नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा

महानगरपालकेया शनवार, दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019 रोजी भरले)या माहे फे"व
ु ार# 2019
मह*याया सवसाधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं234त आ6ण मसद
ु ा 7व8पात
खाल#ल:माणे आहे .:तातडीचे कामकाज >. 230
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया आ7थापनेवर#ल अBधकार#/कमचा-यांना “महाराDE
नागर# सव
ु ा (सध
ु ाGरत वेतन) नयम,2019” हा नयम दनांक 1 जानेवार# 2016
पासन
ु लागु करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 08/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/:शासन/आ7था-10/:.>.409/329/2019.

ठराव >. 978
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया आ7थापनेवर#ल अBधकार#/कमचा-यांना
“महाराDE नागर# सेवा (सध
ु ाGरत वेतन) नयम, 2019” हा नयम दनांक 1
जानेवार# 2016 पासन
ु लागु करणेबाबतया :7तावात नमद
ु करPयात आले)या
बाबींसह, नवी
कमचाQयांना

मब
ंु ई महानगरपालकेया आ7थापनेवर#ल सव अBधकार# /

“महाराDE

नागर# सेवा

(सध
ु ाGरत वेतन)

नयम,

2019”

या

नयमानस
ु ार सातवा वेतन आयोगाची सध
ु ाGरत वेतनRेणी व तSअनष
ु Bं गक दे य
होणारे भUते आ6ण इतर सव शफारशी राVय शासनाने वेळोवेळी निYचत
केले)या Zवहत अट#/शत\या अBधन राहून दनांक 1 जानेवार# 2016 पासन
ू
लागू करणेस, सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 231

द]यांग अन^
ु ा4तीधारकांया मUृ यप
ु Yचात Uयांया कुटुंबातील वारसदारांया नावे

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

अन^
ु ा4ती ह7तांतर#त करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 11/02/2019
चे पM >. नमम
ुं पा/मालमUता/695/2019.

ठराव >. 979
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"द]यांग

अन^
ु ा4तीधारकांया

मUृ यप
ु Yचात

Uयांया

कुटुंबातील

वारसदारांया नावे अन^
ु ा4ती ह7तांतर#त करणेया :7तावात नमद
ू करPयात
आले)या बाबींसह, नवी मब
ंु ई महानगरपालका 3ेMातील द]यांगाचे 7टॉल Uयांचे
वारसांना

वारसाहKकाने

ह7तांतर#त

करPयाया

धोरणास,

महाराDE

महानगपालका अBधनयम, कलम-79 (क) अ*वये, सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर#
दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 232

नमम
ुं पाया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

bcणालयांकर#ता

आवYयक

वैदयeकय

उपकरणे

खरे द#

करणेकर#ता :शासeकय मा*यता मळणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
13/02/2019 चे पM >. नमम
ंु पा/आरोcय/942/2019.

ठराव >. 980
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

सव

"नमम
ुं पाया सव bcणालयांकर#ता आवYयक वैदयeकय उपकरणे खरे द#
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, नवी
मब
ुं ई महानगरपालका सव 8cणालयांकGरता एकूण 87 :कारची वैSयeकय
उपकरणे खरे द# करणेस अपे23त एकूण रKकम 8. 18 कोट# 17 लाख, 26
हजार, 390 माM इतKया खचास, तसेच कॅटे गर#नहाय नZवदा :e>या करणेस,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 233
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

नामकरण

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

13/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/जसं-3/ 119/2019.

ठराव >. 981

"नामकरणया :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, 1) सी.बी.डी. बेलापरू

दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

से.9 मjये सु नल गाव7कर मैदानाया बाज
ू या बहुउkेशय इमारतीस सीबीडी
Zवभागातील माजी नगरसेZवका “कै.शकंु तला भमराव महाजन”
महाजन” 2) दवाळे मधील
शाळा >. 2 या इमारतीस ”जेDठ नbपणकार Rी.
Rी.नानासाहेब धमाBधकार#”
धकार#” 3) से.
11, सरोवर Zवहार सी.बी.डी. बेलापरु येथील गाडनचे “संक)प गाडन” 4) से. 25,
जुईनगर येथील गणेश मैदानात असले)या आंतर >iडा संकुल यास “संतRेDठ
तक
ल” 5) नेbळ, सेKटर-1 येथील उदयानाचे “7व.
7व.जनरल
ु ाराम महाराज >iडा संकुल”
अbणकुमार वैदय उदयान”
उदयान”

6) नेbळ, सेKटर-9 येथील पाPयाया टाकiजवळ

उदयानाचे “संत भगवानबाबा उदयान”
उदयान”

7) से. 14 वाशी येथील उदयानास “नाना

नानी पाक उदयान”
उदयान” 8) वाशी, सेKटर-10अे, मनी शीशोअर येथे अमत
ृ योजने
अंतगत Zवकसत केले)या उदयानास भारताचे माजी राDEपती “डॉ.
डॉ.ए.पी.
पी.जे. अlदल
ु
कलाम

उदयान”
उदयान”

असे

नामकरण

दे Pयासंबध
ं ातील,

आयK
ु तांया

:7तावास,

सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 234

नामकरण

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019
ठराव >. 982
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

13/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/जसं-3/ 120/2019.
"नामकरणया :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, :भाग समतीतील
मंजूर नामकरण :7ताव:माणे माग, Eॅ क, उSयान,
उSयान, पाक, बाबतचे नामकरण
दे Pयासबंधातील आयK
ु तांया :7तावास, सच
ु Zव)या:माणे, मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 235

नवी मब
ुं ई महानगरपालका अिcनशमन कmn नेbळ व सीबीडी बेलापरु साठo नवीन

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

रे 7Kयु

वाहने

खरे द#

करणेया

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

नेbळ

सीबीडी

13/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/अिcन/1295/2019.

ठराव >. 983
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

टm डर

"नवी

मब
ंु ई

महानगरपालका

अिcनशमन

कmn

व

बेलापरु साठo नवीन रे 7Kयु टm डर वाहने खरे द# करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात
नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, अंदािजत एकूण रKकम 8. 4 कोट# 82 लाख,
82 हजार 000 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात
यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 236

नवी

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

महानगरपालका

"नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका

:वेश]दार

बांधणेया

:7तावाबाबत,

3ेMातील

:वेशSवार

बांधणेया

कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 4
कोट#, 41 लाख, 64 हजार 263 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

3ेMातील

आयK
ंु पा/श.अ./390/2019.
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम

ठराव >. 984
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

मब
ुं ई

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 237
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

तभ
ु p Zवभागातील से.22, तभ
ु p गाव येथील रामतनु मैदानाची सध
ु ारणा करणेया
:7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./391/
2019.

ठराव >. 985
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"तभ
ु p Zवभागातील से.22, तभ
ु p गाव येथील रामतनु मैदानाची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 55 लाख, 52 हजार 696 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 238

तभ
ु p :भाग >. 57,से.22 येथील भख
ु ंड >. 85 ते 90, 243 ते 267, 240 ते

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019
ठराव >. 986
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

249 समोर#ल हे वी डयट
ु # qेनची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे
दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./392/ 2019.
"तभ
ु p :भाग >. 57,से.22 येथील भख
ु ंड >. 85 ते 90, 243 ते 267, 240 ते
249 समोर#ल हे वी डयट
ं ातील :7तावात
ु # qेनची सध
ु ारणा करणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 27 लाख, 95 हजार 876
माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 239

सानपाडा सेKटर-14 येथील भख
ु ंड >.1 ते 20 पयत र7Uयाची व मोराज चौकाची

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019
चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./393/ 2019.

ठराव >. 987
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"सानपाडा सेKटर-14 येथील भख
ु ंड >.1 ते 20 पयत र7Uयाची व मोराज
चौकाची डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 57 लाख, 49 हजार 160 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 240

बेलापरु Zवभागातील से. 2 येथील जुनी ]यायामशाळा पाडुन Uया ठकाणी तळ व

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

एक मज)याची नवीन ]यायामशाळा बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./394/ 2019.

ठराव >. 988
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील से. 2 येथील जुनी ]यायामशाळा पाडुन Uया
ठकाणी तळ व एक मज)याची नवीन ]यायामशाळा बांधणेया कामासंबध
ं ातील
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 63
लाख, 22 हजार 738 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर#
दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 241

वाशी-तभ
ु p कोपर#गांव येथील हनम
ु ान मंद#र ते कोपर#गाव चौक व हनम
ु ान

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

मंद#रामागील

गाZवयोतील

र7Uयाचे

डांबर#करण

आ6ण

सध
ु ारणा

करणेया

:7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./396/
2019.

ठराव >. 989
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"वाशी-तभ
ु p कोपर#गांव येथील हनम
ु ान मंद#र ते कोपर#गाव चौक व
हनम
ु ान मंद#रामागील गाZवयोतील र7Uयाचे डांबर#करण आ6ण सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, मा.सवसाधारण
सभेया सोमवार दनांक 24/12/2018 या मासक सभेत तातडीचे कामकाज

>. 181, ठराव >. 817 अ*वये मंजरू # मळाले)या :7तावातील हनम
ु ान मंदर
ते कोपर#गाव चौक या र7Uयाचे डांबर#करण करPया ऐवजी :ायोBगक तUUवावर
अUयाधुनक तंM^ानावर आधार#त य.ु ट#. डlल.ु ट#. (अ)Eा थीन ]हाईट टॉपींग)
चा वापर कbन र7Uयाची सध
ु ारणा करणेचा अवलंब करणेस, सदर तंM^ानामळ
ु े
सदर र7Uयाचे आयम
ु ान वाढून Uयाया दे खभाल दb
ु 7तीया खचात बचत होणार
आहे. यासाठo कोणतीह# वाढ#व रKकम लागणार नाह#. सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर#
दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 242

तभ
ु p गाव येथील पदपथाची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./397/2019.

ठराव >. 990
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"तभ
ु p

गाव

येथील

पदपथाची

सध
ु ारणा

करणेया

कामासंबध
ं ातील

:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 27 लाख, 19
हजार 016 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात
यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 243

वाशी से. 30ए येथील ईट#सी शाळा इमारतीची सध
ु ारणा व रं गरं गोट# करणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./399/
2019.

ठराव >. 991
दनांक 27 फे"वार#
ुवार# 2019.

"वाशी से. 30ए येथील ईट#सी शाळा इमारतीची सध
ु ारणा व रं गरं गोट#
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 68 लाख, 90 हजार 488 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 244

वाशी से. 3 व से. 4 येथील अंतगत र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत, आयK
ंु पा/श.अ./401/
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
2019.

ठराव >. 992
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"वाशी से. 3 व से. 4 येथील अंतगत र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 2 कोट#, 04 लाख, 57 हजार 964 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 245

ठाणे बेलापरु र7Uयाची वाZषक दे खभाल व दb
ु 7ती करणेया :7तावाबाबत,

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./402/ 2019.

ठराव >. 993
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"ठाणे

बेलापरु

र7Uयाची

वाZषक

दे खभाल

व

दb
ु 7ती

करणेया

कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 8
कोट#, 99 लाख, 03 हजार 380 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज
कामकाज >. 246
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बेलापरु Zवभागातील से. 10, भख
ु ंड >. 13 या उदयानातील कंु पणभंत बांधणेया
:7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./400/
2019.

ठराव >. 994
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील से. 10, भख
ु ंड >. 13 या उदयानातील कंु पणभंत
बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 36 लाख, 43 हजार 605 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 247

तभ
ु p Zवभागातील हनम
ु ाननगर लगत तभ
ु p नाका ते लuु "झॉल कंपनी पयत qेन व

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

पदपथाची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे
पM >. नमम
ुं पा/श.अ./403/2019.

ठराव >. 995
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"तभ
ु p Zवभागातील हनम
ु ाननगर लगत तभ
ु p नाका ते लuु "झॉल कंपनी
पयत qेन व पदपथाची सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 31 लाख, 37 हजार
542 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 248

नेbळ Zवभागातील नेbळ गांव से.20 मधील नागर# आरोcय कmnाची दb
ु 7ती

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

करणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

14/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/श.अ./404/2019.

ठराव >. 996
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"नेbळ Zवभागातील नेbळ गांव से.20 मधील नागर# आरोcय कmnाची
दb
ं ातील :7तावात नमद
ु 7ती करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण रKकम

8. 26 लाख, 63 हजार 699 माM इतKया खचास,

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 249

नेbळ, से. 13 मधील अय4पा मंद#र ते िजमी पाक II व से. 19 मधील अंतगत

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./405/2019.

ठराव >. 997
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नेbळ, से. 13 मधील अय4पा मंद#र ते िजमी पाक II व से. 19 मधील
अंतगत र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात
ु ारणा करणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 82 लाख, 43 हजार 043
माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 250

नेbळ से. 21 येथील रे णुकाचाय उदयान ते Zवxनहर सोसायट# गेट पयत गटर व

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

पदपथ बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./406/2019.

ठराव >. 998
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नेbळ से. 21 येथील रे णुकाचाय उदयान ते Zवxनहर सोसायट# गेट
पयत गटर व पदपथ बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 27 लाख, 28 हजार 585 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 251
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

सी.बी.डी. से. 6 सरदार कुलवंत संग उदयानात जॉगींग Eक व संर3क भंतीची
सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./407/2019.

ठराव >. 999
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"सी.बी.डी. से. 6 सरदार कुलवंत संग उदयानात जॉगींग Eक व संर3क
भंतीची सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 49 लाख, 53 हजार 515 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 252

बेलापरु Zवभागातील आyोळी उडडाणपल
ु ते से. 29 पंपहाऊस पयतया र7Uयाची

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019
चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./408/2019.

ठराव >. 1000
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील आyोळी उडडाणपल
ु ते से. 29 पंपहाऊस पयतया
र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 37 लाख, 63 हजार 791 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 253

बेलापरु Zवभागातील से. 03 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत,

दनांक

14/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/श.अ./409/2019.

ठराव >. 1001
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

आयK
ु तांचे

"बेलापरु Zवभागातील से. 03 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 47 लाख, 93 हजार 140 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 254

नेbळ Zवभागातील शरवणे से. 1 मधील भख
ु ंड >. 50 ते भख
ु ंड >. 9

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

एम.आर.एफ टायस शोbम पयतया गटर व पदपथांची सध
ु ारणा करणेया
:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

14/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/श.अ./410/2019.
ठराव >. 1002
दनांक 27 फे"वार#
ुवार# 2019.

"नेbळ Zवभागातील शरवणे से. 1 मधील भख
ु ंड >. 50 ते भख
ु ंड >. 9
एम.आर.एफ टायस शोbम पयतया गटर व पदपथांची सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
48 लाख, 91 हजार 911 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 255

ऐरोल# गांव सेKटर- 20 येथील जु*या 7मशानभम
ु ीया भख
ु ंडावर मासळी माकpट

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बांधणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

14/02/2019

पM

>.

"ऐरोल# गांव सेKटर- 20 येथील जु*या 7मशानभम
ु ीया भख
ु ंडावर
मासळी माकpट बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 3 कोट#, 10 लाख, 68 हजार 807 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

चे

नमम
ुं पा/श.अ./411/2019.

ठराव >. 1003
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 256
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

कोपरखैरणे

:7तावाबाबत,

>.

55

आयK
ु तांचे

खैरणेगांव
दनांक

येथे

गटर

व

पदपथ

14/02/2019

चे

बांधणेया
पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./412/2019.

ठराव >. 1004
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:भाग

"कोपरखैरणे :भाग >. 55 खैरणेगांव येथे गटर व पदपथ बांधणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1
कोट#, 26 लाख, 14 हजार 171 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 257

ऐरोल# :भाग >. 18, भख
ं >. 5 व 5अ ते 6/7 येथील मैदान बॅडमंटन या
ु ड

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

खेळासाठo आवYयक सZु वधांनी Zवकसत करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे
दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./413/2019.

ठराव >. 1005
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"ऐरोल# :भाग >. 18, भख
ु ंड >. 5 व 5अ ते 6/7 येथील मैदान
बॅडमंटन या खेळासाठo आवYयक सZु वधांनी Zवकसत करणेया कामासंबध
ं ातील
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 48 लाख, 66
हजार 632 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात
यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 258

वाशी

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत,

17

येथील

आयK
ु तांचे

र7Uयाची

डांबर#करणाने

सध
ु ारणा

दनांक

14/02/2019

चे

करणेया
पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./398/2019.

ठराव >. 1006
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

सेKटर-

"वाशी सेKटर- 17 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1
कोट#, 92 लाख, 98 हजार 541 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 259

तभ
ु p गांव से. 22 येथील शाळा >. 20 व 107 इमारतीया दस
ु -या मज)याचे

दनांक 20 फे"वार#
व
ु ार# 2019

वाढ#व बांधकाम करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM
>. नमम
ुं पा/श.अ./387/2019.

ठराव >. 1007
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"तभ
ु p गांव से. 22 येथील शाळा >. 20 व 107 इमारतीया दस
ु -या
मज)याचे वाढ#व बांधकाम करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 3 कोट#, 27 लाख, 32 हजार 751 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे
तातडीचे कामकाज >. 260

कोपरखैरणे बोनकोडे सेKटर-12बी, भख
ु ंड >.30 येथील जुने नागर# आरोcय कmn

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

तोडुन Uया ठकाणी नवीन नागर# आरोcय कmn बांधणेया

आयK
ंु पा/श.अ./384/2019.
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम

ठराव >. 1008
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"कोपरखैरणे बोनकोडे सेKटर-12बी, भख
ु ंड >.30 येथील जुने नागर#
आरोcय कmn तोडुन Uया ठकाणी नवीन नागर# आरोcय कmn बांधणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 2
कोट#, 30 लाख, 22 हजार 680 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 261
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

तभ
ु p Zवभागातील तभ
ु p से. 24 येथील बॅक ऑफ इं|डया ते 39/1-बी व भख
ु ंड >.
35 ते भख
ु ंड >. 46 पयत S.W Drain ची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत,
आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./385/2019.

ठराव >. 1009
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"तभ
ु p Zवभागातील तभ
ु p से. 24 येथील बॅक ऑफ इं|डया ते 39/1-बी व
भख
ु ंड >. 35 ते भख
ु ंड >. 46 पयत S.W Drain ची सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
57 लाख, 13 हजार 189 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 262

ऐरोल# :भाग >. 22, से. 9, दवागांव लगतया गटाराची दb
ु 7ती कbन सध
ु ाणा

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

करणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

14/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./ 386/2019.

ठराव >. 1010
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"ऐरोल# :भाग >. 22, से. 9, दवागांव लगतया गटाराची दb
ु 7ती
कbन सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ाणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 50 लाख, 34 हजार 649 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 263

बेलापरु Zवभागातील :भाग >. 110 करावे येथील गणेश तलावाजवळील

दनांक 20 फे"व
र# 2019
ु ाार#

उदयानामjये जेDठ नागर#क Zवरं गळ
ु ा कmn बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे
दनांक 14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./388/2019.

ठराव >. 1011
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील :भाग >. 110 करावे येथील गणेश तलावाजवळील
उदयानामjये जेDठ नागर#क Zवरं गळ
ं ातील :7तावात
ु ा कmn बांधणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 32 लाख, 15 हजार 292
माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 264

वाशी सेKटर-17 येथील मनाताई ठाकरे उदयानामjये Zवरं गळ
ु ा कmn बांधणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत,

दनांक

14/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/श.अ./389/2019.

ठराव >. 1012
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

आयK
ु तांचे

"वाशी सेKटर-17 येथील मनाताई ठाकरे उदयानामjये Zवरं गळ
ु ा कmn
बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 31 लाख, 66 हजार 967 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नण
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 265

कोपरखैरणे :भाग >. 40, सेKटर-18 व 19सी मधील र7Uयांची डांबर#करणाने

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./418/2019.

ठराव >. 1013
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"कोपरखैरणे :भाग >. 40, सेKटर-18 व 19सी मधील र7Uयांची
डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 02 लाख, 95 हजार 725 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 266
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बेलापरु Zवभागातील करावे गावातील साईवाडी व शंकरवाडी येथील गटर व
पदपथाची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे
पM >. नमम
ुं पा/श.अ./419/2019.

ठराव >. 1014
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील करावे गावातील साईवाडी व शंकरवाडी येथील गटर
व पदपथाची सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 2 कोट#, 08 लाख, 96 हजार 222 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 267

घणसोल# Zवभागातील छMपती शवाजी महाराज तलावातील गाळ काढणे व

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

सभोवतालया पGरसराचे सश
ु ोभकरण करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./420/2019.

ठराव >. 1015
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"घणसोल# Zवभागातील छMपती शवाजी महाराज तलावातील गाळ काढणे
व सभोवतालया पGरसराचे सश
ं ातील :7तावात
ु ोभकरण करणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 2 कोट#, 39 लाख, 64
हजार 428 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात
यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 268

नेbळ Zवभागातील शरवणे लघउ
ु दयोजक भागातील र7Uयांची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत,

दनांक

14/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./421/2019.

ठराव >. 1016
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

आयK
ु तांचे

"नेbळ Zवभागातील शरवणे लघउ
ु दयोजक भागातील र7Uयांची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 88 लाख, 47 हजार 638 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 269

नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया आरोcय Zवभागात करार पjदतीने(कंMाट) न]वळ

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

ताUपरु Uया 7वbपात ठोक मानधनावर कायरत वैदयeकय अBधकार#/वैदयeकय त^
यांया नेमणक
ु मळणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 14/02/2019 चे
पM >. नमम
ुं पा/:शासन/आ7था-5/:.>./374/2019.

ठराव >. 1017
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया आरोcय Zवभागात करार पjदतीने(कंMाट) न]वळ
ताUपरु Uया 7वbपात ठोक मानधनावर कायरत वैदयeकय अBधकार#/वैदयeकय त^
यांया नेमणक
ु मळणेया :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, अ.>. 1
ते

5

:माणे

वैSयeकय

अBधकार#/त^

यांची

नयK
ु ती

:ाBधकार#

ह#

महानगरपालका अस)याने महाराDर महानगरपालका अBधनयम कलम 53(1)
अ*वये मा*यता मळणेस, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 270

नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया आ7थापनेवर#ल आरोcय Zवभागांतगत जाहरात

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

>.

आ7था-1/प ्र.>.397(भाग-1)/01/2014,

कायम7वbपी

व

नयमत

आ7थापनेवर#ल

द.
नवड

28/02/2014
केले)या

नस
ु ार
वैदयeकय

अBधकार#/त^ यांना सेवेत समाZवDट करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
14/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/:शासन/आ7था-1/:.>.397/375/2019.

ठराव >. 1018
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया आ7थापनेवर#ल आरोcय Zवभागांतगत
जाहरात >. आ7था-1/:.>.397(भाग-1)/01/2014, द. 28/02/2014 नस
ु ार
कायम7वbपी व नयमत आ7थापनेवर#ल नवड केले)या वैदयeकय अBधकार#/त^
यांना सेवेत समाZवष ्ट करणेया :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह,
:7तावातील

तKUयात

सSयि7थतीत

कायरत

असणाQया

8

वैSयeकय

अBधकार#/त^ यांना :7तावातील अट# व शतया अधीन राहून कायम7व8पी
नेमणक
ू करणेस, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."
नर्णय
णय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 271

ऐरोल# :भाग >. 22 दवागावाअंतगत भागातील गटर व पदपथाची सध
ु ारणा

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/
श.अ./ 427/2019.

ठराव >. 1019
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"ऐरोल# :भाग >. 22 दवागावाअंतगत भागातील गटर व पदपथाची
सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण रKकम

8. 75 लाख, 42 हजार 134 माM इतKया खचास,

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 272

ऐरोल# से.>. 04, पी.सी. 1 उदयानालगत र7Uयाची व अंतगत र7Uयाची

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

डांबर#करणाने दb
ु 7ती व सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./428/2019.

ठराव >. 1020
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"ऐरोल# से.>. 04, पी.सी. 1 उदयानालगत र7Uयाची व अंतगत र7Uयाची
डांबर#करणाने दb
ं ातील :7तावात नमद
ु 7ती व सध
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 47 लाख, 57 हजार 383 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 273

नेbळ Zवभागातील से. 20 नवी मब
ुं ई महानगरपालका शाळा >. 10 शाळे ची

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

Zवशेष दb
ु 7ती करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM
>. नमम
ुं पा/श.अ./429/2019.

ठराव >. 1021
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नेbळ Zवभागातील से. 20 नवी मब
ुं ई महानगरपालका शाळा >. 10
शाळे ची Zवशेष दb
ं ातील :7तावात नमद
ु 7ती करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 48 लाख, 55 हजार 198 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 274
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

ठराव >. 1022
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

कोपरखैरणे Zवभागातील कोपरखैरणे गांव येथे मल:न7सारण वाह*या
टाकणेया

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

कोपरखैरणे

गांव

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./430/2019.
"कोपरखैरणे

Zवभागातील

येथे

मल:न7सारण

वाह*या

टाकणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 79 लाख, 88 हजार 652 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

15/02/2019

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 275
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019
ठराव >. 1023
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

भख
ंु पा शाळे ची इमारत बांधणेया
ु ंड >. 25, सेKटर-15, घणसोल# येथे नमम
(फेज-1) :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/
श.अ./ 431/2019.
"भख
ु ंड >. 25, सेKटर-15, घणसोल# येथे नमम
ुं पा शाळे ची इमारत बांधणेया
(फेज-1) कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 13 कोट# 35 लाख, 10 हजार 710 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 276

दघा :भाग >. 01 ईYवरनगर येथील सदगb
ु नगर, बाल#नगर व आनंदनगर येथे

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

गटार बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >.
नमम
ंु पा/ श.अ./432/2019.

ठराव >. 1024
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"दघा :भाग >. 01 ईYवरनगर येथील सदगb
ु नगर, बाल#नगर व
आनंदनगर येथे गटार बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 82 लाख, 76 हजार 215 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 277

तभ
ु p 3ेपणभम
ु ी येथे Integrated Municipal Solid Waste Processing

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

1000MTPO कGरता Expression of Interest मागZवणेया :7तावाबाबत,
आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./434/2019.

ठराव >. 1025
दनांक 27 फे"व
र# 2019.
ु ाार#

"तभ
ु p

3ेपणभम
ु ी

येथे

Integrated

Municipal

Solid

Waste

Processing 1000MTPO कGरता Expression of Interest मागZवणेया
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, सच
ु Zव)या:माणे मंजुर# दे Pयात
यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 278

कोपरखैरणे सेKटर-19 येथील मK
ु तीधाम 7मशानभम
ु ीची वॉटर:फ
ु iंग करणे,

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

रं गरं गोट# करणे व दb
ु 7तीची कामे करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक
15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./436/2019.

ठराव >. 1026
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"कोपरखैरणे सेKटर-19 येथील मK
ु तीधाम 7मशानभम
ु ीची वॉटर:फ
ु iंग
करणे, रं गरं गोट# करणे व दb
ं ातील :7तावात
ु 7तीची कामे करणेया कामासंबध
नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 47 लाख, 74 हजार 408
माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 279

कोपरखैरणे Zवभागातील :भाग >. 39, सेKटर- 19 व 20 मधील र7Uयांची

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019
चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./437/2019.

ठराव >. 1027
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"कोपरखैरणे Zवभागातील :भाग >. 39, सेKटर- 19 व 20 मधील
र7Uयांची डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणे कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 2 कोट#, 06 हजार 360 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 280
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

दघा Zवभागामjये ओ एस 1 या भख
ु ंडावर उ7तर#य व भ7
ु तर#य जलकंु भ
बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/
श.अ./438/2019.

ठराव >. 1028
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"दघा Zवभागामjये ओ एस 1 या भख
ु ंडावर उ7तर#य व भ7
ु तर#य
जलकंु भ बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण रKकम 8. 14 कोट#, 77 लाख, 54 हजार 119 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 281

वाशी सेKटर-10 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत,

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./439/2019.

ठराव >. 1029
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"वाशी सेKटर-10 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
63 लाख, 74 हजार 224 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 282

वाशी सेKटर-15 (भाग), 16 व 16ए येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

करणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

15/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./ 440/2019.

ठराव >. 1030
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"वाशी सेKटर-15 (भाग), 16 व 16ए येथील र7Uयाची डांबर#करणाने
सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण

रKकम

8.

86

लाख,

29

हजार

828

माM

इतKया

खचास,

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

:शासनाकडे परत

तातडीचे कामकाज >. 283

बहुउददे शय इमारती (मंगल कायालय) मjये “खान-पान :बंधक (Caterer) व
मंडप डेकोरे टस” या सZु वधा परु ZवPयासाठo 7वामUव श)
ु क (Royalty)

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

आकारणेया

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

15/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/मालमUता/751/ 2019.
ठराव >. 1031
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बहुउददे शय इमारती (मंगल कायालय) मjये “खान-पान :बंधक
(Caterer) व मंडप डेकोरे टस” या सZु वधा परु ZवPयासाठo 7वामUव श)
ु क
(Royalty)

आकारणेया

:7तावात

नमद
ू

करPयात

आले)या

बाबींसह,

:7तावातील तKUयात नमद
ू के)या:माणे महापालका बहुउkेशीय इमारतीमjये
:ती काय>म (Event) कॅटरस व मंडप डेकोरे शनची सZु वधा परु ZवणाQया
:ोपरायटर / ठे केदार यांयाकडून 7वामUव श)
ु क (Royalty) व सरु 3ा अनामत
रKकम

आकारणेस,

महानगरपालका

अBधनयम

कलम

79

अ*वये,

सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

फेरZवचाराथ :शासनाकडे परत

तातडीचे कामकाज >. 284

घणसोल#

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

गण
ु ाल#

तलावातील

गाळ

काढणे

सभोवतालया

चे पM >. नमम
ंु पा/श.अ./450/2019.
"घणसोल# Zवभागातील गण
ु ाल# तलावातील गाळ काढणे व सभोवतालया
पGरसराचे सश
ं ातील :7तावात नमद
ु ोभकरण करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 68 लाख, 92 हजार 768 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

व

पGरसराचे सश
ु ोभकरण करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019

ठराव >. 1032
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

Zवभागातील

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 285
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

नेbळ शरवणे मधील *यु मॉडन हॉटे ल भख
ु ंड >.6 ते बॅक ऑफ बडोदा पयतया
पदपथांची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे
पM >. नमम
ुं पा/श.अ./451/2019.

ठराव >. 1033
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नेbळ शरवणे मधील *यु मॉडन हॉटे ल भख
ु ंड >.6 ते बॅक ऑफ बडोदा
पयतया पदपथांची सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 38 लाख, 80 हजार 965 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 286

बेलापरु Zवभागातील नेbळ से. 27 येथील गटाराची, फुटपाथची व र7Uयाची

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019
चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./452/2019.

ठराव >. 1034
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील नेbळ से. 27 येथील गटाराची, फुटपाथची व
र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 60 लाख, 74 हजार
237 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 287

तभ
ु p Zवभागातील से. 22 येथील तभ
ु p गाव तलावाची सध
ु ारणा करणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत,

दनांक

15/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/श.अ./453/2019.

ठराव >. 1035
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

आयK
ु तांचे

"तभ
ु p Zवभागातील से. 22 येथील तभ
ु p गाव तलावाची सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
37 लाख, 80 हजार 396 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 288

बेलापरु Zवभागातील नेbळ दारावे गाZवयो अंतगत र7Uयाची डांबर#करणाने

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 15/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./454/2019.

ठराव >. 1036
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु

Zवभागातील

नेbळ

दारावे

गाZवयो

अंतगत

र7Uयाची

डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 72 लाख, 96 हजार 104 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज
कामकाज >. 289

नेbळ Zवभागातील शरवणे टंबर माकpट पGरसरातील मोया माबल शॉप (भख
ु ंड

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

>. 575ए) ते भख
ु ंड >. 119 पयतया गटर व पदपथाची सध
ु ारणा करणेया
:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

15/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./455/2019.
ठराव >. 1037
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नेbळ Zवभागातील शरवणे टंबर माकpट पGरसरातील मोया माबल शॉप
(भख
ु ंड >. 575ए) ते भख
ु ंड >. 119 पयतया गटर व पदपथाची सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 48 लाख, 87 हजार 321 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 290
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

नेbळ

:7तावाबाबत,

कुकशेत

येथील

आयK
ु तांचे

शाळे या

दनांक

इमारतीचे

15/02/2019

बांधकाम
चे

करणेया
पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./456/2019.

ठराव >. 1038
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

सेKटर-14

"नेbळ सेKटर-14 कुकशेत येथील शाळे या इमारतीचे बांधकाम करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 6
कोट#, 76 लाख, 47 हजार 073 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 291

ऐरोल# भख
ु ंड >. 15अ से.10अ येथे नमम
ुं पा शाळे ची इमारत बांधणेया

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

:7तावाबाबत,

दनांक

15/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./457/2019.

ठराव >. 1039
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

आयK
ु तांचे

"ऐरोल# भख
ु ंड >. 15अ से.10अ येथे नमम
ुं पा शाळे ची इमारत बांधणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
13 कोट#, 24 लाख, 95 हजार इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 292

महला

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बालक)याण

:7तावाबाबत,

घटकाअंतगत

आयK
ु तांचे

दनांक

नवीन

योजना

16/02/2019

चे

:7ताZवत

करणेया

पM

नमम
ुं पा/

>.

स.Zव.Zव/310/ 2019.

ठराव >. 1040
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

व

"महला व बालक)याण घटकाअंतगत नवीन योजना :7ताZवत करणेया
:7तावात

नमद
ू

करPयात

आले)या

बाबींसह,

न]याने

:7ताZवत

योजना

अंदाजपMकiय मंजूर#या मयादेया खचास अBधन राहून यापढ
ु े पंचवाZषक
आBथक वषात राबZवणेस तसेच महाराDE महानगरपालका अBधनयम :करण 6
कलम 63(1) नस
ु ार, सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 293

अभय योजना लागु करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 16/02/2019 चे

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

पM >. नमम
ुं पा/कनसं/445/2019.

ठराव >. 1041
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"अभय योजना लागु करणेया :7तावात नमद
ू करPयात आले)या
बाबींसह, थकiत मालमUता कराची :भावीपणे वसल
ु # करणेसाठo अभय योजना
कायाि*वत करणेस, सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 294

बेलापरु Zवभागातील एन.आर.आय पोल#स 7टे शन जवळ आर.सी.सी. गटर व

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

फुटपाथ बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 16/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./480/2019.

ठराव >. 1042
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील एन.आर.आय पोल#स 7टे शन जवळ आर.सी.सी.
गटर व फुटपाथ बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 27 लाख, 76 हजार 363 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 295
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बेलापरु

:7तावाबाबत,

नेbळ

से.

आयK
ु तांचे

44

येथील

दनांक

र7Uयाची

16/02/2019

सध
ु ारणा
चे

करणेया
पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./481/2019.

ठराव >. 1043
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

Zवभागातील

"बेलापरु Zवभागातील नेbळ से. 44 येथील र7Uयाची सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
74 लाख, 08 हजार 527 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 296

तभ
ु p Zवभागातील सानपाडा सेKटर-11 येथील जलउदं चन कmnाची संर3क भंत

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बांधणे

पावसाळी

qेन

बांधणेया

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

16/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./482/2019.

ठराव >. 1044
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

व

"तभ
ु p Zवभागातील सानपाडा सेKटर-11 येथील जलउदं चन कmnाची संर3क
भंत बांधणे व पावसाळी qेन बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू
करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 58 लाख, 73 हजार 118 माM
इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 297

7थायी समतीया शनवार,
6 फे"व
शनवार, दनांक 16
ु ार# 2019 चा ठराव >. 395 :-

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

संदभ:- आयK
ु तांचे द.06 फे".ु 2019 चे पM जा.>.नमंम
ु पा/कनस/आ7था/358/2019.
"महानगरपालकेला

अशी

शफारस

करPयात

यावी

कi,

1)

महाराDE

महानगरपालका अBधनयमाया कलम 99 नुसार पढ
ु #ल शासकiय वषाचे मालमUता
कराचे दर 7थायी समतीचा :7ताव ल3ात घेवून चालु शासकiय वषाया फे"ुवार#
मह*याया 20 तार#ख eकं वा तUपव
ु \ महासभेने निYचत करावयाचे असतात. सदर
अBधनयमानस
ु ार सन 2019-20 या शासकiय वषाकर#ता मालमUता कराया दराचा
:7ताव सादर करPयात येत आहे . 2) शासकiय वष सन 2018-19 चे नवासी
मालमUता साठo मालमUता कराचे दर Uयांया करपाM मु)याया 32.67 टKके आहे त
तसेच अनवासी व औSयोBगक मालमUतांसाठo मालमUता कराचे दर Uयांया करपाM
मु)याया 53.33 टKके आहे त. 3) नवी मुंबईतील नवासी, अनवासी व औSयोBगक
मालमUता धारकांवर सन 2019-20 या आBथक वषासाठo मालमUता कराचे दर
:7ताZवत करPयात येत आहे त. तसेच मा.7थायी समतीने शफारस के)यानुसार
500 चौरस फुटा पयतया मालमUता करात सवलत दे णेबाबत आ6ण यासाठo
शासनाची मंजुर# घेणे या सुधारणेसह :7तावात नमूद करPयात आले)या बाबींसह,
सुचZव)या:माणे मंजुर# दे Pयात यावी."

ठराव >. 1045
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"महानगरपालकेला अशी शफारस करPयात यावी कi, 1) महाराDE महानगरपालका
अBधनयमाया कलम 99 नस
ु ार पढ
ु #ल शासकiय वषाचे मालमUता कराचे दर 7थायी
समतीचा :7ताव ल3ात घेवून चालु शासकiय वषाया फे"व
ु ार# मह*याया 20
तार#ख eकं वा तUपुव\ महासभेने निYचत करावयाचे असतात. सदर अBधनयमानुसार
सन 2019-20 या शासकiय वषाकर#ता मालमUता कराया दराचा :7ताव सादर
करPयात येत आहे . 2) शासकiय वष सन 2018-19 चे नवासी मालमUता साठo
मालमUता कराचे दर Uयांया करपाM मु)याया 32.67 टKके आहे त तसेच अनवासी
व औSयोBगक मालमUतांसाठo मालमUता कराचे दर Uयांया करपाM म)
ु याया
53.33 टKके आहे त. 3) नवी मुंबईतील नवासी, अनवासी व औSयोBगक मालमUता
धारकांवर सन 2019-20 या आBथक वषासाठo मालमUता कराचे दर :7ताZवत
करPयात येत आहे त. तसेच मा.7थायी समतीने शफारस के)यानुसार 500 चौरस
फुटा पयतया मालमUता करात सवलत दे णेबाबत आ6ण यासाठo शासनाची मंजुर#
घेणे या सुधारणेसह :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, सच
ु Zव)या:माणे
मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 298
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया सवसाधारण सभेने द. 26.08.2016 रोजी पार#त
केलेला ठराव >. 1198 व द. 15.02.2017 रोजीचा ठराव >. 1274 मधील
उप सच
ु ना अतमत: Zवखंडीत करPयाबाबत. (शासन नणय)

ठराव >. 1046
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया सवसाधारण सभेने द.26.08.2016
रोजी पार#त केलेला ठराव >. 1198 व द. 15.02.2017 रोजीचा ठराव >.
1274 मधील उप सच
ू ना अंतमत: Zवखंडीत करPयाबाबतचा शासन नणय
मा.सवसाधारण सभेस अवगत होणेस, तसेच सदर बाब मा.सवसाधारण सभेया
द4तर# दाखल करPयात यावी."

नणय

द4तर# दाखल

तातडीचे कामकाज >. 299

नमम
ुं पा

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

राबZवणेया

द]यांग

]यKतीया

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

स3मीकरणाकर#ता
दनांक

ZवZवध

18/02/2019

चे

योजना
पM

>.

नमम
ुं पा/ईट#सी/अश:सेकm/289/ 2019.

ठराव >. 1047
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

3ेMातील

"नमम
ंु पा
योजना

3ेMातील

राबZवणेया

योजनांसह योजना

द]यांग

कामासंबध
ं ातील

]यKतीया
:7तावात

स3मीकरणाकर#ता
नमद
ू

करPयात

ZवZवध
आले)या

>. 21 ते 30 यांचेकर#ता :7तावातील नमद
ु अट# शत\ लागु

करPयास आ6ण योजना >. 31 मjये नमद
ु के)यानस
ु ार मनपा 3ेMातील
द]यांगाकर#ता

पGरवहन

उप>मामाफत

उप>मामाफत आBथक अनद
ु ान दे णे,

बस

पास

योजनेकर#ता

पGरवहन

अन>
ु मांक 1 ते 31 मjये :7ताZवत

करPयात आले)या योजनांना न]याने मा*यता दे णेस तसेच :7ताZवत ZवZवध
द]यांग योजना कायम7वbपी राबZवणेया धोरणास महाराDE महानगरपालका
अBधनयम कलम 65 (1, 2 ) व 66 (1 ,21, 42) अ*वये :7तावात नमद
ु
करPयात आले)या बाबीसह, सच
ु Zव)या:माणे, मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 300

नवी मब
ुं ई महानगरपालका नवीन म¡
ु यालयाया से. 15अे सीबीडी बेलापरु

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

येथील इमारतीची वाZषक दै नं दन दे खभाल दb
ु 7तीया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे
दनांक 18/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./492/2019.

ठराव >. 1048
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका नवीन म¡
ु यालयाया से. 15अे सीबीडी
बेलापरु येथील इमारतीची वाZषक दै नं दन दे खभाल दb
ं ातील
ु 7तीया कामासंबध
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 4 कोट# 14
लाख, 66 हजार 985 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर#
दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 301

सडकोने

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

बांधले)या

व

सदयि7थतीत

मोडकळीस

आले)या

इमारतीया

पन
 ांधणीया अनष
ं ाने उKत पGरसरातील मोकळया जागा (Open Space),
ु ब
ु ग
बगीचांची

फेररचना

:7तावाबाबत,

आ6ण

आयK
ु तांचे

पGरसराचा

भ-ु अभ*यास

दनांक

18/02/2019

सध
ु ार#त
चे

करणेया
पM

>.

नमम
ुं पा/नगरचना/576/2019.
ठराव >. 1049
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नेbळ Zवभागातील से. 2 व से. 4 ला जोडणा-या मjयवत\ ना)याची
सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण

रKकम

8.

88

लाख,

79

हजार

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजरु # दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

849

माM

इतKया

खचास,

तातडीचे कामकाज >. 302
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

वाशी से. 5 व से. 6 येथील अंतगत र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया
:7तावाबाबत,

दनांक

18/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./496/2019.

ठराव >. 1050
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

आयK
ु तांचे

"वाशी से. 5 व से. 6 येथील अंतगत र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 1 कोट# 92 लाख, 83 हजार 838 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 303

बेलापरु Zवभागातील से. 8बी दग
ं पॉ*डची सध
ु ामाता नगर येथील |डेटेशन
ु ारणा

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

करणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

18/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./497/2019.

ठराव >. 1051
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"बेलापरु Zवभागातील से. 8बी दग
ं पॉ*डची
ु ामाता नगर येथील |डेटेशन
सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण

रKकम

8.

98

लाख,

40

हजार

110

माM

इतKया

खचास,

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 304

कोपरखैरणे Zवभागातील :.>. 50 सेKटर-12सी येथील सावGरया डेअर# ते

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

नमम
ुं पा उदयान भख
ु ंड >. 9सी पयत र7Uयांची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणेया
:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे

दनांक

18/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./498/2019.
ठराव >. 1052
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"कोपरखैरणे Zवभागातील :.>. 50 सेKटर-12सी येथील सावGरया डेअर#
ते नमम
ुं पा उदयान भख
ु ंड >. 9सी पयत र7Uयांची डांबर#करणाने सध
ु ारणा
करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण
रKकम 8. 65 लाख, 72 हजार 068 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे,
:शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 305

वाशी से. 16 येथील मनाताई ठाकरे मैदानाची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत,

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

आयK
ंु पा/श.अ./499/2019.
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM >. नमम

ठराव >. 1053
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"वाशी से. 16 येथील मनाताई ठाकरे मैदानाची सध
ु ारणा करणेया
कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8.
43 लाख, 40 हजार 266 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय
मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 306

कोपरखैरणे Zवभागातील :.>. 41 सेKटर-19सी येथील र7Uयांची डांबर#करणाने

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./ 500/2019.

ठराव >. 1054
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"कोपरखैरणे

Zवभागातील

:.>.

41

सेKटर-19सी

येथील

डांबर#करणाने सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात
आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट# 45

लाख, 68 हजार 614 माM

इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

र7Uयांची

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 307
दनांक 20 फे"वार#
ुवार# 2019

तभ
ु p Zवभागातील तभ
ु p से. 20 येथील बी.ए.आर.सी. जवळील उदयानाची सध
ु ारणा
करणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

18/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./501/2019.

ठराव >. 1055
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"तभ
ु p Zवभागातील तभ
ु p से. 20 येथील बी.ए.आर.सी. जवळील उदयानाची
सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण

रKकम

8.

64

लाख,

29

हजार

373

माM

इतKया

खचास,

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 308

नेbळ Zवभागातील शरवणे गांव से. 1अे येथील उच7तर#य जलकंु भ व भम
ु ीगत

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

जलकंु भ

पन
ु : बांधणी

व

तदनष
ु Bं गक

कामे

करणेया

:7तावाबाबत,

आयK
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./502/2019.

ठराव >. 1056
दनांक 27 फे"व
2019.
ु ार# 2019.

यांचे

"नेbळ Zवभागातील शरवणे गांव से. 1अे येथील उच7तर#य जलकंु भ व
भम
ं ातील
ु ीगत जलकंु भ यांचे पन
ु : बांधणी व तदनष
ु Bं गक कामे करणेया कामासंबध
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 7 कोट#, 83
हजार, 843 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात
यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 309

तभ
ु p Zवभागातील तभ
ु p 7टोअर येथे उच7तर#य जलकंु भ बांधणे व अनष
ु Bं गक

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

कामे करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./503/2019.

ठराव >. 1057
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"तभ
ु p Zवभागातील तभ
ु p 7टोअर येथे उच7तर#य जलकंु भ बांधणे व
अनष
ं ातील :7तावात नमद
ु Bं गक कामे करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 5 कोट#, 39 लाख, 60 हजार, 836 मात ्र इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 310

बेलापरु Zवभागातील बेलापरु गांव येथे माकpट बांधणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

दनांक 18/02/2019 चे पM >. नमम
ुं पा/श.अ./504/2019.

ठराव >. 1058
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील बेलापरु गांव येथे माकpट बांधणेया कामासंबध
ं ातील
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 23
लाख, 06 हजार, 779 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर#
दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 311

दघा Zवभागातील :.क् र. 04 अंतगत ZवDणुनगर येथील भख
ु ंड >. सी-17 ते के-

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

24 पयत र7Uयाची व गटाराची सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे
दनांक 18/02/2019 चे पM >. नमम
ंु पा/श.अ./505/2019.

ठराव >. 1059
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"दघा Zवभागातील :.>. 04 अंतगत ZवDणुनगर येथील भख
ु ंड >. सी17 ते के-24 पयत र7Uयाची व गटाराची सध
ं ातील
ु ारणा करणेया कामासंबध
:7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह, एकूण रKकम 8. 2 कोट#, 82
लाख, 43 हजार, 915 माM इतKया खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर#
दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 312
दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

दघा :भाग >. 04 येथील ZवDणुनगर ते Zवजय नगर पयत र7ता व गटार
बांधणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

18/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ुं पा/श.अ./506/2019.

ठराव >. 1060
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"दघा :भाग >. 04 येथील ZवDणुनगर ते Zवजय नगर पयत र7ता व
गटार बांधणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 99 लाख, 99 हजार, 007 माM इतKया खचास,
सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 313

बेलापरु Zवभागातील से. 44 नेbळ येथील गटाराची व पदपथाची दb
ु 7ती व

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

सध
ु ारणा करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM >.
नमम
ुं पा/श.अ./ 507/2019.

ठराव >. 1061
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"बेलापरु Zवभागातील से. 44 नेbळ येथील गटाराची व पदपथाची दb
ु 7ती
व सध
ं ातील :7तावात नमद
करPयात आले)या
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 57 लाख, 78 हजार, 782 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 314

वाशी सेKटर-14 व सेKटर-15 (भाग) येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019

करणेया

आयK
ु तांचे

दनांक

20/02/2019

चे

पM

>.

नमम
ंु पा/श.अ./508/2019.

ठराव >. 1062
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

:7तावाबाबत,

"वाशी सेKटर-14 व सेKटर-15 (भाग) येथील र7Uयाची डांबर#करणाने
सध
ं ातील :7तावात नमद
ु ारणा करणेया कामासंबध
ू करPयात आले)या बाबींसह,
एकूण

रKकम

8.

68

लाख,

38

हजार,

348

माM

इतKया

खचास,

सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज >. 315

वाशी सेKटर-29 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणे व चौकाचे

दनांक 20 फे"व
ु ार# 2019
ठराव >. 1063
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

कॉ>iट#करण करणेया :7तावाबाबत, आयK
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM
>. नमम
ुं पा/श.अ./509/ 2019.
"वाशी सेKटर-29 येथील र7Uयाची डांबर#करणाने सध
ु ारणा करणे व चौकाचे
कॉ>iट#करण करणेया कामासंबध
ं ातील :7तावात नमद
ू करPयात आले)या
बाबींसह, एकूण रKकम 8. 1 कोट#, 46 लाख, 27 हजार, 426 माM इतKया
खचास, सच
ु Zव)या:माणे, :शासकiय मंजुर# दे Pयात यावी."

नणय

मंजरू

सह#/
सह#/(BचMा बाZव7कर)
बाZव7कर)
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