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महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 24 ऑग"ट 2018 रोजी भरले)या माहे ऑग"ट 2018 

म�ह*या�या सव�साधारण तहकूब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स2ं34त आ6ण मसदुा "व7पात 

खाल9ल:माणे आहे.:- 

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 01. 01. 01. 01    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट    

2018201820182018    

इ?तवAृतइ?तवAृतइ?तवAृतइ?तवAृत – �दनांक 23 मे  2018.         

 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 02. 02. 02. 02....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

:DनोAतरे:DनोAतरे:DनोAतरे:DनोAतरे    

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. . . . 3.3.3.3.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

ऐरोल9 से.19 येथ ेभखूंड �. 74 साठJ सरं3क �भतं बांधणे�या :"तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 07/04/2018 चे पL �. नमुमंपा/शअ/680/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����....    444461616161....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"ऐरोल9 से.19 येथे भखूंड �. 74 साठJ सरं3क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 

:"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 1 कोट9, 52 

लाख, 16 हजार 139 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 

देPयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 4.. 4.. 4.. 4.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

घणसोल9 से-4 व से-9 येथील अमतृ योजने अतंग�त =वकसीत केले)या हर9त 

पUय्ा लगत�या ना)याला =पचींग करणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 

02/07/2018 च ेपL �. नमुमंपा/शअ/1271/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 462. . 462. . 462. . 462.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"घणसोल9 से-4 व से-9 येथील अमतृ योजने अतंग�त =वकसीत केले)या हर9त 

पUय्ा लगत�या ना)याला =पचींग करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू 

करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 56 लाख, 40 हजार 034 माL 

इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 5.. 5.. 5.. 5.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लकेतील =व=वध =वभागाअतंग�त कंLाट9 पWदतीवर काम 

करणाXया कंLाट9 कामगारांवर व महापा�लकेतील अYधकार9/कम�चार9 यां�याकZरता 

Geo Fencing व Tracking ह9 :णाल9 राब=वणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े

�दनांक 19/07/2018 च ेपL �. नमुमंपा/घकgय/994/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 463. . 463. . 463. . 463.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेतील =व=वध =वभागाअतंग�त कंLाट9 पWदतीवर काम 

करणाXया कंLाट9 कामगारांवर व महापा�लकेतील अYधकार9/कम�चार9 यां�याकZरता 

Geo Fencing व Tracking ह9 :णाल9 राब=वणे�या कामासबंधंातील Geo 

Fencing व Tracking यLंणेचा अवलबं करPयाकZरता येणाXया अदंािजत खच� 

सबंYंधत =वभागातील अदंाजपLकSय तरतदूमधून करणेस, :"तावात नमदू 

करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 11 कोट9, 51 लाख, 1 हजार 

माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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



=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 6.. 6.. 6.. 6.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

सन 2018-19 व सन 2019-20 या दोन श3ै6णक वषा�मWये नवी मुबंई 

महानगरपा�लका माWय�मक शाळांकर9ता 22 सफाई कामगार उपलmध कnन 

देPयाबाबत ?न=वदा:o�या करणे�या :"तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 

21/07/2018 च ेपL �. नमुमंपा/�श3ण =वभाग/2376/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ����. 464. . 464. . 464. . 464.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"सन 2018-19 व सन 2019-20 या दोन श3ै6णक वषा�मWये नवी मुबंई 

महानगरपा�लका माWय�मक शाळांकर9ता 22 सफाई कामगार उपलmध कnन 

देPयाबाबत ?न=वदा:o�या करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात 

आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 70 लाख, 55 हजार 743 माL इतKया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 7.. 7.. 7.. 7.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

सी.बी.डी. से.1ए येथील न.म.ुम.पा. पाणीपरुवठा पपं हाऊस येथील 22kv 

वीजवा�हनी 11kv करणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 21/07/2018 च े

पL �. नमुमंपा/श.अ./ 1547/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ����. 465. . 465. . 465. . 465.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"सी.बी.डी. से.1ए येथील न.म.ुम.पा. पाणीपरुवठा पपं हाऊस येथील 22kv 

वीजवा�हनी 11kv करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या 

बाबींसह, एकूण रKकम 7. 52 लाख, 76 हजार 703 माL इतKया खचा�स, 

सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 8.. 8.. 8.. 8.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सन 2017-18 या वषा��या वा=ष�क पया�वरण 

ि"थती दश�क अहवालास मजंूर9 �मळणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 

31/07/2018 च ेपL �. नमुमंपा/श.अ./1659/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 466. . 466. . 466. . 466.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 "नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सन 2017-18 या वषा��या वा=ष�क पया�वरण 

ि"थती दश�क अहवाल महाराrs महानगरपा�लका अYध?नयमा�या कलम 67 (अ) 

अ*वये, राvय शासनाकड ेपाठ=वPयास, सचु=व)या:माणे, मजुंर9 देPयात यावी." 

?नण�य?नण�य?नण�य?नण�य....    पया�वरणपया�वरणपया�वरणपया�वरण    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   परतपरतपरतपरत....    

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 9.. 9.. 9.. 9.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लके�या =व=वध =वभागांसाठJ कोरे पेपस�, फाई)स, लखोटे 

व इतर सा�हAय खरेद9 करणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 31/07/2018 

चे पL �. नमुमंपा/भांडार/146/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 467. . 467. . 467. . 467.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या =व=वध =वभागांसाठJ कोरे पेपस�, फाई)स, लखोटे 

व इतर सा�हAय खरेद9 करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात 

आले)या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लके�या =व=वध =वभागांकर9ता कोरे 

पेपस�, फाई)स, लखोटे व इतर सा�हAय अशा एकूण 31 बाबीं�या खरेद9कर9ता 

दोन वषा��या कालावधीसाठJ दरकरार करPयाकर9ता ?न=वदा माग=वPयास व दोन 

वषा�कर9ता येणाXया अपे23त खच� एकूण रKकम 7. 1 कोट9, 24 लाख, 77 

हजार 188 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात 

यावी." 

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



=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेLातील :ा=वPय :ा4त खेळाडूनंा �Sडा �शrयवAृती 

देणेबाबत�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 31/07/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/�Sडा व सां"कृ./511/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 468. . 468. . 468. . 468.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेLातील :ा=वPय :ा4त खेळाडूनंा �Sडा �शrयवAृती 

देणेबाबत�या :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, :"तावातील अअअअ) ) ) ) 

राrs9यराrs9यराrs9यराrs9य    वववव    आतंरराrs9यआतंरराrs9यआतंरराrs9यआतंरराrs9य    "तरावर9ल"तरावर9ल"तरावर9ल"तरावर9ल    :ा=वPय:ा=वPय:ा=वPय:ा=वPय    :ा4त:ा4त:ा4त:ा4त    खळेाडूकंZरताचेखळेाडूकंZरताचेखळेाडूकंZरताचेखळेाडूकंZरताचे    वा=ष�कवा=ष�कवा=ष�कवा=ष�क    �Sडा�Sडा�Sडा�Sडा    

�शrयवAृती�शrयवAृती�शrयवAृती�शrयवAृती    तKAयातKAयातKAयातKAयातततत    नमदुनमदुनमदुनमदु    के)या:माणेके)या:माणेके)या:माणेके)या:माणे, , , , बबबब) ) ) ) नgयानेनgयानेनgयानेनgयाने    समा=वrटसमा=वrटसमा=वrटसमा=वrट    ----    िज)हािज)हािज)हािज)हा    वववव    

राvय"तरावर9लराvय"तरावर9लराvय"तरावर9लराvय"तरावर9ल    :ा=वPय:ा=वPय:ा=वPय:ा=वPय    :ा4त:ा4त:ा4त:ा4त    खळेाडूनंाखळेाडूनंाखळेाडूनंाखळेाडूनंा    लागूलागूलागूलाग ू   करPयातकरPयातकरPयातकरPयात    येणार9येणार9येणार9येणार9    वा=ष�कवा=ष�कवा=ष�कवा=ष�क    �Sडा�Sडा�Sडा�Sडा    

�शrयवAृती�शrयवAृती�शrयवAृती�शrयवAृती    तKAयाततKAयाततKAयाततKAयात    नमदुनमदुनमदुनमदु    के)या:माणेके)या:माणेके)या:माणेके)या:माणे, , , , :"तावातील अट9 व शतwनसुार सदरची 

�Sडा �शrयवAृती मजंूर करणेस, नवी मुबंई महापा�लका काय�3ेLातील उदयो*मखु 

व होतक7 खेळाडूनंा अYधकाYधक :ोAसाहन �मळावे याकर9ता �Sडा �शrयवAृती 

लाग ूकरPयास, तसेच यापढेू दर तीन वषाyनी सदर �Sडा �शrयवAृती रKकमेत 

25% वाढ करPयास, सचु=व)या:माणे, मजुंर9 देPयात यावी." 

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

=वषय=वषय=वषय=वषय    ����. 11.. 11.. 11.. 11.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18181818    ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेLातील साहसी खेळ :कारात =वशषे उ)लेख?नय 

कामYगर9 करणाXयांना :ोAसाहनाAमक आYथ�क मदत करणे�या :"तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 31/07/2018 चे पL �. नमुमंपा/�Sडा व सां"कृ./512/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 469. . 469. . 469. . 469.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेLातील साहसी खेळ :कारात =वशषे उ)लेख?नय 

कामYगर9 करणाXयांना :ोAसाहनाAमक आYथ�क मदत करणे�या :"तावात नमदू 

करPयात आले)या बाबींसह, :"तावात नमदु केले)या साहसी �Sडा :काराकर9ता 

=वशषे :ोAसाहन :"तावातील अट9 व शतwनसुार आYथ�क मदत करणेस, 

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

?नण�य?नण�य?नण�य?नण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    
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                                    माहे माहे माहे माहे 18 18 18 18 ऑग"ट ऑग"ट ऑग"ट ऑग"ट 2018 2018 2018 2018 ची ची ची ची सव�साधारण तहकूबसव�साधारण तहकूबसव�साधारण तहकूबसव�साधारण तहकूब    सभा सभा सभा सभा     

अ.अ.अ.अ.    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ6णआ6णआ6णआ6ण    स2ं34तस2ं34तस2ं34तस2ं34त    =वषय=वषय=वषय=वषय    =वषय �=वषय �=वषय �=वषय �. . . . 

व म�हनाव म�हनाव म�हनाव म�हना    

ठराव �ठराव �ठराव �ठराव �. व . व . व . व     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ:ायअ�भ:ायअ�भ:ायअ�भ:ाय    

1.1.1.1.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . म?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

पावणेगांव येथे महानगरपा�लके तफ|  vय?ुनयर कॉलेज इयAता 

11 वी व 12 वी पयyत �श3णासाठJ कॉलेज सnु करणे.    

12 

ऑग"ट  

470 

24/08/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . म?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

{�मकनगर खैरणे येथे महानगरपा�लके तफ|  vय?ुनयर कॉलेज 

इयAता 11 वी व 12 वी पयyत �श3णासाठJ कॉलेज सnु करणे. 

13 

ऑग"ट 

471 

24/08/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . म?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईरम?नषा श�शकातं भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

पावणेगांव त े सेKटर 26 वाशी, कोपर9गांव पयyत रे)वे लाईन 

खालनु भ�ूमगत भयुार9 माग� र"ता तयार करावा, नवी मुबंई 

वाशी शहर त ेएमआयडीसी पावणे व पावणेगांव पZरसर शहर9 

=वभागांशी जोडPयासाठJ सदर कामे नवी मुबंई ग?त�शल 

योजनेअतंग�त करणे. 

14 

ऑग"ट  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    {ी{ी{ी{ी. . . . रामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 49, कोपरखैरणे सेKटर 10 येथे ओपन िजमचे 

सा�हAय बस=वणे.     

15 

ऑग"ट  

473 

24/08/2018 

मजंूर 

 



5.5.5.5.    {ी{ी{ी{ी. . . . रामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 49, कोपरखैरणे सेKटर 10 येथे सागर को. ऑ. हौ. 

सो. व सयुश को. ऑ. हौ. सोसायट9 मधील समांतर र"Aया�या 

ना)यावर पलु बांधणे.    

16 

ऑग"ट  

474 

24/08/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    {ी{ी{ी{ी. . . . रामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळेरामदास बबनराव पवळे, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 49, कोपरखैरणे पचंरAन हॉटेल त े रा. फ. नाईक 

शाळा सेKटर 9 येथील पदपथावर पेgहर mलॉक बस=वणे.    

17 

ऑग"ट  
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मजंूर 

 

7.7.7.7.    {ी{ी{ी{ी. . . . ?नवAृती शकंर जगताप?नवAृती शकंर जगताप?नवAृती शकंर जगताप?नवAृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

"नवी नवी मुबंई महानगरपा�लका �श3ण =वभाग "�श3ण 

िgहजन" चांग)या :कारे राब=वत आहे. Aयामळेु नgया मुबंईतील 

"था?नक र�हवाशी, मWयमवगwय व झोपडपUी =वभागातील 

कrटकर9 र�हवाशीयांना चांग)या :कारे :ाथ�मक व माWय�मक 

�श3ण Aयां�या मलुांना व मलु9ंना �दले जात आहे. 

एस.एस.सी.�या =वदया�याyचे पास होPयाचे ?नकाल व टKकेवार9 

चांगल9 आहे. आपण :Aयेक �दवशी वत�मान पLातनू व 

टे�लgह9जन�या बात�यातनू लहान मलु9ंवर बलाAकार 

झा)या�या बात�या वाचत व बघत असतो Aयामळेु सामािजक 

न?ैतकता सपंल9 आहे असे वाटत आहे. नवी मुबंई 

महानगरपा�लका शाळामधून �शकत असणाXया =वदया�यwनींना 

"वर3णांसाठJ "कराटे"च े :�श3ण देPयात यावे. शाळे�या 

वेळापLकानसुार :Aयेक =वषयाची वेळ ठर=वल9 आहे. शाZरZरक 

�श3णाच े (P.T.) तास सWुदा घेPयात येत आहे. Aयाच :कारे 

:Aयेक आठवडयात 3 �दवस नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 

=वदया�या�नींना "वरं3णसाठJ "कराटे"चे :�श3ण देPयासाठJ 

वेळापLक तयार कnन Aयांना "कराटे"चे :�श3ण देPयात यावे 

व "कराटे"च े :�श3ण देPयासाठJ आवDयक तवेढया "कराटे" 

�श3कां�या नेमणूका करPयात येवनू Aयां�या ?नयKुAया 

करPयात याgयात व नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळामधून 

�शकत असणाXया =वदया�यwनींसाठJ हा अ?तशय महAवाचा 

उप�म नवी मुबंई महानगरपा�लकेत राब=वणे.    

18 

ऑग"ट  
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8.8.8.8.    ॲङ ॲङ ॲङ ॲङ {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . अपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

�दघा नवी मुबंई येथील सानेगnुजी बालउदयानात ओपन जीमच े

सा�हAय बस=वणे.     

19 

ऑग"ट  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    ॲङ {ीमॲङ {ीमॲङ {ीमॲङ {ीम. . . . अपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

कै. हुताAमा मोरेDवर का�शनाथ गवत ेया माझे :.�. 9 येथील 

बहुउ�े�शय इमारतीत वाचनालय व gयायाम शाळेस जागा 

अपरु9 पडत असनू सदर इमारतीवर दोन मज)यांचे वाढ9व 

बांधकाम करणे.    

20 

ऑग"ट  
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10.10.10.10.    ॲङ {ीमॲङ {ीमॲङ {ीमॲङ {ीम. . . . अपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवतेअपणा� नवीन गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 9 �दघा, सजंय गांधीनगर व नामदेव नगर येथील 

वाढती लोकस�ंया ल3ात घेता सदरहू नगरांत मल?न:"सारण 

वा�ह*या व न=वन मोठया gयासा�या जलवाह9*या टाकणे.    

21 

ऑग"ट  
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11.11.11.11.    {ी{ी{ी{ी. . . . नवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

अनसुYूचत जमाती व इतर पारंपाZरक वन?नवासी (वन 

अYधकाXयांची मा*यता) अYध?नयम 206 कलम 3(2) अ*वये 

शासनाgदारे देPयात आले)या स=ुवधांकZरता वनज�मनीची 

मागणी "मा. उप वनसरं3क, ठाणे =वभाग, ठाणे यांचेकड,े 

=वrणूनगर त े =वजय नगर हा र"ता लोकांच ेदळणवळणासाठJ 

बांधणे.     

22 

ऑग"ट  

480 

24/08/2018 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    {ी{ी{ी{ी. . . . नवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 04 �दघा, साठेनगर येथील OS-1 भखूंडावर उ�च 

साठवणकु 3मता असलेले, उ�च"तर9य व भ�ूमगत ESR व 

GSR यKुत जलकंुभ बांधणे.    

23 

ऑग"ट  
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13.13.13.13.    {ी{ी{ी{ी. . . . नवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवतेनवीन मोरेDवर गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 04 �दघा, साठेनगर येथील OS-1 भखूंडावर नागर9 

आरो�य क� � (UHP) व :ाथ�मक तसेच माWय�मक अशी 

मWयवतw शाळा बांधणे.    

24 

ऑग"ट  
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14.14.14.14.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . �दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �.03 �दघा, �बदं ू माधवनगर येथील R.C.C. 

ना)यालगत दरवषw परू�"त पZरि"थती ?नमा�ण होत असनू 

सदरहू �ठकाणी नागर9कांचे सरु23ततसेाठJ Holding Pond 

बांधणे.     

25 
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15.15.15.15.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . �दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 03 �दघा, गणपतीपाडा येथील {ीकृrण हॉटेल त े

Green World  असा र"ता ओलांडPयासाठJ उपर9 पादचार9 

पलु (FOB) बांधणे.    

26 

ऑग"ट  
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16.16.16.16.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . �दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते�दपा राजेश गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 03 �दघा, गणपतीपाडा येथील "मशानभमूीचा लहान 

मलुांचे दफन=वधीसाठJ =व"तार करणे.     

27 

ऑग"ट  
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17.17.17.17.    {ी{ी{ी{ी. . . . आकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 14, से. 20 सखुसागर हॉटेल त ेसलु सोसायट9 

पयyत हेवी डयटु9 गटार बन=वणे.     

31 
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18.18.18.18.    {ी{ी{ी{ी. . . . आकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 14, से. 20 "मशानभमुी�या बाजु�या मोकळया 

भखुंडास सरं3ण �भतं बांधणे.    

32 
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19.19.19.19.    {ी{ी{ी{ी. . . . आकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवीआकाश बाळकृrण मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 14, से. 20 मॅरोथॉन सोसायट9 जवळ नवीन 

हायमा"ट बस=वणे.    

33 

ऑग"ट  

488 

24/08/2018 

मजंूर 

 

20.20.20.20.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . वशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 51, कोपरखैरणे, से.12, कॉप�रेशन बँके�या =व7Wद 

बाजूस Zर3ा "टँडजवळ ?नवारा शडे उभारणे.     

37 

ऑग"ट  

489 

24/08/2018 

मजंूर 

 

21.21.21.21.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . वशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 51, कोपरखैरणे, से.12, मधील सव� पदपथ नgयाने 

बन=वणे.    

38 

ऑग"ट  

490 

24/08/2018 

मजंूर 

 

22.22.22.22.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . वशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईकवशैाल9 तकुाराम नाईक, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 51, कोपरखैरणे, कांचनजंगा �ब)डींग�या मागील 

वॉकSंग बे)ट मWये ओपन िजम बन=वणे.    

39 

ऑग"ट  

491 

24/08/2018 

मजंूर 

 



23.23.23.23.    

    

{ीम{ीम{ीम{ीम. . . . सगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 76, सानपाडा, सेKटर 2 येथील मलवा�हणी वारंवार 

तुबंत अस)यामळेु मलवा�हणीचे नवीन काम क7न घेणे.    

40 

ऑग"ट  

492 

24/08/2018 

मजंूर 

 

24.24.24.24.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . सगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 76, सानपाडा, सेKटर 8 येथील को�हनरू सोसायट9 

त ेआदश� सोसायट9 पयyत पदपथाच ेनवीन बांधकाम करणे    

41 

ऑग"ट  

493 

24/08/2018 

मजंूर 

 

25.25.25.25.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . सगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाडेसगंीता �दल9प बोXहाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 76, सानपाडा, सेKटर 2 मधील नgयाने बांधPयात 

आले)या ताल9म (कु"ती आखाडा) ह9 वा"त ू जेrठ नागर9क 

=वरंगळुा क� �ा�या धतwवर इ�छुक स"ंथेला ?न:श)ुक देणे.    

42 

ऑग"ट  

494 

24/08/2018 

मजंूर 

 

26.26.26.26.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . लता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 47, कोपरखैरणे मधील अतंग�त र"त े व बा�य 

:मखु र"Aयांचे डांबर9करण करणे.     

43 

ऑग"ट  

495 

24/08/2018 

मजंूर 

 

27.27.27.27.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . लता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 47, कोपरखैरणे मधील बालाजी मgुह9 4लेKस त े

न.मु.ंम.पा. शाळा �.114 येथील पदपथाची द7ु"ती करणे.    

44 

ऑग"ट  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

28.28.28.28.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . लता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवीलता भालच�ं मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 47, कोपरखैरणे मधील न.मु.ंम.पा. शाळा �. 114 

�या o�डांगणामWये लाल माती टाकणे.    

45 

ऑग"ट  
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मजंूर 

 

29.29.29.29.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . उषा प7ुषोAतम भोईरउषा प7ुषोAतम भोईरउषा प7ुषोAतम भोईरउषा प7ुषोAतम भोईर,,,,    याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 56, कोपर9गांव येथे गावदेवी मदैाना�या बाजूला 

मो�या :माणात बठैJ घरांची व"ती आहे. परंत ु सदर 

व"तीमWये अनेक �ठकाणी मल?न:"सारण वा�ह*या, गटर, 

पदपथ नाह9त काह9 �ठकाणी आहेत. परंत ु Aयांची दरुाव"था 

झालेल9 आहे. सदर व"ती�या समो7न नाला वाहत असतो Aया 

ना)याचा बधंारा तटुलेला व 6झज झालेल9 आहे. तसेच 

बधंाXयावर मो�या :माणात ड�ेीज टाकलेले आहे. तर9 सदर 

बठैJ घरां�या व"तीमधील पदपथ, गटर व मल?न:"सारण 

वा�ह*यांची द7ु"ती व सधुारणा करणे.     

46 

ऑग"ट  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

30.30.30.30.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . उषा उषा उषा उषा प7ुषोAतम भोईरप7ुषोAतम भोईरप7ुषोAतम भोईरप7ुषोAतम भोईर, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 56, कोपर9गांव येथील आय�न टॉवर त े गावदेवी 

मदैान, गडु=वल त ेबाबा कॉटेज, गणेश कृपा त े=:यांका gह9ला 

समोर9ल र"त े �सडको काल9न आहेत. सदर9ल र"Aयांवर 

एम.एस.ई.बी. तसेच महानगर गॅस�या पाईपलाईन टाकPयाच े

काम करPयात आले आहे. Aयामळेु र"Aयांची दरुाव"था झालेल9 

आहे. र"ता अ7ंद अस)याने वाहनांची मोठJ क�डी होत असत.े 

र"ता 7ंद9करण करPयासाठJ हेवी  यटु9 गटर बांधPयात यावे. 

तर9 सदर9ल सोसाय¡यां समोर9ल र"Aयांची व गटारांची द7ु"ती 

व सधुारणा करणे.    
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मजंूर 

 

31.31.31.31.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . 7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 96, ने7ळ सेKटर 16ए व 16 व 18 मधील सपंणू� 

र"Aयांचे डांबर9करण करणे.     
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24/08/2018 

मजंूर 

 

32.32.32.32.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . 7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 96, ने7ळ सेKटर 16 छLपती सभंाजी राजे उ¢यान 

आ6ण से*चुर9 सोसायट9 व सन होम सोसायट9 यां�यामWये 

असले)या सरं3क �भतंीवर �ील बस=वणे.    

49 
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33.33.33.33.    {ीम{ीम{ीम{ीम. . . . 7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत7पाल9 oक"मत भगत, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----        

:भाग �. 96, ने7ळ सेKटर 16ए, 16 व 18 येथे आवDयक 

Aया �ठकाणी नवीन =व¢यतु पोल बस=वणे.    
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34.34.34.34.    {ीम{ीम{ीम{ीम....सीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाड, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 31, घणसोल9 मWये बXयाच �ठकाणी �सgहरेज 

लाईन नसनु तसेच �सgहरेज लाईन जूनी झाल9 असनू सदर 

�ठकाणी नवी �सgहरेज लाईन टाकणे.               
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ऑग"ट  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

35.35.35.35.    {ीम{ीम{ीम{ीम....सीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाड, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 31, घणसोल9 मWये नाद7ु"त गटर, पदपथ तसेच 

काह9 �ठकाणी नवीन गटर पदपथ करणे.    
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ऑग"ट  
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मजंूर 

 

36.36.36.36.    {ीम{ीम{ीम{ीम....सीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाडसीमा Yचतंामण गायकवाड, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 31, घणसोल9 मWये �सडको नोड अ=वकसीत असनू 

सदर पZरसरात डांबर9करण, पावसाळी हेवी  यटु9 गटर, पाथवे, 

�सgहरेज लाईन सधुारणा करणे.    
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मजंूर 

 

37.37.37.37.    {ी{ी{ी{ी. . . . घनघनघनघन::::शाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

2017-18 समाज=वकास =वभाग (योजना =वभाग) यांजकडून 

माग=वPयात आले)या श3ै6णक �शrयवAृतीसाठJ भरले)या पाL 

=व¢या�याyना �शrयवAृती देणे.     

61 

ऑग"ट  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

38.38.38.38.    {ी{ी{ी{ी. . . . घनघनघनघन::::शाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 31, घणसोल9 गणुाल9 तलावाशजेार9 असले)या 

जागेत छो¡या गणेश म?ुत �साठJ कृ�Lम तलाव ?न�म�ती तसेच 

नgया मुबंईत शKय असेल Aया �ठकाणी नागZरकांना =वDवासात 

घेऊन पया�वरणाचे महAव पटवनू कृ�Lम तलाव ?न�म�ती करणे.    
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39.39.39.39.    {ी{ी{ी{ी. . . . घनघनघनघन::::शाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवीशाम रतन मढवी, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

:भाग �. 31, घणसोल9 मधील "मशानभमुीच े सशुो�भकरण, 

म�ुय :वेश¢वार ?न�म�ती तसेच घणसोल9 खाडी oकनार9 

शौचालय, ?नवारा शडे, =पPयाच े पाणी, र"ता डागडुगी, 

सशुो�भकरण करणे.    
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तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 79.. 79.. 79.. 79.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

नामकरण :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 13/08/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/जस-ं3/ 419/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 509. . 509. . 509. . 509.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नामकरण :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, 1)1)1)1) से. 4 सीबीडी, 

बेलापरू येथील सी - 5, 8, त े9 �या बाजूला असले)या उ¢यानास """"ग7ुवय�ग7ुवय�ग7ुवय�ग7ुवय�    कैकैकैकै. . . . 

बापूबापूबापूबापू    गोकुळगोकुळगोकुळगोकुळ    घरतघरतघरतघरत    ((((ग7ुजीग7ुजीग7ुजीग7ुजी) ) ) ) उ¢यानउ¢यानउ¢यानउ¢यान”, 2) ”, 2) ”, 2) ”, 2) �शरवणे गावासमोर9ल जुईनगर रे)वे 

"टेशनला ‘‘‘‘‘‘‘‘जईुनगरजईुनगरजईुनगरजईुनगर    ----    �शरवणे�शरवणे�शरवणे�शरवणे    रे)वेरे)वेरे)वेरे)वे    "टेशन"टेशन"टेशन"टेशन’’, 3)’’, 3)’’, 3)’’, 3) कोपरखैरणे सेKटर 6 येथील 

भखूंड �. 8 अे आ6ण 8 एस येथील दैन�ंदन बाजाराचे """"{ील¦मी{ील¦मी{ील¦मी{ील¦मी    मातामातामातामाता    दैन�ंदनदैन�ंदनदैन�ंदनदैन�ंदन    

बाजारबाजारबाजारबाजार”, 4)”, 4)”, 4)”, 4) खैरणे येथील नमुमंपा ऊदु� शाळा �. 81 या शाळेच ेमाजी पZरवहन 

सभापती """""व"व"व"व. . . . हाजीहाजीहाजीहाजी    फकSरफकSरफकSरफकSर    मोह�मदमोह�मदमोह�मदमोह�मद    पटेलपटेलपटेलपटेल    =व¢यालय=व¢यालय=व¢यालय=व¢यालय”, 5)”, 5)”, 5)”, 5) ऐरोल9 से.15 येथील 

मदैानाला """""व"व"व"व. . . . आरआरआरआर. . . . आरआरआरआर    पाट9लपाट9लपाट9लपाट9ल    मदैानमदैानमदैानमदैान”, 6)”, 6)”, 6)”, 6) से.2 येथील बहुउ�ेशीय इमारतीस 

"""""व"व"व"व. . . . �हदंू�हदं ू�हदं ू�हदंÇूदयस§ाटदयस§ाटदयस§ाटदयस§ाट    बाळासाहेबबाळासाहेबबाळासाहेबबाळासाहेब    ठाकरेठाकरेठाकरेठाकरे    बहुउ�शेीयबहुउ�शेीयबहुउ�शेीयबहुउ�शेीय    इमारतइमारतइमारतइमारत” ” ” ” असे नामकरण 

देPयासबंधंातील आयKुतां�या :"तावास, सचु=व)या:माणे, मजुंर9 देPयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 80.. 80.. 80.. 80.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

नामकरण :"तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 13/08/2018 च ेपL �. नमुमंपा/जस-ं

3/ 420/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 510. . 510. . 510. . 510.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नामकरण�या :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, चौकचौकचौकचौक, , , , माग�माग�माग�माग�, , , , उ¢यानउ¢यानउ¢यानउ¢यान, , , , 

मदैानमदैानमदैानमदैान, , , , र"तार"तार"तार"ता,,,, बाबतचे नामकरण देPयासबंधंातील आयKुतां�या :"तावास, 

सचु=व)या:माणे, मजुंर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 81.. 81.. 81.. 81.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेLातील व3ृांची छाटणी व धोकादायक झाडांच े

?नमु�लन करणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 14/08/2018 च े पL �. 

नमुमंपा/उदयान/1561/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 511. . 511. . 511. . 511.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 3ेLातील व3ृांची छाटणी व धोकादायक झाडांच े

?नमु�लन करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, 

बेलापरू, ने7ळ, तभु|/सानपाडा, वाशी, कोपरखैरणे, घणसोल9 ऐरोल9/�दघा अशा सात 

=वभागाकर9ता पाच वषा�साठJ अनभुवी ठेकेदारामाफ� त ?न=वदा मागवनू कामे 

करPयास, सदर कामांचा खच� वक्ृष :ाYधकरण अदंाजपLकातील साव�ज?नक 

र"Aया�या दतुफा� असले)या व3ृांची छाटणी करणे 7. 100.00 ल3 व व3ृांच े

सवंध�न व सरं3ण करणे 7. 426.86 ल3 अश ेएकूण 7. 526.86 ल3 तरतदू 

करPयात आल9 असनू सदर तरतदू9मधून सदरचा खच� भाग=वPयास, कामांची 

=वभाग?नहाय ?न=वढा काढणेस, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 82.. 82.. 82.. 82.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

तभु| सेKटर 19 sक ट�म�नल रोड समोर9ल ¨ने व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

:"तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 14/08/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/शअ/1770/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 512. . 512. . 512. . 512.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"तभु| सेKटर 19 sक ट�म�नल रोड समोर9ल ¨ने व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 94 

लाख, 08 हजार 613 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 

देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 83.. 83.. 83.. 83.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

तभु| ट9.ट9.सी. औदयोYगक 3ेLातील पनुव��सत वारल9पाडा (वामबी वसाहत) येथे 

सरं3क �भतं बांधणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 14/08/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/शअ/1771/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 513. . 513. . 513. . 513.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 "तभु| ट9.ट9.सी. औदयोYगक 3ेLातील पनुव��सत वारल9पाडा (वामबी वसाहत) येथे 

सरं3क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या 

बाबींसह, एकूण रKकम 7. 1 कोट9, 27 लाख, 91 हजार 362 माL इतKया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 84.. 84.. 84.. 84.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

तभु| =वभागातील :भाग �. 83 मधील जुईपाडा गाव व गा=वयो 3ेLात डी.आय. 

जलवा�हनी परु=वणे व टाकणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 14/08/2018 

चे पL �. नमुमंपा/शअ/1772/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 514. . 514. . 514. . 514.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"तभु| =वभागातील :भाग �. 83 मधील जुईपाडा गाव व गा=वयो 3ेLात डी.आय. 

जलवा�हनी परु=वणे व टाकणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात 

आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 58 लाख, 92 हजार 262 माL इतKया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 85.. 85.. 85.. 85.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

�दघा :भाग �. 03 गणपती पाडा पेsोल पपं समोर9ल ना)याला �भतं बांधणे�या 

:"तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 14/08/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/शअ/1773/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 515. . 515. . 515. . 515.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"�दघा :भाग �. 03 गणपती पाडा पेsोल पपं समोर9ल ना)याला �भतं बांधणे�या 

कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 2 

कोट9, 79 लाख, 25 हजार 424 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय 

मजंुर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 86.. 86.. 86.. 86.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

नेnळ से. 17 मधील नदंनवन सोसायट9 लगत�या पदपथ व गटाराची दnु"ती 

करणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 14/08/2018 च े पL �. 

नमुमंपा/शअ/1774/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 516. . 516. . 516. . 516.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नेnळ से. 17 मधील नदंनवन सोसायट9 लगत�या पदपथ व गटाराची दnु"ती 

करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण 

रKकम  7. 34 लाख, 29 हजार 179 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

:शासकSय मजंुर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 87.. 87.. 87.. 87.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

नेnळ सेKटर 21 मधील डी माट�  त े MTNL काया�लय व सेKटर 17 मधील 

अतंग�त र"Aयांची डांबर9करणाने तसेच चौकांची कॉ�Sट9करणाने सधुारणा करणे�या 

:"तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 14/08/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/शअ/1775/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 517. . 517. . 517. . 517.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नेnळ सेKटर 21 मधील डी माट�  त ेMTNL काया�लय व सेKटर 17 मधील 

अतंग�त र"Aयांची डांबर9करणाने तसेच चौकांची कॉ�Sट9करणाने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 1 

कोट9, 55 लाख, 23 हजार 351 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय 

मजंुर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 88.. 88.. 88.. 88.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

कोपरखैरणे :. �. 50 बोनकोडगेांव अतंग�त �शवाजीनगर , समतानगर व पाट9ल 

आळी येथे अतंगyत गटर व पदपथ बांधणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 

14/08/2018 च ेपL �. नमुमंपा/शअ/1776/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 518. . 518. . 518. . 518.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"कोपरखैरणे :. �. 50 बोनकोडगेांव अतंग�त �शवाजीनगर, समतानगर व पाट9ल 

आळी येथे अतंगyत गटर व पदपथ बांधणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू 

करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 1 कोट9, 57 लाख, 81 हजार 170 

माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 89.. 89.. 89.. 89.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

शहर ग?तशील योजना (City Mobility Plan)  अतंगyत बेलापरू =वभागातील से. 

15अे नमुमंपा म�ुयालयजवळ आ§मागा�ला समांतर र"ता बांधणे�या :"तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 14/08/2018 चे पL �. नमुमंपा/शअ/1777/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 519. . 519. . 519. . 519.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"शहर ग?तशील योजना (City Mobility Plan)  अतंगyत बेलापरू =वभागातील से. 

15अे नमुमंपा म�ुयालयजवळ आ§मागा�ला समांतर र"ता बांधणे�या 

कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 4 

कोट9, 96 लाख, 89 हजार 860 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय 

मजंुर9 देPयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 90.. 90.. 90.. 90.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

बेलापरू =वभागातील करावे तलावा�या सरं3क �भतंीची सधुारणा करणे व 

तलावातील गाळ काढणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 14/08/2018 चे पL 

�. नमुमंपा/शअ/1780/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 520. . 520. . 520. . 520.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

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

तलावातील गाळ काढणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या 

बाबींसह, एकूण रKकम 7. 1 कोट9, 95 लाख, 40 हजार 693 माL इतKया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 91.. 91.. 91.. 91.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

शहर ग?तशील योजना (City Mobility Plan)  अतंगyत बेलापरू =वभागातील 

इं*Kम टॅKस कॉलनी त े बेलापरू गाव येथे र"ता बन=वणे�या :"तावाबाबत, 

आयKुतांच े�दनांक 14/08/2018 चे पL �. नमुमंपा/शअ/1781/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 521. . 521. . 521. . 521.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

 "शहर ग?तशील योजना (City Mobility Plan)  अतंगyत बेलापरू =वभागातील 

इं*Kम टॅKस कॉलनी त े बेलापरू गाव येथे र"ता बन=वणे�या कामासबंधंातील 

:"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 1 कोट9, 98 लाख, 

60 हजार 225 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 देPयात 

यावी. 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 92.. 92.. 92.. 92.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

वाशी सेKटर 9ए येथील �शव =वrण ू म�ंदर त े सॅ�ेट हाट� चच� दर�यान�या 

मोक°या जागेमWये वाहनतळ =वक�सत करणे व सशुो�भकरण करणे�या 

:"तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 14/08/2018 चे पL �. 

नमुमंपा/श.अ./1782/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 522. . 522. . 522. . 522.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"वाशी सेKटर 9ए येथील �शव =वrण ू म�ंदर त े सॅ�ेट हाट� चच� दर�यान�या 

मोक°या जागेमWये वाहनतळ =वक�सत करणे व सशुो�भकरण करणे�या 

कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 90 

लाख, 22 हजार 008 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, :शासकSय मजुंर9 

देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 93.. 93.. 93.. 93.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लका अि�नशमन =वभागासाठJ =व=वध :कारच े रे"Kय ु

सा�हAय खरेद9 करणेबाबत�या कामासाठJ सधुाZरत खचा�स मा. महासभेची सधुाZरत 

:शासoकय मजंूर9 �मळणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांचे �दनांक 16/08/2018 च े

पL �. नमुमंपा/अि�न/3357/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 523. . 523. . 523. . 523.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका अि�नशमन =वभागासाठJ =व=वध :कारच े रे"Kय ु

सा�हAय खरेद9 करणेबाबत�या कामासाठJ सधुाZरत खचा�स मा. महासभेची सधुाZरत 

:शासoकय मजंूर9 �मळणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या 

बाबींसह, एकूण रKकम 7. 3 कोट9, 52 लाख, 14 हजार 964 माL इतKया 

खचा�स, सचु=व)या:माणे, सधुार9त :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 94.. 94.. 94.. 94.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

वाशीगांव येथील "मशानभमुीचा =वकास करणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े�दनांक 

16/08/2018 च ेपL �. नमुमंपा/श.अ./1786/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 524. . 524. . 524. . 524.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"वाशीगांव येथील "मशानभमुीचा =वकास करणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू 

करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 7. 2 कोट9, 1 लाख, 19 हजार 173 

माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, सधुार9त :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ����. 95.. 95.. 95.. 95.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

ने7ळ =वभागातील से-1 �शरवणे येथील माक| ट जवळील भ.ुक्र.781 जी, 781फ 

�शरवणे गा.=व.यो. येथील जुने बठेै शौचालय तोडून नवीन G+1 आर.सी.सी. 

शौचालय बांधणे�या :"तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 16/08/2018 च े पL �. 

नमुमंपा/1787/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 525. . 525. . 525. . 525.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"ने7ळ =वभागातील से-1 �शरवणे येथील माक| ट जवळील भ.ु�.781 जी, 781फ 

�शरवणे गा.=व.यो. येथील जुने बठेै शौचालय तोडून नवीन G+1 आर.सी.सी. 

शौचालय बांधणे�या कामासबंधंातील :"तावात नमदू करPयात आले)या बाबींसह, 

एकूण रKकम 7. 46 लाख, 62 हजार 156 माL इतKया खचा�स, सचु=व)या:माणे, 

सधुार9त :शासकSय मजुंर9 देPयात यावी." 

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

    

    सह9सह9सह9सह9////----    

            ((((YचLाYचLाYचLाYचLा    बा=व"करबा=व"करबा=व"करबा=व"कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सYचवसYचवसYचवसYचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


