
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 ऑग)ट 2017  

म�ह,या�या सव�साधारण तहकुब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स4ं56त आ8ण मसदुा )व9पात 

खाल"ल;माणे आहे.:- 
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����....    
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ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ;ायअ�भ;ायअ�भ;ायअ�भ;ाय    

1.1.1.1.    GीGीGीGी. . . . र>वHंर>वHंर>वHंर>वHं. . . . उIदवउIदवउIदवउIदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंईमIये ऊन, वारा, आ8ण, पावसापासनू इमारतीच े 

सरं5ण Mहावे यासाठE शहरातील अनेक सोसायटयांनी 

इमारती�या छतावर गरजेपोट" पावसाळी शडे बांधलेले आहेत. 

Aयांना महापा�लकेने नोट"स बजावले'या आहेत. AयामIये 

;ामPुयाने �सडकोने आ8ण खाजगी >वकासकाने बांधले'या 

BनकृRट दजा��या इमारती अस'याने Aया मोडकळीस आले'या 

असनू पावसाळयामIये Aयांच े छत गळत,े Aयामळेु बहुतके 

सोसायटयांनी पावसाळी पSयाचे शडे बांधलेले आहे  Aयांना 

महापा�लकेने नोट"स देऊन त े हट>वTयास सांDगतले आहे. 

>वकास BनयUंण Bनयमावल"त त े बेकायदा ठरतात. परंत ु

Aयाचा MयवसाBयक वापर कोणीह" करत नाह". Aयामळेु ती 

Bनय�मत करावीत व तसा महापा�लके�या सव�साधारण सभेत 

ठराव समंत करणे.    

34 

ऑग)ट   

77 

19/01/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    GीGीGीGी. . . . र>वHंर>वHंर>वHंर>वHं. . . . उIदवउIदवउIदवउIदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 100 �भमाशकंर सोसायट"�या पाठEमागील बाजुस 

उरणफाटा त े पनुीत पाक� �यामIये असले'या हायटे,शनखाल" 

असले'या मोकळया जागेच ेसपाट"करण कYन �हरवळ लावनू 

सशुो�भकरण करणे.    

35 

ऑग)ट   

78 

19/01/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    GीGीGीGी. . . . र>वHंर>वHंर>वHंर>वHं. . . . उIदवउIदवउIदवउIदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 100 �भमाशकंर सोसायट"�या बाजूला उरणफाटा त े

रायन इंटरनॅशनल )कूल मधील हायटे,शनखाल" असले'या 

मोकळया जागेच े सपाट"करण कYन �हरवळ लावनू 

सशुो�भकरण करणे.    

36 

ऑग)ट   

79 

19/01/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    GीGीGीGी. . . . �ललाधर�ललाधर�ललाधर�ललाधर    गणपतगणपतगणपतगणपत    नाईकनाईकनाईकनाईक, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 50 बोनकोड ेमधील सावर"या डअेर" त ेउदयान �. 

9 सी. पय]त�या र)Aयावर वाहनांची मोठया ;माणात ये-जा 

वाढ'याने र)Aयावर वारंवार खडड े पडत असतात, Aयामळेु 

_ॅ`फक ची सम)या Bनमा�ण होत असत,े तर" सदर र)Aयाच े

काँ�bट"करण करणे.    

40 

ऑग)ट   

80 

19/01/2018 

मजंूर 

 



5.5.5.5.    GीमGीमGीमGीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    GीधरGीधरGीधरGीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या सव� नगरसेवकांनी आपआप'या 

;भागात मागील दोन वषा�त सचु>वले'या >वकास कामांचा 

आढावा घेTयात यावा व सदर कामे ठरावात मजूंर 

झा'या;माणे लवकरात लवकर कामे ;)ता>वत करणे.    

41 

ऑग)ट   

81 

19/01/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    GीमGीमGीमGीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    GीधरGीधरGीधरGीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महापा�लकां�या सव� शाळामधील बदं केलेले 

सगंणक �श5ण Aवर"त चाल ु कYन >वदयाeया]च े सगंण`कय 

fान वाढ>वTयासाठE भर"व खचा�ची नMयाने तरतदु करणे.    

42 

ऑग)ट   

82 

19/01/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    GीमGीमGीमGीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    GीधरGीधरGीधरGीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

gया ;भागात महानगरपा�लके�या शाळा आहेत माU दहावी 

पय]त �श5णाची सोय करTयात यावी AयासाठE नMयने 

लागणा-या वगा]च ेबांधकाम ;)ता>वत करणे.    

43 

ऑग)ट   

83 

19/01/2018 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    GीमGीमGीमGीम. . . . मोBनकामोBनकामोBनकामोBनका    लhमीकातंलhमीकातंलhमीकातंलhमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 28 अतंग�त शकंरबवुा वाडीतील जुनी गटारे तोडून 

नMयाने हेवी डयटु" गटार बांधणे.    

44 

ऑग)ट   

84 

19/01/2018 

मजंूर 

 

9.9.9.9.    GीमGीमGीमGीम. . . . मोBनकामोBनकामोBनकामोBनका    लhमीकातंलhमीकातंलhमीकातंलhमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 28 अतंग�त घणसोल" गावात जाTया�या र)Aयावर 

शकंरबवुा चौकाशजेार" )पीड jेकर लावणे.    

45 

ऑग)ट   

85 

19/01/2018 

मजंूर 

 

10101010    GीमGीमGीमGीम. . . . मोBनकामोBनकामोBनकामोBनका    लhमीकातंलhमीकातंलhमीकातंलhमीकातं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 28 अतंग�त दAतनगर येथे अगंणवाडी बांधणे.    

46 

ऑग)ट   

86 

19/01/2018 

मजंूर 

 

11111111    GीGीGीGी. . . . BनवAृतीBनवAृतीBनवAृतीBनवAृती    शंकरशंकरशंकरशंकर    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----  

;भाग �. 29, घणसोल" 2 मधील घणसोल" सेkटर 21 येथे 

“माताबाल 9mणालय” बांधTयात यावे. नवी मंुबई 

महानगरपा�लकेचे माताबाल 9mणालय, ने9ळ, तुभo, कोपरखरैणे, 

ऐरोल" येथे काय�रत आहेत. घणसोल" नोडमIये “माताबाल 

9mणालय” नाह". घणसोल" नोड यात ;ामुPयाने घणसोल" गांव, 

तळवल" गाव, गोठवल" गाव, राबाडा गाव, तसेच कातकर" पाडा, 

नौ�सल नाका हे भाग येत आहेत. घणसोल" �सडको वसाहतीत 

>वक�सत होणाrया या नोड मIये नागsरकरण मोtया ;माणात 

होणार आहे. व uहणनू या �ठकाणी माताबाल 9mणालय बांधणे 

अAयतं गरजेचे आहे. तर" घणसोल" नोड कर"ता ;भाग �. 29 

घणसोल" 2 मधील सेkटर 21 येथे “माताबाल 9mणालय” बांधणे.    

47 

ऑग)ट   

87 

19/01/2018 

मजंूर 

 

12121212    GीGीGीGी. . . . BनवAृतीBनवAृतीBनवAृतीBनवAृती    शकंरशकंरशकंरशकंर    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 29, घणसोल" 2 या ;भागात uहाU ेआळी, टेटर 

आळी, बौIदवाडी, बाळारामवाडी, महादेववाडी, जयGीनगर, 

तीनबावडी ह" नगरे येत आहेत. या �ठकाणी गटर योजना 

राबवावी. घणसोल" गावातील सांडपाTयाची व पावसाळी 

पाTयाची ह" गटारे vामपचंायत असताना बांधल" आहेत. आता 

या सव� भागात इमारती झा'या आहेत. ह" गटारे तटुल" आहेत 

व अपरू" पडत आहेत. लहान आकाराची गटारे अस'यामळेु 

सांडपाTयाचा Bनचरा योmय ;कारे होत नाह" व पावसाwयात 

xया गटारांचा काह" उपयोग होत नाह". Aयामळेु काह" घरांत 

पाणी जात आहे व आरोmयाची सम)या Bनमा�ण होत आहे. 

तर" ह" गटारे मोtया आकाराची बांधTयात येTयासाठE गटार 

योजना राब>वTयात यावी. अदंाजपUक 2017 त े2018 यात 

यासाठE तरतदू केल" आहे    

48 

ऑग)ट   

88 

19/01/2018 

मजंूर 

 



13131313    GीGीGीGी. . . . ;काश;काश;काश;काश    नानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊ    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 58, वाशी सेkटर 14 त ेसतरा 6लाझा मॉल वाशी 

कोपरखैरणे पामबीच र)Aयावर )कायवॉक बांधणे.    

53 

ऑग)ट   

89 

19/01/2018 

मजंूर 

 

14141414    GीGीGीGी. . . . ;काश;काश;काश;काश    नानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊ    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 58, महाAमा गांधी कॉuपलेkस सेkटर 14 येथील 

महापा�लकेचा बदं करTयात आले'या जागेवर >वरंगळुा कz H 

तसेच त9णांसाठE Mयायाम शाळा बांधणे.    

54 

ऑग)ट   

90 

19/01/2018 

मजंूर 

 

15151515    GीGीGीGी. . . . ;काश;काश;काश;काश    नानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊनानाभाऊ    मोरेमोरेमोरेमोरे, , , , , , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 58, ;भागातील सव� पदपथ �सडकोBन�म�त आहेत. 

Aयांचे )लॅब Bनय�मत पडत असतात. तर" सव� )लॅब ् नवीन 

क9न �ठक�ठकाणी हेवी|यटु" )लॅब टाकावेत. तसेच सव� 

पदपथ नवीन सशुो�भत करणे.    

55 

ऑग)ट   

91 

19/01/2018 

मजंूर 

 

16161616        GीGीGीGी. . . . मनुावरमनुावरमनुावरमनुावर    पटेलपटेलपटेलपटेल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

मागासवग}य घटका अतंग�त, अ'पसPंयाक घटकातील इ.1ल" 

त े 10वी, तसेच 10 वी त े महा>व~यालयीन �श5ण घेत 

असले'या >व~याथ�ना श5ै8णक श'ुकासाठE (`फ) अथ�सहाय 

देणे.    

62 

ऑग)ट   

92 

19/01/2018 

मजंूर 

 

17171717    GीGीGीGी. . . . मनुावरमनुावरमनुावरमनुावर    पटेलपटेलपटेलपटेल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 55, खैरणेगांव येथील पादचार" पलुाची सधुारणा 

करणे.    

63 

ऑग)ट   

93 

19/01/2018 

मजंूर 

 

18181818    GीGीGीGी. . . . मनुावरमनुावरमनुावरमनुावर    पटेलपटेलपटेलपटेल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 55, सेkटर 11 येथील नागsरकांसाठE वाचनालयची 

Mयव)था करणे.    

64 

ऑग)ट   

94 

19/01/2018 

मजंूर 

 

19191919    GीGीGीGी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    चHंकातंचHंकातंचHंकातंचHंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 26, महापे मधील नवी मुबंई महानगरपा�लका 

शाळा �. 41 अडवल" भतुावल", या शाळे�या 8खडkयांचे vील 

गजंले'या अव)थेत असनु त ेसलै झा'याने 8खडकb�या काचा 

खाल" पडतात. ह" खुप गभंीर बाब असनु येथील 

>वदयाeया�साठE धोका Bनमा�ण झाला आहे. तसच े शाळेची 

रंगरंगोट" व दYु)ती न झा'याने शाळेची दरुाव)था झाल" आहे. 

तर" लवकरात लवकर शाळेची दYु)ती व रंगरंगोट" करणे.    

65 

ऑग)ट   

95 

19/01/2018 

मजंूर 

 

20202020    GीGीGीGी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    चHंकातंचHंकातंचHंकातंचHंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 26, महापे मधील अडवल" भतुावल" गांवातील जुने 

मोबाईल टॉयलेट आठ वषा�पवु} लावTयात आले आहे. सदर 

शौचालयाची पणु�पणे दरुाव)था झाल" असनू या पsरसरातील 

नागर"कांची गरैसोय झाल" आहे. तर" मोबाईल टॉयलेट येथुन 

हल>वTयात यावे व नवीन पkके शौचालय बन>वणे.    

66 

ऑग)ट   

96 

19/01/2018 

मजंूर 

 

21212121    GीGीGीGी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 97, सेkटर 24 येथील बामण झो�टगं मदैानाच े

सशुो�भकरण करणे.    

67 

ऑग)ट   

97 

19/01/2018 

मजंूर 

 

22222222    GीGीGीGी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 97, मधील सेkटर 18 येथे कै.श�हद तकुाराम 

ओंबळे इमारत आहे. सदर   इमारतीची अव)था अAयतं 

दयनीय झाल" असनु, ती केMहाह" पडTयाची शkयता आहे. 

तर" Aया �ठकाणी बहुउददे�शय इमारत बांधणे.    

68 

ऑग)ट   

98 

19/01/2018 

मजंूर 

 



23232323    GीGीGीGी. . . . का�शनाथका�शनाथका�शनाथका�शनाथ    वामनवामनवामनवामन    पवारपवारपवारपवार, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----        

;भाग �. 97, मधील सेkटर 18 मधील अBनYIद बाप ु

मदैानात Mयासपीठ उभारणे व तथे ेदोन छोटया खो'या बांधणे 

जेणे कYन तथे ेसां)कृBतक काय��म करता येतील (माननीय 

खासदार Gी. राजनजी >वचारे साहेबांनी या कामासाठE Aया�या 

खासदार Bनधीतनु Y.20,0000/- (अ5र" वीस लाख माU) देव ु

केले आहेत याची कृपया न�द �यावी )    

69 

ऑग)ट   

99 

19/01/2018 

मजंूर 

 

24242424    GीGीGीGी. . . . `कशोर`कशोर`कशोर`कशोर    अशोकअशोकअशोकअशोक    पाटकरपाटकरपाटकरपाटकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

वाशीमIये _क ट�म�नल असनु Aया�ठकाणी बहुमजल" 

म'ट"लेMहल Mहॅलेट पा`क] गची सोय करTयात यावी, तसेच 

सेkटर-9 व सेkटर-17 मIये नो पा`क] ग झोन जा�हर करणे.    

70 

ऑग)ट   

100 

19/01/2018 

मजंूर 

 

25252525    GीGीGीGी. . . . `कशोर`कशोर`कशोर`कशोर    अशोकअशोकअशोकअशोक    पाटकरपाटकरपाटकरपाटकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

महानगरपा�लके�या ई.ट".सी. >वभागात >; मॅरेट"अल (Pre-

Marital) व पो)ट मॅरेट"अल (Post-Marital) कौि,सल चाल ू

करणे.    

71 

ऑग)ट   

101 

19/01/2018 

मजंूर 

 

26262626    GीGीGीGी. . . . `कशोर`कशोर`कशोर`कशोर    अशोकअशोकअशोकअशोक    पाटकरपाटकरपाटकरपाटकर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लकातील जे मलेु-मलु" >; मॅरेट"अल 

(Pre-Marital) कौि,सल"ंग क9न घेतील Aयांनाच 

महानगरपा�लकेने मॅरेज स�ट�`फकेट देणे.    

72 

ऑग)ट   

102 

19/01/2018 

मजंूर 

 

28282828    GीGीGीGी. . . . हsर@चHंहsर@चHंहsर@चHंहsर@चHं    आAमारामआAमारामआAमारामआAमाराम    भोईरभोईरभोईरभोईर    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 59, जुहुगांव सेkटर 11 वाशी येथील जुहुगांव 

तलावाजवळील फुटपाथची दरुाव)था झालेल" आहे. तसेच 

तलावाजवळ अधंार असतो. तर" सदर �ठकाण�या फुटपाथची 

दYु)ती गणेश उAसवा अगोदर करTयात यावी व सदर 

�ठकाणी >वदयतु खांब (हायमा)ट) बस>वणे.    

74 

ऑग)ट   

103 

19/01/2018 

मजंूर 

 

29292929    GीGीGीGी. . . . हsर@चHंहsर@चHंहsर@चHंहsर@चHं    आAमारामआAमारामआAमारामआAमाराम    भोईरभोईरभोईरभोईर    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 59, सेkटर 11 वाशी येथील वेलकम बकु )टोअस� 

त े कै. राधा सदुाम भोईर Bनवास �बि'डगं येथील कमी 

Mयासा�या मलBन)सा:रण वा�हनी बदलनु तथेे मोठया 

Mयासा�या मलBन)सा:रण वा�हनी टाकणे व तथेील फुटपाथची 

सधुारणा करणे व तथेे इंटर�लॉक बस>वणे.    

75 

ऑग)ट   

104 

19/01/2018 

मजंूर 

 

30303030    GीमGीमGीमGीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    �दल"प�दल"प�दल"प�दल"प    बोrहाडेबोrहाडेबोrहाडेबोrहाड,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

मोरबे धरणातनु आले'या पामबीच मागा�वर"ल जलवा�हनी 

मधुन सानपाडा सेkटर-01 पामबीच रे'वे कारशडे लाईन पय]त 

600 मीमी ची जल वाह"नी टाकTयात आल" आहे.     व 

सानपाडा सेkटर -04 येथील जलकंुभा पासनु सेkटर 08 रे'वे 

कारशडे लाईन पय]त 250 मी.मी. जलवा�हनी टाकुन झाल" 

आहे. पामबीच से. - 01 येथील 600 मीमी जलवा�हनीतनु 

रे'वे�या लाईन खालनू सेkटर 08 पय]त आले'या 250 मीमी 

ह" जल वाह"नी जोडTयात आल" तर सानपाडा >वभागातील 

04 ;भागातील पाTयाची सम)या कायम)व9पी सपेंल. सदर 

जलवा�हनी जोडणे.    

76 

ऑग)ट   

105 

19/01/2018 

मजंूर 

 

31313131    GीमGीमGीमGीम. . . . 9पाल"9पाल"9पाल"9पाल"    `कम)त`कम)त`कम)त`कम)त    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 96, ने9ळ सेkटर-16A येथील शाळा �मांक 8 व 

9 मधील ;Aयेक वगा�त सीसीट"Mह" कॅमेरे बस>वणे.    

79 

ऑग)ट   

106 

19/01/2018 

मजंूर 

 



32323232    GीमGीमGीमGीम. . . . 9पाल"9पाल"9पाल"9पाल"    `कम)त`कम)त`कम)त`कम)त    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 96, ने9ळ सेkटर-16 येथील छUपती सभंाजी राजे 

उ~यानात सीसीट"Mह" कॅमेरे बस>वणे.    

80 

ऑग)ट   

107 

19/01/2018 

मजंूर 

 

33333333    GीमGीमGीमGीम. . . . 9पाल"9पाल"9पाल"9पाल"    `कम)त`कम)त`कम)त`कम)त    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 96, ने9ळ सेkटर-16A, 16 व 18 येथील 

नाद9ु)त गटारांची पनु�बांधणी करणे.    

81 

ऑग)ट   

108 

19/01/2018 

मजंूर 

 

34343434    GीमGीमGीमGीम. . . . सBुनतासBुनतासBुनतासBुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

अथ�सकं'पात तरतदू के'या;माणे छUपती शाहू महाराज 

उदयानात महाराजां�या नसुता पतुळा न उभारता Aयां�या 

जीवनावर आधाsरत वा)त ूउभारणे.    

85 

ऑग)ट   

109 

19/01/2018 

मजंूर 

 

35353535    GीमGीमGीमGीम. . . . सBुनतासBुनतासBुनतासBुनता    रतनरतनरतनरतन    माडंवेमाडंवेमाडंवेमाडंवे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या ता�यात असले'या परंत ु

अ>वक�सत ि)थतीत असले'या साव�जBनक सेवास>ुवधासाठEंच े

आर45त भखूंड, भभूाग हे सामािजक स)ंथांना >व>वध 

काय��मासाठE ताAपरुAया कालावधीसाठE नाममाU श'ुक 

आकारणी क9न देTयाची तरतद ूकरणे.    

86 

ऑग)ट   

110 

19/01/2018 

मजंूर 

 

36363636    GीGीGीGी. . . . सरुजसरुजसरुजसरुज    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

भखूंड �. 148 आ8ण 149 से.16अे ने9ळ नवी मुबंई वर"ल 

आर5ण व उ~यान ;योजन र� क9न सदर पsरसरात 

उ~यानाच े;योजनासाठE भ.ू�. 150 व 151 से.16अे, ने9ळ 

नवी मुबंई राखीव क9न तजवीज करणे.    

89 

ऑग)ट   

111 

19/01/2018 

मजंूर 

 

37373737    GीGीGीGी. . . . सरुजसरुजसरुजसरुज    बाळारामबाळारामबाळारामबाळाराम    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

ने9ळ, पामबीच (झामा ि)वट माट� जवळील) �सmनल येथ े

भमूीपUु कोळी बांधवांना म�छEमार"कर"ता पल"कड े जे�ीवर 

जाणेकर"ता अडंरपास बांधणे.    

90 

ऑग)ट   

112 

19/01/2018 

मजंूर 

 

38383838    GीमGीमGीमGीम. . . . भारतीभारतीभारतीभारती    मगंwयामगंwयामगंwयामगंwया    कोळीकोळीकोळीकोळी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 105 �दवाळे येथे न.मु.ंम.पा.माफ� त >व~यतु 

वा�ह,या भ�ूमगत करTयाच ेकाम करTयात आले त े BनकृRट 

दजा�च ेकेले गेले होत.े सदर काम BनकृRट अस'याने >व~यतु 

वा�ह,या अनेक �ठकाणी खडंीत होत आहेत. तर" सदरचे काम 

gया �ठकाणी सम)या आहेत Aया �ठकाणी काम करणे.    

94 

ऑग)ट   

113 

19/01/2018 

मजंूर 

 

39393939    GीमGीमGीमGीम. . . . भारतीभारतीभारतीभारती    मगंwयामगंwयामगंwयामगंwया    कोळीकोळीकोळीकोळी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 105 �दवाळे येथील पणू� ;भागातील 6 �ठकाणी 

बस थांबे आहेत त ेनवीन बस>वणे.    

95 

ऑग)ट   

114 

19/01/2018 

मजंूर 

 

40404040    GीमGीमGीमGीम. . . . भारतीभारतीभारतीभारती    मगंwयामगंwयामगंwयामगंwया    कोळीकोळीकोळीकोळी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 105 �दवाळे गावातील सपंणू� गटर, तसेच पदपथची 

अव)था अBतशय खराब झालेल" आहे. तर" सदर �ठकाणाच े

गटर तसेच पदपथ बांधणे.    

96 

ऑग)ट   

115 

19/01/2018 

मजंूर 

 

41414141    GीमGीमGीमGीम. . . . शभुागंीशभुागंीशभुागंीशभुागंी    fाने@वरfाने@वरfाने@वरfाने@वर    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या पsरसरातील ;भाग �. 67 

मIये सेkटर-19अे, तभुo, 6लॉट न.ं19 व 20 कृRणा ॲ,ड 

हsरओम इ,टर;ायजेस समोर"ल व पsरसरातील गटारे 

नाद9ु)त आहेत तर" ती नवीन बनवनू )लॅम काँ�bट"करण 

करणे.    

97 

ऑग)ट   

116 

19/01/2018 

मजंूर 

 



42424242    GीमGीमGीमGीम. . . . शभुागंीशभुागंीशभुागंीशभुागंी    fाने@वरfाने@वरfाने@वरfाने@वर    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या पsरसरातील ;भाग � 67, 

मधील सेkटर-20, तभुo जवळील गॅस एज,सी�या (न.मु.ंम.पा. 

डपेो�या पाठEमागील) दो,ह" बाजूच े पदपथ खुपच खराब 

झा'यामळेु त ेनMयाने बन>वणे.    

98 

ऑग)ट   

117 

19/01/2018 

मजंूर 

 

43434343    GीमGीमGीमGीम. . . . ऋचाऋचाऋचाऋचा    रामचHंरामचHंरामचHंरामचHं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 79, सानपाडा सेkटर 10,  Shopping Center 

समोर"ल जागा जी )टॉलसाठE राखीव आहे. सदरची जागा 

�सडकोकडून ह)तांतर"त क9न सशुो�भकरण करणे.    

99 

ऑग)ट   

118 

19/01/2018 

मजंूर 

 

44444444    GीमGीमGीमGीम. . . . ऋचाऋचाऋचाऋचा    रामचHंरामचHंरामचHंरामचHं    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 79, सानपाडा येथील बाब ू गेन ू मदैान सेkटर 8 

सानपाडा येथे Mयासपीठ (योगासने करTयासाठE) बन>वणे.    

100 

ऑग)ट   

119 

19/01/2018 

मजंूर 

 

45454545    GीGीGीGी. . . . घनघनघनघन::::@याम@याम@याम@याम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

पणेु महानगरपा�लका ठाणे महानगरपा�लका धत}वर नवी 

मुबंई महानगरपा�लका 5ेUातील करदाAयांना ;ॉपट" टॅkसवर"ल 

Mयाज माफ क9न टॅkस भरTयासाठE अभय योजना 

(Amensty Scheme) लाग ूकरणे.    

101 

ऑग)ट   

120 

19/01/2018 

मजंूर 

 

46464646    GीGीGीGी. . . . घनघनघनघन::::@याम@याम@याम@याम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

म�हला बाल क'याण >वभागातील )वयरंोजगारासाठE 10 वी 

पास अट �शथील करणेबाबत व म�हला )वयरंोजगारासाठE 

;�श5ण घेTयासाठE उAप,न दाखला अट र� करणे.    

102 

ऑग)ट   

121 

19/01/2018 

मजंूर 

 

47474747    GीGीGीGी. . . . घनघनघनघन::::@याम@याम@याम@याम    रतनरतनरतनरतन    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई महानगरपा�लका 5ेUात तलावांची सPंया भरपरू 

असनू, दरवष} माणसे, मलेु बडूुन दघु�टना होत असतात. सदर 

पsरसरात 24 तास कायम)व9पी सरु5ा नेमणे.    

103 

ऑग)ट   

122 

19/01/2018 

मजंूर 

 

48484848    GीमGीमGीमGीम. . . . सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 85, कुकशते गाव येथील गावदेवी मदैानाची 

सरु5ा�भतं दरुाव)थेत अस'याने Aवर"त सधुारणा करणे.    

104 

ऑग)ट   

123 

19/01/2018 

मजंूर 

 

49494949    GीमGीमGीमGीम. . . . सजुातासजुातासजुातासजुाता    सरुजसरुजसरुजसरुज    पाट"लपाट"लपाट"लपाट"ल, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग �. 85, कुकशते गावातील पा`क] ग सम)या दरू 

करTयासाठE भखूंड �मांक पी 16 व भखूंड �मांक पी 06 

येथे ताAपरुAया )व9पाची पा`क] ग Mयव)था करणेकर"ता ड�ेjज 

हटवनू काँ�bट"करण करणे.    

105 

ऑग)ट   

124 

19/01/2018 

मजंूर 

 

 

    सह"सह"सह"सह"////----    

            ((((DचUाDचUाDचUाDचUा    बा>व)करबा>व)करबा>व)करबा>व)कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सDचवसDचवसDचवसDचव        

                नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका  

 


