
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया मंगळवार, �दनांक 20/06/2017 रोजी भरले�या माहे जून 

म�ह!याया सव#साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं+,-त आ/ण मसुदा 1व2पात 

खाल4ल5माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 20 जून 2017 
58नो9तरे 

$नण�य - मंजूर 

�वषय �. 02.  

�दनांक 20 जून 2017 (ब) महारा:; महानगरपा	लका अ=ध>नयमाया कलम 25(2) आ/ण 

(7) सह वाचावयाया कलम 31 अ(2) अ!वये, नाम>नदCशनाEवारे 

�दनांक 01 जुलै 2017 (मGया!ह4) पासून पुढ4ल कालावधी कर4ता 

पIरवहन स	मतीवर 6 सद1यांची *नेमणूक करणे.  

ठराव �. 1670. 

�दनांक 20 जून 2017 

खाल4ल 6 उमेदवारांची पIरवहन स	मतीच ेसद1य Kहणून नेमणूक 

करLयात आल4 आहे, असा अहवाल मी पIरवहन स	मतीया 

मा�हतीसाठM सादर कIरत आहे:- 

1. Nी.  OवPम(राजू) धनाजी 	शदें, 

2. ॲङ. अSदलु जSबार खान, 

3. Nी.  राजUV पुनाजी इंगळे, 

4. Nी.  अSद�ुला उफ#  स	मर अ	मत बागवान, 

5. Nी.  का	शनाथ जनाद#न पाट4ल, 

6. Nी.  सु=धर Zानदेव पवार.’’ 

$नण�य - प.रवहन स�मतीवर 06 सद0य $नयु1ती 

�वषय �. 03.  

�दनांक 20 जून 2017 

आरो4य प.रर5ण व वै7य8कय सहा9य स�मतीचा, �दनांक 20 मे 

2017 रोजीचा ठराव �.03 :- 

 नमंुमपाया साव#ज>नक 2\णालय वाशी येथील 2\णालयात CT  

Scan सुOवधा सु2 करणेकर4ता 5शास]कय मा!यता 	मळणे बाबतया 

51तावाबाबत, मा. आयु^तांच े �दनांक 21/03/2017 चे प_ P. 

नमंुमपा/आरो\य/1731/2017. 

ठराव �. 1671. 

�दनांक 20 जून 2017 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेया साव#ज>नक 2\णालय वाशी येथील 

2\णालयात सीट4 1कॅन सOुवधा स2ु करLयाया कामासबंधातील 

51तावात नमदु करLयात आले�या बाबींसह वाOष#क अपेिd ात खच# र^कम 

2.64 लाख, 56 हजार मा_ व 9यानसुार पाच वषC कालावधीकर4ताचा 

एकुण रक्कम 2.03 कोट4, 22 लाख, 80 हजार मा_ इत^या खचा#स, 

तसेच बाब P. 02 मGये  >नKन>नदC	शत  बाबीत  नमदु के�यानसुार 

(1) मेiडको 	लगल केस,  जे:ठ नागर4क, दाIरVय रेषखेाल4ल(बीपीएल) 



आ/ण सव# रा:;4य काय#Pमाशी सबंधीत नमुमंपा 2\णालयात उपचार 

घेणारे 2\ण यांना Oवनाश�ुक सेवा देणेस, (2) 2पये 03 लाखाया 

आतील उ9प!न धारकास 5ा-त >नOवदाकाराया 51ताOवत दराया 50 

ट^के दर आकारणेस, (3) 2पये 03 लाखाया वर4ल उ9प!न धारक 

असले�या नवी मुबंईतील र�हवाशी असेल 9यास 5ा-त >नOवदाकाराया 

51ताOवत दर आकारणेस  (4) नवी मुबंई बाहेर4ल 2\णास 5ा-त 

>नOवदाकाराया 51ताOवत दराया सरसकट �दड पट दर आकारणेस (5) 

नlदणी वह4 ऐवजी 2\णाच ेनाव रेफर!स 1ल4प तीन 5तीत 	लह4Lयास 

(6) सीट4 1कॅन मशीन बदं पडले तर सबंधीत एज!सीने  51ताOवत 

केले�या दरातच 2\णांना सOुवधा उपलSध क2न देLयास सचुOव�या5माणे 

5शासकnय मजंुर4 देLयात यावी." 

$नण�य -                 मंजूर 

�वषय �. 04.  

�दनांक 20 जून 2017 

आरो4य प.रर5ण व वै7य8कय सहा9य स�मतीचा, �दनांक 20 मे 

2017 रोजीचा ठराव �.04 :- 

नमंुमपाया साव#ज>नक 2\णालय ऐरोल4 व ने2ळ 2\णालयात 

डायलेसीस सुOवधा बाहययं_णेpदारे सु2 करणेकर4ता 5शास]कय 

मा!याता 	मळणेबाबतया 51तावाबाबत मा. आयु^तांच े �दनांक 

21/03/2017 चे प_ P. नमंुमपा/आरो\य/1732/2017. 

ठराव �. 1672. 

�दनांक 20 जून 2017 

‘‘नवी मुबंई महानगरपा	लकेया साव#ज>नक 2\णालय ऐरोल4 व 

ने2ळ येथील 2\णालयात डायलेसीस सOुवधा बाहय य_ंणेpदारे स2ु 

करLयाया कामासबंधातील 51तावात नमदु करLयात आले�या बाबींसह 

वाOष#क र^कम 2.1 कोट4, 73 लाख, 16 हजार मा_ व 9यानसुार पाच 

वषC कालावधीकर4ताचा एकुण र^कम 2.8 कोट4, 65 लाख, 80 हजार 

मा_ इत^या खचा#स, तसेच बाब P. 02 मGये >नKन>नदC	शत  बाबीत  

नमदु के�यानसुार (1) मेiडको 	लगल केस,  जे:ठ नागर4क, दाIरVय 

रेषखेाल4ल (बीपीएल) आ/ण सव# रा:;4य काय#Pमाशी सबंधीत नमुमंपा 

2\णालयात उपचार घेणारे 2\ण यांना Oवनाश�ुक सेवा देणेस, (2) 2पये 

03 लाखाया आतील उ9प!न धारकास 5ा-त >नOवदाकाराया 51ताOवत 

दराया 50 ट^के दर आकारणेस, (3) 2पये 03 लाखाया वर4ल उ9प!न 

धारक असले�या नवी मुबंईतील र�हवाशी असेल 9यास 5ा-त 

>नOवदाकाराया 51ताOवत दर आकारणेस (4) नवी मुबंई बाहेर4ल 2\णास 

5ा-त >नOवदाकाराया 51ताOवत दराया सरसकट �दड पट दर 

आकारणेस (5) नlदणी वह4 ऐवजी 2\णाच े नाव रेफर!स 1ल4प तीन 

5तीत 	लह4Lयास (6) तसेच डायलेसीस मशीन बदं पडले तर सबंधीत 

एज!सीने 51ताOवत केले�या दरातच 2\णांना सOुवधा उपलSध क2न 

देLयास सचुOव�या 5माणे 5शासकnय मजुंर4 देLयात यावी." 

$नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 05.  

�दनांक 20 जून 2017 

खाजगी वैª]कय महाOवªÖलये / खाजगी वैª]कय सं1था यांना नवी 

मंुबई महानगरपा	लकेया 2\णालयातील 2\णखाटा शै,/णक 

5योजनासाठM देLयासाठM शु�क आकारLयाया 51तावाबाबत, 

आयु^तांच े �दनांक 01/06/2017 च े प_ P. 

नमंुमपा/आरो\य/आ1था-2/3611/2017. 

ठराव �. 1673. 

�दनांक 20 जून 2017 

           "खाजगी वªै]कय महाOवªÖलये / खाजगी वªै]कय स1ंथा 

यांना नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 2\णालयातील 2\णखाटा श,ै/णक 

5योजनासाठM देLयासाठM श�ुक आकारLयाया 51तावात नमदू 

के�या5माणे नवी मुबंई महानगरपा	लका काय#,े_ातील तसेच 

काय#,े_ाबाहेर4ल खाजगी स1ंथा यांना नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 

r\णालयात r\णखाटा श,ै/णक 5योजनाकर4ता उपलSध कrन 

देLयासाठM rपये 50/- 5ती r\णखाटा, 5>त �दवस या 5माणे श�ुक 

आकारणेस, तसेच नवी मुबंई महानगरपा	लका काय#,े_ातील तसेच 

काय#,े_ाबाहेर4ल खाजगी स1ंथांया OवOवध अsयासPमाया OवEयाtयाuना 

अनभुवासाठM व नवी मुबंई महानगरपा	लका r\णालये व नागर4 आरो\य 

कU V येथ ेपरवानगी देLयास 51तावात नमदू करLयात आले�या बाबींसह, 

सचुOव�या5माणे, मजुंर4 देLयात यावी." 

$नण�य -             आरो4य स�मतीकड ेपरत 

�वषय �. 06.  

�दनांक 20 जून 2017 

नेrळ से-20 येथील सी Sलॉक येथे गटर, र1ता व पदपथाची 

दrु1ती करLयाया 51तावाबाबत, आयु^तांच े�दनांक 12/06/2017 

च ेप_ P. नमंुमपा/श.अ./966/2017. 

ठराव �. 1674. 

�दनांक 20 जून 2017 

"नेrळ से-20 येथील सी Sलॉक येथे गटर, र1ता व 

पदपथाची दrु1ती करLयाया कामासंबंधातील 51तावात नमूद 

करLयात आले�या बाबींसह एकूण र^कम 2. 2 कोट4, 2 लाख, 

69 हजार, 504 मा_ इत^या खचा#स, सुचOव�या5माणे, 5शासकnय 

मंजुर4 देLयात यावी."  

$नण�य -                मंजूर 

  

  



महानगरपा�लकेने मजूंर केले?या आ@ण उBचत काय�वाहCसाठD पाठ�वले?या ठरावांची यादC 

              माहे 20 जून 2017 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ@ण संF5Gत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भHाय 

1. Iीम. सलजुा सदंCप सतुार, यांजकडून :- 

  "5. P. 99 अतं#गत से. 25 येथे -लॉट P. 20 

	सडकोकडून ह1तांतIरत क2न घेवून 9यायावर 

लवकरात लवकर कKयनुीट4 सUटर बांधणे. तसेच 

से. 27 येथे गाड#नची सुOवधा नाह4. तर4 तेथे 

-लॉट P. 23A येथे उEयान Oवक	सत करणे. 

15 

जून   

1675 

20/06/2017 

मजंूर 

 

2. Iीम. सलजुा सदंCप सतुार, यांजकडून :- 

"5. P. 99 अतं#गत ने2ळ से. 25 से. 27, से. 23, 

से. 21, दारावे गांव येथ ेकुठेच भाजी-मछM माकC टची 

सOुवधा नाह4. तर4 जो पयuत माकC ट बांधून होत नाह4 

तो पयuत ता9परु9या 1व2पात येथे मGयवतz �ठकाणी 

ओपन माकC ट Oवक	सत करणे. 

16 

जून 

1676 

20/06/2017 

मजंूर 

 

3. Iी. सोमनाथ Bचतंामण वा0कर, यांजकडून :- 

"5. P. 74 मधील तभुC एम.आय.डी.सी. येथून 

सानपाडा से. 10 जुईनगर रे�वे 1टेशन मागC जो 

पावसाळी नाला आहे तो दरवषz पावसाळयात तडूुबं 

भ2न वाहत असतो. मागील ]क9येक वष# सदर 

ना�यातील गाळ ह4 काढला नस�यामळेु सदर 

ना�याची खोल4 कमी झाल4 आहे. 9यामळेु हया वषz 

डlगर द}यामागC सदर ना�यात येणारे पावसाच े पाणी 

सानपाडा Oपपंळपाडा व सानपाडा से. 10 मGये 

घसुLयाची श^यता नाकारता येत नाह4. तर4 सदर 

�ठकाणी असले�या ना�यातील सपंणु# गाळ काढून हया 

ना�यास सरं,क 	भतं बांधावी. तसेच ना�याया 

सरं,क 	भतंीलगत असले�या जागेवर मोठया 5माणात 

ड~ेीज टाकत अस�यामळेु घाणीच े सा�ा�य तयार 

झाले आहे. तर4 सदर मोकळया जागेस तारेच े कंुपन 

घालनू सदर �ठकाणी मोठया 5माणात व,ृ लागवड 

करणे. 

17 

जून 

1677 

20/06/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ@ण संF5Gत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भHाय 

4. Iी. सोमनाथ Bचतंामण वा0कर, यांजकडून :- 

"5. P. 74 अतंग#त सानपाडा से. 10 मGये असले�या 

;4 बे�ट मGये सGयि1थत मोठया 5माणात ड~ेीज 

पडलेले असनु 9यामळेु सदर पIरसरात दगुuधी पसरल4 

आहे. तर4 सदर ;4 बे�ट चे सशुो	भकरण क2न सदर 

�ठकाणी लहान मलुांना खळेLयासाठM खेळणी बसवावी 

व 9यांया आरो\य ि1थरतसेाठM ओपन िजम ह4 तयार 

करणे 

18 

जून 

1678 

20/06/2017 

मजंूर 

 

5. Iी. सोमनाथ Bचतंामण वा0कर, यांजकडून :-  

"5. P. 74 अतंग#त सानपाडा से. 10 मधील Zान�दप, 

साईकृपा, लdमी, 	शवकृपा, गणेशकृपा, सर1वती, 

स-तषz सोसायट4 अतंग#त मल>न:1सारण वा�ह!या 

अ9यतं खराब अव1थेत अस�यामळेु 9यातील मल हे 

वसाहतीतील आवारात वाहत असत.े सदर �ठकाणी 

एका सोसायट4त मल>न:1सारण वा�हनी बदलनू 9या 

�ठकाणी नOवन मोठया pयासाची मल>न:1सारण 

वा�हनी टाकLयात आल4 असनू उव#र4त सातह4 

सोसायट4तील मल>न:1सारण वा�ह!या बदलणे. 

19 

जून 

1679 

20/06/2017 

मजंूर 

 

6. Iी. �वनोद �वनायक KहाL,े यांजकडून :- 

 "5. P. 110, करावे से^टर 32 मधील धारण 

तलाव (हो�डींग पाँड) ची सुधारण व सुशो	भकरण 

करणे. 

20 

जून 

1680 

20/06/2017 

मजंूर 

 

7. Iी. �वनोद �वनायक KहाL,े यांजकडून :- 

नवी  नवी मंुबई मGये होणारे आंतररा:;4य Oवमानतळ 

9यामुळे होणार4 वाहतुक कlडी टाळLयासाठM 

पामबीच र19याला समांतर ऐरोल4 ते बेलापूर 

खाडीपुल येथे मंुबई महानगर 5ादे	शक Oवकास 

5ा=धकरण यांयामाफ# त मंुबईया धतzवर को1टल 

रोड बांधणे.  

21 

जून 

1681 

20/06/2017 

मजंूर 

 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ@ण संF5Gत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भHाय 

 8.  Iीम. लता भालचंN मढवी, यांजकडून :- 

"5. P. 47, से^टर 08 मधील ओमसाई ओनस# 

असो	सएशन, 	सGद4Oवनायक ओनस# असो	सएशन, 

से^टर 07 मधील सहयाV4 ओनस# असो	सएशन, 

	शव5ेरणा ओनस# असो	सएशन, व Zाने8वर 

माऊल4 ओनस# असो	सएशन मGये नवीन 

जलवा�हनी बसOवणे. 

22 

जून 

1682 

20/06/2017 

मजंूर 

 

9. Iीम. लता भालचंN मढवी, यांजकडून :-  

"5. P. 47, से^टर 08 मधील ओमसाई ओनस# 

असो	सएशन व 	सGद4Oवनायक ओनस# असो	सएशन 

मGये नवीन मल>न:1सारण वा�हनी बसOवणे. 

23 

जून 

1683 

20/06/2017 

मजंूर 

 

10. 

 

Iीम. लता भालचंN मढवी, यांजकडून :- 

"5. P. 47, मGये 1;4टलाईट बसOवणे. 

24 

जून 

1684 

20/06/2017 

मजंूर 

 

11. Iी. र�वNं उQदव इथापे, यांजकडून :- 

"माजी आयु^त यांया मे 2016 ते माच# 2017 

या कालखडंामGये 9यांनी जे >नण#य घेतलेले 

आहेत. 9यामGये काह4 >नण#य महारा:; 

महानगरपा	लका अ=ध>नयमाला न पाळता घेतलेले 

आहेत. सबब, 9यांनी घेतले�या सव# >नण#यांची व 

नवी मंुबई महानगरपा	लका आयु^तांया 

1तरावर4ल खाते>नहाय चौकशी (महारा:; 

महानगरपा	लका अ=ध>नयम 2011 मGये कलम 

56 मधील तरतुद4 अ!वये) मा. 1थायी स	मती 

यांयाकड े करावयाच े अपील तसेच कलम 53(1) 

अतंग#त मंजूर करावयाची 1वेछा >नव9ृती इतर 

Oवषयांवर4ल कायदेशीर तरतूद4ंचा अsयास क2न 

समप#क >नण#य घेLयाकर4ता चौकशी स	मती 

नेमणे. 

25 

जून 

1685 

20/06/2017 

मजंूर 

 

12. Iी. र�वNं उQदव इथापे, यांजकडून :- 

"से^टर 19 	भमाशंकर सोसायट4 ते उरण 

फा�याजवळील हायटUशन खाल4 लॉन लावून 

सुधारणा करणे. 

26 

जून 

1686 

20/06/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ@ण संF5Gत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भHाय 

13. Iी. र�वNं उQदव इथापे, यांजकडून :- 

"से^टर 19अे, नेrळ नवदगु# सोसायट4 ते वंडस# 

पाक#  ना�यालगतया र19याची नpयाने सुधारणा 

करणे.  

27 

जून 

1687 

20/06/2017 

मजंूर 

 

14. Iी. ह.रSचंN आTमाराम भोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 59, से^टर 11 वाशी नवी मंुबई येथील 

वेलकम बुक 1टोअस# ते कै. राधा सुदाम भोईर 

>नवास �ब�डींग येथील कमी pयासाया 

मल>न:1सारण वा�ह!या बदलून तेथे मोठया 

pयासाया मल>न:1सारण वा�ह!या टाकणे व 

तेथील फुटपाथची सुधारणा करणे व तेथे इंटरलॉक 

बसOवणे. 

28 

जून 

1688 

20/06/2017 

मजंूर 

 

15. Iी. $नवTृती शकंर जगताप, यांजकडून :- 

"5. P. 29 घणसोल4 2 या 5भागात 	सडको 

वसाहतीचा भाग येत आहे. से^टर 21 व 22 हे 

से^टर या 5भागात येतात. या से^टर मधील 

अतंग#त र19यांच े डांबर4करण केले नाह4. 9यामुळे 

येथील र�हवा8यांना खराब र19याया सम1येला 

तlड Eयावे लागत आहे. पावसाळयात पIरि1थती 

अजुन �बकट होते. सदरचा भाग हा 	सडको 

5ा=धकरणाकडून नवी मंुबई महापा	लकेकड े

ह1तांतर4त झाला आहे. तर4 येथील र19यांच े

डांबर4करण करणे.  

29 

जून   

1689 

20/06/2017 

मजंूर 

 

16. Iीम. सीमा Bचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

"5. P. 31, मधील आद4श^ती नगर येथील बाळू 

पाट4ल यांचे घराजवळील गटर व समथ#नगर येथील 

कैलास पोखरकर यांच े घराजवळील गटरांची उंची 

वाढOवणे व पदपथ द2ु1ती करणे. 

30 

जून 

1690 

20/06/2017 

मजंूर 

 

17. Iीम. सीमा Bचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

"5. P. 31, मधील समथ#नगरातील 5गती >नवास 

जवळील र19यावर हेpह4 डयुट4 Sलॉक लावणे. 

31 

जून 

1691 

20/06/2017 

मजंूर 
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18. Iीम. सरोज रो�हदास पाटCल, यांजकडून :- 

"5. P. 101, मधील आ�ोळी उ�डाणपुलाखाल4 

समाज हॉलमGये OपLयाया पाLयाची लाईन 

जोडLयात यावी व शौचालयाची pयव1था करणे. 

32 

जून 

1692 

20/06/2017 

मजंूर 

 

19. Iीम. सरोज रो�हदास पाटCल, यांजकडून :- 

"5. P. 101, मधील एकता Oवहार व >नल=गर4 

गाड#न सोसायट4 समोर4ल  गेटजवळ नवीन आसन 

pयव1था व >नवारा शडेची pयव1था करणे. 

33 

जून 

1693 

20/06/2017 

मजंूर 

 

20. Iीम. सरोज रो�हदास पाटCल, यांजकडून :- 

"5. P. 101, मधील पार	सक �हल येथे कंटेनर 

पो	लस चौकnची pयव1था करणे. 

34 

जून 

1694 

20/06/2017 

मजंूर 

 

21. Iी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून यांजकडून :- 

"5. P. 23, ऐरोल4, से. 09 व 10 येथील अतंग#त 

र19यांच ेडांबर4करण करणे.  

35 

जून 

1695 

20/06/2017 

मजंूर 

 

22. Iी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून :- 

"5भाग P. 23, ऐरोल4, से. 09 व 10 येथील 

पदपथांवर रे	लगं बसOवणे. 

36 

जून 

1696 

20/06/2017 

मजंूर 

 

23. Iीम. तनजुा Iीधर मढवी, यांजकडून :- 

"5. P. 83, जुईनगर मधील माकC टया सव# 

राखीव -लॉटच े ह1तांतरण 	सडकोकडून क2न 

घेऊन नागIरकांसाठM सुस�ज माकC ट लवकरात 

लवकर बनOवणे व मराठM शाळा P. 17 या 

बाजूला असले�या मोकळया जागेत शाळेचे 

सभागहृ बनOवणे. 

37 

जून 

1697 

20/06/2017 

मजंूर 

 

24. Iीम. तनजुा Iीधर मढवी, यांजकडून :- 

"5. P. 83, जुईनगर येथे मल>न:1सारण 

वा�ह!या मधील पाLयावर 5]Pया कrन तेच पाणी 

पIरसरातील झाड े व सोसाय�यांना मागणीनुसार 

पुरवून OपLयाया पाLयाची साव#�_क बचत करणे. 

38 

जून 

1698 

20/06/2017 

मजंूर 
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25. Iी. �वजय लYमण चौगलेु, यांजकडून :- 

"5. P. 07, =चचंपाडा येथे �यो>त#ल4ंग चाळ, 

जयभवानी चाळ व द9तमं�दर पIरसरात 

मल>न:1सारण वाह4!या टाकणे.  

39 

जून 

1699 

20/06/2017 

मजंूर 

 

26. Iी. �वजय लYमण चौगलेु, यांजकडून :- 

"5. P.07, =चचंपाडा येथे 1;4ट लाईट बसOवणे. 

40 

जून 

1700 

20/06/2017 

मजंूर 

 

27. Iी. �वजय लYमण चौगलेु, यांजकडून :- 

"5. P. 07, =चचंपाडा येथील अतंग#त र19याची 

सुधारणा करणे. 

41 

जून 

1701 

20/06/2017 

मजंूर 

 

28. Iी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

"5.. P. 12, से^टर-2 या �ठकाणी नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया यु.एच.पी (U.H.P) वा1तूचे 

बांधकाम करLयात येत आहे. तर4 वा1तू हूशार, 

गरजू तसेच होतक2 OवªÖtया#साठM 	मशन 

IAS/IPS ॲकॅड	मसाठM सुभVाआई बहूउददे	शय 

सं1थेया नावाने देणे.   

42 

जून 

1702 

20/06/2017 

मजंूर 

 

29. Iी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

"5.. P. 12, से^टर-2 मधील एल, आय, जी �पृ 

मधील घरांव2न Oवदयुत 5वाहाया मोठया 

वाह4!या आहेत. 5भागातील ओpहरहेड वायरच े60 

ते 65% काम पुण# झालेले असून उव#Iरत 

रा�हले�या �ठकाणांवर4ल भाग अ>तसंवेदन	शल 

असून 9या �ठकाणाहून दररोज 5000 ते 6000 

Oवदयाथz शाळेतून ये-जा कर4त असतात भOव:यात 

9या�ठकाणी अपघात होLयाची दाट श^याता असून 

उव#Iरत रा�हलेले बी-�पृ, सी-�पृ, ई-�पृ, 

डी-�पृ, मधील ओpहरहेड वायरच ेकाम चालू क2न 

भु	मगत क2न ªÖवे. 

43 

जून 

1703 

20/06/2017 

मजंूर 
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30. Iी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

"5. P. 12, से^टर-2 या �ठकाणी नवी मंुबई 

महानगरपा	लका अतंग#त जे मोकळे भुखडं आहेत 

9या भुखडंावर नवी मंुबई महानगरपा	लकेन े

सुशो	भकरण क2न ªÖवे तसेच 5भागाया मु�य 

5वेश«Öराया �ठेकाणी O5यांका हॉटेल जवळ 

भारतर9न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांया नावान े

भpय-�दpय कमान बांधनू देणे.   

44 

जून 

1704 

20/06/2017 

मजंूर 

 

31. Iी. स$ुनल बाळाराम पाटCल, यांजकडून :- 

"5. P. 92, दारावे येथील कै यशवंतराव चpहाण 

मैदानामGये नेrळ-दारावे पIरसरातील खेळाडू 

खेळLयासाठM येत असतात. सदर मैदानात 

खेळाडूनंा OवNांती घेLयासाठM 1टेज, तसेच 

5े,कांना बसLयासाठM 1टॅLड व संर,ण 	भतं, गेट 

बांधणे.  

45 

जून 

1705 

20/06/2017 

मजंूर 

 

32. Iी. स$ुनल बाळाराम पाटCल, यांजकडून :- 

"5. P. 92, दारावे येथील �हरा आकC ट हौ	सगं 

सोसायट4, नव>नवारा को.हौ.सोसायट4 ते गणेश 

कृपा सोसायट4पयuतचा र1ता नादrु1त झा�याने 

सदर र19याच े डांबर4करण व पदपथ सुधारणा 

करणे. 

46 

जून 

1706 

20/06/2017 

मजंूर 

 

33. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

"5. P. 82, जुईनगर से^टर-25 गणेश मैदानात 

ओपन िजम करणे.  

47 

जून 

1707 

20/06/2017 

मजंूर 

 

34. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

"5. P. 82, जुईनगर से^टर-24 येथील 

	सGद4Oवनायक सोसायट4 ते संुदरम सोसायट4पयuत 

मल>न:1सारण वा�हनी टाकणे.  

48 

जून 

1708 

20/06/2017 

मजंूर 

 

35. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

"5. P. 82, जुईनगर से^टर-24 येथील 

1मशानभूमीसमोर4ल असले�या भूखडंाला 

संर,ण	भतं (कंपाऊंड वॉल) बांधणे. 

49 

जून 

1709 

20/06/2017 

मजंूर 
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36. Iीम. उषा कृ[णा पाटCल, यांजकडून :- 

"	सडकोने शहर >नयोजन आराख�यात घणसोल4 

Oवभागातील से^टर 4 मGये खेळाच े मैदान 

यासाठM राखनू ठेवलेला भूखडं Pमांक 243 हा 

	सडकोकडून अ=ध�ह4त कrन 9या भूखडंाचा 

Oवकास करणे. 

50 

जून 

1710 

20/06/2017 

मजंूर 

 

37. Iीम. उषा कृ[णा पाटCल, यांजकडून :- 

"	सडकोने शहर >नयोजन आराख�यात घणसोल4 

Oवभागात बाजार मंडई व फेर4वाला या 

कारणांसाठM राखनू ठेवलेला भूखडं 	सडकोकडून 

अ=ध�ह4त  कrन 9या भूखडंाचा Oवकास करणे. 

51 

जून 

1711 

20/06/2017 

मजंूर 

 

38. Iीम. उषा कृ[णा पाटCल, यांजकडून :- 

"महासभेने बहूमताने मंजूर केले�या ठरावांची 

5भावी अमंलबजावणी करLयासाठM आ/ण 9या 

ठराव 51ताव Oवषयांची व1तुि1थतीदश#कता 

पा	लका सद1यांना व सम1त जनतेला मा�हती 

होLयासाठM Oवषयवार तप	शलावर 5	सGद4 छापील 

तसेच मा�हती तं_Zान सेवेया माGयमातनू 

करणे. 

52 

जून 

1712 

20/06/2017 

मजंूर 

 

39. Iीम. उ\वला �वकास झंजाड :-  

"नवी मंुबई महानगरपा	लकेकडून सGया सन 

2000 पयuत नवीन नळजोडणी देत आहे. परंतु जी 

घरे सन 2000 नंतर बांधले�या घरांना 9याचा 

लाभ 	मळत नाह4. जेणेकrन नागIरकांची गैरसोय 

होणार नाह4 व 9यांना पाLयापासून वं=चत रहाव े

लागणार नाह4 याकIरता सन 2015 पयuतया 

घरांना (1टँड पो1ट) साव#ज>नक नळ कमीत - 

कमी लोकांमGये देLयात यावा. 

53 

जून 

20/06/2017 

सभागहृात 

उपि1थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

40. Iीम. उ\वला �वकास झंजाड :-  

"5भाग P. 01, ई8वरनगर येथे 	सGद4 Oवनायक 

मं�दराबाजूला असले�या कचा र19याच े

काँPnट4करण कrन तेथे हेवी�युट4 गटार बांधLयात 

यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

 

54 

जून 

20/06/2017 

सभागहृात 

उपि1थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ@ण संF5Gत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भHाय 

41. Iीम. उ\वला �वकास झंजाड :- 

"5भाग P. 01, ई8वरनगर येथील पदपथांची, 

गटारांची दरुाव1था झाल4 असून 5भागातील 

दरुाव1थेत असले�या पदपथांची व गटारांची 

दrु1ती 9वर4त करLयात यावी, 

55 

जून 

20/06/2017 
सभागहृात 

उपि1थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

42. Iी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

"5. P. 49, कोपरखरैणे से^टर 9 व 10 तसेच 

से^टर 12 मधील ना�याला 	समUट काँPेट 

(P.C.C.) करणे.   

56 

जून 

1713 

20/06/2017 

मजंूर 

 

43. Iी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

"5. P. 49, कोपरखरैणे साईनाथ साईकृपा 

हौ.सोसायट4या ना�याया गाड#नला कंपाऊड वॉल 

बांधणे.  

57 

जून 

1714 

20/06/2017 

मजंूर 

 

44. Iी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

"5. P. 49, कोपरखरैणे संत वामनभाऊ भगवान 

बाबा उEयानाला सुस�ज गेट बसOवणे. 

58 

जून 

1715 

20/06/2017 

मजंूर 

 

45. Iीम. ^पालC 8क0मत भगत, यांजकडून :- 

"5. P. 96, नेrळ से^टर-16A, 16 व 18 येथील 

नादrु1त व गंजले�या 1;4टलाईट पोलया जागी 

नवीन आकष#क 1;4टलाईट पोल बसOवणे. 

59 

जून 

1716 

20/06/2017 

मजंूर 

 

46. Iीम. ^पालC 8क0मत भगत, यांजकडून :- 

"5. P. 96, नेrळ से^टर- 16 व 18 येथील 

सागरदश#न टॉवर व सी ~ीज टॉवर यांया 

पाठMमागे सOव#स रोडला असले�या जु!या दगडी 

बांधकामाया पावसाळी गटाराची आर.सी.सी. 

पGदतीने पुन#बांधणी करणे. 

60 

जून 

1717 

20/06/2017 

मजंूर 

 

47. Iीम. ^पालC 8क0मत भगत, यांजकडून :- 

"5. P. 96, नेrळ मGये �ठक�ठकाणी OवEयाथz 

व �ये:ठ नागIरकांकIरता >नवारा शडे उभारणे. 

61 

जून 

1718 

20/06/2017 

मजंूर 

 

48. Iीम. शभुांगी जग�दश गवत,े यांजकडून :- 

"5. P. 02, रामनगर मधील ई8वरनगर मुकंूद 

कंपनी येथे 20 दशल, 	लटर ओpहर हेड 

पाLयाची टाकn बांधणे. 

62 

जून 

1719 

20/06/2017 

मजंूर 

 



49. Iीम. शभुांगी जग�दश गवत,े यांजकडून :- 

5. P. 02, रामनगर मधील ई8वरनगर आदश# 

हाय1कूल शजेार4 12 	सटच े कंटेनर टॉयलेट 

बांधणे. 

63 

जून 

1720 

20/06/2017 

मजंूर 

 

50. Iी. गणेश गगंाराम KहाL,े यांजकडून :- 

"नवी मंुबईतील 5क�प�1त लोकांना ल\न 

काया#साठM अथवा इतर कोण9याह4 काय#PमासाठM 

नेrळ येथील आगर4-कोळी भवनाया भा�यामGये 

50% सवलत �दल4 जाते. 9या5माणे 	सडकोन े

बांधले�या वाशी येथील ए^झीबीशन सUटर मGये 

देखील 5क�प�1तांना भा�यामGये 50% सवलत 

Eयावी असे 	सडकोस कळOवणे.  

64 

जून 

1721 

20/06/2017 

मजंूर 

 

51. Iी. गणेश गगंाराम KहाL,े यांजकडून :- 

"5. P. 111, नेrळ मधील से^टर 58अे तसेच 

एन.आर.आय. या पाठMमागे असलेल4 खाडी 

Oवक	सत कrन 9या �ठकाणी नवी मंुबईतील 

नागर4कांसाठM पय#टन 1थळ तयार करावे. पय#टन 

1थळ तयार झा�यास नवी मंुबईतील सव# 

नागर4कांना 9याचा लाभ होणार आहे. 

65 

जून 

1722 

20/06/2017 

मजंूर 

 

52. Iीम. म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 48 पावणे-खरैणे एम.आय.डी.सी. येथील 

59येक घरात ओला व सुका कच}यासाठM 59येक 

घरासाठM कचराकंूडी उपलSध कrन देणे.  

68 

जून 

1725 

20/06/2017 

मजंूर 

 

53. Iीम. म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 48 पावणेगांव 1मशानभमूीमGये लाकडाची 

pयव1था 9याच5माणे बहुउ�ेशीय कम#चार4 नेमणूक 

करणे.  

69 

जून 

1726 

20/06/2017 

मजंूर 

 

54. Iीम. म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 48 पावणे-खरैणे एम.आय.डी.सी. 

भागातील र1ते व सांडपाणी रासाय>नक पाणी 

वाहून नेLयासाठM बं�द1त गटारे बांधणे.  

70 

जून 

1727 

20/06/2017 

मजंूर 

 

55. Iीम. सगंीता स�ंदप KहाL,े यांजकडून :- 

"5. P. 45, कोपरखरैणे मधील पदपथांची दrु1ती 

लवकरात लवकर करणे. 

71 

जून 

1728 

20/06/2017 

मजंूर 

 

56. Iीम. सगंीता स�ंदप KहाL,े यांजकडून :- 

"5. P 45, कोपरखरैणे मधील मु�य र19यांवर 

(राजधानी 1वीटसमोर) से. 3, कोपरखरैणे तसेच 

(रो�हत मसाला समोर) से. 6, कोपरखरैणे नवी 

मंुबई येथे हायमा1ट बसOवणे. 

72 

जून 

1729 

20/06/2017 

मजंूर 

 



57. Iीम. सगंीता स�ंदप KहाL,े यांजकडून :- 

"5.  P. 45, कोपरखरैणे मधील से. 6, 3 व से. 

7 मधील र19यांच ेडांबर4करण करणे. 

73 

जून 

1730 

20/06/2017 

मजंूर 

 

58. Iी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 30, मधील घणसोल4 से^टर 15 येथील 

भूखडं P. 25 शाळेसाठM राखीव आहे. या 

शाळेसाठM राखीव असले�या महापा	लकेया 

भूखडंावर शाळेची इमारत बांधणे.   

74 

जून 

1731 

20/06/2017 

मजंूर 

 

59. Iी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 30, मधील घणसोल4 से^टर 15 येथील 

भूखडं P. 27 हा भूखडं उदयानासाठM राखीव आहे. 

या महापा	लकेया भूखंडामGये उªÖन Oवक	सत 

करणे. 

75 

जून 

1732 

20/06/2017 

मजंूर 

 

60. Iी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

"5. P. 30, मधील घणसोल4 से^टर 13 येथील 

भूखडं P. 01 हा ]Pडा संकुलासाठM राखीव आहे. 

या महापा	लकेया राखीव भूखडंावर ]Pडा संकुल 

बांधणे. 

76 

जून 

1733 

20/06/2017 

मजंूर 

 

 

                                                                   सहC/- 

(BचLा बा�व0कर) 

महानगरपा�लका सBचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


