
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�नवार, �दनांक 20 ऑ"टोबर 2018 रोजी भरले(या माहे ऑ"टोबर 2018 

म�ह)या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स1ं23त आ5ण मसदुा 6व7पात 

खाल9ल:माणे आहे.:- 

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 01. 01. 01. 01    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर    

2018201820182018....    

इ�तवAृतइ�तवAृतइ�तवAृतइ�तवAृत – �दनांक 24 जूल ै 2018. �दनांक 18 ऑग6ट 2018. 

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

:EनोAतरे:EनोAतरे:EनोAतरे:EनोAतरे    

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. . . . 3.3.3.3.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महापा�लका 2ेGात ऍIफKबीअस बस :क(प सMु करणे�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 30/05/2018 चे पG ?. नमुमंपा/मालमAता 

/1589/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????....    666668686868....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महापा�लका 2ेGात ऍIफKबीअस बस :क(प सMु करणे�या :6तावात 

नमदू करRयात आले(या बाबींसह, मा.महासभेमSये सादर केले(या मळु 

:6तावाची अमंलबजावणी करणेसाठU जवाहरलाल नेह7 पोट� V6ट समवेत 

सामWयस ्करारनामा (MOU) करRयात येत असनू सदरची बाब द3तर9द3तर9द3तर9द3तर9    दाखलदाखलदाखलदाखल 

करRयात यावा." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य....    6थ_गत6थ_गत6थ_गत6थ_गत....    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 4.. 4.. 4.. 4.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी से"टर-16 भखूंड ?.46अे येथील 30 aकऑ"स बेरोजगार �दbयांग 

bय"तीना =वतर9त करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 30/06/2018 च े

पG ?. नमुमंपा/मालमAता/ 1956/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 669. . 669. . 669. . 669.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी से"टर-16 भखूंड ?.46अे येथील 30 aकऑ"स बेरोजगार �दbयांग 

bय"तीना =वतर9त करणे�या :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

मा.महापा�लका सव�साधारण सभा ठराव ?. 1952, �द.19/09/2017 अ)वये 

मजंूर धोरणा:माणे उपरो"त जागा बेरोजगार �दbयांग bय"तींना 

6वयरंोजगाराकर9ता =वतर9त करणेस सचु=व(या:माणे, मजुंर9 देRयात यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य....    6थ_गत6थ_गत6थ_गत6थ_गत....    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 5.. 5.. 5.. 5.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे =वभागातील नमुमंपा शाळा ?. 38 व 74, से"टर 2 येथील दसु-या 

मज(याच े वाढ9व बांधकाम करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 

10/09/2018 च ेपG ?. नमुमंपा/शअ/1971/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 670. . 670. . 670. . 670.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे =वभागातील नमुमंपा शाळा ?. 38 व 74, से"टर 2 येथील दसु-या 

मज(याच ेवाढ9व बांधकाम करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात 

आले(या बाबींसह, एकूण र"कम 7. 4 कोट9, 2 लाख, 26 हजार 208 माG 

इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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



=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 6.. 6.. 6.. 6.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

 नमुमंपा�या साव�ज�नक 7gणालय-वाशी, ऐरोल9, ने7ळ व माता बाल 7gणालय-

बेलापरू, तभुi, कोपरखैरणे येथील 7gणालयीन �लनन धुलाई व ई6Gी क7न 

देRयाच े काम तीन वषi कालावधीकjरता कंGाट9 तAवावर करणेस :शासकKय 

मा)यता �मळणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े�दनांक 25/09/2018 च ेपG 

?. नमुमंपा/आरोgय/परुकसेवा-11/5826/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 671. . 671. . 671. . 671.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा�या साव�ज�नक 7gणालय-वाशी, ऐरोल9, ने7ळ व माता बाल 7gणालय-

बेलापरू, तभुi, कोपरखैरणे येथील 7gणालयीन �लनन धुलाई व ई6Gी क7न 

देRयाच े काम तीन वषi कालावधीकjरता कंGाट9 तAवावर करणेस :शासकKय 

मा)यता �मळणेबाबत�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या 

बाबींसह, वा=ष�क अपे12त खच�  र"कम 7. 1 कोट9, 46 लाख, 46 हजार 450 

माG या:माणे तीन वषi कालावधीकjरता अपे12त खरच् र"कम 7. 4 कोट9, 39 

लाख, 39 हजार 350 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 

देRयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 7.. 7.. 7.. 7.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे =वभागातील से. 23 शांतीदतू महावीर उkयानाच े नतुनीकरणे 

करणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 26/09/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/उkयान/1828/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ????. 672 . . 672 . . 672 . . 672 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे =वभागातील से. 23 शांतीदतू महावीर उkयानाच े नतुनीकरणे 

करणेबाबत�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

एकूण र"कम 7. 34 लाख, 63 हजार 096 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 8.. 8.. 8.. 8.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2013-14 या वषा�चा 6था�नक �नधी 

लेखापjर2ण अहवाल व Aयाबाबत =वभागांकडील अनपुालन सादर करणेबाबत�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांचे �दनांक 05/10/2018 चे पG ?. 

न.मु.ंम.पा./ले.प./लेखा-14/1642/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 673 . . 673 . . 673 . . 673 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2013-14 या वषा�चा 6था�नक �नधी 

लेखापjर2ण अहवाल व Aयाबाबत =वभागांकडील अनपुालन सादर करणेबाबत�या 

:6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, मुबंई 6था�नक �नधी लेखापjर2ण 

अ_ध�नयम 1930 �या कलम-10(1) व महाराlV महानगरपा�लका अ_ध�नयम, 

कलम 107-अ नसुार लेखापjर2ण अहवालातील आ2पे आ5ण =वभागाने सादर 

कलेले अनपुालन अहवाल द3तर9द3तर9द3तर9द3तर9    दाखलदाखलदाखलदाखल करRयात यावा." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य....    6थ_गत6थ_गत6थ_गत6थ_गत....    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 9.. 9.. 9.. 9.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

 नमुमंपा काय�2ेGामSये कmडवाडा bयव6थापन कामास :शासकKय मा)यता 

�मळणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 8/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/आरोgय/पसे/275/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 674 . . 674 . . 674 . . 674 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा काय�2ेGामSये कmडवाडा bयव6थापन कामास :शासकKय मा)यता 

�मळणेबाबत�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

वा=ष�क र"कम 7. 44 लाख, 88 हजार 30 माG या:माणे तीन वषnकjरता 

एकoGत 7. 1 कोट9, 34 लाख, 64 हजार 93 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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



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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

 पाम oबच मागा�च ेसशुो�भकरण करणे (नमुमंपा मpुयालय त ेअरqजा कॉन�र से. 

17, वाशी) :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 09/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/उदयान/1968/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 675 . . 675 . . 675 . . 675 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"पाम oबच मागा�च ेसशुो�भकरण करणे�या (नमुमंपा मpुयालय त ेअरqजा कॉन�र 

से. 17, वाशी) कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

एकूण र"कम 7. 6 कोट9, 5 लाख, 2 हजार 581 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

महानगरपा�लके�या समाजम�ंदरे / सां6कृ�तकभवन / 6टेज / bयायामशाळा / 

आंतरa?डासकुंल / वाचनालय / अsया�सका / बहुउददे�्शय इमारती इ. सामािजक 

वापरा�या इमारतीच ेभाड ेदर �निEचत करणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े

�दनांक 08/10/2018 च ेपG ?. नमुमंपा/मालमAता/टे.?.4/3027/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 676 . . 676 . . 676 . . 676 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"महानगरपा�लके�या समाजम�ंदरे / सां6कृ�तकभवन / 6टेज / bयायामशाळा / 

आंतरa?डासकुंल / वाचनालय / अsया�सका / बहुउददे�्शय इमारती इ. सामािजक 

वापरा�या इमारतीच ेभाड ेदर �निEचत करणेबाबत�या :6तावात नमदू करRयात 

आले(या बाबींसह, उ"त ठरावाची अमंलबजावणी करतांना, एकाच जागेसाठU 

सश(ुक व �न:श(ुक सेवा देणाuया स6ंथांनी अज� के(यास सश(ुक सेवा देणाuया 

स6ंथेची �नवड करावी कK, �न:श(ुक सेवा देणाuया स6ंथेची �नवड करावी अशा 

:Eन उपि6थत होतो. Aयामळेु अशा :कारे :6ताव :ा3त झा(यास यापढेु सश(ुकसश(ुकसश(ुकसश(ुक    

स6ंथसेस6ंथसेस6ंथसेस6ंथसे    :ा:ा:ा:ाधा)यधा)यधा)यधा)य    देणेसदेणेसदेणेसदेणेस, , , ,  महाराlV महापा�लका अ_ध�नयम कलम 79 अ)वये, 

सचु=व(या:माणे, मजुंर9 देRयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 12.. 12.. 12.. 12.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

मालमAता करा�या देयकातील सव�साधारण कर या उwीlट �शषा� समोर कंसात 

घकbय श(ुका सह9त” असे देयकावर नमदु (Print) करणेबाबत�या :6तावाबाबत, 

आय"ुतांच े�दनांक 10/10/2018 चे पG ?. नमुमंपा/घकbय/1195/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 677 . . 677 . . 677 . . 677 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"मालमAता करा�या देयकातील सव�साधारण कर या उwीlट �शषा� समोर कंसात 

घकbय श(ुका सह9त” असे देयकावर नमदु (Print) करणेबाबत�या :6तावात 

नमदू करRयात आले(या बाबींसह, मालमAता करा�या सव� देयकातील 

सव�साधारण कराच े उ�ीlट �शष� दश�=वRयात आलेले आहे, Aयासमोर कंसामSये 

10% 10% 10% 10% घकbयघकbयघकbयघकbय    श(ुकाश(ुकाश(ुकाश(ुका    सह9तसह9तसह9तसह9त     असे सव� देयकावर नमदु (Print) करणेस, 

सचु=व(या:माणे, मजुंर9 देRयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 13.. 13.. 13.. 13.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

 नमुमंपा शाळांकjरता सीसीट9bह9 खरेद9 व वा=ष�क देखभाल दMु6ती 

करणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 11/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/�श2ण/3167/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 678 . . 678 . . 678 . . 678 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा शाळांकjरता सीसीट9bह9 खरेद9 व वा=ष�क देखभाल दMु6ती 

करणेबाबत�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

एकूण र"कम 7. 5 कोट9, 24 हजार 901 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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



=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 14.. 14.. 14.. 14.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

नमुमंपा ":ाथ�मक इं�जी माSयमा�या व माSय�मक शाळांमSये" ताAपरुAया 

6वMपात �श2क �नय"ुत करणे बाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 

11/10/2018 च ेपG ?. नमुमंपा/�श.=व./आ.-7/3168/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ????. 679 . . 679 . . 679 . . 679 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा ":ाथ�मक इं�जी माSयमा�या व माSय�मक शाळांमSये" ताAपरुAया 

6वMपात �श2क �नय"ुत करणेबाबत�या :6तावात नमदू करRयात आले(या 

बाबींसह, :ाथ�मक �श2कासाठU मा�सक ठोक मानधन 7. 20,000/- व 

माSय�मक �श2कांसाठU मा�सक ठोक मानधन 7. 25,000/- वर 

महानगरपा�लका अ_ध�नयम 53(3) नसुार माSयम�नहाय, =वषय�नहाय व 

आर2ण�नहाय ताAपरुAया 6व7पात =व�हत काय�पSदतीचा अवलबं क7न �श2क 

�नय"ुत करणेस, Aयावर होणारा खच� वा=ष�क काय�योजना व व अदंाजपGकातील 

"वेतन व भAत"े या लेखा�शषा�तग�त केले(या तरतदु9मधून करणेस, 

सचु=व(या:माणे, मजुंर9 देRयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. 15.. 15.. 15.. 15.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

महाराlV :ादे�शक व नगररचना अ_ध�नयम, 1966 मधील कलम 52 क नसुार 

अन_धकृत बांधकामे :शमन आकार लावनू :श�मत सरंचना Iहणून घो=षत 

करRयासाठU अ_ध�नयमांच े कलम 158 (1) अ)वये केलेले �नयम :�सSद 

करणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 11/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/नगररचना/4102/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ????. 680 . . 680 . . 680 . . 680 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

 "महाराlV :ादे�शक व नगररचना अ_ध�नयम, 1966 मधील कलम 52 क 

नसुार अन_धकृत बांधकामे :शमन आकार लावनू :श�मत सरंचना Iहणून 

घो=षत करRयासाठU अ_ध�नयमांचे कलम 158 (1) अ)वये केलेले �नयम :�सSद 

करणेबाबत�या :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका अ_धसचूी 2ेGातील अन_धकृत बांधकामे :शमन आकार लावनू 

":श�मत सरंचना" Iहणनू घो=षत करणेकjरता =व�हत नम)ुयात अज� 

माग=वRया�या यापवू��या �दनांक 31/10/2018 ऐवजी �दनांक 30/04/2019 

पय�त�या वाढ9व मदुतीस सचु=व(या:माणे, मजुंर9 देRयात यावी. 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 120.. 120.. 120.. 120.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

6थायी स�मती�या श?ुवार, �दनांक 12 ऑ"टोबर 2018 चा ठराव ?.205 :- 

                            """"सदंभ� ::::----  आय"ुतांच े�दनांक 11/10/2018, च ेपG ?.नमुमंपा/    

               :शासन/आ6था-10/:.?.365/2396/2018 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करRयात यावी कK, नवी मुबंई 

महानगरपा�लके�या �नय�मत सेवेत असलेले अ_धकार9 व कम�चार9, 

(:�त�नय"ुतीवर9ल अ_धकार9/ कम�चार9 यां�यासह) आ5ण ठोक पगारावर9ल, 

करारपSदतीवर वेतन�ेणीमSये काय�रत असलेले अ_धकार9 व कम�चार9, 

रोजंदार9वर9ल (आरोgय सेवक), मानसेवी अ_धकार9/ कम�चार9 इAयाद9 यांना सन 

2017-2018 या आ_थ�क वषा�कjरता आय"ुतां�या उपरो"त पGामSये नमदू 

केले(या अट9 व शत�वर शासना�या धत�वर सान�ुह अनदुान आ5ण आय"ुतांनी 

:6ता=वत केले(या M.17,000/- या ऐवजी M.22,000/- आ5ण ठोक पगारावर9ल, 

रोजंदार9वर9ल (आरोgय सेवक), मानसेवी अ_धकार9/कम�चार9 यांना �मळणार9 

एकoGत र"कम aकमान M.9500/- aकंवा वेतना�या 25% र"कम यापकैK जी 

जा6त असेल ती र"कम या ऐवजी M.16000/- इतके सान�ुह अनदुान देRयास, 

मजंुर9 देRयात यावी." 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 681 . . 681 . . 681 . . 681 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या �नय�मत सेवेत असलेले अ_धकार9 व कम�चार9, 

(:�त�नय"ुतीवर9ल अ_धकार9/ कम�चार9 यां�यासह) आ5ण ठोक पगारावर9ल, 

करारपSदतीवर वेतन�ेणीमSये काय�रत असलेले अ_धकार9 व कम�चार9, 

रोजंदार9वर9ल (आरोgय सेवक), मानसेवी अ_धकार9/ कम�चार9 इAयाद9 यांना सन 



2017-2018 या आ_थ�क वषा�कjरता आय"ुतां�या उपरो"त पGामSये नमदू 

केले(या अट9 व शत�वर शासना�या धत�वर सान�ुह अनदुान आ5ण आय"ुतांनी 

:6ता=वत केले(या M.17,000/- या ऐवजी M.22,000/- आ5ण ठोक पगारावर9ल, 

रोजंदार9वर9ल (आरोgय सेवक), मानसेवी अ_धकार9/कम�चार9 यांना �मळणार9 

एकoGत र"कम aकमान M.9500/- aकंवा वेतना�या 25% र"कम यापकैK जी 

जा6त असेल ती र"कम या ऐवजी M.16000/- इतके सान�ुह अनदुान देRयास, 

मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 121.. 121.. 121.. 121.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे =वभागातील पावणेगांव येथ े मल�न:6सारण वा�ह)या टाकणे�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांचे �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2156/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 682 . . 682 . . 682 . . 682 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे =वभागातील पावणेगांव येथे मल�न:6सारण वा�ह)या टाकणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम  7. 

35 लाख, 39 हजार 711 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय 

मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 122.. 122.. 122.. 122.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

सी.बी.डी. बेलापरू गणेश म�ंदर त ेसे.1 अे अडंरपास पय�त�या र6Aयाची सधुारण 

करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 12/10/2018 च े पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2157/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 683 . . 683 . . 683 . . 683 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"सी.बी.डी. बेलापरू गणेश म�ंदर त ेसे.1 अे अडंरपास पय�त�या र6Aयाची सधुारण 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण 

र"कम  7. 58 लाख, 47 हजार 838 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, 

:शासकKय मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 123.. 123.. 123.. 123.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ने7ळ येथील से"टर -14 मधील भखुंड ?. पी-8 व पी-9 =वभाग काया�लय 

बांधणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 12/10/2018 च े पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2158/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 684 . . 684 . . 684 . . 684 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने7ळ येथील से"टर -14 मधील भखुंड ?. पी-8 व पी-9 =वभाग काया�लय 

बांधणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण 

र"कम  7. 4 कोट9, 84 लाख, 60 हजार 500 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य....    6थ_गत6थ_गत6थ_गत6थ_गत....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 124.. 124.. 124.. 124.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ने7ळ =वभागामधील से.06 येथील पावसाळी गटर व पदपथ बांधणे�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांचे �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2159/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 685 . . 685 . . 685 . . 685 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने7ळ =वभागामधील से.06 येथील पावसाळी गटर व पदपथ बांधणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम  7. 

2 कोट9, 45 लाख, 35 हजार 985 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, 

:शासकKय मजंुर9 देRयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 125.. 125.. 125.. 125.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू =वभागातील करावे 6मशानभमुी त े डी-माट� से.42 पय�त�या र6Aयाची 

सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2160/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 686 . . 686 . . 686 . . 686 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू =वभागातील करावे 6मशानभमुी त े डी-माट� से.42 पय�त�या र6Aयाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

एकूण र"कम  7. 27 लाख, 53 हजार 913 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 126.. 126.. 126.. 126.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू =वभागातील ने7ळ भ.ु?.43, से.48 येथे ड-ेकेअर सqटर बांधणे�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांचे �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2161/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 687 . . 687 . . 687 . . 687 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू =वभागातील ने7ळ भ.ु?.43, से.48 येथे ड-ेकेअर सqटर बांधणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम  7. 

61 लाख, 51 हजार 425 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय 

मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 127.. 127.. 127.. 127.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ठाणे-बेलापरू र6Aयावर9ल कोपरखैरणे, घणसोल9 व रबाळे उ�डाणपलुाची 

डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े�दनांक 12/10/2018 

चे पG ?. नमुमंपा/श.अ./2162/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 688 . . 688 . . 688 . . 688 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ठाणे-बेलापरू र6Aयावर9ल कोपरखैरणे, घणसोल9 व रबाळे उ�डाणपलुाची 

डांबर9करणाने सधुारणा करणे�या याऐवजीयाऐवजीयाऐवजीयाऐवजी    ठाणेठाणेठाणेठाणे----बेलापरूबेलापरूबेलापरूबेलापरू    र6Aयावर6Aयावर6Aयावर6Aयावर9लर9लर9लर9ल    कोपरखरैणेकोपरखरैणेकोपरखरैणेकोपरखरैणे, , , , 

घणसोल9घणसोल9घणसोल9घणसोल9    वववव    ऐरोल9ऐरोल9ऐरोल9ऐरोल9    उ�डाणपलुाचीउ�डाणपलुाचीउ�डाणपलुाचीउ�डाणपलुाची    डाबंर9करणानेडाबंर9करणानेडाबंर9करणानेडाबंर9करणाने    सधुारणासधुारणासधुारणासधुारणा    करणेकरणेकरणेकरणे,,,,    असेअसेअसेअसे    वाचRयासवाचRयासवाचRयासवाचRयास,,,, 

आ5ण या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण 

र"कम  7. 3 कोट9, 37 लाख, 16 हजार 662 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 128.. 128.. 128.. 128.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

घणसोल9 गावातील को�याची आळी येथे बहुउ�शेीय इमारत बांधणे�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांचे �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2164/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 689 . . 689 . . 689 . . 689 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल9 गावातील को�याची आळी येथे बहुउ�ेशीय इमारत बांधणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम  7. 

99 लाख, 78 हजार 910 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय 

मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . क्क्क्क्रररर. . . . 

129.129.129.129.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ठाणे बेलापरू रोडवर9ल स=वता के�मकल येथ े 6पे�सअर LT वीजपरुवठा घेणे 

करणेबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2165/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 690 . . 690 . . 690 . . 690 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"ठाणे बेलापरू रोडवर9ल स=वता के�मकल येथे 6पे�सअर LT वीजपरुवठा घेणे 

करणेबाबत�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

एकूण र"कम 7. 32 लाख, 79 हजार 848 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 130.. 130.. 130.. 130.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू =वभागातील ने7ळ येथील यशवतंराव चbहाण मदैानात =व=वध 6थापAय 

कामे करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 12/10/2018 चे पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2167/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 691 . . 691 . . 691 . . 691 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू =वभागातील ने7ळ येथील यशवतंराव चbहाण मदैानात =व=वध 6थापAय 

कामे करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 

एकूण र"कम 7. 57 लाख, 72 हजार 222 माG इत"या खचा�स, 

सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

तांतांतांतातंडीचेतडीचेतडीचेतडीचे    काकाकाका. . . . ????. 131.. 131.. 131.. 131.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू =वभागातील आ�माग� वर9ल उ�डाणपलूाची डांबर9करण क7न सधुारणा 

करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 12/10/2018 च े पG ?. 

नमुमंपा/श.अ./2179/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 692 . . 692 . . 692 . . 692 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू =वभागातील आ�माग� वर9ल उ�डाणपलूाची डांबर9करण क7न सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण 

र"कम  7. 91 लाख, 30 हजार 153 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, 

:शासकKय मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 132.. 132.. 132.. 132.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

घणसोल9 =वभागातील गोठUवल9 गावातील राजीव गांधी (खदान तलाव) 

तलावातील गाळ काढणे व पjरसराची सधुारणा करणे�या (फेज-1) :6तावाबाबत, 

आय"ुतांच े�दनांक 12/10/2018 चे पG ?. नमुमंपा/श.अ./2180/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 693 . . 693 . . 693 . . 693 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल9 =वभागातील गोठUवल9 गावातील राजीव गांधी (खदान तलाव) 

तलावातील गाळ काढणे व पjरसराची सधुारणा करणे�या (फेज-1) 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम 7. 2 

कोट9, 78 लाख, 88 हजार 352 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, 

:शासकKय मजंुर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 133.. 133.. 133.. 133.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ने7ळ =वभागातील पेVोल पपं व NL2/4, NL2/5 �या मागील बाजूस असले(या 

गटर, पदपथ व र6Aयाची सधुारणा करणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 

15/10/2018 च ेपG ?. नमुमंपा/श.अ./2193/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 694 . . 694 . . 694 . . 694 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने7ळ =वभागातील पेVोल पपं व NL2/4, NL2/5 �या मागील बाजूस असले(या 

गटर, पदपथ व र6Aयाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू 

करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम 7. 2 कोट9, 15 लाख, 60 हजार 

178 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 134.. 134.. 134.. 134.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे :.?.41, से"टर 19सी अतंग�त हेवी �यटु9 गटर बांधणे�या 

:6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 15/10/2018 चे पG ?. नमुमंपा/श.अ./ 

2194/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 695 . . 695 . . 695 . . 695 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे :.?.41, से"टर 19सी अतंग�त हेवी �यटु9 गटर बांधणे�या 

कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, एकूण र"कम 7. 1 

कोट9, 77 लाख, 06 हजार 581 माG इत"या खचा�स, सचु=व(या:माणे, 

:शासकKय मजंुर9 देRयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 135.. 135.. 135.. 135.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

नामकरण :6तावाबाबत�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े �दनांक 16/10/2018 चे 

पG ?. नमुमंपा/जस-ं3/530/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 696 . . 696 . . 696 . . 696 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"नामकरण :6तावात नमदू करRयात आले(या बाबींसह, 1)1)1)1) पावणे येथील 

महानगरपा�लके�या अsया�सका व वाचनालया�या वा6तसू """"�ी�ी�ी�ी    समथ�समथ�समथ�समथ�    रामदासरामदासरामदासरामदास    

6वामी6वामी6वामी6वामी    �थंालय�थंालय�थंालय�थंालय    वववव    अsया�सकाअsया�सकाअsया�सकाअsया�सका, , , , पावणेपावणेपावणेपावणे”, 2) ”, 2) ”, 2) ”, 2) सानपाडा से.8 येथील अRणाभाऊ साठे 

6मतृी भवनाच े बांधकाम पणू�Aवास येत आहे. सदर भवनातील सभागहृास 

‘‘‘‘‘‘‘‘6व6व6व6व....बाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेबबाबासाहेब    गोपलेगोपलेगोपलेगोपले    सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ’’, 3)’’, 3)’’, 3)’’, 3) घणसोल9 येथील शाळा ?. 105 व 76 च े

""""अर=वदंअर=वदंअर=वदंअर=वदं    भाईभाईभाईभाई    मफतलालमफतलालमफतलालमफतलाल    :ाथ�मक:ाथ�मक:ाथ�मक:ाथ�मक    वववव    माSय�मकमाSय�मकमाSय�मकमाSय�मक    शाळाशाळाशाळाशाळा” ” ” ” असे नामकरण 

देRयासबंधंातील आय"ुतां�या :6तावास, सचु=व(या:माणे, मजुंर9 देRयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ????. 136.. 136.. 136.. 136.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू =वभागातील करावे गाव येथे नवीन मलवा�ह)या टाकणे व तसेच खराब 

झाले(या मलवा�ह)या बदलणे�या :6तावाबाबत, आय"ुतांच े�दनांक 17/10/2018 

चे पG ?. नमुमंपा/शअ/2200/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ????. 697 . . 697 . . 697 . . 697 .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबरऑ"टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू =वभागातील करावे गाव येथे नवीन मलवा�ह)या टाकणे व तसेच खराब 

झाले(या मलवा�ह)या बदलणे�या कामासबंधंातील :6तावात नमदू करRयात 

आले(या बाबींसह, एकूण र"कम 7. 38 लाख, 92 हजार 876 माG इत"या 

खचा�स, सचु=व(या:माणे, :शासकKय मजुंर9 देRयात यावी." 

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

    

    सह9सह9सह9सह9////----    

            ((((_चGा_चGा_चGा_चGा    बा=व6करबा=व6करबा=व6करबा=व6कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स_चवस_चवस_चवस_चव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


