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महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 08 माच� 2019 रोजी भरले'या माहे माच� 2019  

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

खाल7ल8माणे आहे.:- 
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?नण�य?नण�य?नण�य?नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    
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�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ाय    

1.1.1.1.    DीमDीमDीमDीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं7पसदं7पसदं7पसदं7प    EहाFेEहाFेEहाFेEहाF,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

Hम नं. 10 त े Hम न.ं 244, सेJटर-6, कोपरखरैणे मNुय 

र4>यामOये मोठया Pयासाची �सवरेज लाईन टाकणे.    

02 

माच� 

1081 

08/03/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    DीमDीमDीमDीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं7पसदं7पसदं7पसदं7प    EहाFेEहाFेEहाFेEहाF,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 45 मधील ई 8भाग काया�लयाच े सपंणू� लाद7करण 

करणे.    

03 

माच� 

1082 

08/03/2019 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    DीमDीमDीमDीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं7पसदं7पसदं7पसदं7प    EहाFेEहाFेEहाFेEहाF,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 45 मधील कंडो�म?नयम अतंग�त येणारे पदपथ 

दHु4त करणे.    

04 

माच� 

1083 

08/03/2019 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    DीमDीमDीमDीम. . . . ?नम�ला?नम�ला?नम�ला?नम�ला    आनदंरावआनदंरावआनदंरावआनदंराव    कचरेकचरेकचरेकचरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 52,सेJटर-14 �ांती�सहं नाना पाट7ल उदयानामधील 

पाथवेच ेनतुनीकरण कHन उTयाना�या बाजूच ेसरं0ण रे�लगंची 

उंची 02 फुटांनी वाढ;वणे.    

05 

माच� 

1084 

08/03/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    DीमDीमDीमDीम. . . . ?नम�ला?नम�ला?नम�ला?नम�ला    आनदंरावआनदंरावआनदंरावआनदंराव    कचरेकचरेकचरेकचरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 52, सेJटर-15, 1लॉट न.ं 89 त े93, सेJटर-14 

होि'डगं पॉ(ड त े1लॉट न.ं 12 , सेJटर-14 मNुय र4ता तसेच 

Yडमाट� �सZनल त ेजामा मि4जद, सेJटर-14 येथील पदपथ व 

गटाराची दHु4ती करणे.    

06 

माच� 

1085 

08/03/2019 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    DीमDीमDीमDीम. . . . ?नम�ला?नम�ला?नम�ला?नम�ला    आनदंरावआनदंरावआनदंरावआनदंराव    कचरेकचरेकचरेकचरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 52, सेJटर-14, 1लॉट न.ं 74 त े 79 व 1लॉट न.ं 

100 त े 106 येथ े र4>या�या दो(ह7 बाजूस वाहनांची मोठया 

8माणात पा\क] ग होत अस'याने व गटार/ पदपथाची दरुाव4था 

झाल7 अस'याने येथील पदपथ व गटार हेPह7 डयटु7 बन;वणे.    

07 

माच� 

1086 

08/03/2019 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    DीमDीमDीमDीम. . . . मो?नकामो?नकामो?नकामो?नका    ल_मीकातंल_मीकातंल_मीकातंल_मीकातं    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 28 घणसोल7 अतंग�त येणारे सव� जुने पथ�दवे बदलनू 

नवीन एल ई डी ब'ब बस;वणे.    

14 

माच� 

1087 

08/03/2019 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    DीमDीमDीमDीम. . . . मो?नकामो?नकामो?नकामो?नका    ल_मीकातंल_मीकातंल_मीकातंल_मीकातं    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 28 घणसोल7 अbतग�त सेJटा-21 मधील भखुंडावर 

समाज म�ंदर बांधणे.    

15 

माच� 

1088 

08/03/2019 

मजंूर 

 



9.9.9.9.    DीमDीमDीमDीम. . . . मो?नकामो?नकामो?नकामो?नका    ल_मीकातंल_मीकातंल_मीकातंल_मीकातं    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 28 घणसोल7 मOये कोणतहे7 माकc ट उपलdध नसनू 

या 8भागामOये दैन�ंदन बाजार व माकc ट बांधणे.    

16 

माच� 

1089 

08/03/2019 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    DीमDीमDीमDीम. . . . उषाउषाउषाउषा    पHुषो>तमपHुषो>तमपHुषो>तमपHुषो>तम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 56 कोपर7गाव, येथील ॲEयझुमfट पाक�  मागील नाला 

हा �सडको काल7न आहे. तभुc व पावणे एम.आय.डी.सी. 

पgरसरातील असले'या के�मकल  कंप(यांमधील सांडपाणी 

8\�या न करताच या ना'यात सोडले जात.े द;ूषत पाhयामळेु 

या पgरसरात 8चंड दगु�धी पसरत असत.े जेjठ नागर7क, म�हला 

व लहान मलुांना =वास घेhयास Fास होत असतो.  नागर7कांना 

=वसनाच ेआजार, फु1फुसाचे आजार होऊ लागले आहेत.  बधंा-

याची झीज झालेल7 अस'यामळेु पाhयाचा ?नचरा होत नाह7.  

अनेक �ठकाणी पाणी साचनू राहत.े  वडंस� पाक� , नेHळ येथील 

ना'या�या धतlवर कोपर7गाव येथील ॲEयझुमfट पाक�  मागील 

उघडया ना'याची दHु4ती व सधुारणा करणे.    

17 

माच� 
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08/03/2019 

मजंूर 

 

 

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 316. 316. 316. 316    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

तभुc 0ेपणभमुी येथील सहाPया सेलची जागा बदले�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े

�दनांक 06/12/2018 च ेपF �. नमुमंपा/श.अ./2473/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1091109110911091    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

 "तभुc 0ेपणभमुी येथे नागर7 घनकच-यापासनू ;वTयतु?न�मतl(Wte) करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावास रJकम 5.180 कोट7 इतJया रJकमेस मा.सव�साधारण 

सभेची 8शासकsय मा(यता 8ा1त असनू नमदू 84तावातील दोन 8क'पाची रJकम 

5. 18 कोट7, 25 लाख, 72 हजार, 717 माF एवढ7 असनू 84तावात नमदु 

करhयात आले'या बाबींसह, सचु;व'या8माणे, सदर बाब मा.सव�साधारण सभे�या 

मा�हती4तव, द1तर7द1तर7द1तर7द1तर7    दाखलदाखलदाखलदाखल करhयास मा(यता देhयात यावी. 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 317 . 317 . 317 . 317     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

वाशी सेJटर 11 येथील जुहूगांव शाळा �. 29 येथे वाढ7व वग� खो'यांच ेबांधकाम 

करणे�या  84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 28/02/2019 चे पF �. नमुमंपा/ 

श.अ./653/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1092109210921092    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"वाशी सेJटर 11 येथील जुहूगांव शाळा �. 29 येथ ेवाढ7व वग� खो'यांच े

बांधकाम करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, 

एकूण रJकम 5. 78 लाख, 58 हजार 345 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 318. 318. 318. 318    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

वाशी सेJटर 17 येथील पामबीच मागा�वHन पhुयाकड ेजाhयाकgरता सायन पनवेल 

हायवे पय]त उडडाण पलु (Arm) बन;वणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 

11/02/2019 च ेपF �. नमुमंपा/ श.अ./ 654/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1093109310931093    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"वाशी सेJटर 17 येथील पामबीच मागा�वHन पhुयाकड े जाhयाकgरता सायन 

पनवेल हायवे पय]त उडडाण पलु (Arm) बन;वणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 8कोट7, 41 लाख, 08 हजार 

704 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 319. 319. 319. 319    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नेHळ ;वभागातील सेJटर-3 नागर7 आरोZय कf wाची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 02/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./737/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1094109410941094    "नेHळ ;वभागातील सेJटर-3 नागर7 आरोZय कf wाची सधुारणा करणे�या 



�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 

37 लाख, 89 हजार 273 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय 

मजंुर7 देhयात यावी."     

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 320. 320. 320. 320    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नेHळ ट7ट7सी औदयोAगक 0ेFातील डी dलॉक मधील अतंग�त र4>याची 

कॉ�sट7करणाने सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 

02/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/श.अ./738/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1095109510951095    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"नेHळ ट7ट7सी औदयोAगक 0ेFातील डी dलॉक मधील अतंग�त र4>याची 

कॉ�sट7करणाने सधुारणा करणे�या  कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात 

आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 62 कोट7, 69 लाख, 93 हजार 743 माF 

इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 321. 321. 321. 321    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

तभुc ;वभागातील जुईनगर से. 23 येथील र4>याची सधुारणा व पावसाळी yने व 

पदपथ बांधणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 02/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./739/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1096109610961096    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"तभुc ;वभागातील जुईनगर से. 23 येथील र4>याची सधुारणा व पावसाळी 

yने व पदपथ बांधणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या 

बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1 कोट7, 41 लाख, 28 हजार 688 माF इतJया 

खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 322. 322. 322. 322    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

सन 2018-2019 �या सधुार7त अदंाजपFकातील ‘लेखा �शष�क नवीन 

जलवा�ह(याची कामे’ साठBची सधुार7त तदतदु वाढवनू �मळणे�या 84तावाबाबत, 

आयJुतांच े�दनांक 05/03/2019 चे पF �. नमुमंपा/श.अ./755/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1097109710971097    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

"सन 2018-2019 �या सधुार7त अदंाजपFकातील ‘लेखा �शष�क नवीन 

जलवा�ह(याची कामे’ साठBची सधुार7त तरतदु वाढवनू �मळणे�या 84तावात नमूद 

करhयात आले'या बाबींसह, सन 2018-2019 �या सधुार7त अदंाजपFकात नवीन 

जलवा�हनी टाकणे या लेखा�शष�कासाठB सधुार7त खचा�ची तरतदू 5. 35.66 कोट7 

पय]त वाढ;वणेस, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 323. 323. 323. 323    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील से. 1 माकc ट त े से. 9ए जJशन (ओ.एन.जी.सी कॉलनी) 

पय�त�या र4>याची डांबर7करणाने सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े

�दनांक 05/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/श.अ./756/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1098109810981098    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु ;वभागातील से. 1 माकc ट त े से. 9ए जJशन (ओ.एन.जी.सी 

कॉलनी) पय�त�या र4>याची डांबर7करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 47 लाख, 40 

हजार 678 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात 

यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 324. 324. 324. 324    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

तभुc ;वभागातील इं�दरानगर झोपडपटट7 कर7ता जल;वतरण Pयव4था करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 05/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./757/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1099109910991099    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"तभुc ;वभागातील इं�दरानगर झोपडप}ी कर7ता  जल;वतरण Pयव4था 

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

रJकम 5. 4 कोट7, 37 लाख, 37 हजार 037 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 325. 325. 325. 325    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

ऐरोल7 से. �. 09 र4>याची डांबर7करणाने दHु4ती व सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 05/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./758/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1100110011001100    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल7 से. �. 09 र4>याची डांबर7करणाने दHु4ती व सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 

77 लाख, 46 हजार 527 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय 

मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 326. 326. 326. 326    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील सी.बी.डी. से. 4 व 6 येथील र4>याची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 05/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./759/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1101110111011101    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु ;वभागातील सी.बी.डी. से. 4 व 6 येथील र4>याची सधुारणा 

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

रJकम 5. 1 कोट7, 08 लाख, 64 हजार 741 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 327. 327. 327. 327    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील आ�ोळी गांव येथील पावसाळी गटाराची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 05/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./760/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1102110211021102    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु ;वभागातील आ�ोळी गांव येथील पावसाळी गटाराची सधुारणा 

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

रJकम 5. 93 लाख, 22 हजार 921 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 328. 328. 328. 328    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

वाशी सेJटर-17 येथील नवर>न हॉटेल त ेमानसरोवर सोसायट7 व छेडडा \�से(ट 

त े आकc ड सोसायट7 पय�त आरसीसी पावसाळी गटर बांधणे�या 84तावाबाबत, 

आयJुतांच े�दनांक 05/03/2019 चे पF �. नमुमंपा/श.अ./766/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1103110311031103    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"वाशी सेJटर-17 येथील नवर>न हॉटेल त ेमानसरोवर सोसायट7 व छेडडा \�से(ट 

त े आकc ड सोसायट7 पय�त आरसीसी पावसाळी गटर बांधणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1कोट7, 64 लाख, 

94हजार 464माF इतJया खचा�स,सचु;व'या8माणे,8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 329. 329. 329. 329    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

राजमाता िजजाऊ HZणालय ऐरोल7 से. 3 येथे वातानकुुल7त यFंणा बस;वणे�या  

84तावाबाबत,आयJुतांच े�दनांक 05/03/2019च ेपF �.नमुमंपा/श.अ./768/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1104110411041104    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"राजमाता िजजाऊ HZणालय ऐरोल7 से. 3 येथे वातानकुुल7त यFंणा 

बस;वणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण 

रJकम 5. 29 लाख, 31 हजार 059 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 330. 330. 330. 330    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 मार ्मार ्मार ्मारच्चचच    2019201920192019    

�दघा 8भाग �. 02 ई=वरनगर येथील मकंुुद कंपनीसमोर गटर बांधणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 05/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./769/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1105110511051105    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

"�दघा 8भाग �. 02 ई=वरनगर येथील मकंुुद कंपनीसमोर गटर 

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

रJकम 5. 60 लाख, 16 हजार 042 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 331. 331. 331. 331    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका मालम>तांचे म'ुयांकन (Valuation) करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 01/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ./894/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1106110611061106    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका मालम>तांच े म'ुयांकन (Valuation) 

करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका मालम>तांचे �ल4ट7ंग, Pहेर7\फकेशन व Pहॅ'यएुशन करणेकर7ता 

व>ृतपFात जा�हरात देऊन, RPF माग;वhयास व कमीत-कमी दर नमदु 

करhया�या स4ंथेकडून काम कHन घेhयासाठB येणा�या खचा�स आ3ण महाराj� 

महानगरपा�लका अAध?नयम कलम 73 8माणे स;ंवदा करhयास सचु;व'या8माणे, 

मा(यता देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 332. 332. 332. 332    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेतील अAधकार7/कम�चार7 यांना मजंूर करhयात आले'या 

घरबांधणी अA�मा�या अट7 व शतl व Pयाज आकारणी�या 84तावाबाबत, 

आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 च े पF �. नमुमंपा/8शा/आ4था-

10/घबांअ/710/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1107110711071107    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महापा�लके�या आ4थापनेवर7ल अAधकार7/कम�चार7 यांना मजंूर 

करhयात आले'या घरबांधणी अA�मा�या अट7 व शतl व Pयाज 

आकारणीबाबत�या 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, मा.सव�साधारण 

सभा मजंूर ठरावातील 4तभं �मांक 04 मधील, अन�ुमाक 1 त े3 वर7ल अट7 व 

शतl ऐवजी अन�ुमांक 1 त े3 वर7ल 4तभं �मांक 2 मधील शासन ?नण�यातील 

अट7 व शतl कायम ठेवhयात याPयात, तसेच अन�ुमांक 4 वर7ल Pयाजा�या 

पgरगणनेबाबत 4तभं �. 04 नसूार मा.सव�साधारण सभेने, घरबांधणी अA�म 

Pयाज आकारणीबाबत 5.15,00,000 पय]त�या अA�म रJकमेवर 8.50% ऐवजी 

6.25% व >यापढु7ल Eहणजेच 5.50,00,000 पय]त�या अA�म रJकमेवर 

10.50% याऐवजी 7.25% Pयाजदर आकरhयास मजूंर7 देhयात आलेल7 आहे. 

तथा;प, महाराj� शासन यांचेकडील ;व>त ;वभाग, पgरपFक �मांक घबांअ-

2015/8.�.22/15/;व?नयम, �दनांक:- 1 फे�वुार7 2018 अ(वये, घरबांधणी Pयाज 

आकारणीबाबत 5.15,00,000/- पय]त�या अA�म रJकमेवर 8.50% व 5. 

50,00,000/- पय]त�या अA�म रJकमेवर 10.50% नसुार Pयाज आकारणेबाबत 

मजंूर7 देhयात आलेल7 आहे. तर7 सदर घरबांधणी अA�मावर7ल Pयाज 

आकारणीबाबत फेर;वचार होणेकर7ता, सचू;व'या8माणे, मा.सव�साधारण सभेची 

मजंुर7 देhयात यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 333. 333. 333. 333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

ऐरोल7 से.4 पी.सी. 1 उदयानातील गटारावर आर.सी.सी. 4लॅब टाकुन पदपथ 

बन;वणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/ 

श.अ./815/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1108110811081108    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल7 से.4 पी.सी. 1 उदयानातील गटारावर आर.सी.सी. 4लॅब टाकुन 

पदपथ बन;वणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, 

एकूण रJकम 5. 31 लाख, 93 हजार 065 मातर् इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 334. 334. 334. 334    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

घणसोल7 नोडमधील से. 4 पामबीच रोड त े कारगील मदैान से. 6 येथील 

ना'या�या बाजुला ;वकसीत केले'या पदपथावर �दवाब>तीची सोय करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांचे �दनांक 07/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/श.अ.825/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1109110911091109    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"घणसोल7 नोडमधील से. 4 पामबीच रोड त ेकारगील मदैान से. 6 येथील 

ना'या�या बाजुला ;वकसीत केले'या पदपथावर �दवाब>तीची सोय करणे�या 

कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 

34 लाख, 86 हजार 708 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय 

मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 335. 335. 335. 335    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सेवेतनु सेवा?नव>ृत झाले'या ?नव>ृतीवेतनधारकांच े

?नव>ृतीवेतन/कंुटंुब ?नव>ृतीवेतन लाभ सातPया वेतन आयोगानसुार सधुार7त 

करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/8शा/आ4था-10/ 8.�.1/712/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1110111011101110    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2020202019.19.19.19.    

"नवी मुंबई महानगरपा�लके�या सेवेतुन सेवा?नव>ृत झाले'या 

?नव>ृतीवेतनधारकांचे ?नव>ृतीवेतन/कंुटंुब ?नव>ृतीवेतन लाभ सातPया वेतन आयोगानुसार 

सुधार7त करणे�या 84तावात नमूद करhयात आले'या बाबींसह, नवी मुंबई 

महानगरपा�लके�या सेवेतून सेवा?नव>ृत झाले'या ?नव>ृतीवेतनधारकांचे ?नव>ृतीवेतन/ कुटंूब 

?नव>ृतीवेतन लाभ सातPया वेतन आयोगानुसार सुधार7त करhयास व तTअनुषंAगक देय 

होणारे भ>ते व इतर सव� �शफारशी रा�य शासनाने वेळोवेळी ?नि=चत केले'या ;वह7त 

अट7/शतl�या अधीन राहून �द. 01 जानेवार7, 2016 पासून लागू करhयास, महाराj� 

महानगरपा�लका अAध?नयम कलम 51(2) अ(वये, सूच;व'या8माणे मा.सव�साधारण सभेची 

मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 336. 336. 336. 336    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

घणसोल7 ;वभागातील ;वभाग काया�लयातील अतंग�त ;वदयतुीकरणाच ेनतुनीकरण 

करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 चे पF �. नमुमंपा/ 

श.अ./840/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1111111111111111    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"घणसोल7 ;वभागातील ;वभाग काया�लयातील अतंग�त ;वदयतुीकरणाच े

नतुनीकरण करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या 

बाबींसह, एकूण रJकम 5. 46 लाख, 77 हजार 917 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 337. 337. 337. 337    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

कोपरखैरणे ;वभागातील ;वभाग काया�लयातील अतंग�त ;वदयतुीकरणाच े

नतुनीकरण करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 चे पF �. 

नमुमंपा/ श.अ./841/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1112111211121112    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"कोपरखैरणे ;वभागातील ;वभाग काया�लयातील अतंग�त ;वदयतुीकरणाच े

नतुनीकरण करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करhयात आले'या 

बाबींसह, एकूण रJकम 5. 68 लाख, 29 हजार 971 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 338. 338. 338. 338    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

8भाग �. 80 मधील रमेश मेटल कॉर7, सरोज कॉर7 व महा>मा गांधीनगर येथ े

नवीन �दवाब>ती लावणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 च े

पF �. नमुमंपा/श.अ./845/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1113111311131113    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019....    

"8भाग �. 80 मधील रमेश मेटल कॉर7, सरोज कॉर7 व महा>मा 

गांधीनगर येथे नवीन �दवाब>ती लावणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 77 लाख, 69 हजार 865 माF 

इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 339. 339. 339. 339    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

सानपाडा से. 1 येथील �शवालय सोसायट7 त ेयशवतं टॉवर पय�त रे'वे �ॅक लगत 

gरटे?नगं वॉल व पाथवे बांधुन सशुो�भकरण करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े

�दनांक 07/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/ श.अ./871/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1114111411141114    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"सानपाडा से. 1 येथील �शवालय सोसायट7 त ेयशवतं टॉवर पय�त रे'वे 

�ॅक लगत gरटे?नगं वॉल व पाथवे बांधुन सशुो�भकरण करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 34 लाख, 59 

हजार 010 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात 

यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 340. 340. 340. 340    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

कोपरखैरणे ;वभागातील 8.�. 51 सेJटर-11, 12 व 13 येथील र4>यांची 

डांबर7करणाने सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 

चे पF �. नमुमंपा/श.अ./870/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1115111511151115    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"कोपरखैरणे ;वभागातील 8.�. 51 सेJटर-11, 12 व 13 येथील 

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

करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1 कोट7, 56 लाख, 81 हजार 909 

माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 341. 341. 341. 341    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

ठाणे बेलापरु र4>यावर7ल �दघा येथील सAचन गॅरेज त े�ीन व'ड� इमारतीपय�त 

गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 

07/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/श.अ./874/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1116111611161116    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"ठाणे बेलापरु र4>यावर7ल �दघा येथील सAचन गॅरेज त े �ीन व'ड� 

इमारतीपय�त गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 62 लाख, 32 हजार 822 

माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 342. 342. 342. 342    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

कोपरखैरणे सेJटर-2 भखुंड �. 8 व 8एन येथे दैन�दन माकc ट ;वक�सत करणे�या 

84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 07/03/2019 चे पF �. नमुमंपा/श.अ./880/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1117111711171117    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

      "कोपरखैरणे सेJटर-2 भखुंड �. 8 व 8एन येथे दैन�दन माकc ट ;वक�सत 

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

रJकम 5. 63 लाख, 17 हजार 800 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 343. 343. 343. 343    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

बेलापरु ;वभागातील नेHळ से. 48 येथील ल_मी मेडीकल त ेगHुकृपा सोसायट7 

पय�त गटर व पदपथाची सधुारणा करणे आ3ण गायमखु चौक त ेआदश� माकc ट त े

साई सगंम सोसायट7 पय�त र4>याची सधुारणा करणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांचे 

�दनांक 07/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/ श.अ./879/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1118111811181118    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु ;वभागातील नेHळ से. 48 येथील ल_मी मेडीकल त े गHुकृपा 

सोसायट7 पय�त गटर व पदपथाची सधुारणा करणे आ3ण गायमखु चौक त ेआदश� 

माकc ट त ेसाई सगंम सोसायट7 पय�त र4>याची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

84तावात नमदू करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 77 लाख, 10 

हजार, 365 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजुंर7 देhयात 

यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 344. 344. 344. 344    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेस 8वासी वाहतकुsचा परवाना असलेल7 ;व;वध 8कारची 

कार व जीप वाहने भाडते>>वावर परु;वणे�या 84तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 

07/03/2019 च ेपF �. नमुमंपा/वाहन/113/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1119111911191119    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेस 8वासी वाहतकुsचा परवाना असलेल7 ;व;वध 

8कारची कार व जीप वाहने भाडते>>वावर परु;वणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू करhयात आले'या बाबींसह, 8?तवषl रJकम H. 5 कोट7, 98 लाख, 62 

हजार 600 एवढा खच� अपे/0त असनु 02 वषc कालावधीकर7ता अदंािजत एकूण 

रJकम 5. 11 कोट7, 97 लाख, 25 हजार, 200 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 345. 345. 345. 345    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नेHळ ;वभागातील जुईनगर से. 23 न.मु.ंम.पा. शाळा �. 17 येथ े दसु-या 

मज'याच े वाढ7व बांधकाम करणे�या 84तावाबाबत आयJुतांच े �दनांक 

08/03/2019 च ेपF  

जा.�.नमुमंपा/श.अ./898/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1120112011201120    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"नेHळ ;वभागातील जुईनगर से. 23 न.मु.ंम.पा. शाळा �. 17 येथे दसु-

या मज'याच े वाढ7व बांधकाम करणे�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू 

करhयात आले'या बाबींसह, एकूण रJकम 5. 1 कोट7, 06 लाख, 85 हजार, 

026 माF इतJया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ����. 346. 346. 346. 346    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019201920192019    

नेHळ ;वभागातील जुईनगर से. 23 जुईपाडा 4मशानभमुीची सधुारणा करणे�या 

84तावाबाबत आयJुतांच े �दनांक 08/03/2019 च े पF 

जा.�.नमुमंपा/श.अ./906/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1121112111211121    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 माच�माच�माच�माच�    2019.2019.2019.2019.    

"नेHळ ;वभागातील जुईनगर से. 23 जुईपाडा 4मशानभमुीची सधुारणा 

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

रJकम 5. 1 कोट7, 15 लाख, 03 हजार, 349 माF इतJया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासकsय मजंुर7 देhयात यावी." 

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

    

सह7सह7सह7सह7////----    

((((AचFाAचFाAचFाAचFा    बा;व4करबा;व4करबा;व4करबा;व4कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सAचवसAचवसAचवसAचव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


