
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 24 ऑग"ट 2018 रोजी भरले)या माहे जुल ै 2018 

म�ह+या�या सव�साधारण तहकूब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स3ं45त आ7ण मसदुा "व8पात 

खाल:ल;माणे आहे.:- 

>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. . . . 23232323....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका 4ेAातील साव�जBनक व सामदुाBयक शौचालयांची 

दैन�ंदन साफसफाई व देखभाल सव�समावेशक कंAाट पEदतीने करणे�या 

;"तावाबाबत, आयFुतांच े �दनांक 07/07/2018 चे पA �. नमुमंपा/उ.आ. 

("व.म.अ.)/245/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����....    555566664444....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 4ेAातील साव�जBनक व सामदुाBयक शौचालयांची 

दैन�ंदन साफसफाई व देखभाल सव�समावेशक कंAाट पEदतीने करणे�या 

;"तावात बाब �मांक 1 त े22 मEये नमदू करOयात आले)या बाबींसह, एकूण 

अदंािजत रFकम 8. 5 कोट:, 99 लाख, 75 हजार 916 माA इतFया वा>ष�क 

अपे34त खचा�स, नवी मुबंई महानगरपा�लका खेAातील साव�जBनक व सामदुाBयक 

शौचालयांची दैन�ंदन साफसफाई व देखभाल करOयाकर:ता >व>वध एज+सी / 

स"ंथा / NGO यांचेसोबत करOयात आलेले करारनामे रW करOयास व नवी मुबंई 

महानगरपा�लका 4ेAातील साव�जBनक व सामदुाBयक शौचालयांची दैन�ंदन 

साफसफाई व देखभाल सव�समावेशक कंAाट पEदतीने करOया�या धोरणास, 

सचु>व)या;माणे, ;शासकXय मजुंर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. 24.. 24.. 24.. 24.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

 बेलापरू से. 15 भ.ु �. 39 येथे बहुमजल: वाहनतळ >वक�सत करणे�या 

;"तावाबाबत, आयFुतांचे �दनांक 07/07/2018 चे पA �. 

नमुमंपा/शअ/1331/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 56. 56. 56. 565555. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"बेलापरू से. 15 भ.ु �. 39 येथे बहुमजल: वाहनतळ >वक�सत करणे�या 

कामासबंधंातील ;"तावात नमदू करOयात आले)या बाबींसह, एकूण रFकम          

8. 27 कोट:, 66 लाख, 03 हजार 695 माA इतFया खचा�स, सचु>व)या;माणे, 

;शासकXय मजंुर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. 31.. 31.. 31.. 31.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�जBनक वाहनतळ (Pay & Parking) चे दर 

Bनिcचत करणे�या ;"तावाबाबत, आयFुतांच े �दनांक 9/07/2018 चे पA �. 

नमुमंपा/पाकdग/ 2092/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 566. . 566. . 566. . 566.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�जBनक वाहनतळ (Pay & Parking) च े दर 

Bनिcचत करणे�या ;"तावात नमदू करOयात आले)या बाबींसह, ;"ता>वत 

सधुार:त दरास महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम कलम 243(2) नसुार 

महापा�लका वाहनतळ (Pay & Parking) च े दर Bनिcचत करOयास, 

सचु>व)या;माणे,  मजुंर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    ;शासनाकडे;शासनाकडे;शासनाकडे;शासनाकड े   परतपरतपरतपरत....    
  



>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. 35.. 35.. 35.. 35.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवा (सेवा ;वेश व सेवांचे वगiकरण) Bनयम 2018 

ला मा+यता �मळणेबाबत�या ;"तावाबाबत, आयFुतांचे �दनांक 10/07/2018 च े

पA �. नमुमंपा/;शा/आ"था-1/1660/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 567. . 567. . 567. . 567.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवा (सेवा ;वेश व सेवांचे वगiकरण) Bनयम 2018 

ला मा+यता �मळणेबाबत�या ;"तावात नमदू करOयात आले)या बाबींसह, 

;शासकXय सेवा, लेखा सेवा व तांjAक सेवा (सेवा ;वेश व सेवांच े वगiकरण) 

Bनयम 2018 �या ;ा8पास महाराef महानगरपा�लका अgधBनयमा�या कलम 

454, 455 व  457 अ+वये, सचु>व)या;माणे, मजंुर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    "थgगत"थgगत"थgगत"थgगत....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. 42.. 42.. 42.. 42.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

पर:मडंळ -2 4ेAातील �दघा त े कोपरखैरणे मधील सडलेले/गजंलेले खांब 

बदलणे�या ;"तावाबाबत, आयFुतांच े �दनांक 10/07/2018 चे पA �. 

नमुमंपा/श.अ./1362/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ����. 568. . 568. . 568. . 568.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"पर:मडंळ -2 4ेAातील �दघा त े कोपरखैरणे मधील सडलेले/गजंलेले खांब 

बदलणे�या कामासबंधंातील ;"तावात नमदू करOयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रFकम 8. 3 कोट:, 95 लाख, 93 हजार 265 माA इतFया खचा�स, 

सचु>व)या;माणे, ;शासकXय मजंुर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. 52.. 52.. 52.. 52.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 4ेAामधील ईईएसएल�या माEयामातनु ए"को तlवार 

एलईडी पथ�दवे बस>वOयाबाबत�या ;"तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 

12/07/2018 च ेपA �. नमुमंपा/श.अ./1395/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 569. . 569. . 569. . 569.     
�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 4ेAामधील ईईएसएल�या माEयामातनु ए"को 
तlवावर एलईडी पथ�दवे बस>वOयाबाबतच े धोरण Bनिcचत करOयाबाबत�या 

;"तावातील तFlयात नमदु के)या;माणे धोरणाlमक Bनण�यास, ;"तावात नमदू 

करOयात आले)या बाबींसह, सचु>व)या;माणे, मजंुर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    "थgगत"थgगत"थgगत"थgगत....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    ����. 54.. 54.. 54.. 54.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�4Aेातील उदयानां�या सव�समावेश कAांटाबाबत 

(performance based-comprehensive contract) फेर ;"ताव सादर 

करणे�या  ;"तावाबाबत, आयFुतांच े �दनांक 12/07/2018 च े पA �. 

नमुमंपा/उदयान/1246/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 570. . 570. . 570. . 570.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�4ेAातील उदयानां�या सव�समावेश कAांटाबाबत 

(performance based-comprehensive contract) फेर ;"ताव सादर 

करणे�या  कामासबंधंातील ;"तावात नमदू करOयात आले)या बाबींसह, 

सव�समावेश कंAाटात सरु4ा र4क याचंा समोवश करणेससव�समावेश कंAाटात सरु4ा र4क याचंा समोवश करणेससव�समावेश कंAाटात सरु4ा र4क याचंा समोवश करणेससव�समावेश कंAाटात सरु4ा र4क याचंा समोवश करणेस, , , , घसरगुडंीखाल: सॅन>पट घसरगुडंीखाल: सॅन>पट घसरगुडंीखाल: सॅन>पट घसरगुडंीखाल: सॅन>पट 

zकवा रबरमॅट लावणेस आ7ण उदयाना�ंया सव�समावेश कAाटं देताना zकवा रबरमॅट लावणेस आ7ण उदयाना�ंया सव�समावेश कAाटं देताना zकवा रबरमॅट लावणेस आ7ण उदयाना�ंया सव�समावेश कAाटं देताना zकवा रबरमॅट लावणेस आ7ण उदयाना�ंया सव�समावेश कAाटं देताना 

प{रमडंळBनहाय ठेका देणेप{रमडंळBनहाय ठेका देणेप{रमडंळBनहाय ठेका देणेप{रमडंळBनहाय ठेका देणे,,,, या सधुारणेसह अदंाजे अपे34त 8पये 3537.00 ल4 

इतFया खचा�स, सचु>व)या;माणे, ;शासकXय मजंुर: देOयात यावी." 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

    

        



महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले)याकेले)याकेले)याकेले)या    आ7णआ7णआ7णआ7ण    उgचतउgचतउgचतउgचत    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:    

                                        माहे माहे माहे माहे 20 20 20 20 जुल ैजलु ैजलु ैजलु ै2018 2018 2018 2018 ची ची ची ची सव�साधारण सव�साधारण सव�साधारण सव�साधारण तहकूबतहकूबतहकूबतहकूब    सभासभासभासभा    

अ.अ.अ.अ.    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ7णआ7णआ7णआ7ण    स3ं45तस3ं45तस3ं45तस3ं45त    >वषय>वषय>वषय>वषय    >वषय �>वषय �>वषय �>वषय �. . . . 

व म�हनाव म�हनाव म�हनाव म�हना    

ठराव �ठराव �ठराव �ठराव �. व . व . व . व     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ;ायअ�भ;ायअ�भ;ायअ�भ;ाय    

1.1.1.1.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . �श)पा सयू�कातं काबंळी�श)पा सयू�कातं काबंळी�श)पा सयू�कातं काबंळी�श)पा सयू�कातं काबंळी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""म�हला व बालक)याण स�मतीम�हला व बालक)याण स�मतीम�हला व बालक)याण स�मतीम�हला व बालक)याण स�मती"""" �ह >वशषे स�मती सन 2018-

2019 या वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

55 

जुल ै 

571 

24/08/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    }ीम}ीम}ीम}ीम.   .   .   .   }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . उषा प�ुषोlतम भोईरउषा प�ुषोlतम भोईरउषा प�ुषोlतम भोईरउषा प�ुषोlतम भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

                        महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 

अ+वये, ;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न 

महानगरपा�लका खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"आरो�य प{रर4ण व आरो�य प{रर4ण व आरो�य प{रर4ण व आरो�य प{रर4ण व व�ैयzकय सहा�य व�ैयzकय सहा�य व�ैयzकय सहा�य व�ैयzकय सहा�य 

स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह >वशषे स�मती सन 2018-2019 या वषा��या 

कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

56 

जुल ै 

572 

24/08/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . अजंल: अजय वाळंूजअजंल: अजय वाळंूजअजंल: अजय वाळंूजअजंल: अजय वाळंूज, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::---- 

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""पाणीपरुवठा व मलBनपाणीपरुवठा व मलBनपाणीपरुवठा व मलBनपाणीपरुवठा व मलBन::::"सारण स�मती"सारण स�मती"सारण स�मती"सारण स�मती"""" �ह >वशषे स�मती सन 

2018-2019 या वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

57 

जुल ै 

573 

24/08/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    }ी}ी}ी}ी. . . . >वशाल राजन डोळस>वशाल राजन डोळस>वशाल राजन डोळस>वशाल राजन डोळस, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""z�डा व सा"ंकृBतक काय��म स�मतीz�डा व सा"ंकृBतक काय��म स�मतीz�डा व सा"ंकृBतक काय��म स�मतीz�डा व सा"ंकृBतक काय��म स�मती"""" �ह >वशषे स�मती सन 

2018-2019 या वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

58 

जुल ै 

574 

24/08/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . अBनता सरेुश मानवतकरअBनता सरेुश मानवतकरअBनता सरेुश मानवतकरअBनता सरेुश मानवतकर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::---- 

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""समाजक)याण व झोपडप�ी सधुार स�मतीसमाजक)याण व झोपडप�ी सधुार स�मतीसमाजक)याण व झोपडप�ी सधुार स�मतीसमाजक)याण व झोपडप�ी सधुार स�मती"""" �ह >वशषे स�मती 

सन 2018-2019 या वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

59 

जुल ै 

575 

24/08/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    }ी  }ी}ी  }ी}ी  }ी}ी  }ी. . . . गणेश गगंाराम �हाAेगणेश गगंाराम �हाAेगणेश गगंाराम �हाAेगणेश गगंाराम �हाAे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----                                            

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

"""">वgध स�मती>वgध स�मती>वgध स�मती>वgध स�मती" " " " �ह >वशषे स�मती सन 2018-2019 या 

वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

60 

जुल ै 

576 

24/08/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.      }ी }ीम}ी }ीम}ी }ीम}ी }ीम. . . . ;�ा ;भाकर भोईर;�ा ;भाकर भोईर;�ा ;भाकर भोईर;�ा ;भाकर भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----                                            

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

"""">व�याथi व यवुक क)याण स�मती>व�याथi व यवुक क)याण स�मती>व�याथi व यवुक क)याण स�मती>व�याथi व यवुक क)याण स�मती"""""""" �ह >वशषे स�मती सन 

2018-2019 या वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

61 

जुल ै 

577 

24/08/2018 

मजंूर 

 



8.8.8.8.        }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . जय}ी एकनाथ ठाकूरजय}ी एकनाथ ठाकूरजय}ी एकनाथ ठाकूरजय}ी एकनाथ ठाकूर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----                                

महाराef महानगरपा�लका अgधBनयम�या कलम 30 अ+वये, 

;ा5त झाले)या अgधकाराचा वापर क�न महानगरपा�लका 

खाल:ल 13 सद"यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""उ�यान व शहर सशुो�भकरण स�मतीउ�यान व शहर सशुो�भकरण स�मतीउ�यान व शहर सशुो�भकरण स�मतीउ�यान व शहर सशुो�भकरण स�मती"""" �ह >वशषे स�मती सन 

2018-2019 या वषा��या कालावधीकर:ता "थापन करणे.    

62 

जुल ै 

578 

24/08/2018 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �.45, मधील कोपरखैरणे बस डपेो त े नॉथ� पॉ�ट 

शाळेसमार:ल हे�ह: �यटु: गटर बन>वणे व र"ता 8ंद:करण 

करणे.     

74 

जुल ै 

579 

24/08/2018 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

ई वॉड� कोपरखैरणे प{रसरातील आवारात "टँप काँ�Xट:करण 

करणे.    

75 

जुल ै 

580 

24/08/2018 

मजंूर 

 

11.11.11.11.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAेसगंीता सदं:प �हाAे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �.45, रणादेवी सोसायट: समोर हाफ राऊंड गटारे 

बन>वणे.    

76 

जुल ै 

581 

24/08/2018 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    }ी}ी}ी}ी. . . . ;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

(77) (77) (77) (77) ;भाग �. 58, वाशी से. 14, 17 येथील सव� पदपथ 

अBतशय दयBनय आहेत. सदरचे पदपथ �सडको Bन�म�त असनू 

कुठ)याह: ;कारची डागडूजी करOयाता आलेल: नाह:. तर: सव� 

पदपथ, नवीन गटारे, नवीन "लॅब, काह: �ठकाणी पदपथ कमी  

क8न  र"ता 8ंद:करण करणे, काह:  �ठकाणी हेवी �यटु:  

"लॅब  टाकून सव� पदपथांची  द8ू"ती  व  सशुो�भकरण  

करणे.        

77 

जुल ै 

582 

24/08/2018 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    }ी}ी}ी}ी. . . . ;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 58, वाशी ;भागातील सव� र"lयांची अBतशय 

दयBनय jबकट अव"था आहे. तर: ;भागातील सव� र"त े

डांबर:करण करणे.    

78 

जुल ै 

583 

24/08/2018 

मजंूर 

 

14.14.14.14.    }ी}ी}ी}ी. . . . ;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे;काश नानाभाऊ मोरे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 58, वाशी पामबीच र"lयावर से.14 अकँरवाला 

"कूल लगत "थाBनक जनतलेा र"ता �ाँ�सगं करOयासाठ| 

;चंड Aास होत असतो. तर: तथेे "कायवॉक बांधणे.    

79 

जुल ै 

584 

24/08/2018 

मजंूर 

 

15.15.15.15.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . श�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुार, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 10, ऐरोल: से. 20बी भखूंड �मांक 85 ग8ुकूल 

शाळेसमोर:ल मदैानात नवी मुबंई महानगरपा�लकेमाफ� त तारेचे 

कंुपण घालOयाचे काम स8ु आहे. सदर मदैानाची लालमाती, 

म8ुम टाकून मदैानाचा समतोलपणा क8न डागडुजी क8न 

मदैानाचे काम नाग{रकांना स>ुवधेसाठ| करणे.     

80 

जुल ै 

585 

24/08/2018 

मजंूर 

 

16.16.16.16.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . श�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुार, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 10, ऐरोल: भखूडं �मांक 47 येथील gच) �ने पाक� चे 

काम लवकरात लवकर करणे.    

81 

जुल ै 

586 

24/08/2018 

मजंूर 

 



17.17.17.17.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . श�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुारश�शकला अनतं सतुार, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 10, ऐरोल: से.20बी भखूंड �. 85 येथील मदैानात 

बहुउWेशीय इमारत उभारOयात यावी, �सडकोकडून 

महानगरपा�लकेला �मळणा�या अप�ुया भखूंडामळेु जनतलेा सव� 

स>ुवधा परु>वOयाकर:ता आपणांस अनेक भखूंडाची गरज 

भासणार आहे. परंत ु एवढे भखुंड आपणांस �मळतील zकंवा 

नाह: याबाबत शकंा आहे. lयामळेु �मळाले)या भखुंडावरच 

बहुउWेशीय इमारत उभी क8न सदर इमारतीमEये 

तळमज)यावर भ�य ओपन "टेज बांधOयात यावे. प�ह)या 

मज)यावर त8णांसाठ| जीम (�यायामशाळा) बांधOयात यावी. 

दसु�या मज)यावर अ�या�सका व सगंणक क4 बांधOयात 

यावे. तसेच Bतस�या मज)यावर म�हलांसाठ| उ�योग ;�श4ण 

वग� अशा ;कारची स>ुवधा उभा8न नाग{रकांना एकाच 

इमारतीत स>ुवधा �मळणे.    

82 

जुल ै 

587 

24/08/2018 

मजंूर 

 

18.18.18.18.    }ी}ी}ी}ी. . . . ल�मीकातं नामदेव पाट:लल�मीकातं नामदेव पाट:लल�मीकातं नामदेव पाट:लल�मीकातं नामदेव पाट:ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::---- 

;भाग �. 27, घणसोल: मEये 10 वषा�पवूi लोकस�ंये�या 

मानाने मलBन:"सारण वा�ह+या टाकOयात आले)या आहेत. 

lयानतंर घणसोल: प{रसरामEये झपा�याने लोकस�ंया वाढल: 

असनू lयाचा भार या मलBन:"सारण वा�ह+यांवर येत आहे. 

प{रणामी मलBन:"सारण वा�ह+या अ8ंद अस)याने �ठक�ठकाणी 

भ8न वाहत आहेत. lयामळेु प{रसरामEये दगु�धी पस8न 
नाग{रकां�या आरो�याचा ;cन Bनमा�ण झाला आहे. तर: येथील 

भागाचे Bन{र4ण क8न लोकस�ंये�या मानाने मो�या 

�यासा�या मलBन:"सारण वा�ह+या टाकणे.    

83 

जुल ै 

588 

24/08/2018 

मजंूर 

 

19.19.19.19.    }ी}ी}ी}ी. . . . नवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    
अनुसूgचत जमाती व इतर पारंपा{रक वनBनवासी (वन 
अgधका�याची मा+यता) अgधBनयम 206 कलम 3(2) अ+वये 
शासना�वारे देOयात आले)या सु>वधाकं{रता वनज�मनीची मागणी 
>वeणनूगर ते >वजयनगर हा र"ता लोकांचे दळणवळणासाठ| 
बांधणेसाठ| सदर वनज�मनीची मागणी "मा.उप वनसंर4क,ठाणे 
वन>वभाग,ठाणे" यांचे काया�लयाकड ेकरणे.     

84 

जुल ै 

589 

24/08/2018 

मजंूर 

 

20.20.20.20.    }ी}ी}ी}ी. . . . नवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 04, �दघा साठेनगर येथील OS-1 भूखंडावर उ�च 

साठवणूक 4मता असलेले उ�च"तर:य व भू�मगत जलकंूभ बांधणे.    

85 

जुल ै 

590 

24/08/2018 

मजंूर 

 

21.21.21.21.    }ी}ी}ी}ी. . . . नवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवतेनवीन मोरेcवर गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 04, �दघा साठेनगर येथील OS-1 भूखंडावर (UHP) 

नागर: आरो�य क� � व ;ाथ�मक तसेच माEय�मक मEयवतi शाळा 

बांधणे.    

86 

जुल ै 

591 

24/08/2018 

मजंूर 

 

22.22.22.22.    ॲडॲडॲडॲड. . . . }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . अपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

साने ग8ुजी बालउ�यानात Open Gym चे सा�हlय बस>वणे.   
87 

जुल ै 

592 

24/08/2018 

मजंूर 

 

23.23.23.23.    ॲडॲडॲडॲड. . . . }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . अपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

कै. हुताlमा मोरेcवर का�शनाथ गवत ेया माझे ;.�.9 येथील 

बहूउWेशीय इमारतीत वाचनालय व �यायाम शाळेस जागा 

अपरु: पडत असनू सदर इमारतीवर दोन मज)याचे वाढ:व 

बांधकाम करणे.    

88 

जुल ै 
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24/08/2018 

मजंूर 

 



24.24.24.24.    ॲडॲडॲडॲड. . . . }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . अपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सजंय गांधीनगर व नामदेव नगर येथील वाढती लोकस�ंया 

ल4ात घेता सदरहू नगरात मलBन:"सारण वा�ह+या व नवीन 

मो�या �यासा�या जलवा�ह+या टाकणे.    

89 

जुल ै 
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24/08/2018 

मजंूर 

 

25.25.25.25.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सुरेखा सुरेखा सुरेखा सुरेखा अशोक नरबागेअशोक नरबागेअशोक नरबागेअशोक नरबागे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    
शासन Bनण�य;माणे सन 2022 पय�त सवा�साठ| घरे या 
अ�भयानातंग�त रा�यातील नागर: 4ेAासाठ| �द. 01/01/2011 
रोजी अथवा lयापवूi अि"तlवात असले)या झोपडी संदभा�त अशा 
झोपडीत ;lय4 राहणा�या झोपडीधारकाचे सशु)क पनुव�सन केले 
जाणार आहे. सदर योजनेमधून झोपडीधारकास नवी मंुबई 
महापा�लका 4ेAात पडणा�या zकमतीत सदर झोप�ी�या बद)यात 
पुन�वसन सदBनका उपल�ध होणार आहेत. lयामुळे जर अपाA 
सशु)क पनु�वसन यो�य �दनाकं 01/01/2011 पूवi झोपडी 
अि"तlवात होती zकंवा कसे हे ठर>वOयाक{रता लवकरात लवकर 
नवी मंुबईतील झोपडप�ी वसाहतीचे सव 4ण करOयात यावे. 
शासनातफ   उFत Bनण�या�वारे घो>षत केलेले आहे. तर: नवी मंुबई 
महानगरपा�लका सदर �द.01/01/2011 पय�तचा झोपडीधारकाचा 
सव  करणे    

93 

जुल ै 
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26.26.26.26.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सरेुखा अशोक सरेुखा अशोक सरेुखा अशोक सरेुखा अशोक नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 103, सी.बी.डी. मEये असलेले परू BनयAंण बधंारा 

हे Bनसग�र�य �ठकाण असनू येथे Bनसगा�ने �दलेले वरदान 

आहे. येथील धबधबा पाहOयासाठ| नवी मुबंई तील नाग{रक 

खूप गद¡ करत असतात. या �ठकाणी नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेमाफ� त दोन सरु4ार4काची आवcयकता आहे. 

कारण येथ ेयेणा�या लोकांचा खूप Aास उ¢वत असतो. येथील 

जवळपास असलेले जय दगुा�माता नगर मधील नागर:कांना पण 

Aास होत असतो अनेकवेळा लटुमार व मारामार:चे ;कार घडले 
आहेत. या�ठकाणी सरु4ा र4काची अlय अवcयकता आहे तर: 

सरु4ार4कांची नेमणूक करणे.    

94 
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27.27.27.27.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सरेुखा अशोक नरबागेसरेुखा अशोक नरबागेसरेुखा अशोक नरबागेसरेुखा अशोक नरबागे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 103, सी.बी.डी., सभंाजीनगर व दगुा�माता नगर 

पावसाळी नाला अपणु� अस)यामळेु ड£गर भागातील पावसाळी 

पाणी ड£गरा�या कडलेा असलेल: अeट>वनायक सोसायट: g¤न 
�हेल: सोसायट: असनू येथील नागर:कांस पावसा�या पाOयाचा 

खूप Aास  होत असनू येथील पावसाळा नाला जय दगुा�माता 

नगर त ेसभंाजीनगर म�ुय ना)याशी जोडणे.    

95 

जुल ै 

597 

24/08/2018 

मजंूर 

 

28.28.28.28.    }ी}ी}ी}ी. . . . अशोक बाअशोक बाअशोक बाअशोक बा. . . . गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

;भाग �. 102, सी.बी.डी. मधील डॉ.हेगडवेार उ�यानातील 

कंुपन �भतंीची तटुलेल: सरं4क जाळी व इतर आवcयक कामे 
करणे.     

96 

जुल ै 

598 

24/08/2018 

मजंूर 

 

29.29.29.29.    }ी}ी}ी}ी. . . . अशोक बाअशोक बाअशोक बाअशोक बा. . . . गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

;भाग �. 102, सी.बी.डी. मधील से.09 सBुनल गावसकर 

मदैाना�या बाजूला असले)या झोपडप�ीतील र�हवाशी 

यां�याक{रता पदपथ तयार करणे.    

97 

जुल ै 

599 

24/08/2018 

मजंूर 

 

30.30.30.30.    }ी}ी}ी}ी. . . . अशोक बाअशोक बाअशोक बाअशोक बा. . . . गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

;भाग �. 102, सी.बी.डी. मधील सेFटर 2 मधील पावसाळी 

गटारांची च�बर द8ु"ती व इतर आवcयक कामे करणे.    

98 
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मजंूर 

 



31.31.31.31.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सगंीता �दल:प बो�हाडेसगंीता �दल:प बो�हाडेसगंीता �दल:प बो�हाडेसगंीता �दल:प बो�हाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

(99) (99) (99) (99) ;भाग �. 76, सानपाडा से. 4 कामगार नेत े            

}ी. ट:. एस.् बोराड े उ�यानामागील भखूंड �. 13/A येथ े

बहुउWेशीय इमारत बांधणे.     

99 

जुल ै 
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24/08/2018 

मजंूर 

 

32.32.32.32.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . सगंीता �दल:प बो�हाडेसगंीता �दल:प बो�हाडेसगंीता �दल:प बो�हाडेसगंीता �दल:प बो�हाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

;भाग �. 76, सानपाडा सेFटर 8 "सयुोग समहू" सोसायट: 

समोर:ल पदपथाची दरुाव"था झाल: असनू ती न�याने पदपथ 

बांधणे.      

100 

जुल ै 

602 

24/08/2018 

मजंूर 

 

33.33.33.33.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . उषा प�ुषोlतम भोईरउषा प�ुषोlतम भोईरउषा प�ुषोlतम भोईरउषा प�ुषोlतम भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरो�य >वभागात काम कर:त 

असणा�या �लकं वक� र (आशा) गे)या 10 वषा�पासनू काम 

कर:त आहेत. lयांनी केले)या कामाचा मोबदला हा शासनाचा 

जी. आर. ;माणे कामावर आधार:त �दला जातो. हया �लकं 

वक� र आप)या करदाlया नवी मुबंई�या नाग{रकांकड े जाऊन 

काम कर:त अस)यामळेु आप)या नवी मुबंई महानगरपा�लकेने 

आप)या 4ेAात काम करOया�या �लकं वक� र (आशा) यांना 

दरमहा 5000/- �पये देणे.    

101 
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34.34.34.34.    }ी}ी}ी}ी. . . . Bनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 29, घणसोल: 2 मधील �हाA ेआळी म�ुय र"ता 

}ी हनमुान म�ंदरा�या मागनू }ी. अशोक �शदें यांच े

घरासमो8न टेटरआळीतनू बाळराम बाळा रामवाडीतील साव�. 

शौचालय खाडी�या मो�या ना)यापय�त पावसाळी पाणीवाहून 

नेOयासाठ| गटार बांधOयात यावे. जे गटार ¤ामपचंायत 

असताना बांधलेले आहे. �हाA ेआळी टेटरआळी बाळारामवाडी 

येथील नागर: व"तीतील सांडपाणी याच गटारातनू जात असत.े 

हे गटार खराब झा)यामळेु नवीन बांधणे.     

102 

जुल ै 

604 

24/08/2018 

मजंूर 

 

35.35.35.35.    }ी}ी}ी}ी. . . . Bनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 29, घणसोल: 2 मधील अनतंनगर येथील }ी. 

"व5नील zकशोर �हाA ेयांचे घरासमो8न छ. �शवाजी महाराज 

तलावाजवळून �हाA ेआळी कै.गटू पोशा �हाA ेचौक माग� येथून 

तीनबावडी येथील खाडीकड ेजाणारे मोठे गटारापय�त पावसाळी 

पाणी वाहून नेOयासाठ| मोठे गटार बांधOयात यावे, अनतंनगर, 

�हाA े आळी, तीनबावडी येथील नागर: व"तीसाठ| सांडपाणी 

याच गटारातनू जात असत े हे गटार खराब झा)यामळेु न>वन 

बांधणे.    

103 

जुल ै 

605 

24/08/2018 

मजंूर 

 

36.36.36.36.    }ी}ी}ी}ी. . . . Bनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगतापBनवlृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;भाग �. 29, घणसोल: 2 मधील �हाA े आळी येथील }ी 

उlतम पढंर:नाथ �हाA े यांचे घराजवळून उlतरेकड े }ी. 

परशरुाम �हाA े यां�या घराजवळून बौEद>वहारा समो8न 

तीनबावडी येथील खाडीकड े जाणा�या मो�या गटारापय�त 

पावसाळी पाणी वाहून नेOयास मोठे गटारास बांधOयात यावे, 

जे गटार ¤ामपचंायत असताना बांधले आहे. �हाA े आळी, 

तीनबावडी येथील नागर: व"तीतील पाणी याच गाटरातनू जात 

असत ेहे गटार खराब झाले आहे. lयामळेु त ेनवीन बांधणे.    

104 

जुल ै 

606 

24/08/2018 

मजंूर 

 

37.37.37.37.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . वशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;. �. 51 मधील कै. शकंरराव नाईक मदैानातील इमारतीचे 

आतील व बाहेर:ल डागडूजीचे काम करणे.     

120 

जुल ै 

607 

24/08/2018 

मजंूर 

 



38.38.38.38.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . वशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;. �. 51 मधील पदपथाची दरुाव"था झाल: असनू तथे े

न�याने पदपथ बन>वणे.    

121 

जुल ै 
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24/08/2018 

मजंूर 

 

39.39.39.39.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . वशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईकवशैाल: तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

;. �. 51 मEये >व>वध �ठकाणी नाग{रकांना तसेच जेeठ 

नाग{रकांना बसOयासाठ| Bनवारा शडे व ब�चेस बस>वणे.    

122 

जुल ै 

609 

24/08/2018 

मजंूर 

 

40.40.40.40.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . �पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

ने�ळ सेFटर 16 येथील छAपती सभंाजी राजे उदयानातील 

जॉगींग fॅकची सधुारणा करणे.     

123 

जुल ै 

610 

24/08/2018 

मजंूर 

 

41.41.41.41.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . �पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

ने�ळ सेFटर 16 ए, 16 व 18 येथील डे̈ ीज, कचरा माती 

पणु�पणे उचलणे.    

124 

जुल ै 

611 

24/08/2018 

मजंूर 

 

42.42.42.42.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . �पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत�पाल: zक"मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

ने�ळ, सेFटर 16 येथील तकुाराम �दघे चौकात रेल:ंग बस>वणे.    
125 

जुल ै 

612 

24/08/2018 

मजंूर 

 

43.43.43.43.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . मBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

पावणेगांव ;ाथ�मक/माEय�मक शाळेत >वदयाथा�साठ| ब©च (बाके) 

उपल�ध करावीत �श4कांना टेबल खुचi कपाट �यव"था करणे.     

137 

जुल ै 

613 

24/08/2018 

मजंूर 

 

44.44.44.44.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . मBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

}�मकनगर ;ाथ�मक/माEय�मक शाळेत >वदयाथा�साठ| ब©च 

(बाके) उपल�ध करावीत �श4कांना टेबल खुचi कपाट �यव"था 

करणे.    

138 

जुल ै 

614 

24/08/2018 

मजंूर 

 

45.45.45.45.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . मBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईरमBनषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

पावणेगांव ;ाथ�मक/माEय�मक शाळा व }�मकनगर 

;ाथ�मक/माEय�मक शाळासाठ| >वदयाथi स�ंया/तकुडी नसुार 

�श4क उपल�ध करणे.    

139 

जुल ै 

615 

24/08/2018 

मजंूर 

 

46.46.46.46.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . कमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

घणसोल: सेFटर 15/कौल आळी "मशान भमुी ह: >पडीजात 

कौल आळी/पाट:ल आळी आ7ण सेFटर 1 त े 9 मधील लोक 

वापर कर:त असनु घणसोल: नोड >वक�सत होत असनु लोक 

स�ंये�या तलुनेने भ>वeयात "मशान भखुंड �सडको कडुन 

ह"तांतर:त क�न अदयावत अशी "मशान भमुी करणे        

140 

जुल ै 

616 

24/08/2018 

मजंूर 

 

47.47.47.47.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . कमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

घणसोल: एफ >वभाग काया�लयात कायम "व�पी म�हला 

बालक)याण तफ   "वतAं >वभाग "थापन करOयात यावे जेणे 

क�न बचत गट "थापन करणे बचत गट नतुनीकरण करणे 

>वEवा म�हलांना प{रlयतकता राबवOयात येणा-या योजना 

अशी अनेक कामे करOयासाठ| �दघा त े कोपरखैरणे लोकांना 

सी.बी.डी. येथे जावे लागत असनु म�हलांचा पणु� �दवस व 

खचiक असनु आपण लवकरात लवकर घणसोल: येथे मEयावर 

काया�लय करणे.    

141 

जुल ै 

617 

24/08/2018 

मजंूर 

 

48.48.48.48.    }ीम}ीम}ीम}ीम. . . . कमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:लकमल धनाजी पाट:ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

घणसोल: एफ >वभागात 13 ;भाग मोडत असनू तथे ेम�हला 

बालक)याण >वभाग माफ� त दोन समहु सघंटक अपरेु पडत 

असनु ;lयेक ;भागात 1 समहु सघंटक नेमOयात यावे जेणे 

क�न म�हला बालक)याण >वभागामाफ� त चाल ु असले)या 

योजनाचा तळागाळातील लोकांपय�त पोह>वणे.    

142 

जुल ै 

618 

24/08/2018 

मजंूर 

 

 



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 78.. 78.. 78.. 78.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सव�साधारण सभेने �द. 26.08.2016 रोजी पार:त 

केलेला ठराव �. 1198 व �द.15.02.2017 रोजीचा ठराव �. 1274 मधील 

उपसचूना अशंत: Bनलjंबत करOयाबाबत. शासन Bनण�य �मांक :- नमुमं-

1217/;.�.229/17/न>व-28, �दनांक 30 जून 2018 अ+वये अ�भवेदन करणे. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 619. . 619. . 619. . 619.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सव�साधारण सभेने �द. 26.08.2016 रोजी 

पार:त केलेला ठराव �. 1198 व �द.15.02.2017 रोजीचा ठराव �. 1274 

मधील उपसचूना अशंत: Bनलjंबत करOयाबाबत�या अनषुगंाने महानगरपा�लकेने 

अ�भवेदन करणे" 

Bनण�यBनण�यBनण�यBनण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

    

                सह:सह:सह:सह:////----    

            ((((gचAाgचAाgचAाgचAा    बा>व"करबा>व"करबा>व"करबा>व"कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सgचवसgचवसgचवसgचव        
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