
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 22/02/2017 रोजी भरले या माहे फे"ुवार# 

म�ह$याया सव&साधारण तहकुब सभेत (�दनांक 19 +डस-बर 2016) मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची 

मा�हती सं567त आ9ण मसुदा :व;पात खाल#ल=माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 03.  

�दनांक 19 "डस$बर 2016 

(अ) :थायी स	मतीया सद:य पदाचा राजीनामा देणारे Bी. =काश 

नानाभाऊ मोरे यांच े�दनांक 09/12/2016 च ेपE. 

(ब) महाराFG  महानगरपा	लका  अHधIनयमाया  कलम  23 सह 

वाचावयाया कलम 31-अ (1) व (2)  अ$वये नामIनदKशना«Öरे 

उव&र#त कालावधीकर#ता :थायी स	मती सद:य पदाया MरNत 

झाले या एका जागेवर नQयाने सद:य नेमणूक करणे.  

�दनांक 22 फु(ुवार) 2017          “नवी मंुबई महानगरपा	लकेया :थायी स	मती सद:य 

पदाया MरNत झाले या एका जागेवर सन 2016-2017 या 

उव&Mरत कालावधीकMरता महाराFG महानगरपा	लका अHधIनयमाया 

कलम 23 सह वाचावयाया कलम 31-अ (1)व(2) अ$वये, 

नामIनदKशना«Öरे Bी. =काश नानाभाऊ मोरे यांची Mरतसर नेमणूक 

करTयात आल# आहे.” 

+नण�य - मंजूर 

�वषय �. 04.  

�दनांक 19 "डस$बर 2016 

तुभK 6ेपणभूमी येथे सहावा सेल MSW (M & H) Rule 2016 

=माणे _वक	सत करTयाया =:तावाबाबत, आयुNतांच े �दनांक 

22/09/2016 चे पE `. नमंुमपा/श.अ./ 1250/2016 

ठराव �. 1486.  

�दनांक 22 फु(ुवार) 2017 
        “तुभK 6ेपणभूमी येथे सहावा सेल MSW (M & H) 

Rule 2016 =माणे _वक	सत करTयाया कामासंबंधातील 

=:तावात नमूद करTयात आले या बाबींसह एकूण रNकम ;. 2 

कोट#, 5 लाख, 41 हजार, 116 माE इतNया खचा&स, 

सुच_व या=माणे, =शासकdय मंजूर# देTयात यावी.” 

+नण�य - मंजूर 

 

  



महानगरपा�लकेने मजूंर केले3या आ5ण उ7चत काय�वाह)साठ: पाठ�वले3या ठरावांची याद) 

                                     माहे "डस$बर 2016 म�ह;याची तहकूब सभा 

  

अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

1. Aीम.  स7ंगता अशोक पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `.15, सेNटर-15 आंबेडकर भवनया 

समोर#ल ऐरोल# मलुुडं हा मfुय र:ता आहे. हा 

र:ता नवी मुबंईच े=वेश«Öर आहे. तर# सदर मfुय 

र:gयावर नवी मुबंईची ओळख तसेच ऐरोल#या 

नाव लौकdकात भर पडले असे भQय �दQय 

=वेश«Öर उभारणे. 

06 

 +डस-बर  

1487 

22/02/2017 

मजंूर 

 

2. Aीम.  स7ंगता अशोक पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `.15, सेNटर 16 मधील :व.आTणासाहेब 

पाट#ल यांया पतुळयाच ेव उदयानाचे सशुो	भकरण 

करणे. 

07 

+डस-बर 

1488 

22/02/2017 

मजंूर 

 

3. Aीम.  स7ंगता अशोक पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `.15, सेNटर-16 मधील अतंग&त र:gयांची 

फार दरुाव:था झाल# असनू सेNटर-16 मधील 

अतंग&त र:gयांचे काम करणे. 

08 

+डस-बर 

1489 

22/02/2017 

मजंूर 

 

4. Aीम. तनजुा Aीधर मढवी यांजकडून :- 

=भाग `. 83, जुईनगर मधील शाळा `. 17 येथ े

IनरIनराळया सां:कृIतक काय&̀ मांसाठm तसेच 

:वतEंता �दनाचे वेळी _वnयाoयाpना झ-डावदंना 

नतंर पावसाळयात सरु56तपणे परेुसे काय&̀ म 

करTयासाठm शाळेयावर 	सम-ट काँr`टचे :लॅब 

टाकून एक सभागहृ बन_वणे. 

09 

+डस-बर 

1490 

22/02/2017 

मजंूर 

 

5. Aीम. तनजुा Aीधर मढवी यांजकडून :- 

=भाग `. 83, जुईनगर मधील बरेच फुटपाथ 

खराब झाले आहेत नागMरकांना gयाव;न चालणे 

मिुuकल झाले आहे तर# सदर फुटपाथची ताgपरुती 

डागडुजी न करता सव& खराब फुटपाथ नQयाने 

बनवनू =भाग सशुो	भकरणास सहाvय करणे. 

10 

+डस-बर 

1491 

22/02/2017 

मजंूर 

 

6. Aीम.  हेमांगी अकुंश सोनावणे, यांजकडून :- 
=भाग `. 17, सेNटर 4, ऐरोल# येथे उचदाब 

_वnयतु वा�हनी खाल#ल नवीन _वक	सत झाले या 

उªÖनास �दवाबgतीची सोय करणेच े काम क;न 

देणे. 

11 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

7. Aीम.  हेमांगी अकुंश सोनावणे, यांजकडून :- 
=भाग `. 17, सेNटर 4, ऐरोल# येथील उचदाब 

_वnयतु वा�हनी खाल#ल उªÖनात सªि:थतीत 

असले या जॉगींग Gॅक वाढgया लोकसfंयेया 

मानाने अपरेु पडत आहे. तर# सदर उªÖनात नवीन 

जॉगींग Gॅकच ेकाम क;न देणे. 

12 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

8. Aीम.  हेमांगी अकुंश सोनावणे, यांजकडून :- 
=भाग `. 17, सेNटर 4, ऐरोल# येथील उचदाब 

_वnयतु वा�हनी खाल#ल उªÖनात गजेबो व ओपन 

जीमच ेकाम करणे. 

13 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

9. Aीम.  उIवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 
=भाग `. 1, ईuवरनगर येथील _वnयतु वायर 

भ	ुमगत करणे अgयतं गरजेच ेआहे. सदर वायर 

नागMरकांया घराव;न गे या अस याने अनेक 

अपघात झाले असनु, 2 नागर#कांचा मgृय ू देखील 

झाला आहे. तर# =भाग ` 01 ईuवरनगर येथील 

_वnयतु वायर भ	ुमगत करणे. 

14 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

10. Aीम.  उIवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 
=भाग `. 1, ईuवरनगर येथील र:त,े पदपथ व 

गटारांची अgयतं दरुाव:था झाल# असनु =भागातील 

उव&र#त र:त,े पदपथ व गटारांची द;ु:ती व 

नQयाने बन_वणे. 

15 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

11. Aीम.  उIवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 
=भाग `. 1, ईuवरनगर येथील नागMरकांची 

नागर# आरोzय क- {, पा	लकेची शाळा, 

Qयायामशाळा, व इतर नागर# स_ुवधा अभावी =चंड 

गरैसोय होत असनु, 	सडकोकडून गट `. 40 हा 

बहुउ}ेशीय इमारती कMरता पा	लकेने ह:तांतर#त 

क;न gया �ठकाणी बहुउ}ेशीय इमारत बांधणे. 

16 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

12. Aी. +नवLृती शकंर जगताप यांजकडून :- 

=भाग `. 29, घणसोल#-2 मधील ~हाE े आळी 

येथील "नवजवान चौक" पासनू त े बाळारामवाडी 

पयpत मलIन::सारण वा�ह$या टाक या नाह#त gया 

टाकTयात याQयात तसेच महादेवाचीवाडी येथील 

भागीरथी अपाट&म-ट पासनू जय Bीनगर येथ े

मलIन::सारण वा�ह$या टाकणे. 

17 

+डस-बर 

1492 

22/02/2017 

मजंूर 

 

13. Aीम. सगंीता �दल)प बोMहाड ेयांजकडून :- 

=भाग `. 76, सानपाडा येथील कारशडेया बाजुने 

नवरgन सोसायट# त ेउøÖन पलुापयpत र:ता व रे वे 

Gॅक यांयाम�ये सरं6क 	भतं rकंवा तार कंपाऊंड 

बांधणे. 

18 

+डस-बर 

1493 

22/02/2017 

मजंूर 

14. Aीम. सगंीता �दल)प बोMहाड ेयांजकडून :- 

=भाग `. 76, सानपाडा येथील सेNटर 2 मधील 

ओर#एंटल कॉलेज मदैान व महापा	लकेचे मदैान 

याम�ये सरं6क 	भतं बांधणे. 

19 

+डस-बर 

1494 

22/02/2017 

मजंूर 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

15. Aीम. सगंीता �दल)प बोMहाड ेयांजकडून :- 

=भाग `. 76, सानपाडा मधील कामगार नेत ेमा. 

�ट. एस. बोराड ेउªÖन नQयाने _वकसीत करणे. 

20 

+डस-बर 

1495 

22/02/2017 

मजंूर 

16. Aीम.  मंदाNकनी रमाकांत OहाP,े यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लका मासळी माकK ट 

इमारतीमधील ओटले / गाळे भाडतेgवावर 

देणेबाबतया महानगरपा	लकेया माहे ऑग:ट 

2014 चा ठराव `मांक 840 अ$वये घेतले या 

Iनण&याचा महानगरपा	लका या«Öरे फेर_वचार कर#त 

आहे. 

उपरोNत _वषयाच ेसहपE :- 

महानगरपा	लकेचा पढु#ल ठराव आ9ण तदंतग&चा 

पEQयवहार �यावर फेर_वचार करणे :-  

महानगरपा	लकेचा �दनांक 26 ऑग:ट 

2014 चा ठराव `. 840 :-  

21 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

17. Aीम.  �दपाल) सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 
=भाग `. 35, घणसोल# वसाहतीला लागनू 

असणा�या मोठया ना याम�ये असणारा गाळ 

काढून साफसफाई करावी व ना याची पनु&बांधणी 

क;न gया ना यालगत सरं6क 	भतं उभारणे. 

22 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

18. Aीम.  �दपाल) सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 
=भाग `. 35, घणसोल# येथील ओमकार व Bी 

गणेश सोसायट#ला लागनू असणारे सक& ल छोटे 

क;न _वकसीत करणे. 

23 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

19. Aीम.  �दपाल) सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 
=भाग `. 35, घणसोल# _वभागामधील नागर# 

वसाहत 6ेEाला लागनू वाहणा�या मोठया 

ना यालगत नागMरकांसाठm जॉगींग Gॅक करणे. 

24 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

20. Aी.  मुनावर पटेल, यांजकडून :- 
=भाग `. 55, सेNटर 11 येथे जॉगींग Gॅकया 

बाजूला मोकळया जागेवर नागMरकांची ओपन 

जीमची मागणी आहे. तर# ओपन जीमची Qयव:था 

करणे. 

25 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

21. Aी.  मुनावर पटेल, यांजकडून :- 
=भाग `. 55, सेNटर 11 येथ े ना यालगत 

असले या सिQह&स रोडला नवीन LED :G#ट लाईट 

बस_वणे. 

26 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

22. Aी.  मुनावर पटेल, यांजकडून :- 
=भाग `. 55, खैरणे गांव येथे :मशानभमूी लगत 

असलेला र:ता अIतशय अ;ंद आहे. नागMरकांया 

मागणीनसुार र:gयाच े;ंद#करण करणे. 

27 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

23. Aी. अशोक बाबरुाव. गरुखे, यांजकडून :- 

=भाग `. 102, सी.बी.डी. सेNटर 09 येथील 

एकता गाड&न व रॉक गाड&न म�ये खु या Qयायाम 

शाळेचे सा�हgय बस_वणे.  

28 

+डस-बर 

1496 

22/02/2017 

मजंूर 

24. Aी. अशोक बाबरुाव. गरुखे, यांजकडून :- 

=भाग `. 102, सी.बी.डी. सेNटर 01 येथील 

आTणाभाऊ साठे उªÖन, सेNटर 09, लेन `. 1 व 

_पप स शाळेया मागील बाजूस असले या 

	भतंीची द;ु:ती करणे   

29 

+डस-बर 

1497 

22/02/2017 

मजंूर 

25. Aी. अशोक बाबरुाव. गरुखे, यांजकडून :- 

=भाग `. 102, सी.बी.डी. सेNटर 01अे येथील डॉ. 

मोरलवार िNलनीक त े �ब डींग न.ं सी 5/6 

पयpतया गटाराची द;ु:ती करणे. 

30 

+डस-बर 

1498 

22/02/2017 

मजंूर 

26. Aीम. सजुाता सरुज पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `मांक 85, कुकशते गांव, अतंग&त 

र:gयांची सधुारणा करTयात आल# असनू उव&Mरत 

र:gयांची सधुारणा करणे.  

31 

+डस-बर 

1499 

22/02/2017 

मजंूर 

27. Aीम. सजुाता सरुज पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `मांक 85, कुकशते गांव येथे 6 मीटर 

र:gयाया बाजूस असलेले दो$ह# बाजूया 

पदपथामधील एक बाजूचे पदपथ काढून हेQह#�यटु# 

(रोडलेवल) गटर बन_वणे. 

32 

+डस-बर 

1500 

22/02/2017 

मजंूर 

28. Aीम. सजुाता सरुज पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `मांक 85, कुकशते गांव, सारसोळे सेNटर-

6, पामबीच सिQह&स रोड मfुय चौक व 

र:gयालगत सी.सी.�ट.Qह#. यEंणा बस_वणे. 

33 

+डस-बर 

1501 

22/02/2017 

मजंूर 

29. Aीम. जयAी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 
=भाग `मांक 86, सारसोळे गांव कंत दश&न दरबार 

मागा&ची डांबर#करणाने सधुारणा करणे. 

34 

+डस-बर 

1502 

22/02/2017 

मजंूर 

30. Aीम. जयAी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 
=भाग `मांक 86, सारसोळे नमुमंपा शाळा त े

=वासी मोटस& व =वासी मोटस& त े देवम :वी�स 

समोर#ल इमारती पयpतया गटारांची व पदपथांची 

सधुारणा करणे. 

35 

+डस-बर 

1503 

22/02/2017 

मजंूर 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

31. Aीम. जयAी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 
=भाग `. 86, सारसोळे गांवमधील चारह# 

=वेश�ठकाणी =वेश«Öरांची उभारणी करणे. 

36 

+डस-बर 

1504 

22/02/2017 

मजंूर 

32. Aी. लUमीकांत नामदेव पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `मांक 27, तळवल# नाका येथील गो डन 

नगर, हनमुान नगर, छEपती 	शवाजी नगर, 

मह-{नगर, तळवल# नाका येथ पदपथ व गटारांची 

द�ु:ती क�न सधुारणा करणे.  

37 

+डस-बर 

1505 

22/02/2017 

मजंूर 

33. Aी. लUमीकांत नामदेव पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `मांक 27, तळवल# नाका, घणसोल# 

अजु&नवाडी येथील अतंग&त र:gयांची द�ु:ती क�न 

सधुारणा करणे.  

38 

+डस-बर 

1506 

22/02/2017 

मजंूर 

34. Aी. लUमीकांत नामदेव पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 27, तळवल# नाका येथे अतंग&त भागात 

�दवाबgतीची सोय करणे. 

39 

+डस-बर 

1507 

22/02/2017 

मजंूर 

35. Aीम. �दVया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
=भाग `मांक 64, वाशी, सेNटर-1ए, येथील 

एन.एम.एस.ए. �ाउंडलगतया पMरसरात 

पावसा�यांत खूप पाणी जमा होत े व मदैानातील 

पाणी मfुय गटारात जाTयासाठm गटार बांधTयात 

यावे, तर# सेNटर-1ए, एन.एम.एस.ए. �ाऊडलगत 

नवीन गटार बांधणे. 

 

40 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

36. Aीम. �दVया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
=भाग `मांक 64 अतंग&त, वाशी सेNटर-8 येथील 

आय7पा म�ंदर शजेार# असलेले पावसाळी पाणी 

जाTयासाठm असलेले गटार याची दरुाव:था व 

मोडकळीस आलेले आहे व पावसा�यात या 

पMरसरातील पाTयाचा Iनचरा होत नाह#. तर# 

सेNटर-8 येथील आय7पा म�ंदरालगत नवीन गटार 

बांधणे. 

41 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

37. Aीम. �दVया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
=भाग `. 64, वाशी सेNटर-6, 7 व 8 येथील 

उªÖन जेFठ नागMरक व =भागातील र�हवाशांना 

बसTयाकMरता गजेबो बांधणे. 

 

42 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

38. Aीम.  ऋचा रामचYं पाट)ल, यांजकडून :- 
=भाग `. 79, सानपाडा, सेNटर 10, रो-हाऊस 

_वभागात रो-हाऊस नबंरचे दश&क फलक लावणे. 

 

43 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

39. Aीम.  ऋचा रामचYं पाट)ल, यांजकडून :- 
=भाग `. 79, सानपाडा येथील सतं 	शरोमणी 

उªÖन सेNटर 7, जैन म�ंदराया मागे मोकळा 

भखूंड आहे. gया भखूंडावर हॉल#बॉल कोट& बन_वणे. 

44 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

40. Aीम.  ऋचा रामचYं पाट)ल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेत पेपर लेस कारभार 

करTयासाठm नगरसेवकांना शहर अ	भयतंा 

_वभागामाफ& त टॅब देणे. 

45 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

41. Aीम. अजंल) अजय वाळंुज, यांजकडून :- 
=भाग `. 62 म�ये सेNटर 15/16 वाशी येथील 

	मनाताई ठाकरे उªÖनात ओपन जीमची उभारणी 

करणे. 

46 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

42. Aीम. अजंल) अजय वाळंुज, यांजकडून :- 
=भाग `. 62 म�ये सेNटर 15/16 व 16अ वाशी 

मधील सव& नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 

उªÖनांम�ये व मदैानांम�ये बोअरवेलच े Iनयोजन 

करावे, जेणेक�न उ$हा�यात पाणीटंचाईची सम:या 

उ�वणार नाह#. 

47 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

43. Aीम. अजंल) अजय वाळंुज, यांजकडून :- 
=भाग `. 62, वाशी सेNटर 16ए, एम.ट#.एन.एल. 

या बाजूलाच नवी मुबंई महानगरपा	लकेने वाहन 

तळ बांधले आहे. तर# एम.ट#.एन.एल. लगत 

असलेले टॅNसी पाrकp ग कायम:व�पी हट_वणे. 

48 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

44. Aी. 7गर)श का;हा OहाP,े यांजकडून :- 

=भाग `. 95, ने�ळ मधील प+ंडत रामा भगत 

उªÖनाम�ये लहान मलुांची खेळणी तटुले या 

अव:थेत आहेत. gयामळेु तथेे लहान मलुांना गभंीर 

इजा होTयाची शNयता आहे. तर# सदर उªÖनात 

नवीन खेळणी बस_वणे.  

49 

+डस-बर 

1508 

22/02/2017 

मजंूर 

45. Aी. 7गर)श का;हा OहाP,े यांजकडून :- 

=भाग `. 95, ने�ळ मधील पूनम टॉवर ते डी 84 

पयpत गटर व पदपथाची द�ु:ती करणे. 

50 

+डस-बर 

1509 

22/02/2017 

मंजूर 

46. Aी. 7गर)श का;हा OहाP,े यांजकडून :- 

=भाग `. 95, ने�ळ मधील ठाकूर बळीराम मढवी 

यांया घरापासून ते कृFणा गण ू पाट#ल यांया 

घरापयpतया गटार व पदपथाची द�ु:ती करणे. 

51 

+डस-बर 

1510 

22/02/2017 

मंजूर 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

47. Aीम. सरोज रो�हदास पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 101 मधील आ�ोळी गावातील �हरकणी 

�ब डींग समोर#ल चौकात हायमा:ट लाईट बस_वणे. 

52 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

48. Aीम. सरोज रो�हदास पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 101 मधील आ�ोळी गाव उøÖण 

पुलाखाल#ल समाज हॉलम�ये :थाIनकानंा 

खेळTयासाठm बॅड	मटंन, टेबल टेIनस गेम व इतर 

इनडोअर गेम सु� करणे. 

 

53 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

49. Aीम. सरोज रो�हदास पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 101 मधील आ�ोळी गाव उøÖण 

पुलाखाल#ल मोक�या जागेवर (ओपन :पेस म�ये) 

:थाIनक यवुकानंा Qयायाम करTयासाठm Qयायाम 

शाळा rकंवा ओपन जीम बस_वणे. 

 

54 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

50. Aी. सु+नल बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 92 दारावे गांव येथील अंकुश भोईर 

यांया घरापासून ते Iन	शकांत ~हाE े यांया 

घरापयpत तसेच हर#भाऊ नाईक यांया घरापासून ते 

आgमाराम भोईर यांया घरापयpतचे गटर व पदपथ 

अgयतं खराब व नाद�ु:त झाले आहेत. gयामुळे 

नागर#कांना तेथून जाTया येTयासाठm फार Eास होत 

आहे. तर# सदर गटर व पदपथाचे नQयाने बांधकाम 

करणे. 

55 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

51. Aी. सु+नल बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 92 येथे जेFठ नागMरकांसाठm _व�ंगुळा 

क- { नस याने ने�ळ सेNटर 23 जीईएस येथील 

भूखडं `. 181 	सडकोकडून ह:तातंर#त झाले या 

भूखडंावर जेFठ नागMरकांसाठm _व�ंगुळा क- { बांधणे. 

56 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

52. Aी. सु+नल बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :- 

=भाग `. 92 येथील संत गाडगेबाबा उªÖन (रॉक 

गाड&न) ची संर6क 	भतं नाद�ु:त झालेल# आहे. तर# 

सदर उªÖनाची संर6क 	भतं द�ु:त क�न रंगरंगोट# 

करणे. 

 

57 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

53. Aीम. @Zा @भाकर भोईर, यांजकडून :- 

=भाग `. 53, नोड 1 जुहूगाव सेNटर 11 व सेNटर 

12 येथे सी.सी.�ट.Qह# कॅमेरे लावणे. 

58 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

54. Aीम. @Zा @भाकर भोईर, यांजकडून :- 

=भाग `. 53, नोड 1 जुहूगाव सेNटर 12 येथे 

_व�ंगुळा क- { बांधणे. 

59 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

55. Aीम. @Zा @भाकर भोईर, यांजकडून :- 

=भाग `. 53, नोड 1 जुहूगाव सेNटर 12 येथील 

हो डींग पाँड जवळ शौचालय बांधणे. 

60 

+डस-बर 

22/02/2017 सभागहृात 

उपि:थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

56. Aीम. �श3पा सुय�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

=भाग `. 88 मधील सेNटर 11 येथील टॅNसी:टॅड 

अंतग&त असलेले गटर व जागेची ि:थती अgंयत 

दयनीय आहे. तर# तेथे पेQहर �लॉक बस_वणे अथवा 

डांबर#करण करणे.  

61 

+डस-बर 

1511 

22/02/2017 

मंजूर 

57. Aीम. �श3पा सुय�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

=भाग `. 88 मधील एन.एल. 4, सुरज अपाट&म-ट, 

सेNटर 3 ने�ळया बाजूस असले या वाचनालयाची 

अव:था अंgयत दयनीय झाल# असुन gया जागेवर 

_वरंगुळा क- { बाधंणे.  

62 

+डस-बर 

1512 

22/02/2017 

मंजूर 

58. Aीम. �श3पा सुय�कांत कांबळी, यांजकडून :- 

=भाग `. 88, ने�ळ सेNटर 3 अंतग&त र:gयाचे 

डांबर#करण करणे. 

63 

+डस-बर 

1513 

22/02/2017 

मंजूर 

59. Aीम. [पाल) Nक\मत भगत, यांजकडून :- 

=भाग `. 96 ने�ळ मधील सेNटर-16ए, 16 व 18 

येथील नवी मंुबई महानगरपा	लका पMरवहन उप`म 

सेवेचे बसथाबें अHधक आकष&क करणे. 

64 

+डस-बर 

1514 

22/02/2017 

मंजूर 

60. Aीम. [पाल) Nक\मत भगत, यांजकडून :- 

=भाग `. 96 ने�ळ मधील सेNटर-16ए येथील 

शाळा `मांक. 8 व 9 शाळेमधील मैदानात लाल 

माती टाकणे व आवuयकतेनुसार सदर मैदान 

सुशो	भत करणे. 

65 

+डस-बर 

1515 
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61. Aीम. [पाल) Nक\मत भगत, यांजकडून :- 

=भाग `. 96, ने�ळ मधील सेNटर – 16ए येथील 

शाळा `. 8 व 9 समोर#ल र:gयाचे डांबर#करण 

करणे. 
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62. Aीम. पजुा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 

=भाग `. 71, हनुमान नगर येथील शंकर मं�दर 

पMरसरातील पदपथ व गटारे द�ु:ती करणे. 
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63. Aीम. पजुा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 

=भाग `. 71, हनुमान नगर येथील बगाड े

कंपनीया मागया बाजूया पMरसरातील पदपथ व 

गटारे द�ु:ती करणे.  
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64. Aीम. पजुा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 

=भाग `. 71, हनुमान नगर येथील कै. ओंकार 

	सगं धुमाजी मेढकर, _वदयालय येथील पMरसराचे 

सुशो	भकरण करणे. 
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65. Aी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

=भाग `. 23, ऐरोल# से. 09 व 10 येथील =मुख 

मागा&वर �दशादश&क फलक लावणे. 
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66. Aी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

=भाग `. 23, ऐरोल# से.09  येथील एच.पी गॅस 

गोडाऊन जवळील चौक हा रहदार#चा आहे. तसेच 

लगतया गॅस गोडाऊन, लॉिज:ट#क कंपनी, डी माट& 

मुळे या मागा&वर अवजड वाहनांची वाहतकु असते. 

यामुळे चौकाची दरुाव:था झा याने सदर चौकाची 

काँ`dट#करण करणे. 
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67. Aी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

=भाग `. 23, ऐरोल# से. 09 येथील डी माट& ते 

एच. पी. गॅस गोडाऊन जवळील चौकापयpत 

:कायवॉक बाधंणे. 
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68. Aीम. सु+नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

महापा	लकेया �zणालयामं�ये आवuयक असणारे 

$युरॉलॉिज:ट डॉNटर हे महापा	लकेया वेतन 

पटलावर तसेच Iनिuचत कालावधीसाठm मानधनावर 

IनयुNत केलेले नाह#. gयामुळे गर#ब गरज ूनागर#कानंा 

आरोzय सेवेपासून वHंचत राहून मरण यातना 

भोगाQया लागतात. याची दखल घेऊन मनपा 

�या=माणे र:ते, इमारती व अ$य सु_वधांसाठm 

Qयावसायीक सेवा स लागारानंा, सं:थांना करोडो �पये 

सेवा शु क मेहनताना देऊन सेवा घेते gया=माणेच 

आरोzय सेवा सु_वधा पुर_वणा�या खाजगी 

QयावसाIयक सं:थाकडून वªैकdय स लागार या 

तgवावर मनपा ;zणालयातंील _व	शFट _वभागासाठm 

_वशेषत� डॉNटरांची कायम:व�पी सेवा उपल�ध 

करTयाची तरतदू करणे.  

73 

+डस-बर 

1520 

22/02/2017 

मंजूर 

  



अ.�. नगरसेवकांची नांव ेआ5ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ@ाय 

69. Aीम. सु+नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

	सडकोने शहर _वकासासाठm अवuयक असणा�या 

मुलभुत Iनकषां या आधारे नवी मंुबई शहर Iनयोजन 

आराखडयात _वक	सत होणा�या नवी मंुबई शहरातील 

=gयेक _वभागाची संभाQय लोकसंfया _वचाराथ& घेऊन 

खेळाची मैदाने, मनोरंजन मैदाने, उदयाने इ. 

साव&जIनक सेवा सु_वधासंाठm भूखडंांचे आर6ण 

Iनिuचत केलेले आहे. अशा भुखडंांचा ताबा 

	सडकोकडून घेTयासाठm मनपाने काय&वाह# करावी 

आ9ण gया कालावधीत आर56त भूखडंांया वापराया 

:व�पात व आकारमानात बदल, सुधारणा होऊ नयेत 

याकर#ता नवी मंुबई शहराची Iनयोजन =ाHधकरण 

~हणनू मनपाने शासन तसेच $यायालयीन :तराव�न 

मनाई आदेश =ा7त करणे.  
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70. Aीम. सु+नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

नवी मंुबई शहराया _वकास IनयंEण Iनयमावल#तील 

जागा वापराया आर6णाया :व�पात बदल 

करTयास मंजूर# देTयाया तरतूद# या सदोष 

Eटु#यNुत अस याचे आदरणीय सव�च $याय 

यंEणेया Iनण&यादेशाने महापा	लेकेचे अHधकार 

	समीत झाले आहेत का? gयामुळे नवी मंुबई 

महापा	लका 6ेEात आजवर झाले या शहर#करणातनू 

आगामी काळात लगतया 6ेEात उभारTयात 

येणा�या आंतरराFG#य _वमानतळाकर#ता सेवा सु_वधा 

उपल�ध क�न देताना नवी मंुबई शहराया होणा�या 

संभाQय _वकासास व मनपाया महसूल# उgप$नात 

वाढ करTयाया =यgनानंा 9खळ बसTयाची शNयता 

आहे. या गोFट# _वचाराथ& घेऊन महापा	लकेया 

_वकास IनयंEण Iनयमावल#म�ये मनपास जागा 

वापराया आर6णाया :व�पात बदल करTयास 

मंजूर# देTयाया अHधकाराची तरतदू समा_वFट 

करTयासाठm $यायालयाची तसेच शासनाची मंजूर# 

	मळ_वTयाकर#ता आवuयक अशा उपाय योजना व 

काय&वाह# करणे. 
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71. Aीम. संगीता संद)प OहाP,े यांजकडून :- 

=भाग `. 45, मधील संपणु& र:gयाचें डांबर#करण 

क�न :पीड "ेकर बस_वणे.  
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72. Aीम. संगीता संद)प OहाP,े यांजकडून :- 

=भाग `. 45, मधील सव& पावसाळी गटारांची 

द�ु:ती करणे.  
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73. Aीम. संगीता संद)प OहाP,े यांजकडून :- 

=भाग `. 45, मधील बहुउददेशीय भूखडं _वकसीत 

करणे. 
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74. Aी. संज ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

मा. उच $यायालयाया आदेशाने नवी मंुबई 

महानगरपा	लका हदद#तील अनेक धा	म&क :थळे, 

=ाथ&ना :थळे तोडTयाचे काम चालू आहे, ते ताgकाळ 

थांबवावे व �या धा	म&क :थळांची आHथ&क पMरि:थती 

चांगल# आहे अशा सं:थेकडुन जागेचा मोबदला अ प 

दरात भ;न घेणे.  
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75. Aी. संज ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

=भाग `.12 सेNटर 2 या �ठकाणी जुने नागर# 

आरोzय क- { होते. gया जागेवर बहुउददेशीय इमारत 

बांधTयाचे ठर_वले आहे. gयासाठm नागर# आरोzय क- { 

सेNटर 2 मधील समाज मं�दरात हल_वTयात आल# 

होती. परंतु समाज मं�दराची द;ु:ती नस याकारणाने 

पावसाळयात समाज मंद#र 100टNके गळत 

होते.gयामुळे पावसाळयात नागर# आरोzय क- { सेNटर-

3 मधील माता बाल ;zणालय या �ठकाणी 

:थलातंर#त करTयात आले. gयामुळे सेNटर-1, 2, 3 

येथील ;zणानंा माता बाल ;zणालयाचे rकमान 3 ते 

4 rकलोमीटर अतंर पार करावे लागत असुन ;zणांची 

खपु =माणात गैरसोय होत आहे. तसेच सेNटर-2 

मधील बहुउददेशीय इमारतीचे बांधकाम खपु संथ 

गतीने चालु असुन ते ताgकाळ जोरात करTयात यावे 

व समाज मं�दराची द;ु:ती क;न नागर# आरोzय क- { 

समाज मं�दरात लवकरात लवकर :थलातंर#त करणे.  
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76. Aी. संज ूआधार वाड,े यांजकडून :- 

=भाग `.12 सेNटर-2 मधील घरे,एल.आय.जी 

	सि:टम मधील आहेत. gया �ठकाणी A, B, C, D, 

E असे �ुप आहेत. gया �ठकाणावर#ल �नेेज 

	सि:टम ह# 	सडको काल#न असुन स�यि:थतीत 

�नेेज 	सि:टम ना द�ु:त झालेल# असून �नेेज 

	सि:टमचा खच& हा सव& सामा$य जनतेला न 

परवडTयासारखा आहे. तर# नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेने ह# �नेेज 	सि:टम द;ु:ती करणे. 
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                                                                     सह#/- 

     महापा�लका स7चव  

    नवी मुबंई महानगरपा�लका  

 


