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महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 24 जुल ै 2018 रोजी भरले&या माहे जुल ै 2018 

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

खाल7ल8माणे आहे.:- 

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. . . . 4444....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    22220000    जलुैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

�सडकोने  बांधले&या  व  स?यि4थतीत  मोडकळीस  आले&या इमारतीं�या 

पनुबा�धणी�या अनषुगंाने उDत पEरसरातील महानगरपा�लके�या मोकFया जागा 

(Open Spaces), बगीचा व इQयाद7 मोकFया भखुंडावर ताQपरुती स=ंमण 

�शबीरे उभारणे तसेच सदर पEरसरातील 84ता;वत र4ता 5ंद7करणामSये येत 

असले&या महानगरपा�लके�या ;व;वध भखुंड/मालमQता खाल7ल जागा र4ता 

5ंद7करणाकर7ता देणे आ3ण एकUVत/साम�ुहक पनु;व�कास/पनुबाWधणी�या अनषुगंाने 

पEरसराचा भ-ूअ�भ'यास सधुार7त करणे याबाबत�या धोरणास मजूंर7 �मळणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 10/05/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/नगरचना/1966/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====....    414141416666....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    22224444    जलुैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"�सडकोने  बांधले&या  व  स?यि4थतीत  मोडकळीस  आले&या इमारतीं�या 

पनुबा�धणी�या अनषुगंाने उDत पEरसरातील महानगरपा�लके�या मोकFया जागा 

(Open Spaces), बगीचा व इQयाद7 मोकFया भखुंडावर ताQपरुती स=ंमण 

�शबीरे उभारणे तसेच सदर पEरसरातील 84ता;वत र4ता 5ंद7करणामSये येत 

असले&या महानगरपा�लके�या ;व;वध भखुंड/मालमQता खाल7ल जागा र4ता 

5ंद7करणाकर7ता देणे आ3ण एकUVत/साम�ुहक पनु;व�कास/पनुबाWधणी�या अनषुगंाने 

पEरसराचा भ-ूअ�भ'यास सधुार7त करणे याबाबत�या धोरणास मजूंर7 �मळणे�या 

84तावातील अ) नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेVातील धोकादायक इमारती 

Eरका\या क5न घे^या�या उ_ेशाने र�हवा`यांकर7ता ताQपरुती स=ंमण �शबीरे 

उभार^यासाठa महाराbc महानगरपा�लका अdधeनयमामधील पर्करण 8 चे कलम 

79 क व ड नसुार भ-ूअ�भ'यासातील महानगरपा�लके�या मोकFया जागा 

(Open Spaces), बगीच े व इतर साव�जeनक  सेवा-स;ुवधांच े मोकळे भखुंड 

सबंधंीत सहकार7 गहृeनमा�ण स4ंथा / अपाट�मjट ओनस� असो�सएशन अथवा 

Qयांनी eनयDुत केलेले ;वकासक यांना भाडतेQवावर देणे. स=ंमण �शबीर 

उभार^यास मजंूर7 दे^याच े व Qयाकर7ता श&ुक आकारणीच े अdधकार आयDुत, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका यांना 8च�लत ;वकास eनयVंण eनयमावल7मधील 

अन=ुमे =. 15.1 नसुार व 52.2 नसुार आहेत. सदर मोकFया जागा (Open 

Spaces) पणू�पणे पवु�ि4थतीमSये व वापर^यायोlय पEरि4थतीत पवु�वत ;वक�सत 

क5न दे^याची जबाबदार7 सबंधंीत सहकार7 गहृeनमा�ण स4ंथा / अपाट�मjट ओनस�, 

असो�सएशन अथवा Qयां�या ;वकासकाची रा�हल आ3ण पनुबाWधणी 8क&पांतग�त 

8थम पनुव�सना�या ईमारती (Rehabilitation area) बांधून ह4तांतर7त 

के&यानतंर तसच ेपायाभतू स;ुवधा पणु�पणे ;वक�सत क5न �द&यानतंरच ;व=u 

योlय ईमारतीस भोगवटा 8माणपV दे^यात येईल. या अट7ंवर सदर स=ंमण 

�शबीरे उभार^यास मजंूर7 दे^याची काय�वाह7 कर^यात येईल. ब) 84ता;वत रसता 

5ंद7करणात येत असले&या महानगरपा�लके�या जागा / भखुंड र4ता 

5ंद7करणाकर7ता उपलvध क5न दणे व र4ता 5ंद7करणास मजंूर7 देणे. क) 

84ता;वत पनुबाWधणी 84तावां�या अनषुगंाने ;व?यमान भ-ूअ�भ'यासामSये 

आव`यकतनेसुार सधुारणे करणे व साव�जeनक सोयी-स;ुवधांची फेररचना करणेस, 

84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 दे^यात 

यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    नानानानामजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 5.. 5.. 5.. 5.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नेxळ से. 21 येथील रे&वे 4टेशन समोर7ल नरेश चौकाजवळ पादचार7 भयुार7 

माग� बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 18/05/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/शअ/ 997/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 417. . 417. . 417. . 417.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नेxळ से. 21 येथील रे&वे 4टेशन समोर7ल नरेश चौकाजवळ पादचार7 भयुार7 

माग� बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, 

एकूण रDकम 5. 1 कोट7, 64 लाख, 74 हजार 150 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 6.. 6.. 6.. 6.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

घणसोल7 सेDटर 03, 04, 05 व सेDट-09 या�ठकाणी उदयान ;वभागाकडुन 

न{याने ;वक�सत कर^यात येत असले&या उदयानांमSये �दवाबQती {यव4था 

करणे�या  84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 19/05/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/शअ/1011/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 418. . 418. . 418. . 418.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल7 सेDटर 03, 04, 05 व सेDट-09 या�ठकाणी उदयान ;वभागाकडुन 

न{याने ;वक�सत कर^यात येत असले&या उदयानांमSये �दवाबQती {यव4था 

करणे�या   कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम 5. 37 लाख, 46 हजार 944 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 7.. 7.. 7.. 7.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लके�या जु'या नादxु4त हलDया व जड वाहनांच े

eनल|खन करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 22/05/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/वाहन/ 249/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 419. . 419. . 419. . 419.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या जु'या नादxु4त हलDया व जड वाहनांच े

eनल|खन करणे�या 84तावातील पEर�छेद क्र.02 मSये नमदु के&या8माणे नवी 

मुबंई महानगरपा�लके�या जु'या नाद5ु4त एकूण 15 वाहनांची eन;वदा मागवनू 

eनल|खन करणेकEरता महाराbc महानगरपा�लका अdधeनयम, 1949 �या कलम 

79(क) अ'वये, 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे, 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 8.. 8.. 8.. 8.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

सन 2018–19 व 2019–20 या श0ै3णक वषा�कर7ता बालवाडी त े इ.8 वी चे 

;वदया�याWच े'याहर7कEरता पौिbटक आहार परु;वणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े

�दनांक 27/06/2018 च ेपV =. नमुमंपा/�श0ण ;वभाग/2071/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 420. . 420. . 420. . 420.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"सन 2018–19 व 2019–20 या श0ै3णक वषा�कर7ता बालवाडी त े इ.8 वी च े

;वदया�याWच े'याहर7कEरता पौिbटक आहार परु;वणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, सन 2018-19 व 2019-20 या श0ै3णक 

वषा�कर7ता 8ाथ�मक शाळेतील बालवाडी त े 8 वी �या ;व?या�याWना पौिbटक 

आहार परुवठा करणेस  व येणा�या एकूण रDकम 5. 31 कोट7, 42 लाख, 29 

हजार 516 माV (GST) करासह इतDया खचा�स, आ3ण सदंभ�य शSुद7पVकासह, 

तसेचतसेचतसेचतसेच    सदरचेसदरचेसदरचेसदरचे    पौिbटकपौिbटकपौिbटकपौिbटक    आहारआहारआहारआहार    बालवाडीबालवाडीबालवाडीबालवाडी    तेततेेते    इयQताइयQताइयQताइयQता    8 8 8 8 वीसहवीसहवीसहवीसह    इयQताइयQताइयQताइयQता    9 9 9 9 वीवीवीवी    वववव    इयQताइयQताइयQताइयQता    

10 10 10 10 वीवीवीवी    पयWतपयWतपयWतपयWत    परु;वणेसपरु;वणेसपरु;वणेसपरु;वणेस, , , , आ3णआ3णआ3णआ3ण    उपमाउपमाउपमाउपमा, , , , �शरा�शरा�शरा�शरा, , , , पोहेपोहेपोहेपोहे    दा�लयादा�लयादा�लयादा�लया, , , , उसळउसळउसळउसळ, , , , गोडगोडगोडगोड    पदाथ�पदाथ�पदाथ�पदाथ�    

याऐवजीयाऐवजीयाऐवजीयाऐवजी    dचDकudचDकudचDकudचDकu    हाहाहाहा    पौिbटकपौिbटकपौिbटकपौिbटक    आहारआहारआहारआहार    दे^यासदे^यासदे^यासदे^यास,,,, सचु;व&या8माणे,    8शासकuय मजंुर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 9.. 9.. 9.. 9.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

ने5ळ ;वभागातील से-15 येथील भ.ु=.12अ येथ े फकuरा मडंईचा ;वकास 

करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 03/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/शअ/1275/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 421. . 421. . 421. . 421.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"ने5ळ ;वभागातील से-15 येथील भ.ु=.12अ येथे फकuरा मडंईचा ;वकास 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम  5. 56 लाख, 78 हजार 297 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

ने5ळ से.18 भखूंड =.25 येथील अeन5Sद बाप ू मदैानामSये सभामडंप 

बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 03/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/शअ/1276/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 422. . 422. . 422. . 422.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"ने5ळ से.18 भखूंड =.25 येथील अeन5Sद बाप ू मदैानामSये सभामडंप 

बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम    5. 43 लाख, 08 हजार 654 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नमुमंपामSये ई-ग{ह�न'स अमंलबजावणीकEरता स&लागारांची नेमणुक करणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 06/07/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/शअ/1309/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 423. . 423. . 423. . 423.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपामSये ई-ग{ह�न'स अमंलबजावणीकEरता स&लागारांची नेमणुक करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, मे. केपीएमजी 

यांची शासन eनण�य GAD-मातसं080/4/2014-O/O DIRECTORATE OF IT-

DIT(MH) Dated 01/07/2014 नसुार �दनांक 01/08/2016 त े 31/01/2018 

कालावधीकEरता रDकम    5. 2 कोट7, 31 लाख, 10 हजार 800 माV इतDया 

खचा�स व शासन eनण�य GR GAD-मातसं080/4/2014-O/O DIRECTORATE 

OF IT-DIT(MH) Dated 20/03/2018 नसुार �दनांक 01/02/2018 त े

31/01/2019 कालावधीकEरता eनयDुती कर^यास व QयाकEरता रDकम 5. 1 

कोट7, 46 लाख, 55 हजार 600 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नामकरण 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 05/07/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/जस-ं3/ 342/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 424. . 424. . 424. . 424.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"8भाग =. 94, अतंग�त ने5ळ से-10, येथील कै. अ^णासाहेब पाट7ल उ?यानात 

असले&या �येbठ नागEरक ;वरंगळुा कj �ाच े ‘‘‘‘‘‘‘‘कैकैकैकै. . . . ;वलास;वलास;वलास;वलास    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    मानेमानेमानेमाने” ” ” ” �येbठ 

नागEरक ;वरंगळुा कj � असे नामकरणास व 8भाग =. 48, पावणे येथील 

महापा�लके�या शाळेमSये न{याने स5ु होणा�या माSय�मक शाळेस ‘‘‘‘‘‘‘‘सतं�ेbठसतं�ेbठसतं�ेbठसतं�ेbठ    

तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    महाराजमहाराजमहाराजमहाराज    माSय�मकमाSय�मकमाSय�मकमाSय�मक    शाळाशाळाशाळाशाळा, , , , पावणेपावणेपावणेपावणे’’ ’’ ’’ ’’ असे नामकरण दे^यासबंधंातील 

आयDुतां�या 84तावास, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नामकरण 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 05/07/2018 च ेपV =. नमुमंपा/जस-ं

3/ 343/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 425. . 425. . 425. . 425.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"8भाग =. 88, भखूंड =.11, सेDटर 29, येथील ने5ळ पवू� बस डपेो आ3ण भाजी 

माक| ट येथून जाणा�या मागा�ला ‘‘‘‘‘‘‘‘लॉड�लॉड�लॉड�लॉड�    म5ुगनम5ुगनम5ुगनम5ुगन    म�ंदरम�ंदरम�ंदरम�ंदर    माग�माग�माग�माग�” ” ” ” असे नामकरण करणेस व 

8भाग =. 88, भखूंड =.16, सेDटर-29 ने5ळ समोर7ल मागा�ला ‘‘‘‘‘‘‘‘�ी�ी�ी�ी    गणपतीगणपतीगणपतीगणपती    

अ�य1पाअ�य1पाअ�य1पाअ�य1पा    दगुा�दगुा�दगुा�दगुा�    देदेदेदेवीवीवीवी    मदं7रमदं7रमदं7रमदं7र    माग�माग�माग�माग�” ” ” ” असे नामकरण दे^यासबंधंातील आयDुतां�या 

84तावास, सचु;व&या8माणे, मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील से.8 बी दगुा�माता नगर येथील �डटेशनं पॉ'डची सधुारणा 

करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 06/07/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/शअ/1312/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 426. . 426. . 426. . 426.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील से.8 बी दगुा�माता नगर येथील �डटेशनं पॉ'डची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम  5. 98 लाख, 40 हजार 110 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे 8. =. 42 सेDटर 16 येथील गडुवील आक| ड सोसायट7 त ेसाई 8ो{ह7जो 

सोसायट7, सेDटर 17 येथील नताशा टॉवर त ेनीलकंठ आक| ड व सेDटर-23 येथील 

तप4या सोसायट7 त े�=4ट ॲकेडमी पयWत गटर व पदपथ बांधणे�या 84तावाबाबत, 

आयDुतांच े�दनांक 07/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/शअ/1323/ 2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 427. . 427. . 427. . 427.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे 8. =. 42 सेDटर 16 येथील गडुवील आक| ड सोसायट7 त ेसाई 8ो{ह7जो 

सोसायट7, सेDटर 17 येथील नताशा टॉवर त ेनीलकंठ आक| ड व सेDटर-23 येथील 

तप4या सोसायट7 त े �=4ट ॲकेडमी पयWत गटर व पदपथ बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 1 

कोट7, 74 लाख, 01 हजार 410 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 घणसोल7 ;वभागातील सेDटर-29 व 30 येथ े र4त े �ने व पदपथ बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 07/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/शअ/1324/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 428. . 428. . 428. . 428.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल7 ;वभागातील सेDटर-29 व 30 येथे र4त े �ने व पदपथ बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम    

5. 12 कोट7, 65 लाख, 75 हजार 076 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

वाशी सेDटर 15 येथील ;वभाग काया�लय त ेसेDटर 14 साई 8साद सोसायट7 पयWत 

म�ुय र4Qयालगत असले&या 4cॉम� वॉटर �ने व फुटपाथच े बांधकाम करणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 07/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/शअ/1325/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 429. . 429. . 429. . 429.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी सेDटर 15 येथील ;वभाग काया�लय त ेसेDटर 14 साई 8साद सोसायट7 पयWत 

म�ुय र4Qयालगत असले&या 4cॉम� वॉटर �ने व फुटपाथच े बांधकाम करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 2 

कोट7, 14 लाख, 86 हजार 247 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



;व;व;व;वषयषयषयषय    ====. 18.. 18.. 18.. 18.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

वाशी सेDटर 15 व 16 येथील ;व;वध �ठकाणी आर.सी.सी. 4cॉम� वॉटर �ने 

बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 07/07/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/शअ/1326/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 430. . 430. . 430. . 430.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी सेDटर 15 व 16 येथील ;व;वध �ठकाणी आर.सी.सी. 4cॉम� वॉटर �ने 

बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम 5. 7 कोट7, 74 लाख, 07 हजार 681 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 1. 1. 1. 19.9.9.9.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 वाशी ;वभागातील से. 14 येथील पीकेसी हॉि4पटल त ेअकँरवाला 4कुल पयWत आर 

सी.सी. 4cॉम� वॉटर �ने बांधणे व पदपथाची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, 

आयDुतांच े�दनांक 07/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/शअ/1327/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 431. . 431. . 431. . 431.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी ;वभागातील से. 14 येथील पीकेसी हॉि4पटल त ेअकँरवाला 4कुल पयWत आर 

सी.सी. 4cॉम� वॉटर �ने बांधणे व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 1 कोट7, 51 लाख, 

01 हजार 804 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात 

यावी.  

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 ठाणे बेलापरू र4Qयालगत पावणे �ीज जवळ अलोक ना&यावर फुट �ीज बांधणे व 

र4Qयालगत फुटपाथ व गटर बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 

07/07/2018 च ेपV =. नमुमंपा/शअ/1328/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 432. . 432. . 432. . 432.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"ठाणे बेलापरू र4Qयालगत पावणे �ीज जवळ अलोक ना&यावर फुट �ीज बांधणे व 

र4Qयालगत फुटपाथ व गटर बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात 

आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 1 कोट7, 74 लाख, 63 हजार 270 माV 

इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

वाशी सेDटर 9 शबर7 हॉटेल त े सेDटर 9ए बस डपेो पयWत म�ुय र4Qयालगत 

असले&या पावसाळी गटार व पदपथाची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांचे 

�दनांक 07/07/2018 च ेपV =. नमुमंपा/शअ/1329/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 433. . 433. . 433. . 433.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी सेDटर 9 शबर7 हॉटेल त े सेDटर 9ए बस डपेो पयWत म�ुय र4Qयालगत 

असले&या पावसाळी गटार व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 2 कोट7, 99 लाख, 

82 हजार 712 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात 

यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 कोपरखैारणे ;वभागातील 8.=. 51 सेDटर 21अे येथे गौर7 8साद सोसायट7 त ेसी 

एन एल पाक�  सोसायट7 व ट7 जे एस बी बँक त ेल�मी नारायण सोसायट7 पयWत 

गटर व पदपथ बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 07/07/2018 च ेपV =. 

नमुमंपा/शअ/1330/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 434. . 434. . 434. . 434.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैारणे ;वभागातील 8.=. 51 सेDटर 21अे येथे गौर7 8साद सोसायट7 त ेसी 

एन एल पाक�  सोसायट7 व ट7 जे एस बी बँक त ेल�मी नारायण सोसायट7 पयWत 

गटर व पदपथ बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या 

बाबींसह, एकूण रDकम 5. 75 लाख, 19 हजार 836 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेVातील साव�जeनक व सामदुाeयक शौचालयांची दैन�ंदन 

साफसफाई व देखभाल सव�समावेशक कंVाट पSदतीने करणे�या 84तावाबाबत, 

आयDुतांच े�दनांक 07/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/उ.आ. (4व.म.अ.)/245/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेVातील साव�जeनक व सामदुाeयक शौचालयांची 

दैन�ंदन साफसफाई व देखभाल सव�समावेशक कंVाट पSदतीने करणे�या 84तावात 

बाब =मांक 1 त े 22 मSये नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण अदंािजत 

रDकम 5. 5 कोट7, 99 लाख, 75 हजार 916 माV इतDया वा;ष�क अपे/0त 

खचा�स, नवी मुबंई महानगरपा�लका खेVातील साव�जeनक व सामदुाeयक शौचालयांची 

दैन�ंदन साफसफाई व देखभाल कर^याकर7ता ;व;वध एज'सी / स4ंथा / NGO 

यांचेसोबत कर^यात आलेले करारनामे र_ कर^यास व नवी मुबंई महानगरपा�लका 

0ेVातील साव�जeनक व सामदुाeयक शौचालयांची दैन�ंदन साफसफाई व देखभाल 

सव�समावेशक कंVाट पSदतीने कर^या�या धोरणास, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 24.. 24.. 24.. 24.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू से. 15 भ.ु =. 39 येथे बहुमजल7 वाहनतळ ;वक�सत करणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 07/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/शअ/ 

1331/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू से. 15 भ.ु =. 39 येथे बहुमजल7 वाहनतळ ;वक�सत करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम        

5. 27 कोट7, 66 लाख, 03 हजार 695 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

वाशी ;वभागातील कोपर7गांव येथे अगंणवाडी, बालवाडी व अ�या�सका यासाठa 

बहुउददे�्शय इमारत बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 07/07/2018 च े

पV =. नमुमंपा/शअ/1332/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 435. . 435. . 435. . 435.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी ;वभागातील कोपर7गांव येथे अगंणवाडी, बालवाडी व अ�या�सका यासाठa 

बहुउददे�्शय इमारत बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या 

बाबींसह, एकूण रDकम 5. 3 कोट7, 29 लाख, 93 हजार 679 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नमुमंपा अतंग�त पवू� 8ाथ�मक, 8ाथ�मक व माSय�मक शाळेतील ;वदया�याWसाठa 

शालेय गणवेश, पी.ट7. गणवेश व 4काऊट गाईड गणवेश परुवठा करणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 07/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/�श0ण/2249/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 436. . 436. . 436. . 436.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा अतंग�त पवू� 8ाथ�मक, 8ाथ�मक व माSय�मक शाळेतील ;वदया�याWसाठa 

शालेय गणवेश, पी.ट7. गणवेश व 4काऊट गाईड गणवेश परुवठा करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, सन 2018-19 या 

वषा�तील शालेय गणवेश कj � शासना�या राbc7य फॅशन टेDनॉलॉजी स4ंथा (NIFT) 

यांचेमाफ� त तयार कर^यात आले&या �डझाईन पEरमाणानसुार (Specification सह) 

लाग ूकरणे�या व Qयानसुार �श0ण ;वभागांतग�त पवू� 8ाथ�मक त ेइयQता 10 वी�या 

;व?या�याWना शालेय गणवेश, पी.ट7. गणवेश व 4काऊट गाईड गणवेश खरेद7 करणेस 

eन;वदा 8�=या करणेस व अपे/0त खच� एकूण रDकम 5. 8 कोट7, 11 लाख, 70 

हजार 783 माV इतDया खचा�स, शालेयशालेयशालेयशालेय    गणवेशगणवेशगणवेशगणवेश, , , , पीपीपीपी....ट7ट7ट7ट7. . . . गणवेशगणवेशगणवेशगणवेश    वववव    4काऊट4काऊट4काऊट4काऊट    गाईडगाईडगाईडगाईड    

गणवेशगणवेशगणवेशगणवेश    परुव¤यासहपरुव¤यासहपरुव¤यासहपरुव¤यासह    यापढेुयापढेुयापढेुयापढेु    सव�सव�सव�सव�    श0ै3णकश0ै3णकश0ै3णकश0ै3णक    सा�हQयसा�हQयसा�हQयसा�हQय    eन;वदाeन;वदाeन;वदाeन;वदा    काढूनकाढूनकाढूनकाढून    ;व?या�याWस;व?या�याWस;व?या�याWस;व?या�याWस    परुवठापरुवठापरुवठापरुवठा    

कर^यासकर^यासकर^यासकर^यास, , , , सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====....    27.27.27.27.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका �कमान वेतना�या फरक अदा करणेबाबत�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 09/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/घक{य/940/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 437. . 437. . 437. . 437.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका �कमान वेतना�या फरक अदा करणेबाबत�या 84तावात 

नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, माहे फे�-ु2015 त ेमे-2017 या कालावधीमधील 

घनकचरा {यव4थापन ;वभाग (साफसफाई), उ?यान ;वभाग, �श0ण ;वभाग, �=डा 

;वभाग, ;वbणदूास भावे ना¦यगहृ, मालमQता ;वभाग, आरोlय ;वभाग (मलेEरया 

;वभाग, 5lणालय, पशवु?ैय�कय ;वभाग), काय�कार7 अ�भयतंा (मोरबे), काय�कार7 

अ�भयतंा (पाणी परुवठा), काय�कार7 अ�भयतंा (मलeन:4सारण), काय�कार7 अ�भयतंा 

(;व?यतु पEर-1), काय�कार7 अ�भयतंा (;व?यतु पEर-2), 4मशानभमुी (सव� ;वभाग 

काया�लय) इQयाद7 या सव� ;वभागातील �कमान वेतनातील फरक अन§ुेय असले&या 

समुारे 5700 कंVाट7 कामगारां�या वग�वार7नसुार 13 म�ह'यांसाठa अदंाजे समुारे 

रDकम 5. 70 कोट7 इतDया रDकमे�या फरकाची पEरगणना क5न मा.आयDुतां�या 

4तरावर अदा कर^यास, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 28.. 28.. 28.. 28.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

वाशी से. 12 8भाग =. 53 मधील ;व;वध �ठकाण�या पदपथ व गटारांची सधुारणा 

करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 09/09/2018 चे पV =. नमुमंपा/श.अ./ 

1338/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 438. . 438. . 438. . 438.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी से. 12 8भाग =. 53 मधील ;व;वध �ठकाण�या पदपथ व गटारांची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम 5. 1 कोट7, 03 लाख, 97 हजार 721 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी."  

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 29.. 29.. 29.. 29.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 ''शहर गeतशील योजना (City Mobility Plan)'' अतंग�त कोपरखैरणे डी माट� येथ े

पादचार7 पलु बाधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 09/07/2018 च ेपV =. 

नमुमंपा/श.अ./1339/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 439. . 439. . 439. . 439.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"शहर गeतशील योजना (City Mobility Plan)'' अतंग�त कोपरखैरणे डी माट� येथे 

पादचार7 पलु बाधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या 

बाबींसह, एकूण रDकम 5. 8 कोट7, 40 लाख, 28 हजार 089 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 30.. 30.. 30.. 30.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरोlय ;वभागाकर7ता वदैयकuय अdधकार7/ 

वदैयकuय त§ यां�या कंVाट7 (करार) पSदतीवर ताQपरुQया 4वxपात न{याने 

नेमणूका करणेबाबत�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 09/07/2018 च ेपV =. 

नमुमंपा/8शा/आ4था-1/ 8.=.454/1655/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 440. . 440. . 440. . 440.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 "नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरोlय ;वभागाकर7ता वदैयकuय अdधकार7/ 

वदैयकuय त§ अ.=. 1 त े 16  यां�या कंVाट7 (करार) पSदतीवर ताQपरुQया 

4वxपात न{याने नेमणूका करणेस, महाराbc महानगरपा�लका अdधeनयम 53(1) 

अ'वये, 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 31.. 31.. 31.. 31.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�जeनक वाहनतळ (Pay & Parking) चे दर 

eनि`चत करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 9/07/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/पाक®ग/ 2092/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�जeनक वाहनतळ (Pay & Parking) च े दर 

eनि`चत करणे�या 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, 84ता;वत सधुार7त 

दरास महाराbc महानगरपा�लका अdधeनयम कलम 243(2) नसुार महापा�लका 

वाहनतळ (Pay & Parking) चे दर eनि`चत कर^यास, सचु;व&या8माणे,  मजुंर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 32.. 32.. 32.. 32.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"शहर गeतशील योजना (City Mobility Plan)" अतंग�त कोपरखरैणे ;वभागातील 

पावणे �ीज त े सेDटर 11 �म�सगं �लकं जोडणा-या र4Qयावर �ीज बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 09/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1349/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 441. . 441. . 441. . 441.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"शहर गeतशील योजना (City Mobility Plan)" अतंग�त कोपरखरैणे ;वभागातील 

पावणे �ीज त े सेDटर 11 �म�सगं �लकं जोडणा-या र4Qयावर �ीज बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 2 

कोट7, 52 लाख, 89 हजार माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 33.. 33.. 33.. 33.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 "शहर गeतशील योजना (City Mobility Plan)" अतंग�त ठाणे बेलापरू मागा�वर तभु| 

रे&वे 4थानकासमोर उ¯डाणपलू बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 

09/07/2018 च ेपV =. नमुमंपा/श.अ./1350/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 442. . 442. . 442. . 442.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"शहर गeतशील योजना (City Mobility Plan)" अतंग�त ठाणे बेलापरू मागा�वर तभु| 

रे&वे 4थानकासमोर उ¯डाणपलू बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात 

आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 24 कोट7, 76 लाख, 10 हजार 044 माV 

इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 34.. 34.. 34.. 34.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 कोपरखैरणे 8.=. 44 सेDटर 7 येथील 1लॉट न.ं 45 त े86 व 1लॉट न.ं 65 तसेच 

सेDटर 15 येथील 1लॉट न.ं 72 त े 82 पयWत हेवी डयटु7 गटार बांध^या�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 10/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1352/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 443. . 443. . 443. . 443.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे 8.=. 44 सेDटर 7 येथील 1लॉट न.ं 45 त े86 व 1लॉट न.ं 65 तसेच 

सेDटर 15 येथील 1लॉट न.ं 72 त े 82 पयWत हेवी डयटु7 गटार बांध^या�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 37 

लाख, 44 हजार 614 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 35.. 35.. 35.. 35.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवा (सेवा 8वेश व सेवांच ेवग�करण) eनयम 2018 ला 

मा'यता �मळणेबाबत�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 10/07/2018 च ेपV =. 

नमुमंपा/8शा/आ4था-1/1660/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका सेवा (सेवा 8वेश व सेवांच ेवग�करण) eनयम 2018 ला 

मा'यता �मळणेबाबत�या 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, 8शासकuय 

सेवा, लेखा सेवा व तांUVक सेवा (सेवा 8वेश व सेवांच ेवग�करण) eनयम 2018 �या 

8ा5पास महाराbc महानगरपा�लका अdधeनयमा�या कलम 454, 455 व  457 

अ'वये, सचु;व&या8माणे, मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 36.. 36.. 36.. 36.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 �द{यांग {यDतीना 4वयरंोजगाराकर7ता यापवु� वाटप केले&या जागा मा. 

महानगरपा�लका सव�साधारण सभा ठराव =. 1952, �द. 14/09/2017 नुसार 

धोरणाची पतु�ता करणा-या लाभाथ°ना पनु:`च मदुतवाढ देऊन जागा ;वतर7त 

करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 9/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/मालमQता/2093/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 444. . 444. . 444. . 444.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"�द{यांग {यDतीना 4वयरंोजगाराकर7ता यापवु� वाटप केले&या जागा मा. 

महानगरपा�लका सव�साधारण सभा ठराव =. 1952, �द. 14/09/2017 नुसार 

धोरणाची पतु�ता करणा-या लाभाथ°ना पनु:`च मदुतवाढ देऊन जागा ;वतर7त 

करणे�या 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, जागा ;वतर7त कर^यास, 

महाराbc महानगरपा�लका अdधeनयम कलम 79 अ'वये, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 37.. 37.. 37.. 37.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नेxळ ;वभागातील 8भाग =. 87 से-8 व से-8अे मधील गटर व र4Qयाची सधुारणा 

करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 10/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/श.अ./ 

1357/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 445. . 445. . 445. . 445.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नेxळ ;वभागातील 8भाग =. 87 से-8 व से-8अे मधील गटर व र4Qयाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम 5. 1 कोट7, 27 लाख, 81 हजार 145 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 38.. 38.. 38.. 38.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नेxळ ;वभागातील �शरवणे नागर7 आरोlय कj �ा�या मागील बाजुस असले&या 

मोकळया भखुंडामधील गटाराची सधुारणा कxन पदपथ व कंुपण �भतं बांध^या�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 10/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1358/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 446. . 446. . 446. . 446.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018201820182018....    

 "नेxळ ;वभागातील �शरवणे नागर7 आरोlय कj �ा�या मागील बाजुस असले&या 

मोकळया भखुंडामधील गटाराची सधुारणा कxन पदपथ व कंुपण �भतं बांध^या�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 31 

लाख, 19 हजार 921 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 

दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 39.. 39.. 39.. 39.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नेxळ ;वभागातील नेxळ से. 22 येथील भखुंड =. G-2, G-3, G-4, G-5, G-6, 

G-7 ला सरं0क �भतं बांधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 10/07/2018 च े

पV =. नमुमंपा/श.अ./1359/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 447. . 447. . 447. . 447.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नेxळ ;वभागातील नेxळ से. 22 येथील भखुंड =. G-2, G-3, G-4, G-5,    G-

6, G-7 ला सरं0क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात 

आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 43 लाख, 99 हजार 876 माV इतDया खचा�स, 

सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 40.. 40.. 40.. 40.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 कोपरखैरणे ;वभागातील वाशी-कोपरखैरणे �लकं रोड येथील सjटर {हज� मधील 100 

के.{ह7. वाशी सब4टेशन त े22 के.{ह7. कोपरखैरणे पयWत म.रा.;व.;व.कं. मया�. यांची 

22 के.{ह7. एच.ट7. उपर7 ;वजवाह7नी भमूीगत करणेबाबत�या 84तावाबाबत, 

आयDुतांच े�दनांक 10/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/श.अ./1360/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 448. . 448. . 448. . 448.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे ;वभागातील वाशी-कोपरखैरणे �लकं रोड येथील सjटर {हज� मधील 100 

के.{ह7. वाशी सब4टेशन त े22 के.{ह7. कोपरखैरणे सब4टेशन पयWत म.रा.;व.;व.कं. 

मया�. यांची 22 के.{ह7. एच.ट7. उपर7 ;वजवाह7नी भमूीगत करणेबाबत�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 4 

कोट7, 09 लाख, 85 हजार 319 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 41.. 41.. 41.. 41.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018201820182018....    

 सी.बी.डी. बेलापरू येथील से. 6 एच.पी. गॅस एज'सी त े सरदार कुलवतं �सगं 

उदयान पयWत�या गटाराची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 

10/07/2018 च ेपV =. नमुमंपा/श.अ./1361/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 449. . 449. . 449. . 449.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"सी.बी.डी. बेलापरू येथील से. 6 एच.पी. गॅस एज'सी त े सरदार कुलवतं �सगं 

उदयान पयWत�या गटाराची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 96 लाख, 78 हजार 658 माV 

इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 42.. 42.. 42.. 42.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

पर7मडंळ -2 0ेVातील �दघा त ेकोपरखैरणे मधील सडलेले/गजंलेले खांब बदलणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 10/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1362/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"पर7मडंळ -2 0ेVातील �दघा त ेकोपरखैरणे मधील सडलेले/गजंलेले खांब बदलणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 3 

कोट7, 95 लाख, 93 हजार 265 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    

;व;व;व;वषयषयषयषय    ====. 43.. 43.. 43.. 43.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नेxळ ;वभागातील राजीव गांधी उ¯डाणपलु त े �शरवणे भयुार7 मागा�पयWत रे&वे 

पटर7 लगत आर.सी.सी. गटर बांधणे व कंुपण �भतं बांधणे�या 84तावाबाबत, 

आयDुतांच े�दनांक 10/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/श.अ./1363/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====....    450. 450. 450. 450.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नेxळ ;वभागातील राजीव गांधी उ¯डाणपलु त े�शरवणे भयुार7 मागा�पयWत रे&वे पटर7 

लगत आर.सी.सी. गटर बांधणे व कंुपण �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 1 कोट7, 21 लाख, 375 माV 

इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 44.. 44.. 44.. 44.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नेxळ ;वभागातील से. 26 भखुंड =. 2 व 06 समपातळी करणे व सरं0क �भतं 

बाधणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े�दनांक 10/07/2018 च ेपV =. नमुमंपा/श.अ./ 

1364/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 451. . 451. . 451. . 451.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नेxळ ;वभागातील से. 26 भखुंड =. 2 व 06 समपातळी करणे व सरं0क �भतं 

बाधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम 5. 98 लाख, 17 हजार, 397 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 45.. 45.. 45.. 45.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

श0ै3णक वष� सन 2018-19 व 2019-20 कर7ता ;व;वध श0ै3णक सा�हQयाच ेखरेद7 

दर eनि`चती व ;वदया�याWना देय रDकम 8eतपतू�स मा'यता �मळणे�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 12/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/�श.;व./2286/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 452. . 452. . 452. . 452.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुजजुुजुलैललैैल ै       

2018.2018.2018.2018.    

"श0ै3णक वष� सन 2018-19 व 2019-20 कर7ता ;व;वध श0ै3णक सा�हQयाच े

खरेद7 दर eनि`चती व ;वदया�याWना देय रDकम 8eतपतू�स मा'यता �मळणे�या 

84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, मा.4थायी स�मतीने मा'य केले&या 

काय�पSदतीचा अवलबं क5न ;व?या�याWना श0ै3णक सा�हQय खरेद7पोट7 देय 

रDकमेची 8eतपतू� करणेस, सचु;व&या8माणे, मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 46.. 46.. 46.. 46.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या नतुन म�ुयालयातील हाऊस�कपींगची कामे कंVाट7 

तQवावर करणे�या 84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 12/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/घक{य/ 951/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 453. . 453. . 453. . 453.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या नतुन म�ुयालयातील हाऊस�कपींगची कामे कंVाट7 

तQवावर करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, 

मनbुयबळ आधार7त {या1ती8माणे करणेकर7ता 84तावात नमदु दरानसुार असनु, 

अदंाजपVकuय खच� रDकम 5. 1 कोट7, 69 लाख, 68 हजार, 061 माV या8माणे     

3 वषा�कEरता एकूण रDकम 5. 5 कोट7, 09 लाख, 04 हजार, 183 माV इतDया 

खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 47.. 47.. 47.. 47.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका बेलापरु भवन, आयDुत eनवास, महापौर eनवास, 

अिlनशमन कj �, सी.बी.डी., बेलापरू, नेxळ, वाशी, ऐरोल7, गौरव \हाV े कलाकj �, 

एलबीट7 ;वभाग, मालमQता कर ;वभाग येथील हाऊस�कपींग�या कामाबाबत�या 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 12/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/घक{य/952/2018.      

ठरावठरावठरावठराव    ====. 454. . 454. . 454. . 454.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका बेलापरु भवन, आयDुत eनवास, महापौर eनवास, 

अिlनशमन कj �, सी.बी.डी., बेलापरू, नेxळ, वाशी, ऐरोल7, गौरव \हाV े कलाकj �, 

एलबीट7 ;वभाग (कोपरखैरणे), मालमQता कर ;वभाग (तभु|), तसेच डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर 4मारक (ऐरोल7 )येथील हाऊस�कपींग�या कामाबाबत�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, दैन�ंदन हाऊस�कपींग�या कामे 

कर^याकEरता महापा�लके�या �कमान वेतन धोरणानसुार वा;ष�क अदंाजपVकuय खच� 

रDकम 5. 96 लाख, 69 हजार, 065 माV या8माणे 3 वषा�कEरता एकूण रDकम 5. 

2 कोट7, 90 लाख, 07 हजार, 195 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 48.. 48.. 48.. 48.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 बेलापरू ;वभागातील नेxळ से. 25 व 27 येथील ना&यालगत सि{ह�स र4ता तयार 

करणे�या    84तावाबाबत, आयDुतांच े �दनांक 12/07/2018 चे पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1391/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 455. . 455. . 455. . 455.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील नेxळ से. 25 व 27 येथील ना&यालगत सि{ह�स र4ता तयार 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण 

रDकम 5. 60 लाख, 55 हजार 419 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
  



;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 49.. 49.. 49.. 49.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 कोपरखैरणे सेDटर 23 भखुंड =. 20ए येथ े शाळेची इमारत बांधणे�या(फेज-1) 

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 12/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1392/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 456. . 456. . 456. . 456.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे सेDटर 23 भखुंड =. 20ए येथे शाळेची इमारत बांधणे�या(फेज-1) 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम          

5. 10 कोट7, 67 लाख, 20 हजार 306 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 

8शासकuय मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 50.. 50.. 50.. 50.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 घणसोल7 ;वभागातील सेDटर-6 व सेDटर-7 मधील ना&यावर फुटU�ज बांधणे�या    

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 12/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/श.अ./1393/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 457. . 457. . 457. . 457.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल7 ;वभागातील सेDटर-6 व सेDटर-7 मधील ना&यावर फुटU�ज बांधणे�या    

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 98 

लाख, 75 हजार 617 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 

दे^यात यावी."  

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 51.. 51.. 51.. 51.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू करावे से. 32 हेा&डींग पॉ'ड पEरसराच े सशुो�भकरण 84तावाबाबत, 

आयDुतांच े�दनांक 12/07/2018 चे पV =. नमुमंपा/श.अ./1394/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 458. . 458. . 458. . 458.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू करावे से. 32 हेा&डींग पॉ'ड पEरसराच े सशुो�भकरण करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, एकूण रDकम 5. 5 

कोट7, 72 लाख, 02 हजार 825 माV इतDया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय 

मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 52.. 52.. 52.. 52.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेVामधील ईईएसएल�या माSयामातनु ए4को तQवार 

एलईडी पथ�दवे बस;व^याबाबत�या 84तावाबाबत, आयुDतांच े �दनांक 12/07/2018 

चे पV =. नमुमंपा/श.अ./1395/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेVामधील ईईएसएल�या माSयामातनु ए4को तQवावर 

एलईडी पथ�दवे बस;व^याबाबतच े धोरण eनि`चत कर^याबाबत�या 84तावातील 

तDQयात नमदु के&या8माणे धोरणाQमक eनण�यास, 84तावात नमदू कर^यात 

आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे, मजंुर7 दे^यात यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 5. 5. 5. 54444....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेVातील उदयानां�या सव�समावेश कVांटाबाबत 

(performance based-comprehensive contract) फेर 84ताव सादर करणे�या  

84तावाबाबत, आयDुतांचे �दनांक 12/07/2018 च े पV =. 

नमुमंपा/उदयान/1246/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. . . . --------. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 जुलैजलुैजलुैजलु ै       

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेVातील उदयानां�या सव�समावेश कVांटाबाबत 

(performance based-comprehensive contract) फेर 84ताव सादर करणे�या  

कामासबंधंातील 84तावात नमदू कर^यात आले&या बाबींसह, अदंाजे अपे/0त 5पये 

3537.00 ल0 इतका खच� खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकuय मजुंर7 दे^यात 

यावी." 

eनण�यeनण�यeनण�यeनण�य    अeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�तअeन3ण�त....    

    

    सह7सह7सह7सह7////----    

            ((((dचVाdचVाdचVाdचVा    बा;व4करबा;व4करबा;व4करबा;व4कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सdचवसdचवसdचवसdचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


