
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा�लके�या बुधवार, �दनांक 21/09/2016 रोजी भरले%या माहे स&ट(बर 

म�ह)या�या सव�साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं01&त आ3ण मसुदा 4व5पात 

खाल7ल8माणे आहे. :- 

 

;वषय =. 02.  

�दनांक 02 स&ट(बर 2016 

8>नो?रे 

 

@नण�य - मंजूर 

;वषय =. 03.  

�दनांक 02 स&ट(बर 2016 

नमंुमपा�या ;व;वध ;वभागांकर7ता डटेा �लझलाईन अEयावत 

करFया�या 84तावाबाबत, आयुGतांच े �दनांक 10/08/2016 च े पI 

=. नमंुमपा/का.अ.;व-1/556/2016. 

ठराव =. 1210.  

�दनांक 21 स&ट(बर 2016 

      "नवी मुबंई महानगरपा�लके�या ;व;वध ;वभागांकर7ता डटेा 

�लझलाईन अEयावत करणय्ा�या कामासबंधंातील 84तावात नमदू करFयात 

आले%या बाबींसह एकूण रGकम 5. 37 लाख, 14 हजार, 500 माI 

इतGया खचा�स, सचु;व%या8माणे, 8शासकQय मजूंर7 देFयात यावी" 

@नण�य - मंजूर  

;वषय =. 04.  

�दनांक 02 स&ट(बर 2016 

सन 2016-2017 सालाकर7ता औषधे खरेद7 करणेकर7ता 8शासकQय 

मा)यता �मळFया�या 84तावाबाबत, आयGुतांच े �दनांक 10/08/2016 च े

पI =. नमुमंपा/आरोTय/5275/2016. 

ठराव =. 1211.  

�दनांक 21 स&ट(बर 2016 

        "सन 2016-2017 सालाकर7ता नवी मुबंई महानगरपा�लका 

अतंग�त सव� 5Tणालयांकर7ता आव>यक असलेल7 औषधे खरेद7कर7ता 

@न;वदा 8U=या करणेस/जनऔषधी योजनेअतंग�त @न;वदेतील दरांपे1ा कमी 

दराने उपलWध औषधे/सिज�कल सा�हYय खरेद7 करFयास, अपे01त खच� 5. 

6 कोट7, 81 ल1, 81 हजार, 086 माI इतGया खचा�स, 84तावात नमदू 

करFयात आले%या बाबींसह, महाराZ[ महानगरपा�लका अ\ध@नयम कलम 

73 अ)वये, सचु;व%या8माणे, 8शासकQय मजूंर7 देFयात यावी" 

@नण�य - मजंूर  

 

 

 

सह7/- 

 (\चIा बा;व4कर) 

महानगरपा�लका स\चव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 
  



महानगरपा�लकेने मजूंर केले%या आ3ण उ\चत काय�वाह7साठ_ पाठ;वले%या ठरावांची याद7 

                                 माहे स&ट(बर 2016 म�ह)याची तहकूब सभा  

अ. 

=. 

नगरसेवकांची नांवे आ3ण सं01&त ;वषय ;वषय =. व 

म�हना 

ठराव =. व  

�दनांक 

अ�भ8ाय 

1. `ी. जयवतं द?ाIये सतुार, यांजकडून :- 

8. =. 81, �शरवणे मधील लघउुEयोग भागामbये 

कामधेन ूइमारती पासनू �दcया अपाट�म(ट पय�त ‘‘गणेश 

म�ंदरा माग�’’ पि>चम बाजूला गटर व पदपथाचे 

बांधकाम करणे. 

04 

स&ट(बर  

1212 

21/09/2016 

मजंूर 

 

2. `ी. जयवतं द?ाIये सतुार, यांजकडून :- 

8. =. 81, �शरवणे जुईनगर रे%वे 4टेशन पासनू 

कपीश gब%डस� मटेhरयल शाे5म पय�त र4Yयावर 

पावसाळी पाणी साच%याने दरवषi र4ता नाद5ु4त होतो. 

तर7 सदर र4Yयाचे काँU=ट7करण करणे 

05 

स&ट(बर 

1213 

21/09/2016 

मजंूर 

 

3. `ी. जयवतं द?ाIये सतुार, यांजकडून :- 

8. =. 81, �शरवणे मbये एम.आर.एफ शो5म त े

जुईनगर रे%वे 4टेशन पय�त मlुय गटर आहे. सदर 

गटारामbये �शरवणे गांव गांवठाण, ने5ळ सेGटर-1 

पhरसरातील सांडपाणी जात असत.े सदर नाला हा 

�सडकोने बांधकाम के%यापासनु केला नाह7, तर7 सदर 

भागातील आर.सी.सी. गटर बांधकाम करणे. 

06 

स&ट(बर 

1214 

21/09/2016 

मजंूर 

 

4. `ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

8. =. 12, सेGटर-1 मधील गणेश बाग सोसायट7 

मधील जे दोन धोकादायक रो-हाऊस आहेत. Yयावर 

काय�वाह7 करणेचा ठराव गे%या महासभेत पास करFयात 

आला होता. परंत ूअEयाप Yया धोकादायक रो-हाऊवरस 

काय�वाह7 झाला नाह7. तर7 सदर धोकादायक रो-

हाऊसवर काय�वाह7 करणे. 

07 

स&ट(बर 

1215 

21/09/2016 

मजंूर 

 

5. `ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :-  

8. =. 12, सेGटर-2 या �ठकाणी जे र4त ेआहेत. Yया 

र4Yया�या बाजूने नागर7कांना cयवि4थत चालता यावे 

यासाठ_ पया�यी पादचार7 फुटपाथ तयार क5न देणे. 

08 

स&ट(बर 

1216 

21/09/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

=. 

नगरसेवकांची नांवे आ3ण सं01&त ;वषय ;वषय =. व 

म�हना 

ठराव =. व  

�दनांक 

अ�भ8ाय 

6. `ी. सजं ूआधार वाड,े यांजकडून :-  

8. =. 12, सेGटर-1 मधील असलेले जनता 

माकn ट लगत असलेले गाड�न व oानद7प ;वEया 

म�ंदर शाळेमागील असले%या गाड�नचे सशुो�भकरण 

करणे तसेच गाड�नमbये व1ृांची लागवड करणे. 

09 

स&ट(बर 

1217 

21/09/2016 

मजंूर 

 

7. `ीम. तनजुा `ीधर मढवी, यांजकडून :- 

8. =. 83, जुईनगर येथील र4ता दभुाजकांत व 

�ठक�ठकाणी छोट7 छोट7 रंगीबेरंगी शोभेची झाड े

लावनू 8भागाच ेसशुो�भकरण करणे. 

13 

स&ट(बर 

1218 

21/09/2016 

मजंूर 

 

8. `ीम. तनजुा `ीधर मढवी, यांजकडून :- 

8. =. 83, जुईनगर येथील काह7 सोसायटयांना 

कचरा पेटया देणे आहे Yया ताबडतोब देणे. 

14 

स&ट(बर 

1219 

21/09/2016 

मजंूर 

 

9. `ीम. तनजुा `ीधर मढवी, यांजकडून :- 

8. =. 83, जुईनगर येथील मराठ_ शाळा =. 17 

त े हर7ओम म�ंदरासमोर7ल र4Yयाच े डांबर7करण 

करणे. 

15 

स&ट(बर 

1220 

21/09/2016 

मजंूर 

 

10. `ी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

8. =. 55, कापेरखैरणे, सेGटर-11 येथुन एक 

मोठा नाला वाहतो. सदर नाला रे%वे लाईन पासनू 

hरलाय)स uेश जवळील पलुापय�त पणुपणे 4लॅब 

टाकून काँU=ट7करण क5न wयावे. Yयामळेु फार 

मोठ_ मोकळी जागा उपलWध होईल. सदर जागेचा 

उपयोग या भागात भाजी माकn टसाठ_ अथवा पे 

ॲFड पाक�  साठ_ उपलTध क5न wयावी Uकंवा या 

भागात पिWलक गाड�न ह7 डcेहलप होवू शकतो. 

8थमदश�नी खच� मोठा असला तर7 Yयापासनू एक 

मोठा &लॉट नगरपा�लकेस उपलWध होईल, व 

Yयाचा फायदा सवा�नाच होवनू या भागातील 

लोकांची 8दषुणापासनू कायमची मGुतता �मळेल. 

यामbये पणेू ल1 घालनू पणू� अzयास क5न हे 

काम पणु�Yवास ने%यास पा�लकेस मोठा &लॉट 

�मळेल व उYपनाच ेसाधनह7 होईल. 

16 

स&ट(बर 

1221 

21/09/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

=. 

नगरसेवकांची नांवे आ3ण सं01&त ;वषय ;वषय =. व 

म�हना 

ठराव =. व  

�दनांक 

अ�भ8ाय 

11. `ी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

8. =. 55, कापेरखैरणे, सेGटर-11 येथुन एक 

मोठा नाला वाहतो. Yयातनू MIDC  चे 8दषुण 

यGुत पाणी 12 म�हने वाहत असत.े या ना%या�या 

बाजूने वाटचाल7साठ_ एक र4ता बनवलेला आहे. 

या रोड�या दो)ह7 बाजूने काह7 जागा आहे. या 

जागेत दो)ह7 बाजूने लांब असे गाड�न ;वक�सत 

करावे. तसेच ठरा;वक अतंरावर बाकड ेलावणे. 

17 

स&ट(बर 

1222 

21/09/2016 

मजंूर 

 

12. `ी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

8भाग =. 55, कापेरखैरणे, मbये जॉ\गगं [ॅक 

तसेच रे%वे लाईन त े hरलाय)स uेश पय�त 

ना%या�या बाजूने &लॅटेशन केलेले आहे. सेGटर-11 

मbये जेथ े &लॅटेशन झाले आहे. Yयास सरं1ण 

जाळी लावFयात यावी. hरलाय)स uेश आतील 

र4Yयावरह7 &लॅटेशन झालेल7 आहे. Yयासह7 

सरं1ण जाळी लावFयात. 

18 

स&ट(बर 

1223 

21/09/2016 

मजंूर 

 

13. `ी. रमेश चं�कांत डोळे, यांजकडून :- 

8. =. 26 महापे, मधील अडवल7-भतुवल7 

गावातील पाFयाची टाकQ त ेमlुय र4Yयापय�त जुने 

ब�ंद4त गटारे आहे. या गटारांची अYयतं दरुाव4था 

झाल7 आहे. ह7 गटारे र4Yयालगत अस%याने 

गटारातील घाण पाणी र4Yयाव5न वाहत जात.े 

तसेच पाFयाची टाकQ त े नर(� खुलात चाळ येथ े

उघड े जुने गटार आहे व Yयाची दरुाव4था झाल7 

आहे. तर7 या दो)ह7 �ठकाणची गटारे हेवी डयटु7 

गटार बांधFयात यावी. तसेच गगंाराम घाटाळ 

चाळ त े हावल7 बाई वरठे चाळ पय�त जुने उघड े

गटार आहे, या गटाराची अYयतं दरुाव4था झाल7 

असनू नवीन हेवी डयटु7 गटार बांधणे. 

19 

स&ट(बर 

1224 

21/09/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

=. 

नगरसेवकांची नांवे आ3ण सं01&त ;वषय ;वषय =. व 

म�हना 

ठराव =. व  

�दनांक 

अ�भ8ाय 

14. `ी. र;व�ं उbदव इथापे, यांजकडून:- 

नवी मुबंई महानगरपा�लका ;व;वध समारंभ 

आयोजनाबाबत 8च�लत @नयमावल7 बाबत�या 

महानगरपा�लके�या माहे फे�वुार7 2013 चा ठराव 

=मांक 121 अ)वये घेतले%या @नण�याचा 

महानगरपा�लका या«Öरे फेर;वचार कर7त आहे 

नवी मंुबई महानगरपा�लका ;व;वध समारंभ 

आयोजनाबाबत�या 8च�लत @नयमावल7तील 

बाब =मांक 1 ते 4 यापैकQ बाब =मांक 2 त े

4 मbये 84ता;वत के%यानुसार मा.महापौर व 

मा.आयुGत या ऐवजी मा.महापौर यांचे 

माग�दश�नानुसार @नमंIणपgIका मसूदा जनसंपक�  

;वभागांमाफ� त तयार करFयात यावा या 

बदलासह आयुGतां�या मुळ 84तावास 

सूच;व%या8माणे मंजूर7 देFयात यावी 

20 

स&ट(बर 

1225 

21/09/2016 

 

 

 

मजंूर 

 

1226 

21/09/2016 

मजंूर 

(उपसुचनेसह) 

15. `ीम. 5पाल7 Uक4मत भगत :- 

8. =. 96, ने5ळ, सेGटर- 16A, 16 व 18 येथील 

जु)या व गजंले%या जलवा�ह)या�या जागी नवीन मोठया 

cयासा�या जलवा�ह)या टाकणे. 

21 

स&ट(बर 

1227 

21/09/2016 

मजंूर 

 

16. `ीम. 5पाल7 Uक4मत भगत :- 

8. =. 96, ने5ळ, सेGटर- 16A, येथील 8थमेश 

सोसायट7 &लॉट न.ं 192 आ3ण आ�शवा�द सोसायट7, 

&लॉट न.ं 194, यां�या पाठ_मागे 84ता;वत असलेला 

र4ता बन;वणे. 

22 

स&ट(बर 

1228 

21/09/2016 

मजंूर 

 

17. `ीम. 5पाल7 Uक4मत भगत :- 

=. 96, ने5ळ, सेGटर- 16A, मधील नवी मंुबई 

महानगरपा�लका अ@त=मण ;वभागाने अ@त=मण 

हटवून मोकळा केले%या भुखडं =. 69A  वरती 

भ;वZयात पु)हा अ@त=मण होऊ नये �हणून सदर 

भुखडंा�या चारह7 बाजूस संर1क �भतं बांधणे.  

23 

स&ट(बर 

1229 

21/09/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

=. 
नगरसेवकांची नांव ेआ3ण सं01&त ;वषय ;वषय =. व 

म�हना 

ठराव =. व  

�दनांक 

अ�भ8ाय 

18. `ीम. मदंाUकनी रमाकांत �हाI,े यांजकडून :- 

ठाणे-बेलापरू रे%वे स5ु झाल7, रबाळे 4टेशन िजथ े

@नमा�ण झालेला आहे, ती जागा गो�ठवल7 �ाम4थांची 

होती, Yयामळेु गो�ठवल7 गावातील �ाम4थांची 

अि4मता Yया�ठकाणी रा�हल7 आहे, Yयामळेु सदरहू 

रे%वे 4टेशन च े नाव बदलनू रबाळे-गो�ठवल7 

ठेवFयाबाबत मी ठराव मांडत आहे. सदरहूचा ठराव 

मजंूर झा%यानतंर स)मा. रे%वे मIंी व 4था@नक 

खासदार यां�या कड ेकाय�वाह7साठ_ पाठ;वणे. 

26 

स&ट(बर 

1230 

21/09/2016 

मजंूर 

 

19. `ी. Uकशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

नवी मुबंई शहरात 8वेश करताना चार 8वेशcदार 

आहेत. Yया 8वेशcदारातनु हजारो लोक नवी मुबंईत 

ये-जा करत असतात. Yया 8वेशcदारावर भगंाराची 

दकुाने, पान टपा�या, गॅरेज, टायरची व मटन दकुाने 

अस%यामळेु नवी मुबंई शहरा�या सौदया�ला बाधा येत 

अस%याने ती सव� दकुाने व टप�या तातकाळ हट;वणे. 
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स&ट(बर 

1231 

21/09/2016 

मजंूर 

 

20. `ी. Uकशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा�लका हदद7तील मlुय 

र4Yयालगत�या असो�सएशन/सोसायटयांनी आप%या 

इमारतींना रंगरंगोट7 (Painting) केलेल7 नाह7त. तसेच 

Yयांनी अन\धकृतपणे हो%डींTज लावलेले आहेत. या 

सवा�मळेु शहरा�या सौदया�ला बाधा येत अस%याने 

तातडीने असो�शएन/सोसांयटयांची रंगरंगोट7 करFयात 

यावी व अन\धकृत हो%ड�ज काढणे. 

28 
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1232 

21/09/2016 

मजंूर 

 

21. `ीम. लता भालचं� मढवी, यांजकडून :- 

8. =. 47 मधील �सcहरेज लाईन (मल@न:4सारण 

वाह7)या) बदलणे.  

31 

स&ट(बर 

1233 

21/09/2016 

मजंूर 

 

22. `ीम. लता भालचं� मढवी, यांजकडून :- 

8. =. 47 मधील कै. अFणा साहेब पाट7ल उEयानाच े

सशुो�भकरण करणे. 

32 

स&ट(बर 

1234 
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मजंूर 

 

23. `ीम. लता भालचं� मढवी, यांजकडून :- 

8. =. 47 मधील 4[7ट लाईट नcयाने बदलणे. 

33 
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मजंूर 
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24. `ीम. मीरा सजंय पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 90, ने5ळ, सेGटर-09 येथील महाकाल7 

झेरॉGस स(टर पासनू वारणा दधु डअेर7 पय�तचे पदपथ 

खराब अव4थेत असनू पदपथाची सधुारणा करणे. 

35 
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मजंूर 

 

25. `ीम. मीरा सजंय पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 90, ने5ळ, डॉ. �ङ वाय. पाट7ल हॉि4पटलसमोर 

अनेक वेळा अपघात होत असतात. तर7 या �ठकाणी 

ग@तरोधक बस;वणे. 

36 
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26. `ीम. सगंीता सदं7प �हाI,े यांजकडून :- 

8. =. 45, मधील ‘‘\चकणे>वर’’ बस डपेो मधील 

साव�ज@नक शौचालयाची दरुाव4था झा%याने Yयाच 

�ठकाणी Yया शौचालयाची नतुनीकरण करणे. 
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1238 

21/09/2016 

मजंूर 

 

27. `ीम. सगंीता सदं7प �हाI,े यांजकडून :- 

8. =. 45, मधील सव� उEयानामbये ‘‘4[7ट लाईट’’ 

;वEयतु �दवे अ@तशय कमी 8माणात आहेत. तर7 

8Yयेक उEयानामbये ‘‘पथ�दवे’’ नवीन बस;वणे. 
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मजंूर 

 

28. `ीम. सगंीता सदं7प �हाI,े यांजकडून :- 

8. =. 45, से. 3 मधील ‘‘बहुउEदे�शय भखुंड’’ मह7ला 

व4तीगहृासाठ_ राखीव आहे. सदर �ठकाणी व4तीगहृाची 

@न�म�ती लवकरात लवकर करणे. 
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29. `ीम. भारती र;वकांत पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 44 मधील सव� र4ताच ेदरुाव4था झालेल7 आहे 

व गेल7 अनेक वष� Yयाचे डांबर7करणह7 झालेले नाह7. 

तर7 आपण योTय ती पहाणी क5न सव� र4ताच े

डांबर7करण करणे. 
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30. 

 

`ीम. भारती र;वकांत पाट7ल, यांजकडून :- 

भाग =. 44, से.15, 16 व 7 मधील असणा�या सव� 

मल@न:4सारण वा�ह)या खपुच खराब झाले%या आहेत, 

तर7 Yया नcयाने टाकणे. 

41 

स&ट(बर 

1242 

21/09/2016 

मजंूर 
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31. `ीम. भारती र;वकांत पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 44 मधील असणा�या �शवाजीराव पाट7ल 

मदैानातील सभा मडंपाची अYयतं दरुाव4था झालेल7 

असनू तथे ेबहुउEदे�शय इमारत नcयाने बांधणे. 

42 
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32. `ीम. �श%पा सयु�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

8. =. 88, से.11 येथील टॅGसी4टॅड अतंग�त असलेले 

गटर व जागेची ि4थती अYयतं दयनीय आहे. तर7 

@तथ ेगटर द5ु4ती तसेच पेcहर Wलॉक बसवावे अथवा 

Yया �ठकाणी डांबर7करण करणे. 
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मजंूर 

 

33. `ीम. �श%पा सयु�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

8. =. 88, मधील जय भवानी चौक, से. 3, येथील 

(ने5ळ बस डपेो लगत) येथील उदयानाच ेसशुो�भकरण 

करणे. 
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मजंूर 

 

34. `ीम. �श%पा सयु�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

8. =. 88, मधील, सेGटर 03, महानगरपा�लके�या बी 

;वभाग ने5ळ काया�लयाचा भखूंड =मांक 20 

�सडकोकडुन ह4तांतर7त क5न तथेे महानगरपा�लकेच े

cयवि4थत बी ;वभाग काया�लय बनवणे. 

45 
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35. `ीम. उषा प5ुषो?म भोईर, यांजकडून :- 

. 56, कोपर7गाव येथील शाळा =. 30 ची द5ु4ती व 

सधुारणा करणे. 
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मजंूर 

 

36. `ीम. उषा प5ुषो?म भोईर, यांजकडून :- 

8. =. 56, कोपर7गाव येथील भखुंड =. 4A, 

8ो�े�सcह िcहला व भखुंड =. 4B, समोर7ल र4त,े 

गटर व पदपथ बांधणे. 
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37. `ीम. उषा प5ुषो?म भोईर, यांजकडून :- 

  =. 56, कोपर7गाव येथील �दनानाथ �शवराम भोईर त े

नवनाथ का�शनाथ भोईर यां�या घरापय�त पदपथाची व 

गटारांची सधुारणा करणे. 
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38. `ीम. `bदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

8. =. 94, ने5ळ, सेGटर 10 येथ े मह7लां�या 

सरं1णासाठ_ व वाढYया चोर7ंना आळा बस;वFयासाठ_ 

सी.सी.ट7.cह7 (CCTV) कॅमेरे अ@तशय आव>यकता 

असनु त ेलवकरात लवकर लावणे. 
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39. `ीम. `bदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

8. =. 94, ने5ळ, सेGटर 10 येथील एन.एल.1बी, 

चाळ =. 62 त े73 व क;पलव4त�ुया आवारातील जुनी 

�सवरेज लाईन ह7 कमी cयासाची असनू ती लाईन 

बदलनू मोठया cयासाची टाकणे. 
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40. `ीम. `bदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

8. =. 94, ने5ळ, सेGटर 10, नवी मुबंई येथील 

एखाद7  सद@नका धारक cयGती मयत झाल7 तर 

@त�या नातवेाईकां�या नावे मालम?ा कर व पाणीgबल 

करFयासाठ_ जी Uफ आकारल7 जात.े 
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मजंूर 

 

41. `ी. ल�मीकांत नामदेव पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 27, अतंग�त तळवल7 नाका बहुउद Ëदे�शय 

इमारतीमधील नागर7 आरोTय क( �मbये 8योग 

शाळाकर7ता सा�हYय व 8योगशाळा तIंo व मदतनीस 

देणे. 
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42. `ी. ल�मीकांत नामदेव पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 27, अतंग�त रासाय@नक धुर7करण व ऑईल 

फवारणी कामगार नागर7 आरोTय क( � नो�सल नाका 

कर7ता वेगळे क5न देणे. 
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45. `ी. ल�मीकांत नामदेव पाट7ल, यांजकडून :- 

8. =. 27, अतंग�त नो�सल नाका येथील नागर7 

आरोTय क( �ामbये सरु1ा र1क �हणून 4था@नक 

मलुांचीच नेमणूक करणे. 
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सह7/- 

महापा�लका स\चव 

नवी मुबंई महानगरपा�लका 


