
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या ग�ुवार, �दनांक 29 ऑग!ट 2019 रोजी भरले'या माहे ऑग!ट 2019  

म�ह(या�या दसुर) सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स1ं23त आ5ण मसदुा !व�पात 

खाल)ल7माणे आहे.:- 

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

!थायी!थायी!थायी!थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , बधुवारबधुवारबधुवारबधुवार, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    21 21 21 21 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019 2019 2019 2019 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 

103 :103 :103 :103 :----        

"सदंभ�:- आय@ुतांच े�दनांक 20/08/2019 च ेपB <. आ.Cय./372/2019. 

"महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करHयात यावी कI, नवी मुबंई 

महानगरपा�लके माफ� त आपJती Cयव!थापन :वभागाकडुन को'हापरु, 

सांगल), सातारा व कोकण परुL!तांसाठM Nपये 5 कोट) (पाच कोट)) ची 

मदत करणेबाबत�या 7!तावास सचु:व'या7माणे मजुंर) देHयात यावी."    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1344134413441344    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"महानगरपा�लकेला !थायी स�मती याSवारे  अशी �शफारस 

करHयात यावी कI, नवी मुबंई महानगरपा�लके माफ� त आपJती 

Cयव!थापन :वभागाकडुन को'हापरु, सांगल), सातारा व कोकण 

परुL!तांसाठM Nपये 5 कोट) (पाच कोट)) ची मदत करणेबाबत�या 

7!तावास सचु:व'या7माणे मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

U<डाU<डाU<डाU<डा    वववव    सा!ंकृTतकसा!ंकृTतकसा!ंकृTतकसा!ंकृTतक    काय�<मकाय�<मकाय�<मकाय�<म    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा    �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 जलुैजलुैजलुैजलु ै   2019 2019 2019 2019 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 03 :. 03 :. 03 :. 03 :----        

     सदंभ�- 1. मा. आय@ुतांच े�दनांक 07 जुन 2019 च ेपB  

             जा.<. नमुमंपा/U<डा व सां!कृ/352/2019. 

           2. �दनांक 25 जुन 2019 रोजी�या मा. सव�साधारण  

              सभेतील :वषय <. 11, ठराव <. 1133. 

    "U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मती या«Öरे महानगरपा�लकेस अशी 

�शफारस कर)त आहे कI, आय@ुतां�या उपरो@त पYर�शZटातील �दले'या 

बाबी व U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मतीम[ये झाले'या चच]नसुार 

बदल करHयाबाबत  U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मतीने केले'या 

�शफारशीसह मजंुर) देHयात यावी"    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1345134513451345    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

    "U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मती या«Öरे महानगरपा�लकेस अशी 

�शफारस कर)त आहे कI, आय@ुतां�या उपरो@त पYर�शZटातील �दले'या 

बाबी व U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मतीम[ये झाले'या चच]नसुार 

बदल करHयाबाबत U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मतीने केले'या 

�शफारशीसह मजंुर) देHयात यावी". 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

U<डाU<डाU<डाU<डा    वववव    सा!ंकृTतकसा!ंकृTतकसा!ंकृTतकसा!ंकृTतक    काय�<मकाय�<मकाय�<मकाय�<म    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा    �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    08 08 08 08 जलुैजलुैजलुैजलु ै   2019 2019 2019 2019 रोजीचारोजीचारोजीचारोजीचा    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 10 :. 10 :. 10 :. 10 :----        

        सदंभ� :- मा. आय@ुतांच े�दनांक 31 ^डस_बर 2018 च ेपB  

               जा.<. नमुमंपा/U<डा व सां!कृ/1146/2018.           

    "U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मती या«Öरे महानगरपा�लकेस अशी 

�शफारस कर)त आहे कI, आय@ुतां�या उपरो@त :वषय <. 01 म[ये 

पYर�शZट अ म[ये �दले'या बाबी या U<डा व सां!कृTतक काय�<म 

स�मतीम[ये झाले'या चच]नसुार बदल करHयात येत आहे. तसेच पYर�शZट 

‘अ’ मधील सेवा �शषा�तील मॅट वापराबाबत N. 25 ऐवजी N. 100 7Tत 



म�हना 7Tत नग भाड ेTनिfचत करHयाबाबत U<डा व सां!कृTतक काय�<म 

स�मतीने केले'या �शफारशीसह मजंुर) देHयात यावी"    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1346134613461346    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मती याSवारे महानगरपा�लकेस 

अशी �शफारस कर)त आहे कI, आय@ुतां�या उपरो@त :वषय <. 01 म[ये 

पYर�शZट अ म[ये �दले'या बाबी या U<डा व सां!कृTतक काय�<म 

स�मतीम[ये झाले'या चच]नसुार बदल करHयात येत आहे. तसेच पYर�शZट 

‘अ’ मधील U<डा व सां!कृTतक काय�<म स�मतीने केले'या �शफारशीसह 

पYर�शZटपYर�शZटपYर�शZटपYर�शZट    ‘‘‘‘अअअअ’ ’ ’ ’ 7माणे7माणे7माणे7माणे    मामामामा. . . . सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    �दले'या�दले'या�दले'या�दले'या    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    

�शफारशी�शफारशी�शफारशी�शफारशीनसुारनसुारनसुारनसुार    रकानारकानारकानारकाना    <<<<. 10 . 10 . 10 . 10 वववव    11 11 11 11 7माणे7माणे7माणे7माणे    श'ुकश'ुकश'ुकश'ुक    आकारणेसआकारणेसआकारणेसआकारणेस    यायायाया    

सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह सचु:व'या7माणे मजुंर) देHयात यावी...."""" 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 4444    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नेNळ :वभागातील �शरवणे hचचiल) तलावाची सधुारणा करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 15/07/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1507/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1347134713471347    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नेNळ :वभागातील �शरवणे hचचiल) तलावाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम �. 1 कोट), 63 लाख, 50 हजार, 917 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 5555    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 2ेBात भखुंड <. 01, से@टर-16ए, वाशी 

:वभागाअतंग�त अिkनशमन क_ l व बहुउददे�शय इमारत बांधणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 15/07/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1516/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1348134813481348    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 2ेBात भखुंड <. 01, से@टर-16ए, 

वाशी :वभागाअतंग�त अिkनशमन क_ l व बहुउददे�शय इमारत बांधणे�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम �. 73 कोट), 72 लाख, 08 हजार, 957 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 6666    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

वाशी से@टर-9ए येथील फादर इरॉल रोझYरओ व जांभळु माग� 

जोडHयासाठM क'Cहट� व जोडर!ता बांधणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े

�दनांक 19/06/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1303/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1349134913491349    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"वाशी से@टर-9ए येथील फादर इरॉल रोझYरओ व जांभळु माग� 

जोडHयासाठM क'Cहट� व जोडर!ता बांधणे�या कामासबंधंातील 7!तावात 

नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम �. 86 लाख, 71 हजार, 

448 Nपये माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    फेर:वचाराथ�फेर:वचाराथ�फेर:वचाराथ�फेर:वचाराथ�    आय@ुताकंडेआय@ुताकंडेआय@ुताकंडेआय@ुताकंड े   परतपरतपरतपरत    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 7777    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ऐरोल) 7.<. 7 hचचंपाडा येथील बायोगॅस 7क'पाकड े जाHयासाठM 

पोचर!ता बन:वणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 18/07/2019 च े

पB <. नमुमंपा/श.अ./1604/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1350135013501350    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ऐरोल) 7.<. 7 hचचंपाडा येथील बायोगॅस 7क'पाकड ेजाHयासाठM 

पोचर!ता बन:वणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम �. 43 लाख, 16 हजार, 958 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 



Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<....    8888        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ऐरोल) येथील नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळा <. 53 hचचंपाडा या 

शाळेसाठM दसु-या मज'यावर वाढ)व वग� खो'या बांधHया�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 18/07/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1601/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1351135113511351    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ऐरोल) येथील नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळा <. 53 

hचचंपाडा या शाळेसाठM दसु-या मज'यावर वाढ)व वग� खो'या बांधHया�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम �. 72 लाख, 87 हजार, 684 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 9999    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ऐरोल) hचचंपाडा येथील आरोkय क_ lासमोर)ल नमुमंपा शौचालया�या 

मागील बाज ु त े टाईqस ऑफ इं^डया पय�त�या ना'याची सधुारणा 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 18/07/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/का.अ�भ.(ऐ)/1602/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1352135213521352    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ऐरोल) hचचंपाडा येथील आरोkय क_ lासमोर)ल नमुमंपा 

शौचालया�या मागील बाजु त े टाईqस ऑफ इं^डया पय�त�या ना'याची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम �. 4 कोट), 46 लाख, 05 हजार, 844 माB 

इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 10101010    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

महाराZr महानगरपा�लका अhधTनयम कलम-56(1)(ब) �या तरतदु)नसुार 

डॉ.7भा नदंUकशोर सावतं, मsुय वदैयकशा!B तt व डॉ.शर)फ हुसेन 

तडवी, वदैयकशा!B तt यांच े Tनलबंन मा.महानगरपा�लकेस कळवनु 

कायम करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 08/08/2019 च े पB 

<. नमुमंपा/7शा/आ!था-6/7.<.फ-653/ 2561/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1353135313531353    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"महाराZr महानगरपा�लका अhधTनयम कलम-56(1)(ब) �या 

तरतदु)नसुार डॉ.7भा नदंUकशोर सावतं, मsुय वदैयकशा!B तt व 

डॉ.शर)फ हुसेन तडवी, वदैयकशा!B तt यांच े Tनलबंन 

मा.महानगरपा�लकेस कळवनु कायम करणे�या  7!तावात नमदू करHयात 

आले'या बाबींसह, उ@त अhधका-यांच े Tनलबंन :वभागीय चौकशी�या 

अhधन राहुन कायम करणेस, सचु:व'या7माणे मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 11111111    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 2ेBातील शहर) बेघर व Tनराhvत लोकांसाठM 

कोपरखैरणे  से@टर-2 भखुंड <. 26 येथे Tनवारा क_ l बांधणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1843/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1354135413541354    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 2ेBातील शहर) बेघर व Tनराhvत 

लोकांसाठM कोपरखैरणे  से@टर-2 भखुंड <. 26 येथ े Tनवारा क_ l 

बांधणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, 

एकूण र@कम  �. 2 कोट), 06 लाख, 88 हजार, 249 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 12121212    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

घणसोल) :वभागातील घणसोल) नोड से@टर-1 त े16 म[ये पाणी परुवठा 

:वतरण नेटवक�  ची सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

16/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1839/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1355135513551355    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"घणसोल) :वभागातील घणसोल) नोड से@टर-1 त े16 म[ये पाणी 

परुवठा :वतरण नेटवक�  ची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात 

नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 6 कोट), 94 लाख, 

07 हजार, 360 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 13131313    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

वाशी से@टर-6 मधील भयुार) माग� जवळील पावसाळी गटाराची सधुारणा 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1844/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1356135613561356    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"वाशी से@टर-6 मधील भयुार) माग� जवळील पावसाळी गटाराची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम  �. 46 लाख, 22 हजार, 386 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 14141414    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नेNळ से@टर-19ए येथील MSEB सब!टेशन त े आर.ट).ओ. Cहेयीकल 

टे!ट)ंग मदैानापय�त�या पदपथाची सधुारणा कNन पYरसराच ेसशुो�भकरण 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1845/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1357135713571357    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑगऑगऑगऑग!ट!ट!ट!ट    2019201920192019    

"नेNळ से@टर-19ए येथील MSEB सब!टेशन त े आर.ट).ओ. 

Cहेयीकल टे!ट)ंग मदैानापय�त�या पदपथाची सधुारणा कNन पYरसराच े

सशुो�भकरण करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम  �. 1 कोट), 22 लाख, 14 हजार, 259 माB 

इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 15151515    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

वाशी :वभागातील वाशी गांव से@टर-31 मधील नमुमंपा शाळा त ेहो'डींग 

पॉ(ड पय�त व दJत म�ंदराजवळ गटार बांधणे�या 7!तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 16/08/2019 चे पB <. नमुमंपा/श.अ./1838/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1358135813581358    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"वाशी :वभागातील वाशी गांव से@टर-31 मधील नमुमंपा शाळा त े

हो'डींग पॉ(ड पय�त व दJत म�ंदराजवळ गटार बांधणे�या कामासबंधंातील 

7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 95 लाख, 

43 हजार, 013 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 16161616    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नेNळ से@टर-19 ए मधील वडंस� पाक�  मधील लहान मलुां�या खेळHया�या 

पYरसरात रबर मॅट 3लोYरगं बस:वणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 

16/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1836/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1359135913591359    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नेNळ से@टर-19 ए मधील वडंस� पाक�  मधील लहान मलुां�या 

खेळHया�या पYरसरात रबर मॅट {लोYरगं बस:वणे�या कामासबंधंातील 

7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 64 लाख, 

338 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 17171717    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नेNळ से@टर-19ए, आ|माग� व वडंस� पाक�  मधील असले'या जागेत 

सायकल rॅक बन:वणे व बाजु�या पYरसराच े सशुो�भकरण करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1835/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1360136013601360    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नेNळ से@टर-19ए, आ|माग� व वडंस� पाक�  मधील असले'या 

जागेत सायकल rॅक बन:वणे व बाजु�या पYरसराच ेसशुो�भकरण करणे�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम  �. 2 कोट), 28 लाख, 96 हजार, 378 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 18181818    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

घणसोल) से@टर-5 येथील मलउदंचन  केlांम[ये नवीन प3ंस व :वदयतु 

पॅनल बस:वणे तसेच इतर अनषुhंगक सधुारणेची कामे करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1840/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1361136113611361    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"घणसोल) से@टर-5 येथील मलउदंचन  केlांम[ये नवीन प3ंस व 

:वदयतु पॅनल बस:वणे तसेच इतर अनषुhंगक सधुारणेची कामे करणे�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम  �. 78 लाख, 36 हजार, 454 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 19191919    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

वाशी से@टर-14 व से@टर-15 येथील अतंग�त र!Jयांची डांबर)करणाने 

सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 च े

पतर् <. नमुमंपा/श.अ./1837/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1362136213621362    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"वाशी से@टर-14 व से@टर-15 येथील अतंग�त र!Jयांची 

डांबर)करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू 

करHयात आले'या बाबींसह, एकुण र@कम N. 54 लाख, 41 हजार, 861 

माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 20202020    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील 7.<. 41 येथील वकुैठधाम !मशानभमुीची 

दNु!ती करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 16/08/2019 चे पB 

<. नमुमंपा/श.अ./1849/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1363136313631363    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"कोपरखैरणे :वभागातील 7.<. 41 येथील वकुैठधाम 

!मशानभमुीची दNु!ती करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू 

करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 31 लाख, 46 हजार, 349 

माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 21212121    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

घणसोल) :वभागातील गोठMवल) गाव !मशानभमुी येथे आर.सी.सी. बTन�ग 

!टॅHड शडे व सरं2क �भतं बांधणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

19/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1852/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1364136413641364    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"घणसोल) :वभागातील गोठMवल) गाव !मशानभमुी येथे 

आर.सी.सी. बTन�ग !टॅHड शडे व सरं2क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 

7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 82 लाख, 

00 हजार, 049 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 22222222    

�द�द�द�दनाकंनाकंनाकंनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ने�ळ 7.<.81 �शरवणे से.1 येथील ठाणे बेलापरू र!ता त े पपं हाऊस 

पय�त मलTन:!सारण वा�हनी बदलणे व क:पश टाई'स शॉप त े राजीव 

गांधी ��ज पय�त र!Jयाची सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े

�दनांक 19/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1856/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1365136513651365    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ने�ळ 7.<.81 �शरवणे से.1 येथील ठाणे बेलापरू र!ता त ेपपं 

हाऊस पय�त मलTन:!सारण वा�हनी बदलणे व क:पश टाई'स शॉप त े

राजीव गांधी ��ज पय�त र!Jयाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 2 कोट), 

61 लाख, 37 हजार, 600 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 

7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 23232323    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ने�ळ 7.<. 88 भखूंड <. 10 से.29 मधील पाUक� ग 3लॉट :वक�सत 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 19/08/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1858/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1366136613661366    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ने�ळ 7.<. 88 भखूंड <. 10 से.29 मधील पाUक� ग 3लॉट 

:वक�सत करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम  �. 89 लाख, 29 हजार, 009 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 24242424    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ने�ळ से.13 बँक ऑफ इं^डया कॉलनी 3लॉट न.ं6 त ेउरण फाटा जं@शन 

पय�त�या गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े

�दनांक 19/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1858/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1367136713671367    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ने�ळ से.13 बँक ऑफ इं^डया कॉलनी 3लॉट न.ं6 त ेउरण फाटा 

जं@शन पय�त�या गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 68 लाख, 

51 हजार, 310 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 25252525    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नवी मुबंई ने�ळ से@टर -8  व से@टर -29 पवु�-पिfचम :वभागास 

जोडणा�या जु(या अ�ंद अशा भारतरJन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर या 

पादचार) पलुा�या द�ु!तीसाठMची र@कम रे'वे :वभागास अदा करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 19/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1859/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1368136813681368    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नवी मुबंई ने�ळ से@टर -8  व से@टर -29 पवु�-पिfचम 

:वभागास जोडणा�या जु(या अ�ंद अशा भारतरJन डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर 

या पादचार) पलुा�या द�ु!तीसाठMची र@कम रे'वे :वभागास अदा 

करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, 

एकूण र@कम  �. 31 लाख, 37 हजार, 242 माB इत@या खचा�स, रे'वे 

:वभागास अदा करणेस, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात 

यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 26262626    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

तभु] :वभागातील ट).ट).सी. औSयोhगक 2ेBातील बोनसार) येथील ना'याची 

सरं2क �भतं बांधणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 19/08/2019 च े

पB <. नमुमंपा/श.अ./1860/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1369136913691369    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"तभु] :वभागातील ट).ट).सी. औSयोhगक 2ेBातील बोनसार) येथील 

ना'याची सरं2क �भतं बांधणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू 

करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 5 कोट) 72 लाख, 52 

हजार, 362 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 27272727    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

वाशी से.10ए येथील जलउदंचन क_ lामधील भ!ूतर)य जलकंुभाची द�ु!ती 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 19/08/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1861/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1370137013701370    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"वाशी से.10ए येथील जलउदंचन क_ lामधील भ!ूतर)य जलकंुभाची 

द�ु!ती करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम  �. 56 लाख, 93 हजार, 669 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 28282828    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील से@टर 1 येथील तरेणा शाळेसमोर)ल गटार व 

पदपथांची सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

19/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1862/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1371137113711371    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"कोपरखैरणे :वभागातील से@टर 1 येथील तरेणा शाळेसमोर)ल 

गटार व पदपथांची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू 

करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 47 लाख, 81 हजार, 515 

माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 29292929    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

बेलापरू :वभागातील ने�ळ से. 40 व 42 येथील मलTन:!सारण वा�हनी 

सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 19/08/2019 चे पB 

<. नमुमंपा/श.अ./1863/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1372137213721372    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"बेलापरू :वभागातील ने�ळ से. 40 व 42 येथील मलTन:!सारण 

वा�ह(यांम[ये सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू 

करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 1 कोट), 19 लाख, 84 

हजार, 576 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 30303030    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

बेलापरू :वभागातील ने�ळ से.42 येथे र!Jयाची सधुारणा करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 19/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1864/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1373137313731373    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"बेलापरू :वभागातील ने�ळ से.42 येथ े र!Jयाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, 

एकूण र@कम  �. 86 लाख, 42 हजार, 938 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 31313131    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

बेलापरू :वभागातील ने�ळ से.40 येथे र!Jयाची सधुारणा करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 19/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1865/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1374137413741374    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"बेलापरू :वभागातील ने�ळ से.40 येथ े र!Jयाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, 

एकूण र@कम  �. 69 लाख, 70 हजार, 245 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 32323232    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

बेलापरू :वभागातील ने�ळ से.44अे येथील अतंग�त र!Jयाची सधुारणा 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 19/08/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1866/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<....    1375137513751375        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"बेलापरू :वभागातील ने�ळ से.44अे येथील अतंग�त र!Jयाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम  �. 87 लाख, 29 हजार, 986 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 33333333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

कोपरखैरणे :वभागातील 7.<.42 से@टर 16 येथील सतं नामदेव सोसा. त े

आकाशगगंा सोसा. त ेमोक�या भखूंडा पय�त से@टर 23 व कैलास राघ ू

सोसा. त े22 अजंठा सोसा. पय�त गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 20/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1867/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1376137613761376    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"कोपरखैरणे :वभागातील 7.<.42 से@टर 16 येथील सतं नामदेव 

सोसा. त े आकाशगगंा सोसा. त े मोक�या भखूंडा पय�त से@टर 23 व 

कैलास राघ ूसोसा. त े22 अजंठा सोसा. पय�त गटर व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, 

एकूण र@कम  �. 1 कोट), 32 लाख, 48 हजार, 872 माB इत@या 

खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 34343434    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ने�ळ 7.<.90 SIES College से.5 त ेपार�सक मडंळ पय�त�या गटर व 

पदपथाची सधुारणा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

20/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1868/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1377137713771377    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ने�ळ 7.<.90 SIES College से.5 त ेपार�सक मडंळ पय�त�या 

गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू 

करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 1 कोट), 57 लाख, 07 

हजार, 859 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 35353535    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

ने�ळ :वभागातील से.10 इंl7!थ अपा. त ेNL-1 B2 पय�त आर.सी.सी. 

गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�य 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 

20/08/2019 च ेपB <. नमुमंपा/श.अ./1869/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 1378137813781378    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ने�ळ :वभागातील से.10 इंl7!थ अपा. त े NL-1 B2 पय�त 

आर.सी.सी. गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�य कामासबंधंातील 

7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण र@कम  �. 57 लाख, 

00 हजार, 250 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) 

देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    
  



:वषय:वषय:वषय:वषय    <<<<. . . . 36363636    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 

ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

तभु] :वभागातील सानपाडा से@टर 3 येथील मा�ती प(हाळकर मदैानाची सधुारणा 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 20/08/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1870/2019    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 

1379137913791379    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 

ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"तभु] :वभागातील सानपाडा से@टर 3 येथील मा�ती प(हाळकर मदैानाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम  �. 34 लाख, 75 हजार, 207 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 

7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    

कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<....    

357357357357    �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    

2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या Tनय�मत सेवेत असलेले अhधकार) व कम�चार), 

(7TतTनय@ुतीवर)ल अhधकार)-कम�चार) यां�यासह) आ5ण ठोक पगारावर)ल, 

करारप[दतीवर वेतनvेणीम[ये काय�रत असलेले अhधकार) व कम�चार), रोजंदार)वर)ल 

(आरोkय सेवक), अhधकार)-कम�चार) इJयाद) यांना सन 2018-2019 या आhथ�क 

वषा�कYरता सानLुह अनदुान अदा करणे 

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 

1380138013801380    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 

ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

    "महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करHयात यावी कI, नवी मुबंई 

महानगरपा�लके�या Tनय�मत सेवेत असलेले अhधकार) व कम�चार), (7TतTनय@ुतीवर)ल 

अhधकार)-कम�चार) यां�यासह) आ5ण ठोक पगारावर)ल, करारप[दतीवर वेतनvेणीम[ये 

काय�रत असलेले अhधकार) व कम�चार), रोजंदार)वर)ल (आरोkय सेवक), अhधकार)-

कम�चार) इJयाद) यांना सन 2018-2019 या आhथ�क वषा�कYरता आय@ुतां�या उपरो@त 

पBाम[ये नमदू केले'या अट) व शत�वर शासना�या धत�वर सानLुह अनदुान आ5ण 

आय@ुतांनी 7!ता:वत केले'या N.17,000/- या ऐवजी N.23,000/- आ5ण ठोक 

पगारावर)ल, रोजंदार)वर)ल (आरोkय सेवक), अhधकार)-कम�चार) यांना �मळणार) एक�Bत 

र@कम Uकमान N.9,500/- या ऐवजी N.17,000/- इतके  तसेच सव� �श2ा अ�भयान व 

राZr)य आरोkय  अ�भयान अतंग�त शासनाने कंBाट) तJवावर नेमलेले  व शासनाकडून 

मानधन 7ा3त होणा�या कंBाट) कम�चा�यांना 7!ता:वत र@कम N.9,500/- ऐवजी 

N.11,000/-,  आरोkय :वभागातील  आशा वक� र यांना 7!ता:वत र@कम N.5000/- 

ऐवजी N.7,000/-, इतके  सानLुह अनदुान देHयास, तसेच नवी मुबंई 

महानगरपा�लके�या आ!थापनेवर)ल अhधकार)-कम�चा�यां7माणेच पYरवहन उप<मा�या  

अhधकार)-कम�चा�यांना सन 2018-19 कर)ता Nपये 23,000/- सानLुह अनदुान 

7!ता:वत करHयात येत आहे. Jयाच7माणे पYरवहन उप<मातील ठोक मानधनावर)ल 

कम�चा�यांना सन 2018-19 कर)ता Nपये 17,000/- इतके सानुLह अनदुान देHयास, 

7!तावात नमदु करHयात आले'या बाबीसह सचु:व'या7माणे, मजुंर) देHयात यावी." 

अअअअ....<<<<....    तातंडीच ेकामकाज <तातंडीच ेकामकाज <तातंडीच ेकामकाज <तातंडीच ेकामकाज <. 357 . 357 . 357 . 357     

ठराव <माकंठराव <माकंठराव <माकंठराव <माकं. 1380.. 1380.. 1380.. 1380.    

आय@ुतानंी आय@ुतानंी आय@ुतानंी आय@ुतानंी 

7!ता:वत 7!ता:वत 7!ता:वत 7!ता:वत 

केलेले केलेले केलेले केलेले     

!थायी !थायी !थायी !थायी 

स�मतीस�मतीस�मतीस�मतीन ेन ेन ेन े

केलेल) केलेल) केलेल) केलेल) 

�शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

महापा�लकेन ेमहापा�लकेन ेमहापा�लकेन ेमहापा�लकेन े

केलेल) केलेल) केलेल) केलेल) 

�शफारस�शफारस�शफारस�शफारस    

सानLुह अनदुान र@कम NपयेसानLुह अनदुान र@कम NपयेसानLुह अनदुान र@कम NपयेसानLुह अनदुान र@कम Nपये    

1 महानगरपा�लकेला अशी 

�शफारस करHयात यावी कI, 

नवी मंुबई महानगरपा�लके�या 

आ!थापनेवर)ल अhधकार)-

कम�चार) तसेच रा�य 

शासनाकडील 

बदल)ने/7TतTनयु@ती/7�श2णाथ� 

अhधकार)/कम�चार) यांना सन 

17,000/- 23,000/- 25,000/25,000/25,000/25,000/----    



2018-2019 कर)ता 7!ता:वत 

सानुLह अनुदान . 

2. नवी मंुबई महानगरपा�लकेतील 

Uकमान वेतनावर)ल ताJपुरJया 

!वNपात करार प[दतीवर)ल 

वेतनvेणीम[ये काय�रत असणारे 

अhधकार)-कम�चार), रोजंदार) 

वर)ल (आरोkय सेवक) 

मानधनवर)ल बालवाडी �श2क 

व मदतनीस यांना सन 2018-

2019 कर)ता 7!ता:वत 

सानुLह अनुदान . 

9,500/- 17,000/- 19,000/19,000/19,000/19,000/----    

3. सव� �श2ा अ�भयान व राZr)य 

आरोkय अ�भयान अतंग�त 

शासनाने कंBाट) तJवावर 

नेमलेले व शासनाकडून 

मानधन 7ा3त होणा�या कंBाट) 

कम�चा�यांना करार प[दतीवर)ल 

कम�चा�यां7माणे सन 2018-

2019 कर)ता 7!ता:वत 

सानुLह अनुदान . 

9,500/- 17,000/- 19,000/19,000/19,000/19,000/----    

 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    

कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. . . . 

358 358 358 358 �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    

2019201920192019    

ऐरोल) 7भाग <. 23 से@टर-10 येथील डी माट� समोर)ल र!ता दभुाजकाच ेसशुो�भकरण 

करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 17/07/2019 चे पB <. 

नमुमंपा/श.अ./1585/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. . . . 

1381138113811381    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 

ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"ऐरोल) 7भाग <. 23 से@टर-10 येथील डी माट� समोर)ल र!ता दभुाजकाच े

सशुो�भकरण करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, 

एकूण र@कम  �. 1 कोट), 73 लाख, 99 हजार, 041 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

  



तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. 359 . 359 . 359 . 359 

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

7ाथ�मक व मा[य�मक शाळेकर)ता बाक (ब_च_स ) खरेद) करणे�या 

7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 26/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/�श2ण/2442/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1382. 1382. 1382. 1382    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"7ाथ�मक व मा[य�मक शाळेकर)ता बाक (ब_च_स) खरेद) करणे�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम  �. 1 कोट), 76 लाख, 81 हजार, 709 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. 360 . 360 . 360 . 360 

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

श2ै5णक वष� 2019-20 कYरता नमुमंपा शाळेतील :वदया�या�ना गणवेश 

परुवठा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 26/08/2019 चे पB 

<. नमुमंपा/�श2ण/2441/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1383. 1383. 1383. 1383    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"श2ै5णक वष� 2019-20 कर)ता नवी मुबंई महानगरपा�लका 

शाळेतील :वदया�या�ना गणवेश परुवठा करणे�या कामासबंधंात लगत�या 

काळात आचारस�ंहता लागणार अस'यामळेु कालापCयय होऊ नये आ5ण 

:वSया�या�ची गरैसोय होऊ नये, यासाठM नCयाने Tन:वदा 7U<या न 

राब:वता आहे Jया दरानेच, आहे Jयाच ठेकेदारा�या मा[यमातनूच गणेवश 

परुवठा करणे, या सधुारणेसह, एकूण र@कम  �. 7 कोट), 82 लाख, 30 

हजार, 738 माB इत@या खचा�स, 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. 361 . 361 . 361 . 361 

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�2ेBात कॅ(सर तपासणी �शबीराच े

आयोजन करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े�दनांक 16/08/2019 च ेपB 

<. नमुमंपा/स:व:व/1830/ 2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1384. 1384. 1384. 1384    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�2ेBात कॅ(सर तपासणी �शबीराच े

आयोजन करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका काय�2ेBात कॅ(सर �शबीराकYरता सन 

2019-2020 या आhथ�क वषा�त म�हला व बालक'याण घटका अतंग�त 

“नमुमंपा 2ेBातील Uकशोरवयीन मुलं)ंसाठM कॅ(सर तपासणी �शबीर 

आयोिजत करणे” या लेखा�शषा� अतंग�त N. 50 ल2 मजूंर तरतदु) मधुन 

महानगरपा�लका अhधTनयम कलम 5(2) (2) नसुार एकुण खच� र@कम  

�. 35 लाख, 40 हजार, 300 माB इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 

7शासकIय मजंुर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. 362 . 362 . 362 . 362 

�दनां�दनां�दनां�दनांकककक    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

अिkनशमन :वभागासाठM यBंसामLुी खरेद) करणे�या 7!तावाबाबत, 

आय@ुतांच े�दनांक 27/08/2019 चे पB <. नमुमंपा/अिkन/5001/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1385. 1385. 1385. 1385    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"अिkनशमन :वभागासाठM यBंसामLुी खरेद) करणे�या 

कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या बाबींसह, एकूण 

र@कम  �. 6 कोट), 44 लाख, 68 हजार, 420 माB इत@या खचा�स, 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. 363 . 363 . 363 . 363 

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या कंBाट) कामगारांना Uकमान वेतना�या 

फरक अदा करणे�या 7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 28/08/2019 च े



पB <. नमुमंपा/घकCय/632/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1386. 1386. 1386. 1386    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या कंBाट) कामगारांना Uकमान 

वेतना�या फरक अदा करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात 

आले'या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लके�या कंBाट) कामगारांना 

Uकमान वेतना�या फरक अदा करणे�या �द. 24 फे�वुार) 2015 त े 30 

ए:7ल 2016 या 14 म�ह(या�या कालावधीकYरता 7!तावात नमदु 

करHयात आले'या एकुण र@कम N. 70 कोट) माB इत@या खचा�स , 

सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    <<<<. 364 . 364 . 364 . 364 

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

घरे  व आ!थापनांमधुन उपयोगकता� श'ुक मालमJता करासोबत सकंलन 

करणे�या  7!तावाबाबत, आय@ुतांच े �दनांक 28/08/2019 च े पB <. 

नमुमंपा/उ.आ.(!व.म.अ.)/219/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    <<<<. 1387. 1387. 1387. 1387    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    29 29 29 29 ऑग!टऑग!टऑग!टऑग!ट    2019201920192019    

"घरे  व आ!थापनांमधुन उपयोगकता� श'ुक मालमJता करासोबत 

सकंलन करणे�या कामासबंधंातील 7!तावात नमदू करHयात आले'या 

बाबींसह, एकूण र@कम  �. 6 कोट), 44 लाख, 68 हजार, 420 माB 

इत@या खचा�स, सचु:व'या7माणे, 7शासकIय मजुंर) देHयात यावी." 

Tनण�यTनण�यTनण�यTनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

    

सह)सह)सह)सह)////----    

((((hचBाhचBाhचBाhचBा    बा:व!करबा:व!करबा:व!करबा:व!कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सhचवसhचवसhचवसhचव    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


