
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

महानगरपा�लके�या सोमवार, �दनांक 24  डस"बर 2018 रोजी भरले'या माहे  डस"बर 2018 

म�ह(या�या सव�साधारण तहकुब  सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स0ं12त आ4ण मसदुा 5व6पात 

खाल8ल9माणे आहे.:- 

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. . . . 4444....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

साव�ज?नक @Aणालय, ऐरोल8 येथील 50 @Aणखाटा असो�सएशन फॉर Kरसच� इन 

हो�मओपॅथी, ऐरोल8 B.P.Th �या <वRयाSयाT�या श1ै4णक 9योजनाथ� देणे�या    

95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 08/10/2018 च े पW >. नमुमंपा/आरोAय/ 

6080/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>....    749749749749....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    22224 4 4 4  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"साव�ज?नक @Aणालय, ऐरोल8 येथील 50 @Aणखाटा असो�सएशन फॉर Kरसच� इन 

हो�मओपॅथी, ऐरोल8 B.P.Th �या <वRयाSयाT�या श1ै4णक 9योजनाथ� देणे�या 

95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह,    असो�सएशन फॉर Kरसच� इन 

हो�मओपॅथी, ऐरोल8 यांना साव�ज?नक @Aणालय, ऐरोल8 येथील 50 @Aणखाटा 

B.P.Th �या <वRयाSयाT�या श1ै4णक 9योजनाथ� 95तावातील अट8 / शत]नसुार 

सन 2019-20 या श1ै4णक वषा�पासनु पढु8ल 3 वषा��या कालावधीसाठ` दे\यास, 

9ती वष] आढावा घेऊन मा.आयVुत यांचेमाफ� त पढु8ल 01 वषा�साठ` कालावधी 

वाढवनु दे\यास, मजंुर8 दे\यात यावी." 

?नण�य?नण�य?नण�य?नण�य....    5थcगत5थcगत5थcगत5थcगत....    

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 5.. 5.. 5.. 5.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू <वभागातील �दवाळे गाव येथ े मासळी माकe ट बांधणे�या 95तावाबाबत, 

आयVुतांच े�दनांक 12/10/2018 चे पW >. नमुमंपा/शअ/2163/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 750. . 750. . 750. . 750.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू <वभागातील �दवाळे गाव येथे मासळी माकe ट बांधणे�या कामासबंधंातील 

95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रVकम 6. 48 लाख, 31 

हजार 962 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात 

यावी." 

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

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 6.. 6.. 6.. 6.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेWामgये Variable message sings (VMS) 

लावणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 02/11/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2317/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 751. . 751. . 751. . 751.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेWामgये Variable message sings (VMS) 

लावणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, 

Variable message sings (VMS) 95तावातील बाब >. 3 मgये 95ता<वत 

के'यानसुार एकुण 18 �ठकाणी लाव\याकर8ता रVकम @. 2 कोट8, 70 लाख 

माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 7.. 7.. 7.. 7.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेWामgये Smart Pole लावणे�या 95तावाबाबत, 

आयVुतांच े�दनांक 02/11/2018 चे पW >. नमुमंपा/श.अ./2318/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 752. . 752. . 752. . 752.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेWामgये Smart Pole लावणे�या कामासबंधंातील 

95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका 

1ेWामgये एकूण 10 �ठकाणी Smart Pole लावणेकर8ता रVकम @. 1 कोट8, 

15 लाख 51 हजार 830 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय 

मजंुर8 दे\यात यावी." 

?नण�य?नण�य?नण�य?नण�य....    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू....    



<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 8.. 8.. 8.. 8.    

�द�द�द�दनाकंनाकंनाकंनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 ने@ळ <वभागातील �शरवणे शाळा >. 101 येथे ?तसyया मज'यावर सभागहृ 

बांधणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 06/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2469/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 753. . 753. . 753. . 753.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने@ळ <वभागातील �शरवणे शाळा क्र. 101 येथे ?तस-या मज'यावर सभागहृ 

बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, सदर 

कामास 6. 90 लाख 49 हजार 988 माW एवढा खच� अपे01त असनु 6. 50.00 

लाख इतका महापौर ?नधी सन 2018-19 अतंग�त 9ा2त होणार असनु उव�Kरत 

रVकम 6. 40 लाख 49 हजार 988 माW एवढ8 रVकम सव�साधारण ?नधीतनु 

खच� कर\यास, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी."  

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

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 9.. 9.. 9.. 9.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ <वभागातील 9.>. 95 मधील ने@ळ गांव येथील हनमुान मदं8र जवळ 

से.20, �सट8 सवe >. 361 भखुंडावर शाळे�या जागेवर अ~या�सका/�थंालय 

बांधणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 06/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2470/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 754. . 754. . 754. . 754.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने@ळ <वभागातील 9.>. 95 मधील ने@ळ गांव येथील हनमुान मदं8र जवळ, 

सेVटर-20, �सट8 सवe >. 361 भखुंडावर शाळे�या जागेवर अ~या�सका/�थंालय 

बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, सदर 

कामास       6. 76 लाख 60 हजार 626 माW एवढा खच� अपे01त असनु 6. 

50.00 लाख इतका महापौर ?नधी सन 2018-19 अतंरग्त 9ा2त होणार असनु 

उव�Kरत रVकम 6. 29 लाख 60 हजार 626 माW एवढ8 रVकम सव�साधारण 

?नधीतनु खच� कर\यास, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

सानपाडा जुईनगर कारशडे�या रे'वे ले�हल >ॉ�सगंवर Boom Gate बस<वणे�या 

95तावाबाबत, आयVुतांचे �दनांक 06/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2471/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 755. . 755. . 755. . 755.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"सानपाडा जुईनगर कारशडे�या रे'वे ले�हल >ॉ�सगंवर Boom Gate 

बस<वणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, 

सानपाडा जुईनगर येथील रे'वे कारशडे�या मागा�वर8ल ले�हल >ॉ�सगंवर Boom 

Gate बस<वणे व �याच ेपKरचालन कर\यासाठ` रे'वे 9शासनास Deposit Term 

Besis वर अदा करणेस, रVकम @. 14 लाख 80 हजार 144 माW इतVया 

खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    आ4णआ4णआ4णआ4ण    उcचतउcचतउcचतउcचत    काय�वाह8साठ`काय�वाह8साठ`काय�वाह8साठ`काय�वाह8साठ`    पाठ<वले'यापाठ<वले'यापाठ<वले'यापाठ<वले'या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद8याद8याद8याद8    

                                        माहेमाहेमाहेमाहे    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर    2018 2018 2018 2018 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    तहकुबतहकुबतहकुबतहकुब    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

>>>>....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ4णआ4णआ4णआ4ण    स0ं12तस0ं12तस0ं12तस0ं12त    <वषय<वषय<वषय<वषय    <वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. . . . 

वववव    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ9ायअ�भ9ायअ�भ9ायअ�भ9ाय    

1.1.1.1.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंुसजंुसजंुसजंु    अधारअधारअधारअधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 12, सेVटर-1 येथील ग'ल8 >.5 या �ठकाणी 

न�याने मल:?नसारण वा�ह\या टाकणे.    

11 

 डस"बर 

756 

24/12/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंुसजंुसजंुसजंु    अधारअधारअधारअधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 12, सेVटर-2 येथील मोकळया भखुंडावर पे�हर 

�लॉक लावनु नागर8कांना बस\याकर8ता 5ट8लच ेब"चेस लावणे.    

12 

 डस"बर 

757 

24/12/2018 

मजंूर 



3.3.3.3.    �ी�ी�ी�ी. . . . सजंुसजंुसजंुसजंु    अधारअधारअधारअधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 12, सेVटर-2 येथील भारतर�न डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर उदयानात तसेच �ान�दप शाळेमागील सा�ह�यर�न 

अ\णाभाऊ साठे उदयानात अदयावत डकेोरेट8�ह ि5� ट लाईट 

पोल लावणे.    

13 

 डस"बर 

758 

24/12/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं8पसदं8पसदं8पसदं8प    �हाWे�हाWे�हाWे�हाW,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 45 मधील कोपरखैरणे सेVटर-3 येथील cचकणे�वर 

उदयानामgये 5टॅप कॉ>fटच ेपदपथ करणे.    

14 

 डस"बर 

759 

24/11/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं8पसदं8पसदं8पसदं8प    �हाWे�हाWे�हाWे�हाW,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 45 मधील सव� र5�याच ेडांबर8करण करणे.    

15 

 डस"बर 

760 

24/12/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं8पसदं8पसदं8पसदं8प    �हाWे�हाWे�हाWे�हाW,े,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.45 मधील कंडो?नयम अतंग�त असले'या मोकळया 

जागेत सशुो�भकरण करणे.    

16 
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7.7.7.7.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 83, जुईनगर मgये साफसफाई नीट होत नाह8. 

गटर �यवि5थत साफ होत नाह8त. �यामळेु नागर8क 9भागात 

दगुTधी येत अस'या�या त>ार8 नेहमी करत असतात. तर8 

9भागात नेहमी 5व�छता राख\यासाठ` दोन सWात सफाई 

कामगार लावनू सफाई करणे.    

22 
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8.8.8.8.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 83, जुईनगर येथील गावदेवी मदैानाची सरं1क 

�ील �ठक �ठकाणी तटुलेले आहेत. दो(ह8 गेट देखील नाद@ु5त 

झालेले आहेत. �यामळेु मदैानाचा वापर र5�यासारखा व पा�कT ग 

सारखा होत आहे. कोणीह8 कुठूनह8 मदैानात 9वेश करतो. 

�यामळेु याच मदैानात काह8 �दवसापवु] अमंल8 पदाथाTस�हत 

एका म�हलेला पो�लसांनी पकडले होत े तर8 अशा घटना होऊ 

नयेत यासाठ` सदर मदैाना�या सरं1क �भतंीचे �ील व गेट 

बदलणे.    

23 
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9.9.9.9.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    �ीधर�ीधर�ीधर�ीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

�दनांक 24 नो�ह"बर 2018 रोजी जुईनगर रे'वे फाटकावर रे'वे 

व बस यांचा अपघात झाला होता. भ<व�यात असे होणारे 

अपघात टळावेत आ4ण िज<वत व <व�तहानी होऊ नये �हणून 

स2ट"बर 2015 �या महासभेमgये ठराव >. 475 समंत 

झालेला होता. तर8 �या ठरावाची पतु�ता कर\यासाठ` जुईनगर 

येथील रे'वे �ॅकवर लवकरात लवकर उ�डाणपलु बन<वणे.    

24 
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10.10.10.10.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सायल8सायल8सायल8सायल8    नारायणनारायणनारायणनारायण    �शदें�शदें�शदें�शदें, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.37 अतगं�त येणा-या सेVटर 4, सेVट 1A, सेVटर 

2A  चा काह8  भाग येथील सपंणु� र5�यांच ेडांबर8करण करणे.    

27 
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11.11.11.11.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सायल8सायल8सायल8सायल8    नारायणनारायणनारायणनारायण    �शदें�शदें�शदें�शदें, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 37, मधील सव� पोल 5�8ट लाईट हया एल.ई. डी. 

करणे.    

28 
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12.12.12.12.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सायल8सायल8सायल8सायल8    नारायणनारायणनारायणनारायण    �शदें�शदें�शदें�शदें, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 37, अतंग�त सेVटर 1A येथील ना'याच े

काँ>fट8करण व <पcचगं करणे.    

29 
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13.13.13.13.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमासीमासीमासीमा    cचतंामणcचतंामणcचतंामणcचतंामण    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.31 येथील देवीदास मढवी यां�या घरापासनू त ेनदं ू

पांचाळ यां�या घरापय�त र5ता तयार करणे.    

30 
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14.14.14.14.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमासीमासीमासीमा    cचतंामणcचतंामणcचतंामणcचतंामण    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.31  घणसोल8 मधील �बकानेर पासनू असलेले गटर 

त ेग6ुमे यां�या घरापय�त गटर द6ु5ती करणे.    

31 

 डस"बर 

769 

24/12/2018 

मजंूर 

15.15.15.15.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . सीमासीमासीमासीमा    cचतंामणcचतंामणcचतंामणcचतंामण    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 31 घणसोल8 समथ� नगर�या र5�याच ेडांबर8करण 

करणे.    

32 
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16.16.16.16.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल8वशैाल8वशैाल8वशैाल8    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 51 मधील 5मशानभमुी मागील र5�याची द@ु5ती 

करणे.    

33 
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17.17.17.17.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . वशैाल8वशैाल8वशैाल8वशैाल8    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 51 मधील पामबीच हॉ5पीटल रोड जवळ नवीन 

लाईट पोल लावणे.    

34 
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18.18.18.18.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . @पाल8@पाल8@पाल8@पाल8    �क5मत�क5मत�क5मत�क5मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 96, ने@ळ सेVटर-16 ए ,16 व 18  सव� 9मखु व 

अतंग�त र5�याला सी.सी.ट8.�ह8. कॅमेरे बस<वणे....    

38 
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19.19.19.19.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . @पाल8@पाल8@पाल8@पाल8    �क5मत�क5मत�क5मत�क5मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.96, ने@ळ सेVटर-18 येथील �थंालय व 

अ~या�सकेमgये टेबल आ4ण खु�या� यांची स�ंया वाढ<वणे.    

39 
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20.20.20.20.    �ीम�ीम�ीम�ीम. . . . @पाल8@पाल8@पाल8@पाल8    �क5मत�क5मत�क5मत�क5मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >. 96, ने@ळ सेVटर- 16ए येथील �8 बे'टची सधुारणा 

करणे.    

40 
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21.21.21.21.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे,  ,  ,  ,  याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.102, अतंग�त सेVटर -01 मधील सी/1 त ेसी/7 या 

हौ�सगं सोसायट8 मधील मल?न5सारण वा�ह(या या 

�सडकोकाल8न असनु, �या उं�दर व घसुी यांनी पोखर'या 

आहेत.  तसेच च"बस� वारंवार तुबंत अस'याने नागर8कांना 

�याचा Wास सहन करावा लागत आहे. सदर दगु�धीने 5था?नक 

नागर8कांना आरोAयाचा धोका ?नमा�ण हो\याची शVयता 

नाकारता येत नाह8. तर8 सदर �ठकाण�या जु(या 

मल?न5सारण वा�ह(या बदल8 क@न न<वन मोठया �यासा�या 

मल?न5सारण वा�ह(या टाकणे.    

41 
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22.22.22.22.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे,,,,        याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

9भाग >.102, अतंग�त सेVटर -02 मधील �शवाजी चौक या 

�ठकाणी सेVटर-9,9 एन तसेच सेVटर 8, 8अ, 8ब महाकाल8 

चौक या �ठकाणी ये जा करणा-या वाहनांची मोठया 9माणात 

वद�ळ असत.े तसेच या �ठकाण�या वाहतकुfच ेम�ुय �ठकाणी 

हे �शवाजी चौक असनु, सदर चौकाची दरुाव5था झाल8 आहे. 

सदर चौकाच ेसशुो�भकरण करणे.    

42 
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23.23.23.23.    �ी�ी�ी�ी. . . . अशोकअशोकअशोकअशोक    बाबरुावबाबरुावबाबरुावबाबरुाव    गरुखेगरुखेगरुखेगरुखे,  ,  ,  ,  याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::---- 

नवी मुबंई शहर हे 21 �या शतकातील स?ुनयोिजत शहर 

असनु, हे शहर श1ै4णक क" � आहे. या शहरात वा5त�यास 

राहणारे तसेच 5थाप�य अ�भयतंा पदाचा अ~यास>म पणू� 

केलेले यवुक मोठया 9माणात आहेत.  या यवुकांना रोजगार 

तसेच 5वता:चा �यवसाय चाल ु कर\यास भाग भांडवल 

नस'याने हे यवुक मोठया 9माणात स�ुश01त बेरोजगार 

आहेत. तर8 सदर 5थाप�य अ�भयतंा अ~यास>म पणु� केले'या 

यवुकांना शासना�या बांधकाम <वभागा�या धोरणानसुार शासन 

?नण�य >. सीएट801/06/9.>. 141/इमारती-2, �दनांक 25 

ऑग5ट 2014, सगंणक सांकेतांक 201811161252508818 

नसुार @. 30 ल1पयTतची कामे <वना5पधा� अट8 व शथ] नसुार 

स�ुश01त ् बेरोजगार अ�भयतं े यांना दे\यात यावी व सदर 

यवुकांना रोजगार उपल�ध करणे.    

43 
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24.24.24.24.    �ी�ी�ी�ी. . . . घनघनघनघन::::शामशामशामशाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडुनयाजंकडुनयाजंकडुनयाजंकडुन    ::::----    

9भाग >.31, घणसोल8, सेVटर-8 येथील 5मशानभमुीची 

दरुाव5था झाल8 असनु ?नवारा शडे, सडंास बाथ@म, म�ुय 

9वेश�दार, पा\याची टाकf तसेच सभोताल8 कंपाउंड वॉलची 

उंची वाढवनु, 5मशानभमुी शशुो�भकरण करणे.    

44 
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25.25.25.25.    �ी�ी�ी�ी. . . . घनघनघनघन::::शामशामशामशाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडुनयाजंकडुनयाजंकडुनयाजंकडुन    ::::----    

9भाग >.31, घणसोल8 येथे खाडी �कनार8 म�छ`मार जेट8 

असनु सदर �ठकाणी शौचालय, <प\याची पा\याची �यव5था, 

<वदयतु �यव5था करणे.    

45 
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26.26.26.26.    �ी�ी�ी�ी. . . . घनघनघनघन::::शामशामशामशाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडुनयाजंकडुनयाजंकडुनयाजंकडुन    ::::----    

9भाग >.31, घणसोल8 9भागामgये समथ� नगर त े�हश�ेवर 

नगर या भागात मोठया 9माणात र5त,े गटार, �सवरेज लाईन, 

पदपथ यांची दरुाव5था झाल8 असनु जनरल ?नधीमधुन 

एक�Wत <वकासाची कामे करणे    
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तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 146.. 146.. 146.. 146.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

सन 2018-2019 या आcथ�क वषा�त म�हला व बालक'याण स�मती, <वRयाथ] व 

यवुक क'याण, स�मती समाज क'याण व झोपडप�ट8 सधुार स�मती, खुला 

9वग�, 5था?नक 9क'प�5त या घटका अतंग�त लाभाSया�ना <व<वध 32 9करच े

�यवसाय 9�श1ण देणेकर8ता मा(यता �मळणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े

�दनांक 12/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/स.<व.<व/ 2166/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 782. . 782. . 782. . 782.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"सन 2018-2019 या आcथ�क वषा�त म�हला व बालक'याण स�मती, <वRयाथ] 

व यवुक क'याण, स�मती समाज क'याण व झोपडप�ट8 सधुार स�मती, खुला 

9वग�, 5था?नक 9क'प�5त या घटका अतंग�त लाभाSया�ना <व<वध 32 9कारच े

�यवसाय 9�श1ण दे\या�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या, 

बाब >. 1 त े 32 9कारचे �यवसाय 9�श1ण राब<वणेकKरता यापवू] घे\यात 

आले'या 07 9�श1णा�या मजूंर सधुार8त दरात 10% वाढ ध@न व उव�Kरत 

9�श1णाच े बाजारभावा नसुार येणा-या अदंाजीत खच� रVकम @. 3 कोट8 19 

लाख 46 हजार 125 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 147.. 147.. 147.. 147.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

5व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेW हागणदार8 मVुत  

ODF++ घो<षत करणे तसेच नवी मुबंई शहरास कचरामVुत शहराच े3 5टार व 

4 5टार रेट8ंग 9ा2त कर\यास मा(�ता �मळणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े

�दनांक 12/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/उ.आ.(5व.म.अ)/479/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 783. . 783. . 783. . 783.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"5व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेW हागणदार8 मVुत  

ODF++ घो<षत करणे तसेच नवी मुबंई शहरास कचरामVुत शहराच े3 5टार व 

4 5टार रेट8ंग 9ा2त कर\यास मा(यता �मळणे�या 95तावात नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह, 5व�छ भारत �मशन अतंग�त नवी मुबंई महानगरपा�लका 1ेW 

हागणदार8 मVुत ODF++ घो<षत  कर\यास, तसेच नवी मुबंई शहरास कचरा 

मVुत शहराच े 3 5टार व 4 5टार  रेट8ंग 9ा2त कर\यास व �यानसुार सदर 

95ताव शासनाकड े सादर कर\यास, सचू<व'या9माणे मा.सव�साधारण सभेची 

मजंूर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 148.. 148.. 148.. 148.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी सेVटर-14 येथील एम.जी.सकुंल 1ेWातील र5�याची डांबर8करणाने सधुारण 

करणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 12/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2506/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 784. . 784. . 784. . 784.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "वाशी सेVटर-14 येथील एम.जी.सकुंल 1ेWातील र5�याची डांबर8करणाने 

सधुारणा करणे�या , कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या 

बाबींसह,  अदंाजपWकfय रVकम @ 99 लाख 55 हजार 27 @पये माW इतVया 

खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 149.. 149.. 149.. 149.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

सेVटर-11, वाशी येथील <वन� 5वराज हॉ5पीटल त ेसेVटर-9 वाशी येथील Kरषभ 

�ब'डींग पय�त�या म�ुय र5�याची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 

95तावाबाबत, आयVुतांचे �दनांक 12/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ.2508/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 785. . 785. . 785. . 785.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "सेVटर-11, वाशी येथील <वन� 5वराज हॉ5पीटल त े सेVटर-9 वाशी येथील 

Kरषभ �ब'डींग पय�त�या म�ुय र5�याची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय 

रVVम @. 1 कोट8 29 ल1 ् 40 हजार 591 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 150.. 150.. 150.. 150.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी, सेVटर-16 येथील कम�वीर भाऊराव पाट8ल कॉलेज त े सेVटर-29 येथील 

�सट8 कॉन�र सोसायट8 पय�त र5�याची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 

95तावाबाबत, आयVुतांचे �दनांक 12/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2509/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 786. . 786. . 786. . 786.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "वाशी, सेVटर-16 येथील कम�वीर भाऊराव पाट8ल कॉलेज त ेसेVटर-29 येथील 

�सट8 कॉन�र सोसायट8 पय�त र5�याची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 

95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 1 कोट8 

70 लाख 3 हजार 839 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय 

मजंुर8 दे\यात यावी." 

?न?न?न?नण�यण�यण�यण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 151.. 151.. 151.. 151.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुe <वभागातील कोपर8गांव, सेVटर-26 येथील अतंग�त र5�याची डांबर8करणाने 

सधुारणा करणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 12/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2512/2018. 



ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 787. . 787. . 787. . 787.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "तभुe <वभागातील कोपर8गांव, सेVटर-26 येथील अतंग�त र5�याची डांबर8करणाने 

सधुारणा करणे�या 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय 

रVVम @ 66 लाख 35 हजार 835 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 

9शासकfय मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 152.. 152.. 152.. 152.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरु <वभागातील सेVटर-1ए, पचंशील अपाट�म"ट समोर8ल गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 12/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2515/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 788. . 788. . 788. . 788.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "बेलापरु <वभागातील सेVटर-1ए, पचंशील अपाट�म"ट समोर8ल गटर व पदपथाची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, 

अदंाजपWकfय रVVम @ 27 लाख 3 हजार 709 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 153.. 153.. 153.. 153.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरु <वभागातील �दवाळे गावातील अतंग�त पावसाळी गटाराची सधुारणा 

करणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 12/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2516/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 789. . 789. . 789. . 789.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरु <वभागातील �दवाळे गावातील अतंग�त पावसाळी गटाराची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , 

अदंाजपWकfय रVVम @ 51 लाख 6 हजार 676 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 154.. 154.. 154.. 154.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुe <वभागातील तभुe, सेVटर-22 येथील नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळे�या 

पKरसरातील र5ता व �ने बांधणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 

12/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2513/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 790. . 790. . 790. . 790.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "तभुe <वभागातील तभुe, सेVटर-22 येथील नवी मुबंई महानगरपा�लका शाळे�या 

पKरसरातील र5ता व �ने बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 80 लाख 27 हजार 866 @पये माW 

इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 155.. 155.. 155.. 155.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

घणसोल8 <वभागातील नोसील नाका त े सेVटर-21 कड े जाणा-या व रबाळे 

5टेशनकड े जाणा-या र5�याची, �नेची व पदपथांची सधुारणा कर\या�या 

95तावाबाबत, आयVुतांचे �दनांक 12/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2517/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 791. . 791. . 791. . 791.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "घणसोल8 <वभागातील नोसील नाका त े सेVटर-21 कड े जाणा-या व रबाळे 

5टेशनकड े जाणा-या र5�याची, �नेची व पदपथांची सधुारणा कर\या�या 

कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय 

रVVम @ 6 कोट8 98 लाख 72 हजार 019 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 156.. 156.. 156.. 156.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरु <वभागातील सेVटर-8बी येथील वीर जवान मदैान तसेच वीर जवान 

मदैान त े �हल �हय ुसोसायट8 पय�त आर.सी.सी गटर बांधणे�या 95तावाबाबत, 

आयVुतांच े�दनांक 12/12/2018 चे पW >. नमुमंपा/श.अ./2514/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 792. . 792. . 792. . 792.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "बेलापरु <वभागातील सेVटर-8बी येथील वीर जवान मदैान तसेच वीर जवान 

मदैान त े�हल �हय ुसोसायट8 पय�त आर.सी.सी गटर बांधणे�या कामासबंधंातील 

95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @  39 

लाख 26 हजार 538 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय 

मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 157.. 157.. 157.. 157.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ऐरोल8 9भाग >. 22, सेVटर 8-9 येथील पावसाळी गटाराची सधुारणा करणे व 

सेVटर-8ए येथे उव�Kरत हे�ह8 डयटु8 गटार बांधणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े

�दनांक 12/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2511/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 793. . 793. . 793. . 793.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "ऐरोल8 9भाग >. 22, सेVटर 8-9 येथील पावसाळी गटाराची सधुारणा करणे व 

सेVटर-8ए येथे उव�Kरत हे�ह8 डयटु8 गटार बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात, 

नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @  97 लाख 35 

हजार 551 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 158.. 158.. 158.. 158.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ऐरोल8, सेVटर-19 येथे कृ�णा 5वीटस त ेअवधुत हॉ5पीटल पय�त हे�ह8 डयटु8 

गटार बांधणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 12/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2510/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 794. . 794. . 794. . 794.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "ऐरोल8, सेVटर-19 येथ ेकृ�णा 5वीटस त ेअवधुत हॉ5पीटल पय�त हे�ह8 डयटु8 

गटार बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , 

अदंाजपWकfय रVVम @  64 लाख 43 हजार 639 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 159.. 159.. 159.. 159.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी, सेVटर-14 येथील एम.जी.सकुंल 1ेWातील आर.सी.सी 5�ॉम वॉटर �नेवर 

नवीन 5लॅब क@न पदपथाची सधुारणा करणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े

�दनांक 12/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2507/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 795. . 795. . 795. . 795.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "वाशी, सेVटर-14 येथील एम.जी.सकुंल 1ेWातील आर.सी.सी 5�ॉम वॉटर �नेवर 

नवीन 5लॅब क@न पदपथाची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, 

नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, अदंाजपWकfय रVVम @  1 कोट8 51 लाख 

12 हजार 623 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 160.. 160.. 160.. 160.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�ज?नक @Aणालय, वाशी येथील जुनी 

वातानकुु�लत यWंणा बदलनु लावणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 

12/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2518/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 796. . 796. . 796. . 796.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "नवी मुबंई महानगरपा�लका साव�ज?नक @Aणालय, वाशी येथील जुनी 

वातानकुु�लत यWंणा बदलनु लावणे�या 95तावात, नमदू कर\यात आले'या 

बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @  58 लाख 69 हजार 033 @पये माW इतVया 

खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 161.. 161.. 161.. 161.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

मोरबे धरण पKरसरात सामािजक वनीकरण, खालापरू यांचे माफ� त व1ृ लागवड 

करणेबाबत आयVुतांच े�दनांक 13/12/2018 चे पW >./उदयान/2429/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 797. . 797. . 797. . 797.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"मोरबे धरण पKरसरात सामािजक वनीकरण, खालापरू यांच ेमाफ� त व1ृ लागवड 

करणे�या कामासबंधंी�या 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, व1ृ 

लागवड व सवंध�नासाठ` सामािजक वनीकरण <वभाग, खालापरू यांना 95तावातील 

1 त े 4 अट8 शत]नसुार व1ृ लागवडीस परवानगी दे\यास, सचु<व'या9माणे, 

मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 162.. 162.. 162.. 162.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या <व<वध <वभागाकर8ता डटेा �लझलाईन भाड�े�वावर 

उपल�ध क@न घेणेबाबत , आयVुतांच े�दनांक 13/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/ 

श.अ./2519/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 798. . 798. . 798. . 798.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नमुमंपा�या <व<वध <वभागाकर8ता डटेा �लझलाईन भाड�े�वावर उपल�ध क@न 

घेणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह मे. 

Kरलाय(स क�य?ुनकेश(स �ल यां�याकडून पढु8ल एक वषा�कKरता �हणजेच 

�दनांक 01/06/2018 त े �दनांक 31/05/2019 पयTत म�ुयालय, सव� <वभाग 

काया�लय, हॉ5पीटल व इतर काया�लयाकKरता �लझलाईन भाडते�वावर उपल�ध 

क@न घे\यास, एकूण रVVम @  38 लाख 11 हजार 400 @पये माW इतVया 

खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 163.. 163.. 163.. 163.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई 1ेWातील वाशी, सेVटर- 8 व बेलापरु, सेVटर-12 येथील जल?न:सारण 

उदंचन क" �ामgये 500KVA चे नवीन  डझेल जनरेटर बस<वणेबाबत, आयVुतांच े

�दनांक 15/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2551/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 799. . 799. . 799. . 799.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई 1ेWातील वाशी, सेVटर-8 व बेलापरु, सेVटर-12 येथील जल?न:सारण 

उदंचन क" �ामgये 500KVA चे नवीन  डझले जनरेटर बस<वणे�या 

कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय 

रVVम @ 89 लाख 19 हजार 184 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 

9शासकfय मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 164.. 164.. 164.. 164.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे,सेVटर-16, भखुंड >.8 व 8एस येथे दैन�दन माकe ट <वक�सत 

करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 15/12/2018 च े पW >. नमुमंपा/श.अ./ 

2555/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 800. . 800. . 800. . 800.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे,सेVटर-16, भखुंड >.8 व 8एस येथ े दैन�दन माकe ट <वक�सत 

करणे�या कामासबंधंातील  95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , 

अदंाजपWकfय रVकम @  52 लाख 76 हजार 185 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 165.. 165.. 165.. 165.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ठाणे- बेलापरु र5�यावर8ल ऐरोल8 ट8-जVशन येथील चौकाच ेकॉ�>ट8करण करणे 

तसेच गटर व क'�हट�ची सधुारणे करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 15/12/2018 

चे पW >. नमुमंपा/श.अ./2556/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 801. . 801. . 801. . 801.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ठाणे- बेलापरु र5�यावर8ल ऐरोल8 ट8-जVशन येथील चौकाच ेकॉ�>ट8करण करणे 

तसेच गटर व क'�हट�ची सधुारणे करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू 

कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 3 कोट8 39 लाख 63 

हजार 284 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 166.. 166.. 166.. 166.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे <वभागातील सेVटर 1 त े4 मधील मदैानाची सधुारणा करणेबाबत., 

आयVुतांच े�दनांक 15/12/2018 चे पW >. नमुमंपा/श.अ./2557/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 802. . 802. . 802. . 802.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे <वभागातील सेVटर 1 त े 4 मधील मदैानाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय 

रVVम @ 41 लाख 26 हजार 319 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 

9शासकfय मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 167.. 167.. 167.. 167.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ <वभागातील सेVटर-16 व 18 येथील �ी बालाजी सोसा. त े�शवाजी चौक 

त े महाल�मी सोसायट8 येथील गटर व पदपथाची सधुारणा करणेबाबत, 

आयVुतांच े�दनांक 15/12/2018 चे पW >. नमुमंपा/श.अ./2558/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 803. . 803. . 803. . 803.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने@ळ <वभागातील सेVटर-16 व 18 येथील �ी बालाजी सोसा. त े�शवाजी चौक 

त े महाल�मी सोसायट8 येथील गटर व पदपथाची सधुारणा करणे�या 

कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय 

रVVम @ 1 कोट8 71 लाख 98 हजार 430 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 168.. 168.. 168.. 168.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ <वभागातील सेVटर- 20अे, येथील र5त े , गटर व पदपथाची सधुारणा 

करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 15/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2559/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 804. . 804. . 804. . 804.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "ने@ळ <वभागातील सेVटर- 20अे, येथील र5त े , गटर व पदपथाची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , 

अदंाजपWकfय रVVम @ 87 लाख 81 हजार 190 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 169.. 169.. 169.. 169.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ 9भाग >. 95, सेVटर-20 येथ े गटर व पदपथाची द@ु5ती करणे तसेच 

उव�Kरत �ठकाणी नवीन जलवा�ह(या परुवणे व टाकणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 

15/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2560/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 805. . 805. . 805. . 805.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने@ळ 9भाग >. 95, सेVटर-20 येथ ेगटर व पदपथाची द@ु5ती करणे तसेच 

उव�Kरत �ठकाणी नवीन जलवा�ह(या परुवणे व टाकणे�या कामासबंधंातील 

95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 1 कोट8 

7 लाख 50 हजार 108 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय 

मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 170.. 170.. 170.. 170.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ सेVटर-11 मधील 5टेप गाड�न व सरदार व'लभभाई पटेल गाड�नची 

सधुारणा करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 15/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2561/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 806. . 806. . 806. . 806.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने@ळ सेVटर-11 मधील 5टेप गाड�न व सरदार व'लभभाई पटेल गाड�नची 

सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह 

, अदंाजपWकfय रVVम @ 48 लाख 46 हजार 624 @पये माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 171.. 171.. 171.. 171.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

तभुe <वभागातील सानपाडा कारशडे जवळ सानपाडा-जुईनगर रे'वे लेवल 

>ॉ�सगंवर उडडाणपलु (ROB) बांधणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 15/12/2018 च े

पW >. नमुमंपा/श.अ./2562/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 807. . 807. . 807. . 807.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"तभुe <वभागातील सानपाडा कारशडे जवळ सानपाडा-जुईनगर रे'वे लेवल 

>ॉ�सगंवर उडडाणपलु (ROB) बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू 

कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 78 कोट8 45 लाख 65 

हजार 650 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी."  

?न?न?न?नण�यण�यण�यण�य....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 172.. 172.. 172.. 172.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

सी.बी.डी. बेलापरु क'पत@ सोसा. त े हायवे पय�त�या स"�ल ना'याची सधुारणा 

करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 15/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2563/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 808. . 808. . 808. . 808.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"सी.बी.डी. बेलापरु क'पत@ सोसा. त ेहायवे पय�त�या स"�ल ना'याची सधुारणा 

करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , 

अदंाजपWकfय रVVम @ 2 कोट8 37 लाख 39 हजार 643 @पये माW इतVया 

खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 173.. 173.. 173.. 173.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी, से.6 येथील एम.ट8.एन.एल ऑ�फस त ेचं�लेखा सोसायट8 पय�त आरसीसी 

पावसाळी गटर व पदपथ बांधणेबाब, आयVुतांच े�दनांक 15/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2566/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 809. . 809. . 809. . 809.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी, से.6 येथील एम.ट8.एन.एल ऑ�फस त ेचं�लेखा सोसायट8 पय�त आरसीसी 

पावसाळी गटर व पदपथ बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 1 कोट8 11 लाख 280 @पये माW 

इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 174.. 174.. 174.. 174.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

�दघा 9भाग >. 3, �बदं ु माधवनगर येथे दफनभमुी बांधणेबाबत (मिु5लम व 

4¡�चन समाजाकर8ता), आयVुतांच े �दनांक 17/12/2018 च े पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2568/ 2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 810. . 810. . 810. . 810.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "�दघा 9भाग >. 3, �बदं ु माधवनगर येथे दफनभमुी (मिु5लम व 4¡�चन 

समाजाकर8ता) बांधणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात आले'या 

बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 49 लाख 54 हजार 882 @पये माW इतVया 

खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 175.. 175.. 175.. 175.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ, सेVटर-12 व 14 येथील र5�यांची सधुारणा करणेबाबत, आयVुतांच े

�दनांक 17/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2571/ 2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 811. . 811. . 811. . 811.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "ने@ळ, सेVटर-12 व 14 येथील र5�यांची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 

95तावात, नमदू कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 1 कोट8 

93 लाख 87 हजार 675 @पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 

9शासकfय मजंुर8 दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 176.. 176.. 176.. 176.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने@ळ <वभागातील जुईनगर, सेVटर-24, �शरवणे गणेश मदं8रासमोर8ल 

आर.सी.सी. गटाराची सधुारणा करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 17/12/2018 च े

पW >. नमुमंपा/श.अ./2572/ 2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 812. . 812. . 812. . 812.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "ने@ळ <वभागातील जुईनगर, सेVटर-24, �शरवणे गणेश मदं8रासमोर8ल 

आर.सी.सी. गटाराची सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू 

कर\यात आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 44 लाख 36 हजार 451 

@पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 177.. 177.. 177.. 177.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

पKरमडंळ-1 अतंग�त बेलापरु, ने@ळ, वाशी व तभुe <वभागातील 5मशानभमुीच े

वा<ष�क देखभाल व द@ु5ती करणेबाबत, आयVुतांच े�दनांक 18/12/2018 च ेपW 

>. नमुमंपा/ श.अ./1499/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 813. . 813. . 813. . 813.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

 "पKरमडंळ-1 अतंग�त बेलापरु, ने@ळ, वाशी व तभुe <वभागातील 5मशानभमुीच े

वा<ष�क देखभाल व द@ु5ती करणे�या कामासबंधंातील 95तावात, नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह , अदंाजपWकfय रVVम @ 3 कोट8 55 लाख 49 हजार 163 

@पये माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

?नर्?नर ्?नर ्?नरण्यणयणयणय....    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 178.. 178.. 178.. 178.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

पKरमडंळ-2 अतंग�त कोपरखैरणे, घणसोल8, ऐरोल8 व �दघा <वभागातील 

5मशानभमुीच े वा<ष�क देखभाल व द@ु5ती करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 

19/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2581/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 814. . 814. . 814. . 814.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"पKरमडंळ-2 अतंग�त कोपरखैरणे, घणसोल8, ऐरोल8 व �दघा <वभागातील 

5मशानभमुीच े वा<ष�क देखभाल व द@ु5ती करणेबाबत�या कामासबंधंातील 

95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रVकम 6. 3 कोट8, 53 

लाख, 46 हजार 460 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 179.. 179.. 179.. 179.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ऐरोल8, से.20बी येथील �लगंनदंोबा सोसायट8 (भखुंड >. 61बी) त े �दारकामाई 

अपाट�म"ट (भखुंड >.68ए) �या मागील बाजुस ना'याचे बांधकाम करणेबाबत, 

आयVुतांच े�दनांक 19/12/2018 चे पW >. नमुमंपा/का.अ�भ.(ऐ)/2582/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 815. . 815. . 815. . 815.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ऐरोल8 से.20बी येथील �लगंनदंोबा सोसायट8 (भखुंड >. 61बी) त े �दारकामाई 

अपाट�म"ट (भखुंड >.68ए) �या मागील बाजुस ना'याच े बांधकाम करणे�या 

कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रVकम 6. 

35 लाख, 73 हजार 895 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय 

मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 180.. 180.. 180.. 180.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ऐरोल8, से.20बी येथील अतंग�त र5�याची डांबर8करण क@न सधुारणा करणेबाबत, 

आयVुतांच े�दनांक 19/12/2018 चे पW >. नमुमंपा/श.अ/2583/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 816. . 816. . 816. . 816.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ऐरोल8, से.20बी येथील अतंग�त र5�याची डांबर8करण क@न सधुारणा 

करणेबाबत�या, कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, 

एकूण रVकम 6. 31 लाख, 80 हजार 527 माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 181.. 181.. 181.. 181.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी कोपर8गांव येथील हनमुान मदं8र त े कोपर8गांव चौक व हनमुान 

मदं8रामागील र5�याची सधुारणा व डांबर8करण करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 

19/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2584/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 817. . 817. . 817. . 817.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी कोपर8गांव येथील हनमुान मदं8र त े कोपर8गांव चौक व हनमुान 

मदं8रामागील र5�याची सधुारणा व डांबर8करण करणे�या कामासबंधंातील 

95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रVकम 6. 2 कोट8, 66 

लाख, 01 हजार 652 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 

दे\यात यावी." 

?नण�य?नण�य?नण�य?नण�य....    मंममंंमंजरूजरूजूरजरू....    

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 182.. 182.. 182.. 182.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे <वभागातील पावणेगांव येथील भखुंड >. OS-2(C) येथे उदयान 

<वक�सत करणेबाबत, आयVुतांच े �दनांक 19/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2586/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 818. . 818. . 818. . 818.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे <वभागातील पावणेगांव येथील भखुंड >. OS-2(C) येथे उदयान 

<वक�सत करणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, 

एकूण रVकम 6. 1 कोट8, 82 लाख, 40 हजार 750 माW इतVया खचा�स, 

सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी." 

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 183.. 183.. 183.. 183.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने6ळ <वभागातील से.19ए मधील भ.ु>.75 त े ?नल�सgद8 सोसायट8 पयTत�या 

र5�याची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या 95तावाबाबत, आयVुतांच े �दनांक 

19/12/2018 च ेपW >. नमुमंपा/श.अ./2587/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 819.. 819.. 819.. 819.        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"ने6ळ <वभागातील से.19ए मधील भ.ु>.75 त े ?नल�सgद8 सोसायट8 पयTत�या 

र5�याची डांबर8करणाने सधुारणा करणे�या कामासबंधंातील 95तावात नमदू 

कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रVकम 6. 59 लाख, 36 हजार 062 माW 

इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 9शासकfय मजुंर8 दे\यात यावी."  

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

तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . >>>>. 184.. 184.. 184.. 184.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या म�ुय जलवा�हनी�या सकुापरू येथील पलुाचे तसेच 

बारवई व �शवकर येथील chairs चे <व�श�ट पgदतीने द6ु5ती करणे�या 

95तावाबाबत, आयVुतांचे �दनांक 19/12/2018 चे पW >. 

नमुमंपा/श.अ./2588/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 820. . 820. . 820. . 820.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24  डस"बर डस"बर डस"बर डस"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या म�ुय जलवा�हनी�या सकुापरू येथील पलुाच े

तसेच बारवई व �शवकर येथील chairs च े<व�श�ट पgदतीने द6ु5ती करणे�या 

कामासबंधंातील 95तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रVकम 6. 4 

कोट8, 35 लाख, 82 हजार 137 माW इतVया खचा�स, सचु<व'या9माणे, 

9शासकfय मजंुर8 दे\यात यावी." 

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

    

        सह8सह8सह8सह8////----    

            ((((cचWाcचWाcचWाcचWा    बा<व5करबा<व5करबा<व5करबा<व5कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सcचवसcचवसcचवसcचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


