
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 24 ऑग"ट 2018 रोजी भरले)या माहे ए+,ल 2018 

म�ह-या�या सव�साधारण तहकूब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स5ं67त आ9ण मसदुा "व:पात 

खाल<ल,माणे आहे.:- 

+वषय+वषय+वषय+वषय    ����. . . . 8888....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए+,लए+,लए+,लए+,ल        

2018201820182018    

नमुमंपा 6@ेात एल.ई.डी. �दवे लावBयाबाबतच े धोरण CनिEचत करBया�या 

,"तावाबाबत, आयFुतांचे �दनांक 04/04/2018 चे प@ �. 

नमुमंपा/श.अ./646/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����....    526526526526....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"आयFुतांच े �दनांक 19/07/2018 चे प@ �. नमुमंपा/श.अ/1451/2018 चे प@ 

ल6ात घेता, ,"ततु,"ततु,"ततु,"ततु    +वषय+वषय+वषय+वषय    मागेमागेमागेमागे    घेBयातघेBयातघेBयातघेBयात    आलाआलाआलाआला    आहेआहेआहेआहे असे समजBयात यावे." 

Cनण�यCनण�यCनण�यCनण�य....    मागेमागेमागेमागे    घेतलाघेतलाघेतलाघेतला....    

+वषय+वषय+वषय+वषय    ����. 10.. 10.. 10.. 10.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ए+,लए+,लए+,लए+,ल        

2018201820182018    

वदैयकOय अPधकार</अपघात वदैयकOय अPधकार< या सवंगा�तनू सहाQयक आरोRय 

अPधकार<  या सवंगा�त पदो-नती देणे�या ,"तावाबाबत, आयFुतांच े �दनांक 

04/04/2018 च ेप@ �. नमुमंपा/,शासन/आ"था-2/ ,.�. 118/813/2018.  

ठरावठरावठरावठराव    ����. 527. . 527. . 527. . 527.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    24 24 24 24 ऑग"टऑग"टऑग"टऑग"ट        

2018201820182018    

"वदैयUकय अPधकार</अपघात वदैयकOय अPधकार<''  या सवगंा�तनू ''सहाQयक 

आरोRय अPधकार<'' या सवगंा�त ,"तावातील तFWयात अ.�. 1 व 2 मXये नमदू 

केलेले अPधकाYयांना पदो-नती देणेबाबत. तसेच ''सहाQयक आरोRय अPधकार<'' 

या पदावर CनयFुती करBयाच ेअPधकार महापा�लकेस Cन�हत आहेत. Wया,माणे 

उपरोFत नमदु अPधकाYयांना सामा-य ,शासन +वभाग, महारा[\ शासन 

यांचेरकडील शासन प@ �द. 29/12/2017 मXये नमदु तरतदु<नसुार तसेच मा. 

सव]�च -यायालयात शासनाने दाखल केले)या +वशषे अनु̂ ा याPचका �. 

28306/2017 मधील अCंतम Cनण�यास अPधन राहून Cन_वळ ताWपरुWया "वaपात 

पदो-नतीने ''सहाQयक आरोRय अPधकार<'' या पदावर CनयFुती देणेबाबत 

महारा[\ महानगरपा�लका अPधCनयम कलम 53(1) अ-वये, ,"तावात नमदु 

करBयात आले)या बाबींसह, सचु+व)या,माणे, मजुंर< देBयात यावी."    

Cनण�यCनण�यCनण�यCनण�य....    आयFुताकंडेआयFुताकंडेआयFुताकंडेआयFुताकंड े   परतपरतपरतपरत....    

    

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले)याकेले)याकेले)याकेले)या    आ9णआ9णआ9णआ9ण    उPचतउPचतउPचतउPचत    काय�वाह<साठdकाय�वाह<साठdकाय�वाह<साठdकाय�वाह<साठd    पाठ+वले)यापाठ+वले)यापाठ+वले)यापाठ+वले)या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद<याद<याद<याद<    

                                                माहेमाहेमाहेमाहे    20 20 20 20 ए+,लए+,लए+,लए+,ल    2018 2018 2018 2018 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    तहकूबतहकूबतहकूबतहकूब    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ9णआ9णआ9णआ9ण    स5ं67तस5ं67तस5ं67तस5ं67त    +वषय+वषय+वषय+वषय    +वषय+वषय+वषय+वषय    ����. . . . 

वववव    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ,ायअ�भ,ायअ�भ,ायअ�भ,ाय    

1.1.1.1.    eीमeीमeीमeीम. . . . लतालतालतालता    भालचfंभालचfंभालचfंभालचfं    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 47 मधील कै. आBणासाहेब पा�टल मदैानातील 

_यास+पठाच ेनतुनीकरण करणे.     

27 

ए+,ल  

528 

24/08/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    eीमeीमeीमeीम. . . . लतालतालतालता    भालचfंभालचfंभालचfंभालचfं    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

e�मकनगर खैरणे येथ ेमहानगरपा�लके तफi  jयCुनयर कॉलेज 

इयWता 11 वी व 12 वी पयlत �श6णासाठd कॉलेज सaु करणे. 

28 

ए+,ल 

529 

24/08/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    eीमeीमeीमeीम. . . . लतालतालतालता    भालचfंभालचfंभालचfंभालचfं    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 47 मधील सेFटर 08 येथील भखूंड �. 8(ए) च े

नतुनीकरण करणे. 

29 

ए+,ल 

530 

24/08/2018 

मजंूर 

 



4.4.4.4.    eीमeीमeीमeीम. . . . वशैाल<वशैाल<वशैाल<वशैाल<    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 51 कोपरखैरणे, मधील कै. �दनानाथ mहा@ े

उnयानाच ेपणु�पणे नतुनीकरण करणे.     

30 

ए+,ल 

531 

24/08/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    eीमeीमeीमeीम. . . . वशैाल<वशैाल<वशैाल<वशैाल<    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 51 कोपरखैरणे, मधील कै. शकंरशठे नाईक 

मदैानाची डागडूजी करणे.    

31 

ए+,ल 

532 

24/08/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    eीमeीमeीमeीम. . . . वशैाल<वशैाल<वशैाल<वशैाल<    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 51 कोपरखैरणे, मधील सी.एन.एल. पाक�  सोसायट< 

मागील oबना रहदार<चा माग� हा फेर<वाला 6े@ mहणनू राखीव 

करणे.    

32 

ए+,ल 

533 

24/08/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    eीeीeीeी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    PचतंामणPचतंामणPचतंामणPचतंामण    वा"करवा"करवा"करवा"कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----        

(33)(33)(33)(33) सानपाडा नोड +वक�सत होत असतांना �सडको ,शासनाने 

सानपाडा +वभागात तलावाची कुठेह< सोय केल< नस)यामळेु 

सानपाडा नोड मधील र�हवाशीयांना मतुp +वसज�न व धा�म�क 

+वधीकाया�साठd खुप अडचणी Cनमा�ण होत आहेत सीएसट< 

पनवेल व ठाणे बेलापरू लोहमागा� दरmयान सानपाडा अडंरपास 

जवळ समुारे 4 त े5 हेFटर �सडको ,शासनाचा भखुडं पqडक 

अव"थेत आहे. Wयास आर56त कaन सदर भखुंडाचा वापर 

कृo@म तलाव व मदैान mहणून करणे.     

33 

ए+,ल 

534 

24/08/2018 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    eीeीeीeी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    PचतंामणPचतंामणPचतंामणPचतंामण    वा"करवा"करवा"करवा"कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सानपाडा से. 5 येथील गावठाण +व"तार योजनेअतंग�त असलेले 

सव� सदCनकाधारक अप-ुया पाणी परुवठयामळेु हैराण झाले 

आहेत. सदर �ठकाणी असले)या +पBया�या पाईप लाईन हया 

�सडको का�लन लहान _यासा�या अस)यामळेु Wया«Öरे पाणी 

परुवठा सरुळीत होत नाह<. तर< सदर �ठकाणी असले)या पाईप 

लाईन बदलनु नवीन मोठया _यासा�या पाईप लाईन टाकणे.    

34 

ए+,ल 

535 

24/08/2018 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    eीeीeीeी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    PचतंामणPचतंामणPचतंामणPचतंामण    वा"करवा"करवा"करवा"कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----        

�सडको ,शासनाने गावठाण +व"तार योजना राब+वतांना 3 त े

6 मीटर पयlत र"त ेबांधले परंत ुवाढWया लोकसtंयेमळेु हे सव� 

र"त ेअपरेु पडत आहेत Wयात एक मीटर गटर Wयामळेु एखादे 

वाहन सदर र"Wयांवर पाक�  असेल तर दसुरे वाहन माग�"थ 

होऊ शकत नाह<. तर< माvया ,भागातील सानपाडा गावठाण 

+व"तारात असलेले सव� गटर हेवी डयटु<ने न_याने बांधवेत 

जेणेकaन Wयावaन वाहक आपले वाहन नेऊ शकेल. तर< 

सानपाडा से. 5 मधील सव� पदपथ न_याने +वक�सत करणे.    

35 

ए+,ल 

536 

24/08/2018 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    eीeीeीeी. . . . «Öरकानाथरकानाथरकानाथरकानाथ    बाबुबाबुबाबुबाबु    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 30, घणसोल< मधील शाळा �. 44 शाळेमXये 

सां"कृCतक काय��माकर<ता जागा नाह<. सदर शाळे�या 

इमारतीवर नवीन एक मज)याच े बांधकाम कaन तो मजला 

सां"कृCतक काय��माकर<ता हॉल mहणून उपलwध कaन देणे.     

42 

ए+,ल 

537 

24/08/2018 

मजंूर 

 

11.11.11.11.    eीeीeीeी. . . . «Öरकानाथरकानाथरकानाथरकानाथ    बाबुबाबुबाबुबाबु    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 30, घणसोल< मधील तळवल< गाव येथील eी. 

सहदेव कंुड�लक पाट<ल यां�या घरासमोर<ल महापा�लके�या 

मोकळया भखुंडावर बालवाडी व म�हला स6मीकरण यासाठd 

तळमजला व प�हला मजला खोल<च े बांधकाम कaन तयार 

करणे.    

43 

ए+,ल 

538 

24/08/2018 

मजंूर 

 



12.12.12.12.    eीeीeीeी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 49, कोपरखैरणे येथील सागर सोसायट< व चंfलोक 

सोसायट< मधील उदयानात बसBयाच ेबाक बस+वणे.     

45 

ए+,ल 

539 

24/08/2018 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    eीeीeीeी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 49, कोपरखैरणे मXये माग� व सोसायट< दश�क 

फलक बस+वणे.    

46 

ए+,ल 

540 

24/08/2018 

मजंूर 

 

14.14.14.14.    eीeीeीeी. . . . रामदासरामदासरामदासरामदास    बबनरावबबनरावबबनरावबबनराव    पवळेपवळेपवळेपवळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 49, कोपरखैरणे येथील सेFटर 9 मधील र"Wयाच े

डांबर<करण करणे.    

47 

ए+,ल 

541 

24/08/2018 

मजंूर 

 

15.15.15.15.    eीeीeीeी. . . . CनवWृतीCनवWृतीCनवWृतीCनवWृती    शकंरशकंरशकंरशकंर    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगपा�लकेच े300 खाटांच ेसाव�जCनक :Rणालय 

वाशी तसेच 100 खाटांच े ऐरोल< व 100 खाटांच े ने:ळ ह< 

साव�जCनक :Rणालय स:ु करBयात आल< आहेत. ऐरोल< 

:Rणालय व ने:ळ :Rणालय या दोन �ठकाणी "माता बाल 

:Rणालय" सेवा फFत स:ु आहे. नवी मुबंईतील नागyरकांना 

Wयायोगे आरोRयसेवा �दल< जात आहे. परंत ु

एम.आर.आय(MRI) व �सट<"कॅन (CT-Scan) �या अCतशय 

महWवा�या महाग�या चाचBया करBयासाठd लागणाYया म�शन 

आप)या :Rणालयात उपलwध नाह<त. Wयामळेु महानगर-

पा�लका :Rणालयात दाखल झाले)या :Rणाला �या चाचBया 

बाहेर�या स�टरमXये जावनू करा_या लागतात. सव�सामा-य 

मXयमवगpय पyरि"थतीने गर<ब क[टकर< नागyरकांना �या 

चाचBया क:न घेताना आPथ�क �[�या शFय होत नाह< व या 

चाचBया करणे गरजेचेच असत.े नवी मुबंई महानगरपा�लकेची 

तीन साव�जCनक :Rणालय उपलwध आहेत. योRय �ठकाणी 

जागा उपलwध क:न "आऊट सोर�सगं�या" माXयमातनू 

"एमआरआय" व "�सट<"कॅन" सेवा उपलwध क:न देणे.    

48 

ए+,ल  

542 

24/08/2018 

मजंूर 

 

16.16.16.16.    eीमeीमeीमeीम. . . . सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट<लपाट<लपाट<लपाट<ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 85, पामबीच सि_ह�स रोड जवळील गटार हे_ह<�यटु< 

बांधून Wयावर पदपथ बांधBयात यावे. तसेच डकेोरेट<_ह पोल, 

बठैक _यव"था क:न वॉUकंग कर<ता येणाYया लोकांसाठd 

उपलwध क:न देणे.             

54 

ए+,ल 

543 

24/08/2018 

मजंूर 

 

17.17.17.17.    eीमeीमeीमeीम. . . . सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट<लपाट<लपाट<लपाट<ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 85, कुकशते गांव येथील दोन भखूंडा दरmयान 

असले)या मलCन:"सारण च�बस� व वा�ह-यांची सधुारणा करणे.    

55 

ए+,ल 

544 

24/08/2018 

मजंूर 

 

18.18.18.18.    eीमeीमeीमeीम. . . . सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट<लपाट<लपाट<लपाट<ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 85, गांवदेवी मदैानात असले)या कै. नर�f बबन 

पाट<ल रंगमचंाची सधुारणा करणे.    

56 

ए+,ल 

545 

24/08/2018 

मजंूर 

 

19.19.19.19.    eीeीeीeी. . . . आकाशआकाशआकाशआकाश    बाळकृ[णबाळकृ[णबाळकृ[णबाळकृ[ण    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 14, ऐरोल< से.19 मालसा हाईटस ्त ेऐरोल< टॉवर व 

पाBयाची टाकO पyरसरपयlत नवीन पदपथ बन+वणे.     

60 

ए+,ल 

546 

24/08/2018 

मजंूर 

 

20.20.20.20.    eीeीeीeी. . . . आकाशआकाशआकाशआकाश    बाळकृ[णबाळकृ[णबाळकृ[णबाळकृ[ण    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 14, ऐरोल< से.20 o@शलु सोसायट< त े शलु 

सोसायट<पयlत हे_ह< �यटु< गटार बन+वणे.    

61 

ए+,ल 
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24/08/2018 

मजंूर 

 



21.21.21.21.    eीeीeीeी. . . . आकाशआकाशआकाशआकाश    बाळकृ[णबाळकृ[णबाळकृ[णबाळकृ[ण    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 14, ऐरोल< से.19 भमूी कोळसा त े काकासाहेब 

थोरात सोसायट< त े रामदेव अपाट�म�टपयlत र"Wयाची सधुारणा 

करणे.    

62 

ए+,ल  

548 

24/08/2018 

मजंूर 

 

22.22.22.22.    eीeीeीeी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 12, ऐरोल<, सेFटर-2 येथील रहदार< मागा�वर<ल 

पेवरwलॉक नाद:ु"त झालेले असनू नागyरक चालताना 

पेवरwलॉक खाल<ल खराब पाणी अगंावर उडत,े तसेच चालताना 

लोकांना ठेच लागनू व Wयांचा तोल जाऊन Cतथ े अपघात 

घडतात. तर< सदर �ठेकाणी पेवर wलॉक काढून काँ�Oट<करण 

करणे.    

65 

ए+,ल  

549 

24/08/2018 

मजंूर 

 

23.23.23.23.    eीeीeीeी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 12, ऐरोल<, सेFटर-2 येथील झुलेलाल सोसायट< 

लगतच े हेवी�यटु< गटार तटुले)या अव"थेत असनू ती लहान 

आहे व पावसा�यात सदर �ठकाणी नेहमी अपघात होत 

असतात आ9ण पyरसरात पाणी साचून अपघात होBयाची 

शFयता आहे. तर< सदर हेवी�यटु< गटार न_याने बांधणे    

66 

ए+,ल  

550 

24/08/2018 

मजंूर 

 

24.24.24.24.    eीeीeीeी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 12, ऐरोल<, सेFटर-2 येथील साई सदन सोसायट<, 

गडु हौ�सगं सोसायट<, eी �सXद<गणेश सोसायट< तसेच 

अ�भलाषा सोसायट< लगत�या पyरसरात गटाराची रचना 

अnयावत केल< नसनू Wया �ठकाणी Wवर<त गटाराची रचना 

क:न सदर �ठकाणी गटार बांधणे.    

67 

ए+,ल  

551 

24/08/2018 

मजंूर 

 

25.25.25.25.    eीमeीमeीमeीम. . . . :पाल<:पाल<:पाल<:पाल<    Uक"मतUक"मतUक"मतUक"मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 96, ने:ळ सेFटर-16ए, 16 व 18 मधील उव�र<त 

र"Wयांच ेडांबर<करण क:न Wयाची सधुारणा करणे.     

68 

ए+,ल  

552 

24/08/2018 

मजंूर 

 

26.26.26.26.    eीमeीमeीमeीम. . . . :पाल<:पाल<:पाल<:पाल<    Uक"मतUक"मतUक"मतUक"मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 96, ने:ळ सेFटर 16ए, 16 व 18 मधील 

मलCन:"सारण वा�ह-यांची सधुारणा करणे.    

69 

ए+,ल  

553 

24/08/2018 

मजंूर 

 

27.27.27.27.    eीमeीमeीमeीम. . . . :पाल<:पाल<:पाल<:पाल<    Uक"मतUक"मतUक"मतUक"मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 96, ने:ळ सेFटर 16 येथील छ@पती सभंाजी राजे 

उnयानात लाल माती परु+वणे.    

70 

ए+,ल  

554 

24/08/2018 

मजंूर 

 

28.28.28.28.    eीeीeीeी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    चfंकातंचfंकातंचfंकातंचfंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 26, महापे मधील अडवल< भतुावल< गावात जूनी 

अगंणवाडी असनू 20 वषा�पवूp नमुमंपाकडून ह< अगंणवाडी 

बांधBयात आल< होती. आता या अगंणवाडीची खूप दरूाव"था 

झाल< असनू प@ ेतटुले)या अव"थेत असनू �भतंीह< कमकुवत 

झा)या आहेत. पावसा�यामXये प�यामधून व �भतंीतनू पाणी 

येत.े यामळेु येथील +वnया�याlची व �श6कांची गरैसोय होत 

आहे. तर< येथील अगंणवाडीची पनु�बांधणी करणे गरजेचे असनू 

पनुlबांधणी करणे.     

71 

ए+,ल  
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24/08/2018 

मजंूर 

 



29.29.29.29.    eीeीeीeी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    चfंकातंचfंकातंचfंकातंचfंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 26, महापे मधील अडवल< भतुावल< गावात सन 

1982-83 साल< आ�दवासी लोकांसाठd इं�दरा आवास 

योजनेअतंग�त 84 घरे बांधBयात आल< होती. सnयि"थतीत 

Wयांची मो�या ,माणात दरुाव"था झाल< असनू ह< घरे 

मोडकळीस आल< आहेत. या आ�दवासींची आPथ�क ि"थती 

गर<ब अस)याने Wयांना या घरांमXये राहBया�शवाय पया�य 

नाह<. तर< या 84 आ�दवासींची घरांची पनु�बांधणी करणे.    
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ए+,ल  

556 

24/08/2018 

मजंूर 

 

30.30.30.30.    eीमeीमeीमeीम....सीमासीमासीमासीमा    PचतंामणPचतंामणPचतंामणPचतंामण    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 31, घणसोल< मधील सेFटर 12 येथील साईराज 

सक� लच ेसशुो�भकरण करणे.     

73 

ए+,ल  

557 

24/08/2018 

मजंूर 

 

31.31.31.31.    eीमeीमeीमeीम....सीमासीमासीमासीमा    PचतंामणPचतंामणPचतंामणPचतंामण    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 31, घणसोल< मधील म�छdमार जेट< येथ ेशौचालय 

बन+वणे आ9ण +पBया�या पाBयाची _यव"था करणे.    

74 

ए+,ल  

558 

24/08/2018 

मजंूर 

 

32.32.32.32.    eीमeीमeीमeीम....सीमासीमासीमासीमा    PचतंामणPचतंामणPचतंामणPचतंामण    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

,भाग �. 31, घणसोल< मधील सेFटर 8 त े सेFटर 12 

"मशानभमूी येथील र"Wयाचे डांबर<करण करBयात येवनू आगर< 

चौक त ेघणसोल< घर�दा र"Wयाची सधुारणा क:न डांबर<करण 

करBयात यावे. तसेच गणुाल< तलाव त े"मशानभमूी सेFटर 8 

येथील र"Wयांची सधुारणा क:न +वजेच ेखांब लावणे.    

75 

ए+,ल  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

33.33.33.33.    eीमeीमeीमeीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृ[णाकृ[णाकृ[णाकृ[णा    पाट<लपाट<लपाट<लपाट<ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका ,ाPधकरणाकडून नागर< सेवा 

स+ुवधां�या Cन+वदा कामांसाठd जार< करBयात येणाYया 

काया�देशांना मनपा�या अPधकृत सकेंत"थळी ,�सXद करBयाची 

काय�पXदत स:ु करणे.     

79 

ए+,ल  
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24/08/2018 

मजंूर 

 

34.34.34.34.    eीमeीमeीमeीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृ[णाकृ[णाकृ[णाकृ[णा    पाट<लपाट<लपाट<लपाट<ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका अि"तWवात आ)यापासनू 

आजपयlत�या कालावधीत स-माननीय पा�लका सद"यांनी 

,ा7त अPधकारात मनपा�या सव�साधारण सभे�या सदंभा�ने 

माननीय आयFुतांना +वचालेले ,Eन तसेच व ,Eनांबाबत 

पा�लके�या अPधकाYयांनी �दले)या उWतरांना सचं मनपा 

अ�भलेखी जतन क:न ठेवलेला प@_यवहाराला पीडीएफ 

"व:पात मनपा�या अPधकृत सकेंत"थळी ,�सXद करBयाची 

काय�पXदत स:ु करणे.    
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24/08/2018 

मजंूर 

 

35.35.35.35.    eीमeीमeीमeीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृ[णाकृ[णाकृ[णाकृ[णा    पाट<लपाट<लपाट<लपाट<ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महापा�लके�या ,शासकOय कामकाजासाठd शासनाने मजूंर 

केले)या पदांमधील yरFत पदांवर तातडीने भरती ,U�या स:ु 

क:न WयामXये ,ाधा-याने भमूीप@ु ,क)प�"तांची नेमणूक व 

मनपा�या सेवेत असले)या पा@ _यFतींना पदो-नती देBयाची 

काय�पतु�ता करणे.    
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