
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 09/09/2015 रोजी भरले!या माहे स#ट%बर 

म�ह&याया सव'साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं/0#त आ2ण मसुदा 

3व4पात खाल6ल7माणे आहे. :- 

�वषय �. 01.  

�द. 09 स!ट#बर 2015 

 

7:नो;रे 

 

&नण�य - घे*यात आल-. 

 

�वषय �. 2. 

�द. 09 स!ट#बर 2015 

 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सन 2014-15 या वषा'या वा?ष'क 

पया'वरण ि3थतीदश'क अहवालास मंजूर6 	मळEयाया 

73तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 06/08/2015 च े पI J. 

नमंुमपा/श.अ./1503/2015. 
ठराव �. 452. 

�द. 09 स!ट#बर 2015 

 

 

"नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सन 2014-15 या वषा'या 

वा?ष'क पया'वरण ि3थती दश'क अहवाल महाराLM महानगरपा	लका 

अNधOनयमाया कलम 67 अे अ&वये, राQय शासनाकड े

पाठ?वEयास, सुच?व!या7माणे, मंजुर6 देEयात यावी. 

&नण�य - मंजूर  

 

�वषय �. 03.  

�दनांक 09 स!ट#बर 2015 

 

 

 

 

ठराव �. 453. 

�दनांक 09 स!ट#बर 2015 

 

 

 

 

 

&नण�य - 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सी ?वभाग वाशी ?वभाग 

काय'0ेIातील सेFटर-30 व 30ए येथील दैनं�दन र3ते सफाई व 

पावसाळापुव' गटार सफाईची कामे समV पWदतीन ेकंIाट6 तXवावर 

करEयाया 73तावाबाबत, आयुFतांच े�दनांक 10/08/2015 च ेपI 

J. नमंुमपा/घकZय/604/2015.   

 

       "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सी ?वभाग वाशी ?वभाग 

काय'0ेIातील सेFटर-30 व 30ए येथील दैनं�दन र3ते सफाई व 

पावसाळापुव' गटार सफाईची कामे 7थम वषा'कर6ता (सन 2014-

15) समV पWदतीन े कंIाट6 तXवावर करEयाया कामासंबंधातील 

73तावात नमूद करEयात आले!या बाबींसह एकूण रFकम 4. 60 

लाख, 84 हजार, 442 माI इतFया खचा'स, सुच?व!या7माणे, 

7शासक]य मंजुर6 देEयात यावी. 

मंजूर 

 



�वषय �. 04.  

�दनांक 09 स!ट#बर 2015 

 

 

 

 

ठराव �. 454. 

�दनांक 09 स!ट#बर 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

&नण�य - 

नवी मंुबई महानगरपा	लका नवीन मु^यालय इमारतीमWये मे. 

_ी.जी.इ&`ा नेटवक' स ् 7ा. 	ल., सी.बी.डी., नवी मंुबई यांना 

भाडपेटटयाने जागा उपलcध क4न देणेया 73तावाबाबत, 

आयुFतांच े �दनांक 10/08/2015 च े पI J. 

नमंुमपा/मालम;ा/974/2015.     

       आयुFतांच े �दनांक 04/09/2015 च े पI J. 

नमंुमपा/मालम;ा/1094/2015 या पIामWये केलेले फेरबदल 

ल0ात घेता, नवी मंुबई महानगरपा	लका नवीन मु^यालय 

इमारतीमWये मे. _ी. जी. इ&`ा. नेटवक' स 7ा. 	ल., सी. बी. डी., 

नवी मंुबई यांना 18.71 चौ.फुट जागा वर नमुद केले!या बाजार 

मु!य भाड ेदराने Oन?वदा न माग?वता 73तावात नमूद करEयात 

आले!या बाबींसह �द. 01/01/2014 पासून 7थम: 2 वषा'कर6ता व 

Xयानुसार मागील वषा'तील कामाची गुणवता ल0ात घेवून पुढ6ल 

मुदतवाढ देEयाया अट6वर ‘‘परवानगी व अनुgा’’ (Leave & 

Licence) तXवावर जागा उपलcध क4न देEयास व 

करारनाqयातील अट6 व शतr Oनि:चत करEयाच े अNधकार मा. 

आयुFत, यांना 7दान करEयास, महाराLM महानगरपा	लका 

अNधOनयम कलम 79 (क) व (ड) 7माणे, सुच?व!या7माणे, 

कायs;र मंजुर6 देEयात यावी. 

 
 

मंजूर 

 

�वषय �. 05.  

�दनांक 09 स!ट#बर 2015 

 

 

ठराव �. 455. 

�दनांक 09 स!ट#बर 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

बेलापूर भवन येथील प�हला, सातवा व आठवा मज!यावर6ल 

जागेया ?वOनयोगाया  73तावाबाबत, आयुFतांच े �दनांक 

10/08/2015 च ेपI J. नमंुमपा /मालम;ा /975 /2015. 

       बेलापूर भवन येथील प�हला, सातवा व आठवा 

मज!यावर6ल जागेया ?वOनयोगाया 73तावात नमूद करEयात 

आले!या बाबींसह मा. महासंचालक, राजमाता िजजाऊ 	मशन बाल 

आरोuय व पोषण 	मशन, म�हला व बाल?वकास ?वभाग, मंIालय, 

मंुबई, महाराLM शासन यांनी मागणी के!या7माणे आठवा 

मज!यावर6ल 0ेIफळ 261.35 चौ.मी. अथवा प�ह!या 

मज!यावर6ल 0ेIफळ 261.35 चौ.मी. उव'र6त vरFत असलेल6 

जागा चालु 	शw 	सWद गणक दरा7माणे भाडतेXवावर देEयास, 

नवी मंुबई महानगरपा	लका पvरवहन उपJम व स	मती 

काया'लयाकर6ता सातZया मज!यावर6ल 522.704 चौ.मी. 

(काया'लय व स	मतीगहृ) इतक] जागा उपलcध क4न देEयास, 

अOतJमण ?वभाग हा नमंुमपाच े अखXयार6त येत अस!याने 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

&नण�य - 

सातZया मज!यावर6ल उव'र6त 522.704 चौ.मी. इतक] जागा 

अOतJमण ?वभागात काय'रत असले!या सव' पोल6स अNधकार6 व 

कम'चा-यांची बैठक Zयव3थेकर6ता ?वनामु!य देणेस, आ2ण आठवा 

मजला 1045.408 चौ.मी. जागेसाठy पुन:च भाड े Oनि:चत क4न 

जा�हर Oन?वदा माग?वEयास, महाराLM महानगरपा	लका 

अNधOनयम कलम 79 (क) व (ड) 7माणे, सुच?व!या7माणे, मंजुर6 

देEयात यावी. 

मंजूर 

 

    महानगरपा	लकेने मंजूर केले!या आ2ण उNचत काय'वाह6साठy मा. आयुFताकड े

पाठ?वले!या स&मा. नगरसेवकांया ठरावांची याद6.  

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ6ण स7ं8!त �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ9ाय 

1. :ी. मनुावर महमद पटेल, यांजकडून :-  

7भाग J. 55, खैरणे येथील डॉ. भालेराव 

िFलOनक पासनु त े खैरणे फुट {ीज पय|त हेZह6 

डयटु6 गटार बांधणे.  

6 

स#ट%बर 

456 

09/09/2015 
मजंूर 

2. :ी. मनुावर महमद पटेल, यांजकडून :-  

7भाग J. 55, खैरणे, कोपरखैरणे सेFटर 11 

येथील अ}यपा म�ंदर व स%ट जोसेफ चच' समोर6ल 

र3Xयावर नवीन एल.ई.डी. �दवाब;ी लावणे. 

7 

स#ट%बर 

457 

09/09/2015 
मजंूर 

3. :ी. मनुावर महमद पटेल, यांजकडून :-  

7भाग J. 55, खैरणे, कोपरखैरणे सेFटर 11 

येथील फुटपाथवर बसEयासाठy ब%चेस बस?वणे. 

8 

स#ट%बर 

458 

09/09/2015 
मजंूर 

4. :ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ नगर हे फार मोठे शहर आहे. या शहरामWये 

एक लाखाहुन अNधक नागvरक राहात आहेत. ने4ळ 

?वभाग काया'लयामWये वेगवेगळया कामाOन	म; 

नागvरक ये-जा कर6त असतात. ने4ळ ?वभाग 

काया'लय हे छोटयाशा जागेमWये अस!याने 

नागvरकांची गरैसोय होत आहे. तर6 ने4ळ ?वभाग 

काया'लयाची 3वतIं भZय अशी इमारत बांधEयाची 

आव:यकता आहे. तर6 नवी मुबंई महानगरपा	लका 

बांधकाम ?वभागामाफ' त ने4ळ ?वभाग 

काया'लयासाठy नवीन इमारत बांधणे. 

9 

स#ट%बर 

459 

09/09/2015 
मजंूर 



 

अ. 

क्र. 
नगरसेवकांची नांवे आ6ण स7ं8!त �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ9ाय 

5. :ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

ने4ळगांव व पvरसरासाठy नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेया माWयमातनु भाजी व मासळी 

माक� ट Zहावा यासाठy माजी नगरसे?वका सौ. 

इंदमुती नामदेव भगत यांनी 	सडको 7शासनाकडून 

सेFटर 20 येथे माक� टसाठy भखुंड उपलcध क4न 

देEयास पाठपरुावा केलेला होता. Xयानसुार 

	सडकोने माक� टसाठy भखुंड दे2खल �दलेला आहे. 

Xयाचा करार देखील झालेला आहे. परंत ु

आज	मतीस Xया�ठकाणी माक� ट बांधEयात आलेले 

नाह6. qहणुन भाजी व मासळी ?वकणारे नागर6क 

पदपथावर बसनु Zयवसाय कर6त आहेत. ने4ळ 

नगराची लोकसं̂ या पाहता माक� ट बांधEयाची 

आव:यकता आहे. 	सडकोने �दले!या भखुंडावर 

माक� ट बांधEयास ठरा?वक लोक ?वरोध कर6त 

अस!याने सदर �ठकाणचे माक� ट बांधEयास 

�दरंगाई होत आहे. qहणुन इतर �ठकाणी भखुंड 

उपलcध क4न भाजी व मासळी माक� ट नवी मुबंई 

महानगरपा	लके माफ' त ताXकाळ बांधणे. 

10 

स#ट%बर 

460 

09/09/2015 
मजंूर 

6. :ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ गावातील व पvरसरातील नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेमाफ' त शौचालय ब-याच वषा'पवुr 

बांधEयात आलेल6 अस!याने आज	मतीस Xया 

बांधकामाची अव3था फार वाईट आहे. फFत 

नावासाठy सलुभ शौचालय रा�हलेल6 आहेत. कृपया 

ट#याट#याने सदर शौचालय तोडून नवीन बांधणे. 

11 

स#ट%बर 

461 

09/09/2015 
मजंूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ6ण स7ं8!त �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ9ाय 

7. सौ. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून :-  

7. J. 13, ऐरोल6 येथे 	सडको Oन	म'त जलकंुभ 

आहे. या जलकंुभाची 0मता आता अपरु6 पडत 

आहे. 30 वषा'पवुrया या ?वभागात झपाटयाने वाढ 

झाल6 आहे. मोठया 7माणात घरांचा ?व3तार 

झाला. 100 बेडचे मनपा 4uणालय, दोन मजल6 

?वभाग काया'लय, खाजगी 4uणालय, खाजगी शाळा 

या �ठकाणी Oनमा'ण झा!या आहेत. Xयामळेु 

सहािजकच पाEयाया मागणीमWये वाढ झाल6 

आहे. Xयामळेु जलकंुभाया 0मतते सWुदा वाढ 

झाल6 पा�हजे. Xयामळेु या �ठकाणी अNधक 0मतचे े

न?वन जलकंुभ बांधणे. 

12 

स#ट%बर 

462 

09/09/2015 
मजंूर 

8. सौ. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून :-  

7. J. 13, ऐरोल6 येथे Zयायामशाळा व 

अ�या	सका बांधणे. 

13 

स#ट%बर 

463 

09/09/2015 
मजंूर 

9. :ी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :-  
नवी मुबंई महानगरपा	लका 0ेIातील 

फेर6वा!यांया अOतJमणावर OनयIंण ठेऊन 

करदाXया नागvरकांना मोकळे पदपथ आ2ण र3त े

उपलcध क4न देEयासाठy अOतJमण ?वभागातील 

अNधकार6 व कम'चा-याची दसुर6 पाळी स4ु करणे. 

 

14 

स#ट%बर 

09/09/2015 सभागहृात 

उपि3थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

10. :ी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लका 7शासनाने वारसा 

हFकाने नावात बदल करEयात    येणा-या पाणी 

देयकाकर6ता घेEयात येणार6 अनामत रFकम 

आका4 नये 

15 

स#ट%बर 

09/09/2015 सभागहृात 

उपि3थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

11. :ी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 0ेIातील पाळीव व 

इतर 7ाEयांया मतृदेहाया ?व!हेवाट6साठy 

दफनभमुी अथवा ?वदयतु दाह6नीची उपाययोजना 

करणे.  

16 

स#ट%बर 

09/09/2015 सभागहृात 

उपि3थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ6ण स7ं8!त �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ9ाय 

12. :ी. जयवतं दCाDये सतुार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 0ेIामWये मळु 

गांवठाण व लगत असलेल6 घरे नागर6कांना घर 

बांधणे असेल तर महापा	लकेची परवानगी घेत 

नाह6त. Xयामळेु महापा	लकेचा महसलु 	मळत 

नाह6. जू&या घराची घरपटट6 आकारताना घराच े

मोजमाप असणे Xया आधारे घरपटट6 सनद �कंवा 

8अ चा उतारा गहृ6त ध4न Xयानसुार आप!या 

नगररचना ?वभागामाफ' त बांधकाम परवानगी व 

भोगवटा 7माणपI देणेबाबत ?वचार ?वOनमय 

क4न Oनण'य घेणे. 

17 

स#ट%बर 

464 

09/09/2015 
मजंूर 

13. :ी. जयवतं दCाDये सतुार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 3थापन होऊन 33 वष� 

झाल6 असनू राQय शासनामाफ' त नगररचनेच े

अNधकार महानगरपा	लकेस �दले आहेत. 	सडकोने 

नवी मुबंई शहराचा ?वकास आराखडा हा 35 

वषा'पवुr बन?वला आहे. वा3त?वक पाहता 20 

वषा'नतंर शहराचा ?वकास आराखडा तयार करणे 

आव:यक आहे. तर6 नवी मुबंई महानगरपा	लका 

0ेIाचा ?वकास आराखडा तयार क4न तो जा�हर 

करणे. 
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14. :ी. जयवतं दCाDये सतुार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेला 3वछ भारत नागर6 

अ	भयाना अतंग'त देशामWये 3 रा नबंर आला 

आहे. आप!या महानगरपा	लकेस 7थम Jमांक 

	मळणे कर6ता नवी मुबंई महानगरपा	लका 0ेIात 

ड{ेीज मFुत मोह6म राब?वणे. 
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15. सौ. म&नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

�	मकनगर, खैरणे एम.आय.डी.सी. येथील 

सांडपाणी वाहुन नेणार6 गटारे बन?वणे व 

�	मकनगर येथील पदपथ व र3त ेबन?वणे. 
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16. सौ. म&नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

पावणेगांव येथील अ�या	सका इमारती मधील 1 

ला मज!यावर ?वदया�या|साठy अ�या	सका व 

वाचनालय स4ु करणे. 
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17. सौ. म&नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

�	मकनगर, खैरणे एम.आय.डी.सी. येथील 

अ�या	सका इमारती मधील राI Oनवारा क% � बदं 

क4न गर6ब मागासवगrय ?वदया�या|साठy 

अ�या	सका व वाचनालय स4ु करणे. 
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18. सौ. Fपाल- GकHमत भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ, सेFटर-16, 16ए व 18 येथील र3Xयांची 

दरुाव3था झाल6 आहे. �ठक�ठकाणी मोठ-मोठे खडड े

पडलेले आहेत. तर6 ने4ळ सेFटर 16, 16ए व 18 

मधील र3Xयांचे सव�0ण क4न डांबर6करण करणे. 
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19. सौ. Fपाल- GकHमत भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ, सेFटर-16 येथील सी {ीज टॉवरया 

पाठyमागील आ2ण पामबीच लगतया स?व'स 

रोडला मॉOन|ग वॉक आ2ण ईिZहOनगं वॉकसाठy 

लोकांची गद� असत.े जॉगींग Mकॅ व फुटपाथ 

नस!यामळेु हे लोक सिZह'स रोडवर वॉक करतात. 

Xयामळेु अपघात होतात. qहणुन Xया �ठकाणी 

जॉगींग Mकॅ व फुटपाथ बांधणे. 
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20. सौ. Fपाल- GकHमत भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ, सेFटर-16, 16ए व 18 मWये गरजेया 

�ठकाणी ?वजेया �दZयांच े खांब बस?वणे तसेच 

काह6 वषा'पवूr बस?वलेले ?वजेच े �दवे आ2ण 

हायमा3टच े �दवे Qयाचा 7काश कमी पडतो Xया 

सव' �दZयांया खांcयाबर आ2ण हायमा3ट वर 

जा3त 7काश देणारे नवीन ?वजेचे �दवे बस?वणे. 
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21. :ी. &नवCृी शकंर जगताप, यांजकडून :-  

7भाग J. 29, घणसोल6-2 या 7भागात असलेला 

तलाव हा "छIपती 	शवाजी महाराज तलाव" या 

नावाने ओळखला जात आहे. या तलावात �ी 

गणपतीचे ?वसज'न व देवीचे ?वसज'न केले जात.े 

तलावालगत असले!या मोकळया जागेत लहान 

मलुांना खेळाचे सा�हXय 'कवीकटटा' तसेच 

तलावाया सभोवताल6 जॉगींग Mकॅ तयार क4न 

तलावाचे सशुो	भकरण करणे. 
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22. :ी. &नवCृी शकंर जगताप, यांजकडून :-  

7भाग J. 29, घणसोल6-2 या 7भागातील qहाI े

आळी व बाळारामवाडीया पि:चमेकड े लागनुच 

	सडको 7ाNधकरणाने घणसोल6 गावासाठy गावांतील 

?वदयाथr व त4ण खळेाडु यांना ?व?वध खळेासाठy 

मदैान qहणुन हा भखुंड सन 1996 पासनु राखुन 

ठेवला आहे. नवी मुबंई महानगरपा	लका साव'�Iक 

Oनवडणुक 2015 या Oनवडणुक]साठy तयार 

केले!या 7भाग रचनेनसुार 7भाग J. 29, 

घणसोल6-2 या 7भागात हे मदैान येत आहे व 

"हुताXमा कै. जगद6श हvर:चं� पाट6ल" मदैान या 

नावाने मदैान ओळखले जात आहे. घणसोल6 

गावातील ?वदयाथr, त4ण खेळाडु ?व?वध 

खेळासाठy याचा वापर कvरत आहेत. 	सडको 

7ाNधकरणाने घणसोल6 नोडया भखुंडाचे वाटप 

केले आहे. तर6 नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 

वतीने 	सडको 7ाNधकरणाकड े घणसोल6 गावासाठy 

राखुन ठेवले!या या मदैानाया भखुंडाची मागणी 

क4न सदरया मदैानासाठy राखुन ठेवलेला भखुंड 

ताcयात �यावा व या मदैानाला सरं0क 	भतं 

बांधणे. 
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23. सौ. तनजुा :ीधर मढवी, यांजकडून :- 

7भाग J. 83, जुईनगरकड े रे!वे 3टेशन कडुन 

येEया-जाEयाया र3Xयावर रे!वे Mकॅ ओलांडताना 

बरेच अपघात होत आहेत. Xयासाठy सदर �ठकाणी 

होणार6 िजवीत व ?व;हानी टाळEयासाठy रे!वे 

Mकॅवर एक उडडाणपलु बनवावे.  
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24. सौ. तनजुा :ीधर मढवी, यांजकडून :- 

7भाग J. 83, जुईनगरसाठy असले!या 

3मशानभमुीचे नतुनीकरण करEयाचे काम चाल ु

करEयापवुr नागvरकांकडुन सचुना आ!या क] 

नकाशात दाख?व!या7माणे मयत जाळEयाची जागा 

द/0णेला न बनवता उ;र �दशलेा बनवावी 

जेणेक4न मयत जळत असताना तथेे जमले!या 

लोकांना धुर व वास यांचा Iास होणार नाह6. 

Xयासाठy आ�क' टेFटला नकाशात ज4र6चे फेरबदल 

करEयास सांगावे व मयत जाळEयाची जागा 

उ;रेला बनवनु सदर काम लवकरात लवकर पणु' 

करणे. 
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24. सौ. तनजुा :ीधर मढवी, यांजकडून :- 

7भाग J. 83, जुईनगरसाठy सOुनयोिजत माक� ट 

बांधलेले नाह6. भखुंड J. 7, 46, 274अ व 278 

या राखीव असले!या माक� ट व 3टॉल साठyया 

जागांवर लवकरात लवकर सOुनयोिजत माक� ट व 

3टॉल बांधुन उपलcध करणे. 
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25. सौ. उLवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

7भाग J. 1, ई:वरनगर येथे ?वदयतु वा�हनी 

भ	ुमगत करणे. 
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26. सौ. उLवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

7भाग J. 1, ई:वरनगर ?वभागातील जुने 3M6ट 

पोल काढुन नवीन एल.अे.डी. लावणे. 

32 

स#ट%बर 

479 

09/09/2015 
मजंूर 

27. सौ. उLवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

7भाग J. 1, मकंुुद कंपनी त े ई:वरनगर त े

बाल6नगर त े सदग4ुनगर येथे मु̂ य र3त े

काँJ]ट6करण (R.C.C.) करणे. 
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28. :ी. हNरOचंP आQमाराम भोईर, यांजकडून :-  

7भाग J. 59, जुहूगांव-2, से. 11, वाशी, नवी 

मुबंई येथील गावदेवी मदैानात बस?वEयात 

आले!या बठैक 3टँडची द4ु3ती क4न Xयावर पIाच े

शडे बस?वणे. 
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29. :ी. हNरOचंP आQमाराम भोईर, यांजकडून :-  

7भाग J. 59, जुहूगांव-2, से. 11, वाशी, नवी 

मुबंई �हम�बदं ूसोसायट6 येथे इंटरलॉक बस?वणे. 
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30. :ी. हNरOचंP आQमाराम भोईर, यांजकडून :-  

7भाग J. 59, जुहूगांव-2, से. 10, वाशी, नवी 

मुबंई येथील �Wदा अपाट'म%ट येथील फुटपाथची 

द4ु3ती क4न इंटरलॉक बस?वणे. 
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31. :ी. आकाश बाळकृRण मढवी, यांजकडून :- 

7भाग J. 14, से. 19 व 20 मधील उच 

दाबाया ?वदयतु वा�ह&या भ	ुमगत करणे. 

37 

स#ट%बर 

484 

09/09/2015 
मजंूर 

32. :ी. आकाश बाळकृRण मढवी, यांजकडून :- 

7भाग J. 14, से. 19 नदंनवन सोसायट6 त े

गणपती मदं6र व गोदावर6 सोसायट6 त े अवधुत 

हॉ3पीटल पय|तचा र3ता व गटार हेवी डयटु6 �ने 

करणे. 
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33. :ी. आकाश बाळकृRण मढवी, यांजकडून :- 

7भाग J. 14, से. 19 व 20 हायट%शन खाल6 

मोकळया भखुंडावर पाक�गसाठy तसेच खेळाया 

मदैानासाठy जागा 	मळावी. 
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34. :ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :- 

7भाग J. 11, ऐरोल6गाव येथील गावदेवी मदैानाच े

सशुो	भकरण करणे. 
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35. :ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :- 

7भाग J. 11, ऐरोल6गाव, साईनाथवाडी व 

छIपती र�हवाशी सघं कॉलनी येथे सी.सी.ट6.Zह6. 

कॅमेरे बस?वणे. 
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36. :ी. चेतन 9काश नाईक, यांजकडून :- 

7भाग J. 22, सेFटर-8अे, ऐरोल6 हा नZयाने 

?वक	सत होणारा सेFटर असनू सदर भागात 

पावसाळी ना!यांची सोय नाह6. Xयामळेु कची 

गटारे काढEयात आलेल6 आहेत, Xयामधून 

पाEयाचा Oनचरा लवकर होत नाह6 व मछरांचा 

7ादभुा'व होतो. Xयासाठy Xया भागात पFक] 

पावसाळी नाले बांधणे. 
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37. :ी. चेतन 9काश नाईक, यांजकडून :- 

7भाग J. 22 मधील �दवागांव येथील 

मल:Oन3सारण वाह6&यांची दरुाव3था झालेल6 असनू 

Xयामळेु वारंवार Xया तुबंतात व तटुले!या च%बर व 

मल वा�ह&या मधून मलैा वाहत असतो तर6 सदर 

मल:Oन3सारण वा�ह&या Xवvरत बदलणे आव:यक 

आहे. Xयामळेु Xवvरत हाती घेणे. 
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38. :ी. चेतन 9काश नाईक, यांजकडून :- 

7भाग J. 22 मधील �दवागांव मधील पावसाळी 

गटारे एम.एस.ई.बी, जलवा�ह&या व ?व�यतु 

?वभागाने केले!या खोदकामामळेु नाद4ु3त 

झाले!या आहेत ती नZयाने बांधणे आव:यक आहे. 

तर6 हे काम Xवvरत घेणे. 
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39. :ी. र�वPं उSदव इथापे, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका 0ेIात ड%ग,ू मलेvरयाच े

4uण मोठया 7माणावर आढळुन येत असनु यामळेु 

नागvरकांमWये घबराट पसरल6 आहे. या अनषुगांने 

महापा	लका 7शासनाने ताXकाळ उपाययोजना 

करावी तसेच यास अनसु4न जनजागतृी मो�हम 

यWुद पातळीवर राब?वणे.   
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ठरावाची 

सुचना मागे 

घेतल6 

40. :ी. र�वPं उSदव इथापे, यांजकडून :- 

ने4ळ, सेFटर -19, वडंस' पाक'  मWये साय&स 

पाक' ची Oन	म'ती बी.ओ.ट6. तXवावर करणे. 

46 

स#ट%बर 

493 

09/09/2015 
मजंूर 

41. :ी. बहादरु UDलोक�सहं UबHट, यांजकडून :-  

�द. 9 माच' 2015 रोजीया तहकूब मा. महासभा, 

�द. 10 माच' 2015 रोजी भरवEयात आले!या मा. 

सभेत ?वषय J. 02, सन 2000 पय|तया घरांना 

झोपडयाधारकांना नळ कनेFशन देताना 

Xयाचबरोबर �द. 10/03/2015 पय|तया घरांना 

झोपडयाधारकांना सWुदा घरोघर6 नळ कनेFशन 

देEयात यावे या उपसचुनेसह मजंूर झाला आहे. 

Xयाच अनषुगंाने मा. आयFुत महोदय �द. 

10/03/2015 पय|तया घरांना झोपडयाधारकांना 

नळ कनेFशन देEयाची Zयव3था करणे. 

47 

स#ट%बर 

494 

09/09/2015 
मजंूर 

42. :ी. बहादरु UDलोक�सहं UबHट, यांजकडून :- 

7भाग J. 07 व 08 मागील बाजुस 

एम.आय.डी.सी. र3Xयालगत vरFत जागेवर 

3मशानभमुी बांधुन 	मळणे. 

48 

स#ट%बर 

495 

09/09/2015 
मजंूर 

43. :ी. बहादरु UDलोक�सहं UबHट, यांजकडून :- 

7भाग J. 08, गवतवेाडी-Nचचंपाडा कvरता वेगळी 

एम.आय.डी.सी. पाईपलाईन मधुन 7भागात पाणी 

परुवठा कvरता मळु पाणी कनेFशन 	मळवनु देणे. 

49 

स#ट%बर 

496 

09/09/2015 
मजंूर 

44. सौ. सरोज रो�हदास पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 101 अतंग'त असणा-या आVोळी 

उडडाणपलुा खाल6ल  माजम�ंदरामWये कायम3व4पी 

�	ेसगं 4म व 3वछतागहृ बांधणे. 

50 

स#ट%बर 

497 

09/09/2015 
मजंूर 
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45. सौ. सरोज रो�हदास पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 101, आVोळी गांव येथील शाळा J. 3 

या इमारतीवर 1 वाढ6व मजला उभारणे. 

51 

स#ट%बर 

498 

09/09/2015 
मजंूर 

46. सौ. सरोज रो�हदास पाट-ल, यांजकडून :- 

पार	सक �हल वर6ल नाद4ु3त र3Xयांचे सपंणु'पणे 

ताXकाळ डांबर6करण करणे. 

52 

स#ट%बर 

499 

09/09/2015 
मजंूर 

47. सौ. मPु-का मधकुर गवळी, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 70 पvर0ेIातील ठाणे-बेलापरू र3ता 

ओलांडताना शाळकर6 ?वदयाथr तसेच चाकरमनी 

यांची मोठया 7माणावर हेळसांड होत.े सदर 

पvर0ेIात शाळा, रे!वे 3थानक, कृ?ष उXप&न 

बाजारपेठ, एम.आय.डी.सी. 0ेI अस!याने मोठया 

7माणावर वद'ळ आहे. तर6 आंबेडकर रोड व के.के. 

आर. रोड या �ठकाणी 3कायवॉक बांधणे. 

53 

स#ट%बर 

500 

09/09/2015 
मजंूर 

48. सौ. मPु-का मधकुर गवळी, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 70 येथे बांधEयात आलेले सलुभ 

शौचालय काह6 स3ंथाना 30 वषा'साठy देखभाल 

द4ु3तीसाठy देEयात आलेले असनु सदर 

शौचालयाची देखभाल द4ु3ती, साफसफाई 

Oनयमानसुार होत नाह6. तर6 सबंNंधत स3ंथेचा 

ठेका रदद क4न येथील 3थाOनक म�हला बचत 

गट तसेच सामािजक स3ंथा यांना देEयात यावा. 

Xयामळेु Xयांना रोजगार 	मळेल व 3थाOनक 

7OतOनधीचे Xयावर अकुंश राह6ल. 

54 

स#ट%बर 

501 

09/09/2015 
मजंूर 

49. सौ. मPु-का मधकुर गवळी, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 70 येथील तभु� 3टोअर मधील 

एम.एस.ई.बी. या ओZहरहेड ?वदयतु वा�ह&यांमळेु 

िजवीतहानी होEयाची शFयता नाकारता येत नाह6. 

?व?वध �ठकाणी ?वदयतु पोल खराब झालेले आहेत. 

काह6 �ठकाणचे ?वदयतु पोल झुकले!या 

पvरि3थतीत आहेत. तर6 सदरचे ओZहरहेड ?वदयतु 

वा�ह&या भ	ुमगत करणे. 

55 

स#ट%बर 

502 

09/09/2015 
मजंूर 

50. सौ. अ&नता सरेुश मानवतकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 25 मधील तळवल6 नाका येथ े

झोपडपटट6 भागासाठy झोपडपटट6 पनु'वसन योजना 

राबवावी. तसेच आ�दवासी नागvरकांसाठy पनु'वसन 

योजना राब?वणे. 

56 

स#ट%बर 

503 

09/09/2015 
मजंूर 



51. सौ. अ&नता सरेुश मानवतकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 25 मधील रबाळे रे!वे 3टेशन समोर 

3कायवॉक आहे. परंत ुसदरहु 3कायवॉकचा ?व3तार 

रे!वे लाईन ओलांडुन गो�ठवल6 गावाकड ेवाढ?वणे. 

57 

स#ट%बर 

504 

09/09/2015 
मजंूर 

52. :ी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :-  

7भाग J. 102, सेFटर 2, सी.बी.डी. येथील 

अलबेला हनमुान मदं6र त े रेखा फोटो 3टुडीओ 

पय|त पदपथाची द4ु3ती करणे. 

58 

स#ट%बर 

505 

09/09/2015 
मजंूर 

53. :ी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :-  

7भाग J. 102, सेFटर 3, सी.बी.डी. भारती 

?वदयापीठ 7ाथ	मक शाळेसमोर6ल र3Xयाच े

डांबर6करण करणे. 

59 

स#ट%बर 

506 

09/09/2015 
मजंूर 

54. :ी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :-  

7भाग J. 102 मधील सखुलेल6 झाड े व 

धोकादायक झाड े यांया फांदया व पणु'पणे 

सखुले!या झाडांची ?व!हेवाट लावणे. 

60 

स#ट%बर 

507 

09/09/2015 
मजंूर 

55. :ी. लWमीकांत नामदेव पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 27, तळवल6 नाका येथील झोपडपटट6 

(नो	सल नाका) येथे एस.आर.ए. (SRA) योजना 

राबवनु झोपडपटट6ंचे पनु'वसन करणे. 

61 

स#ट%बर 

508 

09/09/2015 
मजंूर 

56. :ी. लWमीकांत नामदेव पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 27, तळवल6 नाका येथील आंबेडकर 

चौक येथे सी.सी.ट6.Zह6. कॅमेरे लावणे. 

62 

स#ट%बर 

509 

09/09/2015 
मजंूर 

57. :ी. लWमीकांत नामदेव पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 27 मWये अजु'नवाडी येथे ना!याजवळ 

एमएसईबी माफ' त जे Mा&सफॉम'र बस?वEयात 

आलेले आहेत Xयांना सरु0ा कंपाऊंड बांधणे. 

63 

स#ट%बर 

510 

09/09/2015 
मजंूर 

58. सौ. मो&नका लWमीकांत पाट-ल,यांजकडून :- 

7भाग J. 28, सेFटर-21 मधील भखुंड Jमांक 1 

वर शाळेसाठy खळेाचे मदैान बन?वणे. 

64 

स#ट%बर 

511 

09/09/2015 
मजंूर 

59. सौ. मो&नका लWमीकांत पाट-ल,यांजकडून :- 

7भाग J. 28, सेFटर-21 मWये भखुंड Jमांक 85 

येथे उदयान बन?वणे. 

65 

स#ट%बर 

512 

09/09/2015 
मजंूर 

60. सौ. मो&नका लWमीकांत पाट-ल,यांजकडून :- 

7भाग J. 28 मWये गायIी अपाट'म%ट येथ े

हायमा3ट लावणे. 

66 

स#ट%बर 

513 

09/09/2015 
मजंूर 

61. :ीम.�समा Xचतंामण गायकवाड, यांजकडून :-  
घणसोल6 गावाची ओळख दाख?वणारे गावाया 

नावाचे 7वेश�वार उभारणे.  

67 

स#ट%बर 

09/09/2015 सभागहृात 

उपि3थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 
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62. :ीम.�समा Xचतंामण गायकवाड, यांजकडून :-  
7भाग J. 31, घणसोल6-1 या 7भागात पायवाट 

द4ु3ती क4न तथेे इंटरलॉक बस?वणे. 

68 

स#ट%बर 

09/09/2015 सभागहृात 

उपि3थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

63. :ी. सरुज बाळाराम पाट-ल, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेची सुदंर इमारत पणु' 

भारतात 7शासक]य इमारतींमWये उ!लेखनीय आहे. 

सदर इमारत नवी मुबंईकरांचा स&मान वाढ?वणार6 

वा3त ु ठरल6 आहे. qहणुनच नवी मुबंई 

महानगरपा	लका पदाNधकार6 सद3य, अNधकार6 

यांचे िZहिजट6ंग काड', लेटरहेड व शा3ती 

(फाईलवर) मु̂ यालयाया फोटोचा अतंभा'व करणे. 

69 

स#ट%बर 

514 

09/09/2015 
मजंूर 

64. :ी. सरुज बाळाराम पाट-ल, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका पvरसरात 	सडकोने 

7क!पV3तांकडून सपंा�दत केले!या ज	मनींवर 

�कXयेक स3ंथांनी शाळा, महा?वदयालये 

काढEयाकर6ता अXयतं अ!पदराने (नाममाI) भखुंड 

घेतले असनुह6 सबंNंधत शाळा, महा?वदयालयांनी 

येथील 3थाOनक मलुांना 7वेशाबाबत नकाराXमक 

भ	ुमका तसेच अ!पसं̂ यांक कोटा सांगनु भा?षक 

भेदभावाने 7वेशामWये दटु#पी भ	ुमका मांडलेल6 

आहे. सदर भ	ुमका रा3त आहे क] नाह6 याची 

	श0णमडंळाया वतीने सखोल चौकशी करणे. 

70 

स#ट%बर 

515 

09/09/2015 
मजंूर 

65. :ी. सरुज बाळाराम पाट-ल, यांजकडून :- 

एम.आय.डी.सी. पvरसरातील कामगारांची सं̂ या 

पाहता तथेील लोकांया सोयीसाठy अ�यासपणु' 

वेळापIक आखुन पvरवहन ?वभागाने vरगं4ट 

बससेवा स4ु करणे. 

71 

स#ट%बर 

516 

09/09/2015 
मजंूर 

66. सौ. सजुाता सरुज पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 85, सेFटर-6, सारसोळे गाव येथील 

अतंग'त र3Xयांचे डांबर6करण करणे. 

72 

स#ट%बर 

517 

09/09/2015 
मजंूर 

67. सौ. सजुाता सरुज पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 85, सेFटर-6, सारसोळे गाव येथील 

पथ�दZयांची झालेल6 दरुाव3था पाहता न?वन व 

अNधक 7काश देणारे �दवे लावणे. 

73 

स#ट%बर 

518 

09/09/2015 
मजंूर 
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68. सौ. सजुाता सरुज पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 85, कुकशते गांव व सारसोळे गांव 

सेFटर-6 पvरसरातील मु̂ य र3त े व चौकात 

सी.सी.ट6.Zह6. यIंणा बस?वणे. 

74 

स#ट%बर 

519 

09/09/2015 
मजंूर 

69. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

7भाग J. 103 अतंग'त असणा-या साव'जOनक 

�ठकाणी ई-टॉयलेट Zयव3था उभारणे. 

75 

स#ट%बर 

520 

09/09/2015 
मजंूर 

70. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

7भाग J. 103 अतंग'त असणार6 शाळा Jमांक 4 

?वदया�या|चे भ?वLय आहे, Xयाि3थतीत सपंणु' 

इंVजी माWयम �कमान दहावी इय;ा पय|त येXया 

श0ै2णक वषा'त ताXकाळ काया'ि&वत करणे. 

76 

स#ट%बर 

521 

09/09/2015 
मजंूर 

71. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

7भाग J. 103, सीबीडी ?वभागातील पा	लकेच े

नागर6 आरोuय क% � सव'स?ुवधायFुत 24 तास 

ओ.पी.डी. सेवा ताXकाळ काया'ि&वत करEयासाठy 

योuय ती काय'वाह6 करणे. 

77 

स#ट%बर 

522 

09/09/2015 
मजंूर 

72. :ी. रमेश चPंकांत डोळे, यांजकडून :- 

7भाग J. 26, महापे मधील जुनी 

अडवल6-भतुवल6 व3तीवर येEया-जाEयाकर6ता एक 

नाला आहे. तर6 सदर �ठकाणी नागvरकांना 

येEया-जाEयाकvरता कुठ!याह6 7कारची Zयव3था 

नाह6. तर6 Xयांची सहजीवन जगताना अXयतं 

तारांबळ होत.े मानवी रहदार6या �िLटने ?वचार 

करता तथेे एक मोर6 बांधEयात यावी. Xयांया 

घरापय|त र3ता बांधणे. 

78 

स#ट%बर 

523 

09/09/2015 
मजंूर 

73. :ी. रमेश चPंकांत डोळे, यांजकडून :- 

7भाग J. 26, महापे मधील जु&या अडवल6-

भतुवल6 व3तीवर ?वदयतु परुवठा व पाणी परुवठा 

करणे. 

79 

स#ट%बर 

524 

09/09/2015 
मजंूर 

74. :ी. रमेश चPंकांत डोळे, यांजकडून :- 

7भाग J. 26, महापे मधील सभंाजीनगर, 

वारल6पाडा येथील 3मशानभमुी द4ु3ती करणे. 
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75. :ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

7भाग J. 97, सेFटर-18 मWये 7बोधनकार ठाकरे 

रॉक गाड'न आहे. Xयाची सरं0ण 	भतंीची उंची 

जा3त अस!यामळेु Xया �ठकाणी काह6 त4ण 

मलेु/मलु6 अि:लल चाळे करतात. तसेच काह6 मलेु 

व माणसे मदय 7ाशन करत असतात. Xयाचा 

आजुबाजूया सोसायटयांना व र�हवाशांना नाहक 

Iास होत आहे. Xया�ठकाणी शFती 	मल सारखी 

एखाद6 ददु�वी घटना घडEयाची शFयता नाकारता 

येत नाह6. तर6 Xया सरं0ण 	भतंीची उंची कमी 

क4न Vीलच ेरेल6ंग करणे. 
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76. :ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

सेFटर-18 	शवाजी चौक त े सेFटर-18ए चांगा 

ठाकुर चौक या र3Xयावर नेहमी वाहतकू क�डी होत 

आहे. Xयाचा Iास से. 16, 16ए, 18, 18ए मधील 

र�हवाशांना व ZयवसाOयकांना होत आहे. तर6 

महापा	लकेने र3Xयाया दो&ह6 बाजुच े फुटपाथची 

4ंद6 कमी करणे. 
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77. :ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

7भाग J. 97, सेFटर-18 मWये सागर दश'न 

टॉवरया समोर6ल फुटपाथला लागनु ओपन नाला 

(गटार) आहे. Xयामळेु ब-याच वेळा QयेLठ 

नागvरकांना फुटपाथवर चढEयास व उतरEयास 

Iास होत असनू Xया�ठकाणी अपघात झाले आहेत. 

Xयामळेु तो नाला भमूीगत करणे. 
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78. सौ. श�शकला कुमार मालाद-, यांजकडून :-  
#लॉट न.ं 1, सेFटर 29 मWये 600 मीटर भखुंड 

पा�क| गसाठy vरकामा ठेवला आहे. Xया भखुंडाला 

सब �डZह6जन क4न 500 मीटर मWये बहुउददेशीय 

इमारत बांधणे.  
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सौ. श�शकला कुमार मालाद-, यांजकडून :- 
ने4ळ रे!वे 3टेशन (पवु') जवळ असले!या vर0ा 

3टँड जवळील मोकळया भखुंडावर 3वछता 

अ	भयान अतंग'त म�हला व प4ुषासाठy साव'जOनक 

शौचालय बांधणे. 
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80 सौ. श�शकला कुमार मालाद-, यांजकडून :- 
#लॉट नं. 10, सेFटर 29 मधील वाहन 

पा�क| ग लगत 3वछता अ	भयान अतंग'त 

म�हला व पु4षासाठy साव'जOनक शौचालय 

बांधणे. 
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81. :ी. Yवारकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

7भाग J. 30, घणसोल6 मधील से. 16 मधील 

भ	ुमराज सोसायट6 पढुया बाजुपासनु त े �ी 

धनाजी पाट6ल कौलआळी यांया घरापय|तचे हेवी 

डयटु6 गटाराच ेबांधकाम नZयाने करणे. 
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82. :ी. Yवारकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

7भाग J. 30, घणसोल6 भ	ूमराज सोसायट6 से. 

16 पासनू त े से. 21 कड े जाणा-या र3Xयाची 

अOतशय दरुाव3था झाल6 आहे. Xयामळेु सदरया 

र3Xयाचे काम तातडीने करणे. 

88 

स#ट%बर 

530 

09/09/2015 
मजंूर 

83. :ी. सजंु आधार वाड,े यांजकडून :- 

7भाग J. 12, सेFटर 2 येथे बी Vपुला लागनु व 

बौWद ?वहाराया मागील जागेत त4ण    मलुा-

मलु6ंसाठy Zयायामशाळा बांधणे. 
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84. :ी. सजुं आधार वाड,े यांजकडून :- 

7भाग J. 12 मWये भारतरXन डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर उदयान आहे. Xया उदयानामWये 

भारतरXन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उदयान असे 

चांग!या पWदतीने गेट तयार करणे. 
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85. :ी. सजंु आधार वाड,े यांजकडून :- 

7भाग J. 12 मWये शालेय ?वदया�या|ना व 

7भागातील मलुा-मलु6ंना खेळEयासाठy 7श3त 

�Jडांगणाची गरज आहे, परंत ु असे कुठलेह6 

�Jडांगण महानगरपा	लकेया मालक]चे नाह6. परंत ु

gान�दप हाय3कुलचे जे मोठे �Jडांगण आहे Xया 

�Jडांगणाची चांग!या पWदतीने डागडुजी क4न 

आमया 7भागातील सम3या दरु होऊ शकेल. तर6 

Xया �Jडांगणाची योuय ती डागडुजी क4न मलुा-

मलु6ंना खेळEयासाठy 7श3त �Jडांगण तयार 

करणे. 
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86. सौ. अजंल- अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

7भाग J. 62 मधील से.16ए मधील जुने दयनीय 

अव3थेत असलेले पदपथ व गटारे नZयाने 

बन?वणे. 
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87. सौ. अजंल- अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

7भाग J. 62 मधील फायर�{गेड त ेबी/3/24 से. 

15, गावदेवी म�ंदराकड े जाणा-या र3Xयावर6ल 

गटार व पदपथ नZयाने बांधणे. 
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88. सौ. अजंल- अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

7भाग J. 62 मधील नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेया शाळेत Qय.ु कॉलेज स4ु 

करEयात यावे जेणेक4न 3थाOनक ?वदया�या|ना 

?वदयालयीन (कॉलेज) 7वेशाबाबत गभंीर 7:न 

सटेुल. 
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89. सौ. �दपाल- सरेुश सकंपाळ, यांजकडून :- 

7भाग J. 35 मधील सेFटर-9 येथील घर�दा 

वसाहतीया बाहेर6ल ?व?वध पदपथांवर पेZहर 

cलॉक बसवनु नवीन सधुारणा करणे. 
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90. सौ. �दपाल- सरेुश सकंपाळ, यांजकडून :- 

7भाग J. 35 मधील सेFटर-7 व सेFटर-9, 

	सqपलेFस-घर�दा वसाहती मधील �नेेज लाईन 

खराब झा!या असनु नवीन �नेेज लाईन करणे. 
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91. सौ. �दपाल- सरेुश सकंपाळ, यांजकडून :- 

7भाग J. 35, घणसोल6, घर�दा �ी. गणेश 

सोसायट6 व ओमकार सोसायट6 यांना लागनु 

असणारा सक' ल लहान क4न ?वक	सत करणे. 

97 

स#ट%बर 

539 

09/09/2015 
मजंूर 

92. :ीम. ऋचा रामचPं पाट-ल, यांजकडून :- 

सानपाडा, सेFटर 10 येथ े भखुंड J. 24 व 25 

माक� टसाठy आर/0त आहे. तथे े अदयावत माक� ट 

उभारणे. 
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93. :ीम. ऋचा रामचPं पाट-ल, यांजकडून :- 

सानपाडा, सेFटर 11 येथे वाचनालयासाठy 

आर/0त भखुंड आहे. तथे े अदयावत वाचनालय 

उभारावे (भखुंड J. 1). 
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94. :ीम. ऋचा रामचPं पाट-ल, यांजकडून :- 

सानपाडा, सेFटर 10 येथे भखुंड J. 187 

समाजमदं6रासाठy भखुंड आहे. दोनवेळा भ	ुमपजुन 

झालेले आहे. तर6 लवकरात लवकर समाजमदं6र 

बांधणे. (लोकशाह6र अEणाभाऊ साठे भवन) 
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95. :ी. जग�दश नाना गवत,े यांजकडून :-  

7भाग J. 05, इलठणपाडा येथील 

समाजम�ंदराया जागेवर बहुउददेशीय इमारत 

बांधणे. 
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96. :ी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

7भाग J. 50, कोपरखरैणे, बोनकोड े येथील 

मासळी माक� ट, अगंणवाडी तसेच गरुांचा दवाखाना 

आहे. सदर दवाखा&यात नवी मुबंई qहणजेच 

पवुrचा बेलापरु ?वभाग येथील    शतेक-यांया 

ज	मनी शासनाने ?वक	सत के!याने शतेी काम बदं 

झाले. Xयामळेु शतेीच ेकाम करEयासाठy लागणा-या 

गरुांचे अि3तXव देखील कायमचे बदं झाले. Xयामळेु 

गरुांचा जो दवाखाना आहे Xया गरुांया 

दवाखा&याचा ताबा शासनाकड े आहे. सदर 

दवाखा&याबाबत नवी मुबंई महानगरपा	लकेने 

पIZयवहार क4न सदर दवाखा&याची जमीन नवी 

मुबंई महानगरपा	लकेकड ेवग' क4न �यावी. सदर 

�ठकाणी एक बहुउददेशीय इमारत बांधEयात यावी. 

सदर इमारतीमWये तळमज!यावर मासळी माक� ट, 

वर6ल मज!यावर जेLठ नागvरकांसाठy ?वरंगळुा 

क% � तसेच बोनकोड े गावात �ी. ?वठठल 4खमाई 

म�ंदर व गांवदेवी म�ंदरात वष�भर जे उXसव साजरे 

होतात. सदर उXसवासाठy जे भा?वक, वारकर6 

मडंळी, �कत'नकार येत असतात Xयांना नसैNग'क 

?वधी तसेच आराम करEयासाठy या बहुउददेशीय 

इमारतीत Xयांची आसन Zयव3था करणे. 
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97. :ी. Xगर-श का[हा \हाD,े यांजकडून :- 

7भाग J. 95, ने4ळ गाव येथील �ी. ?वकास 

ठाकुर यांया घरापासनु �ी. अशोक qहाI ेयांया 

घरापय|त गटार बांधणे. 

103 

स#ट%बर 

545 

09/09/2015 
मजंूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ6ण स7ं8!त �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ9ाय 

98. :ी. Xगर-श का[हा \हाD,े यांजकडून :- 

7भाग J. 95, ने4ळ गाव येथील मु̂ य 

चौकांमWये सरु0ेया �िLटकोनातनु सी.सी.ट6.Zह6. 

कॅमेरे बस?वणे. 
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99. :ी. Xगर-श का[हा \हाD,े यांजकडून :- 

7भाग J. 95, ने4ळ, सेFटर 20 येथील �दशा 

अपाट'म%ट पासनु त े 	शव�Iवेणी अपाट'म%ट पय|त 

गटाराची सधुारणा व पदपथ तयार करणे. 
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100. :ी. सरेुश �शवाजी कुलकण], यांजकडून :- 

7भाग J. 68 मWये एम.एस.ई.बी. चे पोल 

जवळपास 15 त े 20 वषा'पासनुचे जुने आहेत. 

येथील ?वदयतु खांब सडलेले आहेत. काह6 �ठकाणी 

?वदयतु खांब झुकलेले आहेत. Xयामळेु केबल तटुुन 

िज?वतहानी होEयाची शFयता नाकारता येत नाह6. 

तर6 सदरचे एम.एस.ई.बी. चे ओZहरहेड ?वदयतु 

वा�ह&या भ	ुमगत करणे. 
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101. :ी. सरेुश �शवाजी कुलकण], यांजकडून :- 

7भाग J. 68 मधील ड?ंपगं Vाऊंडया र3Xयाया 

दो&ह6 बाजूस गटार आ2ण अ3फा!ट6ंग करणे. 
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102. सौ. राधा सरेुश कुलकण], यांजकडून :- 

7भाग J. 73 मWये इं�दरानगर, गणेशनगर, 

आंबेडकरनगर, बोनसर6 गांव या पvरसरातील 

ओZहरहेड ?वदयतु वा�ह&यांमळेु अनेक अपघात 

झालेले आहेत. पावसाळयामWये ?वदयतु खांब 

कोसळुन अनेक जीव गेलेले आहेत. याकर6ता 

सदरचे ओZहरहेड वा�ह&या भ	ुमगत करणे. 
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103. सौ. राधा सरेुश कुलकण], यांजकडून :- 

7भाग J. 73, आंबेडकरनगर पvरसर हा 

औदयोNगक पटटयामWये येत अस!याने येथ े

अवजड वाहनांची सतत ये-जा असत.े या �ठकाणच े

र3त ेखराब झालेले आहेत. तर6 डी-293 व डी-268 

येथील र3Xयाचे अ3फा!ट6ंग क4न र3त ेबन?वणे. 
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104. :ीम. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

�दवाळे गावातील मछyमाक� ट तोडुन न?वन बांधणे. 
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105. :ीम. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

से. 11 येथील गटर आ2ण फुटपाथ न?वन बांधणे. 
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106. :ीम. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

से. 19 येथील र3Xयाची द4ु3ती करणे. 
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107. सौ. पनुम �मथुन पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 106 मधील मोडकळीस आलेल6 नवी 

मुबंई महानगरपा	लकेची सलुभ शौचालये नZयाने 

बांधणे. 
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108. सौ. पनुम �मथुन पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग J. 106 मधील बेलापरु गावया 

पि:चमेकडील उरण हायवे रोड थांबा त े बेलापरु 

गाव बस थांबा अशा उरण-दादर रोडवर 3कायवॉक 

बांधणे. 
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109. सौ. पनुम �मथुन पाट-ल, यांजकडून :- 

बेलापरु गाव से-20 येथील र3Xयांचे द4ु3ती क4न 

डांबर6करण करणे. 

115 

स#ट%बर 

557 

09/09/2015 
मजंूर 

110. :ी.सोमनाथ Xचतंामण वाHकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 74 मधील सानपाडा सेFटर 10 आ2ण 

सेFटर 6 मधील सव' पदपथांची द4ु3ती करणे. 
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111. :ी.सोमनाथ Xचतंामण वाHकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 74 मधील सानपाडा सेFटर 10 येथ े

अ�या	सका क% � उभारणे. 
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112. :ी.सोमनाथ Xचतंामण वाHकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 74 मधील सानपाडा सेFटर 6 येथील 

	सडको वा2णQय 0Iेातील Oनयोजीत सलुभ 

शौचालय भखुंडावर सलुभ शौचालय तसेच 

3नानगहृ उभारणे. 
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113. सौ. कोमल सोमनाथ वाHकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 75 मधील ?वकास पाट6ल चौकासमोर 

आर/0त भखुंडावर उदयान उभारणे. 
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114. सौ. कोमल सोमनाथ वाHकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 75 मWये पार	सक बँक, सानपाडा 

अडंरपास, �ी. गजानन महाराज चौक या �ठकाणी 

?वदयतु हायमा3ट उभारणे. 
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115. सौ. कोमल सोमनाथ वाHकर, यांजकडून :- 

7भाग J. 75 गावदेवी मदैान त े सानपाडा रे!वे 

3टेशन पय|तया पदपथाची द4ु3ती क4न नवीन 

पदपथ तयार करणे. 
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116. :ीम. संगीता राजबल- यादव, यांजकडून :-  
7. J. 06, यादवनगर, देवीधामनगर येथे गटर व 

पदपथ बन?वणे.  
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117. :ीम. संगीता राजबल- यादव, यांजकडून :-  
7. J. 06, यादवनगर येथे मोठy पाईपलाईन 

(जलवा�हनी) टाकणे. 
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118. :ीम. संगीता राजबल- यादव, यांजकडून :-  
7. J. 06, यादवनगर, जयभवानीनगर येथे गटर 

द4ु3ती करणे. 
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119. सौ. जय:ी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

7भाग J. 86, सारसोळे व पvरसरातील 

नागvरकांचे �Wदा3थान असणारे बामणदेव हे 

�ठकाण धारण तलावाकड े जाणा-या र3Xयालगत 

अस!याने या र3Xयाचे डांबर6करण करणे. 
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120. सौ. जय:ी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

7भाग J. 86, सेFटर-6 येथील उदयानातील 

असलेल6 दरुाव3था सधुारणे. 
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121. सौ. जय:ी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

7भाग J. 86, सारसोळे गांव सेFटर-6 

पvरसरातील मु̂ य व अतंग'त र3Xयांचे डांबर6करण 

करणे. 
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122. :ीम. क�वता चंPकांत आग_ड,े यांजकडून :- 

7भाग J. 80, मधील महाXमा गांधीनगर, रमेश 

मेटल Fवार6 या पvरसरातील सन 2000 पय|तच े

अNधकृत झोपडीधारकांस महाराLM शासन 

Oनण'यानसुार घरोघर6 नळ योजना अतंग'त महाXमा 

गांधीनगर येथे ओZहर टकॅ बांधून र�हवाशांना 

पाणी परुवठा करणे. 

128 

स#ट%बर 

567 

09/09/2015 
मजंूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ6ण स7ं8!त �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ9ाय 

123. :ीम. क�वता चंPकांत आग_ड,े यांजकडून :- 

7भाग J. 80, येथील एल.पी. नाका जFशन येथ े

साव'जOनक शौचालय व 7वाशी Oनवारा शडे 

नस!यामळेु येथ े7वाशांचे व औदयोNगक पvरसरात 

जाणारे म�हला नागvरकांची गरैसोय होत आहे. 

Xयांया स?ुवधेकर6ता शौचालय व 7वाशी Oनवारा 

शडे बांधणे. 
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124. :ीम. क�वता चंPकांत आग_ड,े यांजकडून :- 

7भाग J. 80, मधील नवी मुबंई महानगरपा	लका 

शाळा J. 16 मधील ?वदयाथr शाळेचा पट 

दरवषr7माणे वाढत आहे. ?वदयाथr यांना 

बसEयाकर6ता वग' अपरुा पडत आहेत. Xयामळेु 

7भागातील ?वदयाथा|ना शाळेमWये 7वेश नाकारले 

जात आहे. ?वदया�या|या स?ुवधेकर6ता शाळेवर6ल 

छतावर प¡यांचे शडे बांधुन चार वग' उभारणे. 
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125. :ी. घन:Oयाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका पvरवहन उपJमामWये 

शालेय ?व�याथr मा	सक पासमWये केलेल6 

अवा3तव भाडवेाढ कमी करणे. 

131 

स#ट%बर 

570 

09/09/2015 
मजंूर 

126. :ी. घन:Oयाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका पvर0Iेात मोठया 

7माणात अनNधकृतपणे ड{ेीज टाकले जात असनू 

Xयाला पायबदं घालणे. 
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127. :ी. सनुील बाळाराम पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 92, दारावे येथे िज!हा पvरषद 

कालावधीतील Zयायामशाळा बांधEयात आल6 असनु 

सदर Zयायामशाळा नाद4ु3त झालेल6 आहे. अशा 

ि3थतीत पvरसरातील यवुक सदर Zयायामशाळेत 

Zयायाम करEयासाठy येत असतात. Xयांया 

िज?वतलेा धोका Oनमा'ण होऊ नये qहणून आपण 

सदर जागेची पाहणी क4न Xया�ठकाणी यवुकांसाठy 

ससुQज Zयायामशाळा, जेLठ नागvरकांसाठy 

?वरंगळुा क% � व वाचकांसाठy वाचनालय अशी 

ससुQज दमुजल6 इमारत बांधणे. 
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128. :ी. सनुील बाळाराम पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 92, दारावे येथे काह6 �ठकाणी 

पाEयाचा Oनचरा होEयासाठy कचा नाला करEयात 

आला आहे. तसेच काह6 �ठकाणी गटारे नाद4ु3त 

झालेल6 आहेत. Xयामळेु पाEयाचा Oनचरा बरोबर 

होत नाह6. पvरणामी पाणी साठून डासांची उXप;ी 

होत.े qहणून Xया�ठकाणी पFका 3व4पाची 

आर.सी.सी. गटारे बांधणे. 

134 

स#ट%बर 

573 

09/09/2015 
मजंूर 

129. :ी. सनुील बाळाराम पाट-ल, यांजकडून :- 

7भाग Jमांक 92, दारावे येथे रे!वे फाटक बदं 

करEयात आले आहे. Xयामळेु नागvरकांना प	लकड े

जाEयासाठy दोन �कलोमीटर अतंर चालत जावे 

लागत.े पvरणामी नागvरक रे!वे Jॉ	सगंचा उपयोग 

क4न घेत आहेत. Xयामळेु अनेकवेळा अपघात 

होऊन िज?वतहानी झालेल6 आहे. रे!वे 7शासनाने 

फाटक बदंचा पया'य qहणून अडंरपास Zयव3था 

क4न ठेवEयात आल6 आहे. तर6 सदर जागेची 

पाहणी क4न भ?वLयामWये िज?वतहानी होऊ नये 

qहणून अडंरपास र3ता तयार करणे. 
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