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

    

महानगरपा�लके�या श�नवार, �दनांक 17 फे"वुार# 2018 रोजी भरले)या माहे फे"वुार# 2018 

म�ह*या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स2ं34त आ6ण मसदुा 7व8पात 

खाल#ल:माणे आहे.:- 

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. . . . 01010101    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018201820182018    

इ�तवAृतइ�तवAृतइ�तवAृतइ�तवAृत – �दनांक 20 CडसEबर 2017 �दनांक 02 जानेवार# 2018 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 02. 02. 02. 02    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        
2018201820182018    

:FनोAतरे:FनोAतरे:FनोAतरे:FनोAतरे    

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. . . . 00003333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    

2018201820182018    

ऐरोल# से-15 येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 7मारका�या जवळील म.रा.=व.=व. 

कंपनी उपकE N 4लॉट न.ं12, से-14 येथे 7थलांतर#त करQया�या :7तावाबाबत, 

आयRुतांच े�दनांक 18/01/2018 चे पS ?. नमुमंपा/श.अ./119/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????....    187187187187        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"ऐरोल# से-15 येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 7मारका�या जवळील म.रा.=व.=व. 

कंपनी उपकE N 4लॉट न.ं12, से-14 येथ े7थलांतर#त करQया�या कामासबंधंातील 

:7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण रRकम X. 8 कोट#, 33 

लाख, 41 हजार 193 माS इतRया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकYय मजुंर# 

देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 04. 04. 04. 04    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

कोपरखैरणे सेRटर 14 भखूंड ?. 22 येथ े नागर# आरो[य कE N बांधणे�या 

:7तावाबाबत, आयRुतांचे �दनांक 16/01/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./103/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 188. . 188. . 188. . 188.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"कोपरखैरणे सेRटर 14 भखुंड ?. 22 येथे नागर# आरो[य कE N बांधQया�या 

कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण रRकम X. 2 

कोट#, 67 लाख, 09 हजार 360 माS इतRया खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 05. 05. 05. 05    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

महापा�लका मालकY�या मालमAतांवर य�ुनपोल होड]ग, गॅ*_#, पादचार# 

पलु(एफओबी), "ीज पॅनलवर#ल जा�हराती, cY 7टॅडींग य�ुनट उभारणे, Aयापासनू 

महापा�लकेस उAप*न देणे, पdरसराच े सशुो�भकरण करणे, �नगा व देखभाल 

दXु7ती करणे यासाठe 07 वषf कालावधीसाठe खाजगी साव�ज�नक सहभाग 

(Public Private Partnership) या तAवावर जा�हरातीच ेहRक देऊन =वक�सत 

करQया�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 19/01/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/परवाना =वभाग/154/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 189. . 189. . 189. . 189.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"महापा�लका मालकY�या मालमAतांवर य�ुनपोल हो)डींग, गॅ*_#, पादचार# पलु 

(एफओबी), "ीज पॅनलवर#ल जाह#राती, cY 7टँडींग य�ुनट उभारणे, Aयापासनू 

महापा�लकेस उAप*न देणे, पdरसराच े सशुो�भकरण करणे, �नगा व देखभाल 

दXु7ती करणे यासाठe Public Private Partnership (PPP) तAवावर ई-�न=वदा 

:xकयेyवारे जाह#रातीच े हRक 07 वषा��या कालावधीसाठe खाजगी जाह#रात 

एज*सीस देणे व तyनतंर जाह#रात माzयमे महापा�लकेस ह7तांतर करणे व 

जाह#रात एज*सीमाफ� त कामे कXन घेणेबाबत�या तसेच जा�हरात माzयमां�या 



स|ंयेत पdरि7थतीनXुप घट/वाढ करणेच े अ�धकार मापा�लका आयRुत यांना 

देणेबाबत�या धोरणाAमक :7तावास महारा�_ महानगरपा�लका अ�ध�नयमाच े

कलम 79(क) नसुार, :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, 

सचु=व)या:माणे, मजुंर# देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 06. 06. 06. 06    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

वाशी सेRटर 16ए येथील अि[नशमन कE N त ेसेRटर 15 येथील =वभाग काया�लय 

पय�त म|ुय र7Aयालगत असले)या 7टॅाम वॉटर डेन् व फुटपाथच े बांधककाम 

करQया�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 19/01/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./124/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 190. . 190. . 190. . 190.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"वाशी सेRटर 16ए येथील अि[नशमन कE N त े सेRटर 15 येथील =वभाग 

काया�लय पय�त म|ुय र7Aयालगत असले)या 7_ॉम वॉटर �ने व फुटपाथच े

बांधकाम करQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या 

बाबींसह, एकूण रRकम X. 2 कोट#, 82 लाख, 82 हजार 895 माS इतRया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 07.. 07.. 07.. 07.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

घणसोल# सेRटर-6 येथील भखुंड ?मांक 17 येथे म�हला स3मीकरण कE N 

बांधQया�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 19/01/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./125/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 191. . 191. . 191. . 191.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"घणसोल# सेRटर-6 येथील भखुंड ?मांक 17 येथे म�हला स3मीकरण कE N 

बांधQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रRकम X. 1 कोट#, 78 लाख, 59 हजार 285 माS इतRया खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, सधुार#त :शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 08.. 08.. 08.. 08.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

तभुf से.23 जनता माकf ट येथील र7Aयांची सधुारणा व S.W.Drain बांधQया�या 

:7तावाबाबत, आयRुतांचे �दनांक 19/01/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./126/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 192. . 192. . 192. . 192.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"तभुf से. 23 जनता माकf ट येथील र7Aयाची सधुारणा व S.W.Drain 

बांधQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रRकम X. 2 कोट#, 75 लाख, 04 हजार 829 माS इतRया खचा�स, 

सचु=व)या:माणे,  :शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 09.. 09.. 09.. 09.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका अि[नशमन =वभागासाठe नवीन वाहने खरेद# 

करQया�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 22/01/2018 चे पS ?. 

जा.?./अ[नी म|ुयालय/वाशी/ 783/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 193. . 193. . 193. . 193.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका अि[नशमन =वभागासाठe नवीन वाहने खरेद# 

करQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रRकम X. 9 कोट#, 05 लाख, 49 हजार 720 माS इतRया खचा�स, महारा�_ 

महानगरपा�लका अ�ध�नयमाचा कलम 73(क) अ*वये, सचु=व)या:माणे, 

:शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    मजंूमजंूमजंूमजंूरररर....    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

महारा�_ नागर# सेवा (�श7त व अ=पल) �नयमानसुार =वभागीय चौकशीअतंी डॉ. 

�दपक रामचंN परोपकार#, सहा�यक आरो[य अ�धकार# यांना महारा�_ 

महानगरपा�लका अ�ध�नयमातील कलम-56(2)(क) मधील “समय�ेणीतील 

खाल�या सहा ट44यांवर आणणे” ह# :7ता=वत शा7ती कायम करणे�या 

:7तावाबाबत, आयRुतांचे �दनांक 03/02/2018 चे पS ?. 

जा.?.नमुमंपा/:शा/आ7था-6/:.?.फ-व.ैधा./270/2018. 



ठरावठरावठरावठराव    ????. 194. . 194. . 194. . 194.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"महार�_ नागर# सेवा (�श7त व अ=पल) �नयमानसुार =वभागीय चौकशीअतंी   

डॉ. �दपक रामचंN परोपकार#, सहा�यक आरो[य अ�धकार# यांना महारा�_ 

महानगरपा�लका अ�ध�नयम कलम 56(2)(क) मधील ‘‘समय�ेणीतील खाल�या 

सहा ट44यांवर आणणे’’ ह# :7ता=वत शा7ती कायम करQया�या, :7तावात नमदू 

करQयात आले)या बाबींसह,   सचु=व)या:माणे, मजुंर# देQयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 11.. 11.. 11.. 11.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

नमुमंपा काय�3ेSात टायफॉईट कं�यगेुट �हॅRसीन (Typhoid Conjugate 

Vaccine) :क)प राब=वणे�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 05/02/2018 

चे पS ?. जा.?.नमुमंपा/आरो[य/712/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 195. . 195. . 195. . 195.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"नमुमंपा काय�3ेSात टायफॉईड कं�यगेुट �हॅRसीन (Typhoid conjugate 

vaccine) :क)प राब=वणे, याकdरता आवFयक लस जाग�तक आरो[य 

सघंटने�या �शफारशीनसुार मे. भारत बायोटेक या उAपादकाकडून खरेद# करणेस 

व :क)पाकर#ता एकूण अपे23त खच� X. 625 ल3 खच� करQयास, :7तावात 

नमदू करQयात आले)या बाबींसह, सचु=व)या:माणे, :शासकYय मजुंर# देQयात 

यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
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                                                    माहे माहे माहे माहे 17 17 17 17 फे"वुार# फे"वुार# फे"वुार# फे"वुार# 2018 2018 2018 2018 ची ची ची ची सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभा सभा सभा सभा     

अ.अ.अ.अ.    

????....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ6णआ6णआ6णआ6ण    स2ं34तस2ं34तस2ं34तस2ं34त    =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.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 12 सेRटर 02 येथील =:ती सोसायट# रो हाऊस न-ं 

10 त े4लॉट न.ं 70 पय�त, तसेच सी 432 त ेसी 565 पय�त 

व आरंभ सोसायट# रो. हाऊस न.ं 01 त े रो हाऊस न.ं 12 

पय�त मेनलाईन, =:तम सोसायट# रो. हाऊस न-ं33 त ेअ�भनव 

रहाटे यां�या घरापय�त व �म�लदं सोसायट# रो, हाऊस न.ं1 त े

रो हाऊस न.ं 13 पय�त मेनलाईन, =वशाल हौ�सगं सोसायट#, 

4लॉट न ं18 त ेसाई सदन सोसायट# रो हाऊस न-ं1 पय�त व           

ई 369 त े ई 456 अिजंRय हॉि7पटल दर�यान तसेच �ी 

�सिzद गणेश रो. हाऊस न.ं 1 त ेई -356 पय�त, ई 356 त े

4लॉट न.ं 32 पय�त, सी 347 त े=:ती रो. हाऊस न.ं 9 पय�त 

�या सव� �सडको का�लन मेन मल�न:7सारण वा�ह*या Aवर#त 
बदलणे.    
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2.2.2.2.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 12 सेRटर 02 येथील भारतरAन डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर उदयानातील म|ुय गेट वर भारतरAन डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर तसेच माता रमाई चे �भतंी रह#त तलै �चS �या 

:माणे ठाणे महानगरपा�लका अतंग�त दादोजी क�डदेव 7टेCडयम 
समोर#ल �भतंी रह#त तलै �चSा�या धरतीवर :भाग ?. 12, 

सेRटर 2 येथे करणे.     
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3.3.3.3.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाडेसजं ूआधार वाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 12 सेRटर 02 येथील जलवा�ह*या नवी मुबंई 

महानगरपा�लका अतंग�त सन-2001 साल# बदलQयात आ)या 

होAया. परंत ुसदय ि7थ�तत Aया जलवा�ह*या जीण� झाले)या 

असनू Aया गजंले)या अव7थेत आहेत. तर# :भाग ?. 12, 

सेRटर-2 येथील कंडो�नअम अतंग�त दोन इंचा�या न=वन जल 

वा�ह*या टाकणे.     
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4.4.4.4.    �ी�ी�ी�ी. . . . गणेश गगंाराम �हाSेगणेश गगंाराम �हाSेगणेश गगंाराम �हाSेगणेश गगंाराम �हाSे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेचे अ�धकार#/कम�चार# यां�या 

वयैिRतक गहृ�नमा�ण कजा�ची मया�दा वाढवनू वेतनबँड ?मांक-

1 एस त े पी.बी. 1 यां�याकdरता 8. 25 लाख, व वेतनबँड 

?मांक- पी.बी.-2 यां�याकdरता 8. 30 लाख आ6ण वेतनबँड 

?मांक– पी.बी.-3 यां�याकdरता 8. 35 लाख कXन �याजदरात 

1% त े2% ने कपात करणे.  
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5.5.5.5.    �ी�ी�ी�ी. . . . गणेश गगंाराम �हाSेगणेश गगंाराम �हाSेगणेश गगंाराम �हाSेगणेश गगंाराम �हाSे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

महानगरपा�लका अ�धकार# / कम�चार# यांची रो7टर:माणे व 

शासन �नण�य ?मांक:- 1215/394/:.?.16/15/न=व-28, 

�दनांक 21 ऑग7ट, 2017 �या आकृतीबधंानसुार भरती व 

पदो*नती आ6ण पद7थापना तातडीने करणे.     

16 
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6.6.6.6.    �ी�ी�ी�ी. . . . गणेश गगंाराम गणेश गगंाराम गणेश गगंाराम गणेश गगंाराम �हाSे�हाSे�हाSे�हाSे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 111, ने8ळ नोड-15 मधील सेRटर 58अे मzये 

काँ?Yट#चे नवीन फुटपाथ तयार करणे.     
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7.7.7.7.    �ी�ी�ी�ी. . . . �नवAृती शकंर जगताप�नवAृती शकंर जगताप�नवAृती शकंर जगताप�नवAृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

भारत सरकारने “प��ी” या पद=वने स*मा�नत केलेले रा�य 

सरकारचे “7व�छता दतू” असलेले अनेक महानगरपा�लका, 

नगरपा�लका, नगरपdरषदा, तसेच अनेक 7वयसेंवी स7ंथा यांनी 

स*मा�नत केलेले रायगडच े सपुS “जे�ठ �नXपणकार तीथ�Xप 

डॉ. �ी. दAताSये नारायण धमा��धकार# तथा अस|ंय 

अनयुायांचे अ4पासाहेब धमा��धकार#” यांनी “समथ� बठैक” या 

बठैxक�या माzयमातनू आzयाAम आ6ण परमाथा��या 

�शकवणीतनू एक आदश� समाज घड=वQयासाठe तळागाळातील 

शवेट�या माणसांपय�त समाज :बोधन क8न 7वात�ंय, समता, 

बधंुभाव :Aयेक माणसा�या मनात Xज=वला आहे. तसेच 

देश�हत, रा�_:ेम जपQयाकdरता आप)या अस|ंय अनयुाया�या 

योगदानातनू “महारा�_ भषूण” 7वग]य तीथ�Xप “डॉ. �ी. 

नानासाहेब धमा��धकार# :�त�ठान” या :�त�ठान�या वतीने 

7व�छता अ�भयान, आरो[य �शबीरे, रRतदान �शबीरे, व3ृरोपन 

व सवधं�न, जलपनु�भरण, श3ै6णक माग�दश�ने, बालस7ंकार 

माग�दश�ने, पाण पो ची �नम]ती हे समाज�हताचे काय� 

समाजातील तळागाळातील शवेट�या माणसापय�त पोहच=वQयाच े

बहुम)ुय योगदान कृतीतनू केले आहे. तसेच नवी मुबंई 

महापा�लका 3Sेात आरो[य �शबीर, रRतदान �शबीर, 7व�छता 

अ�भयान या सारखे सामािजक उप?म आप)या अनयुायांकडून 

राब=वले    आहेत.    महारा�_   भषूण   7वग]य   तीथ�Xप     
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    डॉ.�ी नानासाहेब धमा��धकार# यांनी �नकोप समाज 

घड=वQयासाठe “�ी समथ� बठैक” सोमवार �द. 10 ऑRटोबर 

1943 रोजी =वजया दशमी मुबंई गोरेगाव येथे “प�हल# बठैक” 

आयोिजत केल# या बठैकYचे “अमतृ महोAसवी वष�” (75 वषf) 

सXु आहे या शभुवषा�चे औ�चAय साधून “तीथ�Xप डॉ. �ी 

अ4पासाहेब धमा��धकार#” यांचा नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 

वतीने “नागर# स*मान” कXन Aयांचा गौरव करQयात यावा व 

“नागर# स*मान” सAकार सोहळयास नवी मुबंईतील जनतलेा व 

Aयां�या अस|ंय अनयुायांना सहभागी होता यावे अशा :कारे 

या सोहळयाचे आयोजन करणे.     

   

8.8.8.8.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोक बाअशोक बाअशोक बाअशोक बा. . . . गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सी.बी.डी. से. 9 म�धल =पप)स हाय7कुल�या मागील बाजु�या 

मदैानाची द8ु7ती व सशुो�भकरण करणे.     
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9.9.9.9.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोक बाअशोक बाअशोक बाअशोक बा. . . . गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

"सी.बी.डी. से.9 म�धल डॉ. बळीराम हेगडवेार(म¢गो गाड�न) मधे 

असले)या पाँडमzये कांरजे बसवनू पाँडचे सशुो�भकरण करणे.     
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10101010    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोक बाअशोक बाअशोक बाअशोक बा. . . . गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सी.बी.डी. से. 9 म�धल सदगXु सोसायट# त े एकता 

उदयानापय�त�या गटाराची दXु7ती करणे.     
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11111111    �ी�ी�ी�ी. . . . xकशोर अशोक पाटकरxकशोर अशोक पाटकरxकशोर अशोक पाटकरxकशोर अशोक पाटकर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

स=ु:म कोट�चे �स�ह#ल अपील ?ं. 6454/2011 या या�चकेवर 

*याया�धशांनी �दले)या �नण�यास अनसुXन असे सचुव ूइि�छतो 

कY, नवी मुबंई महानगरपा�लके�या काया�लयात वारंवार मा�हती 

अ�धकारात मा�हती अ�धकार काय�कतf =व=वध =वषयांची / 

महापा�लकेशी सबं�ंधत कामकाजाची मा�हती मागवत असतात. 

Aयां�यामळेु महानगरपा�लके�या =व=वध :क)पांना तसेच नागर# 

=वकास कामांना खेाडा घातला जात आहे. अशा मा�हती 

अ�धकार काय�कAयां�या उपNवांमळेु महापा�लके�या =वकास 

कामात अडथळा येत आहे, शासकYय काया�लयास वेठeस धरले 

जात आहे. अशा घातक :वAृती�या �यRतींमळेु मा�हती 

अ�धकार कायदया�या मळू उददेश्ाला धोका पोहचत आहे 

तसेच मा�हती अ�धकार कायदया�या अशा गरैवापरामळेु 

शासकYय काया�लयातील अ�धकार# व कम�चार# यां�या मनात 

एका चांग)या व पारदश�क कायदयाबदyल नकाराAमक भावना 

उAप*न होत आहे. तर# मा�हती अ�धकार कायदया बदyल 

सकाराAमक भावना XजQयासाठe व Aयाचा द8ुपयोग करणा-या 

घटकांना वेळीच आळा घालणे आवFयक व काळाची गरज 

आहे. तर# स=ु:म कोट�चे �स�ह#ल अपील ?ं. 6454/2011 �या 
�नण�यानसुार जे मा�हती अ�धकार काय�कतf मा�हती अ�धकारात 

मा�हती मागवनू महापा�लकेला/शासकYय यSंणेला वेठeस धरत 

असतील व नागर# =वकासकामांमzये अडथळा �नमा�ण करत 

असतील अशा मा�हती अ�धकार व अज�दारांना महापा�लकेने 

काळया याद#त टाकून Aयां�या अपीलांची सनुावणी घेव ूनये.    
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12121212    �ी�ी�ी�ी. . . . xकशोर अशोक पाटकरxकशोर अशोक पाटकरxकशोर अशोक पाटकरxकशोर अशोक पाटकर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

मी :�त�न�धAव करत असले)या :भाग ?. 61 सेRटर 9, 

वाशी, नवी मुबंई  येथील भारतरAन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

उदयाना�या :वेशyवारावर बौzद7तपु कमान उभारQयात यावी 

अशी येथील आंबेडकर अनयुायी जनतचेी मागणी आहे. 

Aयानसुार आपण सदर �ठकाणी बौzद7तपु कमान उभारणे.     
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13131313    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवत,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

गणपतीपाडा पे_ोलपपं शजेार# RCC नाला बांधनू Aयास 

लोखंडी Ralling बस=वणे.    

30 

फे"वुार#  
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मजंूर 

 

14141414    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

गणपतीपाडा, आंबेडकर नगर गणेश नगर, दगुा�नगर, सा=वSी 

नगर, महाAमा फुले नगर व ¤बदंमुाधव नगर येथ ेमल�नसा:रण 

वाह#*या टाकणे.    

31 

फे"वुार#  
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15151515    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . �दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

¤बदं ूमाधव नगर येथे HOLDING POND बांधणे.    
32 

फे"वुार#  
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16161616    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 31, मधील समथ� नगर येथील र7Aयाचे डांबर#करण 

करणे.     

36 

फे"वुार#  
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17171717    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून ::::----    
:भाग ?. 31 मधील राम म�ंदर त े गणुाल# तलाव या 

र7Aयाचे डांबर#करण करणे.    

37 
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18181818    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून सीमा �चतंामण गायकवाड याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 31, मzये समथ� नगर मधील =वFवनाथ �हाS े

यां�या घराजवळील गटर दXु7ती करणे.    

38 
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19191919    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून ::::----    

:भाग ?. 45, मधील से. 03 येथील जुने =वदयतु �दवे बदलनू 

न=वन एल.ई.डी. �दवे बस=वणे.    

39 

फे"वुार#  
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20202020    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून ::::----    

:भाग ?. 45, मधील मधील कोपरखैरणे =वभाग काया�लया�या 

मागील बाजूस �नवारा शडे बन=वणे.    

40 

फे"वुार#  
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21212121    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून स�ंगता स�ंदप �हाS ेयाजंकडून ::::----    

:भाग ?. 45, मधील से. 03, 6 व 7 �या म|ुय र7Aयावर#ल 

पदपथांची दXु7ती करणे.    

41 
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22222222    �ी�ी�ी�ी. . . . =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 57 मधील आरEजा सक� ल त े पोल#स वाहतकू 

चौकY(एपीएमसी) पय�त�या ना)याची पनु�बांधणी करणे.    

42 
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23232323    �ी�ी�ी�ी. . . . =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 57 तभुf गावात :वेश र7Aयावर पनवेल मुबंई 

हायवे�या बाजूला पे_ोल पपं व हॉटेल आपEटाइट मधील 

र7Aयास �समEट काँ?Yट ची कमान बांधणे.     

43 
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24242424    �ी�ी�ी�ी. . . . =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून =वलास रामदास भोईर याजंकडून ::::----    

:भाग ?. 57 मधील भखूडं ?. 3-1 सेRटर 18 (मॅफको) तभुf 

नवी मुबंई हा भखूंड जन�हता7तव आर23त ठेवQयात यावा. 
तसेच सदर भखूंड साव�ज�नक मदैानासाठe �सडको कडून Aवdरत 

ह7तांतdरत कXन घेQयाची काय�वाह# करणे.     

44 
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25252525    �ीम�ीम�ीम�ीम....    तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून ::::----    

"नममुपा �या सपंणु� कारभारातनु छपाईसाठe A5 (फुल7केप) 

साईज�या वापर)या जाणा-या सव� कागदांचा वापर बदं कXन 

Aया ऐवजी A4 (लेटर) साईज�या कागदांचा वापर के)यामळेु 

=वनाकारण वाया जाणारे कागद थांबवावे Aयाच :माणे रा�य 

सरकारने अ�ंगकार)या :माणे कागदाचा पाठपोठ वापर कXन 

कागदाचा कमीत कमी वापर करावा तसेच घरोघर# व 

काया�लयात असले)या व परवडणा¬या 80 कॉलम =:टंरमधुन 

गरजे�यावेळी झेरॉRस सोय होऊन झेरॉRससाठe लागणारा वेळ 

व खच� वाचवQया�यासाठe व नगरसेवकांना महासभेचे वतृांत व 

:FनोAतरां�या भरमसाठ कागदांचे वागवावे लागणारे अधf ओझ े

कमी करQयासाठe व पया�वरणाचे �हत जपQयासाठe A5  

कागदांचा वापर ताबोडतोब थांब=वणे.    

56 

फे"वुार#  

220 

17/02/2018 

मजंूर 

 

26262626    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून तनजुा �ीधर मढवी याजंकडून ::::----    

नममुपा �या पS�यवहारात �ल�ल)या जाणा-या जावक 

?मांकांची रचना बदलनु जावक ?मांक �ल�हQयासाठe जी मzये 

जागा सोडतात ती शवेट# सोडQयात यावी जेणे कXन कमी 

जागा सोडलेल# असताना �ल=पकांना जावक ?मांक मzये 

�लह#ताना अडचण होत ेती होणार नाह# व वाचणारालाह# शवेट# 

�लह#ला जाणारा जावक ?मांक नीट वाचता येईल Aयासाठe 

पा�लके�या पSात हाताने �ल�हल# जाणारा जावक ?मांक शवेट# 
�ल�हणे. (उदा : नमुमंपा/क�नस/¤ब=वने/1916/2017 हा जावक 

?. नमुमंपा/क�नस/¤ब=वने/ 2017/1196),    

57 
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27272727    �ी�ी�ी�ी. . . . ानेFवर नारायण सतुार याजंकडून ानेFवर नारायण सतुार याजंकडून ानेFवर नारायण सतुार याजंकडून ानेFवर नारायण सतुार याजंकडून ::::----    

�शरवणे गाव येथील पाणी परुवठा सरुळीत करणेकर#ता 

उ�च7तर#य जलकंुभ बांधणे.    

64 
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28282828    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . ऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सानपाडा सेRटर 08 येथील बाब ूगेन ूमदैान लगतचे शौचालय 

अपरेु अस)याने येथील लगत�या पो�लस 7टेशनमधील 

कम�चार# पो�लस यांची स|ंया 40 �या वर आहे तसेच 

र7Aयावर#ल येणारे जाणारे नागर#कांची वद�ळ ह# जा7त 

:माणात आहे व मदैानात अखंड हर#नाम स4ताहसारखे 
काय�?म होत असतात Aयासाठe मदैानात 4000/5000 भRत 

जमत असतात. Aयामळेु सदरच े शौचालय परेुश े नाह# व 

Unhygenic आहे. Aया °�ट#ने  मोठे व अदयावत (1+1) 

बन=वणे.     

68 
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29292929    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . ऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

सानपाडा, सेRटर 09, भखूंड ?मांक 03 येथ े14000 चौ. 7के. 
मी. चे मदैान असनू ये�थल 14 वयोगटाखाल#ल मलेु MCA 

मzये खेळतात. तसा येथे x?डा :�श3ण केN बांधQयात यावे 

असा ठराव केलेला आहे. परंत ु या x?डा :�श3ण बांधकाम 

कE Nात जल-तरण तलावाचाह# समावेश असावा तसेच या 

मदैानात =व=वध खेळासाठe तरतदू करणे.     

69 

फे"वुार#  

224 

17/02/2018 

मजंूर 

 

30303030    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . ऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#लऋचा रामचNं पाट#ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    
सानपाडा, सेRटर 11, भखूंड ?मांक 01 येथ े आधु�नक 

वाचनालय बन=वQयात यावे यासाठe लवकरात लवकर 

वा7त=ुवशारद यांची नेमणूक कXन कामाला गती देणे.     

70 
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तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 48. 48. 48. 48    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

x?डाx?डाx?डाx?डा    वववव    सा7ंकृ�तकसा7ंकृ�तकसा7ंकृ�तकसा7ंकृ�तक    काय�?मकाय�?मकाय�?मकाय�?म    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा    ठरावठरावठरावठराव  

सेRटर-19, ने8ळ येथील कै.यशवतंराव च�हाण x?डांगणातील फुटबॉल मदैान 

वापराच े धोरण व भाडशे)ुक दर �निFचत करणे�या :7तावाबाबत, आयRुतांचे 

�दनांक 11/01/2018 च ेपS ?. नमुमंपा/?Yडा व सां7कृ./44/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 226. . 226. . 226. . 226.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"आयRुतां�या उपरोRत पSामzये तप�शलवार �द)या:माणे, ने8ळ सेRटर-19 

नेXळ येथील कै. यशवतंराव च�हाण ?Yडांगणीतील फुटबॉल मदैान वापराच ेधोरण 

व भाडशे)ुक दर �निFचत करQयास, :7तावात नमदू करQयात आले)या बाब 

?मांक 15 मधील मदैान वापराच े �दनांक, वेळ आ6ण भाड ेयाबाबत कोणAयाह# 

7वXपाच ेबदल करQयाच ेअ�धकार मा. आयRुत यांना असतील Aया ऐवजी मा. 

महानगरपा�लकेस अ�धकार असावे असे नमदू करQयात यावे. सदर मदैानाच ेचार 

भागामzये =वभाजन करQयात यावे. तसेच सधुार#त अट ?मांक 21 न�याने 

समा=व�ट कXन Aयामzये महापा�लका 3ेSाबाहेर#ल स7ंथा, शाळा, महा=वªÖलये 

यांकर#ता :7तावात नमदू करQयात आले)या अट#, शत] व दरा:माणे रRकम 

7वीकारQयास येईल आ6ण नवी मुबंई 3ेSातील शाळा, महा=वªÖलये, स7ंथा 

याकर#ता ?Yडा व सां7कृ�तक काय�?म स�मतीने सचु=व)या:माणे दर 

आकारQयास तसेच नमुमंपा नेXळ, से.19 येथील कै. यशवतंराव च�हाण 

?Yडांगणातील फुटबॉल मदैान वापराबाबतच े :7ता=वत भाडशे)ुक दरपSकामzये 

?Yडा व सां7कृ�तक काय�?म स�मतीने पdरिF�टपdरिF�टपdरिF�टपdरिF�ट    अअअअ :माणे केलेल# �शफारशीसह 

मजंूर# देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 49. 49. 49. 49    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

x?डाx?डाx?डाx?डा    वववव    सा7ंकृ�तकसा7ंकृ�तकसा7ंकृ�तकसा7ंकृ�तक    काय�?मकाय�?मकाय�?मकाय�?म    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा    ठरावठरावठरावठराव 

सी.बी.डी. सेRटर-3, येथील भारतरAन 7व.राजीव गांधी ?Yडा सकुंलातील मदैान 

वापराकर#ता सधुाdरत धोरण व दर �निFचत करणे�या :7तावाबाबत, आयुRतांचे 

�दनांक 11/01/2018 च ेपS ?. नमुमंपा/?Yडा व सां7कृ./45/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 227. . 227. . 227. . 227.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"आयRुतां�या उपरोRत पSामzये तपशीलवार �द)या:माणे, सी.बी.डी. सेक्टर-3, 

येथील भारतरAन 7व.राजीव गांधी ?Yडा सकूंलातील मदैान वापराकर#ता सधुार#त 

धोरण व दर �निFचत करणे�या :7तावात नमदू करQयात आले)या बाब ?मांक 

8 मधील मदैान वापराच े�दनांक, वेळ आ6ण भाड ेयाबाबत कोणAयाह# 7वXपाच े

बदल करQयाचे अ�धकार मा. आयRुत यांना असतील Aया ऐवजी मा. 

महानगरपा�लकेस अ�धकार असावेत असे नमदू करQयात यावे. सधुार#त अट 

?मांक 24 न�याने समा=व�ट कXन Aयामzये भारतरAन 7व. राजीव गांधी ?Yडा 

सकुंलातील मदैान 60 �दवस आधी आर23त (Booking) करणे बधंनकारक आहे, 

सधुार#त अट ?मांक 25 न�याने समा=व�ट कXन Aयामzये मा. *यायालयाने 

�दले)या �नदfशानसुार 65 डसेीब)स इतRया 3मतचे े वाजवQयाबाबत 

zवनीवध�कास परवानगी देQयात यावी, तसेच नवी मुबंई महानगरपा�लका ?Yडा 

सकूंलातील मदैान वापराबाबतच े सधुार#त भाडशे)ुक दरपSकामzये ?Yडा व 

सां7कृ�तक काय�?म स�मतीने पdर�श�टपdर�श�टपdर�श�टपdर�श�ट    अअअअ :माणे केलेल# �शफारशीसह मजंूर# 

देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 50. 50. 50. 50    

�द�द�द�द....17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        2018201820182018    

Fवानदंश लस खरेद# करणे कर#ता :शासxकय मा*यता �मळणे�या :7तावाबाबत, 

आयRुतांच े�दनांक 12/02/2018 चे पS ?. नमुमंपा/आरो[य/931/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 228. . 228. . 228. . 228.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 8[णालयांमzये Fवानदंश उपचारासाठe दाखल 

होणा¬या X[णांवर वदैयxकय उपचार करणेसाठe अदंाजे 50200 डोसेस/लस खरेद# 

करQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रRकम X. 1 कोट#, 20 लाख, 91 हजार 674 माS इतRया खचा�स, 

सचु=व)या:माणे,  :शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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



तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 51. 51. 51. 51    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

कोपरखैरणे सेRटर 16 भखूंड ?. 38 येथ े नागर# आरो[य कE N बांधणे�या 

:7तावाबाबत, आयRुतांचे �दनांक 15/02/2018 च े पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./271/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 229. . 229. . 229. . 229.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"कोपरखैरणे सेRटर 16 भखुड ?. 38 येथे नागर# आरो[य कE N बांधQया�या 

कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण रRकम X. 2 

कोट#, 67 लाख, 59 हजार 391 माS इतRया खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 52. 52. 52. 52    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

वाशी से-3 येथील भखूंड ?. 17 सी व भखूंड ?. 9 (ई.एस.आर) भखूंड ?. 6/1 

त े 8/17, भखूंड ?. 8/11 त े 8/14 समोर#ल र7Aयाचे डांबर#करण करणे�या 

:7तावाबाबत, आयRुतांचे �दनांक 15/02/2018 च े पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./272/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 230. . 230. . 230. . 230.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"वाशी से-3 येथील भखुंड ?. 17 सी व भखुंड ?. 9 (ई.एस.आर) भखुंड ?.6/1 

त े 8/17, भखुंड ?.8/11 त े 8/14 समोर#ल र7Aयाच े डांबर#करण करQया�या 

कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण रRकम X. 

30 लाख, 31 हजार 290 माS इतRया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकYय 

मजंुर# देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 53. 53. 53. 53    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

7थायी7थायी7थायी7थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा    श?ुवारश?ुवारश?ुवारश?ुवार, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    16 16 16 16 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    2018 2018 2018 2018 चाचाचाचा    ठरावठरावठरावठराव    ????. 283 . 283 . 283 . 283     

सन 2018-19 या वषा�कर#ता मालमAता कराच े दर ठर=वणे�या :7तावाबाबत, 

आयRुतांच े�दनांक 06/02/2018 चे पS ?. नमुमंपा/क�नस/ं350/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 231. . 231. . 231. . 231.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या हµीतील �नवासी, अ�नवासी व औyयो�गक 

मालमAता सबंधंात सन 2018-2019 या शासकYय वषा�कर#ता खाल#ल 

तRAयामzये तपशीलवार �दले)या दराने मालमAता कर, वक्ृषकर इAयाद# 

आकारQयास, तसेच करदाAयांसाठe अभय योजना राब=वणेसह, महारा�_ 

महानगरपा�लका अ�ध�नयमा�या कलम 99 अ*वये, सचु=व)या:माणे, मजूंर# 

देQयात यावी." 

 

अअअअ....    

????....    

कराचाकराचाकराचाकराचा    :कार:कार:कार:कार    :7ता=वत:7ता=वत:7ता=वत:7ता=वत    दरदरदरदर    

�नवासी�नवासी�नवासी�नवासी    अ�नवासीअ�नवासीअ�नवासीअ�नवासी    औyयो�गकऔyयो�गकऔyयो�गकऔyयो�गक    

1 सामा*य कर 

(0.5% 

अि[नशमन 

करासह#त) 

23.50% 32.50% 34.50% 

2 जल लाभ कर 1.00% 4.00% 3.00% 

3 साफसफाई कर / 

मल�न:7सारण  

कर 

3.00% 7.00% 0.00% 

4 मल�न:7सारण 

लाभ कर 

 1.00% 2.00% 3.00% 

5 महापा�लका 

�श3ण कर 

1.00% 4.00% 4.00% 

6 पथ कर 2.67% 3.33% 8.33% 

7 व3ृ कर 0.50% 0.50% 0.50% 

                         एकूणएकूणएकूणएकूण    32.67%32.67%32.67%32.67%    53.33%53.33%53.33%53.33%    53.33%53.33%53.33%53.33%    
 

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



तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 54. 54. 54. 54    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

वाशी =वभागातील से.29 येथील नमुमंपा पाणी टाकY जवळ आर.सी.सी. 7_ॉम� 

वॉटर �ने बांधणे�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 16/02/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./286/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 232. . 232. . 232. . 232.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"वाशी =वभागातील से.29 येथील नमुमंपा पाणी टाकY जवळ आर.सी.सी. 7_ॅाम� 

वॉटस �ने बांधQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या 

बाबींसह, एकूण रRकम X. 1 कोट#, 65 लाख, 08 हजार 379 माS इतRया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे,  :शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 55.. 55.. 55.. 55.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेSात खोदकाम परवानगी देताना आकारावया�या 

श)ुका�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 16/02/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./287/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 233. . 233. . 233. . 233.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेSात खोदकाम परवानगी देताना आकारावया�या 

श)ुकाबाबत�या :7तावातील तRAयात बाब ?. 1 त े 5 मzये नमदु :7ता=वत 

दरास, :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, सचु=व)या:माणे, :शासकYय 

मजंुर# देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 56.. 56.. 56.. 56.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

तभुf =वभागातील सानपाडा सेRटर 14 भ.ु?. 20 येथे दैन�ंदन बाजार =वक�सत 

करणे�या  :7तावाबाबत, आयRुतांच े �दनांक 16/02/2018 चे पS ?. 

नमुमंपा/श.अ./292/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 234. . 234. . 234. . 234.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        
2018201820182018    

"तभुf =वभागातील सानपाडा सेRटर 14 भ.ु ?. 20 येथे दैन�ंदन बाजार =वक�सत 

करQया�या कामासबंधंातील :7तावात नमदू करQयात आले)या बाबींसह, एकूण 
रRकम X. 1 कोट#, 86 लाख, 34 हजार 453 माS इतRया खचा�स, 

सचु=व)या:माणे,  :शासकYय मजंुर# देQयात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . ????. 57.. 57.. 57.. 57.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

मे. दAतग8ु सहकार# गहृ�नमा�ण स7ंथा मया��दत, भखूंड ?. 16, सेRटर 6 ने8ळ 

येथील इमारत ?.ए-1 व ए-2 �या पनु�बांधणी�या :7तावाबाबत, आयRुतांच े

�दनांक 16/02/2018 च ेपS ?. नमुमंपा/मालमAता/514/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 235. . 235. . 235. . 235.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    17 17 17 17 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#        

2018201820182018    

"मे. दAतगXु सहकार# गहृ�नमा�ण स7ंथा मया��दत, भखुंड ?. 16, सेRटर 6, 

नेXळ येथील इमारत ?.ए-1 व ए-2 �या पनु�बांधणीस, :7तावात नमदू करQयात 

आले)या बाबींसह, सचु=व)या:माणे, मजंुर# देQयात यावी." 

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

    

सह#सह#सह#सह#////----    

            ((((�चSा�चSा�चSा�चSा    बा=व7करबा=व7करबा=व7करबा=व7कर))))    

   महामहामहामहापा�लकापा�लकापा�लकापा�लका    स�चवस�चवस�चवस�चव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


