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महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 13 स!ट#बर 2019 रोजी भरले)या माहे स!ट#बर 2019  

म�ह*या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स2ं3!त आ5ण मसदुा 6व7पात 

खाल9ल:माणे आहे.:- 

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर    

2019201920192019    

:?नो@तरे:?नो@तरे:?नो@तरे:?नो@तरे    

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. 3मत�ेया 

जलशFुद9करणे क# G येथ ेपपंगहृाजवळील मेन हेडर लाईन वर 200 मी.मी. Jयासाच े

Vaccum Breaker Valve (VCB) बस=वणे व @याअनषुZंगक कामे करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 28/08/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1933/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1389138913891389    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. 3मत�ेया 

जलशFुद9करणे क# G येथ ेपपंगहृाजवळील मेन हेडर लाईन वर 200 मी.मी. Jयासाच े

Vaccum Breaker Valve (VCB) बस=वणे व @याअनषुZंगक कामे करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 68 

लाख, 83 हजार, 256 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 3333    
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2019201920192019    

वाशी से[टर-3 भखुंड �. 12 व 13 येथे समाजमदं9रासह बहुउददे�शय इमारत बांधणे 

या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 

28/08/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./1936/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1390139013901390    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी से[टर-3 भखुंड �. 12 व 13 येथ े समाजमदं9रासह बहुउददे�शय 

इमारत बांधणे या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या कामासबंधंातील 

:6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, e. 17 कोट9, 54 लाख, 74 हजार, 

528 पे3ा जा6त खचा�ची र[कम 7. 4 कोट9, 04 लाख, 14 हजार, 471 मा] 

यासह एकुण र[कम    e. 21 कोट9, 58 लाख 88 हजार, 999 इत[या खचा�स 

सधुार9त :शासdकय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 4444    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        
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नामकरण :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 27/08/2019 चे प] �. नमुमंपा/ज.स-ं

3/ 492/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1391139113911391    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नामकरण�या :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, 1) �शरवणे 

:भाग �. 81 मFये गणेशवाडी ह9 वसाहत आहे. या वसाहतीमFये जा_यासाठg ठाणे- 

बेलापरु र6@यापासनु मातोhी Aनवासाजवळुन गणेश मदं9रापय�त जाणा-या र6@यास  

““““कैकैकैकै. . . . भालचGंभालचGंभालचGंभालचGं    उंद9रउंद9रउंद9रउंद9र    पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल    माग�माग�माग�माग�    गणेशवाडीगणेशवाडीगणेशवाडीगणेशवाडी    माग�माग�माग�माग�”””” 2) �शरवणे :भाग �. 81 मधील 

मासळी माकl ट  @यास ””””कैकैकैकै....    बानबुाईबानबुाईबानबुाईबानबुाई    बळवतंबळवतंबळवतंबळवतं    घरतघरतघरतघरत    मासळीमासळीमासळीमासळी    माकl टमाकl टमाकl टमाकl ट”””” 3) :भाग �. 81 

मधील माकl ट इमारतीस ““““�शरवणे�शरवणे�शरवणे�शरवणे    गावंगावंगावंगावं    माकl टमाकl टमाकl टमाकl ट”””” 4) :भाग �. 81 मFये �शरवणे गाव 

माकl ट इमारतीत तळमज)यावर बांधले)या भाजी माकl टला ““““कैकैकैकै. . . . �सताराम�सताराम�सताराम�सताराम    बाळाबाळाबाळाबाळा    ठाकुरठाकुरठाकुरठाकुर    



भाजीभाजीभाजीभाजी    माकl टमाकl टमाकl टमाकl ट”””” 5) :भाग �. 81 मFये �शरवणे गांव माकl ट इमारतीत प�ह)या 

मज)यावर9ल सभागहृाचे ““““माजीमाजीमाजीमाजी    सरपचंसरपचंसरपचंसरपचं    कैकैकैकै....नथुनथुनथुनथु    गणागणागणागणा    घरतघरतघरतघरत    सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ””””  6) :भाग �. 

81 मFये �शरवणे गांव माकl ट इमारतीत दसु-या मज)यावर9ल सभागहृास ““““कैकैकैकै. . . . 

नारायणनारायणनारायणनारायण    �सताराम�सताराम�सताराम�सताराम    सतुारसतुारसतुारसतुार    ((((सोनखारसोनखारसोनखारसोनखार    पोल9सपोल9सपोल9सपोल9स    पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल) ) ) ) सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ””””  7) :भाग �. 81 

मFये गांवदेवी मदैाना�या बाजुला उददे�शय  इमारतीस गांवची nामदेवता  ““““गावंदेवीगावंदेवीगावंदेवीगावंदेवी    

मातामातामातामाता    बहुउददे�शयबहुउददे�शयबहुउददे�शयबहुउददे�शय    इमारतइमारतइमारतइमारत, , , , �शरवणे�शरवणे�शरवणे�शरवणे”””” 8) :भाग �. 81 मधील गांवदेवी माता 

बहुउददे�शय इमारतीमFये प�ह)या मज)यावर9ल सभागहृास  ““““कैकैकैकै. . . . तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    गोपालगोपालगोपालगोपाल    

पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल    सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ”””” 9) :भाग �. 81 मधील गांवदेवी माता बहुउददे�शय इमारतीमFये 

दसु-या मज)यावर9ल वाचनालयास  ““““कैकैकैकै. . . . �भमराव�भमराव�भमराव�भमराव    काथोडकाथोडकाथोडकाथोड    सतुारसतुारसतुारसतुार    वाचनालयवाचनालयवाचनालयवाचनालय” ” ” ” 10) 

:भाग �. 81 मधील गांवदेवी माता बहुउददे�शय इमारतीमFये Aतस-या 

मज)यावर9ल अoया�सकेच े ““““नटवय�नटवय�नटवय�नटवय�    कैकैकैकै. . . . रघनुाथरघनुाथरघनुाथरघनुाथ    हpरदासहpरदासहpरदासहpरदास    पवारपवारपवारपवार    गeुजीगeुजीगeुजीगeुजी    अoया�सकाअoया�सकाअoया�सकाअoया�सका” ” ” ” 

11) :भाग �. 60, वाशी से[टर-10ए येथील मदैानास 6थाAनक नागर9कां�या 

मागणीनसुार  ““““कैकैकैकै. . . . ओम:काशओम:काशओम:काशओम:काश    कौ�शककौ�शककौ�शककौ�शक    मदैानमदैानमदैानमदैान” ” ” ” असे नामकरण दे_यासबंधंातील, 

आय[ुतां�या :6तावास, सचु=व)या:माणे, मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 5555    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नामकरण :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 27/08/2019 चे प] �. नमुमंपा/ज.स-ं

3/ 493/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1392139213921392    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नामकरण�या :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, :भाग 

स�मतीतील मजंूर नामकरण :6तावा:माणे माग�माग�माग�माग�, , , , मदैानमदैानमदैानमदैान, , , , उsयानउsयानउsयानउsयान, , , , चौकचौकचौकचौक,,,, बाबतच े

नामकरण दे_यासबधंातील आय[ुतां�या :6तावास, सचु=व)या:माणे, मजुंर9 दे_यात 

यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 6666    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील से[टर-8बी येथील र6@यांची डांबर9करणानी सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 30/08/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1947/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1393139313931393    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील से[टर-8बी येथील र6@यांची डांबर9करणानी सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम   

7. 60 लाख, 15 हजार, 090 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय 

मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 7777    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

सीबीडी बेलापरु क)पतe सोसायट9 त ेहायवेपय�त�या स#tल ना)याची सधुारणा करणे 

या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 

31/08/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./1959/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1394139413941394    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"सीबीडी बेलापरु क)पतe सोसायट9 त े हायवेपय�त�या स#tल ना)याची 

सधुारणा करणे या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या कामासबंधंातील 

:6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह e. 2 कोट9, 37 लाख,39 हजार, 643 

पे3ा जा6त खचा�ची र[कम e. 65 लाख, 43 हजार, 805 यासह, एकूण र[कम   

7. 3 कोट9, 02 लाख, 83 हजार, 448 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 8888    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ ट9ट9सी औदयाZगक 3े]ातील उरण फाटा त ेतभुl !लायओJहर पय�त�या स=व�स 

र6@याची �ॉ�bट9करणाने सधुारणा करणे कामा�या सधुार9त र[कमे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 05/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1968/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1395139513951395    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ ट9ट9सी औदयाZगक 3े]ातील उरण फाटा त े तभुl xलायओJहर 

पय�त�या स=व�स र6@याची �ॉ�bट9करणाने सधुारणा करणे कामा�या सधुार9त 

र[कमे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, र[कम   

7. 1 कोट9, 1 लाख, 07 हजार, 861 एवढया वाढ9व रकमेसह एकुण र[कम e. 42 

कोट9, 89 लाख, 30 हजार, 560 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, सधुार9त 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

=व=व=व=वषयषयषयषय    ����. . . . 9999    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

घणसोल9 से[टर-3 येथील स#tल पाक�  मFये :वेश व पाक�  मधील �हरवळीची जागा 

वापरा�या श)ुक आकारणी�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 05/09/2019 च े

प] �. नमुमंपा/उदयान/1844/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1396139613961396    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"घणसोल9 से[टर-3 येथील स#tल पाक�  मFये :वेश व पाक�  मधील 

�हरवळीची जागा वापरा�या श)ुक आकारणी�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू 

कर_यात आले)या बाबींसह सचु=व)या:माणे, मजुंर9 दे_यात यावी." 

अअअअ....����....    बाबबाबबाबबाब    शु)कशु)कशु)कशु)क    वापराचेवापराचेवापराचेवापराचे    

�दवस�दवस�दवस�दवस    

सरु3ासरु3ासरु3ासरु3ा    

अनामतअनामतअनामतअनामत    

1. पाक�  मFये 

:वेशाकर9ता 

5 वषा�तील Aनशु)क मामामामा. . . . 

सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    

सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    

सचु=वले)यासचु=वले)यासचु=वले)यासचु=वले)या    

सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    

  

5 त े 12 वष� 

वयोगट (उंची 3 

फुट 3 इंच ते 4 

फुट 6 इंच) 

e. 35/- eeee. 5/. 5/. 5/. 5/----    मंगळवार 

त े

र=ववार. 

 

12 वषा�वर9ल 

(उंची 4 फुट 6 

इंचवर9ल) 

e. 25/- eeee. 10/. 10/. 10/. 10/----    

2. लॉन 

वापराच ेदर 

:ती 

काय��म/समारंभ 

:ती 6 

तासाकर9ता 

e. 

35000/- 

eeee. . . . 

25000/25000/25000/25000/----    

सोमवार 

त ेशु�वार 

 

 

e.15000/- 

 e. 

40000/- 

eeee. . . . 

30000/30000/30000/30000/----    

शAनवार, 

र=ववार व 

साव�.सुटट9 

6 तासानंतर 

वाढ9व वापरास 

:ती तास 

e. 

6000/- 

eeee. 5000/. 5000/. 5000/. 5000/----    

तसेचतसेचतसेचतसेच    मा�सकमा�सकमा�सकमा�सक    dकंवाdकंवाdकंवाdकंवा    वा=ष�कवा=ष�कवा=ष�कवा=ष�क    पासपासपासपास    

दयावादयावादयावादयावा    @यासाठg@यासाठg@यासाठg@यासाठg    eeee. 50/. 50/. 50/. 50/----    इतकेइतकेइतकेइतके    शु)कशु)कशु)कशु)क    

आकार_यातआकार_यातआकार_यातआकार_यात    यावेयावेयावेयावे....    

  लॉन शु)कावर वेळोवेळी शासनाकडुन लाग ुहोणारे सव� :कारचे सेवा 

कर लागु राहतील. 
 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

    

        



महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले)याकेले)याकेले)याकेले)या    आ5णआ5णआ5णआ5ण    उZचतउZचतउZचतउZचत    काय�वाह9साठgकाय�वाह9साठgकाय�वाह9साठgकाय�वाह9साठg    पाठ=वले)यापाठ=वले)यापाठ=वले)यापाठ=वले)या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद9याद9याद9याद9    

माहेमाहेमाहेमाहे    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर    2019201920192019 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ5णआ5णआ5णआ5ण    स2ं3!तस2ं3!तस2ं3!तस2ं3!त    =वषय=वषय=वषय=वषय    =वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 

वववव    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ:ायअ�भ:ायअ�भ:ायअ�भ:ाय    

1.1.1.1.    hीhीhीhी. . . . =वशाल=वशाल=वशाल=वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    :भाग �. 108 अतंग�त से[टर 50 येथील भखुड �. 13 

वर उभार_यात येणा-या शालेय इमारतीत शो�भव बहुउzे�शय 

सभागहृ, अoयासक# Gाच े:योजन करणे.    

10 

स!ट#बर 

1397 

13/09/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    hीमhीमhीमhीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं9पसदं9पसदं9पसदं9प    {हा]े{हा]े{हा]े{हा],े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----        

   :भाग �. 45 कोपरखैरणे मधील से[टर-3 येथील 

Zचकणे?वर उदयानाची सरं3क �भतंीची उंची वाढवनु @यावर 

लोखंडी रेल9ंग बसवावे. 

11 

स!ट#बर 

1398 

13/09/2019 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    hीमhीमhीमhीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं9पसदं9पसदं9पसदं9प    {हा]े{हा]े{हा]े{हा],े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::---- 

“ई” =वभाग काया�लयाच ेलाद9करण करणे.    

12 

स!ट#बर 

1399 

13/09/2019 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    hीमhीमhीमhीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं9पसदं9पसदं9पसदं9प    {हा]े{हा]े{हा]े{हा],े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ई” =वभाग काया�लयाची सरं3क �भतंीची उंची वाढवनु रेल9ंग 

बसवावे.    

13 

स!ट#बर 

1400 

13/09/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    hीhीhीhी. . . . घनघनघनघन::::शामशामशामशाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::---- 

    घणसोल9 से[टर-8 6मशानभमुी येथे म|ुय :वेशJदार, 

अ@याधुAनक शौचालय, बठैक Jयव6था, भजन मडंळीसाठg 

जागा, गाड�न, =वदयतु Jयव6था, =प_याच े पाणी, 6टोरेज टॅक 

इ. AनयोजनबFद स=ुवधा परुवावी.    

14 

स!ट#बर 

1401 

13/09/2019 

मजंूर 

 

 

 

6.6.6.6.        hीhीhीhी. . . . घनघनघनघन::::शामशामशामशाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----                                                

    घणसोल9 गावासाठg सामािजक स=ुवधेसाठg �सडकोकडुन 

भखुंड उपल�ध कeन घेणे. जसे कb, खेळाच ेमदैान, उदयान, 

समाज मद9र, हॉ6पीटल, नाना-नानी पाक� , जे�ठ नागर9क 

भवन, 6वात]ंय सAैनक भवन, =वरंगळुा क# G, म�हला 

स3मीकरण क# G, वारकर9 भवन, आगर9 कोळी भवन, मडंई 

(भाजीपाला, मासळी माकl ट) इ@याद9 कर9ता भखुंड आर23त 

कeन पढु9ल अमंलबजावणी करावी.    

15 

स!ट#बर 

1402 

13/09/2019 

मजंूर 

 

7.7.7.7.     hीhीhीhी. . . . घनघनघनघन::::शामशामशामशाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----                                                

    घणसोल9 गाव पpरसरात =प_याच े पाणी सम6या मोठया 

:माणात भेडसावत अस)याने से[टर-8 राजीव गांधी 

कॉलेजजवळ जी �सडको Aन�म�त पा_याची टाकb आहे. ती पणु� 

काया�*वीत कeन dकंवा @या �ठकाणी GSR, ESR, पा_या�या 

नवीन टा[या बांधणे.    

16 

स!ट#बर 

1403 

13/09/2019 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    hीमhीमhीमhीम. . . . मोAनकामोAनकामोAनकामोAनका    ल�मीकातंल�मीकातंल�मीकातंल�मीकातं    पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----                                    

    घणसोल9 =वभागातील :भाग �. 28 अतंग�त दैन�दन 

माकl टची Jयव6था करणे.    

17 

स!ट#बर 

1404 

13/09/2019 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    hीमhीमhीमhीम. . . . मोAनकामोAनकामोAनकामोAनका    ल�मीकातंल�मीकातंल�मीकातंल�मीकातं    पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    घणसोल9 =वभागातील :भाग �. 28 अतंग�त आव?यक 

तथेे ओपन जीम उभारावे.    

18 

स!ट#बर 

1405 

13/09/2019 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    hीमhीमhीमhीम. . . . मोAनकामोAनकामोAनकामोAनका    ल�मीकातंल�मीकातंल�मीकातंल�मीकातं    पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     घणसोल9 =वभागातील :भाग �. 28 अतंग�त �दशा 

दश�क फलक लावनु चौकांची दeु6ती कeन सधुारणा करणे.    

19 

स!ट#बर 

1406 

13/09/2019 

मजंूर 

 



11.11.11.11.    hीमhीमhीमhीम. . . . eपाल9eपाल9eपाल9eपाल9    dक6मतdक6मतdक6मतdक6मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    नेeळ से[टर-16ए येथील नेeळ कोळीवाडयाच े उदयान 

आर3ण हटवनु @या �ठकाणी र�हवाशी कोळीवाडा वसाहत 

{हणुन आर23त करणे.    

23 

स!ट#बर 

1407 

13/09/2019 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    hीमhीमhीमhीम. . . . eपाल9eपाल9eपाल9eपाल9    dक6मतdक6मतdक6मतdक6मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    नेeळ से[टर-18 येथील भखुंड �. 9, 9ए हा पोल9स 

चौकb कर9ता आर23त करणे    

24 

स!ट#बर 

1408 

13/09/2019 

मजंूर 

13.13.13.13.    hीमhीमhीमhीम. . . . eपाल9eपाल9eपाल9eपाल9    dक6मतdक6मतdक6मतdक6मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

   नेeळ से[टर-16 येथील भखुंड �मांक 13 हा समाज 

मदं9रासाठg आर23त करणे.    

25 

स!ट#बर 

1409 

13/09/2019 

मजंूर 

14.14.14.14.    hीमhीमhीमhीम. . . . AनलमAनलमAनलमAनलम    Aनव@ृतीAनव@ृतीAनव@ृतीAनव@ृती    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

   :भाग �. 29 घणसोल9 मधील कै. हुता@मा जगद9श 

पाट9ल d�डांगण �सडकोकडुन ह6तांतर9त कeन 

महानगरपा�लके�या ता�यात घेणे.    

26 

स!ट#बर 

1410 

13/09/2019 

मजंूर 

15.15.15.15.    hीमhीमhीमhीम. . . . AनलमAनलमAनलमAनलम    Aनव@ृतीAनव@ृतीAनव@ृतीAनव@ृती    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

   कै. जगद9श पाट9ल d�डांगण �सडकोकडुन ह6तांतरण 

के)यानतंर तथेे बहुउददे�शय इमारत बांधणे.    

27 

स!ट#बर 

1411 

13/09/2019 

मजंूर 

 

16.16.16.16.    hीमhीमhीमhीम. . . . AनलमAनलमAनलमAनलम    Aनव@ृतीAनव@ृतीAनव@ृतीAनव@ृती    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

   :भाग �. 29 घणसोल9 मधील उव�pरत भागातील र6@याच े

UTWT (अ)tाZथन Jहाईट टॅ=पगं) पFदतीने सधुारणा करणे.    

28 

स!ट#बर 

1412 

13/09/2019 

मजंूर 

17.17.17.17.    hीhीhीhी. . . . अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    :भाग �. 102 अतंग�त से[टर-1 �शवाजी चौकाच े

कॉ�bट9करण करणे. सदर चौकामFये से[टर- 1, 2, 3, 8, 8B 

आ5ण 9 या �ठकाणी वाहनांची मोठया :माणात वद�ळ असत.े 

सदर चौकामFये पावसाळा कालावधीत मोठया :माणात खडड े

पडतात. तसेच या �ठकाण�या वाहतकुbचे म|ुय �ठकाण हे 

�शवाजी चौक असनु सदर चौकाची दरुाव6था झाल9 आहे. तर9 

सदर चौकाच ेकॉ�bट9करण करणे.    

29 

स!ट#बर 

1413 

13/09/2019 

मजंूर 

18.18.18.18.    hीhीhीhी. . . . अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    :भाग �. 102 अतंग�त से[टर-3 मधील महाकाल9 चौक 

त े �शवाजी चौकापय�त�या र6@याच ेडांबर9करण करणे. सदरचा 

दो*ह9 बाजुचा र6ता हा पावसाळयामळेु खुप खराब झालेला 

आहे. तर9 सदर र6@याची डांबर9करणाने सधुारणा करणे.    

30 

स!ट#बर 

1414 

13/09/2019 

मजंूर 



19.19.19.19.    hीhीhीhी....    अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    :भाग �. 102 मधील से[टर-9 सायन पनवेल 

हायवेलगत�या पावसाळी गटारांची पनु�बांधणी करणेबाबत. 

से[टर-9 सायन पनवेल हायवे लगत�या पावसाळी गटारांची 

काह9 :माणात दeु6ती कर_यात आल9 आहे. काह9 भाग 

नादeु6त आहे. सदर �ठकाणी पावसाळा कालावधीत बेलापरु 

5खडं टेकडी पpरसरातील पा_याचा :वाह हा मोठया :माणात 

असतो. सदर :वाहाने मोठया :माणात बाजु�या टेकडीची झीज 

झा)याने टेकडी पpरसरातील माती मोठया :माणात सदर 

गटारामFये येत अस)याने पा_या�या :वाहात अडथळा Aनमा�ण 

होत आहे. पpरणामी पावसाळा कालावधीत सदरचे पाणी 

र6@यावर येत.े तर9 सदर सायन पनवेल हायवेलगत�या उव�pरत 

गटाराची पनु�बांधणी करणे.    

31 

स!ट#बर 

1415 

13/09/2019 

मजंूर 

20.20.20.20.    hीhीhीhी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    :भाग �. 49 सयुश सोसायट9�या बाजुला गटाराची 

दeु6ती करणे.    

32 

स!ट#बर 

1416 

13/09/2019 

मजंूर 

21.21.21.21.    hीhीhीhी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    :भाग �. 49 से[टर-9 रा. फ. नाईक शाळा त े

ना)यापय�त गटाराची दeु6ती करणे.    

33 

स!ट#बर 

1417 

13/09/2019 

मजंूर 

22.22.22.22.    hीhीhीhी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

   :भाग �. 49 से[टर-10 कंडोAनयमअतंग�त नवीन 

पा_या�या लाईन टाकणे.    

34 

स!ट#बर 

1418 

13/09/2019 

मजंूर 

 

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 365365365365    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

कोपरखैरणे :.�. 41 से[टर-19सी अतंग�त हेवी डयुट9 गटर बांधणेसाठg सधुार9त 

:शासdकय मजंुर9 �मळणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांचे �दनांक 09/09/2019 चे प] 

�. नमुमंपा/श.अ./1982/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����....    1416141614161416        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"कोपरखैरणे :.�. 41 से[टर-19सी अतंग�त हेवी डयटु9 गटर बांधणेसाठg 

सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात 

आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 00 लाख, 00 हजार, 870 मा] 

इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 366366366366    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

कोपरखैरणे =वभागातील पर्.�. 48 पावणेगाव येथील नमुमंपा शाळा �. 33 त ेठाणे 

बेलापरु रोड पय�त र6@याची सधुारणा करणे व आर सी सी हेवी डयटु9 गटार 

बांधणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/ 

श.अ./1983/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1420142014201420    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"कोपरखैरणे =वभागातील :.�. 48 पावणेगाव येथील नमुमंपा शाळा �. 33 

त ेठाणे बेलापरु रोड पय�त र6@याची सधुारणा करणे व आर सी सी हेवी डयटु9 गटार 

बांधणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण 

र[कम 7. 1 कोट9, 31 लाख, 10 हजार, 751 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    घणसोल9 =वभागातील सतं �ाने?वर चौक त े रबाळे 6टेशन समोर9ल म|ुय 



����. . . . 367367367367    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

र6@यापय�तची थीन Jहाईट टॉपींग (T W T ) पFदतीने सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1984/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����....    1421142114211421    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"घणसोल9 =वभागातील सतं �ाने?वर चौक त ेरबाळे 6टेशन समोर9ल म|ुय 

र6@यापय�तची थीन Jहाईट टॉपींग (T W T ) पFदतीने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 1 

कोट9, 41 लाख, 47 हजार, 885 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय 

मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 368368368368    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर    

2019201920192019    

कोपरखैरणे से[टर-14 येथील मल:d�या क# Gाला चेन�लकं फे*सींग कंुपन बांधणे�या  

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1985/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1422142214221422    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"कोपरखैरणे से[टर-14 येथील मल:d�या क# Gाला चेन�लकं फे*सींग कंुपन 

बांधणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण 

र[कम 7. 39 लाख, 39 हजार, 759 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 369369369369    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

कोपरखैरणे =वभागातील :.�. 50 बोनकोड ेगांव येथील पदपथांची सधुारणा करणे�या  

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1986/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1423142314231423    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"कोपरखैरणे =वभागातील :.�. 50 बोनकोड ेगांव येथील पदपथांची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम  

7. 1 कोट9, 15 लाख, 10 हजार, 794 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 370370370370    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

वाशी =वभागातील जागतृ?ेवर तलाव त े वाशीगांव पय�त�या र6@याची डांबर9करणाने 

सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./1987/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1424142414241424    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी =वभागातील जागतृ?ेवर तलाव त े वाशीगांव पय�त�या र6@याची 

डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम  7. 29 लाख, 04 हजार, 487 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीतातडीतातडीतातडीचेचचेेचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 371371371371    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

वाशी =वभागातील वाशी गांव येथील :ेमनाथ पाट9ल चौक त ेद@त मदं9र पय�त�या 

र6@याची थीन Jहाईट टॉपींग (T W T ) पFदतीने कॉ�bट9करण करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1988/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����....    1425142514251425        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी =वभागातील वाशी गांव येथील :ेमनाथ पाट9ल चौक त े द@त मदं9र 

पय�त�या र6@याची थीन Jहाईट टॉपींग (T W T ) पFदतीने कॉ�bट9करण करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम           

7. 1 कोट9, 31 लाख, 91 हजार, 674 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 372372372372    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील नेeळ से[टर-50(जुने) येथील, रोड, फुटपाथ, गटाराची सधुारणा 

करणे या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांचे 

�दनांक 09/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./1989/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1426142614261426    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील नेeळ से[टर-50(जुने) येथील, रोड, फुटपाथ, गटाराची 

सधुारणा करणे या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या कामासबंधंातील 

:6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 90 लाख, 85 हजार, 

759 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 373373373373    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

तभुl =वभागातील सानपाडा से[टर-1 वाशी रे)वे 6टेशन लगत डांबर9 र6ता, S W 

Drain ची सधुारणा व ना)यालगत मोकळया जागेच े सशुो�भकरण करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1990/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1427142714271427    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"तभुl =वभागातील सानपाडा से[टर-1 वाशी रे)वे 6टेशन लगत डांबर9 र6ता, 

S W Drain ची सधुारणा व ना)यालगत मोकळया जागेच ेसशुो�भकरण करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 81 

लाख, 12 हजार, 713 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 374374374374    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ से[टर-19 मधील ना)यालगत MSEB ने खोदले)या पदपथाची सधुारणा 

करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./1991/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1428142814281428    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ से[टर-19 मधील ना)यालगत MSEB ने खोदले)या पदपथाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, 

एकूण र[कम  7. 50 लाख, 76 हजार, 007 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 375375375375    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ =वभागातील �शरवणे से[टर-1 येथील स#*tल 6टोअस� (रे)वे) त ेम�हGंा ऑटो 

शोeम पय�त कॉ�bट र6ता बांधणे व गटर, पदपथाची सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./1992/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1429142914291429    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ =वभागातील �शरवणे से[टर-1 येथील स#*tल 6टोअस� (रे)वे) त े

म�हGंा ऑटो शोeम पय�त कॉ�bट र6ता बांधणे व गटर, पदपथाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम          

7. 4 कोट9, 21 लाख, 63 हजार, 048 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 376376376376    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

सानपाडा से[टर-4 भखुंड �. 17 येथील राखीव भखुडंावर दैन�दन माकl ट बांधणे या 

कामास सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 

09/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2007/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1430143014301430    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"सानपाडा से[टर-4 भखुंड �. 17 येथील राखीव भखुंडावर दैन�दन माकl ट 

बांधणे या कामास सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या कामासबंधंातील :6तावात 

नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 17 लाख, 11 हजार, 

142 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 377377377377    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील कोकण भवन व �सडको भवन पpरसरातील पदपथाची सधुारणा 

करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2014/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1431143114311431    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील कोकण भवन व �सडको भवन पpरसरातील पदपथाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, 

एकूण र[कम 7. 82 लाख, 53 हजार, 195 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 378378378378    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

क# G शासना�या अवजड उदयोग म]ंालय (Ministry of Heavy Industry) यांच े

FAME-II योजने अतंग�त इले[t9क बसेस खरेद9 करणे व नवी मुबंई शहरामFये 

इले[t9क वाहनांसाठg चाज�ग 6टेशन उभारणे�या :6तावाबाबत, पpरवहन 

Jयव6थापकांच े�दनांक 09/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/पpर/अ�भ/086/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1432143214321432    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"क# G शासना�या अवजड उदयोग म]ंालय (Ministry of Heavy Industry) 

यांचे FAME-II योजने अतंग�त इले[t9क बसेस खरेद9 करणे व नवी मुबंई 

शहरामFये इले[t9क वाहनांसाठg चाज�ग 6टेशन उभारणे�या कामासबंधंातील 

:6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, क# sर शासना�या अवजड उदयोग 

म]ंालया�या FAME-II योजनेअतंग�त माग=वले)या 6वार6याची अ�भJय[ती 

(Expression Of nInterest) (F No.6 (09)/2019-NAB.II (Auto), dated 4th 

June 2019 अ*वये �या अनषुगंाने नवी मुबंई महानगरपा�लका उप�माकर9ता 100 

बसेस GCC त@तवावर ई- Aन=वदेमाफ� त उपल�ध कर_या�या व इतर :क)प 

Jयवहाय�ता अदंािजत फरक (Viablity Gap Funding) 12 वषा�कर9ता त[ता �. 06 

नसुार अपे23त र[कमेकर9ता तसेच नवी मुबंई शहरामFये इले[t9 वाहनांसाठg 

चाज�ग 6टेशन उभारणी कर_याकर9ता तसेच :6तावातील नमदु अनषुZंगक सव� 

बाबीस, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 379379379379    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

इले[t9क बसेस चाज�ग 6टेशन उभारणे�या :6तावाबाबत, पpरवहन Jयव6थापकांच े

�दनांक 09/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/पpर/अ�भ/088/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1433143314331433    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"इले[t9क बसेस चाज�ग 6टेशन उभारणे�या कामासबंधंातील :6तावात 

नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 82 लाख, 53 हजार, 195 मा] 

इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 380380380380    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील से[टर-10 येथील र6@याची डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 09/09/2019 च े प] �. नमुमंपा/ 

श.अ./2036/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1434143414341434    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2222019019019019    

"बेलापरु =वभागातील से[टर-10 येथील र6@याची डांबर9करणाने सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 

7. 2 कोट9, 97 लाख, 61 हजार, 293 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 381381381381    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ =वभागातील :भाग �. 94 से[टर-10 येथील जल=वतरण Jयव6थेमFये 

सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 11/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2037/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1435143514351435    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ =वभागातील :भाग �. 94 से[टर-10 येथील जल=वतरण 

Jयव6थेमFये सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम 7. 90 लाख, 45 हजार, 239 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 382382382382    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या =व=वध =वभागांना आव?यक असलेले छापील 

रिज6टस�, फॉम�स व पावती प6ुतके अशा एकुण 240 बाबीं�या छपाई करणेकर9ता 

दरकरार वाढ9व खचा�स मा*यता �मळणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 

11/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/भांडार/202/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1436143614361436    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या =व=वध =वभागांना आव?यक असलेले छापील 

रिज6टस�, फॉम�स व पावती प6ुतके अशा एकुण 240 बाबीं�या छपाई करणेकर9ता 

दरकरार वाढ9व खचा�स मा*यता �मळणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू 

कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 1 कोट9, 5 लाख मा] इत[या 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 383383383383    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#स!ट#स!ट#स!ट#बरबरबरबर        

2019201920192019    

पpरवहन उप�मा�या घणसोल9 व आसडुगाव आगारातील :@येकb 800 चौ.मी. जागा 

CNG 6टेशनसाठg मे. महानगर गॅस �ल. यांना भाडते@@वावर देणे�या :6तावाबाबत, 

पpरवहन Jयव6थापकांच े �दनांक 11/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/पpर/Jयव/ 

मालम@ता/24/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    क्क्क्क्रररर. . . . 1437143714371437    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"पpरवहन उप�मा�या घणसोल9 व आसडुगाव आगारातील :@येकb 800 

चौ.मी. जागा CNG 6टेशनसाठg मे. महानगर गॅस �ल. यांना भाडते@@वावर देणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 82 

लाख, 53 हजार, 195 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 384384384384    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 3े]ात काया�*वीत असले)या वाहनतळांना मदुतवाढ 

देणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 11/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/ 

मालम@ता/2387/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1438143814381438    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 3े]ात काया�*वीत असले)या वाहनतळांना 

मदुतवाढ देणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, 

एकूण र[कम 7. 1 कोट9, 5 लाख मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 385385385385    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

कोपरखैरणे =वभागातील से[टर-18, तीन टाकb येथे  5.00 द.ल.�ल. 3मतचे े एक 

भ6ुतर9य जलकंुभ व पपंहाऊस बांधणे तसेच तदनषुZंगक कामे करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 113/09/2019 च े प] �. नमुमंपा/श.अ./ 

2051/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1439143914391439    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"कोपरखैरणे =वभागातील से[टर-18, तीन टाकb येथे  5.00 द.ल.�ल. 

3मतचे ेएक भ6ुतर9य जलकंुभ व पपंहाऊस बांधणे तसेच तदनषुZंगक कामे करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 15 

कोट9, 31 लाख, 31 हजार, 530 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय 

मजंुर9 दे_यात यावी." 

AनAनAनAनण�यण�यण�यण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 386386386386    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

तभुl =वभागातील से[टर-21 येथील द23णमखुी हनुमान म�ंदर लगत�या र6@याची 

थीन Jहाईट टॉ=पगं लेयरने सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 

113/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2052/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1440144014401440    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"तभुl =वभागातील से[टर-21 येथील द23णमखुी हनमुान म�ंदर लगत�या 

र6@याची थीन Jहाईट टॉ=पगं लेयरने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात 

नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 37 लाख, 15 हजार, 139 मा] 

इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 387387387387    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

तभुl =वभागातील तभुl से[टर-21 येथील आय.सी.एल. शाळे�या पpरसरातील र6ता व 

¦नेची सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 13/09/2019 च ेप] �. 

नमुमंपा/श.अ./ 2053/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1441144114411441    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"तभुl =वभागातील तभुl से[टर-21 येथील आय.सी.एल. शाळे�या पpरसरातील 

र6ता व ¦नेची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात 

आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 1 कोट9,13 लाख, 45 हजार, 924 मा] इत[या 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 388388388388    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

ऐरोल9 से[टर-19 मधील भखुंड �. 37 (माळसा हाईट) त े भखुंड �. 98ए, 99 

(नाना धमा�Zधकार9 चौक) पय�त गटार व पदपथाची सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, 

आय[ुतांच े�दनांक 13/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./2054/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1442144214421442    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"ऐरोल9 से[टर-19 मधील भखुडं �. 37 (माळसा हाईट) त ेभखुंड �. 98ए, 

99 (नाना धमा�Zधकार9 चौक) पय�त गटार व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 69 

लाख, 82 हजार, 481 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 389389389389    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील सी.बी.डी. से[टर-8 क)पतe सोसायट9�या मागे आर.सी. 

pरटेAनगं वॉल बांधणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 13/09/2019 च ेप] �. 

नमुमंपा/श.अ./2055/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1443144314431443    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील सी.बी.डी. से[टर-8 क)पतe सोसायट9�या मागे 

आर.सी. pरटेAनगं वॉल बांधणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम 7. 46 लाख, 30 हजार, 358 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 390390390390    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

ऐरोल9 =वभागातील समतानगर येथील गाड�न !लॉट मFये 3.00 द.ल.�ल. 3मतचेा 

भ6ुतर9य जलकंुभ + उ�च6तर9य जलकंुभ, पपंहाऊस बांधणे तसेच तदनषुZंगक कामे 

करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2056/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1444144414441444    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"ऐरोल9 =वभागातील समतानगर येथील गाड�न !लॉट मFये 3.00 द.ल.�ल. 

3मतचेा भ6ुतर9य जलकंुभ + उ�च6तर9य जलकंुभ, पपंहाऊस बांधणे तसेच 

तदनषुZंगक कामे करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम 7. 9 कोट9, 93 लाख, 69 हजार, 376 मा] इत[या 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 391391391391    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

ऐरोल9 से[टर 8 व 8ए मधील र6त,े गटर व पदपथांची सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांचे �दनांक 13/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2057/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1445144514451445    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"ऐरोल9 से[टर 8 व 8ए मधील र6त,े गटर व पदपथांची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 2 

कोट9, 57 लाख, 59 हजार, 537 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय 

मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 392392392392    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

वाशी =वभागातील से[टर-29 येथील �सट9 कॉन�र सोसायट9 त े डायमडं सोसायट9 

लगत�या t9 बे)टची सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 

13/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2058/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1446144614461446    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी =वभागातील से[टर-29 येथील �सट9 कॉन�र सोसायट9 त े डायमडं 

सोसायट9 लगत�या t9 बे)टची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू 

कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 49 लाख, 60 हजार, 385 मा] 

इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 393393393393    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ से[टर-19ए येथील मदर तरेेसा उदयानात जे�ठ  नागर9क =वरंगळुा क# G 

बांधणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2059/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1447144714471447    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ से[टर-19ए येथील मदर तरेेसा उदयानात जे�ठ  नागर9क =वरंगळुा 

क# G बांधणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण 

र[कम 7. 31 लाख, 63 हजार, 957 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 394394394394    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

ऐरोल9 से[टर-15 येथील हेगड े भवन लगत�या मोकळया भखुंड �. 24/1 येथे 

ता@परुत े 6वeपाच े अि©नशमन क# G बांधणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 

13/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2061/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1448144814481448    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"ऐरोल9 से[टर-15 येथील हेगड ेभवन लगत�या मोकळया भखुंड �. 24/1 

येथे ता@परुत े6वeपाच ेअि©नशमन क# G बांधणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू 

कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 49 लाख, 43 हजार, 910 मा] 

इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीतातडीतातडीतातडीचेचचेेचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 395395395395    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

वाशी से[टर-29 येथील जलउदंचन केGामधील भ6ुतरं9य जलकंुभ आ5ण पपंहाऊसची 

दeु6ती करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2062/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1449144914491449    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी से[टर-29 येथील जलउदंचन केGामधील भ6ुतरं9य जलकंुभ आ5ण 

पपंहाऊसची दeु6ती करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम 7. 58 लाख, 51 हजार, 273 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 396396396396    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील dक)ले गावठाण येथील र6@याची सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांचे �दनांक 13/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2063/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1450145014501450    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील dक)ले गावठाण येथील र6@याची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 64 

लाख, 03 हजार, 626 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����....    397397397397    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील नेeळ से[टर 38 व 42ए येथील मलAन:6सारण वा�ह*यांमFये 

सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2064/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1451145114511451    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील नेeळ से[टर 38 व 42ए येथील मलAन:6सारण 

वा�ह*यांमFये सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम 7. 93 लाख, 25 हजार, 850 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंूमजंूमजंूमजंूरररर    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 398398398398    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

वाशी से[टर 15(भाग) व 16 येथील उव�र9त रस@याची डांबर9करणाने सधुारणा 

करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2065/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1452145214521452    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी से[टर 15(भाग) व 16 येथील उव�र9त रस@याची डांबर9करणाने 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, 

एकूण र[कम 7. 45 लाख, 17 हजार, 575 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 399399399399    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

वाशी से[टर-17 येथील उव�pरत र6@याची डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांचे �दनांक 13/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2066/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1453145314531453    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"वाशी से[टर-17 येथील उव�pरत र6@याची डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 1 

कोट9, 64 लाख, 18 हजार, 207 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय 

मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 400400400400    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील करावे सJहªस र6ता व करावे तलावाजवळील अतंग�त र6@याची 

डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 13/09/2019 च े

प] �. नमुमंपा/श.अ./2067/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1454145414541454    

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील करावे सJहªस र6ता व करावे तलावाजवळील अतंग�त 

र6@याची डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात 

आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 85 लाख, 09 हजार, 359 मा] इत[या 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 401401401401    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ =वभागातील नेeळ से[टर-20डी येथील उव�pरत र6ता, गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 च े प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2068/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1455145514551455    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ =वभागातील नेeळ से[टर-20डी येथील उव�pरत र6ता, गटर व 

पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, र[कम e. 2 कोट9, 52 लाख, 79 हजार, 807 पे3ा जा6त खचा�ची र[कम 

e. 32 लाख, 75 हजार, 572 मा] यासह एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 85 लाख, 55 

हजार, 379 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 402402402402    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ =वभागातील �शरवणे पेtोल पपं व NL-2/4 व NL-2/5 �या मागील बाजुस 

असले)या गटर व पदपथ व र6@याची सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांचे 

�दनांक 13/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2069/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1456145614561456    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ =वभागातील �शरवणे पेtोल पपं व NL-2/4 व NL-2/5 �या मागील 

बाजुस असले)या गटर व पदपथ व र6@याची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

:6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, रक्कम e. 2 कोट9, 15 लाख, 60 

हजार, 178 पे3ा जा6त खचा�ची र[कम e. 27 लाख, 93 हजार, 610 मा] यासह 

एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 43 लाख, 53 हजार, 788 मा] इत[या खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 403403403403    

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

तभुl =वभागातील से[टर-21 मधील A टाईप, A1 टाईप व A2 टाईप इमारतीला 

पाणी परुवठा कर_यासाठg जलवा�ह*या टाकणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 

13/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2070/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1457145714571457    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"तभुl =वभागातील से[टर-21 मधील A टाईप, A1 टाईप व A2 टाईप 

इमारतीला पाणी परुवठा कर_यासाठg जलवा�ह*या टाकणे�या कामासबंधंातील 

:6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 1 कोट9, 59 लाख, 

05 हजार, 275 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात 

यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 404404404404    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील करावे तलावा�या सरं3क �भतंीची सधुारणा करणे व तलावातील 

गाळ काढणे या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या  :6तावाबाबत, 

आय[ुतांच े�दनांक 13/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./2071/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1458145814581458    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील करावे तलावा�या सरं3क �भतंीची सधुारणा करणे व 

तलावातील गाळ काढणे या कामांस सधुार9त :शासdकय मजुंर9 �मळणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, र[कम e. 1 कोट9, 

95 लाख, 40 हजार, 693 पे3ा जा6त खचा�ची र[कम e. 17 लाख 58 हजार, 662 

मा] यासह एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 12 लाख, 99 हजार, 355 मा] इत[या 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 405405405405    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

कोपरखैरणे येथील Aनसग� उदयानामFये सभोवताल9 पदपथ तयार करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] �. नमुमंपा/श.अ./2080/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1459145914591459    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#स!ट#स!ट#स!ट#बरबरबरबर        

2019201920192019    

"कोपरखैरणे येथील Aनसग� उदयानामFये सभोवताल9 पदपथ तयार करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 96 

लाख, 80 हजार, 508 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 406406406406    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ से[टर-23 जुईनगर येथील वारणा दधु डअेर9 त ेसाईकृपा सोसायट9 व नमुमंपा 

जुईगाव शाळा �. 17 त े काAनफनाथ छाया सोसायट9 पय�त पावसाळी गटर व 

पदपथाची दeु6ती कeन सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 

13/09/2019 च ेप] �. नमुमंपा/श.अ./2082/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1460146014601460    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ से[टर-23 जुईनगर येथील वारणा दधु डअेर9 त ेसाईकृपा सोसायट9 व 

नमुमंपा जुईगाव शाळा �. 17 त ेकाAनफनाथ छाया सोसायट9 पय�त पावसाळी गटर 

व पदपथाची दeु6ती कeन सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू 

कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 27 लाख, 66 हजार, 365 

मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 407407407407    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ से[टर-12 येथील भ.ु�. 7ए त े 7बी पय�त�या गटर व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] �. 

नमुमंपा/श.अ./2081/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1461146114611461    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ से[टर-12 येथील भ.ु�. 7ए त े 7बी पय�त�या गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, 

एकूण र[कम 7. 53 लाख, 00 हजार, 371 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकbय मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 408408408408    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

महापा�लका काय�3े]ातील बहुउददे�शय इमारती, समाजमदं9र, वाचनालये व 

अoया�सका, उप आय[ुत पpरमडंळ-2 काया�लय, =वभाग काया�लये इ@याद9 

इमारतीमधील हाऊसdकंपींग व बहुउददे�शय कामे (साफसफाई, बागकाम, राखणदार 

इ@याद9) कं]ाट9 त@@वावर करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े�दनांक 13/09/2019 

चे प] �. नमुमंपा/मालम@ता/2396/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1462146214621462    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"महापा�लका काय�3े]ातील बहुउददे�शय इमारती, समाजमदं9र, वाचनालये व 

अoया�सका, उप आय[ुत पpरमडंळ-2 काया�लय, =वभाग काया�लये इ@याद9 

इमारतीमधील हाऊसdकंपींग व बहुउददे�शय कामे (साफसफाई, बागकाम, राखणदार 

इ@याद9) कं]ाट9 त@@वावर करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात 

आले)या बाबींसह, dकमान वेतन कायदयातील तरतदु9मFये वेळोवेळी होणा-या 

सधुारणा :माणे dकमान वेतन दर अदा करणेच ेअZधकार मा. आय[ुत यांना :दान 

करणेस व याकर9ता होणारा अदंािजत वा=ष�क खच� र[कम e. 82 लाख, 50 हजार, 

460 व 5 वषा�कर9ता अपे23त खच� र[कम 7. 4 कोट9, 53 लाख, 77 हजार, 530 

मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय व =व@तीय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 409409409409    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील बेलापरु गांव व शहाबाज गांव येथील गटाराची सधुारणा 

करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] जा.�. 

नमुमंपा/श.अ./2086/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����....    1463146314631463        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील बेलापरु गांव व शहाबाज गांव येथील गटाराची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 

7. 80 लाख, 95 हजार, 222 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय 

मजंुर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 410410410410    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

बेलापरु =वभागातील से[टर- 42ए येथे रोड, फुटपाथ सधुारणा करणे�या 

:6तावाबाबत, आय[ुतांचे �दनांक 13/09/2019 च े प] जा.�. 

नमुमंपा/श.अ./2087/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1464146414641464    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"बेलापरु =वभागातील से[टर- 42ए येथे रोड, फुटपाथ सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या बाबींसह, एकूण र[कम 7. 66 

लाख, 46 हजार, 020 मा] इत[या खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 

दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    

����. . . . 411411411411    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

नेeळ से[टर-19ए मधील वडंस� पाक�  येथील जॉZगगं tॅकची 6टॅ{प कॉ�bट टाकुन 

सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय[ुतांच े �दनांक 13/09/2019 चे प] जा.�. 

नमुमंपा/श.अ./2091/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1465146514651465    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    13 13 13 13 स!ट#बरस!ट#बरस!ट#बरस!ट#बर        

2019201920192019    

"नेeळ से[टर-19ए मधील वडंस� पाक�  येथील जॉZगगं tॅकची 6टॅ{प कॉ�bट 

टाकुन सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू कर_यात आले)या 

बाबींसह, एकूण र[कम 7. 2 कोट9, 77 लाख, 87 हजार, 180 मा] इत[या 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकbय मजुंर9 दे_यात यावी." 

Aनण�यAनण�यAनण�यAनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

    

सह9सह9सह9सह9////----    

((((Zच]ाZच]ाZच]ाZच]ा    बा=व6करबा=व6करबा=व6करबा=व6कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सZचवसZचवसZचवसZचव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


