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महानगरपा�लके�या श�नवार, �दनांक 29 जून 2019 रोजी भरले&या माहे जून 2019  

म�ह'या�या दसु(या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स/ं01त आ3ण मसदुा 4व5पात 

खाल7ल8माणे आहे.:- 

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. . . . 1111    

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

((((अअअअ)))) महापा�लका सAचव यांजकडून मा. महापौर यांस आलेले �दनांक 

07/06/2019 च ेपF =.नमुमंपा/मस/2073/2019 :- 

       "महानगरपा�लकेने पIरवहन स�मती सद4य Jहणून नेमणूक केले&या 

सद4यांपकैL महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयमा�या कलम 25(5) अ'वये, 

पIरवहन स�मतीच ेखाल7ल सहा सद4य, �दनांक 1 जुल ै2019 रोजी मPया'ह7 

�नवRृत होतील, असा अहवाल या«Öरे महानगरपा�लके�या मा�हतीसाठS सादर 

करTयात येत आहे :- 

 

1. Uी. साब ुडॅ�नयल,  

2. Uी. ;वरेश मा3णकराज �सगं,  

3. Uी. 8�दप उRतम गवस, 

4. Uी. ;वसाजी सभुाष लोके,  

5. Uी. राजYZ पढर7नाथ आ]हाड, 

6. Uी. रामचंZ उफ�  आबा धमा�जी दळवी." 

 

    ((((बबबब)))) महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयमा�या कलम 25(2), (3) आ3ण 

(7)  अ'वये, �दनांक 01 जुल ै 2019 (मPया'ह7) पासनू �नवRृत होणा-या 6 

सद4यां�या जागी न]याने 6 सद4यांची पIरवहन स�मतीवर नेमणूक करणे.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1171. 1171. 1171. 1171    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

पIरवहन स�मती�या Iर`त होणा(या सहासहासहासहा जागांवर Uी. रणजीत �सगं धाल7वाल, 

Uी. चंZकांत शकंर आगaड,े Uी. �नरंत वासदेुव पाट7ल, Uी. �दल7प cानेdवर 

JहाF,े Uी. आRमाराम रघनुाथ पाट7ल, Uी. भालचंZ शकंर वाडकर यांची नेमणूक    

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    पIरवहनपIरवहनपIरवहनपIरवहन    स�मती�यास�मती�यास�मती�यास�मती�या    सहासहासहासहा    जागावंरजागावंरजागावंरजागावंर    नेमणकूनेमणकूनेमणकूनेमणकू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 02. 02. 02. 02    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेFातील गावठाणातील मfुय र4Rयाची थीन ]हाईट 

टॉपींग (T.W.T) पPदतीने =ॉ=Lट7करण करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े

�दनांक 15/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1265/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1172. 1172. 1172. 1172    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेFातील गावठाणातील मfुय र4Rयाची 

थीन ]हाईट टॉपींग (T.W.T) पPदतीने =ॉ=Lट7करण करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण र`कम 5. 34 कोट7, 19 

लाख, 11 हजार, 555 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 

देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 03. 03. 03. 03    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेFातील कंडो�म�नयम अतंग�तची उव�Iरत कामे 

करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 15/06/2019 च े पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1266/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1173. 1173. 1173. 1173    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेFातील कंडो�म�नयम अतंग�तची उव�Iरत 

कामे  करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र`कम    5. 3 कोट7, 68 लाख, 80 हजार, 795 माF इत`या खचा�स, 



सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 04. 04. 04. 04    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

घणसोल7 ;वभागाअतंग�त �भमनगर, गांधीनगर, गौतमनगर,�नlबाणटेकडी, 

कातकर7पाडा व आंबेडकरनगर या पIरसरात डांबर7 र4Rयांची व गटाराची सधुारणा 

करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 15/06/2019 च े पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1264/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====.1174 .1174 .1174 .1174     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"घणसोल7 ;वभागाअतंग�त �भमनगर, गांधीनगर, गौतमनगर, 

�नlबाणटेकडी, कातकर7पाडा व आंबेडकरनगर या पIरसरात डांबर7 र4Rयांची व 

गटाराची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र`कम   5. 2 कोट7, 81 लाख, 44 हजार, 699 माF इत`या 

खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 05. 05. 05. 05    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

कोपरखैरणे से`टर-6 भखुंड =. 8, 8एस व 8एन येथे दैन�दन माकm ट ;वक�सत 

करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 15/06/2019 च े पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1263/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1175. 1175. 1175. 1175    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"कोपरखैरणे से`टर-6 भखुंड =. 8, 8एस व 8एन येथे दैन�दन माकm ट 

;वक�सत  करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र`कम  5. 70 लाख, 10 हजार, 421 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 06. 06. 06. 06    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या noणालयांकIरता आवdयक मेडीकल गॅस �सलYडस� 

कंFाट7 पPदतीने परुवठा करणे�या कामास 8शासpकय मजुंर7 �मळणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 17/06/2019 च े पF =. नमुमंपा/आरोoय/ 

परुकसेवा-11/3432/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1176. 1176. 1176. 1176    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या noणालयांकIरता आवdयक मेडीकल गॅस 

�सलYडस� कंFाट7 पPदतीने परुवठा करणे�या कामास 8शासpकय मजुंर7 �मळणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, वा;ष�क अपे/0त 

खच� 5. 97 लाख, 67 हजार, 550 माF या8माणे तीन वषm कालावधीकIरता 

एकूण र`कम 5. 2 कोट7, 93 लाख, 2 हजार, 650 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 07. 07. 07. 07    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या साव�ज�नक noणालय ऐरोल7 व नेnळ येथे 

बाहययFंणे]दारे कंFाट7 तRRवावर डायलेसीस स;ुवधा परु;वणेस सधुार7त मा'यता 

�मळणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 17/06/2019 चे पF =. नमुमंपा/ 

आरोoय/परुकसेवा-11/3461/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1177. 1177. 1177. 1177    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या साव�ज�नक noणालय ऐरोल7 व नेnळ 

येथे बाहययFंणे]दारे कंFाट7 तRRवावर डायलेसीस स;ुवधा परु;वणेस सधुार7त 

मा'यता  �मळणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, दहा वषm कालावधीकIरताचा अपे/0त खच� र`कम 5. 34 कोट7, 75 

लाख, 55 हजार, 520 माF इत`या सधुार7त खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 08. 08. 08. 08    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

वाशी ;वभागात से`टर-5 येथील जुन भ4ुतर7य व उ�च4तर7य जलकंुभ 

�नMका�सत कnन नवीन भ4ुतर7य व उ�च4तर7य जलकंुभ बांधणे व तदनषुAंगक 

कामे करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 17/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1288/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1178. 1178. 1178. 1178    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"वाशी ;वभागात से`टर-5 येथील जुन भ4ुतर7य व उ�च4तर7य जलकंुभ 

�नMका�सत कnन नवीन भ4ुतर7य व उ�च4तर7य जलकंुभ बांधणे व तदनषुAंगक 

कामे करणे�या कामासबंधंी�या 84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह 

र`कम 5. 6 कोट7, 73 लाख, 43 हजार, 950 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 09. 09. 09. 09    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

कोपरखैरणे ;वभागातील अडवल7 भतुवल7 नमुमंपा शाळा =. 41 येथील �तस-या 

मज&याच े वाढ7व बांधकाम करणे�या  84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

17/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1289/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1179. 1179. 1179. 1179    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"कोपरखैरणे ;वभागातील अडवल7 भतुवल7 नमुमंपा शाळा =. 41 येथील 

�तस-या मज&याच े वाढ7व बांधकाम करणे�या कामासबंधंी�या 84तावात नमदु 

करTयात आले&या बाबीसह र`कम 5. 95 लाख, 63 हजार, 054 माF इत`या 

खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 10. 10. 10. 10    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका मfुयालयातील तळमज&यावर7ल जागा 4टेट बॅक 

ऑफ इंsडया यास परवानगी व अनcुा तRRवावर देTयाकर7ता मदुतवाढ देणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांचे �दनांक 17/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/मालमRता/1657/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1180. 1180. 1180. 1180    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका मfुयालयातील तळमज&यावर7ल जागा 

“4टेट बॅक ऑफ इंsडया” यास “परवानगी व अनcुा” तRRवावर देTयाकर7ता 

मदुतवाढ देणे�या 84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह नमुमंपासाठS 

बँकLंग स;ुवधेची �नकड ;वचारात घेता �न;वदा न मागवता रेडीरेकनर दरानसुार 

4टेट बँक ऑफ इंsडया, नमुमंपा मfुयालय शाखा यांना 05 वषा�कर7ता परवानगी 

व अनcुा (�ल]ह ॲTड लायसन) तRवावर जागेची मदुतवाढ देTयास, महापा�लकेने 

�निdचत केलेले मा�सक भाड ेर`कम 5. 61 हजार, 239 माF 18% जी.एस.ट7. 

र`कम 5. 11 हजार 023 माF असे एकूण र`कम 5. 72 हजार, 262 माF 

आकारTयास, तसेच करारनाJया�या अ'य अट7 व शतz �निdचत करTयाचे व 

स;ंवधा करTयाच ेअAधकार मा.आयु̀ त, नवी मुबंई महनगरपा�लका यांना 8दान 

करTयास महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयम कलम 79 (क) व (ड) अ'वये, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 11. 11. 11. 11    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

ऐरोल7 8भाग =. 22 से`टर-9 �दवागांव येथील अतंग�त गटर व पदपथांची 

सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 18/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/ श.अ./1293/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1181. 1181. 1181. 1181    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"ऐरोल7 8भाग =. 22 से`टर 9 �दवागांव येथील अतंग�त गटर व 

पदपथांची सधुारणा करणे�या कामासबंधंी�या 84तावात नमदु करTयात आले&या 

बाबीसह, र`कम 5. 2 कोट7, 73 लाख, 03 हजार, 302 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 12. 12. 12. 12    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरोoय ;वभागाकर7ता वदैयpकय 

अAधकर7/वदैयpकय तc यां�या कंFाट7 (करार) पPदतीवर7ल कालावधी सपंMुटात 

येत अस&याने ताRपरुRया 4वnपात न]याने नेमणुका करणे�या 84तावाबाबत, 

आयु̀ तांच े �दनांक 19/06/2019 च े पF =. नमुमंपा/8शा/आ4था-

1/8.=.454/1676/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1182. 1182. 1182. 1182    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरोoय ;वभागाकर7ता वदैयpकय 

अAधकर7/ वदैयpकय तc यां�या कंFाट7 (करार) पPदतीवर7ल कालावधी सपंMुटात 

येत अस&याने ताRपरुRया 4वnपात न]याने नेमणुका करणे�या 84तावात नमदु 

करTयात आले&या बाबींसह, 84तावातील त`Rयातील अ.=. 1 त े 8 व{ैयpकय 

अAधकार7/व{ैयpकय तc यांची नेमणूक Rयांचा काय�काल सपंMुटात आ&यानतंर 3 

�दवसांचा खंड देऊन वेतनबँड 5. 15600-39100, }ेड वेतन 5.5400/- वग�-1 

या वेतनUेणीत �न]वळ कंFाट7(करार) पPदतीवर ताRपरुRया 4व5पात त े हजर 

होती Rया �दनांकापासनू 11 म�ह'या�या कालावधीकर7ता अथवा नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेची सदर पदावर7ल �नय�मत भरती 8p=या-2019 पणू� करणे 

यापकैL जी घटना आधी घडले Rया �दनांकापय~त अथवा नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेस आवdयक असेपय~त मा.आयु̀ त यांचे अAधकारात न]याने 

नेमणूक देणेस, महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयम 53(1) अ'वये, 

सचु;व&या8माणे, मजूंर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 13. 13. 13. 13    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील से`टर 12 व वाशी ;वभागातील से`टर-8ए येथे नवीन 

पावसाळी जलउंदचन कY Z बांधणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

19/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/ श.अ./1298/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1183. 1183. 1183. 1183    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील से`टर 12 व वाशी ;वभागातील से`टर-8ए येथे 

नवीन पावसाळी जलउंदचन कY Z बांधणे�या कामासबंधंीतील 84तावात नमदु 

करTयात आले&या बाबीसह र`कम 5. 65 कोट7, 38 लाख, 20 हजार, 812 माF 

इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 14. 14. 14. 14    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

अिoनशमन ;वभागासाठS फायर फायट7ंग मोटर बाईक खरेद7 करणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांचे �दनांक 19/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/अिoन/3555/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1184. 1184. 1184. 1184    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"अिoनशमन ;वभागासाठS फायर फायट7ंग मोटर बाईक खरेद7 करणे�या 

कामासबंधंीतील 84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह, अिoनशमन कY Z ने5ळ, 

वाशी, सीबीडी बेलापरू, ऐरोल7 व कोपरखैरणेसाठS 8Rयेक एक नग या8माणे 

एकूण 05 नग फायरफायट7ंग मोटर बाईक वाहने खरेद7 करणेसाठS येणारा 

अदंािजत खच� र`कम 5. 51 लाख, 33 हजार माF इत`या खचा�स, महाराMN 

महानगरपा�लका अAध�नयम सन 1949, कलम 73(क) अ'वये, सचु;व&या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 15. 15. 15. 15    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

वाशी से`टर-9ए येथील गnु]दारा त े नरु मि4जद, तसेच फादर ॲoनेल व 

आय.सी.एल कॉलेज लगत�या गटार व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांचे �दनांक 19/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1301/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1185. 1185. 1185. 1185    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"वाशी से`टर-9ए येथील गnु]दारा त ेनरु मि4जद, तसेच फादर ॲoनेल 

व आय.सी.एल कॉलेज लगत�या गटार व पदपथाची सधुारणा करणे�या 



कामासबंधंीतील   84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह, र`कम 5. 1 कोट7, 

96 लाख, 91 हजार, 012 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय 

मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 16. 16. 16. 16    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील �दवाळे �सoनल त े शहाबाज पय�त�या ना&यालगत�या 

सरं0क �भतंीची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

19/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1302/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1186. 1186. 1186. 1186    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील �दवाळे �सoनल त े शहाबाज पय�त�या 

ना&यालगत�या सरं0क �भतंीची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदु करTयात आले&या बाबीसह, र`कम 5. 49 लाख, 34 हजार, 981 माF 

इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 17. 17. 17. 17    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील नेnळ से`टर-25 येथील �टळक शाळा त े अnण हॉटेल 

पय�त�या र4Rयाची व गटाराची दnु4ती व सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, 

आयु̀ तांच े�दनांक 19/06/2019 चे पF =. नमुमंपा/श.अ./1304/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1187. 1187. 1187. 1187    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील नेnळ से`टर-25 येथील �टळक शाळा त े अnण 

हॉटेल पय�त�या र4Rयाची व गटाराची दnु4ती व सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह, र`कम 5. 86 

लाख, 47 हजार, 007 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 

देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====.18 .18 .18 .18     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

तभुm ;वभागातील से`टर-18 मॅफको माकm ट येथील गोकुळ डअेर7 व नाफेड कंपनी 

समोर7ल र4Rयाचे कॉ=Lट7करण करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

19/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1305/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1188. 1188. 1188. 1188    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"तभुm ;वभागातील से`टर-18 मॅ�को माकm ट येथील गोकुळ डअेर7 व 

नाफेड कंपनी समोर7ल र4Rयाच े कॉ=Lट7करण करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह, र`कम 5. 2 कोट7, 79 लाख, 74 

हजार, 591 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात 

यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 19. 19. 19. 19    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

अिoनशमन ;वभागातील अAधकार7 /कम�चा-यांसाठS गणवेश व इतर आवdयक 

सा�हRय खरेद7 करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े�दनांक 19/06/2019 च ेपF 

=. नमुमंपा/अिoन/3558/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1189. 1189. 1189. 1189    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"अिoनशमन ;वभागातील अAधकार7 /कम�चा-यांसाठS गणवेश व इतर 

आवdयक सा�हRय खरेद7 करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदु करTयात 

आले&या बाबीसह, अिoनशमन ;वभागातील एकूण 394 अAधकार7/कम�चार7 

(काय�रत-134 व नवी भरती 8p=येत  8ल�ंबत-260) यांना सन 2019-20 

सालासाठS DBT शासन �नण�यानसुार गणवेश व इतर आवdयक सा�हRय खेरद7 

करणेकIरता त`ता =. D  मधील 4तभं =. 04 वर नमदु दरास मजंुर7 �मळणेस 

व Rयानसुार येणारा अदंािजत खच� र`कम 5. 95 लाख, 67 हजार, 030 माF 

इत`या खचा�स, तसेच नमुमंपा अिoनशमन ;वभागा�या मजूंर Specification 

नसुार त`ता =. E वर दश�;वले&या 8माणे पदनाम �नहा�य कम�चा(यां�या बँक 

खातमेPये सदरची र`कम जमा करणेसे, महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयम 

सन 1949, कलम 73(क) अ'वये, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात 

यावी." 



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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 20. 20. 20. 20    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

कोपरखैरणे ;वभागातील 8.=. 48, से`टर-12डी येथे आर.सी.सी. गटर बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांच े�दनांक 19/06/2019 चे पF =. नमुमंपा/श.अ./1317/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1190. 1190. 1190. 1190    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"कोपरखैरणे ;वभागातील 8.=. 49, से`टर-12डी येथ ेआर.सी.सी. गटर 

बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह र`कम               

5. 1 कोट7, 42 लाख, 41 हजार, 154  माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 21. 21. 21. 21    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

कोपरखैरणे ;वभागातील अडवल7 भतुवल7 येथील आ�दवासी नागर7कांसाठS घरकुल 

योजने अतंग�त घरे बांधणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांचे �दनांक 19/06/2019 च े

पF =. नमुमंपा/श.अ./1318/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1191. 1191. 1191. 1191    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"कोपरखैरणे ;वभागातील अडवल7 भतुवल7 येथील आ�दवासी 

नागर7कांसाठS घरकुल योजने अतंग�त घरे बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदु करTयात आले&या बाबीसह र`कम 5. 2 कोट7, 45 लाख, 09 हजार, 

110  माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 22 . 22 . 22 . 22     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

घणसोल7 ;वभागातील रबाळे, गो�ठवल7 गाव येथे मलवा�ह'या टाकणे तसेच 

गो�ठवल7 येथे मलउदंचन कY Z बांधणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

19/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1319/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1192. 1192. 1192. 1192    

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

  "घणसोल7 ;वभागातील रबाळे, गो�ठवल7 गाव येथे मलवा�ह'या टाकणे 

तसेच गो�ठवल7 येथे मलउदंचन कY Z बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदु 

करTयात आले&या बाबीसह र`कम 5. 9 कोट7, 48 लाख, 98 हजार, 036  

माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 23. 23. 23. 23    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�ज�नक noणालय, वाशी येथ े फायर अलाम� 

लावणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 19/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/ 

श.अ./1321/2019..    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1193. 1193. 1193. 1193    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नमुमंपा साव�ज�नक noणालय, वाशी येथ े फायर अलाम� �स4ट7म 

लावणे�या कामासबंधंी�या 84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह, र`कम 

5. 46 लाख, 63 हजार, 523  माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

;व;व;व;वषयषयषयषय    ====. 24. 24. 24. 24    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील से`टर- 1, 1ए, 2 त े 6, 8, 8ए, 8बी, 9 त े 11 येथील 

मfुय र4Rयालगतच े पदपथ अडथळा ;वह�हत करणेसाठS म.रा.;व.;व.कं. मया�. 

यां�या व नवी मुबंई महानगरपा�लके�या ;वदयतु बाबी 4थलांतर करणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांचे �दनांक 19/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1323/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1194. 1194. 1194. 1194    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील से`टर- 1, 1ए, 2 त े6, 8, 8ए, 8बी, 9 त े11 

येथील मfुय र4Rयालगतचे पदपथ अडथळा ;वरह7त करणेसाठS म.रा.;व.;व.कं. 

मया�. यां�या व नमुमंपा�या ;वदयतु बाबी 4थलांतर करणे�या कामासबंधंी�या 

84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह र`कम 5. 2 कोट7, 48 लाख, 07 

हजार, 536  माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात 



यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 25. 25. 25. 25    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=L ;व�नयमन) (महाराMN) योजना - 

2017 नसुार ;व=L 80ेF व ;व=L शलुक् आकार �निdचत कnन महानगरपा�लका 

0ेFातील ओटले/;पचेस ;वतरणासाठS उपलlध कnन देणे�या 84तावाबाबत 

आयु̀ तांच े�दनांक 30/10/2018 चे पF =. नमुमंपा/परवाना/1563/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1195. 1195. 1195. 1195    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

""पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=L ;व�नयमन) (महाराMN) 

योजना - 2017 नसुार ;व=L 80ेF व ;व=L श&ुक आकार �निdचत कnन 

महानगरपा�लका 0ेFातील ओटले/;पचेस ;वतरणासाठS उपलlध कnन देणे�या 

84तावाबत नमदु केले&या बाबीसह, पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=L 

;व�नयमन) अAध�नयम - 2014, महाराMN पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ 

;व=L ;व�नयमन) (महाराMN) �नयम - 2016 आ3ण पथ;व=ेता (उपजी;वका 

सरं0ण व पथ ;व=L ;व�नयमन) (महाराMN) योजना - 2017 यांच े

अमंलबजावणीसाठS पथ;व=ेता (उपजी;वका सरं0ण व पथ ;व=L ;व�नयमन) 

(महाराMN) योजना - 2017 मधील अन�ुछेद =मांक-4 व महाराMN 

महानगरपा�लका अAध�नयमाच े कलम 386 नसुार मा.महापा�लका सव�साधारण 

सभेची मजंुर7 देTयास तसेच 84ता;वत84ता;वत84ता;वत84ता;वत    8ती8ती8ती8ती    ओटलाओटलाओटलाओटला    मा�सकमा�सकमा�सकमा�सक    भाडेभाडेभाडेभाड े   nnnn. 510/. 510/. 510/. 510/----    ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    

nnnn. 250/. 250/. 250/. 250/----        वववव    यामPयेयामPयेयामPयेयामPये    दरदरदरदर    तीनतीनतीनतीन    वषा�नीवषा�नीवषा�नीवषा�नी    10% 10% 10% 10% ऐवजीऐवजीऐवजीऐवजी    5% 5% 5% 5% वाढवाढवाढवाढ    करणेकरणेकरणेकरणे यायायाया    

सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह सचु;व&या8माणे मजुंर7 देTयात यावी...."""" 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 26. 26. 26. 26    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेFामधील ईईएसएल�या माPयामातनु ए4को 

तRवावर एलईडी पथ�दवे बस;वTया�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

12/07/2018 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1395/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1196. 1196. 1196. 1196    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेFामधील ईईएसएल�या माPयामातनु 

ए4को तRवावर एलईडी पथ�दवे बस;वTया�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, धोरण �निdचत करTयाबाबत�या 84तावात नमदू 

के&या8माणे धोरणाRमक �नण�यास, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 देTयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 27. 27. 27. 27    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

तभुm ;वभागातील से.19, अरYजा सक� ल त े 4मशानभमुी जवळील भखुंड =. 4 

पय�त नाला बांधुन फेर7वाला 0ेF ;वक�सत करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े

�दनांक 14/02/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./395/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1197. 1197. 1197. 1197    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"तभुm ;वभागातील से.19, अरYजा सक� ल त े 4मशानभमुी जवळील भखुंड 

=. 4 पय�त नाला बांधुन फेर7वाला 0ेF ;वक�सत करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदु करTयात आले&या बाबीसह, र`कम 5. 32 कोट7, 78 लाख, 57 

हजार, 462 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देTयात 

यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

347347347347    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जनूजनूजूनजनू    2019201920192019    

कोपरखैरणे 8.=. 37 से`टर-1ए येथे 1लॉट न.ं 41 जवळ पलु बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयु̀ तांच े�दनांक 28/06/2019 चे पF =. नमुमंपा/श.अ./1389/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1198. 1198. 1198. 1198    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"कोपरखैरणे 8.=. 37 से`टर-1ए येथे 1लॉट न.ं 41 जवळ पलु 

बांधणे�या 84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण र`कम  5. 85 

लाख, 60 हजार, 100 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 



देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

348348348348    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

वाशी 8भाग =. 58 से`टर-15 भाग येथील ;व;वध �ठकाणी पावसाळी गटार 

बांधुन र4Rयाच े nंद7करण करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

28/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/श.अ./1388/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1199. 1199. 1199. 1199    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"वाशी 8भाग =. 58 से`टर-15 भाग येथील ;व;वध �ठकाणी पावसाळी 

गटार बांधुन र4Rयाचे nंद7करण करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, एकूण र`कम  5. 1 कोट7, 50 लाख, 13 हजार, 

345 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

349349349349    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील 1लॉट नं. 8 व 8बी से. 30 नेnळ येथील सरं0क �भतं 

बांधणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 28/06/2019 च े पF =. 

नमुमंपा/श.अ./ 1391/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1200. 1200. 1200. 1200    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील 1लॉट न.ं 8 व 8बी से. 30 नेnळ येथील सरं0क 

�भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र`कम  5. 32 लाख, 94 हजार, 028 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

350350350350    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील नेnळ से`टर-38 येथील गटार, फटपाथ व र4Rयाची 

सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 28/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/श.अ./ 1392/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1201. 1201. 1201. 1201    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील नेnळ से`टर-38 येथील गटार, फटपाथ व र4Rयाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र`कम  5. 1 कोट7, 60 लाख, 62 हजार, 356 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

351351351351    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेFात राMN7य pकटकज'य रोग �नयFंण 

काय�=म अतंग�त कंFाट7 पPदतीने डास अळीनाशक फवारणी व रासाय�नक 

धुIरकरणाच े काम नागर7 8ाथ�मक आरोoय कY Z �नहाय (गट �नहाय) करणेस 

मा'यता �मळणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 28/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/आरोoय/टे.=.27/ 3748/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1202. 1202. 1202. 1202    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेFात राMN7य pकटकज'य रोग 

�नयFंण काय�=म अतंग�त कंFाट7 पPदतीने डास अळीनाशक फवारणी व 

रासाय�नक धुIरकरणाच ेकाम नागर7 8ाथ�मक आरोoय कY Z �नहाय (गट �नहाय) 

करणेस आ3ण नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेFामPये राMN7य pकटकज'य 

रोग �नयFंण काय�=मांतग�त डासअळीनाशक फवारणी व रासाय�नक धुर7करणाची 

कामे 21 नागर7 आरोoय कY Z�नहाय बाहययFंणा]दारे कामAगर7 व उद7Mटांवर 

आधार7त करणेकर7ता �दनांक 22/02/2017 रोजी मा. महासभा ठराव =. 1344 

अ'वये 8शासpकय मा'यता �दल7 होती. सदरचा 84ताव मा. 4थायी स�मतीकड े

�न;वदा 8p=या पणु� कnन मजंुर7कर7ता पाठ;वTयात आला असता, सभा �दनांक 

01/03/2019 रोजी ठराव =. 460 व 461 अ'वये नामजुंर करTयात आला 

असनु सदर सभेमPये डासअळीनाशक खरेद7 ह7 नवी मुबंई महानगरपा�लका यांनी 

4वतFंपणे खरेद7 करावे असे सAुचत करTयात आले होत.े याऐवजीयाऐवजीयाऐवजीयाऐवजी    सदरसदरसदरसदर    �न;वदा�न;वदा�न;वदा�न;वदा    

मधीलमधीलमधीलमधील    अनभुवा�याअनभुवा�याअनभुवा�याअनभुवा�या    अट7अट7अट7अट7    वववव    शतzमPयेशतzमPयेशतzमPयेशतzमPये    �शAथलता�शAथलता�शAथलता�शAथलता    आणनूआणनूआणनूआणनू    कामाचाकामाचाकामाचाकामाचा    अनभुवअनभुवअनभुवअनभुव    pकमानpकमानpकमानpकमान    



एकएकएकएक    वष�वष�वष�वष�    इतकाइतकाइतकाइतका    करTयातकरTयातकरTयातकरTयात    यावायावायावायावा    तसेचतसेचतसेचतसेच    Bank Guarantee & Bank Solvency Bank Guarantee & Bank Solvency Bank Guarantee & Bank Solvency Bank Guarantee & Bank Solvency 

चाचाचाचा    समावेशसमावेशसमावेशसमावेश    करावाकरावाकरावाकरावा. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    सदरसदरसदरसदर    कामासाठSकामासाठSकामासाठSकामासाठS    pकटकनाशकेpकटकनाशकेpकटकनाशकेpकटकनाशके    आ3णआ3णआ3णआ3ण    फवारणीसाठSफवारणीसाठSफवारणीसाठSफवारणीसाठS    

लागणार7लागणार7लागणार7लागणार7    औषधेऔषधेऔषधेऔषधे    महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    �न;वदा�न;वदा�न;वदा�न;वदा    8p=येने8p=येने8p=येने8p=येने    खरेद7खरेद7खरेद7खरेद7    करावीतकरावीतकरावीतकरावीत    वववव    कंFाटदारालाकंFाटदारालाकंFाटदारालाकंFाटदाराला    

सदरसदरसदरसदर    औषधाचंाऔषधाचंाऔषधाचंाऔषधाचंा    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    करTयातकरTयातकरTयातकरTयात    यावायावायावायावा. . . . जेणेजेणेजेणेजेणे    कnनकnनकnनकnन    कंFाटदारावंरकंFाटदारावंरकंFाटदारावंरकंFाटदारावंर    �नयFंण�नयFंण�नयFंण�नयFंण    रा�हलरा�हलरा�हलरा�हल    

आ3णआ3णआ3णआ3ण    वेळोवेळीवेळोवेळीवेळोवेळीवेळोवेळी    वातावरणातीलवातावरणातीलवातावरणातीलवातावरणातील    बदलामळेुबदलामळेुबदलामळेुबदलामळेु    डासडासडासडास    8ादभुा�व8ादभुा�व8ादभुा�व8ादभुा�व    अटो`यातअटो`यातअटो`यातअटो`यात    आणTयासाठSआणTयासाठSआणTयासाठSआणTयासाठS    

वेळोवेळीवेळोवेळीवेळोवेळीवेळोवेळी    औषधेऔषधेऔषधेऔषधे    बदलTयातबदलTयातबदलTयातबदलTयात    यावीतयावीतयावीतयावीत. . . . यापवुzयापवुzयापवुzयापवुz    21 21 21 21 नागर7नागर7नागर7नागर7        आरोoयआरोoयआरोoयआरोoय    कY Zामंाफ� तकY Zामंाफ� तकY Zामंाफ� तकY Zामंाफ� त    सदरसदरसदरसदर    

कामकामकामकाम    केलेकेलेकेलेकेले    जातजातजातजात    होतेहोतेहोतेहोते. . . . स{यि4थतीतस{यि4थतीतस{यि4थतीतस{यि4थतीत    23 23 23 23 नागर7नागर7नागर7नागर7    आरोoयआरोoयआरोoयआरोoय    कY ZकY ZकY ZकY Z    आहेतआहेतआहेतआहेत. . . . तसेचतसेचतसेचतसेच    

कामगारकामगारकामगारकामगार    सfंयासfंयासfंयासfंया    ह7ह7ह7ह7    गे&यागे&यागे&यागे&या    18181818----20 20 20 20 वषा�पासनूवषा�पासनूवषा�पासनूवषा�पासनू    तवेढ7चतवेढ7चतवेढ7चतवेढ7च    आहेआहेआहेआहे. . . . RयाRयाRयाRया    वेळ�यावेळ�यावेळ�यावेळ�या    आ3णआ3णआ3णआ3ण    

सPया�यासPया�यासPया�यासPया�या    लोकसfंयेतलोकसfंयेतलोकसfंयेतलोकसfंयेत    वववव    लोकलोकलोकलोकव4तीव4तीव4तीव4ती    यामPयेयामPयेयामPयेयामPये    pकमानpकमानpकमानpकमान    पाचपाचपाचपाच    पट7नेपट7नेपट7नेपट7ने    वाढवाढवाढवाढ    झाल7झाल7झाल7झाल7    आहेआहेआहेआहे. . . . 

तर7तर7तर7तर7    नवीननवीननवीननवीन    �न;वदा�न;वदा�न;वदा�न;वदा    84ता;वत84ता;वत84ता;वत84ता;वत    करतानंाकरतानंाकरतानंाकरतानंा    कामगारकामगारकामगारकामगार    सfंयासfंयासfंयासfंया    वाढ;वTयातवाढ;वTयातवाढ;वTयातवाढ;वTयात    यावीयावीयावीयावी. . . . नवीनवीनवीनवी    

मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    शहरातशहरातशहरातशहरात    मॅ'}ो]हजमॅ'}ो]हजमॅ'}ो]हजमॅ'}ो]हज    मो�यामो�यामो�यामो�या    8माणात8माणात8माणात8माणात    आहेतआहेतआहेतआहेत. . . . RयाRयाRयाRया    �ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी�ठकाणी    कशाकशाकशाकशा    पPदतीनेपPदतीनेपPदतीनेपPदतीने    

धरु7करणधरु7करणधरु7करणधरु7करण    करताकरताकरताकरता    येईलयेईलयेईलयेईल    यायायाया    सदंभा�तसदंभा�तसदंभा�तसदंभा�त    सबंधंीतसबंधंीतसबंधंीतसबंधंीत    अAधकाअAधकाअAधकाअAधका----यानंीयानंीयानंीयानंी    चाचपणीचाचपणीचाचपणीचाचपणी    करावीकरावीकरावीकरावी. . . . यायायाया    

सधुासधुासधुासधुारणेसहरणेसहरणेसहरणेसह    सदरसदरसदरसदर    84तावास84तावास84तावास84तावास    सचु;व&या8माणेसचु;व&या8माणेसचु;व&या8माणेसचु;व&या8माणे    मजंरु7मजंरु7मजंरु7मजंरु7    देTयातदेTयातदेTयातदेTयात    यावीयावीयावीयावी...."""" 

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

352352352352    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नेnळ से`टर-9 मधील आ�दवासीपाडा व से`टर-11 कातकर7पाडा येथील गटाराची 

सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 28/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1400/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1203. 1203. 1203. 1203    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नेnळ से`टर-9 मधील आ�दवासीपाडा व से`टर-11 कातकर7पाडा येथील 

गटाराची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र`कम  5. 36 लाख, 31 हजार, 726 माF इत`या खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

353353353353    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

नेnळ ;वभागातील सारसोळे गावातील नमुमंपा शाळेच ेदसु-या मज&याच ेवाढ7व 

बांधकाम करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 28/06/2019 चे पF =. 

नमुमंपा/श.अ./1402/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1204. 1204. 1204. 1204    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"नेnळ ;वभागातील सारसोळे गावातील नमुमंपा शाळेचे दसु-या मज&याच े

वाढ7व बांधकाम करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र`कम 5. 1 कोट7, 85 लाख, 52 हजार, 325 माF इत`या 

खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

354354354354    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील सी.बी.डी. से`टर-6 कुलवतं�सगं �सधंु उदयान आ3ण सीबीडी 

मfुय र4Rया�या समोर7ल जागेमPये से&फL पाँईट तयार करणे�या 84तावाबाबत, 

आयु̀ तांच े�दनांक 28/06/2019 चे पF =. नमुमंपा/श.अ./1403/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1205. 1205. 1205. 1205    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील सी.बी.डी. से`टर-6 कुलवतं�सगं �सधंु उदयान आ3ण 

सीबीडी मfुय र4Rया�या समोर7ल जागेमPये से&फL पाँईट तयार करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करTयात आले&या बाबींसह, एकूण र`कम 5. 

35 लाख, 74 हजार, 534 माF इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय 

मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

355355355355    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील नेnळ से`टर-44 येथे नवीन मलवा�हनी टाकणे तसेच खराब 

झाले&या मलवा�ह'या बदलणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े�दनांक 28/06/2019 

चे पF =. नमुमंपा/श.अ./1406/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1206. 1206. 1206. 1206    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"बेलापरु ;वभागातील नेnळ से`टर-44 येथे नवीन मलवा�हनी टाकणे 

तसेच खराब झाले&या मलवा�ह'या बदलणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, एकूण र`कम 5. 48 लाख, 72 हजार, 483 माF 

इत`या खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देTयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ====. . . . 

356356356356    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

कोपरखैरणे ;वभागामPये माता बाल noणालयाकर7ता मे.'यु̀ ल7अर हे&थकेअर 

�ल�मटेड या कंपनी�या मालकLची कोपरखैरणे, से`टर-23, भखुंड =. 4/1ए 

येथील तयार इमारत खरेद7 करणे�या 84तावाबाबत, आयु̀ तांच े �दनांक 

28/06/2019 च ेपF =. नमुमंपा/मालमRता/1760/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ====. 1207. 1207. 1207. 1207    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 जूनजनूजूनजनू    2019201920192019    

"कोपरखैरणे ;वभागामPये माता बाल noणालयाकर7ता मे.'यु̀ ल7अर 

हे&थकेअर �ल�मटेड या कंपनी�या मालकLची कोपरखरैणे, से`टर-23, भखुंड =. 

4/1ए येथील तयार इमारत खरेद7 करणे�या 84तावात नमदू करTयात आले&या 

बाबींसह, महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयम कलम 77 नसुार कोपरखैरणे 

से`टर-23 भखुंड =. 4/1ए येथील मे.'यु̀ ल7अर हे&थकेअर �ल. यां�या 



मालकLची इमारत खरेद7 करणेस व खरेद7 pकंमत n. 29.50 आ3ण नaदणी 

श&ुक, अतंग�त दnु4ती, अतंग�त फ�न�चर याकर7ता अदंािजत र`कम n. 6.7 

कोट7 अशा एकुण n. 36.20 कोट7 नवी मुबंई महानगरपा�लका सन 2019-2020 

अथ�सकं&पातील लेखा �शष�क CE/A-3/2004 भखुंड खरेद7 n. 75 कोट7 मधुन 

अदा करणेस मा. महापा�लका सव�साधारण सभेची 8शासpकय मा'यता �मळणेस 

;वनतंी आहे. तसेच कोपरखैरणे  से`टर-23, भखुंड =. 4/1ए येथील 

मे.'यु̀ ल7अर हे&थकेअर �ल. या इमारतीमधील 4 था मजला 0ेFफळ 338.107 

चौ.मी. जागा pकमान �श�-�सPदकगणक (रेडीरेकनर) दराने pकंवा 8च�लत बाजार 

दराने मे.'यु̀ ल7अर हे&थकेअर �ल. यांना 05 वषा�कर7ता “परवानगी व अनcुा” 

(�ल]ह ॲTड लायस'स) तRRवावर देणेस महाराMN महानगरपा�लका अAध�नयम 

कलम 79(क) व (ड) नसुार मा. महापा�लका सव�साधारण सभेची मा'यता 

देTयात यावी. 

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

    

सह7सह7सह7सह7////----    

((((AचFाAचFाAचFाAचFा    बा;व4करबा;व4करबा;व4करबा;व4कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सAचवसAचवसAचवसAचव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


