
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या बधुवार, �दनांक 20 फे वुार! 2019 रोजी भरले&या माहे फे वुार! 2019  

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

खाल!ल7माणे आहे.:- 

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 1111    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20202020    फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

इ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृत    ––––    �दनांक 20 नोAहBबर 2018(भाग 1 व 2) व �दनांक 20 FडसBबर 

2018    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    कायमकायमकायमकायम    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 2222    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20202020    फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2012012012019999    

7Hनो?तरे7Hनो?तरे7Hनो?तरे7Hनो?तरे    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 3333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20202020    फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

4थायी स�मतीचा, मगंळवारमगंळवारमगंळवारमगंळवार, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 जानेवार!जानेवार!जानेवार!जानेवार!    2019 2019 2019 2019 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 328 . 328 . 328 . 328 

::::----        

"सदंभ� :- 1. आयMुतांच े�दनांक 27/12/2018 चे पO <.          

         नमुमंपा/लेखा/1356/2018. 

                                                            2. आयMुतांच े�दनांक 08/01/2019 चे पO <.      

               नमुमंपा/लेखा/37/2019. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करTयात यावी कU, अ) 7माणे लेखा �शष� 

“मु.ंम.7.:व.7ा. मेगा�सट! कज� ह1ता परतफेड” मधील तरतदू रMकम Y. 263.50 

कोट! मधून �श&लक  तरतदू रMकम Y.211.48 म[ये रMकम Y.75.05 कोट!ची 

वाढ (महारा]^ महानगरपा�लका अ_ध=नयम कलम 103 नसुार सदर कज� 

परतफेडीसाठ` योaय ती सधुार!त तरतदू) कYन एकुण तरतदू रMकम Y.338.55 

कोट!  के&यास सपंणु� कजा�ची मदुतपवु� परतफेड करता येणे शMय आहे cकंवा ब) 

7माणे लेखा �शष� “मु.ंम.7.:व.7ा. मेगा�सट! कज� ह1ता परतफेड” मधील  

उपलबध् तरतदू रMकम Y. 263.50 मधून �श&लक तरतदू रMकम Y. 211.48 

कोट! मधून अ.<. 2,4,5,6 वर!ल कजा�ची मदुतपवु� परतफेड करता येणे शMय 

आहे. ब) 7माणे लेखा �शष� “मु.ंम.7.:व.7ा. मेगा�सट! कज� ह1ता परतफेड” मधील  

उपलfध �श&लक असले&या तरतदू रMकम तरतदू रक्कम Y. 211.48 कोट! 

मधून अ.<. 2,4,5 व 6 वर!ल कज� रMकम Y. 205.78 कोट!ची माहे 31 

जानेवार! 2019 पय�त cकंवा रMकम Y. 207.14 कोट! माहे 28 फे वुार! 2019 

पय�त मदुतपवु� परतफेड करTयास तसेच मा.आयMुतांच े सदंभ� <. 2 मधील 

परुवणीपरुवणीपरुवणीपरुवणी    �ट1पणी�ट1पणी�ट1पणी�ट1पणी म[ये नमदु करTयात आले&या बाबींसह 74तावात74तावात74तावात74तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    

करTयातकरTयातकरTयातकरTयात    आ&यानसुारआ&यानसुारआ&यानसुारआ&यानसुार    10% 10% 10% 10% AयाजAयाजAयाजAयाज    दरानेदरानेदरानेदराने    घेतले&याघेतले&याघेतले&याघेतले&या    कजा�चीकजा�चीकजा�चीकजा�ची    परतफेडपरतफेडपरतफेडपरतफेड    करTयासकरTयासकरTयासकरTयास    

आ3णआ3णआ3णआ3ण    8% 8% 8% 8% AयाजAयाजAयाजAयाज    दरानेदरानेदरानेदराने    घेतले&याघेतले&याघेतले&याघेतले&या    कजा�कजा�कजा�कजा�चीचीचीची    परतफेडपरतफेडपरतफेडपरतफेड    नननन    करणेकरणेकरणेकरणे    यायायाया    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह 

सचु:व&या7माणे मजुंर! देTयात यावी....""""    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 919919919919    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करTयात यावी कU, अ) 7माणे लेखा 

�शष� “मु.ंम.7.:व.7ा. मेगा�सट! कज� ह1ता परतफेड” मधील तरतदू रMकम Y. 

263.50 कोट! मधून �श&लक  तरतदू रMकम Y.211.48 म[ये रMकम Y.75.05 

कोट!ची वाढ (महारा]^ महानगरपा�लका अ_ध=नयम कलम 103 नसुार सदर कज� 

परतफेडीसाठ` योaय ती सधुार!त तरतदू) कYन एकुण तरतदू रMकम Y.338.55 

कोट!  के&यास सपंणु� कजा�ची मदुतपवु� परतफेड करता येणे शMय आहे cकंवा ब) 



7माणे लेखा �शष� “मु.ंम.7.:व.7ा. मेगा�सट! कज� ह1ता परतफेड” मधील  

उपलfध तरतदू रMकम Y. 263.50 मधून �श&लक तरतदू रMकम Y. 211.48 

कोट! मधून अ.<. 2,4,5,6 वर!ल कजा�ची मदुतपवु� परतफेड करता येणे शMय 

आहे. ब) 7माणे लेखा �शष� “मु.ंम.7.:व.7ा. मेगा�सट! कज� ह1ता परतफेड” मधील  

उपलfध �श&लक असले&या तरतदू रMकम तरतदू रMकम Y. 211.48 कोट! 

मधून अ.<. 2,4,5 व 6 वर!ल कज� रMकम Y. 205.78 कोट!ची माहे 31 

जानेवार! 2019 पय�त cकंवा रMकम Y. 207.14 कोट! माहे 28 फे वुार! 2019 

पय�त मदुतपवु� परतफेड करTयास तसेच मा.आयMुतांच े सदंभ� <. 2 मधील 

परुवणीपरुवणीपरुवणीपरुवणी    �ट1पणी�ट1पणी�ट1पणी�ट1पणी म[ये नमदु करTयात आले&या बाबींसह पढु!ल योaय ?या 

=नण�या4तव व मजूंर!4तव 74तावात नमदु करTयात आले&या बाबींसह 

सचु:व&या7माणे मजुंर! देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 4. 4. 4. 4    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20202020    फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नमुमंपाम[ये ई-गAह�न'स अमंलबजावणीकiरता स&लागारांची नेमणूक करणे�या 

74तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 11/01/2019 चे पO <. 

नमुमंपा/श.अ./91/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 920. 920. 920. 920    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नमुमंपाम[ये ई-गAह�न'स अमंलबजावणीकiरता स&लागारांची नेमणूक 

करणे�या  कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 

नमुमंपाम[ये ई-गAह�न'स अमंलबजावणीकiरता मे. केपीएमजी यांची शासन 

=नण�य GR GAD-मातसं 080/0/2014-0 DIRECTORATE OF IT-DIT 

(MH) Dated 20/03/2018 नसुार �दनांक 01/02/2019 त े �दनांक 

31/01/2020 कालावधी कiरता =नयMुती करणेस व ?याकiरता रMकम 5. 1 

कोट!, 46 लाख, 55 हजार 600 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, मजुंर! 

देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 5. 5. 5. 5    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

�दघा :वभागातील 7भाग <. 1 ईHवरनगर येथील आनदं नगर, सदगYु नगर 

पiरसर येथील एच ट!/एल ट! उपर! :वज वा�ह'या भ�ुमगत करणे�या 

74तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पO <. 

नमुमंपा/श.अ./106/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 921. 921. 921. 921    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"�दघा :वभागातील 7भाग <. 1 ईHवरनगर येथील आनदं नगर, सदगYु 

नगर पiरसर येथील एच ट!/एल ट! उपर! :वज वा�ह'या भ�ुमगत करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 

73 लाख, 92 हजार 903 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय 

मजंुर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 6. 6. 6. 6    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

ऐरोल! से.07 येथील नमुमंपा शाळा <. 48 व शाळा <.91 शाळे�या 

इमारतीम[ये वाढ!व वग� खो&या बांधणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 

15/01/2019 च ेपO <. नमुमंपा/श.अ./123/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 922. 922. 922. 922    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"ऐरोल! से.07 येथील न.मु.ंम.पा. शाळा <. 48 व शाळा <.91 शाळे�या 

इमारतीम[ये वाढ!व वग� खो&या बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 3 कोट! 60 लाख, 90 हजार 331 

माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 7. 7. 7. 7    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

मुबंईतील चच�गेट-:वरार (_धमा माग�) सीएसट!-क&याण (_धमामाग�) आ3ण 

सीएसट!-पनवेल या उपनगर!य रे&वे मागा�वर Communication Base Train 

Control (CBTC) 7णाल! काया�'वीत करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े

�दनांक 17/01/2019 च ेपO <. नमुमंपा/ श.अ./139/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 923. 923. 923. 923    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"मुबंईतील चच�गेट-:वरार (_धमा माग�) सीएसट!-क&याण (_धमामाग�) आ3ण 

सीएसट!-पनवेल या उपनगर!य रे&वे मागा�वर Communication Base Train 

Control (CBTC) 7णाल! काया�'वीत करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 598.10 कोट! इतका =नधी 

उपलfध कYन देTयास, सचु:व&या7माणे, द1तर! दाखल करTयास मा'यता 

देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 8. 8. 8. 8    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नेYळ :वभागातील से. 2 व 4 येथील र4?याची डांबर!करणाने सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 18/01/2019 चे पO <. 

नमुमंपा/श.अ./144/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 924. 924. 924. 924    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नेYळ :वभागातील से. 2 व 4 येथील र4?याची डांबर!करणाने सधुारणा 

करणे�या    कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण 

रक्कम 5. 92 लाख, 56 हजार 626 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकUय मजंुर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 9. 9. 9. 9    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका �श0ण :वभागांतग�त नवीन बालवाडी सYु करणे व 

?यासाठ` आवHयक पद =न�म�ती करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 

18/01/2019 च ेपO <. नमुमंपा/�श.:व./239/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 925. 925. 925. 925    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका �श0ण :वभागांतग�त नवीन बालवाडी सYु 

करणे व ?यासाठ` आवHयक पद =न�म�ती करणेबाबत�या 74तावातील (अ) व (ब) 

म[ये नमदू करTयात आले&या अट! व शत�नसुार 74तावात नमदु करTयात 

आले&या बाबींसह, तसेच होणा-या खचा�स, सचु:व&या7माणे, मजुंर! देTयात 

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 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेत असले&या सगंणकUय :7टंरकiरता ^ोनर 

परु:वणेकiरता वा:ष�क दरकरार करणे�या 74तावाबाबत, आयुMतांच े �दनांक 

29/01/2019 च ेपO <. नमुमंपा/ श.अ./213/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 926. 926. 926. 926    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेत असले&या सगंणकUय :7टंरकiरता ^ोनर 

परु:वणेकiरता वा:ष�क दरकरार करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 61 लाख, 22 हजार 784 माO 

इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 11. 11. 11. 11    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

कळंबोल! येथे एMस7ेसवे पलुाखाल! �दवा-पनवेल रे&वे लाईन <ॉस कYन मोरबेची 

म�ुय जलवा�हनी टाकणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 31/01/2019 च े

पO <. नमुमंपा/ श.अ./234/2019.    

  



ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 927. 927. 927. 927    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"कळंबोल! येथे एMस7ेसवे पलुाखाल! �दवा-पनवेल रे&वे लाईन <ॉस कYन 

मोरबेची म�ुय जलवा�हनी टाकणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात 

आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 11 कोट! 49 लाख, 78 हजार 930 माO 

इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 12. 12. 12. 12    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

ऐरोल! :वभागातील _चचंपाडा येथील मल=नस:4सारण वा�हनी टाकTयासाठ` 

खोदले&या र4?यांचे डांबर!करण कYन सधुारणा करणे�या 74तावाबाबत, 

आयMुतांच े�दनांक 31/01/2019 चे पO <. नमुमंपा/श.अ./235/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 928. 928. 928. 928    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"ऐरोल! :वभागातील _चचंपाडा येथील मल=न:4सारण वा�हनी 

टाकTयासाठ` खोदले&या र4?यांचे डांबर!करण कYन सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 

82 लाख, 68 हजार 733 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय 

मजंुर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 13. 13. 13. 13    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील नेYळ से.38 करावे गाव येथील 4मतृीवन उदयानातील 

सरं0क �भतं बांधणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 31/01/2019 चे पO 

<. नमुमंपा/श.अ./ 241/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 929. 929. 929. 929    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"बेलापरु :वभागातील नेYळ से.38 करावे गाव येथील 4मतृीवन 

उदयानातील सरं0क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात 

आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 44 लाख, 99 हजार 399 माO इतMया 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजंुर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 14. 14. 14. 14    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

तभु� :वभागातील सानपाडा सेMटर-5 भखुंड <. 515ए व 515बी येथ े वमुन 

वे&फेअर सBटर व �स=नयर �सट!जन सBटरसाठ` इमारत बांधणे�या 74तावाबाबत, 

आयMुतांच े�दनांक 31/01/2019 चे पO <. नमुमंपा/श.अ./239/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 930. 930. 930. 930    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"तभु� :वभागातील सानपाडा सेMटर-5 भखुंड <. 515ए व 515बी येथे 

वमुन वे&फेअर सBटर व �स=नयर �सट!जन सBटरसाठ` इमारत बांधणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 3 

कोट!, 89 लाख, 46 हजार, 243 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकUय मजंुर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 15. 15. 15. 15    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नमुमंपाच े Yaणालयातगं�त :वशषेजञ् वदैयcकय स&लागार यांचे मानधनात वाढ 

करTया�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 30/01/2019 चे पO <. 

नमुमंपा/आरोaय/646/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 931. 931. 931. 931    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नमुमंपाच ेYaणालयातगं�त :वशषे� वदैयcकय स&लागार यांचे मानधनात 

वाढ करTयाबाबत�या 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 74तावातील 

:वशषे� व�ैयcकय स&लागार पदावर!ल सेवे�या अट! व शत�नसुार, मुबंई 

महानगरपा�लके�या या धत�वर नमुमंपा माफ� त आयMुत नमुमंपा यांच े

अ_धकारात 06 म�ह'याकर!ता :वशषे� सवंगा�तील वदैयcकय स&लागार यांना Y. 

75 हजार माO इतके ठोक मानधन देTयास, सचु:व&या7माणे, मजुंर! देTयात 

यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 16. 16. 16. 16    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नवी मुबंई महापा�लकेअतंग�त महारा]^ रा�य :वदयतु :वतरण कंपनी/शासcकय 

:वदयतु कंपनी यांना र4ता खोदकाम देताना पनु�4थापनेबाबत आकारावया�या 

श&ुका�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 31/01/2019 चे पO <. 

नमुमंपा/श.अ./233/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 932. 932. 932. 932    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महापा�लकेअतंग�त महारा]^ रा�य :वदयतु :वतरण कंपनी/ शासcकय 

:वदयतु कंपनी यांना र4ता खोदकाम देताना पनु�4थापनेबाबत आकारावया�या 

श&ुकाबाबत�या 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 74ता:वत RI 

चाज�स दर MSEDCL ला लाग ुकरणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर! देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 17. 17. 17. 17    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

महारा]^ महानगरपा�लका अ_ध=नयम कलम 59(अ) नसुार महापा�लका आयMुत 

यांनी डॉ.स_चन तकुाराम वाघमारे, वदैयcकय अ_धकार! (=नल�ंबत) यांचेवर खटला 

भरTयास �दले&या मजंुर!सदंभा�तील मा�हती मा. सव�साधारण सभेस कळ:वणे�या 

74तावाबाबत, आयMुतांच े�दनांक 01/02/2019 चे पO <. नमुमंपा/7शा/आ4था-

6/7.<.फ-642/248/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 933. 933. 933. 933    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"महारा]^ महानगरपा�लका अ_ध=नयम कलम 59(अ) नसुार महापा�लका आयMुत 

यांनी डॉ.स_चन तकुाराम वाघमारे, वदैयcकय अ_धकार! (=नल�ंबत) यांचेवर खटला 

भरTयास �दले&या मजंुर!सदंभा�तील मा�हती मा. सव�साधारण सभेस कळ:वणे�या 

74तावात नमदु केले&या बाबींसह, महारा]^ महानगरपा�लका अ_ध=नयम कलम 

59(अ) अ'वये डॉ.वाघमारे यांचे7करणी खटला दाखल करTयास �दले&या 

मजंुर!ची मा�हती महारा]^ महानगरपा�लका अ_ध=नयमातील उMत कलमा'वये 

मा.सव�साधारण सभेस कळ:वणेस आ3ण सदर बाब महानगरपा�लके�या द1तर!द1तर!द1तर!द1तर!    

दाखलदाखलदाखलदाखल करTयास, सचु:व&या7माणे मजुंर! देTयात यावी.    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 18. 18. 18. 18    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. 0मत�ेया 

जलश[ुद!करण कB � येथे Clariflacculator (CLF) <. 3, 4 व 5 च ेM.S  ीज 

बदलणे आ3ण सपंणु� CLF ला Polyurethane च ेकोट!ंग कYन अनषु_ंगक कामे 

करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 01/02/2019 च े पO <. 

नमुमंपा/श.अ./270/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 934. 934. 934. 934    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. 0मत�ेया 

जलश[ुद!करण कB � येथे Clariflacculator (CLF) <. 3, 4 व 5 च ेM.S  ीज 

बदलणे आ3ण सपंणु� CLF ला Polyurethane च ेकोट!ंग कYन अनषु_ंगक कामे 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 

ढोबळमनाने बन:वTयात आले&या अदंाजपOकUय एकूण रMकम 5. 6 कोट!, 28 

लाख, 65 हजार 341 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! 

देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 19. 19. 19. 19    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

ऐरोल! 7भाग <.23, सेMटर-9 येथे :व:वध �ठकाणी पावसाळी गटाराची हेAह! 

डयटु! गटर बांधुन सधुारणा करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 

02/02/2019 च ेपO <. नमुमंपा/श.अ./281/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 935. 935. 935. 935    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"ऐरोल! 7भाग <.23, सेMटर-9 येथे :व:वध �ठकाणी पावसाळी गटाराची 

हेAह! डयटु! गटर बांधुन सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 1 कोट!, 27 लाख, 66 हजार 

596 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजंुर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 20. 20. 20. 20    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

तभु� :वभागातील से.18 येथील अ'नपणुा� चौक त े प=ुनत कॉन�र पय�त सिAह�स 

र4?याची सधुारणा करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 02/02/2019 च े

पO <. नमुमंपा/ श.अ./284/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 936. 936. 936. 936    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"तभु� :वभागातील से.18 येथील अ'नपणुा� चौक त ेप=ुनत कॉन�र पय�त सिAह�स 

र4?याची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, एकूण रMकम 5. 76 लाख, 93 हजार 494 माO इतMया खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 21. 21. 21. 21    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

वाशी सेMटर-8 येथील वीर सावरकर उदयानाम[ये डॉग पाक�  बनवनु सधुारणा 

करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 02/02/2019 च े पO <. 

नमुमंपा/श.अ./301/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 937. 937. 937. 937    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"वाशी सेMटर-8 येथील वीर सावरकर उदयानाम[ये डॉग पाक�  बनवनु सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण 

रMकम 5. 29 लाख, 37 हजार, 068 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकUय मजंुर! देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 22. 22. 22. 22    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

ऐरोल! भखुंड <. 37, सेMटर-5 येथे नाटयगहृ बांधणे�या 74तावाबाबत, 

आयMुतांच े�दनांक 02/02/2019 चे पO <. नमुमंपा/श.अ./303/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 938. 938. 938. 938    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"ऐरोल! भखुंड <. 37, सेMटर-5 येथ े नाटयगहृ बांधणे�या कामासबंधंातील 

74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 68 कोट! 93 

लाख, 98 हजार, 738 माO इतMया खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! 

देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 23. 23. 23. 23    

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेसाठ` 01 नवीन cफरती पया�वरण 7योगशाळा वाहन 

खरेद! करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 02/02/2019 च े पO <. 

नमुमंपा/वाहन/52/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 939. 939. 939. 939    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेसाठ` 01 नवीन cफरती पया�वरण 7योगशाळा वाहन 

खरेद! करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 

एकूण रMकम 5. 30 लाख, 08 हजार, 067 माO इतMया खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! देTयात यावी."    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 24. 24. 24. 24    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

वाशी से.7 व से.8 येथील अतंग�त र4?याची डांबर!करणाने सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 02/02/2019 चे पO <. 

नमुमंपा/श.अ./307/2019    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 940. 940. 940. 940    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"वाशी से.7 व से.8 येथील अतंग�त र4?याची डांबर!करणाने सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण 

रMकम 5. 2 कोट! 59 लाख, 05 हजार, 664 माO इतMया खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकUय मजुंर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 25. 25. 25. 25    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

मे.�हरानदंानी हे&थ केअर 7ा.�ल. यां�या सपुर 4पेशा�लट! Yaणालयाम[ये 

महानगरपा�लके�या Yaणालयातील Yaण सदं�भ�त करTयाकर!ता उ?प'ना�या 

अट!म[ये बदल करणे�या 74तावाबाबत, आयMुतांच े�दनांक 30/01/2019 चे पO 

<. नमुमंपा/आरोaय/638/2019    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 941. 941. 941. 941    

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    

2019201920192019    

"मे.�हरानदंानी हे&थ केअर 7ा.�ल. यां�या सपुर 4पेशा�लट! 

Yaणालयाम[ये महानगरपा�लके�या Yaणालयातील Yaण सदं�भ�त करTयाकर!ता 

उ?प'ना�या अट!म[ये बदल करणे�या 74तावात नमदु करTयात आले&या 

बाबींसह, मा. महासभे�या मजूंर 74ताव <. 792 �द 9/6/2009 अ'वये मळु 

74तावातील अट! शत�नसुार कोणताह! बदल करTयात येत नसनू केवळ उ?प'न 

मया�देत 5. 3 ल0 व5न 4 ल0 इतकU वाढ करणे�या धोरणा?मक =नण�यास, 

सचु:व&या7माणे, मजुंर! देTयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले&याकेले&याकेले&याकेले&या    आ3णआ3णआ3णआ3ण    उ_चतउ_चतउ_चतउ_चत    काय�वाह!साठ`काय�वाह!साठ`काय�वाह!साठ`काय�वाह!साठ`    पाठ:वले&यापाठ:वले&यापाठ:वले&यापाठ:वले&या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद!याद!याद!याद!    

                                    माहेमाहेमाहेमाहे    20 20 20 20 फे वुार!फे वुार!फे वुार!फे वुार!    2019 2019 2019 2019 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

<<<<....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ3णआ3णआ3णआ3ण    स/ं01तस/ं01तस/ं01तस/ं01त    :वषय:वषय:वषय:वषय    :वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . वववव    

म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ाय    

1.1.1.1.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . नेOानेOानेOानेOा    आ�शषआ�शषआ�शषआ�शष    �शक��शक��शक��शक� , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 91, नेYळ, येथील आय1पा म�ंदर त े आर. आर. 

पाट!ल उदयान, साईनाम सोसायट! त ेकानेर! सोसायट!, बालाजी 

कृपा सोसायट! त े साईकृपा सोसायट!, आर.आर.पाट!ल उदयान 

त े बँक ऑफ इंFडया कॉलनी आ3ण 4ट�ल�ग शाळे�या बाजूचा 

र4ता व मागील र4ता,  तसेच मा�या 7भागा अतंग�त येणा-या 

सेMटर-19, सेMटर-17 आ3ण सेMटर-13 मधील सव� र4?यांची 

सधुारणा व दYु4ती अजून पय�त झाले नस&याकारणाने ?यांची 

लवकरात लवकर नAयाने सधुारणा व डांबर!करण करणे.    

29 

फे वुार! 

942 

20/02/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . नेOानेOानेOानेOा    आ�शषआ�शषआ�शषआ�शष    �शक��शक��शक��शक� , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नेYळ, नवी मुबंई येथील रॉक गाड�नम[ये जी पाcक� ग Aयव4था 

आहे.  तथे े�शव पाव�ती आ3ण �स[द! :वनायक सोसायट! आहे.  

रॉक गाड�न�या लगत सदर दो'ह! सोसायट! अस&या कारणाने 

तथेे मोठया 7माणात वाहनांची वद�ळ वाढलेल! आहे.  तो र4ता 

हा 9 मीटरचा असनु, तो अYंद आहे.  तथे े येणारे नागर!क 

तसेच 4टेशनला जाणारे नागर!क वाहने र4?या�या दतुफा� 

पाcक� ग कYन जातात.  तर! सदर र4ता नो पाcक� ग झोन 

करTयात यावा व हे जे वाहनतळ आहे हे जा4त 7माणात 

उपयोगात येत नस&याकारणाने, ?याची जागा बदलTयात यावी 

व नेYळ सेMटर – 21 जवळील रॉक गाड�न�या मेन गेट जवळ 

वाहन पाcक� गची Aयव4था करणे.    

30 

फे वुार! 

943 

20/02/2019 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . नेOानेOानेOानेOा    आ�शषआ�शषआ�शषआ�शष    �शक��शक��शक��शक� , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नेYळ येथील माता बाल Yaणालय व :व�नहर सोसायट!, सेMटर-

17 यां�या मधोमध असणा-या सभंाजी चौकाम[ये Best Of 

Waste (टाकाऊ व4त ु पासनू बन:वTयात आलेल! उ?कृ]ट 

कलाकृती) बस:वणे.    

31 

फे वुार! 

944 

20/02/2019 

मजंूर 

 



4.4.4.4.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

जुईनगर, 7भाग <. 83 मधील उव�iरत पावसाळी गटर व 

मल=न:4सारण वा�ह'या बदलणे.    

32 

फे वुार! 

945 

20/02/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

जुईनगर, 7भाग <. 83 मधील गावदेवी समाजम�ंदर जुईपाडा व 

साईबाबा मदं!र या दोन �ठकाणी हायमा4ट बस:वणे.    

33 

फे वुार! 

946 

20/02/2019 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

जुईनगर, 7भाग <. 83 मधील सव� गटारांना FRP झाकणे 

लावणे.    

34 

फे वुार! 

947 

20/02/2019 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    �ी�ी�ी�ी. . . . आकाशआकाशआकाशआकाश    बाळकृ]णबाळकृ]णबाळकृ]णबाळकृ]ण    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 14, से.20 सलु सोसायट! समोर!ल गटार हेवी डयटु! 

बन:वणे.    

35 

फे वुार! 

948 

20/02/2019 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    �ी�ी�ी�ी. . . . आकाशआकाशआकाशआकाश    बाळकृ]णबाळकृ]णबाळकृ]णबाळकृ]ण    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 14, से.19 व से. 20 म[ये माक� ट बन:वणे.    

36 

फे वुार! 

949 

20/02/2019 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    �ी�ी�ी�ी. . . . =नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती    शकंरशकंरशकंरशकंर    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 29 घणसोल! नोड-2 मधील सेMटर-21 घणसोल! येथ े

भखुंड <.2 हा शाळे�या इमारतीसाठ` राखुन ठेवTयात आला 

आहे. 14 FडसBबर 2016 रोजी �सडकोकडुन घणसोल! नोड नवी 

मुबंई महानगरपा�लकेकड े ह4तांतर!त झाला आहे. तो भखुंड 

ताfयात घेवनु ?या �ठकाणी महानगरपा�लकेने शाळेची इमारत 

बांधTयात यावी यासाठ` सन 2019-2020 �या अदंाजपOकात 

?यासाठ` तरतदु करणे.    

37 

फे वुार! 

950 

20/02/2019 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    �ी�ी�ी�ी. . . . =नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती    शकंरशकंरशकंरशकंर    जगतापजगतापजगतापजगताप,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 29 घणसोल! नोड-2 मधील सेMटर-21 घणसोल! येथ े

:पTया�या पाTयाच े =नयोजन चांग&या 7कारे Aहावे ¡हणुन 

जलकंुभ बांधTयासाठ` भखुंड <. 85 हा राखीव (F.S.R) 

(G.S.R) ठेवTयात आला आहे. 14 FडसBबर 2016 रोजी 

�सडकोकडुन घणसोल! नोड नवी मुबंई महानगरपा�लकेकड े

ह4तांतर!त झाला आहे. तो भखुंड ताfयात घेवनु ?या �ठकाणी 

जलकंुभ बांधTयात यावे.  यासाठ` सन 2019-2020 �या 

अदंाजपOकात ?यासाठ` तरतदु करणे.    

38 

फे वुार! 

951 

20/02/2019 

मजंूर 

 

11.11.11.11.    �ी�ी�ी�ी. . . . =नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती    शकंरशकंरशकंरशकंर    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 29 घणसोल! नोड-2 मधील सेMटर-21 घणसोल! येथ े

दैन�दन बाजार उभारTयासाठ` भखुंड <. 76/1 हा भखुंड 4टॉल 

उभारTयासाठ` राखुन ठेवला आहे. तो भखुंड ताfयात घेवनु ?या 

�ठकाणी दैन�दन बाजार उभारTयासाठ` 4टॉल बांधTयात यावेत.  

यासाठ` सन 2019-2020 �या अदंाजपOकात ?यासाठ` तरतदु 

करणे.    

39 

फे वुार! 

952 

20/02/2019 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृ]णाकृ]णाकृ]णाकृ]णा    पाट!लपाट!लपाट!लपाट!ल,,,,याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल! :वभागातील वाढलेल! लोकस�ंया व वाहनांची स�ंया 

आ3ण वाहनां�या अ=तवद�ळीमळेु होणार! वाहतकु क¢डी :वचारात 

घेता नागर!कांना रे&वे 4टेशन पiरसरातनु माग�<मण करणे 

दरुाप4त झाले आहे. तर! घणसोल! रे&वे 4टेशनपासनु सेMटर-2 

माग� सेMटर-4 येथील हावरे चौक त े राजB� आ�मापय�त 

4कायवॉकची उभारणी करणे.    

40 

फे वुार! 

953 

20/02/2019 

मजंूर 

 



13.13.13.13.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृ]णाकृ]णाकृ]णाकृ]णा    पाट!लपाट!लपाट!लपाट!ल,,,,याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल! रे&वे 4टेशन समोर!ल मोकळया जागेच े सशुोभीकरण 

कYन ?या �ठकाणी शहर :वभाग 0ेOा�या होणा-या :वकासाची 

गYड भरार! झेप दश�:वणारे साजेसे असे 7=तकाची उभारणी 

करणे.    

41 

फे वुार! 

954 

20/02/2019 

मजंूर 

 

14.14.14.14.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उषाउषाउषाउषा    कृ]णाकृ]णाकृ]णाकृ]णा    पाट!लपाट!लपाट!लपाट!ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल! :वभागातील म�ुय मोठया पावसाळी ना&याम[ये 

आसपास�या पiरसरातील वाहुन येणा-या रसायन �म�ीत 

पाTयामळेु ना&या�या तळाकडील व सरं0क �भतंी�या बाजु�या 

�समBट!करणाची दरुाव4था झालेल! असनु ना&या�या बाजुने दगडी 

बांधकाम ढासळुन आसपास�या पiरसराला धोका उ?प'न झालेला 

आहे. हे :वचारात घेवनु घणसोल!तील या म[यवत� ना&याच े

योaय प[दतीने �समBट!करण करTयासह ना&या बाजुकडील 

:प_चगं व योaय उंची�या सरं0क �भतंीची उभारणी करणे.    

42 

फे वुार! 

955 

20/02/2019 

मजंूर 

15.15.15.15.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं!पसदं!पसदं!पसदं!प    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45 मधील कोपरखैरणे से.03 येथील _चकणेHवर 

उदयानाम[ये 4टॅप <ॉ<Uटच ेपदपथ करणे.    

43 

फे वुार! 

956 

20/02/2019 

मजंूर 

16.16.16.16.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं!पसदं!पसदं!पसदं!प    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45 मधील सव� र4?याच ेडांबर!करण करणे.    

44 

फे वुार! 

957 

20/02/2019 

मजंूर 

17.17.17.17.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं!पसदं!पसदं!पसदं!प    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45 मधील _चकणेHवर उदयाना�या लोखडंी रेल!ंग 

तसेच पावसाळी गटरांची दYु4ती करणे.    

45 

फे वुार! 

958 

20/02/2019 

मजंूर 

18.18.18.18.    �ी�ी�ी�ी. . . . म�मतम�मतम�मतम�मत    :वजय:वजय:वजय:वजय    चौगलेुचौगलेुचौगलेुचौगलेु, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ऐरोल! सेMटर-8ए, 9, 10 व 10अ या पiरसराम[ये नवी मुबंई 

महानगरपा�लका �श0ण :वभागाची शाळा काय�रत नाह!. ?यामळेु 

या 7भागातील :वदया¤या�ना सेMटर-6 व सेMटर-14 मधील 

शाळांम[ये जावे लागत.े दो'ह! शाळांमधील अतंर जा4त 

अस&याने मा�या 7भागातील :वदया¤या�ना पायपीट करावी 

लागत.े पiरणामी :वदयाथ� �श0णापासनु व_ंचत राहतात. ऐरोल! 

भखुंड <. 15अ, सेMटर-10अ मधील भखुंड �श0ण या 

7योजनासाठ` �सडकोकडुन महानगरपा�लकेकड े ह4तांतर!त 

झालेला आहे. तर! CBSE बोड� cकंवा इं¥जी मा[यमाची शाळा 

सYु करणे.    

46 

फे वुार! 

959 

20/02/2019 

मजंूर 

19.19.19.19.    �ी�ी�ी�ी. . . . :वजय:वजय:वजय:वजय    चौगलेुचौगलेुचौगलेुचौगलेु, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ऐरोल! _चचंपाडा येथील मोठया ना&याची आर.सी.सी प[दतीने 

सधुारणा करणे.    

47 

फे वुार! 

960 

20/02/2019 

मजंूर 

20.20.20.20.    �ी�ी�ी�ी. . . . :वजय:वजय:वजय:वजय    चौगलेुचौगलेुचौगलेुचौगलेु, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ऐरोल! _चचंपाडा येथे चौकाचौकात हायमा4ट बस:वणे.    

48 

फे वुार! 

961 

20/02/2019 

मजंूर 

21.21.21.21.    �ी�ी�ी�ी. . . . :वजय:वजय:वजय:वजय    चौगलेुचौगलेुचौगलेुचौगलेु, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ऐरोल! _चचंपाडा शाळा <.53 येथील मज&यांची स�ंया वाढ:वणे.    

49 

फे वुार! 

962 

20/02/2019 

मजंूर 



22.22.22.22.    �ी�ी�ी�ी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    च�ंकातंच�ंकातंच�ंकातंच�ंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 26 महापे मधील सभंाजीनगर (आ�दवासी पाडा) 

रबाळे MIDC  येथ ेभ�ुमगत :वदयतु वा�हनी करणे.    

50 

फे वुार! 

963 

20/02/2019 

मजंूर 

23.23.23.23.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपाल!�दपाल!�दपाल!�दपाल!    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 35 घणसोल! मधील सेMटर 9, घर¢दा वसाहती 

मधील ¦नेेज लाईन खराब झा&या असनु नवीन ¦नेेज लाईन 

करणे.    

51 

फे वुार! 

964 

20/02/2019 

मजंूर 

24.24.24.24.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपाल!�दपाल!�दपाल!�दपाल!    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 35 घणसोल! घर¢दा वसाहती म[ये पाTयाची लाईन 

जुनी अस&यामळेु पाणी कमी दाबाने येत े¡हणुन येथील जु'या 

पाTया�या पाईप लाईन GI लाईनम[ये बदल करणे.    

52 

फे वुार! 

965 

20/02/2019 

मजंूर 

25.25.25.25.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपाल!�दपाल!�दपाल!�दपाल!    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 35 घणसोल! वसाहतीला लागनु असणा-या मोठया 

ना&याम[ये असणारा गाळ काढणे व ना&याची दो'ह! बाजुनी 

सरं0क �भतंी बांधुन ना&याम[ये पीसीसी कायम4वYपी करणे.    

53 

फे वुार! 

966 

20/02/2019 

मजंूर 

26.26.26.26.    �ी�ी�ी�ी. . . . _गर!श_गर!श_गर!श_गर!श    का'हाका'हाका'हाका'हा    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 95 मधील गावदेवी चौक व शकंर चांगा ठाकुर चौक 

येथील सक� लजवळ र4?याचे कॉ<Uट!करण करणे.    

54 

फे वुार! 

967 

20/02/2019 

मजंूर 

27.27.27.27.    �ी�ी�ी�ी. . . . _गर!श_गर!श_गर!श_गर!श    का'हाका'हाका'हाका'हा    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 95 मधील नेYळ सेMटर-20 येथील पदपथांची दYु4ती 

कYन 4टॅ¡प <ॉ<Uट करणे.    

55 

फे वुार! 

968 

20/02/2019 

मजंूर 

28.28.28.28.    �ी�ी�ी�ी. . . . _गर!श_गर!श_गर!श_गर!श    का'हाका'हाका'हाका'हा    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 95 मधील नेYळ सेMटर-12 येथील पदपथांची दYु4ती  

कYन 4टॅ¡प कॉ<Uट करणे.    

56 

फे वुार! 

969 

20/02/2019 

मजंूर 

29.29.29.29.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . Yपाल!Yपाल!Yपाल!Yपाल!    cक4मतcक4मतcक4मतcक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नेYळ सेMटर-18 जय भवानी सोसायट! समोर!ल गटर व 

पदपथांची सधुारणा करणे.    

57 

फे वुार! 

970 

20/02/2019 

मजंूर 

30.30.30.30.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . Yपाल!Yपाल!Yपाल!Yपाल!    cक4मतcक4मतcक4मतcक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नेYळ सेMटर-16ए, 1लॉट न.ं 1 त े 30 समोर!ल गटर व 

पदपथांची सधुारणा करणे.    

58 

फे वुार! 

971 

20/02/2019 

मजंूर 

31.31.31.31.    �ी�ी�ी�ी. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट!लपाट!लपाट!लपाट!ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 92, दारावे येथील अतंग�त गटारे फूटपाथ नादYु4त 

झाल! अस&याने नागर!कांची फार गरैसोय होत आहे.  ¡हणुन 

या�ठकाणी नAयाने गटारे व फूटपाथ बांधणे.    
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32.32.32.32.    �ी�ी�ी�ी. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट!लपाट!लपाट!लपाट!ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 92 येथे जे]ठ नागर!कांसाठ` :वरंगळुा कB � नस&याने 

जे]ठ नागर!कांची फार गरैसोय होत आहे. ¡हणुन नेYळ सेMटर-

21, 4टेप गॉड�न cकंवा सेMटर 23 येथील भखूंड <. सी-4 

या�ठकाणी जे]ठ नागर!कांसाठ` :वरंगळुा कB � बांधणे.    
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33.33.33.33.    �ी�ी�ी�ी. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट!लपाट!लपाट!लपाट!ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई 0ेOाम[ये 40 + c<केट सघंटना व 30+ c<केट 

सघंटना काय�रत असनू, या सघंटने�या मा[यमातनु जे]ठ खेळाडू 

खेळत असतात. ?यामळेु =नय�मत शार!र!क Aयायाम होत 

अस&याने “4वा4¤य ् शर!र, आय]ुय महान” ह! सकं&पना 

राब:वल! जात आहे. ¡हणून सदर सघंटनां�या मा[यमातनू होत 

असले&या c<केट साम'यांसाठ` महानगरपा�लकेने मदैान 

:वनाश&ुक उपलfध कYन देणे.    
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34.34.34.34.    डॉडॉडॉडॉ. . . . जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके. . . . नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

जे]ठ नागर!कांकर!ता तयार करTयात आलेले :वरंगळुा कB � जे]ठ 

नागर!क स4ंथेस चाल:वTयाकर!ता देणेबाबत�या 

महानगरपा�लके�या बधुवार, �दनांक 15 ऑMटोबर 2008 रोजी 

तांतडीचे कामकाज 389, ठराव <. 410 अ'वये घेतले&या 

=नण�याचा महानगरपा�लका याAदारे फेर:वचार कर!त आहे. 

महानगरपा�लकेचा �दनांक 16/10/2007 चा ठराव <. 1835 

�या अनषुगंाने नवी मुबंई महानगरपा�लकेमाफ� त जे]ठ 

नागर!कांकर!ता तयार करTयात आलेले 08 बहुउददे�शय 

सेवा/:वरंगळुा कB � मुबंई 7ां=तक महागनरपा�लका अ_ध=नयमा�या 

कलम 78(क) व (ड) अ'वये, मजुंर! देTयासापे0 आ3ण सबं_ंधत 

धोरणा�या अधीन राहुन महापा�लके�या 4थायी/जंगम 

मालम?तचेे :व=नयोग व करार करTयाच े अ_धकार, आयMुत 

cकंवा ?यांनी नाम=नद��शत केलेला अ_धकार!, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका यांना 7ा_धकृत करTयास, सचु:व&या7माणे, 

मजंुर! देTयात यावी.    
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आयMुताचंाआयMुताचंाआयMुताचंाआयMुताचंा    

मळुमळुमळुमळु    74ताव74ताव74ताव74ताव    

सचु:वले&यासचु:वले&यासचु:वले&यासचु:वले&या    

सधुारणासंहसधुारणासंहसधुारणासंहसधुारणासंह    

मजंरुमजंरुमजंरुमजंरु 

35.35.35.35.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . मदंाcकनीमदंाcकनीमदंाcकनीमदंाcकनी    रमाकातंरमाकातंरमाकातंरमाकातं    ¡हाOे¡हाOे¡हाOे¡हाO,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

गोठ`वल! येथील शाळा <. 46 म[ये इय?ता 9वी चा वग� सYु 

करणे.    
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सह!सह!सह!सह!////----    

((((_चOा_चOा_चOा_चOा    बा:व4करबा:व4करबा:व4करबा:व4कर))))                
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