
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 25 जून 2019 रोजी भरले&या माहे जून 2019  

म�ह'या�या सव�साधारण तहकूब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स.ं/0त आ2ण मसदुा 3व4पात 

खाल6ल7माणे आहे.:- 

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

इ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृत    ––––    �दनांक 24 BडसDबर 2018, �दनांक 03 जानेवार6 2019 (भाग 1, 2 

व 3)     

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

7Iनो?तरे7Iनो?तरे7Iनो?तरे7Iनो?तरे    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 00003333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

म�हला व बालक&याण स�मती�या सभेतील :वषय <. 1, ठराव <. 12. 

  "सदंभ�सदंभ�सदंभ�सदंभ�:- आयKुतांच े�दनांक 14 जानेवार6 2019 च ेपL         

                   जा.<.नमुमंपा/स.:व.:व/74/2019. 

"महानगरपा�लका म�हला व बालक&याण स�मतीस या«Öरे अशी �शफारस कर6त 

आहे कQ, नवी मुबंई महानगरपा�लके�या समाज:वकास :वभागामाफ� त राब:वRयात 

येणा-या �शSयव?ृती योजने�या 73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, 

73तावातील खाल6ल अट6 शतU लाग ू क4न पवूU7माणेच �शSयव?ृती योजना 

काया�ि'वत करRयाच े 73ता:वत करणेस, 1. एका घरातील एकाच लाभाYयाZला 

�शSयव?ृतीचा लाभ देणे. 2. आ[थ�क दबु�ल घटकातील सव� लाभाYयाZना उ?प'न 

दाख&याची अट बधंनकारक करणे व सन 2018-19 या आ[थ�क वषा�त व पढेू 

उपरोKत नमदू केले&या अट6 शतUस�हत �शषय्व?ृतीची योजना राब:वRयास, 

तसेच अदंाजपLकQय मजंरू6�या मया�दे�या खचा�स अ[धन राहून �शSयव?ृती 

योजना राब:वणेस, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देRयात यावी."    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1125112511251125    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"म�हला व बालक&याण स�मती महापा�लकेला या`वारे अशी �शफारस 

करRयात येत े कQ, नवी मुबंई महानगरपा�लके�या समाज:वकास :वभागामाफ� त 

राब:वRयात येणाaया �शSयव?ृती योजनांबाबत�या 73तावात नमदू करRयात 

आले&या बाबींसह तसेच 73तावात नमदू करRयात आलेल6 सन 2016-2017 या 

आ[थ�क वषा�पासनू पढेू पचंवा:ष�क या कालावधीकcरता या 73तावा7माणे 

राब:वRयात आले&या बाबी, तसेच पढु6ल पचंवा:ष�क योजनांमdये सदर �दले&या 

73तावातील अट <. 1 मधील एका घरातील 2 लाभाथU ऐवजी एका घरातील 1 

लाभाथUला �शSयव?ृती योजनेचा लाभ देRयाबाबतचा 73ताव नfयाने सादर 

करRयात यावा असा बदल करRयास, तसेच उ?प'नाची अट �शथील करणेस 

यावी आ2ण सन 2018-2019 या वषा�त जेवgया लाभाYयाZनी अज� केले आहेत 

तवेgया सव� पाL लाभाYयाZना मया�दे�या खचा�स अ[धन राहून यापढेू पचंवा:ष�क 

आ[थ�क वषा�त राब:वणेस, सचू:व&या7माणे 7शासकQय मजूंर6 देRयात यावी" 

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

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 04. 04. 04. 04    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेLामdये Surveillance कcरता सी.सी.�ट.fह6. 

यLंणा काया�ि'वत  करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 11/01/2019 च े

पL <. नमुमंपा/श.अ./92/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1126. 1126. 1126. 1126    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेLामdये Surveillance कcरता 

सी.सी.�ट.fह6. यLंणा काया�ि'वत करRया�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू 

करRयात आले&या बाबींसह, एकूण रKकम 4. 154.34 कोट6 माL इतKया 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देRयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 05. 05. 05. 05    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेLातील नळजोडणीधारकांना आकारRयात येत 

असले&या पाणी दरां�या    73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 04/03/2019 चे पL 

<. नमुमंपा/श.अ./ 730/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1127. 1127. 1127. 1127    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेLातील नळजोडणीधारकांना आकारRयात 

येत असले&या पाणी दरां�या    73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, 

स`यि3थतीत महानगरपा�लकेतफr  लाग ूअसलेले दर 73तावातील तक्?यात नमदू 

केले7माणे असनू, नवी मुबंई महानगरपा�लकेच ेसन 2018-2019 च ेसधुार6त व 

सन 2019-2020 मळू अदंाजपLक मा. सव�साधारण सभेस मा'यतसे सादर 

करRयात आलेले आहे. नवी मुबंई महानगरपा�लकेकडून आकारRयात येत 

असले&या पाणीदारांमdये कोणतीह6 वाढ करणे sकंवा पाणी दर कमी करणे 

73ता:वत नाह6. नवी मुबंई महानगरपा�लकेतफr  नळजोडणी धारकांना आकारRयात 

येणाaया दरांबाबत अदंाजपLक सादर करत े वेळी मजूंर6 घेणे आवIयक आहे. 

?या7माणे 7च�लत दरांमdये कोणतहे6 बदल न करता मा.सव�साधारण सभेस 

अवगत होणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर6 देRयात यावी." 

महानगरपा�लकेमहानगरपा�लकेमहानगरपा�लकेमहानगरपा�लकेनेननेेने    �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    केलेलेकेलेलेकेलेलेकेलेले    दरदरदरदर    खाल6ल7माणेखाल6ल7माणेखाल6ल7माणेखाल6ल7माणे    आहेतआहेतआहेतआहेत.  

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापराचावापराचावापराचावापराचा    7कार7कार7कार7कार    73तावात73तावात73तावात73तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    

करRयातकरRयातकरRयातकरRयात    आलेलेआलेलेआलेलेआलेले    पाणीपाणीपाणीपाणी    

दरदरदरदर    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    

केलेल6केलेल6केलेल6केलेल6    �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस 

घरगतुी वापर 

जलमापक धारक tाहक :-  

अ) पवुUच े uलॅटरेटधारक 

(सdयाच ेजलमापकधारक) 

दरमहा 7ती कुटंुब 

30,000 �लटर पाणी 

वापरापयZत सरसकट 

दर महा 7ती कुटंुब 

w.50/- व ?यापढु6ल 

7ती 1000 �लटर 

पाणी वापरासाठx 

w.4.75/- 

-- 

ब) गावठाण व झोपडपzीतील 

जलमापकधारक घरगतुी 

tाहक 

w. 4.75/- 7ती 1000 

�लटस� 

दरमहादरमहादरमहादरमहा    7ती7ती7ती7ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    

30,000 30,000 30,000 30,000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    

वापरापयZतवापरापयZतवापरापयZतवापरापयZत    सरसकटसरसकटसरसकटसरसकट    

दरदरदरदर    महामहामहामहा    7ती7ती7ती7ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    

wwww.50/.50/.50/.50/----    वववव    ?यापढु6ल?यापढु6ल?यापढु6ल?यापढु6ल    

7ती7ती7ती7ती    1000 1000 1000 1000 �लटर�लटर�लटर�लटर    

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरासाठxवापरासाठxवापरासाठxवापरासाठx    



wwww.4.75/.4.75/.4.75/.4.75/----    

क) वर6ल “अ” fय=तcरKत 

सव� 7कार�या =नवासी 

इमारती. 

w. 4.75/- 7ती 1000 

�लटर 

दरमहादरमहादरमहादरमहा    7ती7ती7ती7ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    

30,000 30,000 30,000 30,000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    

वापरापयZतवापरापयZतवापरापयZतवापरापयZत    सरसकटसरसकटसरसकटसरसकट    

दरदरदरदर    महामहामहामहा    7ती7ती7ती7ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    

wwww.50/.50/.50/.50/----    वववव    ?यापढु6ल?यापढु6ल?यापढु6ल?यापढु6ल    

7ती7ती7ती7ती    1000 1000 1000 1000 �लटर�लटर�लटर�लटर    

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरासाठxवापरासाठxवापरासाठxवापरासाठx    

wwww.4.75/.4.75/.4.75/.4.75/----    

ड) uलॅटरेट धारक (�सडकोने 

बांधलेल6 घरे) 

i) बांधकाम /ेLफळ – 

(0 त े25, 25 त े40, 

40 त े 50, 50 त े

60, 60 त े 70, 

70चौ.मी व ?यापे/ा 

जा3त)- w.60/-, 

w.65/-, w.72/-, 

w.85/-, w.90/- 7ती 

घरट6 व 7ती म�हना. 

-- 

ii) आर. एच-1,2,3,4 

व ?यापे/ा जा3त- 

w.75/-, w.92/- 

w.100/- 7ती घरट6 व 

7ती म�हना 

 

इ) :वना जलमापक tाहक- 

मळू गावठाण/झोपडपzी 

7ती घरट6 7ती 

म�हना w.50/- 

-- 

ई) साव�ज=नक नळ खांबावwन 

पाणी भरणारे tाहक/:वना नळ 

जोडणी tाहक 

7ती घरट6 7ती 

म�हना w.30/- 

-- 

उ) 15 मी.मी. fयासाची 

uलॅटरेट नळजोडणी (घरगतुी 

वापरासह दकुाने, भाजीपाला, 

टे�लफोन बथु, sकराणा, 

जनरल 3टोअर, दवाखाना, 

वखार, गॅरेज, सलनू इ.) 

w.91/- 7ती म�हना -- 

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापराचावापराचावापराचावापराचा    7कार7कार7कार7कार    73तावात73तावात73तावात73तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    

करRयातकरRयातकरRयातकरRयात    आलेलेआलेलेआलेलेआलेले    पाणीपाणीपाणीपाणी    

दरदरदरदर    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    

केलेल6केलेल6केलेल6केलेल6    �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

साव�ज=नक वापर :- w. 11/- 7ती 1000 -- 



शाळा, कॉलेज, धमा�दाय 

न�दणीकृत स3ंथा, �श/ण 

मडंळे, सरकार6 काया�लये 

(�सडको, म.टे.=न.�ल., 

म.रा.:व.:व.कं.�ल.वगळून),तरण 

तलाव 

�लटर 

वा2ण�य वापर:- 

• जलमापक धारक tाहक 

सव� 7कार�या वा2ण�य 

आ3थापना, बांधकाम, हॉटे&स, 

खाजगी दवाखाने व 

हॉि3पट&स, सरकार6, 

=नमसरकार6 काय�लये 

(�सडको, म.टे.=न.�ल., 

म.रा.:व.:व.कं.�ल.), :व�ाम 

गहृ, उ`योग, दकुाने भोगवटा 

7माणपL �मळेपयZत 

बांधकामा�या सव� साईटस ्इ. 

अ) �या tाहकांचा पाणी 

वापर 50 घ.मी. 7ती �दन 

पे/ा कमी आहे असे tाहक 

 

 

 

w. 30/- 7ती 1000 

�लटर 

-- 

ब) �या tाहकांचा पाRयाचा 

वापर 50 घ.मी. 7ती �दनी 

पे/ा जा3त असेल असे 

tाहकांसाठx.(मुबंई कृषी 

उ?प'न बाजार स�मती 

वगळून) 

w. 20/- 7ती 1000 

�लटर 

-- 

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापराचावापराचावापराचावापराचा    7कार7कार7कार7कार    स`याचेस`याचेस`याचेस`याचे    पाणीपाणीपाणीपाणी    दरदरदरदर        

क)  15. मी.मी. fयासाची 

uलॅटरेट नळजोडणी (घरगतुी 

वापरासह दकुाने, भाजीपाला, 

टे�लफोन बथु, sकराणा, 

जनरल 3टोअर, दवाखाना, 

वखार, गॅरेज, सलनू इ.) 

w. 91/- 7ती म�हना -- 

:वना जलमापक tाहक 

(गावठाण व झोपडपzी /Lेा 

अतंग�त) 

अ) 15.मी.मी. fयासाची 

w. 1,830/- 7ती 

म�हना 

-- 



uलॅटरेट नळजोडणी 

(हॉटे&स,रे3टॉरंट, बार, बेकर6, 

सिfह�स सDटर, लाद6  कंपनी 

इ.) 

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापराचावापराचावापराचावापराचा    7कार7कार7कार7कार    73तावात73तावात73तावात73तावात    नमदुनमदुनमदुनमदु    

करRयातकरRयातकरRयातकरRयात    आलेलेआलेलेआलेलेआलेले    पाणीपाणीपाणीपाणी    

दरदरदरदर    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    

केलेल6केलेल6केलेल6केलेल6    �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

ब) 15. मी.मी. fयासाची 

uलॅटरेट नळजोडणी                

(sकरकोळ दकुाने,लॉR�ी, 

मटन शॉप, sफश शॉप,ट6 

3टॉल, फरसाण माट� इ.)  

w. 240/- 7ती म�हना -- 

क)  uलॅटरेट धारक 

(�सडकोने बांधलेल6 दकुाने) 

i) बांधकाम /ेLफळ – 

(0 त े25, 25 त े40, 

40 त े 50, 50 त े

60, 60 त े 70, 70 

चौ. मी व ?यापे/ा 

जा3त)- w.101/-, 

w.106/-, w.113/-, 

w.126/-, w.131/- 

7ती घरट6 व 7ती 

म�हना 

-- 

ii) आर. एच-1,2,3,4 

व ?यापे/ा जा3त- 

w.116/-, w.141/- w. 

100/- 7ती घरट6 व 

7ती म�हना 

 

•  बांधकाम 7ारंभ 7माणपL 

असले&या व भोगवटा 

7माणपL 7ल�ंबत असले&या 

माL र�हवाशी वापर सwु 

असले&या इमारती/घरे. 

अ)  एक वषा��या आत 

भोगवटा 7माणपL सादर 

करणे�या अधीन एक 

वषा�पयZतचा पाणी दर  

w. 4.75/- 7ती 1000 

�लटर 

-- 

ब) एक वषा�पयZत भोगवटा 

7माणपL सादर न के&यास 

एक वषाZनतरचा पाणी दर  

w. 15/- 7ती 1000 

�लटर 

(वा2ण�य दरा�या 50 

टKके) 

दरमहादरमहादरमहादरमहा    7ती7ती7ती7ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    

30,000 30,000 30,000 30,000 �लटर�लटर�लटर�लटर    पाणीपाणीपाणीपाणी    

वापरापयZतवापरापयZतवापरापयZतवापरापयZत    सरसकटसरसकटसरसकटसरसकट    

दरदरदरदर    महामहामहामहा    7ती7ती7ती7ती    कुटंुबकुटंुबकुटंुबकुटंुब    

wwww.50/.50/.50/.50/----    वववव    ?यापढु6ल?यापढु6ल?यापढु6ल?यापढु6ल    



7ती7ती7ती7ती    1000 1000 1000 1000 �लटर�लटर�लटर�लटर    

पाणीपाणीपाणीपाणी    वापरासाठxवापरासाठxवापरासाठxवापरासाठx    

wwww.4.75/.4.75/.4.75/.4.75/----    

•  मुबंई कृषी उ?प'न 

बाजार स�मती 

7ती�दन 50,000 

�लटर वापर अस&यास 

w.30/- 7ती 1000 

�लटर 7माणे व 7ती 

�दन 50,000 �लटर 

पे/ा जा3त वापर 

अस&यास w.20.00 

7ती 1000 �लटर 

-- 

नमुमंपा मालम?ता 

नमुमंपा�या सव� नळजोडRया 

उदा. पीरवहन सेवा, :वSणुदास 

भावे नाटयगहृ, उदयाने, 

साव�ज=नक शौचालये, शाळा, 

हॉि3पट&स वगरेै 

 

w. 4.75/- 7ती 1000 

�लटर 

-- 

 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 06. 06. 06. 06    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई शहरातील आप?ती fयव3थापन कD � मजबतू करणे व महानगरपा�लका 

/ेLाची आप?ती जोखीम कमी करRया�या �Sट6ने यएुनडीपीला �ान भागीदार 

कwन नवी मुबंई महानगरपा�लका व यएुनडीपी यां�या माफ� त सन 2019-2021 

वषा�कर6ता :व:वध कामे करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 02/05/2019 

चे पL <. नमुमंपा/आ.fय./ 152/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1128. 1128. 1128. 1128    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई शहरातील आप?ती fयव3थापन कD � मजबतू करणे व 

महानगरपा�लका /ेLाची आप?ती जोखीम कमी करRया�या �Sट6ने यएुनडीपीला 

�ान भागीदार कwन नवी मुबंई महानगरपा�लका व युएनडीपी यां�या माफ� त सन 

2019-2021 वषा�कर6ता :व:वध कामे करणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू 

करRयात आले&या बाबींसह, UNDP यांचेकडून नमुमंपास आप?ती धोके =नवारण 

काय�<म (DRR) मdये नॉलेज पाट�नर �हणून नमुमंपा सोबत नमुमंपातील 

:वभागातील आप?ती fयव3थापन कृती आराखडा या लेखा�शष�कातनू होणाaया 

एकूण रKकम 4. 3 कोट6, 80 लाख, 17 हजार 361 माL इतKया खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देRयात यावी."    

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

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 07. 07. 07. 07    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नमुमंपा w�णालयांकर6ता आवIयक औषधे, तदअनषु[ंगक उपभो�य व3त ु व 

वदैयsकय उपकरणे या बाबींची खरेद6 महाराS� शासना�या शासन=नण�यानसुार 

हाफकQन बायो-फामा�3यटु6क&स कॉप�रेशन �ल. (खरेद6 क/) माफ� त करणे�या    

73तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 31/05/2019 चे पL <. 

नमुमंपा/आरो�य/2995/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1129. 1129. 1129. 1129    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नमुमंपा w�णालयांकर6ता आवIयक औषधे, तदअनषु[ंगक उपभो�य व3त ु

व वदैयsकय उपकरणे या बाबींची खरेद6 महाराS� शासना�या शासन=नण�यानसुार 

हाफकQन बायो-फामा�3यटु6क&स कॉप�रेशन �ल. (खरेद6 क/) माफ� त करणे�या    

कामासबंधंातील 73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, शासन=नण�यात 

नमदू के&या7माणे 3था=नक 3वरा�य स3ंथां�या अ[धप?याखाल6ल आरो�य 

स3ंथांना लागणाaया औषधे, त`अनषु[ंगक उपभो�य व3त ूव वै̀ यsकय उपकरणे 

इ?याद6 बाबींची खेरद6 हाफकQन बायो-फामा�3यटु6क&स कॉप�रेशन �ल.(खरेद6 क/) 

यां�याकडून करावयाची अस&यास ?या :वभागांना तशी मभुा राह6ल असे नमदू 

आहे. ह6 बाब :वचारात घेऊन शासन=नण�यानसुार =न:वदा व खरेद6ची एकूण सव� 

7s<या हाफकQन बायो-फामा�3यटु6क&स कॉप�रेशन �ल. (खरेद6 क/) यां�यामाफ� त 

करावयाची अस&याने, नमुमंपा�या आरो�य :वभगाकर6ता औषधे, सिज�कल 

सा�ह?य, पॅथॉलॉजी सा�ह?य, इतर त`अनषु[ंगक उपभो�य व3त,ू वै̀ यsकय 

उपकरणे, 4�णालयीन फ=न�चर, मेBडकल गॅस पाईपलाईन उभारणी करणे इ. बाबी 

आवIयकतनेसुार वेळोवेळी हाफकQन बायो-फामा�3यटु6क&स कॉप�रेशन �ल. (खरेद6 

क/) यांचेमाफ� त खरेद6 करणे, व ?याकर6ताचा आवIयक =नधी वेळोवेळी 

हाफकQन बायो-फामा�3यटु6क&स कॉप�रेशन �ल. (खरेद6 क/) यांचेकड े वग� 

करणेस, याऐवजीयाऐवजीयाऐवजीयाऐवजी    हाफकQनहाफकQनहाफकQनहाफकQन    बायोबायोबायोबायो----फामा�3यटु6क&सफामा�3यटु6क&सफामा�3यटु6क&सफामा�3यटु6क&स    कॉप�रेशनकॉप�रेशनकॉप�रेशनकॉप�रेशन    �ल�ल�ल�ल. (. (. (. (खरेद6खरेद6खरेद6खरेद6    क/क/क/क/) ) ) ) 

या�ंयामाफ� तया�ंयामाफ� तया�ंयामाफ� तया�ंयामाफ� त    नमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�यानमुमंपा�या    आरो�यआरो�यआरो�यआरो�य    :वभागाकर6ता:वभागाकर6ता:वभागाकर6ता:वभागाकर6ता    औषधेऔषधेऔषधेऔषधे, , , , सिज�कलसिज�कलसिज�कलसिज�कल    सा�ह?यसा�ह?यसा�ह?यसा�ह?य, , , , 

पॅथॉलॉजीपॅथॉलॉजीपॅथॉलॉजीपॅथॉलॉजी    सा�ह?यसा�ह?यसा�ह?यसा�ह?य, , , , इतरइतरइतरइतर    त`अनषु[ंगकत`अनषु[ंगकत`अनषु[ंगकत`अनषु[ंगक    उपभो�यउपभो�यउपभो�यउपभो�य    व3तूव3तूव3तूव3त,ू , , , वै̀ यsकयवै̀ यsकयवै̀ यsकयवै̀ यsकय    उपकरणेउपकरणेउपकरणेउपकरणे, , , , 

4�णालयीन4�णालयीन4�णालयीन4�णालयीन    फफफफ=न�चर=न�चर=न�चर=न�चर, , , , मेBडकलमेBडकलमेBडकलमेBडकल    गॅसगॅसगॅसगॅस    पाईपलाईनपाईपलाईनपाईपलाईनपाईपलाईन    उभारणीउभारणीउभारणीउभारणी    करणेकरणेकरणेकरणे    इइइइ. . . . बाबीबाबीबाबीबाबी    7ायो[गक7ायो[गक7ायो[गक7ायो[गक    

त?वावरत?वावरत?वावरत?वावर    7थमत7थमत7थमत7थमत: 1 : 1 : 1 : 1 वषा�कcरतावषा�कcरतावषा�कcरतावषा�कcरता    परु:वणेसपरु:वणेसपरु:वणेसपरु:वणेस    परवानगीपरवानगीपरवानगीपरवानगी    `यावी`यावी`यावी`यावी. . . . त`नतंरत`नतंरत`नतंरत`नतंर    हाफकQनहाफकQनहाफकQनहाफकQन    

बायोबायोबायोबायो----फामा�3यटु6क&सफामा�3यटु6क&सफामा�3यटु6क&सफामा�3यटु6क&स    कॉप�रेशनकॉप�रेशनकॉप�रेशनकॉप�रेशन    �ल�ल�ल�ल. (. (. (. (खरेद6खरेद6खरेद6खरेद6    क/क/क/क/) ) ) ) या�ंयामाफ� तया�ंयामाफ� तया�ंयामाफ� तया�ंयामाफ� त    परु:वRयातपरु:वRयातपरु:वRयातपरु:वRयात    

येणाaयायेणाaयायेणाaयायेणाaया    सेवाचासेवाचासेवाचासेवाचा    आढावाआढावाआढावाआढावा    घेऊनघेऊनघेऊनघेऊन    पढु6लपढु6लपढु6लपढु6ल    वषा�कcरतावषा�कcरतावषा�कcरतावषा�कcरता    :वचारRयात:वचारRयात:वचारRयात:वचारRयात    यावायावायावायावा, , , , यायायाया    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह 

सचु:व&या7माणे मजुंर6 देRयात यावी...."""" 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 08. 08. 08. 08    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

साव�ज=नक w�णालय, वाशी येथील 210 w�णखाटा तरेणा वदैयsकय 

महा:वदयालय, नेwळ यांना वदैयsकय :वदयाYया��या श/ै2णक 7योजनाथ� देणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 01/06/2019 चे पL <. 

नमुमंपा/आरो�य/आ3था-2/3009/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1130. 1130. 1130. 1130    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"साव�ज=नक w�णालय, वाशी येथील 210 w�णखाटा तरेणा वदैयsकय 

महा:वदयालय, नेwळ यांना वदैयsकय :वदयाYया��या श/ै2णक 7योजनाथ� देणे�या 

73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह तरेणा वै̀ यsकय महा:व`यालय, 

ने4ळ यांना साव�ज=नक 4�णालय, वाशी येथे 210 4�णखाटा तरेणा वै̀ यsकय 

महा:व`यालय, तरेणा दंत महा:व`यालय, तरेणा sफिजओथेरपी महा:व`यालय व 

तरेणा न�स�ग महा:व`यालयातील :व`याYयाZ�या श/ै2णक 7योजनाथ� पवुU�या 

करारना�यातील अट6 / शतU तसेच 73तावातील नमदू अट6 / शतUनसुार �द. 

1/08/2018 त े 30/06/2019 काय�?तर व �द. 1/7/2019 त े �द.31/7/2021 

पयZत अशा एकूण 03 वषा��या कालावधीसाठx देRयाच े73ता:वत करRयात येत 

असनू सदर स3ंथेस 03 वषा��या कालावधीसाठx 4�णखाटा देRयात येत अस&या 

तर6 दर वषU आढावा घेऊन मा.आयKुत यांचेमाफ� त पढु6ल वषा�साठx कालावधी 

वाढवनू देRयास, सचु:व&या7माणे, मजंुर6 देRयात यावी." 



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

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 09. 09. 09. 09    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बहूऊ�े�शय इमारतीमधील जागा महापा�लका /ेLाबाहेर6ल नागर6क/स3ंथा यांनी 

अज� के&यास ?यासाठx भाडदेर =निIचत करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े

�दनांक 03/06/2019 च ेपL <. नमुमंपा/मालम?ता/1562/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1131. 1131. 1131. 1131    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बहूऊ�े�शय इमारतीमधील जागा महापा�लका /ेLाबाहेर6ल नागर6क/स3ंथा 

यांनी अज� के&यास ?यासाठx भाडदेर =निIचत करणे�या 73तावात नमदू 

करRयात आले&या बाबींसह, महापा�लका /Lेाबाहेर6ल नागर6क/स3ंथा यां�यासाठx 

सोबत�या “पcर�शSट-अ” मधील आयKुतांनी �शफारस केलेले दर लाग ू करणेस 

महाराS� महानगरपा�लका अ[ध=नयम कलम 79 अ'वये, सचु:व&या7माणे, मजुंर6 

देRयात 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 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेLातील महाराS� औ`यो[गक :वकास महामडंळा�या 

जलवा�हनीवwन थेट पाणी परुवठा होणाaया भागासाठx महापे त े�दघा जलवा�हनी 

टाकणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 07/06/2019 चे पL <. 

नमुमंपा/श.अ./1196/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1132. 1132. 1132. 1132    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेLातील महाराS� औ`यो[गक :वकास 

महामडंळा�या जलवा�हनीवwन थेट पाणी परुवठा होणाaया भागासाठx महापे त े

�दघा जलवा�हनी टाकणे�या कामासबंधंातील 73तावात नमदू करRयात आले&या 

बाबींसह, सदर कामाकर6ता IIT Bombay यांचे`वारे Proof Cheking मdये 

सचु:वणेत आले&या बदलामळेु अ=तcरKत बाबीं कराfया लागत अस&याने सधुार6त 

अदंाजपLकQय एकूण रKकम 4. 10 कोट6, 88 लाख, 88 हजार 531 माL 

इतKया सधुार6त खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देRयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मंममंंमंजरूजरूजूरजरू    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरप�लका काय�/Lेातील s<डा व सां3कृ=तक /ेLात उ&लेखनीय 

काम[गर6 करणारे s<डापटू व कलाकारांचा मा. सव�साधारण सभेत स'मान 

करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 07/06/2019 च े पL <. 

नमुमंपा/s<डा व सां3कृ./352/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1133. 1133. 1133. 1133    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरप�लका काय�/ेLातील s<डा व सां3कृ=तक /ेLात 

उ&लेखनीय काम[गर6 करणारे s<डापटू व कलाकारांचा मा. सव�साधारण सभेत 

स'मान करणे�या 73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, <Qडा/सां3कृ=तक 

/ेLात 7ा:वRया7ा0त खेळाडू/<Qडा माग�दश�क/<Qडा सघंटक व 

कलाकार/मा'यवरांचा स'मान 73तावातील अट6 व शतीनसुार नवी मुबंई 

महानगरपा�लका काय�/ेLातील <Qडा व सां3कृ=तक /Lेात उ&लेखनीय काम[गर6 

करणारे <Qडापटू व कलाकारांचा महानगरपा�लके�या वतीने 73तावातील धोरण 

अट6 व शतUनसुार स'मान करणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर6 देRयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    s<डाs<डाs<डाs<डा    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

  



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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�/ेLात :व:वध स3ंथांfदारे आयोिजत मॅरथॉन व 

त?सम 3पधा�कर6ता परवानगी धोरण व स:ुवधा सेवा श&ुक आकारणी करणे�या 

73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 07/06/2019 चे पL <. नमुमंपा/s<डा व 

सां3कृ./353/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1134. 1134. 1134. 1134    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�/ेLात :व:वध स3ंथांfदारे आयोिजत 

मॅरेथॉन व त?सम 3पधा�कर6ता परवानगी धोरण व स:ुवधा सेवा श&ुक आकारणी 

करणे�या 73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, 73तावातील अ.<. 1 त े

16 �या अट6 व शतUनसुार महापा�लका काय�/ेLामdये आयोिजत मॅरेथॉन व 

त?सम 3पधrकर6ता स:ुवधा वापराबाबतच ेपरवानगी श&ुक दर 73तावातील तKत ्

यामdये नमदू के&या7माणे  73ता:वत श&ुक व सरु/ अनामत रKकम अट6 व 

शतUस अनसु4न श&ुक दर लाग ूकरणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर6 देRयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    s<डाs<डाs<डाs<डा    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2222019019019019    

घणसोल6 सD�ल पाक�  मधील 3के�टगं cरकं, फुटबॉल टफ� , s<केट सराव पीच व 

ॲ�पी[थएटर वापराच ेधोरण व भाड ेश&ुक दर=निIचत करणे�या 73तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 07/06/2019 चे पL <. नमुमंपा/s<डा व सां3कृ./354/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1135. 1135. 1135. 1135    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"घणसोल6 सD�ल पाक�  मधील 3के�टगं cरकं, फुटबॉल टफ� , s<केट सराव 

पीच व ॲ�पी[थएटर वापराच े धोरण व भाड े श&ुक दर=निIचत करणे�या 

73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, 73तावातील अट6 व शतU <. 1 त े

18 नसुार नमुमंपानमुमंपानमुमंपानमुमंपा    घणसोल6घणसोल6घणसोल6घणसोल6, , , , सेसेसेसे----3  3  3  3  येथीलयेथीलयेथीलयेथील    सD�लसD�लसD�लसD�ल    पाक�पाक�पाक�पाक�     मधीलमधीलमधीलमधील    3के�टगं3के�टगं3के�टगं3के�टगं    cरकंcरकंcरकंcरकं    / / / / 

फुटबॉलफुटबॉलफुटबॉलफुटबॉल    टफ�टफ�टफ�टफ�     वववव    s<केटs<केटs<केटs<केट    टफ�टफ�टफ�टफ�     पीचपीचपीचपीच    वववव    ॲ�पी[थएटरॲ�पी[थएटरॲ�पी[थएटरॲ�पी[थएटर    वापराबाबतचेवापराबाबतचेवापराबाबतचेवापराबाबतचे    73ता:वत73ता:वत73ता:वत73ता:वत    भाडेभाडेभाडेभाड े   

श&ुकश&ुकश&ुकश&ुक    दरपLकदरपLकदरपLकदरपLक    अअअअ) ) ) ) 3केट6गं3केट6गं3केट6गं3केट6गं    cरगंcरगंcरगंcरगं    भाडशे&ुकभाडशे&ुकभाडशे&ुकभाडशे&ुक वववव    बबबब)))) फुटबॉलफुटबॉलफुटबॉलफुटबॉल    टफ�टफ�टफ�टफ�     / / / / s<केटs<केटs<केटs<केट    एcरनाएcरनाएcरनाएcरना    / / / / 

ॲ�पी[थएटरॲ�पी[थएटरॲ�पी[थएटरॲ�पी[थएटर    भाडशे&ुक7माणेभाडशे&ुक7माणेभाडशे&ुक7माणेभाडशे&ुक7माणे 3केट6ंग cरकं/फुटबॉल टफ� /s<केट टफ�  

पीच/ॲ�पी[थएटर वापराच ेधोरण सादर करRयास, तसेच अट6 व शतUस अनसु4न 

भाड ेश&ुक दर लाग ूकरणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर6 देRयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    s<डाs<डाs<डाs<डा    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

घणसोल6 सD�ल पाक�  मधील जलतरण तलाव वापराबाबत धोरण व भाडशे&ुक 

=निIचत करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 07/06/2019 चे पL <. 

नमुमंपा/s<डा व सां3कृ./355/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1136. 1136. 1136. 1136    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"घणसोल6 सD�ल पाक�  मधील जलतरण तलाव वापराबाबत धोरण व 

भाडशे&ुक =निIचत करणे�या 73तावात नमदू करRयात आले&या बाबींसह, 

73तावातील अट6 व शतU <. 1 त े31 नसुार  तसेच  नमुमंपानमुमंपानमुमंपानमुमंपा    घणसोल6घणसोल6घणसोल6घणसोल6, , , , सेसेसेसे----3  3  3  3  

येथीलयेथीलयेथीलयेथील    सD�लसD�लसD�लसD�ल    पाक�पाक�पाक�पाक�     मधीलमधीलमधीलमधील    जलतरणजलतरणजलतरणजलतरण    तलावतलावतलावतलाव    वापराबाबचेवापराबाबचेवापराबाबचेवापराबाबचे    73ता:वत73ता:वत73ता:वत73ता:वत    श&ुकश&ुकश&ुकश&ुक    दरा7माणेदरा7माणेदरा7माणेदरा7माणे 

जलतरण तलाव वापराच ेधोरण सादर करRयास, तसेच अट6 व शतUस अनसु4न 

श&ुक दर लाग ूकरणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर6 देRयात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    s<डाs<डाs<डाs<डा    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   �शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

आप?ती fयव3थापन :वभागामाफ� त नमुमंपा म¢ुयालय इमारतीकर6ता सामान 

तपासणीसाठx 3D X-ray baggage Inspection System मशीन हे सरु/ा 

उपकरणखरेद6 कwन आ3था:पत करणे�या 73तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 

11/06/2019 च ेपL <. नमुमंपा/आ.fय./237/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1137. 1137. 1137. 1137    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"आप?ती fयव3थापन :वभागामाफ� त नमुमंपा म¢ुयालय इमारतीकर6ता 

सामान     तपासणीसाठx 3D X-ray baggage Inspection System मशीन 

हे सरु/ा उपकरण     खरेद6 कwन आ3था:पत करणे�या 73तावात नमदू 

करRयात आले&या बाबींसह, आप?ती fयव3थापन :वभागामाफ� त नवी मुबंई 



महानगरपा�लकेच े म¢ुयालय इमारतीचे सरु/ेकर6ता महाराS� रा�य सरु/ा 

महामडंळा या शासकQय स3ंथेने केले&या �शफारशीनसुार म¢ुयालयात येणाaया 

नागर6क व अ§यांगत यांचे सामान तपासणीकर6ता 3D X-ray baggage 

Inspection System हे सरु/ा उपकरण खरेद6 करणे व 3 वष� वारंट6 कालावधी 

सपं&यानतंर पढु6ल 2 वष� देखभाल व द4ु3ती (Comprihensive) कर6ता होणारा 

सव� करासह एकूण खच� रKकम 4. 49 लाख, 33 हजार 580 मातर् इतKया 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर6 देRयात 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 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

मांस :व<Q परवाना सधुार6त श&ुक लाग ु करणे, मांस वाहतकु परवाना श&ुक 

=निIचत करणे व ता?परुता मांस :व<Q परवाना देणे�या  73तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 11/06/2019 चे पL <. नमुमंपा/आरो�य/पसे/100/2019    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1138. 1138. 1138. 1138    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    25 25 25 25 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"मांस :व<Q परवाना सुधार6त शु&क लागु करणे, मांस वाहतुक परवाना शु&क =निIचत 

करणे व ता?पुरता मांस :व<Q परवाना देणे�या 73तावात नमूद करRयात आले&या 

बाबींसह, कायदेशीर तरतुद/=नयम, व3तुि3थती, अज� शु&क, सुर/ा अनामत रKकम व 

:वलंब शु&क या सुधार6त शु&क लागु करRया�या 73तावातील दराऐवजीदराऐवजीदराऐवजीदराऐवजी    मामामामा. . . . सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    

सभासभासभासभा    खाल6ल7माणेखाल6ल7माणेखाल6ल7माणेखाल6ल7माणे    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    कर6तकर6तकर6तकर6त    आहेआहेआहेआहे....    

अ. 

<. 

:व<Q कD � 7कार =नय�मत 

वा:ष�क 

परवाना 

शु&क 

=नय�मत=नय�मत=नय�मत=नय�मत    

वा:ष�कवा:ष�कवा:ष�कवा:ष�क    

परवानापरवानापरवानापरवाना    

शु&कामdयेशु&कामdयेशु&कामdयेशु&कामdये    

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

सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    केलेल6केलेल6केलेल6केलेल6    

�शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

Lैमा�सक 

ता?पुरता 

परवाना 

शु&क 

Lमैा�सकLमैा�सकLमैा�सकLमैा�सक    ता?परुताता?परुताता?परुताता?परुता    

परवानापरवानापरवानापरवाना    

शु&कामdयेशु&कामdयेशु&कामdयेशु&कामdये    

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

सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    केलेल6केलेल6केलेल6केलेल6    

�शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

1111    2222    3333    4444    5555    6666    

1 [चकन :व<Q 4. 500/- 4444. 500/. 500/. 500/. 500/----    4. 2500/-  4444. 1500/. 1500/. 1500/. 1500/----        

2 मटन :व<Q 4. 750/- 4444. 750/. 750/. 750/. 750/----    4 3750/- 4444. 2250/. 2250/. 2250/. 2250/----    

3 ¨युफेन :व<Q 4. 1000/- 4444. 1000/. 1000/. 1000/. 1000/----    4. 5000/- 4444. 3000/. 3000/. 3000/. 3000/----    

4 पोक�  :व<Q 4. 1000/- 4444. 1000/. 1000/. 1000/. 1000/----    4. 5000/- 4444. 3000/. 3000/. 3000/. 3000/----    

5 [चकन व मटन 

एक�Lत :व<Q 

4. 1000/- 4444. 1000/. 1000/. 1000/. 1000/----    4. 5000/- 4444. 3000/. 3000/. 3000/. 3000/----    

6 मासळी :व<Q 4. 300/- 4444. 50/. 50/. 50/. 50/----    4. 1500/- 4444. 500/. 500/. 500/. 500/----    

7 मास/ंमासळी 

7<Qया कD � (को&ड 

3टोरेज) 

4. 

10,000/- 

4444. 10,000/. 10,000/. 10,000/. 10,000/----    ता?पुरता 

परवाना 

अनु�ेय 

नाह6. 

ता?पुरता परवाना 

अनु�ेय नाह6. 

8 मुळ 

गावठाणमधील 

मासळी 7s<या व 

:व<Q कD � 

4. 1000/- 4444. 500/. 500/. 500/. 500/----    4. 3000/-

अ 

4444. 1500/. 1500/. 1500/. 1500/----    

9 इतर 4. 500/- wwww.500/.500/.500/.500/----    4. 2500/- 4444. 2500/. 2500/. 2500/. 2500/----    

10 मासंमासंमासंमासं////मासळीमासळीमासळीमासळी////पशुधनपशुधनपशुधनपशुधन    

वाहतुकवाहतुकवाहतुकवाहतुक    करणेकरणेकरणेकरणे....    

4.1000/-

7ती मे.टन 

वाहन 

/मता 

4444.1000/.1000/.1000/.1000/----7ती7ती7ती7ती    

मेमेमेमे....टनटनटनटन    वाहनवाहनवाहनवाहन    

/मता/मता/मता/मता    

4. 3000/- 

7ती मे.टन 

वाहन 

/मता 

4444. 3000/. 3000/. 3000/. 3000/----    7ती7ती7ती7ती    

मेमेमेमे....टनटनटनटन    वाहनवाहनवाहनवाहन    

/मता/मता/मता/मता    

उपरोKतउपरोKतउपरोKतउपरोKत    पcर�शSटातपcर�शSटातपcर�शSटातपcर�शSटात    महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    केले&याकेले&याकेले&याकेले&या    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    महाराS� 

महानगरपा�लका अ[ध=नयम, 1949 मधील कलम 386 (2) अ'वये, सुच:व&या7माणे 

मंजुर6 देRयात यावी...."""" 

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



    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले&याकेले&याकेले&याकेले&या    आ2णआ2णआ2णआ2ण    उ[चतउ[चतउ[चतउ[चत    काय�वाह6साठxकाय�वाह6साठxकाय�वाह6साठxकाय�वाह6साठx    पाठ:वले&यापाठ:वले&यापाठ:वले&यापाठ:वले&या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद6याद6याद6याद6    

                                    माहेमाहेमाहेमाहे    25 25 25 25 जुनजनुजुनजनु    2019 2019 2019 2019 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

<<<<....    
नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावंेनावंेनावंेनावं े   आ2णआ2णआ2णआ2ण    सं./0तसं./0तसं./0तसं./0त    :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. . . . उषाउषाउषाउषा    कृSणाकृSणाकृSणाकृSणा    पाट6लपाट6लपाट6लपाट6ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 33 मधील भखुंड <. 8, सेKटर-2 येथील सावल6 तलाव 

/ेL �सडकोने महापा�लकेस ह3तांतर6त केले&या भखुडंाचा :वकास 

करRयासाठx मागील तीन वषr अदंाजपLकात =नधीची तरतदु 

के&यानतंरह6 ?या =नधीचा जबाबदार :वभागांकडून :व=नयोग 

करRयात आलेला नाह6.  तसेच ?या तलाव /Lेा�या :वकासाने 

बाधीत होणा-या पाL नागर6कां�या पनु�वसनाची कोणतीह6 उपाय 

योजना काय�वाह6 करRयांत आलेल6 नाह6.  ?यामळेु सदर6ल 

पcरसरात बकालपणा वाढलेला आहे.  तर6 या गोSट6ला जबाबदार 

असले&या अ[धकार6 वगा�स यो�य समज देऊन ?या तलाव /ेL 

पcरसराचा :वकास करणेसह शासनधोरणानसुार पाL नागर6कांच े

भरपाईसह पनु�वसन करणे.    

17 

जुन 

1139 

25/06/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृSणाकृSणाकृSणाकृSणा    पाट6लपाट6लपाट6लपाट6ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 33 घणसोल6तील महापा�लका :वभाग काया�लय हे 

अ?यतं दाट लोकव3ती असले&या अwंद र3?यालगत अस&याने तथे े

मनपा अ[धकृत वाहनांसह कामा=न�म?त येणा-या वाहनांमळेु 

वाहतकु क�डी होऊन नागर6कांना गरैसोईला सामोरे जावे लागत 

आहे.  तर6 घणसोल6 3टेशन व म¢ुय मह?वा�या मागा��या 

पcरसरातील सेKटर-2 व अ'य सेKटर मधील मनपा�या ता¨यात 

असले&या मोठया /ेLफळा�या भखुंडातील एका भागावर सव� सोई 

स:ुवधायKुत :वभाग काया�लयाची उभारणी करणे.    

18 

जुन 

1140 

25/06/2019 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृSणाकृSणाकृSणाकृSणा    पाट6लपाट6लपाट6लपाट6ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 33 घणसोल6तील महापा�लका :वभाग काया�लय हे 

अ?यतं दाट लोकव3ती असले&या अwंद र3?यालगत अस&याने तथे े

मनपा अ[धकृत वाहनांसह कामा=न�म?त येणा-या वाहनांमळेु 

वाहतकु क�डी होऊन नागर6कांना गरैसोईला सामोरे जावे लागत 

आहे.  तर6 मनपाने 3था=नक =नयोजन 7ा[धकरणा�या 7ा0त 

अ[धकारात जमीन अ[धtहण कायादयानसुार घणसोल6 सेKटर 2, 

3, 7 यामधील सव�साधारण वापरासाठxच ेमोकळे भखुंड अ[धtह6त 

कwन सव� सोई स:ुवधायKुत :वभाग काया�लयाची उभारणी  करणे.    

19 

जुन 

1141 

25/06/2019 

मजंूर 

 



4.4.4.4.    �ीम�ीम�ीम�ीमतीतीतीती....स=ुनतास=ुनतास=ुनतास=ुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

शासनाने मजंूर केले&या आकृतीबधंानसुार महानगरपा�लके�या 

आरो�य :वभागातील 7ाथ�मक आरो�य कD �, w�णालये या व अशा 

अ'य अ?यावIयक नागर6 सेवा स:ुवधेशी =नगडीत वग� 7वग� अ ,ब, 

क यामधील अनेक पदे �ह cरKत रा�हलेल6 आहेत.  ?यामळेु 

नागcरकांना योगय् स:ुवधा �मळत नाह6त. याची दखल न�द घेऊन 

महानगरपा�लकेतील वग� 7वरग् अ, ब, क cरKत पदनामांवर  

महानगरपा�लकेतील पाL कम�चार6 अ[धकार6 वगा�स पदो'नती 

देRयाबाबतचा 73ताव सादर करRयाचे आदेश जबाबदार :वभाग 

7मखुांना देऊन जन�हताथ� ?याची तातडीने काय�वाह6 व काय�पतु�ता 

करणे.    

20 

जुन 

1142 

25/06/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    �ीम�ीम�ीम�ीमतीतीतीती....स=ुनतास=ुनतास=ुनतास=ुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महानगरपा�लका �या7माणे महापौर बगं&याजवळील भखुंड हे 

अ[धtह6त करRयाची काय�वाह6 काय�पतु�ता केल6 आहे.  ?याच7माणे 

नेwळ नोडचा पवु� पिIचम /ेLाचा झालेला व होणारा सभंाfय 

:वकास :वचाराथ� घेऊन 3था=नक =नयोजन 7ा[धकरणा�या 7ा0त 

अ[धकारात जमीन अ[धtहण कायदयानसुार मनपा नेwळ :वभाग 

काया�लयासाठx नेwळ नोडमधील मोकळे भखुंड अ[धtह6त 

करRयाची काय�पतु�ता कwन =तथे सव� सोई स:ुवधायKुत 

महानगरपा�लका :वभाग काया�लयाची उभारणी करणे.    

21 

जुन 

1143 

25/06/2019 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    �ीम�ीम�ीम�ीमतीतीतीती....स=ुनतास=ुनतास=ुनतास=ुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

देशात रा�यात व नवी मुबंई शहरासह सव�L जुने पादचार6 

उ©डाणपलु पडRया�या दघु�टना घडत आहेत.  याची दखल घेऊन 

नेwळ पवु� पिIचमेला जोडणा-या 25 वषा�पवुU�या जु'या 

दरुाव3थेमधील अwंद असणा-या पादचार6 पलुा�या �ठकाणी नवीन 

पलुाची उभारणी करणे.    

22 

जुन 

1144 

25/06/2019 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    �ी�ी�ी�ीमममम. . . . सरेुखासरेुखासरेुखासरेुखा    अशोकअशोकअशोकअशोक    नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

�सडको�या शहर =नयोजन आराखडयानसुार आरो�य, बाजार मडंई, 

उदयान इ. नागर6 सेवा स:ुवधां�या महानगरपा�लके�या ता¨यातील 

आर./त परंत ु अ:वक�सत असले&या भखुंडांचा आर/णा�या 

वापरानसुार तातडीने :वकास करRयाची काय�वाह6 काय�पतु�ता करणे.    

23 

जुन 

1145 

25/06/2019 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    �ी�ी�ी�ीमममम. . . . सरेुखासरेुखासरेुखासरेुखा    अशोकअशोकअशोकअशोक    नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

शासनाने मजंुर केले&या नमुमंपा�या पदस¢ंया व आकृतीबधंातील 

तपशीलात उ&ले2खले&या पदनामांमधील cरKत पदनामांवर 

महानगरपा�लकेतील पाL पा�लका सेवक वगा�स पदो'नती देवनु ?या 

सेवक वगा��या �ानाचा अनभुवाचा वापर करदा?या नागर6कांना 

=नद�ष नागर6 सेवा स:ुवधा देRयासाठx करणे.    

24 

जुन 

1146 

25/06/2019 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    �ी�ी�ी�ीमममम. . . . सरेुखासरेुखासरेुखासरेुखा    अशोकअशोकअशोकअशोक    नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 103, मधील माता रमाबाई आंबेडकर नगर त ेछLपती 

सभंाजी नगर या �दशकेडील मdयवतU पावसाळी ना&याला सरं/क 

�भतं नस&यामळेु धोकादायक पcरि3थती =नमा�ण झालेल6 आहे. तर6 

?या �ठकाणी सरं/क �भतंीसह सरु/ा जाळीची तरतदु करणे.    

25 

जुन 

1147 

25/06/2019 

मजंूर 

 



10101010....    डॉडॉडॉडॉ. . . . जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके    नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�ज=नक w�णालय आ2ण माता बाल 

w�णालयामdये आयवुr�दक/ होमीओपॅथीक ओपीडी :वभाग सwु करणे 

व ?यास त?सम आयवुr�दक/होमीओपॅथीक औषधे यो�य 7माणात 

उपल¨ध करणे, तसेच मुबंई महानगरपा�लके7माणे काह6 7माणात 

आयवुr�दक व होमीओपॅथीक डॉKटरांची भरती करणे.    

26 

जुन 
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25/06/2019 

मजंूर 

 

11111111....    �ी�ी�ी�ी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7.<. 49, सेKटर 9 व 10 �या बाजुला असले&या उ`यानाच े

कंपाऊंड वॉल जुने झा&याने, सपंणू� खराब झाले आहे.  तर6 सदर 

�ठकाणी उ`यानास नवीन कंपाऊड वॉल  बस:वणे.    

27 
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25/06/2019 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    �ी�ी�ी�ी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7.<. 49, सेKटर  10 येथील 0लॉट नं. 8 ए वर असलेले उ`यान 

सशुो�भकरण  करणे.    

28 
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25/06/2019 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    �ी�ी�ी�ी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7.<. 49, मधील सव� पथ �दfयांना LED �दवे लावणे.    

29 
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25/06/2019 

मजंूर 

 

11114444....    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7.<. 12, सेKटर 2 येथील भारतर?न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

उ`यानात जेSठ नागर6कांकcरता :वरंगळुा कD � बांधणे.    

30 

जुन 

1152 

25/06/2019 

मजंूर 

11115555....    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7.<. 12, सेKटर  2 येथील नमुमंपा माफ� त 3वगUय �हदंहुदय 

साट बाळासाहेब ठाकरे बहुउददे�शय ईमारत उभारRयात आल6 

असनु, दसु-या व =तस-या मज&यावर अ§या�सका कD �ाची fयव3था 

करRयांत आल6 आहे.  सदर �ठकाणी :व`याYयाZना बसRयाकcरता 

बॅचDस तसेच प3ुतकांकcरता कपाटांची fयव3था करRयांत यावी. 

ईमारती�या चारह6 बाजूस लोखंडी tील बस:वRयात यावी. 

?याच7माणे ईमारती�या टॅरेसवर :वदयाYयाZना जेवणाची fयव3था 

करRयाकcरता अ`यावत पLाशडे उभारणे.    

31 
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25/06/2019 

मजंूर 

11116666....    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7.<. 12, सेKटर 2 येथील भारतर?न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

उ`यान तसेच सा�ह?य र?न अRणाभाऊ साठे उ`यानात नागर6कांना 

बसRयाकcरता गजेबो बांधणे.    

32 
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25/06/2019 

मजंूर 

17.17.17.17.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . wपाल6wपाल6wपाल6wपाल6    sक3मतsक3मतsक3मतsक3मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 96, नेwळ सेKटर 16, छLपती सभंाजी राजे उ`यान 

सशुो�भकरण करणे.    

47 

जुन 

1155 

25/06/2019 

मजंूर 

18.18.18.18.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . wपाल6wपाल6wपाल6wपाल6    sक3मतsक3मतsक3मतsक3मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 96, नेwळ सेKटर 16ए, भखुंड <. 150 व 151 हे 

सशुो�भकरण करणे.    

48 

जुन 

1156 

25/06/2019 

मजंूर 

19.19.19.19.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . wपाल6wपाल6wपाल6wपाल6    sक3मतsक3मतsक3मतsक3मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 96, नेwळ सेKटर 16, छLपती सभंाजी राजे उ`यानात 

:वरंगळुा कD � उभारणे.    

49 

जुन 

1157 

25/06/2019 

मजंूर 

20.20.20.20.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपाल6�दपाल6�दपाल6�दपाल6    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 35, घणसोल6 मधील भखुंड <.4 सामािजक स:ुवधा-1 व 

भखुंड <.5 सामािजक स:ुवधा-2 या आर./त भखुंडावर घणसोल6 

कॉलनीमधील नागcरकांकर6ता सां3कृ=तक समाज हॉल, मलुांसाठx 

अ§या�सका, लाय®र6, fयायामशाळा व बाजार मडंई करणे.    

50 
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21.21.21.21.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपाल6�दपाल6�दपाल6�दपाल6    सरेुशसरेुशसरेुशसरेुश    सकंपाळसकंपाळसकंपाळसकंपाळ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 35, घणसोल6 वसाहतीला लागनू असणाaया मोठया 

ना&यामdये असणारा गाळ काढणे व ना&याची दो'ह6 बाजुनी 

सरं/क �भतंी बांधून ना&यामdये पीसीसी कायम3वwपी 3वwपात 

करणे.    

51 

जुन 
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25/06/2019 
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22.22.22.22.    �ी�ी�ी�ी. . . . म�मतम�मतम�मतम�मत    :वजय:वजय:वजय:वजय    चौगलेुचौगलेुचौगलेुचौगलेु, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 23, ऐरोल6 सेKटर 10ए, येथील �स�नीया असो�शएशन 

सोसायट6 शजेार6 नाला बांधणे.    

52 

जुन 

1160 

25/06/2019 

मजंूर 

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

7भाग <. 23, ऐरोल6, सेKटर 10, येथे यशवतंराव चfहाण 

उ`यानात जेSठ नागर6क :वरंगळुा कD � बांधणे.    

53 

जुन 
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25/06/2019 

मजंूर 

24.24.24.24.    �ी�ी�ी�ी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 97, मधील जु'या असले&या :पवळया रंगा�या �दfयांचा 

7काश र3?यावर कमी पडत अस&यामळेु येथील नागcरकांना 

गरैसोईचा सामना करावा लागत अस&यामळेु येथे एल.ई.डी. चे �दवे 

लावणे.    

54 

जुन 
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25/06/2019 

मजंूर 

25.25.25.25.    �ी�ी�ी�ी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 97, मधील बaयाच �ठकाणी पदपथावर6ल चDबरची 

झाकणे तटुले&या आव3थते असनू ?या �ठकाणी एफ.आर.बी. 

झाकणे बस:वणे.    

55 

जुन 
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25/06/2019 

मजंूर 

26.26.26.26.    �ी�ी�ी�ी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 97, मधील सेKटर 18 येथील कै. तकुाराम ओंबळे 

समाज म�ंदर मdये :वभागातील :व`याYयाZसाठx वाचनालयाची सोय 

उपल¨ध कwन देणे.    

56 
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मजंूर 

27.27.27.27.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट6लपाट6लपाट6लपाट6ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 101, मधील कोकण भवन सेKटर -10 येथील 

पाsकZ ग�या समोर व सायन पनवेल महामागा�ला लागनू असले&या 

ना दwु3त ना&याच ेनतुनीकरण करणे.    

60 
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25/06/2019 

मजंूर 

28.28.28.28.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट6लपाट6लपाट6लपाट6ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 101, मधील आtोळी गांव येथील नमुमंपा शाळा <. 3, 

जवळील fयायामशाळा �ह िज&हा[धकार6 ठाणे (कलेKटर) यांनी 25 

त े 30 वषा�पवुU बांधलेल6 ह6 fयायामशाळा आजह6 ?या �ठकाणी 

स:ुवधांअभावी काय�रत नाह6. आtोळी गावातील तwणांना fयायाम 

करRयासाठx सी.बी.डी. सीव©ूस sकंवा नेwळ येथे दरू जावे लागत.े 

?यामळेु सदरची पLाशडे असलेल6 जुनी fयायामशाळा पाडून ?या 

�ठकाणी नfयाने सव� स:ुवधांयKुत नवीन fयायाम सा�ह?यासह 

नवीन fयायामशाळेची इमारत बांधणे.    

61 
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25/06/2019 

मजंूर 

29.29.29.29.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट6लपाट6लपाट6लपाट6ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 101, मधील सेKटर 25 येथील =नलगीर6 गाड�न 

को.हौ.सोसायट6 व एकता :वहार सोसायट6 समोर6ल म¢ुय 

र3?यालगत असले&या गटस� व फुटपाथची दरुाव3था झाल6 आहे. 

एकता :वहार सोसायट6�या गेट न.ं 1 जवळ गटारे तटुलेल6 आहेत. 

काह6 �ठकाणी गटारांच ेबांधकामह6 झालेले नाह6. क�च ेगटर मधून 

पावसाळी पाणी सdुदा पास होत नाह6 व पावसाच े पाणी 

सोसायट6मdये येRयाची दाट शKयता आहे. =नलगीर6 सोसायट6 

समोर अनेक �ठकाणी    

62 
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मजंूर 



    फुटपाथ तटुले&या अव3थते आहेत. इंटरलॉक =नघालेले आहेत. 

?यामळेु र�हवाIयांना चालRयास अडथळा =नमा�ण होत आहे. तर6 

सदर गटारे व फुटपाथ नfयाने बांधणे.    

   

30.30.30.30.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं6पसदं6पसदं6पसदं6प    �हाLे�हाLे�हाLे�हाL,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45, कोपरखैरणे मधील म¢ुय र3?यां�या पदपथांची 

दwु3ती करणे.    

63 
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25/06/2019 

मजंूर 

31.31.31.31.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं6पसदं6पसदं6पसदं6प    �हाLे�हाLे�हाLे�हाL,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45, कोपरखैरणे मधील सेKटर 3,6,व 7 मdये सेवरेज 

लाईनची दwु3ती करणे.    
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25/06/2019 

मजंूर 

32.32.32.32.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं6पसदं6पसदं6पसदं6प    �हाLे�हाLे�हाLे�हाL,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45, कोपरखैरणे सेKटर 6 येथील wम न.ं 10 त ेwम न.ं 

244 मधील म¢ुय र3?यावर6ल सेवरेज लाईनची दwु3ती करणे.    
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जुन 

1170 

25/06/2019 

मजंूर 

    

सह6सह6सह6सह6////----    

(((([चLा[चLा[चLा[चLा    बा:व3करबा:व3करबा:व3करबा:व3कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स[चवस[चवस[चवस[चव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


