
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या बधुवार, �दनांक 23 मे 2018 रोजी भरले$या माहे ए&'ल 2018 म�ह(या�या 

सव�साधारण तहकुब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स0ं12त आ4ण मसदुा 5व6पात 

खाल8ल'माणे आहे.:- 

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. . . . 8888    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

नमुमंपा 1=ेात एल.ई.डी. �दवे लाव?याबाबतच े धोरण @निBचत कर?या�या 

'5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 04/04/2018 चे प= <. नमुमंपा/श.अ./ 

646/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    <<<<....    333390909090....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23232323    मेमेमेमे        2018201820182018    

"'5ततु &वषयावर8ल &वचार तहकूब कर?यांत यावा आ4ण मा. महापौर @निBचत 

करतील Kया �दवशी Kयावेळी भरणा-या सभेत तो &वचारात घे?यांत यावा." 

@नण�य@नण�य@नण�य@नण�य    5थOगत5थOगत5थOगत5थOगत....    

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

वदैयकQय अOधकार8/अपघात वदैयकQय अOधकार8 या सवंगा�तनू सहाRयक आरोSय 

अOधकार8  या सवंगा�त पदो(नती देणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

04/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/'शासन/आ5था-2/'.<. 118/813/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 391. . 391. . 391. . 391.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23232323    मेमेमेमे        2018201820182018    
"'5ततु &वषयावर8ल &वचार तहकूब कर?यांत यावा आ4ण मा. महापौर @निBचत 

करतील Kया �दवशी Kयावेळी भरणा-या सभेत तो &वचारात घे?यांत यावा." 

@नण�य@नण�य@नण�य@नण�य    5थOगत5थOगत5थOगत5थOगत....    

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 11.. 11.. 11.. 11.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

ने6ळ &वभागातील कुकशते से.14 येथील गटारांची सधुारणा कर?या�या 

'5तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 05/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./664/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 392. . 392. . 392. . 392.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेVळ &वभागातील कुकशते से.14 येथील गटारांची सधुारणा कर?या�या 

कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम 6. 2 

कोट8, 79 लाख, 99 हजार 029 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 

'शासकQय मजंुर8 दे?यात यावी." 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    क्क्क्क्रररर. 12.. 12.. 12.. 12.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

ऐरोल8 &वभागातील से. 4 येथील Zपु न.ंडी,जे,के,आर व एस येथील म[ुय 

र5Kयावर मल@न:5सारण वा�हनी टाक?या�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

05/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/श.अ./665/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 393. . 393. . 393. . 393.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"ऐरोल8 &वभागातील से.4 येथील Zपु न.ंडी.जे.के.आर व एस येथील म[ुय 

र5Kयावर मल@न:5सारण वा�हनी टाक?या�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू 

कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम 6. 65 लाख, 62 हजार 264 मा= 

इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 'शासकQय मजुंर8 दे?यात 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 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

वाशी सेCटर-8 येथील वीर सावरकर उ]या(या लगत�या सनसेट पाँईटच े

बांधकाम क6न सधुारणा करणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

05/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/श.अ./668/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 394. . 394. . 394. . 394.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"वाशी सेCटर-8 येथील वीर सावरकर उ]या(यालगत सनसेट पाँईटच े बांधकाम 

क6न सधुारणा कर?या�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या 

बाबींसह, एकूण रCकम 6. 80 लाख, 30 हजार 296 मा= इतCया खचा�स, 

सचु&व$या'माणे, 'शासकQय मजुंर8 दे?यात 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 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

तभु_ &वभागातील सेCटर 21 येथील तभु_ उ`डाणपलु त ेअ(नपणूा� चौक पयaत�या 

(वाशी-तभु_ �लकं र5Kयालगत) पदपथाचा सायकल dॅकसह पनु�&वकास करणे�या 

'5तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 05/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./669/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 395. . 395. . 395. . 395.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"तभु_ &वभागातील सेCटर 21 येथील तभु_ उ`डानपलु त ेअ(नपणूा� चौक पयaत�या 

(वाशी-तभु_ �लकं र5Kयालगत) पदपथाचा सायकल dॅकसह पनु�&वकास कर?या�या 

कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम          

6. 74 लाख, 93 हजार 242 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 'शासकQय 

मजंुर8 दे?यात 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 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

घणसोल8 (सांवल8 गाव) भ.ु<.1, सेCटर 3, येथे सfdल पाक�  &वक�सत करणे�या 

कामास वाढ8व रCकमेस 'शासकQय मजंूर8 �मळणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े

�दनांक 05/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/श.अ./672/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 396. . 396. . 396. . 396.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"घणसोल8 (सांवल8 गाव) भ.ु<.1, सेCटर 3, येथे सfdल पाक�  &वक�सत करणे�या 

कामास वाढ8व रCकमेस 'शासकQय मजंूर8 �मळणे�या कामासबंधंातील '5तावात 

नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम 6. 18 कोट8 28 लाख, 89 

हजार 745 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, सधुार8त 'शासकQय मजुंर8 

दे?यात यावी."    

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 1. 1. 1. 16.6.6.6.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

श1ै4णक वष� 2018-19 व 2019-20 या दोन वषा�कर8ता माhय�मक शाळांमधील 

&व]याiयाaकर8ता इ5कॉन«Öरा सचंा�लत मे.अ(न�kत फांऊडशेन, मुबंई यांचेकडून 

मhया(ह भोजन परु&वणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 06/04/2018 च े

प= <. नमुमंपा/�श1ण &वभाग/1046/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 397. . 397. . 397. . 397.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"श1ै4णक वष� 2018-19 व 2019-20 या दोन वषा�कर8ता माhय�मक 

शाळांमधील &व]याiयाaकर8ता इ5कॉन]वारा सचंा�लत मे.अ(न�kत फांऊडशेन, 

मुबंई यांचेकडून मhया(ह भोजन परुवठा करणेस व येणाnया खचा�स V. 4 कोट8, 

49 लाख, 73 हजार, 840 इतCया खचा�स, सदरचा खच� हा &वदयाiया�कर8ता 

परुक पोषक व सकस आहार आ4ण &वदयाiया�कर8ता समाज &वकास &वभागातील 

मह8ला व बालक$याण या लेखा�शषा�अतंग�त तरतदु8 मधुन कर?यात येईल, 

सचु&व$या'माणे, 'शासकQय मजुंर8 दे?यात यावी."    

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 17.. 17.. 17.. 17.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�ज@नक वाहनतळ धोरणा�या (Smart Parking 

Policy) '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 06/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/पाक}ग/1076/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 398. . 398. . 398. . 398.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�ज@नक वाहनतळ धोरणा�या (Smart Parking 

Policy) महापा�लका 1े=ात वाहनतळे एक~=त �रKया कमीत कमी 7 वषा�साठ� 

दे?यास व '5ता&वत दर प=कास महारा�d महानगरपा�लका अOध@नयम कलम 

243(2) अ(वये, '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, सचु&व$या'माणे, 

मजंुर8 दे?यात यावी." 

@नण�य@नण�य@नण�य@नण�य    मागेमागेमागेमागे    घेतलाघेतलाघेतलाघेतला....    

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 18.. 18.. 18.. 18.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या मा�हती त=ं�ान &वभागाकर8ता (IT Cell) 

अOधकार8/कम�चार8 महारा�d मा�हती त=ं�ान महामडंळ(MITCL) यांचे माफ� त 

उपल�ध कVन घेणे व होणा-या खचा�स मा(यता �मळणे�या '5तावाबाबत, 

आयCुतांच े �दनांक 06/04/2018 चे प= <. नमुमंपा/'शा/आ5था-

1/'.<.IT/19/864/2018. 



ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 399. . 399. . 399. . 399.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या मा�हती त=ं�ान &वभागाकर8ता (IT Cell) 

अOधकार8/कम�चार8 महारा�d मा�हती त=ं�ान महामडंळ(MITCL) यांचे माफ� त 

उपल�ध कVन घेणे व होणा-या खचा�स मा(यता �मळ?यास, महारा�d 

महानगरपा�लका अOध@नयमातील कलम 76(क) अ(वये, '5तावात नमदू 

कर?यात आले$या बाबींसह, सचु&व$या'माणे, मजुंर8 दे?यात यावी." 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 19.. 19.. 19.. 19.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका अOध@नयम कलम-59(अ) नसुार महापा�लका आयCुत 

यांनी अOधकार8 व कम�चार8 यांचेवर खटला भर?यास �दले$या मजूंर8सदंभा�तील 

मा�हती मा. महासभेस कळ&वणेबाबत (�ी. रतनगीर दKतगुीर गोसावी, 'शासकQय 

अOधकार8 व �ी. अमोल महादेव दह8वले, बहूउददेशीय आरोSय सेवक(@नल~ंबत)) 

'5तावाबाबत, आयCुतांच े�दनांक 06/04/2018 चे प= <. नमुमंपा/'शा/आ5था-

6/'.<. 630/865/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 400. . 400. . 400. . 400.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका अOध@नयम कलम-59(अ) नसुार महापा�लका 

आयCुत यांनी अOधकार8 व कम�चार8 यांचेवर खटला भर?यास �दले$या 

मजंूर8सदंभा�तील मा�हती मा. महासभेस कळ&वणेबाबत (�ी. रतनगीर दKतगुीर 

गोसावी, 'शासकQय अOधकार8 व �ी. अमोल महादेव दह8वले, बहूउददेशीय 

आरोSय सेवक(@नल~ंबत) महारा�d महानगरपा�लका अOध@नयम कलम 59(अ) 

अ(वये �ी. गोसा&व  व �ी. दह8वले यांचे'करणी खटला कर?यास �दले$या 

मजंूर8ची मा�हती महारा�d महानगरपा�लका अOध@नयमातील उCत कलमा(वये 

महासभेस कळ&वणेस आ4ण सदर बाब महानगरपा�लके�या द2तर8द2तर8द2तर8द2तर8    दाखलदाखलदाखलदाखल 

कर?यास, सचु&व$या'माणे मजुंर8 दे?यात यावी. 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 20.. 20.. 20.. 20.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

 ने6ळ &वभागातील ने6ळ गाव '.<.93 से.20 येथील र5ता, गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 07/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./679/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 401. . 401. . 401. . 401.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

 "ने6ळ &वभागातील ने6ळ गाव '.<.93 से.20 येथील र5ता, गटर व पदपथाची 

सधुारणा कर?या�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या 

बाबींसह, एकूण रCकम 6. 1 कोट8 43 लाख, 27 हजार 282 मा= इतCया 

खचा�स, सचु&व$या'माणे,  'शासकQय मजुंर8 दे?यात यावी."    

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 21.. 21.. 21.. 21.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 1े=ातील महारा�d औªÖêOगक &वकास महामडंळा�या 

जलवा�हनीव6न थेट पाणी परुवठा होणाnया भागासाठ� महापे त े�दघा जलवा�हनी 

टाकणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 07/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./681/ 2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<.   . .   . .   . .   .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 1े=ातील महारा�d औªÖêOगक &वकास महामडंळा�या 

जलवा�हनीव6न थेट पाणी परुवठा होणाnया भागासाठ� महापे त े�दघा जलवा�हनी 

टाक?या�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण 

रCकम 6. 8 कोट8 73 लाख, 95 हजार 905 मा= इतCया खचा�स, 

सचु&व$या'माणे, सधुार8त 'शासकQय मजुंर8 दे?यात यावी."    

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



&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 22.. 22.. 22.. 22.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

मे. दKतगVु सहकार8 गहृ@नमा�ण स5ंथा मया�द8त, भखूडं <. 16, सेCटर 6 नेVळ 

येथील इमारत <. ए-1 व ए-2 �या पनू�बांधणी�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े

�दनांक 09/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/मालमKता/ 1099/ 2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 402. . 402. . 402. . 402.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"मे. दKतगVु सहकार8 गहृ@नमा�ण स5ंथा मया�द8त, भखूंड <. 16, सेCटर 6 नेVळ 

येथील इमारत <. ए-1 व ए-2 �या पनू�बांधणी�या महारा�d महानगरपा�लका 

अOध@नयमा�या कलम 211(2) 'माणे बाधीत जागा/इमारती @न�कासीत 

कर?याची काय�वाह8 कर?यास, '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, 

सचु&व$या'माणे, मजुंर8 दे?यात यावी." 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 23.. 23.. 23.. 23.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या बेलापरू सेCटर 7 येथील जलउंदचन कf �ातनू 

पनवेल महानगरपा�लकेस पाणी परुवठा करणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े

�दनांक 11/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/श.अ./704/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 403. . 403. . 403. . 403.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या बेलापरू सेCटर 7 येथील जलउंदचन कf �ातनू 

पनवेल महानगरपा�लकेस पाणी परुवठा कर?यास V. 6 '@त घ.मी. दराने 

जलमापका«Öरे पा?याची योSय गणना कVन श$ुक आकारणे '5ता&वत आहे. 

पनवेल महानगरा�लकेने 5व:खचा�ने टँकर«Öरे पा?याचे वाहतकू करणेस, '5तावात 

नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, सचु&व$या'माणे, मजुंर8 दे?यात यावी." 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 24.. 24.. 24.. 24.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

 साव�ज@नक 6Sणालय-वाशी, ने6ळ, ऐरोल8 व माता बाल 6Sणालय-बेलापरू येथे 

CPS Course स6ु करणेक�रता मा(यता �मळणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े

�दनांक 11/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/आरोSय/2545/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 404. . 404. . 404. . 404.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

 "साव�ज@नक 6Sणालय-वाशी, ने6ळ, ऐरोल8 व माता बाल 6Sणालय-बेलापरू येथे 

CPS Course स6ु करणेक�रता मा(यता �मळणे�या, '5तावातील बाबींसह म�ुा    

<. I) त े III) प�र�श�ट - अ व प�र�श�ट - ब  सह8त,  '5तावात नमदू 

कर?यात आले$या बाबींसह, सचु&व$या'माणे, 'शायस�कय मजुंर8 दे?यात यावी." 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 25.. 25.. 25.. 25.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

तभु_ &वभागातील बोनसार8 येथील नालदंा बhुद &वहार त ेदगुा� माता म�ंदरपयaत 

र5ता व �ने बांधणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 11/04/2018 चे प= 

<. नमुमंपा/श.अ./706/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 405. . 405. . 405. . 405.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"तभु_ &वभागातील बोनसार8 येथील नालदंा बhुद &वहार त ेदगुा� माता म�ंदरपयaत 

र5ता व �ने बांधणे�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या 

बाबींसह, एकूण रCकम 6. 31 लाख, 70 हजार 997 मा= इतCया खचा�स, 

सचु&व$या'माणे, सधुार8त 'शासकQय मजुंर8 दे?यात यावी." 

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

&वषय&वषय&वषय&वषय    <<<<. 26.. 26.. 26.. 26.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        

2018201820182018    

वाशी, तभु_, ने6ळ व बेलापरू &वभाग (प�रमडंळ-1) काय�1े=ाअतंग�त &व&वध 

�ठकाणी �दवाबKतीची सोय करणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

11/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/श.अ./707/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 406. . 406. . 406. . 406.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"वाशी, तभु_, ने6ळ व बेलापरू &वभाग (प�रमडंळ-1) काय�1े=ाअतंग�त &व&वध 

�ठकाणी �दवाबKतीची सोय कर?या�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात 

आले$या बाबींसह, एकूण रCकम 6. 2 कोट8, 41 लाख, 15 हजार 513 मा= 

इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 'शासकQय मजुंर8 दे?यात यावी." 

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



तांतांतांतां....काकाकाका. . . . <<<<. 59.. 59.. 59.. 59.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका ह�ीत अनOधकृत बांधकाम @न�कासन मो�हमेकर8ता 

22 मी. हाय र8च मशीन (High Reach Machin) dेलरसह, 5dCचरल 

इंिज@नअर व आपरेटरसह परु&वणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

13/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/अ@त<मण/773/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 407. . 407. . 407. . 407.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"आयCुतांच े�दनांक 23/05/2018 च ेप= <. नमुमंपा/अ@त<मण/1033/2018 च े

प= ल1ात घेता, '5ततु'5ततु'5ततु'5ततु    &वषय&वषय&वषय&वषय    मागेमागेमागेमागे    घे?यातघे?यातघे?यातघे?यात    आलाआलाआलाआला    आहेआहेआहेआहे असे समज?यात यावे." 

@नण�य@नण�य@नण�य@नण�य    मागेमागेमागेमागे    घेतलाघेतलाघेतलाघेतला....    

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . <<<<. 60.. 60.. 60.. 60.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        2018201820182018    

सी.बी.डी. बेलापरू से. 3ए भ.ु <. 8 येथे समाजम�ंदरासह बहुउददे�्शय इमारत 

बांधणे या कामास सधुार8त 'शासकQय मा(यता �मळणे�या '5तावाबाबत, 

आयCुतांच े�दनांक 13/04/2018 चे प= <. नमुमंपा/श.अ./722/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 408. . 408. . 408. . 408.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"सी.बी.डी. बेलापरू से. 3ए भ.ु <. 8 येथे समाजम�ंदरासह बहुउददे�्शय इमारत 

बांध?या�या कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण 

रCकम 6. 20 कोट8, 78 लाख, 74 हजार, 777 मा= इतCया खचा�स, 

सचु&व$या'माणे, सधुार8त 'शासकQय मजुंर8 दे?यात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . <<<<. 61.. 61.. 61.. 61.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        2018201820182018    

वाशी गांव येथे नवीन इमारत (अगंणवाडी) बांधणे�या '5तावाबाबत, आयCुतांच े

�दनांक 13/04/2018 च ेप= <. नमुमंपा/श.अ./723/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 409. . 409. . 409. . 409.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"वाशी गांव येथ े नवीन इमारत (अगंणवाडी) बांधणे�या कामासबंधंातील 

'5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम 6. 62 लाख, 39 

हजार, 404 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 'शासकQय मजुंर8 दे?यात 

यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . <<<<. 62.. 62.. 62.. 62.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        2018201820182018    

सी.बी.डी. से. 09 एन येथील ना$यालगत सरं 1ण �भतं बांधणे�या 

'5तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 13/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./724/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 410. . 410. . 410. . 410.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"सी.बी.डी. से. 09 एन येथील ना$यालगत सरं1ण �भतं बांधणे�या 

कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम          

6. 41 लाख, 98 हजार, 877 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 

'शासकQय मजंुर8 दे?यात यावी." 

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

तांतांतांतां....काकाकाका. . . . <<<<. 63.. 63.. 63.. 63.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        2018201820182018    

नेVळ स.ं 19ए अतंग�त र5Kयांची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 

'5तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 13/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./726/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 411. . 411. . 411. . 411.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नेVळ स.ं 19ए अतंग�त र5Kयांची डांबर8करणाने सधुारणा कर?या�या 

कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम          

6. 93 लाख, 59 हजार, 951 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 

'शासकQय मजंुर8 दे?यात यावी." 

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



तांतांतांतां....काकाकाका. . . . <<<<. 64.. 64.. 64.. 64.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए'ीलए'ीलए'ीलए'ील        2018201820182018    

बेलापरू &वभागातील से.11 मधील गटाराची व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

'5तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 13/04/2018 चे प= <. 

नमुमंपा/श.अ./727/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 412. . 412. . 412. . 412.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    23 23 23 23 मेमेमेमे        2018201820182018    

"बेलापरू &वभागातील से.11 मधील गटाराची व पदपथाची सधुारणा कर?या�या 

कामासबंधंातील '5तावात नमदू कर?यात आले$या बाबींसह, एकूण रCकम          

6. 3 कोट8, 87 लाख, 97 हजार, 879 मा= इतCया खचा�स, सचु&व$या'माणे, 

'शासकQय मजंुर8 दे?यात यावी."    

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

    

    सह8सह8सह8सह8////----    

            ((((Oच=ाOच=ाOच=ाOच=ा    बा&व5करबा&व5करबा&व5करबा&व5कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सOचवसOचवसOचवसOचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


