
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या श�नवार, �दनांक 19 जानेवार" 2019 रोजी भरले&या माहे जानेवार" 2019  

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

खाल"ल7माणे आहे.:- 

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 1111    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

इ�तव>ृतइ�तव>ृतइ�तव>ृतइ�तव>ृत----    �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ@टोबरऑ@टोबरऑ@टोबरऑ@टोबर    2018, 2018, 2018, 2018, �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    30 30 30 30 ऑ@टोबरऑ@टोबरऑ@टोबरऑ@टोबर    2018201820182018    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 2222    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2012012012019999    

7Dनो>तरे7Dनो>तरे7Dनो>तरे7Dनो>तरे    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 3333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

समाजक&याण व झोपडपटट" सधुार स�मती�या मगंळवार, �दनांक 08 जानेवार" 

2019 चा ठराव <. 02 :- 

            "सदंभ�सदंभ�सदंभ�सदंभ�:- आय@ुतांच े�दनांक 12 IडसJबर 2018 च ेपK  

          जा.<.नमुमंपा/स.:व.:व/2167/2018.    

      "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात यावी कQ, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका काय�0ेKातील 4था�नक 7क&पS4त कंुटंुबातील इ. 12 वी नतंरच े

वदैयUकय, अ�भयांVKकQ, सगंणक या :वषयामधील पदवी Uकंवा पदWय>ुतर पदवी 

तसेच Wयव4थापन शा4K :वषयामधील पदWय>ुतर पदवी/पद:वका यासारख े पणु� 

वेळ �श0ण घेत असले&या गणुव>ता 7ा1त :वदयाYया�ना श0ै3णक श&ुकाच े

अथ�सहाZय देणेस 74तावात नमदु करPयात आले&या बाबींसह मजुंर" देPयात 

यावी."    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 831831831831        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19191919    जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेKातील 4था�नक 7क&पS4त कंुटंुबातील इ. 

12 वी नतंरच े वदैयUकय, अ�भयांVKकQ, सगंणक या :वषयामधील पदवी Uकंवा 

पदWय>ुतर पदवी तसेच Wयव4थापन शा4K :वषयामधील पदWय>ुतर पदवी/पद:वका 

यासारख ेपणु� वेळ �श0ण घेत असले&या गणुव>ता 7ा1त :वदयाYया�ना श0ै3णक 

श&ुकाच े अथ�सहाZय देणेस 74तावात नमदु करPयात आले&या बाबींसह मजुंर" 

देPयात यावी."    

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

 :वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 4. 4. 4. 4    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

भखुंड <. 3, से@टर -9 घणसोल" येथ े म\ुय औषध भांडारगहृ बांधणे व 

आवDयक Equipment and Automation ची Wयव4था करणे�या 74तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 12/10/2018 चे पK <. नमुमंपा/शअ/2181/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 832 . 832 . 832 . 832     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"भखुंड <. 3, से@टर -9 घणसोल" येथ े म\ुय औषध भांडारगहृ बांधणे व 

आवDयक Equipment and Automation ची Wयव4था करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 8 

कोट", 60 लाख, 42 हजार 568 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 5. 5. 5. 5    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

तभुm 0ेपणभमुी येथील पाचवा सेल SWM Rule 2016 नसुार शा4Kो@त 

पsदतीने बदं करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 06/12/2018 चे पK 

<.नमुमंपा/श.अ./2472/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 833 . 833 . 833 . 833     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"तभुm 0ेपणभमुी येथील पाचवा सेल SWM Rule 2016 नसुार शा4Kो@त 

पsदतीने बदं करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र@कम 5. 17 कोट", 78 लाख, 7 हजार 772 माK इत@या 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 6. 6. 6. 6    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

तभुm :वभागातील अ'नपणुा� चौक पोल"स चौकQ, से. 19बी त ेप�ुनत कॉन�र, से.19 

पय�त�या पदपथाची सधुारणा करणे�या    74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

26/12/2018 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./2615/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 834 . 834 . 834 . 834     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"तभुm :वभागातील अ'नपणुा� चौक पोल"स चौकQ, से. 19बी त े प�ुनत कॉन�र, 

से.19 पय�त�या पदपथाची सधुारणा करणे�या    कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 64 लाख, 84 हजार 914 माK 

इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 7. 7. 7. 7    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

तभुm :वभागातील से. 19सी �या पvरसरातील पदपथाची सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 26/12/2018 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./2614/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 835 . 835 . 835 . 835     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"तभुm :वभागातील से. 19सी �या पvरसरातील पदपथाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 84 लाख, 58 हजार 415 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 8. 8. 8. 8    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील से@टर-5 येथील नवी मुबंई महानगरपा�लके�या शाळेची 

दwु4ती व रंगरंगोट" करणे�या    74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 26/12/2018 च े

पK <. नमुमंपा/श.अ./2641/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 836 . 836 . 836 . 836     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"कोपरखैरणे :वभागातील से@टर-5 येथील नवी मुबंई महानगरपा�लके�या शाळेची 

दwु4ती व रंगरंगोट" करणे�या    कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात 

आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 47 लाख, 42 हजार 061 माK इत@या 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 9. 9. 9. 9    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील नेwळ से.23 येथील दारावे तलावाची सधुारणा करणे�या    

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 28/12/2018 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./2652/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 837 . 837 . 837 . 837     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

" बेलापरु :वभागातील नेwळ से.23 येथील दारावे तलावाची सधुारणा करणे�या    

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

83 लाख, 74 हजार 135 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी."    

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

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 10. 10. 10. 10    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

घणसोल" :वभागातील �सsदाथ�नगर उ�च4तर"य व भ4ुतर"य जलकंुभावर"ल 

पपंीग 4टेशन येथे 50 एच.पी. 0मतचे ेपपं परु:वणे व बस:वणे�या 74तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 02/01/2019 चे पK <. नमुमंपा/श.अ./10/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 838 . 838 . 838 . 838     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"घणसोल" :वभागातील �सsदाथ�नगर उ�च4तर"य व भ4ुतर"य 

जलकंुभावर"ल पपंीग 4टेशन येथे 50 एच.पी. 0मतचे ेपपं परु:वणे व बस:वणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

36 लाख, 18 हजार 830 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 11. 11. 11. 11    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका �श0ण :वभाग अतंग�त बालवाडी त ेइय>ता 10 वी 

�या :वदयाYया�चा अपघात :वमा उतर:वणे�या 74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 

04/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/�श0ण/64/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 839 . 839 . 839 . 839     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका �श0ण :वभाग अतंग�त बालवाडी त ेइय>ता 

10 वी �या :वदयाYया�चा अपघात :वमा उतर:वणे�या 74तावात नमूद करPयात 

आले&या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका �श0ण :वभागाअतंग�त बालवाडी 

त ेइय>ता 10 वी �या :वyयाYयाzकvरता सन 2019-20 त ेसन 2024-25 या 5 

वषा�कर"ता अपघात :वमा काढPयास :व�हत काय�पsदतीचा अवलबं क5न 

"4वार4याची अ�भWय@ती (Expression of Interest) yवारे कमीत कमी 

:7�मयममsये वर"ल लाभ :वनासायास देणा�या शासकQय तथा �नमशासकQय 

:वमा कंप'याकडून 74ताव माग:वPयास, सचु:व&या7माणे, मजुंर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 12. 12. 12. 12    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेKात बांधकाम 7ारंभ 7माणपK, जोता तपासणी 

7माणपK व भोगवटा 7माणपK 7ा1त कwन न घेता बांधकाम / वापर सwु 

केले&या तथा:प, �नय�मत करता येणा-या बांधकामासदंभा�त 7ा1त झाले&या 

74तावांवर दंडा>मक श&ुकाची आकारणी करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांचे 

�दनांक 02/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/नर:व/ ससनंर/44/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 840 . 840 . 840 . 840     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेKात बांधकाम 7ारंभ 7माणपK, जोता 

तपासणी 7माणपK व भोगवटा 7माणपK 7ा1त कwन न घेता बांधकाम / वापर 

सwु केले&या तथा:प, �नय�मत करता येणा-या बांधकामासदंभा�त 7ा1त झाले&या 

74तावांवर दंडा>मक श&ुकाची आकारणी करणे�या 74तावात नमदू करPयात 

आले&या बाबींसह, 74तावातील त@तातील अ.<. 1 त े 3 नसुार दर सधुार"त 

के&यास महानगरपा�लका 0ेKात होणा�या :वनापरवानगी बांधकामास / वापरास 

आळा बसेल, >याच7माणे आप&या ह�ीमsये नमदू केलेले बांधकाम / वापर 

झा&यास >यापासनू वसलू होणार" दंडा>मक श&ुकापोट" 7ा1त होणार" र@कम ह" 

फार मो�या 7माणावर महानगरपा�लकेची आ�थ�क 4KोK बनणार आहे. या सव� 

बाबी :वचारात घेऊन सदरच े दंडा>मक श&ुक आकारणीच े सधुार"त दारस, 

सचु:व&या7माणे, मजुंर" देPयात यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    4थ�गत4थ�गत4थ�गत4थ�गत    

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 13. 13. 13. 13    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0ेKात राK क�न�ठ महा:वदयालय सwु करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 08/01/2019 च े पK <. नमुमंपा/�श.:व./93/ 

2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 841 . 841 . 841 . 841     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�0Kेात राK क�न�ठ महा:वदयालय सwु 

करणे�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, नवी मुबंई काय�0ेKामsये 

पvरमडंळा�नहाय 7>येकQ एक राK क�न�ठ महा:वyयालय (इय>ता अकरावी व 

बारावी) :व�हत काय�पsदतीचा अवलबं क5न स5ु करणेस, सचु:व&या7माणे, 

मजंुर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 14. 14. 14. 14    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

कै.गौरव �हाK ेकला कJ � व वाचनालय इमारतीमsये 4पधा� पर"0ा 7�श0ण कJ � 

सwु करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 09/01/2019 च े पK <. 

नमुमंपा/ स.:व.:व/40/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 842 . 842 . 842 . 842     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"कै.गौरव �हाK े कला कJ � व वाचनालय इमारतीमsये 4पधा� पर"0ा 

7�श0ण कJ � सwु करणे�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 

कै.गौरव �हाK े कलाकJ � व वाचनालय इमारतीमsये य.ुपी.एस.सी/एम.पी.एस.सी. 

4पधा� पर"0ा 7�श0ण कJ � स5ु करणेस व >यासाठ� उपरो@त बाबींकर"ता येणारा 

अदंािजत खच� र@कम 5. 40 लाख �या मया��दत होणा�या 7शासकQय खचा��या 

मा'यतसेाठ� दरवष� येणा�या वाढ"व खचा�कर"ता अदंाजपKकामsये उपरो@त7माणे 

तरतदु करणेकर"ता व कायम4व5पी यु.पी.एस.सी/ एम.पी.एस.सी. 4पधा� पर"0ा 

7�श0ण कJ � स5ु करणेस, सचु:व&या7माणे, मजुंर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 15. 15. 15. 15    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

�ी. जी.Wह". राव, काय�कार" अ�भयतंा यांनी मा. उ�च 'यायालय, मुबंई येथ े

दाखल केले&या vरट या�चका <. 12290/2017 सदंभा�त मा.'यायालयाने 

�दले&या �नण�या�या अनषुगंाने �ी. राव यांच ेशा4तीचा मळु 74ताव �नण�या4तव 

मा. महासभेसमोर फेर:वचाराथ� सादर करणे 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

10/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/7शा/आ4था-6/7.<.फ-565/70/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 843 . 843 . 843 . 843     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"�ी. जी.Wह". राव, काय�कार" अ�भयतंा यांनी मा. उ�च 'यायालय, मुबंई येथे 

दाखल केले&या vरट या�चका <. 12290/2017 सदंभा�त मा.'यायालयाने 

�दले&या �नण�या�या अनषुगंाने �ी. राव यांच ेशा4तीचा मळु 74ताव �नण�या4तव 

मा. महासभेसमोर फेर:वचाराथ� सादर करणे�या 74तावात नमदू करPयात 

आले&या बाबींसह, रा�य शासनाने याबाबत पार"त केलेला शासन �नण�य �द. 

25/10/2017 तसेच मा.उ�च 'यायालय, मुबंई यांचे �द. 14/12/2018 रोजी�या 

�नदmशानसुार �ी. राव यांच7ेकरणी 74ता:वत करPयात आले&या �श0ेसदंभा�तील 

मळू 74ताव �द. 07/03/2017 यावर �नयमानुसार उ�चत �नण�य घेणेस याyवारे 

सादर करPयात येत आहे. >यानसुार �ी. राव यांना पढेु नोकर" �मळPयास अपाK 

होणार नाह" अशा 7कारे सेवेतनू काढून टाकणे ह" शा4ती कायम करणेस, 

सचु:व&या7माणे, मजुंर" देPयात यावी."    

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    नानानानामजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 16. 16. 16. 16    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील पावणेगांव येथील नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळा 

<.33 ची दwु4ती व रंगरंगोट" करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

11/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./82/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 844 . 844 . 844 . 844     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"कोपरखैरणे :वभागातील पावणेगांव येथील नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळा 

<.33 ची दwु4ती व रंगरंगोट" करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 38 लाख, 35 हजार 640 माK 

इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 17. 17. 17. 17    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

घणसोल" :वभागातील भखुंड <. 6, से@टर-9 येथील साव�ज�नक खेळा�या 

मदैानात Wयासपीठ (4टेज) बांधणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

11/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./83/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 845 . 845 . 845 . 845     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"घणसोल" :वभागातील भखुंड <. 6, से@टर-9 येथील साव�ज�नक 

खेळा�या मदैानात Wयासपीठ (4टेज) बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 45 लाख, 25 हजार 387 माK 

इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 18. 18. 18. 18    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से@टर-12 मधील अतंग�त र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./85/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    क्क्क्क्रररर. 846 . 846 . 846 . 846     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से@टर-12 मधील अतंग�त र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 1 कोट", 92 लाख, 50 हजार 767 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 19. 19. 19. 19    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से@टर-9 येथील धम�वीर सभंाजी राजे उदयान/मदैान व लगत�या मोकळया 

जागेची सधुारणा व सशुो�भकरण करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

11/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./86/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 847 . 847 . 847 . 847     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से@टर-9 येथील धम�वीर सभंाजी राजे उदयान/मदैान व लगत�या 

मोकळया जागेची सधुारणा व सशुो�भकरण करणे�या 74तावात नमदू करPयात 

आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 42 लाख, 13 हजार 963 माK इत@या 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 20. 20. 20. 20    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील 7.<. 47, से@टर-8 येथील शारदा मेडीकल त ेwम न.ं 

22 पय�त, से@टर-7 येथील 7णाल" हॉटेल त ेwम न.ं 01 पय�त तसेच से@टर-5 

येथील :वकास �मल पय�त हेवी डयटु" गटर बांधणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांचे 

�दनांक 11/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./88/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 848 . 848 . 848 . 848     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"कोपरखैरणे :वभागातील 7.<. 47, से@टर-8 येथील शारदा मेडीकल त े

wम न.ं 22 पय�त, से@टर-7 येथील 7णाल" हॉटेल त ेwम न.ं 01 पय�त तसेच 

से@टर-5 येथील :वकास �मल पय�त हेवी डयटु" गटर बांधणे�या 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 40 लाख, 43 हजार 919 माK 

इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 21. 21. 21. 21    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेKातील बेलापरु :वभागातील नेwळ से. 50 येथील 

मल7U<या कJ �ातील 7U<याय@ुत सांडपाणी उदयानाकर"ता पनु�वापर करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./89/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 849 . 849 . 849 . 849     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जाजाजाजानेवार"नेवार"नेवार"नेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेKातील बेलापरु :वभागातील नेwळ से. 50 

येथील मल7U<या कJ �ातील 7U<याय@ुत सांडपाणी उदयानाकर"ता पनु�वापर 

करणे�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 11 

कोट", 32 लाख, 82 हजार 978 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. 22. 22. 22. 22    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

जुईनगर, से@टर-23, भखुंड <. 67 येथे बहुउददे�शय इमारत बांधणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./90/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 850 . 850 . 850 . 850     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"जुईनगर, से@टर-23, भखुंड <. 67 येथ ेबहुउददे�शय इमारत बांधणे�या 

74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, सदर कामास 5. 86 लाख 83 

हजार 336 माK एवढा खच� अपे/0त असनु 5. 50.00 लाख इतका महापौर 

�नधी सन 2018-19 अतंग�त 7ा1त होणार असनु उव�vरत र@कम 5. 36 लाख 

83 हजार 336 माK एवढ" र@कम सव�साधारण �नधीतनु खच� करPयास, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात 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�वाह"साठ�काय�वाह"साठ�काय�वाह"साठ�काय�वाह"साठ�    पाठ:वले&यापाठ:वले&यापाठ:वले&यापाठ:वले&या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद"याद"याद"याद"    

                                    माहेमाहेमाहेमाहे    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    2019 2019 2019 2019 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

<<<<....    
नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावंेनावंेनावंेनावं े   आ3णआ3णआ3णआ3ण    सं/01तसं/01तसं/01तसं/01त    :वषय:वषय:वषय:वषय    :वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . वववव    

म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ाय    

1.1.1.1.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 101 मधील पार�सक �हल येथील �सडकोकडुन नवी 

मुबंई महानगरपा�लकेकड े 4 ह4तांतर"त झाले&या उदयाना�या 

भखुंडांना कंुपण (सरं0ण �भतं) घालणे. तसेच सदर उदयानांचा 

:वकास करणे    

23 

जानेवार" 

851 

19/01/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

आSोळी येथील 4व.ह.भ.प �शम�या काना पाट"ल तलावाजवळील 

�सडको�न�म�त नस�र" समोर"ल ओसाड असलेला भखुंड 

�सडकोकडुन नवी मुबंई महानगरपा�लकेकड े ह4तांतर"त कwन 

घेणे. जेणेकwन तलावावर :वसज�नासाठ� व सकाळ-सsंयाकाळ 

फेरफटका मारPयासाठ� येणा-या नागर"कांना तलाव घाट व 

तलाव पvरसरातील जागा अपरु" पडत अस&याने सदर जागा नवी 

मुबंई महानगरपा�लकेकड े आ&यास नागर"कां�या सोयी 

स:ुवधांसाठ� सदर जागेचा न@कQच लाभ होईल    

24 

जानेवार" 

852 

19/01/2019 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सरोजसरोजसरोजसरोज    रो�हदासरो�हदासरो�हदासरो�हदास    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 101 मधील अSोळी गांव, से@टर- 28/29 व 

पार�सक �हल, एकता :वहार व �नल�गर" गाड�न या पvरसरातील 

जु'या झाले&या सोडीयम�या Uफट"ंगस बदलनु नवीन LED 

लाईट बस:वणे.    

25 

जानेवार" 

853 

19/01/2019 

मजंूर 

 



4.4.4.4.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उ�वलाउ�वलाउ�वलाउ�वला    :वकास:वकास:वकास:वकास    झजंाडझजंाडझजंाडझजंाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 01, ईDवरनगर येथील सपंणु� 7भागातील अतंग�त 

र4>याच ेकॉ<Qट"करण करणे.    

26 

जानेवार" 

854 

19/01/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उ�वलाउ�वलाउ�वलाउ�वला    :वकास:वकास:वकास:वकास    झजंाडझजंाडझजंाडझजंाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 01, ईDवरनगर येथे सपंणु� 7भागात सी.सी.ट". Wह". 

कॅमेरे बस:वणे.    

27 

जानेवार" 

855 

19/01/2019 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उ�वलाउ�वलाउ�वलाउ�वला    :वकास:वकास:वकास:वकास    झजंाडझजंाडझजंाडझजंाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 01, ईDवरनगर येथे सपंणु� 7भागातील पदपथ व 

गटारांची दwु4ती करPयात यावी व गरज अस&यास नWयाने 

बांधकाम करणे.    

28 

जानेवार" 

856 

19/01/2019 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 83 अतंग�त असले&या जुईपाडा गांवाची ओळख रहावी 

व जुईपाडा गाव कोठे आहे याची जाणीव Wहावी �हणुन इतर 

गांवा7माणे जुईपाडा गांवाची 4वागत कमान लवकरात लवकर 

उभारणे.    

28 

जानेवार" 

856 

19/01/2019 

मजंूर 

8.8.8.8.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 45, कोपरखैरणे मधील से. 3, 6, 7 मधील सव� 

र4>यांची ददु�शा झा&याने 7भागातील सव� र4त े डांबर"करण 

करणे.    

29 

जानेवार" 

857 

19/01/2019 

मजंूर 

9.9.9.9.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 83 अतंग�त असले&या 'गावदेवी समाज म�ंदर 

जुईपाडा' या �ठकाणी �नर�नराळया काय�<मासाठ� लोक येतात. 

पण तथे े जेवणावळीची वेगळी सोय केल" नस&याने पाUक� ग�या 

जागेतच जेवण बन:वणे व जेवण वाढणे या बाबी अन�धकृतपणे 

होत असतात. तर" >या समाजम�ंदरावर एक मजला जेवणावळी 

साठ� वाढ:वणे.    

30 

जानेवार" 

858 

19/01/2019 

मजंूर 



10.10.10.10.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उषाउषाउषाउषा    कृ�णाकृ�णाकृ�णाकृ�णा    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मबंईची लोकस\ंया व >यामधील रोजंदार" करणा-या तसेच 

छोटया मो�या खाजगी आ4थापनांमधील नोकरदार व 

Wयावसा�यक वगा�चे मोठया स\ंयेने असलेले वा4तWय :वचाराथ� 

घेत&यास महापा�लका 7ाथ�मक आरो�य कJ �े व 5�णालये यांची 

स\ंया अपरु" ठरत अस&याच े �दसत आहे. तसेच महापा�लका 

7ाथ�मक आरो�य कJ �ांची व 5�णालयांमधील बाहय 5�ण 

तपासणीची (OPD) वेळ �ह फ@त ् सकाळची अस&याने 

सव�सामा'य नोकरदार करदा>या जनतलेा ती वेळ गरैसोईची 

ठर&याने >यांना मनपा�या यो�य आरो�य सेवेचा लाभ घेता येत 

नाह". >यामळेु करदा>यां�या कुटंूVबयांना ताप खोकला  

यासार\या आरो�य सम4यांवर"ल उपचारासाठ� खाजगी दवाखाने 

व 5�णालयांतील महागडया ख�च�क उपचारांचा आधार �यावा 

लागतो. �ह बाब  जनतसे जा4त उ>कृ�ठ नागर" सेवा स:ुवधा 

देPयासाठ� गौरव केला जात असले&या नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेला न@कQच भषुणावह ठरणार" नाह". आ3ण 

मह>वाचे �हणजे आजवर�या बहूतांश सव�च स'माननीय पा�लका 

सद4यांनी सदर"ल :वषय गांभीया�ने मनपा 7शासना�या 

�नदश�नास आणून देPयाचा 7य>न केलेला आहे. असे असनुह" 

पा�लका 7शासनाने सदर"ल :वषयी कोण>याह" 7कारची ठोस 

उपाययोजना केलेल" नाह". हे ल0ात घेऊन करदा>या जनत�ेया 

�हताथ� मनपाची सव� 7ाथ�मक आरो�य कJ �े तसेच 

5गणालयांमधील बाहय 5�ण सेवा(OPD)�ह सकाळी व 

सsंयाकाळी अशा दोन पा�यांमsये स5ु ठेवPयाचा �नण�य 

सभागहृात घेPयात यावा व सभागहृाच े जनत�ेया �हताथ� 

घेतले&या �नण�याचा आदर राखून मनपा 7शासनाने तातडीने 

आवDयक उपाययोजनेसह >या �नण�याची  अमंलबजावणी  

करणे.    

31 

जानेवार" 

859 

19/01/2019 

मजंूर 



11.11.11.11.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उषाउषाउषाउषा    कृ�णाकृ�णाकृ�णाकृ�णा    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेने शहराचा :वकास आराखडा तयार 

क5न >यास शासन मजंूर" �मळ:वPयाच े योजलेले आहे. परंत ू

>या :वकास आराखडयात आज�या �सडकोकडून नवी मुबंई 

शहरा�या मजूंर :वकास आराखडयात अनेक भखूंड :व:वध 

वापरा�या कारणा4तव आर/0त अस&याच ेदश�:वलेले आहे. परंत ू

�सडकोकडून 7ा1त अ�धकाराचा गरैवापर क5न >या 

आराखडयातील नोडल नकाशात भखूंडांना दश�:वPयात आले&या 

भवूापरात सरा�सपणे बदल करPयाच े कामकाज क5न अनेक 

मोकळया भखूंडांची :व<Q केल" जात आहे. >यामळेु नमुमंनपा 

तयार करत असले&या शहर :वकास आराखडयात साव�ज�नक 

सेवा स:ुवधेसाठ� आवDयक भखूंड �मळणे दरुाप4त ठरणार" बाब 

आहे. उदाहरणारथ् �सडकोने नमुमंनपाला घणसोल" :वभागा�या 

नोडसाठ� :वभाग काया�लयाकर"ता भखूंडाची उपल�धता केलेल" 

नाह". असाच 7कार भ:व�यात शहरा�या अनेक नागर" सेवा 

स:ुवधां�या सदंभा�त उyवणार आहे. हे ल0ात घेऊन नमुमंनपा 

7ा�धककरणाने शहरा�या वाढ>या लोकस\ंयेचा :वचार क5न 

4था�नक 4वरा�य  स4ंथचेे उ>तरदायी>वाची जबाबदार" पार 

पाडPयासाठ� आवDयक असणा-या भखूंडाची 4प�टता होईपय�त 

�सडकोला नवी मुबंई महापा�लके�या ह�ीतील  भखूंडांची :व<Q 

करPयास कायदेशीर मागा�ने 4था�गती आणPयाची काय�वाह" 

काय�पतुता� करPयाचा  �नण�य सभागहृात घेPयात यावा व 

सभागहृाने जनत�ेया �हताथ� घेतले&या �नण�याचा आदर राखून 

मनपा 7शासनाने तातडीने आवDयक उपाययोजना क5न 

सभागहृा�या �नण�याची 7भावी अमंलबजावणी करणे.    

32 

जानेवार" 

860 

19/01/2019 

मजंूर 

12.12.12.12.    �ीम�ीम�ीम�ीम....उषाउषाउषाउषा    कृ�णाकृ�णाकृ�णाकृ�णा    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महापा�लके�या 7शासकQय कामकाजासाठ� शासनाने मजुंर 

केले&या पदांमधील vर@त पदावर तातडीने भरती 7U<या सwु 

कwन >यामsये भमुीपKु 7क&पS4तांना तसेच कराराने व हंगामी 

त>>वाने मनपा�या सेवेत असले&या पाK Wय@तींना 7ाधा'याने 

�नय@ुती करणे.    

33 

जानेवार" 

861 

19/01/2019 

मजंूर 

13131313    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 12 मधील से@टर-01 येथील माजी महापौर सौ. 

सषुमा दंड े मॅडम यां�या घरापासनू त े 7जापती पॅरेलाल हॉल 

पयzत मोठया Wयासाची मल:�न4सारण वा�ह'या टाकणे.    

37 

जानेवार" 

862 

19/01/2019 

मजंूर 

14.14.14.14.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 12 मधील से@टर-01 येथील माजी महापौर सौ. 

सषुमा दंड े मॅडम यां�या घराजवळील ग&ल" <. 05 व ग&ल" 

<.06 येथील ग&ल" <. 05 रहदार" मागा�वर डांबर"करण करणे, 

तसेच ग&ल" <. 06 रहदार" मागा�वर पेवर �लॉक नWयाने 

लावणे.    

38 

जानेवार" 

863 

19/01/2019 

मजंूर 

15151515    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 12 मधील से@टर-01 व 02  येथील सपंणू� 

7भागातील पदचार" माग� नादwु4त झाले असनु, 7भागातील 

र4>यालगत�या पदचार" मागा�स नWयाने पेवर �लॉक बस:वणे.    

39 

जानेवार" 

864 

19/01/2019 

मजंूर 



16161616    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . wपाल"wपाल"wपाल"wपाल"    Uक4मतUक4मतUक4मतUक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 96, से@टर-18 येथील छKपती �शवाजी महाराज चौक 

येथील हायमा4ट�या जु'या �दWयां�या जागी नवीन एल ई डी 

लाईट �दवे बस:वणे.    

42 

जानेवार" 

865 

19/01/2019 

मजंूर 

17171717    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . wपाल"wपाल"wपाल"wपाल"    Uक4मतUक4मतUक4मतUक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 96, से@टर-16ए,16 व 18 येथील पणु�पणे सकुलेल" 

मतृ झाड े>वर"त हट:वणे.    

43 

जानेवार" 

866 

19/01/2019 

मजंूर 

18181818    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . wपाल"wपाल"wपाल"wपाल"    Uक4मतUक4मतUक4मतUक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 96, से@टर-16ए,16 व 18 येथ े आवDयकतनेसुार 

4पीड�ेकर वाहनांचे �नयम दश�:वणारे फलक बस:वणे.    

44 

जानेवार" 

867 

19/01/2019 

मजंूर 

19191919    

    

�ी�ी�ी�ी. . . . :वशाल:वशाल:वशाल:वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 108, सीवडूस, से@टर-50, भखुंड <.02 वर 

बहुउ�े�शय इमारत, अ�या�सका, Sथंालय सwु करणे.    

45 

जानेवार" 

868 

19/01/2019 

मजंूर 

20202020    �ी�ी�ी�ी. . . . :वशाल:वशाल:वशाल:वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 108, सीवडूस, से@टर-50, भखुंड <.54 त ेसावळा 

हॉ4पीटल पयzत खाडीलगत�या भागाच ेसशुो�भकरण करणे.    

46 

जानेवार" 

869 

19/01/2019 

मजंूर 

21212121    �ी�ी�ी�ी. . . . :वशाल:वशाल:वशाल:वशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 108, सीवडूस, से@टर-50, येथील शाळा, से@टर-48 

येथील नागर" आरो�य कJ � तसेच माकm ट पर"सरात सी.सी.ट".Wह" 

कॅमेरे बस:वणे.    

47 

जानेवार" 

870 

19/01/2019 

मजंूर 

22222222    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल"वशैाल"वशैाल"वशैाल"    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 51 मsये कै.शकंरशठे नाईक समाज मदं"र मधील 

इमारतीची डागडुजी करणे.    

51 

जानेवार" 

871 

19/01/2019 

मजंूर 

23232323    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल"वशैाल"वशैाल"वशैाल"    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 51 मधील कांचनगगंा इमारतीमागील WALKING 

BELT मsये OPEN GYM करणे.    

52 

जानेवार" 

872 

19/01/2019 

मजंूर 

24242424    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल"वशैाल"वशैाल"वशैाल"    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग <. 51 मधील कलश उदयान सोसायट" बाहेर �नवारा शडे 

बांधणे.    

53 

जानेवार" 

873 

19/01/2019 

मजंूर 

 
तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

185185185185    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

महारा�¥ भूजल (:वकास व Wयव4थापन) अ�ध�नयम, 2009 अंतग�त तयार 

करPयात आले&या महारा�¥ भूजल (:वकास व Wयव4थापन) �नयम 2018 या 

मसुदा �नयमावर सव�साधारण सभेमsये �नयमांची चचा� घडवुन आणणे�या    

74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 02/01/2019 चे पK <. 

नमंुमपा/श.अ./07/2019    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 8. 8. 8. 874747474        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"महारा�¥ भजूल (:वकास व Wयव4थापन) अ�ध�नयम, 2009 अतंग�त तयार 

करPयात आले&या महारा�¥ भजूल (:वकास व Wयव4थापन) �नयम 2018 या 

मसदुा �नयमावर सव�साधारण सभेमsये �नयमांची चचा� घडवनू आणणेबाबत�या 

74तावात नमदू करPयात आले&या �नयम बाबींसह, �दनांक 04/08/2018 

रोजी�या मा.अ1पर म\ुय स�चव, पाणीपरुवठा व 4व�छता :वभाग यां�या 

पKा'वये महापा�लके�या मा.सव�साधारण सभेत चचा� होणेस, सचू:व&या7माणे, 

द1तर"द1तर"द1तर"द1तर"    दाखलदाखलदाखलदाखल करPयात यावा.    

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    4थ�गत4थ�गत4थ�गत4थ�गत    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

186186186186    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

मोरबे धरण 7क&पाअंतग�त पुनव��सत झाले&या गावांच े पोहच र4>याच े

डांबर"करण करणे व पाणी पुरवठा योजनेची �नकडीची कामे करणे�या 

74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 02/01/2019 चे पK <. 

नमंुमपा/श.अ./09/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 8. 8. 8. 875757575        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"मोरबे धरण 7क&पाअतंग�त पनुव��सत झाले&या गावांच ेपोहच र4>याच े

डांबर"करण करणे व पाणी परुवठा योजनेची �नकडीची कामे करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 5 

कोट", 16 लाख, 71 हजार 743 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

187187187187    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से@टर-12 येथील भखुंड <. 196 व 196ए येथे बस 4थानक, वा3ण�य 

सकुंल आंतर U<डा सकुंल व ऑल:पक आकाराचा जलतरण तलाव बांधणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./87/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 8. 8. 8. 876767676        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से@टर-12 येथील भखुंड <. 196 व 196ए येथे बस 4थानक, 

वा3ण�य सकुंल आंतर U<डा सकुंल व ऑल:ंपक आकाराचा जलतरण तलाव 

बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 149 कोट", 24 लाख, 26 हजार 282 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

188188188188    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महापा�लका 0ेKात "स0मा - म�हला स0मीकरण कJ �" सबंधंी समS 

धोरण 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 11/01/2019 च े पK <. 

नमुमंपा/स.:व.:व./64/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 877877877877    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महापा�लका 0ेKात "स0मा - म�हला स0मीकरण कJ �" 

सबंधंी समS धोरण�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, कोपरखैरणे 

1लॉट न.ं 9, से.10 येथील म�हला स0मीकरण कJ � मे. आ�द>य Vबला� ि4कल 

फाऊंडशेन या स4ंथेस 3 वष� कालावधीकर"ता नाममाK 1 5. अ�धम&ुय आका5न 

महानगरपा�लका 0ेKातील म�हला व मलु"ंकर"ता Wयवसाय 7�श0ण स5ु करणेस, 

सचु:व&या7माणे, मजुंर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

189189189189    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

न.मु.ंम.पा. अतंग�त सव� 5�णालयांकvरता आवDयक पॅथॉलॉजी सा�ह>य खरेद" 

करणेकर"ता मा.महासभा यांची 7शासUकय मा'यता �मळणे�या 74तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 11/01/2019 चे पK <. नमुमंपा/आरो�य/240/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 878878878878    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"न.मु.ंम.पा. अतंग�त सव� 5�णालयांकvरता आवDयक पॅथॉलॉजी सा�ह>य 

खरेद" करणे�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, नमुमंपा�या सव� 

5�णालयांकvरता आवDयक 129 पॅथॉलॉजी सा�ह>य खरेद" कvरता 6 गटानसुार 

गट�नहाय �न:वदा 7U<या करPयास व एकूण अदंािजत अपे/0त खच� र@कम 5. 

3 कोट" 64 लाख, 97 हजार, 449 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

190190190190    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

सन 2019-20 सालाकर"ता औषधे खरेद" करणेकर"ता 7शासकQय मा'यता 

�मळणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/आरो�य/243/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 879879879879    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"सन 2019-20 सालाकर"ता औषधे खरेद" करणेकर"ता 7शासकQय 

मा'यता �मळणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 

सन 2019-20 सालाकर"ता नवी मुबंई महानगरपा�लका अतंग�त सव� 

5�णालयांकर"ता आवDयक असलेल" 421 औषधे खरेद" कर"ता तीन Sपु �नहाय 

�न:वदा 7U<या करणेस व >यानसुार खरेद"स अपे/0त खच� र@कम 5. 10 कोट" 

09 लाख, 87 हजार, 650 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

191191191191    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से@टर 1ए येथील एन.एम.एस.ए. त ेटे�नस कोट� लगत�या रोटर" पयzत�या 

आर.सी.सी. पावसाळी गटरवर 4लॅब बांधणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 

11/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./93/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 880880880880    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से@टर 1ए येथील एन.एम.एस.ए. त ेटे�नस कोट� लगत�या रोटर" 

पयzत�या आर.सी.सी. पावसाळी गटरवर 4लॅब बांधणे�या कामासबंधंातील 

74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 64 लाख, 41 

हजार 750 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात 

यावी." 

�न�न�न�नण�यण�यण�यण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

192192192192    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से@टर-8  7भाग <. 64 येथ ेचेनाब हॉटेल जवळ भखुंड <.155 (जे रो) त े

भखुंड <. 55 (जी रो) पयzत आर.सी.सी. गटार व पदपथ बांधणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./94/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 881881881881    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से@टर-8  7भाग <. 64 येथे चेनाब हॉटेल जवळ भखुंड <.155 

(जे रो) त ेभखुंड <. 55 (जी रो) पयzत आर.सी.सी. गटार व पदपथ बांधणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

28 लाख, 84 हजार 228 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

193193193193    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ने5ळ से.9 मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उyयानाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात, आय@ुतांच े �दनांक 11/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./95/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 882882882882    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ने5ळ से.9 मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उyयानाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 25 लाख, 85 हजार 244 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

194194194194    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ने5ळ से@टर 19ए मधील वडंस� पाक�  येथील उव�vरत जागेवर साय'स पाक�  

बांधणे कामासबंधंातील 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 11/01/2019 चे पK 

<. नमुमंपा/श.अ./ 96/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 883883883883    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ने5ळ से@टर 19ए मधील वडंस� पाक�  येथील उव�vरत जागेवर साय'स 

पाक�  बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र@कम 5. 110 कोट" 35 लाख, 84 हजार 500 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

195195195195    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से@टर-2, 7भाग <.60 येथील भखुंड <. 27 (रेड रोझ सोसा.) त ेभखुंड 

<.29 (आरती सोसा.) पय�त आर.सी.सी. पावसाळी गटारची सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./97/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 884884884884    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से@टर-2, 7भाग <.60 येथील भखुंड <. 27 (रेड रोझ सोसा.) त े

भखुंड <.29 (आरती सोसा.) पय�त आर.सी.सी. पावसाळी गटारची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 28 लाख, 55 हजार 916 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

196196196196    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील नेwळ से.28 येथील डांबर"करणाने सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./98/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 885885885885    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील नेwळ से.28 येथील र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 37 लाख, 54 हजार 451 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

197197197197    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नेwळ :वभागातील 7.<. 93 नेwळ गांव येथे जु'या मल�न:4सारण वा�हPया 

बदलणे व नवीन मल�न:4सारण वा�ह'या टाकणे व >या अनषुगंाने र4त,े पदपथ 

व गटारांची दwु4ती करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 च े

पK <. नमुमंपा/श.अ./99/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    क्क्क्क्रररर. . . . 886886886886    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नेwळ :वभागातील 7.<. 93 नेwळ गांव येथे जु'या मल�न:4सारण वा�हPया 

बदलणे व नवीन मल�न:4सारण वा�ह'या टाकणे व >या अनषुगंाने र4त,े पदपथ 

व गटारांची दwु4ती करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र@कम 5. 42 लाख, 02 हजार 858 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

198198198198    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील नेwळ से.23 येथील डांबर"करणाने सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./100/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 887887887887    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील नेwळ से.23 येथील र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 89 लाख, 52 हजार 935 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

199199199199    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील नेwळ से. 50(जुने) येथील रोड, फुटपाथ, गटाराची सधुारणा 

करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 14/01/2019 च े पK <. 

नमुमंपा/श.अ./101/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 888888888888    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील नेwळ से. 50(जुने) येथील रोड, फुटपाथ, गटाराची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम    5. 80 लाख, 43 हजार 537 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

200200200200    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नेwळ :वभागातील से@टर-10 येथील अPणासाहेब पाट"ल उदयानाची सधुारणा 

करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 14/01/2019 च े पK <. 

नमुमंपा/श.अ./102/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 889889889889    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नेwळ :वभागातील से@टर-10 येथील अPणासाहेब पाट"ल उदयानाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम   5. 34 लाख, 34 हजार 928 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

201201201201    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ऐरोल" :वभागातील �चचंपाडा येथील 1.80 द.ल.�ल. 0मतचेा भ4ुतर"तय जलकंुभ 

व उ�च4तर"य जलकंुभ, पपंहाऊस बांधणे तसेच तदनषु�ंगक कामे करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./103/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 890890890890    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल" :वभागातील �चचंपाडा येथील 1.80 द.ल.�ल. 0मतचेा भ4ुतर"तय 

जलकंुभ व उ�च4तर"य जलकंुभ, पपंहाऊस बांधणे तसेच तदनषु�ंगक कामे 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 07 कोट", 08 लाख, 27 हजार 611 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

202202202202    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. 0मत�ेया 

जलशsुद"करण कJ � येथे नवीन इनलेट चJबर ने.1 बांधणे व जुनी के�मकल 

हाऊसची इमारत पाडणे इतर अनषु�ंगक कामे करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े

�दनांक 14/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./104/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 891891891891    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. 0मत�ेया 

जलशsुद"करण कJ � येथे नवीन इनलेट चJबर न.ं1 बांधणे व जुनी के�मकल 

हाऊसची इमारत पाडणे इतर अनषु�ंगक कामे करणे�या कामासबंधंातील 

74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, ढोबळ एकूण र@कम 5. 08 कोट", 

50 लाख, माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात 

यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

203203203203    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ऐरोल" :वभागातील से-4 येथील म\ुय र4>यावर मल�न:4सारण वा�हनी 

टाकणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./105/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 892892892892    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल" :वभागातील से-4 येथील म\ुय र4>यावर मल�न:4सारण वा�हनी 

टाकणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 31 लाख, 11 हजार, 339 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

204204204204    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

�दघा :वभागातील 7भाग <. 1 ईDवरनगर येथील आनदं नगर, सदगwु नगर 

पvरसर येथील एच ट"/एल ट" उपर" :वज वा�ह'या भ�ुमगत करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./106/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 898989893333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"�दघा :वभागातील सा:वKी नगर, महा>मा फुले नगर, गणपतीपाडा येथील 

म.रा.:व.:व.कंपनीच े एच ट"/एल ट" उपर" :वज वा�ह'या भ�ुमगत करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

79 लाख, 45 हजार, 472 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

205205205205    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील नेwळ से.25 येथील र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा 

करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 14/01/2019 च े पK <. 

नमुमंपा/श.अ./108/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 894894894894    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील नेwळ से.25 येथील र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम  5. 52 लाख, 24 हजार, 407 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

206206206206    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

पvर-2 काय�0Kेातील कोपरखैरणे त े �दघा :वभागातील उव�vरत �ठकाणी नवीन 

�दवाब>ती पोल व एल.ई.डी Uफंट"ग लावणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 

14/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./109/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 895895895895    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"पvर-2 काय�0ेKातील कोपरखैरणे त े �दघा :वभागातील उव�vरत �ठकाणी नवीन 

�दवाब>ती पोल व एल.ई.डी Uफंट"ग लावणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 07 कोट", 37 हजार, 754 माK 

इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

207207207207    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील बोनकोडगेांव येथे मल�न:4सारण वा�हनी टाकणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./110/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 896896896896    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"कोपरखैरणे :वभागातील बोनकोडगेांव येथे मल�न:4सारण वा�हनी टाकणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

46 लाख, 94 हजार, 667 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

208208208208    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील सी.बी.डी. से.4,5 व 6 येथे गटार बांधणे�या 74तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 14/01/2019 चे पK <. नमुमंपा/श.अ./111/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 897897897897    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील सी.बी.डी. से .4, 5 व 6 येथ े गटार बांधणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

66 लाख, 34 हजार, 023 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

209209209209    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापरु :वभागातील से.42 येथील एल ॲPड ट" सीवडु दारावे र4>यास समांतर 

र4>याची सधुारणा करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 14/01/2019 च े

पK <. नमुमंपा/श.अ./112/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 898898898898    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील से.42 येथील एल ॲPड ट" सीवडु दारावे र4>यास समांतर 

र4>याची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र@कम 5. 25 लाख, 23 हजार, 445 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

210210210210    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नेwळ :वभागातील �शरवणे से.1 मधील आ�शवा�द हॉ4पीटल त े क:पश शोwम 

पय�त�या गटर व पदपथांची सधुारणा करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 

14/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./115/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 899899899899    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नेwळ :वभागातील �शरवणे से.1 मधील आ�शवा�द हॉ4पीटल त ेक:पश शोwम 

पय�त�या गटर व पदपथांची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 1 कोट", 48 लाख, 92 हजार, 

156 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

�न�न�न�नण�यण�यण�यण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

211211211211    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

से@टर-11 जुहुगांव येथील 4वामी नारायण मदं"र त े जुहुगांव 4मशानभमुी 

दर�यान�या ¥" बे&टला सरं0क �भतं बांधणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े

�दनांक 14/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/श.अ./114/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 900900900900    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"से@टर-11 जुहुगांव येथील 4वामी नारायण मदं"र त े जुहुगांव 4मशानभमुी 

दर�यान�या ¥" बे&टला सरं0क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू 

करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 1 कोट", 03 लाख, 50 हजार, 

519 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

212212212212    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेKातील नमुमंपा मदैानाची वा:ष�क देखभाल व 

दwु4ती करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./113/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 901901901901    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेKातील नमुमंपा मदैानांची वा:ष�क देखभाल व 

दwु4ती करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र@कम 5. 4 कोट", 23 लाख, 23 हजार, 576 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

213213213213    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

भखुंड <.10, से@टर-7 घणसोल" येथे समाजमदं"राची इमारत बांधणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 14/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./116/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 902902902902    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"भखुंड <.10, से@टर-7 घणसोल" येथे समाजमदं"राची इमारत बांधणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 4 

कोट", 96 लाख, 09 हजार, 032 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

214214214214    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नेwळ येथ ेवीर सावरकर चौक त े�शदंरु हॉटेल (दो'ह") बाजुस आर.सी.सी. गटर 

बांधणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 15/01/2019 च े पK <. 

नमुमंपा/श.अ./119/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 903903903903    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नेwळ येथे वीर सावरकर चौक त े�शदंरु हॉटेल (दो'ह") बाजुस आर.सी.सी. गटर 

बांधणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम 5. 46 लाख, 54 हजार, 224 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

215215215215    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नेwळ :वभागातील नेwळ रे&वे 4टेशन जवळ से.20 येथे क&Wहट� बांधणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 15/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./120/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 904904904904    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नेwळ :वभागातील ने5ळ रे&वे 4टेशन जवळ से.20 येथे क&वह्ट� बांधणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

47 लाख, 66 हजार, 564 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

216216216216    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या समाज:वकास :वभागामाफ� त राब:वPयात येणा-या 

�श�यव>ृती योजने�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 14/01/2019 च ेपK <. 

नमुमंपा/स.:व.:व./ 74/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 905905905905    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या समाज:वकास :वभागामाफ� त राब:वPयात येणा-या 

�श�यव>ृती योजने�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 74तावातील 

खाल"ल अट" शत� लाग ू क5न पवू�7माणेच �श�यव>ृती योजना काया�ि'वत 

करPयाच े74ता:वत करणेस, 1. एका घरातील एकाच लाभाYयाzला �श�यव>ृतीचा 

लाभ देणे. 2. आ�थ�क दबु�ल घटकातील सव� लाभाYयाzना उ>प'न दाख&याची अट 

बधंनकारक करणे व सन 2018-19 या आ�थ�क वषा�त व पढेू उपरो@त नमदू 

केले&या अट" शत�स�हत �शषय्व>ृतीची योजना राब:वPयास, तसेच अदंाजपKकQय 

मजंूर"�या मया�दे�या खचा�स अ�धन राहून �श�यव>ृती योजना राब:वणेस, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    म�हलाम�हलाम�हलाम�हला    वववव    बालबालबालबाल    क&याणक&याणक&याणक&याण    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   परतपरतपरतपरत    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

217217217217    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

महापा�लका 0ेKातील :व:वध उडडाणपलुांखाल"ल तसेच सायन पनवेल महामाग� व 

इतर मागा�वर"ल :व:वध अडंरपासमधील जागांच े सशुो�भकरण करणे, >यांची 

देखभाल व �नगा राखणे >याबद&यात सदर जागांवर जा�हरात करणेच े ह@क 

जा�हरात एज'सीस 10 वषm कालावधीसाठ� खाजगी साव�ज�नक सहभाग (Public 

private partnership) या त>>वावर देणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

15/01/2019 च ेपK <. नमुमंपा/परवाना/ 59/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 906906906906    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"महापा�लका 0ेKातील :व:वध उ¬डाणपलुांखाल"ल तसेच सायन पनवेल 

महामाग� व इतर मागा�वर"ल :व:वध अडंरपासमधील जागांच ेसशुो�भकरण करणे, 

>यांची देखभाल व �नगा राखणे >याबद&यात सदर जागांवर जा�हरात करणेच े

ह@क जा�हरात एज'सीस 10 वषm कालावधीसाठ� खाजगी साव�ज�नक सहभाग 

(Public Private Partnership) या त>>वावर देणे�या 74तावात नमदू करPयात 

आले&या बाबींसह, Public Private Partnership (PPP) त>वावर ई-�न:वदा 

7U<येyवारे जा�हरातीच े ह@क 10 वषा��या कालावधीसाठ� देणे तसेच जा�हरात 

माsयमां�या स\ंयेत पvरि4थतीन5ुप घट / वाढ करणेच े अ�धकार महापा�लका 

आय@ुत यांना देणेबाबतचा सधुाvरत धोरणा>मक 74तावास, महारा�¥ 

महानगरपा�लका अ�ध�नयमाच ेकलम 79(क) अ'वये मजूंर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

218218218218    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ऐरोल" 7भाग <.21, से.08 अ, येथील डांबर"करणाने सधुारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 15/01/2019 चे पK <. 

नमुमंपा/श.अ./121/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 907907907907    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल" 7भाग <.21, से.08 अ, येथील डांबर"करणाने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

72 लाख, 02 हजार, 225 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

219219219219    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

न.मु.ंम.पा. अतंग�त सव� 5�णालयांकvरता आवDयक सिज�कल सा�ह>य खरेद" 

करणेकर"ता मा.महासभा यांची 7शासUकय मा'यता �मळणे�या 74तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 15/01/2019 चे पK <. नमुमंपा/आरो�य/294/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 908908908908    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"न.मु.ंम.पा. अतंग�त सव� 5�णालयांकvरता आवDयक सिज�कल सा�ह>य खरेद" 

करPया�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, नमुमंपा�या सव� 

5�णालयांकvरता आवDयक 369 सिज�कल सा�ह>य खरेद" करणेकvरता 6 

गटानसुार गट�नहाय �न:वदा 7U<या करPयास व एकूण अदंािजत अपे/0त खच� 

र@कम 5. 04 कोट" 80 लाख, 11 हजार, 725 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

220220220220    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

पvरवहन स�मती�या मंगळवार, �दनांक 08 जानेवार" 2019 चा ठराव <. 

96 :- 

    """"संदभ�संदभ�संदभ�संदभ�::::----    पvरवहनपvरवहनपvरवहनपvरवहन    Wयव4थापकाचेWयव4थापकाचेWयव4थापकाचेWयव4थापकाचे    �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    07 07 07 07 जानवेार"जानवेार"जानवेार"जानवेार"    2019 2019 2019 2019 चेचचेेचे    पKपKपKपK        

                                जाजाजाजा....<<<<....नमंुमपानमंुमपानमंुमपानमंुमपा////पvरपvरपvरपvर////4थप>य4थप>य4थप>य4थप>य/01/2019./01/2019./01/2019./01/2019.    

     "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करPयात यावी कQ, नवी मंुबई 

महानगरपा�लका पvरवहन उप<मा�या तुभm बस आगार येथे 7शासUकय 

इमारत बांधणे�या 74तावात नमुद करPयात आले&या बाबींसह मंजुर" 

देPयात यावी."    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 909909909909    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका पvरवहन उप<मा�या तभुm बस आगार येथे 

7शासUकय इमारत बांधणे�या 74तावात नमदु करPयात आले&या बाबींसह 

अदंाजपKकQय र@कम 5. 03 कोट" 18 लाख, 83 हजार, 131 माK इत@या 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

221221221221    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ऐरोल" से.<. 16 अशत: येथील डांबर" र4>याची दwु4ती व सुधारणा 

करणे�या 74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 16/01/2019 चे पK <. 

नमंुमपा/श.अ./127/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 910910910910    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल" से.<. 16 अशत: येथील डांबर" र4>याची दwु4ती व सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 

30 लाख, 56 हजार, 326 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय 

मजंुर" देPयात यावी."    

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

222222222222    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

अभय योजना 2019 लागु करणे�या 74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 

17/01/2019 चे पK <. नमंुमपा/क�नसं/176/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 911. 911. 911. 911    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"आय@ुतांच े �दनांक 18/01/2018 चे पK <.नमुंमपा/क�नस/ंआ4था-

1/189/ 2019 चे पK ल0ात घेता, 74ततु74ततु74ततु74ततु    :वषय:वषय:वषय:वषय    मागेमागेमागेमागे    घेPयातघेPयातघेPयातघेPयात    आलाआलाआलाआला    आहेआहेआहेआहे असे 

समजPयात यावे." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    आय@ुतानंीआय@ुतानंीआय@ुतानंीआय@ुतानंी    मागेमागेमागेमागे    घेतलाघेतलाघेतलाघेतला    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    काकाकाकामकाजमकाजमकाजमकाज    <<<<. . . . 

223223223223    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ऐरोल" से. 14 येथील नमंुमपा शाळा <. 103 �या इमारतीची दwु4ती व 

सुधारणा करणे�या 74तावाबाबत, आयु@तांच े�दनांक 17/01/2019 च ेपK 

<. नमंुमपा/ का.अ�भ.(ऐ)/134/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 912912912912    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ऐरोल" से. 14 येथील नमुमंपा शाळा <. 103 �या इमारतीची दwु4ती व 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र@कम 5. 71 लाख, 06 हजार, 071 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी."    

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

224224224224    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से.9ए येथील अतंग�त र4>याची डांबर"करणान े सुधारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 18/01/2019 च े पK <. 

नमंुमपा/श.अ./145/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 913913913913    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से.9ए येथील अतंग�त र4>याची डांबर"करणाने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 1 

कोट", 57 लाख, 46 हजार, 835 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

225225225225    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

नवी मंुबई महानगरपा�लकेतील काया�लयीन कागदपKां�या झरेॉ@स 7ती 

काढPयासाठ� दरकरार करणे�या 74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 

18/01/2019 चे पK <. नमंुमपा/भांडार/11/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 914914914914    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेतील काया�लयीन कागदपKां�या झेरॉ@स 7ती 

काढPयासाठ� दरकरार करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात 

आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 58 लाख, 51 हजार, 746 माK इत@या 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

�नर्�नर ्�नर ्�नरण्यणयणयणय    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

226226226226    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापुर :वभागातील से.8अे व 8बी येथील र4>याची सुधारणा करणे�या 

74तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 18/01/2019 च े पK <. 

नमंुमपा/श.अ./147/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 915915915915    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील से.8अे व 8बी येथील र4>याची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण र@कम 5. 1 

कोट", 54 लाख, 50 हजार, 536 माK इत@या खचा�स, सचु:व&या7माणे, 

7शासकQय मजंुर" देPयात यावी." 

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

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

227227227227    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

बेलापुर :वभागातील से.48 नेwळ, भुखडं <. 41 येथील उदयानाची 

सुधारणा करणे�या 74तावाबाबत, आयु@तांच े�दनांक 18/01/2019 च ेपK 

<. नमंुमपा/श.अ./146/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 916916916916    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"बेलापरु :वभागातील से.48 नेwळ, भखुंड <. 41 येथील उदयानाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, 

एकूण र@कम  5. 2 कोट", 12 लाख, 86 हजार, 658 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

228228228228    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

ने5ळ :वभागातील ने5ळ से.20 डी येथील उव�vरत र4ता, गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या 74तावाबाबत आय@ुतांच े �दनांक 18/01/2019 चे पK 

जा.<.नमुमंपा/श.अ./151/2019    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 917917917917    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"ने5ळ :वभागातील ने5ळ से.20 डी येथील उव�vरत र4ता, गटर व 

पदपथाची सधुारणा करणे�या 74तावात नमदू करPयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र@कम  5. 2 कोट", 52 लाख, 79 हजार, 807 माK इत@या खचा�स, 

सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    मंममंंमंजरूजरूजूरजरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

229229229229    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019201920192019    

वाशी से.28 येथे आर.सी.सी. 4टॉम� वॉटर ने व पदपथाची सधुारणा करणे तसेच 

र4>याच ेडांबर"करण करणे�या 74तावाबाबत, आय@ुतांचे �दनांक 18/01/2019 च े

पK <. नमुमंपा/श.अ./152/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 918918918918    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2019.2019.2019.2019.    

"वाशी से.28 येथे आर.सी.सी. 4टॉम� वॉटर ने व पदपथाची सधुारणा 

करणे तसेच र4>याच ेडांबर"करण करणे�या 74तावात नमदू करPयात आले&या 

बाबींसह, एकूण र@कम  5. 6 कोट", 52 लाख, 35 हजार, 707 माK इत@या 

खचा�स, सचु:व&या7माणे, 7शासकQय मजुंर" देPयात यावी." 

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

 
सह"सह"सह"सह"////----    

((((�चKा�चKा�चKा�चKा    बा:व4करबा:व4करबा:व4करबा:व4कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स�चवस�चवस�चवस�चव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

 


