नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा

महानगरपालकेया श
ु वार, दनांक 20 ऑग"ट 2019 रोजी भरले(या माहे ऑग"ट 2019
मह)याया सवसाधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं123त आ5ण मसद
ु ा "व6पात
खाल8ल9माणे आहे .:<वषय . 1

9>नो?तरे

दनांक 20 ऑग"ट
2019
@नणय

मंजरू

<वषय . 2

कोपरखैरणे काय2B
े ातील एम.बी.पी. महापे येथील भ.ु . ए-602 समोर हे Fह8 डयट
ु 8

दनांक 20 ऑग"ट

पावसाळी गटर व बॉJस क(Fहट बांधणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

2019

11/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1498/2019.

ठराव .
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"कोपरखैरणे काय2ेBातील एम.बी.पी. महापे येथील भ.ु . ए-602 समोर
हे Fह8 डयट
ं ातील 9"तावात
ु 8 पावसाळी गटर व बॉJस क(Fहट बांधणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम 6. 75 लाख, 59 हजार, 458 माB
इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 3

वाशी <वभागातील सेJटर-28 येथील ना(या लगतया T8 बे(टची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1500/

2019

2019.

ठराव . 1265
दनांक 20 ऑग"ट

"वाशी <वभागातील सेJटर-28 येथील ना(या लगतया T8 बे(टची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

2019

6. 49 लाख, 05 हजार, 295 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय

@नणय

मंजरू

<वषय . 4

वाशी सेJटर-7 येथील जागत
ु ोभकरण
ृ >े वर तलावाचे व सभोवतालया पVरसराचे सश

मंजुर8 दे Pयात यावी."

दनांक 20 ऑग"ट व सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB .
2019

नमम
ंु पा/श.अ./1501/2019.

ठराव . 1266

"वाशी सेJटर-7 येथील जागत
ृ >े वर तलावाचे व सभोवतालया पVरसराचे

दनांक 20 ऑग"ट सश
ं ातील 9"तावात नमद
करPयात
ु ोभकरण व सध
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
2019

आले(या बाबींसह, एकूण रJकम 6. 1 कोट8, 75 लाख, 17 हजार, 965 माB
इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 5

बेलापरु

<वभागातील

पारसक

हल

येथे

9े2णीय

"थळ

<वकसत

करणेया

दनांक 20 ऑग"ट 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1502/
2019
ठराव . 1267

2019.
"बेलापरु <वभागातील पारसक हल येथे 9े2णीय "थळ <वकसत करणेया

दनांक 20 ऑग"ट कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम 6. 27
2019

लाख, 13 हजार, 421 माB इतJया खचास, तसेच पारसक हलया पव
ु  आ5ण
पि>चमेस Fहयग
ंु गॅलर8 करणे या सध
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8
ु ारणेसह सच
दे Pयात यावी.

@नणय

सध
ु ारणेसह मंजरू

<वषय . 6

बेलापरु <वभागातील सी.बी.डी. सेJटर-1ए अिYनशमन कZ[ ते शास\कय कॉलनी

दनांक 20 ऑग"ट

पयतया र"?याची सध
ु ारणा व ]ं द8 वाढ<वणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

2019

15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1503/2019.

ठराव . 1268
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"बेलापरु <वभागातील सी.बी.डी. सेJटर-1ए अिYनशमन कZ[ ते शास\कय
कॉलनी पयतया र"?याची सध
ं ातील 9"तावात
ु ारणा व ]ं द8 वाढ<वणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम 6. 58 लाख, 49 हजार, 959 माB
इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 7

बेलापरु <वभागातील सी.बी.डी. सेJटर-4 एम.जी.एम. हॉ"पीटल ते सायन पनवेल

दनांक 20 ऑग"ट

हायवे पयतया गटराची व पदपथाची द]
ु "ती करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे

2019

दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ंु पा/श.अ./1504/2019.

ठराव . 1269
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"बेलापरु <वभागातील सी.बी.डी. सेJटर-4 एम.जी.एम. हॉ"पीटल ते सायन
पनवेल हायवे पयतया गटराची व पदपथाची द]
ं ातील
ु "ती करणेया कामासंबध
9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम 6. 1 कोट8, 25 लाख,
51 हजार, 046 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात
यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 8

बेलापरु <वभागातील ने]ळ सेJटर-50 एन.आर.आय. सिFहस र"?याची सध
ु ारणा

दनांक 20 ऑग"ट

करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ंु पा/श.अ./
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम

2019

1505/2019.

ठराव . 1270
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"बेलापरु <वभागातील ने]ळ सेJटर-50 एन.आर.आय. सिFहस र"?याची
सध
ं ातील 9"तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले(या बाबींसह,
एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 74 लाख, 54 हजार, 407 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 9

बेलापरु <वभागातील सेJटर-8बी भख
ु ंड . 20सी येथे समाजमंदर बांधणेया

दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1506/

2019

2019.

ठराव . 1271
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"बेलापरु

<वभागातील

सेJटर-8बी

भख
ु ंड

.

20सी

येथे

समाजमंदर

बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण
रJकम

6. 3 कोट8, 54 लाख, 89 हजार, 883 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 10

दघा <वभागातील 9भाग . 2, ई>वरनगर येथील एच ट8/ एल ट8 उपर8 <वज

दनांक 20 ऑग"ट

वाह)या भु मगत करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB

2019

. नमम
ुं पा/श.अ./1509/2019.

ठराव . 1272
दनांक 20 ऑग"ट

"दघा <वभागातील 9भाग . 2, ई>वरनगर येथील एच ट8/ एल ट8 उपर8
<वज वाह)या भु मगत करणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

6. 77 लाख, 25 हजार, 735 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

<वषय . 11

घणसोल8 <वभागातील र"?यांची वा<षक दे खभाल व द]
ु "ती करणेया 9"तावाबाबत,

दनांक 20 ऑग"ट

आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1510/2019.

2019
ठराव . 1273
दनांक 20 ऑग"ट

"घणसोल8 <वभागातील र"?यांची वा<षक दे खभाल व द]
ु "ती करणेया
कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 2

2019

कोट8, 67 लाख, 09 हजार, 629 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय

@नणय

मंजरू

<वषय . 12

तभ
ु a <वभागातील ट8ट8सी औदयोcगक 2ेBातील सी dलॉक मधील स<वता केमकल

दनांक 20 ऑग"ट
2019

मंजरु 8 दे Pयात यावी."

जंJशन ते शालमार कंपनी जंJशन पयत मे. बी.पी.सी.एल. कंपनीमाफत खोदकाम
करPयात येणा-या कॉRट र"?याची पन
 थापना करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु "
ु तांचे
दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1513/2019.

ठराव . 1274
दनांक 20 ऑगसट्ट्
2019

"तभ
ु a <वभागातील ट8ट8सी औदयोcगक 2ेBातील सी dलॉक मधील स<वता
केमकल जंJशन ते शालमार कंपनी जJशंन पयत मे. बी.पी.सी.एल. कंपनीमाफत
खोदकाम करPयात येणा-या कॉRट र"?याची पन
 थापना करणेया कामासंबध
ं ातील
ु "
9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 2 कोट8, 84 लाख,

68 हजार, 968 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात
यावी.
@नणय

मंजरू

<वषय . 13

सानपाडा सेJटर-17 येथील भख
ु ंड . 2 व 3 समोर डांबर8 र"ता, पावसाळी gेन व

दनांक 20 ऑग"ट

पदपथ बांधणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/श.अ./1514/2019.

ठराव . 1275
दनांक 20 ऑग"ट

"सानपाडा सेJटर-17 येथील भख
ु ंड . 2 व 3 समोर डांबर8 र"ता, पावसाळी
gेन व पदपथ बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 14

ने]ळ <वभागातील सेJटर-9 येथील डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर उदयानांचे नत
ु नीकरण

दनांक 20 ऑग"ट
2019

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

करणेया

2019

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

15/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/उदयान/ 1385/2019.

ठराव . 1276
दनांक 20 ऑग"ट

6. 45 लाख, 57 हजार, 562 माB इतJया खचास,

"ने]ळ <वभागातील सेJटर-9 येथील डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर उदयानांचे
नत
ं ातील 9"तावात नमद
ु नीकरण करणेया कामासंबध
ू करPयात आले(या बाबींसह,
एकूण

रJकम

6.

47

लाख,

59

हजार,

310

माB

इतJया

खचास,

सच
ु <व(या9माणे, मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 15

तभ
ु a <वभागातील पामबीच र"?यावर नवीन दवाब?ती लावणेया 9"तावाबाबत,

दनांक 20 ऑग"ट आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1515/2019.
2019
ठराव . 1277

"तभ
ु a

<वभागातील

पामबीच

र"?यावर

नवीन

दवाब?ती

लावणेया

दनांक 20 ऑग"ट कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम
2019

कोट8, 13 लाख, 64 हजार, 523 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय
मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

6. 3

मंजरू

<वषय . 16

म.औ.<व. महामंडळ 2ेBात सी व डी dलॉकमhये <व<वध र"?यावर दवाब?तीची सोय

दनांक 20 ऑग"ट

करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 15/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./

2019

1518/2019.

ठराव . 1278
दनांक 20 ऑग"ट

"म.औ.<व.

महामंडळ

2ेBात

सी

व

डी

dलॉकमhये

<व<वध

र"?यावर

दवाब?तीची सोय करणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 17

वाशी सेJटर-16ए येथील <वiणुदास भावे नाटयगहृ ाची नत
ु नीकरण व सध
ु ारणा

दनांक 20 ऑग"ट
2019

खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

करणेया

2019

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

15/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/श.अ./ 1517/2019.

ठराव . 1279
दनांक 20 ऑग"ट

6. 5 कोट8, 58 लाख, 70 हजार, 790 माB इतJया

"वाशी सेJटर-16ए येथील <वiणुदास भावे नाटयगह
ु नीकरण व
ृ ाची नत
सध
ं ातील 9"तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले(या बाबींसह,
"वाशी सेJटर-16ए येथील <वiणद
ु ास भावे नाटयगह
ु नीकरण व सध
ु ारणा
ृ ाची नत
करणेया एकूण रJकम

6. 12 कोट8, 79 लाख, 41 हजार, 202 माB मhये

रJकम ] 2 कोट8 16 लाख 75 हजार 332 इतकR वाढ झालेल8 असन
ु सध
ु ार8त
एकुण रJकम ]. 14 कोट8, 96 लाख, 16 हजार, 534 माB इतJया सध
ु ार8त
खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 18

ऐरोल8 <वभागातील सेJटर-3 येथे डी. आय. जलवाहनी परु <वणे व टाकणेया

दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1526/

2019

2019.

ठराव . 1280
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"ऐरोल8 <वभागातील सेJटर-3 येथे

डी. आय.

जलवाहनी परु <वणे व

टाकणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण
रJकम

6. 51 लाख, 76 हजार, 818 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे,

9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 19

ऐरोल8 <वभागातील दवागाव येथील जु)या मल@न:"सारण वाह)या बदलणेया

दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत, आयJ
ंु पा/श.अ./1527/
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम

2019

2019.

ठराव . 1281
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"ऐरोल8

<वभागातील

दवागाव

येथील

जु)या

मल@न:"सारण

वाह)या

बदलणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण
रJकम

6. 60 लाख, 45 हजार, 534 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे,

9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 20

ऐरोल8 9.. 16 से. 16 येथे मल@न:"सारण वाह)या टाकPयाकर8ता खोदले(या

दनांक 20 ऑगसट्ट् चरांचे पन
 iृ ठlकरण क]न र"?याची द]
ु प
ु "ती व सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत,
2019

आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1528/2019.

ठराव . 1282

"ऐरोल8 9.. 16 से. 16 येथे मल@न:"सारण वाह)या टाकPयाकर8ता खोदले(या

दनांक 20 ऑग"ट चरांचे पन
 iृ ठlकरण क]न र"?याची द]
ं ातील
ु प
ु "ती व सध
ु ारणा करणेया कामासंबध
2019

9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 39 लाख, 66

हजार, 918 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 21

ऐरोल8 9.. 17 से. 4 येथे मल@न:"सारण वाह)या टाकPयाकर8ता व महानगर गॅस

दनांक 20 ऑग"ट

ल. यांनी खोदले(या चरांचे पन
 iृ ठlकरण क]न र"?याची द]
ु प
ु "ती व सध
ु ारणा

2019

करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./
1529/2019.

ठराव . 1283
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"ऐरोल8 9.. 17 से. 4 येथे मल@न:"सारण वाहPया टाकPयाकर8ता व
महानगर गॅस ल. यांनी खोदले(या चरांचे पन
 iृ ठlकरण क]न र"?याची द]
ु प
ु "ती व
सध
ं ातील 9"तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले(या बाबींसह,
एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 16 लाख, 67 हजार, 046 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 22

दघा <वभागातील र"?यांची वा<षक दे खभाल व द]
ु "ती करणेया 9"तावाबाबत,

दनांक 20 ऑग"ट

आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1530/2019.

2019
ठराव . 1284
दनांक 20 ऑग"ट

"दघा

<वभागातील

र"?यांची

वा<षक

दे खभाल

व

द]
ु "ती

कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

करणेया
6. 93

2019

लाख, 60 हजार, 337 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8

@नणय

मंजरू

<वषय . 23

घणसोल8 <वभागातील तळवल8 गाव मधील संधुदग
ु  चाळ पVरसरात मल@न:"सारण

दनांक 20 ऑग"ट

वाह)या टाकणे व मलउदं चन कZ[ बांधणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

2019

दे Pयात यावी."

16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1531/2019.

ठराव . 1285
दनांक 20 ऑग"ट

"घणसोल8 <वभागातील तळवल8 गाव मधील संधद
ु ग
ु  चाळ पVरसरात
मल@न:"सारण वाह)या टाकणे व मलउदं चन कZ[ बांधणेया कामासंबध
ं ातील

2019

9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 86 लाख, 30

@नणय

मंजरू

<वषय . 24

घणसोल8 <वभागातील घणसोल8 गावातील रानकर आळी, नवघर आळी, mहाBे आळी

दनांक 20 ऑग"ट

व गावालगत ग]
ु द?त चाळ, बाळाराम वाडी, द?तनगर, काnRबाबा नगर या पVरसरात

हजार, 361 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

2019

उवVरत ठकाणी मल@न:"सारण वाहनी टाकणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

ठराव . 1286

"घणसोल8 <वभागातील घणसोल8 गावातील रानकर आळी, नवघर आळी, mहाBे आळी

दनांक 20 ऑग"ट

व गावालगत ग]
ु द?त चाळ, बाळाराम वाडी, द?तनगर, काnRबाबा नगर या पVरसरात

2019

16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1532/2019.

उवVरत ठकाणी मल@न:"सारण वाहनी टाकणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू
करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 19 लाख, 75 हजार, 822

माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 25

घणसोल8 <वभागातील नोसल नाका आ5ण सेJटर-25 येथे मल@न:"सारण वाहनी

दनांक 20 ऑग"ट टाकणे व मलउदं चन कZ[ बांधणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019
2019

चे पB . नमम
ंु पा/श.अ./1533/2019.

ठराव . 1287

"घणसोल8 <वभागातील नोसल नाका आ5ण सेJटर-25 येथे मल@न:"सारण

दनांक 20 ऑग"ट वाहनी टाकणे व मलउदं चन कZ[ बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू
2019

करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 2 कोट8, 54 लाख, 15 हजार, 347

माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 26
दनांक 20 ऑग"ट
2019

ठाणे बेलापरु र"?यावर8ल Vरलायबल 3लाझा ते ऐरोल8 नाJयापयत गटर व पदपथ
बांधणेया

2019

आयJ
ु तांचे

दनांक

16/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1538/2019.

ठराव . 1288
दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत,

"ठाणे बेलापरु र"?यावर8ल Vरलायबल 3लाझा ते ऐरोल8 नाJयापयत गटर व
पदपथ बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,
एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 40 लाख, 99 हजार, 034 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 27

बेलापरु <वभागातील गणपतशेठ तांडल
े मैदानाची सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत,

दनांक 20 ऑग"ट

आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1537/2019.

2019
ठराव . 1289
दनांक 20 ऑग"ट

"बेलापरु

<वभागातील

गणपतशेठ

तांडल
े

मैदानाची

सध
ु ारणा

करणेया

कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 1

2019

कोट8, 32 लाख, 89 हजार, 299 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय

@नणय

मंजरू

<वषय . 28

ने]ळ <वभागातील जुईनगर सेJटर-25 येथील सख
ु शांती नसर8 समोर आर.सी.सी

दनांक 20 ऑग"ट
2019

मंजुर8 दे Pयात यावी."

गटर

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

16/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/श.अ./ 1539/2019.

ठराव . 1290
दनांक 20 ऑग"ट

बांधणेया

"ने]ळ <वभागातील जुईनगर सेJटर-25 येथील सख
ु शांती नसर8 समोर
आर.सी.सी गटर

बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, एकूण रJकम

6. 63 लाख, 73 हजार, 721 माB इतJया खचास,

@नणय

मंजरू

<वषय . 29

नवी मब
ुं ई महानगरपालका ]Yणालयांमhये यांoBकR पदधतीने साफसफाईया कंBाट8

सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

दनांक 20 ऑग"ट कामाया खचास 9शास\कय मा)यता मळणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक
2019

16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/आरोYय/4062/2019.

ठराव . 1291

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका ]Yणालयांमhये यांoBकR पदधतीने साफसफाईया कंBाट8

दनांक 20 ऑग"ट कामाया खचास 9शास\कय मा)यता मळणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू
2019

करPयात आले(या बाबींसह, नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया सावज@नक ]Yणालय
वाशी, ने]ळ, ऐरोल8 व माता बाल ]Yणालय बेलापरू , तभ
ु a, कोपरखैरणे या
]Yणालयांमhये यांoBकR पhदतीने साफसफाई करणेकर8ता पVरशiट ‘अ’ नस
ु ार वा<षक
अंदाजीत खच रJकम

6. 19 कोट8, 13 लाख, 64 हजार, 661 माB इतका व

?यानस
ु ार पाच वषाकर8ता रJकम

6. 95 कोट8, 68 लाख, 23 हजार, 304 माB

इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 30

बेलापरु <वभागातील सी.बी.डी. बेलापरु सेJटर-9ए स@ु नल गाव"कर मैदानातील

दनांक 20 ऑग"ट "टे जची पन
 ांधणी व पVरसराची सध
ु ब
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे
2019

दनांक 16/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1540/2019.

ठराव . 1292

"बेलापरु

<वभागातील

सी.बी.डी.

बेलापरु

सेJटर-9ए

स@ु नल

गाव"कर

दनांक 20 ऑग"ट मैदानातील "टे जची पन
 ांधणी व पVरसराची सध
ं ातील
ु ब
ु ारणा करणेया कामासंबध
2019

9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 54 लाख, 50

हजार, 769 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 31

सावल8 गांव (नवी मब
ंु ई) येथील गावठाणाचे पन
ु वसन करणेया 9"तावाबाबत,

दनांक 20 ऑग"ट

आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/मालम?ता/1908/2019.

2019
ठराव . 1293
दनांक 20 ऑग"ट

"सावल8 गांव (नवी मब
ंु ई) येथील गावठाणाचे पन
ु वसनाबाबतया 9"तावात
नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, "सावल8 गांव (नवी मब
ुं ई) येथील गावठाणाचे

2019

पन
ु वसनाबाबतया एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 32

tीम पiु पा मातेले यांना Fयवसायासाठl पयायी जागा उपलdध क]न दे णेया

दनांक 20 ऑग"ट
2019

इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

9"तावाबाबत,

2019

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/मालम?ता/1907/2019.

ठराव . 1294
दनांक 20 ऑग"ट

6. 10 कोट8, 59 लाख, 16 हजार, 800 माB

"tीम. पiु पा मातेले यांना Fयवसायासाठl पयायी जागा उपलdध क6न दे णे
बाबतया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह सदयि"थतीत शवकॉलनी,
ऐरोल8, सेJटर-1, घर मांक 1945 या ठकाणी 8 सटसचे सावज@नक शौचालय
सिु "थतीत असन
नागर8कांया वापरात आहे . सदरचे शौचालय हट<वणे शJय
ु
नस(याने <वशेष बाब mहणुन tी. पiु पा <वठठल मातेले यांना भख
ु ंड  23डी,
सेJटर-5, ऐरोल8 येथील फेर8वाला/हॉकस झोनमधील एसीट8डी/पीओसी/म(क बथ
ु
जवळील 2ेB-56 (7”0” X 8”0”) चौ.फु जागा @न<वदा न माग<वता “रे डी रे कनर”
दराने 9?येक वषz लFह ॲPड लायस)स करारनामा करPयाया अट8वर उपलdध
क]न दे णे या ऐवजी ]. 500/500/- 9@तमहा अशा 9कारे आकारणी करणे या सध
ु ारणेसह
मा. महाराiT महानगरपालका अcध@नयमाचे कलम 79 9माणे मा. महापालका
सवसाधारण सभेची, सच
ु <व(या9माणे, मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

सध
ु ारणेसह मंजरू

<वषय . 33

नमम
ंु पाया सव ]Yणालये व नागर8 आरोYय 9ाथमक कZ[ामhये एन.आय. सी चे ई-

दनांक 20 ऑग"ट
2019

हॉ"पीटल

9"तावाबाबत,

2019

9णाल8

आयJ
ु तांचे

राब<वPयासाठl
दनांक

मन
ु iयबळ

17/07/2019

उपलdध
चे

करणेया
पB

.

नमम
ंु पा/आरोYय/4094/2019.

ठराव . 1295
दनांक 20 ऑग"ट

संगणक

"नमम
ुं पाया

सव

]Yणालये

व

नागर8

आरोYय

9ाथमक

कZ[ामhये

एन.आय.सी चे ई-हॉ"पीटल संगणक 9णाल8 राब<वPयासाठl मन
ु iयबळ उपलdध
करणेया 9"तावात सावज@नक ]Yणालय– वाशी/ने]ळ/ऐरोल8, माता बाल ]Yणालयबेलापरू / कोपरखैरणे/तभ
ु a व सव नागर8 9ाथमक आरोYय कZ[, आरोYय म}
ु यालय या
ठकाणी

ई-हॉ"पीटल

संगणक

9णाल8

राब<वPयासाठl

Bय"त

सं"थेमाफत

(Outsourcing) कुशल वगवार8तील अथवा महाराiT माहती तंBान महामंडळाकडून
IT Office Assistant या वगवार8तील यापैकR जे सहज उपलdध होईल याऐवजी
सदरची संगणक 9णाल8 मनiु यबळामाफत चाल<वPयासाठl जो कंBाटदार नेमला जाईल
?याचे नवी मब
ंु ई काय2B
े ात म}
ु य कायालय असणे आव>यक तसेच सदयि"थतीत
\कमान 82 मनiु यबळ परु <वणेकर8ता 82 मनiु यबळाची शै25णक आहता \कमान 12
वी उ?तीण व संगणकRय ान अवगत अस(याचे 9माणपB (MS
(MS-CIT व त?सम)
त?सम)
तसेच इंजी व मराठl टाय<पंग 30 श.9,म.
म. आव>यक या सध
ह,
ु ारणेसह,
कामावर "ई-हॉ"पीटल अंमलबजावणी करणे" या लेखाशषाखाल8ल

सदर

नमद
ू करPयात

आले(या बाबींसह, वा<षक रJकम 6. 3 कोट8, 28 लाख, 49 हजार,या 9माणे तीन
वषाकर8ता एकूण रJकम 6. 9 कोट8, 85 लाख, 48 हजार, 434 माB इतJया
खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

सध
ु ारणेसह मंजरू

<वषय क् र. 34

बेलापरु <वभागातील ने]ळ सेJटर-21 येथील कृiण कमळ oब(डींग ते राणी

दनांक 20 ऑग"ट

लमीबाई चौक पयतया र"?याची सध
ु ारणा व कृiणकमळ सोसायट8 जवळ नवीन

2019

पावसाळी गटार बांधणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB
. नमम
ंु पा/श.अ./ 1549/2019.

ठराव . 1296
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"बेलापरु <वभागातील ने]ळ सेJटर-21 येथील कृiण कमळ oब(डींग ते राणी
लमीबाई चौक पयतया र"?याची सध
ु ारणा व कृiणकमळ सोसायट8 जवळ नवीन
पावसाळी गटार बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या
बाबींसह, एकूण रJकम

6. 2 कोट8, 28 लाख, 27 हजार, 245 माB इतJया

खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 35

घणसोल8 येथील सZTल पाक (गाडन) चे सम दे खभाल व द]
ु "तीचे कामकाज

दनांक 20 ऑग"ट
2019

पाहणेया

आयJ
ु तांचे

दनांक

16/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/उदयान/1401/2019.

ठराव . 1297
दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत,

"घणसोल8 येथील सZTल पाक (गाडन) चे सम दे खभाल व द]
ु "तीचे
कामकाज पाहणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,

2019

एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 36

संत ाने>वर माऊल8 उदयान सेJटर-12 वाशी येथे संर2क भंतीची सध
ु ारणा

दनांक 20 ऑग"ट
2019

मंजुर8 दे Pयात यावी."

करणेया

2019

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1551/2019.

ठराव . 1298
दनांक 20 ऑग"ट

6. 91 लाख, 85 हजार, 646 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे

"संत ाने>वर माऊल8 उदयान सेJटर-12 वाशी येथे संर2क भंतीची
सध
ं ातील 9"तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले(या बाबींसह,
एकूण रJकम

6. 59 लाख, 23 हजार, 908 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे

9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 37

बेलापरु <वभागातील दवाळे गाव येथील मछl माकaट जवळील म}
ु य र"?याची ]ं द8

दनांक 20 ऑग"ट

वाढवन
ु सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB

2019

. नमम
ुं पा/श.अ./1553/2019.

ठराव . 1299
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"बेलापरु <वभागातील दवाळे गाव येथील मछl माकaट जवळील म}
ु य
र"?याची ]ं द8 वाढवन
ं ातील 9"तावात नमद
ु सध
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 07 लाख, 095 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 38

बेलापरु <वभागातील सेJटर-9 येथील र"?याची सध
ु ारणा व रो हाऊस X Y Z लेन

दनांक 20 ऑग"ट

मधील गटारे बांधणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/श.अ./ 1556/2019.

ठराव . 1300
दनांक 20 ऑग"ट

"बेलापरु <वभागातील सेJटर-9 येथील र"?याची सध
ु ारणा व रो हाऊस X Y
Z लेन मधील गटारे बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

6. 1 कोट8, 24 लाख, 75 हजार, 644 माB इतJया

खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी.

<वषय . 39

नवी

दनांक 20 ऑग"ट

जलशh
<वतरण कं. या 100KV
ु द8करण कZ[ येथे महाराiT राय <वदयत
ु

2019

मब
ंु ई

महानगरपालकेया

भोकरपाडा

येथील

450

द.ल.ल.

2मतेया

सब"टे शन ते नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया 22KV सब"टे शनपयत HT कZबल
टाकणेया

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1560/2019.
ठराव . 1301
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया भोकरपाडा येथील 450 द.ल.ल. 2मतेया
जलशh
<वतरण कं. या 100KV
ु द8करण कZ[ येथे महाराiT राय <वदयत
ु
सब"टे शन ते नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया 22KV सब"टे शनपयत HT कZबल
टाकणेया

कामासंबध
ं ातील

अंदाजपBकRय एकूण रJकम

9"तावात

नमद
ू

करPयात

आले(या

बाबींसह,

6. 65 लाख, 83 हजार, 725 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 40

मोरबे धरण येथील Instumentation ची द]
ु "ती करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे

दनांक 20 ऑग"ट

दनांक 17/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1561/2019.

2019
ठराव . 1302
दनांक 20 ऑग"ट

"मोरबे धरण येथील Instumentation ची द]
ं ातील
ु "ती करणेया कामासंबध
9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

6. 45

2019

लाख, 81 हजार, 725 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजरु 8

@नणय

मंजरू

<वषय . 41

ने]ळ

दनांक 20 ऑग"ट

@नiकासन करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

दे Pयात यावी."

2019

अंदाजपBकRय एकूण रJकम

ने]ळ

@नणय

जलकंु भाचे

6. 30 लाख, 86 हजार, 265 माB इतJया खचास,

<वभागातील सेJटर-14 मधील भख
ु ंड .

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

16 येथे

17/07/2019

माकaट
चे

बांधणेया
पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1565/2019.

ठराव . 1304

2019

उच"तर8य

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

<वषय . 42

दनांक 20 ऑग"ट

संकुलातील

@नiकासन करणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,

मंजरू

2019

जलउदं चन

"ने]ळ <वभागातील सेJटर-9 जलउदं चन संकुलातील उच"तर8य जलकंु भाचे

@नणय

दनांक 20 ऑग"ट

सेJटर-9

नमम
ंु पा/श.अ./1564/ 2019.

ठराव . 1303
दनांक 20 ऑग"ट

<वभागातील

"ने]ळ <वभागातील सेJटर-14 मधील भख
ु ंड . 16 येथे माकaट बांधणेया
कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण
रJकम

6. 8 कोट8, 79 लाख, 73 हजार, 452 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
मंजरू

<वषय . 43

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया आरोYय <वभागात करार पhदतीने (कंBाट8) @नFवळ

दनांक 20 ऑग"ट

ता?परु ?या "व]पात ठोक मानधनावर कायरत त वैदय\कय अcधकार8 यांया

2019

नेमणुकRया

2019

आयJ
ु तांचे

दनांक

18/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/आरोYय/आ"था-3/4097/ 2019.

ठराव . 1305
दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत,

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया आरोYय <वभागात करार पhदतीने(कंBाट8)
@नFवळ ता?परु ?या "व]पात ठोक मानधनावर कायरत त वैदय\कय अcधकार8
यांया नेमणुक मळणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अ.. 1 ते
65 9माणे त वैय\कय अcधकार8 यांची @नयJ
ु ती 9ाcधकार8 ह8 महानगरपालका
अस(याने महाराiT महानगरपालका अcध@नयम कलम 53(1) अ)वये मा)यता
मळणेस, सच
ु <व(या9माणे, 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 44

दघा <वभागात नागर8कांना चालPयासाठl बॅर8अर nR व वॉकेoबल8ट8 संदभातील

दनांक 20 ऑग"ट

त?सम कामे करणेया (फुटपाथ द]
ु "ती, रॅmप बन<वणे, इलेJT8क पोल, फRडर <पलर

2019

श3ट

2019

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/श.अ./1550/2019.

ठराव . 1306
दनांक 20 ऑग"ट

करणे)

"दघा <वभागात नागर8कांना चालPयासाठl बॅर8अर nR व वॉकेoबल8ट8
संदभातील त?सम कामे करणेया कामासंबध
ं ातील (फुटपाथ द]
ु "ती, रॅmप बन<वणे,
इलेJT8क पोल, फRडर <पलर श3ट करणे) 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या
बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 14 लाख, 49 हजार, 266 माB

इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे सध
ु ार8त 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 45

बेलापरु <वभागातील 3लॉट नं. 13 व 13बी सेJटर-50 ने]ळ येथील संर2क भंत

दनांक 20 ऑग"ट
2019

बांधणेया

2019

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/श.अ./1552/2019.

ठराव . 1307
दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत,

"बेलापरु <वभागातील 3लॉट नं. 13 व 13बी सेJटर-50 ने]ळ येथील संर2क
भंत बांधणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
करPयात आले(या बाबींसह,
ू
अंदाजपBकRय एकूण रJकम

6. 35 लाख, 98 हजार, 139 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 46

बेलापरु <वभागातील ने]ळ सेJटर 25 व 27 या सेJटर मधुन वाहणा-या म}
ु य

दनांक 20 ऑग"ट

ना(याची सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB

2019

. नमम
ंु पा/श.अ./1554/2019.

ठराव . 1308
दनांक 20 ऑग"ट

"बेलापरु <वभागातील ने]ळ सेJटर 25 व 27 या सेJटर मधुन वाहणा-या
म}
ं ातील 9"तावात नमद
करPयात
ु य ना(याची सध
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू

2019

आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

6. 3 कोट8, 12 लाख, 67 हजार,

870 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

<वषय . 47
दनांक 20 ऑग"ट
2019

ने]ळ सेJटर-14 भख
ु ंड . पी-14 येथे भाजी व मासळी माकaटचे उवर8त बांधकाम
करणेया

2019

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1563/2019.

ठराव . 1309
दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत,

"ने]ळ सेJटर-14 भख
ु ंड . पी-14 येथे भाजी व मासळी माकaटचे उवर8त
बांधकाम करणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,
अंदाजपBकRय एकूण रJकम

6. 5 कोट8, 1 लाख, 72 हजार, 421 माB इतJया

खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 48

सेJटर-1अे ने]ळ नवी मब
ुं ई येथील छBपती शवाजी महाराज चौकात छBपती

दनांक 20 ऑग"ट

शवाजी महाराज पत
ु ळा उभारणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019

2019

चे पB . नमम
ंु पा/श.अ./1566/2019.

ठराव . 1310
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"सेJटर-1अे ने]ळ नवी मब
ुं ई येथील छBपती शवाजी महाराज चौकात
छBपती शवाजी महाराज पत
ं ातील 9"तावात नमद
ु ळा उभारणेया कामासंबध
ू
करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम
हजार, 757 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे

6. 1 कोट8, 2 लाख, 94
9शासकRय मंजुर8 दे Pयात

यावी."
@नणय

मंजरू

<वषय . 49

ऐरोल8 9.. 15 येथील सेJटर-12,13,14 व 15 मधील र"?याची डांबर8करणाने

दनांक 20 ऑग"ट

सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/श.अ./1568/ 2019.

ठराव . 1311
दनांक 20 ऑग"ट

"ऐरोल8 9..

15

येथील

सेJटर-12,13,14

व 15 मधील

र"?याची

डांबर8करणाने सध
ं ातील 9"तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 50

ऐरोल8 9.. 15 सेJटर-14 येथील म}
ु य उघडया ना(याचे आर.सी.सी. पhदतीने

दनांक 20 ऑग"ट

बांधकाम करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

नमम
ुं पा/श.अ./1569/ 2019.

ठराव . 1312
दनांक 20 ऑग"ट

6. 1 कोट8, 46 लाख, 38 हजार, 120 माB

"ऐरोल8 9.. 15 सेJटर-14 येथील म}
ु य उघडया ना(याचे आर.सी.सी.
पhदतीने बांधकाम करणेया कामासंबध
ं ातील 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 51

कायालयीन फ@नचर साह?याया एकुण 24 बाबींया खरे द8 दरकरार वाढ8व अंदािजत

दनांक 20 ऑग"ट

खचास मा)यता मळणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB

2019

खचास, सच
ु <व(या9माणे मंजरु 8 दे Pयात यावी."

. नमम
ुं पा/भांडार/165/2019.

ठराव . 1313
दनांक 20 ऑग"ट
2019
@नणय

6. 73 लाख, 68 हजार, 163 माB इतJया

"कायालयीन फ@नचर साह?याया एकुण 24 बाबींया खरे द8 दरकरार वाढ8व
अंदािजत खचास मा)यता मळणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,
अंदाजपBकRय वाढ8व एकूण रJकम

6. 1 कोट8, 50 लाख माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे मंजुर8 दे Pयात यावी."
मंजरू

<वषय . 52

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया समाज<वकास <वभागामाफत राब<वPयात येणा-या

दनांक 20 ऑग"ट

शiयव?ृ ती योजनेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 16/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/ स.<व.<व./ 652/2019.

ठराव . 1314
दनांक 20 ऑगसट्ट्
2019

"नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया समाज<वकास <वभागामाफत राब<वPयात
येणा-या शiयव?ृ ती योजनेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह सन
2019-20 या आcथक वषात व पढ
ु े उपरोJत नमद
ु केले(या अट8 शतzसहत
शiयव?ृ ती ची योजना राब<वPयास तसेच अंदाजपBकRय मंजरु 8या मयादेया खचास
अcधन राहुन शiयव?ृ तीया योजना राब<वणेस, सच
ु <व(या9माणे
यावी."

मंजुर8 दे Pयात

@नणय

फेर<वचाराथ 9शासनाकडे परत

<वषय . 53

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेमधील करार पhदतीने (कंBाट) ता?परु ?या "व]पातील

दनांक 20 ऑग"ट
2019

क@नiठ अभयंता संवगातील कमचा-यांया वेतनामhये वाढ करणेया 9"तावाबाबत,
आयJ
ु तांचे

2019

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/9शासन/आ"था-05/9..

37/1946/2019.

ठराव . 1315
दनांक 20 ऑग"ट

दनांक

"नवी

मब
ुं ई

महानगरपालकेमधील

करार

पhदतीने

(कंBाट)

ता?परु ?या

"व]पातील क@नiठ अभयंता संवगातील कमचा-यांया वेतनामhये वाढ करणेया
9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, नवी मब
ुं ई महानगरपालकेमधील करार
पhदतीने

(कंBाट)

ता?परु ?या

"व]पातील

36

क@नiठ

अभयंता

संवगातील

कमचायांना \कमान वेतनाऐवजी 9"ता<वत ठोक मानधन रJकम ]. 30,000/(अ2र8 ]. तीस हजार माB) ऐवजी ]. 40,000/- (अ2र8 ]. चाळीस हजार माB)
दे णेबाबत सच
ु <व(या9माणे मा)यता दे Pयात यावी."
@नणय

सध
ु ारणेसह मंजरू

<वषय . 54

ऐरोल8 सेJटर-3 येथील नमम
ंु पा बस डेपो ते tीराम <वदयालय पयतया र"?यांचे

दनांक 20 ऑग"ट

डांबर8करण करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/श.अ./1582/ 2019.

ठराव . 1316
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"ऐरोल8 सेJटर-3 येथील नमम
ंु पा बस डेपो ते tीराम <वदयालय पयतया
र"?यांचे

डांबर8करण

करणेया

अंदाजपBकRय एकूण रJकम

9"तावात

नमद
ू

करPयात

आले(या

बाबींसह,

6. 27 लाख, 28 हजार, 537 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 55

ने]ळ <वभागातील शरवणे गाव 9.. 89 येथील "वामी सदग]
ु शाळा, मात<ृ पत ृ

दनांक 20 ऑग"ट

छाया अपाट मZट, ताराबाई @नवास व नमम
ुं पा शाळा . 101 ते कुलदै वत मंद8र,

2019

यमन
ु ा सदन पVरसरात गटर, पदपथ व मल:@न"सारण वाह)या बदलणेया
9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1583/2019.
ठराव . 1317
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"ने]ळ <वभागातील शरवणे गाव 9.. 89 येथील "वामी सदग]
ु शाळा,
मात<ृ पत ृ छाया अपाट मZट, ताराबाई @नवास व नमम
ंु पा शाळा . 101 ते कुलदै वत
मंद8र, यमन
ु ा सदन पVरसरात गटर, पदपथ व मल:@न"सारण वाह)या बदलणेया
9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम
कोट8, 8 लाख, 89 हजार, 197 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे
मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

6. 1

9शासकRय

<वषय . 56

घणसोल8 <वभागातील रबाळे व गोठlवल8 गावातील पालखी मागाची थीन Fहाईट

दनांक 20 ऑग"ट

टॉपींग (TWT) लेयर ने सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

2019

17/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1584/2019.

ठराव . 1318
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"घणसोल8 <वभागातील रबाळे व गोठlवल8 गावातील पालखी मागाची थीन
Fहाईट टॉपींग (TWT) लेयर ने सध
ु ारणा करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात
आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

6. 78 लाख, 87 हजार, 883 माB

इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 57

कोपरखैरणे <वभागातील सेJटर-15 3लॉट नं. 34 येथील दै नं दन बाजाराया पह(या

दनांक 20 ऑग"ट

मज(याचे बांधकाम करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB

2019

. नमम
ंु पा/श.अ./1586/2019.

ठराव . 1319
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"कोपरखैरणे <वभागातील सेJटर-15 3लॉट नं. 34 येथील दै नं दन बाजाराया
पह(या मज(याचे बांधकाम करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,
अंदाजपBकRय एकूण रJकम

6. 2 कोट8, 83 लाख, 8 हजार, 021 माB इतJया

खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 58

कोपरखैरणे <वभागातील महापे येथील भख
ु ंड . PR-1/1 येथे नागर8 आरोYय कZ[

दनांक 20 ऑग"ट
2019

बांधणेया

2019

आयJ
ु तांचे

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/श.अ./1587/2019.

ठराव . 1320
दनांक 20 ऑग"ट

9"तावाबाबत,

"कोपरखैरणे <वभागातील महापे येथील भख
ु ंड . PR-1/1 येथे नागर8
आरोYय कZ[ बांधणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय
एकूण रJकम

6. 3 कोट8, 22 लाख, 92 हजार, 480 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 59

कोपरखैरणे <वभागातील 9.. 55 खैरणेगांव येथील पदपथांची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 20 ऑग"ट
2019

9"तावाबाबत,

2019

दनांक

17/07/2019

चे

पB

.

नमम
ुं पा/श.अ./1588/2019.

ठराव . 1321
दनांक 20 ऑग"ट

आयJ
ु तांचे

"कोपरखैरणे <वभागातील 9भाग .. 55 खैरणेगांव येथील पदपथांची
सध
ु ारणा करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण
रJकम

6. 72 लाख, 83 हजार, 272 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे

9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 60

कोपरखैरणे <वभागातील tमकनगर येथील आंबेडकर आवास योजना अंतगत

दनांक 20 ऑग"ट

बांधले(या घरकुल इमारतीची द]
ु "ती करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

2019

17/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1589/2019.

ठराव . 1322
दनांक 20 ऑग"ट

"कोपरखैरणे <वभागातील tमकनगर येथील आंबेडकर आवास योजना
अंतगत बांधले(या घरकुल इमारतीची द]
ु "ती करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात

2019

आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम 6. 2 कोट8, 34 लाख, 33 हजार,

@नणय

मंजरू

409 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

<वषय . 61

ठाणे-बेलापरु र"?यावर8ल कोपरखैरणे, घणसोल8 व रबाळे उडडाणपल
ु ाची डांबर8करणाने

दनांक 20 ऑग"ट

सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/श.अ./1590/2019.

ठराव . 1323
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"ठाणे-बेलापरु र"?यावर8ल कोपरखैरणे, घणसोल8 व रबाळे उडडाणपल
ु ाची
डांबर8करणाने सध
ु ारणा करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह सन
2017-18 चे नमम
ुं पा दर सच
ु ी मhये @न<वदे तील बाबींचे दर कमी होते. परं तु सन
2018-19 या दरसच
ु ी मhये दरांमhये वाढ झा(याने सदर दरांची तल
ु ना सन
2018-19 बरोबर केल8 असता-0.15% कमी दराने दर येत असले तर8ह8 @न<वदे ची
12% जीएसट8सह रJकम ]. 04,03,44,724/- ह8 9शास\कय मंजुर रJकम ].
03,37,16,662/- पे2ा ]. 66,28,062/- इतकR जा"त होत आहे . सदरची रJकम
]. 66,28,062/- ह8 9शास\कय मंजुर रकमेपे2ा जा"त अस(याने या वाढ8व खचास,
सच
ु <व(या9माणे सध
ु ार8त 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 62

घणसोल8 <वभागातील सेJटर-15 व 16 मधील र"?याची, gेनची व पदपथांची

दनांक 20 ऑग"ट

सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे पB .

2019

नमम
ुं पा/श.अ./1591/ 2019.

ठराव . 1324
दनांक 20 ऑग"ट
2019

"घणसोल8 <वभागातील सेJटर-15 व 16 मधील र"?याची, gेनची व
पदपथांची

सध
ु ारणा

करणेया

अंदाजपBकRय एकूण रJकम

9"तावात

नमद
ू

करPयात

आले(या

बाबींसह,

6. 10 कोट8, 23 लाख, 60 हजार, 452 माB इतJया

खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 63

तभ
ु a <वभागातील कोपर8गाव सेJटर-26 येथील "मशानभम
ु ी जवळील o£ज ते प@ु नत

दनांक 20 ऑग"ट

कॉनर oब(डींग पयत र"?याचे कॉRट8करण करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे

2019

दनांक 17/07/2019 चे पB . नमम
ंु पा/श.अ./1592/2019.

ठराव . 1325
दनांक 20 ऑग"ट

"तभ
ु a <वभागातील कोपर8गाव सेJटर-26 येथील "मशानभम
ु ी जवळील o£ज
ते प@ु नत कॉनर oब(डींग पयत र"?याचे कॉRट8करण करणेया 9"तावात नमद
ू

2019

करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम 6. 7 कोट8, 45 लाख, 23

@नणय

मंजरू

<वषय . 64

तभ
ु a <वभागातील हनम
ु ाननगर व सभोवतालया भागातील झोपडपटट8 कर8ता

दनांक 20 ऑग"ट

जल<वतरण Fयव"था करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019 चे

2019

हजार, 872 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

पB . नमम
ंु पा/श.अ./1593/2019.

ठराव . 1326
1326
दनांक 20 ऑग"ट
2019

@नणय

"तभ
ु a <वभागातील हनम
ु ाननगर व सभोवतालया भागातील झोपडपटट8
कर8ता जल<वतरण Fयव"था करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,
अंदाजपBकRय एकूण रJकम 6. 5 कोट8, 65 लाख, 58 हजार, 004 माB इतJया
खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."
मंजरू

<वषय . 65

ने]ळ

दनांक 20 ऑग"ट

ॉRट8करणाने सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 17/07/2019

2019

2019

जई
ु नगर

सेJटर-24Y

जंकशन

चौक

व

गावदे वी

चौकांची

चे पB . नमम
ुं पा/ श.अ./1557/2019.

ठराव . 1327
दनांक 20 ऑग"ट

<वभागातील

"ने]ळ <वभागातील जई
ु नगर सेJटर-24Y जंकशन चौक व गावदे वी चौकांची
ॉRट8करणाने सध
ु ारणा करणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह,
अंदाजपBकRय रJकम

6. 1 कोट8, 65 लाख, 42 हजार, 694 माB इतJया खचास,

सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजरु 8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय .66

नमम
ुं पा 2ेBातील सी.ट8.सी.Fह8. यंBणेची वा<षक दे खभाल द]
ु "ती करणे व ?याकर8ता

दनांक 20 ऑग"ट
2019

लागणार8

2019

भाडेत??वावर

घेणेया

9"तावाबाबत,

आयJ
ु तांचे

दनांक

18/07/2019 चे पB . नमम
ंु पा/श.अ./1599/2019.

ठराव . 1328
दनांक 20 ऑग"ट

लझलाईन

"नमम
ुं पा 2ेBातील सी.ट8.सी.Fह8. यंBणेची वा<षक दे खभाल द]
ु "ती करणे व
?याकर8ता लागणार8 लझलाईन भाडेत??वावर घेणेया 9"तावात नमद
ू करPयात
आले(या बाबींसह, एकूण रJकम

6. 3 कोट8, 54 लाख, 99 हजार, 198 माB

इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 67

पVरमंडळ-1 बेलापरु ते वाशी काय2B
े ातील <व<वध ठकाणी हायमा"ट लावणेया

दनांक 20 ऑग"ट
2019

9"तावाबाबत,

2019

दनांक

18/07/2019

चे

पB

.

नमम
ंु पा/श.अ./1600/2019.

ठराव . 1329
दनांक 20 ऑग"ट

आयJ
ु तांचे

"पVरमंडळ-1 बेलापरु ते वाशी काय2ेBातील <व<वध ठकाणी हायमा"ट
लावणेया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम
6. 9 कोट8, 65 लाख, 61 हजार, 068 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे
9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

मंजरू

<वषय . 68

ऐरोल8 9.. 23 सेJटर-10 येथील सिYनया ओशन सोसायट8जवळ आर.सी.सी.

दनांक 20 ऑग"ट

गटार व पदपथाची द]
ु "ती व सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक

2019

18/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1605/2019.

ठराव . 1330
दनांक 20 ऑग"ट

"ऐरोल8 9.. 23 सेJटर-10 येथील सिYनया ओशन सोसायट8जवळ
आर.सी.सी. गटार व पदपथाची द]
ु "ती व सध
ु ारणा करणेया 9"तावात नमद
ू

2019

करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

<वषय . 69

ऐरोल8 cचंचपाडा येथील टाईmस ऑफ इं¤डया कंपाउं ड लगत tी. <वजय यादव ते

दनांक 20 ऑग"ट

साईदप हॉटे ल पयतया गटराची सध
ु ारणा करणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे

2019

136 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

दनांक 18/07/2019 चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1603/2019.

ठराव . 1331
दनांक 20 ऑग"ट

6. 82 लाख, 93 हजार,

"ऐरोल8 cचंचपाडा येथील टाईmस ऑफ इं¤डया कंपाऊड लगत tी. <वजय
यादव ते साईदप हॉटे ल पयतया गटराची सध
ु ारणा करणेया 9"तावात नमद
ू

2019

करPयात आले(या बाबींसह, अंदाजपBकRय एकूण रJकम

@नणय

मंजरू

6. 63 लाख, 03 हजार,

946 माB इतJया खचास, सच
ु <व(या9माणे 9शासकRय मंजुर8 दे Pयात यावी."

<वषय . 70

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया सन 2018-19 या वषाया वा<षक पयावरण ि"थती

दनांक 20 ऑग"ट

दशक अहवालास मंजुर8 मळणेया 9"तावाबाबत, आयJ
ु तांचे दनांक 31/07/2019

2019

चे पB . नमम
ुं पा/श.अ./1762/2019.

ठराव . 1332

"नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया सन 2018-19 या वषाया वा<षक पयावरण

दनांक 20 ऑग"ट

ि"थती दशक अहवालास मंजुर8 मळणेबाबतया 9"तावात नमद
ू करPयात आले(या

2019

बाबींसह, सच
ु <व(या9माणे मंजुर8 दे Pयात यावी."

@नणय

"थcगत

महानगरपालकेने मंजरू केले(या आ5ण उcचत कायवाह8साठl पाठ<वले(या ठरावांची याद8
माहे 20 ऑग"ट 2019 ची सवसाधारण सभा
अ.

नगरसेवकांची नांवे आ5ण सं123त <वषय

.
1.

tीम.
tीम. तनज
मढवी, यांजकडून :ु ा tीधर मढवी,
जुईनगर 9भाग . 83 मधील सव नामफलकांवर

<वषय .

ठराव . व

व महना

दनांक

80

1333

ऑग"ट

20/08/2019

81

1334

ऑग"ट

20/08/2019

82

1335

ऑग"ट

20/08/2019

85

1336

ऑग"ट

20/08/2019

86

1337

ऑग"ट

20/08/2019

87

1338

ऑग"ट

20/08/2019

88

1339

ऑग"ट

20/08/2019

अभ9ाय

मंजूर

कावळे व इतर प2ी बसन
ु घाण करत असतात. ?यासाठl सव
नामफलकांया वर 6 इंची प¥ी बसव(यास ?यावर जर8 प2ी
बसले तर8 घाण बाहे र पडुन फलकांचे <व[प
ु ीकरण होणार नाह8.
तर8 सव नामफलकांवर 6 इंची प¥ी बसवावी.
2.

tीम.
tीम. तनज
मढवी, यांजकडून :ु ा tीधर मढवी,
जुईनगर 9भाग . 83 मhये कमी कामगारांमळ
ु े साफसफाई

मंजूर

नीट होत नस(याने दोन सBात सफाई करPयात यावी व
?यासाठl लागणारे जादा सफाई कामगार मंजुर करPयात यावे.
3.

tीम.
tीम. तनज
मढवी, यांजकडून :ु ा tीधर मढवी,
जुईनगर 9भाग . 83 मhये महानगरपालकेने आजपय¦त
एकह8

@नवारा

शेड

बन<वलेल8

नाह8.

तर8

मंजूर

नागर8कांया

सोयीसाठl दोन @नवारा शेड बन<वPयात यावेत.
4.

tीम.
tीम. @नलम @नव?ृ ती जगताप,
जगताप, यांजकडून :घणसोल8 <वभागातील 9भाग . 29 मधील तीन बावडी

मंजूर

पVरसरात गटार बांधPयात यावे.
5.

tीम.
tीम. @नलम @नव?ृ ती जगताप,
जगताप, यांजकडून :घणसोल8

<वभागातील

9भाग

.

29

मधील

शवाजी

मंजूर

तलावाया बाजुया गटाराची सध
ु ारणा करPयात यावी.
6.

tीम.
tीम. @नलम @नव?ृ ती जगताप,
जगताप, यांजकडून :घणसोल8 <वभागातील 9भाग . 29 मधील सेJटर-21 येथील

मंजूर

र"?याचे RCC काम कर8त असताना संपण
ु  पथदवे काढPयात
(पोल) आले आहे. तर8 ते तातडीने बस<वPयात यावेत.
7.

tी.
tी. ममत <वजय चौगल
ु ,े यांजकडून :9भाग . 23 ऐरोल8 सेJटर-9 येथील एच. पी. गॅस गोडावन
ु
जवळील चौकाचे कॉRट8करण करPयात यावे.

मंजूर

8.

tी.
tी. ममत <वजय चौगल
ु ,े यांजकडून :9भाग . 23 ऐरोल8 सेJटर-10 येथील "वराय सोसायट8

89

1340

ऑग"ट

20/08/2019

93

1341

ऑग"ट

20/08/2019

94

1342

ऑग"ट

20/08/2019

95

1343

ऑग"ट

20/08/2019

मंजरू

जवळील चौकाचे कॉRट8करण करPयात यावे.
9.

tीम.
tीम. दFया वैभव गायकवाड,
गायकवाड, यांजकडून :वाशी

9भाग

.

64,

सेJटर-7

येथे

नवी

मब
ुं ई

मंजूर

महानगरपालकेचे नागर8क येऊन जागत
ृ >े वर तलावालगतया
पVरसरात दश\या <वधी मोठया 9माणात करत असतात. ?या
अनष
ं ाने जागत
ु ग
ृ >े वर तलावालगत असले(या मोकळया जागेवर
खुला “सभामंडप” बांधPयात यावा.
10.

tीम.
tीम. दFया वैभव गायकवाड,
गायकवाड, यांजकडून :वाशी 9भाग . 64, सेJटर-6, 7 व 8 चे गटर

मंजूर

सडकोकाल8न असन
ु यांची दरु ाव"था मोठया 9माणात झाल8
आहे. तर8 वाशी सेJटर- 6, 7 व 8 येथील गटर व पदपथ
नFयाने बांधPयात यावेत.
11.

tीम.
tीम. दFया वैभव गायकवाड,
गायकवाड, यांजकडून :वाशी 9भाग . 64, सेJटर- 8 "वामी अय3पा चौक
येथील र"?याचे कॉRट8करण करPयात यावे.

सह8/
सह8/(cचBा बा<व"कर)
बा<व"कर)
महापालका सcचव
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

मंजूर

