
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 18 मे 2018 रोजी भरले%या माहे मे 2018 म�ह&या�या 

सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ.ठरावाची मा�हती स.ं/0त आ2ण मसदुा 3व4पात खाल6ल7माणे आहे.:- 

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 01. 01. 01. 01    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

इ<तव>ृतइ<तव>ृतइ<तव>ृतइ<तव>ृत – �दनाक 17 फेBवुार6 2018 (भाग 2 ).  

           

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 02. 02. 02. 02    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

7Eनो>तरे7Eनो>तरे7Eनो>तरे7Eनो>तरे    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. . . . 00003333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

3थायी3थायी3थायी3थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए:7लए:7लए:7लए:7ल    2018 2018 2018 2018 चाचाचाचा    ठरावठरावठरावठराव    ����. 365 :. 365 :. 365 :. 365 :----    

सदंभ� :- आयKुतांच े�दनांक 07/04/2018 च ेपM �.नमुमंपा/श.अ./681/2018. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात यावी कQ, नवी मुबंई महानगरपा�लका 

/ेMातील महाराRS औदयोUगक :वकास महामडंळा�या जलवा�हनीवXन थेट पाणी 

परुवठा होणाZया भागासाठ[ महापे त े �दघा जलवा�हनी टाकणे�या उपरोKत 

:वषयासदंभा�त मे. ^कशन कं3SKशन या कंMाटदाराबरोबर >यांनी अदंाजपMकQय 

दरापे/ा 16.50% जा3त दराने 4. 8,73,95,905/- इतKया खचा�ने करार करPयास 

महाराRS महानगरपा�लका अUध<नयमाच ेकलम 73 (क) अ&वये या7माणे समंती 

देPयात यावी, तसेच रKकम 4. 8,73,95,905/- इतKया रKकमेस मा.सव�साधारण 

सभेची सधुार6त 7शासकQय मजंुर6 �मळणेस �शफारस करPयात यावी." 

ठरावठरावठरावठराव    ����....    315315315315....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात येत ेकQ, नवी मुबंई महानगरपा�लका 

/ेMातील महाराRS औदयोUगक :वकास महामडंळा�या जलवा�हनीवXन थेट पाणी 

परुवठा होणाZया भागासाठ[ महापे त े �दघा जलवा�हनी टाकणे�या उपरोKत 

:वषयासदंभा�त मे. ^कशन कं3SKशन या कंMाटदाराबरोबर >यांनी अदंाजपMकQय 

दरापे/ा 16.50% जा3त दराने 4. 8,73,95,905/- इतKया खचा�ने करार करPयास 

महाराRS महानगरपा�लका अUध<नयमाच ेकलम 73 (क) अ&वये या7माणे समंती 

देPयात यावी, तसेच रKकम 4. 8,73,95,905/- इतKया रKकमेस मा.सव�साधारण 

सभेची सधुार6त 7शासकQय मजुंर6 देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 04. 04. 04. 04    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

3थायी3थायी3थायी3थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए:7लए:7लए:7लए:7ल    2018 2018 2018 2018 चाचाचाचा    ठरावठरावठरावठराव    ����....    366 :366 :366 :366 :----    

सदंभ� :- आयKुतांच े�दनांक 07/04/2018 च ेपM �.नमुमंपा/श.अ./674/2018. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात यावी कQ, साव�ज<नक 4aणालय वाशी 

येथील 4 नग 20 पॅसcजर कम 3Sेचर उदवाहने बस:वणे�या उपरोKत 

:वषयासदंभा�त  मे. मारकोनी इल6dहेटर कंपनी यांचेशी अदंािजत रKकम 4. 

1,11,56,000/- �या 17% जादा दराने fहणजेच रKकम 4. 1,30,52,520/- 

इतKया खचा�ने करार करPयास महाराRS महानगरपा�लका अUध<नयमाच ेकलम 73 

(क) अ&वये या7माणे मजंूर6 देPयात यावी."     

ठरावठरावठरावठराव    ����. 316. . 316. . 316. . 316.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात येत ेकQ, साव�ज<नक 4aणालय वाशी 

येथील 4 नग 20 पॅसcजर कम 3Sेचर उदवाहने बस:वणे�या उपरोKत 

:वषयासदंभा�त मे. मारकोनी इल6dहेटर कंपनी यांचेशी अदंािजत रKकम 4. 

1,11,56,000/- �या 17% जादा दराने fहणजेच रKकम 4.1,30,52,520/- 

इतKया खचा�ने करार करPयास महाराRS महानगरपा�लका अUध<नयमाच ेकलम 73 

(क) अ&वये या7माणे मजूंर6 देPयात यावी."  

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



:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 05.. 05.. 05.. 05.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

म�हलाम�हलाम�हलाम�हला    वववव    बालक%याणबालक%याणबालक%याणबालक%याण    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 मेमेमेमे    2018 2018 2018 2018 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    ठरावठरावठरावठराव    ����. 13 :. 13 :. 13 :. 13 :----    

सदंभ� :-आयKुतांच े�दनांक 27/04/2018 च ेपM �.नमुमंपा/स.:व.:व./  

       1211/2018. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात यावी कQ, म�हलाम�हलाम�हलाम�हला    बालक%याणबालक%याणबालक%याणबालक%याण    

स�मती�यास�मती�यास�मती�यास�मती�या    माgयमातनूमाgयमातनूमाgयमातनूमाgयमातनू    राब:व%याराब:व%याराब:व%याराब:व%या    जाणाZयाजाणाZयाजाणाZयाजाणाZया    :व:वध:व:वध:व:वध:व:वध    योजना�ंयायोजना�ंयायोजना�ंयायोजना�ंया    अनषुगंानेअनषुगंानेअनषुगंानेअनषुगंाने    उ>प&नाचीउ>प&नाचीउ>प&नाचीउ>प&नाची    

मया�दामया�दामया�दामया�दा    XपयेXपयेXपयेXपये    4 4 4 4 लाखपय�तलाखपय�तलाखपय�तलाखपय�त    करPयासकरPयासकरPयासकरPयास,,,, म�हला व बालक%याण स�मती घटकांतग�त 

योजनांमgये बदल करणेबाबत, तसेच 7�श/णामgये नdयानेनdयानेनdयानेनdयाने    बाबबाबबाबबाब    �माकं�माकं�माकं�माकं    13 13 13 13 

fहणनूfहणनूfहणनूfहणनू    hलोर63टhलोर63टhलोर63टhलोर63ट    ----    पRुपपRुपपRुपपRुप    सजावटसजावटसजावटसजावट    हेहेहेहे    7�श/ण7�श/ण7�श/ण7�श/ण    6 6 6 6 म�हनेम�हनेम�हनेम�हने    इतKयाइतKयाइतKयाइतKया    कालावधीकालावधीकालावधीकालावधी    कर6ताकर6ताकर6ताकर6ता, , , , 

श/ै2णकश/ै2णकश/ै2णकश/ै2णक    पाMतापाMतापाMतापाMता    10 10 10 10 वीवीवीवी    उ>>तीण�उ>>तीण�उ>>तीण�उ>>तीण�    आ2णआ2णआ2णआ2ण    वयोमया�दावयोमया�दावयोमया�दावयोमया�दा    18 18 18 18 वषjवषjवषjवषj अशा 7कारे समा:वRट 

करPयास तसेच पkर�शRटपkर�शRटपkर�शRटपkर�शRट----अअअअ मधील <नराधार/:वधवा/पkर>यKता/घट3फोट6त 

म�हलां�या योजने�या अट6 व शतl यातील अट � 4 ह6 उ>प&न दाख%याची अट 

वगळPयास तसेच अटअटअटअट    ����. 10. 10. 10. 10 मgये जा3तीत जा3त दोन मलु6ं�या :ववाहाकर6ता 

अथ�सहाmय �मळेल. तथापी एका आUथ�क वषा�त एका मलु6�या :ववाहास अथ�सहाmय 

�मळेल. याऐवजीयाऐवजीयाऐवजीयाऐवजी    एकाचएकाचएकाचएकाच    मडंपातमडंपातमडंपातमडंपात    आ2णआ2णआ2णआ2ण    एकाचएकाचएकाचएकाच    वषा�तवषा�तवषा�तवषा�त    दो&ह6दो&ह6दो&ह6दो&ह6    मलु6चंेमलु6चंेमलु6चंेमलु6चंे    :ववाह:ववाह:ववाह:ववाह    झा%यासझा%यासझा%यासझा%यास    

दो&ह6दो&ह6दो&ह6दो&ह6    मलु6संाठ[मलु6संाठ[मलु6संाठ[मलु6संाठ[    अथ�सहाmयअथ�सहाmयअथ�सहाmयअथ�सहाmय    देणेसदेणेसदेणेसदेणेस, 73तावातील नमदू करPयात आले%या बाबींसह 

सचु:व%या7माणे, मजंूर6 देPयात यावी."     

ठरावठरावठरावठराव    ����. 317. . 317. . 317. . 317.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

 "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात येत े कQ, म�हला बालक%याण 

स�मती�या माgयमातनू राब:व%या जाणाZया :व:वध योजनां�या अनुषगंाने 

उ>प&नाची मया�दा Xपये 4 लाखपय�त करPयास, म�हला व बालक%याण स�मती 

घटकांतग�त योजनांमgये बदल करणेबाबत, तसेच 7�श/णामgये नdयाने बाब 

�मांक 13 fहणून hलोर63ट - पRुप सजावट हे 7�श/ण 6 म�हने इतKया 

कालावधी कर6ता, श/ै2णक पाMता 10 वी उ>>तीण� आ2ण वयोमया�दा 18 वषj अशा 

7कारे समा:वRट करPयास तसेच पkर�शRट-अ मधील <नराधार/:वधवा/पkर>यKता/ 

घट3फोट6त म�हलां�या योजने�या अट6 व शतl यातील अट � 4 ह6 उ>प&न 

दाख%याची अट वगळPयास तसेच अट �. 10 मgये जा3तीत जा3त दोन मलु6ं�या 

:ववाहाकर6ता अथ�सहाmय �मळेल. तथापी एका आUथ�क वषा�त एका मलु6�या 

:ववाहास अथ�सहाmय �मळेल. याऐवजी एकाच मडंपात आ2ण एकाच वषा�त दो&ह6 

मलु6ंच े :ववाह झा%यास दो&ह6 मलु6ंसाठ[ अथ�सहाmय देणेस, 73तावातील नमदू 

करPयात आले%या बाबींसह सचु:व%या7माणे, मजूंर6 देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 06.. 06.. 06.. 06.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

शहाबाज-बेलापरू से.19/20 येथे जु&या अगंणवाडी�या �ठकाणी नवीन अगंणवाडी 

इमारत बांधणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 04/05/2018 चे पM �. 

नमुमंपा/श.अ./ 890/2018.     

ठरावठरावठरावठराव    ����. 318. . 318. . 318. . 318.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

 "शहाबाज-बेलापरू से.19/20 येथे जु&या अगंणवाडी�या �ठकाणी नवीन अगंणवाडी 

इमारत बांधणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, 

एकूण रKकम 4. 68 लाख, 31 हजार 100 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 

7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 07.. 07.. 07.. 07.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

कोपरखैरणे :वभागातील 7.�. 49 सेKटर 10 येथील अतंग�त र3>यांची 

डांबर6करणाने सधुारणा करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 05/05/2018 

चे पM �. नमुमंपा/श.अ./894/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 319. . 319. . 319. . 319.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"कोपरखैरणे :वभागातील 7.�. 49 सेKटर 10 येथील अतंग�त र3>यांची 

डांबर6करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात 

आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 43 लाख, 91 हजार 911 माM इतKया 

खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देPयात यावी." 

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



:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 08.. 08.. 08.. 08.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2020202018181818    

पkरमडंळ -1 /ेMातील (बेलापरु त े वाशी) हायमा3ट ची सधुारणा करणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 07/05/2018 चे पM �. 

नमुमंपा/श.अ./899/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 320. . 320. . 320. . 320.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"पkरमडंळ -1 /ेMातील (बेलापरु त े वाशी) हायमा3ट ची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 1 

कोट6, 68 लाख, 86 हजार 860 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर6 देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 09.. 09.. 09.. 09.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

सन 2018-19 या पावसाpयात व/ृ लावगड करPया�या 73तावाबाबत, आयKुतांचे 

�दनांक 10/05/2018 च ेपM �. न.मु.ंम.पा./उqयान/910/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 321. . 321. . 321. . 321.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"सन 2018-19 या पावसाpयात व/ृ लागवड करPया�या कामासंबंधातील 73तावात 

नमूद करPयात आले%या बाबींसह, नवी मंुबई महानगरपा�लका /ेMातील सायन पनवेल 

हायवे, मोरबे धरण /ेMात व/ृ लागवड करणे व ने4ळ से.26 rवेल पाक�  येथे 

3मतृीवन :वक�सत करणे 73ता:वत आहे. सदर कामां�या 3वतंM <न:वदा काढणे व 

फॉरे3ट डdेह%पमcट कॉपuरेशन ऑफ महाराRS �ल. याचें माफ� त नवी मंुबई 

महानगरपा�लका /ेMात लागुन असले%या /ेMावर व/ृ लागवड करणेकामी, याऐवजीयाऐवजीयाऐवजीयाऐवजी    

नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    /Mेातील/Mेातील/Mेातील/Mेातील    सायनसायनसायनसायन    पनवेलपनवेलपनवेलपनवेल    हायवेहायवेहायवेहायवे, , , , मोरबेमोरबेमोरबेमोरबे    यापकैQयापकैQयापकैQयापकैQ    मोरबेमोरबेमोरबेमोरबे    धरणधरणधरणधरण    

/Mे/Mे/Mे/Mे    वगळणेसवगळणेसवगळणेसवगळणेस, , , , तसेचतसेचतसेचतसेच    नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    /Mेातील/Mेातील/Mेातील/Mेातील    अडवल6अडवल6अडवल6अडवल6----भूतावल6भूतावल6भूतावल6भूतावल6    वववव    

महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    /Mेातील/Mेातील/Mेातील/Mेातील    मोकpयामोकpयामोकpयामोकpया    जागाचाजागाचाजागाचाजागाचा    शोधशोधशोधशोध    घेऊनघेऊनघेऊनघेऊन    तेथेतेथेतेथेतेथे    व/ृव/ृव/ृव/ृ    लागवडलागवडलागवडलागवड    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस, , , , 

महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    पkर/Mेातीलपkर/Mेातीलपkर/Mेातीलपkर/Mेातील    7>येक7>येक7>येक7>येक    :वभागात:वभागात:वभागात:वभागात    3मतृीवन3मतृीवन3मतृीवन3मतृीवन    :वक�सत:वक�सत:वक�सत:वक�सत    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस,,,,        आ2ण    व/ृ 

लागवड व संव�धन करणेकामी रKकम Xपये 3 कोट6 40 लाख, 6 हजार 500 फॉरे3ट 

डdेह%पमcट कॉपuरेशन ऑफ महाराRS �ल. यानंा अदा करणेस, तसेचतसेचतसेचतसेच    यायायाया    कामकाजा�याकामकाजा�याकामकाजा�याकामकाजा�या    

अनषुगंानेअनषुगंानेअनषुगंानेअनषुगंाने    नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    पय�वे/णपय�वे/णपय�वे/णपय�वे/ण    करणेसकरणेसकरणेसकरणेस,,,,    तसेच संभाdय एकूण रKकम 

4. 11 कोट6, 75 लाख, 74 हजार 500 माM इतKया खचा�स, सुच:व%या7माणे, 

7शासकQय मंजुर6 देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका (मxुयालय) येथील तळमज%यावर6ल उपहारगहृाची 

जागा (उपहारगहृ चाल:वणे यामgये नमुमंपा 

पदाUधकार6/अUधकार6/कम�चार6/अyयागतं यांना चहा, नाRटा, भोजन परुवठा करणे 

या 7योजनासाठ[) 5 वषा��या कालावधीकkरता "परवानगी व अनुzा" (�लdह ॲPड 

लायसन) त>वावर देणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 11/05/2018 च ेपM 

�. नमुमंपा/मालम>ता/1437/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 322. 322. 322. 322. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मंुबई महानगरपा�लका (मुxयालय) येथील तळमज%यावर6ल उपहारगहृाची जागा 

(उपहारगहृ चाल:वणे यामgये नमंुमपा पदाUधकार6/अUधकार6/ कम�चार6/ अyयागंत यानंा 

चहा, नाRटा, भोजन पुरवठा करणे या 7योजनासाठ[) 5 वषा��या कालावधीकkरता 

"परवानगी व अनुzा" (�लdह ॲPड लायसन) त>वावर देणे�या कामासंबधंातील 

73तावातील तK>यातील अ.�.1 वर6ल ठेकेदार मे. मंजुनाथ शे|ी कॅटरस� ॲPड कं.    

यानंा 3तंभ �.06 मgये नमुद वा:ष�क भाडयाची रKकम 4. 1 लाख, 90 हजार, 100 

माM इतKया भाडदेरा7माणे    05 वषा��या कालावधीकर6ता, 7>येक वषl करारनामा 

नुतणीकरण करPया�या अट6वर “परवानगी व अनुzा” (�लdह ॲ&ड लायसन) त>वावर 

<न:वदेत नमूद केले%या अट6 व शतl7माणे देPयास, महाराRS महानगरपा�लका 

अUध<नयम कलम 79 नुसार महापा�लके�या उपहारगहृ/फुड कोट� जाह6र <न:वदा 7�सgद 

कXन 3पधा�>मकkर>या जादा दर देणाZया dयKती/सं3था यानंा 05 वषा�साठ[ :वतkरत 

करPयाचे व महाराRS महानगरपा�लका अUध<नयम कलम 73 7माणे सं:वदा करPयाचे 

अUधकार मा.आयुKत नवी मंुबई महानगरपा�लका यांना 7दान करणेस, 

सुच:व%या7माणे, 7शासकQय मंजुर6 देPयात यावी." 

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



:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 11.. 11.. 11.. 11.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका 3व�छता व साफसफाई उप:वधी, 2017 लाग ू

करPयास व >याबाबत नागkरकांमgये जनजागतृी क4न उप:वधीची काटेकोर 

अमंलबजावणी करPयासाठ[ पkरमडंळ <नहाय िKलनअप माश�ल योजना राब:वणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 11/05/2018 चे पM �. 

नमुमंपा/उ.आ(3व.म.अ.)/178/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 323. . 323. . 323. . 323.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

 "नवी मुबंई महानगरपा�लका 3व�छता व साफसफाई उप:वधी, 2017 लाग ू

करPयास व >याबाबत नागkरकांमgये जनजागतृी क4न उप:वधीची काटेकोर 

अमंलबजावणी करPयासाठ[ पkरमडंळ <नहाय िKलनअप माश�ल योजना राब:वणे�या 

73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका 3व�छता 

व साफसफाई उप:वधी, 2017 लाग ू करPयास व >याबाबत नागkरकांमgये 

मो�या7माणात जनजागतृी क4न उप:वधीची काटेकोर अमंलबजावणी करPयाकkरता 

पkरमडंळ <नहाय 3वार3य अ�भdयKती (EOI) मागवनू िKलनअप माश�ल योजना 

(Clean up Marshal) राब:वणेस, सचु:व%या7माणे, मजुंर6 देPयात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    3थUगत3थUगत3थUगत3थUगत....    

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 12.. 12.. 12.. 12.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

 घणसोल6 7भाग �मांक-25 साळवी नगर येथे र3>याची सधुारणा करणे, �ने, 

डKट व फूटपाथ बांधणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 11/05/2018 चे पM 

�. नमुमंपा/शअ/928/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 324. . 324. . 324. . 324.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

 "घणसोल6 7भाग �मांक-25 साळवी नगर येथ े र3>याची सधुारणा करणे, �ने, 

डKट व फूटपाथ बांधणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या 

बाबींसह, एकूण रKकम 4. 2 कोट6, 34 लाख, 71 हजार 199 माM इतKया 

खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देPयात यावी." 

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

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले%याकेले%याकेले%याकेले%या    आ2णआ2णआ2णआ2ण    उUचतउUचतउUचतउUचत    काय�वाह6साठ[काय�वाह6साठ[काय�वाह6साठ[काय�वाह6साठ[    पाठ:वले%यापाठ:वले%यापाठ:वले%यापाठ:वले%या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद6याद6याद6याद6    

                                                    माहे माहे माहे माहे 18 18 18 18 मे मे मे मे 2018 2018 2018 2018 ची ची ची ची सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभा सभा सभा सभा     

अ.अ.अ.अ.    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ2णआ2णआ2णआ2ण    स.ं/0तस.ं/0तस.ं/0तस.ं/0त    :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�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ाय    

1.1.1.1.    �ी�ी�ी�ी....    म�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेु, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 23, ऐरोल6 से.10 येथील न.मु.ंम.पा. पkरवहन बस 

�. 02 �या बदं करPयात आले%या कंSोल 4म जागी 

नागkरकांना <नवाराशडे बांधणे.  

13 

मे  

325 

18/05/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    �ी�ी�ी�ी. . . . म�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेु, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 23, ऐरोल6 से. 10ए भ.ू�. 15 येथ े �सडकोकडून 

स�ंम� शाळा या 7योजनासाठ[ वाटप झाले%या भखूंडास 

सरं/क �भतं बांधणे.  

14 

मे  

326 

18/05/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    �ी�ी�ी�ी. . . . म�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेुम�मत :वजय चौगलेु, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

मुबंई महानगरपा�लकेत असणाZया िजजामाता उqयान (रानीची 

बाग) तसेच तारापरूवाला म>3यालय (FISH AQUARIUM) व 

इतर देशात असणाZया प/ी उqयान (BIRD PARK) यांना 

ल/ात घेता न.मु.ंम.पा. /ेMामgये पय�टकांना तसेच नागkरकांना 

आक:ष�त करPयासारखे राRS6य व अतंरराRS6य 7जातीचे प/ी 

व सम�ु6 जीव आणून प/ी उqयान व म>3यालय न.मु.ंम.पा. 

/ेMात बांधणे.     

15 

मे  

327 

18/05/2018 

मजंूर 

 



4.4.4.4.    �ी�ी�ी�ी. . . . गणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका पkरवहन उप�माकडून नवी 

मुबंईतील र�हवाशी असले%या जेRठ नागर6कांना बस 

7वासासाठ[ बसभाडयामgये 100% सवलत देवनू मोफत 

7वासाची स:ुवधा उपल�ध कXन दयावी. तसेच वातानकुु�लत 

बससाठ[ 50% सवलत देणे.  

16 

मे  

328 

18/05/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    �ी�ी�ी�ी. . . . गणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 111 मUधल सेKटर 44 येथील खराब झाले%या 

ना%या�या जागी हेवी डयटु6 नाले बांधणे तसेच >यावर 

एफ.आर.बी. कdहर टाकून नवीन फुटपाथ तयार करणे.     

17 

मे  

329 

18/05/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    �ी�ी�ी�ी. . . . गणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMेगणेश गगंाराम fहाMे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 111 मधील सेKटर 44 व 44ए या सेKटर मधील 

मध%या र3>यात र3ता दभुाजक खराब झाला असनू दभुाजक 

नस%या सारखे झाले आहे. >या�ठकाणी पॅरॅबॉ�लक र3ता 

दभुाजक तयार करणे.     

18 

मे  

330 

18/05/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �श%पा सयु�कातं काबंळी�श%पा सयु�कातं काबंळी�श%पा सयु�कातं काबंळी�श%पा सयु�कातं काबंळी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 88, 0लॉट न.ं 1, सेKटर 29 मgये 600 मीटर 

भखूंड पा^क� गसाठ[ kरकामा ठेवला आहे. >या भखूंडाला सब 

�डdह6जन क4न 500 मीटर मgये बहुउ ेशीय इमारत बांधणे.  

22 

मे  

331 

18/05/2018 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �श%पा सयु�कातं काबंळी�श%पा सयु�कातं काबंळी�श%पा सयु�कातं काबंळी�श%पा सयु�कातं काबंळी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 88, सेKटर 3 त े 11 येथ े बस डपेो त े सcट 

ऑग3ट6न शाळेपय¡त नागkरक व :वqयाथl मो�या 7माणात ये 

जा कर6ता असतात सदर र3>यावर वाहनांची मो�या 7माणात 

वद�ळ अस%याने सदर �ठकाणी लवकरात लवकर 3कायवॉक 

बांधणे.     

23 

मे  

332 

18/05/2018 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 51, कोपरखरैणे मधील कै. �दनानाथ fहाM े

उदयानाचे पणु�पणे नतुनीकरण करणे.  

24 

मे  

333 

18/05/2018 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 51, कोपरखैरणे, से. 12 मधील 3मशानामागील 

¢बना रहदार6चा भाग फेर6वाला /ेM fहणून आर./त करणे.     

25 

मे  

334 

18/05/2018 

मजंूर 

 

11.11.11.11.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईकवशैाल6 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 51, मधील कै. शकंर शठे नाईक समाज म�ंदराची 

डागडुजी करणे.    

26 

मे  

335 

18/05/2018 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    �ी�ी�ी�ी. . . . का�शनाथ वामन पवारका�शनाथ वामन पवारका�शनाथ वामन पवारका�शनाथ वामन पवार, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 97 मधील सेKटर 18 येथील वजीराणी 3पोट�स 

Kलब त ेसेKटर 24 येथील �सडको काल6न गटार लाईन कमी 

dयासाची असनू ती वारंवार तुबंत असनू >यांचे पाणी 

आजूबाजू�या सोसायट6मgये जाऊन >याचा तथेील नागkरकांना 

मोठया 7माणात Mास होत आहे.तर6 तथेे मोठया dयासाची 

गटार लाईन टाकणे.     

27 

मे  

336 

18/05/2018 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    �ी�ी�ी�ी. . . . का�शनाथ वामन पवारका�शनाथ वामन पवारका�शनाथ वामन पवारका�शनाथ वामन पवार, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 97 मधील सेKटर 18अे मgये तलावा�या बाजू�या 

गाड�न मgये rयेRठ नागkरकांसाठ[ :वरंगळुा कc � सव� 

स:ुवधायKुतांनी करणे.     

28 

मे  

337 

18/05/2018 

मजंूर 

 



14.14.14.14.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 83 अतंग�त असले%या 3मशानभमूीची ढासळलेल6 

सरं/क �भतं व गेट लवकरात लवकर बन:वणे.     

35 

मे  

338 

18/05/2018 

मजंूर 

 

15.15.15.15.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::---- 

समाजातील बेसहारा वयोवgृद :वधवा ि3Mया व :वधुर पXुष 

यांचेसाठ[ समाज :वकास :वभागातफj  >यांची खाPया:पPयाची 

dयव3था होPया�या £Rट6ने आUथ�क मदतीची योजना राबवनु 

>यांना मानवत�ेया £Rट6कोनातनु जीवन जगPयास सहाmय 

करावे.    

36 

मे  

339 

18/05/2018 

मजंूर 

 

16.16.16.16.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवीतनजुा �ीधर मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

जुईनगर 7भाग �. 83 तील rया गटारां�या दोन झाकणांमgये 

7 फुटांपे/ा जा3त अतंर आहे ती गटारे नीट साफ करता येत 

नाह6. गटारांची सफाई पणु�पणे करता यावी यासाठ[ दर 7 

फुटांवर ^कंवा जा3त अतंरा�या मgयभागी झाकणांना जागा 

कXन अजुन वाढ6व झाकणे लावणे.     

37 

मे  

340 

18/05/2018 

मजंूर 

 

17.17.17.17.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . Xपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगत, , , , याजंकडून  याजंकडून  याजंकडून  याजंकडून  ::::----    

7भाग �. 96, नेXळ, सेKटर 16A येथील मल<न:3सारण 

वा�हनी टाकPयाचे काम �सडकोकाल6न असनु सदर 

मल<न:3सारण वा�ह&या वारंवार ओवर hलो होऊन वाहत 

असतात. >यामळेु पkरसरात दगु¡धी पसXन नागkरकां�या 

आरोaयाला धोका <नमा�ण झाला आहे. तर6 सदर �ठकाणी 

नवीन मोठया dयासाची मल<न:3सारण वा�हनी टाकणे.  

38 

मे  

341 

18/05/2018 

मजंूर 

 

18.18.18.18.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . Xपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगत, , , , याजंकडून  याजंकडून  याजंकडून  याजंकडून  ::::----    

7भाग �. 96, ने4ळ, सेKटर 16A 16 व 18 येथील डBेीज 

कचरा पणु�पणे साफ करणे.     

39 

मे  

342 

18/05/2018 

मजंूर 

 

19.19.19.19.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . Xपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगतXपाल6 ^क3मत भगत, , , , याजंकडून  याजंकडून  याजंकडून  याजंकडून  ::::----  

7भाग �. 96, ने4ळ, सेKटर 16A 16 व 18 येथे वाहनाच े

<नयम दश�:वणारे �दशादश�क व सचुनाफलक बस:वणे.     

40 

मे  

343 

18/05/2018 

मजंूर 

 

20.20.20.20.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . लता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 47, कोपरखरैणे मgये एल.ई.डी. 3S6टलाईट 

बस:वणे.     

47 

मे  

344 

18/05/2018 

मजंूर 

 

21.21.21.21.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . लता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

"7भाग �. 47, कोपरखैरणे, सेKटर 5 मgये 4म �. 10 त े

4म �. 328 येथील गटर हेवी¥यटु6 करणे.  

48 

मे  

345 

18/05/2018 

मजंूर 

 

22.22.22.22.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . लता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 47 कोपरखैरणे मgये अतंग�त व बा¦य र3त े

डांबर6करण करणे.     

49 

मे  

346 

18/05/2018 

मजंूर 

 

23.23.23.23.    डॉडॉडॉडॉ. . . . जयाजी केजयाजी केजयाजी केजयाजी के. . . . नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सी.बी.डी. बेलापरू हायवे सक� ल जवळ Sा^फक पो�लस चौकQ�या 

बाजूला मोकpया जागेवर सी.बी.डी. मधील नागर6क मो�या 

सxंयेने महाराRSा�या कानाकोपZयात जाPयासाठ[ वाहनांची वाट 

पाहत ऊन वारा व पाऊस यांची तमा न बाळगता उभे असतात. 

ऐरोल6मgये rया धतlवर बाहेरगावी जाणाZया 7वाशांसाठ[ 

<नवारा शडे उभारले आहे. >याच धतlवर सी.बी.डी. मधील 

7वाशांसाठ[ लवकरात लवकर <नवारा शडे उभारणे.  

50 

मे  

347 

18/05/2018 

मजंूर 

 



24.24.24.24.    डॉडॉडॉडॉ. . . . जयाजी केजयाजी केजयाजी केजयाजी के. . . . नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सी.बी.डी. त े तळोजाला जाPयासाठ[ मेSो रे%वेचे काम अ>यतं 

जोमाने स4ु आहे व >या मेSो रे%वेचे प�हले 3टेशन मा§या 

7भागात fहणजे सी.बी.डी. सेKटर 05 मgये असनू >या 

रोडवर6ल �डdहायडर व लगतच असणारे उqयान लवकरात 

लवकर नdयाने बन:वणे.     

51 

मे  

348 

18/05/2018 

मजंूर 

 

25.25.25.25.    �ी�ी�ी�ी. . . . आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून ::::----    

7भाग �. 14, ऐरोल6, से. 19 मालसा हाई¨स त ेऐरोल6 टॉवर 

व से.19 पाPयाची टाकQ पkरसरपय¡त नवीन पदपथ बन:वणे.  

52 

मे  

349 

18/05/2018 

मजंूर 

 

26.26.26.26.    �ी�ी�ी�ी. . . . आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून ::::----    

7भाग �. 14, ऐरोल6, से.19 भमूी कोळसा सोसायट6 त े

काकासाहेब थोरात सोसायट6 त े रामदेव अपाट�मcटपय¡त 

र3>याची सधुारणा करणे.     

53 

मे  

350 

18/05/2018 

मजंूर 

 

27.27.27.27.    �ी�ी�ी�ी. . . . आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून आकाश बाळकृRण मढवी याजंकडून ::::----    

7भाग �. 14, ऐरोल6, से. 20 ¢Mशलु सोसायट6 त े शलु 

सोसायट6पय¡त हेवी ¥यटु6 गटार बन:वणे.    

54 

मे  

351 

18/05/2018 

मजंूर 

 

28.28.28.28.    �ी�ी�ी�ी. . . . राजू रामा काबंळेराजू रामा काबंळेराजू रामा काबंळेराजू रामा काबंळे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 11, ऐरोल6गांव सदानदं अपाट�मcट त े�म�लदं पाट6ल 

यां�या घरापय¡त आर.सी.सी. रोड बन:वणे.  

55 

मे  

352 

18/05/2018 

मजंूर 

 

29.29.29.29.    �ी�ी�ी�ी. . . . राजू राजू राजू राजू रामा काबंळेरामा काबंळेरामा काबंळेरामा काबंळे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 11, ऐरोल6गांव येथील गटारांची द4ु3ती क4न 

P.C.C. करणे.     

56 

मे  

353 

18/05/2018 

मजंूर 

 

30.30.30.30.    �ी�ी�ी�ी. . . . राजू रामा काबंळेराजू रामा काबंळेराजू रामा काबंळेराजू रामा काबंळे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 11, ऐरोल6गांव येथील छMपती र�हवाशी सघं ऐरोल6 

येथे नवीन लाईटचे पोल लावणे.    

57 

मे  

354 

18/05/2018 

मजंूर 

 

31.31.31.31.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . म<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 48, पावणेगांव येथील सतं भगवानबाबा बगीचा येथे 

सां3कृ<तक व योगा कc �ासाठ[ 3टेज बन:वणे.    

58 

मे  

355 

18/05/2018 

मजंूर 

 

32.32.32.32.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . म<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 48, ��मकनगर, C.E.T.P. �या समोर6ल 

र3>यानिजक (A �लॉक र3>यानिजक) शौचालय बांधणे.    

59 

मे  

356 

18/05/2018 

मजंूर 

 

33.33.33.33.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . म<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईरम<नषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 48, पावणे 3मशानभमूीमgये :पPयां�या पाPयासाठ[ 

तसेच जळाऊ लाकूड dयव3था >याच7माणे सरु/ा र/क 

साफसफाई कम�चार6 यांची नेमणूक करणे.    

60 

मे  

357 

18/05/2018 

मजंूर 

 

34.34.34.34.    �ी�ी�ी�ी. . . . घनघनघनघन::::शाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 31, घणसोल6 खाडी ^कनार6 जेट6 (छोटे बदंर) असनू 

सदर �ठकाणी मासेमार6, दश^�या :वधी, अ3थी :वसज�न 

इ>याद6 काय� केले जात असनू, सदर �ठकाणी शौचालय, 

:पPयाचे पाणी, <नवारा शडे इ>याद6 dयव3था करणे.    

61 

मे  

358 

18/05/2018 

मजंूर 

 

35.35.35.35.    �ी�ी�ी�ी. . . . घनघनघनघन::::शाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

घणसोल6 गांव पkरसरात मो�या 7माणात अनUधकृत मोबाईल 

टॉवर असनू, सदर मोबाईल टॉवर हट:वणे.    

62 

मे  

359 

18/05/2018 

मजंूर 

 



36.36.36.36.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाड, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 31, घणसोल6 येथे मो�या 7माणात पदपथ, गटार, 

�सdहरेज लाईन खराब झाले असनू समथ�नगर, गावदेवीवाडी, 

fहसेEवर नगर, Uचचंआळी या पkरसरातील सव� कामे लवकरात 

लवकर करणे.    

63 

मे  

360 

18/05/2018 

मजंूर 

 

37.37.37.37.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाड, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 31, घणसोल6 मधील गणुाल6 तलावात मो�या 

7माणात गाळ साचला असनू ता>काळ पाPयाचा उपसा क4न 

गाळ काढणे.    

64 

मे  

361 

18/05/2018 

मजंूर 

 

38.38.38.38.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाडसीमा Uचतंामण गायकवाड, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

7भाग �. 31, घणसोल6 मधील डी-माट� त ेगणुाल6 हा पkरसर 

रहदार6 र3ता असनू सदर �ठकाणी एकह6 :वजेचे पोल नाह6, 

लवकरात लवकर तथेे :वजेचे पोल लावणे.    

65 

मे  

362 

18/05/2018 

मजंूर 

 

39.39.39.39.    �ी�ी�ी�ी. . . . ^कशोर अशोक पाटकर^कशोर अशोक पाटकर^कशोर अशोक पाटकर^कशोर अशोक पाटकर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंईचा पामबीच माग� हा �दवसc�दवस म>ृयचुा सापळा 

बनत चालला आहे. या र3>यावर कारचालक, दचुाकQ3वार 

अ>यतं वेगाने वाहने चालवत असतात. कधी कधी राMी�या 

वेळी काह6 दचुाकQ3वार 3पधा� लावत असतात. वाहनावर6ल 

<नयMंण सटु%यामळेु अनेकदा अपघात घडले आहेत आ2ण यात 

यवुा त4ण त4णीचा म>ृय ुझा%याच ेसमोर आलेले आहे. यवुा 

:पढ6 यामळेु जीवन जगPयाआधी उgव3त होत आहे. तर6 

याबाबीचा गांभीया�ने :वचार करावा आ2ण पामबीच मागा�वर 

�तुगती मागा�7माणे ^कमान दचुाकQ आ2ण सायकल यांना बदं6 

करणे.    

66 

मे  

363 

18/05/2018 

मजंूर 

 

 

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 65.. 65.. 65.. 65.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

तभुj :वभागातील सेKटर 30 येथील भ.ु�. 45 –अ येथे अमतृ योजना 2017-18 

अतंग�त हर6त पटटयात (GREEN SPACE) उव�र6त 3थाप>य :वषयक कामे करणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 14/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./937/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 364. . 364. . 364. . 364.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

तभुj :वभागातील सेKटर 30 येथील भ.ुक्र. 45 –अ येथे अमतृ योजना 2017-18 

अतंग�त हर6त पटटयात (GREEN SPACE) उव�र6त 3थाप>य :वषयक कामे करणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 14/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./937/2018. 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 66.. 66.. 66.. 66.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नेXळ से-1 �शरवणे येथील गावदेवी मदैानाची सधुारणा करPया�या 73तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 14/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./942/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 365. . 365. . 365. . 365.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेXळ से-1 �शरवणे येथील गावदेवी मदैानाची सधुारणा करPया�या कामासबंधंातील 

73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 39 लाख, 13 हजार, 

428 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 67.. 67.. 67.. 67.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नमुमंपा शाळांकkरता बहुउ े�शय कामगार परुवठा करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े

�दनांक 15/05/2018 च ेपM �. नमुमंपा/�श/ण/1630/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 366. . 366. . 366. . 366.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नमुमंपा शाळांकkरता बहुउ े�शय कामगार परुवठा करणे�या कामासबंधंातील 73तावात 

नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण वा:ष�क अपे./त खच� 4. 5 कोट6, 78 लाख, 

54 हजार 686 या7माणे 03 वषा�कkरता खच� एकूण रKकम 4. 17 कोट6, 35 लाख, 

64 हजार, 058 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देPयात 

यावी." 

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



तांतांतांतां....काकाकाका....����. 68.. 68.. 68.. 68.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नेXळ :वभागातील नेXळ सेKटर 18 व 18अे येथील येथील र3त,े गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 15/05/2018 चे पM �. 

नमुमंपा/श.अ./960/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 367. . 367. . 367. . 367.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेXळ :वभागातील नेXळ सेKटर 18 व 18अे येथील येथील र3त,े गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण 

रKकम 4. 1 कोट6, 38 लाख, 94 हजार, 236 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 

7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 69.. 69.. 69.. 69.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नेXळ :वभागातील नेXळ सेKटर 16 व 16अे येथील उव�र6त र3ता, गटार व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 15/05/2018 चे पM �. 

नमुमंपा/श.अ./961/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 368. . 368. . 368. . 368.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेXळ :वभागातील नेXळ सेKटर 16 व 16अे येथील उव�र6त र3ता, गटार व 

पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या 

बाबींसह, एकूण रKकम 4. 1 कोट6, 54 लाख, 54 हजार, 151 माM इतKया खचा�स, 

सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 70.. 70.. 70.. 70.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नेXळ :वभागातील वझीराणी 3पोट� क%ब त ेडॉ�मनोज :पजा र3>यांची डांबर6करणाने 

सधुारणा करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 15/05/2018 चे पM �. 

नमुमंपा/श.अ./962/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 369. . 369. . 369. . 369.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेXळ :वभागातील वझीराणी 3पोट� क%ब त ेडॉ�मनोज :पजा र3>यांची डांबर6करणाने 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण 

रKकम 4. 1 कोट6, 11 लाख, 53 हजार, 833 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 

7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 71.. 71.. 71.. 71.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

घणसोल6 :वभागातील �सडको कडून ह3तांतर6त झाले%या से. 06,08,23,30 व से. 

से15,16 आणी पाम बीच जोडर3तांवर �दवाब>तीची dयव3था करणे�या 73तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 15/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./963/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 370. . 370. . 370. . 370.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"घणसोल6 :वभागातील �सडको कडून ह3तांतर6त झाले%या से. 06,08,23,30 व से. 

से15,16 आणी पाम बीच जोडर3तांवर �दवाब>तीची dयव3था करणे�या कामासबंधंातील 

73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 1 कोट6, 01 लाख, 05 

हजार, 860 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 72.. 72.. 72.. 72.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

एम. आय. डी. सी. ए �लॉक मधील उव�र6त र3>यांवर नवीन �दवाब>ती लावणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 15/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./964/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 371. . 371. . 371. . 371.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2012012012018888    

"एम. आय. डी. सी. ए �लॉक मधील उव�र6त र3>यांवर नवीन �दवाब>ती लावणे�या 

कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 1 

कोट6, 01 लाख, 33 हजार, 581 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 73.. 73.. 73.. 73.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नेXळ :वभागातील एल.पी. बीकानेर 3वीटस त ेजुईनगर रे%वे 3टेशन पय¡त सायन-

पनवेल महामागा�लगत फे&सींग कXन पkरसराच ेसशुो�भकरण करणे�या 73तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 15/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./965/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 372. . 372. . 372. . 372.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेXळ :वभागातील एल.पी. बीकानेर 3वीटस त ेजुईनगर रे%वे 3टेशन पय¡त सायन-

पनवेल महामागा�लगत फे&सींग कXन पkरसराच ेसशुो�भकरण करणे�या कामासबंधंातील 

73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 74 लाख, 15 हजार, 

781 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजंुर6 देPयात यावी." 

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



तांतांतांतां....काकाकाका....����. 74.. 74.. 74.. 74.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

तभुj :वभागातील सेKटर 19एफ येथे भखूंड �. 3 नजीक�या र3>याच ेकाँ^�ट6करण 

करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 15/05/2018 च े पM �. 

नमुमंपा/श.अ./968/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 373. . 373. . 373. . 373.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"तभुj :वभागातील सेKटर 19एफ येथे भखूंड �. 3 नजीक�या र3>याचे काँ^�ट6करण 

करणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 

4. 79 लाख, 67 हजार, 065 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 75.. 75.. 75.. 75.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

ऐरोल6 Uचचंपाडा येथे नमुमंपा शाळा �. 53 त ेkरलायबल 0लाझा ¢Bजपय�त ना%या�या 

सरं/ण �भतींची सधुारणा करPया�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 14/05/2018 

चे पM �. नमुमंपा/श.अ./939/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 374. . 374. . 374. . 374.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"ऐरोल6 Uचचंपाडा येथ े नमुमंपा शाळा �. 53 त े kरलायबल 0लाझा ¢Bजपय�त 

ना%या�या सरं/ण �भतींची सधुारणा करPया�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू 

करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 1 कोट6, 29 लाख, 90 हजार, 383 

माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 76.. 76.. 76.. 76.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

तभुj :वभागातील सेKटर-20 येथे नवीन मलउदंचन कc � बांधणे�या 73तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 15/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./ 995/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 375. . 375. . 375. . 375.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"तभुj :वभागातील सेKटर-20 येथ े नवीन मलउदंचन कc � बांधणे�या कामासबंधंातील 

73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 56 लाख, 01 हजार, 

078 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देPयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 77.. 77.. 77.. 77.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

कोपरखैरणे :वभागातील खैरणेगांव येथ े मल<न:3सारण वा�ह&या टाकणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 15/05/2018 चे पM �. नमुमंपा/श.अ./996/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 376. . 376. . 376. . 376.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"कोपरखैरणे :वभागातील खैरणेगांव येथे मल<न:3सारण वा�ह&या टाकणे�या 

कामासबंधंातील 73तावात नमदू करPयात आले%या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 34 

लाख, 59 हजार, 733 माM इतKया खचा�स, सचु:व%या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 

देPयात यावी."    

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

तांतांतांतां....काकाकाका....����. 78.. 78.. 78.. 78.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

माहे ए:7ल 2018 रोजी�या सभेतील :वषय �. 3(ब) (3थायी स�मती सद3य kरKत 

पदावर  उव�kरत कालावधीकkरता एक जागेवर <नवड करणे) 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 377. . 377. . 377. . 377.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 3थायी स�मती सद3य पदा�या kरKत असले%या एका 

जागेवर सन 2018-20 �या उव�र6त कालावधीकर6ता महाराRS महानगरपा�लका 

अUध<नयमा�या कलम 23 सह वाचावया�या कलम 31-अ (1) व (2) अ&वये, 

नाम<नदjशनाqवारे �ी.रंगनाथ कारभार6 औट6 यांची kरतसर नेमणूक करPयात आल6 

आहे.    

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

    

    सह6सह6सह6सह6////----    

            ((((UचMाUचMाUचMाUचMा    बा:व3करबा:व3करबा:व3करबा:व3कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सUचवसUचवसUचवसUचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


