
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 11 स�ट!बर 2018 रोजी भरले'या माहे स�ट!बर 2018 

म�ह(या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स0ं1�त आ3ण मसदुा 4व5पात 

खाल7ल8माणे आहे.:- 

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 01. 01. 01. 01    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर    

2018201820182018....    

इ>तव@ृतइ>तव@ृतइ>तव@ृतइ>तव@ृत – �दनांक 20 जूल ै 2018.         

 

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

8Cनो@तरे8Cनो@तरे8Cनो@तरे8Cनो@तरे    

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. . . . 3.3.3.3.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील ने5ळ से.19 भखूंड =.87 येथील यशवतंराव चJहाण 

K=डागणाची सधुारणा करणे या कामास सधुार7त 8शासकLय मजूंर7 �मळणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 16/08/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/श.अ/1788/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====....    621621621621....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील नेRळ से.19 येथे भखूंड =. 87 येथील यशवतंराव चJहाण 

K=डागणची सधुारणा करणे या कामास सधुार7त 8शासकLय मजूंर7 

�मळणेबाबत�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, या 

कामा�या 84तावात 4केटपाक�  बांधणे�या कामा�या अतंभा�व करSयास, 

सचु;व'या8माणे, सधुार7त 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ====. 4.. 4.. 4.. 4.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने5ळ ;वभागातील जुईनगर से-24 व 25 मधील र4त,े गटर व पदपथांची 

सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 16/08/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/श.अ/1789/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ====. 622. . 622. . 622. . 622.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नेRळ ;वभागातील जुईनगर से. 24 व 25 मधील र4त,े गटर व पदपथचंी 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, 

एकूण रMकम 5. 2 कोट7, 56 लाख, 64 हजार 926 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

 केरळ परुW4तांसाठX नवी मुबंई महानगरपा�लकेकडून मदत >नधी देणेबाबत�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 20/08/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/आ.Jय./347/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 623. . 623. . 623. . 623.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"केरळ परुW4तांसाठX नवी मुबंई महानगरपा�लकेकडून मदत >नधी देणेबाबत�या 

84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, सदर खचा�कर7ता आप@काल7न 

Jयव4थापन व >नयOंण सेवा अतंग�त आकि4मक खच� या लेखा�शषा�मZये R. 30 

लाख इतकL तरतदु आहे. @यामधून केरळ परुW4तांना मदतीकर7ता R. 25 लाख 

>नधी देSयास, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

;व[णदूास भावे ना\यगहृातील वाहनतळ भाड े त@वावर चाल;वणेक]रता 

देणेबाबत�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 27/08/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/;वभाना/262/2018.  



ठरावठरावठरावठराव    ====. 624. . 624. . 624. . 624.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

";व[णूदास भावे नाटयगहृातील वाहनतळ भाड े त@वावर चाल;वणेकर7ता 

देणेबाबत�या कामासबंधंी�या 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, मे. 

�हमेश एंटर8ायजेस या कंOाटदाराने ;व[णूदास भावे नाटयगहृातील वाहनतळ 

चाल;वणे कामासाठX शासKकय करा Jय>त]रMत भरलेले मा�सक दर R. 6850/- 

इतMया रMकमेस वाहनतळ चाल;वणे देणे 84ता;वत असनू 03 वषा�त शासKकय 

करा JयिMत]रMत      R. 2 लाख 46 हजार, 600 इतMया रMकमेस कंOाट 

करSयास, महारा[^ महानगरपा�लका अ_ध>नयम 1949 च े कलम 79 अ(वये 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

    

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    आ3णआ3णआ3णआ3ण    उ_चतउ_चतउ_चतउ_चत    काय�वाह7साठXकाय�वाह7साठXकाय�वाह7साठXकाय�वाह7साठX    पाठ;वले'यापाठ;वले'यापाठ;वले'यापाठ;वले'या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद7याद7याद7याद7    

                                                माहे माहे माहे माहे 11 11 11 11 स�ट!बर स�ट!बर स�ट!बर स�ट!बर 2018 2018 2018 2018 ची ची ची ची सव�साधारण सव�साधारण सव�साधारण सव�साधारण सभा सभा सभा सभा     

अ.अ.अ.अ.    

====....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ3णआ3णआ3णआ3ण    स0ं1�तस0ं1�तस0ं1�तस0ं1�त    ;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�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ाय    

1.1.1.1.    aीमaीमaीमaीम. . . . सZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादव, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 06, यादवनगर येथे शाळा =. 77 च े इमारत 

बांधणे.     

7 

स�ट!बर 

625 

11/09/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    aीमaीमaीमaीम. . . . सZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादव, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 06, यादवनगर, जयभवानी नगर, सतंकबीर नगर, 

देवीधाम नगर, कृ[णा चाळ येथ े मोठX पाणीची पाईप लाईन 

टाकूण नाग]रकांना पाSयाची सोय करणे    

8 

स�ट!बर 

626 

11/09/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    aीमaीमaीमaीम. . . . सZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादवसZंया रामजीत यादव, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 06, यादवनगर, गवतवेाडी�या समोर आ3ण 

देवीधामनगर येथे घर सवc1ण =. 1053 �या जवळ शौचालय 

बांधणे.    

9 

स�ट!बर 

627 

11/09/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    ॲडॲडॲडॲड. . . . aीमaीमaीमaीम. . . . भारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 44, कोपरखैरणे येथील कै.�शवाजीराव पाट7ल मदैान, 

से.15 मधील मदैानाचे सशुो�भकरण करणे.     

13 

स�ट!बर 

628 

11/09/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    ॲडॲडॲडॲड. . . . aीमaीमaीमaीम. . . . भारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 44, कोपरखैरणे, से.15, 16 व 7 येथील सव� 

र4@यावर7ल �दवे सपंणू� एल.ई.डी. करणे.    

14 

स�ट!बर 

629 

11/09/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    ॲडॲडॲडॲड. . . . aीमaीमaीमaीम. . . . भारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7लभारती र;वकातं पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 44, कोपरखैरणे, से.15, 16 व 7 येथील सव� 

अतंग�त र4त ेडांबर7करण करणे.  

15 

स�ट!बर 

630 

11/09/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    aीमaीमaीमaीम. . . . सगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 76, सानपाडा, सेMटर 4 वृदंावन सोसायट7 त े

ओमस[ृट7 आ3ण समता सोसायट7 मधील र4@याचे डांबर7करण 

करणे    

16 

स�ट!बर 

631 

11/09/2018 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    aीमaीमaीमaीम. . . . सगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 76, सानपाडा मधील नटराज सोसायट7 त ेसमता 

सोसायट7 माकc ट मागील र4@याची पदपथ व र4@याची सधुारणा 

करणे.    

17 

स�ट!बर 

632 

11/09/2018 

मजंूर 

 



9.9.9.9.    aीमaीमaीमaीम. . . . सगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाडेसगंीता �दल7प बोfहाड,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 76, सानपाडा मधील यशोवध�न सोसायट7 त े

4वि4तक नम�दा सोसायट7 पयhतची पदपथ नJयाने बन;वणे. 

18 

स�ट!बर 

633 

11/09/2018 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    aीaीaीaी. . . . जग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 5, इलठणपाडा येथील ओJहरहेड वायर भ�ुमगत 

करणे.     

19 

स�ट!बर 

634 

11/09/2018 

मजंूर 

 

11.11.11.11.    aीaीaीaी. . . . जग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 5, इलठणपाडा अतंग�त र4@यांचे काँ=Lट7करण 

करणे.    

20 

स�ट!बर 

635 

11/09/2018 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    aीaीaीaी. . . . जग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवतेजग�दश नाना गवते, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

ठाणे-बेलापरू रोड मकंूुद jीजखाल7 नाग]रकांना चालSयासाठX 

फुटपाथ आ3ण मकंूुद कंपनी येथे रोड =ॉसींगसाठX 4काय वॉक 

बांधणे.    

21 

स�ट!बर 

636 

11/09/2018 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    aीमaीमaीमaीम. . . . शभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवत,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 02, ईCवरनगर व रामनगर येथील ओJहरहेड वायर 

भ�ूमगत करSयात यावे आ3ण मल>न:4सारण वा�ह(या टाकणे.    

22 

स�ट!बर 

637 

11/09/2018 

मजंूर 

 

14.14.14.14.    aीमaीमaीमaीम. . . . शभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवत,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 02, रामनगर येथे ओपन िजम बांधSयात यावे 

आ3ण नवीन 4^7ट लाईट पोल टाकणे.    

23 

स�ट!बर 

638 

11/09/2018 

मजंूर 

 

15.15.15.15.    aीमaीमaीमaीम. . . . शभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवतेशभुागंी जग�दश गवत,े , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 02, मकंूुद त े आ_गवले हाईटस ् र4@याच े

काँ=Lट7करण करणे.    

24 

स�ट!बर 

639 

11/09/2018 

मजंूर 

 

16.16.16.16.    aीaीaीaी. . . . सनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 92, दारावे येथील ग5ुवय� बाळाराम पाट7ल 

;वnयालय व oय.ु कालेज त े नागेCवर तलाव ने5ळ से.23 

येथील र4ता अ@यतं खराब झा'याने नाग]रकांची व 

;वnयाqयाhची फार गरैसोय होत आहे. तसेच सदर र4ता अ5ंद 

अस'याने दचुाकL वाहन ]र1ा, बसेस @या मागा�वर धावत 

अस'याने वाहनांची फार गरैसोय होत आहे. तर7 सदर 

र4@याची सधुारणा क5न डांबर7करण करणे.      

25 

स�ट!बर 

640 

11/09/2018 

मजंूर 

 

17.17.17.17.    aीaीaीaी. . . . सनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 92, दारावे येथ ेभाजी माकc ट नस'याने दारावेगांव, 

ने5ळ से.23, 21, 25, 27 येथील नाग]रकांना भाजी 

माकc टसाठX ने5ळ से. 3 येथील जावे लागत.े @यामळेु 

नाग]रकांची माकc टमळेु गरैसोय होत आहे. rहणून ने5ळ से. 

23 दारावे येथील भखुंड   =. 14, 15, 16 (साव�ज>नक 

शौचालया�या बाजूस) हा माकc टसाठX राखीव असनू सदर 

भखूंडावर नाग]रकां�या सोयीसाठX ससुoज असे माकc ट बांधणे.    

26 

स�ट!बर 

641 

11/09/2018 

मजंूर 

 

18.18.18.18.    aीaीaीaी. . . . सनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7लसनुील बाळाराम पाट7ल, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 92, ने5ळ से.21 येथील अतंग�त र4त े व पदपथ 

नाद5ु4त झालेले आहेत. @यामळेु तथेील नाग]रकांची फार 

गरैसोय होत आहे. rहणून सदर प]रसरातील र4त ेव पदपथांची 

सधुारणा व डांबर7करण करणे.    

27 

स�ट!बर 

642 

11/09/2018 

मजंूर 

 



19.19.19.19.    aीaीaीaी. . . . >नव@ृती शकंर जगताप>नव@ृती शकंर जगताप>नव@ृती शकंर जगताप>नव@ृती शकंर जगताप, , , , याजंकडून याजंकडून याजंकडून याजंकडून ::::----    

8भाग =. 29, घणसोल7 2 या 8भागांत सफाई कामगार 

सuंया कमी अस'यामळेु साफसफाई योvय 8कारे होत नाह7. 

या �ठकाणी सन 2000 साला पासनू 22 सफाई कामगार काम 

कर7त होत,े सन 2016 साल7 4 कामगार वाढवनू �ह सuंया 

26 झाल7 आहे. 8भाग =. 27 येथील "अजु�नवाडी" त े8भाग 

=. 29 घणसोल7 2 मधील टेटर आळी पयhत या कामगारांना 

गटारे साफ करणे, र4ता पदपथ साफ करणे 8@येक भागात 

जावनू ओला कचरा व सकुा कचरा गोळा करणे �ह कामे करावी 

लागतात, घणसोल7 गांवातील लोकसuंया घरांची सuंया र4त ेव 

गटार पदपथ यांची �ह सuंया वाढल7 आहे, rहणून या �ठकाणी 

सफाई कामगार वाढ;वणे गरजेचे आहे तसेच नJया मुबंईतील 

गाव गावठाण, झोपडपxी भागातील सव� 8भागांत �हच सम4या 

आहे. >नय�मत 4व�छता होSयासाठX या सव� 8भागात सफाई 

कामगार वाढ;वणे.    

31 

स�ट!बर 

643 

11/09/2018 

मजंूर 

 

 

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 96.. 96.. 96.. 96.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेOातील र4@याची वा;ष�क देखभाल दRु4ती करणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 31/08/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1901/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 644. . 644. . 644. . 644.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेOातील र4@याची वा;ष�क देखभाल दRु4ती 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण 

रMकम 5. 43 कोट7, 80 लाख, 74 हजार 869 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 97.. 97.. 97.. 97.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2020202018.18.18.18.    

"न.मु.ंम.पा. ट7.ट7.सी. औदयो_गक 1ेOातील �दघा ;वभागा मधील पटनी र4@याच े

काँK=ट7करण करणे (चेनेज 0.00 त े 2.50 Kकमी) कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 57 कोट7, 12 लाख, 54 

हजार 420 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात 

यावी." 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 645. . 645. . 645. . 645.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

न.म.ुम.पा. ट7.ट7.सी. औदयो_गक 1ेOातील �दघा ;वभागा मधील पटनी र4@याचे 

काँK=ट7करण करणे(चेनेज 0.00 त े2.50 Kकमी)84तावाबाबत, आयुMतांच े�दनांक 

31/08/2018 च ेपO =. नमुमंपा/शअ/1902/2018. 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 98.. 98.. 98.. 98.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

नेRळ से. 14 कुकशते भ.ु =.पी. - 4 येथ े म�हला मडंळ कर7ता इमारत 

बांधणे�या84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 31/08/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1904/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    क्क्क्क्रररर. 646. . 646. . 646. . 646.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नेRळ से. 14 कुकशते भ.ु=.पी.- 4 येथे म�हला मडंळ कर7ता इमारत बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 3 

कोट7, 37 लाख, 74 हजार 473 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, सधुार7त 

8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. . . . 99.99.99.99.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुc ;वभागातील सेMटर 22 भखुंड =. 337 येथे बहुउ{े�शय इमारत बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 31/08/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1904/2018 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 647. . 647. . 647. . 647.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"तभुc ;वभागातील सेMटर 22 भखुंड =. 337 येथे बहुउ{े�शय इमारत बांधणे 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 3 

कोट7, 34 लाख, 15 हजार 010 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 100.. 100.. 100.. 100.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू गावातील गटार व पदपथांची दR4ती व सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, 

आयMुतांच े�दनांक 01/09/2018 चे पO =. नमुमंपा/शअ/1907/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 648. . 648. . 648. . 648.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू गावातील गटार व पदपथांची दR4ती व सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 

54 लाख, 37 हजार 639 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय 

मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 101.. 101.. 101.. 101.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील सी.बी.डी. से. 13 येथे मलउदंचन क! | बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 01/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1908/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 649. . 649. . 649. . 649.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील सी.बी.डी. से. 13 येथे मलउदंचन क! | बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 3 

कोट7, 59 लाख, 82 हजार 104 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 102.. 102.. 102.. 102.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

नेRळ ;वभागातील से. 24 एकता सोसायट7 जवळील गटर व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 01/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1910/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 650. . 650. . 650. . 650.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नेRळ ;वभागातील से. 24 एकता सोसायट7 जवळील गटर व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण 

रMकम  5. 1 कोट7, 16 लाख, 45 हजार 042 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 103.. 103.. 103.. 103.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुc ट7.ट7.सी. औदयो_गक 1ेOातील सी }लॉक मधील इं�दरानगर स;व�स रोड व 

वारल7पाडा वसाहत (वामबी) पर7सरातील र4@यांची सधुारणा करणे व पावसाळी 

~ने बांधणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 01/09/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/शअ/1911/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 651. . 651. . 651. . 651.     

�द�द�द�दनाकंनाकंनाकंनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"तभुc ट7.ट7.सी. औदयो_गक 1ेOातील सी }लॉक मधील इं�दरानगर स;व�स रोड व 

वारल7पाडा वसाहत (वामबी) पर7सरातील र4@यांची सधुारणा करणे व पावसाळी 

~ने बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, 

एकूण रMकम  5. 17 कोट7, 23 लाख, 07 हजार 200 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 104.. 104.. 104.. 104.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी ;वभागातील वाशीगाव येथील मल>न:सारण व जलवा�ह(यचंी सधुारणा 

करणे तसेच पदपथाची दRु4ती करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 

01/09/2018 च ेपO =. नमुमंपा/शअ/1912/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 652. . 652. . 652. . 652.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी ;वभागातील वाशीगाव येथील मल>न:सारण व जलवा�ह(यांची सधुारणा 

करणे तसेच पदपथाची दRु4ती करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम  5. 1 कोट7, 14 लाख, 46 हजार 

433 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीतातंडीतातंडीतातंडीचेचचेेचे    काकाकाका. . . . ====. 105.. 105.. 105.. 105.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

घणसोल7 ;वभागातील रबाळे-कातकर7पाडा झोपडपxी प]रसरात मल>न:सारण 

वा�ह(या टाकणे, जलवा�ह(यांची सधुारणा करणे, मलउदंचन क! | बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 01/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1913/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 653. . 653. . 653. . 653.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल7 ;वभागातील रबाळे-कातकर7पाडा झोपडपxी प]रसरात मल>न:सारण 

वा�ह(या टाकणे, जलवा�ह(यांची सधुारणा करणे, मलउदंचन क! | बांधणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 

14 कोट7, 66 लाख, 52 हजार 092 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 106.. 106.. 106.. 106.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

�दघा ;वभाग काय�1ेOातील मल>न:4सारण ;व�ह(या टाकणे व मलउदंचनक! | 

बांधणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 01/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1914/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 654. . 654. . 654. . 654.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"�दघा ;वभाग काय�1Oेातील मल>न:4सारण वा�ह(या टाकणे व मलउदंचनक! | 

बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण 

रMकम  5. 23 कोट7, 54 लाख, 50 हजार 639 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 107.. 107.. 107.. 107.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी से. 17 येथील जय जवान सोसायट7 त ेअ�यदुया बॅक येथे आर.सी.सी. 

4^ॉम� वॉटर ~ने व फुटपाथच े बांधकाम करणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम  5. 69 लाख, 67 हजार 489 

माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 655. . 655. . 655. . 655.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी से. 17 येथील जय जवान सोसायट7 त ेअ�यदुया बॅक येथे आर.सी.सी. 

4^ॉम� वॉटर ~ने व फुटपाथच े बांधकाम  करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े

�दनांक 01/09/2018 च ेपO =. नमुमंपा/शअ/1915/2018. 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 108.. 108.. 108.. 108.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

सी.बी.डी. बेलापरू सायन पनवेल महामागा�वर7ल सक� ल जवळील र4@याची 

सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 03/09/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/शअ/1927/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 656. . 656. . 656. . 656.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"सी.बी.डी. बेलापरू सायन पनवेल महामागा�वर7ल सक� ल जवळील र4@याची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, 

एकूण रMकम 5. 24 लाख, 16 हजार 081 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 109.. 109.. 109.. 109.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुc नाका येथील, ठाणे बेलापरू र4@यावर7ल जनता माकc टकड े जाणाfया 

84ता;वत पादचार7 पलुाच ेकामात अडथळा येणारे म.रा.;व.;व. कंपनीच ेDTC व 

Structure 4थलांतर7त करSया�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 

04/09/2018 च ेपO =. नमुमंपा/श.अ./1933/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 657.. 657.. 657.. 657.        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"तभुc नाका येथील, ठाणे बेलापरू र4@यावर7ल जनता माकc टकड े जाणाfया 

84ता;वत पादचार7 पलुाच ेकामात अडथळा येणारे म.रा.;व.;व. कंपनीचे DTC व 

Structure 4थलांतर7त करSया�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात 

आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 39 लाख, 03 हजार 697 माO इतMया 

खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 110.. 110.. 110.. 110.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील नेRळ से. 48 सव�दय सोसा. येथील र4ता, गटार व 

फुटपाथची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 04/09/2018 च े

पO =. नमुमंपा/श.अ./1935/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 658. . 658. . 658. . 658.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील नेRळ से. 48 सव�दय सोसा. येथील र4ता, गटार व 

फुटपाथची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात 

आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 30 लाख, 22 हजार 626 माO इतMया 

खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 111.. 111.. 111.. 111.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील ने5ळ से.21 येथील रॉक गाड�न लगत�या र4@याची सधुारणा 

करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 14/08/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/शअ/1779/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 659. . 659. . 659. . 659.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील ने5ळ से.21 येथील रॉक गाड�न लगत�या र4@याची 

सधुारणा करणे कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, 

एकूण रMकम 5. 1 कोट7, 05 लाख, 02 हजार 335 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 112.. 112.. 112.. 112.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

महापा�लका 1ेOातील ;व;वध उ�डाण पलुांखाल7ल तसेच सायन पनवेल माहमाग� 

व इतर मागा�वर7ल ;व;वध अडंरपासमधील जागांच े सशुो�भकरण करणे, @याची 

देखभाल व >नगा राखणे @याबद'यात सदर जागांवर जा�हरात करणेच े हMक 

जा�हरात एज(सीस 05 वषc कालावधीसाठX खाजगी साव�ज>नक सहभाग (public 

private partnership) या त@वावर देणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 

06/09/2018 च ेपO =. नमुमंपा/परवाना ;वभाग/1332/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 660. . 660. . 660. . 660.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"महापा�लका 1ेOातील ;व;वध उ�डाण पलुांखाल7ल तसेच सायन पनवेल माहमाग� 

व इतर मागा�वर7ल ;व;वध अडंरपासमधील जागांच े सशुो�भकरण करणे, @याची 

देखभाल व >नगा राखणे @याबद'यात सदर जागांवर जा�हरात करणेच े हMक 

जा�हरात एज(सीस 05 वषc कालावधीसाठX खाजगी साव�ज>नक सहभाग (Public 

Private Partnership) या त@वावर देणेबाबत�या 84तावात नमदू करSयात 

आले'या बाबींसह,  महापा�लका 1ेOात एकूण 24 उ�डाणपलूांखाल7 तसेच सायन 

पनवेल महामाग� व इतर मागा�वर7ल एकूण 22 अडंरपासमधील जागांच े

सशुो�भकरण करणे, @याची देखभाल व >नगा राखणे, @याबद'यात सदर जागांवर 

जा�हरात करणेच े हMक जा�हरात स4ंथेस देणे व महापा�लकेस यापासनू काह7 

8माणात उ@प(न �मळवनू देणे, तnनतंर जा�हरात माZयमे महापा�लकेस ह4तांतर 

करणे व जा�हरात एज(सीमाफ� त वर7ल कामे क5न घेणे यासाठX Public 

Private Partnership (PPP) त@वावर ई->न;वदा 8K=येnवारे जा�हरातीच ेहMक 

05 वषा��या कालावधीसाठX देणेस, तसेच जा�हरात माZयमां�या सuंयेत 



प]रि4थतीन5ुप घट / वाढ करणेच े अ_धकार महापा�लका आयMुत यांना 

देणेबाबत�या धोरणा@मक 84तावास महारा[^ महानगरपा�लका अ_ध>नयमाच े

कलम 79 (क) अ(वये, सचु;व'या8माणे, मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 113.. 113.. 113.. 113.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुc ट7.ट7.सी. औnयो_गक 1ेOातील डी }लॉक मधील भ.ु=.डी-20/3 त ेभ.ू=.डी-

20/6 पयhत र4ता व ~नेची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े�दनांक 

06/09/2018 च ेपO =. नमुमंपा/श.अ./1954/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 661. . 661. . 661. . 661.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"तभुc ट7.ट7.सी. औnयो_गक 1ेOातील डी }लॉक मधील भ.ु=.डी-20/3 त ेभ.ू=.डी-

20/6 पयhत र4ता व ~नेची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 53 लाख, 05 हजार 248 माO 

इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 114.. 114.. 114.. 114.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील से-36 करावे येथील गावदेवी मदैानाची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 07/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/श.अ./1958/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 662. . 662. . 662. . 662.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील से-36 करावे येथील गावदेवी मदैानाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 

80 लाख, 91 हजार 623 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय 

मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 115.. 115.. 115.. 115.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने5ळ सेMटर-9 मधील महाकाल7 झेरॉMस त े स!ट ऑग4ट7अन सकूल तथा 

सेMटर-11 मधील ]रलाय(स �ेश त ेसभंाजी राजे चौकापयhत�या अतंग�त र4@यांची 

डांबर7करणाने सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े�दनांक 07/09/2018 

चे पO =. नमुमंपा/श.अ./1959/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 663. . 663. . 663. . 663.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने5ळ सेMटर-9 मधील महाकाल7 झेरॉMस त े स!ट ऑग4ट7अन 4कूल तथा 

सेMटर-11 मधील ]रलाय(स �ेश त े सभंाजी राजे चौकापयhत�या अतंग�त 

र4@यांची डांबर7करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 66 लाख, 54 हजार 533 माO 

इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 116.. 116.. 116.. 116.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे 8.=.55 खैरणेगाव येथील अगंणवाडी�या जागेवर बहुउ{ेशीय इमारत 

बांधणे�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 07/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/श.अ./1960/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 664. . 664. . 664. . 664.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे 8.=.55 खैरणेगाव येथील अगंणवाडी�या जागेवर बहुउ{ेशीय इमारत 

बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण 

रMकम 5. 1 कोट7, 68 लाख, 12 हजार 011 माO इतMया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकLय मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 117. 117. 117. 117....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे सेMटर 4ए येथील �शवशकंर सोसायट7 त े कुणाल सोसायट7 व 

आCलेषा अपाट�म!ट पयhत�या गटाराची व फुटपाथची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयMुतांचे �दनांक 07/09/2018 च े पO =. 

नमुमंपा/श.अ./1961/2018. 
  



ठरावठरावठरावठराव    ====. 665. . 665. . 665. . 665.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे सेMटर 4ए येथील �शवशकंर सोसायट7 त े कुणाल सोसायट7 व 

आCलेषा अपाट�म!ट पयhत�या गटाराची व फुटपाथची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण रMकम 5. 1 

कोट7, 35 लाख, 32 हजार 726 मातर् इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 118.. 118.. 118.. 118.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

नमुमंपा�या साव�ज>नक 5vणालय वाशी �या प]रसरात जेन]रक औषधे ;व=L क! | 

स5ु करणेस 8शासकLय मा(यता �मळणेबाबत�या 84तावाबाबत, आयMुतांच े

�दनांक 07/09/2018 च ेपO =. नमुमंपा/आरोvय/5555/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 666. . 666. . 666. . 666.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा�या साव�ज>नक 5vणालय वाशी �या प]रसरात जेन]रक औषधे ;व=L 

क! | स5ु करणेस 8शासकLय मा(यता �मळणेबाबत�या 84तावात नमदू करSयात 

आले'या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लके�या साव�ज>नक 5vणालय वाशी 

�या प]रसरात बा�य यOंणे माफ� त क! | शासना�या 8धानमOंी जनऔषधी 

योजन!तग�त BPPI (Bureau of Pharma PSU. of India) �या माग�दश�क 

सचुनांनसुार नाग]रकांक]रता Generic Drugs and other pharma Products 

अ'प दरात उपल}ध क5न देSयाबाबत जेनर7क औषधे ;व=L क! | स5ु करणेस, 

सचु;व'या8माणे, मजुंर7 देSयात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . ====. 119.. 119.. 119.. 119.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने5ळ ;वभागामधील से.06 येथील ¢ानoयोती सा;वOीबाई फुले शाळेची द5ु4ती 

करणे�या84तावाबाबत, आयMुतांच े �दनांक 07/09/2018 चे पO =. 

नमुमंपा/आरोvय/1964/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ====. 667. . 667. . 667. . 667.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11 11 11 11 स�ट!बरस�ट!बरस�ट!बरस�ट!बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने5ळ ;वभागामधील से.06 येथील ¢ानoयोती सा;वOीबाई फुले शाळेची द5ु4ती 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करSयात आले'या बाबींसह, एकूण 

रMकम  5. 33 लाख, 92 हजार 104 माO इतMया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकLय मजंुर7 देSयात यावी." 

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

    

    सह7सह7सह7सह7////----    

            ((((_चOा_चOा_चOा_चOा    बा;व4करबा;व4करबा;व4करबा;व4कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स_चवस_चवस_चवस_चव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


