
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 22/02/2017 रोजी भरले या माहे ऑग"ट 

म�ह$याया सव&साधारण तहकुब सभेत(�दनांक 16 ऑग"ट 2016) मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची 

मा�हती सं123त आ5ण मसुदा "व6पात खाल8ल9माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 08.  

�दनांक 16 ऑग#ट 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सन 2015-2016 या वषा&या 

वा?ष&क पया&वरण ि"थती दश&क अहवालास मंजूर8 	मळEयाया 

9"तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 30/07/2016 च े पH I. 

नमंुमपा/श.अ/984/2016. 

ठराव �. 1399.  

�दनांक 22 फे+ुवार, 2017 

       "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सन 2015-16 या वषा&या 

वा?ष&क पया&वरण ि"थती दश&क अहवाल महाराNO महानगरपा	लका 

अPधQनयमाया कलम 67 अे अ$वये, राRय शासनाकड े

पाठ?वEयास, सुच?व या9माणे, मंजुर8 देEयात यावी." 

.नण�य - मंजूर 

�वषय �. 16.  

�दनांक 16 ऑग#ट 2016 

कTडवाडा Uयव"थापनाच े सन 2016-19 या कालावधीसाठV काम 

करEयास 9शासकWय मा$यता 	मळणेबाबतया 9"तावाबाबत, 

आयुFतांच े �दनांक 05/08/2016 च े पH I. 

नमंुमपा/आरोXय/5132/2016. 

ठराव �. 1400.  

�दनांक 22 फे+ुवार, 2017 

        "नवी मंुबई महानगरपा	लका काय&2ेHातील कTडवाडा 

Uयव"थापनाचे सन   2016-19 या कालावधीसाठV कंHाट8 काम 

तीन वषा&कर8ता करEयासाठV व सदर कामावर कTडवाडा Uयव"थापन 

या लेखा	शषा&खाल8 अंदाजे वाषYक खच& रFकम 6. 29.33 लाख 

9माणे (तीन वषा&कर8ता एक[Hत 6. 88 लाख) खच& अपे12त ध6न 
उपरोFत9माणे तीन वषा&या कालावधीकर8ता करEयास, महाराNO 

महानगरपा	लका कायदा 1949 कलम 73(क) अ$वये, 

सुच?व या9माणे, 9शासकWय मंजुर8 देEयात यावी." 

.नण�य - मंजूर 

 



महानगरपा�लकेने मजूंर केले3या आ5ण उ7चत काय�वाह,साठ: पाठ�वले3या ठरावांची याद, 

                                       माहे ऑग#ट 2016 म�ह;याची तहकूब सभा  

अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

1. Aी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

9. I. 12, सेFटर 02, ऐरोल8 या �ठकाणी 

चार मु^य कॉन&रला चार मोकळया जागा 

आहेत `या �ठकाणी सुशो	भकरण करणे.  

17 

ऑग"ट  

1401 

22/02/2017 

मजंूर 

 

2. Aी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

भारतीय घटनेच े 	श पकार डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर यांच े भUय "मारक ऐरोल8 9. I. 

15 येथे होत आहे. सदर "मारकाबाबत 

महानगरपा	लकेया सव&साधारण सभेने 

वेळोवेळी ?व�हत संभाUय खचा&स 9शासकWय 

मंजुर8 �दल8 आहे. असे असतांना सदर वा"तुस 

माब&लच े आछादन करणेबाबत महापा	लकेने 

मंजुर8 �दल8 आहे, या अनुषंगाने मंजुर ठरावात 

कोणतेह8 फेरफार न करता आयFुतांनी 

कामकाज करणे. 

18 

ऑग"ट  

1402 

22/02/2017 

मजंूर 

 

3. Aी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

9. I. 12, सेFटर 02, ऐरोल8 मdये मु̂ य 

र"`यालगत असणारे तनल सोसायट8 त े पार	सक 

जनता सहकार8 बँकेपयfत पेUहर gलॉक बस?वणे. 

19 

ऑग"ट  

1403 

22/02/2017 

मजंूर 

 

4. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

9. I. 103 सी.बी.डी. सेFटर 8 आटh"ट Uह8लेज 

या 1 त े12 कंडो	मQनयम मdये तरतदू केलेल8 

पावसाळी नाल8 गटारे बदं8"त झालेल8 अस याने 

इथ या कंडो	मQनयम मध या अनेक घरांपढेु 

पावसाळी पाणी तुबंत अस याने नागर8कांया 

आरोXय तसेच मालम`तांना धोका पोहचवणार8 

पkरि"थती Qनमा&ण झालेल8 आहे. `यामळेु सभंाUय 

धोकादायक पkरि"थती ल2ात घेऊन  या �ठकाणी 

भराव टाकून बदं करEयात आलेल8 सव& पावसाळी 

नाल8 गटारे पवु&ि"थतीत आणुन `यांची पनु&बांधणी 

करणे.  

20 

ऑग"ट  

1404 

22/02/2017 

मजंूर 

 

5. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

9. I. 103 सी.बी.डी. सेFटर 8 अरmजा 

कॉn3लेFसया मागील बाजसू Uयायाम सा�ह`यासह 

dयान धारणा व जॉगींग Oॅकची उभारणी करणे. 

21 

ऑग"ट  

1405 

22/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

6. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

9. I. 103 सी.बी.डी. मधील जय दगुा&माता नगर 

ह8 डTगर उताराकडील नागर8 वसाहत छHपती 

सभंाजी नगरसह सेFटर 8बी येथील माता रमाबाई 

आंबेडकर नगरला र"`याया माdयमातनू 

जोडEयासाठV र"`याची उभारणी करणे. 

22 

ऑग"ट  

1406 

22/02/2017 

मजंूर 

 

7. Aी. �वनोद �वनायक JहाK,े यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेने सुधार8त ?वकास 

योजना तयार करEयाची काय&वाह8 हाती 

घेEयात आल8 आहे `यानुसार पामबीच 

पिpचमेकडील करावेगाव शतेक-यांया नाव े

सात बारा असले या 87 एकर ज	मनीवर 

असलेले kरजनल पाक& च े आर2ण उठवून 

Qनवासी वापर आर2ण ठेवणे. 

23 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

8. Aी. �वनोद �वनायक JहाK,े यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेने सुधार8त ?वकास 

योजना तयार करEयाची काय&वाह8 हाती 

घेEयात आल8 आहे `यानुसार कै. गणपतशठे 

तांडले 9दश&Qनय मैदानात 22000 चौ. मी. 

खेळाचे मैदान 10000 चौ. मी. 9दश&Qनय 

मैदान 4702.79 चौ. मी. उदयान असे वापर 

आर2ण ठेवणे. 

24 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

9. Aी. �वनोद �वनायक JहाK,े यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेने सुधार8त ?वकास 

योजना तयार करEयाची काय&वाह8 हाती 

घेEयात आल8 आहे. `यानुसार 9भाग I. 110 

करावे मdये लXनसमारंभ, सां"कृQतक 

काय&IमासाठV हॉल उपलgध नाह8 तर8 2500 

चौ. मी. चा सां"कृतीक हॉल tकंवा समाज 

मं�दरासाठV आर2ण ठेवEयात 

25 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

10. Aीम. संLया रामजीत यादव :- 

"9भाग I. 06 यादवनगर येथील 

देवीधामनगर, संत कबीरनगर, जय 

भवानीनगर, कृNणा चाळीमdये पाEयाची मोठV 

पाईप लाईन टाकून पाणी पुरवठा करणे 

26 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

11. Aीम. संLया रामजीत यादव :- 

"9भाग I. 06 यादवनगर येथे पाEयाची टाकW 

बसवणे आ5ण आरोXय कm u बाधणे व 1ल8 त े

12 वी साठV शाळाची इमारत बांधणे. 

27 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

12. Aीम. संLया रामजीत यादव :- 

9भाग I. 06 यादवनगर, जय भवानीनगर, 

संत कबीरनगर, कृNणा चाळ, गवतेवाडी, 

अिpवनी Fवार8, देवीधाम नगर येथे शौचालय 

बांधणे. 

28 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

13. Aीम. ऋचा रामचNं पाट,ल, यांजकडून :- 

"9भाग I. 79, सेFटर 11, सानपाडा येथील 

ना याया बाजूचा व टॉवर येथील र"ता 

बन?वणे. 

29 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

14. Aीम. ऋचा रामचNं पाट,ल यांजकडून :- 

9भाग I. 79, सानपाडा येथे म�हलांसाठV 

9	श2ण कm u (उदयोग) उभारणे. 

30 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

15. Aीम. ऋचा रामचNं पाट,ल यांजकडून :- 

"9भाग I. 79, सेFटर 11 व 10 मधील 

ना याचे कॉIWट8करण करणे. 

31 

 ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

16. Aी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

9. I. 49, सेFटर 9 व 10, अतंग&त र"`याच े

डांबर8करण क6न र"त ेसिु"थतीत करणे. 

32 

ऑग"ट  

1407 

22/02/2017 

मजंूर 

 

17. Aी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

9. I. 49, रामनगर 12डी येथील सव& गटार 

लाईनचे काम क6न पेUहर gलॉक बस?वणे.  

33 

ऑग"ट  

1408 

22/02/2017 

मजंूर 

 

18. Aी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

9. I. 49, येथील कचvयाचे Qनळा डबा व �हरवा 

डबा 9`येक सोसायट8ला देणे. 

34 

ऑग"ट  

1409 

22/02/2017 

मजंूर 

 

19. Aी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून:- 

9भाग I. 107, मधील सेFटर न?वन 50 येथे 

न?वन [wज बन?वणे. 

35 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

20. Aी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून:- 

"9भाग I. 107, मधील सेFटर न?वन 50 

येथील र"`यातील खxड े बुज?वणे व 

डांबर8करण करणे. 

36 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

21. Aी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून:- 

9भाग I. 107, मdये "O8ट लाईट व 

हायमा"ट बस?वणे. 

37 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला  
22. Aी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून:- 

9भाग I. 05, इलठणपाडा येथे असले या 

आरोXय कm u व शाळा I. 56 सु6 असले या 

समाज मं�दराया �ठकाणी बहुउद Ëदेशीय 

इमारत बांधावी. 

38 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

23. Aी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून:- 

9भाग I. 05, 	शवाजी चौक येथे असले या 

पावसाळी ना यावर "लॅप टाकून भाजी व 

मिछमाकy ट बांधणे. 

39 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

24. Aी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून:- 

9भाग I. 05 इलठणपाडा येथील अतंग&त 

र"`यांचे कॉIेट8करण करणे. 

40 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

25. सौ. उषा पRुषोSतम भोईर, यांजकडून :- 

9. I. 56, कोपर8गाव येथील ?वलास भा"कर 

पाट8ल यांचे घरापासनू त े भवानी म�ंदर पयfत 

पदपथाची द6ु"ती व सधुारणा करणे.  

41 

ऑग"ट  

1410 

22/02/2017 

मजंूर 

 

26. सौ. उषा पRुषोSतम भोईर, यांजकडून :- 

9. I. 56 येथील अnयझुमmट पाक&  ट3पा I. 2 

?वक	सत करणे.  

42 

ऑग"ट  

1411 

22/02/2017 

मजंूर 

 

27. सौ. उषा पRुषोSतम भोईर, यांजकडून :- 

9. I. 56 कोपर8गाव येथील �दनानाथ भोईर 

यांया जु$या घरापासनू त ेरवी बा. ठाकूर यांया 

घरापयfत मल:Qन"सारण वा�हनी टाकणे. 

43 

ऑग"ट  

1412 

22/02/2017 

मजंूर 

 

28. सौ. Rपाल, Tक#मत भगत, यांजकडून :- 

9. I. 96, ने6ळ, सेFटर 16ए मधील दश&ना 

सोसायट8 ते घरकुल सोसायट8 पयfतया 

र"`याच ेडांबर8करण करणे.  

44 

ऑग"ट  

1413 

22/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

29. सौ. Rपाल, Tक#मत भगत, यांजकडून :- 

9. I. 96, ने6ळ, सेFटर 16ए मधील न. मु. 

म. पा. या वतीने बांधEयात आले या कै. 

व`सला रामा भगत या नवीन शाळेया 

9वेशUदाराजवळ सी.सी. ट8.Uह8. यंHणा 

बस?वणे.  

45 

ऑग"ट  

1414 

22/02/2017 

मजंूर 

 

30. सौ. Rपाल, Tक#मत भगत, यांजकडून :- 

9. I. 96, ने6ळ, सेFटर 16ए  येथील भखुंड 

Iमांक 205 वर8ल आरोXयास धोकादायक ठरणारा 

डwेीज, घनकचरा, माती व इतर दगुfधीयFुत व"त ु

लवकरात लवकर साफ करणे. 

46 

ऑग"ट  

1415 

22/02/2017 

मजंूर 

 

31. Aी. लUमीकांत नामदेव पाट,ल, यांजकडून:- 

9. I. 27, घणसोल8, अतंग&त सव& जुने ि"Oट 

लाईट बदलुन `या �ठकाणी नवीन एल.ई.डी. 

लाईट लावणे.  

47 

ऑग"ट  

1416 

22/02/2017 

मजंूर 

 

32. Aी. लUमीकांत नामदेव पाट,ल, यांजकडून:- 

9. I. 27, घणसोल8, अतंग&त तानाजी पाट8ल 

कंपाऊड त े 	सिdद?वनायक सोसायट8 जवळ 

ना याया बाजुला कंटेनर शौचालय बस?वणे.  

48 

ऑग"ट  

1417 

22/02/2017 

मजंूर 

 

33. Aी. लUमीकांत नामदेव पाट,ल, यांजकडून:- 

9. I. 27, घणसोल8, अतंग&त नोसील नाका 

पाEयाची टाकW त े रे वे wीज पयfत नवीन 

आर.सी.सी. गटार तयार करणे. 

49 

ऑग"ट  

1418 

22/02/2017 

मजंूर 

 

34. सौ. मो.नका लUमीकांत पाट,ल :- 

9. I. 28, घणसोल8, अतंग&त ?वभागामdये नवी 

मुबंई महानगरपा	लका अतंग&त 100 खाटांच े

6Xणालय बांधणे.  

50 

ऑग"ट  

1419 

22/02/2017 

मजंूर 

 

35. सौ. मो.नका लUमीकांत पाट,ल :- 

9. I. 28, घणसोल8, अतंग&त सव& जुने ि"Oट 

लाईट बदलनु `या �ठकाणी नवीन एल.ई.डी लाईट 

लावणे.  

51 

ऑग"ट  

1420 

22/02/2017 

मजंूर 

 

36. सौ. मो.नका लUमीकांत पाट,ल :- 

9. I. 28, घणसोल8, अतंग&त द`तनगर येथील 

मोठे सक& ल अस यामळेु तथेे कुठल8ह8 ?वदयतु 

Uयव"था नस यामळेु आपण `या �ठकाणी नवीन 

हायमा"ट बस?वणे. 

52 

ऑग"ट  

1421 

22/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

37. Aीम. मेघाल, मधकुर राऊत :- 

9भाग I. 38, कोपरखरैणे, अतं&गत येणा-या 

नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा I. 38 व 

शाळा I. 74 या ?वदयाzया&ना ये जा 

करEयासाठV सेFटर 02, कोपरखरैणे त े

घणसोल8  दरnयान पादचा-यासाठV  लोखडंी 

पूल ([wज) बांधणे. 

53 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

38. Aीम. मेघाल, मधकुर राऊत :- 

9भाग I. 38, कोपरखरैणे, अतं&गत LIG  

ि"कम  मPधल घरांची सं^या वाढ याने 

तेथील 	शवरेजची कमी Uयासाची लाईन 

बदलून मोठV टाकावी व तेथील फूटपाथचे काम 

क6न कंडोQनयम अतंग&त कामे चालु करणे. 

54 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

39. Aीम. मेघाल, मधकुर राऊत :- 

9भाग I. 38, कोपरखरैणे, अतं&गत महाप े

रोडवर8ल दकुान व शॅाप समोर8ल फुटपाथया 

व रोडया मdये लोखडंी ~ील बसवEयात याव े

जेणे क6न फुटपाथवर पाक�ग केल8 जाणार 

नाह8. 

55 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

40. Aी. 7गर,श का;हा JहाK,े यांजकडून :- 

9. I. 95, सेFटर 20, ने6ळ गाव पkरसरातील 

शौचालयांची दरुव"था पाहता शौचालयाच े

नतुनीकरण करणे. 

56 

ऑग"ट  

1422 

22/02/2017 

मजंूर 

 

41. Aी. 7गर,श का;हा JहाK,े यांजकडून :- 

9. I. 95, सेFटर 20, ने6ळ गाव, बांचोल8 

मदैानापासनू त े राम म�ंदरापयfतया र"`याची 

नेहमी दरुव"था झालेल8 असत े तर8 या र"`याच े

डांबर8करण करणे.  

57 

ऑग"ट  

1423 

22/02/2017 

मजंूर 

 

42. Aी. 7गर,श का;हा JहाK,े यांजकडून :- 

9. I. 95, सेFटर 20, ने6ळ गाव, मधील मढवी 

आळी येथ ेगटर व पदपथाची सधुारणा करणे. 

58 

ऑग"ट  

1424 

22/02/2017 

मजंूर 

 

43. सौ. सगंीता सदं,प JहाK,े यांजकडून :- 

9. I. 45 मधील कोपरखरैणे बस डपेो चे मु̂ य 

9वेशUदार बन?वणे.  

59 

ऑग"ट  

1425 

22/02/2017 

मजंूर 

 

44. सौ. सगंीता सदं,प JहाK,े यांजकडून :- 

9. I. 45, सेFटर 06  येथील रोह8त मसाला या 

दकुानासमोर मु̂ य र"`यावर कै. आ. आEणासाहेब 

पाट8ल 9वेशUदार बन?वणे.  

60 

ऑग"ट  

1426 

22/02/2017 

मजंूर 

 

45. सौ. सगंीता सदं,प JहाK,े यांजकडून :- 

9. I. 45, सेFटर 6, मdये 6म न.ं 420 या 

बाजुला जेNठ नागkरक Qनवारा शडे बन?वणे. 

61 

ऑग"ट  

1427 

22/02/2017 

मजंूर 

 



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

46. Aी. रंगनाथ कारभार, औट,, यांजकडून :- 

9. I. 84, मधील राजीव गांधी [wज समोर8ल 

असलेले Qनवारा शडे द6ु"त करणे. 

62 

ऑग"ट  

1428 

22/02/2017 

मजंूर 

 

47. Aी. रंगनाथ कारभार, औट,, यांजकडून :- 

9. I. 84, सेFटर 04 मdये सनराईस 

सोसायट8या बाजूला MSEB या समोर मोकळया 

भखूंडावर जेNठ नागर8कांना जेNठ नागkरक क�ा 

Qनवारा शडे बन?वणे.  

63 

ऑग"ट  

1429 

22/02/2017 

मजंूर 

 

48. Aी. रंगनाथ कारभार, औट,, यांजकडून :- 

9. I. 84, मdये असलेल8 "मशान भमूी समोर8ल 

गटार बांधणे. 

64 

ऑग"ट  

1430 

22/02/2017 

मजंूर 

 

49. Aी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

9भाग I. 82, सेFटर 04 मdये असले या पौरस 
छाया सोसायट8 त े 	शव9ेरणा सोसायट8या 

लगतया पदपथ व गटाराच ेद6ु"ती करणे. 

65 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

50. Aी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

9भाग I. 82, सेFटर 24 मधील अिजंFयतारा 

सोसायट8 समोर गQतरोधक बस?वणे. 

66 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

51. Aी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

9भाग I. 82, सेFटर 24 व 25 मdये आर. 

सी. सी. झाकणाची द6ु"ती करणे. 

67 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

52. सौ. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

9भाग I. 105, �दवाळे येथ े ख$ना हॉ"पीटल 

लगतया र"`याला जोडणारा नवीन र"ता बन?वला 

आहे. सदरया र"`याकर8ता �दवाब`तीची सोय 

करणे. 

68 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

53. सौ. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

9भाग I. 105, �दवाळे येथे सेFटर- 14 त े

सेFटर- 15 	स.बी.डी. येथ ेजोडणाvया ना यावरती 

जो पादचार8 पलु आहे. `याची सधुारणा करणे. 

69 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

54. सौ. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

9भाग I. 105, �दवाळे येथे सेFटर- 19 	स.बी.डी. 

बेलापरू येथील भखुंड I. 22, 23 तसेच IDBI 

ATM समोर8ल मोकळया जागेवर नागर8कांकर8ता 

Qनवारा शडे बांधणे. 

70 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

55. सौ. लता भालचंN मढवी, यांजकडून :- 

9भाग I. 47, मधील 6म न.ं 10, सेFटर 5, त े

6म नं 245 सेFटर 5 येथील हेवी डयटु8 गटार 

बांधणे.  

71 

ऑग"ट  

1431 

22/02/2017 

मजंूर 

 

56. सौ. लता भालचंN मढवी, यांजकडून :- 

9भाग I. 47, मधील शारदा मेडीकल त े बबल ू

ई"टेट पयfतचे हेवी डयटु8 गटार बांधणे. 

72 

ऑग"ट  

1432 

22/02/2017 

मजंूर 

 

57. सौ. लता भालचंN मढवी, यांजकडून :- 

9भाग I. 47, मधील सेFटर 7, 6म न ं 22 त े

9णाल8 हॉटेल पयfतच ेहेवी डयटु8 गटार बांधणे. 

73 

ऑग"ट  

1433 

22/02/2017 

मजंूर 

 

58. सौ. तनजुा Aीधर मढवी, यांजकडून :- 

9भाग I. 83, जुईनगर येथील "मशानभमुी 

जवळील हkरतपटृयाच े सशुो	भकरण क6न `या 

�ठकाणी एक सुदंर ���� बन?वणे.  

74 

ऑग"ट  

1434 

22/02/2017 

मजंूर 

 

59. सौ. तनजुा Aीधर मढवी, यांजकडून :- 

9भाग I. 83, जुईनगर येथील नेहमी तुबंEयाvया 

	सवरेज लाईन बदलनू `या मोठया Uयासाया 

बन?वणे.  

75 

ऑग"ट  

1435 

22/02/2017 

मजंूर 

 

60. सौ. तनुजा Aीधर मढवी, यांजकडून :- 

9भाग I. 83, जुईनगर येथील भुखडं I. 256 ते 
268 वर8ल सोसायटयानंा कायम कमी दाबाया 
पाEयाची सम"या भेडसावत आहे. लोकानंा पाणी 
जमा क6न दर दोन �दवसानंी पाणी सोडावे लागत 
आहे. तर8 सदर �ठकाणी "मशानाचे बाजुने जाणाvया 
जलवा�हनीला नवीन जोडणी क6न पाणी लवकरात 
लवकर कसे उपलgध होईल याची Uयव"था करणे. 

76 

ऑग"ट  

1436 

22/02/2017 

मजंूर 

 

61. सौ. अजंल, अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका मधील गावठाण, 

कंडोQनयम व इतर र�हवाशी ?वभागात, सकुंलात 

tकंवा वा"त ू मdये असले या वा5णRय वापरात 

असले या �ठकाणांना द3ुपट दर आका6न व 

नगररचना ?वभागाया अPधन राहून (अPधकृत 

वा"त)ू हया सव& मालम`ता वािEयRय nहणून 

~ाहय धराUया जेणेक6न वषा&नवुषy घरगतुी 

Uयवसाय करणाvया नागkरकांना उपिज?वकेच े

साधन 	मळेल व नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 

उ`प$नात वाढ होईल. 

77 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

62. Aी. सु.नल बाळाराम पाट,ल, यांजकडून :- 

9भाग I. 92, दारावे येथील सुभाष नाईक 

यांया घरापासून त े गावदेवी मं�दर पयfतच े

गटर नाद6ु"त झा याने पाEयाचा Qनचरा 

बरोबर होत नाह8. nहणून सदर गटर 

आर.सी.सी. पुन&बांधणी करणे. 

78 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

63. Aी. सु.नल बाळाराम पाट,ल, यांजकडून :- 

9भाग I. 92, दारावे येथील धनाजी पाट8ल 

यांया घरापासून त े ?वpवनाथ पाट8ल यांया 

घरापयfतच े गटर नाद6ु"त झालेले आहे. 

`यामुळे पाEयाचा Qनचरा बरोबर होत नाह8. 
nहणून सदर गटर आर.सी.सी. पुन&बांधणी 

करणे. 

79 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

64. Aी. सोमनाथ 7चतंामण वा#कर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया वतीने ?वदयुत 

तारा भु	मगत करEयाच े ते काम गावात 

करEयात आले. `यामधील बहुतांशी 
सदQनकाधारक ?वदयुत 	मटर ते ?वदयुत पेट8 

पयfतया वायर8ंग पासुन वंPचत आहेत tकंवा 

दलु&2ीत आहेत. अशा सव& वंPचत र�हवाpयांचा 

सUहy क6न `यांनाह8 सदर सेवा ?वनाशु क 

देEयात यावी. तसेच उव&र8त ताराह8 भु	मगत 

करणे. 
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65. Aी. सोमनाथ 7चतंामण वा#कर, यांजकडून :- 

"नवी मंुबई हे सुQनयोिजत शहर वस?वEयासाठV 

शासनाने नवी मंुबईतील सुमारे 29 गावया 

गावकvयांया जागा कवडीमोल भावात 

संपा�दत के या पkरणामी नवी मंुबईचा 

"थाQनक शतेकर8 हा 100% भु	मह8न झाला. 

9क प~"तांचे वेळीच पुन&वसन न झा यामुळे 

तसेच `यांना `यांचा हFकाचा मोबदला न 

	मळा यामुळे हया सव& गावकvयांनी 

आपआप या शतेातच वाढ8व कौटंु[बक 

गरजेनुसार बांधकाम केले आहे. तर8 सन 

ऑगNट 2016 पयfतया हया सरळ सकट सव& 

बांधकामांस संर2ण देऊन `यांना Qनय	मत 

करEयात यावे. तसेच या बांधकामांवर 

कोण`याह8 9कारची कारवाई नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया वतीने करणे. 
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66. Aी. सोमनाथ 7चतंामण वा#कर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आ"थापनेवर 

मोठया 9माणात कायम"व6पी कामगार भरती 

होणार अस याचे संकेत मा. आयुFतांनी �दले 

आहेत. परंत ु Rया नवी मंुबईतील शतेकvयांनी 

आप या बहुमु य जागा शासनास कवडीमोल 
भावात �द या तेच शतेकर8 आज नोकर8 

पासुन वंPचत अस यामुळे नवी मंुबईतील 

"थाQनक 9क प~"तांचा अपे2ाभंग झालेला 

आहे. तर8 नवी मंुबई ?वकासासाठV 

9क प~"तांचे योगदान ल2ात घेता एक 

?वशषे बाब nहणून कमीत कमी 5% आर2ण 

या पुढ8ल भरतीत "थाQनक 9क प~"तांसाठV 

ठेवणे. 
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नस यामुळे 

बारगळला  

67. सौ. �श3पा सयु�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

9. I. 88, सेFटर 29 3लॅाट नं. 01 मdये 

600 मीटर भुखडं पाtक& गसाठV kरकामा ठेवला 

आहे `या भुखडंाला सब �डUह8जन क6न 500 

मीटर मdये बहुउददेशीय इमारत बांधणे.  
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68. सौ. �श3पा सयु�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

9.I. 88, सेFटर 03 त े11 येथ ेबस डपेो त ेसmट 

ऑग"ट8न शाळेपयfत नागर8क व ?वदयाथY मोठया 

9माणात ये-जा कर8त असतात. सदर र"`यावर 

वाहनांची मोठया 9माणात वद&ळ अस याने सदर 

�ठकाणी लवकरात लवकर "कायवॉक बांधणे.  
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69. सौ. �श3पा सयु�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

9. I. 88, सेFटर 11 येथील टॅFसी"ट�ड लगत 

असलेले साव&जQनक शौचालय हे अ`यतं दयनीय 

अव"थेत असनू त ेकेUहाह8 पडू शकत.े तर8 सदर 

शौचालयांची पनु&:बांधणी करणे. 
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70. सौ. कोमल सोमनाथ वा#कर, यांजकडून:- 

सानपाडा गावातील सव& पदपथांची दयनीय 

अव"था झाल8 आहे. तसेच बहुतांशी �ठकाणी 

गटारावर झाकणे नस यामुळे पादचा-यांना 

सदर र"`याव6न पायवाट करताना अनंत 

अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. तर8 या 

सव& पदपथांची द6ु"ती क6न गटारांवर झाकणे 

बस?वणे. 

86 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 
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71. सौ. कोमल सोमनाथ वा#कर, यांजकडून :- 
नवी मुबंई 	सडको 9शासनाने अ`य प उ`प$न 

गटातील र�हवाशीयांकर8ता ओठले तसेच बठैया 

चाळी "व6पातील घरे बांधून �दल8. कालांतराने 

`यांया घरातील कौटंु[बक सद"य सं̂ या 

वाढ यामळेु `यांना �ह गरजेपोट8 वाढ8व बांधकाम 
करावे लागले आहे. तर8 या सव& घरांया बाबतीत 

सहानभुतुी पवु&क Qनण&य घेऊन `यांना Qनय	मत 

करEयाबाबत धोरण ठर?वणे. 
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72. Aी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

9. I. 97, ने6ळ मdये सोनसाखळी चोर8या 

घटना वारंवार घडत असनू `या रोखEयासाठV 
पा	लकेतफy  सी.सी.ट8.Uह8. व पोल8स बीट उभारणे.  
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73. Aी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेतफy  ओला व सकुा 

कचरा वगYकरण के यामळेु कच-यांया डgयांची 

सम"या 9.I.97 मधील सोसायटयांना भेडसावात 

असनू कच-यांया डgयांची सं̂ या वाढ?वणे.  
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74. Aी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

9. I. 97 मdये सेFटर 18ए व सेFटर 20 डी 

टाईप मधील पावसाळी पाEयाची गटार लाईन 

छोटया Uयासाची अस यामळेु `याचा तथेील 

नागkरकांना मोठया 9माणात Hास होत असनू 

`यासाठV योXय उपाययोजना करणे. 
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75. सौ. सायल, नारायण �शदें, यांजकडून :- 

9भाग I. 37, कोपरखरैणे मधील वाढ`या 

गु$हेगार8च े 9माण पाहता 9भागात मु^य 

�ठकाणी CCTV बस?वणे. 
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76. सौ. सायल, नारायण �शदें, यांजकडून :- 

9भाग I. 37, कोपरखरैणे मdये असणारे 

लोकउपयोगी भुखडं लवकरात लवकर 	सडको 

कडून Oा$सफर करणे. 
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77. सौ. सायल, नारायण �शदें, यांजकडून :- 

9भाग I. 37, कोपरखैरणे मdये सेFटर हे 

ओळखु येEयासाठV सेFटर या नावाच े

नामफलक लावणे. 
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78. Aीम. वशैाल, तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

9. I. 51, अतंग&त अपंगांना एस.ट8.डी/ 

पी.सी.ओ. "टॉल या 9योजनाकर8ता एकह8 

जागा उपलgध क6न �दलेल8 नस यामुळे 

9भागातील अपंग UयFतींना कोण`याच 

9कारचा लाभ 	मळाला नाह8. तर8 आपण 

`यांना या सु?वधा उपलgध क6न देणे.  

94 

ऑग"ट  

1443 

22/02/2017 

मजंूर 

 

79. Aीम. वशैाल, तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

9. I. 51 मधील वाढत ेग$ुहेगार8च े9माण पाहता 

9भागात लवकरात लवकर CCTV बसवनू घेणे. 
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80. Aीम. क�वता चंNकांत आगZड,े यांजकडून :- 

9. I. 80, मधील महा`मा गांधी नगर मdये नवी 

मुबंई महानगरपा	लका 	श2ण ?वभागामाफ& त 

गे या सहा म�ह$यापासनु बालवाडी 	श2ण चाल ु

आहे. सदर बालवाडीतील लहान बालक उघडयावर 

	शकत आहेत. `या बालवाडीमdये 	शकत असलेले 

बालक उघडयावर जेवण कर8त असतात. `यांया 

स?ुवधेकर8ता `या �ठकाणी बालवाडी उभारणे.  
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81. Aीम. क�वता चंNकांत आगZड,े यांजकडून :- 

9. I. 80 मधील औ�योगीक डी gलॉक 

पkरसरातील एल. पी. नाका (3लॉट नं. डी. 101 त े

डी 78/4) पयfत र"`यांची व गटारांची अ`यतं 

दरुाव"था झाल8 आहे. `यामळेु र"`यावर वाहतकु 

कTडी Qनमा&ण होऊन तथेील जनजीवन ?व"कळीत 

होत आहे. व गटारात कंप$यांनी सोडलेले दषुीत 

पाणी र"`यावर वाहत असत.े एल.पी.नाका त े

महा`मा गांधीनगर पयfत र"`याच े व गटाराच े

काँtIट8करण करणे.  
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82. Aीम. क�वता चंNकांत आगZड,े यांजकडून :- 

9. I. 80 मधील औ�योगीक डी gलॉक 

पkरसरातील सव&च छोटे व मोठे र"त ेव गटारांची 

अ`यतं दरुव"था Qनमा&ण झाल8 आहे. सdया 

पावसाळयाच े पाणी सव&H र"`यावर दोन त े तीन 

फुट वाहत आहे. तसेच र"`यावर एक त े दोन 

फुटाच े खxड े झाले आहेत. गटारांची अव"था 
मोडकळीस आल8 आहे. `यामळेु पkरसरातील 

उ�योगांना मोठया सम"यांना सामोरे जावे लागत 

आहे. तर8 डी gलॉक पkरसरातील छोटे व मोठे 

र"त ेव गटारांच ेकाँtIट8करण करणे. 
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83. सौ. �द[या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 2ेHांत&गत 

महानगरपा	लका नगरसेवक /सद"य ?व?वध 

tकरकोळ "व6पाची व देखभाल द6ु"तीची कामे 

सुच?वतात या अनुषंगाने 9भाग स	मती 

काय&2ेH ग�ठत करEयाबाबत लवकरात लवकर 

9"ताव सादर करणे. 
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नस यामुळे 
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84. सौ. �द[या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

9भाग I. 64 अतंग&त असणाvया दभुाजात, 

सक& ल, चौकामdये फुलझाड े लावून 

सुशो	भकरण करEयाकर8ता 9"ताव सादर 

करणे. 
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85. Aी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

9.I. 108 मdये र"`यांना वाहन पाक&  

करEयासदंभा&त रचना करणे.  
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86. Aी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

9. I. 108 येथे जेNठ नागkरकांसाठV Qनवारा शडे 

बन?वणे. 
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87. Aी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

9. I. 108 मधील 3लॉट न.ं 54ब सेFटर 50 या 

�ठकाणी इं~जी माdयमाची शाळा लवकरात लवकर 

स6ु करणे.  

103 

ऑग"ट  

1450 

22/02/2017 

मजंूर 

 

88. 

 

Aी. घन:\याम मढवी, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 2ेHात अि"त`वात 

असलेल8 गावे आ5ण `यांया गावठाण 

?व"तारांच ेसUहy2ण होEयाबाबत िज हाPधकार8 
व स2म भुमापन अPधकाऱ8 यांच े माफ& त 

सUहy2ण Uहावे. यातून र�हवांशी व वा5णRय 

वापरात असले या ज	मनी खाल8ल ?व"तार8त 

गावठाण 2ेHाची नTदणी क6न यांच े kरतसर 

कागदपH 	मळावे यातूनच गावठाण सनद8 

ता`काळ 	मळू शकतील व भूमापन 

अPधकाvयांमाफ& त र�हवाpयांस kरतसर कागदपH 

	मळतील व येथील र�हवाशांस व वा5णRय 

वापर करEयांस योXय $याय 	मळेल या 

संबंधीत ठराव सभागहृाने मंजुर करावा व 

9शासनाने तातडीने काय&वाह8 करणे.  
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89. Aी. घन:\याम मढवी, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेमdये येणाvया 

अनेक मालम`तांना (र�हवासी व वा5णRय) 

वाढ8व घरप�ी Uयाजासह8त आलेल8 आहे. सदर 

मालम`तेवर8ल Uयाज हे खपुच जा"त असुन 

ते महाराNO शासनाने जशी एलबीट8 साठV 
(L.B.T.)अभय योजना आणल8 होती व सदर 

योजनेमdये Uयाज व दंड ठरा?वक मुदत देऊन 

माफ केले होते. `याच धतYवर मालम`ता 

करासाठV अभय योजना आणून `यावर8ल 

Uयाज ठरा?वक मुदत देऊन माफ करEयाबाबत. 

तसेच गरजेपोट8 जी बांधकामे झालेल8 आहेत 

`यांना नवीन मालम`ता कर लावताना Qत3पट 

कर न लावता एकपट कर लावणे.  

105 

ऑग"ट  

1452 

22/02/2017 

मजंूर 

 

90. Aी. घन:\याम रतन मढवी, यांजकडून :- 

(104)  नवी मंुबई महानगरपा	लका ?व?वध न?वन 

कामगार भतY 9tIयेमdये 9क प~"तांचा 

9ामु^याने समावेश करEयाबाबत व 

आज	मतीस महापा	लकेमdये जेवढ8 कामगार 

भतY झालेल8 आहे `या अनुषंगाने मागील 

9क प~"तांचा बॅकलॉग भ6न जा"तीत जा"त 

9क प~"त व भु	मपुHांना $याय देणे. 

106 

ऑग"ट  

1453 

22/02/2017 

मजंूर 

 

91. Aीम. �समा 7चतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

9. I. 31 मdये काह8 �ठकाणी नवीन 	सUहरेज 

लाईन टाकणे.  

107 

ऑग"ट  

1454 

22/02/2017 

मजंूर 

 

92. Aीम. �समा 7चतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

9. I. 31 घणसोल8 मdये Pचचंआळी व गावदेवी 

पो"ट ऑtफसया बाजुला नवीन gलॉक बस?वणे.  

108 

ऑग"ट  

1455 

22/02/2017 

मजंूर 

 

93. Aीम. �समा 7चतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

9. I. 31 घणसोल8 मdये गावदेवी वाडी भागात 

नUयाने गटारांची द6ु"ती करणे. 

109 

ऑग"ट  

1456 

22/02/2017 

मजंूर 

 

94. Aी. र�वNं उLदव इथापे, यांजकडून :- 

ने6ळ सेFटर 19 अे वडंस&पाक&  त ेआ�माग& मधील    

O8-बे ट खाल8ल जागेची सधुारणा व सशुो	भकरण 
करणे. 

110 

ऑग"ट  

1457 

22/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

95. Aी. जयवतं दSताKये सतुार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 2ेHातील मळु 

गावठाणामधील र�हवाशांया ~ामपचंायत 

काळातील असले या घरांना नगररचना 

?वभागामाफ& त बांधकाम परवानगी 	मळणेकर8ता 

~ामपचंायत घरपटËट8 गहृ8त ध6न परवानगी 
दयावी tकंवा महानगरपा	लकेमाफ& त सदर घरांना 

9ॉपटh काड& दयावे. जेणेक6न बांधकाम परवानगी 

घेEयास नागkरक तयार होतील. 

115 

ऑग"ट  

1458 

22/02/2017 

मजंूर 

 

96. Aीम. नेKा अ�शष �शक̀, यांजकडून :- 

STP Treated पाणी NRI Complex 

Phase – I ला उपलgध क6न देणे. 

116 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

97. Aीम. नेKा अ�शष �शक̀, यांजकडून :- 

नवी मंुबई पा	लकेया STP Treated 

पाEयाचा पुन&वापर करणे. 

117 

ऑग"ट  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि"थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

 

                                                                     सह8/- 

     महापा�लका स7चव  

    नवी मुबंई महानगरपा�लका  

 


