
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 जानेवार" 2018 रोजी भरले'या माहे जानेवार" 2018 

म�ह(या�या सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स0ं12त आ4ण मसदुा 5व6पात 

खाल"ल8माणे आहे.:- 

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 01. 01. 01. 01    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018201820182018    

इ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृतइ=तव?ृत – 24 ऑCटोबर 2017 (मळु सभा – 19 स2टHबर 2017) 

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

;वषय;वषय;वषय;वषय    ����. 02. 02. 02. 02    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018201820182018    

8Jनो?तरे8Jनो?तरे8Jनो?तरे8Jनो?तरे    

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

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11119 9 9 9 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018201820182018    

(अ) 5थायी स�मती�या सद5य पदाचा राजीनामा देणारे Nी. ;वजय लOमण 

चौगलेु यांचे �दनांक 03/01/2018 चे पQ. 

(ब) महाराRS  महानगरपा�लका  अTध=नयमा�या  कलम  23 सह वाचावया�या 

कलम 31-अ (1) व (2)  अ(वये नाम=नदUशना«Öरे उव�र"त कालावधीकर"ता 5थायी 

स�मती सद5य पदा�या WरCत झाले'या एका जागेवर नZयाने सद5य नेमणूक 

करणे. 

ठरावठरावठरावठराव    ����....06060606        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    11119 9 9 9 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या 5थायी स�मती सद5य पदा�या WरCत झाले'या 

एका जागेवर सन 2017-2019 �या उव�र"त कालावधीकर"ता महाराRS 

महानगरपा�लका अTध=नयमा�या कलम 23 सह वाचावया�या कलम 31-अ 

(1)व(2) अ(वये, नाम=नदUशना«Öरे Wरतसर नेमणूक कर\यात येत आहे. 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    5थTगत5थTगत5थTगत5थTगत....    

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

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

5थायी5थायी5थायी5थायी    स�मतीचास�मतीचास�मतीचास�मतीचा, , , , �दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    03 03 03 03 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    2018 2018 2018 2018 चाचाचाचा    ठरावठरावठरावठराव    227:227:227:227:----    

 

सदंभ�:-आयCुतांच े�द.30/11/2017 चे पQ �. नमुमंपा/लेखा/2091/ 2017. 

 महानगरपा�लकेला अशी �शफारस कर\यात यावी क^, सन 2017-18 

�या मजुंर अथ�सकं'पीय तरतदु"म_ये उपरोCत (अ) मधील अन.ु�. 1 त े 22 

नसुार 85ता;वत वाढ  a 4692.00 ल1 व (ब) मधील अ.�. 1 त े10 नसुार 

85ता;वत घट 4692.00 ल1, असा एकcQत मळू मजंूर अथ�सकं'पीय जमा-

खचा��या a. 298702.90 ल1 रCकमे�या तरतदू"वर =नरंक पWरणाम करणारा 

पनु�;व=नयोजन 85तावास अतंीम मजंूर" दे\यात यावी.    

ठरावठरावठरावठराव    ����....07.07.07.07.        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"सन 2017-18 �या मजंरु अथ�सकं'पीय तरतदु"म_ये उपरोCत (अ) मधील 

अन.ु�. 1 त े22 नसुार 85ता;वत वाढ  a 4692.00 ल1 व (ब) मधील अ.�. 

1 त े 10 नसुार 85ता;वत घट 4692.00 ल1, असा एकcQत मळू मजंूर 

अथ�सकं'पीय जमा-खचा��या a. 298702.90 ल1 रCकमे�या तरतदू"वर =नरंक 

पWरणाम करणारा पनु�;व=नयोजन 85तावास अतंीम मजंूर" दे\यात यावी"    

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



महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले'याकेले'याकेले'याकेले'या    आ4णआ4णआ4णआ4ण    उTचतउTचतउTचतउTचत    काय�वाह"साठeकाय�वाह"साठeकाय�वाह"साठeकाय�वाह"साठe    पाठ;वले'यापाठ;वले'यापाठ;वले'यापाठ;वले'या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद"याद"याद"याद"    

                                                    माहेमाहेमाहेमाहे    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    2018 2018 2018 2018 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ4णआ4णआ4णआ4ण    स0ं12तस0ं12तस0ं12तस0ं12त    ;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.    NीमNीमNीमNीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    NीधरNीधरNीधरNीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई�या 1ेQात �ठक�ठकाणी बHचेस बस;वले असताना 

फCत 8भाग �.83, जुईनगरसाठe वेगळा =नयम लाग ुक6न 

8भाग =नधीतनू 85ता;वत केलेले बHचेसच े;वनाकारक नामजूंर 

केलेले काम ?वर"त मजंूर करावे व नागWरकां�या मागणीनसुार 

�ठक�ठकाणी बHचेस बसवावेत तसेच 8भाग=नधी व नगरसेवक 

=नधीच ेकोणतहे" काम नामजंूर कर\यावर =नबgध लावणे.    

5 

जानेवार"   

8 

19/01/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    NीमNीमNीमNीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    NीधरNीधरNीधरNीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �.83, जुईनगर अतंग�त iामपचंायत का�लन 

मोडकळीस आलेल" जुनी Zयायाम शाळा तोडून तथे े

नागWरकांसाठe लसीकरण, सां5कृ=तक काय��म, अगंणवाडी व 

Zयायमशाळा यासाठe एक बहुउjेशीय इमारत बन;वणे. 

6 

जानेवार"   

9 

19/01/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    NीमNीमNीमNीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    NीधरNीधरNीधरNीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

"महापा�लके�या शाळेत �शकणाkया हुशार ;वlयाmयाgना 

महापा�लका गणवेश व वnयाप5ुतके देत अस'याने �शRयव?ृती 

�मळत नाह". पण आता पा�लके�या शाळेत �शकणाkया 

;वlयाmयाgसाठe पा�लकेला खच� करावी लागणार" रCकम व 

�मळणाkया �शRयव?ृतीची रCकम यात बर"च तफावत =नमा�ण 

झाल" अस'याने पा�लके�या हुशार ;वlयाmया�वर होणारा 

अ(याय दरू कर\यासाठe =नदान �शRयव?ृतीची अधo रCकम 

तर" �शRयव?ृती pहणून पा�लके�या शाळांतील हुशार 

;वlयाmयाgना �मळू शकले अशी योजना काढुन तशी तरतदू 

अथ�सकं'पात करणे. 

7 

जानेवार"   

10 

19/01/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    NीमNीमNीमNीम. . . . म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

N�मकनगर खैरणे एम.आय.डी.सी. येथील सव� घरांना 

पाणीपरुवठा कर\यासाठe अतंग�त व उ�च5तर"य जलकंुभ 

बांधणे.    

8 

जानेवार"   

11 

19/01/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    NीमNीमNीमNीम. . . . म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

"पावणेगांव येथील ;वlयतु �दवे Zयव5था सधुारणा करणे व 

;वlयतु �दवे एल.ई.डी. �दवे बस;वणे, ;वlयतु हायमा5ट �दवे 

सधुारण करणे, एल.ई.डी. ;वlयतु �दवे लावणे.    

9 

जानेवार"   

12 

19/01/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    NीमNीमNीमNीम. . . . म=नषाम=नषाम=नषाम=नषा    श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

पावणेगांव येथे Zयायमशाळा स6ु करणे, Zयायाम सा�ह?य 

आध=ुनक Zयायाम सा�ह?य म�शन उपलrध करणे तसेच योगा 

8�श1ण वग� स6ु करणे.    

10 

जानेवार"   

13 

19/01/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    NीमNीमNीमNीम. . . . वशैाल"वशैाल"वशैाल"वशैाल"    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 51, कोपरखैरणे से.13 मधील भखूंड �.11 

�सडकोकडून महानगरपा�लकेकड े ह5तांतर"त झा'यावर तथे े

तीन मजल" बहुउjेशीय इमारत उभारणे.    

11 

जानेवार"   

14 

19/01/2018 

मजंूर 

 



8.8.8.8.    NीमNीमNीमNीम. . . . वशैाल"वशैाल"वशैाल"वशैाल"    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 51, कोपरखेरणे से.12 मधील 5मशान भमूी�या 

मागील जागेवर cबना रहदार"�या जागेवर फेर"वाले बसतात 

?यांना तो भखूंड फेर"वाला 1ेQ pहणून अTधकृत क6न देणे.    

12 

जानेवार"   

15 

19/01/2018 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    NीमNीमNीमNीम. . . . वशैाल"वशैाल"वशैाल"वशैाल"    तकुारामतकुारामतकुारामतकुाराम    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 51, कोपरखैरणे से.12 मधील कै.शकंरशठे नाईक 

ह" समाज म�ंदर इमारत 8भागातील गरज ु ससंथ्ेला 

भाडते?वावर देणे.    

13 

जानेवार"   

16 

19/01/2018 

मजंूर 

 

10101010    NीNीNीNी. . . . tकशोरtकशोरtकशोरtकशोर    अशोकअशोकअशोकअशोक    पाटकरपाटकरपाटकरपाटकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

"=नधा�Wरत वेळेत बांधकाम पणू� होऊन ह" सदर बांधकामाचा 

पणू�?वाचा दाखला (ओ.सी.) 8ा2त क6न घे\यासाठe 

नागWरकांना महानगरपा�लके�या ;व;वध ;वभागांच े ना हरकत 

दाखले ;वह"त वेळेत �मळत नस'यामळेु नागWरकांना 

�सडकोकडून टाईम एCसटे(शन wयावे लागत.े ?याकWरता 

आTथ�क भदूgड नागWरकांना सोसावा लागतो. तZेहा 

महानगरपा�लके�या ;व;वध ;वभागांच ेओ.सी. कWरता लागणारे 

सव� ना हरकत दाखले महापा�लकेने एक 4खडक^ योजने8माणे 

5वत:च 8ा2त क6न wयावेत. जेणेक6न नागWरकांना मान�सक 

व आTथ�क Qास होणार नाह". तसेच ना हरकत दाखले 

दे\याकWरता होणाkया xRटाचाराला आळा बसेल    

14 

जानेवार"   

17 

19/01/2018 

मजंूर 

 

11111111    NीमNीमNीमNीम. . . . सरेुखासरेुखासरेुखासरेुखा    अशोकअशोकअशोकअशोक    नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

"8भाग �. 103, सी.बी.डी. म_ये महानगरपा�लकेची शाळा �. 

4 येथे इय?ता 8 वी पय�त शाळा असनू आजूबाजूला शाळा 

नस'यामळेु अनेक मलुांना इय?ता 8 वी नतंर शाळा सोडून 

घर" बसावे लागत आहे. या �ठकाणी अ'प उ?प(नाचे लोक 

अस'यामळेु येथे �श1णची खुप गरज आहे आ4ण पालक 

मलुांना बाहेर शाळेत पाठव ू शकत नाह"त. तर" लवकरात 

लवकर इय?ता 9 व 10 वीचे वग� स6ु करणे.    

15 

जानेवार"   

18 

19/01/2018 

मजंूर 

 

12121212    NीमNीमNीमNीम. . . . सरेुखासरेुखासरेुखासरेुखा    अशोकअशोकअशोकअशोक    नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 103, सी.बी.डी म_ये असलेले क5तरुबा उlयान व 

सेCटर 8ए येथील असलेले �सडकोकाल"न गटार व पदपथ 

नाद6ु5त अव5थेत अस'यामळेु तो काँ�^ट"करणाने गटार व 

पदपथ बन;वणे.    

16 

जानेवार"   

19 

19/01/2018 

मजंूर 

 

13131313    NीमNीमNीमNीम. . . . सरेुखासरेुखासरेुखासरेुखा    अशोकअशोकअशोकअशोक    नरबागेनरबागेनरबागेनरबागे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 103, सी.बी.डी. येथील सभंाजी नगर त ेदगुा�माता 

नगर येथील पावसाळी ना'याचे काम अपणू� अस'यामळेु iीन 

Zहॉल" सोसायट" व अRट;वनायक सोसायट" यांना पावसाळी 

पा\याचा खुप Qास असनू पावसाळी नाला सभंाजीनगर�या 

म{ुय ना'याशी जोडणे.    

17 

जानेवार"   

20 

19/01/2018 

मजंूर 

 

14141414    NीNीNीNी. . . . |ानेJवर|ानेJवर|ानेJवर|ानेJवर    नारायणनारायणनारायणनारायण    सतुारसतुारसतुारसतुार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 89, �शरवणे येथे कमी Zयासा�या जलवा�ह(या 

असनू ;वदयामान ि5थतीत ?या अप-ुया पडत आहेत. तर" 

सदर भागात जा5त Zयासा�या जलवा�ह(या टाकणे.    

18 

जानेवार"   

21 

19/01/2018 

मजंूर 

 



15151515    NीNीNीNी. . . . |ानेJवर|ानेJवर|ानेJवर|ानेJवर    नारायणनारायणनारायणनारायण    सतुारसतुारसतुारसतुार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

जुईनगर रे'वे 5टेशनच े जुईनगर-�शरवणे 5थानक असे 

नामकरण कर\यात यावे या सदंभा�त रे'वे 8शासनाकड े मा. 

आयCुत महोदयांनी �शफारस करणे.    

19 

जानेवार"   

22 

19/01/2018 

मजंूर 

 

16161616    NीNीNीNी. . . . |ानेJवर|ानेJवर|ानेJवर|ानेJवर    नारायणनारायणनारायणनारायण    सतुारसतुारसतुारसतुार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 89, �शरवणे येथे नZयाने मल=न:5सारण वा�ह(या 

टाक\यात यावी.    

20 

जानेवार"   

23 

19/01/2018 

मजंूर 

 

17171717    NीNीNीNी. . . . जग�दशजग�दशजग�दशजग�दश    नानानानानानानाना    गवतेगवतेगवतेगवते, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंईतील सव� झोपडी धारकांना घरगतुी नळ कनेCशन 

देणे.    

21 

जानेवार"   

24 

19/01/2018 

मजंूर 

 

18181818    NीNीNीNी. . . . जग�दशजग�दशजग�दशजग�दश    नानानानानानानाना    गवतेगवतेगवतेगवते    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंईतील मकंुुद कंपनी येथे रोड कॉ�सगं साठe 5काय 

वॉक बांधणे.    

22 

जानेवार"   

25 

19/01/2018 

मजंूर 

 

19191919    NीNीNीNी. . . . काशीनाथकाशीनाथकाशीनाथकाशीनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 97 म_ये सेCटर -18 येथ े मोठया 8माणात 

वाहतकु क~डी होत असनू येथे सम/;वषम 8माणात पाtक� ग 

Zयव5था करणे.    

23 

जानेवार"   

26 

19/01/2018 

मजंूर 

 

20202020    NीNीNीNी. . . . काशीनाथकाशीनाथकाशीनाथकाशीनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 97 मधील �समHटची कZहर नादaु5त अव5थेत 

असनू ?याजागी एफ.आर.बी. ची कZहर बस;वणे.    

24 

जानेवार"   

27 

19/01/2018 

मजंूर 

 

21212121    NीNीNीNी. . . . काशीनाथकाशीनाथकाशीनाथकाशीनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 97 मध'या र5?यांची अव5था अ=तशय दय=नय 

झाल" असनू ?यांच ेसपंणू� डांबर"करण करणे.    

25 

जानेवार"   

28 

19/01/2018 

मजंूर 

 

22222222    NीमNीमNीमNीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृRणाकृRणाकृRणाकृRणा    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

मनपाने घणसोल" सेCटर 1 त े9 या 1ेQात इंट"iेटेड त?वाने 

नागर" सेवा स;ुवधां�या =न;वदा कामांसाठe 8�स_द केले'या 

जाह"र सचूनेला ठेकेकदारांकडून योगय् 8=तसाद �मळत 

नस'याने र5त,े पदपथ, नाल", गटारां�या, �दवाब?ती�या सोई 

स;ुवधां�या सम5यांवर उपाययोजना हो\यास �दरंगाई होत 

आहे. ?यामळेु 5था=नक करदा?या जनतलेा भीषण सम5यांना 

सामोरे जावे लागत अस'याने घणसोल" सेCटर 1 त े 9 या 

1ेQातील र5त,े पदपथ, नाल" गटारां�या, �दवाब?ती�या सोई 

स;ुवधांची कामे ह" सेCटर =नहाय अथवा 8भाग =नहाय 

कर\यासाठe�या कामांच े 85ताव बनवनू =न;वदा कामे 

कर\याची पतु�ता करणे.    

26 

जानेवार"   

29 

19/01/2018 

मजंूर 

 



23232323    NीमNीमNीमNीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृRणाकृRणाकृRणाकृRणा    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

मनपा�या =नयम =नयमावल"त =नमयबाnय बेकायदेशीरपणे 

;वना परवानगी प1ी 8ा\यांची क?तल करणे व मांस ज(य 

पदाथाgची ;व�^ करणाkया Zयावसा=यकांवर फौजदार" कारवाई 

कर\याची तरतदू नस'याने मनपाचा सबंTंधत ;वभाग हतबल 

झालेला आहे. यांची मनपाने न~द, दखल घेऊन शहराची 

पालक स5ंथा या अTधकारात, उ?तरदा=य?व जबाबदार"ने 

=नयमबाnय बेकायदेशीरपणे ;वना परवानगी प1ी 8ा\यांची 

क?तल करणे व मांस ज(य पदाथाgची ;व�^ करणे अशा 

कृ?यामळेु शहराचे 5वा5mय व नागर"कां�या आरो�यास 

िज;वतास धोकादायक पWरि5थती =नमा�ण केल" जात 

अस'या�या कारणा5तव सबंTंधतांवर फौजदार" ग(ुहा दाखल 

कर\याची काय�वाह" व कारवाई करणे.    

27 

जानेवार"   

30 

19/01/2018 

मजंूर 

 

24242424    NीमNीमNीमNीम. . . . उषाउषाउषाउषा    कृRणाकृRणाकृRणाकृRणा    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महापा�लकेने नागर" सेवा स;ुवधांशी =नगडीत असणाkया 

मनपा�या बहुतांश सव� ;वभागांच े पWरमडंळ =नहाय ;वभाजन 

केलेले अस'याने 8भाग स�मती�या बठैका या पWरमडंळ 

काया�लयांम_ये घे\याची तरतदू करणे.    

28 

जानेवार"   

31 

19/01/2018 

मजंूर 

 

25252525    NीNीNीNी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    TचतंामणTचतंामणTचतंामणTचतंामण    वा5करवा5करवा5करवा5कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 74, सानपाडा म_ये सायन पनवेल महामागा�वर"ल 

पादचार" पलु हा tक?येक वषा�पासनू अध�वट अव5थेत आहे. 

?यामळेु औlयोTगक 1ेQात काम करत असले'या हजारो 

कामगार बधं ू भTगनींना जीव मठुeत घेवनू हा महामाग� पार 

करावा लागत अस'यामळेु tक?येकदा लहान सहान अपघातांना 

समोरे जावे लागत आहे. तर" सदर पादचार" पलुाचे काम 

लवकरात लवकर मागo लावनू सदर पादचार" पलु सानपाडा 

अडंरपासपयgत करणे.    

32 

जानेवार"   

32 

19/01/2018 

मजंूर 

 

26262626    NीNीNीNी. . . . सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    TचतंामणTचतंामणTचतंामणTचतंामण    वा5करवा5करवा5करवा5कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सानपाडा आरट"ओ सक� ल त े जुईनगर रे'वे 5टेशनपयgत�या 

र5?यालगत पादचार" 8वाशांकWरता पायी 8वास कर\यासाठe 

कोणतीच Zयव5था नस'यामळेु सदर र5?याव6नच सम5त 

पादचार" वगा�स पायपीट करावी लागत अस'यामळेु सदर 

�ठकाणी नेहमीच लहान सहान अपघात होत असतात तर" 

सदर र5?यालगत पादचार" पथ उभारणे.    

33 

जानेवार"   

33 

19/01/2018 

मजंूर 

 

27272727    NीNीNीNी. . . . कोमलकोमलकोमलकोमल    सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    वा5करवा5करवा5करवा5कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सानपाडा से.4 मधील Nी द?तग6ु, क5तरु", स2तपणo, अJवथा 

सोसायट"तील सम5त सद=नकाधारक सतत�या घरफोडीमळेु 

बेजार झाले आहेत. तर" सदर �ठकाणी सरु1े�या 

�Rट"कोनातनू गेट बांध\यात यावा. तसेच सदर �ठकाणी 

सी.सी.�ट.Zह". कॅमेरे बस;वणे.    

34 

जानेवार"   

34 

19/01/2018 

मजंूर 

 



28282828    NीNीNीNी. . . . कोमलकोमलकोमलकोमल    सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    वा5करवा5करवा5करवा5कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सानपाडा से.5 येथील गावठाण ;व5तार योजनHतग�त असलेले 

सव� सद=नकाधारक अपkुया पाणीपरुव�यामळेु हैराण झाले 

आहेत. सदर �ठकाणी असले'या ;प\या�या पाईप लाईन nया 

�सडको काल"न लहान Zयासा�या अस'यामळेु याlवारे 

पाणीपरुवठा सरुळीत होत नाह". तर" सदर �ठकाणी असले'या 

पाईप लाईन बदलनु न;वन मो�या Zयासा�या पाईप लाईन 

टाकणे.    

35 

जानेवार"   

35 

19/01/2018 

मजंूर 

 

29292929    NीNीNीNी. . . . कोमलकोमलकोमलकोमल    सोमनाथसोमनाथसोमनाथसोमनाथ    वा5करवा5करवा5करवा5कर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सानपाडा से.4 मधील Nी द?तग6ु, क5तरु", स2तपणo, अJवथा 

सोसायट"तील सद=नकाधारक हे वयैिCतक भखूंडाच े मालक 

असनू ?यांना सानपाडा से.4 येथील म{ुय जलकंुभाव6न 

पाणीपरुवठा होत आहे. परंत ु सlयि5थतीत सदर �ठकाणी 

बहुतांश जणांनी आप'या भखूंडाची पनु�बांधणी के'यामळेु 

तथेील र�हवाशीयांच े पा\यामळेु वाद ;ववाद होत आहेत. तर" 

सदर �ठकाणी असले'या सद=नकाधारकां�या मागणी5तव 

तथेील 8?येक सद=नकाधारकास वयैिCतक पाणी परुवठा 

जोडणी करणे.    

36 

जानेवार"   

36 

19/01/2018 

मजंूर 

 

30303030    NीमNीमNीमNीम. . . . उ�वलाउ�वलाउ�वलाउ�वला    ;वकास;वकास;वकास;वकास    झजंाडझजंाडझजंाडझजंाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 01, ईJवरनगर येथील सपंणू� 8भागातील ;वlयतु 

वायर भ�ुमगत करणे.    

37 

जानेवार"   

37 

19/01/2018 

मजंूर 

 

31313131    NीमNीमNीमNीम. . . . उ�वलाउ�वलाउ�वलाउ�वला    ;वकास;वकास;वकास;वकास    झजंाडझजंाडझजंाडझजंाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका पाणी परुवठा ;वभागाकडून नवीन 

नळ जोडणी के'यावर पाणी मीटरकWरता श'ुक घेत े tकंवा 

बाहे6न श'ुक देऊन �मटर आणावा लागतो. तो पवु�वत 

=न:श'ुक पाणी मीटर महानगरपा�लकेकडून देणे.    

38 

जानेवार"   

38 

19/01/2018 

मजंूर 

 

32323232    NीमNीमNीमNीम. . . . उ�वलाउ�वलाउ�वलाउ�वला    ;वकास;वकास;वकास;वकास    झजंाडझजंाडझजंाडझजंाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 01, ईJवरनगर येथे सपंणू� 8भागात सी.सी.ट".Zह". 

कॅमेरे बस;वणे.    

39 

जानेवार"   

39 

19/01/2018 

मजंूर 

 

33333333    NीNीNीNी. . . . हWरJच�ंहWरJच�ंहWरJच�ंहWरJच�ं    आ?मारामआ?मारामआ?मारामआ?माराम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 59, जुहूगांव से.11 येथील साईबाबा म�ंदर त ेकै. 

सोमा कंबा पाट"ल येथील र5?याची द6ु5ती क6न तथे े

डांबर"करण करणे.    

40 

जानेवार"   

40 

19/01/2018 

मजंूर 

 

34343434    NीNीNीNी. . . . हWरJच�ंहWरJच�ंहWरJच�ंहWरJच�ं    आ?मारामआ?मारामआ?मारामआ?माराम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 59, जुहूगांव से.11 वाशी नवी मुबंई येथील खंडोबा 

म�ंदर त ेNी. मो=तराम पाट"ल =नवास येथील कमी Zयासा�या 

मल=न:5सारण वा�हनी बदलनू तथेे मो�या Zयासा�या 

मल=न:5सारण वा�हनी टाकणे व तथेील फुटपाथची सधुारणा 

करणे व तथे ेइंटरrलॉक बस;वणे.    

41 

जानेवार"   

41 

19/01/2018 

मजंूर 

 

35353535    NीNीNीNी. . . . हWरJच�ंहWरJच�ंहWरJच�ंहWरJच�ं    आ?मारामआ?मारामआ?मारामआ?माराम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 59, जुहूगाव वाशी से.11 नवी मुबंई येथील 

वेलकम बकु 5टोअस� त ेकै.राधा सदुाम भोईर =नवास cब'डींग 

येथील कमी Zयासा�या मल=न:5सारण वा�हनी बदलनू तथे े

मो�या Zयासा�या मल=न:5सारण वा�हनी टाकणे व तथेील 

फुटपाथची सधुारणा करणे व तथे ेइंटरrलॉक बस;वणे.    

42 

जानेवार"   

42 

19/01/2018 

मजंूर 

 



36363636    NीमNीमNीमNीम. . . . aपाल"aपाल"aपाल"aपाल"    tक5मतtक5मतtक5मतtक5मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 96, नेaळ सेCटर 16ए, 16 व 18 येथील सपंणू� 

र5?यांच ेडांबर"करण  करणे.    

43 

जानेवार"   

43 

19/01/2018 

मजंूर 

 

37373737    NीमNीमNीमNीम. . . . aपाल"aपाल"aपाल"aपाल"    tक5मतtक5मतtक5मतtक5मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 96, नेaळ सेCटर 16ए, 16 व 18 येथील सव� 

चौकात मोठे सचुना फलक बस;वणे.    

44 

जानेवार"   

44 

19/01/2018 

मजंूर 

 

38383838    NीमNीमNीमNीम. . . . aपाल"aपाल"aपाल"aपाल"    tक5मतtक5मतtक5मतtक5मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 96, नेaळ सेCटर 16ए, 16 व 18 येथे आवJयक 

?या �ठकाणी मोठे हायमा5ट आ4ण �मनी हायमा5ट बस;वणे.    

45 

जानेवार"   

45 

19/01/2018 

मजंूर 

 

39393939    NीमNीमNीमNीम. . . . ऋचाऋचाऋचाऋचा    रामच�ंरामच�ंरामच�ंरामच�ं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 79, सानपाडा येथील सेCटर 11, भखूंड �. 1 येथ े

लवकरात लवकर 21 Zया शतकातील आध=ुनक 5व6पातील 

म_यवतo iथंालय बन;वणे.    

46 

जानेवार"   

46 

19/01/2018 

मजंूर 

 

40404040    NीमNीमNीमNीम. . . . मो=नकामो=नकामो=नकामो=नका    लOमीकातंलOमीकातंलOमीकातंलOमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 28, तळवल" गांव पWरसराम_ये उव�Wरत �ठकाणी 

र5?यांच ेडांबर"करण क6न ?यांची सधुारणा करणे.    

47 

जानेवार"   

47 

19/01/2018 

मजंूर 

 

41414141    NीमNीमNीमNीम. . . . मो=नकामो=नकामो=नकामो=नका    लOमीकातंलOमीकातंलOमीकातंलOमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 28, तळवल" गांव म_ये नागWरकां�या सोयीसाठe 

माकU टची Zयव5था उपलrध नाह". ?यामळेु नागWरकांना 

खरेद"साठe दरूवर जावे लागत.े याकWरता घणसोल" सेCटर-21 

मधील भखूंड �मांक 80 �सडकोकडून महानगरपा�लकेकड े

ह5तांतर क6न ?या�ठकाणी नागWरकांना सोयीकWरता माकU टची 

Zयव5था करणे.    

48 

जानेवार"   

48 

19/01/2018 

मजंूर 

 

42424242    NीमNीमNीमNीम. . . . सTंगतासTंगतासTंगतासTंगता    स�ंदपस�ंदपस�ंदपस�ंदप    pहाQेpहाQेpहाQेpहाQ,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

“ई” ;वभाग काया�लय कोपरखैरणे पWरसराम_ये काँ�^ट"करण 

आ4ण सशुो�भकरण करणे.    

49 

जानेवार"   

49 

19/01/2018 

मजंूर 

 

43434343    NीमNीमNीमNीम. . . . सTंगतासTंगतासTंगतासTंगता    स�ंदपस�ंदपस�ंदपस�ंदप    pहाQेpहाQेpहाQेpहाQ,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 45, कोपरखैरण मधील “TचकणेJवर” बस डपेोच े

म{ुय 8वेशlवार बन;वणे.    

50 

जानेवार"   

50 

19/01/2018 

मजंूर 

 

44444444    NीमNीमNीमNीम. . . . सTंगतासTंगतासTंगतासTंगता    स�ंदपस�ंदपस�ंदपस�ंदप    pहाQेpहाQेpहाQेpहाQ,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 45, कोपरखरैणे मधील सेCटर 03 येथील 

“TचकणेJवर” उlयानाम_ये जाँTगगं Sॅक बन;वणे.    

51 

जानेवार"   

51 

19/01/2018 

मजंूर 

 

45454545    NीमNीमNीमNीम. . . . क;वताक;वताक;वताक;वता    च�ंकातंच�ंकातंच�ंकातंच�ंकातं    आग~डेआग~डेआग~डेआग~ड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून::::----    

8भाग �. 80, �शवाजीनगर, ने6ळ औlयोTगक पWरसरातील 

�ठकाण भखूंड �. डी 222/8 त ेभखूंड �. डी 510 पयgत व 

भखूंड �. डी 33 त े �ड 405 nया भखूंडा समोर"ल र5?याच े

काँ�^ट"करण क6न गेल" दोन त ेतीन वष� झाल" आहेत. तर" 

स_ुदा nया र5?यावर पथ�दवे उभारले नाह"त. nया पWरसरात 

राQी�या अधंारामळेु र5?यावर अपघात होत आहेत, व 

नागWरकांना लटुमार"च े8कार घडत आहेत. तर" वर"ल �ठकाणी 

र5?यावर नवीन पथ�दवे बस;वणे.    

52 

जानेवार"   

52 

19/01/2018 

मजंूर 

 



46464646    NीमNीमNीमNीम. . . . क;वताक;वताक;वताक;वता    च�ंकातंच�ंकातंच�ंकातंच�ंकातं    आग~डेआग~डेआग~डेआग~ड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून::::----    

8भाग �. 80, �शवाजीनगर, ने6ळ, औlयोTगक पWरसरातील 

�ड rलॉक म_ये मो�या 8माणात शो6म, गॅरेज, स;व�स सHटर 

आहेत. आज रोजी येथील र5त,े गटारे, फुटपाथ यांची खूपच 

दरुाव5था झाल" आहे. र5?यावर जागोजागी खडडे ् असनु 

र5?याची अ1रश: चाळणी झा'याच े �दसत आहे. र5?यात 

खडडा् क^ ख�यात र5त े हे पण समजत नाह". तर" येथील 

औlयोTगक डी rलॉक पWरसरातील र5त,े गटार, फुटपाथ 

बन;वणे.    

53 

जानेवार"   

53 

19/01/2018 

मजंूर 

 

47474747    NीमNीमNीमNीम. . . . क;वताक;वताक;वताक;वता    च�ंकातंच�ंकातंच�ंकातंच�ंकातं    आग~डेआग~डेआग~डेआग~ड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून::::----    

8भाग �. 80, �शवाजीनगर ने6ळ, औlयोTगक �ड rलॉक 

पWरसरात मो�या 8माणात शो6मस, गॅरेज, टँकर Zयवसा=यक 

आहेत. nया पWरसरात मो�या 8माणात अपघाती वाहने 

र5?या�या दतुफा� पाtकg ग क6न वषा�नोवष� धुळ खात पडल" 

आहेत. ?यामळेु या पWरसरात वारंवार वाहतकु क~डी व अपघात 

होत आहेत. nया ;वषयाबाबत सबंTंधत ;वभागास वारंवार 

त�ार" पQ े दे\यात आल" आहेत. बहृ(मुबंई महानगरपा�लका 

8माणे र5?यावर बेवारस वाहने उचलनु कालावधी 8माणे 

समसं देऊन ?यानतंर ?या वाहनांची �ललावा माफ� त ;व�^ 

क6न को�यावधी 6पये महापा�लका�या महसलुात वाढ केल" 

आहे. ?याच8माणे नवी मुबंई महानगरपा�लकेने नZयाने टो�ग 

वाहन खरेद" करावेत. बहृ(मुबंई महापा�लका 8माणे नवी मुबंई 

महापा�लकेने कारवाई करावी व आप'या महापा�लके�या 

महसलू म_ये वाढ करावे व nया पWरसरातील र5त े मोकळे 

करणे.    

54 

जानेवार"   

54 

19/01/2018 

मजंूर 

 

48484848    NीNीNीNी. . . . जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके. . . . नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका म{ुयालय वा5त ु ह" देशातील 

वा5तरुचनेचा एक उ?तम नमनुा मानला जात असनू अनेक 

व�ैशR�यपणु� गोRट" ?यात अस'याने देशा;वदेशातील नागWरक 

या वा5तसु भेट देत असतात. या ठरावाlवारे असे सचुव ू

इि�छतो क^, या इमारतीत आ'यानतंर नागWरकांना 

बघ\यासाठe उपलrध होईल. अशा व5तुचंा सiंह कर\यात 

यावा. जसे क^, नवी मुबंई महानगरपा�लका 5थापन 

झा'यानतंर महापा�लकेची प�हल" महासभा झाल" ?या 

महासभेचे इ=तव?ृत राजमाता िजजाऊ सभागहृात 5मारक 

6पात ठेव\यात यावे, तसेच नवी मुबंई महानगरपा�लका 

5थापन झा'यापासनू गे'या 25 वषा��या कालावधीत 

पा�लके�या उ'लेखनीय कामTगर"बाबत महापा�लकेस आजवर 

अनेक परु5कार �मळाले आहेत. ?या परु5कारांची गॅलर" 

5व6पात दश�नीय भागात मांडणी करणे.    

55 

जानेवार"   

55 

19/01/2018 

मजंूर 

 

49494949    NीमNीमNीमNीम. . . . �दZया�दZया�दZया�दZया    वभैववभैववभैववभैव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----        

8भाग �. 64 अतंग�त वाशी सेCटर-8अ, येथे होि'डगं पाँड 

जवळ�या पWरसरात भरपरू दगुgधी पसरल" आहे. होि'डगं 

पाँडची सफाई न झा'याकारणाने ह" दगुgधी पसरलेल" आहे. 

तर" होि'डगं पाँडचा गाळ काढून सफाई करणे.    

56 

जानेवार"   

56 

19/01/2018 

मजंूर 

 



50505050    NीमNीमNीमNीम. . . . �दZया�दZया�दZया�दZया    वभैववभैववभैववभैव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

8भाग �. 64 अतंग�त सेCटर-1अ, 3, 4, 5, 6, 7 व 8 

मधील अतंग�त र5त े एम.जी.एल, एम.एस.ई.बी., पाणी 

;वभाग, वोडाफोन, Wरलाय(स यां�या खोदकामामळेु र5?यांची 

अव5था अ=तशय खराब झालेल" आहे. तर" सेCटर-1अ, 3, 4, 

5, 6, 7 व 8 मधील अतंग�त नZयाने र5?यांची सधुारणा 

करणे.    

57 

जानेवार"   

57 

19/01/2018 

मजंूर 

 

51515151    NीमNीमNीमNीम. . . . �दZया�दZया�दZया�दZया    वभैववभैववभैववभैव    गायकवाडगायकवाडगायकवाडगायकवाड, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या हjीत एम.आय.डी.सी.चे 1ेQ 

येत.े एम.आय.डी.सी.�या हjीत सी.ई.ट".पी 2ला(ट आहे. 

एम.आय.डी.सी., सी.ई.ट".पी. व एमपीसीबी �या पया�वरण 

;वषयी सयंCुत बठैका होत असतात. या सयंCुत बठैकांम_ये 

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या पया�वरण तदथ� स�मती 

सभापती यां�या स_ुदा समावेश करणे.    

58 

जानेवार"   

58 

19/01/2018 

मजंूर 

 

52525252    NीNीNीNी. . . . घनघनघनघन::::JयामJयामJयामJयाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ठाणे बेलापरू प�ीतील घणसोल" हे सवा�Tधक मोठे तसेच 

ऐ=तहा�सक गांव असनु सदर गावासाठe �सडकोकडून आगर"-

कोळी भवनासाठe भखुंड उपलrध क6न लवकरात लवकर 

?याची =न�म�ती करणे.    

64 

जानेवार"   

59 

19/01/2018 

मजंूर 

 

53535353    NीNीNीNी. . . . घनघनघनघन::::JयामJयामJयामJयाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल" गांव, तळवल" गांव, राबाडा गांव गोठeवल" गांव 

पWरसरात नागWरकांसाठe एकह" उlयान उपलrध नाह". तसेच 

;वरंगळुा कH � नाह", नाना-नानी पाक�  नाह", अ�या�सका, 

वाचनालय नाह", समाजम�ंदर, Zयायामशाळा, खेळाच े मदैान 

नाह". �सडकोकडून घणसोल" नोड ह5तांतरण झाला असनू, 

लवकरात लवकर पWरसरातील नागWरकांसाठe वर"ल स;ुवधा 

उपलrध क6न देणे.    

65 

जानेवार"   

60 

19/01/2018 

मजंूर 

 

54545454    NीNीNीNी. . . . घनघनघनघन::::JयामJयामJयामJयाम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल" सेCटर 8, 5मशान भमुी सशुो�भकरण व म{ुय 

8वेशlवार बनवनु तसेच घणसोल" ;वभाग काया�लयाजवळील 

5मशान भमुीचे सशुो�भकरण क6न =नवारा शडे, बस\यासाठe 

बॅचेसची Zयव5था व हात धु\यासाठe Zयव5था करणे.    

66 

जानेवार"   

61 

19/01/2018 

मजंूर 

 

55555555    NीNीNीNी. . . . र;व�ंर;व�ंर;व�ंर;व�ं    उ_दवउ_दवउ_दवउ_दव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 2015 ची =नवडणूक झा'यानतंर 

नगरसेवकांनी वेळोवळी 8?येक म�ह(यात ठराव मांडले असनू, 

मागील अडीच वषा��या कालखंडाम_ये कोणकोण?या 

नगरसेवकांनी कोणकोणत े ठराव मांडले व ?यावर 8शासनाने 

काय कारवाई केल" याबाबत अडीच वषा�चा अहवाल 8?येक 

नगरसेवकास ;8टं कaन यापवूo�या कालख ्ंडाम_ये 

8शासनामाफ� त असा अहवाल �दला होता. ?याच8माणे हा 

अहवाल देणे.    

67 

जानेवार"   

62 

19/01/2018 

मजंूर 

 

56565656    NीNीNीNी. . . . र;व�ंर;व�ंर;व�ंर;व�ं    उ_दवउ_दवउ_दवउ_दव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेचे 1995 पासनूच े माजी महापौर 

झाले, ?या महापौरांच े छायाTचQ व कालावधी महापौर 

दालना�या बाहेर लावणे.    

68 

जानेवार"   

63 

19/01/2018 

मजंूर 

 



57575757    NीNीNीNी. . . . र;व�ंर;व�ंर;व�ंर;व�ं    उ_दवउ_दवउ_दवउ_दव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेने tफटनेस सHटरची Zया{या 

पWरभा;षत केलेल" आहे. DCR (3.55) �या �ठकाणी tफटनेस 

सHटर �दल" आहेत. तथे ेअशा जागांचा वापर महानगरपा�लका 

ठर;वल अशा प_दतीने वापरता येईल चांग'या आरो�यासाठe 

Zयायामाची आवJयकता आहे. माQ ?या �ठकाणी सामािजक 

बाबींची जोड याम_ये समा;वRट होणे आवJयक आहे. सव� 

सोसायट" सद5य tफटनेस सHटरचा 24 तास 365 �दवस 

शार"Wरक Zयायामासाठe उपभोग घेत नाह"त. स_या आधु=नक 

Zयायामशाळा स_ुदा आवठ�यातनु एका �दवसासाठe बदं 

ठेव\यात येतात. ?या अनषुगंाने tफटनेस सHटरचा वापर 

सामािजक काय��मासाठe tकमान 24 �दवस वषा�तनू tकंवा 

म�ह(यातनू 02 �दवस tफटनेट सHटरम_ये परवानगी देणे इRट 

राह"ल. गहृ=नमा�ण सहकार" स5ंथेतील काय�कार" स�मतीने 

ठर;वलेले सामािजक काय��म अशा �ठकाणी आयोिजत 

कर\याकर"ता मजंूर" देणे.    

69 

जानेवार"   

64 

19/01/2018 

मजंूर 

 

 

ताताताता....काकाकाका....����. 36.. 36.. 36.. 36.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखैरणे ;वभागातील खैरणेगाव येथील �दवाब?ती सधुारणा करणे�या 

85तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 11/01/2018 च े पQ �. 

नमुमंपा//श.अ./78/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 65. . 65. . 65. . 65.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखैरणे ;वभागातील खैरणेगाव येथील �दवाब?ती सधुारणा कर\या�या 

कामासबंधंातील 85तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम    

a. 47 लाख, 99 हजार 802 माQ इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासक^य 

मजंुर" दे\यात यावी."    

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

ताताताता....काकाकाका....����. 37.. 37.. 37.. 37.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

सेCटर-19, ने6ळ येथील कै.यशवतंराव चZहाण t�डांगणातील फुटबॉल मदैान 

वापराच े धोरण व भाडशे'ुक दर =निJचत करणे�या 85तावाबाबत, आयCुतांचे 

�दनांक 11/01/2018 च ेपQ �. नमुमंपा/�^डा व सां5कृ./44/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 66. . 66. . 66. . 66.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"सेCटर 19, ने6ळ येथील कै. यशवतंराव चZहाण �^डांगणातील फुटबॉल मदैान 

वापराच ेधोरणे व भाडशे'ुक दर =निJचत करणेस�या 85तावात नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह, महाराRS महानगरपा�लका अTध=नयम 1949 च े कलम 

458(41) नसुार नगरपा�लका 8ाTधकरणाने �दले'या सेवे�या आकाराच े =नयमन 

कर\याची तरतदू आहे, ?यानसुार 85तावातील दरपQक तC?यातील अ.�. 1 त े6 

नसुार उपरोCत अट" व शतoस अनसुaन भाडशे'ुक दर लाग ू कर\यास, 

सचु;व'या8माणे, मजंुर" दे\यात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    t�डाt�डाt�डाt�डा    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   परतपरतपरतपरत....    

ताताताता....काकाकाका....����. 38.. 38.. 38.. 38.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

सी.बी.डी. सेCटर-3, येथील भारतर?न 5व.राजीव गांधी �^डा सकुंलातील मदैान 

वापराकर"ता सधुाWरत धोरण व दर =निJचत करणे�या 85तावाबाबत, आयुCतांच े

�दनांक 11/01/2018 च ेपQ �. नमुमंपा/�^डा व सां5कृ./45/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 67. . 67. . 67. . 67.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"सी.बी.डी. सेक्टर-3, येथील भारतर?न 5व.राजीव गांधी �^डा सकूंलातील मदैान 

वापराकर"ता सधुार"त धोरण व दर =निJचत करणे�या 85तावात नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह, महाराRS महानगरपा�लका अTध=नयम 1949 च े कलम 

458(41) नसुार नगरपा�लका 8ाTधकरणाने �दले'या सेवे�या आकाराच े =नयमन 

कर\याची तरतदू आहे, ?यानसुार 85तावातील तC?यातील अ.�. 1 त े13 मधील 

सधुार"त दरपQकास उपरोCत अट" व शतo अनसुaन सधुार"त दर लाग ूकर\यास, 

सचु;व'या8माणे, मजंुर" दे\यात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    t�डाt�डाt�डाt�डा    स�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकडेस�मतीकड े   परतपरतपरतपरत....    



ताताताता....काकाकाका....����. 39.. 39.. 39.. 39.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

ने6ळ ट"ट"सी औlयोTगक 1ेQातील उरणफाटा त े तभुU �लायओZहर पयgत�या 

सिZह�स र5?याची कॉ�^ट"करणाने सधुारणा करणे�या 85तावाबाबत, आयCुतांच े

�दनांक 16/01/2018 च ेपQ �. नमुमंपा/श.अ./102/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 68. . 68. . 68. . 68.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"नेaळ ट"ट"सी औªÖêTगक 1ेQातील उरणफाटा त े तभुU �लायओZहर पय�त�या 

सिZह�स र5?याची कॉt�ट"करणाने सधुारणा कर\या�या कामासबंधंातील 85तावात 

नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम a. 41कोट", 88लाख, 22 हजार 

699 माQ इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासक^य मजंुर" दे\यात यावी." 

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

ताताताता....काकाकाका....����. 40.. 40.. 40.. 40.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018201820182018....    

भखूंड �. 239, सेCटर-4, घणसोल" येथे नागर" आरो�य कH � बांधणे�या 

85तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 16/01/2018 च े पQ �. 

नमुमंपा/श.अ./104/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 69. . 69. . 69. . 69.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"भखुंड �. 239, सेCटर-4, घणसोल" येथे नागर" आरो�य कH � बांध\या�या  

कामासबंधंातील 85तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम a. 2 

कोट", 16 लाख, 82 हजार 498 माQ इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 

8शासक^य मजंुर" दे\यात यावी." 

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

ताताताता....काकाकाका....����. 41.. 41.. 41.. 41.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

बेलापरू ;वभागातील भ.ु�. 6  से. 1ए येथे नवीन अि�नशमन के� सकूंलाची 

इमारत बांध\या�या 85तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 18/01/2018 चे पQ �. 

नमुमंपा/श.अ./113/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 70. . 70. . 70. . 70.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"बेलापरू ;वभागातील भ.ु�. 6, से.1ए येथे नवीन अि�नशमन कH � सकुंलाची 

इमारत बांध\या�या कामासबंधंातील 85तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, 

एकूण रCकम a. 6 कोट", 29 लाख, 40 हजार 377 माQ इतCया खचा�स, 

सचु;व'या8माणे, 8शासक^य मजंुर" दे\यात यावी." 

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

ताताताता....काकाकाका....����. 42.. 42.. 42.. 42.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जाजाजाजानेवार"नेवार"नेवार"नेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

घणसोल" ;वभागातील नममुपा शाळा �. 55 व 104 शाहू महाराज ;वदयालयाची 

रंगरंगेाट" कaन सधुारणा करणे�या 85तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

18/01/2018 च ेपQ �. नमुमंपा/श.अ./114/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 71. . 71. . 71. . 71.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"घणसोल" ;वभागातील नमुमंपा शाळा �. 55 व 104 शाहू महाराज 

;वदयालयाची रंगरंगोट" कaन सधुारणा कर\या�या कामासबंधंातील 85तावात 

नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम a. 49 लाख, 53 हजार 519 

माQ इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासक^य मजंुर" दे\यात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मजंूमजंूमजंूमजंूरररर....    

ताताताता....काकाकाका....����. 43.. 43.. 43.. 43.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

नेaळ ;वभागातील से. 03 व से-15 येथील अतंग�त र5?यांची डांबर"करणाने सुधारणा  

करणे�या 85तावाबाबत, आयुCताचें �दनाकं 18/01/2018 चे पQ �. 

नमंुमपा/श.अ./115/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 72. . 72. . 72. . 72.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"नेaळ ;वभागातील से.3 व से. 15 येथील अतंग�त र5?यांची डांबर"करणाने सुधारणा 

कर\या�या कामासंबधंातील 85तावात नमूद कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण 

रCकम a. 53 लाख, 96 हजार 174 माQ इतCया खचा�स, सुच;व'या8माणे, 

8शासक^य मंजुर" दे\यात यावी." 

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

ताताताता....काकाकाका....����. 44.. 44.. 44.. 44.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

कोपरखरैणे ;वभागातील खरैणे तलावलगत र5?यांचे aंद"करण करणे व तलावाचे 

सुशो�भकरण  करणे�या 85तावाबाबत, आयुCताचें �दनाकं 18/01/2018 चे पQ �. 

नमंुमपा/श.अ./116/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 73. . 73. . 73. . 73.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"कोपरखरैणे ;वभागातील खरैणे तलावालगत र5?यांचे aंद"करण करणे व तलावाचे 

सुशो�भकरण कर\या�या कामासंबंधातील 85तावात नमूद कर\यात आले'या 

बाबीसंह, एकूण रCकम a. 1 कोट", 94 लाख, 66 हजार 281 माQ इतCया खचा�स, 

सुच;व'या8माणे, 8शासक^य मंजुर" दे\यात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    मंजरूमंजरूमंजरूमंजरू....    



ताताताता....काकाकाका....����. 45.. 45.. 45.. 45.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

नेaळ ;वभागातील से. 10 व 10अे येथील र5त े, गटर व मल=न:5सारण 

वा�ह(यांची  सधुारणा  करणे�या 85तावाबाबत, आयCुतांच े�दनांक 18/01/2018 

चे पQ �. नमुमंपा/श.अ./117/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 74. . 74. . 74. . 74.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"नेaळ ;वभागातील से-10 व से-10अे येथील र5त,े गटर व मल=न:5सारण 

वा�ह(यांची सधुारणा कर\या�या कामासबंधंातील 85तावात नमदू कर\यात 

आले'या बाबींसह, एकूण रCकम a. 2 कोट", 33 लाख, 04 हजार 333 माQ 

इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासक^य मजंुर" दे\यात यावी." 

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

ताताताता....काकाकाका....����. 46.. 46.. 46.. 46.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

नेaळ ;वभागातील जुईनगर से. -23 व जुईपाड| गांव अतंग�त र5?यांची 

डांबर"करण करणे व उव�र"त गटर पदपथांची  सधुारणा  करणे�या 85तावाबाबत, 

आयCुतांच े�दनांक 18/01/2018 चे पQ �. नमुमंपा/श.अ./118/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 75. . 75. . 75. . 75.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"नेaळ ;वभागातील जुईनगर से-23 व जुईपाडा गांव अतंग�त र5?यांची डांबर"करण 

करणे व उव�र"त गटर पदपथांची सधुारणा कर\या�या कामासबंधंातील 85तावात 

नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम a. 2 कोट", 67 लाख, 21 

हजार 739  माQ इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासक^य मजुंर" दे\यात 

यावी." 

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

ताताताता....काकाकाका....����. 47.. 47.. 47.. 47.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

ऐरोल" से-15 येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 5मारका�या जवळील म.रा.;व.;व. 

कंपनीच ेउपकH � 2लॉट न.ं -12 से-14 5थलांतर"त  करणे�या 85तावाबाबत, 

आयCुतांच े�दनांक 18/01/2018 चे पQ �. नमुमंपा/श.अ./119/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 76. . 76. . 76. . 76.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार"जानेवार"जानेवार"जानेवार"    

2018.2018.2018.2018.    

"ऐरोल" से-15 येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 5मारका�या जवळील म.रा.;व.;व. 

कंपनी उपकH � 2लॉट न.ं12, से-14 येथ े5थलांतर"त कर\या�या कामासबंधंातील 

85तावात नमदू कर\यात आले'या बाबींसह, एकूण रCकम a. 8 कोट", 33 

लाख,     41 हजार 193 माQ इतCया खचा�स, सचु;व'या8माणे, 8शासक^य 

मजंुर" दे\यात यावी." 

=नण�य=नण�य=नण�य=नण�य    5थTगत5थTगत5थTगत5थTगत....    

    

    सह"सह"सह"सह"////----    

            ((((TचQाTचQाTचQाTचQा    बा;व5करबा;व5करबा;व5करबा;व5कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सTचवसTचवसTचवसTचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


