
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया गु�वार, �दनांक 03/03/2016 रोजी भरले या माहे माच" म�ह#याया 

तहकुब सव"साधारण सभेत (मुळ सभा 20 जानेवार+ 2016) मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती 

सं123त आ5ण मसुदा 6व�पात खाल+ल8माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 02.  

�दनांक 03 माच� 2016 

 

8;नो<रे 

$नण�य - मंजूर 

�वषय �. 19.  

�दनांक 03 माच� 2016 

तुभ= 2ेपणभुमी येथे नागर+ घनकच@यापासून AवBयुतCन	म"ती 

(Wet) करGयाया 86तावाबाबत, आयुHतांच े �दनांक 

13/01/2016 च ेपI J. नमंुमपा/श.अ./26/2016.   

ठराव �. 939. 

�दनांक 03 माच� 2016 

         "तुभ= 2ेपणभुमी येथे नागर+ घनकच@यापासून 

AवBयुतCन	म"ती बांधकाम सा�हNय टाकाऊ 8QJया करणे व E 

West 8QJया करणेया 8क प उभारणी व राबAवणेसाठU 

येणा@या अदंािजत खच" �. 180 कोट+ यास 86तावात नमुद 

करGयात आले या बाबींसह महाराXY महानगरपा	लका 

अZधCनयमाया कलम 109, 66अ, व 66 (41अ) अ#वये, 

शासनाची मजुर+ घेGयास आ5ण 600 मे. टन 8Cत�दन इतHया 

2मतेया 8क प उभारणी करGयास, सुचAव या8माणे, 

8शासQकय मंजुर+ देGयात यावी." 

$नण�य - मंजूर 

 

  



महानगरपा	लकेने मंजूर केले या आ5ण उZचत काय"वाह+साठU मा. आयुHताकड ेपाठAवले या स#मा. 

नगरसेवकांया ठरावांची याद+.  

 

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

1. 3ी. संजू आधार वाड े:-  

"8भाग J. 12 म^ये से. 2 या �ठकाणी 2 

हायमा6टची _यव6था करणे. 

20 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

2. 3ी. संजू आधार वाड े:-  

"8भाग J. 12 से. 2 या �ठकाणी 8Cतभा 

सोसायट+ लगतया मोकळया भुखडंावर     

म�हलांसाठU म�हला उBयोग भवन 6थापन 

करणे. 

21 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

3. 3ी. संजू आधार वाड े:- 

 "8भाग J. 12 से. 2 या �ठकाणी aान�दप 

शाळेया मागील असले या गाड"न म^ये 

पाGयाची कमतरता अस यामुळे बोbरगंची 

_यव6था क�न पाGयाची 6टोरेज _यव6था 

क�न देणे. 

22 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

4. सौ. 38दा साजूराम गवस, यांजकडून :-  
8भाग J. 94, सेHटर 10ए, ने�ळ रे वे लाईनया 

रोडला सलुभ शौचालय बांधनू देणे. 

23 

जानेवार+  

940 

03/03/2016 

मजंूर 

 

5. 3ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

"8भाग J. 82 म^ये जुईनगर रे वे पटर+, 

गावदेवी चौक सेHटर 24 पेYोल पंप जवळ, 

Zचचंोल+ तलाव सेHटर 25 स3तgृगंी सोसायट+ 

जवळ व अमतृा Aवदयालयाजवळ चांग या 

8तीया कमानी बसAवणे. 

24 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

6. 3ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 8भाग 

J. 82 मधील गणेश मं�दर रोड सेHटर 24 

सुयोग अपाट"मhट ते हर+ ओम अपाट"मhट 

जवळील पदपथाची सुधारणा करणे. 

25 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

7. 3ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 8भाग 

J. 82 म^ये सेHटर 24 व सेHटर 25 म^ये 

नामCनद=शन पाटया लावणे. 

26 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

8. 3ी. रंगनाथ कारभारA औटA, यांजकडून :- 
"8भाग J. 84 सेHटर 2 व 4 मधील उBयान 

व मेन रोड येथे सी.सी.ट+._ह+ कॅमेरे बसAवणे. 

27 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

9. 3ी. रंगनाथ कारभारA औटA, यांजकडून :- 
"8भाग J. 84 मधील सनराईस सोसायट+ 

बाजूला M S E B जागेवर सुसoय व 

अNयाधCुनक Cनवारा शडे बसAवणे. 

28 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

10. 3ी. रंगनाथ कारभारA औटA, यांजकडून :- 
"8भाग J. 84 सेHटर 2  समोर+ल S T P 

3ला#टची संर2ण 	भतं बसAवणे 

29 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

11. 3ी. हCरDचEं आFमाराम भोईर, यांजकडून :- 
"8भाग J. 59, जुहूगांव -2, सेHटर 11 वाशी 

नवी मंुबई येथील गावदेवी मैदान येथील बंद 

असलेले सुलभ शौचालय तोडून तेथे 

_यायामशाळा व वाचनालयासाठU बहूउ§êशीय 

इमारत बनAवणे. 

30 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

12. 3ी. हCरDचEं आFमाराम भोईर, यांजकडून :- 
8भाग J. 59 जुहूगांव -2, सेHटर 11 वाशी 

नवी मंुबई येथील मोडकळीस आले या 

6मशानभुमीची द�ु6ती करणे. 

31 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

13. 3ी. हCरDचEं आFमाराम भोईर, यांजकडून :- 
"8भाग J. 59 जुहूगाव-2, से. 11 वाशी नवी 

मंुबई येथील गावदेवी मैदानात बसAवGयात 

आले या बैठक 6टॅडची द�ु6ती क�न Nयावर 

पIाच ेशडे बनAवणे. 

32 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

14. 3ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

"8भाग J. 97 मधील सेHटर 18, 18 अे, 

20डी Aवभाग, 24 म^ये जेXठ नागbरकांना 

बसGयाकbरता बाकड ेबसAवणे. 

33 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

15. 3ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

"8भाग J. 97 मधील सेHटर 18अे, 3लॉट न.ं 01 

त ेतलाव हया पदपथावर+ल बर+च गटारांची झाकणे 

नाह+त/खराब झाल+ आहेत, तर+ ती बदलणे. 

34 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

16. 3ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

8भाग J. 97 मधील सेHटर 18, मधील अCन�^द 

बाप ू मदैानात _यासपीठ उभारणे व दोन छोटया 

खो या बांधGयात या_यात जेणेक�न तथे े

सां6कृCतक काय"Jम करता येत.े 

35 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

17. 3ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

"8भाग J. 108 अतंग"त सेHटर-48 येथील 

भूखडं Jमांक 47 हा 6थाCनक म�हलांसाठU 

झुणका भाकर कh vासाठU उपलwध क�न देणे. 

36 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

18. 3ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

"8भाग J. 108, सेHटर-48 नवरNन हॉटेल 

समोर साईबाबा मं�दर येथे 

महानगरपा	लकेमाफ" त येणा@या सुचना, योजना 

लोकांपयyत पाहोचAवGयाकर+ता तसेच नवी 

मंुबईच े अधCुनकरण ल2ात घेता zडिजटल 

इ#फोरमेशन ि6Jन बसAवGयात यावी. तसेच 

 जम यास नवी मंुबई शहराया मोHयाया 

�ठकाणी सु^दा अशा 8कारच े नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेच े zडिजटल इ#फोरमेशन 

ि6Jन बसAवणे. 

37 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

19. 3ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

"8भाग J. 108, मधील 90% भाग हा 

	सडको क#डो	मCनयम अंतग"त येत आहे. परंत ू

काह+ कारणा6तव 	सडको क#डो	मCनयम 

अतंग"त काम असणा@या गहृCनमा"ण 

सं6थांम^ये काम करGयास 8शासनाने बंद+ 

घातल+ अस याकारणाने येथे राहणा@या 

लोकांना हया अशा सुAवधा पुरAवता येत नाह+. 

पbरणामत: लोकांना ब@याचशा सोयी-

सुAवधांपासून वंZचत रहावे लागते. तर+ आपण 

सेHटर अतंग"त असणा@या 	सडकोCन	म"त 

संकुलनाम^ये Aवकास कामे 

महानगरपा	लकेमाफ" त करGयाची परवानगी 

देणे. 

38 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

20. 3ी. सु$नल बाळाराम पाटAल, यांजकडून :- 
"8भाग J. 92 दारावे येथील असले या 

नागे;वर तलाव म^ये न�ेळ-दारावे पbरसरातील 

गणपतीच े Aवसज"न तसेच दगुा"मातेच े Aवसज"न 

मोठया 8माणावर होत असते. Nयामुळे 

तलावाम^ये मोठया 8माणावर गाळ साच याने 

तलावातील पाणी खराब होऊन दगुyधी येत 

आहे. Nयामुळे नागbरकांया आरो|यास धोका 

Cनमा"ण होGयाची शHयता आहे. तर+ सदर 

तलावातील गाळ काढणे तसेच तलावाची 

डागडूगी करणे. 

39 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

21. 3ी. सु$नल बाळाराम पाटAल, यांजकडून :- 
"8भाग J. 92 दारावे सेHटर 21 येथील भुखडं 

J. 154, 215, 305 येथील पदपथ तयार 

करणे. 

40 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

22. 3ी. सु$नल बाळाराम पाटAल, यांजकडून :- 

"8भाग J. 92 ने�ळ, दारावे सेHटर 21 येथे 

असले या संत गाडगेबाबा उदयान (रॉक 

गाड"न) बाजूस जलकंुभाभोवती संर2ण 	भतं व 

Nया पbरसराच ेसुशो	भकरण करणे. 

41 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

23. 3ी. चतेन 2काश नाईक, यांजकडून :- "8भाग 

J. 22 म^ये अगंणवाडीची इमारत असून 

Nयाम^ये दोन खो या आहेत Nयापैक~ एका 

खोल+चा वापर होत नाह+. तर+ Nया �ठकाणी 

नागर+ आरो|य कh v सु� करणे. 

42 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

24. 3ी. चतेन 2काश नाईक, यांजकडून :- 8भाग 

J. 22, �दवा गावातील साईधाम ते वंदना 

अपाट"मhट व लगतया र6Nयाची सुधारणा 

करणे. 

43 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

25. 3ी. चतेन 2काश नाईक, यांजकडून :- "8भाग 

J. 22, �दवा तलावालगत असले या 

मोकळया भुखडंावरर उदयान Aवक	सत 

करGयात यावे, जेणेक�न सदर �ठकाणी ड�ेीज 

टाकणे बंद होईल. 

44 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

26. 3ी. �वनोद �वनायक HहाI,े यांजकडून :- 

8भाग J. 110 करावेगावाया पिछमेकडील 

�हणजेच �ट.एस.चाणHय YेCनगं सhटरया मागे व 

पाम�बच मागा"लगत असलेल+ करावेगावातील 

शतेक@यांची शतेीची अदंाजे 87 एकर जमीन 

मोकळी पडून आहे. सदर ज	मन ह+ bरजनल पाक"  

�हणून आर12त व CRZ बाधीत आहे. 	सडको 

8शासनाने अCनवासी भारतीय सकुंल (NRI 

COMPLEX) करावेगावाया द12ण बाजुला 

खाडीत खारफुट+म^ये मातीचा भराव क�न अशी 

6वतIं वसाहत Cनमा"ण केल+ तसेच भारतीय 

8शासन सेवा मधील अदंाजे 45 आय ए एस व 

आय पी एस अZधकार+ यांया गहृCनमा"ण 

सोसायट+ला भखुंड देवनु तथेे Nयांनी टोलेजंग 

इमारत उभारल+ आहे. Nयावेळेला 	सडको 

8शासनाला bरजनल पाक"  व को6टल झोन CRZ 

ची परवानगीची आव;यकता न_हती का मग 

6थाCनक 8क प�6तानाच आप या 6वत:या 

मालक~ हHकाया जागेत नAवन घर बांधGयासाठU 

bरजनल पाक"  व को6टल झोन CRZ ची 

परवानगीची जाचक अट का, तर+ 

महानगरपा	लकेने महाराXY 8ादे	शक नगररचना 

अZधCनयम कलम 37 नसुार काय"वाह+ क�न 

आर2ण फेरबदलासाठU महाराXY शासनाकड े

मजंुर+साठU पाठAवGयात यावे तसेच को6टल झोन 

CRZ रदद करGयासाठU भारत सरकारया 

पया"वरण मIंालयाकड ेपाठAवणे. 

45 

जानेवार+ 

941 

03/03/2016 

मजंूर 
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27. 3ी. �वनोद �वनायक HहाI,े यांजकडून :- 

8भाग J. 110 करावे पि;चमेकडील �ाम6थांची 

असले या समvुQकनार+ ज	मनीम^ये करावे 

गावातील g^दा6थान असलेले 8ाZचन बामणदेव 

मदं+र असनु Nया �ठकाणी जाGयायेGयासाठU स^या 

कचा र6ता असनु तो �ंद+करण तसेच 

डांबर+करणाने नAवन र6ता तयार करGयात यावा व 

�दवाब<ीची _यव6था करणे. 

46 

जानेवार+   

942 

03/03/2016 

मजंूर 

 

28. सौ. उषा पKुषोLम भोईर, यांजकडून :- 

8भाग J. 56, कोपर+गाव येथील ॲ�यझुमhट 

(Amusement Park) पाक"  शजेार+ असलेले भखुंड 

J. 5 मधील तीन एकर जागा मदैानासाठU (Play 

Ground) आर12त करणे. 

47 

जानेवार+ 

943 

03/03/2016 

मजंूर 

 

29. 3ी. जयवतं दLाIये सतुार, यांजकडून :- 

8भाग J. 81, 	शरवणे म^ये एम.आर. एफ. 

शो�म पासनू जुईनगर रे वे 6टेशन पयyत मुबंई – 

पणेु हायवे व शो�म सि_ह"स रोड म^ये मोकळी 

जागा असनू सदर जागेवर ड�े�ज �ढगारे आहेत. 

सदर �ढगारे हलवनू oया8माणे डॉ. zङ वाय. 

पाट+ल  6टेzडयम समोर सशुो	भकरण केले आहे, 

Nयाच8माणे सदर मोकळया जागेवर सशुो	भकरण 

करणे. 

48 

जानेवार+ 

944 

03/03/2016 

मजंूर 

 

30. 3ी. जयवतं दLाIये सतुार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 2ेIाम^ये नागbरक 

घराया अतंग"त बांधकाम, फेरफार Qकंवा घराच े

पी.ओ.पी. सशुो	भकरण करत असतात. Nयामधून 

Cनघणारे ड�े�ज हे र6Nयावर टाकत असतात. सदर 

ड�े�जमळेु पbरसरात अ6वछता �दसत आहे. तर+ 

महपा	लकेमाफ" त ड�े�ज Cनवारणाकर+ता वॉड 

Cनहाय नागbरकांकडून Qकलो8माणे दर आका�न 

सदर ड�े�ज हटAवणे कर+ता उपाययोजना करणे. 

49 

जानेवार+ 

945 

03/03/2016 

मजंूर 
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31. 3ी. जयवतं दLाIये सतुार, यांजकडून :- 

महापा	लका 2ेIातील मदैाने उच #यायालयाने 

ल|नासाठU देऊ नये असा Cनण"य होऊन राoय 

शासनाने नगररचना अZधCनयमात तरतदू केल+ 

आहे. Nयामळेु गावातील र�हवाशांनी ल|नकाय" कोठे 

करावे ? हा 8;न Cनमा"ण झाला आहे तर+ 8Nयेक 

8भाग Qकंवा गांवातील एक मदैान खेळाया मदैाना 

ऐवजी "8दश"Cनय मदैान" �हणून करावे. जेणेक�न, 

र�हवाशांना Nया मदैानाचा वापर ल|न काया"साठU 

करता येईल. 

50 

जानेवार+ 

946 

03/03/2016 

मजंूर 

 

32. सौ. तनुजा 3ीधर मढवी, यांजकडून :- 
8भाग J. 83, जुईनगर अतंगं"त जुईपाडागांवाया 

पवुा"पार असले या दो#ह+ Aव�हर+ंचा गाळ उपसनु 

Nयांची 6वछता क�न जेथ े गरज असेल तथे े

डागडुजी क�न वर नवीन जाळी बसAवणे. 

51 

जानेवार+ 

947 

03/03/2016 

मजंूर 

 

33. सौ. तनुजा 3ीधर मढवी, यांजकडून :- 
8भाग J. 83, जुईपाडा गावातील घरांना तसेच 

ईमारतींना मागेल Nयाला पाGयाच े मीटर देGयात 

यावेत जेणेक�न या गोXट+चा अमंल पणु" 

महापा	लका 8भागात के यास पा	लकेच े उNप#न 

वाढ+स लागेल. 

52 

जानेवार+ 

948 

03/03/2016 

मजंूर 

 

34. सौ. तनुजा 3ीधर मढवी, यांजकडून :-  
8भाग J. 83, जुईनगर अतंगं"त मळुगावठाणातील 

बांधले या नवीन घरांना तीनपट मालम<ाकर 

लावला आहे . Nया 6वत:या जागा अस याने 

तसेच 	सडकोचा Nयात ह6त2ेप नस याने तो कमी 

क�न एकपटच लावणे. 

53 

जानेवार+ 

949 

03/03/2016 

मजंूर 

 

35. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :- "8भाग J. 

13, ऐरोल+ येथील 	सडको Cन	म"त जलकंुभास 

30 वषा"हून अZधक काळ झाला आहे. घरांचा 

वाढता Aव6तार ल2ात घेता जलकंुभाची 2मता 

अपुर+ पडत आहे Nयामुळे या �ठकाणी अZधक 

2मतेच ेभु	मगत जलकंुभ बांधGयात 

54 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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36. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :- "8भाग J. 

13, ऐरोल+ येथील जे Aवभागातील म�ुय 

र6Nयावर+ल मलCनस:रण वा�ह#य बदलणे. 

55 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

37. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :- "8भाग J. 

13, ऐरोल+ येथे म�हला स2	मकरण कh v बांधणे. 

56 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

38. सौ. उषा कृOणा पाटAल, यांजकडून :- 

"	सडकोने Aवक	सत केले या घणसोल+ सेHटर 

1 ते  9 या 2ेIातील मालम<ाधारकांनी 

मागील 15 वषा"पासून महापा	लकेकड े bरतसर 

मालम<ा कराचा भरणा केलेला आहे व 

करGयात येत आहे. असे असूनह+ महापा	लका 

अZधकार+ वगा"कडून सदरच े 2ेI 	सडकोकडून 

महापा	लकेस ह6तांतरण झालेले नाह+, अशा 

गैरवाजवी कारणा6तव तेथील र6ते पदपथ 

इNयाद+ अ#य नागर+ सेवा सुAवधांची देखभाल 

द�ु6ती व उभारणी, पुन"बांधणी पुन"उभारणी 

करGयाच े नाका�न महानगरपा	लकेची शहर 

पालकNवाची उ<रदायीNव जबाबदार+ टाळल+ 

जात आहे. Nयामुळे घणसोल+तील जनता 

नागर+ सम6यांनी I6त झाल+ असून नागर+ 

सेवा सुAवधा 	मळAवGयाय मुलभूत 

अZधकारापासून वंZचत राहत अस याने, सदरच े

2ेI महापा	लकेने 	सडकोकडून ह6तांतर+त 

क�न घेGयाची काय"वाह+ पुत"ता करGयात यावी 

57 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

39. सौ. उषा कृOणा पाटAल, यांजकडून :- 

"घणसोल+ Aवभागात बहूसं�य जनता 

म^यमवग�य असून येथील जनतेस 

सदयि6थतीत सव"I वाढले या आरो|य Aवषयक 

सम6यांवर मोठया खZच"क खाजगी वैदयक~य 

सेवा घेणे भाग पडत आहे. Nयामुळे 

महापा	लकेने घणसोल+ Aवभागात 	सडकोकडून 

आरो|य कh vासाठU ह6तांतर+त क�न घेतले या 

भूखडंावर 8ाधा#याने अदयावत साधन 

सामु�ीसह आरो|य कh vाची उभारणी करणे. 

58 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

40. सौ. उषा कृOणा पाटAल, यांजकडून :- 

"घणसोल+तील सेHटर 1 त े 9 या 	सडको 

Aवका	सत Aवभागातील पावसाळी गटारे व 

मलCन:6सारण सांडपाणी _यव6था यंIाणेची 

झालेल+ अस याने वाढले या लोकसंखेय 

तुलनेत सदरची यंIणा अपुर+ तोकडी पडत 

आहे. Nयामुळे मनपाकडून तातडीन े

घणसोल+तील सेHटर 1 ते 9 या 2ेIातील 

पावसाळी गटारे व मलCन:6सारण सांडपाणी 

_यव6थेची द�ु6ती तसेच आव;यक �ठकाणी 

पुन"बांधणी पुन"Cन	म"ती पुन"उभारणी करGयाची 

काय"पुत"ता करGयात 

59 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

41. सौ, मो$नका लPमीकांत पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 28, घणसोल+ येथे जेXठ नागbराकांसाठU 

Aवरंगळुा कh v बांधणे. 

60 

जानेवार+ 

950 

03/03/2016 

मजंूर 

 

42. सौ, मो$नका लPमीकांत पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 28, अतंग"त अदययावत असे वाचनालय 

बांधणे. 

61 

जानेवार+ 

951 

03/03/2016 

मजंूर 

 

43. सौ, मो$नका लPमीकांत पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 28, म^ये द<नगर येथे लहान 

मलुांकbरता बालवाडी स�ु करणे. 

62 

जानेवार+ 

952 

03/03/2016 

मजंूर 

 

44. 3ी. लPमीकांत नामदेव पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 27, अतंग"त पbरसरातील त�णांना 

_यायामाची आवड Cनमा"ण होGयासाठU व शर+र 

Cनरोगी राहGयासाठU _यायामशाळा स�ु करणे. 

63 

जानेवार+ 

953 

03/03/2016 

मजंूर 

 

45. 3ी. लPमीकांत नामदेव पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 27, Aवदया�याyम^ये वाचनाची आवड 

Cनमा"ण होGयासाठU आ5ण Nयांया aानाम^ये वाढ 

होGयासाठU अदयावत असे वाचनालय स�ु करणे. 

64 

जानेवार+ 

954 

03/03/2016 

मजंूर 
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46. 3ी. लPमीकांत नामदेव पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 27, अतंग"त सपंणु" 8भागाम^ये 

असले या मलCन:6सारण वा�ह#या या अप@ुया 

पडत आहेत. Nयामळेु वारंवार चोकअप होणे असे 

8कार होत आहेत. या कर+ता सदयि6थतीतील 

लोकस�ंयेया मानाने मोठया _यासाया 

मलCन:6सारण वा�ह#या टाकणे. 

65 

जानेवार+ 

955 

03/03/2016 

मजंूर 

 

47. सौ. श�शकला अनंत सुतार, यांजकडून :-  

8भाग J. 10, ऐरोल+ नाका येथील गणपती 

तलावाच ेzडसे ट+ंग क�न सुशो	भकरण करणे. 

66 

जानेवार+ 

956 

03/03/2016 

मजंूर 

 

48. सौ. श�शकला अनंत सुतार, यांजकडून :-  

8भाग J. 10, ऐरोल+, भुखडं Jमांक 51, 

52/4 सेHटर 20बी पयyत गटाराची सुधारणा 

करणे. 

67 

जानेवार+ 

957 

03/03/2016 

मजंूर 

 

49. सौ. श�शकला अनंत सुतार, यांजकडून :-  

8भाग J. 10, सेHटर 20बी ऐरोल+ येथील 

साईधाम सोसायट+ ते मातोgी सोसायट+ पयyत 

गटाराची सुधारणा करणे. 

68 

जानेवार+ 

958 

03/03/2016 

मजंूर 

 

50. 3ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 
8भाग J. 102, सेHटर न.ं 9 येथील म�ुय नाला 

तटुलेला असनु पावसाळयात पाणी Cनचरा होGयास 

अडथळा Cनमा"ण होत आहे. ब@याच �ठकाणी 

बांधकाम ढासळलेले आहे. सदर नाला द�ु6त 

करणे. 

69 

जानेवार+ 

959 

03/03/2016 

मजंूर 

 

51. 3ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 
8भाग J. 102, सेHटर न.ं 1 पासनु सेHटर न.ं 9 

कड े जाGया@या र6Nयाया बाजूस असलेले गाड" 

पटयाची 	भतं तटुलेल+ आहे. ती द�ु6त करणे. 

70 

जानेवार+ 

960 

03/03/2016 

मजंूर 

 

52. 3ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 
8भाग J. 102, सेHटर न.ं 9 येथील गाव6कर 

मदैानाची द�ु6ती क�न सशुो	भकरण करणे. 

71 

जानेवार+ 

961 

03/03/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

53. 3ी. रमेश चEंकांत डोळे, यांजकडून :- 
8भाग J. 26, महापे मधील अडवल+ भतुावळी, 

सभंाजीनगर, सलुाई देवी येथे महानगरपा	लकेया 

वतीने बदं बोअरवेल चाल ूकरGयात यावे व Nयास 

AवBयतु पपं बसवनू पाणी साठAवGयाकर+ता 2000 

	ल. ची पाGयाची टाक~ लवकरात लवकर 

बसAवGयात यावी. तसेच अडवल+ भतुावळी व 

महापे गांव येथील बावडी (Aवह+र) म^ये गाळ व 

कचरा मोठया 8माणात साचला आहे. तर+ 

Aवह+र+तील गाळ व कचरा काढून Aवह+र+तील पाणी 

6वछ करGयात यावे. जेणेक�न पाणी कपातीमळेु 

नागbरकांना होणारा Iास काह+ 8माणात कमी 

होईल. 

72 

जानेवार+ 

962 

03/03/2016 

मजंूर 

 

54. 3ी. रमेश चEंकांत डोळे, यांजकडून :- 
महापे 	शळफाटा मागा"वर+ल हनमुान नगर त े

महापे गावाजवळील उडडाणपलुाखाल+ जी मोकळी 

जागा आहे तथेे गाड"न व सशुो	भत करGयात यावे 

तसेच नागbरकांना Cतथ ेबसGयासाठU बाक (बँचेस) 

बसAवGयात यावे. Nयामळेु Cतथे कोणNयाह+ 8कारच े

अCतJमण होणर नाह+. 

73 

जानेवार+ 

963 

03/03/2016 

मजंूर 

 

55. 3ीम. ऋचा रामचEं पाटAल, यांजकडून :- 
"8भाग J. 79, सानपाडा, भुखडं J. 41, 

सेHटर 10, हा भुखडं उदयान या 

8योजनासाठU 2ेIफळ अदंाजे 11212.21 

चौ.मी  �दनांक 30/11/2007 रोजी 60 

वषा"या कालावधीसाठU महानगरपा	लकेस 

ह6तांतर+त झालेला आहे. तर+ तेथे नाAव#यपुण" 

उदयान उभारणे. 

74 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

56. 3ीम. ऋचा रामचEं पाटAल, यांजकडून :- 

"8भाग J. 79, सानपाडा, भखुंड J. 3, सेHटर 9, 

झाशीची राणी मदैान (2ेIफळ अदंाजे 14000.00 

चौ.मी) येथे अदयावत QJडा 8	श2ण कh v उभारणे. 

75 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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57. 3ीम. ऋचा रामचEं पाटAल, यांजकडून :- 

"8भाग J. 79, भखुंड J. 1, सेHटर 8, सानपाडा, 

हा भखुंड 2ेIफळ अदंाजे 6241.24 चौ.मी 

�दनांक 30/11/2007 रोजी उदयान या 

8योजनासाठU महानगरपा	लकेस ह6तांतर+त 

झालेला आहे. तथेे नाना-नानी पाक"  उभारणे 

76 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

58.. सौ, म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :-  

8भाग J. 48, पावणेगाव येथील 8ाथ	मक 

शाळेया आवारातील मैदान Aवकसीत करणे. 

8ाथ	मक शाळेया मागील बाजूस झाड ेलावून 

बगीचा तयार करणे व 	शशुवगा"साठU खेळणी 

बसAवणे. 

77 

जानेवार+ 

964 

03/03/2016 

मजंूर 

 

59.. सौ, म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :-  

8भाग J. 48, g	मकनगर, खरैणे येथील 

8ाथ	मक शाळेया आवारातील मैदान Aवकसीत 

करणे व 	शशुवगा"साठU खेळणी बसAवणे. 

78 

जानेवार+ 

965 

03/03/2016 

मजंूर 

 

60. सौ, म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :-  

8भाग J. 48, पावणेगाव येथे जेXठ 

नागbरकांसाठU पावणे बगीया येथे Aवरंगुळा 

कh v बांधणे. 

79 

जानेवार+ 

966 

03/03/2016 

मजंूर 

 

61. 3ी, मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 
"नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 2ेIात 

साफसफाईच े काम �दवसा न करता फHत 

राIीया वेळी करGयात यावे जेणेक�न 

राIीया वेळी साफसफाई के याने धळुीचा Iास 

होत नाह+ व साफसफाई यो|यbरNया करणे.  

80 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

62. 3ी, मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 

"नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 2ेIात पाळीव 

8ाणी मतृ झा यास Nयांना दफन 

करGयाकर+ता Qकंवा Aव हेवाट लावGयाची 

कोणतीह+ उपाययोजना नाह+ याकर+ता नवी 

मंुबई महानगरपा	लकेने अशा मतृ पाळीव 

8ाGयांया शवाची यो|य Aव हेवाट 

लावGयाकर+ता दफनभुमीची _यव6था करणे. 

81 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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63. सौ, उSवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"8भाग J. 01, ई;वरनगर येथे संपुण" 

8भागात उBयान नस याने नागbरकांची 

गैरसोय होत असुन म#नुभाई चाळ समोर+ल 

मैदान गट J. 25 �दघा गाव हा M I D C 

चा भुखडं उपलwध असून सदर भुखडंावर 

उBयान व जाँगीग Yॅक बसAवणे. 

82 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

64. सौ, उSवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"8भाग J. 01, ई;वरनगर, बाल+नगर येथ े

ओमकार चाळ त े gी 6वामी समथ" चाळीतील 

गटाराची दरुाव6था झाल+ असनु सदर �ठकाणी 

हेवीडयटु+ गटार बांधणे. 

83 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

65. सौ, उSवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"8भाग J. 01, ई;वरनगर येथे ग�ुकृपा सोसायट+, 

दगुा"माता 3लाझा त े उ<र भारतीय चाळ म�ुय 

र6Nयापयyत हेवीडयटु+ गटार बांधGयात 

84 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

66. सौ, KपालA UकVमत भगत, यांजकडून :- 
8भाग J. 96, सेHटर 16ए मधील अतंग"त गटारे 

	सडकोने गेल+ 25 वषा"पवू� बांधलेले असन ूNयांची 

अव6था खुप दयनीय झाल+ असनू व मोडकळीस 

आले आहेत. तर+ स_ह= क�न न_याने हेवी डयटु+ 

गटार बांधणे. 

85 

जानेवार+ 

967 

03/03/2016 

मजंूर 

 

67. सौ, KपालA UकVमत भगत, यांजकडून :- 
8भाग J. 96, सेHटर 16ए, भखुंड J. 31 त े

सीसील+ सोसायट+ पयyतया र6Nयाची अव6था 

अNयतं खराब झाल+ आहे. �ठक �ठकाणी खडड े

पडलेले आहेत. Nया र6Nयावर अपघात होGयाची 

शHयता आहे. तर+ सदर र6Nयाच े डांबर+करण 

लवकरात लवकर करणे. 

86 

जानेवार+ 

968 

03/03/2016 

मजंूर 
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68. सौ, KपालA UकVमत भगत, यांजकडून :- 
8भाग J. 96, सेHटर 16ए, नवी मुबंई 

महानगरपा	लका शाळा व साई 	स^द+ माक= ट 

लगतया सरं2क 	भतंीची पडझड झाल+ आहे. 

पडझड झालेल+ 	भतं कोसळून िजवीत हानी 

होGयाची शHयता आहे. �हणून Nया �ठकाणी 

नवीन सरं2क 	भतं बांधणे. 

87 

जानेवार+ 

969 

03/03/2016 

मजंूर 

 

69. सौ, सु$नता रतन मांडवे, यांजकडून :-  

"महापा	लकेने 1996 ते 1998 या कालावधीत 

शहरातील पदपथावर उभारले या र6Nयांया 

नावांच े लाखडंी खाबांवर+ल भग_या रंगातील 

फलक आजह+ सुि6थतीत आहेत, असे असूनह+ 

Nयानंतरया कालावधीत मनपाने र6Nयांच े

नामफलक उभारGयात Aवषयीया सव"साधारण 

संकेताना व माग"दश"क तNवांना दलु2"त 

अनाकलनीय व गैरवाजवी प^दतीने पदपथांवर 

�ेनाईटवर र6Nयांचा नामो लेख क�न दगड 

Aवटांचा वापराने केवळ 4 फुट उंचीया 

बांधले या चौथरे उभारलेले आहेत, पंरत ूअशा 

चकु~या प^दतीने र6ता नामफलकांची 

उभारणी के यामुळे आ5ण रहदार+मुळे वाहन 

चालक व सव"सामा#य पादचा@यांना कमी 

उंचीया चौथ@यावर+ल र6Nयाच े नाव नजरेत 

येत नस याने माग" शोधGयात अडचणी 

उदभवत असून मनपाया र6Nयाच े नाम 

फलक उभारGयाया हेतू असफल ठरतो आहे. 

याकbरता शहरातील सव" र6Nयांच ेनामफलक हे 

मजबूत लोखडंी खांबांचा वापर क�न वाहन 

चालकांया व पादचा@यांया सहजपणे ¡Xट+स 

येतील अशा उंचीवर यो|य प^दतीने फलक 

लावणे. 

88 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

70. 

 

सौ. संगीता संदAप HहाI,े यांजकडून :- 
8भाग J. 45, कोपरखैरणे, सेHटर 6 मधील नवी 

मुबंई सपंणु" म�ुय गटारांची द�ु6ती करणे. 

89 

जानेवार+ 

970 

03/03/2016 

मजंूर 

 

71. सौ. संगीता संदAप HहाI,े यांजकडून :- 
8भाग J. 45, कोपरखरैणे मधील बस डपेो 

सशुो	भकरण करणे. 

90 

जानेवार+ 

971 

03/03/2016 

मजंूर 
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3. सौ. संगीता संदAप HहाI,े यांजकडून :- 
8भाग J. 45, कोपरखैरणे, सेHटर 7 मधील सव" 

चौकांच े तसेच मलCन:6सारण वाह+#या द�ु6ती 

करणे. 

91 

जानेवार+ 

972 

03/03/2016 

मजंूर 

 

72. सौ. सायलA नारायण �शदें, यांजकडून :- 
8भाग J. 37, मधील रोडलगत येणा@या सपंणु" 

चौकांच ेसशुो	भकरण करणे. 

92 

जानेवार+ 

973 

03/03/2016 

मजंूर 

 

73. सौ. सायलA नारायण �शदें, यांजकडून :- 
कोपरखैरणे व घणसोल+ यांया मधोमध येणा@या 

कोपरखैरणे-घणसोल+ उडडाणफुलाखाल+ 

काँQJट+करण व �ील कंपाऊड करणे. 

93 

जानेवार+ 

974 

03/03/2016 

मजंूर 

 

74. सौ. सायलA नारायण �शदें, यांजकडून :- 
8भाग J. 37, हा भौगो	लक ¡Xटया ब@याच मोठा 

आहे. याम^ये से. 1, 4, 1A, 2A तसेच �टबंर 

माक= ट चा समावेश होतो. Nयामळेु स^या 8भागात 

काय"रत असलेल+ सफाई कामगारांची स�ंया �ह 

कमी पडत आहे. Nयामळेु 8भाग J. 37 साठU 

लवकरात लवकर सफाई कामगारांची स�ंया 

वाढAवणे. 

94 

जानेवार+ 

975 

03/03/2016 

मजंूर 

 

75. सौ. �समा Wचतंामण गायकवाड, यांजकडून :-  

8भाग J. 31, घणसोल+ म^ये गुणाल+ 

तलावाच े न_याने नुतनीकरण करणे तसेच 

नAवन Aवजेच ेपोल बसAवणे. 

95 

जानेवार+ 

976 

03/03/2016 

मजंूर 

 

76. सौ. लता भालचEं मढवी, यांजकडून :- 

8भाग J. 47, मधील कै. अGणासाहेब पाट+ल 

उBयान सुशो	भकरण करणे. 

96 

जानेवार+ 

977 

03/03/2016 

मजंूर 

 

77. सौ. लता भालचEं मढवी, यांजकडून :- 
8भाग J. 47, मधील सव" 6Y+ट लाईट पोल 

बदलणे. 

97 

जानेवार+ 

978 

03/03/2016 

मजंूर 

 

78. सौ. लता भालचEं मढवी, यांजकडून :- 
8भाग J. 47, मधील मलCन:6सारण वा�ह#या 

बदलणे. 

98 

जानेवार+ 

979 

03/03/2016 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

79. 3ी. बहादरु XIलोक�सहं XबVट, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 2ेIात झोपडपटट+ 

8भागात पाणी टंचाई ल2ात घेता झोपडपटट+ 

8भागात शHय होईल Nया �ठकाणी बोbरगं 

क�न बोरवेल, हॅGडपंप ची _यव6था करावी. 

तसेच जूने नवी मंुबई महानगरपा	लकेच े

नाद�ु6त हॅGडपंप द�ु6त क�न काय"रत करणे. 

99 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

80. 3ी. बहादरु XIलोक�सहं XबVट, यांजकडून :- 

"नवी मुबंई महानगरपा	लका 2ेIात उपलwध Aव�हर 

झोपडपटट+ भागाकbरता एक वरदान आहे परंत ू

Aव�हर+च े पाणी दAुषत अस याकारणाने वापरत 

नाह+. पाGयाची उपसा क�न चागल पाणी 

नागbरकांना उपलwध क�न देणे. 

100 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

81. 3ी. बहादरु XIलोक�सहं XबVट, यांजकडून :- 

"नवी मुबंई महानगरपा	लका झोपडपटट+ 2ेIात 

�ठक�ठकाणी 10,000 	ल. पाGयाया टाक~ची 

_यव6था क�न Nया टाक~ला पाणी परुवठा 

करGयाकbरता बोरवेलची _यव6था बोbरगं क�न 

करणे. 

101 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

82. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

8भाग J. 103, सीबीडी बेलापूर, से. 8 मधील 

आट¢स _ह+लेजया मागील बाजूस उभारले या 

पुर CनयंIण बंधा@याची द�ु6ती क�न Nया 

बंधा@याया आसपासया पbरसराच े पय"टन 

6थळाया 6व�पात सुशो	भकरण क�न Nया 

�ठकाणास पय"टन 6थळ �हणून घोAषत करणे. 

 102 

जानेवार+ 

980 

03/03/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

83. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

8भाग J. 103, मधील माता रमाबाई 

आंबेडकर नगर, छIपती संभाजी नगर आ5ण 

दगुा"माता नगर या 9 हजारपे2ा जा6त 

लोकसं�या असले या बेठया घरांया 6व�पात 

असले या नागर+ वसाहतीस हागणदार+ मुHत 

करGयासाठU लोकसं�येया तुलनाNमक ¡Xटया 

अ£यास क�न पुरेशा सं�येया शौचालयांची 

उभारणी करणेसह ती शौचालये मलCन:6सारण 

वा�ह#यांना जोडणे. 

103 

जानेवार+ 

981 

03/03/2016 

मजंूर 

 

84. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

8भाग J. 103, से. 8 मधील आट¢स 

_ह+लेजया दो#ह+ बाजूकडील �हणजेच से. 8 

ए आ5ण से. 8 ब या सेHटरमधील दगडी 

बांधकामाया गटाराची व Nयावर+ल पदपथांची 

दरुा_य6था झा याने तसेच वेळोवेळीया 

डांबर+करणाने र6ता व पदपथांमधील उंचीचा 

फरक 2 ते 3 इंच इतका कमी रा�ह याने 

वाहने थेट पदपथांवर चढून नागbरकांया 

िजAवतास धोका उNप#न होणार+ पbरि6थती 

Cनमा"ण झालेलेी आहे. Nयामुळे या पदपथांची 

यो|य प^दतीने पुन"बांधणी करणे. 

104 

जानेवार+ 

982 

03/03/2016 

मजंूर 

 

85. 3ी. $नवLृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 
गवळीदेव घणसोल+ हे नवी मुबंईतील 

ड¤गरभागातील पय"टन 6थळ आहे. पावसाळा स�ु 

झा यावर या �ठकाणी पाGयाचा साठा मोठया 

8माणात होत असतो व या �ठकाणी धबधwयाया 

�पाने पाणी वाहून जात असत.े Nयामळेु पय"टकांच े

हे आवडत े�ठकाण आहे. या �ठकाणी पावसाळयात 

साठणारे पाणी अडAवGयासाठU तीन बधंारे बांधले 

तर मोठया 8माणात पाणी अडAवले जाव ूशकत,े व 

या �ठकाणी अडAवले या पाGयाचा वापर नवी मुबंई 

महानगरपा	लका नागbरकांना पाणी परुवठा 

करGयासाठU क� शकत.े तर+ या �ठकाणी बधंारे 

बांधGयासाठU नवी मुबंई महानगरपा	लका 

8शासनाकडून यो|य ती कायदे	शर काय"वाह+ क�न 

या �ठकाणी बधंारे बांधणे. 

105 

जानेवार+ 

983 

03/03/2016 

मजंूर 
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अ�भ2ाय 

86. 3ी. $नवLृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 
8भाग J. 29, घणसोल+-2 या 8भागातील तीन 

बावडी �हाI े आळी, जयgी नगर, काफर+बाबा 

नगर, करंजाई म�ंदर, या नगरांत AपGयाया 

पाGयाची पाईप लाईन टाकणे. 

106 

जानेवार+ 

984 

03/03/2016 

मजंूर 

 

87. 3ीम. शुभांगी YानेDवर पाटAल, यांजकडून :- 

"नवी मुबंई महानगरपा	लकेया पbरसरातील 

जनतलेा भरमसाठ 8ॉपट¢ टॅHस येत आहे. Nयामळेु 

येथील नागर+क त ेभरत नाह+त. महानगरपा	लका 

मळु रHकमेवर _याज/दंड_याज आकारत े पbरणामी 

येथील नागर+क 8ॉपट¢ टॅHस भरत नाह+त. Nयामळेु 

माच" 2016 पयyत नागर+कांना लावGयात येणारे 

_याज/दंड_याज माफ करणे.  

107 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

88. 3ीम. शुभांगी YानेDवर पाटAल, यांजकडून :- 
"8भाग J. 67, नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया पbरसरातील तुभ=, अे/1, 

से-21, फेज-2 म^ये नवी मंुबई 

महापा	लकेया वतीने "सां6कृCतक भवन" 

बनAवणे. 

108 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

89. 3ी. WगCरश काZहा HहाIे, यांजकडून :- 
8भाग J. 95, म^ये खाल+ची आळी ने�ळ गांव 

येथे पदपथाची व गटारांची सधुारणा करणे. 

109 

जानेवार+ 

985 

03/03/2016 

मजंूर 

 

90. 3ी. WगCरश काZहा HहाIे, यांजकडून :- 
8भाग J. 95, म^ये हनमुान म�ंदरापासनू त े

गोपीनाथ पाट+ल यांया घरापय"त पदपथांची व 

गटारांची सधुारणा करणे. 

110 

जानेवार+ 

986 

03/03/2016 

मजंूर 

 

91. सौ. �द[या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
8भाग J. 64, अतंग"त वाशी, से. 6, एफ टाईप 

माक= ट त ेU रो हाऊस पय"त फुटपाथची �ंद+ कमी 

करGयात यावी व नवीन फुटपाथ बांधून र6Nयाचे 

�ंद+करण करणे. 

111 

जानेवार+ 

987 

03/03/2016 

मजंूर 
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92. सौ. �द[या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
8भाग J. 64, अतंग"त वाशी, से. 7, जनता 

माक= टया लगतया म�ुय पावसाळी गटार 

मोडकळीस असलेले असहे. सायन-पनवेल हायवे 

व�न येणारे पावसाळयाच े पाणी या गटाराया 

मा^यमातनू हो डींग पॉडपय"त जात.े तर+ हे गटार 

पणु" ज	मनदो6त झालेले आहे व कायम6व�पी 

पावसाळयात येथे पाणी तबुूनं राहत,े तर+ से.7 

जतना माक= ट त े एमट+एनएल पय"त नवीन 

आर.सी.सी. गटार बांधणे. 

112 

जानेवार+ 

988 

03/03/2016 

मजंूर 

 

93. सौ. �द[या वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 
8भाग J. 64, अतंग"त से. 6, त े वाशीगांव ला 

जाणा@या नवीन सबवेची अव6था अCतशय दयCनय 

झालेल+ आहे. जागोजागी खडड ेपडलेले आहेत. तर+ 

आज सबवे सCुनयोिजत 8माणे बांधGयात यावा व 

नवीन र6त ेबांधणे. 

113 

जानेवार+ 

989 

03/03/2016 

मजंूर 
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3ी. र�वEं उ8दव इथापे, यांजकडून :-  
"नवी मंुबई महानगरपा	लकेची 6थापना नगर Aवकास Aवभाग महाराXY 

राoय यांनी �द.17/12/1991 रोजी घोषीत केले या अZधसुचने नसुार, 

ठाणे तालुHयातील 28 �ामपचंायतीया अZधपNयाखाल+ल भाग, 

	सडकोने Aवकसीत केलेले 05 नोड व महाराXY राoय औBयोZगक 

Aवकास महामंडळाने Aवकसीत केले या औBयोZगक वसाहतीचा 162.5 

चौ.Qक.मी. 2ेIाचा समावेश क�न, करGयात आल+ व पढेु अZधसुचना 

�द.08/06/2007 अ#वये नमंुमपा काय"2ेIातील 14 गावे वगळुन 

नमुंमपाचे काय"2ेI 108 चौ.Qक.मी. घोAषत केले आहे. नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेची Cन	म"ती (सन 1992 साल+ ) होत असतांना, 

महानगरपा	लकेपवू� 	सडको (सन 1971 ) व एम.आय.डी.सी.(सन 

1960) ची 6थापना झालेल+ आहे. आ5ण नवी मंुबई 2ेIातील सव" 

जागा महापा	लका 6थापन होणपेपवु�च शासनाकडून अZध��हत क�न 

	सडको व एम.आय.डी.सी. ला ह6तांतर+त झाले या आहेत. Nयामुळे 

महापा	लकेकड े 6वत:या मालक~या जागा नाह+. सबब, नागर+ 

सुAवधांया भूखंडासाठU 	सडको व एम.आय.डी.सी. कडे मागणी करावी 

लागते. सन 1991 म^ये या शहराची लोकसं�या    3 ल2 18 

हजार व 2001 म^ये 7.03 ल2 तर सन 2011 म^ये 11.19 ल2 

इतक~ वाढ झालेल+ आहे. Nयामुळे झपाटयाने Aवकसीत होणा-या या 

शहरातील नागbरकांना, नागर+ सुAवधा देणेकर+ता महापा	लकेला 

वेळोवेळी 	सडको व एम.आय.डी.सी. तसेच राoय शासन व कh v 

शासनाकडे भुखंडाची मागणी करावी लागते आ5ण उHत 

8ाZधकरणाकडून वेळोवेळी 8ा3त होणारे भुखंड हे 30,60 व 99 

वषा"या भाडे करारावर �दले जातात. पbरणामी जनतेया करातुन 

सदbरल भुखंडावर उBयाने, खेळाचे मैदाने, शाळा, �|णलये, र6ते, 

गटारे व अ#य लोकोपयोगी कामे क�न, सु^दा उपरोHत भुखंड 

भाडेकरारावर अस यामुळे अस यामुळे भाडेकराराचा कालावधी 

संपXुटात आ यानतंर उपरोHत भुखंडाचे मालक~ हHक मुळ 

8ाZधकरणाकडे ह6तांतर+त करणेची वेळ भAवXयात येऊ शकते. 

Nयामुळे जनतेया कराया उNपनातून Cनमा"ण केले या नागर+ 

सेवांपासून जनतेस वZंचत रावे लाग ू नये �हणून, 74 _या घटना 

द�ु6ती मधील आट¢कल 243 (W) (a) मधील तरतुद+ नसुार, राoय 

शासनाने महानगरपा	लकेस ख-या अथा"ने 6थाCनक 6वराoय सं6था 

होणेकर+ता, आव;यक ते सव" अZधकार 8दान करGयाचे घटनाNमक 

तरतुद करGयात आल+ आहे.  राoय शासनाने नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेला घटनाNमक कत"_य पार पाडणेकर+ता, Cनयोजन 

8ाZधकरणाचे अZधकार �द.15/12/1994 रोजीया अZधसुचने नसुार, 

8दान केलेले आहे. सबब, नवी मंुबई महानगरपा	लका ह+ या शहराची 

“Cनयोजन करणारे 8ाZधकरण” अस यामुळे “महाराXY 8ादे	शक व 

नगररचना अZधCनयम 1966” मधील कलम 2 नसुार, साव"जCनक 

8योजनाकर+ता 	सडको, एम.आय.डी.सी. या Aवशषे Cनयोजन 

8ाZधकरणानी Nयाया Aवकास आराखडयाम^ये आर2ीत केले या 

भुखंडाची मालक~ भाडेकरार मुHत तNवावर (Free Hold) नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेकड े ह6तांतर+त करावी. सदरया मालम<ा “महाराXY  

महानगरपा	लका अZधCनयमातील कलम 76(4)” मधील तरतुद+ 

नसुार, नवी मंुबई महानगरपालकेम^ये राoयशासनाने Cनह+त 

करा_यात, तसेच यापवु�चा महापा	लका सव"साधारण सभेचा मंजरू 

ठराव J.609 �दनांक 30/06/2014 नसुार नमूद भुखंडाबाबत राoय 

शासनाने Cनण"य घेऊन लवकरात - लवकर शासन Cनण"य पाbरत 

करावा. भAवXयात नागर+ सुAवधांचे भुखंड/	मळकती 

महानगरपा	लकेया वतीने संबधंीत 8ाZधकरणाकडून ह6तांतर+त क�न 

घेणेकर+ता “महाराXY  महानगरपा	लका अZधCनयमातील कलम 77 

”नसुार आयHुत यांना अZधकार 8दान क�न 86ताAवत के या8माणे 

ह+ महापा	लका सव"साधारण सभा राoय शासनास Aवनतंी कर+त आहे. 

114 

जानेवार+ 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि6थत 

नस यामुळे 

बारगळला 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

95. 3ी. सुरज बाळाराम पाटAल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लका 	श2ण Aवभागाया 

मा^यमातनू कCनXठ महाAवBयालय स�ु करणे. 

115 

जानेवार+ 

990 

03/03/2016 

मजंूर 

 

96. 3ी. सुरज बाळाराम पाटAल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लका �दघा, ऐरोल+, 

कोपरखैरणे, वाशी, सानपाडा, ने�ळ, सी.बी.डी. येथ े

म�ुय �ठकाणी एलईडी 6J~न उभा�न Nयादवारे 

आप या शहरातील उ लेखCनय बाबी व इतर 

सचुना वेळोवेळी नागbरकांपय"त पोहचAवGयाकbरता 

Nयाचा वापर करणे. 

116 

जानेवार+ 

991 

03/03/2016 

मजंूर 

 

97. सौ. सुजाता सुरज पाटAल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लका शाळा कुकशते गांव 

सरं2ण 	भतंीची दरुाव6था झाले याची सधुारणा 

करणे. 

117 

जानेवार+ 

992 

03/03/2016 

मजंूर 

 

98. सौ. सुजाता सुरज पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 85, कुकशते गांव, गावदेवी मदैानातील 

जॉZगगं Yॅक येथे तटुलेल+ झाकणे व खराब 

झाले या लाBया यामळेु नागbरकांना Iास सहन 

करावा लागत आहे. सदर जॉZगगं Yॅकची द�ु6ती 

करणे. 
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जानेवार+ 

993 

03/03/2016 

मजंूर 

 

99. सौ. सुजाता सुरज पाटAल, यांजकडून :- 
8भाग J. 85, सारसोळे व सेHटर-6 पbरसरात 

गटारांवर QकNयेक �ठकाणी तटुलेल+ झाकणे व 

इNयाद+ंमळेु नागbरकांना Iास सहन करावा लागत 

आहे. तर+ सदर �ठकाणी नवीन झाकणे बसवनू 

गरैसोय दरु करणे. 

119 

जानेवार+ 

994 

03/03/2016 

मजंूर 

 

100. सौ. जय3ी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 
8भाग J. 86, ने�ळ, सारसोळे गांव व से.-6 येथ े

QकNयेक गटारांवर झाकणे नाह+त. तसेच QकNयेक 

�ठकाणी गटारांवरची झाकणे तटुलेल+ उव6थेत 

आहेत. सदर �ठकाणी नवीन झाकणे बसAवणे. 

120 

जानेवार+ 

995 

03/03/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ-ण सं./0त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ2ाय 

101. सौ. जय3ी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 
8भाग J. 86, नवी मुबंई महानगरपा	लका शाळा 

सारसोळे गांव, येथील मदैानाची  दरुाव6था 

झाले याची सधुारणा करणे. 

121 

जानेवार+ 

996 

03/03/2016 

मजंूर 

 

102. सौ. जय3ी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 
8भाग J. 86, सारसोळे, से-6 येथील जयदगुा"माता 

माजी मडंई समोर+ल मदैानाची सधुारणा करणे. 

122 

जानेवार+ 

997 

03/03/2016 

मजंूर 

 

                                                                   

                                                                  सहA/- 

(WचIा बा�वVकर) 

महानगरपा�लका सWचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 

 
 


