ुB. डी-342 त े भ.ुB. डी-257 पयiत र:ता व Kनेची सधुारणा 

करSया�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह एकूण 

रLकम  U. 1 कोट#, 50 लाख, 02 हजार 618 माM इतLया खचा�स, 

सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात यावी." 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 46.. 46.. 46.. 46.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

घणसोल# सेLटर 7 येथील भखुंड Bमांक 11 येथे शाळेची नवीन इमारतीच े

बांधकाम करणे�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े �दनांक 08/12/2017 चे पM B. 

नमुमंपा/ श.अ./1512/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 242. . 242. . 242. . 242.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल# सेLटर 7 येथील भखुंड Bमांक 11 येथे शाळेची नवीन इमारतीचे 

बांधकाम करणे�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, 

कामातील वाढ#व रLकम ;. 3 कोट#, 44 लाख, 1 हजार 347 यासह एकूण 

रLकम U. 13 कोट#, 34 लाख, 77 हजार 699 माM इतLया खचा�स, 

सचु@व)या=माणे, सधुार#त =शासकVय मजंुर# देSयात यावी." 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 47.. 47.. 47.. 47.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेस अ�तBमण @वभागासाठu @पकअप vहॅन वाहन 

भाडयाने परु@वणेबाबत�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े�दनांक 08/12/2017 चे पM 

B. नमुमंपा/ वाहन/382/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 243. . 243. . 243. . 243.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेस अ�तBमण @वभागासाठu @पकअप vहॅन वाहन 

भाडयाने परु@वणे�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू करSयात आले)या 

बाबींसह, अ�तBमण @वभागासाठu 04 @पकअप vहॅन वाहने भाडतेxवावर 

परु@वणेसाठu येणाyया अदंािजत खच� रLकम U. 32 लाख, 43 हजार 240 माM 

इतLया खचा�स, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात यावी." 

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

@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 48.. 48.. 48.. 48.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

नमुमंपा �श6ण @वभाग अतंग�त बालवाडी�या @वदयाथzना सकस आहार परुवठा 

करणेकामी =शासकVय मजंरु# �मळणेबाबत�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े �दनांक 

08/12/2017 च ेपM B. नमुमंपा/�श.@व./2857/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 244. . 244. . 244. . 244.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा �श6ण @वभाग अतंग�त बालवाडी�या @वदयाथzना सकस आहार परुवठा 

करणेकामी =शासकVय मजंुर# �मळणे�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू 

करSयात आले)या बाबींसह, 02 वषा�साठu @व{याथ| परुक पोषण आहार व सकस 

आहार या लेखा�शषा�अतंग�त अदंािजत रLकम U. 3 कोट#, 19 लाख, 04 हजार 

611 माM इतLया खचा�स व ऑन लाईन �न@वदा माग@वSयास, सचु@व)या=माणे, 

=शासकVय मजंुर# देSयात यावी." 

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



@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 49.. 49.. 49.. 49.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

तभुD सेक्टर-19ए व 19एफ मXये @व@वध �ठकाणी Kने व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े �दनांक 11/12/2017 च े पM B. 

नमुमंपा/श.अ./1521/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 245. . 245. . 245. . 245.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"तभुD सेLटर-19ए व 19एफ मXये @व@वध �ठकाणी Kने व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील =:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रLकम  U. 1 कोट#, 37 लाख, 69 हजार 100 माM इतLया खचा�स, 

सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात यावी." 

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

 

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले)याकेले)याकेले)याकेले)या    आ9णआ9णआ9णआ9ण    उpचतउpचतउpचतउpचत    काय�वाह#साठuकाय�वाह#साठuकाय�वाह#साठuकाय�वाह#साठu    पाठ@वले)यापाठ@वले)यापाठ@वले)यापाठ@वले)या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद#याद#याद#याद#    

                                                    माहे माहे माहे माहे 20 20 20 20 *डस,बर *डस,बर *डस,बर *डस,बर 2017 2017 2017 2017 ची ची ची ची सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभा सभा सभा सभा     

अ.अ.अ.अ.    
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म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठराव Bठराव Bठराव Bठराव B. व . व . व . व     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ=ायअ�भ=ायअ�भ=ायअ�भ=ाय    

1.1.1.1.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . कमल धनाजी पाट#लकमल धनाजी पाट#लकमल धनाजी पाट#लकमल धनाजी पाट#ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

घणसोल# भखुंड B. 6 से.7, येथील भखूंड Ulणालयाचा असनु 

सदर भखुंड �सडको कडुन महानगरपा�लकेस ह:तांतर झाला 

आहे. सदय प�रि:थतीत घणसोल# नोड मXये  

महानगरपा�लकेच े एकह# Ulणालय नस)यामळेु येतील अ�त 

अ)प उxप-न गटातील लोकांना याचा Mास सहन करावा 

लागत आहे, आ9ण उपचारासाठu वाशी, ऐरोल# अशा �ठकाणी 

महानगरपा�लके�या Ulणालयात जावे लागत आहे. गेल# 15 

वष� महापा�लकेस कर भरणाकUन सXुदा कुठ)याह# आरोlय 

@वषयक स@ुवधा नाग�रकांना =ा7त झा)या नाह#त. xयाक�रता 

सदर �ठकाणी Ulणालय बांधणे. 
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2.2.2.2.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . कमल धनाजी पाट#लकमल धनाजी पाट#लकमल धनाजी पाट#लकमल धनाजी पाट#ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

घणसोल# भखुंड B. 10, से. 7 येथील भखुंड हा समाज 

म�ंदराचा असनु सदर भखूंड हा �सडकोकडून महानगरपा�लकेस 

ह:तांतर झालेला आहे. सदय ि:थतीत घणसोल# नोड मXये 

एकह# समाज म�ंदर नाह#, सदर भखुंडावर समाज म�ंदर 

बांधSयात यावे जेणेकUन xयाचा वापर घणसोल#तील 

अ�तअ)प उxप-न गटातील लोक कU शकतील  तसेच सदर 

समाज म�ंदराक�रता शासनाकडुन येणा-या �नधीची वाट न 

बघता महानगरपा�लकेने �नधीची तरतदू करणे. 
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3.3.3.3.    �ी�ी�ी�ी. . . . @वशाल राजन डोळस@वशाल राजन डोळस@वशाल राजन डोळस@वशाल राजन डोळस, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 108 मधील सेLटर 48 येथील गायMी सोसायट# त े

@व�ल ULमीणी मदं#र पयiत र:ता दUु:ती करणे. 
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4.4.4.4.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . मीरा सजंय पाट#लमीरा सजंय पाट#लमीरा सजंय पाट#लमीरा सजंय पाट#ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 90, नेUळ येथ े सेLटर 09 आम| कॉलनी लगत 

तलुसी उदयानामXये खाल# वर अशी दोन मदैाने आहेत. येथे 

सपंणु� नेUळ @वभागातील मलेु खेळSयासाठu येतात ह# दो-ह# 

मदैाने एकM कUन ससु�ज :टे*डअम बन@वले तर येथे चांगल# 

स@ुवधा उपलqध होईल. जसे सी.बी.डी. मXये :व. राजीव गांधी 

�मनी :टेडीअम बांधलेले आहे तशा =कारचे �मनी :टेडीअम 

या�ठकाणी बांधणे.    
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5.5.5.5.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 102, सी.बी.डी., सेLटर 9 येथील �ीन वलॅ# 

(नस�र#) येथे �दवाबxतीची सोय करणे. 
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6.6.6.6.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::- 

=भाग B. 102, सी.बी.डी., सेLटर 1अे येथील सायन-पनवेल 

हायवेलगत व मँगो गाड�न�या समोर असले)या फूटपाथ कमी 

क;न तथेे पाYकi गची vयव:था करणे.    
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7.7.7.7.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखेअशोक बाबरुाव गरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 102, सी.बी.डी., सेLटर 9 येथील लेन न.ं 5 त े

लेन न.ं8 �या समोर असले)या गटारांवर तारेची कंुपन 

घालणे.    
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8.8.8.8.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . ऋचा रामचmं पाट#ल याजंकडून ऋचा रामचmं पाट#ल याजंकडून ऋचा रामचmं पाट#ल याजंकडून ऋचा रामचmं पाट#ल याजंकडून ::::----    

हुताxमा बाब ू गेन ू मदैान भखूंड B. 1, सेLटर 8, सानपाडा  

�दनांक 30/11/2017 रोजी उदयान =योजनासाठu ह:तांत�रत 

करSयात आला आहे.(आप)या मा�हतीनसुार) परंत ुगे)या 15 

वषा�पासनू xयाचा वापर मदैान �हणूनच होत आहे व xयाच े

नामकरणह# आपण "हुताxमा बाब ूगेन ूमदैान" असे करSयात 

आले आहे. तसेच गे)या 15 वषा�पासनू सव� सां:कृतीक 

का�Bम याच मदैानात पार पाडले जात आहेत येणा-या 

@वकास आराखडयामXये (DP PLAN) याचे आर6ण मदैान 

असे करSयात यावे व तथेे व तथेे उदयान @वक�सत कU नये. 

बाब ूगेन ूमदैानापासनू 100 मीटर अतंरावर "सीताराम मा:तर 

उदयान" व "सतं �शरोमणी उदयान" असताना भखूंड B. 1 चा 

वापर जनतसेाठu मदैान �हणूनच वापर करणे.    
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9.9.9.9.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . ऋचा रामचmं ऋचा रामचmं ऋचा रामचmं ऋचा रामचmं पाट#ल याजंकडून पाट#ल याजंकडून पाट#ल याजंकडून पाट#ल याजंकडून ::::----    

हुताxमा बाब ू गेन ू मदैानात हुताxमा बाब ू गेन ू यांचे :मारक 

उभारणे.    
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10101010    �ी�ी�ी�ी. . . . नामदेव रामा भगतनामदेव रामा भगतनामदेव रामा भगतनामदेव रामा भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबई वासीयाचंा अवाजवी मालमxता कर कमी करावा 

यावा:तव मी सातxयाने आवाज उठ@वला आहे. xयाच बरोबर मी 

व मा�या सहका-यानंी सलग एको9णस �दवस उपोषणह# केलेले 

आहे. xयानतंर काह# अंशी मालमxता कर कमी करSयात आला 

होता. परंत ु आजह# तो सव� सामा-यां�या आवाLयाबाहेरचाच 

आहे. आज @व@वध सेवासु@वधांवर समाधानकारक खच� कUनह# 

नवी मंुबई महानगरपा�लकेकड े Uपये दोन हजार कोट# �श)लक 

रा�हलेले असून ते YफLस *डपॉ9झट �हणनू बकेॅत जमा आहेत. 

यावUन नवी मंुबई महानगरपा�लका आकारत असलेला कर Yकती 

अवाजवी आहे, याची =pचती येते. �हणनूच याची भरपाई �हणनू 

पा�लकेने नवी मंुबई वासीयांचा 2018-19 चा मालमxता कर 

पूण�त: माफ करावा �ह @वनंती. xयाची अंमलबजावणी कUन 

नवीन अदंाजपMात तशी न�द करणे.    
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11111111    �ी�ी�ी�ी. . . . ह�रचmं आxमाराम भोईरह�रचmं आxमाराम भोईरह�रचmं आxमाराम भोईरह�रचmं आxमाराम भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 59, जुहूगांव, से.11 वाशी नवी मुबंई येथील 

जलकंूभा�या बाजूला असलेले नागर# आरोlय क, mाची इमारत 

मोडकल#स आल# आहे. सदर इमारत तोडून तथे े

लlनकाया�साठu व इतर @वधीकाया�यासाठu बहुउ�ेशीय इमारत 

उभारणे.    
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12121212    �ी�ी�ी�ी. . . . ह�रचmं आxमाराम भोईरह�रचmं आxमाराम भोईरह�रचmं आxमाराम भोईरह�रचmं आxमाराम भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 59, जुहूगांव, से.11 वाशी नवी मुबंई येथील 

वेलकम बकु :टोअस� त े कै. राधा सदुाम भोईर �नवास 

�ब)डींग येथील मल�न::सारण वा�हणी दररोज ओvहरफूल 

होऊन सांडपाणी बाहेर येत.े सदर �ठकाण�या कमी vयासा�या 

मल�न::सारण वा�हनी बदलनू तथे े मो�या vयासा�या 

मल�न::सारण वा�हनी टाकणे व तथेील फुटपाथची सधुारणा 

करणे. 
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13131313    �ी�ी�ी�ी. . . . श�शकातं हंबीरराव राऊतश�शकातं हंबीरराव राऊतश�शकातं हंबीरराव राऊतश�शकातं हंबीरराव राऊत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 54, मधील वाशी सेLटर 28 व 29 मधील नागर# 

व:तीतनू वाहणाyया ना)यालगत�या दो-ह# र:xयावरती 

ए.पी.एम.सी. माकD टला जाणाyया vयापार# व कामगारां�या तसेच 

:था�नक र�हवासी, :कूल बस यां�या वाहनाचंी सकाळी 5.00 ते 

राMी 10.00 वाजेपयiत मो�या =माणात ये-जा चालू असते. 

रहदार#मुळे गे)या दहा वषा�पासून पावसा�यामXये इतरह# वेळीला 

र:xयावरती वारंवार ख�ड े पड)याने नाग�रकानंा वाहने 

चालवSयास मो�या =माणात Mास सहन करावा लागत आहे. 

र:xयावर#ल ख��यामुळे वाहतूकVची क�डी व छोटे मोठे अपघात 

सतत घडत असतात. यासाठu र:xयाची नvयाने �सम,ट 

काँBVटमXये बाधंणी करणे गरजेचे आहे. तर# सदर बाबींचा 

गां�भया�ने @वचार क;न योlय ती काय�वाह# करणे.    
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14141414    �ी�ी�ी�ी. . . . श�शकातं हंबीरराव राऊतश�शकातं हंबीरराव राऊतश�शकातं हंबीरराव राऊतश�शकातं हंबीरराव राऊत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 54, वाशी सेLटर 29 मधील शरय ु गहृ�नमा�ण 

सोसायट# त ेपचं�योत गहृ�नमा�ण सोसायट# समोर#ल फुटपाथ 

बारा वषा�पासनू नाद;ु:त अस)यामळेु पावसा�यात पाणी 

वाहून नेणाyया वा�ह-या बदं अव:थेत अस)याने पावसाळी 

पाणी वाहून जाSयास अडथळा �नमा�ण झा)याने र:xयावरती 

मो�या =माणात पाणी साचून रहात.े xयामळेु र:xयाव;न ये-

जा करणाyया नाग�रकांना, शाळकर# मलुांना, लहान मलुांना, 

व�ृांना xयाचा Mास सहन करावा लागत आहे. तर# सदर बाबत 

योlय काय�वाह# करणे.    
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15151515    �ी�ी�ी�ी. . . . श�शकातं श�शकातं श�शकातं श�शकातं हंबीरराव राऊतहंबीरराव राऊतहंबीरराव राऊतहंबीरराव राऊत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 54, वाशी सेLटर 29 मXये नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेने @वक�सत केलेले अ�तशय सुदंर असे राजीव 

गांधी उ{यान असनू सकाळपासनू सXंयाकाळपय�त उ{यानाचा 

आनदं घेSयासाठu हजार��या स�ंयेने लहान मोठे अबाल वXृद 

या प�रसरातील व नवी मुबंई�या आजूबाजू�या प�रसरातील 

नाग�रक येत असतात. सदर मदैाना�या उxतर बाजूला लहान 

मलुांची @व@वध =कारची खळेSयाची साधने बस@वलेल# आहेत. 

मदैानाची जागा टणक अस)यामळेु लहान मलेु खळेताना 

लहान मोठे अपघात होऊन ईजा होत असतात. हे अपघात 

टाळSयासाठu खेळा�या प�रसरामXये आताच नवी मुबंई सेLटर 

26, कोपर# गांव येथील अ�यझुम,ट पाक� मXये लहान मलुां�या 

खेळSया�या प�रसरात अ�तशय सुदंर रबर मॅट टाकSयात 

आलेल# आहे. xयाच =कारचे रबर मॅट राजीव गांधी 

उ{यानातील लहान मलुां�या खेळा�या प�रसरात टाकSयात 

यावे. जेणे क;न लहान मलुांना खेळताना ईजा पोहोचणार 

नाह#. तर# सदर बाबत योlय ती काय�वाह# करणे.    
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16161616    �ी�ी�ी�ी. . . . सजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

ऐरोल# सेLटर-15 येथील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर :मारकाच े

आवारातील दश�नी भागात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांचा 

अध�कृती पतुळा बस@वणे.    
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17171717    �ी�ी�ी�ी. . . . सजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 12, सेLटर 2 या भागातील �ान�दप शाळा त े

गजानन महाराज म�ंदरपयiत नवीन Kनेेज लाइ�न टाकणे 

अxयतं गरजेचे आहे. सदरचे काम नाग�रकां�या सम:या 

@वचारात घेऊन तातडीने पणू� करणे. 
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18181818    �ी�ी�ी�ी. . . . सजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 12, सेLटर 2 येथील न.मु.ंम.पा. या भूखंड B. 

41/2B =ाथ�मक आरोlय क, m व वाचनालय न करता सपंणू� 

इमारत :पधा� प�र6ा अ�या�सका क, mासाठu देणे. 
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19191919    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून ::::----    

ने;ळ @वभागात पवू� पि�चम �दशलेा जाSया येSयासाठu 

�सडकोने बांधलेला भाररxन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर पादचार# 

पलू हा फारच अ;ंद असनू वाढले)या लोकस�ंयेमळेु xयाव;न 

माग�Bमण करSयास नाग�रकांना गरैसोईचे ठरत आहे. ह# 

गो�ट @वचारात घेऊन ने;ळ पवू� पि�चम �दशलेा जोडSयासाठu 

योlय आकारमानाचे व आबाल वXृदांना पलुावर चढ उतर 

करSयास येSयास सोईच े ठरावे अशा अ{यावत �ल�टची 

अथवा सरकxया िज-यांची तरतदू असले)या :काय वॉक 

पलुाची उभारणी करणे.    
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20202020    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून ::::----    

मनपाने बोनकोड व रबाळे या �ठकाण�या पादचार# पलुांवर 

�या=माणे �ल�टची तरतदू केलेल# आहे. xयाच=माणे मनपाने 

व �सडको Yकंवा अ-य =ाpधकरणांनी उभारले)या शहरातील 

सव� पादचार# पलुांवर अ{यावत �ल�टची अथवा सरकxया 

िज-यांची तरतदू करणे.    
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21212121    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून स�ुनता रतन माडंवे याजंकडून ::::----    

मनपा�या माता बाल ;lणालयांमXये =सतुी न�दणी केले)या 

म�हलांना मनपाकड े सोई स@ुवधा नस)याने खाजगी तसेच 

स:ंथां�या ;गणालयांमXये उपचारासाठu पाठ@वSयात येत 

अस)याने सव�सामा-य गर#ब जनतलेा औषधे बाहे;न खरेद# 

करावे लागतात. तर# �या =करणांमXये सव�सामा-य करदाxया 

गर#ब जनतलेा खाजगी तसेच स:ंथां�या ;lणालयांमXये 

उपचारासाठu पाठ@वSयात येत े अशा =करणांमXये लागणाyया 

औषधांची व सा�हxयाची तरतदू �हब मनपा�या माXयमातनू 

करणे.    
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22222222    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सpंगता स�ंदप �हाMेसpंगता स�ंदप �हाMेसpंगता स�ंदप �हाMेसpंगता स�ंदप �हाMे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 45 मधील जु-या जलवा�ह-या बदलनू नवीन 

जलवा�ह-या टाकणे. 
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23232323    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सpंगतासpंगतासpंगतासpंगता    स�ंदप �हाMेस�ंदप �हाMेस�ंदप �हाMेस�ंदप �हाMे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 45 मधील से. 3 येथे एल.ई.डी. लाई स बस@वणे.    
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24242424    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सpंगता स�ंदप �हाMेसpंगता स�ंदप �हाMेसpंगता स�ंदप �हाMेसpंगता स�ंदप �हाMे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

=भाग B. 45 मधील सव� र:xयांचे डांबर#करण करणे 
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@वषय@वषय@वषय@वषय    BBBB. 115.. 115.. 115.. 115.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

नवी मुबंई महापा�लका 6ेMात ऍ�फVबीअस बस =क)प स;ु करणे�या =:तावाबाबत, 

आयLुतांच े�दनांक 07/12/2017 चे पM B. नमुमंपा/मालमxता/2559/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 270. . 270. . 270. . 270.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महापा�लका 6ेMात ऍ�फVबीअस बस =क)प स;ु करणेबाबत�या 

=:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका व 

जवाहरलाल नेह; पxतन -यास यां�या सयंLुत =क)पा अतंग�त �वेल ऑफ नवी 

मुबंई, सेLटर-26, ने;ळ येथ े ऍ�फVबीअस बस =क)प स;ु करSयास, तसेचतसेचतसेचतसेच    

ऍ�फVबीऍ�फVबीऍ�फVबीऍ�फVबीअसअसअसअस    बसचेबसचेबसचेबसचे    प�रचलनाचाप�रचलनाचाप�रचलनाचाप�रचलनाचा    @व:तार@व:तार@व:तार@व:तार    कUनकUनकUनकUन    सागरसागरसागरसागर    @वहार@वहार@वहार@वहार    वाशीवाशीवाशीवाशी    पय�तपय�तपय�तपय�त    करणेकरणेकरणेकरणे    आ9णआ9णआ9णआ9ण    

सागरसागरसागरसागर    @वहार@वहार@वहार@वहार    वाशीवाशीवाशीवाशी    तेततेेते    ऐरोल#ऐरोल#ऐरोल#ऐरोल#    यायायाया    दसुyयादसुyयादसुyयादसुyया    मागा�चेमागा�चेमागा�चेमागा�चे    प�र6णप�र6णप�र6णप�र6ण    वववव    सvहD6णसvहD6णसvहD6णसvहD6ण    करावेकरावेकरावेकरावे    आ9णआ9णआ9णआ9ण    

xयानतंरxयानतंरxयानतंरxयानतंर    मळुमळुमळुमळु    =:तावाचा=:तावाचा=:तावाचा=:तावाचा    @वचार@वचार@वचार@वचार    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस,,,, महारा�¢ महानगरपा�लका अpध�नयम 

कलम 79 अ-वये, सचु@व)या=माणे, मजुंर# देSयात यावी."             

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

तांतांतांतां....काकाकाका....BBBB. 30.. 30.. 30.. 30.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेसाठu महारा�¢ रा�य सरु6ा महामडंळ(MSSC) या 

शासYकय स:ंथेमाफ� त सरु6ा र6क उपलqध कUन घेणेबाबत�या =:तावाबाबत, 

आयLुतांच े�दनांक 11/12/2017 चे पM B. नमुमंपा/ आ. vय/471/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 271. . 271. . 271. . 271.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेसाठu महारा�¢ रा�य सरु6ा महामडंळ (MSSC) या 

शासYकय स:ंथेमाफ� त सरु6ा र6क उपलqध कUन घेSया�या कामासबंधंातील 

=:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका-म�ुयालय, 

मा.महापौर �नवास:थान व मा. आयLुत �नवास:थान या 03 �ठकाणी माहे *डस,बर-

2017 त ेमाहे नोvह,बर-2018 पयiत या 1 वषा��या कालावधीकर#ता महारा�¢ रा�य 

सरु6ा महामडंळ यांचेकडील सरु6ा र6कांची नेमणकू करणेक�रता व xयासाठu 

लागणाyया एकूण अदंािजत रLकम ;. 2 कोट#, 73 लाख, 33 हजार 600 माM 

इतLया खचा�स, याक�रता सबंpंधत @वभागाच ेअदंाजपMकातील =शासकVय खचाiतग�त 

कंMाट# सरु6ा र6क खच� या लेखा�शष�कातील तरतदु#तनु =:ता@वत अदंािजत खच� 

करSयाकर#ता व यापढेु ह# सरु6ा vयव:था पढु#ल कालावधीसाठu चाल ु ठेवणेस 

मा-यता देणेच े व यावर खच� करणेच ेअpधकार मा.आयLुत, नमुमंपा यांना =दान 

करणेस, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजुंर# देSयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....BBBB. 31.. 31.. 31.. 31.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

YBडा व सां:कृतीक �स�मती अतंग�त @व@वध :पधा�/काय�Bम/उपBम राब@वणेबाबत�या 

=:तावाबाबत, आयLुतांच े �दनांक 13/12/2017 चे पM B. नमुमंपा/YBडा व 

स:ंकृ/821/ 2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 272. . 272. . 272. . 272.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"BVडा व सां:कृतीक स�मती अतंग�त @व@वध :पधा�/काय�Bम/उपBम राब@वणे�या, 

=:तावामधील तLxयांतील अ.B. 1 त े21 काय�Bम/उपBम =xयेक वष| सदरहू BVडा 

:पधा�/उपBम महारा�¢ महानगरपा�लका अpध�नयम कलम 66(9),(11) नसुार 

राब@वSयास, व xया वषा�तील आpथ�क तरतदू#नसुार खच� भाग@वणेस, @व@वध@व@वध@व@वध@व@वध    :पधा�:पधा�:पधा�:पधा�    / / / / 

काय�Bमकाय�Bमकाय�Bमकाय�Bम    / / / / उपBमउपBमउपBमउपBम    यामXयेयामXयेयामXयेयामXये    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    फेि:टvहलचाफेि:टvहलचाफेि:टvहलचाफेि:टvहलचा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    करSयासकरSयासकरSयासकरSयास,,,,    =:तावात 

नमदू करSयात आले)या बाबींसह, सचु@व)या=माणे, मजुंर# देSयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....BBBB. 32.. 32.. 32.. 32.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

महारा�¢ =ादे�शक व नगररचना अpध�नयम 1966 मधील कलम 52क नसुार 

अनpधकृत बांधकामे =�मन आकार लावनु =श�मत सरंचना �हणुन घो@षत 

करSयासाठu अpध�नयमांच ेकलम 158(1) अ-वये केलेले �नयम =�सXद करणेबाबत 

=:तावाबाबत, आयLुतांचे �दनांक 14/12/2017 च े पM B. 

नमुमंपा/नर@व/ससनंर/5175/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 273. . 273. . 273. . 273.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

"महारा�¢ =ादे�शक व नगररचना अpध�नयम 1966 मधील कलम 52क नसुार 

अनpधकृत बांधकामे =�मन आकार लावनु “=श�मत सरंचना” �हणुन घो@षत 



2018.2018.2018.2018.    करSयासाठu अpध�नयमांच ेकलम 158(1) अ-वये केलेले �नयम =�सXद करणे�या 

=:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, शासनाच े�दनांक 07/10/2017 रोजीची 

अpधसचूनेची सपंणू� वधैा�नक काय�वाह# करणेस आ9ण सदर�या अpधसचूना =माणेचा 

मसदुा =�सXद क;न =�सXद �दनांकापासनू 60 �दवसाच ेमदुतीत नाग�रकास अज� 

देSया�या मदुतीबाबत�या =:तावास, यायायाया    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    सदरचीसदरचीसदरचीसदरची    अpधसचूनाअpधसचूनाअpधसचूनाअpधसचूना    =�सXद=�सXद=�सXद=�सXद    

�दनाकंापासनू�दनाकंापासनू�दनाकंापासनू�दनाकंापासनू    �द�द�द�दनाकंनाकंनाकंनाकं    31 31 31 31 ऑLटोबरऑLटोबरऑLटोबरऑLटोबर    2018 2018 2018 2018 पयiत�यापयiत�यापयiत�यापयiत�या    मदुतीतमदुतीतमदुतीतमदुतीत    नाग�रकासनाग�रकासनाग�रकासनाग�रकास    अज�अज�अज�अज�    

देSया�यादेSया�यादेSया�यादेSया�या    मदुतवाढ#समदुतवाढ#समदुतवाढ#समदुतवाढ#स,,,, सचु@व)या=माणे, मजुंर# देSयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....BBBB. 33.. 33.. 33.. 33.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

महापा�लका 6ेMातील साव�ज�नक/सामदुा�यक शौचालयां�या (CT/PT) �भतंीवर 

जा�हरात करणेबाबतच े हLक देSया�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े �दनांक 

16/12/2017 च ेपM B. नमुमंपा/परवाना @वभाग/5257/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 274. . 274. . 274. . 274.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"महापा�लका 6ेMातील साव�ज�नक/सामदुा�यक शौचालयां�या (CT/PT) �भतंीवर 

जा�हरात करणेबाबतच ेहLक देSया�या, =:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�6Mेातील एकूण 503 साव�ज�नक/सामदुा�यक 

शौचालयां�या (CT/PT) �भतंींवर 05 वषाi�या कालावधीक�रता जा�हरात करणेबाबतच े

हLक जा�हरात स:ंथांना देणेबाबत�या धोरणाxमक =:तावास, महारा�¢ 

महानगरपा�लका अpध�नयमाच े कलम 79 (क) नसुार, सचु@व)या=माणे, मजुंर# 

देSयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....BBBB. 34.. 34.. 34.. 34.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

नममुपा 6ेMातील सी.सी.ट#.vह#. यMंणेची वा@ष�क देखभाल दUु:ती करणे व 

xयाक�रता लागणार# �लझलाईन भाडतेxवावर घेणे�या =:तावाबाबत, आयLुतांच े

�दनांक 18/12/2017 च ेपM B. नमुमंपा/श.अ./1581/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 275. . 275. . 275. . 275.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा 6Mेातील सी.सी.ट#.vह#. यMंणेची वा@ष�क देखभाल द;ु:ती करणे व 

xयाक�रता लागणार# �लझलाईन भाडतेxवावर घेणे�या, =:तावात नमदू करSयात 

आले)या बाबींसह, सी.सी.ट#.vह#. यMंाणाच ेपढु#ल दोन वषा�क�रता वा@ष�क देखभाल व 

द;ु:ती व �लझलाईन भाडतेxवावर घेSयाक�रता सदर काम चाल ू �न@वदेच े ठेकेदार      

मे. �नम�ल डटेाकॉम =ा.�ल. यांचेकडून �न@वदेत =ा7त झाले)या मजूंर दराने काम 

क;न घेSयास एकूण रLकम  U. 7 कोट#, 9 लाख, 98 हजार 396 माM इतLया 

खचा�स, सचु@व)या=माणे, =शासकVय मजंुर# देSयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....BBBB. 35.. 35.. 35.. 35.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 *डस,बर*डस,बर*डस,बर*डस,बर    

2017.2017.2017.2017.    

बालवाडी �श6का, मदतनीस, माXय�मक �श6क यां�या मानधनात वाढ करणे�या 

=:तावाबाबत, आयLुतांचे �दनांक 18/12/2017 च े पM B. 

नमुमंपा/�श6ण./2962/2017. 

ठरावठरावठरावठराव    BBBB. 276. . 276. . 276. . 276.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018.2018.2018.2018.    

"बालवाडी �श56का, मदतनीस, माXय�मक �श6क यां�या मानधनात वाढ 

करणेबाबत�या, =:तावातील �श6ण @वभागात ताxपरुxया :व;पात काय�रत बालवाडी 

�श56का, मदतनीस, माXय�मक �श6क व एक�Mत मानधनावर#ल माXय�मक �श6ण 

सेवक व =ाथ�मक �श6क यांचे एक�Mत मानधनात माहे जून 2017 पासनू 

मामामामा....सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभे�यासभे�यासभे�यासभे�या    �शफारसीनसुार�शफारसीनसुार�शफारसीनसुार�शफारसीनसुार    खाल#लखाल#लखाल#लखाल#ल    तLxयाततLxयाततLxयाततLxयात    नमदुनमदुनमदुनमदु    के)या=माणेके)या=माणेके)या=माणेके)या=माणे    वाढवाढवाढवाढ    

करSयासकरSयासकरSयासकरSयास, , , ,  =:तावात नमदू करSयात आले)या बाबींसह, सचु@व)या=माणे, मजुंर# 

देSयात यावी." 

अ. 

B. 

सवंग� स{यि:थतीत 

काय�रत 

कम�चार# 

स�ंया 

स{यि:थतीत 

मा�सक 

मानधन 

;.(=ती 

कम�चार#) 

=:ता@वत 

मा�सक 

मानधन 

;.(=ती 

कम�चार#) 

मामामामा....सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    

सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    केलेल#केलेल#केलेल#केलेल#    

�शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

1 बालवाडी 116 8000 12000 15000150001500015000    



�श56का 

2 मदतनीस 111 5000 8000 12000120001200012000    

3 माXय�मक 

�श6क 

32 13000 20000 25000250002500025000    

4 माXय�मक 

�श6ण सेवक 

31 8000 20000 25000250002500025000    

5 =ाथ�मक �श6क 20000200002000020000    
 

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

    

सह#सह#सह#सह#////----    

            ((((pचMाpचMाpचMाpचMा    बा@व:करबा@व:करबा@व:करबा@व:कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सpचवसpचवसpचवसpचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


