
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

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

म�ह!याया (मुळ सभा 19 मे 2017) सव'साधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची 

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

 

�वषय �. 02.  

�दनांक 20 जून 2017 
           9<नो=तरे 

$नण�य -             मंजूर 

�वषय �. 06.  

�दनांक 20 जून 2017 

पनवेल महानगरपा	लकेकर8ता सुखापुर येथे 150 मी.मी. @यासाची 

नळजोडणी देऊन माहे एD9ल ते 15 जुन अखेर दरवषG 5.00 द.ल.ल8. 

पाणी देणेया 95तावाबाबत, आयुHतांच े�दनांक 18/04/2017 च ेपK 

L.नमंुमपा/श.अ./635/2017. 

ठराव �. 1734. 

�दनांक 19 मे 2017 

"पनवेल महानगरपा	लकेकर8ता सखुापरु येथे 150 मी.मी. @यासाची 

नळजोडणी देऊन माहे एD9ल त े15 जुन अखेर दरवषG 5.00 द.ल.ल8. पाणी 

देणेया 95तावात नमदू के�या9माणे पनवेल महानगरपा	लकेस नमुमंपाने 

ठरवनू �दले�या अट8 व शतGची पतु'ता कQन घेवनू सSयाया उ!हाळा व 

पनवेल शहराची पाणी टंचाई Dवचारात घेता पनवेल महानगरपा	लकेस 

सखुापरू येथे 150 मी.मी. @यासाची नळजोडणी देऊन शSुद पाणी परुवठा 

करVयासाठW माहे एD9ल त े15 जून अखेर दरवषG 5.00 द.ल.ल8. 9Xत�दनी 

पाणी देVयास, महाराYZ महागनरपा	लका अ[धXनयम, कलम 201 अ!वये 

पनवेल शहर महानगरपा	लकेस पाणी परुवठा करVयाया अट8 शतGस तसेच 

Q. 9.00 9Xत 1000 ल8टर एव\या दराला, 95तावात नमदू करVयात 

आले�या बाबींसह, सचुDव�या9माणे, मजुंर8 देVयात यावी." 

$नण�य -             नामंजूर 

  

  



महानगरपा�लकेने मजूंर केले,या आ.ण उ0चत काय�वाह3साठ4 पाठ�वले,या ठरावांची याद3 

             माहे 19 मे 2017 ची सव�साधारण तहकूब सभा  

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

1. 

 

:ी. बहादरु ;<लोक�सहं ;ब>ट  :- 

9भाग L. 08 [चचंपाडा – गवतवेाडी येथील संपूण' 

भागात मलXन:5सारण वा�हनी टाकणे. 

09 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला 

2. :ी. बहादरु ;<लोक�सहं ;ब>ट :- 

9भाग L. 08 [चचंपाडा - गवतवेाडी भागातील 

गवतवेाडी व थॉमसन कंपनीया शजेार8 असलेले 

मानवी व5तीमSये गटारे व पदपथ बसDवणे. 

10 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

3. :ी. बहादरु ;<लोक�सहं ;ब>ट :- 

"9भाग L. 08 [चचंपाडा नाका कै. सुXनल चौगुले 

चौक व cरलायबल कंपनी समोर पथसंकेत लावणे. 

11 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

4. :ीम. सलजुा सदं3प सतुार, यांजकडून :- 

"9. L. 99 अतंग'त नQेळ सेHटर 19, येथील 

यशवंतराव च@हाण Ldंडागणाची सुधारणा करणे या 

कामा अतंग'त करणेत येत असलेले 5केट पाक' चे 

काम जुलै 2016 मSये बंद करVयात आले आहे. 

तर8 सदर काम सु6 करVयात यावे व लवकरात 

पुण' करणे.    

12 

मे   

1735 

20/06/2017 

मजंूर 

 

5. :ीम. सलजुा सदं3प सतुार, यांजकडून :- 

"9. L. 99 अतंग'त नQेळ सेHटर 19, येथील 

यशवंतराव च@हाण Ldंडागणातील कeयुXनट8 हॉल, 

ओपन 5टेज व =याया बाजुला चgिजग Qम, 

कबhडी कोट' आ4ण बॅट	मटंन कोट'चे काम 

काढVयात आले होते. तर8 ते लवकरात लवकर 

पुण' करणे.  

13 

मे   

1736 

20/06/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

6. :ीम. सलजुा सदं3प सतुार, यांजकडून :- 

"9. L. 99 मधनू करावे kकंवा फेज 2 ला 

जाणेसाठW पुवG असणारे रे�वेZॅक वर8ल फाटक बंद 

झा�यामुळे येथील नागcरकांना सेHटर 25 येथील 

noज वQन जावे लागते व ते लांब प�याच ेहोत.े 

तर8 माpया 9भागात सेHटर 23-बी येथील 2लॉट 

L. 45 या मागे करावे साईडला जोडणारा 

5कायवॉक oीज बांधणे.  

14 

मे   

1737 

20/06/2017 

मजंूर 

 

7. :ी. $नवतृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

"14 qडसgबर 2016 रोजी 	सडको 9ा[धकरणाकडून 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेकड े घणसोल8 नोड 

ह5तांतर झाला आहे. =यानुसार समाज 

उपयोगासाठW सन 2010 या 	सडको 9ा2त 

घणसोल8 नोडया नकाशा नुसार माpया 9भाग 

L.29 घणसोल8 2 मSये येत असले�या सेHटर 

21 मधील भूखडं L.2 हा शाळेसाठW राखीव 

ठेवलेला आहे. 9भाग L. 29 या 9भागात 

वाढणार8 लोकसंrया Dवचारात घेता,9ाथ	मक व 

माSय	मक शाळेची इमारत होणे गरजेची आहे. 

तर8 सेHटर-21मधील भूखडं L.2 हा 

महापा	लकेया ताsयात घेवून इय=ता 1 ते 7वी 

9ाथ	मक व 8वी ते 10वी माSय	मक मराठW 

शाळेसाठW इमारत बांधणे.  

15 

मे   

1738 

20/06/2017 

मजंूर 

 

8. :ी. $नवतृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

"9. L. 29 घणसोल8 2 या 9भागात येणाtया 

सेHटर 21 मSये 	सडको 9ा[धकरणाकडून भू	मगत 

व उच5तर8य जलकंुभ बांधVयासाठW भूखडं राखीव 

ठेवला आहे. सेHटर 21 व 22 या भागाला योuय 

9माणात पाणी पुरवठा होत नाह8. तसेच या 

भागात अजून मोठया 9माणात नागcरव5ती 

वाढणार आहे. या गोYट8 Dवचारात घेता सदरचा 

भूखडं 	सडकोकडून महानगरपा	लकेया ताsयात 

घेवून सेHटर 21 येथे भू	मगत व उच5तर8य 

जलकंुभ बांधणे.  

16 

मे   

1739 

20/06/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

9. :ी. $नवतृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

"9. L. 29 घणसोल8 2 येथील अनंतनगर येथे 

फार पूवG पासून तलाव आहे. “छKपती 	शवाजी 

महाराज तलाव” या नावाने हा तलाव ओळखला 

जात आहे. या �ठकाणी तळवल8 गांव, घणसोल8 

गांव व पcरसरातील गणेश Dवसज'न तसेच 

नवराKौ=सवातील देवीच े Dवसज'न केले जात आहे. 

न@या मंुबईतील तलावांच ेसुशो	भकरण झाले आहे. 

तर8 घणसोल8 गावातील या तलावाच ेसुशो	भकरण 

करVयात येवून, या �ठकाणी तलावाया भोवती 

जाँ[गग Zक, लहान मुलांसाठW खेळ सा�ह=य 

कवीक¼Ö, नागcरकांना बसVयास बँच व ए.ल.डी. 

�द@यांचा वापर कQन या तलावाच े सुशो	भकरण 

करणे.  

17 

मे   

1740 

20/06/2017 

मजंूर 

 

10. :ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

"मा. zी. संद8प ठाकूर सो यांनी नवी मंुबई 

महानगरपा	लका नगररचना Dवभागाया Dवरोधात 

सन 2016 मSये !यायालयात पाक{ग आ4ण आर. 

जी. (R.G.) संदभा'त दावा दाखल केला होता. 

=यावQन !यायालयाच े आदेश आ�यानंतर 

महानगरपा	लकेया ह~ीतील एल.आय. जी. �पु 

मधील सी.सी./ओ.सी.(C.C./O.C.) देVयाचे 

थांबDवले आहे. =यावर आप�याला धोरणा=मक 

Xनण'य घेणे.  

18 

मे   

1741 

20/06/2017 

मजंूर 

 

11. :ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

"9. L. 12, सेHटर-2 मधील भारतर=न 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उªÖन, �ान�दप 

शाळेमागील उªÖन तसेच जनता माक� ट शजेार8ल 

असले�या उªÖनाया लोखडंी जा�या तुटून 

पड�यामुळे =या चोर8ला जातात. =यामुळे उªÖनाला 
नDवन व चांग�या दजा'या लोखडंी जा�या लावून 

उªÖन अªÖवत कQन देणे.  

19 

मे   

1742 

20/06/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

12. :ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

"9. L. 12, सेHटर-2 मधील �ान�दप शाळेया 

पटांगणाया आवारात पो	लस चौकd आहे. परंतु =या 

�ठकाणी पो	लस नस�याकारणाने =या पो	लस चौकdचा 

गैर9कारे वापर होत असून ता=काळ ती पो	लस चौकd 

�ान�दप शाळेला ह5तांतर8त करणे.  

20 

मे   

1743 

20/06/2017 

मजंूर 

 

13. :ी. जयवतं द. सतुार, यांजकडून :- 

"नवी मंुबई महानगरपा	लकेची घनकचरा संकलन, वहन 

Dव�हेवाट8शी Xनगडीत सव' बाबी आ4ण व5तु Xनय	मत 

करVयासाठW उपDवधी तयार करVयात यावी. सदर 

उपDवधीमSये साव'जXनक �ठकाणी, नवी मंुबई 

महानगरपा	लका1ेKामSये नागर8 घनकचरा Xनमा'ण 

करणाtया 9=येकास आ4ण कोण=याह8 @यHतीची मालकd 

kकंवा ताsयात असलेल8 9=येक इमारत या साठW 

उपDवधी तयार करावी. जेणेक6न नवी मंुबई महापा	लका 

1ेKामSये 5वछतेया �Yट8ने दंडा=मक काय'वाह8 करता 

येईल. तर8 उपDवधी करणे.  

21 

मे   

1744 

20/06/2017 

मजंूर 

 

14. :ी. जयवतं द. सतुार, यांजकडून :- 

"नवी मंुबई महानगरपा	लकेमSये 9=येक Dवभागाया 

नागर8 कामांया XनDवदा काढ�या जातात ठेकेदार सदर 

XनDवदा अ[धक kकंवा कमी भरत असतात. =यानुसार 

=यांस कामाची वक' ऑड'र �दल8 जाते. =यानुसार ठेकेदार 

कामे करतात. काम के�यानंतर =यास kकती �दवसांनी 

nबल देणे अपे01त आहे. nबल देणेबाबत Xनयमावल8 

तयार करणे.  

22 

मे   

1745 

20/06/2017 

मजंूर 

 

15. :ी. Gकशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

"इतर रा�याया महानगरपा	लकां9माणे नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया ह§ßतून जाणारे जे राYZ8य महामाग' 

(National Highway), रा�य महामाग' (State 

Highway) व �तुगती महामाग' जात आहेत. त े नवी 

मंुबई महानगरपा	लकेने 5वत:कड ेह5तांतर8त करणे. 

23 

मे   

1746 

20/06/2017 

मजंूर 

 

16. सौ. Iपाल3 GकJमत भगत, यांजकडून :- 

"9. L. 96, ने6ळ सेHटर-16ए, 16 व 18 येथील 

नागcरकांना चालVयासाठW बॅर8अर �d वॉकेnब	लट8 

संदभा'तील त=सम कामे (फुटपाथ, द6ु5ती, रॅeप 

बनDवणे, सक' ल कर8ता �ील बसDवणे व रंगकाम करणे) 

लवकरात लवकर करणे.   

24 

मे   

1747 

20/06/2017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

17. सौ. Iपाल3 GकJमत भगत, यांजकडून :- 

"9. L. 96, ने6ळ सेHटर-16ए, 16 व 18 येथे जेYठ 

नागcरकांना DवzांतीसाठW Xनवारा शडे उभारणे.  

25 

मे   

1748 

20/06/2017 

मजंूर 

 

18. सौ. Iपाल3 GकJमत भगत, यांजकडून :- 

"9. L. 96, ने6ळ सेHटर-16ए येथील भूखडं [ग. 150 

च 151 या चारह8 बाजुने मजबुत संर1क 	भतं 

बांधणे.  

26 

मे   

1749 

20/06/2017 

मजंूर 

 

19. :ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

9भाग L. 97, सेHटर-20 डी टाईप बालाजी मं�दराया 

मागे मोकळा भुखंड आहे. तेथ ेसSया अन[धकृत झोपडप¼ß 

असून तो भुखंड गाड'नसाठW राखीव आहे. तर8 =या जागी 

मुलांसाठW =वर8त गाड'न उपलsध क6न देणे. 

27 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

20. :ी. का�शनाथ वामन पवार यांजकडून :- 

"9भाग L. 97, आगर8 कोळी भवनया मागील बाजूर 

मोकळा भुखंड आहे. तर8 =या जागी मुलांसाठW, जेYठ 

नागर8कांसाठW गाड'न उपलsध कQन देणे. 

28 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

21. :ी. का�शनाथ वामन पवार यांजकडून :- 

9भाग L. 97 मधील सव' मोकळया भुखंडावर =वर8त 

संर1क लोखंडी कंुपण घालणे. 

29 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

22. :ीम. शुभांगी जग�दश गवत,े यांजकडून :- 

"रामनगर येथ ेओपन िजम बांधणे. 

30 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

23. :ी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून :- 

"रामनगर �दघा येथील मुकंुद कंपनीजवळील 

महानगरपा	लकेकड े एम.आय.डी.सी. कडून ह5तांतरण 

झाले�या 2लॉटवर आरोuय कg � बांधणे. 

31 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला 
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24. :ी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून :- 

सुभाषनगर येथे दश ल1 	लटर (10,00,000) 1मतेची 

ओ@हर हेड पाVयाची टाकd बांधणे. 

32 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

25. :ी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून :- 

"इलठणपाडा येथील मुrय पावसाळी ना�याच ेक!हैयानगर 

येथ ेकॉkLट8करण क6न नाला बांधणे. 

33 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

26. :ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

"9भाग Lं. 55, कोपरखैरणे सेHटर 11 येथील जॉगींग 

Zक व खैरणे गाव तलाव येथे सुर1ा र1कांसाठW कॅबीन 

पुरDवणे. 

34 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

27. :ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

"9भाग Lं. 55, कोपरखैरणे सेHटर 11 येथील जॉगींग 

Zकवर लांबीया �दशनेे अंतर दश'Dवणारे फलक लावणे. 

35 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

28. :ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

9भाग Lं. 55, खैरणे गांव येथे बुSद Dवहार समोर 

9वेश«Öर कमान बांधणे. 

36 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

29. :ीम. ऋचा रामचMं पाट3ल, यांजकडून :- 

"9भाग L. 79, सानपाडा सेHटर 07 येथील 	सडकोकाल8न 

	सताराम मा5तर उªÖन Dवक	सत करणे. 

37 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

30. :ीम. ऋचा रामचMं पाट3ल, यांजकडून :- 

"9भाग L. 79, सानपाडा सेHटर 11, ना�यामSये मगर8च े

अि5तव व 9दषुणाचा Kास, यासाठW नाला क@हर करावा 

kकंवा संर1क 	भतं घालावी व पcरसर 5वछ ठेवणे. 

38 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  
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ठराव �. व  

�दनांक 
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31. :ीम. ऋचा रामचMं पाट3ल, यांजकडून :- 

"9भाग L. 79, सानपाडा सेHटर 9, झाशीची राणी 

मैदानाची संर1क 	भतं बांधणे. 

39 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

32. :ीम. कमल धनाजी पाट3ल, यांजकडून :- 

"नवी मुबंई महानगरपा	लका शाळा L. 76 व 105 �हदं8 

माSयमाची शाळा स6ु आहे. या शाळेया इमारतीमSये नवीन 

मराठW माSयमाची शाळा स6ु करVयात यावी. शाळा L. 76 

या इमारतीमSये सSया बालवाडी त े8 वी �हदं8 माSयमाची 

शाळा स6ु आहे तसेच शाळा L. 105 माSय	मक शाळेत 9 

वी त े 10 वी पय�त �हदं8 व मराठW माSयमाची शाळा सQु 

आहे. याच इमारती मSये मराठW बालवाडीच े दोन वग' 

भरतात. =यामSये जवळ-जवळ 121 DवªÖथG 	शकत आहेत. 

पण =यांना =या �ठकाणी महापा	लकेची 1 ल8 त े8 वी मराठW 

माSयमाची शाळा नस�यामळेु =यांना खाजगी शाळेत जावे 

लागत आहे. eहणून =या �ठकाणी मराठW माSयमाची नवीन 

शाळा सQु करावी. जेणेकQन =या DवªÖ�या�ना =याच शाळेत 

पढु8ल 	श1ण घेता येईल. शाळेया आजूबाजूया सव' 

पcरसरात 100% मराठW लोकव5ती आहे. माK =या �ठकाणी 

�हदं8 शाळा अस�यामळेु =यांना पढु8ल 	श1णासाठW दसुtया 

शाळेत जावे लागत.े आप�या शाळेत एका सKात मराठW व 

एका सKात �हदं8 शाळा सQु के�यास जवळपासया सव'च 

घटकांना मोफत 	श1णाची सोय होईल. =यासाठW आपण 

लवकरात लवकर नवीन मराठW शाळा सQु करणे. 

40 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

33. :ीम. मो$नका लNमीकांत पाट3ल, यांजकडून : - 

"घणसोल8 Dवभागातील पावसा�यापूवGची सव' कामे 

करVयात यावीत व सव' नाले, गटारे, Dवह8र8 यांची 

साफसफाई करणे. 

41 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

34. :ीम. मो$नका लNमीकांत पाट3ल, यांजकडून : - 

"घणसोल8 Dवभागातील र5ते व पदपथांची दQु5ती करणे. 

42 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  
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नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

35. :ीम. मो$नका लNमीकांत पाट3ल, यांजकडून : - 

घणसोल8 Dवभागातील Dवªåतसंबंधी सव' सम5या तपासून 

जु!या वायस', केबल काढून नवीन केबल लावणे, नवीन 

qडपी बॉHस लावणे, जुने 5Z8टलाईट खांब काढून आव<यक 

=या�ठकाणी नवीन खांब लावणे. 

43 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

36. :ी. लNमीकांत नामदेव पाट3ल, यांजकडून :- 

घणसोल8 Dवभागातील 9भाग L. 27 अंतग'त सेHटर – 25 

मSये �दवाब=तीची सोय करणे. 

44 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

37. :ी. लNमीकांत नामदेव पाट3ल, यांजकडून :- 

9भाग L. 27, 28 व 29 अंतग�त एकह8 माक� ट उपलsध 

नाह8. 9भाग L. 27 अंतग�त घणसोल8 गावाया 

सुQवातीला अजु'नवाडीला लागून जो नाला आहे तो नाला 

बं�द5त कQन (ना�यावर 5लॅब टाकून) तेथील 

DवभागासाठW माक� ट (@यवसाXयक गाळे) व पे ॲVड पाक�  

(पाkक� गची) सुDवधा करणे. 

45 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

38. :ीम. उOवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

9भाग L. 01, ई<वरनगर येथील संपूण' 9भागातील Dवªåत 

वायर भू	मगत करणे. 

46 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

39. :ीम. उOवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"9भाग L. 01, ई<वरनगर, येथील गट L. 40 �या 

	सडकोया 1300 चौ.मी. भूखंडावर आरोuय कg �, @यायाम 

शाळा, बचत गट भवन, वाचनालय याकcरता बहुउ~ेशीय 

इमारत बांधणे. 

47 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

40. :ीम. उOवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"9भाग L. 01 ई<वरनगर येथ े संपूण' 9भागात नवीन 

सेवरेज लाईन(मलXन:5सारण वा�हनी) टाकणे. 

48 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  
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41. :ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

"9. L. 54, मधील, वाशी सेHटर-28 व 29 मधनू 

वाहणारा उघडा नाला हा नागर8 व5तीतुन वाहणारा 

एकमेव नाला आहे. ना�याया दो!ह8 बाजूस र5ता 

आहे. सदर र5=यावर8ल वाहतुक 9चडं 9माणात वाढल8 

असून कोपरखरैणे कडून पामबीच मागा'ला जाVयासाठW, 

ट8ट8सी रबाळे येथे जाVयासाठW, एपीएमसी माक� टमSये 

जाVयासाठW सदर ना�याया बाजूकडील र5ता अQंद 

अस�याने वाहनांची 9चडं क�डी गे�या वष'भरात �दसून 

येत आहे. उघhया ना�यामुळे डास व इतर घाणीचा 

9ादु'भाव जाणवतो. परंतु आता =यात वाहन क�डीमुळे 

होणाtया 9दषुणाची भर झाल8 आहे. सदर नाला बं�द5त 

कQन =या ना�यावर8ल मधला र5ता दो!ह8 बाजूकडील 

वाहतुकdस वापर�यास वाहतुक क�डी कमी होईल. तसेच 

ना�यामुळे होणार8 रोगराई व दगु�धीस आळा बसेल. 

ना�यावर8ल र5ता मुrय वाहतुकdस तर दो!ह8 

बाजूकडील सSया असलेला रसता सDव'स रोड eहणून 

वापरता येईल. तर8 सदर ना�यावर र5ता बांधVयाची 

अXतशय गरज अस�याने याबाबत योuयती काय'वाह8 

करणे.  

49 

मे   

1750 

20/06/2017 

मजंूर 

 

42. :ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

"9. L. 54 मधील, वाशी सेHटर 28 व 29 मधील सव' 

अतंग'त र5ते अXतवYृट8मुळे उंचसखल झाले असून 

र5=यावर बरेच खhड े आहेत. बtयाच �ठकाणी 

र5=यावर8ल डांबर वाहून गे�याने र5त े Xनट दQु5त 

झाले नस�याने संपूण' र5=याची पाहणी कQन योuयती 

दQु5ती व डांबर8करण तातडीने करणे.  

50 

मे   

1751 

20/06/2017 

मजंूर 
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43. :ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

"9. L. 54, सेHटर 29 मधील डायमडं गहृXनमा'ण स5ंथा त े

सीट8 कॉन'र 1 या पाठWमागील बाजूस 500 मीटर X 20 

मीटरचा Z8बे�ट असनू, Z8बे�ट लगत असणाtया ना�यामधुन 

सतत सोसायट8मSये येणाtया Dवषार8 सापांचा व भरु�या 

चारांचा 9दभुा'व वाढ�याने तथेील नागर8कांनामSये 	भतीच े

वातावरण तयार झालेले आहे हा Kास कमी होVयासाठW, 

नाला व Z8बे�टया मधून 20 X 500 मीटर लांबीची व 6 

फुट उंचीची 	भतं बांधणे. 

51 

मे   

1752 

20/06/2017 

मजंूर 

 

44. :ी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

"	सलंबम कला ह8 5000 वषा' पासूनची 9ा[चन कला आहे. 

या कलेचा उपयोग 9ा[चन युSदापासून होत आहे. तसेच 

ह8 कला म�हलांना अवगत झाल8 तर सव' म�हला 

5वर1णासाठW स1म राहतील. तर8 ह8 कला 

जोपासVयासाठW व आप�या सं5कृतीया या महान 

कलेसाठW नवी मंुबई महानगरपा	लकेमाफ' त उपLम राबवले 

जावेत. तसेच नवी मंुबई महानगरपा	लकेया शाळेत दर 

आठवhयाला या कलेच े मोफत 9	श1ण वग' भरवVयात 

याव े जेणे कQन या कलेब§ल आजया युवा Dपढ8ला व 

म�हलांना �ान 9ा2त होईल व 5वर1णासाठW समथ' 

होतील. तसेच 2 मे 2017 रोजी कोपरखैरणे येथ े “ऑल 

महाराYZ 	सलंबम असो	शएशन” माफ' त झाले�या 

काय'Lमात 	सलंबम कलेच े 9द'शन झाले. यावेळी ACP 

kकरण पाट8ल यांनी Dव¢या�या�ना कौतुकाची थाप देऊन 

	सलंबम कलेला जोपास!याच े आ@हान �दले आहे. तर8 

नवी मंुबई महानगरपा	लकने हे आ@हान ि5वकाराव,े 

52 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

45. :ीम. स$ुनता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

"9. L. 87 या भौगो	लक सीमा 1ेKातील मनपान े

उभारले�या Xनवारा शेड व ओजस हॉि5पटलमSये 

असले�या मोक�या साव'जXनक जागेवर बालवाडी, 

अगंणवाडी कg �ांची उभारणी करणे.  

53 

मे   

1753 

20/06/2017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

46. :ीम. स$ुनता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

"9. L. 87, मधील सेHटर 8 मधील राजzी शाहू 

महाराज उªÖनालगत असले�या जु!या साव'जXनक 

शौचालयाची पुन'बांधणी अथवा वाढ8व बांधकाम कQन 

=या�ठकाणी म�हला वगा'साठW सुलभ 9साधन गहृाची 

तरतूद करणे.  

54 

मे   

1754 

20/06/2017 

मजंूर 

 

47. :ीम. स$ुनता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

"9. L. 87 मधील जु!या दगडी बांधकामांया पावसाळी 

गटारांची दरुाव5था झाल8 अस�याने आर.सी.सी. 

पSदतीने पुन'बांधणी करणे.  

55 

मे   

1755 

20/06/2017 

मजंूर 

 

48. :ीम. वैशाल3 तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

"9भाग L. 51 मSये हेवी hयुट8 गटर बनDवणे. 

56 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

49. :ीम. वैशाल3 तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

9भाग L. 51, मSये पथ�द@यांची दरुाव5था झाल8 आहे. 

=यामुळे 9भागातील पथ�दव ेन@याने बसDवणे. 

57 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

50. :ीम. �दSया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

कg �शासनाने अपंग शsदाऐवजी �द@यांग शsदाचा वापर 

करVयांकcरता शासन आदेश काढून अंमलबजावणीकcरता 

सवा�ना 95ताDवत केलेला आहे. =याअनुषंगाने 

महापा	लकेया अपंग 	श1ण, 9	श1ण व सेवासुDवधा 

कg �ाच े नाव बदलून �द@यांग 	श1ण, 9	श1ण व  

सेवासुDवधा कg � करणे. 

58 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

51. :ीम. �दSया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया माSयमातून 	सडको«Öरा 

बांधVयात आले�या इमारती �यांना 25 वषा'हून अ[धक 

kकंवा धोकादायक झाले�या इमारतीना 2.5 एफ.एस.आय. 

रा�य शासनाया माSयमातून मंजूर8 देVयात आलेल8 

आहे. =याच धतGवर नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 

ह§ßतील खाजगी सोसायट8 व 2लॉट धारकांना सुSदा 2.5 

एफ.एस.आय. 	मळावा याकcरता 95ताव तयार कQन 

रा�यशासनाया मा!यतेकcरता पाठDवVयांत याव.े 

जेणेकQन खाजगी सोसायट8 व 2लॉट धारकांना सुSदा 2.5 

एफ.एस.आय. 9ा2त करता येईल, 

59 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

52. :ीम. �दSया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

वाशी, सेHटर-6 येथून सायन-पनवेल हायव े ओलांडून 

वाशीगांव बस5थानक जाणाtया मुrय र5=यावर खूप 

अपघात झालेले आहेत व बहुतांशवेळा 	सuनल बंद 

अस�याकारणाने नागcरकांना सायन-पनवेल हायव े

ओलांडVयाकcरता मोठW कसरत करावी लागते व kक=येक 

वेळा अपघाताला सामोरे जाव ेलागत.े तर8 वाशी, सेHटर-6 

येथून सायन-पनवेल हायव ेत े वाशीगांव बस5थानकापय�त 

फूट ओ@हर oीज (FOB) बांधणे. 

60 

मे   

20/06/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस�यामुळे 

बारगळला  

53. :ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

"9. L. 108, सेHटर 48 शाळेजवळील फूटपाथला 

लागून बॅर8गेट लावणे.  

61 

मे   

1756 

20/06/2017 

मजंूर 

 

54. :ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

"9. L. 108, सेHटर 50W येथील E-toilet जवळील 

मोक�या जागेवर सुशो	भकरण करणे.  

62 

मे   

1757 

20/06/2017 

मजंूर 

 

55. :ी. 0गर3श काUहा Vहा<,े यांजकडून :- 

"9.  L. 95, येथील कै.पंqडत रामा भगत उªÖनात 
�वेल ऑफ नवी मंुबई येथे �या9कारे ओपन िजम 

बनDवले आहे. =याच9कारे सदर उªÖनातह8 ओपन िजम 

बनDवणे.  

63 

मे   

1758 

20/06/2017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ.ण सं678त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ9ाय 

56. :ी. 0गर3श काUहा Vहा<,े यांजकडून :- 

"9. L. 95, मधील हनुमान मं�दरापासून ते खडंोबा 

मं�दरापय�त गटर व पदपथांची दरुाव5था झाल8 आहे. 

=यामुळे तेथे न@याने गटर व पदपथ बनDवणे.  

64 

मे   

1759 

20/06/2017 

मजंूर 

 

57. :ी. 0गर3श काUहा Vहा<,े यांजकडून :- 

"9. L. 95, मधील खडंोबा मं�दरापासून ते zी. 

शांताराम ठाकूर यांया घरापय�त  गावातील मुrय 

र5=यावर8ल गटर व पदपथाची दरुाव5था झाल8 आहे. 

=यामुळे तेथे न@याने गटर व पदपथ बनDवणे. 

65 

मे   

1760 

20/06/2017 

मजंूर 

 

 

                                                                   सह3/- 

(0च<ा बा�वJकर) 

महानगरपा�लका स0चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 

 


