
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 17/06/2016 रोजी भरले!या माहे जून म�ह#याया 

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

खाल5ल6माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 17 जून 2016 

महानगरपा	लकेच े�दनांक 05 माच% 2016, 20 ए;6ल 2016  रोजीच े

इ<तवतृ कायम कर>यात आले. 

%नण�य - इ%तवतृ कायम कर*यात आले 

�वषय �. 02.  

�दनांक 17 जून 2016 

6?नो@रे 

 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 03.  

�दनांक 17 जून 2016 

ठाणे-बेलापूर र2ता 3ंद5करणात बांधीत होणाBया झोपडयांच े �दघा 

येथील OS-01 भुखडंातील AM-5 या भुखडंावर पुनव%सन कर>याया 

62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 02/03/2016 च े पM �. 

नमंुमपा/मालम@ा/704/2016 

ठराव �. 1123.  

�दनांक 17 जून 2016 

    "ठाणे-बेलापूर र2ता 3ंद5करणात बाधीत होणाBया झोपडयांच े

�दघा येथील OS -1 भुखडंातील AM-5 या भुखडंावर पुनव%सन 

कर>यास, तKता �. 01 मधील 2तंभ �.2 मPये नमुद केले!या 

बाधीत मालम@ा धारकांना पुनव%सनांतग%त 2तभं �. 9 मधील 

मालम@ा 30 वषा%कर5ता वा;ष%क 3. 1/- या नाममाM दराने "	लSह 

ॲ>ड लायसन" (परवाना व अनुWा)’’ तZवावर दे>यास’’ तसेच 

आयुKतांच े �दनांक 15/06/2016 च े पM �. 

नमंुमपा/मालम@ा/1574/2016 या शुPद5पMकामPये नमुद 

के!यानुसार  ’’ वेळोवेळी शासनाने %नि3चत केले5या 6च�लत बाजार 

भावा6माणे (रेडी रेकनर) वा�ष�क भाड े %नि3चत क:न 6;येक वष< 

करारनामा कर*या=या अट@वर 30 वषा�कर@ता �लAह ॲ*ड लायसन 

(परवाना व अनुCा) ’’ त;वावर दे*यास, व Zयानंतर 

आव?यकते6माणे वेळोवेळी मुदतवाढ दे>याऐवजी या अनुषंगाने ^या 

बा_धत मालम@ा धारकाच े 500 चौ.फुट आ1ण Zयापे.ा जा2त 

.ेMफळ बा_धत होत असेल Zया 6Zयेकास 02 गाळे दे>यास, तसेच 

^या 03 मटण ;व�ेZयांना तZकाल5न आयुKतांनी ;वभाग अ_धका-

यांया माPयमातून आ?वा	सत केले Zयांचा सदर याद5त समावेश 

कर>यास आ1ण 2तंभ �मांक 2 मधील मालक व 2तंभ �मांक 3 

मधील मालम@ाधारकांसमवेत कायम 2व3पी ;वना मोबदला सं;वदा 

कर>यास, 62तावात नमूद कर>यात आले!या बाबींसह महाराcd 

महानगरपा	लका अ_ध<नयम कलम 79(2ग) नुसार धोरण <नि?चत 

कर>यास, सुच;व!या6माणे, मंजुर5 दे>यात यावी." 

%नण�य - उपसूचनेसह सवा�नुमते मंजूर. 



�वषय �. 4.  

�दनांक 17 जून 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आ2थापनेवर ;व;वध संवगा%या 

पद<न	म%तीबाबतया 62तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 

22/04/2016 च े पM �. नमंुमपा/6शा/आ2था-1/6.�.388/ 

1571/2016.    

ठराव �. 1124. 

�दनांक 17 जून 2016 

"ठाणे-बेलापूर र2ता 3ंद5करणात बाधीत होणाBया 

झोपडयांच े�दघा येथील OS -1 भुखडंातील AM-5 या भुखडंावर 

पुनव%सन कर>यास, तKता �. 01 मधील 2तंभ �.2 मPये नमुद 

केले!या बाधीत मालम@ा धारकांना पुनव%सनांतग%त 2तंभ �. 9 

मधील मालम@ा 30 वषा%कर5ता वा;ष%क 3. 1/- या नाममाM दराने 

"	लSह ॲ>ड लायसन" (परवाना व अनुWा) तZवावर दे>यास, 

ऐवजी आयुKतांच े �दनांक 15/06/2016 च े पM �. नमंुमपा/ 

मालम@ा/1574/2016 या पMामPये केलेले फेरबदल ल.ात घेता, 

शुPद5पMकात नमुद के!यानुसार वेळोवेळी शासनाने %नि3चत 

केले5या 6च�लत बाजार भावा6माणे (रेडी रेकनर) वा�ष�क भाड े

%नि3चत क:न 6;येक वष< करारनामा कर*या=या अट@वर 30 

वषा�कर@ता �लAह ॲ*ड लायसन (परवाना व अनुCा) त;वावर 

दे*यास, आव?यकते6माणे वेळोवेळी मुदतवाढ दे>याऐवजी या 

अनुषंगाने ^या बा_धत मालम@ा धारकाच े 500 चौ.फुट आ1ण 

Zयापे.ा जा2त .ेMफळ बा_धत होत असेल Zया 6Zयेकास 02 

गाळे दे>यास, तसेच ^या 03 मटण ;व�ेZयांना तZकाल5न 

आयुKतांनी ;वभाग अ_धका-यांया माPयमातनू आ?वा	सत केले 

Zयांचा सदर याद5त समावेश कर>यास आ1ण 2तंभ �मांक 2 

मधील मालक व 2तंभ �मांक 3 मधील मालम@ाधारकांसमवेत 

कायम 2व3पी ;वना मोबदला सं;वदा कर>यास, 62तावात नमूद 

कर>यात आले!या बाबींसह महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयम 

कलम 79(2ग) नुसार धोरण <नि?चत कर>यास, सुच;व!या6माणे, 

मंजुर5 दे>यात यावी." 

 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 5.  

�दनांक 17 जून 2016 

सी.बी.डी. बेलापूर से. 6 येथे hरKशा 2टँड जवळ आर.सी.सी. 

बॉKस kने बांध>याया 62तावाबाबत, आयKुतांच े �दनांक 

28/04/2015 च ेपM �. नमंुमपा/श.अ/346/2016. 

ठराव �. 1125. 

�दनांक 17 जून 2016 

     "सी.बी.डी बेलापूर से.6 येथे hरKशा 2टँड जवळ आर.सी.सी. 

बॉKस kने बांध>याया कामासंबंधातील 62तावात नमूद कर>यात 

आले!या बाबींसह एकूण रKकम 3. 33 लाख 95 हजार 640 

माM  इतKया खचा%स, सुच;व!या6माणे, 6शासकlय मंजुर5 

दे>यात यावी."       

%नण�य - मंजूर 



 

 

�वषय �. 6.  

�दनांक 17 जून 2016 

सी.बी.डी. से.5 येथील ग3ु गो;वदं 	सगं माग% पयmतया र2Zयाची 

द3ु2ती व सुधारणा कर>याया 62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 

28/04/2015 च ेपM �. नमंुमपा/श.अ/347/2016. 

ठराव �. 1126. 

�दनांक 17 जून 2016 

     "सी.बी.डी बेलापूर से.5 येथील गु3 गो;वदं 	सगं माग% 

पय%तया र2Zयाची द3ु2ती व सुधारणा कर>याया कामासंबंधातील 

62तावात नमूद कर>यात आले!या बाबींसह एकूण रKकम 3. 47 

लाख 15 हजार 574 माM  इतKया खचा%स, सुच;व!या6माणे, 

6शासकlय मंजुर5 दे>यात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 7.  

�दनांक 17 जून 2016 

बेलापूर ;वभागातील सेKटर 19/20 मधील अतंग%त र2Zयाची 

सुधारणा कर>याया 62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 

28/04/2016 च ेपM �. नमंुमपा/श.अ/348/2016 

ठराव �. 1127. 

�दनांक 17 जून 2016 

     "बेलापूर ;वभागातील से. 19/20 मधील अतंग%त र2Zयाची 

सुधारणा कर>याया कामासंबंधातील 62तावात नमूद कर>यात 

आले!या बाबींसह एकूण रKकम 3. 2 कोट5, 72 लाख 06 हजार 

783 माM इतKया खचा%स, सुच;व!या6माणे, 6शासकlय मंजुर5 

दे>यात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 8.  

�दनांक 17 जून 2016 

बेलापूर ;वभागातील नेnळ से.50 येथील भु.�. 63 ते 89 आ1ण 

123 त े134 पयmतया र2Zयाची सुधारणा करणे व hरटे<नगं वॉल 

बांध>याया 62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 28/04/2016 चे 

पM �. नमंुमपा/श.अ/349/2016. 

ठराव �. 1128. 

�दनांक 17 जून 2016 

       "बेलापूर ;वभागातील ने3ळ से. 50 येथील भु.�. 63 ते 

89 आ1ण 123 त े 134 पय%तया र2Zयाची सुधारणा करणे व 

hरटे<नगं वॉल बांध>याया कामासंबंधातील 62तावात नमूद 

कर>यात आले!या बाबींसह एकूण रKकम 3. 1 कोट5, 47 लाख 

01 हजार 184 माM इतKया खचा%स, सुच;व!या6माणे, 

6शासकlय मंजुर5 दे>यात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 9.  

�दनांक 17 जून 2016 

बेलापूर ;वभागातील ने3ळ ये_थल ट5.एस.चाणKय 	सoनल ते 

भु.�.,7 से.58 दरpयान सिSहस र2ता बांध>याया 62तावाबाबत, 

आयुKतांच े �दनांक 28/04/2016 च े पM �. 

नमंुमपा/श.अ/350/2016. 

ठराव �. 1129. 

�दनांक 17 जून 2016 

      "बेलापूर ;वभागातील ने3ळ येथील ट5.एस. चाणKया 

	सoनल त े भु.�.7  ते 58 दरpयान सिSह%स र2ता बांध>याया 

कामासंबंधातील 62तावात नमूद कर>यात आले!या बाबींसह 

एकूण रKकम 3. 2 कोट5, 97 लाख 91 हजार 309 माM इतKया 

खचा%स, सुच;व!या6माणे, 6शासकlय मंजुर5 दे>यात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 10.  

�दनांक 17 जून 2016 

बेलापूर ;वभागातील से. 30 आqोळी गा. ;व. यो. अतंग%त र2त,े 

गटर व पदपथ बांध>याया 62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 

28/04/2015 च ेपM �. नमंुमपा/श.अ /351/2016. 

ठराव �. 1130. 

�दनांक 17 जून 2016 

       "बेलापूर ;वभागातील से. 30 आqोळी गा.;वायो. अतंग%त 

र2ते, गटर व पदपथ बांध>याया कामासंबंधातील 62तावात 

नमूद कर>यात आले!या बाबींसह एकूण रKकम 3. 3 कोट5, 10 

लाख 12 हजार 151 माM इतKया खचा%स, सुच;व!या6माणे, 

6शासकlय मंजुर5 दे>यात यावी."      

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 11.  

�दनांक 17 जून 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लका .ेMात नागर5 द	लत व2ती सुधारणा 

योजनेअतंग%त सन 2013-14 आ_थ%क वषा%साठr अ<तhरKत 6ा/त 

अनुदानातुन कामे कर>याया 62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 

28/04/2016 च ेपM �. नमंुमपा/श.अ/352/2016.   

ठराव �. 1131. 

�दनांक 17 जून 2016 

      "नवी मंुबई महानगरपा	लका .ेMात नागर5 द	लत व2ती 

सुधारणा योजनेअतंग%त सन 2013-2014 आ_थ%क वषा%साठr 

अ<तhरKत 6ा/त अनुदानातुन कामे कर>याया कामासंबंधातील 

62तावात नमूद कर>यात आले!या बाबींसह एकूण रKकम 3. 1 

कोट5, 75 लाख 63 हजार 697 माM इतKया खचा%स, 

सुच;व!या6माणे, 6शासकlय मंजुर5 दे>यात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 12.  

�दनांक 17 जून 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लका काय%.ेMातील उदयानांया 

सव%समावेशक कंMाटाबाबतया (performance based – 

comprehensive contract). 62तावाबाबत, आयुKतांच े �दनांक 

29/04/2016 च ेपM �. नमंुमपा/उदयान/657/2016 

ठराव �. 1132. 

�दनांक 17 जून 2016 

      "नवी मंुबई महानगरपा	लका काय%.ेMातील उ�यानांया 

सव%समावेशक कंMाटाचा खच% अदंाजपMकात केले!या 3. 19.19 

कोट5 तरतुद5 मधनु करता येईल. 62तावात नमूद कर>यात 

आले!या बाबींसह, सदर कंMाटाचा खच% कमी �कंवा अ_धक 

हो>याची शKयता अस!याने ढोबळ मानाने अदंाजे 3. 20.50 

कोट5 इतका खच% अपे-.त असून उ�यान ;वभागाया 

उ�याने/संवध%न करणे, उ�यानामPये खेळणी द3ु2ती व 

उ�यानातील जलवाह5नी, पदपथ, जॉगींग dॅक, गेट द3ु2ती, 

;व�युत द3ु2ती या लेखा	शषा%तून कर>यास, सुच;व!या6माणे, 

मंजुर5 दे>यात यावी." 

%नण�य - मंजूर 



महानगरपा�लकेने मजूंर / नामजूंर केले5या पाठ�वले5या ठरावांची याद@  

               माहे जून 2016 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

1. ॲड सौ. अपणा� न�वन गवत,े यांजकडून :- 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया कलम 

30 अ#वये, 6ा/त  झाले!या अ_धकाराचा वापर 

क3न महानगरपा	लका खाल5ल 13 सद2यांची  

(मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) "म�हला व 

बालक5याण स�मती" �ह ;वशषे स	मती पढु5ल 1 

वषा%या कालावधीकर5ता 2थापन करणे.  

13 

जून   

1133 

17/06/2016 

मजंूर 

 

2. सौ. पुनम �मथनू पाट@ल, यांजकडून :- 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "आरोSय पTररMण व 

वैVयWकय सहाXय स�मती" �ह ;वशषे स	मती 

पुढ5ल 1 वषा%या कालावधीकर5ता 2थापन 

करणे. 

14 

जून   

1134 

17/06/2016 

मजंूर 

 

3. Yी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "पाणीपुरवठा व 

मल%न:[सारण स�मती" �ह ;वशषे स	मती 

पुढ5ल 1 वषा%या कालावधीकर5ता 2थापन 

करणे. 

15 

जून   

1135 

17/06/2016 

मजंूर 

 

4. Yी. 6काश नानाभाऊ मोरे, यांजकडून :- 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त  झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "W�डा व सां[कृ%तक काय��म 

स�मती"  �ह ;वशषे स	मती पुढ5ल 1 वषा%या 

कालावधीकर5ता 2थापन करणे. 

16 

जून   

1136 

17/06/2016 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

5. सौ. मो%नका ल]मीकांत पाट@ल, यांजकडून :- 

 महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "समाजक5याण व झोपडप_ट@ 

सुधार स�मती"  �ह ;वशषे स	मती पुढ5ल 1 

वषा%या कालावधीकर5ता 2थापन करणे. 

17 

जून   

1137 

17/06/2016 

मजंूर 

 

6. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाट@ल, यांजकडून :- 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "�व`ध स�मती" �ह ;वशषे 

स	मती पुढ5ल 1 वषा%या कालावधीकर5ता 

2थापन करणे. 

18 

जून   

1138 

17/06/2016 

मजंूर 

 

7. Yी. `गर@श काaहा bहाc,े यांजकडून :- 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "�वVयाथ< व युवक क5याण 

स�मती" �ह ;वशषे स	मती पुढ5ल 1 वषा%या 

कालावधीकर5ता 2थापन करणे. 

19 

जून   

1139 

17/06/2016 

मजंूर 

 

8. Yीम. [वNना अशोक गावड,े यांजकडून :- 
 

महाराcd महानगरपा	लका अ_ध<नयमया 

कलम 30 अ#वये, 6ा/त झाले!या 

अ_धकाराचा वापर क3न महानगरपा	लका 

खाल5ल 13 सद2यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) "उVयान व शहर सुशो�भकरण 

स�मती" �ह ;वशषे स	मती पुढ5ल 1 वषा%या 

कालावधीकर5ता 2थापन करणे. 

20 

जून   

1140 

17/06/2016 

मजंूर 

 

9. Yी. मुनावर पटेल, यांजकडून :-   
6भाग �. 55 सेKटर 11 या ना!याची ;पचींग 

पॉईनट5ंग करणे. 

21 

जून   

1141 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

10. डॉ. जयाजी के. नाथ यांजकडून :- 

6भाग �. 104 मधील सेKटर 4 (बीटेन-1 त े15) अ!प 

उZप#न गटातील लोकांया घराया आजुबाजूस इंटर लॉक 

लाव>यात यावेत. जेणेक3न Zया �ठकाणी घाणीच ेसा�ा^य 

व पावसाळयामPये दलदल <नमा%ण होणार नाह5. 

22 

जून   

1142 

17/06/2016 

मजंूर 

 

11. Yी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

6भाग �. 12, सेKटर 2 मधील एल.आय.जी. qपु ची घरे 

आहेत. ए-qपु, बी-qपु, सी-qपु, इ-qपु तसेच ममता 

सोसायट5, ;6तम सोसायट5, ;वशाल सोसायट5, ;6ती 

सोसायट5, हषा% सोसायट5, �दपा सोसायट5 औदुंबर सोसायट5 

इ. येथील kनेेज 	स2ट5म ह5 	सडको काल5न असनु स�य 

ि2थतीत kनेेज 	स2ट5म ची दरुाव2था झालेल5 आहे. 

Zयामळेु तथेील नागhरकांना नाहक Mासाला सामोरे जावे 

लागत आहे. तर5 सेKटर 2 मधील kनेेज 	स2ट5म नSयाने   

करणे. 

23 

जून   

1143 

17/06/2016 

मजंूर 

 

12. Yी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

6भाग �. 12, सेKटर 2 मधील ओSहरहेड वायर चे 30% 

काम अ�यावत इ-qपु, बी-qपु, सी-qपु मPये झालेले नाह5. 

Zया �ठकाणी ओSहरहेड वायर वारंवार तटूुन अपघात होत 

असतात. तर5 उव%hरत रा�हले!या 30% ओSहरहेड वायर 

काढून अडंरqाऊंड करणे. 

24 

जून   

1144 

17/06/2016 

मजंूर 

 

13. Yी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

6भाग �. 12, सेKटर 2 मधील जनता माक� ट लगत 

तसेच त.शीला बPुद ;वहारा लगत उ@म दजा%च ेहायमा2ट 

लावणे. 

25 

जून   

1145 

17/06/2016 

मजंूर 

 

14. सौ. लता भालचंe मढवी, यांजकडून :-  

6भाग �. 47, मधील कै. आ>णासाहेब पाट5ल उ�यान 

सशुो	भकरण करणे. 

26 

जून   

1146 

17/06/2016 

मजंूर 

 

15. सौ. लता भालचंe मढवी, यांजकडून :- 

6भाग �. 47, मधील 	सSहरेज लाईन (मल<न:सारण 

वा�ह#या) बदलणे. 

27 

जून   

1147 

17/06/2016 

मजंूर 

 

16. सौ. लता भालचंe मढवी, यांजकडून :- 

6भाग �. 47, मधील कै. आ>णासाहेब पाट5ल उ�यानात 

बहुउ�देशीय इमारत बांधणे. 

28 

जून   

1148 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

17. सौ. तनुजा Yीधर मढवी, यांजकडून :-  
6भाग �. 83, जुईनगर मधील मराठr शाळा �. 17 या 

वर एक मजला बांधुन पढेु नववी व दहावीच ेवग% भर;वणे. 

29 

जून   

1149 

17/06/2016 

मजंूर 

 

18. सौ. तनजुा Yीधर मढवी, यांजकडून :- 

6भाग �. 83, जुईनगर येथे बांधत असले!या बहुउ�देशीय 

इमारतीवर एकच मजला बांध>यात येत आहे Zयामळेु 

एकाच �दवशी जनतलेा जागे अभावी <नर<नराळे काय%�म 

साजरे करताना अडचणी येतील pहणून Zयावर अजून दोन 

मजले बांध>याची परवानगी देणे. 

30 

जून   

1150 

17/06/2016 

मजंूर 

 

19. सौ. तनजुा Yीधर मढवी, यांजकडून :- 

6भाग  �. 83, जुईनगर  येथे  <नर<नराळया  �ठकाणी 

वाचनालयाया  चार शडे    बांधाSयात जेणे क3न जेcठ 

नागhरकांना Zयाचा लाभ होईल. 

31 

जून   

1151 

17/06/2016 

मजंूर 

 

20. सौ. %नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :-  
6भाग �. 52, मधील /लॉट �. 22 हा /लॉट 

हॉि2पटलसाठr आर-.त आहे. Zया �ठकाणी नागर5 स;ुवधा 

क� � �कंवा हॉि2पटल बन;व>यात यावे कारण बोनकोड ेगाव 

व महापे या �ठकाणी नागर5 स;ुवधा क� � आहे त े येथील 

र�हवाशांना खुप दरु पडत अस!यामळेु नागhरकांची खुप 

गरैसोय होत.े 

32 

जून   

1152 

17/06/2016 

मजंूर 

 

21. सौ. %नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :-  
6भाग �. 52, सेKटर 14 �ांती	सह नाना पाट5ल गाड%न 

मPये लॉन व झाड े तसेच लहान मलुांना खेळ>यासाठr 

खेळणी बस;वणे. 

33 

जून   

1153 

17/06/2016 

मजंूर 

 

22. सौ. %नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :-  
6भाग �. 52, सेKटर 14 �ांती	सहं नाना पाट5ल हे 

5000 2Kवे. 	मटरच ेगाड%न आहे. ZयामPये पाणी परुवठा 

खुप अZय!प 6माणात होतो तSेहा एस.ट5.पी. मधून गाड%न 

त ेएस.ट5.पी. पाईपलाईन क3न 	मळावी. 

34 

जून   

1154 

17/06/2016 

मजंूर 

 

23. सौ. Ygदा साजुराम गवस, यांजकडून :-  
6भाग �.94, सेKटर 10, ने3ळ येथील ह.भ.प. क�डाजी 

बाबा डरेे मागा%वर5ल राजकमल माक� टया शजेार5 

असले!या पदपथांया मोकळया जागेवर 6भागातील 

सम2त नागhरकांया व जेcठ नागhरकांया स;ुवधेसाठr 

;व�ांती क�टा व वाचनालय शडेसह बांधणे. 

35 

जून   

1155 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

24. सौ. Ygदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

6भाग �.94, सेKटर 10, ने3ळ येथील ह.भ.प. क�डाजी 

बाबा डरेे मागा%वर5ल व साईबाबा हॉटेल त े2टेशन रोड या 

दो#ह5 म�ुय र2Zयालगत असले!या गहृ<नमा%ण 

सोसायटयांया म�ुय गेट बाहेर5ल पदपथांवर5ल मोकळया 

जागेत नागhरकांया व ;वशषेत: म�हला आ1ण जेcठ 

नागhरक यांना ;व�ांती व बस>याची स;ुवधा देता यावी 

यासाठr महानगरपा	लकेमाफ% त सदर �ठकाणी ब�चेस (बाके) 

बस;वणे. 

36 

जून   

1156 

17/06/2016 

मजंूर 

 

25. सौ. Ygदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

6भाग �.94, सेKटर 10, ने3ळ येथील ह.भ.प. क�डाजी 

बाबा डरेे मागा%वर5ल व साईबाबा हॉटेल त े2टेशन रोड या 

दो#ह5 म�ुय र2Zयांलगत असले!या पदपथांची अव2था ह5 

काह5 �ठकाणी �बकट असनु अनेक जागी पेSहर �लॉक 

<नघालेले आहेत तसेच दो#ह5 मागा%वर5ल पदपथांच े

कब%2टोन, र2Zयालगतया पदपथांची द3ु2ती व रंगरंगोट5 

करणे. 

37 

जून   

1157 

17/06/2016 

मजंूर 

 

26. Yी. रमेश चeंकांत डोळे, यांजकडून :-  
6भाग �. 26, महापे मधील अडवल5-भतुावल5 गावात 

अ�दवासी, मागासवग�य व गhरब ;व�या�याmसाठr वसतीगहृ 

बन;व>यात यावे. Zयामळेु नवी मुबंई मPये 	श.ण घे>यास 

येणाBया गर5ब आ�दवासी व मागासवग�य ;व�या�याmना 

याचा लाभ घेता येईल. 

38 

जून   

1158 

17/06/2016 

मजंूर 

 

27. Yी. रमेश चeंकांत डोळे, यांजकडून :-  
6भाग �. 26, महापे येथील 	म	ल<नयम �बझनेस 

पाक% या गेट समोर बस 2टॉपजवळ हाय मा2ट लावणे. 

39 

जून   

1159 

17/06/2016 

मजंूर 

 

28. Yीम. दमयंती बबन आचरे, यांजकडून :-  

6भाग �.43, सेKटर 18 मधील सव% अंतग%त 

गटारांची पावसाळी पुव% साफ सफाई करणे. 

  

40 

जून   

17/06/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

29. Yीम. दमयंती बबन आचरे, यांजकडून :-  

6भाग �.43, सेKटर 17 मधील सव% अंतग%त 

गटारांची पावसाळी पुव% साफ सफाई करणे. 

41 

जून   

17/06/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआKण संLMNत �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

30. सौ. :पाल@ Wक[मत भगत, यांजकडून :- 

6भाग �. 96, सेKटर 16, ने3ळ येथील सागरदश%न 

सोसायट5 त े अcट;वनायक सोसायट5 पयmत मोठr 

मल<न:2सारण वा�हनी टाकणे. 

42 

जून   

1160 

17/06/2016 

मजंूर 

 

31. सौ. :पाल@ Wक[मत भगत, यांजकडून :- 

6भाग �. 96, सेKटर 16, ने3ळ येथ े ससु^य 

Sयायामशाळा बांधणे. 

43 

जून   

1161 

17/06/2016 

मजंूर 

 

32. सौ. :पाल@ Wक[मत भगत, यांजकडून :- 

6भाग �. 96, सेKटर 18 व 16 ने3ळ मधील सागरदश%न 

टॉवर व सी �ीज टॉवर पाठrमागील स;व%स रोडला गटार 

बांधणे. 

44 

जून   

1162 

17/06/2016 

मजंूर 

 

33. सौ. सगंीता सदं@प bहाc,े यांजकडून :-  

6भाग �. 45, मPये सेकट्र 6 मधील "रो�हत मसाला" 

समोर "जेcठ नागhरक" <नवारा शडे बांधणे. 

45 

जून   

1163 

17/06/2016 

मजंूर 

 

34. सौ. सगंीता सदं@प bहाc,े यांजकडून :-  

6भाग �. 45, मPये सेकट्र 3 मधील "सामना 	मM 

मडंळा" समोर "जेcठ नागhरक" <नवारा शडे  व वाचनालय 

बांधणे. 

46 

जून   

1164 

17/06/2016 

मजंूर 

 

35. सौ. सगंीता सदं@प bहाc,े यांजकडून :-  

6भाग �. 45, सेKटर 3 मधील "<नयोजीत" मोकळया 

भखुंडावर बहुउददेशीय इमारत बांधणे. 

47 

जून   

1165 

17/06/2016 

मजंूर 

 

36. Yी. Cाने3वर नारायण सुतार, यांजकडून :-  

6भाग �. 89, 	शरवणे गांवामPये उव%र5त भागामPये 

जु#या मल<न:2सारण वा�ह#या काढून नवीन वा�ह#या 

टाकणे.  

48 

जून   

17/06/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

37. Yी. Cाने3वर नारायण सुतार, यांजकडून :-  

6भाग �. 89, 	शरवणे गांव येथील डी.पी.बॉKस 

शजेार5 असले!या ;व�युत वा�ह#या उघडया आहेत 

तर5 सदर ;व�युत वा�ह#या भु	मगत करणे. 

49 

जून   

17/06/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामळेु 

बारगळला 

38. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

6भाग �. 103, सीबीडी, सेKटर 8 आ�ट%स िSहलेज मPये 

असले!या मPयवत� ना!याची द3ु2ती व रंगरंगोट5 

पावसाळयापवु� करणे. 

50 

जून   

1166 

17/06/2016 

मजंूर 

 

39. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

6भाग �. 103, सीबीडी, सेKटर 8ब  मPये आरोoय 

;वभागासाठr राखीव केले!या भखुंडामPये इमारत बांधणे. 

51 

जून   

1167 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

40. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

6भाग �. 103, सीबीडी, सेKटर 8 व 8 ब आ�ट%स 

िSहलेज मPये पा>याच े �बल व पाणी 

वाचव>यासाठr (Rain Harvest) राब;व>यासाठr 

योoय �ठकाण <नवडणे. 

52 

जून   

1168 

17/06/2016 

मजंूर 

 

41. Yी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :-  

6भाग �. 108, सीवडुस ् येथील स3ु असले!या 

शाळेया इमारतीमPये एक मजला वाढवनू Zया 

�ठकाणी क<नcठ महा;व�यालय आ1ण लाय�र5 स3ु 

करणे. 

53 

जून   

1169 

17/06/2016 

मजंूर 

 

42. Yी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

6भाग �. 108, सीवडुस येथील गणेश मदैानात 

खुले सभागहृ बन;वणे. 

54 

जून   

1170 

17/06/2016 

मजंूर 

 

43. Yी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

6भाग �. 108, येथील मोकळया भखुंडावर म�हला 

बचत गटांसाठr खरेद5 ;व�l 2टॉल उभारणे. 

55 

जून   

1171 

17/06/2016 

मजंूर 

 

44. Yीम. �समा गायकवाड, यांजकडून :-  

6भाग �. 31, घणसोल5 मPये गटर, पदपथ, र2त े

नSयाने द3ु2ती करणे. 

56 

जून   

1172 

17/06/2016 

मजंूर 

 

45. Yी. सु%नल बाळाराम पाट@ल, यांजकडून :-  
6भाग �. 92, ने3ळ सेKटर 21 येथील 

आर.सी.सी. गटारे ह5 	सडको काल5न  अस!याने 

नाद3ु2त झालेल5 आहेत. Zयामळेु पावसाया 

पा>याचा <नचरा बरोबर होत नाह5, पhरणामी 

अनेक �ठकाणी पाणी साठले जात.े pहणून ने3ळ 

सेKटर 21 येथील अतंग%त गटारे बांधणे. 

57 

जून   

1173 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ा

य 

46. Yी. स%ुनल बाळाराम पाट@ल, यांजकडून :- 

6भाग �. 92, ने3ळ, दारावे येथील अतंग%त 

मल<न:2सारण वा�ह#या हया कमी Sयासाया असनु 

नाद3ु2त झाले!या आहेत. Zयामळेु सांडपा>याचा <नचरा 

बरोबर होत नस!याने सांडपाणी च�बरमधून बाहेर येत आहे. 

पhरणामी नागर5कांया आरोoयास धोका <नमा%ण हो>याची 

शKयता आहे. तर5 दारावे येथील अतंग%त मल<न:2सारण 

वा�ह#या मोठया Sयासाया टाकणे. 

58 

जून   

1174 

17/06/2016 

मजंूर 

 

47. Yी. ल]मीकांत नामदेव पाट@ल, यांजकडून :-  

6भाग �. 27, अतंग%त घणसोल5गावाया स3ुवातीला 

अजू%नवाडी जवळ असले!या ना!याची पावसाळयापवु� 

साफसफाई करणे. 

59 

जून   

1175 

17/06/2016 

मजंूर 

 

48. Yी. ल]मीकांत नामदेव पाट@ल, यांजकडून :-  

6भाग �. 27, अजू%नवाडी जवळ असले!या ना!यावर 

एम.एस.सी.बी. चा dा#सफाम%र  भोवती सरु.ा 	भतं 

बांधणे. 

60 

जून   

1176 

17/06/2016 

मजंूर 

 

49. Yी. ल]मीकांत नामदेव पाट@ल, यांजकडून :-  

6भाग �. 27, अतंग%त पावसाळयापवु� एम.एस.सी.बी. �दवे 

बदलनू एल. इ. डी. �दवे लावणे. 

61 

जून   

1177 

17/06/2016 

मजंूर 

 

50. सौ. मो%नका ल]मीकांत पाट@ल, यांजकडून :-  
6भाग �. 28, अतंग%त सव% 2d5ट लाईट बदलनू तथे े

नवीन एल. ई. डी. �दवे लाव>यात यावेत व जुने आ1ण 

खराब झालेले �ङ. पी. बॉKस बदलनू नवीन बॉKस लावणे. 

62 

जून   

1178 

17/06/2016 

मजंूर 

 

51. सौ. मो%नका ल]मीकांत पाट@ल, यांजकडून :-  

6भाग �. 28, अतंग%त पावसाळयापुव� सव% कामे 

कर>यात यावीत, उदा तलाव,  ;वह5र5, नाले, गटार 

यांची सफाई करणे. 

63 

जून   

1179 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ा

य 

52. Yी. `गर@श काaहा bहाc,े यांजकडून :-  

6भाग �. 95, मधील  सतनाम <नवास ते बांचोल5 

मैदानापयmत गटार व पदपथांची सुधारणा करणे. 

64 

जून   

1180 

17/06/2016 

मजंूर 

 

53. Yी. `गर@श काaहा bहाc,े यांजकडून :- 
6भाग �. 95, मधील गोपीनाथ पाट5ल त ेदामोदर pहाM े

यांया घरा समोर5ल गटाराची सधुारणा करणे. 

65 

जून   

1181 

17/06/2016 

मजंूर 

 

54. सौ. �दAया वैभव गायकवाड, यांजकडून :-  

6भाग �. 64, अतंग%त सव% साव%ज<नक �ठकाणी उदा. 

उ�यान, माक� ट, मैदान, �d बे!ट येथे 	लटर �बन 

बस;वणे. 

66 

जून   

1182 

17/06/2016 

मजंूर 

 

55. सौ. �दAया वैभव गायकवाड, यांजकडून :-  

6भाग �. 64, अतंग%त सेKटर 7 जनता माक� ट 

येथील पावसाळी गटार मोडकळीस आलेले आहे 

Zयामुळे येथील पाणी जमा होऊन नागhरकांना 

पावसाळयात पा>यामधनू ये-जा करावे लागते. तर5 

सेKटर 7 जनता माक� ट येथील गटारे नSयाने बांधणे. 

67 

जून   

1183 

17/06/2016 

मजंूर 

 

56. सौ. �दAया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
6भाग �. 64, वाशी सेKटर 1ए, वाशी पो	लस 2टेशन त े

मगंलमतु� ए टाईप अपाट%मे#ट पय%त गटाराची दरुवा2था 

झालेल5 आहे व बBयाच �ठकाणी गटारे मोडकळीस आलेल5 

आहेत व चेpबर तोडलेले आहे. तर5 हे गटार नSयाने 

बांधणे. 

68 

जून   

1184 

17/06/2016 

मजंूर 

 

57. Yी. अशोक बा. गरुख,े यांजकडून :-  

6भाग �. 102, बेलापूर येथील सेKटर 1 व 9 मPये 

<नवारा शडे बांधणे. 

69 

जून   

1185 

17/06/2016 

मजंूर 

 

58. Yी. अशोक बा. गुरखे, यांजकडून :- 
6भाग �. 102, बेलापरू येथील सेKटर 1 आ>णाभाऊ साठे 

उ�यान त े सेKटर 9 येथील  लेन �. 1 पयmत जाणाBया 

र2Zयाया बाजुया 	भतंीची द3ु2ती व सधुारणा करणे. 

70 

जून   

1186 

17/06/2016 

मजंूर 

 

59. Yी. अशोक बा. गुरखे, यांजकडून :- 
6भाग �. 102, बेलापरू मPये सेKटर 3 येथील H.T. 

लाईन खाल5ल उ�यानांची द3ु2ती व सधुारणा करणे. 

71 

जून   

1187 

17/06/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ6ाय 

60. सौ. पुनम �मथनु पाट@ल, यांजकडून :-  

6भाग �. 106, अतंग%त बेलापूर, शहाबाज, 

फणसपाडा मधील असले!या फणसपाडा 

गावया पुव�ला उघडया ना!यावंर 	सम�ट 

काँ��ट 2लँब तो नाला बं�द2त करावा. या 

उघडया ना!यामुळे फणसपाडा गावाया 

नागhरकांना कमाल5चा दगु%धीचा Mास सोसावा 

लागत आहे. तसेच या उघडया ना!यामुळे 

डासांच े6माण वाढ!याने अनेक नागhरक वPृद, 

म�हला, लहान मुले, मलेhरया, ड�oयु, 

�हवतापाने आजार5 पडतात. तर5 नागर5कांना 

रोगराईपासून �दलासा 	मळावा यासाठr सदरचा 

नाला बं�द2त करणे. 

72 

जून   

1188 

17/06/2016 

मजंूर 

 

61. सौ. पुनम �मथनु पाट@ल, यांजकडून :-  

6भाग �. 106, अतंग%त बेलापूर, शहाबाज, 

फणसपाडा येथे असले!या फणसपाडा गावया  

गावदेवी मं�दराया समोर असले!या मोकळया 

मैदानात (OPEN) 	सम�ट काँ�lट �कंवा 

प¡याच े <नवारा शडे उभारावे, जेणेक3न 

qाम2थांना उ#हाळयात व पावसाळयात या 

<नवारा शडेचा लाभ घेता येईल. या 	शवाय 

येथे असले!या (चौथा-यावर) सभा मंडपाया 

�ठकाणी लoनकाय% व सां2कृ<तक 

काय%�मासाठrह5 शडे उभारणे.  

73 

जून   

1189 

17/06/2016 

मजंूर 

 

 

सह@/- 

(`चcा बा�व[कर) 

महानगरपा�लका स`चव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 


