
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 22/02/2017 रोजी भरले या माहे नो!ह"बर 

म�ह#याया सव%साधारण तहकुब सभेत (�दनांक 17 नो!ह"बर 2016) मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची 

मा�हती सं012त आ4ण मसुदा 5व6पात खाल8ल9माणे आहे. :- 

 

महानगरपा�लकेने मंजूर केले�या आ�ण उ�चत काय�वाह"साठ$ पाठ%वले�या ठरावांची याद" 

               माहे नो(ह)बर 2016 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

0. 

नगरसेवकांची नांव ेआ�ण सं123त %वषय %वषय 0. व 

म5हना 

ठराव 0. व  

5दनांक 

अ�भ6ाय 

1. 7ीम. सलुजा संद"प सुतार, यांजकडून :- 

9भाग <. 99 मधील से. 23-B येथील 

र5Aयांची दरुाव5था झालेल8 आहे. तर8 से.23-B 

मधील सव% र5Aयांच ेन!याने डांबर8करण करणे. 
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2. 7ीम. सलुजा संद"प सुतार, यांजकडून :- 

9भाग <. 99 मधील से. 25 येथील Fीज 

जवळील र5Aयावर से.25 ते से.27 येथ े

र�हवाHयांची सतत ये-जा होत असते.तसेच येथ े

मॉल, आKय हॉल, NCRD चे कॉलेज, बँका 

अस यामुळे बर8च रहदार8 होत असत.े सदर 

Fीज जवळ मोQया 9माणात वद%ळ अस याने 

बरेच वेळा र5ता <ॉस करताना अपघात झालेले 

आहेत. तर8 येथे Fीज जवळ लवकरात लवकर 

5कायवॉक बांधणे. 
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3. 

 

 

7ीम. सलुजा संद"प सुतार, यांजकडून :- 

9भाग <. 99 मधील से. 23-B येथील सव% 

पदपथ व गटारे नादTु5त झाल8 आहेत. बहुतांशी 

गटारांची झाकणे नाह8त, गटारांचीह8 दरुाव5था 

झाल8 आहे. Aयामुळे सदर पदपथावTन चालताना 

नागVरकांना अडचणीना सामोरे जाव े लागत े

तसेच गटारांमWये पडून अपघात होXयाचीह8 

शYयता आहे. तर8 या सव% गटारांची दTु5ती 

कTन पदपथ न!याने बनZवणे. 
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अ. 

0. 

नगरसेवकांची नांव ेआ�ण सं123त %वषय %वषय 0. व 

म5हना 

ठराव 0. व  

5दनांक 

अ�भ6ाय 

4. 7ी. र%व>ं उ?दव इथापे, यांजकडून :- 

सन 2008 साल8 \नवडक व मोजकेच चौक व 

र5Aयांची धा	म%क सण व उAसवाच े बॅनर 

लावXयासाठ` मा. महासभेने मंजूर8 �दल8 होती, 

परंत ु Aयामुळे बaयाच अंशी नेTळ मधील 	भमा 

शंकर सोसायट8 समोर8ल जागा, सेYटर-19ए, 

नेTळ, नवी मंुबई,ृ सफल सोसायट8चा कॉन%र, 

सेYटर-19ए, नेTळ, नवी मंुबई, fीन!हॅल8 

सोसायट8चा जवळील कॉन%र, सेYटर-19, नेTळ, 

नवी मंुबई, यशवंतराव च!हाण g<डांगणा 

जवळील कॉन%र, सेYटर-19, नेTळ, नवी मंुबई, 

\नल	सWद8 सोसायट8चा कॉन%र, सेYटर-19, 

नेTळ, नवी मंुबई या 05 महAवाया जागांची 

जा�हरातीया धोरणांमWये समावेश करणे. 
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5. 7ी. राजेश �शवाजी �शदें यांजकडून :- 

तुभh 5टोअर Zवभाग सुमारे चार 9भागात 

Zव5तारलेला आहे. मोQया 9माणात जेiठ 

नागVरकांची संjया तुभh 5टोअरमWये आहे. 

जेiठ नागर8कांची संघटना (नkदणीकृत) 

आहे.Aयांया माWयमातनू अनेक सामािजक 

उप<म राबZवत आहेत. सदर Zवभागात 

Zवरंगुळा क" m नाह8. झोपडपnीमWये छोpया 

खोल8मWये Aयांना ZवKांती कVरता जागा नसत े

qहणून Aयांयासाठ` Zवरंगुळा क" m बांधणे. 
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6. 7ी. राजेश �शवाजी �शदें यांजकडून :- 

तुभh 5टोअर Zवभागातील जु#या पाईपलाईन 

सुमारे 15 ते 20 वषा%पासूनच ेअस याने गंज 

पकडून खराब होऊन पाणी 	लकेजचे 9माण 

वाढले आहे. तर8 Zवभागातील सव% जु#या 

पाईपलाईन बदलून नवीन पाईपलाईन टाकणे. 
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7. 7ीम. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

	सडकोने शहर \नयोजन आराखuयानुसार सीबीडी 

बेलापूर येथील सेYटर 8 व सेYटर 8बी मWये 

दैनं�दन बाजार मंडई या सुZवधेकर8ता आर01त 

असलेले भूखंड महानगरपा	लकेने Vरतसर 

	सडकोकडून ताwयात घेऊन अथवा \नयोजन 

9ाxधकरणाया अxधकारात अxधfाह8त कTन 

Aया दो#ह8 �ठकाणी सव% सेवासुZवधा युYत 

साव%ज\नक बाजार मंडई बांधXयाची काय%पुत%ता 

करणे. 
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अ. 

0. 

नगरसेवकांची नांव ेआ�ण सं123त %वषय %वषय 0. व 

म5हना 

ठराव 0. व  

5दनांक 

अ�भ6ाय 

8. 7ीम. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

जय दगुा%माता नगर येथील नागर8 द	लत व5ती 

असून तेथील लोकांना काह8 अडचण \नमा%ण 

झा यास Tyणवा�हका व फायरzFगेडया 

गाuयांना जाXयासाठ` र5ता उपलwध कTन 

{याव े येथील लोकांया सोयी ल1ात घेऊन 

र5ता जोडणे.  
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9. 7ीम. तनुजा 7ीधर मढवी, यांजकडून :-  

9भाग <. 83, जुईनगर येथील जुईपाडा गावात 

�ठक�ठकाणी गरजेया �ठकाणी गटारांना 

जोडणारे “कल!हट%स” बांधणे.  
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10. 7ीम. तनुजा 7ीधर मढवी, यांजकडून :-  

9भाग <. 83, जुईनगर मधील खराब झालेले 

गटर ट22या-ट22याने दTु5त करावेत व त े

बनवताना दोन च"बर मधील अंतर 10 फुटांपे1ा 

जा5त नसाव ेतसेच Aयात मWयभागी एक 	मटर 

लाबींचा 5पीड Fेकर सारखा उंचवटा ठेवावा 

जेणेकTन मWयापय~त गाळ कधीच जाणार नाह8 

व फYत पाणी Aया उंटवpयावTन वाहून जाऊन 

ते गटर साफ करXयास सोपे जाईल अशा 

9कारची गटरची रचना 9भागात करणे. 
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11. 7ीम. तनुजा 7ीधर मढवी, यांजकडून :-  

9भाग <. 83, जुईनगर येथील र5Aयांया 

कडलेा असले या सव% नादTु5त Water Entry 

दTु5त कTन र5Aयाया कडलेा पाणी न साचुन 

देता ना यात !यवि5थत जाईल अशा 9कारे 

र5Aयाला उतार बनवणे. 
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12. 7ीम. उIवला %वकास झंजाड, यांजकडून :- 

9भाग <. 01, ईHवरनगर येथील र5ते(पदपथ) 

व गटारांची अªÖप दTु5ती झालेल8 नसून सदर 

9भागातील(पदपथ) र5ते व गटारांची दTु5ती 

करणे. 
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अ. 
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नगरसेवकांची नांव ेआ�ण सं123त %वषय %वषय 0. व 
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ठराव 0. व  

5दनांक 

अ�भ6ाय 

13. 7ीम. उIवला %वकास झंजाड, यांजकडून :- 

9भाग <. 01, ईHवरनगर येथील गट <. 40 

या भूखडंाची मागणी शाळा, आरोyय क" m अशा 

बहुउ�ेशीय इमारतीकVरता मा. आयुYतांनी 

	सडकोकड े केल8 होती. सदर 9भागातील 

नागVरकांची नागर8 सेवे अभावी 9चडं गैरसोय 

होत असुन सदर �ठकाणी लवकरात-लवकर 

बहुउ�ेशीय इमारत बांधणे. 
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14. 7ीम. उIवला %वकास झंजाड, यांजकडून :- 

9भाग <. 01, ईHवरनगर येथे साईराज 

सोसायट8या बाजूला 	शवा मं�दरजवळ, 

साव%ज\नक शौचालय मुjय र5Aयाजवळ, 

बाल8नगर बॉबी चाळीजवळ व म#नुभाई चाळ 

येथील मैदानात अशा 4 �ठकाणी 16 मीटर 

उंचीचे हायमा5ट बसZवणे.  
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15. 7ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

9भाग <. 12, सेYटर 2 मधील मुjय जनता 

माकh ट लगत हयमा5ट 5�8ट लाईट उपलwध 

कTन देणे. तसेच 9भागातील असलेले बुWद 

Zवहाराया बाजूस हायमा5ट लाईट उपलwध 

कTन देणे. 
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16. 7ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

9भाग <. 12, सेYटर 2 या �ठकाणी 9\तभा 

सोसायट8 लगतया मोक�या भूखंडावर 

म�हलांसाठ` म�हला उ{योग भवन 5थापन 

करणे. 
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17. 7ीम. हेमांगी अकुंश सोनावणे, यांजकडून:- 

9भाग <. 17, ऐरोल8, से.4 येथे भावना 

मेडीकल ते टोपाझ सासोयट8पय~त मुjय 

र5Aयाया दो#ह8 बाजूला र5ता 

कॉ<�टकरणामुळे दरुाव5था झाले या पदपथाच े

सुधारणा करXयाच ेकाम करणे. 
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18. 7ीम. हेमांगी अकुंश सोनावणे, यांजकडून:- 

9भाग <. 17, ऐरोल8, से. 4 येथे 

आर.रो.हाऊस लगत असले या र5Aयाया 

बाजूला हे!ह8 uयुट8 गटर बनवून र5ता 

Tंद8करण करXयाच ेकाम करणे. 
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19. 7ीम. हेमांगी अकुंश सोनावणे, यांजकडून:- 

9भाग <. 17, ऐरोल8, से. 4 येथे Yयु व आर 

येथील मुjय र5Aयाया बाजूला मल\न:5सारण 

वा�हनी टाक याने पूण%पणे खराब झालेले 

पदपथाची सुधारणा करXयाच ेकाम करणे. 
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20. 7ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

महानगरपा	लकेया मुjयालयातील सभागहृात 

महाAमा बसवेHवर यांच ेतैल xच� लावणे. 
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21. 7ी. KनवMृती शंकर जगताप, यांजकडून :- 

"नवी मंुबई महानगरपा	लका 1े�ातील 

मोडकळीस आले या इमारतीना धोकादायक 

इमारत आहे qहणून नवी मंुबई महानगरपा	लका 

Aयांना \नयमानुसार नोट8स बजावत े व 

कायदेशीर�ipया ते योyय आहे. Aयानुसार Aया 

इमारतीत तेथ े राहणाaया कुटंूबाना घर खाल8 

करXयासाठ` सांगते. परंतु Aया इमारतीत 

राहणाaया कुटंूबाना लगेचच राहXयाची !यव5था 

करणे शYय नसते. काह8ना तर ते शYय ह8 होत 

नाह8. अशा कुटंूबाना \नवाaयासाठ` नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया वतीने “�ा#झीट कँप” मWये 

राहXयाची !यव5था करXयासाठ` “�ा#झीट कँप” 

साठ` योyय ती काय%वाह8 करणे. 
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22. 7ीम. राधा सुरेश कुलकणN, यांजकडून :- 

9भाग <. 73, इं�दरानगर, गणेशनगर, 

आंबेडकरनगर, चनुाभnी, बोणसर8 गाव ईAयाद8 

मWये मल\न:5सारण वा�ह#या टाकणे. 
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23. 7ीम. सं�गता वसंत वाOके, यांजकडून :- 

9भाग <. 69, गणपतीपाडा, वारल8पाडा, 

गणेशनगर मWये मल\न:5सारण वा�ह#या 

टाकणे. 
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24. 7ी. सुरेश �शवाजी कुलकणN, यांजकडून :- 

9भाग <. 68, तुभh 5टोअर मWये 

मल\न:5सारण वा�ह#या टाकणे. 
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नस यामुळे 

बारगळला 
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25. 7ीम. मु>"का मधकुर गवळी, यांजकडून :- 

9भाग <. 70, तुभh 5टोअर 2 मWये 

मल\न:5सारण वा�ह#या टाकणे. 
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नस यामुळे 

बारगळला 

26. 7ीम.मोKनका लQमीकांत पाट"ल, यांजकडून :- 

घणसोल8 गावात 9भाग <. 27, 28, 29, 30, 

31 हे 9भाग येतात. नवी मंुबई 1े�ात 

असणाaया 9भागांची अंदाजे 70 ते 80 हजार 

लोकसंjया आहे. gकAयेक म�ह#यापासून येथील 

वीजपूरवठा सतत खंडीत होत आहे. Aयामुळे 

येथील नागVरकांना घरगुती Zवजेया सम5येचा 

�ास सहन करावा लागत आहे. घणसोल8 

गावासाठ` Zवजपुरवठा \नय	मत होXयासाठ` 

5वतंतर् सब5टेशनची आवHयकता असून 

AयाकVरता 3000 5Yवेअर मीटर जागेची 

आवHयकता आहे व Aयासाठ` महानगरपा	लकेकड े

जागा उपलwध नाह8. Aयासाठ` 	सडको 

9ाxधकरणाकडून जागेची मागणी करणे गरजेचे 

आहे. तर8 नवी मंुबई महानगरपा	लका 

9शासनाकडून 	सडको 9ाxधकरणाकड े जागेची 

मागणी कTन गावासाठ` 5वतं� सब5टेशन 

बसZवXयासाठ` एम.एस.ई.बी.कडून तयार कTन 

घेवून Zव{युत पुरवQयाची ह8 सम5या दरु करणे. 
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27. 7ीम. 5द(या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

9भाग <. 64, वाशी, सेYटर-8ए येथील 

पंपहाऊसची दरुाव5था झाल8 असून मोडकळीस 

आलेले आहेत व कधीह8 कोसळून दघु%टना 

होXयाची शYयता आहे. तर8  सेYटर-8ए 

येथील पंपहाऊस न!याने बांधणे. 
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नस यामुळे 

बारगळला 

28. 7ीम. 5द(या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

9भाग <. 64, अतंग%त, वाशी, सेYटर-8 

येथील नागVरकांची gकAयेक वषा%पासून सागर 

Zवहारजवळ पोल8स चौक� बांधXयाची मागणी 

आहे. तर8 सागर Zवहारजवळ नवीन पोल8स 

चौक� बांधXयात यावी व या पVरसरात 

सी.सी.ट8.ि!ह.कॅमेरे बसZवणे. 
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29. 7ीम. 5द(या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

9भाग <. 64, वाशी, सेYटर-8 अतंग%त सागर 

Zवहार लगत असलेला भाग gकAयेक वषा%पासून 

दलु%1 झालेला आहे व येथील मोडकळीस 

आलेले फुटपाथ, र5त,े पायaया व fील न!यान े

बांधनू सुधारणा करXयात यावे. तर8 सेYटर-8, 

अतंग%त सागर Zवहार लगत असलेला भाग 

येथील न!याने बांधनू Zवक	सत करणे. 
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उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

30. 7ी. जयवंत दMताTये सुतार, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 1े�ातील 

5था\नक 9क पf5तांना 	सडकोमाफ% त 12.5% 

अंतग%त भूखंड �दले जातात ते भूखंड ह5तांतरण 

करताना रYतनाते (wलड Vरलेशन) मWये 

नाममा� फ� आकाTन भूखंड ह5तांतरण केले 

जातात. Aयाच 9माणे महानगरपा	लकेया 

मालमAता Zवभागामाफ% त मालमAता ह5तांतरण 

करताना रYतनात े (wलड Vरलेशन) मधील 

नातेवाईकांना नाममा� दर आकाTन मालमAता 

ह5तांतरण करणे. 
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31. 7ी. हUरVच>ं आMमाराम भोईर, यांजकडून :- 

9भाग <. 59, सेYटर 11 जुहूगांव येथील 

5वामी नारायण मं�दर त े जुहूगांव 

5मशानभूमीपय~त व1ृपnा (Tree Belt) 

Zवक	सत करणे. 
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32. 7ी. हUरVच>ं आMमाराम भोईर, यांजकडून :- 

9भाग <. 59, जुहूगांव, सेYटर 11 या 

�ठकाणी उ{यान Zवक	सत कTन लहान 

मुलांसाठ` खेळणी व �येiठ नागर8कांसाठ` 

Zवरंगुळा क" m बांधणे. 
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उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

33. 7ी. हUरVच>ं आMमाराम भोईर, यांजकडून :- 

9भाग <. 59, जुहूगांव-2, सेYटर 11 वाशी, 

नवी मंुबई येथील अनावHयक शौचालय तोडून 

Aया�ठकाणी पाक�ग/!यायामशाळा/वाचनालय इ. 

बांधणे. 
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नस यामुळे 

बारगळला 

34. 7ी. %वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

नेTळ नोड 9माणे सीवुuस सेYटर 48 मWयेह8 

नागVरकांसाठ` पाgक~ गची !यव5था आ4ण 

\नयोजन करणे. 
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35. 7ी. %वशाल राजन डोळस, यांजकडून :-महाराi� 

शासनाया 2015 या \नण%यानुसार 

महानगरपा	लकेया वाZष%क खचा%पैक� 5 टYके 

खच% खेळ दजhदार बनZवXयाकVरता मंजूर केला 

आहे. तर8 आपण सेYटर 48 मधील g<डांगण 

डी. ए. !ह8. शाळेला 	सडकोने भाuयाने �दले 

आहे. तर8 ते ह5तांतVरत कTन Aया �ठकाणी 

gकंवा शYय असेल Aया �ठकाणी फुटबॉल तसेच 

कबuडी सारjया 9	श1ण क" mाया \न	म%तीसाठ` 

आxथ%क तरतूद करणे. 
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36. 7ी. रमेश चं>कांत डोळे, यांजकडून :- 

9भाग <. 26 महापे मधील सुलाई देवी 

(वारल8पाडा) येथ े मुjय र5Aयापासून त े सुलाई 

देवी (वारल8पाडा) येथे नवीन 5�8टलाईट 

लावXयात याव.े तसेच संभाजीनगर येथ े नवीन 

5�8टलाईट लावणे. 
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37. 7ीम. Wपाल" XकOमत भगत, यांजकडून :- 

9भाग <. 96, नेTळ, सेYटर-16ए, येथील 

वAसला अपाट%मे#ट ते सि#म� Yलासपय~तया 

र5Aयाची दरुाव5था झाल8 आहे. Aयामुळे 

नागVरकांना �ास सहन करावा लागत आहे. तर8 

सदर र5Aयाच ेडांबर8करण करणे. 

39 

नो!ह"बर 

1476 

22/02/2017 

मंजूर 

 

38. 7ीम. Wपाल" XकOमत भगत, यांजकडून :- 

9भाग <. 96, नेTळ, सेYटर-16ए मधील 

9थमेश सोसायट8 आ4ण आ	शवा%द सोसायट8 

मधील आत या र5Aयाची अव5था अAयंत खराब 

झाल8 आहे. 5था\नक नागVरकांना यामुळे नाहक 

�ास सहन करावा लागत आहे. तर8 सदर 

र5Aयांचे डांबर8करण करXयात याव े
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39. 7ीम. Wपाल" XकOमत भगत, यांजकडून :- 

9भाग <. 96, नेTळ, सेYटर-16ए मधील दश%ना 

सोसायट8 आ4ण 9थमेश सोसायट8 या दोन 

सोसायट8या मWये असणाaया र5Aयांच े

डांबर8करण करणे. 
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40. 7ीम. वैशाल" तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

9भाग <. 51 मधील कै. शंकरसेठ नाईक 

मैदानातील बहुउ�ेशीय इमारतीच े नामफलक व 

इमारतीच ेडागडूगीच ेकाम करणे. 
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41. 

 

7ीम. वैशाल" तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

9भाग <. 51 मWये जेiठ नागVरकांसाठ` 

Zवरंगुळा क" m नाह8. तर8 जेiठ नागVरकांसाठ` 

Zवरंगुळा क" m बांधणे. 
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42. 7ीम. सायल" नारायण �शदें, यांजकडून :- 

9भाग <. 37 हा बहुतांशी माथाडी कामगार व 

कमी उAप#न असलेला 9भाग आहे. 

उदर\नवा%हासाठ` येथील लोकांना भाजीZव<�चा 

!यवसाय करावा लागतो. परंत ु9भागात भाजी 

माकh टसाठ` कोणतीह8 तरतुद नाह8. याचा �ास 

भाजी Zव<ेते व पा	लका दोघांनाह8 होतो. 

qहणून 9भागातील नागर8 सुZवधांसाठ` 

आर01त असले या जागेवर नागVरकांसाठ` 

भाजी माकh ट उपलwध कTन {यावे. 

44 

नो!ह"बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

43. 7ी. �गर"श काYहा ZहाT,े यांजकडून :- 

9भाग <. 95, नेTळगांव मWये fाम5थांया 

सहकाया%तून fामपंचायत काल8न शाळेया 

वग%खो या बांधXयात आ या होAया. सदर 

वग%खो या या मोडकळीस आले या असून सदर 

जागा प�डक अव5थेत आहे. तर8, सदर जागेवर 

गावातील Zव{याथ�, जेiठ नागVरक व 

म�हलांकर8ता बहुउ�ेशीय इमारत बांधणे. 
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44. 7ी. �गर"श काYहा ZहाT,े यांजकडून :- 

9भाग <. 95, नेTळगांव सेYटर 20 येथील 

शंकर बा�या qहा� ेमागा%वर8ल बांचोल8 मैदान त े

पुनम टॉवर मागील र5Aयाच ेडांबर8करण करणे. 
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45. 7ीम. संगीता सं5दप ZहाT,े यांजकडून :- 

9भाग <. 45 मधील आर01त भूखंडावर 

बहुउ�ेशीय इमारत बांधणे. 
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46. 7ीम. संगीता सं5दप ZहाT,े यांजकडून :- 

9भाग <. 45 मWये ZवZवध गद�या �ठकाणी 

“हायमा5ट” बसZवणे. 
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47. 7ीम. संगीता सं5दप ZहाT,े यांजकडून :- 

9भाग <. 45 मधील सेYटर 3, 6 व 7 मधील 

मल\न:5सारण वा�ह#या बदलणे. 
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                                                                     सह8/- 

     महापा�लका स�चव  

    नवी मुबंई महानगरपा�लका  

 


