
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 20 नो"ह#बर 2019 रोजी भरले'या माहे नो"ह#बर 2019  

म�ह(या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स0ं12त आ4ण मसदुा 5व6पात 

खाल8ल9माणे आहे.:- 

ल1वेधील1वेधील1वेधील1वेधी    

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 1111    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

9?नो@तरे9?नो@तरे9?नो@तरे9?नो@तरे    

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 2222    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नेAळ =वभागातील नेAळ गांव सेCटर-20 येथील जुनी अगंणवाडी तोडुन 

अगंणवाडीसह बहुउददे�शय इमारत बांधणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

13/09/2019 च ेपJ �. नमुमंपा/श.अ./2060/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1467146714671467    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नेAळ =वभागातील नेAळ गांव सेCटर-20 येथील जुनी अगंणवाडी तोडुन 

अगंणवाडीसह बहुउददे�शय इमारत बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू 

करOयात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम 6. 3 कोट8, 4 लाख, 85 हजार, 950 

माJ इतCया खचा�स, सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 देOयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 3. 3. 3. 3    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरोTय =वभागात करार पUदतीने (कंJाट) <न"वळ 

ता@परु@या 5वAपात ठोक मानधनावर काय�रत वदैयYकय अZधकार8/वदैयYकय त[ 

यां�या नेमणुकS�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 19/09/2019 चे पJ �. 

नमुमंपा/ 9शासन/आ5था-05/9.�./3068/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1468. 1468. 1468. 1468    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरोTय =वभागात करार पUदतीने(कंJाट) 

<न"वळ ता@परु@या 5वAपात ठोक मानधनावर काय�रत वदैयYकय 

अZधकार8/वदैयYकय त[ यां�या नेमणुक �मळणे�या 95तावात नमदू करOयात 

आले'या बाबींसह, अ.�. 1 त े5 9माणे व\ैयYकय अZधकार8/त[ यांची <नयCुती 

9ाZधकार8 ह8 महानगरपा�लका अस'याने महारा]^ महानगरपा�लका अZध<नयम 

कलम 53(1) अ(वये मा(यता �मळणेस,  सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 4. 4. 4. 4    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या अ<त�मण =वभागासाठ_ एकुण 05 =पकअप वाहने 

(=पकअप "हॅन- LCV 9कारातील वाहन) भाडते@तवावर परु=वणे�या 95तावाबाबत, 

आयCुतांच े�दनांक 23/09/2019 चे पJ �. नमुमंपा/वाहन/379/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1469. 1469. 1469. 1469    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या अ<त�मण =वभागासाठ_ एकुण 05 

=पकअप वाहने (=पकअप "हॅन- LCV 9कारातील वाहन) भाडते@तवावर 

परु=वणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, 01 वषd 

कालावधीकर8ता  रCकम A. 42 लाख, 80 हजार 850 माJ इतCया खचा�स, 

सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 देOयात यावी." 

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



=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 5. 5. 5. 5    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

मा. महासभा, मा. 5थायी स�मती, 8 =वशषे स�म@या, 2 तदथ� स�मती, 8 9भाग 

स�म@या आ4ण पeरवहन स�मती इ@याद8 सभां�या अनषुगंाने काय��मपfJका, 

इ<तव@ृतांचे सेट काढOयासाठ_ सZचव =वभागाकर8ता दोन नवीन Riso Comcolor 

मशीन खरेद8 करणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 01/11/2019 चे पJ 

�. नमुमंपा/मस/3040/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1470. 1470. 1470. 1470    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"मा. महासभा, मा. 5थायी स�मती, 8 =वशषे स�म@या, 2 तदथ� स�मती, 

8 9भाग स�म@या आ4ण पeरवहन स�मती इ@याद8 सभां�या अनषुगंाने 

काय��मपfJका, इ<तव@ृतांच े सेट काढOयासाठ_ सZचव =वभागाकर8ता दोन नवीन 

Riso Comcolor मशीन खरेद8 करणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू 

करOयात आले'या बाबींसह, रCकम A. 38 लाख, 94 हजार 140 माJ इतCया 

खचा�स, सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजंुर8 देOयात यावी." 

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

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    आ4णआ4णआ4णआ4ण    उZचतउZचतउZचतउZचत    काय�वाह8साठ_काय�वाह8साठ_काय�वाह8साठ_काय�वाह8साठ_    पाठ=वले'यापाठ=वले'यापाठ=वले'यापाठ=वले'या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद8याद8याद8याद8    

                                    माहेमाहेमाहेमाहे    20 20 20 20 नो"ह#बरनो"ह#बरनो"ह#बरनो"ह#बर    2019 2019 2019 2019 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ4णआ4णआ4णआ4ण    स0ं12तस0ं12तस0ं12तस0ं12त    =वषय=वषय=वषय=वषय    =वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . वववव    

म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ9ायअ�भ9ायअ�भ9ायअ�भ9ाय    

1.1.1.1.    qीमqीमqीमqीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट8लपाट8लपाट8लपाट8ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सपंणु� भारतात 5व�छ भारत अ�भयान फार मोठया 9माणात 

राब=वOयात येत आहे. इंदौर महानगरपा�लकेत देखील सदर 

अ�भयान यश5वीeर@या राब=वOयात आले आहे. यास अनसुAन 

नवी मुबंई महानगरपा�लका पeर1Jेात मUयमवगuय तसेच अ'प 

उ@प(न गटातील लोकांची सvंया मोठया 9माणात आहे. 

छोटेखानी काय��म जर8 गाव-पाडयात, वाडया-व5तीत केले तर8 

Yकमान 400 त े 500 लोकां�या जेवणावळी होतात. यासाठ_ 

ताटवाटया, लोटे भांडी इ. सा�ह@य @यां�याकड े उपलwध 

नस'यामळेु @यांना पेपर 2लेट 2लाि5टक कोटेड अस'यामळेु 

@यांचा आधार yयावा लागतो. यामळेु कच-याचे साzा{य पसरत.े 

यासाठ_ इंदौर महानगरपा�लके�या धतuवर 9@येक =वभाग 

काया�लया�या माUयमातनु एक बत�नघर असावे. @या�या 

माUयमातनु 400 त े 500 लोक जेवतील या 9माणात 

ताटवाटया, लोट8भांडी असे सा�ह@य नाममाJ दरात उपलwध 

कAन देOयात यावे. यासाठ_ मा. 9शासनाने महानगरपा�लके�या 

सव�साधारण सभेत लवकरात लवकर 95ताव सादर करावा. 

जेणेकAन 5व�छता अ�भयानात महानगरपा�लके�या �शरपेचात 

एक मानाचा तरुा खोवला जाOयास मदत होईल.    

06 

नो"ह#बर 

1471 

20/11/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    qीमqीमqीमqीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट8लपाट8लपाट8लपाट8ल,, ,, ,, ,, याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

5व�छ भारत अ�भयाना अतंग�त जनजागतृी मो�हम राब=वणे 

अ<तशय गरजेच े आहे. ब-याच �ठकाणी पहाटे 5.00 

वाज'यापासनु र5@या�या बाजूला 9ात:=वधी करOयासाठ_ लोक 

बसत अस'याच ेZचJ �दसनु येत.े यासाठ_ शालेय =वदया}या��या 

माUयमातनु पहाटे 5.00 त ेसकाळी 7.00 वाजेपय�त पथनाटयपर 

जनजागतृी मो�हम राब=वणे.    

07 

नो"ह#बर 

1472 

20/11/2019 

मजंूर 

 



3.3.3.3.    qीqीqीqी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 97 मधील सेCटर-18 येथील कै. तकुाराम ओंबळे 

समाजमदं8रामUये =वभागातील =वदया}या�साठ_ वाचनालयाची 

सोय उपलwध  करणे.    

11 

नो"ह#बर 

1473 

20/11/2019 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    qीqीqीqी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 97 मधील सेCटर-18ए येथील �नेेज लाईन कमी 

"यासाची असनु तथेील नागर8कांना �नेेज तुबंOया�या सम5येला 

वारंवार सामोरे जायला लागत असनु तथेे मोठया "यासाची �नेेज 

लाईन टाकणे.    

12 

नो"ह#बर 

1474 

20/11/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    qीqीqीqी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 97 सेCटर-20 डी टाईप बालाजी मदं8रा�या मागे 

भखुंड �. जी 1 त ेजी 7 येथील महानगरपा�लके�या भखुंडावर 

अनZधकृत झोपडया असनु @यां�यावर कायम 5वAपी कारवाई 

कAन तथेे सरं1क �भतं उभाAन उदयान =वक�सत  करणे.    

13 

नो"ह#बर 

1475 

20/11/2019 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    qीमqीमqीमqीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं8पसदं8पसदं8पसदं8प    �हाJे�हाJे�हाJे�हाJ,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 45 मधील सेCटर-3 कोपरखैरणे येथील Zचकणे?वर 

उदयानाची सरं1क �भतंीची उंची वाढ=वणे तसेच 5टॅप कॉ�Sट 

उदयानामUये  करणे.    

20 

नो"ह#बर 

1476 

20/11/2019 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    qीमqीमqीमqीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं8पसदं8पसदं8पसदं8प    �हाJे�हाJे�हाJे�हाJ,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 45 मधील सेCटर 3, 6, व 7 मधील अतंग�त 

र5@याची दAु5ती अथवा कॉ�Sट8करण करणे.    

21 

नो"ह#बर 

1477 

20/11/2019 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    qीमqीमqीमqीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं8पसदं8पसदं8पसदं8प    �हाJे�हाJे�हाJे�हाJ,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

“ई” =वभाग काया�लया�या सरं1क �भतंीची उंची वाढ=वणे.    

22 

नो"ह#बर 

1478 

20/11/2019 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    qीमqीमqीमqीम. . . . �दपाल8�दपाल8�दपाल8�दपाल8    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 35 मधील भखुंड �. 5 सामािजक स=ुवधा-2 या 

आर01त भखुंडावर घणसोल8 कॉलनीमधील नागर8कांकर8ता 

सां5कृ<तक समाज हॉल, मलुांसाठ_ अ�या�सका, लाय�र8, 

"यायामशाळा व बाजार मडंई करणे.    

26 

नो"ह#बर 

1479 

20/11/2019 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    qीमqीमqीमqीम. . . . �दपाल8�दपाल8�दपाल8�दपाल8    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग �. 35 घणसोल8 वसाहतीला लागनु असणा-या मोठया 

ना'यामUये असणारा गाळ काढणे व ना'याची दो(ह8 बाजुनी 

सरं1क �भतंी बांधुन ना'यामUये पीसीसी कायम5वAपी 5वAपात 

करणे.    

27 

नो"ह#बर 

1480 

20/11/2019 

मजंूर 

 

11.11.11.11.    qीमqीमqीमqीम. . . . �दपाल8�दपाल8�दपाल8�दपाल8    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल8 सेCटर-1 त े साईबाबा मदं8राकड े जाणा-या पामबीच 

र5@यावर माय�ो सफd �सगं लेयर टाकुन सधुारणा करणे.    

28 

नो"ह#बर 

1481 

20/11/2019 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    qीqीqीqी. . . . 9काश9काश9काश9काश    नानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊ    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

वोडाफोन गॅलर8 त े हमलोग सोसायट8पय�तचा दो(ह8 बाजुचा , 

सदं8प हॉटेल त े�स�मदंर सोसायट8 पय�तचा व पालवे गाड�न�या 

बाजुचा व समोर8ल पदपथ तातडीने बन=वOयात यावा (पावसाळी 

गटर, नवीन गटाराची झाकणे, पदपथ सशुो�भकरण करणे).    

29 

नो"ह#बर 

1482 

20/11/2019 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    qीqीqीqी. . . . 9काश9काश9काश9काश    नानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊ    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ॲकरवाला 5कुल त े पी.के.सी. हॉ5पीटल लगतचा नाला बदं 

कAन स=व�स रोड <नमा�ण करणे.    

30 

नो"ह#बर 

1483 

20/11/2019 

मजंूर 

 



14.14.14.14.    qीqीqीqी. . . . 9काश9काश9काश9काश    नानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊ    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

वाड� ऑYफसलगतची लॅOड माक�  सोसायट8पय�तचा त े जुईनगर 

सोसायट8पय�तचा पदपथ नवीन सशुो�भत करOयात यावा. (नवीन 

कप 5टोन, सपंणु� पदपथाला 5टॅप कॉ�Sट, बसOयासाठ_ ब#चेस 

छोटे डकेोर8�टव, लाईटच े खांब व सव� सोसा. वॉल कंपाउंड 

5व�छ भारत अतंग�त ् रंगरंगोट8 कAन से'फS पॉईट, अशा सव� 

सखु सोईनसुार बन=वOयात यावा).    

31 

नो"ह#बर 

1484 

20/11/2019 

मजंूर 

15.15.15.15.    qीqीqीqी. . . . राजेशराजेशराजेशराजेश    �शवाजी�शवाजी�शवाजी�शवाजी    �शदें�शदें�शदें�शदें, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या हदद8मधील झोपडपटट8चा सन 

2001 ला फोटोपास सवd झालेला आहे. अदयाप ह8 फोटोपासच े

=वतरण झालेले नाह8. महारा]^ शासना�या सन 2000 पय�त�या 

घरांना सरं1णा�या धोरणानसुार फोटोपास @वर8त वाटप कAन 

पढेु झोपडपटट8 पनु�वसन योजना (SRA) �या माUयमातनु 

लोकांना हCकाच े घर �मळणेबाबत इमारत बांधOयाचा 95ताव 

लवकरात लवकर आणणे.    

37 

नो"ह#बर 

1485 

20/11/2019 

मजंूर 

16.16.16.16.    qीqीqीqी. . . . राजेशराजेशराजेशराजेश    �शवाजी�शवाजी�शवाजी�शवाजी    �शदें�शदें�शदें�शदें, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

तभुd 5टोअर ठाणे बेलापरु रोड येथील <नयोजीत उडडाणपलुा�या 

कामाची सरुवात अदयापह8 झालेल8 नाह8. अनेक नागर8कांचा 

र5ता ओलांडताना म@ृय ु झालेले आहेत. शकेडो लोक जखमी 

झालेले आहेत. <नयोिजत उडडाणपलुाच े काम @वर8त चाल ु

करOयाची कारवाई "हावी.    

38 

नो"ह#बर 

1486 

20/11/2019 

मजंूर 

17.17.17.17.    qीqीqीqी. . . . राजेशराजेशराजेशराजेश    �शवाजी�शवाजी�शवाजी�शवाजी    �शदें�शदें�शदें�शदें,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

तभुd येथील डपंीग �ाउंड बदं कAन इतरJ �ठकाणी 5थलांतर 

करावे. समुारे 15 वषा�पासनु येथील नागर8क डपंींग �ाउंडमळेु 

Jासलेले आहेत. अनेक रोगराई, दगु�धीमळेु आजार8 पडत आहेत. 

अनेकांचा म@ृयहु8 झालेला आहे. तर8 मानवत�ेया �]ट8कोनातनु 

येथील डपंींग �ाउंड बदं कAन इतरJ �ठकाणी हल=वणे.    

39 

नो"ह#बर 

1487 

20/11/2019 

मजंूर 

18.18.18.18.    qीqीqीqी. . . . =वशाल=वशाल=वशाल=वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नेAळ CBSE �. 93 नस�र8, {य<ुनअर के. जी, �स<नयर के.जी. 

वग� खाजगी आ4ण अनभुवी स5ंथेस चाल=वणे.    

40 

नो"ह#बर 

1488 

20/11/2019 

मजंूर 

19.19.19.19.    qीqीqीqी. . . . =वशाल=वशाल=वशाल=वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सीवडुस 9भाग �. 108 मधील आरोTय क# � तसेच ड े केअर 

स#टर तसेच नमुमंपा शाळेत सीसीट8"ह8 लावणे.    

41 

नो"ह#बर 

1489 

20/11/2019 

मजंूर 

20.20.20.20.    qीqीqीqी. . . . =वशाल=वशाल=वशाल=वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सीवडुस 9भाग �. 108 मUये म�हला स1मीकरण क# � 

=वक�सत करणे.    

42 

नो"ह#बर 

1490 

20/11/2019 

मजंूर 

21.21.21.21.    qीमqीमqीमqीम. . . . �समा�समा�समा�समा    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल8 येथील जुने �ामपचंायत काल8न जीण� झालेले 

म�छ_माकd ट तोडुन @या जागी नवे ससु{ज असे सव� 

स=ुवधायCुत मि�छमाकd ट/भाजी माकd ट बांधणे.    

46 

नो"ह#बर 

1491 

20/11/2019 

मजंूर 

22.22.22.22.    qीमqीमqीमqीम. . . . �समा�समा�समा�समा    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल8 सेCटर-8 येथील मोकळया भखुंड (राखीव) वर 

ESR/GSR पाOया�या टाCया बस=वणे.    

47 

नो"ह#बर 

1492 

20/11/2019 

मजंूर 

23.23.23.23.    qीमqीमqीमqीम. . . . �समा�समा�समा�समा    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल8 सेCटर-8, 2लॉट न.ं 22 येथ ेसां5कृ<तक भवन बांधणे.    

48 

नो"ह#बर 

1493 

20/11/2019 

मजंूर 

 



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 412412412412    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आ5थापनेवर8ल आरोTय =वभागांतग�त जा�हरात 

�. 01/2019 आ4ण जा�हरात �. 02/2019 नुसार <नवड केले'या वदैयYकय 

अZधकार8/वदैयYकय त[ यांची <नयCुती करणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांचे 

�दनांक 14/11/2019 च ेपJ �. नमुमंपा/9शासन/आ5था-1/3933/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1494149414941494    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आ5थापनेवर8ल आरोTय =वभागांतग�त 

जा�हरात �. 01/2019 आ4ण जा�हरात �. 02/2019 नुसार <नवड केले'या 

वदैयYकय अZधकार8/वदैयYकय त[ यांची <नयCुती करणे�या 95तावात नमूद 

करOयात आले'या बाबींसह, 95तावातील अ.�. 1 त े 27 9माणे व\ैयYकय 

अZधकार8/ व\ैयYकय त[ यांना <नयCुती आदेश देणेस, महारा]^ महानगरपा�लका 

अZध<नयम कलम 53(1) अ(वये,  सचु=व'या9माणे, मजंुर8 देOयात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    5थZगत5थZगत5थZगत5थZगत    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 413. 413. 413. 413    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�fJक <नवडणुक-2020, <नवडणुकSकर8ता 

आव?यक असणा-या =व=वध सा�ह@य <नहाय होणा-या खचा�स 9शासYकय मा(यता 

�मळणे व अथ�सकं'पीय तरतदु करणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

14/11/2019 च ेपJ �. नमुमंपा/<नवडणुक/203/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1495 . 1495 . 1495 . 1495     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�fJक <नवडणुक-2020, <नवडणुकSकर8ता 

आव?यक असणा-या =व=वध सा�ह@य <नहाय होणा-या खचा�स 9शासYकय मा(यता 

�मळणे व अथ�सकं'पीय तरतदु करणे�या 95तावात नमदू करOयात आले'या 

बाबींसह, एकूण रCकम A. 16 कोट8, 32 लाख माJ इतCया खचा�स, 

सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजंुर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 414. 414. 414. 414    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

5थायी स�मती�या श�ुवार, �दनांक 15 नो"ह#बर 2019 चा ठराव �. 280 :- 

    "सदंभ�सदंभ�सदंभ�सदंभ�    :- आयCुतांच े�दनांक 14 नो"ह#बर 2019 च ेपJ 

         जा.�.नमुमंपा/लेखा/1206/2019. 

                                 "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करOयात यावी कS, सन 2019-20 

�या मजुंर अथ�सकं'पीय तरतदु8मUये वाढ/घट A. 2650.00 ल1 असा एकfJत 

मळु मजंुर अथ�सकं'पीय तरतदु8वर <नरंक पeरणाम करणारा पनु�=व<नयोजन 

95ताव महारा]^ महानगरपा�लका अZध<नयम कलम - 103 नसुार  मा. 

सव�साधारण सभेत 95तावात नमदु करOयात आले'या बाबींसह सचु=व'या9माणे 

मजंुर8 देOयात यावी."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1496. 1496. 1496. 1496    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"सन 2019-20 �या मजंुर अथ�सकं'पीय तरतदु8मUये वाढ/घट A. 

2650.00 ल1 असा एकfJत मळु मजंुर अथ�सकं'पीय तरतदु8वर <नरंक पeरणाम 

करणारा पनु�=व<नयोजन करणे�या 95तावात नमदु करOयात आले'या बाबींसह, 

महारा]^ महानगरपा�लका अZध<नयम कलम– 103 अ(वये सचु=व'या9माणे, मा. 

सव�साधारण सभेची मजंुर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 415. 415. 415. 415    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

तभुd सेCटर-18 वारणा चौक येथील सायन-पनवेल महामागा�लगत �ने बांधणे�या 

95तावाबाबत, आयCुतांच े�दनांक 15/11/2019 च ेपJ �. नमुमंपा/श.अ./2633/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1497. 1497. 1497. 1497    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"तभुd से.18 वारणा चौक येथील सायन-पनवेल महामागा�लगत �ने 

बांधणे�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, रCकम A. 1 कोट8, 68 

लाख, 76 हजार 851 माJ इतCया खचा�स, सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 

देOयात यावी."    

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 416. 416. 416. 416    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका माUय�मक शाळा कातकर8पाडा, राबाड,े नवी मुबंई या 

�ठकाणी क<न]ठ महा=वदयालय (इय@ता 11वी व 12वी) सAु करणे�या 

95तावाबाबत, आयCुतांच े�दनांक 15/11/2019 चे पJ �. नमुमंपा/�श.=व./3167/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1498. 1498. 1498. 1498    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका माUय�मक शाळा कातकर8पाडा, राबाड,े नवी 

मुबंई या �ठकाणी क<न]ठ महा=वदयालय (इय@ता 11वी व 12वी) सAु करणे�या 

95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, =व�हत काय�पUदतीचा अवलबं क6न 

स6ु करणेस व @यावर8ल होणा�या खचा�स, सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात 

यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 417. 417. 417. 417    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

कोपरखैरणे =वभागातील सेCटर- 1, 1ए, 2ए, त ेसेCटर- 4, 4ए, सेCटर 5 त े8, 

सेCटर- 9, 11 आ4ण 14, सेCटर - 15 त े18 आ4ण सेCटर- 22, 23 मधील 

र5@यांची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

15/11/2019 च ेपJ �. नमुमंपा/श.अ./2634/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1499. 1499. 1499. 1499    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"कोपरखैरणे =वभागातील सेCटर-1, 1ए, 2ए, त ेसेCटर-4, 4ए, सेCटर 5 

त े8, सेCटर- 9,11 आ4ण 14, सेCटर - 15 त े18 आ4ण सेCटर - 22, 23 

मधील र5@यांची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 95तावात नमदू करOयात 

आले'या बाबींसह, एकूण रCकम A. 10 कोट8, 75 लाख, 69 हजार 371 माJ 

इतCया खचा�स, सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 418. 418. 418. 418    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

महारा]^ महानगरपा�लका अZध<नयम कलम 56(1)(ब) �या तरतदु8नसुार qी 

मनोजकुमार नर#�कुमा सतुार, वeर]ठ �ल=पक (लेखा) यांच े <नलबंन मा. 

महानगरपा�लकेस कळवनु कायम करणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

16/11/2019 च ेपJ �. नमुमंपा/9शा/आ5था-6/9.�.फ/3952/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1500. 1500. 1500. 1500    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#ना"ह#ना"ह#ना"ह#बरबरबरबर    

2019201920192019    

"महारा]^ महानगरपा�लका अZध<नयम कलम 56(1)(ब) �या 

तरतदु8नसुार qी मनोजकुमार नर#�कुमार सतुार, वeर]ठ �ल=पक (लेखा) यांच े

<नलबंन मा. महानगरपा�लकेस कळवनु कायम करणे�या 95तावात नमदू 

करOयात आले'या बाबींसह, मा. महानगरपा�लकेने <नलबंना�या तारखेपासनू सहा 

म�ह(यां�या मदुतीत उCत कम�चा�याच े <नलबंन =वभागीय चौकशी�या अZधन 

राहुन कायम करणेस, सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    5थZगत5थZगत5थZगत5थZगत    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 419. 419. 419. 419    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेसाठ_ नवीन सCशन य<ुनट वाहने खरेद8 करणे�या 

95तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 16/11/2019 च े पJ �. 

नमुमंपा/वाहन/425/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1501. 1501. 1501. 1501    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेसाठ_ नवीन सCशन य<ुनट वाहने खरेद8 

करणे�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेसाठ_ नवीन सCशन य<ुनटकeरता 4 न=वन वाहने खरेद8साठ_ 

एकूण रCकम A. 80 लाख, 22 हजार 710 माJ इतCया खचा�स, 

सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 देOयात यावी." 

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 420. 420. 420. 420    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 1Jेातील �द"यांग "यCतीस 5वयरंोजगारासाठ_ जागा 

उपलwध कAन देणेकर8ता तयार करOयात आले'या “9<त1ा याद8” अजा��या 

95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 16/11/2019 चे पJ �. नमुमंपा/मालम@ता/ 

2842/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1502. 1502. 1502. 1502    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20202020    ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेJातील �द"यांग "यCतीस 

5वयरंोजगारासाठ_ जागा उपलwध कAन देणेकर8ता तयार करOयात आले'या 

“9<त1ा याद8” अजा��या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, 

स\यि5थतीतमUये �द"यांगांना 5वयरंोजगाराकeरता जागा वाटप करOयासाठ_ 

महानगरपा�लकेकड े जागा �श'लक नाह8त. तथा=प, �दनांक 11/02/2019 

रोजी�या व@ृतपJात 9�सUद केले'या जा�हरातीत अनसु6न 714 जागांककeरता 

मागणी अज� 9ा2त झालेले आहेत. @यामळेु �द"यांगांना 5वयरंोजगारासाठ_ जागा 

उपलwध क6न देOयाकर8ता �सडकोकड े जागेची मागणी करणे आव?यक असनू 

�सडकोकडून जागा 9ा2त झा'यानतंर सगंणकSय सोडत (Computeries Lottery) 

पUदतीने जागा वाटप करOया�या धोरणास, सचु=व'या9माणे, महारा]^ 

महानगरपा�लका अZध<नयम कलम 77 अ(वये, मजुंर8 देOयात यावी." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    5थZगत5थZगत5थZगत5थZगत    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 421. 421. 421. 421    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

तभुd 1ेपणभमुी येथील पाचवा सेल SWM Rule 2016 नसुार शा5JोCत 

पUदतीने बदं करणे या कामास सधुार8 9शासYकय मजुंर8 �मळणे�या 

95तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 18/11/2019 च े पJ �. 

नमुमंपा/श.अ./2651/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1503150315031503    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"तभुd 1ेपणभमुी येथील पाचवा सेल SWM Rule 2016 नसुार शा5JोCत 

पUदतीने बदं करणे या कामास सधुार8त 9शासYकय मजुंर8 �मळणे�या 95तावात 

नमदू करOयात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम A. 20 कोट8, 04 लाख, 68 

हजार 909 माJ इतCया खचा�स, सचु=व'या9माणे, सधुार8त 9शासकSय मजंुर8 

देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 422. 422. 422. 422    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

कै.गौरव �हाJ ेकला क# � व वाचनालय इमारतीमUये 5पधा� पर81ा 9�श1ण क# � 

सAु करणे�या सधुार8त 95तावाबाबत, आयCुतांच े�दनांक 18/11/2019 चे पJ �. 

नमुमंपा/स.=व.=व./म.�.ं/3144/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1504. 1504. 1504. 1504    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"कै.गौरव �हाJ े कला क# � व वाचनालय इमारतीमUये 5पधा� पर81ा 

9�श1ण क# � सAु करणे�या सधुार8त 95तावात नमदू करOयात आले'या 

बाबींसह, 5पधा� पर81ा 9�श1ण क# �ामधील सचंालक या पदाच े नाव क# �9मखु 

करणेस, क# �9मखु, �थंपाल/सहा. �थंपाल, वeर]ठ �ल=पक/क<न]ठ �ल=पक, 

�शपाई/�थंालय पeरचर व सफाई कामगार यां�या नेमणूका मुबंई 9ां<तक 

महानगरपा�लका अZध<नयम 1949 मधील कलम 53(3) अ(वये मा. आयCुत, 

यांना 9ा2त अZधकारानसुार अZधकार8/कम�चा�यांची <न"वळ ता@परु@या 5व6पात 

06 म�ह(यांकeरता ठोक मानधनावर नेमणूक करणेस, क# �9मखु यांची नेमणूक 

6. 50,000/- 9ती महा मानधनावर करणेस, अनामतअनामतअनामतअनामत    रCकमरCकमरCकमरCकम    AAAA. 5000/. 5000/. 5000/. 5000/----    ह8ह8ह8ह8    बाबबाबबाबबाब    

वगळणेसवगळणेसवगळणेसवगळणेस    आ4णआ4णआ4णआ4ण    MPSC MPSC MPSC MPSC वववव    UPSC UPSC UPSC UPSC साठ_साठ_साठ_साठ_    95ता=वत95ता=वत95ता=वत95ता=वत    40 40 40 40 ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    9@येकS9@येकS9@येकS9@येकS    50 50 50 50 

=व\याथu=व\याथu=व\याथu=व\याथu    मया�दामया�दामया�दामया�दा    वाढ=वणेवाढ=वणेवाढ=वणेवाढ=वणे, , , , ऐरोल8ऐरोल8ऐरोल8ऐरोल8    येथेयेथेयेथेयेथे    सदरसदरसदरसदर    क# �ाचीक# �ाचीक# �ाचीक# �ाची    उपउपउपउप    शाखाशाखाशाखाशाखा    सAुसAुसAुसAु    करणेकरणेकरणेकरणे    यायायाया    

सधुारणासंहसधुारणासंहसधुारणासंहसधुारणासंह  सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 423. 423. 423. 423    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नामकरण 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 18/11/2019 च े पJ �. 

नमुमंपा/मा.ज.स.स-ं3/603/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1505. 1505. 1505. 1505    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नामकरण�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, 1) �शरवणे 

9भाग �. 81 मUये 2लॉट �. 33, 132, 606 या �ठकाणी <नमा�ण झाले'या 

चौकास ““““माजीमाजीमाजीमाजी    सरपचंसरपचंसरपचंसरपचं    कैकैकैकै. . . . बधुाजीबधुाजीबधुाजीबधुाजी    आबंोआबंोआबंोआबंो    �हाJे�हाJे�हाJे�हाJ े   चौकचौकचौकचौक”””” 2) �शरवणे 9भाग �. 81 

मUये 2लाट �. 194, 71, 678, 70 यामधून जाणा�या र5@यावर8ल चौकास ””””कैकैकैकै. . . . 

गणपतगणपतगणपतगणपत    महादूमहादूमहादूमहाद ू   घरतघरतघरतघरत    चौकचौकचौकचौक””””    3) �शरवणे 9भाग �. 81 मUये ठाणे-बेलापरू 

मागा�पासनू लघउु\योग सकुंलातील भखूंड �. 33 व fJवेणी को. ऑप. हौ. 

सोसायट8, भखू ्ंड �. 559 बी पासनू जाणा�या र5@यास ““““कैकैकैकै....रमेशरमेशरमेशरमेश    दामूदामूदामूदाम ू   सतुारसतुारसतुारसतुार    

माग�माग�माग�माग�”””” 4) ने6ळ 9भाग �. 88 सेक्टर 3 येथील दैन�ंदन बाजार जवळील बाजार 

जवळीक उ\यानाच े ““““नार8नार8नार8नार8    गौरवगौरवगौरवगौरव    उ\यानउ\यानउ\यानउ\यान”””” असे नामकरण देOयासबंधंातील, 

आयCुतां�या 95तावास, सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 424. 424. 424. 424    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नामकरण 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 18/11/2019 च े पJ �. 

नमुमंपा/मा.ज.स.स-ं3/604/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1506. 1506. 1506. 1506    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नामकरण�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, 9भाग 

स�मतीतील मजंूर नामकरण 95तावा9माणे 9वेश\वार9वेश\वार9वेश\वार9वेश\वार, , , , चौकचौकचौकचौक, , , , सवंादसवंादसवंादसवंाद    क# �क# �क# �क# �, , , , माग�माग�माग�माग�, , , , 

उ\यानउ\यानउ\यानउ\यान बाबतच े नामकरण देOयासबधंातील आयCुतां�या 95तावास, 

सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 425. 425. 425. 425    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळा �. 93 सी.बी.एस.ई. नेAळ, सेCटर-50 या 

शाळेतील पवु� 9ाथ�मक वग� मे. आकांशा फाऊंडशेन यांना चाल=वOयास देOयास 

परवानगी देणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 18/11/2019 च े पJ �. 

नमुमंपा/�श. =व./3193/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 150. 150. 150. 1507777    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

...."नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळा �. 93 सी.बी.एस.ई. नेAळ, सेCटर-

50 या शाळेतील पवु� 9ाथ�मक वग� मे. आकां1ा फाऊंडशेन यांना चाल=वOयास 

देOयास परवानगी देणे�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, नमुमंपा 

शाळा �. 93, सी.बी.एस.ई. सेCटर-50, ने6ळ या शाळेच े पवू� 9ाथ�मक वग� 

({य<ुनअर के.जी. व सी<नअर के.जी.) मे. आकां1ा फाऊंडशेन यांना 9ाथ�मक 

शाळे�या केले'या करारना�यातील अट8 व शतuनसुार चाल=वणेस देणेस तसेच 1) 1) 1) 1) 

मेमेमेमे. . . . आकांआकांआकांआकां1ा1ा1ा1ा    फाउंडशेनफाउंडशेनफाउंडशेनफाउंडशेन    यानंीयानंीयानंीयानंी    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    कामकाजाचाकामकाजाचाकामकाजाचाकामकाजाचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    दरवषuदरवषuदरवषuदरवषu    9शासनाने9शासनाने9शासनाने9शासनाने    

घेऊनघेऊनघेऊनघेऊन    याबाबतचायाबाबतचायाबाबतचायाबाबतचा    अहवालअहवालअहवालअहवाल    महानगरपा�लकेमUयेमहानगरपा�लकेमUयेमहानगरपा�लकेमUयेमहानगरपा�लकेमUये    सादरसादरसादरसादर    करणेकरणेकरणेकरणे. 2) CBSE . 2) CBSE . 2) CBSE . 2) CBSE �या�या�या�या    

इं�जीइं�जीइं�जीइं�जी    माUयमा�यामाUयमा�यामाUयमा�यामाUयमा�या    शाळेसाठ_शाळेसाठ_शाळेसाठ_शाळेसाठ_    यापवुuयापवुuयापवुuयापवुu    झालेल8झालेल8झालेल8झालेल8    �श1क�श1क�श1क�श1क    भरतीभरतीभरतीभरती    रददरददरददरदद    कAनकAनकAनकAन, , , , इं�जीइं�जीइं�जीइं�जी    

भाषवेरभाषवेरभाषवेरभाषवेर    9भ@ुव9भ@ुव9भ@ुव9भ@ुव    असणाअसणाअसणाअसणा----यायायाया    �श1काचंी�श1काचंी�श1काचंी�श1काचंी    न"यानेन"यानेन"यानेन"याने    भरतीभरतीभरतीभरती    मेमेमेमे. . . . आका1ंाआका1ंाआका1ंाआका1ंा    फाउंडशेनफाउंडशेनफाउंडशेनफाउंडशेन    या�ंयाया�ंयाया�ंयाया�ंया    

माUयमातनुमाUयमातनुमाUयमातनुमाUयमातनु    करणेकरणेकरणेकरणे    वववव    @यावर@यावर@यावर@यावर    महामहामहामहानगरपा�लकेनेनगरपा�लकेनेनगरपा�लकेनेनगरपा�लकेने    <नयJंण<नयJंण<नयJंण<नयJंण    करणेकरणेकरणेकरणे. 3) . 3) . 3) . 3) �श1क�श1क�श1क�श1क, , , , 

महानगरपा�लकेतीलमहानगरपा�लकेतीलमहानगरपा�लकेतीलमहानगरपा�लकेतील    सबंZंधतसबंZंधतसबंZंधतसबंZंधत    अZधकार8अZधकार8अZधकार8अZधकार8, , , , 5था<नक5था<नक5था<नक5था<नक    लोक9<त<नधीलोक9<त<नधीलोक9<त<नधीलोक9<त<नधी    वववव    पालकपालकपालकपालक    

या�ंयासमवेतया�ंयासमवेतया�ंयासमवेतया�ंयासमवेत    सयंCुतसयंCुतसयंCुतसयंCुत    <तमाह8<तमाह8<तमाह8<तमाह8    बठैकबठैकबठैकबठैक    घेणेघेणेघेणेघेणे    यायायाया    सधुारणासंहसधुारणासंहसधुारणासंहसधुारणासंह पवू� 9ाथ�मक वगा�तील 

बालवाडी �श01का व मदतनीस यांच े वेतनावर8ल एकूण रCकमेतील खचा�पकैS 

55% खच� महानगरपा�लकेने अदा करणेस,  सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात 

यावी." 



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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����....    426426426426    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�1ेJात 3 वषा�कर8ता क डवाडा "यव5थापनाच े

काम कंJाट8 पUदतीने करOयासाठ_ मा. महासभेची 9शासYकय मा(यता 

�मळणे�या 95तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 19/11/2019 च े पJ �. 

नमुमंपा/आरोTय/पसे/ 268/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1508. 1508. 1508. 1508    

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�1ेJात 3 वषा�कर8ता क डवाडा 

"यव5थापनाच े काम कंJाट8 पUदतीने करOयासाठ_ मा. महासभेची 9शासYकय 

मा(यता �मळणे�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, <नि?चत 

करOयात येणा�या एज(सीस पा�लकेचा क डवाडा भाडमेCुत त@वावर देणे 

याबाबींसह नमुमंपा काय�1ेJात 3 वषा�कeरता क डवाडा "यव5थापनाच ेकाम कंJाट8 

पUदतीने करOयासाठ_ “क डवाडा "यव5थापन” या लेखा�शषा�खाल8 अदंाजे वा=ष�क 

6. 73.94 ल1 या9माणे तीन वषा�कeरता एकfJत 6. 221.82 ल1 अपे01त 

खचा�स महारा]^ महानगपा�लका अZध<नयम 1949 मधील कलम 73 (क) 

अ(वये, सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 427. 427. 427. 427    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या समाज=वकास =वभागामाफ� त राब=वOयात येणा-या 

�श]यव@ृती योजनां�या 95तावाबाबत    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1509. 1509. 1509. 1509    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या समाज=वकास =वभागामाफ� त राब=वOयात 

येणा-या �श]यव@ृती योजनां�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, 

आZथ�क व दबु�ल घटकातील शाळेत जाणा�या इय@ता 1 ल8 त ेमहा=व\यालयीन 

पय¡त�या मलुा-मलु8ंना �श]यव@ृतीचे =वरतण करणे  या योजनेकर8ता तह�सलदार, 

ठाणे यांचेकडील उ@प(न दाख'याची अट लाग ू करणेस, आZथ�क�]¢या दबु�ल 

घटकातील =व\या}या¡कर8ता Y��मलेयर मधील उ@प(न मया�दा 6. 8.00 ल1 

यानसुार उ@प(नाची मया�दा वाढ=वणे, सन 2019-20 या आZथ�क वषा�त व पढेू 

उपरोCत नमदू केले'या अट8 शतuस�हत �श]यव@ृतीची योजना राब=वOयास, तसेच 

अदंाजपJकSय मजंूर8�या मया�दे�या खचा�स अZधन राहून �श]यव@ृती�या योजना 

राब=वणेस, सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 428. 428. 428. 428    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महापा�लका 1ेJात ऍ�फSबीअस बस 9क'प सAु करणे�या 

95तावाबाबत आयCुतांच े �दनांक 30/05/2018 चे पJ जा.�. 

नमुमंपा/मालम@ता/1589/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. 1510. 1510. 1510. 1510    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महापा�लका 1ेJात ऍ�फSबीअस बस 9क'प सAु करणे�या 

95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, मा.महासभेमUये सादर केले'या मळु 

95तावाची अमंलबजावणी करणेसाठ_ जवाहरलाल नेह6 पोट� ^5ट समवेत 

साम{यस ्करारनामा (MOU) करOयात येत असनू सदरची बाब द2तर8द2तर8द2तर8द2तर8    दाखलदाखलदाखलदाखल 

करOयात यावा." 

<नण�य<नण�य<नण�य<नण�य    द2तर8द2तर8द2तर8द2तर8    दाखलदाखलदाखलदाखल    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 429. 429. 429. 429    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

नेAळ =वभागातील सेCटर-19 वडंस� पाक�  लगत सायकल ^ॅक बन=वणे�या 

95तावाबाबत आयCुतांच े �दनांक 17/07/2019 चे पJ जा.�. 

नमुमंपा/श.अ./1567/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1511151115111511    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नेAळ =वभागातील सेCटर-19 वडंस� पाक�  लगत सायकल ^ॅक 

बन=वणे�या 95तावात नमदू करOयात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम A. 45 

लाख, 63 हजार माJ इतCया खचा�स, सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 देOयात 

यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. 430. 430. 430. 430    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"तभुd सेCटर-18 येथील मल:<न5सारण 9क'पा�या उव�eरत जागेत Bio-

Methanation Bottling Plant बांधणे व 15 वष� 9Y�या 9क'पा�या दैन�दन 

देखभाल व दAु5तीकर8ता सव�समावेशक कंJाटा�या 95तावाबाबत आयCुतांच े

�दनांक 17/07/2019 च ेपJ जा.�. नमुमंपा/श.अ./1581/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1512151215121512    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"तभुd सेCटर-18 येथील मल:<न5सारण 9क'पा�या उव�eरत जागेत Bio-

Methanation Bottling Plant बांधणे व 15 वष� 9Y�या 9क'पा�या दैन�दन 

देखभाल व दAु5तीकर8ता सव�समावेशक कंJाटा�या 95तावात नमदू करOयात 

आले'या बाबींसह, ढोबळ अदंाजपJकSय एकूण रCकम A. 34 कोट8, 20 लाख 

माJ इतCया खचा�स, सचु=व'या9माणे, 9शासकSय मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����....    431431431431    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

5व�छ महारा]^ अ�भयान (नागर8) अतंग�त उरण नगरपeरषदे मधील मेला हा 

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या मल9Y�या क# �ामUये (STP) टाकणेस परवानगी 

�मळणेस व सामजं5य करार करणे�या 95तावाबाबत आयCुतांच े �दनांक 

16/08/2019 च ेपJ जा.�. नमुमंपा/श.अ./1841/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1513151315131513    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"5व�छ महारा]^ अ�भयान (नागर8) अतंग�त उरण नगरपeरषदे मधील 

मेला हा नवी मुबंई महानगरपा�लके�या मल9Y�या क# �ामUये (STP) टाकणेस 

परवानगी �मळणेस व सामजं5य करार करणे�या 95तावात नमदू करOयात 

आले'या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका व उरण नगरपeरषद यांचेमUये 

वेळोवेळी करावया�या सामजं5य करारावर (MOU) 5वा1र8 करOयास मा. 

आयCुत यांना 9ाZधकृत करणेस, सचु=व'या9माणे, मजुंर8 देOयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 432432432432    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#ना"ह#ना"ह#ना"ह#बरबरबरबर    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सन 2018-19 या वषा��या वा=ष�क पया�वरण 

ि5थती दश�क अहवालास मजंुर8 �मळणेबाबत�या 95तावाबाबत आयCुतांच े�दनांक 

31/07/2019 च ेपJ जा.�. नमुमंपा/श.अ./1762/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1514151415141514    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सन 2018-19 या वषा��या वा=ष�क 

पया�वरण ि5थती दश�क अहवालास मजुंर8 �मळणेबाबत�या 95तावात नमदू 

करOयात आले'या बाबींसह, सचु=व'या9माणे मजुंर8 देOयात यावी." 

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 433433433433    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"5व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका शहरास कचरा मCुत 

शहराचे 7 5टार रेट8ंग 9ा2त करOयास 95तावाताबाबत आयCुतांच े �दनांक 

19/11/2019 च ेपJ जा.�. नमुमंपा/उ.आ.(5व.म.अ)/323/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1515151515151515    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बरना"ह#बर    

2019201920192019    

"5व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका शहरास कचरा 

मCुत शहराचे 7 5टार रेट8ंग 9ा2त करOयास 95तावात नमदू करOयात आले'या 

बाबींसह, सचु=व'या9माणे मजुंर8 देOयात यावी." 

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

    

सह8सह8सह8सह8////----    

((((ZचJाZचJाZचJाZचJा    बा=व5करबा=व5करबा=व5करबा=व5कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सZचवसZचवसZचवसZचव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


