
 नवी मुंबई महानगरपा�लका 

महापा�लका स
चव काया�लय,  

नवीन मु�यालय, 3 रा मजला, 

बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614. 

"दनांक 09/08/2019. 

काय��म प��का 

 नवी मुंबई महानगरपा�लकेची ऑग�ट म�ह�याची सव�साधारण सभा, मंगळवार, �दनांक      

20 ऑग�ट 2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता बेलापूर, भुखडं ,मांक 01, से-टर 15ए, नवी 

मुंबई महानगरपा�लका, नवीन मु�यालय येथील 5 2या मज3यावर4ल राजमाता िजजाऊ सभागहृ 

येथे खाल4ल 5वषयांवर 5वचार कर7यासाठ9 भरेल :- 

1. ;<नो>तरे (याद4 सोबत ;सतृ कर7यांत येत आहे).  

2. कोपरखैरणे काय�FेGातील एम.बी.पी. महापे येथील भु.,. ए-602 समोर हे2ह4 डयुट4 पावसाळी 

गटर व बॉ-स क32हट� बांधणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 11/07/2019 च ेपG 

,. नमुंमपा/श.अ./1498/2019. 

3. वाशी 5वभागातील से-टर-28 येथील ना3या लगतKया P4 बे3टची सुधारणा करणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1500/ 2019. 

4. वाशी से-टर-7 येथील जागतृे<वर तलावाच े व सभोवतालKया पQरसराच े सुशो�भकरण व 

सुधारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 15/07/2019 च े पG ,. 

नमुंमपा/श.अ./1501/2019. 

5. बेलापुर 5वभागातील पार�सक "हल येथे ;ेFणीय Lथळ 5वक�सत करणेKया ;Lतावाबाबत, 

आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1502/ 2019. 

6. बेलापुर 5वभागातील सी.बी.डी. से-टर-1ए अिSनशमन कT U ते शासVकय कॉलनी पय�तKया 

रL>याची सुधारणा व Wंद4 वाढ5वणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च े

पG ,. नमुंमपा/श.अ./1503/2019. 

7. बेलापुर 5वभागातील सी.बी.डी. से-टर-4 एम.जी.एम. हॉLपीटल ते सायन पनवेल हायवे 

पय�तKया गटराची व पदपथाची दWुLती करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 

15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1504/2019. 

8. बेलापुर 5वभागातील नेWळ से-टर-50 एन.आर.आय. सि2ह�स रL>याची सुधारणा करणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./ 1505/2019. 

9. बेलापुर 5वभागातील से-टर-8बी भुखडं ,. 20सी येथे समाजमं"दर बांधणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1506/ 2019. 

10.  "दघा 5वभागातील ;भाग ,. 2, ई<वरनगर येथील एच ट4/ एल ट4 उपर4 5वज वा"ह[या 

भु�मगत करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 15/07/2019 च े पG ,. 

नमुंमपा/श.अ./1509/2019. 

11.  घणसोल4 5वभागातील रL>यांची वा5ष�क देखभाल व दWुLती करणेKया ;Lतावाबाबत, 

आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1510/2019. 

12.  तुभ\ 5वभागातील ट4ट4सी औदयो
गक FेGातील सी ^लॉक मधील स5वता के�मकल 

जं-शन ते शा�लमार कंपनी जं-शन पय�त मे. बी.पी.सी.एल. कंपनीमाफ� त खोदकाम 

कर7यात येणा-या कॉ,`ट रL>याची पुन�Lथापना करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े

"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1513/2019. 



13.  सानपाडा से-टर-17 येथील भुखडं ,. 2 व 3 समोर डांबर4 रLता, पावसाळी aने व 

पदपथ बांधणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 15/07/2019 च े पG ,. 

नमुंमपा/श.अ./1514/2019. 

14.  नेWळ 5वभागातील से-टर-9 येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उदयानांच े नुतनीकरण 

करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 15/07/2019 च े पG ,. नमंुमपा/उदयान/ 

1385/2019. 

15.  तुभ\ 5वभागातील पामबीच रL>यावर नवीन "दवाब>ती लावणेKया ;Lतावाबाबत, 

आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1515/2019. 

16.  म.औ.5व. महामंडळ FेGात सी व डी ^लॉकमbये 5व5वध रL>यावर "दवाब>तीची सोय 

करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 15/07/2019 च े पG ,. नमंुमपा/श.अ./ 

1518/2019. 

17.  वाशी से-टर-16ए येथील 5वcणुदास भावे नाटयगहृाची नुतनीकरण व सधुारणा करणेKया   

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 15/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./ 1517/2019. 

18.  ऐरोल4 5वभागातील से-टर-3 येथे डी. आय. जलवा"हनी परु5वणे व टाकणेKया ;Lतावाबाबत, 

आय-ुताचंे "दनांक 16/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1526/ 2019. 

19.  ऐरोल4 5वभागातील "दवागाव येथील जु[या मलeन:Lसारण वा"ह[या बदलणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1527/ 2019. 

20.  ऐरोल4 ;.,. 16 से. 16 येथे मलeन:Lसारण वा"ह[या टाक7याकर4ता खोदले3या चरांचे 

पुन�पcृठ9करण कWन रL>याची दWुLती व सुधारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े

"दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1528/2019. 

21.  ऐरोल4 ;.,. 17 से. 4 येथे मलeन:Lसारण वा"ह[या टाक7याकर4ता व महानगर गॅस �ल. 

यांनी खोदले3या चरांचे पुन�पcृठ9करण कWन रL>याची दWुLती व सुधारणा करणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./ 1529/2019. 

22.  "दघा 5वभागातील रL>यांची वा5ष�क देखभाल व दWुLती करणेKया ;Lतावाबाबत, 

आयु-तांच े"दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1530/2019. 

23.  घणसोल4 5वभागातील तळवल4 गाव मधील �सधंदुगु� चाळ पQरसरात मलeन:Lसारण 

वा"ह[या टाकणे व मलउदंचन कT U बांधणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े "दनांक 

16/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1531/2019. 

24.  घणसोल4 5वभागातील घणसोल4 गावातील रानकर आळी, नवघर आळी, gहाG ेआळी व 

गावालगत गुWद>त चाळ, बाळाराम वाडी, द>तनगर, काh`बाबा नगर या पQरसरात उव�Qरत 

"ठकाणी मलeन:Lसारण वा"हनी टाकणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 16/07/2019 

च ेपG ,. नमुंमपा/श.अ./1532/2019. 

25.  घणसोल4 5वभागातील नो�सल नाका आiण से-टर-25 येथे मलeन:Lसारण वा"हनी टाकणे 

व मलउदंचन कT U बांधणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. 

नमुंमपा/श.अ./1533/2019. 

26.  ठाणे बेलापुर रL>यावर4ल Qरलायबल jलाझा त ेऐरोल4 ना-यापय�त गटर व पदपथ बांधणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1538/2019. 

27.  बेलापरु 5वभागातील गणपतशठे तांडले मदैानाची सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचं े

"दनांक 16/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1537/2019. 

28.  नेWळ 5वभागातील जुईनगर से-टर-25 येथील सखुशांती नस�र4 समोर आर.सी.सी गटर  

बांधणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांचे "दनांक 16/07/2019 च े पG ,. नमुमंपा/श.अ./ 

1539/2019. 



29.  नवी मुबंई महानगरपा�लका WSणालयांमbये यांlGक` पदधतीने साफसफाईKया कंGाट4 कामाKया 

खचा�स ;शासVकय मा[यता �मळणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 16/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/आरोSय/4062/2019. 

30.  बेलापरु 5वभागातील सी.बी.डी. बेलापरु से-टर-9ए सeुनल गावLकर मदैानातील Lटेजची पनु�बांधणी 

व पQरसराची सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनाकं 16/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1540/2019. 

31.  सावल4 गावं (नवी मंुबई) येथील गावठाणाचे पुनव�सन करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े

"दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/मालम>ता/1908/2019. 

32.  mीम. पcुपा मातलेे यांना 2यवसायासाठ9 पया�यी जागा उपल^ध कWन देणेKया ;Lतावाबाबत, 

आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/मालम>ता/1907/2019. 

33.  नमुमंपाKया सव� WSणालये व नागर4 आरोSय ;ाथ�मक कT Uामbये एन.आय. सी चे ई-हॉLपीटल 

सगंणक ;णाल4 राब5व7यासाठ9 मनुcयबळ उपल^ध करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 

17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/आरोSय/4094/2019. 

34.  बेलापरु 5वभागातील नेWळ से-टर-21 येथील कृcण कमळ lब3डींग त े राणी लnमीबाई चौक 

पय�तKया रL>याची सधुारणा व कृcणकमळ सोसायट4 जवळ नवीन पावसाळी गटार बांधणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./ 1549/2019. 

35.  घणसोल4 येथील सTPल पाक�  (गाड�न) चे समp देखभाल व दWुLतीचे कामकाज पाहणेKया  

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 16/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/उदयान/1401/2019. 

36.  सतं qाने<वर माऊल4 उदयान से-टर-12 वाशी येथे सरंFक �भतंीची सधुारणा करणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1551/2019. 

37.  बेलापरु 5वभागातील "दवाळे गाव येथील मKछ9 माक\ ट जवळील म�ुय रL>याची Wंद4 वाढवनु 

सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचं े "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1553/2019. 

38.  बेलापरु 5वभागातील से-टर-9 येथील रL>याची सधुारणा व रो हाऊस X Y Z लेन मधील गटारे 

बांधणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांचे "दनांक 17/07/2019 च े पG ,. नमुमंपा/श.अ./ 

1556/2019. 

39.  नवी मुबंई महानगरपा�लकेKया भोकरपाडा येथील 450 द.ल.�ल. FमतKेया जलशbुद4करण कT U 

येथे महाराcP राwय 5वदयतु 5वतरण कं. Kया 100KV सबLटेशन त े नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेKया 22KV सबLटेशनपय�त HT कT बल टाकणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े

"दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1560/2019. 

40.  मोरबे धरण येथील Instumentation ची दWुLती करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनाकं 

17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1561/2019. 

41.  नेWळ 5वभागातील से-टर-9 जलउदंचन सकुंलातील उKचLतर4य जलकंुभाचे eनcकासन करणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1564/ 2019. 

42.  नेWळ 5वभागातील से-टर-14 मधील भखुंड ,. 16 येथे माक\ ट बांधणेKया ;Lतावाबाबत, 

आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1565/2019. 

43.  नवी मुबंई महानगरपा�लकेKया आरोSय 5वभागात करार पbदतीने (कंGाट4) eन2वळ ता>परु>या 

LवWपात ठोक मानधनावर काय�रत तq वदैयVकय अ
धकार4 यांKया नेमणुक`Kया ;Lतावाबाबत, 

आय-ुताचंे "दनांक 18/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/आरोSय/आLथा-3/4097/ 2019. 

44.  "दघा 5वभागात नागर4कानंा चाल7यासाठ9 बॅर4अर h` व वॉकेlबल4ट4 सदंभा�तील त>सम कामे 

करणेKया (फुटपाथ दWुLती, रॅgप बन5वणे, इले-P4क पोल, फ`डर 5पलर �शjट करणे) 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1550/2019. 

45.  बेलापरु 5वभागातील jलॉट न.ं 13 व 13बी से-टर-50 नेWळ येथील सरंFक �भतं बांधणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1552/2019. 



46.  बेलापरु 5वभागातील नेWळ से-टर 25 व 27 या से-टर मधुन वाहणा-या म�ुय ना3याची 

सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचं े "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1554/2019. 

47.  नेWळ से-टर-14 भखुंड ,. पी-14 येथे भाजी व मासळी माक\ टच े उव�र4त बांधकाम करणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1563/2019. 

48.  से-टर-1अे नेWळ नवी मुबंई येथील छGपती �शवाजी महाराज चौकात छGपती �शवाजी महाराज 

पतुळा उभारणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1566/2019. 

49.  ऐरोल4 ;.,. 15 येथील से-टर-12,13,14 व 15 मधील रL>याची डांबर4करणाने सधुारणा 

करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांचे "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1568/ 2019. 

50.  ऐरोल4 ;.,. 15 से-टर-14 येथील म�ुय उघडया ना3याच े आर.सी.सी. पbदतीने बांधकाम 

करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांचे "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1569/ 2019. 

51.  काया�लयीन फeन�चर सा"ह>याKया एकुण 24 बाबींKया खरेद4 दरकरार वाढ4व अदंािजत खचा�स 

मा[यता �मळणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/भांडार/165/2019. 

52.  नवी मुबंई महानगरपा�लकेKया समाज5वकास 5वभागामाफ� त राब5व7यात येणा-या �शcयव>ृती 

योजनेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 16/07/2019 च े पG ,. नमुमंपा/ स.5व.5व./ 

652/2019. 

53.  नवी मुबंई महानगरपा�लकेमधील करार पbदतीने (कंGाट) ता>परु>या LवWपातील कeनcठ 

अ�भयतंा सवंगा�तील कम�चा-यांKया वेतनामbये वाढ करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 

17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/;शासन/आLथा-05/;.,. 37/1946/2019. 

54.  ऐरोल4 से-टर-3 येथील नमुमंपा बस डपेो त ेmीराम 5वदयालय पय�तKया रL>यांचे डांबर4करण 

करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनाकं 17/07/2019 च े पG ,. नमुमंपा/श.अ./1582/  

2019. 

55.  नेWळ 5वभागातील �शरवणे गाव ;.,. 89 येथील Lवामी सदगWु शाळा, मात5ृपत ृ छाया 

अपाट�मTट, ताराबाई eनवास व नमुमंपा शाळा ,. 101 त ेकुलदैवत मदं4र, यमनुा सदन पQरसरात 

गटर, पदपथ व मल:eनLसारण वा"ह[या बदलणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांचे "दनांक 

17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1583/2019. 

56.  घणसोल4 5वभागातील रबाळे व गोठ9वल4 गावातील पालखी मागा�ची थीन 2हाईट टॉपींग (TWT) 

लेयर ने सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनाकं 17/07/2019 च े पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1584/2019. 

57.  कोपरखैरणे 5वभागातील से-टर-15 jलॉट न.ं 34 येथील दैन"ंदन बाजाराKया प"ह3या मज3याच े

बांधकाम करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1586/2019. 

58.  कोपरखैरणे 5वभागातील महापे येथील भखुंड ,. PR-1/1 येथे नागर4 आरोSय कT U बांधणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1587/2019. 

59.  कोपरखैरणे 5वभागातील ;.,. 55 खैरणेगांव येथील पदपथांची सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, 

आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1588/2019. 

60.  कोपरखैरणे 5वभागातील m�मकनगर येथील आबेंडकर आवास योजना अतंग�त बांधले3या घरकुल 

इमारतीची दWुLती करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 17/07/2019 च े पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1589/2019. 

61.  ठाणे-बेलापरु रL>यावर4ल कोपरखैरणे, घणसोल4 व रबाळे उडडाणपलुाची डांबर4करणाने सधुारणा 

करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांचे "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/श.अ./1590/2019. 

62.  घणसोल4 5वभागातील से-टर-15 व 16 मधील रL>याची, aनेची व पदपथांची सधुारणा करणेKया 

;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनांक 17/07/2019 च ेपG ,. नमुमंपा/श.अ./1591/ 2019. 



63.  तभु\ 5वभागातील कोपर4गाव से-टर-26 येथील Lमशानभमुी जवळील l�ज त े पeुनत कॉन�र 

lब3डींग पय�त रL>याच ेकॉ,`ट4करण करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े"दनांक 17/07/2019 च े

पG ,. नमुमंपा/श.अ./1592/2019. 

64.  तभु\ 5वभागातील हनमुाननगर व सभोवतालKया भागातील झोपडपटट4 कर4ता जल5वतरण 

2यवLथा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 17/07/2019 चे पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1593/2019. 

65.  नेWळ 5वभागातील जुईनगर से-टर-24Y जंकशन चौक व गावदेवी चौकांची ,ॉ,`ट4करणाने 

सधुारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुताचंे "दनाकं 17/07/2019 चे पG ,. नमुमंपा/ 

श.अ./1557/2019. 

66.  नमुमंपा FGेातील सी.ट4.सी.2ह4. यGंणेची वा5ष�क देखभाल दWुLती करणे व >याकर4ता लागणार4 

�लझलाईन भाडते>>वावर घेणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनाकं 18/07/2019 च े पG ,. 

नमुमंपा/श.अ./1599/2019. 

67.  पQरमंडळ-1 बेलापुर त े वाशी काय�FेGातील 5व5वध "ठकाणी हायमाLट लावणेKया 

;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 18/07/2019 च ेपG ,. नमंुमपा/श.अ./1600/ 2019. 

68.  ऐरोल4 ;.,. 23 से-टर-10 येथील �सिSनया ओशन सोसायट4जवळ आर.सी.सी. गटार व 

पदपथाची दWुLती व सुधारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े"दनांक 18/07/2019 च े

पG ,. नमुंमपा/श.अ./1605/2019. 

69.  ऐरोल4 
चचंपाडा येथील टाईgस ऑफ इं�डया कंपाउंड लगत mी. 5वजय यादव ते साई"दप 

हॉटेल पय�तKया गटराची सुधारणा करणेKया ;Lतावाबाबत, आयु-तांच े"दनांक 18/07/2019 

च ेपG ,. नमुंमपा/श.अ./1603/2019. 

70.  नवी मंुबई महानगरपा�लकेKया सन 2018-19 या वषा�Kया वा5ष�क पया�वरण िLथती दश�क 

अहवालास मंजुर4 �मळणेKया ;Lतावाबाबत, आय-ुतांच े "दनांक 31/07/2019 च े पG ,. 

नमुंमपा/श.अ./1762/2019. 

  

71 त े 73. 2ीम. कोमल सोमनाथ वा�कर, यांजकडून आले7या �दनांक 23/07/2019 9या                

ठरावा9या सूचना :- 

(71)  "सानपाडा Lमशान भुमी 5वकसीत होत असतांना सदर "ठकाणी काह4 उiणवा 

;कषा�ने जाणवत आहे. उदा. लहान मुलांची दफनभुमी, ;वेश2दार तसेच जळाऊ 

लाकडापासुन ;दषुण वाढु नये gहणुन 
चमणी. तर4 सदर उiणवा ता>काळ दरु कर7यात 

येऊन Lमशान भुमीच ेसुशो�भकरण कर7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(72)  "नवी मुंबई महानगरपा�लकेने 500 चौ.फुट पय�तKया घरांना करमाफ`चा eनण�य 

घेतला आहे. परंतु सदर करमाफ` मbये Lथाeनक ;क3पpLत मोठया ;माणात उपे�Fत 

राहणार आहेत. कारण बहुतांशी ;क3पpLतांनी मोठया LवWपाची घरे बांधल4 असुन नवी 

मुंबई महानगरपा�लका ;क3पpLतांKया घरांना तीन पट कर आकारणी कर4त आहे. तर4 

>यात सुधारणा कWन नवी मंुबई ;क3पpLतांKया घरांना सरसकट करमाफ`चा लाभ 

दे7यात यावा, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

 



(73)  "सानपाडा से-टर-4 mी द>तगुW, कLतुर4, सjतपण� व अ<वथा सोसायट4तील 

अतंग�त रL>यांच ेव पदपथांच ेसुशो�भकरण कर7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

74 ते 76  2ी. सोमनाथ Aचतंामण वा�कर, यांजकडून आले7या �दनांक 23/07/2019 9या 

ठरावा9या सूचना :- 

(74)  "सानपाडा से-टर-10 मधील P4 बे3ट मbये ओपन जीम तसेच खेळणी 

बस5व7याKया �cट4कोनातुन सदर P4 बे3टला संरFक pील बस5व7यात यावे, असे या 

सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(75)  "सानपाडा से-टर-5 Lवग�य नथ ुजोमा पाट4ल चौक ते mी गजानन महाराज चौक 

पय�तKया रL>यालगत मलeन:Lसारण वा"हनी तसेच 5प7याची पाईप लाईनची 2यवLथा 

नस3यामुळे सदर रL>यालगतKया गावठाण 5वLतारातील भुखडंावर4ल सदeनकाधारकांना 

Gास सहन करावा लागत आहे. तर4 सदर "ठकाणी मलeन:Lसारण वा"हनी तसेच 

5प7याKया पा7याची लाईन टाक7यात यावी, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(76)  "सानपाडा से-टर- 10 येथील mी गणेशकृपा, गुWकृपा, सjतmी, �शवकृपा 

सोसायट4तील सव� सदeनकाधारक >यांKया मु�य ;वेश2दारासमोर4ल अन
धकृत वाहन 

पाVक� गमुळे GLत आहेत. तर4 या चारह4 सोसायट4Kया मु�य ;वेशाKया "ठकाणी ;वेश2दार 

उभाWन संरFक गेट लाव7यात यावे, असे या सभचे ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

77 ते 79  2ी. हCरDचEं आFमाराम भोईर, यांजकडून आले7या �दनांक 29/07/2019 9या 

ठरावा9या सूचना :- 

(77)  "से-टर-11 जुहुगांव येथील गांवदेवी मQरआईमाता मंद4र ते Lवामी नारायण मंद4र 

जुहुगांव व Lवामी नारायण मंद4र ते सुपरमाक\ ट जुहुगांव येथील रL>यालगतची मोडकळीस 

आलेल4 गटारे तोडुन तेथे नवीन गटारे बांध7यात यावी, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(78)  "से-टर-11, वाशी, नवी मंुबई येथील गांवदेवी मैदानालगत मोडकळीस आलेले 

खेळणीघर तोडुन eतथे लSनकाय� व इतर धा�म�क 5वधी काय�,मासाठ9 सुसwज हॉल 

बन5व7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 



(79)  "से-टर-11 जुहुगांव येथील Lवामी नारायण मंद4र ते जुहुगांव Lमशानभुमी पय�त 

वFृप�ा (Tree Belt) 5वक�सत करणे. सदर "ठकाणी उदयान 5वक�सत कWन लहान 

मुलांसाठ9 खेळणीघर व जेcठ नागर4कांसाठ9 5वरंगुळा कT U बांध7यात याव,े असे या सभेच े

मत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

80 ते 82  2ीम. तनुजा 2ीधर मढवी, यांजकडून आले7या �दनांक 30/07/2019 9या ठरावा9या 

सूचना :- 

(80)  "जुईनगर ;भाग ,. 83 मधील सव� नामफलकांवर कावळे व इतर पFी बसनु 

घाण करत असतात. >यासाठ9 सव� नामफलकांKया वर 6 इंची प�ी बसव3यास >यावर 

जर4 पFी बसले तर4 घाण बाहेर पडुन फलकांच े 5वUपुीकरण होणार नाह4. तर4 सव� 

नामफलकांवर 6 इंची प�ी बसवावी, असे या सभेचे मत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(81)  "जुईनगर ;भाग ,. 83 मbये कमी कामगारांमळेु साफसफाई नीट होत नस3याने 

दोन सGात सफाई कर7यात यावी व >यासाठ9 लागणारे जादा सफाई कामगार मंजुर 

कर7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(82)  "जुईनगर ;भाग ,. 83 मbये महानगरपा�लकेने आजपय�त एकह4 eनवारा शडे 

बन5वलेल4 नाह4. तर4 नागर4कांKया सोयीसाठ9 दोन eनवारा शडे बन5व7यात यावेत, अस े

या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

83 व 84   2ी. मुनावर फकJर मो. पटेल, यांजकडून आले7या �दनांक 03/08/2019 9या 

ठरावा9या सूचना :- 

(83)  "कोपरखरैणे ;भाग , .55 येथील हाजी फक`र मोहgमद पटेल जॉ
गगं PॅकKया 

एका बाजुस Lलोपवर RCC पद� बांध7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(84)  "कोपरखरैणे ;भाग , .55, कोपरखरैणे से-टर-11 येथील भुखडं ,. 19-C व 

19C-1 भुखडंास तारेच ेकंुपण बांध7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

 



85 ते 87     2ीम. Kनलम KनवFृती जगताप, यांजकडून आले7या �दनांक 05/08/2019 9या 

ठरावा9या सूचना :- 

(85)  "घणसोल4 5वभागातील ;भाग ,. 29 मधील तीन बावडी पQरसरात गटार 

बांध7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(86)  "घणसोल4 5वभागातील ;भाग ,. 29 मधील �शवाजी तलावाKया बाजुKया 

गटाराची सुधारणा कर7यात यावी, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(87)  "घणसोल4 5वभागातील ;भाग ,. 29 मधील से-टर-21 येथील रL>याच े RCC 

काम कर4त असताना संपुण� पथ"दवे काढ7यात (पोल) आले आहे. तर4 ते तातडीन े

बस5व7यात यावेत, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

88 व 89  2ी. म�मत Lवजय चौगुले, यांजकडून आले7या �दनांक 05/08/2019 9या ठरावा9या 

सूचना :- 

(88)  ";भाग ,. 23 ऐरोल4 से-टर-9 येथील एच. पी. गॅस गोडावुन जवळील चौकाचे 

कॉ,`ट4करण कर7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(89)  ";भाग ,. 23 ऐरोल4 से-टर-10 येथील Lवराwय सोसायट4 जवळील चौकाचे 

कॉ,`ट4करण कर7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

90 ते 92 2ीम. NपालO Pक�मत भगत, यांजकडून आले7या �दनांक 05/08/2019 9या ठरावा9या 

सूचना :- 

(90)  "नेWळ से-टर-16ए येथील नेWळ कोळीवाडयाचे उदयान आरFण हटवुन >या 

"ठकाणी र"हवाशी कोळीवाडा वसाहत gहणुन आर�Fत करावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(91)  "नेWळ से-टर-18 येथील भुखडं ,. 9, 9ए हा भुखडं पोल4स चौक`कर4ता आर�Fत 

कर7यात यावा, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 



(92)  "नेWळ से-टर-16 येथील भुखडं ,. 13 हा समाजमं"दरासाठ9 आर�Fत कर7यात 

यावा, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

93 ते 95 2ीम. �दQया वैभव गायकवाड, यांजकडून आले7या �दनांक 05/08/2019 9या 

ठरावा9या सूचना :- 

(93)  "वाशी ;भाग ,. 64, स-ेटर-7 येथे नवी मंुबई महानगरपा�लकेच ेनागर4क येऊन 

जागतृे<वर तलावालगतKया पQरसरात दशV,या 5वधी मोठया ;माणात करत असतात. >या 

अनुषंगाने जागतृे<वर तलावालगत असले3या मोकळया जागेवर खलुा “सभामंडप” 

बांध7यात यावा, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(94)  "वाशी ;भाग ,. 64, से-टर-6, 7 व 8 च े गटर �सडकोकाल4न असुन यांची 

दरुावLथा मोठया ;माणात झाल4 आहे. तर4 वाशी से-टर- 6, 7 व 8 येथील गटर व 

पदपथ न2याने बांध7यात यावेत, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(95)  "वाशी ;भाग ,. 64, से-टर- 8 Lवामी अयjपा चौक येथील रL>याचे 

कॉ,`ट4करण कर7यात यावे, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

96 ते 98  2ीम. मोKनका लSमीकांत पाटOल, यांजकडून आले7या �दनांक 07/08/2019 9या 

ठरावा9या सूचना :- 

(96)  ";भाग ,. 28 अतंग�त मल:eनLसारण वा"ह[या टाक7यात या2यात, असे या 

सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(97)  ";भाग ,. 28 अतंग�त रL>यांची सुधारणा कWन डांबर4करण कर7यात यावे, असे 

या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(98)  ";भाग ,. 28 अतंग�त असले3या सव� LP4ट लाईटच ेजुने "दवे बदलुन नवीन एल 

ई डी ब3ब लाव7यात यावेत, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 



99 ते 101 2ीम. संगीता संदOप Tहा�े, यांजकडून आले7या �दनांक 07/08/2019 9या ठरावा9या 

सूचना :- 

(99)  ";भाग ,. 45 मधील कोपरखरैणे मधील से-टर-6 येथील ओम मंगल 

lब3डींगसमोर हायमाLट लाव7यात यावा, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(100)  ";भाग ,. 45 मधील कोपरखरैणे मधील से-टर- 3 व 6 मधील मु�य रL>याKया 

बाजुच ेपदपथ दWुLत कर7यात यावेत, असे या सभेच ेमत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

(101)  ";भाग ,. 45 मधील कोपरखरैणे मधील से-टर- 6 मधील Wम नं. 10 ते 244 

Kया बाजूKया मु�य रL>यावर4ल सेवरेज लाईन दWुLत कर7यात यावेत, असे या सभेच े

मत आहे. 

"2. वर4ल पQरKछेद ,. 1 मbये 2य-त केले3या मताची अमंलबजावणी व उ
चत 

काय�वाह4 कर7याची आयु-तांना 5वनंती कर7यात यावी." 

मा. महापौरां9या आदेशावVन, 

            सहO/- 

   (Aच�ा बाLव�कर) 

महापा�लका सAचव काया�लय,                               महानगरपा�लका सAचव, 

नवी मुंबई महानगरपा�लका,                         नवी मंुबई महानगरपा�लका. 

�दनांक :  09 ऑग�ट 2019.      

  


