
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 17/03/2017 रोजी भरले!या माहे माच# म�ह$याया 

सव#साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं-./त आ1ण मसुदा 2व3पात 

खाल5ल6माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 02.  

�दनांक 17 माच� 2017 

 

69नो:तरे 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 03.  

�दनांक 17 माच� 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लकेचा सन 2016-2017 चा सुधार5त आ1ण सन 

2017-2018 चा अथ#संक!प "अ" आ1ण "क." 

ठराव �. 1539.  

�दनांक 17 माच� 2017 

          "नवी मुबंई महानगरपा	लकेचा सन 2017-2018 चा अथ#सकं!प 

"अ" आ1ण "क" यावर5ल Bवचार तहकूब करCयांत यावा आ1ण मा. महापौर 

Eनि9चत करतील :या �दवशी भरणाGया महानगरपा	लकेया Bवशषे सभेत 

Bवचारात घेCयांत यावा." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 04.  

�दनांक 17 माच� 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पJरवहन उप�माचा सन 2016-2017 चा 

सुधार5त आ1ण सन  2017-2018 चा अथ#संक!प "ब." 

ठराव �. 1540.  

�दनांक 17 माच� 2017 

             "नवी मुबंई महानगरपा	लकेया पJरवहन उप�माचा सन 2017-

2018 चा अथ#सकं!प "ब" यावर5ल Bवचार तहकूब करCयांत यावा आ1ण मा. 

महापौर Eनि9चत करतील :या �दवशी भरणाGया महानगरपा	लकेया Bवशषे 

सभेत Bवचारात घेCयांत यावा." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 05.  

�दनांक 17 माच� 2017 
नवी मंुबई महानगरपा	लकेया व.ृ6ाMधकरणाचा सन 2016-2017 चा 

सुधार5त आ1ण सन  2017-2018 चा अथ#संक!प. 

ठराव �. 1541.  

�दनांक 17 माच� 2017 

        "नवी मुबंई महानगरपा	लकेया व.ृ 6ाMधकरणाचा सन 2017-2018 

चा अथ#सकं!प यावर5ल Bवचार तहकूब करCयांत यावा आ1ण मा. महापौर 

Eनि9चत करतील :या �दवशी भरणाGया महानगरपा	लकेया Bवशषे सभेत 

Bवचारात घेCयांत यावा." 

#नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 06.  

�दनांक 17 माच� 2017 
6भाग स	मती ग�ठत करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 

20/02/2017 चे पO �. नमंुमपा/पJर-1/आ2था-5/338/2017.  

ठराव �. 1542.  

�दनांक 17 माच� 2017 

        "महाराQट Ò महानगरपा	लका अMधEनयमाया कलम 29 (अ) अ$वये, 

आयNुतांया उपरोNत पOामVये तपशीलवार नमदू केले!या Eनवडणूक 6भाग 

.ेOापरुत े मया#�दत 62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह "अ", "ब", 

"क", "ड", "इ", "फ", "जी", "एच" या6माणे 8 6भाग स	म:या 2थापन 

करCयात याZयात." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 07.  

�दनांक 17 माच� 2017 
वाशी Bवभागातील वाशीगांव येथे उव#Jरत �ठकाणी मलEन:2सारण 

वा�ह$या टाकणे, 2[ॉम वॉटर ]ने बांधणे, र2:याची व पदपथाची 

सुधारणा करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े�दनांक 09/02/2017 च े

पO �. नमंुमपा/श.अ./207/2017. 

ठराव �. 1543.  

�दनांक 17 माच� 2017 

        "वाशी Bवभागातील वाशीगांव येथे उव#Jरत �ठकाणी मलEन:2सारण 

वा�ह$या टाकणे, 2[ॉम वॉटर ]ने बांधणे, र2:याची व पदपथाची सधुारणा 

करCयाया कामासबंधंातील 62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह एकूण 

रNकम 3. 47 लाख, 01 हजार, 563 माO इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 

6शासक_य मजंुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 08.  

�दनांक 17 माच� 2017 
बेलापूर Bवभागातील ने`ळ से.48 येथील डी.ए.Zह5. शाळा पJरसरातील 

अतंग#त र2:यावर पदपथ व पावसाळी पाCयाया गटारांची सुधारणा 

करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 13/02/2017 च ेपO �. 

नमंुमपा/का.अ.(बे)/216/2017. 

ठराव �. 1544.  

�दनांक 17 माच� 2017 

       "बेलापरू Bवभागातील ने`ळ से.48 येथील डी.ए.Zह5. शाळा पJरसरातील 

अतंग#त र2:यावर पदपथ व पावसाळी पाCयाया गटारांची सधुारणा करCयाया 

कामासबंधंातील 62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 

3 कोट5, 45 लाख, 23 हजार, 605 माO इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 

6शासक_य मजंुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 

 

�वषय �. 09.  

�दनांक 17 माच� 2017 
तुभb Bवभागातील सानपाडा से. 6, 10, 11 येथे र2ता, पावसाळी ]ने व 

पदपथाची सुधारणा करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 

18/02/2017 चे पO �. नमंुमपा/का.अ.(तु)/242/2017. 

ठराव �. 1545.  

�दनांक 17 माच� 2017 

       "तभुb Bवभागातील सानपाडा से. 6, 10, 11 येथे र2ता, पावसाळी ]ने 

व पदपथाची सधुारणा करCयाया कामासबंधंातील 62तावात नमदू करCयात 

आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 3 कोट5, 29 लाख, 67 हजार, 495 माO 

इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 6शासक_य मजुंर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 



�वषय �. 10.  

�दनांक 17 माच� 2017 
तुभb से. 26 येथे एसकॉन रे	सडc$सी, लdमी पाव#ती व eीजी आकb ड येथे 

पावसाळी ]ने, पदपथ व र2ता बांधCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े

�दनांक 18/02/2017 च ेपO �. नमंुमपा/का.अ.(त)ु/243/2017. 

ठराव �. 1546.  

�दनांक 17 माच� 2017 

         "तभुb से. 26 येथे एसकॉन रे	सडc$सी, लdमी पाव#ती व eीजी 

आकb ड येथ े पावसाळी ]ने, पदपथ व र2ता बांधCयाया कामासबंधंातील 

62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 48 लाख, 99 

हजार, 376 माO इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 6शासक_य मजुंर5 देCयात 

यावी." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 11.  

�दनांक 17 माच� 2017 
घणसोल5 Bवभाग काय#.ेOातील सेNटर-21 येथे नवीन �दवाब:तीची सोय 

करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 20/02/2017 च ेपO �. 

नमंुमपा/श.अ/256/2017. 

ठराव �. 1547.  

�दनांक 17 माच� 2017 

      "घणसोल5 Bवभाग काय#.ेOातील सेNटर-21 येथे नवीन �दवाब:तीची 

सोय करCयाया कामासबंधंातील 62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह 

एकूण रNकम 3. 52 लाख, 32 हजार, 233 माO इतNया खचा#स, 

सचुBव!या6माणे, 6शासक_य मजुंर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 12.  

�दनांक 17 माच� 2017 
तुभb सेNटर-19 येथील मVयवतf 2मशानभुमीमVये gडझले शवदा�हनीच े

पी एन जी शवदा�हनीमVये 3पांतर करCयाय 62तावाबाबत, आयुNतांच े

�दनांक 22/02/2017 च ेपO �. नमंुमपा/का.अ.(त)ु/266/2017. 

ठराव �. 1548.  

�दनांक 17 माच� 2017 

       "तभुb सेNटर-19 येथील मVयवतf 2मशानभमुीमVये gडझले 

शवदा�हनीच े पी एन जी शवदा�हनीमVये 3पांतर करCयाया कामासबंधंातील 

62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 1 कोट5, 31 

लाख, 87 हजार, 381 माO इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 6शासक_य 

मजंुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 13.  

�दनांक 17 माच� 2017 

घणसोल5 Bवभाग काय#.ेOातील 	सडकोकडून ह2तांतर5त झाले!या पामबीच 

र2:यावर नवीन �दवाब:तीची सोय करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े

�दनांक 22/02/2017 चे पO �. नमंुमपा/श.अ./267/2017. 

ठराव �. 1549.  

�दनांक 17 माच� 2017 

       "घणसोल5 Bवभाग काय#.ेOातील 	सडकोकडून ह2तांतर5त झाले!या 

पामबीच र2:यावर नवीन �दवाब:तीची सोय करCयाया कामासंबंधातील 

62तावात नमूद करCयात आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 1 कोट5, 23 

लाख, 12 हजार, 139 माO इतNया खचा#स, सुचBव!या6माणे, 6शासक_य 

मंजुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 14.  

�दनांक 17 माच� 2017 

तुभb Bवभागातील सानपाडा येथील खोकड तलावाच ेसुशो	भकरण करCयाया 

62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 02/03/2017 चे पO �. 

नमंुमपा/का.अ.(तु)/300/2017. 

ठराव �. 1550.  

�दनांक 17 माच� 2017 

         "तुभb Bवभागातील सानपाडा येथील खोकड तलावाच ेसुशो	भकरण 

करCयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करCयात आले!या बाबींसह 

एकूण रNकम 3. 61 लाख, 53 हजार, 773 माO इतNया खचा#स, 

सुचBव!या6माणे, 6शासक_य मंजुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मंजूर 

�वषय �. 15.  

�दनांक 17 माच� 2017 

घणसोल5 Bवभागातील संभाजीनगर येथील पJरसरात मलEन:2सारण वाह5नी 

टाकCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 07/03/2017 चे पO �. 

नमंुमपा/श.अ./340/2017. 

ठराव �. 1551.  

�दनांक 17 माच� 2017 

      "घणसोल5 Bवभागातील संभाजीनगर येथील पJरसरात मलEन:2सारण 

वा�हनी टाकCयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करCयात आले!या 

बाबींसह एकूण रNकम 3. 31 लाख, 38 हजार, 732 माO इतNया खचा#स, 

सुचBव!या6माणे, 6शासक_य मंजुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मंजूर 

�वषय �. 16.  

�दनांक 17 माच� 2017 

महाराQ[ नागर5 सेवा (	श2त व अBपल) Eनयमानुसार Bवभागीय 

चौकशीअंती eी. जी.Zह5. राव, सहशहर अ	भयंता(Bवदयुत) यांना महाराQ[ 

महानगरपा	लका अMधEनयमातील कलम- 56(2)(ग) नुसार पुढे नोकर5 

	मळCयास अपाO होणार नाह5 अशा 6कारे सेवेतून काढून टाकणे ह5 शा2ती 

देणेया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 07/03/2017 च े पO �. 

नमंुमपा/6शा/अ2था-6/j.�.फ-565/1066/2017. 

ठराव �. 1552.  

�दनांक 17 माच� 2017 

       "महाराQ[ नागर5 सेवा (	श2त व अBपल) Eनयमानुसार Bवभागीय 

चौकशीअंती eी. जी. Zह5. राव, सहशहर अ	भयंता(Bवदयुत) यांना महाराQ[ 

महानगरपा	लका अMधEनयमातील कलम- 56(2)(ग) नुसार पुढे नोकर5 

	मळCयास अपाO होणार नाह5 अशा 6कारे सेवेतून काढून टाकणे ह5 शा2ती 

देणेबाबत, 62तावात नमूद करCयात आले!या बाबींसह, सुचBव!या6माणे, 

मंजुर5 देCयात यावी." 

#नण�य - नामंजूर 

�वषय �. 17.  

�दनांक 17 माच� 2017 

तभुb सेNटर 22 येथील eी रामतनमुाता माता-बाल 3kणालयाया इमारतीची 

द3ु2ती व नतुनीकरण करCयाया 62तावाबाबत, आयNुतांच े �दनांक 

08/03/2017 च ेपO �. नमुमंपा/श. अ./343/2017. 

ठराव �. 1553.  

�दनांक 17 माच� 2017 

         "तभुb सेNटर 22 येथील eी रामतनमुाता माता-बाल 3kणालयाया 

इमारतीची द3ु2ती व नतुनीकरण करCयाया कामासबंधंातील 62तावात नमदू 

करCयात आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 1 कोट5, 96 लाख, 50 हजार, 

590 माO इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 6शासक_य मजुंर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 



�वषय �. 18.  

�दनांक 17 माच� 2017 
तुभb Bवभागातील सानपाडा से. 30 येथे र2ता, पावसाळी ]ने व 

पदपथची सुधारणा करCयाया 62तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 

08/03/2017 चे पO �. नमंुमपा/श. अ./350/2017. 

ठराव �. 1554.  

�दनांक 17 माच� 2017 

          "तभुb Bवभागातील सानपाडा से. 30 येथ ेर2ता, पावसाळी ]ने व 

पदपथची सधुारणा करCयाया कामासबंधंातील 62तावात नमदू करCयात 

आले!या बाबींसह एकूण रNकम 3. 3 कोट5, 7 लाख, 49 हजार, 756 माO 

इतNया खचा#स, सचुBव!या6माणे, 6शासक_य मजुंर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 

�वषय �. 19.  

�दनांक 17 माच� 2017 
ऐरोल5 6भाग �. 7 Mचचंपाडा येथे घनकचरा, सांडपाणी व इतर टाकाऊ 

व2तुंया वापरातून सामु�हक बायोगॅस युEनट बांधCयाया (खासदारांया 

2थाEनक Bवकास काय#�म 2015-2016) 62तावाबाबत, आयुNतांच े

�दनांक 09/02/2017 च ेपO �. नमंुमपा/श.अ./203/2017. 

ठराव �. 1555.  

�दनांक 17 माच� 2017 

             "ऐरोल5 6भाग �. 7 Mचचंपाडा येथ े घनकचरा, सांडपाणी व 

इतर टाकाऊ व2तुंया वापरातनू साम�ुहक बायोगॅस यEुनट बांधCयाया 

(खासदारांया 2थाEनक Bवकास काय#�म 2015-2016) कामासबंधंातील 

62तावात नमदू करCयात आले!या बाबींसह बाब �. 1, 2 व 3 मVये नमदु 

के!यानसुार, एकूण रNकम 3. 1 कोट5, 56 लाख, 64 हजार, 360 माO 

इतNया खचा#पकै_ बाब �. 1 व 2 वगळून उव#Jरत रNकम 3. 24 लाख, 38 

हजार, 382 माO इतक_ रNकम महापा	लकेया Eनधीतनू खच# करCयास, 

सचुBव!या6माणे, 6शासक_य मजुंर5 देCयात यावी." 

#नण�य - मजंूर 

 

 

  



महानगरपा�लकेने मजूंर केले/या आ1ण उ3चत काय�वाह5साठ6 पाठ�वले/या ठरावांची याद5 

                         माहे माच� 2017 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

1. <ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

  मा. आयुNत, तुकाराम मंुढे सोÖ आ!यापासून जे 

डपेोटेशन अMधकार5 आलेले आहेत, पंरतू अªÖप 
कोणाचीह5 सभागहृात मंजूर5 घेतलेल5 नाह5 अशा सव# 

अMधकाGयांना ता:काळ :यांया मुळ Bवभागात 

ता:काळ पाठBवCयाबाबत काय#वाह5 करावी, तसेच 

मा. आयुNत तुकाराम मंुड े हयांनी आ!या 

�दवसापासून जी काह5 चकु_ची कामे केलेल5 आहेत 

:यामुळे नवी मंुबई महानगरपा	लकेची बदनामी 

झालेल5 आहे pहणजेच :या बदनामीचा ठपका ठेऊन 

:यांयावर गु$हा दाखल करणे.  

20 

माच#   

1556 

17/03/2017 
मजंूर 

 

2. <ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

मा. आयNुत, तकुाराम मुढें सोÖ आ!यापासनू qया 

अMधकाGयांच े gडमोशन केलेले आहे व अMधकाGयांना सडु 

बिुVदने Eनलrंबत केलेले आहेत अशा सव# अMधकाGयांना 

ता:काळ हजर क3न घेCयाचे आदेश देCयात यावे, तसेच 

qया अMधकार5 कम#चाGयांच े एक �दवसाच े Bवना पगार5 

वेतन कपात केलेले आहे अशा सव# अMधकार5 

कम#चाGयांचा कपात केलेले वेतन हया म�ह$यात देCयात 

यावे, तसेच आरोkय Bवभागातील 2टाफ नस#, डॉNटस#  

आ1ण इतर कम#चार5 हयांना त े qया �दवसापासनू काम 

कर5त आहेत अशा अMधकार5 कम#चाGयांना 6ाधा$य 

देCयाची तरतदू करणे. 

21 

माच#   

1557 

17/03/2017 
मजंूर 

 

3. <ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

 6. �. 12, से. 2 मधील भारतर:न डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर उªÖनातील समाज मं�दर हे अEतशय 

नाद3ु2त झालेले असून तेथील समाज मं�दर 

ता:काळ द3ु2त क3न सुभsाआई बहूउददे	शय 

सेवाभावी सं2थेया नावाने म�हला उªÖêगासाठt देणे. 

22 

माच#  

1558 

17/03/2017 
मजंूर 

 

4. <ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

"6. �. 55, सेNटर 11 कोपरखरैणे येथील 

Jरलाय$स uेश मॉलया अतंग#त र2:यावर 

डांबर5करण करणे तसेच तुटलेले फुटपाथ द3ु2ती 

क3न नवीन 	लकर कोट5ंग पेZहर vलॉक बसBवणे. 

23 

माच#  

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

 
  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

5. <ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

"6. �. 55, सेNटर 11 कोपरखरैणे येथे हसन	मयाँ 

पटेल चौक ते Jरलाय$स uेश पयxत, तसेच 

हसन	मयाँ पटेल चौक त ेआझाद मैदान पयxत तसेच 

हसन	मयाँ पटेल चौक ते अyयपा मं�दर पयxत दो$ह5 

बाजूने लोखडंी रे	लगं बसBवणे. 

24 

माच#  

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

6. <ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

"6. �. 55, सेNटर 12ई कोपरखरैणे, येथील कृQणा 

अपाट#मcट त ेजमुन अपाट#मcट पयxत तसेच बाबा कंुज 

rबि!डगं ते एकता अपाट#मcट पयxत नवीन RCC 

गटर बांधCयात यावेत व नवीन 	लकर कोट5ंग पेZहर 

vलॉक बसBवणे. 

25 

माच#  

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

7. <ीम. तनजुा <ीधर मढवी, यांजकडून :- 

6. �. 83, जुईनगर अतंग#त qया इमारतींना बांधकाम 

परवानगी असून भोगवटा 6माणपO नाह5. पण :या 

इमारतींचा उपभोग नागर5क दहा वषा#पे.ा जा2त 

कालावधीत घेत आहेत. अशा न|दणीकृत 

सोसाय}यांना वाजवी शु!क आका`न Bवना अट 

भोगवटा 6माणपO देणे  

26 

माच#   

1559 

17/03/2017 
मजंूर 

 

8. <ीम. तनजुा <ीधर मढवी, यांजकडून :- 

6. �. 83, येथील नागJरकांया मागणीनसुार 

अ�ह!याबाई होळकर पतुळा व जय	भम2तभं 6भागात 

उभारणे. 

27 

माच#   

1560 

17/03/2017 
मजंूर 

 

9. <ीम. तनजुा <ीधर मढवी, यांजकडून :- 

(28)  6. �. 83, जुईनगर अतंग#त येणाGया जुईपाडा 

गावात काह5 �ठकाणी नवीन पथ�दवे टाकCयाची 

गरज आहे. तसेच काह5 पथ�दवे 2थलांतर5त करणे 

गरजेच े आहे. पथ�दZयांची त�ार करताना :यांच े

नंबर सांगCयासाठt सव# पथ�दZयांया खांबावर नंबर 

टाकावेत. तर5 पाहणी क`न सदर बाबतीत :वर5त 

काय#वाह5 करणे. 

28 

माच#   

1561 

17/03/2017 
मजंूर 

 

10. <ीम. सगंीता सदं5प DहाE,े यांजकडून :- 

  6. �. 45 मधील से. 3 येथील सामना 	मO 

मंडळाया काया#लयासमोर हायमा2ट बसBवणे.  

29 

माच#   

1562 

17/03/2017 
मजंूर 

 

11. <ीम. सगंीता सदं5प DहाE,े यांजकडून :- 

6. �. 45 मधील से. 6 येथे म~ुय र2ता रोह5त 

मसालाया बाजूला “कै. आ. अCणासाहेब पाट5ल यांया 

नांवे 6वेश�वार बनBवणे. 

30 

माच#   

1563 

17/03/2017 
मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

12. <ीम. सगंीता सदं5प DहाE,े यांजकडून :- 

" 6. �. 45 मधील से.3, 6, 7मधील सव# र2:यांच े

डांबर5करण करणे. 

31 

माच#   

1564 

17/03/2017 
मजंूर 

 

13. <ीम. Fपाल5 GकHमत भगत, यांजकडून :- 

 6. �. 96 ने`ळ, सेNटर–16A येथील शाळा �मांक 8 

व 9 मधील मैदानात शाळेतील EनरEनरा�या सां2कृEतक 

काय#�मासाठt 2टेज व मंडप उभारणे  

32 

माच#  

1565 

17/03/2017 
मजंूर 

 

14. <ीम. Fपाल5 GकHमत भगत, यांजकडून :- 

6. �. 96 ने`ळ, सेNटर-16 येथील भखूंड �मांक-122 वर 

2थाEनक यवुकांसाठt Zयायाम शाळा बांधणे. 

33 

माच#   

1566 

17/03/2017 
मजंूर 

 

15. <ीम. Fपाल5 GकHमत भगत, यांजकडून :- 

 6. �. 96 ने`ळ, सेNटर 16A, 16 व 18 येथे qयेQठ 

नागJरक व Bव�याथf वगा#साठt Eनवारा शडे उभारणे. 

34 

माच#   

1567 

17/03/2017 
मजंूर 

 

16. <ी. आकाश बाळकृLण मढवी,  यांजकडून :- 

"6. �. 14, ऐरोल5, सेNटर 20, शEनम�ंदरासमोर5ल /लॉट 

न.ं 43, 34 वर जेQठ नागर5कांसाठt Bवरंगळुा कc s बांधणे. 

 

35 

माच#   

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

 

17. <ी. आकाश बाळकृLण मढवी,  यांजकडून :- 

"6. �. 14, ऐरोल5, से 20 मॅराथॉन सोसायट5या बाजूला 

चौकामधील जुने मोडलेले वाचनालय हटवनू :या�ठकाणी 

पाCयाचा धबधबा (Water Fall) तयार क`न चौकाच े

सशुो	भकरण करणे. 

36 

माच#   

17/03/2017 मजंूर 

 

18.   <ीम. उMवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

6. �. 01, ई9वरनगर येथे मुकंूद कंपनी ते आनंदनगर 

मु~य र2:यावर पदपथ बांधनू लोखडंी रॅल5ंग बसBवणे.        

37 

माच#  

1568 

17/03/2017 
मजंूर 

 

19.  <ीम. उMवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

6. �. 01, ई9वरनगर येथील ठाणे-बेलापूर रोड मु~य 

र2:यावर नागJरकांना र2ता ओलंडणेकJरता पादचार5 

पुल (2कायवॉक) बांधणे.   

38 

माच#  

1569 

17/03/2017 
मजंूर 

 

20.                  .  <ीम. उMवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

 6. �. 01, ई9वरनगर येथे नवीन 15 2[5टलाईट पोल 

बसBवणे.  

39 

माच#   

1570 

17/03/2017 
मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

 21.  <ीम <ीम. ;Oा ;भाकर भोईर, यांजकडून :- 

      6. �. 53, नोड 1, जुहूगांव से.12 येथील 

2मशानभमूीमVये पी.एन.जी. शवदा�हणी बसBवणे. 

40 

माच#   

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

22.           .  <ीम. ;Oा ;भाकर भोईर, यांजकडून :- 

      6. �. 53, नोड 1, जुहूगांव येथे असले!या 2मशानभमूीच े

शडे व पO े खराब झा!याने 2मशानभमूीची सधुारणा 

करणे.   

41 

माच#   

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

 23.           <ीम. ;Oा ;भाकर भोईर, यांजकडून :- 

      6. �. 53, नोड 1, जुहूगांव से.11 देवी qयोती हॉटेल त े

तलावापयxतया पदपथाची सधुारणा करणे. 

42 

माच#   

17/03/2017 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

24. <ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

 6. �. 82, जुईनगर भखुंड �. 1, सेNटर-24, येथील 

उªÖनासाठt राखीव असले!या भखुंडाच े आर.ण बदलनू 

:याऐवजी मदैानासाठt आर-.त करणे  

43 

माच#   

1571 

17/03/2017 
मजंूर 

 

25. <ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

6. �. 82, जुईनगर येथे नागJरकांसाठt ई-टॉयलेट 

बसBवणे. 

44 

माच#   

1572 

17/03/2017 
मजंूर 

 

26. <ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

 6. �. 82, मधील से.25 येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

उªÖनामVये अ:याधुEनक 6कारचे साऊंड 2पीकर तसेच 

सी.सी.ट5.Zह5 कॅमेरे लावणे. 

45 

माच#   

1573 

17/03/2017 
मजंूर 

 

27. <ीम. �दQया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

"कc s शासनाने अपगं शvदाऐवजी �दZयांग शvदाचा वापर 

करCयांकJरता शासन आदेश काढून अमंलबजावणीकJरता 

सवाxना 62ताBवत केलेला आहे. :याअनषुगंाने 

महापा	लकेया अपगं 	श.ण, 6	श.ण व सेवासBुवधा 

कc sाच े नाव बदलनू �दZयांग 	श.ण, 6	श.ण व 

सेवासBुवधा कc s करणे. 

46 

माच#   

1573 

17/03/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

28. <ीम. �दQया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

 "नवी मुबंई महानगरपा	लकेया माVयमातनू 	सडको«Öरा 

बांधCयात आले!या इमारती qयांना 25 वषा#हून अMधक 

�कंवा धोकादायक झाले!या इमारतीना 2.5 एफ.एस.आय 

राqय शासनाया माVयमातनू मजंूर5 देCयात आलेल5 

आहे. :याच धतfवर नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 

ह§ßतील खाजगी सोसायट5 व /लॉट धारकांना सVुदा 2.5 

एफ.एस.आय 	मळावा याकJरता 62ताव तयार क3न 

राqयशासनाया मा$यतकेJरता पाठBवCयात यावे, 

जेणेक3न खाजगी सोसायट5 व /लॅट धारकांना सVुदा 2.5 

एफ.एस.आय 6ा/त करता येईल, 

47 

माच#   

1573 

17/03/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 
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29. <ीम. �दQया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

"6भाग �. 64, सेNटर-6, वाशी येथुन सायन-पनवेल 

हायवे ओलांडून वाशीगांव बस 2थानकाकड ेजाणाGया म~ुय 

र2:यावर खुप अपघात झालेले आहेत व बहूतांश वेळा 

	सkनल बदं अस!याकारणाने नागJरकांना सायन-पनवेल 

हायवे ओलांडCयाकJरता मोठt कसरत करावी लागत े व 

�क:येक वेळा अपघाताला सामोरे जावे लागत,े तर5 वाशी, 

सेNटर-6, येथुन सायन-पनवेल हायवे त े वाशीगांव बस 

2थानकापय#त फुट ओZहर �ीज (FOB) बांधCयात 
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30.  <ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

6. �. 54 मधील वाशी सेNटर 28 व 29 मधनू 

वाहणारा उघडा नाला हा नागर5 व2तीतुन वाहणारा 

एकमेव नाला आहे. ना!याया दो$ह5 बाजूस र2ता 

आहे. सदर र2:यावर5ल वाहतूक 6चडं 6माणात 

वाढल5 असून कोपरखरैणे कडून पामबीच मागा#ला 

जाCयासाठt, ट5ट5सी रबाळे येथे जाCयासाठt, 

एपीएमसी माकb ट मVये जाCयासाठt सदर ना!याया 

बाजूकडील र2ता अ3ंद अस!याने वाहनांची 6चडं 

क|डी गे!या वष#भरात �दसुन येत आहे. उघडया 

ना!यामुळे डास व इतर घाणीचा 6ादु#भाव जाणवतोच, 

पंरत ूआता :यात वाहन क|डीमुळे होणाGया 6दषुणाची 

भर झाल5 आहे. सदर नाला बं�द2त क3न :या 

ना!यावर5ल मधला र2ता दो$ह5 बाजूकडील 

वाहतूक_स वापर!यास वाहतूक क|डी कमी होईल 

तसेच ना!यामुळे होणार5 रोगराई व दगुxधीस आळा 

बसेल, ना!यावर5ल र2ता मु~य वाहतूक_स तर दो$ह5 

बाजूकडील सVया असलेला र2ता सBव#स रोड pहणून 

वापरता येईल, तर5 सदर ना!यावर र2ता बांधCयाची 

अEतशय गरज अस!याने या बाबतची योkय ती 

काय#वाह5 Zहावी.           
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31. <ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

6. �. 54, वाशी, सेNटर 29 मधील डायमंड 

गहृEनमा#ण सं2था ते सीट5 कॉन#र 1 या पाठtमागील 

बाजूस 500 मीटर x 20 मीटरचा [5बे!ट असून, 

[5बे!ट लगत असणाGया ना!या मधनू सतत 

सोसासट5मVये येणाGया Bवषार5 सापांचा व भुरटया 

चोरांचा 6ादु#भाव वाढ!याने तेथील नागJरकांमVये 

	भतीच ेवातावरण तयार झालेले आहे, हा Oास कमी 

होCयासाठt, नाला व [5बे!ट या मधनू 20 X 500 

मीटर लांबीची व 6 फुट उंचीची 	भतं बांधणे. 
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अ. 

�. 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

32. <ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

6. �. 54, सेNटर 28 व 29, वाशी मधील सव# अतंग#त 

र2त े अEतवQृट5मळेु उंच सखल झाले असनू र2:यावर 

बरेच खडड े आहेत, बGयाच �ठकाणी र2:यावर5ल डांबर 

वाहून गे!याने र2त े Eनट द3ु2त झाले नस!याने सपंणू# 

र2:याची पाहणी क3न योkय ती द3ु2ती व डांबर5करण 

तातडीने करणे. 

51 

माच#   

1576 

17/03/2017 
मजंूर 

 

33.  <ी. #नवTृती शंकर जगताप, यांजकडून :- 

 नवी मंुबई महानगरपा	लकेत सन 2007 सालापासून 

ठोक रNकम करारावर अदंाजे 2500 (दोन हजार 

पाचश)े कामगार वेगवेगळया Bवभागात काम कर5त 

आहेत, :यात 6ामु~याने अ	भयांrOक_ Bवभाग, 

आरोkय Bवभाग (साव#जEनक 3kणालय वाशी), 

2थाEनक कर सं2था, कर आकारणी, मालम:ता कर 

Bवभाग, कर आकारणी, घनकचरा Zयाव2थापन, 

परवाना, उªÖन, समाज Bवकास, लेखा Bवभाग, लेखा 

पJर.ण Bवभाग, 	श.ण, पJरवहन, अEत�मण, अ$य 

Bवभागांत कामगार काम कJरत आहेत. उदा. जे.ई, 

Nलाक# , डॉNटर, नस#, असे एकूण �कती कामगार 

काम कJरत आहेत, सVया :यांना 	मळत असले!या 

पगारात :यांया कंुटुबाचे पालन पोषण होवू शकत 

नाह5, तर5 :यांना कायम 2व3पी कामावर घेवून 

:यांया पगारात शासनाया धोरणानुसार वाढ करणे. 
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34.        <ीम. म#नषा श�शकांत भोईर :- 

      6. �. 48, पावणे येथील बगीचा व मैदान मVये 

ओपन िजम (Zयायामशाळा) Eनमा#ण करणे.  
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35.        <ीम. म#नषा श�शकांत भोईर   :- 

   6. �. 48, e	मकनगर येथील मैदानामVये ओपन 

िजम Zयायाम शाळा Eनमा#ण करणे. 
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36.        <ीम. म#नषा श�शकांत भोईर :- 

      6. �. 48, पावणेगांव येथील M.S.E.B च े अध#वट 

अव2थेमधील Bवªåत वा�ह$या भु	मगत करCयाची 

कामे पुण# करणे.  
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37.        <ी. OानेUवर नारायण सुतार :- 

      6. �. 89 मधील मलEन:22सारण वा�ह$या मोठया 

Zयासाया करणे. 
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38.        <ी. OानेUवर नारायण सुतार  :- 

      6. �. 89 मधील 	शरवणे गावातील घरांया 

ग!ल5ंना काँ��ट5करण करणे.   
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39. <ीम. उषा कृLणा पाट5ल, यांजकडून :- 

मनपाकडून 2वछता अ	भयानांतग#त झोपडप�ी Bवभागात 

6:येक घरात शौचालय बांधCयासाठt अनदुान 2व3पात 

Eनधी व तांrOक सहाyय देताना सबंMंधत 

झोपडीधारकाकडून सरु.ा अनामत व र2ता द3ु2ती आकार 

रNकमेची आकारणी न करता झोपडीया शौचालयाची 

मलEन:2सारण वा�हनी म~ुय मलEन:2सारण वा�हनीला 

जोडून देCयात येत.े परंत ू :या शौचालयासाठt लागणाGया 

पाCयाया वयैिNतक जलवा�हनीया तरतदू5-साठt 

झोपडीधारकाकडून महापा	लका सरु.ा अनामत व र2ता 

द3ु2ती आकार रNकमेची वसलु5 करत.े सदरचा 6कार हा 

Bवसगंत व गर5ब झोपडीधारकांवर अ$याय करCयासारखा 

अस!याने जे झोपडीधारक घरांमVये शौचालय बांधणार 

आहेत अशा झोपडीधारकास वयैिNतक पाणी परुवठयाया 

जलवा�हनीची जोडणी देताना सरु.ा अनामत व र2ता 

द3ु2ती आकार रNकम भरCयातनू सटु सवलत माफ_ 

देCयाची तरतदू करणे. 
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40. <ीम. उषा कृLणा पाट5ल, यांजकडून :- 

 नवी मंुबई शहर व आसपासया Bवभागातील सव# 

सामा$य जनतेकडून ऐरोल5मVये रोजगार व दैनं�दन 

कामाकJरता जाCया-येCयासाठt ठाणे-बेलापूर 

मागा#वर5ल रबाले पो	लस 2थानकासमोर5ल बाजूया 

र2:याचा वापर केला जातो. परंतू सदरया र2:यावर 

पदपथाची तरतूद नस!याने जनतेला उतरणीवर5ल 

वेगाने जाणाGया भरधाव वाहनांपासून जीव वाचवुन 

धोका प:क3न माग#�मण करावे लागते, तर5 या 

�ठकाणी असले!या जलवा�हनीया बाजून े

पादचाGयांसाठt सुर-.त पदपथाची उभारणी करणे.  
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41. <ीम. उषा कृLणा पाट5ल, यांजकडून :- 

 6. �. 33 .ेOातील सेNटर मधील /लॉट �. 214 या 

उªÖनासाठtया आर-.त असले!या भखुंडावर सुदंर 

सशुो	भत उªÖनाया उभारणीसह :या उªÖनाया एका 

बाजूला म�हला वगा#साठt ब�ंद2त योगा�यास Zयायामशाळा 

उभारणे आ1ण यवुकांसाठt खु!या Zयायाम सा�ह:याची 

उभारणी करणे. 
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42. <ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

(61)  6. �. 103 मVये सेNटर 8 आट�2ट Zह5लेज येथील 

कंडो	मEनयम 1 त े 12 व इतर भखुंडाया .Oेाबाहेर5ल 

साव#जEनक र2:यांची व पदपथांची दरुाव2था झालेल5 

अस!याने :यांची तातडीने द3ु2ती तसेच पनु#बांधणी करणे.  
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43. <ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

 6. �. 103 मVये सेNटर 8 आट�2ट Zह5लेज येथील 

	सडकोने Eनयोजन आराखडयात कंडो	मEनयमया 

.ेOाबाहेर उªÖन, हर5त प¼Ö 2व3पात राखीव ठेवले!या 

जागांवर सशुो	भकरणासह या �ठकाणीया वापर मNुत 

2व3पात असले!या साव#जEनक मोकळया ज	मEनया 

भागांवर 2थाEनक नागJरकांसाठt वाहन तळाची उभारणी 

करणे. 
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44.  <ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

ठाणे पचंायत स	मती व ठाणे िज!हा पJरषदेकडून सन 

1990 मVये 	स.बी.डी.तील  भारती  BवªÖपीठालगत 

बांधले!या  Zयायाम शाळेया वा2तचूा वापर 

	स.बी.डी.तील यवुकांकडून करCयात येत होता. परंत ू

आजया घडीला मनपाया अMधकारातील साव#जEनक 

जागेवर असले!या सदर5ल Zयायामशाळेया वा2तचूी 

दरुाव2था झा!यामळेु नागJरक Zयायामापासनू वMंचत 

रा�हलेले आहेत. तर5 येथील जु$या दरुाव2थेतील 

Zयायामशाळेया वा2तूया �ठकाणी नवी अªÖवत अशी 

बहूमजल5 साधन साम�ुीसह अशा Zयायाम शाळेया 

इमारतीची उभारणी करणे. 
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45. <ी. सु#नल बाळाराम पाट5ल, यांजकडून :- 

 6. �. 92 येथे 	सवुड दारावे हे ऐ:याहा	सक रे!वे 

2थानक तयार होत आहे. :या 2थानकासमोर पुवbस 

राणी लdमीबाई (ने3ळ सेNटर 21, 23 येथे) चौक 

आहे. qया 6माणे वाशी येथे 	शवाजी चौकात 	शवाजी 

महाराजांचा अ9वा3ढ पुतळा आहे :याच 6माणे न3ेळ 

सेNटर 21,23 येथे असले!या चौकामVये राणी 

लdमीबाई यांचा अ9वा3ढ पुतळा बसBवणे.  
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46. <ी. स#ुनल बाळाराम पाट5ल, यांजकडून :- 

 6. �. 92 ने3ळ सेNटर 21 येथील अतंग#त आर. सी. 

सी. गटारे ह5 	सडको कालावधीतील असनु नाद3ु2त 

झालेल5 आहेत :या सव# गटारांची पणु# बांधणी करणे. 
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47.  <ी. स#ुनल बाळाराम पाट5ल, यांजकडून :- 

(66)  6. �. 92 दारावे येथे अकुंश भोईर ते सदानंद pहाO े

यांया घरापयxत एक फूट Zयासाची मलEन:2सारण 

वा�हनी टाकणे. 
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48. <ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

6. �. 108 येथे 	सवडु दारावे सेNटर 48 त े पनवेल 

कर5ता नBवन बस सBुवधा स3ु करणे.  
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17/03/2017 
मजंूर 

 

49. <ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

6. �. 108 येथे 	सवडु दारावे सेNटर 48 येथील 

डी.ए.Zह5. शाळेसमोJरल माग# शाळा स3ु होCयाया तसेच 

सटूCयाया कालावधीत वन वे करणे. 

68 

माच#   

1588 

17/03/2017 
मजंूर 

 

50. <ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

6. �. 108 येथे सेNटर 50 जुने जूह5 लॉन समोJरल 

र2:यावर हायमा2ट बसBवणे. 

69 

माच#   

1589 

17/03/2017 
मजंूर 

 

   

सह5/- 

   महापा�लका स3चव  

    नवी मुबंई महानगरपा�लका  

 


