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मभया बाइंदय भशानगयऩामरका 
भा. स्थामी वमभती वबा दद.  २०/०३/२०२० 

 

 मभया बाइंदय भशानगयऩामरकेची भा. स्थामी वमभती वबा ळुक्रलाय दद. २०/०३/२०२० योजी वबा वुचना 
क्र. १३ दद. १६/०३/२०२० योजीच्मा वलऴमऩत्रिकेलयीर वलऴमाॊलय वलचाय वलननभम कयण्मावाठी मभया बाइंदय 
भशानगयऩामरका, स्ल. इॊददया गाॊधी बलन, भुख्म कामाारम, दवुया भजरा, रार फशादु्दय ळास्िी वबागशृात 

वामॊकाऱी ०४.०० ला. वबा आमोजजत कयण्माॊत आरी शोती. 
 वदय वबेच्मा अध्मषस्थानी भा. वऩठावीन अधधकायी श्री. अळोक नतलायी शे उऩजस्थत शोत.े वदय वबेव 

खारीर वदस्म उऩजस्थत शोत.े 

 

उऩजस्थत वदस्म – 
१. श्री. अळोक वुमादेल नतलायी  वबाऩती 
२. श्री. ऩाटीर धलृककळोय भन्वायाभ  वदस्म 

३. श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार  वदस्म 

४. श्री. श्रीप्रकाळ जजरेदाय मवॊश  वदस्म 

५. श्री. याकेळ यनतळचॊद्र ळाश   वदस्म 

६. श्रीभ. ननरा फनााड वोन्व   वदस्मा 
७. श्रीभ. अननता जमलॊत ऩाटीर  वदस्मा 
८. श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊड े   वदस्मा 
९. श्री. वॊजम अनॊत थेयाड े   वदस्म 

१०. श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय  वदस्मा 
११. श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली  वदस्मा 
१२. श्री. ददनेळ तेजयाज जैन   वदस्म 

१३. श्री. एरामव दमुभॊग फाॊड्मा  वदस्म 

१४. श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय  वदस्म 

१५. श्री. अननर ददलाकय वालॊत  वदस्म 

१६. श्रीभ. धगता शयीळ ऩयदेळी  वदस्मा 
 

गैयशजय वदस्म - ननयॊक 
 

भा. वबाऩती :- 
 वधचलाॊनी वबा चारू कयण्मात माली.  
नगयवधचल :- 
 वाला. फाॊधकाभ वलबागाकडून अनुवूची ड प्रकयण 2 करभ के अन्लमे प्रस्ताल आरेरा आशे . शा 
प्रस्ताल घेणेवाठी वबागशृाची भान्मता आशे का? 
वबाऩती :- 
 वदय वलऴम के अन्लमे ळलेटी घेण्मात माला. 
नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र. 157, मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत आयषण क्र . १८४ मभयायोड येल्ले स्टेळन जलऱ 
मभयायोड (ऩू.) तवेच मभयायोड येल्ले वभाॊतय यस््मालय स्काम लॉक खारी (वफ स्टेळन ल स्काम लॉक रॉडीग 
जलऱ) मेथीर लाशनतऱ ठेका ऩध्दतीने चारवलणे काभाच्मा ननवलदेव भॊजूयी मभऱणेफाफत. 
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याकेळ ळशा :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर (ए) आयषण क्र. १८४ मभयायोड येल्लेस्टेळन जलऱ , मभयायोड 
(ऩ.ू) मेथे लाशनतऱ चारवलणेकयीता तवेच (फी) – तवेच उऩयोक्त ऩे . अॅन्ड ऩाका  रगत (लाशनतऱ) मेथीर 
मभयायोड येल्ले स्टेळन वभाॊतय यस््मालय स्काम लॉक खारी (वफ स्टेळन ल स्काम लॉक रॉडीग जलऱ ) 
लाशनतऱ ठेका ऩध्दतीने चारवलणेफाफत ननवलदा दद. ०९/०१/२०२० योजीच्मा दै. भुॊफई मभि ल दै. भुॊफई चौपेय 
मा लृ् तऩिातून जादशय ननवलदा प्रमवध्द केरेरी शोती . वदय काभी ई -टेंडयीॊग ऩध्दतीने ननवलदा कारालधीत 
वशा ननवलदा धायकाॊच्मा ननवलदा प्राप्त झारेल्मा अवून दद . २८/०१/२०२० योजी उघडण्मात आरे अवता वदय 
ननवलदेभध्मे १) भ.े ए लन केअयटेकय प्रा .मर. २) भ.े आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव ३) भ.े फयकत कॉन्रॅक्टय ४) भ.े 
जे.टी. योंदऱ ५) भ.े श्री. वाई गणेळ कॊ न्स्रक्ळन माॊनी ननवलदेतीर अटीळतीनुवाय कागदऩि ेवादय केरेरी 
अवल्माने भा. ननवलदा वमभतीने दद . १०/०२/२०२० योजी दयाचा मरपापा (Financial Bid) उघडण्माव भॊजूयी 
ददरेरी आशे . ्मानुवाय दद . १३/०२/२०२० योजी वदय ऩाि ननवलदाकायाॊच ेदयाचा मरपापा (Financial Bid) 
उघडण्मात आरेरे आशे. ्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे. 
 

ननवलदेभधीर लावऴाक 
भुल्माधधकायीक यक्कभ रुऩमे. 

ननवलदाधायकाने ननवलदेतीर वादय केरेरे लावऴाक यक्कभ 
भ.े ए लन 
केअयटेकय 
प्रा.मर. 

भ.े आळुतोऴ 
इॊटयप्रामजेव 

भ.े फयकत 
कॉन्रॅक्टय 

भे. जे.टी. 
योंदऱ 

भ.े श्री. वाई 
गणेळ 

कॊ न्स्रक्ळन 
प्रथभ लऴा रु. ९१,७१,८००/- ९४,७७,९००/- १,०९,००,०००/- ९१,७५,८००/- १,०१,००,०००/- १,०२,००,०००/- 
द्वलतीम लऴा रु. ९१,७१,८००/- ९४,७७,९००/ १,१९,८०,०००/- ९१,७५,८००/ १,०१,००,०००/ १,०२,००,०००/ 
नतवये लऴा रु. ९१,७१,८००/- ९४,७७,९००/ १,३१,२०,०००/- ९१,७५,८००/ १,०१,००,०००/ १,०२,००,०००/ 
एकूण रु. २,७५,१५,४००/- २,८४,३३,७००/- ३,६०,००,०००/- २,७५,२७,४००/- ३,०३,००,०००/- ३,०६,००,०००/- 

 लयीर भे. आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव माॊनी उधतृ केरेरे दय लाजली स्लरुऩाच ेआशेत तवेच         भे . 
आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव माॊना ्माॊनी वादय  केरेरी यक्कभ रु . ३,६०,००,०००/- लय १८% जी.एव.टी. बयणे 
फॊधनकायक यादशर. तयी भे. आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव माॊना ऩे अॅन्ड ऩाका  ठेका ऩध्दतीने चारवलणेकयीता भॊजूयी 
देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
 ददनेळ जैन :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र. 157 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका शद्दीत आयषण क्र . १८४ मभयायोड येल्ले स्टेळन जलऱ मभयायोड (ऩू.) तवेच 
मभयायोड येल्ले वभाॊतय यस््मालय स्काम लॉक खारी (वफ स्टेळन ल स्काम लॉक रॉडीग जलऱ ) मेथीर लाशनतऱ 
ठेका ऩध्दतीने चारवलणे काभाच्मा ननवलदेव भॊजूयी मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. 131 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर (ए) आयषण क्र. १८४ मभयायोड येल्लेस्टेळन जलऱ , मभयायोड 
(ऩ.ू) मेथे लाशनतऱ चारवलणेकयीता तवेच (फी) – तवेच उऩयोक्त ऩे . अॅन्ड ऩाका  रगत (लाशनतऱ) मेथीर 
मभयायोड येल्ले स्टेळन वभाॊतय यस््मालय स्काम लॉक खारी (वफ स्टेळन ल स्काम लॉक रॉडीग जलऱ ) 
लाशनतऱ ठेका ऩध्दतीने चारवलणेफाफत ननवलदा दद. ०९/०१/२०२० योजीच्मा दै. भुॊफई मभि ल दै. भुॊफई चौपेय 
मा लृ् तऩिातून जादशय ननवलदा प्रमवध्द केरेरी शोती . वदय काभी ई -टेंडयीॊग ऩध्दतीने ननवलदा कारालधीत 
वशा ननवलदा धायकाॊच्मा ननवलदा प्राप्त झारेल्मा अवून दद. २८/०१/२०२० योजी उघडण्मात आरे अवता वदय 
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ननवलदेभध्मे १) भ.े ए लन केअयटेकय प्रा .मर. २) भ.े आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव ३) भ.े फयकत कॉन्रॅक्टय ४) भ.े 
जे.टी. योंदऱ ५) भ.े श्री. वाई गणेळ कॊ न्स्रक्ळन माॊनी ननवलदेतीर अटीळतीनुवाय कागदऩि ेवादय  केरेरी 
अवल्माने भा. ननवलदा वमभतीने दद . १०/०२/२०२० योजी दयाचा मरपापा (Financial Bid) उघडण्माव भॊजूयी 
ददरेरी आशे . ्मानुवाय दद . १३/०२/२०२० योजी वदय ऩाि ननवलदाकायाॊच ेदयाचा मरपापा (Financial Bid) 
उघडण्मात आरेरे आशे. ्माचा तऩमळर खारीरप्रभाणे. 
 

ननवलदेभधीर लावऴाक 
भुल्माधधकायीक यक्कभ रुऩमे. 

ननवलदाधायकाने ननवलदेतीर वादय केरेरे लावऴाक यक्कभ 
भ.े ए लन 
केअयटेकय 
प्रा.मर. 

भ.े आळुतोऴ 
इॊटयप्रामजेव 

भ.े फयकत 
कॉन्रॅक्टय 

भे. जे.टी. 
योंदऱ 

भ.े श्री. वाई 
गणेळ 

कॊ न्स्रक्ळन 
प्रथभ लऴा रु. ९१,७१,८००/- ९४,७७,९००/- १,०९,००,०००/- ९१,७५,८००/- १,०१,००,०००/- १,०२,००,०००/- 
द्वलतीम लऴा रु. ९१,७१,८००/- ९४,७७,९००/ १,१९,८०,०००/- ९१,७५,८००/ १,०१,००,०००/ १,०२,००,०००/ 
नतवये लऴा रु. ९१,७१,८००/- ९४,७७,९००/ १,३१,२०,०००/- ९१,७५,८००/ १,०१,००,०००/ १,०२,००,०००/ 
एकूण रु. २,७५,१५,४००/- २,८४,३३,७००/- ३,६०,००,०००/- २,७५,२७,४००/- ३,०३,००,०००/- ३,०६,००,०००/- 

 लयीर भे. आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव माॊनी उधतृ केरेरे दय लाजली स्लरुऩाच ेआशेत तवेच         भे . 
आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव माॊना ्माॊनी वादय केरेरी यक्कभ रु . ३,६०,००,०००/- लय १८% जी.एव.टी. बयणे 
फॊधनकायक यादशर. तयी भे. आळुतोऴ इॊटयप्रामजेव माॊना ऩे अॅन्ड ऩाका  ठेका ऩध्दतीने चारवलणेकयीता भॊजूयी 
देत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
 

वुचक :- श्री. याकेळ ळाश  अनुभोदन :- श्री. ददनेळ जैन 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
नगयवधचल :- 
 प्रयकण क्र . 158, वाप्तादशक रेखा ऩरयषण अशलार वादय कयणेफाफत . वलऴम प्ररॊत्रफत ठेलण्मात 
आरा.  
नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र. 159, ऩरयलशन वेलेच ेवन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ 
अॊदाजऩिकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत. 
धलृककळोय ऩाटीर :-  
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका  ऩरयलशन उऩक्रभ माॊनी वादय केरेरे वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल 
वन २०२०-२१ च्मा भूऱ अॊदाजऩिकाभध्मे अऩेक्षषत लाढ /घट आणण ्मावनुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा 
वलचायात घेलून अॊदाजऩिकाव आजची वबा भॊजूयी देत आशे . अॊनतभ भान्मतेवाठी भा . भशावबेऩुढे 
अथावॊकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

 

(रु. राखाॊत)                                                                           
तऩमळर   

2019-20  

च ेवुधायीत  
2020-21  

च ेभुऱ 
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   ऩरयलशन जभा (शस्ताॊतयणा वदशत)  6623.35  5033.80 

ऩरयलशन खचा  6606.85  5013.28 

अखेयीची मळल्रक  16.50  20.52 

याकेळ ळाश :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र. 159 :- 
 ऩरयलशन वेलेच ेवन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव भॊजूयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. 132 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका ऩरयलशन उऩक्रभ माॊनी वादय केरेरे वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल 
वन २०२०-२१ च्मा भूऱ अॊदाजऩिकाभध्मे अऩेक्षषत लाढ /घट आणण ्माअनुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा 
वलचायात घेलून अॊदाजऩिकाव आजची वबा भॊजूयी देत आशे . अॊनतभ भान्मतेवाठी भा . भशावबेऩुढे 
अथावॊकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

 

(रु. राखाॊत)                                                                           
तऩमळर   

2019-20  

च ेवुधायीत  
2020-21  

च ेभुऱ 
  

   ऩरयलशन जभा (शस्ताॊतयणा वदशत)  6623.35  5033.80 

ऩरयलशन खचा  6606.85  5013.28 

अखेयीची मळल्रक  16.50  20.52 

वुचक :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर  अनुभोदन :- श्री. याकेळ ळाश 
ठयाल वलाानुभते भॊजूय 

 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  

नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र . 160, अजननळभन वलबागाच ेवन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ 
अॊदाजऩिकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत. 
याकेळ ळशा :- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगय ऩामरका माॊनी वादय केरेरे अजननळभन वलबागाच े वन     
२०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेअजननळभन रेखामळऴाननशाम लाढ/घट तवेच इतय दरुुस््मा करुन 
अजननळभन वलबागाच्मा अॊदाजऩिकाव आजची वबा भॊजूयी देत आशे . अॊनतभ भान्मतेवाठी भा . भशावबेऩुढे 
अथावॊकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

 

(रु. राखाॊत)                                                                           
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तऩमळर   
2019-20  

च ेवुधायीत  
2020-21  

च ेभुऱ 
  

   एकूण जभा   4224.11  4875.95 

एकूण खचा  1923.75  4853.40 

अखेयीची मळल्रक  2300.36  22.55 

 
ददनेळ जैन :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे.  
भा. वबाऩती :- 
 ठयाल भॊजूय.  
प्रकयण क्र. 160 :- 
 अजननळभन वलबागाच ेवन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव भॊजूयी 
मभऱणेफाफत. 
ठयाल क्र. 133 :- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊनी वादय केरेरे अजननळभन वलबागाच ेवन     
२०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेअजननळभन रेखामळऴाननशाम लाढ /घट तवेच इतय दरुुस््मा करुन 
अजननळभन वलबागाच्मा अॊदाजऩिकाव आजची वबा भॊजूयी देत आशे . अॊनतभ भान्मतेवाठी भा . भशावबेऩुढे 
अथावॊकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

 

(रु. राखाॊत)                                                                           
तऩमळर   

2019-20  

च ेवुधायीत  
2020-21  

च ेभुऱ 
  

   एकूण जभा   4224.11  4875.95 

एकूण खचा  1923.75  4853.40 

अखेयीची मळल्रक  2300.36  22.55 

 
वुचक :- श्री. याकेळ ळाश  अनुभोदन :- श्री. ददनेळ जैन 

ठयाल वलाानुभते भॊजूय 
 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र . 161, मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेवन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च े
भूऱ अॊदाजऩिकाव भॊजूयी मभऱणेफाफत . ( “अ” + “क” + “भदशरा ल फारकल्माण ” + “अॊध ल अऩॊग ” + 
“JNNURM” + “P” + “लषृप्राधधकयण” + “मळषण”) 
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 ऩेज नॊ. 18,26 नॊफय ्माच्माभध्मे ळावन काभावाठी अनुदान. 



Created byDK/PP 

¨ÉÉ. ºlÉÉªÉÒ ºÉÊ¨ÉiÉÒ  ºÉ¦ÉÉ Ênù. 20.03.2020         {ÉÉxÉ Gò. 6 

 

 
ळयद फेरलटे :- 
 पक्त 12 कोटी ळावनाकडून मभऱारेरे आशे . 12 कोटीच ेऩि ळावनाकडून आरे आशे. 25 कोटीच े
ळावनाकडून नाशी.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 ह्माच ेऩि ळावनाकडून आरेरे नाशी.  
ळयद फेरलटे :- 
 वलबागाने भादशती ददरेरी आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 वलबागाने चकुीची भादशती ददरेरी आशे . ळावनाकडून ऩि आरे तयच ्मारा अथॉन्टीकेळन देऊ 
ळकतो आणण ळावनाकडून ऩि जय नाशी आरे वभजा जय तुम्शी फजेट धयरे आशे ्माप्रभाणे फजेटची 
प्रोजहशजन केरी उद्मा तुम्शी काभ काढरे.  
ळयद फेरलटे :- 
 फाकीच ेआऩण तवेच ऩकडरे आशेत . अनुदान आशे घनकचया आशे वलबागाने जे अऩेक्षषत ददरे आशे 
्माप्रभाणेच केरे आशे.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 एक अवतो मभया बाईंदय ळशयावाठी आणण एक अवतो ऩटीक्मूरय एरयमावाठी  तो वॊऩूणा मभया 
बाईंदय ळशयावाठी शोता आणण शा ऩटीक्मूरय काशी काभावाठी आशे. ्माभुऱे ह्माच्माभध्मे ळावनाच ेऩि जय 
आरे नाशी तय आऩण शे कवे काम कयतो.  
ळयद फेरलटे :- 
 भरा शे ददरे आशे.  
अननर वालॊत :- 
 तुम्शारा ऩी.डब्लल्मू.डी. ने ददरे आशे.  
ळयद फेरलटे :- 
 ऩी.डब्लल्म.ूडी. ने ददरे आशे ्माॊच ेऩि ऩण आशे.  
अननर वालॊत :- 
 ळावन अनुदान आल्मालय काभ चारू कयतीर . आऩण आता जभा आणण खचा दोन्शी दाखलतो 
्माभध्मे भशाऩामरका पॊ ड जात नाशी.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 काभ केरे अवेर ना.  
अननर वालॊत :- 
 अनुदान आल्मामळलाम काभ कवे कयणाय.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 भागच्मा स्टॅजन्डॊगने ्मारा भॊजूय केरे.  
अननर वालॊत :- 
 ्माच्माभध्मे भशाऩामरका तयतूद ठेलरी शोती.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
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 पक्त एक कयोड ठेलरी शोती . ळावन ऩि मेईर म्शणून तो वलऴम भॊजूय केरा . वलऴम वेन्वेदटहश 
शोता लादवललाद नको म्शणून ते भॊजूय केरे . ऩण आता कभीत कभी ळावनाकडून ऑथोन्टी केळन तयी 
ऩादशजे.  
 
अननर वालॊत :- 
 प्रळावनाच ेकाम म्शणणे आशे वलऴम मभटलून टाका.  
भा. अनतरयक्त आमुक्त :- 
 लेऱोलेऱी ननवलदा काढरी आशे . आज फजेट अॊनतभ कयामरा फवरेरा आशात . ळावनाने लेऱोलेऱी 
काभ आणरी आशेत. ्माप्रभाणे प्रोजहशजन कयाली. प्रस्तावलत केरे आशे ते भॊजूय कयाले अळी आभची अऩेषा 
आशे.  
अननर वालॊत :- 
 ठीक आशे करुन टाका.  
धलृककळोय ऩाटीर :- 
 फाऱावाशेफ ठाकये करादारनाकयीता प्रळावनाने पक्त एक कयोड तयतूद केरेरी आशे ऩेज नॊ. 43. 
अननर वालॊत :- 
 40 ते 60 भध्मे ते वुध्दा आरे ना. तो लेगऱा वलऴम प्रळावनाने बुमभका स्ऩष्ट कया वलऴम मभटलून 
टाका.  
ननरा वोंव :- 
 प्रळावन वे भेया वलार शै अगय टेंडय 5 वे 10 कयोड रास्ट स्टॅजन्डॊग भें ककए थे भुझ ेरगता शै 
टेंडय प्रकक्रमा 8 मा 10 भदशने ऩशरे शुई थी | तो डपेीनेटरी भशाऩामरका अऩने ऩाव जो ननधी शै उनके ऩाव 
जो पॊ ड शै उवके आधाय ऩय टेंडय प्रकक्रमा  ळुरु कती शै| 10 भदशने ऩशरे टेंडय प्रकक्रमा ककमा गमा मा उवके 
फाद बी स्टॅजन्डॊग भें ऩाव ककमा गमा तो लो कोई ळावन के आनेलारे शक्क भें नशी शोता लो भशाऩामरका भें 
प्रोजहशजन शोगा तो टेंडयीॊग शोता शै तो टेंडयीॊग क्मों शुई अगय शो चकूी शो स्टॅजन्डॊग भें ऩाव शुई शै औय शभ 
अगय पॊ ड नशी ददखा यशे शै तो मश वफ ददळाबूर शै | ऩाव बी कय यशे शै भाकेटीॊग बी कय यशे शै 
ॲक्च्मूअर भें काभ नशी शोगा मश शकीकत शै | प्रळावन बूमभका जक्रअय कये ॲक्च्मुअर भें क्मा 
मवच्मूएळन शै औय क्मा जक्रमायीटी शै | अबी जो फात शूई थी स्ल . फाऱावाशेफ ठाकये औय स्ल . प्रभोद 
भशाजनजी करा दारन के मरए इव फजेट भें क्मा प्रोजहशजन शोगा | तो स्टॅजन्डॊग भें टेंडय ऩाव ककमा गमा 
औय टेंडय प्रकक्रमा 10 भदशने ऩशरे शुई शोगी क्मोंकी मश वलऴम 3 फाय आके गमा था| लो टेंडय प्रकक्रमा शोती 
शै लश भशाऩामरका के ऩाव प्रोजहशजन शोगा उव आधाय ऩय की गई शो गमा जफ उव आधाय ऩय की गई शै 
तो भशाऩामरका के फजेट भें लश पॊ ड शोना चादशए क्मोंकी अफ तो शभ टेंडय बी ऩाव कय चकेू शै | स्टॅजन्डॊग 
वबी वदस्म जजम्भेदाय शै क्मोंकी उन्शोंने उव टेंडय को ऩाव ककमा शै | तो उवका अगय फजेट नशी शै तो 
प्रचाय भें शभ फोरी की करादारन का काभ ळुरु शोनेलारा शै औय शभ मशाॉ फजेट भें प्रोजहशजन नशी यख यशे 
शै| तो शभ अऩने शी आऩको  कॉन्राडीक्ट कय यशे शै | भतरफ मश वलयोधाबाव शै की शभ ऩाव बी कयते शै 
औय फजेट बी नशी देते शै | तो भशाऩामरका ने टेंडय प्रकक्रमा की थी तो आऩके ऩाव उवका प्रोजहशजन शोगा 
औय प्रोजहशजन शै तो फजेट भें क्मों भेन्ळन नशी शै| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 मश प्रळावन की तयप वे वलऴम ददमा गमा था  लश 6-7 भदशने ऩशरे ददमा गमा था | इरेक्ळन के 
ऩशरे ददमा गमा था ऑगस्ट भदशने भें गोऴलाया ददमा था तफ अऩने ननधी वे 3 कयोड औय अनुदान 6 
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कयोड की तयतूद थी कयके शभने वलऴम दद मा था | त्रफच भें आचायवॊदशता रग गई तो इव चीज भें टेंडय 
डडरे शो गमा| अबी तक ऑगस्ट तक लश काभ भॊजूय शोता था तो मश ऩैवे अऩने ऩाव खचाा ऩडता था| 
ननरा वोंव :- 
 इरेक्ळन के ऩशरे दो फाय भतरफ अगस्त के ऩशरे स्टॅजन्डॊग आकय गमा शै| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आमा था| 
ननरा वोंव :- 

टेंडय प्रकक्रमा जफ शुई तो लश उवी अभाऊॊ ट भें शुई| जो अभाऊॊ ट आज वॅक्ळन शुआ| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 10 कयोड अऩने फजेट भें था| 
ननरा वोंव :- 
 ॲग्री टेंडय प्रकक्रमा तो........ 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 6 कयोड अनुदान भें था औय 3-4 कयोड अऩना था| 
ननरा वोंव :- 

तो कपय लश कॅयीपॉयलडा क्मों नशी शो यशा| अगय लश अनुदान भें था मा भशाऩामरका का बी था तो 
कॅयी पॉयलडा क्मों नशी शो यशा? टेंडय ऩाव ककमा जा यशा शै तो अभाऊॊ ट कॅयी पॉयलडा क्मों नशी शो यशा शै| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 भॅडभ अऩना फजेट कॅयी पॉयलडा नशी शोता  वार खतभ शो गमा की खतभ शो गमा नमे वार के 
मरए नई कयनी ऩडती शै|  
ननरा वोंव :- 

तो अल्टीभेटरी टेंडय ककमा शै भशाऩामरका ने तो आऩ ऑटोभेटीकरी जजम्भेदाय शोता शै | औय 
स्टॅजन्डॊग भें शभने ऩाव ककमा शै तो भेया वबाऩती वे रयक्लेस्ट शै की ऩाव ककमा तो उवे कॉन्राडीक्ट ना 
कये| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 अनुदान देने की गहशाभें ट की जो मवस्टभ शै उवभें कुछ काभ के मरए 50 टक्के मभरता शै कुछ 
काभ के मरए 80 टक्के मभरता शै| कुछ काभ के मरए 90 टक्के मभरता शै| औय कुछ काभ के मरए 100 
टक्के अनुदान मभरता शै| अऩने को एक रुऩमा बी खचाा नशी ऩडता इवके मरए अनदुान कैवे मभरनेलारा शै 
लश पामनर अबी शुआ नशी| 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 रेककन वाशफ इवभें भशाऩामरका ने टेंडय ननकारा शै आय इव वार 1 कयोड की तयतूद मरखा शै तो 
आगे कैवे शोगा| टेंडय ननकर चकुा शै वऩछरा उवभें कॅयी पॉयलडा नशी शोगा इव वार एक कयोड शी तयतूद 
ददखा यशे शै| तो काभ कैवे शोगा औय टेंडय कैवे ननकरेगा| 
ननरा वोंव :- 
 भशायाष्र ळावन के तयप वे क्मा ऩाव शुआ शै| लो मरणखत भें जफ आमेगा लो ॲडीळनर फोनव शो 
जाएगा फट शभने जो ऩाव ककमा शै स्टॅजन्डॊग भें जो टेंडय ऩाव ककए शै उवकी शभायी क्मा जजम्भेदायी शै 
उवको रेके शभ ककतना रान्वपयन्ट शै लश मशाॉ ऩय नशी ददख यशा शै| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 कमभळनय वाशफ के तयप व ेएक कयोड का ददखामा शै दोनो के मरए| 
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स्नेशा ऩाॊड े:- 
 कमभळनय वाशफ को आऩने फतामा नशी था क्मा की ऑरयेडी टेंडय ननकरा शै औय गमा वार का 
कॅयी पॉयलडा शोना चादशए| नमे भें तयतूद शोनी चादशए लो टेंडय ननकर चकूा शै उवका क्मा? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 लो टेंडय रेट शो गमा| 
 
 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 लो बी कॅयी पॉयलडा कयके इव वार तयतूद ददखाना ऩडगेा औय इव वार का रेके वऩछरा कॅयी 
पॉयलडा तयतूद शोगा तो आगे काभ फढेगा| 
ननरा वोंव :- 
 इरेक्ळन के ऩशरे कई टेंडय शै......... 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 ळावन अनुदान....... 
ननरा वोंव :- 
 कशी टेंडय शै जो कॅयी पॉयलडा शुए शै लो अबी शो यशे शै | ऐवे कई टेंडय शै स्टॅजन्डॊग भें जो टेंडय ऩाव 
शुए थे लश इरेक्ळन के ऩशरे के थे मा इरेक्ळन के फाद ककए थे| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 इवभें आ गमा ना......... 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 अबी तयतूद नशी यख यशे खारी एक कयोड तयतूद यख यशे शै | कभवे कभ 10 कयोड यशेगा तो शो 
वकता शै| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शभे 25 कयोड अनुदान मभरनेलारा शै| उवभें वे ऩाच कयोड औय 20 कयोड के टेंडय येडी कय यशे शै| 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 अबी डडक्रेय शो गमा की 25 कयोड का अनुदान मभरने लारा शै | रेककन इवके ऩशरे शभ रोगने 
टेंडय ननकारा शै औय फारावाशफ करादारन का काभ ळुरु कयने जा यशे शै| 
अननर वालॊत :- 
 भा. आमुक्त वाशेफ , प्रभोद भशाजन आटा गॅरयी दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारन शे 
दोन वलऴम ळशयाच्मा रोकाॊच्मा वाॊस्कृनतक आणण बालननक ननगडीत वलऴम आशेत . ह्मा दोन्शी वलऴमालय 
ळशयात घडर ह्मा दोन्शी करादारनाच ेफजेट आशे 50 कयोड रुऩमाचे . ्माभध्मे ्मा दृष्टीकोनातून प्रोवेव 
वुरु शोती . दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये ह्माॊच ेकरादारना फयोफयच प्रभोद भशाजन वाशेफाॊच्मा 
करादारनाच ेटेंडय ननघारे आशे . गेल्मा लेऱच्मा फजेटभध्मे ऑरयेडी 10 कयोडची तयतूद शोती. ्मा 
अनुऴॊगाने टेंडय काढरे अवतीर . ळावन अनुदान गेल्मा आठलड्मात वी .एभ. वाशेफाॊनी डडक्रेअय केरे आशे . 
ह्मालेऱी फजेटभध्मे काम केरे आशे की , भनऩा दशस्वा स्ल . प्रभोद भशाजन करादारनावाठी 25 कयोड रु. 
आणण दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारनावाठी काशीच नाशी ते  आम्शी जेहशा ळावनाकडून गॅ्रन्ट 
मेईर तेहशा रय -ॲप्रोवप्रएळन करु . शे अन्मामकायक आशे ना . जो वलऴम वेन्वेटीहश आशे . आभची ्माॊना 
रयक्लेस्ट शीच शोती की तुम्शी दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारना वाठी ह्मा फजेटभध्मे भनऩा 
दशस्वा 10 कयोडच ेप्रोजहशजन कया , तलेढाच वलऴम शोता . प्रभोद भशाजन करादारन के मरए आऩने 25 
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कयोड ददमा शभे कोई ऑब्लजेक्ळन नशी आऩ कयो| उऩभशाऩौयजी ज्मादा फशव कयके कुछ ननकरने लारा नशी 
जो आऩको कयना शै लो आऩ कयो औय अगय आऩ शभायी फाते नशी भान यशे तो ठयाल कयके शभ फजेट 
वेक्ळन खतभ कय देते शै|  
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 आऩकी फात भानते शै ना| 
अननर वालॊत :- 
 एक कयोड वे काभ चरनेलारा नशी | शभको फाऱावाशेफ ठाकये करादारन के मरए भनऩा दशस्वा 
100 कयोड चादशए| लो आऩ कशाॉवे कयना शै देखो| 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारन हशामरा ऩादशजे ह्मावाठी आऩण टें डय वुध्दा काढरेरे 
आशे. ह्मावाठी 25 कयोड ळावन अनुदान ऩण आशे . भशानगयऩामरकेचा दशस्वा ज्माप्रभाणे प्रळावनाने 
फजेटभध्मे तयतूद केरी आशे ्माप्रभाणे आऩण ती करु. काभ वुरु करु. 
अननर वालॊत :- 
 प्रळावनाने तयतुद केरी आशे , ्माभध्मे ऩुन्शा तुम्शी मभक्व कयता . प्रळावनाने ळावन अनुदान 
म्शॊटरेरे आशे. 42 ते 60 भध्मे जे ळावकीम अनुदान म्शॊटरे आशे ्मातून ती तयतूद केरी आशे . तो भनऩा 
दशस्वा नाशी. भनऩा दशस्वा तुम्शी ऩूणा उडलरा. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 फजेटभध्मे ऩान क्र . 39 ह्माच्माभध्मे दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारन ल प्र भोद 
भशाजन आटा गॅरयी भनऩा दशस्वा रु . 1 कोटी ल ळावन अनुदान 5 कयोड अवे म्शटरेरे आशे . तयीवुध्दा 
आऩण ळावन अनुदान 25 कोटी केरेरे आशे आणण भनऩा दशस्वा 1 कोटी शोता तवाच ठेलरेरा आशे. 
अननर वालॊत :- 
 तुम्शी भनऩा दशस्वा आत ककती केरा? 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 जो आशे तोच आऩण ठेलरा आशे. 
अननर वालॊत :- 
 स्ल. प्रभोद भशाजन आटा गॅरयीवाठी 25 कोटी ठेलरे ना. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 भी स्ल. फाऱावाशेफ ठाकये ह्माॊच ेम्शणतो. 
अननर वालॊत :- 
 देताना दोघाॊच ेकम्फाईंड ददरे आशे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 ते लेगऱे केरे. नतकडून आऩण प्रभोद भशाजन वाशेफाॊच ेकरादारन काढून टाकरेरे आशे. पक्त दशॊद ू
ह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये ह्माॊच ेकरादारन उबायणे . भनऩा दशस्वा 1 कोटी आणण ळावन अनुदान 25 
कोटी अवे केरे आशे . 1 कोटी आणण 25 कोटी टोटर 26 कोटी प्रोजहशजन केरी आशे आणण अननरजी 
तुम्शाॊरा वाॊगतो, ऑरयेडी टेंडय भॊजूय केरेरे आशे. काभारा वुरुलात ऩण शोईर. माच्मावाठी कोणताशी ननधी 
आऩण कभी ऩडू देणाय नाशी. भाझी वगळमाॊना वलनॊती आशे ह्माच्माभध्मे याजकायण आणू नका. 
अननर वालॊत :- 
 आम्शी अजजफात आणत नाशी. 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
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 इथे 10 कोटी कया. चणे्माच्मा ब्रीजच े3 च े5 कया. 
अननर वालॊत :- 
 आता टेंडय ननघारे आशे ते रयॲप्रॉवप्रएळन कया आऩण फयचवे केरे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 रयॲप्रॉवप्रएळन लेगऱे अवत.े 
अननर वालॊत :- 
 आऩण भागच्मा लेऱी 2019-20 च्मा कपगय टेंडय ननघाल्मालय चेंज केरे . भाकेट फाॊधकाभ ्माच े
टेंडय काढरे . त्रफर जास्त आशेत म्शणून 1.75 केरे. ह्माच्माभध्मे वुध्दा तवेच आशे ना . 6 कयोडची 
प्रोजहशजन आशे . 10 कयोडच ेटेंडय काढरे आशे , ते तयी कया . तुम्शी ते ऩण कयणाय नाशी , तुम्शी ते ऩण 
कयणाय नाशी. इथे ऩण 1 कयोड ठेलणाय. 50 कोटीच ेकाभ आशे. ळावन अनुदानालय अलरॊफून याशणाय . 25 
कोटी प्रभोद भशाजन वाशेफाॊवाठी केरे ते 25 कोटी ऩूणा खचा शोणाय आशेत का? ते 15 च े10 कोटी कया. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 ळक्म नाशी आता. भॅडभ फोरल्मा शो्मा. प्रभोद भशाजन आटा गॅरयीवाठीवुध्दा ळावनाकडून अनुदान 
आणू मा अवे ्मा फोरल्मा. 
अननर वालॊत :- 
 ्मा काम, आम्शी वुध्दा वाॊगतो ना. 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 आम्शी अनुदान आणू, भग ऩामरकेचा दशस्वा इथे देतात. 
अननर वालॊत :- 
 ऩामरकेचा दशस्वा तुम्शी ठेला. ळावनाकडून अनुदान ते आम्शी फघ.ू 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 एका लऴाात शे काभ ऩूणा शोणाय नाशी.  
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 जफ प्रळावनने मश वलऴम रामा था, प्रळावन अनुदान राएगा तो शोगा पॊ ड नशी था तो दोनो वलऴम 
नशी राने थे ना| उव लक्त प्रळावनने क्मु रामा? 
याकेळ ळाश :- 
 खाॊत्रफत वाशेफ , आऩल्मा भशावबेऩुढे स्ल . फाऱावाशेफ ठाकये करादारन आणण स्ल . प्रभोद भशाजन 
करादारन आधथाक प्रळावकीम भॊजूयीवाठी गोऴलाऱ्माभध्मे ककती तयतदू शोती. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ्माच्मात 50-50 कोटीचा प्रोजेक्ट शोता ्मानॊतय 2017 रा ठयाल झारा . ्माच्माभध्मे भा. 
भशावबेने स्ल. फाऱावाशेफ ठाकये  करादारनावाठी 25 कोटीची भॊजूयी ददरी आणण प्रभोद भशाजन 
करादारनावाठी 25 कोटीची भॊजूयी ददरी . 10-10 कोटीची ऩदशरी टेंडय काढा , भग 10-10 भधरे आऩण 
ऩयत 5-5 काढरे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 आऩण जी एक कोटीची प्रोजहशजन केरी आशे ह्माच्माने काभ थाॊफणाय नाशी ना काभ शोणाय ना. 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 आम्शी काभ वुरु केरे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
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 आऩण रय-ॲप्रोवप्रएळन म्शणता ना, रय-ॲप्रोवप्रएळन ॲट द एन्ड ऑप इअय शोत ते ऩण कव ्माॊनी 
खचा केरा अवेर तय. आता ह्माचा काम खचा ऩडराच नाशी. ्माच्माभुऱे शे रय-ॲप्रोवप्रएळन शोतच नाशी. 
अननर वालॊत :- 
 ऩाटीर वाशेफ, गेल्मालऴीची दशस्री काढा. भे ऩावून रय-ॲप्रोवप्रएळन वुरु केरेत. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 नतथे खचा जास्त आरा म्श णून आऩण कयतो . जय इथे खचा लाढरा तय आऩण ते वादय करु . 
आऩण ऩुन्शा ते करु ळकतो. 
अननर वालॊत :- 
 आभची भागणी आशे. तुम्शी कवे कयामच ेते फघा. 
 
 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 तुभची भागणी भान्म केरी आशे . स्ल. फाऱावाशेफ ठाकये ह्माॊच ेकरादारन कयीता ळावनाकडून 25 
कोटी आणण ज्माप्रभाणे अॊदाजऩिकात प्रळावनाने नभूद केरे आशे , 1 कोटी ्माप्रभाणे आऩण ्मारा भॊजूयी 
देतो. कुठेशी कभी कयत नाशी. 
अननर वालॊत :- 
 प्रळावनाने ळावकीम अनुदान म्शॊटरे आशे ्माभध्मे भनऩा दशस्वा आशे . 39 ऩेजलय भनऩा दशस्वा 
10 कयोड ऩादशजे. फाऱावाशेफ ठाकये करादारनावाठी ते तुम्शी काम कयता ते फोरा . नाशीतय वलऴम वॊऩलून 
टाका. वबाऩती भशोदम फजेट तो शो गमा शै, खतभ कय देते शै| 
भा. वबाऩती :- 
 ळावन वे स्ल . फाऱावाशेफ ठाकये करादारन के मरए 25 कयोड आमा शै, भनऩा वे 1 कयोड दे यशे 
शै तो 26 कयोड शो गमा| काभ चारू कयने के मरए ळावन वे ऩैवे आने लारे शै| काभ चारु शो जाएगा तफ 
तक ळावन वे अनुदान आ जामेगा| 
भा. उऩामुक्त :- 
 प्रोजेक्ट ककती लऴााचा आशे? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शा प्रोजेक्ट फजेटप्रभाणे कयामचा आशे. प्रोजेक्टवाठी 2-3 लऴा रागतीर. 
ननरा वोंव :- 
 खाॊत्रफतजी अबी स्टॅन्डीॊगभे ऩाव ककमा गमा था | भतरफ 5-5 वी.आय. का प्रभोद भशाजन के मरए 
फारावाशेफ ठाकये ग्राऊॊ ड तो लका ऑडाय इम्प्रीभेंट शो गमा काभ ळुरु शोगा? 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 शोगा| 
ननरा वोंव :- 
 भतरफ प्रोहशीजन नशी शै तो लका  हशीर स्टाटा| 
ददऩक खाॊत्रफत :- 
 ळुरु कयेंगे| 
ननरा वोंव :- 
 लका  स्टाटा, ऩाटीर वाशफ आऩने फतामा स्ल. प्रभोद भशाजनजी का शटा ददमा गमा| 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
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 लो नेक्स्ट ऩेज भे शै| 
ननरा वोंव :- 
 उवभे 25 का प्रोजहशजन शै? 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 कय यशे शै | भेयी वफवे वलनॊती शै की , मश प्रोजेक्ट 3 वार वे बी ज्मादा जामेगा औय अच्छी 
प्रोजेक्ट फनने लारी शै | इवभे इवभे 1 कयोड यखो मा 25 कयोड कोई इम्ऩॉ टंट नशी शै , आयाभ वे काभ 
शोगा| भेयी आऩवे त्रफनती शै की, इवको शो जाने दो औय शभ वफ अच्छी तयश वे हमलजस्थत डहेशरऩ कयेंगे| 
अननर वालॊत :- 
 50 कयोड का प्रोजेक्ट ऩूया 100%  याज्म ळावन ऩे डडऩेन्ड शै उवभे वे 25 आनेलारे शै तो भनऩा 
का दशस्वा इव वार क्मु नशी यख यशे शै| 
 
 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 जरुयत नशी| 
अननर वालॊत :- 
 क्मु जरुयत नशी? 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 इव 25 कभ शोना शी नशी| 
अननर वालॊत :- 
 5 कयोड का ऑरयेडी टेंडय ननकारा शै| 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 इतना खचाा फढामा शै तो इन्क्भ....... 
अननर वालॊत :- 
 स्ल. प्रभोद भशाजन का 25 कयोड भे शोने लारा शै क्मा? नशी ना| 
ददनेळ जैन :- 
 रेकीन लो भेवेज गरत नशी जामे इवके मरए 25-25 कय ददमा| 
अननर वालॊत :- 
 लो 100% भनऩावे कय यशे शै| 
(वबागशृात गोंधऱ) 
अननर वालॊत :- 
 आऩ एैवा कयोगे तो भेवजे गरत जामेगा| 
ददनेळ जैन :- 
 25 इनको, 25 उनको लशाऩ ेगरत जामेगा| 
अननर वालॊत :- 
 ज्मादा फशव कयके भतरफ नशी शै, आगे प्रोवीड कयते शै| 
ददनेळ जैन :- 
 वालॊत वाशेफ, 25 कयोड आनेलारा नशी शै एैवा आऩको डाऊट शै क्मा? 
अननर वालॊत :- 
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 50 कयोड का प्रोजेक्ट शै | 2 वार वे इवके वऩछे ऩड ेशै | दोनो करादारन शै| 25 आमेगा ऩय 50 
कयोड प्रोजेक्ट शै| भनऩा दशस्वा कुछ बी नशी दे यशे शै| दॅट इज इश्म,ु मश ळावन का अनुदान दे यशे शै| 
अननर वालॊत :- 
 उऩभशाऩौयजी, फजेट ज्मालेऱी वुरु झारे ्मालेऱी भी 2-3 वुचना केल्मा शो्मा . ्मा कळाप्रकाये 
आऩण घेलू ळकतो ते फघा . इन्कभ कभी न शो ता ्माभध्मे दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारनच े
आशेच, फाफावाशेफ आॊफेडकयाॊवाठी वाॊस्कृनतक बलनावाठी एक कयोडची तयतूद केरी आशे . ळावनाच े 12 
कयोड आशेत आऩरे 1 कयोड आशेत. भुॊफई भशानगयऩामरकेच्मा धतीलय 500 पुटाची जी घये आशेत ्माॊना 
भारभ्ता कयाभध्मे ऩूणा  वुट देण्मात माली आणण थकफाकीदायाभध्मे रालण्मात मेणाऱ्मा हमाजदयात 50 
टक्के कऩात कयण्मात माली . उद्मोगधॊद्माॊभध्मे आरेरी भॊदी रषात घेता लाणणज्म आस्थाऩनात रालण्मात 
आरेरी भारभ्ता कयाभध्मे आणण ऩयलाना ळुल्काभध्मे 50 टक्के वुट देण्मात माली. ऩयलाना ळुल्काचा ठेका 
यद्द करुन भनऩातपे ऩयलाना ळुल्काची लवुरी कयण्मात माली . ते आऩण केरेरे आशे . कन्टीन्मू करु नमे . 
ळाऱेच्मा वलऴमालय जास्त फोरण झारेरे नाशी. 
शवभुख गेशरोत :- 
 हमाजाभध्मे 50 टक्के वुट ऩयलाना यद्द कयण्मात माल.े 
अननर वालॊत :- 
 ऩयलाना 50 टक्के यद्द नाशी. इॊडस्री औय ळॉऩककऩय शै उनको जो ऩयलाना देते शै औय प्रॉऩटी टॅक्व 
देते शै| ऩुये देळ भे जो आधथाक भॊदी ध्मान भे यखते शुए 50 टक्का उनको कन्वीनेळन ऩयलाना औय प्रॉऩटी 
टॅक्व इव ळशय भे जो दवुये फोडा शै वी .फी.एव.वी., आम.वी.एव.वी. उनका आऩ देखेंगे तो उनका पीज 
जादा शै| स्कुर स्टॅन्डउय ्शै तो जो एव .एव.वी. स्कुर के फोडा शै औय एच .एव.वी. का स्कुर का फोडा शै तो 
50 टका प्रॉऩटी टॅक्व भे कन्वीळन दे यशे शै | एच.एव.वी. औय एव.एव.वी. के फोडा औय भुॊफई  वलद्मावऩठ 
व ेवॊरनन जो कॉरेजेव शै उनवे जो प्रॉऩटी टॅक्व रेते शै लो भाप ककमा जाए| 
श्रीप्रकाळ मवॊग :- 
 ऩयलाना औय टॅक्व 50 टका गारे लारे का| 
अननर वालॊत :- 
 ऩाणी गऱती जे 30 टक्के ऩमतं आऩल्मारा वाॊधगतरे शोते , ती 30 टक्के गऱती कभी करुन 
उ्ऩन्न आऩण 82 टक्के लाढलरे आशे. भध्मॊतयी कभामळमररा जो 10 चा येट 13 केरा नॊतय 50 रु. केरा. 
्माभुऱे रयकहशयीच ेजे प्रभाण शोते कॉस्ट लाढरी ऩयॊतु ज्मा प्रभाणात रयकहशयी हशामरा ऩादशजे शोती ती 
्मा प्रभाणात झारी नाशी आणण अॅहशयेज त्रफरवुध्दा गेरी. तो दय 13 चा 10 कयण्मात माला आणण 
भॅक्झीभभ रयकहशयी आता 70 ते 75 टक्के शोत अवेर काशी दठकाणी तीन राईन आशे त. पक्त दोन 
राईनचचे त्रफर जाते. अवा ऩूणा जी.ऩी.एव. वहशे करुन ती रयकहशयी कयण्मात माली आणण ह्मा नागयीकाॊना 
्माचा पामदा देण्मात माला. 13 चा 10 आणण 50 चा 25. दवुया एक भश्लाचा वलऴम शोता . याई, भुधाा, 
भोलाा, उ्तन, डोंगयी ह्माॊना आऩण अॊडयग्राऊॊ उ ड्रनेेज जवे बाईंदय इस्टचे  ऩण आशे नलघय एरयमा 2008 
वारी टॅक्व रालरा . प्रॉऩटी टॅक्व लय 8 टक्के टॅक्व रालरा आशे . भरप्रलाश वुवलधा कय ्माचा वहशेवुध्दा 
झारेरा नाशी . ्माचा आऩण जलऱजलऱ 12 लऴााऩावून टॅक्व घेतो . ्माभध्मे अभाऊॊ ट रशान अवेर ऩयॊतु 
इतय ळशय ती वोमीवुवलधा घेते ऩण ्मा बागा रा ती वुवलधा मभऱारी नाशी . तयीवुध्दा आऩण ्माॊच्माकडून 
टॅक्व घेतो. आऩण नतथे काभ वुरु कयत नाशी . 12 लऴााचा डडपयन्व आशे ते कवा देता मेईर ते फघा . 8 
टक्के जो भरप्रलाश वुवलधा कय ह्मा एरयमावाठी भाप कयण्मात माला . ह्माच्माभध्मे भदशरा फचत गटावाठी 
प्रोजहशजन केरेरी आ शे का? ओहशय ब्रीज 5 कोटीची तयतूद कयण्मात माली . अल्ऩवॊख्माॊक के मरए एक 
ननधी यशता शै, ळावन अनुदान यशता शै जजवका 20 राख का ननधी शै शभ उवके उऩयशी डडऩेन्ड यशते शै लो 
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ननधी बी ळावन वे आता नशी तो उवके मरए भनऩा की तयप वे कुछ स्ऩेळर दशस्वा यखा जाए  लो एरयमा 
फशूत नननरेक्टेड शुआ शै| कापी जगश ऩे शै तो अल्ऩवॊख्माॊक वलबाग के मरए कुछ ननधी यखा जाए| 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 भा. वबाऩती वाशेफ , अननरजी ने जो 5-6 ऩॉईंट्व यखे शै आऩल्मारा भादशती आशे कोणतीशी 
दयलाढ ककॊ ला दयघट कयामची अवेर तय भशावबेभध्मे 20 पेब्रुलायीच्मा आत जय आऩण ती ऩाव केरी तयच 
्माचा इपेक्ट मेणाऱ्मा लऴाात देऊ ळकतो. 
अननर वालॊत :- 
 ती लाढ लाढीवाठी आशे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 लाढीवाठी आणण कभीवाठी दोघाॊवाठी. 
ळयद फेरलटे :- 
 वाशेफाॊनी वाॊधगतरे आशे ्माच्माभध्मे तुभचा जो इन्कभ वाईड ती कभी शोणाय आशे . ऑरयेडी जय 
आऩण अवे कयामरा गेरो , रालरेरे दय कभी कयामरा घेतरे . आता भी जे  येटीॊग घेतो ते येटीॊग खारी 
आशे. येटीॊग खारी आरे तय भाकेटभध्मे तुम्शारा कोण उबॊ कयणाय नाशी . वल्तीम वॊस्था कजाऩण देणाय 
नाशी. कायण तुभची रय -ऩेभेन्ट कॅवऩवीटी ऩूणा कोरॅप्व शोईर . शा भश्लाचा भुद्दा पामनरच्मा दृष्टीको नातून 
भी फोरतो कुठची दयलाढ 22 पेब्रुलायीच्मा अगोदय झारी तय ती आऩण ह्माच्मात इन्क्ल्मूड कयत अवतो.  
अननर वालॊत :- 
 लाढीच ेदठक आशे कभी कयामच ेअवेर तय. 
ळयद फेरलटे :- 
 वगऱे ्माच्मातच आशे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 आऩण ज्मा ज्मा लेऱी दयलाढ केरी , कयलाढ केरी फाकामदा स्टॅन्डीग कमभटीच्मा मभटीॊगभध्मे ऩाव 
करुन भशावबेभध्मे 20 पेब्रुलायीच्मा ्माची भॊजूयी घेऊनच आऩण दयलाढ कयलाढ कभी जास्त केरेरी आशे . 
्माप्रभाणे 500 चौ.पु. जो भुद्दा भाॊडरा थकफाकीदायाच ेहमाजदयाभध्मे कऩात कयामरावुध्दा भाॊडरा . आम्शी 
ऩण ्मा भताळी वशभत आशोत . ऩयॊतु ज्माप्रभाणे आऩरे अकाऊॊ ट ऑपीवय फेरलटे वाशेफाॊनी वाॊधगतरे की 
वॊऩूणा भनऩाच ेफजेट शे कोरभडून जाईर . कार आऩरे कय  ननधाायक दोंदे वाशेफ आरे शोते . ्माॊना ऩण 
जेहशा शा भुद्दा वाॊधगतरा ्माॊनी वाॊधगतरे आऩल्मा आस्थाऩनालयती जलऱजलऱ 70 टक्के 500 चौ. 
पुटाच्मा आतभध्मे आशेत आणण ह्माच्माभध्मे जय शा डडवीजन घेतरा तय आऩरे ऩूणा फजेट कोरॅप्व शोऊन 
जाईर. 
अननर वालॊत :- 
 ्माॊनी ककती आस्थाऩना वाॊधगतल्मा? 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 वाडतेीन राख आस्थाऩना आशेत. ्माच्माभध्मे 500 चौ.पु. आतभध्मे 70 टक्के आस्थाऩना आशेत. 
शे जय कभी केरे तय आऩरे  ऩूणा फजेट कोरभडरे . तुभच्मा भताळी आम्शीऩण वशभत आशोत . आम्शारा 
ऩण कयामच ेआशे . ळलेटी आऩल्मारा मभया बाईंदय ळशयाचा वलकाव ऩण कयामचा आशे. उयरेरी काभे ऩण 
कयामची आशेत . शे वगऱॊ कयताना इट्व हशेयी डडपीकल्ट ठाणे आऩल्मा फाजुची भशाऩामरका आशे . ्माॊनी 
ऩण शाऊव टॅक्वभध्मे  दयलाढ केरी ऩाण्माभध्मे दयलाढ केरी , लाणणज्माभध्मे ऩण दयलाढ केरी . कायण जे 
मेणाये खचा आशेत ते खचा नीट कयण्मावाठी प्रव ठाणे ळशयाचा वलकाव कयण्माच ेशे केरे आशे . शीच 
ऩरयजस्थती आऩल्मा मभया बाईंदय ळशयाची आशे . तुम्शी जय फनघतरे तय आऩरा भेन इन्क्भ वोवा  शाऊव 
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टॅक्व आशे. ऩाण्माभध्मे 30 कयोड रॉस्टभध्मे आशोत. आऩल्मारा नगययचना भधनू 60 कयोड मभऱतात . 
दोन वोवा भेन आशेत . दवुया वोवा आऩल्माकड ेनाशी . आयोनमाभध्मे आऩण भामनव आशोत . प्र्मेक 
डडऩाटाभेन्ट भामनवभध्मे आशोत . म्शणजे आऩल्मारा दोनच वोवा भधनू इन्कभ आशे. वभजा, आऩरी 100 
कयोडची लवूरी आशे शी जय 50 कयोड ऩेषा खारी आरी तय ह्माॊना ऩगाय कयणे भुश्कीर शोऊन जाईर . 
म्शणजे मभया बाईंदयभध्मे आधथाक तॊगी आरी . जेलढे आऩरे उऩक्रभ चारू आशेत ्माॊना पॊ ड मभऱणे इट्व 
हशेयी डडपीकल्ट . म्शणून भाझी तुम्शारा वलनॊती आशे . फाकी जेलढे आऩण वजेळन ददरेरे आशेत, वजेळन 
इम्प्रीभेन्ट करुच ऩयॊतू शा तो कयलाढ आणण दयलाढचा वलऴम आशे शा आऩण कभी करु ळकत नाशी . 
प्रळावनाच ेऩण तेच भत आशे . भाझी तुम्शा वगळमाॊना वलनॊती आशे की तुम्शी वाॊधगतरे वेगऱे भुदे्द आम्शी 
तुम्शारा हमलजस्थत वभजालून वाॊधगतरे आशेत . भाझ ेअवे भत आशे शा जो फ जेट आशे शा वलाानुभते ऩाव 
केरा तय आम्शी तुभच ेखऩु आबायी याशू . भा. वबाऩती वाशेफ, आऩण ज्मा वदस्माॊनी वुचना ददल्मा आशेत 
्माच ेइम्प्रीभेन्टेळन कया . फेरलटे वाशेफ जे खचा लाढरे आशेत जे इन्कभ लाढरे आशे ्माचा थोडावा 
ताऱभेऱ कया . काशी कुठे कभी जास्त करुन तुम्शारा कयामच ेआशे . आऩण ह्माच्माभध्मे म्शॊटरेरे आशे . 
अन.ु क्र. 40 ते 60 शे ळावनाच्मा अनुदानातून कयणाय आशोत. ते ळावनाच्मा अनूदानातुनच कया. ्मावाठी 
भशाऩामरकेचा पॊ ड मूज करु नका . ्माच्मालय मरशा ळावनाच ेअनुदान आरे की , शे कयामचे . ्माचप्रभाणे 
दशॊद ूह्दमवम्राट फाऱावाशे फ ठाकये ह्माॊच्मा करादारनाकयीता प्रळावनाने जो ननधी उऩरब्लध करुन ददरेरा 
आशे, भशाऩामरकेचा दशस्वा तो ठेला. ्माच्मानॊतय ळावन अनुदान ठेला. 
अननर वालॊत :- 
 ककती नॊफयलय टाकरा आशे. 
ध्रलुककळोय ऩाटीर :- 
 39. ळावनाच े5 कोटी आशे नतकड े 25 कोटी कया . भा. आमुक्त मभया बाईंद य भशानगयऩामरका 
माॊनी वादय केरेरे वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाभध्मे भा . आमुक्ताॊच े
अॊदाजाभध्मे वुचवलरेरी उ्ऩन्नातीर अऩेक्षषत लाढ /घट आणण वुधायीत अॊदाजऩिकातीर लाढ /घट ्मानुवाय 
वलबागण्मात आरेरा खचा वलचायात घेलून वन २०२०-२१ च ेभुऱ अॊदाजऩिक यक्कभ रु.२१.०० राख इतक्मा 
यक्कभेच्मा मळल्रकी अॊदाजऩिकाव आजची वबा भॊजूयी देत आशे . अॊनतभ भान्मतेवाठी भा . भशावबेऩुढे 
अथावॊकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

 

(रु. राखाॊत)                                                                           
तऩमळर   

2019-20  

च ेवुधायीत  
2020-21  

च ेभुऱ 
  

   वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव 
                                             = एकूण जभा                                                                                                                                                                                       119277.15  181283.97 

वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव 
                                               = एकूण खचा                                                                                                                                                                                      118605.15  181262.97 

                                         अखेयीची मळल्रक   672.00  21.00 

याकेळ ळाश :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
अननर वालॊत :- 
 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊनी वादय केरेरे वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-
२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाभध्मे खारीर फाफीॊचा वभालेळ कयण्मात माला ल अॊनतभ भान्मतेवाठी भा . भशावबेऩुढे 
वादय कयण्मात माले अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
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 भशायाष्र भशावलकाव आघाडी वयकायने दशॊद ूह्द्म वम्राट फाऱावाशेफ ठाकये करादारन तमाय कयणेवाठी 
25 कोटी ननधी भॊजूय केरेरा आशे . ्माचा मा अथावॊकल्ऩात वभालेळ कयण्मात माला . तवेच मा लऴीच्मा 
अथावॊकल्ऩाभध्मे मा करादारनावाठी भनऩा दशस्वा रु. 10 कयोडची तयतूद कयण्मात माली. 
 आधथाक भॊदी , फेयोजगायी आणण नागयीकाॊच्मा उ्ऩन्नात झारेरी घट रषात घेऊन भुॊफई 
भशानगयऩामरकेच्मा धतीलय ळशयातीर 500 चौ. पुटऩमतंच्मा वदननकाॊना भारभ्ता कयाभध्मे ऩूणा वुट देण्मात 
माली. थकफाकीदायाॊना रालण्मात मेणाऱ्मा हमाज दयाभध्मे 50% कऩात कयण्मात माली. 
 उद्मोग धॊद्माभध्मे आरेरी भॊदी रषात घेता लाणणज्म आस्थाऩनाॊना रालण्मात मेणाऱ्मा भारभ्ता 
कयाभध्मे ल ऩयलाना ळुल्काभध्मे 50% वुट देण्मात माली . ऩयलाना ळुल्काचा ठेका यद्द करुन भनऩातपे ऩयलाना 
ळुल्काची लवुरी कयण्मात माली. 
 इतय फोडााच्मा ळाऱाॊफयोफय अवरेरी स्ऩधाा  रषात घेलून SSC ल HSC फोडा ळाऱा ल भुॊफई 
वलद्मावऩठाळी वॊरनन भशावलद्मारमाॊना भारभ्ता कयाभध्मे ऩूणा वुट देण्मात माली. 
 ऩाणी गऱतीच ेप्रभाणे कभी करुन गशृ वदननकाॊना रालण्मात मेणाया ऩाणी दय रु . 10.00 प्रती 1000 
री. ल लाणणज्म वदननकाॊना रालण्मात मेणाया ऩाणी दय रु. 25.00 प्रती 1000 मरटय इतका कयण्मात माला. 
 याई, भुधाा, भोलाा ल उ्तन डोंगयी मा ऩरयवयात बुमभगत गटाय मोजनेच ेकाभ अद्माऩ वुरु झारेरे नाशी 
्माॊना वन 2008 ऩावून रालण्मात मेणाया 8% भरप्रलाश वुवलधा कय शा ्माॊच्मालय अन्माम आशे तयी तो 
ऩूणाऩणे भाप कयण्मात माला. 
 उ्तन मेथीर घनकचया प्रकल्ऩ वकलाय मेथे स्थराॊतयीत कयण्मावाठी बयील आधथाक तयतूद कयण्मात 
माली. 
 भनऩा ळाऱाॊभध्मे 8 ली ते 10 ली लगा चारू कयण्मावाठी ल इॊग्रजी भाध्मभ वुरु कयण्मावाठी बयील 
आधथाक तयतूद कयण्मात माली ल प्राधान्म देण्मात माल.े 
 ळशयाभध्मे वुवज्ज कक्रडा वॊकुर उबायण्मावाठी मा अथावॊकल्ऩाभध्मे आधथाक तयतूद कयण्मात माली. 

 चनेा गाल मेथे नदीलय ब्रीज फाॊधण्मावाठी रु. ऩाच कोटीची तयतूद मा अथावॊकल्ऩाभध्मे कयण्मात माली. 
 मा अथावॊकल्ऩाभध्मे भा . आमुक्त माॊनी भॊजूयी ददल्मामळलाम कोण्माशी वलकाव काभाचा वभालेळ 
कयण्मात मेलू नमे. 
 भदशरा फचतगट बलन फाॊधण्मावाठी रु. 2 कोटी तयतूद कयण्मात माली. 
स्नेशा ऩाॊड े:- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
नगयवधचल :- 
 प्रकयण क्र . 161 कयीता दोन ठयाल आरेरे आशेत . ऩदशरा ठयाल वुचक श्री . ध्रलुककळोय ऩाटीर 
अनुभोदक श्री . याकेळ ळशा . दवुया ठयाल वुचक श्री . अननर वालॊत अनुभोदन श्रीभ . स्नेशा ऩाॊड ेह्माॊनी 
भाॊडरेल्मा ठयालाच्मा फाजूने ज्माॊना भतदान कयामच ेआशे ्माॊनी शात लय कयामच ेआशेत . ठयालाच्मा 
वलयोधात भतदान शात लय कया तटस्थ कोणी आशे का? वुचक ध्रलुककळोय ऩाटीर अनुभोदक श्री. याकेळ ळाश 
ह्माॊच्मा ठयालाच्मा फाजूने वलयोधात शात लय कयामच ेआशेत. 
भा. वबाऩती :- 
 श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर ह्माॊच्मा ठयालाच्मा फाजूने 10 वलयोधात 6, श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर माॊचा ठयाल 
फशुभताने भॊजूय कयत आशे. 
प्रकयण क्र. 161 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरकेच ेवन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव 
भॊजूयी मभऱणेफाफत. (“अ” + “क” + “भदशरा ल फारकल्माण” + “अॊध ल अऩॊग” + “JNNURM” + “P” + 
“लषृप्राधधकयण” + “मळषण”) 
ठयाल क्र. 134 :- 
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 भा. आमुक्त मभया बाईंदय भशानगयऩामरका माॊनी वादय केरेरे वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन 
२०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाभध्मे भा . आमकु्ताॊच ेअॊदाजाभध्मे वुचवलरेरी उ्ऩन्नातीर अऩेक्षषत लाढ /घट 
आणण वुधायीत अॊदाजऩिकातीर लाढ /घट ्मानुवाय वलबागण्मात आरेरा खचा वलचायात घेलून वन    
२०२०-२१ च ेभुऱ अॊदाजऩिक यक्कभ रु .२१.०० राख इतक्मा यक्कभेच्मा मळल्रकी अॊदाजऩिकाव आजची 
वबा भॊजूयी देत आशे. अॊनतभ भान्मतेवाठी भा. भशावबेऩुढे अथावॊकल्ऩ ववलनम वादय कयीत आशोत. 

 

(रु. राखाॊत)                                                                           
तऩमळर   

2019-20  

च ेवुधायीत  
2020-21  

च ेभुऱ 
  

   वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव 
                                             = एकूण जभा                                                                                                                                                                                       119277.15  181283.97 

वन २०१९-२० च ेवुधारयत ल वन २०२०-२१ च ेभूऱ अॊदाजऩिकाव 
                                               = एकूण खचा                                                                                                                                                                                      118605.15  181262.97 

                                         अखेयीची मळल्रक   672.00  21.00 
 

वुचक :- श्री. ध्रलुककळोय ऩाटीर                   अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
 

अ.क्र. ठयालाच्मा फाजूने अ.क्र. ठयालाच्मा वलयोधात तटस्थ 
१ श्री. अळोक वूमादेल नतलायी १ श्रीभ. अननता जमलॊत ऩाटीर  

ननयॊक २ श्री. ऩाटीर ध्रलुककळोय भन्वायाभ          २ श्री. एरामव दमुभॊग फाॊड्मा 
३ श्री. गेशरोत शवभुख भोशनरार ३ श्रीभ. स्नेशा ळैरेळ ऩाॊड े
४ श्री. श्रीप्रकाळ मवॊश (भुन्ना मवॊग) ४ श्री. कभरेळ मळलॊत बोईय 
५ श्री. याकेळ यनतळचॊद्र ळाश ५ श्री. अननर ददलाकय वालॊत 
६ श्रीभ. ननरा फनााड वोन्व ६ श्रीभ. धगता शरयऴ ऩयदेळी 
७ श्री. वॊजम अनॊत थेयाड े   
८ श्रीभ. वुयेखा प्रकाळ वोनाय 
९ श्रीभ. लैळारी गजेंद्र यकली 
१० श्री. ददनेळ तेजयाज जैन  

ठयाल फशुभताने भॊजूय 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
नगयवधचल :- 
 करभ के अन्लमे प्राप्त प्रस्ताल. मभयायोड (ऩूला) स्टेळन वभोयीर चौकात लीय स्भतृी स्भायक अॊतगात 
पामफय ऩुतऱा उबायणेच्मा खचााव भान्मता देणे. 
शवभुख गेशरोत :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर मभयायोड (ऩूला) मेथे स्टेळन रगत वभोयीर लाशतूक फेटाची 
ननमभाती करुन लाशतूक फेटाच ेवुळोमबकयण कयणे काभाकयीता आभदाय ननधीतून रु . २५.०० रष यक्कभ 
भॊजुय शोऊन वदय काभाची ननलीदा प्रकक्रमा करुन वदय काभ भे . वषृ्टी इन्रास्रक्चय माॊना देण्मात आरेरे 
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आशे. ऩयॊतु भा. भशावबेने दद. ०५/०९/२०१८ ठयाल क्र. ५८ अन्लमे वदय दठकाणी चौकात लीय स्भतृी स्भायक 
फाॊधण्माव भान्मता ददरेरी अवल्माने वदय रु २५.०० रष यकभेच ेवुधायीत अॊदाजऩिक तमाय करुन घेऊन 
वदय काभाॊतगात चौथया फाॊधनू ऩरयवयाच ेवुळोमबकयण कयण्माव ल व दय काभ भे . वषृ्टी इन्रास्रक्चय 
माॊच्माकडून करुन घेण्माव भा . आमुक्त माॊनी भान्मता ददरेरी आशे . वदय चौथऱ्मालय ळशीद कौस्तुब याणे 
स्भायकावाठी १०.५ पुट उॊच पामफयच ेSculptur फणलालमाच ेआशे. वदय काभ शे भे . वषृ्टी इन्रास्रक्चय 
मा कॊ िाटदायाकडूनच करुन घेण्मा व ल वदय काभावाठी रु . २५.०० रष रुऩमे खचााव भान्मता देण्मात मेत 
आशे. तवेच भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ अनुवूची ड भधीर प्रकयण ऩाच दो न (दोन) अन्लमे भा. 
आमुक्त माॊना प्राधधकृत कयण्माव शी भान्मता देण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे. 
याकेळ ळाश :- 
 भाझ ेअनुभोदन आशे. 
वबाऩती :- 
 ठयाल वलाानुभते भॊजुय 
प्रकयण क्र. 162 :-  

मभयायोड (ऩूला) स्टेळन वभोयीर चौकात लीय स्भतृी स्भायक अॊतगात पामफय ऩुतऱा उबायणेच्मा 
खचााव भान्मता देणे. 
ठयाल क्र. 135 :- 
 मभया बाईंदय भशानगयऩामरका षेिातीर मभयायोड (ऩूला) मेथे स्टेळन रगत वभोयीर लाशतूक फेटाची 
ननमभाती करुन लाशतूक फेटाच ेवुळोमबकयण कयणे काभाकयीता आभदाय ननधीतून रु . २५.०० रष यक्कभ 
भॊजुय शोऊन वदय काभाची ननलीदा प्रकक्रमा करुन वदय काभ भे . वषृ्टी इन्रास्रक्चय माॊना देण्मात आरेरे 
आशे. ऩयॊतु भा. भशावबेने दद. ०५/०९/२०१८ ठयाल क्य. ५८ अन्लमे वदय दठकाणी चौकात लीय स्भतृी स्भायक 
फाॊधण्माव भान्मता ददरेरी अवल्माने वदय रु २५.०० रष यकभेच ेवुधायीत अॊदाजऩिक तमाय करुन घेऊन 
वदय काभाॊतगात चौथया फाॊधनू ऩरयवयाच ेवुळोमबकयण कयण्माव ल वदय काभ भे . वषृ्टी इन्रास्रक्चय 
माॊच्माकडून करुन घेण्माव भा. आमुक्त माॊनी भान्मता ददरेरी आशे . वदय चौथऱ्मालय ळशीद कौस्तुब याणे 
स्भायकावाठी १०.५ पुट उॊच पामफयच ेSculptur फणलालमाच ेआशे. वदय काभ शे भे . वषृ्टी इन्रास्रक्चय 
मा कॊ िाटदायाकडूनच करुन घेण्माव ल वदय काभावाठी रु . २५.०० रष रुऩमे खचााव भान्मता देण्मा त मेत 
आशे. तवेच भशायाष्र भशानगयऩामरका अधधननमभ अनुवूची ड भधीर प्रकयण ऩाच दोन (दोन) अन्लमे भा. 
आमुक्त माॊना प्राधधकृत कयण्माव शी भान्मता देण्मात मेत आशे अवा भी ठयाल भाॊडत आशे.                                                                      

 

वुचक :- श्री. शवभुख गेशरोत                  अनुभोदक :- श्री. याकेळ ळाश 
 

ठयाल वलाानुभत ेभॊजूय 
वशी/- 

वबाऩती 
स्थामी वमभती 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
भा. वबाऩती :- 
 आजची वबा वॊऩरी अवे भी जादशय कयतो. 
(वबा वॊऩण्माची लेऱ वामॊ. ५.०० लाजता) 

वशी/- 
वबाऩती 

स्थामी वमभती 
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मभया बाईंदय भशानगयऩामरका 
 

 


