
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 19 जुल ै 2019 रोजी भरले&या माहे जुल ै 2019  

म�ह'या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स/ं01त आ3ण मसदुा 4व5पात 

खाल7ल8माणे आहे.:- 

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. . . . 1111    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19191919    जलुैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

इ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृत    ––––    �दनांक 20 ऑBटोबर 2018, �दनांक 30 ऑBटोबर 2019     

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    कायमकायमकायमकायम    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. . . . 2222    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

8Fनो?तरे8Fनो?तरे8Fनो?तरे8Fनो?तरे    

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. . . . 00003333    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"म�हलाम�हलाम�हलाम�हला    वववव    बालक&याणबालक&याणबालक&याणबालक&याण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती 1 वषा��या 

कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1208120812081208    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----    SीमSीमSीमSीम....सKंगतासKंगतासKंगतासKंगता    सदं7पसदं7पसदं7पसदं7प    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU,े,,,    

अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    SीमSीमSीमSीम....सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sीम. उषा पMुषो?तम भोईर 8. Sीम. दमयतंी बबन आचरे 

2. Sीम. सजुाता सरुज पाट7ल 9. Sीम. ;वनया मनोहर मढवी 

3. Sीम. सगंीता सदं7प TहाU े 10. Sीम. �दपाल7 सरेुश सकंपाळ 

4. Sीम. सगंीता अशोक पाट7ल 11. Sीम. कमल धनाजी पाट7ल 

5. Sीम. सगंीता �दल7प बो-हाड े 12. Sीम. हेमांगी अकुंश सोनवणे 

6. Sीम. 8]ा 8भाकर भोईर 13. Sीम. दयावती सपंत शवेाळे   

7. Sीम. तनजुा Sीधर मढवी   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 04. 04. 04. 04    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

 "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"आरो_यआरो_यआरो_यआरो_य    प`रर0णप`रर0णप`रर0णप`रर0ण    वववव    वQैयaकयवQैयaकयवQैयaकयवQैयaकय    सहाbयसहाbयसहाbयसहाbय    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती" " " " �ह ;वशषे स�मती 1 

वषा��या कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1209120912091209    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----    डॉडॉडॉडॉ....SीSीSीSी....जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके....नाथनाथनाथनाथ,,,,    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    ॲडॲडॲडॲड....SीमSीमSीमSीम....भारतीभारतीभारतीभारती    र;वकातंर;वकातंर;वकातंर;वकातं    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sीम. शभुांगी ]ानेFवर पाट7ल, 8. Sीम. स=ुनता रतन मांडवे, 

2. Sीम. �श&पा सयु�कांत कांबळी, 9. Sी. सजं ूआधार वाड,े 

3 Sी. ;वशाल राजन डोळस, 10. Sी. ;वलास रामदास भोईर, 

4. Sी. गणेश गगंाराम TहाU,े 11. Sी. ह`रFचंe आ?माराम भोईर,  

5. Sीम. लता भालचंe मढवी, 12. Sी. अ;वनाश शांताराम लाड, 



6. Sीम.श�शकला भोलानाथ पाट7ल, 13. Sीम. उfवला ;वकास झंझाड." 

7. Sीम. राधा सरेुश कुलकणg,   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 05. 05. 05. 05    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

 "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"पाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठा    वववव    मल=नमल=नमल=नमल=न::::4सारण4सारण4सारण4सारण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती" " " " �ह ;वशषे स�मती 1 वषा��या 

कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����....1210121012101210    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----    SीSीSीSी....शकंरशकंरशकंरशकंर    aकसनaकसनaकसनaकसन    मोरेमोरेमोरेमोरे,,,,,,,,    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    SीSीSीSी....दे;वदासदे;वदासदे;वदासदे;वदास    अनतंरावअनतंरावअनतंरावअनतंराव    हाडंेहाडंेहाडंेहाडं-े---पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sीम. सhंया रामजीत यादव 8. Sी. का�शनाथ वामन पवार 

2. Sीम. मeु7का मधुकर गवळी 9. Sीम. =नम�ला आनदंराव कचरे 

3 ॲड.Sीम.भारती र;वकांत पाट7ल 10. Sीम. भारती मगंiया कोळी 

4. Sी. रमेश चंeकांत डोळे 11. Sी. रामदास बबनराव पवळे 

5. Sीम. रंजना सधुाकर सोनवणे  12. Sीम. वजैयतंी दशरथ भगत 

6. Sी. शकंर aकसन मोरे  13. Sी. स=ुनल बाळाराम पाट7ल." 

7. Sीम. सhंया रामजीत यादव   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 06. 06. 06. 06    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त  झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"a�डाa�डाa�डाa�डा    वववव    सा4ंकृ=तकसा4ंकृ=तकसा4ंकृ=तकसा4ंकृ=तक    काय��मकाय��मकाय��मकाय��म    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती 1 वषा��या 

कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1211121112111211    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----    SीSीSीSी....मनाुवरमनाुवरमनाुवरमनाुवर    फaकरफaकरफaकरफaकर    महंमदमहंमदमहंमदमहंमद    पटेलपटेलपटेलपटेल,,,,    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    SीSीSीSी....Kग`रशKग`रशKग`रशKग`रश    का'हाका'हाका'हाका'हा    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU े   ----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. डॉ. Sी. जयाजी के. नाथ 8 Sी. ;वजय लkमण चौगलेु 

2. Sी.दे;वदास अनतंराव हांडपेाट7ल 9 Sी. नामदेव रामा भगत 

3 Sी. �ललाधर गणपत नाईक 10 Sी. सोमनाथ Kचतंामण वा4कर 

4. Sी. श�शकांत हंबीरराव राऊत 11 Sी. राजू रामा कांबळे 

5. Sी. Kगर7श का'हा TहाU े 12 Sीम. पनुम �मथुन पाट7ल 

6. Sीम. Mपाल7 aक4मत भगत  13 Sीम. उषा कृHणा पाट7ल.” 

7. Sीम. सलजुा सदं7प सतुार   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 07. 07. 07. 07    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"समाजक&याणसमाजक&याणसमाजक&याणसमाजक&याण    वववव    झोपडपnीझोपडपnीझोपडपnीझोपडपnी    सधुारसधुारसधुारसधुार    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती" " " " �ह ;वशषे स�मती 1 

वषा��या कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1212121212121212    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----    SीमSीमSीमSीम....सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल,,,,    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    SीमSीमSीमSीम....जयSीजयSीजयSीजयSी    एकनाथएकनाथएकनाथएकनाथ    ठाकूरठाकूरठाकूरठाकूर    ----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sीम. मeु7का मधुकर गवळी 8 Sी. जग�दश नाना गवत े

2. Sी. ;वशाल राजन डोळस 9 Sीम. शभुांगी जग�दश गवत े



3 Sीम. सरेुखा अशोक नरबागे 10 Sी. राजू रामा कांबळे 

4. Sीम. जयSी एकनाथ ठाकूर 11 Sीम. नदंा कंुदन काटे 

5. Sीम. =नलम =नव?ृती जगताप 12 Sीम. फशीबाई करसन भगत 

6. Sी. लkमीकांत नामदेव पाट7ल 13 Sीम. उfवला ;वकास झंझाड.” 

7. Sीम.मो=नका लkमीकांत पाट7ल   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 08. 08. 08. 08    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """";वKध;वKध;वKध;वKध    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती 1 वषा��या कालावधीकर7ता याQवारे 

4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����....1213121312131213        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----    SीमSीमSीमSीम....म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर,,,,    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    SीमSीमSीमSीम....सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल7प�दल7प�दल7प�दल7प    बोबोबोबो----हाडेहाडेहाडेहाड-े---    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sी. र;वeं उhदव इथापे 8 Sी. 8शांत धनाजी पाट7ल 

2. Sीम. �दपा राजेश गवत े 9 Sीम. सरोज रो�हदास पाट7ल 

3 Sीम. वशैाल7 तकुाराम नाईक 10 Sीम. नदंा कंुदन काटे 

4. Sीम. सायल7 नारायण �शदें 11 Sीम. =नम�ला आनदंराव कचरे 

5. Sीम.�समा Kचतंामण गायकवाड 12 Sीम. Mपाल7 =नशांत भगत  

6. Sीम. सKंगता वसतं वा4के 13 Sी. �दपक रघनुाथ पवार.” 

7. ॲड. Sीम. अपणा� न;वन गवत े   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 09. 09. 09. 09    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """";वQयाथg;वQयाथg;वQयाथg;वQयाथg    वववव    यवुकयवुकयवुकयवुक    क&याणक&याणक&याणक&याण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती 1 वषा��या 

कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1214121412141214    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----,,,,    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    ----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sीम. पजुा गणेश मेढकर 8 Sी. म�मत ;वजय चौगलेु 

2. Sी. मनुवर फकqर महTमद 

पटेल 

9 Sी. ;वशाल पोपट ससाणे 

3 Sी. Kगर7श का'हा TहाU े 10 Sीम. ऋचा रामचंe पाट7ल 

4. Sीम. सhंया रामिजत यादव 11 Sी. करण मनोहर मढवी 

5. Sीम. क;वता चंeकांत आगtड े 12 Sीम. �मरा सजंय पाट7ल 

6. Sीम. 8]ा 8भाकर भोईर 13 Sी. स=ुनल बाळाराम पाट7ल.” 

7. Sीम. Mपाल7 aक4मत भगत   
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 10. 10. 10. 10    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

    "महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयमा�या कलम 30 अ'वये, 8ा1त झाले&या 

अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"उQयानउQयानउQयानउQयान    वववव    शहरशहरशहरशहर    सशुो�भकरणसशुो�भकरणसशुो�भकरणसशुो�भकरण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती 1 वषा��या 

कालावधीकर7ता याQवारे 4थापन कर7त आहे."    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1215121512151215    सचुकसचुकसचुकसचुक    ::::----,,,,    



�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जलुैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

                            अनमुोदकअनमुोदकअनमुोदकअनमुोदक    ::::----    ----    

अअअअ....����....    सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    अअअअ....����....                सद4याचेसद4याचेसद4याचेसद4याचे    नावंनावंनावंनावं    

1. Sीम. �दuया वभैव गायकवाड 8 Sी. मनोहर कृHणा मढवी  

2. Sीम. छाया केशव TहाU े 9 Sीम. दमयतंी बबन आचरे 

3 Sीम. श�शकला अनतं सतुार 10 Sी. म�मत ;वजय चौगलेु 

4. Sीम. Shदा साजुराम गवस 11 Sीम. कोमल सोमनाथ वा4कर 

5. Sी. अशोक अकुंश गावड े 12 Sीम. अ=नता सरेुश मानवतकर 

6. Sी. अशोक बाबरुाव गरुखे 13 Sीम. दयावती सपंत शवेाळे.” 

7. Sीम. नेUा आ�शष �शकw    
 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 11. 11. 11. 11    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

�सडकोकडून टॅBसी `र0ा पाaकy ग या 8योजनासाठz महानगरपा�लकेस ह4तांतर7त 

झाले&या भखुंडां�या ;व=नयोगा�या 84तावाबाबत, आयुBतांच े �दनांक 04/06/2019 च े

पU �. नमुमंपा/मालम?ता/1572/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुजजुुजुलैललैैल ै   

2019201920192019    

"�सडकोकडून टॅBसी `र0ा पाaकy ग या 8योजनासाठz महानगरपा�लकेस 

ह4तांतर7त झाले&या भखुंडां�या ;व=नयोगाबाबत नमदु कर{यात आले&या अट7 शतg�या 

अनषुगंाने टॅBसी `र0ा पाaक� गसाठz उपल|ध भखुंड 0ेUफळ =नहाय “�श~�सhद गणक 

(Ready Reckoner)” दराने जागे�या भाडयाची प`रगणना कMन व सदर भाड ेपायाभतु 

भाड ेमाननु ?याअनषुगंाने 4वार4य अ�भuयBती सचुना मागवनु जा4तीत जा4त भाडदेर 

देणा-या अन]ुा1तीधारकासमवेत 8?येक वषg नतुनीकरण कर{या�या अट7वर 5 वषा�ची 

“परवाना व अन]ुा1ती” (Leave & Licence) त??वावर स;ंवदा कर{यास महाराHI 

महानगरपा�लका अKध=नयमा�या कलम 79(क) व 243(2) नसुार सचु;व&या8माणे 

मा'यता दे{यात यावी, 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    4थKगत4थKगत4थKगत4थKगत    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 12. 12. 12. 12    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

तभुw 0ेपणभमुीचा एकाि?मक ;वकास करणे�या 84तावाबाबत, आयBुतांच े �दनांक 

28/06/2019 च ेपU �. नमुमंपा/श.अ./1401/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1217121712171217    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

"तभुw 0ेपणभमुीचा एकाि?मक ;वकास करणे�या कामासबंधंातील 84तावात 

नमदू कर{यात आले&या बाबींसह, एकूण रBकम 5. 15 कोट7, 88 लाख, 06 हजार, 

787 माU इतBया खचा�स, सचु;व&या8माणे, 8शासकqय मजुंर7 दे{यात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 13. 13. 13. 13    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

;वHणदुास भावे नाटयगहृ दर व प`रचलनाबाबतची =नयमावल7 बाबत�या 84तावाबाबत, 

आयBुतांच े�दनांक 08/07/2019 चे पU �. नमुमंपा/;वभाना/163/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . 1218121812181218    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   

2019201920192019    

";वHणुदास भावे नाटयगहृ दर व प`रचलनाबाबतची =नयमावल7 

बाबत�या84तावाबाबत 84तावात नमदू कर{यात आले&या दरपUक (अ), दरपUक (ब), 

दरपUक (क) सह 84ता;वत =नयमावल7स 84तावात नमदु कर{यात आले&या बाबीसह 

4था=नक =नधी लेखा पर70णअतंी नाटयगहृा�या दरवाढ7बाबत नtद;वलेला आ0ेप, तसेच 

मुबंई, ठाणे, क&याण येथील नाटयगहृात आकार{यात येणा-या भाड े दरांच ेअवलोकन 

कMन ;वHणदुास भावे नाटयगहृाकर7ता उपरोBत 84ता;वत सधुार7त भाडयाच े व 

सोईस;ुवधांच ेदर लाग ुकर{यास मा'यता दे{यात यावी. 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    फेर;वचाराथ�फेर;वचाराथ�फेर;वचाराथ�फेर;वचाराथ�    8शासनाकडे8शासनाकडे8शासनाकडे8शासनाकड े   परतपरतपरतपरत    



महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले&याकेले&याकेले&याकेले&या    आ3णआ3णआ3णआ3ण    उKचतउKचतउKचतउKचत    काय�वाह7साठzकाय�वाह7साठzकाय�वाह7साठzकाय�वाह7साठz    पाठ;वले&यापाठ;वले&यापाठ;वले&यापाठ;वले&या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद7याद7याद7याद7    

माहेमाहेमाहेमाहे    19 19 19 19 जुलैजलुैजलुैजलु ै   2019 2019 2019 2019 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

    

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ3णआ3णआ3णआ3ण    स/ं01तस/ं01तस/ं01तस/ं01त    ;वषय;वषय;वषय;वषय    ;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. . . . 

वववव    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ायअ�भ8ाय    

1.1.1.1.    SीमSीमSीमSीम. . . . सKंगतासKंगतासKंगतासKंगता    सदं7पसदं7पसदं7पसदं7प    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

      महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 

अ'वये, 8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन 

महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"म�हलाम�हलाम�हलाम�हला    वववव    बालक&याणबालक&याणबालक&याणबालक&याण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे 

स�मती सन 2019-2020 या उव�̀ रत कालावधीकर7ता 4थापन 

करणे.    

03 

जुल ै 

1208 

19/07/2019 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    डॉडॉडॉडॉ. . . . SीSीSीSी. . . . जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके    नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----        

                        महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 

अ'वये, 8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन 

महानगरपा�लका खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे 

जा�हर करतील) """"आरो_यआरो_यआरो_यआरो_य    प`रर0णप`रर0णप`रर0णप`रर0ण    वववव    वQैयaकयवQैयaकयवQैयaकयवQैयaकय    सहाbयसहाbयसहाbयसहाbय    

स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती सन 2019-2020 या उव�̀ रत 

कालावधीकर7ता 4थापन करणे. 

04 

जुल ै 

1209 

19/07/2019 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    SीSीSीSी. . . . शकंरशकंरशकंरशकंर    aकसनaकसनaकसनaकसन    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::---- 

महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 

8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका 

खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""पाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठापाणीपरुवठा    वववव    मल=नमल=नमल=नमल=न::::4सारण4सारण4सारण4सारण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती सन 

2019-2020 या उव�̀ रत कालावधीकर7ता 4थापन करणे.    

05 

जुल ै 

1210 

19/07/2019 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    SीSीSीSी. . . . मनुवरमनुवरमनुवरमनुवर    फaकरफaकरफaकरफaकर    महमदमहमदमहमदमहमद    पटेलपटेलपटेलपटेल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 

8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका 

खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""a�डाa�डाa�डाa�डा    वववव    सा4ंकृ=तकसा4ंकृ=तकसा4ंकृ=तकसा4ंकृ=तक    काय��मकाय��मकाय��मकाय��म    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती सन 

2019-2020 या उव�̀ रत कालावधीकर7ता 4थापन करणे.    

06 

जुल ै 

1211 

19/07/2019 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    SीमSीमSीमSीम. . . . सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::---- 

महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 

8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका 

खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""समाजक&याणसमाजक&याणसमाजक&याणसमाजक&याण    वववव    झोपडपnीझोपडपnीझोपडपnीझोपडपnी    सधुारसधुारसधुारसधुार    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती 

सन 2019-2020 या उव�̀ रत कालावधीकर7ता 4थापन करणे.    

07 

जुल ै 

1212 

19/07/2019 

मजंूर 

 

6.6.6.6.        SीमSीमSीमSीम. . . . �दuया�दuया�दuया�दuया    वभैववभैववभैववभैव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----                                                

महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 

8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका 

खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

"""";वKध;वKध;वKध;वKध    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती" " " " �ह ;वशषे स�मती सन 2019-2020 या उव�̀ रत 

कालावधीकर7ता 4थापन करणे.    

08 

जुल ै 

1213 

19/07/2019 

मजंूर 

 



7.7.7.7.     SीमSीमSीमSीम. . . . पजुापजुापजुापजुा    गणेशगणेशगणेशगणेश    मेढकरमेढकरमेढकरमेढकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----                                                

महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 

8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका 

खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

"""";वQयाथg;वQयाथg;वQयाथg;वQयाथg    वववव    यवुकयवुकयवुकयवुक    क&याणक&याणक&याणक&याण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""""""" �ह ;वशषे स�मती सन 

2019-2020 या उव�̀ रत कालावधीकर7ता 4थापन करणे.    

09 

जुल ै 

1214 

19/07/2019 

मजंूर 

 

8.8.8.8.     SीमSीमSीमSीम. . . . नेUानेUानेUानेUा    आ�शषआ�शषआ�शषआ�शष    �शकw�शकw�शकw�शकw , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----                                    

महाराHI महानगरपा�लका अKध=नयम�या कलम 30 अ'वये, 

8ा1त झाले&या अKधकाराचा वापर कMन महानगरपा�लका 

खाल7ल 13 सद4यांची  (मा. महापौर नांवे जा�हर करतील) 

""""उQयानउQयानउQयानउQयान    वववव    शहरशहरशहरशहर    सशुो�भकरणसशुो�भकरणसशुो�भकरणसशुो�भकरण    स�मतीस�मतीस�मतीस�मती"""" �ह ;वशषे स�मती सन 

2019-2020 या उव�̀ रत कालावधीकर7ता 4थापन करणे.    

10 

जुल ै 

1215 

19/07/2019 

मजंूर 

 

09090909    SीSीSीSी. . . . र;वeंर;वeंर;वeंर;वeं    उhदवउhदवउhदवउhदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     सन 1992 साल7 �ामपचंायतीमधुन थेट नवी मुबंई 

महानगरपा�लका 4थापन झाल7. नवी मुबंई 0ेUामhये 

महानगरपा�लकेस �सडको 8ाKधकरणाने ;वक�सत केलेले नोड, 

महाराHI औदयाKगक ;वकास महामडंळ व पवुgची 

�ामपचंायतकाल7न 29 गांवे �मळुन असे 0ेU आहे. सदर 

0ेUामhये सद=नका, दकुाने, uयापार7 सकुंले व औदयोKगक 

कामगार असनु, सhया महानगरपा�लकेकड े एकुण 3,14,000 

इतBया मालम?ता अि4त?वात आहेत. कमी उ?प'न गटा�या 

नागर7कांसाठz, fया गर7ब कामगारांना मुबंई सार�या 

शहरामhये घर घेणे परवडत नuहत ेअशा कामगार वगा�साठz 

तसेच माथाडी कामगार, औदयोKगक वसाहतीमhये/दकुानात 

काम करणारे कामगार यांचेसाठz �सडकोने नवी मुबंई शहरात 

घरे बांधल7. तसेच 29 गांवामhये असलेले भ�ुमपUु, कामगार 

वग� कंुटंुबाची व4ती अशा नागर7कांच ेजीवनमान आज खुपच 

खालावले आहे. नवी मुबंई महानगरपा�लका 0ेUामhये 500 

चौरस फुटापे0ा कमी 0ेUातील सद=नकांमhये राहणारे 

कामगार, गर7ब, भमुीपUु नागर7कांना �दलासा �मळावा Tहणुन 

?यांना महानगरपा�लकेमाफ� त मालम?ता करामhये सवलत 

�मळावी आ3ण 501 त े 700 चौरस फुटापय�त चटई0ेU 

असले&या =नवासी घरांना मालम?ता करातनु 60% सवलत 

दे{यात यावी.    

14 

जुल ै

1219 

19/07/2019 

मजंूर 

 

10.10.10.10.    SीSीSीSी. . . . र;वeंर;वeंर;वeंर;वeं    उhदवउhदवउhदवउhदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     नवी मुबंई शहरातील साव�ज=नक �ठकाणी यामhये नवी 

मुबंईतील नामांaकत मॉल, KचUपटगहेृ, हॉ4पीटल, शाळा, 

कॉलेजेस, उदयाने, रे&वे 4थानक या �ठकाणी पाaक� ग करणा-या 

वाहनांना fया पhदतीने पणेु आ3ण ना�शक महानगरपा�लकांनी 

सटु �दल7 आहे. ?या पhदतीने आप&याह7 शहरात वाहतकु पे 

ॲ{ड पाक�  करातनु यापढेु सटु दे{यात यावी,.    

15 

जुल ै

1220 

19/07/2019 

मजंूर 

 



11.11.11.11.    SीमSीमSीमSीम. . . . श�शकलाश�शकलाश�शकलाश�शकला    भोलानाथभोलानाथभोलानाथभोलानाथ    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 72, तभुw येथील सेBटर-24 बॅक ऑफ 

इं�डया�या पाठzमागे असले&या जागेवर �सडको काल7न 

अगंणवाडी सMु आहे. मोकळी जागा EWS कॉलनी सेBटर-24 

तभुw येथे असनु घर न.ं ए-13, डी-8, डी-139, सी-6 �या 

मhयभागी आहेत. सदर जागा यापवुg अगंणवाडी Tहणुन 

वापरत होती. सदर �ठकाणी असलेल7 अगंणवाडी बदं 

झा&यामळेु ?या जागेवर अ=त�मण महानगरपा�लकेने 

=नHकाषीत केलेले आहे. तथेे पनुFच अ=त�मण होव ु नये 

Tहणुन सदरची जागा �सडकोकडुन महानगरपा�लकेकड े

अगंणवाडी या 8योजनासाठz ह4तांतर7त कMन घे{यात यावी व 

?या �ठकाणी महानगरपा�लकेमाफ� त अगंणवाडी ;वक�सत 

कर{यात यावी.    

16 

जुल ै

1221 

19/07/2019 

मजंूर 

 

12.12.12.12.    SीमSीमSीमSीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल7प�दल7प�दल7प�दल7प    बोबोबोबो----हाडेहाडेहाडेहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    बधाई सेBटर-3 त ेओ`रएटंल कॉलेज पय�तचा दतुफा� र4ता 

सधुारणा व टॅBसी 4टॅ{ड सेBटर-3 त े पेIोल पपं सेBटर-3 

पय�त दतुफा� पदपथ सधुारणा कर{यात यावी.    

17 

जुल ै

1222 

19/07/2019 

मजंूर 

 

13.13.13.13.    SीमSीमSीमSीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल7प�दल7प�दल7प�दल7प    बोबोबोबो----हाडेहाडेहाडेहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    सेBटर-8 नवभारत 8ेस त ेसयुोग समहु सेBटर-8 येथील 

दतुफा� पदपथ नuयाने बन;व{यात यावा.    

18 

जुल ै

1223 

19/07/2019 

मजंूर 

 

14.14.14.14.    SीमSीमSीमSीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल7प�दल7प�दल7प�दल7प    बोबोबोबो----हाडेहाडेहाडेहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    सेBटर-4 येथील वृदंावन सोसायट7 त ेसमता व ओमसHृट7 

सोसायट7पय�त र4?याचे डांबर7करण कर{यात यावे.    

19 

जुल ै

1224 

19/07/2019 

मजंूर 

 

15.15.15.15.    SीमSीमSीमSीम. . . . म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    पावणे गांव येथील महानगरपा�लके�या बालवाडी वगा�साठz 

वग�खो&या बांध{यात याuयात.    

20 

जुल ै

1225 

19/07/2019 

मजंूर 

 

16.16.16.16.    SीमSीमSीमSीम. . . . म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    पावणे गांव येथील महानगरपा�लके�या 8ाथ�मक शाळेतील 

मलुांसाठz ब�च (बाके) तसेच �श0कांसाठz टेबल, खुचg, कपाट 

उपल|ध कMन दे{यात यावेत.    

21 

जुल ै

1226 

19/07/2019 

मजंूर 

 

17.17.17.17.    SीमSीमSीमSीम. . . . म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 48 येथील पावणे गांव/ S�मक नगर येथील 

8ाथ�मक व माhय�मक शाळेत कायम4वMपी �श0क वग� 

तकुडयानसुार व माhय�मक शाळेत ;वषयानसुार �श0क 

उपल|ध कMन दे{यात यावेत.    

22 

जुल ै

1227 

19/07/2019 

मजंूर 

 

18.18.18.18.    SीSीSीSी. . . . गणेशगणेशगणेशगणेश    गगंारामगगंारामगगंारामगगंाराम    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

      नवी मुबंईतील गावठाण भागात असले&या दकुानात 

uयवसाय करताना अि_नशमन ;वभागा�या ना हरकत 

दाख&यासाठz घरपटट7, असेसम�ट उतारा, पाणी�बल, 

;वदयतु�बल �ाहय धMन सी.सी. ओ.सी. ची सBती न करता 

?यांना ना हरकत दाखला दे{यात यावा.    

23 

जुल ै

1228 

19/07/2019 

मजंूर 

 



19.19.19.19.    SीSीSीSी. . . . गणेशगणेशगणेशगणेश    गगंारामगगंारामगगंारामगगंाराम    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     नवी मुबंई महानगरपा�लके�या आरो_य ;वभागात मागील 

तीन वषा�पासनु 11 म�ह'या�या कालावधीकर7ता नेमणुका 

�दलेले वदैयaकय अKधकार7/त] तसेच महानगरपा�लके�या 

सेवेत ;व;वध ;वभागामhये 6-6 म�हने करारावर ;व;वध पदांवर 

अनेक कम�चार7 काय�रत आहेत. ?यांचा आढावा घेवनु ?यांना 

महानगरपा�लके�या =नय�मत सेवेत सामावनु �यावे.    

24 

जुल ै

1229 

19/07/2019 

मजंूर 

 

20.20.20.20.    SीSीSीSी. . . . गणेशगणेशगणेशगणेश    गगंारामगगंारामगगंारामगगंाराम    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     सेBटर-46ए मधील नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 

खेळा�या मदैानात मदैाना�या भोवती 10 फुट Mंद7च े वॉकवे 

तयार करणे, तसेच पावसाळयात पा{याचा =नचरा हो{यासाठz 

चार7 बाजुस नाला बांधणे व मhय भागी हॉल7बॉल, बॅड�मटंन, 

बा4केटबॉल सार�या इनडोअर गेम खेळ{यासाठz uयव4था 

कMन साव�ज=नक काय��मासाठz मदैान भाडयाने देणे बदं 

करावे.    

25 

जुल ै

1230 

19/07/2019 

मजंूर 

 

21.21.21.21.    SीमSीमSीमSीम. . . . =नलम=नलम=नलम=नलम    =नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 29, घणसोल7 2 मधील उव�̀ रत भागात 

आरो_या�या �Hट7ने आवFयक अस&यामळेु मल:=न4सारण 

वा�हनी टाक{यात यावी.    

30 

जुल ै

1232 

19/07/2019 

मजंूर 

22.22.22.22.    SीमSीमSीमSीम. . . . =नलम=नलम=नलम=नलम    =नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 29, घणसोल7 2 मhये पा{याची सम4या 

वारंवार =नमा�ण होत अस&यामळेु आवFयक असले&या भागात 

पाईप लाईन टाक{यात यावी, असे या सभेचे मत आहे.    

31 

जुल ै

1233 

19/07/2019 

मजंूर 

23.23.23.23.    SीमSीमSीमSीम. . . . =नलम=नलम=नलम=नलम    =नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती=नव?ृती    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 29, घणसोल7 2 मhये पावसामhये गटारां�या 

ब-याच सम4या =नमा�ण होतात. वारंवार लोकां�या त�ार7 

असतात. र4?यावर पाणी जमा झा&यास पा{याचा =नचरा होत 

नाह7. ?यामळेु चालत जाताना नागर7कांना Uास होतो. ह7 

सम4या ल0ात घेवनु नवीन पदपथ व गटारे बांध{यात यावीत.    

32 

जुल ै

1234 

19/07/2019 

मजंूर 

24.24.24.24.    SीमSीमSीमSीम. . . . Mपाल7Mपाल7Mपाल7Mपाल7    aक4मतaक4मतaक4मतaक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    8भाग �. 96, नेMळ सेBटर-16ए कोळीवाडा येथ े

मल:=न4सारण वा�हनी, जलवा�हनी, 4I7ट लाईटची uयव4था 

कर{यात यावी.    

33 

जुल ै

1235 

19/07/2019 

मजंूर 

25.25.25.25.    SीमSीमSीमSीम. . . . Mपाल7Mपाल7Mपाल7Mपाल7    aक4मतaक4मतaक4मतaक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    8भाग �. 96, नेMळ, छUपती सभंाजी राजे उदयानात 

आकष�क �श&प बस;व{यात यावे.    

34 

जुल ै

1236 

19/07/2019 

मजंूर 

26.26.26.26.    SीमSीमSीमSीम. . . . Mपाल7Mपाल7Mपाल7Mपाल7    aक4मतaक4मतaक4मतaक4मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

    8भाग �. 96, मधील सेBटर-16ए, नेMळ येथील 

इ�छापतुg Sी गणेश मदं7र येथे �मनी हायमा4ट बस;व{यात 

यावा.    

35 

जुल ै

1237 

19/07/2019 

मजंूर 

27.27.27.27.    SीमSीमSीमSीम. . . . �मरा�मरा�मरा�मरा    सजंयसजंयसजंयसजंय    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 90, नेMळ मधील छUपती �शवाजी महाराज 

चौकाजवळील एसआयईएस कॉलेज कॉन�र पासनू Sी श=नFवरा 

म�ंदर महाuदाराजवळील कॉन�र पयyत�या पदपथावर जागोजागी 

ख�ड ेपडलेले असनू, पदपथाची दरुाव4था झाल7 आहे.  सदर 

�ठकाण नेMळनगराचा दश�=नय भाग आहे. तर7 सदर पदपथ 

नuयाने बन;व{यात यावे.    

36 

जुल ै

1238 

19/07/2019 

मजंूर 



28.28.28.28.    SीमSीमSीमSीम. . . . �मरा�मरा�मरा�मरा    सजंयसजंयसजंयसजंय    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 90, नेMळ मधील Sी श=नFवरा म�ंदर 

महाuदाराजवळील एसआयईएस कॉलेज कॉन�र पासनू `रलाय'स 

�ेश पयyत दोन दोन पावसाळी गटार वा�ह'या आहेत. यामधील 

र4?यावर असले&या पावसाळी गटारावर नेहमी वाहने पाaकy ग 

होत असनू झाकणे सhुदा वारंवार तटुल7 जातात. तसेच या 

�ठकाण�या पदपथाची देखील दरुाव4था झाल7 आहे. तर7 या 

�ठकाणी असले&या दोन दोन गटारामधुन र4?यावर असलेले 

पावसाळी गटार र� कMन पदपथाखाल7ल नवीन गटारालाईन व 

पदपथ बन;व{यात यावे.    

37 

जुल ै

1239 

19/07/2019 

मजंूर 

29.29.29.29.    SीमSीमSीमSीम. . . . �मरा�मरा�मरा�मरा    सजंयसजंयसजंयसजंय    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 90, नेMळ, सेBटर 11 मधील आ�दवासी 

पाडयासमोर uयायामशाळा आहे. सदर �ठकाणी 4था=नक 

जनतलेा सोयी स;ुवधा उपल|ध uहाuयात या �िHटने बहुउ�े�शय 

इमारत बांध{यांत यावी.    

38 

जुल ै

1240 

19/07/2019 

मजंूर 

30.30.30.30.    SीSीSीSी. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके    नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     नवी मुबंई महानगरपा�लकेच े मोरबे धरण व ?या 

प`रसरातील असणा-या जागा महानगरपा�लकेकड े ह4तांतर7त 

केले&या आहेत. भ;वHयात सदर जागेवर अ=त�मण होऊ नये 

Tहणुन मोरबे धरण प`रसरात असणा-या जागेचे �समांकन 

कMन कायम4वMपी कंपाउंड (तारेच ेकंपाउंड) टाक{यात यावे व 

जागोजागी मालकq हBकाच ेबोड� लाव{यात यावेत.    

39 

जुल ै

1241 

19/07/2019 

मजंूर 

31.31.31.31.    SीSीSीSी. . . . डॉडॉडॉडॉ. . . . जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके    नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     मा�या 8भागामhये नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 

माhयमातनु काह7 म�ह'यापवुgच ““““वारकर7वारकर7वारकर7वारकर7    भवनभवनभवनभवन”””” आ3ण ““““जेHठजेHठजेHठजेHठ    

नागर7कनागर7कनागर7कनागर7क    ;वरंगळुा;वरंगळुा;वरंगळुा;वरंगळुा    क� eक� eक� eक� e” अशा लोकोपयोगी आ3ण धा�म�क वा4त ु

जनक&याणाकर7ता उभार&या असनु, ?या �ठकाणी ;व;वध 

काय��मा�या माhयमातनु ;व;वध 8कार�या जाती धमा�च े

आ3ण अनोळखी नागर7क सhुदा येत असतात. ?यामळेु ?या 

�ठकाणी काह7 अनKुचत 8कार घडु नये अशा 8कारची खबरदार7 

आपण घेणे अ=नवाय� आहे. उभारले&या वा4तुचंी देखभाल होणे 

देखील तवेढेच मह??वाचे आहे. वर नमदु केले&या दो'ह7 

वा4तचु े सरं0ण होणे�या अनषुगंाने नमुमंपा�या माhयमातनु 

लवकरात लवकर सी.सी.ट7.uह7. कॅमेरे बस;व{यात यावेत.    

40 

जुल ै

1242 

19/07/2019 

मजंूर 

32.32.32.32.    SीSीSीSी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    KचतंामणKचतंामणKचतंामणKचतंामण    वा4करवा4करवा4करवा4कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     सानपाडा ;वभागात सदयि4थतीत अपरुा पाणीपरुवठा होत 

आहे. नवी मुबंई महानगरपा�लके�या मोरबे धरणातील पाणी 

पाम�बच माग� बेलापरु, नेMळ, वाशी, कोपरखैरणे ;वभागास 

उपल|ध होत असताना एमआयडीसी व ठाणे बेलापरु 

महामागा�लगत असले&या वसाहतींना बेलापरु एमबीआर वर 

अवलबंनु राहवे लागत आहे. तर7 fया पhदतीने पामबीच मागw 

मोरबे पाईप लाईन uदारे वसाहतीना पाणीपरुवठा केला जात 

आहे ?याच पhदतीने ठाणे बेलापरु मागw ह7 नवीन ;प{याची 

पा{याची पाईपलाईन टाक{यात यावी.    

43 

जुल ै

1243 

19/07/2019 

मजंूर 



33.33.33.33.    SीSीSीSी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    KचतंामणKचतंामणKचतंामणKचतंामण    वा4करवा4करवा4करवा4कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

      सानपाडा ;वभागात =नसग�8ेमी स4ंथे�या वतीने मोठया 

8माणात व0ृ लागवड कMन ?यांचे सगंोपन केले जात आहे. 

तसेच घरातील =नमा�&यापासनु खत =न�म�ती कMन 4व�छतचेी 

जनजागतृी मोठया 8माणात केल7 जात आहे. ?या स4ंथेचा 

यथोKचत स'मान नवी मुबंई महानगरपा�लके�या वतीने 

कर{यात यावा तसेच स4ंथेच े स4ंथापक अhय0 Sी. स=ुनल 

नाईक यांना नवी मुबंई र?न परु4काराने स'मा=नत कर{यात 

यावे.    

44 

जुल ै

1244 

19/07/2019 

मजंूर 

34.34.34.34.    SीSीSीSी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    KचतंामणKचतंामणKचतंामणKचतंामण    वा4करवा4करवा4करवा4कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     Sी गजानन महाराज चौक त े जुईनगर रे&वे 4टेशन 

पय�त�या र4?यावर लघशुकेंची सोय नस&यामळेु पादचा�यांची 

;वशषेत: म�हला वगा�ची फारच गरैसोय होत आहे. तर7 सदर 

र4?यालगत तसेच सांडपा{या�या म�ुय ना&यालगत ई टॉयलेट 

अथवा सी टॉयलेटची उभारणी कर{यात यावी.    

45 

जुल ै

1245 

19/07/2019 

मजंूर 

35.35.35.35.    SीSीSीSी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 12, सेBटर-02, ऐरोल7 येथील ]ानद7प 

शाळेसमोर7ल डांबर7 र4?याचे Mंद7करण करणे तसेच 

र4?यालगत कंपाऊंड वॉल बांधुन दे{यात यावी.    

46 

जुल ै

1246 

19/07/2019 

मजंूर 

36.36.36.36.    SीSीSीSी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 12, सेBटर-02, ऐरोल7 येथील एल.आय.जी. 

�पुमधील मल:=न4सारण वा�ह'या �सडको काल7न असनु 

सदयि4थती पाहता मल:=न4सारण वा�ह'या ना दMु4त 

अव4थेत आहेत. तथेील नागर7कां�या घरात मल:=न4सारण 

सांडपाणी जमा होत आहे. तर7 8भाग �. 12 सेBटर-02, 

ऐरोल7 येथे नuयाने मल:=न4सारण वा�ह'या टाक{यात 

याuयात.    

47 

जुल ै

1247 

19/07/2019 

मजंूर 

37.37.37.37.    SीSीSीSी. . . . सजंूसजंूसजंूसजंू    आधारआधारआधारआधार    वाडेवाडेवाडेवाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 12 सेBटर-02, ऐराल7 येथील भारतर?न 

डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर उदयानात भuय आकाराच े�श&प तयार 

कMन दे{यात यावे.    

48 

जुल ै

1248 

19/07/2019 

मजंूर 

38.38.38.38.    SीSीSीSी. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 92, सेBटर-21, नेMळ येथील अतंग�त गटारे 

व पदपथ हे �सडको कालावधीतील अस&याने नादMु4त झालेल7 

आहेत. ?यामळेु पावसाळयात पा{याचा =नचरा बरोबर होत 

नाह7. तसेच पदपथ नादMु4त अस&याने नागर7कांना फार Uास 

होत आहे. Tहणुन सदर भागातील गटारे व पदपथांची नuयाने 

बांधणी करावी.    

52 

जुल ै

1249 

19/07/2019 

मजंूर 

39.39.39.39.    SीSीSीSी. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 92, नेMळ येथ ेजेHठ नागर7कांसाठz ;वरंगळुा 

क� e नस&याने जेHठ नागर7कांची फार गरैसोय होत आहे. 

Tहणुन 8भाग �. 92 येथे ;वरंगळुा क� e बांध{यात यावे.    

53 

जुल ै

1250 

19/07/2019 

मजंूर 



40.40.40.40.    SीSीSीSी. . . . सनुीलसनुीलसनुीलसनुील    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     राfय शासनाने मुबंईतील 500 चौ.फुट घरांना 8ॉपट  

टॅBस मhये सटु दे{याचा =नण�य घेतला आहे. नवी मुबंई हे 

शहर 8क&प�4तां�या ?यागाने उभे रा�हले आहे. नवी मुबंईतील 

8क&प�4तांची सपंणु� जमीन शासनाने नवी मुबंई शहर 

उभारणीसाठz सपंाद7त केल7 आहे. ?यामळेु 8क&प�4त 

भ�ुम�हन झाला आहे. नवी मुबंईतील 8क&प�4तांची घरे ह7 

500 चौ.फुटापे0ा जा4त आहेत. ?यामळेु 500 चौ.फुट घरांना 

8ॉपट  टॅBस मhये सटु दे{याचा =नण�यामळेु नवी मुबंईतील 

एकाह7 8क&प�4ताला ?याचा फायदा होणार नाह7. Tहणुन नवी 

मुबंईतील 8क&प�4तां�या घरांना जो 8ॉपट  टॅBस आकारला 

जातो ?या 8ॉपट  टॅBसमhये 50% सटु �मळावी असा 84ताव 

नवी मुबंई महानगरपा�लकेने शासनाकड े मजुंर7साठz 

पाठ;व{यात यावा.    

54 

जुल ै

1251 

19/07/2019 

मजंूर 

41.41.41.41.    SीमSीमSीमSीम. . . . दयावतीदयावतीदयावतीदयावती    सपंतसपंतसपंतसपंत    शवेाळेशवेाळेशवेाळेशवेाळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 63, सेBटर-17, वाशी येथील नवर?न हॉटेल 

त े टेTपो 4टॅ{ड य=ुनयन ऑaफस पय�त तसेच टॅBसी य=ुनयन 

ऑaफस त े वाशी 1लाझा पय�त या प`रसरात खुप मोठया 

8माणात पाaक� गची सम4या =नमा�ण होत आहे. ?यामळेु तथेे 

बहुमजल7 पाaक� ग इमारत उभार{यात यावी.    

55 

जुल ै

1252 

19/07/2019 

मजंूर 

42.42.42.42.    SीमSीमSीमSीम. . . . दयावतीदयावतीदयावतीदयावती    सपंतसपंतसपंतसपंत    शवेाळेशवेाळेशवेाळेशवेाळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 63, सेBटर-17, वाशी �या पवुwकडील बाजुस 

असलेला पामबीच लगत�या ना&यातील दगु�धीमळेु मा�या 

8भागातील नागर7कांना खपु मोठया 8माणात दगु�धीचा Uास 

सहन करावा लागत आहे. ?यामळेु सदरचा नाला बदं74त 

करावा व ?या�यावर पाaक� ग व सशुो�भकरण कर{यात यावे.    

56 

जुल ै

1253 

19/07/2019 

मजंूर 

43.43.43.43.    SीमSीमSीमSीम. . . . दयावतीदयावतीदयावतीदयावती    सपंतसपंतसपंतसपंत    शवेाळेशवेाळेशवेाळेशवेाळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

      नवी मुबंई शहर हे ;वक�सत शहर असनु शहरामhये 

सव� जाती धमा�च े नागर7क कोणतहे7 मतभेद न बाळगता 

ग{ुयागो;वदंाने राहतात. जगा�या इ=तहासातील महामानवांमhये 

तथागत भगवान गौतम बhुद हे सव� SेHठ मानले जात असनु 

सव�च खंडात भगवान गौतम बhुदांचे अनयुायी आहेत. नवी 

मुबंईचे आकष�क असले&या नेMळ येथील fवेल ऑफ नवी 

मुबंई येथ ेशांततचे े8=तक असले&या भगवान गौतम बhुदांचा 

पतुळा उभार&यास सदर पय�टन 4थळाला अन'य साधारण 

मह??व 8ा1त होईल. तर7 आपण सदर ठरावानसुार fवेल ऑफ 

नवी मुबंई सेBटर-28 येथील तलावात शांततचे े 8=तक 

असले&या गौतम बhुद यांचा भuय �दuय असा पतुळा 

उभार{यात यावा.    

57 

जुल ै

1254 

19/07/2019 

मजंूर 

44.44.44.44.    SीमSीमSीमSीम. . . . वशैाल7वशैाल7वशैाल7वशैाल7    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 51, मधील बदं पडलेल7 पा{याची टाकq तोडून 

तथेे नाग`रकां�या सोईसाठz उQयान aकंवा ;वरंगळुा क� e 

बन;व{यात यावे.    

58 

जुल ै

1255 

19/07/2019 

मजंूर 

45.45.45.45.    SीमSीमSीमSीम. . . . वशैाल7वशैाल7वशैाल7वशैाल7    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 51, मधील 4मशानासमोर7ल नाला 

बजु;वले&या �बन रहदार7�या र4?यावर 4था=नकांचा दैन�ंदन 

बाजार उपल|ध कMन दे{यात यावा.    

59 

जुल ै

1256 

19/07/2019 

मजंूर 



46.46.46.46.    SीSीSीSी. . . . Kगर7शKगर7शKगर7शKगर7श    का'हाका'हाका'हाका'हा    TहाUेTहाUेTहाUेTहाU,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 95, नेMळ, मधील अतंग�त म�ुय र4?यांचे 

थीन uहाईट टॉपींग पhदतीने काँa�ट7करण कर{यात यावे.    

63 

जुल ै

1257 

19/07/2019 

मजंूर 

47.47.47.47.    SीSीSीSी. . . . मनोजमनोजमनोजमनोज    गोपीनाथगोपीनाथगोपीनाथगोपीनाथ    हळदणकरहळदणकरहळदणकरहळदणकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     �शवाजी 1लोअर �मल�या समोर7ल उडडाण पलुापासनु 

भारत �बजल7 अडंरपास पय�त व ऐरोल7 भयुार7 मागा�पासनु त े

Kचचंपाडा �स_लपय�त सिuह�स रोड ;वक�सत कर{यात यावा.    

67 

जुल ै

1258 

19/07/2019 

मजंूर 

48.48.48.48.    SीSीSीSी. . . . मनोजमनोजमनोजमनोज    गोपीनाथगोपीनाथगोपीनाथगोपीनाथ    हळदणकरहळदणकरहळदणकरहळदणकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     ऐरोल7 रे&वे 4टेशनजवळील भयुार7 मागा�लगत �सडको 

8शासना�या मालकq�या जागेच े ह4तांतर7त कMन ?यावर 

कोकण भवन येथ े ;वक�सत केले&या खाऊ ग&ल7�या धतgवर 

या �ठकाणी खाऊ ग&ल7 ;वक�सत कर{यात यावी.    

68 

जुल ै

1259 

19/07/2019 

मजंूर 

49.49.49.49.    SीSीSीSी. . . . लkमीकातंलkमीकातंलkमीकातंलkमीकातं    नामदेवनामदेवनामदेवनामदेव    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 27 अतंग�त अजु�नवाडी येथील र4?याची 

डांबर7करण कMन सधुारणा कर{यात यावी.    

69 

जुल ै

1260 

19/07/2019 

मजंूर 

50.50.50.50.    SीSीSीSी. . . . लkमीकातंलkमीकातंलkमीकातंलkमीकातं    नामदेवनामदेवनामदेवनामदेव    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 27 अतंग�त तळवल7 नाका येथे म�छzमाकw ट 

त े उ�च4तर7य जलकंुभ पय�त र4?याच े डांबर7करण कMन 

सधुारणा कर{यात यावी.    

70 

जुल ै

1261 

19/07/2019 

मजंूर 

51.51.51.51.    SीSीSीSी. . . . लkमीकातंलkमीकातंलkमीकातंलkमीकातं    नामदेवनामदेवनामदेवनामदेव    पाट7लपाट7लपाट7लपाट7ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

     8भाग �. 27 अतंग�त अजु�नवाडी येथील महालkमी 

अपाट�म�ट त े वारणा सोसायट7 पय�त गटाराची दMु4ती कMन 

सधुारणा कर{यात यावी.    

71 

जुल ै

1262 

19/07/2019 

मजंूर 

    

सह7सह7सह7सह7////----    

((((KचUाKचUाKचUाKचUा    बा;व4करबा;व4करबा;व4करबा;व4कर))))                
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