
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 10/07/2015 रोजी भरले!या माहे जून 

म�ह#याची तहकुब सव(साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं./0त आ2ण 

मसुदा 3व4पात खाल6ल7माणे आहे. :- 

�वषय �. 01.  

�दनांक 10 जुलै 2015 

महारा$% महानगरपा	लका अ;ध<नयमाया कलम 5(2)(ब) अ#वये, 

नाम<नद?शना@वारे 5 नाम<नद?	शत  सद3यांची  नेमणूक करणे. 

ठराव �. 01. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

महाराAB महानगरपा	लका (नाम<नद?	शत सद3यांची अह(ता व 

<नयुCDया) <नयम, 2012 अ#वये, मा#यता7ा0त प/ांच े Eकंवा 

गटांच ेतौल<नक संHयाबळ Jवचारात घेऊन संHयाबळाया 7माणात 

महाराAB महानगरपा	लका अ;ध<नयमाया कलम 5(2)(ब) अ#वये, 

नाम<नद?शना@वारे जा3तीत जा3त  05 उमेदवारांची नाम<नद?	शत 

सद3य Nहणून <नयुCती करावयाची आहे. 
 

महाराAB महानगरपा	लका (नाम<नद?	शत सद3यांची अह(ता व 

<नयुCDया) (सुधारणा) <नयम, 2012 अ#वये, <नयम 5 नुसार 

महानगरपा	लका आयुCत, महानगरपा	लकेतील सभागहृ नेता, 

Jवरोधी प/नेता आ2ण 7Dयेक मा#यता 7ा0त अथवा नQदणीकृत 

प/ांया Eकंवा गटांया नेDयांकडून 73ताJवत के!या7माणे खाल6ल 

05 सद3यांची �दनांक 10 जुलै 2015 पासून उपरोCत 

अ;ध<नयमाया कलम 5(2)(ब)  अ#वये, नाम<नद?शना@वारे Sरतसर 

<नयुCती करावयाची आहे  

'नण�य - 5 नाम'नद)�शत  सद,यांची  नेमणूक 

�वषय �. 02.  

�दनांक 10 जुलै 2015 

महानगरपा	लकेने पSरवहन स	मती सद3य Nहणून नेमणूक केले!या 

सद3यांपैकU महाराAB महानगरपा	लका अ;ध<नयमाया कलम 25 

(5) अ#वये, पSरवहन स	मतीचे खाल6ल सहा सद3य, �दनांक 1 जुलै 

2015 रोजी मVया#ह6 <नवWृ होतील, असा अहवाल या@वारे 

महानगरपा	लकेया मा�हतीसाठX सादर करYयात येत आहे :- 

1. Zी. रामनाथ काथोड भोईर,  

2. Zी. गणेश गंगाराम Nहा\,े  

3. Zी. मुकेश सोमा गायकवाड, 

4. Zी. Zीकांत भगवान भोईर,  

5. Zी. अ#वर मोहNमद शखे, 

6. सौ. सुदश(ना अ<नल कौ	शक." 

(ब) महाराAB महानगरपा	लका अ;ध<नयमाया कलम 25 (2) आ2ण 

(7) सह वाचावयाया कलम 31 अ (2) अ#वये, नाम<नद?शना@वारे 

�दनांक 01 जुलै 2015 (मVया#ह6) पासून पुढ6ल कालावधी कर6ता 

पSरवहन स	मतीवर 6 सद3यांची * * नेमणूक करणे.   

'नण�य - प3रवहन स�मतीवर 6 सद,यांची नेमणूक   



�वषय �. 03.  

�दनांक 10 जुलै 2015 

महानगरपा	लकेच े �दनांक 17 माच( 2015 रोजीच ेइ<तवतृ कायम 

करYयात आले. 

'नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 04.  

�दनांक 10 जुलै 2015 
78नो:रे 

'नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 05.  

�दनांक 10 जुलै 2015 

आरोbय Jवभागाया साव(ज<नक 4bणालय, वाशीसाठX 04 नवीन 

4bणवा�हका खरेद6 करYयाया 73तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

12/05/2015 चे प\ �.नमंुमपा/वाहन/159/2015. 

ठराव �. 02. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लका आरोbय Jवभागाया साव(ज<नक 

4bणालय, वाशीसाठX 04 नवीन 4bणवा�हका 73तावात नमूद 

करYयात आले!या बाबींसह साव(ज<नक जा�हराती@वारे <नJवदा न 

मागवता शासकUय दराने मे. फोस( मोटस( 	ल	मटेड या उDपादक 

कंपनीकडून खरेद6 करYयासाठX येणाeया अदंािजत खचा(ची रCकम 

4. 43 लाख, 21 हजार, 672 मा\ इतCया खचा(स, 

सुचJव!या7माणे, 7शासकUय मंजुर6 देYयात यावी. 

'नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 06.  

�दनांक 10 जुलै 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया मा. बा. 4bणालय, ऐरोल6, 

कोपरखरैणे, तुभ? व ने4ळ साठX एकुण 04 नवीन 4bणवा�हका 

खरेद6 करYयाया 73तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 01/06/2015 

च ेप\ �. नमंुमपा /वाहन/ 131 /2015. 

ठराव �. 189. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

आयुCतांच े �दनांक 17/06/2015 च े प\ �. 

नमंुमपा/वाहन/209/2015 ल/ात घेता 7,तुत �वषय मागे घे>यात 

आला आहे असे समजYयात याव.े 

'नण�य - मागे घेतला 

तां.का. �.  01 

�दनांक 10 जुलै 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया नुतन मुHयालयातील हाऊस 

Eकपींगची कामे कं\ाट6 तDवावर करणेबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

16/06/2015 च ेप\ �. नमंुमपा/घकiय/434/2015. 

ठराव �. 189. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया नुतन मुHयालया अतंग(त व पSरसर 

हाऊस Eकपींगया कामाकर6ता वाJष(क (313 �दवसांकर6ता) 

73तावात नमूद करYयात आले!या बाबींसह एकूण रCकम 4. 1 

कोट6, 51 लाख, 88 हजार, 981 मा\ x 5 वष( = 4. 7 कोट6, 

59 लाख, 44 हजार, 905 मा\ इतCया खचा(स, व घाऊक 

महागाई <नद?शांकानुसार 7तीवषn मा. आयुCतांया 3तरावर 

पSरगणना क4न संबं;धतास वष(<नहाय काया(देश <नग(	मत करणे व 

तDसंबं;धची देयके अदा करणेसाठX, सुचJव!या7माणे, 7शासकUय 

मंजुर6 देYयात यावी. 

'नण�य - मंजूर 



तां.का. �. 02 

�दनांक 10 जुलै 2015 

Zी. सoयद पीर फEकरा यांच े �द. 25/10/2013 रोजीच े <नवेदन 

मा. सव(साधारण सभेपुढे <नण(यासाठXठेवणेबाबत 

ठराव �. 190. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

आयुCतांच े �दनांक 17 जून, 2015 रोजीया प\ा@वारे Zी.सoयद 

पीर फकUरा यांच े �दनांक 25/10/2013 रोजीच े <नवेदन 

मा.सव(साधारण सभेपुढे <नण(यासाठX ठेवणे बाबतच ेप\ सादर केले 

आहे. सदर प\ात Zी.सoयद पीर फकUरा यांनी सpट झJेवयस( 

हाय3कूल, से.3, ने4ळ येथील अन;धकृत बांधकाम हटJवणे 

बाबतची मो�हम �दनांक 29 मे, 2012 रोजी घेYयात आल6 होती. 

सदर मो�हमेया वेळी Zी.संतोष देवा0पा शrेट6, नगरसेवक, 7भाग 

�.72 यांनी ह3त/ेप के!यामुळे Dयांच े नगरसेवक पद महाराAB 

महानगरपा	लका अ;ध<नयमच ेकलम 10(1-ड) अ#वये र@द करणे 

बाबत सदर <नवेदनात नमुद करYयात आले आहे. आयुCतांनी 

�दनांक 25/03/2015 रोजी पार6त केलेला आदेश जोडप\-ड नुसार 

प\ासोबत जोडला आहे. Jव@यमान ि3थतीत Zी.संतोष देवा0पा 

शrेट6 महानगरपा	लकेचे सद3य नस!यामुळे सदर प\ सभागहृाया 

द@तरA दाखल करYयात यावे.          

'नण�य - द0तर6 दाखल 

तां.का. �. 03 

�दनांक 10 जुलै 2015 

जएनएनयुआएम अतंग(त पSरवहन उप�माया 185 बसया 

संचलनात व देखभाल द4ु3ती कSरता येणार6 अपे./त तुट 

(operational cosses) नवी मंुबई महानगरपा	लकेने पSरवहन 

उप�मास अनुदान 3व4पात देणेबाबत(पSरवहन स	मतीचा �द. 11 

जून 2015) ठ. �. 12 

ठराव �. 191. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

जेएनएनयुआरएम अतंग(त पSरवहन उप�माया 185 बसया 

संचलनात व देखभाल द4ु3ती कर6ता 73तावात नमूद करYयात 

आले!या बाबींसह येणार6 अपे./त तुट (Operational Losses) 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेने पSरवहन उप�मास अनुदान 3व4पात 

Jवतर6त करYयाचा हमी 73ताव, महाराAB महानगरपा	लका 

अ;ध<नयम कलम 2 (70) आ2ण कलम 341 नुसार, 

सुचJव!या7माणे, मंजुर6 देYयात यावी 

'नण�य - मंजूर 

तां.का. �. 04 

�दनांक 10 जुलै 2015 

उव(Sरत मतदार (Residual Voters) यांच ेनावे वगळYयाबाबत. 

ठराव �. 192. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

150 ऐरोल6 Jवधानसभा मतदारसंघ व 151 बलेापुर Jवधानसभा 

मतदारसंघातील 73तावात नमूद करYयात आले!या बाबींसह 

उव(Sरत मतदार (Residual Voters) यांची नांवे वगळYयास, 

द@तरA दाखल करYयात यावे. 

'नण�य - द0तर6 दाखल 

तां.का. �. 05 

�दनांक 10 जुलै 2015 

कp � शासन पुर3कृत 3माट( 	सट6 व अमतृ योजना 7क!पाची 
अमंलबजावणी करYयाबाबत 



ठराव �. 193. 

�दनांक 10 जुलै 2015 

कp � शासन पुर3कृत 3माट( 	सट6 व अमतृ योजना 7क!पाची 

अमंलबजावणी करYयाची काय(वाह6 शासन 3तरावर सु4 असुन 

सदर शहर <नवडYयासाठX 3पधा(Dमक Jव�हत गुणांक तCता 

(3कोअर काड() भ4न 7वेश प\ रा�य शासनाकड े सादर 

करYयासाठX 73तावात नमूद करYयात आले!या बाबींसह 

महापा	लकेस 3माट( 	सट6 अतंग(त पाच वषा(या कालावधीकर6ता 

7<तवषn 4. 50 कोट6 इतका <नधी 3व�ह3सा Nहणून उभा 

करYयास तसेच 3माट( 	सट6 अ	भयानांतग(त 5 वषा(या 

कालावधीकर6ता 7ती वष( 4. 200 कोट6 इतका <नधी खच( क4 

शकेल याबाबत महानगरपा	लकेया काय(कार6 /मतेचा व 

<नयोजनाचा तपशील सादर करYयास व 3माट( 	सट6 

अ	भयानामVये नागSरकांचा सहभागाबाबत <नयोजन क4न सदर 

7क!प राबJवYयासाठX, सुचJव!या7माणे, मंजुर6 देYयात यावी 

'नण�य - सवा(नुमते मंजूर 

 



महानगरपा	लकेने मंजूर केले!या आ2ण उ;चत काय(वाह6साठX मा. आयुCताकड ेपाठJवले!या 

स#मा. नगरसेवकांया ठरावांची याद6.   

                      

          

अ.

�. 

नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 
�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ7ाय 

1. डॉ. Iी. जयाजी के. नाथ, यांजकडून :-महाराAB 

महानगरपा	लका अ;ध<नयमाया अनुसुचीया 

7करण 2 मधील <नयम 4अ मVये खाल6ल7माणे 

फेरबदल करणे.  

अनसुूची मधील जनुी तरतुद नवीन 7,तावीत तरतुद 

4अ  �वशेष स�मतीची रचना:- 

1. म�हला व बालक!याण 
स	मती 

2. आरोbय पSरर/ण व 
व@ैयEकय सहाoय स	मती 

3. पाणी परुवठा व 
मल<न:3सारण स	मती 

4. �Uडा व सां3कृ<तक 
काय(�म स	मती 

5.समाजक!याण व झोपडपrट6 
सुधारणा स	मती 

6. Jवधी स	मती 

 

4अ  �वशेष स�मतीची रचना:- 

1. म�हला व बालक!याण 
स	मती 

2. आरोbय पSरर/ण व 
व@ैयEकय सहाoय स	मती 

3. पाणी परुवठा व 
मल<न:3सारण स	मती 

4. �Uडा व सां3कृ<तक 
काय(�म स	मती 

5. समाजक!याण व 
झोपडपrट6 सुधारणा स	मती 

6. Jवधी स	मती 

7. Jव@याथn व यवुक क!याण 
स	मती 

8. उ@यान व शहर 
सुशो	भकरण स	मती   

 

7 

जून 

4 

10/07/2015 
मंजूर 

2. ॲड सौ. अपणा� न�वन गवते, यांजकडून:- 
"म�हला व बालकPयाण स�मती" �ह Jवशषे 

स	मती 3थापन करणे. 

8 

जून 

5 

10/07/2015 
मंजूर 

 

3. Iी. जयाजी  के. नाथ, यांजकडून:-  

"आरोQय प3ररFण व वैRयSकय सहाTय स�मती" 

�ह Jवशषे स	मती 3थापन करणे. 

9 

जून 

6 

10/07/2015 
मंजूर 

4. Iी. र�वUं उWदव इथापे, यांजकडून:- 

"पाणीपुरवठा व मल'न:,सारण स�मती" �ह 

Jवशषे स	मती 3थापन करणे. 

10 

जून 

7 

10/07/2015 
मंजूर 

 

5. Iी. YगरAश काZहा [हा\,े यांजकडून :- 

"S�डा व सां,कृ'तक काय��म स�मती"  �ह 

Jवशषे स	मती 3थापन करणे. 

11 

जून 

8 

10/07/2015 
मंजूर 

 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ7ाय 

6. सौ. संYगता वसंत वा,के, यांजकडून :- 

"समाजकPयाण व झोपडप_टA सुधार स�मती"  
�ह Jवशषे स	मती 3थापन करणे. 

12 

जून 

9 

10/07/2015 
मंजूर 

 

7. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटAल, यांजकडून :-  

"�वYध स�मती" �ह Jवशषे स	मती 3थापन करणे. 

13 

जून 

10 

10/07/2015 
मंजूर 

 

8. Iीम. 7bा 7भाकर भोईर, यांजकडून :- 
"�वRयाथc व युवक कPयाण स�मती" �ह Jवशषे 

स	मती 3थापन करणे. 

14 

जून 

11 

10/07/2015 
मंजूर 

 

9. Iीम. �दdया वैभव गायकवाड, यांजकडून :-  

"उRयान व शहर सुशो�भकरण स�मती" �ह Jवशषे 

स	मती 3थापन करणे. 

15 

जून 

12 

10/07/2015 
मंजूर 

 

10. Iी. सुरेश �शवाजी कुलकणc, यांजकडून :- 

"वFृ7ाYधकरणा" ची 3थापना करणे. 

16 

जून 

13 

10/07/2015 
मंजूर 

 

11. Iी. �वनोद �वनायक [हा\,े यांजकडून :- 

नवी मंुबईतील Cवीन नकेलेस समजला जाणारा 

पामबीच माग( हा करावे गावासाठX मDृयुचा 
सापळा ठरला आहे. पामबीच माग( चालु 

झा!यापासुन आज पय�त मोठया 7माणात 

अपघात झाले असुन DयामVये करावे गावातील 

काह6जणांना अपघाती मDृयु सुVदा आलेला आहे. 

तर6 करावे गावातील मिछमारांसाठX भुयार6 माग( 

बांधणे. 

17 

जून 

14 

10/07/2015 
मंजूर 

 

12. Iी. �वनोद �वनायक [हा\,े यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आपDकाल6न 

Jवभाग समजला जाणारा अिbनशमन दलामVये 

कम(चार6 भरती करताना पा	लका ह@द6तील 50 

टCके 7क!प�3त व 50 टCके 3था<नकांची 

भरती करYयात यावी. तसेच संपुण( महापा	लका 

भरतीमVये सुVदा अशा7कारे आर/ण ठेवणे. 

18 

जून 

15 

10/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ7ाय 

13. Iी. �वनोद �वनायक [हा\,े यांजकडून :- 

नवी मंुबईतील मुळ शतेक-याची संपुण( शतेजमीन 

महाराAB शासनाने नवी मंुबई Jवकास 

7क!पाकर6ता 	सडकोसाठX संपा�दत केल6. 

Dयामुळे येथील शतेकर6 7क!प�3त झाले. Dयात 

	सडकोने नवी मंुबई शहर वसJवताना येथील 

काह6 भुखडं खाजगी शै/2णक सं3था व खाजगी 

वै@यकUय सं3था यांना शाळा, महाJव@यालय, 

हॉ3पीटल बांधYयासाठX अ!पदरात वाटप केलेले 

आहेत. आताया महागाईया 7माणात शाळेमVये 

भरमसाठ फU डोनेशन तसेच हॉ3पीटल वै@यकUय 

उपचारासाठX भरमसाठ पैशाची मागणी होत 

असते. स#मा. आयुCत साहेब 	सडको 

महामंडळाया संचालक मंडळावर पद	सVद 

संचालक आहेत. तर6 स#मा. आयुCत साहेबांनी 
	सडको संचालकाया बोड( 	मट6ंग मVये येथील 

7क!प�3तासाठX खाजगी शाळा, महाJव@यालयात 

मोफत 7वेश, मोफत 	श/ण तसेच खाजगी 

हॉ3पीटल मोफत वै@यकUय उपचार ठेवणे 

बाबतचा ठराव मंजूर क4न सदर ठराव 

शासनाया मा#यतेसाठX पाठJवणे. 

19 

जून 

16 

10/07/2015 
मंजूर 

 

14. सौ. मंदाSकनी रमाकांत [हा\,े यांजकडून :- 

7भाग �. 24 मVये अपुरा पाणी पुरवठा होत 

अस!यामुळे 7भागामVये नवीन भु	मगत व 

उच3तर6य जलकंुभ <नमा(ण करणे.  

     20 

जून 

17 

10/07/2015 
मंजूर 

 

15. सौ. मंदाSकनी रमाकांत [हा\,े यांजकडून :- 

ठाणे-बेलापुर रोड येथनू रबाळे व गो�ठवल6 

गावांमVये येYयासाठX ठाणे-बेलापूर रोड भुयार6 

माग( <नमा(ण करणे.  

     21 

जून 

18 

10/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
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�दनांक 
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16. सौ. मंदाSकनी रमाकांत [हा\,े यांजकडून :- 

7भाग �. 24 मVये म�हला सशCतीकरण 

करYयासाठX से.29 मVये 	सडकोकडून भुखडं 

ह3तांतर क4न Dया �ठकाणी बहुउ@दे	शय इमारत 

बांधणे.  

     22 

जून 

19 

10/07/2015 
मंजूर 

 

17. सौ. तनुजा Iीधर मढवी, यांजकडून :- 

शहर6करणामुळे जुईपाडा गावात जाणारा र3ता 

कुठे आहे ते समजत नाह6. 7भाग �मांक 83 

येथील जुईपाडयाच े गावदेवी मैदान व मराठX 

शाळा �. 17 यांया मधनु जुईपाडा गावात 

जाणारा र3ता या �ठकाणी जुईपाडा गावाचे 

7वेश@वार बनवावे. 

     23 

जून 

20 

10/07/2015 
मंजूर 

 

18. सौ. तनुजा Iीधर मढवी, यांजकडून :- 

जुईनगर सेCटर 23 येथील भाजी व मासळी 

माक? ट समोर6ल �या गावदेवी मैदानात धा	म(क 

काय(�म होतात तेथे रा\ी बरेच लोक अधंाराचा 

फायदा घेऊन कोप-यात नशापान करतात. या 

मैदानातुन येYयाजाYयाचा र3ता असुन रा\ी 

ि3\यांना चालत जाणे 	भतीच े वाटते येथे रा\ी 

अधंारात भांडणेह6 होतात. Nहणुन Jवह6र6जवळील 

भागात हायमा3ट �दवे बसJव!यास या सव( 

सम3या दरु होतील तर6 येथे हायमा3ट �दवे 

JवनाJवलंब बसवावेत. 

     24 

जून 

21 

10/07/2015 
मंजूर 

 

19. सौ. तनुजा Iीधर मढवी, यांजकडून :- 

जुईनगर सेCटर 23 येथील शाह6र कृAणा 

उ@यानाची पार ददुशा( झालेल6 आहे. येथे मुलांना 

खेळYयासाठX <नर<नराळी पाळणी बसJवYयाची 

iयव3था करावी तसेच चार6 बाजंुना कड-ेकडने े

फरशा बसवुन EफरYयाची iयव3था करावी तसेच 

येथे एक Jवरंगुळा कp � बनवावे. 

     25 

जून 

22 

10/07/2015 
मंजूर 
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नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 
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20. Iी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ गावामधील गणपत शठे पाट6ल नागर6 

आरोbय कp � येथील इमारती मधील दसु-या 

माळयाच ेबांधकाम क4न Eकमान 10 खाटांचा 

दवाखाना बांधणे. 

     26 

जून 

23 

10/07/2015 
मंजूर 

 

21. Iी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ गाव येथील 3मशाना जवळील असलेल6 

iयायामशाळा Jवटा, 	समpट, प�याची बांधलेल6 

असुन मोडकळीस आलेल6 आहे. सदरची 

इमारत तोडून नवीन बांधणे. 

     27 

जून 

24 

10/07/2015 
मंजूर 

 

22. Iी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :- 

ने4ळ गाव येथील शालेय इमारती लगत 

अगंणवाडीसाठX 	समpट प�याची बांधलेल6 वा3तु 

असून मोडकळीस आलेल6 आहे. Dया�ठकाणी 

मोठा अपघात (दघु(टना) होऊ शकतो Nहणून 

ताDकाळ सदरची वा3तु तोडून 	शरवणे येथे 

बांधYयात आले!या कला कp �ासारखी इमारत 

बांधYयात यावी जेणेक4न तळमजला येथे 

शालेय Jव@या�या�साठX 3टेजची iयव3था होईल 

व प�ह!या मज!यावर अंगणवाडी भरJवणे. 

     28 

जून 

25 

10/07/2015 
मंजूर 

 

23. सौ. �दपा राजेश गवते, यांजकडून :- 

7. �. 3, गणपतीपाडा येथे अ<तउच 

दाबाया (High Tension) व उच दाबाया 

(Low Tension) Jव@यतु वा�ह#या भू	मगत 

करणे. 

     29 

जून 

26 

10/07/2015 
मंजूर 

 

24. सौ. �दपा राजेश गवते, यांजकडून :- 

7. �. 3, गणपतीपाडा, फुलेनगर, 

साJव\ीनगर, गणेशनगर, दगुा(नगर, 

आंबेडकरनगर व �बदं ूमाधव नगर येथे मोठया 

iयासाया जलवा�ह#या (Pipe Line) टाकणे. 

     30 

जून 

27 

10/07/2015 
मंजूर 
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25. सौ. �दपा राजेश गवते, यांजकडून :- 

पर्. �. 3, गणपतीपाडा, फुलेनगर, 

साJव\ीनगर, गणेशनगर, दगुा(नगर, 

आंबेडकरनगर येथे मल<न:3सारण वा�ह#या 

(Sewerage Lines) टाकणे. 

     31 

जून 

28 

10/07/2015 
मंजूर 

 

26. Iी. न�वन मोरे8वर गवत,े यांजकडून :- 

7. �. 4, JवAणुनगर, पढंर6नगर, Jवजयनगर, 

रामजी आंबेडकर व साठेनगर येथे 

मल<न:3सारण वा�ह#या (Sewerage Line) 

टाकणे. 

     32 

जून 

29 

10/07/2015 
मंजूर 

 

27. Iी. न�वन मोरे8वर गवत,े यांजकडून :- 

JवAणुनगर, पंढर6नगर, Jवजयनगर, रामजी 

आंबेडकरनगर, साठेनगर, संजय गांधीनगर, 

नामदेव नगर, कृAणवाडी व �दघा गाव येथे 

मोठया iयासाया जलवा�ह#या (Pipe Lines) 

टाकणे. 

     33 

जून 

30 

10/07/2015 
मंजूर 

 

28. Iी. न�वन मोरे8वर गवत,े यांजकडून :- 

7. �. 4, �दघा येथील पंढर6नगर येथे G+2 

बहुउ@देशीय इमारत (तळमजला- समाजमं�दर, 

1 ला मजला iयायामशाळा व 2 रा मजला 

वाचनालय) बांधणे. 

     34 

जून 

31 

10/07/2015 
मंजूर 

 

29. ॲड सौ. अपणा� न�वन गवते, यांजकडून :- 

7. �. 9, संजय गांधीनगर, �दघा येथे पदपथ 

आ2ण गटारे बांधणे तसेच संजय गांधीनगर ते 

नामदेवनगर-ल�मीचाळ येथील नiयाने 

बांधले!या मोठया गटारास लोखडंी रेल6ंग 

बसJवणे. 

     35 

जून 

32 

10/07/2015 
मंजूर 

 

30. ॲड सौ. अपणा� न�वन गवते, यांजकडून :- 

7. �. 9, संजय गांधीनगर ते THOMPSON 

PRESS येथे नागSरकांना र3ता 

ओलांडYयासाठX (FOOT OVER BRIDGE) 

पादचार6 पथ बांधणे. 

     36 

जून 

33 

10/07/2015 
मंजूर 
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31. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

7. �. 82, मधील गाड(न, तलाव, गावदेवी 

चौक, रे!वे पटर6, जुईनगर 3टेशन या �ठकाणी 

सुर/तेसाठX सी. सी. ट6. iह6. कॅमेरे लावणे. 

     37 

जून 

34 

10/07/2015 
मंजूर 

 

32. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

7. �. 82, सेCटर 24, येथील 	शरवणे 

3मशानभुमी लगत खाल6 भुखडंावर साव(ज<नक 

शौचालय बांधणे. 

     38 

जून 

35 

10/07/2015 
मंजूर 

 

33. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

7. �. 82 मधील जे भुखडं 	सडकोकडून 

ह3तांतर6त झाले आहे Eकंवा 

महानगरपा	लकेकड े आहे Dया जागेवर 

अ@यावत डाकघर, iयायामशाळा व वाचनालय 

बांधणे. 

     39 

जून 

36 

10/07/2015 
मंजूर 

 

34. Iी. रंगनाथ कारभारA औटA, यांजकडून :- 

7. �. 84, ने4ळ सेCटर 2 मधील 0लॉट नं. 

29 वर6ल S.T.P. लवकर बंद करYयात यावी 

व Dया�ठकाणी ि3व	मगं पुल (Swimming 

Pool) व iयायामशाळा बांधणे. 

     40 

जून 

37 

10/07/2015 
मंजूर 

 

35. Iी. रंगनाथ कारभारA औटA, यांजकडून :- 

7. �. 84, ने4ळ सेCटर 2 व सेCटर 4 

मधील Tatu Over Head खाल6ल मोकळया 

जागेवर अन;धकृतपणे जागेचा वापर बंद क4न 

Dया �ठकाणी गाड(न व कार पाEक� ग करणे. 

    41 

जून 

38 

10/07/2015 
मंजूर 

 

36. Iी. रंगनाथ कारभारA औटA, यांजकडून :- 

7. �. 84 मधील सेCटर 4 मधील गाड(नच े

काम अDयाध<ुनक पVदतीने करणे. (वाशी 

सेCटर 17 मधील गाड(न 7माणे करणे.) 

     42 

जून 

39 

10/07/2015 
मंजूर 
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37. Iी. गणेश गंगाराम [हा\,े यांजकडून :- 

एन.आर.आय. समोर6ल पामबीच र3ता 

ओलांडYयासाठX कुठ!याच 7कारचा पया(यी 

माग( नस!याने Dया र3Dयाव4न नागSरक 

वाहने चकुवत र3ता ओलांडत असतात. आ2ण 

तो ओलांडत असताना Dया�ठकाणी बरेच 

अपघात झालेले आहेत. DयापैकU बहुतांशी 

लोकांना आपला जीव गमवावा लागला आहे. 

Dयामुळे भJवAयातील अपघात वाचYयासाठX व 

येथील लोकांच े 7ाण वाचवYयाया हेतून े

Dया�ठकाणी भुयार6 माग( बांधणे.  

     43 

जून 

40 

10/07/2015 
मंजूर 

38. Iी. गणेश गंगाराम [हा\,े यांजकडून :- 

सेCटर 46, 46अे पामबीच सJव(स रोडला 

सकाळी मॉ<न�ग वॉकसाठX हजारो नागर6क येत 

असतात DयामVये 3\ी-पु4ष, लहान मुले व 

जेAठ नागSरक तसेच Dया�ठकाणी 

एन.एम.एम.ट6. व बे3ट बसचा शवेटचा थांबा 

असून ते कम(चार6 देखील मोठया संHयेन े

ये-जा कर6त असतात. सदर �ठकाणी 

शौचालयाची iयव3था नाह6. तर6 तेथे 

कायम3व4पी असे सव( सुJवधायुCत 

साव(ज<नक शौचालय बांधणे. 

44 

जून 

41 

10/07/2015 

मंजूर 
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39. Iी. गणेश गंगाराम [हा\,े यांजकडून :- 

7भाग �. 111 मVये सेCटर 44, 44अे, 46, 

46अे, 50(जुना) व 58अे या 	सवूड मधील 

सेCटरचा समावेश आहे. तथाJप, सेCटर 44, 

44अे व 50 (जुना) या सेCटर मधील गटर 

आप!या मनपाकडून तयार केलेले असून, 

Dयावेळेला सदरच ेबांधकाम चांग!या दजा(च ेन 

झा!यामुळे बहुतांशी गटर तुटलेले असून, 

Dयावर6ल झाकणे देखील तुटलेल6 आहेत. गटर 

लहान आकारच ेअस!यामुळे झाकणाया जागे 

iय<तSरCत गटरमधील आतला गाळ 3वछ 

करता येत नाह6. पSरणामी पावसाळयात पाणी 

तुंब!याने र3Dयावर पाणी साठले जात.े तर6 

सदर गटरच े बांधकाम पु#हा नवीन पVदतीन े

मोठया आकाराच ेतसेच मजबुत /मतेच ेतयार 

करणे.  

45 

जून 

42 

10/07/2015 
मंजूर 

40. Iी. �वजय लgमण चौगुले, यांजकडून :-  

नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा �. 53 - 

;चचंपाडा येथील शाळेची पटसंHया ल/ात घेता 

व मा. मुHयाVयाJपका यांनी केले!या 

मागणीनुसार 04 वग( खोल6 वाढवुन 	मळावे. 

46 

जून 

43 

10/07/2015 
मंजूर 

41. Iी. �वजय लgमण चौगुले, यांजकडून :-  

7भाग �मांक 7, ;चचंपाडा नागर6 आरोbय 

कp � इमारतीया �ठकाणी 50 खाटांचे 

बालमाता 4bणालयाची नवीन इमारत बनJवणे.  

47 

जून 

44 

10/07/2015 
मंजूर 

42. Iी. �वजय लgमण चौगुले, यांजकडून :-  

7. �. 7, गणेशनगर मधील �यो<तल£ग चाळ 

येथील जुनी मोडकळीस आलेले साव(ज<नक 

शौचालय तोडुन �ाऊंड 0लस वन साव(ज<नक 

16 	सटस, शौचालय बनJवणे.    

48 

जून 

45 

10/07/2015 
मंजूर 

43. सौ. उषा पुhषो:म भोईर, यांजकडून :-  

7भाग �. 56, कोपर6गाव येथील 

मल<न:3सारण वा�हनी टाकणे व द4ु3ती 

करणे.  

49 

जून 

46 

10/07/2015 
मंजूर 
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44. सौ. उषा पुhषो:म भोईर, यांजकडून :-  

7भाग �. 56, कोपर6गाव येथील गावदेवी 

मैदानाची द4ु3ती व सुशो	भकरण करणे. 

50 

जून 

47 

10/07/2015 
मंजूर 

45. सौ. उषा पुhषो:म भोईर, यांजकडून :-  

7भाग �. 56, कोपर6गाव येथील गटार बांधणे 

व द4ु3ती करणे. 

51 

जून 

48 

10/07/2015 
मंजूर 

46. सौ. सरोज रो�हदास पाटAल, यांजकडून :-  

7. �. 101 मधील राहूलनगर झोपडपrट6 व 

बालतुबाई येथे सुमारे 250 नागर6कांची 

लोकव3ती असून तेथील 200 नागर6कांच े

मतदार याद6त नावे नQदवल6 आहेत. 

स@यि3थतीत सदर �ठकाणी 7ातJवधी साठX 

मनपा कडून देय सुJवधा उपल¤ध नाह6. 

येथील नागर6क उघडयावरच 7ातJवधी (शौच) 

करतात. Dयामुळे र�हवाशांच ेआरोbय धोCयात 

आले आहे. तर6 राहुलनगर व बालतुबाई से. 

21, 22 आयकर कॉलनी या �ठकाणी 

कायम3व4पी शौचालय ताDकाळ बांधYयात 

यावे जेणेक4न नागSरकांच े आरोbय अबा;धत 

राह6ल.   

52 

जून 

49 

10/07/2015 
मंजूर 

47. सौ. सरोज रो�हदास पाटAल, यांजकडून :-  

"7. �. 101 मधील आयकर वसाहत मधील 

मुHय र3Dयांच े व अतंग(त र3Dयाच े

डांबर6करण/	समpट काँ�Uट6करण करणे. 

53 

जून 

50 

10/07/2015 
मंजूर 

48. सौ. सरोज रो�हदास पाटAल, यांजकडून :-  

7. �. 101 मधील आयकर वसाहतीमधील 

पो	लस �बट चौकU समोर6ल उघडया 

खडयामVये काह6 वषा(पासुन सांडपाणी व दJुषत 

पाणी जमा होत आहे. Dयामुळे तेथील 

नागSरकांया आरोbयाला धोका <नमा(ण झाला 

आहे. सदर खडयाची योbय Jव!हेवाट लावून 

सदर �ठकाणया 3था<नक र�हवाशांना 

�हतकारक अशी उपाय योजना करणे.  

54 

जून 

51 

10/07/2015 
मंजूर 

49. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :-  

7. �. 13, ऐरोल6 येथे म�हला स/मीकरण 

कp � बांधणे. 

55 

जून 

52 

10/07/2015 
मंजूर 
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50. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :-  

7. �. 13, ऐरोल6 येथील जीण( झालेले 

अिbनशमन कp �ातील कम(चा-यांया इमारतीची 

पुन(बांधणी करणे.  

56 

जून 

53 

10/07/2015 
मंजूर 

51. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :-  

7. �. 13, ऐरोल6 येथील राजमाता िजजाऊ 

भोसले उ@यानामVये शौचालय बांधणे.  

57 

जून 

54 

10/07/2015 
मंजूर 

52. सौ. राधा सुरेश कुलकणc, यांजकडून :- 

7भाग �. 73, इं�दरानगर, गणेशनगर, 

आंबेडकरनगर, चनुाभrट6, बोनसर6 गांव इ. 

Jवभागातील नोडसमधील लोकसंHया पाहता 

लेाकसंHयेया मानानुसार सVया अि3तDवात 

असले!या शौचालयांची संHया अपूर6 पडत 

आहे. Dयामुळे र�हवाशी उघडयावर शौचास 

बसत आहेत. पSरणामी घाण व दगु�धीमुळे 

रोगराई पसरत.े या Jवभागातील लोकसंHया 

जा3त अस!याने या 7भागात (G+1) एकुण 

16 बैठकUच े असे एकुण 7 शौचालयांची 

आव¦यकता आहे. तर6 लोकसंHयेया 

7माणानुसार सiह? क4न इं�दरानगर, 

गणेशनगर, आंबेडकरनगर, चनुाभrट6, बोनसर6 

गांव इ. Jवभागातील नोडसमVये (G+1) 

बैठकUच ेएकुण 7 नवीन शौचालये बांधणे.   

58 

जून 

55 

10/07/2015 
मंजूर 
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53. सौ. राधा सुरेश कुलकणc, यांजकडून :- 

7भाग �. 73, इं�दरानगर, गणेशनगर, 

आंबेडकरनगर, चनुाभrट6, बोनसर6 गांव इ. 

Jवभागात सVया फCत इं�दरानगर येथे 

भु	मगत जलकंुभ अि3तDवात आहे. परंत ु

7भाग हा डQगरभागाचा आहे. Dयामुळे 

पाYयाया दाबावर पSरणाम होऊन उंच भागात 

पाणी चढत नाह6. तर6 येथे उच3तर6य 

जलकंुभाची आव¦यकता आहे. तर6 नवीन 

उच3तर6य जलकंुभ बांधYयात यावेत व 

Dयाच7माणे पाYयाची पाईपलाईन कमी 

/मतेची आहे. यामुळे सुVदा पाYयाचा दाब 

कमी असतो. पSरणामी पाYयाचा दाब कमी 

अ;धक होऊन पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाह6 

तर6 पाईपलाईनची 4ंद6 वाढवून नJवन 

पाईपलाईन टाकणे. 

59 

जून 

56 

10/07/2015 
मंजूर 

54. सौ. राधा सुरेश कुलकणc, यांजकडून :- 

7भाग �. 73, इं�दरानगर, गणेशनगर, 

आंबेडकरनगर, चनुाभrट6, बोनसर6 गांव इ. 

Jवभागातील §नेेज लाईन गटार तसेच 

पदपथांची अव3था खपुच दयनीय आहे. तर6 

या पुण( 7भागाचा सiह? क4न गटार व 

पदपथांची पुन(बांधणी करणे. 

60 

जून 

57 

10/07/2015 

 

मंजूर 
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55. Iी. सुरेश �शवाजी कुलकणc, यांजकडून :- 

7भाग �. 68, तुभ? 3टोअर (2) Jवभागातील 

नोडसमधील लोकसंHया पाहता लोकसंHयेया 

मानानुसार सVया अि3तDवात असले!या 

शौचालयांची संHया अपुर6 पडत आहे. Dयामुळे 

र�हवाशी उघडयावर शौचास बसत आहेत 

पSरणामी घाण व दगु�धीमुळे रोगराई पसरत.े 

या Jवभागातील लोकसंHया जा3त अस!याने 

या 7भागात (G+1) एकुण 16 बैठकUच ेअसे 

एकुण 1 शौचालयांची आव¦यकता आहे. तर6 

लोकसंHयेया 7माणानुसार सiह? क4न तुभ? 

3टेाअर (2) Jवभागातील नोडसमVये (G+1)  

16 बठैकUच े एकुण 1 नवीन शौचालय तुभ? 

3टोअर नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा �. 

22/23 या पाठXमागे बांधणे. 

61 

जून 

58 

10/07/2015 
मंजूर 

56. Iी. सुरेश �शवाजी कुलकणc, यांजकडून :- 

7भाग �. 68, तुभ? 3टोअर (2) Jवभागातील 

नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा �. 22/23 

या टेरेसवर खडबडीत कोबा आहे. Dयाजागी 

कोटा लाद6 बसJवYयात यावी. तसेच टेरेस वर 

कठडा आहे, परंत ू सुर/ेया ¨Aट6ने 

Jव@या�या�ना धोकादायक आहे. तर6 टेरेसया 

सव( बाजंूनी लोखडंी जाळी बसJवणे. 

62 

जून 

59 

10/07/2015 
मंजूर 
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57. सौ. मुUAका मधकुर गवळी, यांजकडून :-  

7भाग �. 70, तुभ? 3टोअर (2) Jवभागातील 

नोडसमधील लोकसंHया पाहता लोकसंHयेया 

मानानुसार सVया अि3तDवात असले!या 

शौचालयांची संHया अपुर6 पडत आहे. Dयामुळे 

र�हवाशी उघडयावर शौचास बसत आहेत 

पSरणामी घाण व दगु�धीमुळे रोगराई पसरत.े 

या Jवभागातील लोकसंHया जा3त अस!याने 

या 7भागात (G+1) एकुण 16 बैठकUच ेअसे 

एकुण 1 शौचालयांची आव¦यकता आहे. तर6 

लोकसंHयेया 7माणानुसार सiह? क4न तुभ? 

3टेाअर (2) Jवभागातील नोडसमVये (G+1)  

16 बैठकUच ेएकुण 1 नवीन शौचालय बांधणे. 

63 

जून 

60 

10/07/2015 
मंजूर 

58. सौ. मुUAका मधकुर गवळी, यांजकडून :-  

7भाग �. 70, तुभ? 3टोअर (2) Jवभागातील 

§नेेज लाईन गटार तसेच पदपथांची बांधणी 

मागील चार ते पाच वषा(पूवn केल6 आहे. 

Dयामुळे §नेेज लाईन गटार तसेच पदपथांची 

अव3था खपुच दय<नय आहे. तर6 या पुण( 

7भागाचा सiह? क4न गटार व पदपथांची 

पुन(बांधणी करणे. 

64 

जून 

61 

10/07/2015 
मंजूर 
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59. सौ. संYगता वसंत वा,के, यांजकडून :-  

7भाग �. 69, गणपतीपाडा, वारल6पाडा, 

गणेशनगर Jवभागातील नोडसमधील 

लोकसंHया पाहता लोकसंHयेया मानानुसार 

सVया अि3तDवात असले!या शौचालयांची 

संHया अपुर6 पडत आहे. Dयामुळे र�हवाशी 

उघडयावर शौचास बसत आहेत. पSरणामी 

घाण व दगु�धीमुळे रोगराई पसरते. या 

Jवभागातील लोकसंHया जा3त अस!याने या 

7भागात (G+1) एकुण 16 बैठकUच े असे 

एकुण 6 शौचालयांची आव¦यकता आहे. तर6 

लोकसंHयेया 7माणानुसार सiह? क4न 

गणपतीपाडा, वारल6पाडा, गणेशनगर 

Jवभागातील नोडसमVये (G+1) 16 बैठकUचे 

एकुण 6 नवीन शौचालये बांधणे. 

65 

जून 

62 

10/07/2015 
मंजूर 

60. सौ. संYगता वसंत वा,के, यांजकडून :-  

7भाग �. 69, गणपतीपाडा, वारल6पाडा, 

गणेशनगर Jवभागात सVया फCत इं�दरानगर 

येथे भु	मगत जलकंुभ अि3तDवात आहे. परंत ू

7भाग हा डोगरभागाचा आहे. Dयामुळे 

पाYयाया दाबावर पSरणाम होऊन उंच भागात 

पाणी चढत नाह6. गणपतीपाडा येथे 

उच3तर6य Eकंवा भु	मगत जलकंुभाची 

आव¦यकता आहे. तर6 येथे नवीन उच3तर6य 

Eकंवा भु	मगत जलकंुभ बांधYयात यावेत 

Dयाच7माणे पाYयाची पाईपलाईन कमी 

/मतेची आहे. यामुळे सुदधा पाYयाचा दाब 

कमी असतो. पSरणामी पाYयाचा दाब कमी 

अ;धक होऊन पाणीपुरवठा सुरळीत होत नाह6. 

तर6 पाईपलाईनची 4ंद6 वाढवुन नवीन 
पाईपलाईन टाकणे. 

66 

जून 

63 

10/07/2015 
मंजूर 
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61. सौ. पूनम �मथनु पाटAल, यांजकडून :-  

7भाग �. 106, बलेापूर-शहाबाज मVये 

बेलापूरसाठX एक आ2ण शहाबाज गावासाठX 

एक अशी दोन �येAठ नागSरकांसाठX "�येAठ 

नागSरक Jवरंगुळा कp �" नiयाने बांधYयात 

यावीत DयामVये एक म�हलांसाठX Jवरंगुळा 

कp � असावे. 

67 

जून 

64 

10/07/2015 
मंजूर 

62. सौ. पूनम �मथनु पाटAल, यांजकडून :-  

7भाग �. 106, मVये जु#या �ामपंचायत 

काया(लयाया �ठकाणी असलेले व सVया 

पा	लका कम(चार6 रहात असलेल6 इमारत 

पाडून तेथे G+3 इमारत बांधनू बहुउ@दे	शय 

कामासाठX वापरYयासाठX बांधणे. 

68 

जून 

65 

10/07/2015 
मंजूर 

63. सौ. पूनम �मथनु पाटAल, यांजकडून :-  

7भाग �. 106, मधील बेलापूरगाव ते 

आयकर कॉलनीस जोडणारा रे!वे �ॉ	सगंवरचा 

र3ता तेथे भुयार6 माग( Eकंवा 3कायवॉक 

बांधणे. 

69 

जून 

66 

10/07/2015 
मंजूर 

64. Iी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :-  

7भाग �. 102, सेCटर 9, Jवभागातील हायव े

लगत असलेला नाला मोडकळीस आलेला 

असून पावसाळी पाणी <नचरा iयवि3थत 

iहावा याकSरता ना!याची द4ु3ती करणे. 

70 

जून 

67 

10/07/2015 
मंजूर 

65. Iी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 

7भाग �. 102, सेCटर 1, Jवभागातील 

सु<नल गाव3कर मैदानाची दरुाव3था झालेल6 

असुन 3टेजची द4ु3ती व मैदानाची 

नुतनीकरण करणे. 

71 

जून 

68 

10/07/2015 
मंजूर 

66. Iी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 

7भाग �. 102, सेCटर 2, Jवभागातील 

मोकळया जागेत (H.T. Line खाल6ल) 

बालउ@यान Jवक	सत करणे. 

72 

जून 

69 

10/07/2015 
मंजूर 
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67. Iी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

7भाग �. 23, सेCटर-10, मधील डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर उ@यान येथे ;च!ड(न ;थम 

पाक(  Jवक	सत करणे. 

73 

जून 

70 

10/07/2015 
मंजूर 

68. Iी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

7भाग �. 23, सेCटर-10, मधील यशवंतराव 

चiहाण उ@यान येथे ;थम पाक(  Jवक	सत 

करणे. 

74 

जून 

71 

10/07/2015 
मंजूर 

69. Iी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

7भाग �. 23,  मधील गरम मसाला हॉटेल 

ते तुलसी �बि!डगं से. 9 येथील पदपथांची 

द4ु3ती करणे व ©डiहायडर मVये गाड(न 

Jवक	सत करणे. 

75 

जून 

72 

10/07/2015 
मंजूर 

70. सौ.श�शकला कुमार मालादA, यांजकडून :-  

7भाग �. 88, सेCटर-3 ते 11 येथे बस डपेो 

ते सpट ऑग3ट6न शाळेपय(त नागSरक व 

Jव@याथn/चालक मोठया 7माणात ये-जा कSरत 

असतात. सदर र3Dयावर वाहनांची मोठया 

7माणात वद(ळ अस!याने र3ता ओलांडणे मोठे 

ज4र6च े होते Nहणून सदर �ठकाणी लवकरात 

लवकर 3कायवॉक बांधणे. 

76 

जून 

73 

10/07/2015 
मंजूर 

71. सौ.श�शकला कुमार मालादA, यांजकडून :-  

7भाग �. 88, ने4ळ, सेCटर-15 येथील 

मीनाताई ठाकरे हॉ3पीटल समोर6ल गटाराच ेव 

फुटपथाच ेकाम करणे. 

77 

जून 

74 

10/07/2015 
मंजूर 

72. सौ.श�शकला कुमार मालादA, यांजकडून :-  

7भाग �. 88, ने4ळ, सेCटर-11 येथील 

Hयाल6राम टCॅसी 3टडॅ ते ने4ळ मे©डकल 

3टोर (ने4ळ 3टेशन रोड) पय(त गटाराच े व 

फुटपाथाच ेकाम करणे. 

78 

जून 

75 

10/07/2015 
मंजूर 
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73. Iीम. ऋाचा रामचUं पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 79, सेCटर 10, सानपाडा मVये 

रॉयन 3कुलया बाजुला रो-हाऊसया मागे 

उ@यानासाठX राखीव भुखडं आहे. <तथे कचरा 

साठलेला आहे. Dयामुळे तेथील नागSरकांया 

आरोbयाला धोका आहे.  तेथे लवकरात लवकर 

उ@यान Jवक	सत करणे. 

79 

जून 

76 

10/07/2015 
मंजूर 

74. Iीम. ऋचा रामचUं पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 79, 	मले<नयम टॉवर सेCटर 9 व 

रे!वे कारशडे मधील र3ता अDयंत वाईट 

ि3थतीत आहे. र3Dयाच ेडांबर6करण करणे. 

80 

जून 

77 

10/07/2015 
मंजूर 

75. Iीम. ऋचा रामचUं पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 79, सेCटर 11 त े 9 	मले<नयम 

टॉवरया मागया बाजूला जो उघडा नाला 

आहे तेथनू दगु�धी येते, मछरांची पैदास होत,े 

रोगराई पसरते Dयामुळे सेCटर 9 व 11 

मधील रह6वाशांना नाहक \ास सोसावा लागतो. 

हाच नाला 	मले<नयम टॉवरया मागे अVया( 

भागापासून कॉEं�ट गटर व व4न कiहर 

केलेला आहे. तेच कॉEं�ट गटर पुढे सेCटर 11 

सानपाडा पय�त वाढवावे, जेणेक4न तेथील 

नागSरकांची मोठX सम3या दरु होईल. 

81 

जून 

78 

10/07/2015 
मंजूर 

76. Iी. शंकर Sकसन मोरे, यांजकडून :- 

7भाग �. 46, कोपखरैणे, सेCटर 4, मधील 

सव( असो	शएशनया चौकांच े सुशो	भकरण 

करणे. 

82 

जून 

79 

10/07/2015 
मंजूर 

77. Iी. शंकर Sकसन मोरे, यांजकडून :- 

7भाग �. 46, कोपखरैणे, सेCटर 4, येथील 

कंडो<नयम अतंग(त मधील §नेेज लाईन 

द4ु3ती करणे. 

83 

जून 

80 

10/07/2015 
मंजूर 

78. Iी. शंकर Sकसन मोरे, यांजकडून :- 

7भाग �. 46, कोपखरैणे, सेCटर 4, मधील 

पावसाळी गटारांच ेनiयाने द4ु3ती करणे. 

84 

जून 

81 

10/07/2015 
मंजूर 
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79. Iी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

7भाग �. 12, सेCटर 2, येथील भारतरDन 

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उ@यानात �येAठ 

नागSरकांकर6ता Jवरंगुळा कp �ाच े बांधकाम 

करणे. 

85 

जून 

82 

10/07/2015 
मंजूर 

80. Iी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

7भाग �. 12, सेCटर 2, येथील उव(Sरत 

र3Dयांची डांबर6करण क4न सुधारणा करणे. 

86 

जून 

83 

10/07/2015 
मंजूर 

81. Iी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

7भाग �. 12, सेCटर 2, येथील गटार व 

पदपथांची सुधारणा करणे. 

87 

जून 

84 

10/07/2015 
मंजूर 

82. सौ. उkवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

7भाग �. 01, ई¦वरनगर, बाल6नगर येथील 

साव(ज<नक शौचालय 465 घरामVये 1(एकच) 

आहे ते G+1 बांधणे. 

88 

जून 

85 

10/07/2015 
मंजूर 

83. सौ. उkवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

7भाग �. 01, ई¦वरनगर, येथील बाल6नगर 

ते स@गु4नगर या भागात सेवरेज लाईन 

(§नेेज लाईन) टाकणे. 

89 

जून 

86 

10/07/2015 
मंजूर 

84. सौ. उkवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

7भाग �. 01, ई¦वरनगर, येथे आरोbय कp �, 

7ाथ	मक शाळा, उ@ याने तसेच बहुउ@दे	शय 

इमारत गट �. 40 या मोकळया भुखडंावर 

बांधणे. 

90 

जून 

87 

10/07/2015 
मंजूर 

85. Iी. Rवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

7भाग �. 30, मधील घणसोल6 - तळवल6 

जोड र3Dयावर6ल छोटया ना!यावर6ल पुलाच े

नiयाने बांधकाम करणे. 

91 

जून 

88 

10/07/2015 
मंजूर 

86. Iी. Rवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

7भाग �. 30, घणसोल6 गावातून घणसोल6 

3मशानभूमीकड े जाणाeया Zी. 7मोद पाट6ल 
यांया घरापासून त े 3मशानभुमीपय�तया 

र3Dयाच ेनiयाने डांबर6करण करणे. 

92 

जून 

89 

10/07/2015 
मंजूर 
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87. Iी. जग�दश नाना गवते, यांजकडून :- 

7भाग �. 05, इलठणपाडा येथील 	शवाजी 

चौकालगत असले!या मुHय ना!यावर व 

पंढर6नगर येथे �«ज जवळ मुHय ना!यावर 

दो#ह6 �ठकाणी 3लबॅ टाकून 8 	सटच े

साव(ज<नक शौचालय बांधणे.  

93 

जून 

90 

10/07/2015 
मंजूर 

88. Iी. जग�दश नाना गवते, यांजकडून :- 

7भाग �. 05, क#हैयानगर येथे 50,000 

(प#नास हजार) 	लटरची पाYयाची टाकU 

बांधणे.  

94 

जून 

91 

10/07/2015 
मंजूर 

89. Iी. जग�दश नाना गवते, यांजकडून :- 

7भाग �. 05, सुभाषनगर, येथे साव(ज<नक 

शौचालय बांधणे.  

95 

जून 

92 

10/07/2015 
मंजूर 

90. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :- 

7भाग �. 02, ई¦वरनगर, येथील बैठे 

शौचालय पाडून सदर �ठकाणी G+2 शौचालय 

बांधणे.  

96 

जून 

93 

10/07/2015 
मंजूर 

91. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :- 

7भाग �. 02, रामनगर, नाCयावर6ल बठेै 

<नम(ल शौचालय पाडून सदर �ठकाणी G+2 

साव(ज<नक शौचालय बांधणे.  

97 

जून 

94 

10/07/2015 
मंजूर 

92. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :- 

7भाग �. 02, रामनगर, येथे बोरला तलाव 

लगत असले!या महानगरपा	लकेया 

मालकUया जागेत G+2 साव(ज<नक शौचालय 

बांधणे.  

98 

जून 

95 

10/07/2015 
मंजूर 

93. सौ. जयIी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 

7भाग �. 86, बामणदेव हे सारसोळे 

�ाम3थांचे EकDयेक भाJवकांच े ZVदा3थान 

असून सदर �ठकाणी दश(नाला जाणाeया 

भाJवकांसाठX र3Dयाची iयव3था व इतर\ 

सुJवधा करणे.  

99 

जून 

96 

10/07/2015 
मंजूर 
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94. सौ. जयIी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 

7भाग �. 86, सारसोळे गावाया बहुतांश 

�ाम3थांचा iयवसाय हा मिछमार6 असून 

EकDयेक कुटंुब या iयवसायावर आपला 

उदर<नवा(ह चालJवत असतात. सदर �ठकाणी 

जेठX व इतर\ सुJवधा (हायमा3ट, शौचालय, 

पाणी iयव3था, जाळी सुकJवYयासाठX 

कॉEं�ट6करण इ.) उपल¤ध क4न देणे.  

100 

जून 

97 

10/07/2015 
मंजूर 

95. सौ. जयIी एकनाथ ठाकूर, यांजकडून :- 

7भाग �. 86, सारसोळे सेCटर-6 येथील 

उ@यानात �येAठ नागSरकांसाठX Jवरंगुळा कp � 

उभारणे.  

101 

जून 

98 

10/07/2015 
मंजूर 

96. सौ. सुजाता सुरज पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 85, सारसोळे गांव, सेCटर 6 येथे 

7वेश@वार उभारणे.  

102 

जून 

99 

10/07/2015 
मंजूर 

97. सौ. सुजाता सुरज पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 85, सारसोळे गांव, सेCटर 6 

पSरसरात गटारांची व पदपथांची दरुाव3था 

पाहता गटारे व पदपथाची पुन(बांधणी व 

सुधारणा करणे. 

103 

जून 

100 

10/07/2015 
मंजूर 

98. सौ. सुजाता सुरज पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 85, सारसोळे गांव, सेCटर 6 

मधील दरुाव3थेत असलेल6 Jव@युत iयव3था 

नुतनीकरण, सुधारणा करणे. (आव¦यक तेथे 

हायमा3ट/फलड तसेच एल.ई.डी. Jवजेच े�दवे)  

104 

जून 

101 

10/07/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 
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99. Iी. लgमीकांत नामदेव पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 27, अतंग(त घYसोल6 गावामVये 

7वेश करताना हाय3कूलजवळ असले!या 

ना!यावर6ल पुल अ4ंद आहे. 	शवाय बाजूला 

असलेला पदपथह6 अ4ंद अस!यामुळे नागSरक 

तसेच Jव@या�या�ना चालताना अडचण <नमा(ण 

होते. 	शवाय ठाणे-बेलापूर महामागा(वर6ल 

घणसोल6/रबाळे येथे जाYयासाठX हा जवळचा 

र3ता अस!याने जा3तीत-जा3त चारचाकU 

वाहने येथनू ये-जा कर6त असतात. तर6 येथील 

पुलाची 4ंद6 वाढवून पुल नiयाने बांधणे. 

105 

जून 

102 

10/07/2015 
मंजूर 

100. Iी. लgमीकांत नामदेव पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 27, अतंग(त घYसोल6 गावामVये 

7वेश करताना हाय3कूलजवळ असले!या 

ना!याला अजु(नवाडी येथे संर/ण 	भतं बांधणे. 

106 

जून 

103 

10/07/2015 
मंजूर 

101. Iी. लgमीकांत नामदेव पाटAल, यांजकडून :- 

7भाग �. 27, अतंग(त आव¦यक तेथे 

पाणपोई बांधणे. 

107 

जून 

104 

10/07/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 

�वषय �. व 
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ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ7ाय 

102. Iी. 'नव:ृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

घणसोल6 गावातील 7भाग �. 29, 30, 31 

या तीन 7भागातील सांडपाणी वाहून 

नेYयासाठX मल<न:3सारण वा�ह#या टाकYयात 

आ!या आहेत. व Dया सव( सांडपाणी वाहून 

नेYयासाठX काय(रत आहेत. परंतू घणसोल6 

गावातील सु4 असले!या या मल<न:3सारण 

वा�ह#या घणसोल6 येथे सVया 	सडको 

7ा;धकरणाकडून सन 2010 साल6 सु4 

केले!या मल7E�या कp �ाला घणसोल6 

गावातील या मल<न:3सारण वा�हका जोडYयात 

आ!या नाह6त. 	सडको वसाहत घणसोल6 

येथील मल<न:3सारण वा�ह#याच फCत 

जोडYयात आ!या आहेत. घणसोल6 गावातील 

वSरल 7भागांतील मल<न:3सारण वा�ह#या 

	सडको 7ा;धकरणाने तयार केले!या घणसोल6 

येथील मल7E�या कp �ाला जोडYयासाठX नवी 

मंुबई महानगरपा	लका 7शासनाने योbय ती 

काय(वाह6 क4न 	सडकोने तयार केले!या 

मल7E�या कp �ाला लवकरात लवकर जोडYयात 

याiयात, जेणेक4न काह6 �दवसानंतर <नमा(ण 

होणाeया आरोbयJवषयी सम3या <नमा(ण 

होणार नाह6त. 

108 

जून 

105 

10/07/2015 
मंजूर 
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103. Iी. 'नव:ृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

7भाग �. 29, घणसोल6 2 या 7भागातील 

म�हलांना योbय 7	श/ण देवून Dयांना 

3वयंरोजगार 	मळावा व Dयायोगे म�हलांच े

स/मीकरण iहावे. यासाठX म�हला 

स/मीकरण कp � बांधणे व �ह बहुउ@दे	शय 

इमारत बांधणेसाठX नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेने 	सडकोकडून भुखडं 

ह3तांतSरत क4न घेYयासाठX नवी मंुबई 

महानगरपा	लका 7शासनाने योbय काय(वाह6 

क4न भुखडं ता¤यात ¬यावा व म�हला 

स/मीकरण कp � �ह बहूउ@दे	शय इमारत 

बांधणे. 

109 

जून 

106 

10/07/2015 
मंजूर 

104. Iी. देवीदास अनंतराव हांडपेाटAल, यांजकडून:- 

7भाग �. 42, सेCटर 19 या 3मशानभुमी 

पासून ते सेCटर 22 मधबुन सोसायट6 पय�त 

मुHय मल: वा�हनीच ेकाम करणे. 

110 

जून 

107 

10/07/2015 
मंजूर 

105. Iी. देवीदास अनंतराव हांडपेाटAल, यांजकडून:- 

7भाग �. 42, सेCटर 22, कोपरखरैणे मधील 

माताबाल 4bणालयाया इमारतीची अव3था 

खराब असून Dया इमारतीया बाजूला 

असले!या भुखडंास�हत माताबाल 4bणालयाची 

पुन(बांधणी करणे. 

111 

जून 

108 

10/07/2015 
मंजूर 

106. Iी. देवीदास अनंतराव हांडपेाटAल, यांजकडून:- 

7भाग �. 42, सेCटर 22,23 येथील 

उ@यानांच ेनुतनीकरण तसेच से. 23 भुखडं �. 

3/4 उ@यानासाठX राखीव असले!या भुखडंावर 

उ@यानाची <न	म(ती करणे. 

112 

जून 

109 

10/07/2015 
मंजूर 

107. सौ. संगीता संदAप [हा\,े यांजकडून :-  

7भाग �. 45, कोपरखरैणे, सेCटर 3, 6, 7  

मधील सव( असो	शएशनया चौकांचे 

सुशो	भकरण करणे. 

113 

जून 

110 

10/07/2015 
मंजूर 
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108. सौ. संगीता संदAप [हा\,े यांजकडून :-  

7भाग �. 45, कोपरखरैणे, सेCटर 3, 6, 7  

मधील कंडो<नयम अंतग(त मधील §नेेज 

लाईनची द4ु3ती करणे. 

114 

जून 

111 

10/07/2015 
मंजूर 

109. सौ. संगीता संदAप [हा\,े यांजकडून :-  

7भाग �. 45, कोपरखरैणे सेCटर 3, 6, 7  

पावसाळी गटारांच ेनiयाने द4ु3ती करणे. 

115 

जून 

112 

10/07/2015 
मंजूर 

110. Iी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

7भाग �. 49, सेCटर 10 व 9 मधील र3ता 

अ4ंद अस!यामुळे गाडी पाEक� ग झा!यावर 

रहदार6ला अडथळा होतो Nहणून हेवी डयुट6 

गटार बांधणे. 

116 

जून 

113 

10/07/2015 
मंजूर 

111. Iी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

7भाग �. 49, सेCटर 9 मधील सुंदर 

सोसायट6 व साईकृपा सोसायट6या 

द./णेकडील ना!याया बाजुला कठडा बांधनू 

�ीन पटयावर उ@यान Jवक	सत करणे. 

117 

जून 

114 

10/07/2015 
मंजूर 

112. Iी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

7भाग �. 49, रामनगर, सेCटर 12 डी येथे 

खपु असुJवधा आहेत तर6 मल<न:3सारण, 

गटार व फुटपाथ बांधणे. 

118 

    जून  

115 

10/07/2015 
मंजूर 

113. Iीम. मेघालA मधकुर राऊत, यांजकडून :-  

7भाग �. 38, कोपरखरैणे मVये 0लॉट न.ं 

55ए (एस.आर.पाट6ल �बि!डगं) ते 0लॉट नं. 9 

	सट6 इनCलेiह �बि!डगं पय�त हेवी गटार व 

पेiहर ¤लॉक बसJवणे आ2ण 0लाॅट नं. 64 त े

वSरAटा हॉटेल पय(त पेiहर ¤लॉक बसJवणे. 

119 

जून 

116 

10/07/2015 
मंजूर 

114. Iीम. मेघालA मधकुर राऊत, यांजकडून :-  

7भाग �. 38 मधील 	सट6 इनCलेiह �बि!डगं 

0लॉट नं. 9 समोर चौकात हायमा3ट लाईट 

बसJवणे. 

120 

जून 

117 

10/07/2015 
मंजूर 
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115. Iीम. मेघालA मधकुर राऊत, यांजकडून :-  

7भाग �. 38, मVये 1 ते 4 च ेउ@यान येत 

अस!याने उ@यानाचे सुशो	भकरण क4न 

�येAठ नागSरकांना बसYयासाठX बाकड(ेबpच) व 

लहान मुलांसाठX खेळणी बसJवणे. 

121 

जून 

118 

10/07/2015 
मंजूर 

116. Iीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून :-  

7भाग �. 105, �दवाळे गावातील 

मिछमाक? ट तोडून नवीन बांधणे.  
122 

जून 

10/07/2015 

सद3य 

सभागहृात 

नस!यामुळे 

बारगळला 

117. 

 

Iीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून :-

7भाग �. 105, से. 11 येथील गटर आ2ण 

फुटपाथ नवीन बांधणे.  

123 

जून 

10/07/2015 

सद3य 

सभागहृात 

नस!यामुळे 

बारगळला 

118. Iीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून :-

7भाग �. 105, से. 19  येथील र3Dयाची 

द4ु3ती करणे.  

124 

जून 

10/07/2015 

सद3य 

सभागहृात 

नस!यामुळे 

बारगळला 

119.  सौ. म'नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

7भाग �. 48, पावणे येथील Z	मकनगर, 

खरैणे एम.आय.डी.सी. येथील 2000 

सालापय(तया सव( झोपडपrट6 धारकांचे 

पुन(वसन क4न घरकुल योजना राबJवणे, 

DयासाठX नवी मंुबई महानगरपा	लकेला 

एम.आय.डी.सी. ने �दलेले पुन(वसन iय<तSरCत 

सामािजक सुJवधा घरकुल बांधणी साठX �दलेले 

भुखडंावर योजना राबJवणे, Dयाच7माणे सन 

2007 साल6 घरकुल इमारती बांध!या होDया 

Dयाची पSरि3थती खराब व लहान घरकूल 

अस!यामुळे नवीन शासनाया वाढ6व मोठया 

घरकुल योजनेनुसार संपणू( Z	मकनगर येथील 

झोपडपrट6धारकांच े एक�\त पुन(वसन नवीन 

घरकुल योजनेनुसार करणे. 

125 

जून 

119 

10/07/2015 
मंजूर 



120. सौ. म'नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 
7भाग �. 48, पावणेगांव येथील पाणी 

सम3या सोडJवYयासाठX पावणेगांव ठाणे-

बेलापूर र3ता निजक अंतग(त जलकंुभ बांधणे, 

पावणेगांव येथे उच3तीय जलकंुभ मोठया 

/मतेच ेबांधणे, संपूण( पावणेगांव येथील कमी 

/मतेया जलवा�ह#या बदलुन मोठया /मतेच े

मोठया iयासाच े जलवा�ह#या टाकणे, पाणी 

पुरवठा सुधारणेची कामे करणे. 

126 

जून 

120 

10/07/2015 
मंजूर 

121. सौ. म'नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

7भाग �. 48, कातकर6पाडा, खरैणे 

एम.आय.डी.सी. येथील आ�दवाशी समाजासाठX 

बैठया मोठया घराची बांधणी करणे, पुन(वसन 

योजना राबJवणे, Dयाच7माणे नागर6 सुJवधा 

देणे. 

127 

जून 

121 

10/07/2015 
मंजूर 
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122. Iीम. श�शकला भोलानाथ पाटAल, यांजकडून:- 

7भाग �. 72, तुभ?, से. 24 बक ऑफ 

इं©डयाया मागील बाजूस उपल¤ध मोडकळीस 

आले!या बालवाडीया जागेवर सु	श./त व 

बेरोजगार म�हला व म�हला बचत गटांसाठX 

JवJवध लघु उ@योग iयवसायकSरता 

बहुउददेशीय इमारत Jवकसीत करणे. 

128 

जून 

122 

10/07/2015 
मंजूर 

123. Iीम. श�शकला भोलानाथ पाटAल, यांजकडून:- 

7भाग �. 72, EWS कॉलनी सेCटर 24, 

तुभ? येथील असले!या मोकळया जागेवर 

उ@यान Jवकसीत करणे. 

129 

जून 

123 

10/07/2015 
मंजूर 

124. Iीम. श�शकला भोलानाथ पाटAल, यांजकडून:- 

7भाग �. 72, सेCटर 21,  येथे कQडवाडयाच े

मोडकळीस पडले!या जागेवर जेAठ नागSरक 

Jवरंगुळा कp � Jवक	सत करणे. 

130 

जून 

124 

10/07/2015 
मंजूर 

125. ॲड Iीम.भारती र�वकांत पाटAल, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका सन 2015 या 

<नवडणुकUमVये नवी मंुबई महानगरपा	लका  

मा. आयुCत, अ;धकार6, कम(चार6 Dयाच7माणे 

नवी मंुबई पो	लस आयुCत, अ;धकार6, 

कम(चार6 यांनी चांग!या 7कारे <नवडणुका पार 

पाड!या. तसेच नवी मंुबई जनतेने Dयांना 

चांग!या 7कारे सहकाय( केले. Dयांच े सवा(चे 

आभार iयCत करते तसेच 7सार माVयमांनी 

वेळोवेळी चांग!या सDयपSरि3थती जनतेसमोर 

<नभnडपणे मांड!याबद@ल Dयांच े दे2खल 

खपू-खपू आभार iयCत करणे. 

131 

जून 

125 

10/07/2015 
मंजूर 
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�. 
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�दनांक 
अ�भ7ाय 

126. ॲड Iीम.भारती र�वकांत पाटAल, यांजकडून :- 

कोपरखरैणे सेCटर नं.7 ये;थल आरोbय धाम 

ओनस( असो	सएशन येथील सद<नका �.1022 

ते 1042 (एसएस.1) तसेच कोपरखरैणे येथील 

सेCटर नं. 15 पुव(Zी ओनस( असो	सएशन ¯म 

नं. 155 त े 202 (एसएस.2) या 	सडकोने 

अ!प उDप#न घटकांसाठX ह3तांतर6त केले!या 

असुन सदर सद<नका मधील वा3तiयास 

असणा-या र�हवाशांना पाणी, सेवरेज लाईन, 

लाईट व इतर मुलभूत गरजा लवकरात-लवकर 

पुरJवणे. 

132 

जून 

126 

10/07/2015 
मंजूर 

127. Iीम. �समा Yचतंामण गायकवाड, यांजकडून :-  

7भाग �.31 महापा	लका मालEकच ेघणसोल6 

पो3ट ऑफUस जूने कौला¯ तोडून नवीन 

RCC (G+2) बनJवणे. 

133 

जून 

127 

10/07/2015 
मंजूर 

128. Iीम. �समा Yचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

7भाग �.31 मधील घणसोल6 गावांतील जुने 

मछXमाक? ट प\ाशडेच े तोडून Dयाजागी नवीन 

RCC (G+1) अदयावत माक? ट बांधणे. 

134 

जून 

128 

10/07/2015 
मंजूर 

129. Iीम. �समा Yचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

घणसोल6 7भाग �.31 समथ(नगर त े

Nहश¦ेवरनगर पय�त जून ेजीण( झालेले Jवजेचे 

पोल बदलुन अ<तर6Cत काह6 �ठकाणी नवीन 

Jवजेच ेपोल बसJवणे. 

135 

जून 

129 

10/07/2015 
मंजूर 

130. Iीम. �दपालA सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

7भाग �.35 मVये असले!या मनोरंजन 

मैदान, खेळायच े मैदान व जेAठ नागSरक 

उ@याने यांचा Jवकास क¯न संर/क 	भतं 

बांधणे. 

136 

जून 

130 

10/07/2015 
मंजूर 

131. Iीम. �दपालA सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

7भाग �. 35, घणसोल6 Jवभागा मधील 

नागर6 वसाहत /े\ाला लागुन वाहणा-या 

मोठया ना!याची पुन(बांधणी क4न Dया 

ना!यालगत संर/क 	भतं उभारणे.  

137 

जून 

131 

10/07/2015 
मंजूर 



अ. 

�. 
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�दनांक 
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132. Iीम. �दपालA सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

7भाग �. 35 मVये शहर <नयोजन 

आराखडयानुसार आर./त असले!या भुखडंावर 

साव(ज<नक आरोbयलयाची उभारणी करणे. 

138 

जून 

132 

10/07/2015 
मंजूर 

133. Iीम. उषा कृ$णा पाटAल, यांजकडून :- 

	सडको Jवक	सत घणसोल6 हे नागर6 

वसाहतीच े /े\ 	सडकोकडून महापा	लकेने 

ह3तांतर6त क4न घेYयाया काय(वाह6या 

पुत(तेसह शहर <नयोजन 7ा;धकरणाया Jवशषे 

अ;धकारात Dया वसाहतीमधील मोकळया 

जागा, मोकळे भुखडं अ;ध��हत क4न तेथे 

जनतेसाठX उ@याने, मैदाने व बाजार मंडई, 

iयायामशाळा, वाचनालये, आरोbय कp �े अशा 

नागर6 सोई सुJवधांची <न	म(ती करणे. 

139 

जून 

133 

10/07/2015 
मंजूर 

134. Iीम. उषा कृ$णा पाटAल, यांजकडून :- 

ठाणे बेलापुर मागा(या �दशकेडून घणसोल6 

Jवभागाया 7भाग �. 33 मधील नागर6 

वसाहत /े\ालगतहून वाहणा-या उघडया 

असले!या बारमाह6 सांडपाणी ना!याची 

पुन(बांधणी क4न Dया ना!यालगत संर/क 

	भतंीची उभारणी करणे.  

140 

जून 

134 

10/07/2015 
मंजूर 

135. Iीम. उषा कृ$णा पाटAल, यांजकडून :- 

नवी मंुबई शहराची Jवकास व <नयोजन 

7ा;धकरण असले!या महापा	लकेने 	सडको 

उप�माने Jवक	सत केले!या घणसोल6 या 

नागर6 वसाहती मधील अ4ंद पावसाळी गटारे, 

नाले यांच े4ंद6करण तसेच मोठया आकाराया 

पाणीपुरवठा व मल<न:3सारण वा�ह#यांची 

तरतूद करणे. 

141 

जून 

135 

10/07/2015 
मंजूर 
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136. सौ. वैजयंती दशरथ भगत, यांजकडून :-  

सानपाडा-सोनखार पSरसरातील बुVदे¦वर 

	शवमं�दर सेCटर - 14 व आशापुराधाम 

सोसायट6 सेCटर -16 यांया दरNयान «ीजचा 

उतार �या �ठकाणी संपतो Dया�ठकाणी वारंवार 

अपघात होऊन अनेक नागSरक जखमी झालेले 

आहेत. या पSरसरासाठX सेCटर 1,15,16 कड े

जाYयासाठX जवळपास जोड र3ता नस!याने 

या «ीजया दो#ह6 बाजूस असले!या सिiह(स 

रोडवर वाहने उलट �दशनेे येत आहेत. �यामुळे 

होणा-या अपघाताया घटनांमVये भर पडत 

आहे. पSरणामी, या �ठकाणी नागSरकांना 

म�हला वगा(ला, �येAठ नागSरकांना व शालेय 

Jव@या�या�ना र3ता ओलांडणे धोकादायक 

होऊन बसलेले आहे. Nहणून संबंधीत बुVदे¦वर 

	शवमं�दर समोर सेCटर - 15, 16 ला 

जोडणा-या भूयार6 मागा(ची <न	म(ती नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेतफ?  करणे. 

142 

जून 

136 

10/07/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
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137. सौ. वैजयंती दशरथ भगत, यांजकडून :-  

पामबीच रोडवर6ल सानपाडा सेCटर-13 येथील 

भूखडं �. 7 हा 	सडकोया अखDयाSरत असून 

या भूखडंावर अनेकदा JवJवध 7कारची 7दश(ने 

भरJव!या जातात. या 7दश(नांया व 

ज\ोDसवांया आयोजनामुळे आयोजकांमाफ( त 

<नयम धा¤यावर बसवून वायू 7दषूण, Vवनी 

7दषुण तसेच कच-याचा 7ादभुा(व इDयाद6 

सम3या उदभवतात, Dयामुळे या भूखडंाया 

अवती-भवती अनेक गहृ<नमा(ण सं3थांमधनू 

र�हवासी नागSरकांनी याबाबत त�ार6 केले!या 

आहेत व Dयांनी लोक7<त<नधी Nहणून 

मा±याकड े केले!या मागणीया अनुषंगान े

सदरया मोकळया भूखडंाच े 7दश(न व 

Jव�UसाठXच े (iयवसायीक तDवासाठXच)े 

आर/ण नसताना केवळ iयापार6 

¨Aट6कोनातून येणा-या कोणतेह6 7दश(नकDया( 

कंप#या, सं3था इDयाद6ंना या भूखडंावर 7दश(न 

करYयास महापा	लकेमाफ( त परवानगी देवू नये. 

143 

जून 

137 

10/07/2015 
मंजूर 

138. सौ. वैजयंती दशरथ भगत, यांजकडून :-  

सानपाडा सेCटर-13 येथील उ@यानात 

उभारYयात आले!या �येAठ नागSरक Jवरंगुळा 

कp �ात �येAठ नागSरकांया करमणुकUसाठX 

महापा	लकेमाफ( त JवJवध साधनसाम�ीची 

खरेद6 करावी व या व3तु Jवरंगुळा कp �ात 

�येAठ नागSरकांया सेवते ताDकाळ काया(#वीत 

करावे. 

144 

जून 

138 

10/07/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ7ाय 

139. सौ. फशीबाई करसन भगत, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका /े\ात असले!या 

मुळ गावांच े अि3तDव उठून �दसावे व नवी 

मंुबईया स²दया(त अ;धक भर पडावी Nहणून 

महापा	लका /े\ातील असले!या गावांया 

मुHय 7वेश@वारावर संबंधीत गावाया 

नामो!लेखासह 7वेश@वार बांधYयात यावते. या 

अतंग(त वाशीगांव हे नवी मंुबईया 7वेशावर6ल 

प�हलेच गाव असून वाशीगांवया सायन-

पनवेल हायवेलगत वाशीगांव कडील बाजूस 

असले!या 	शवशCती व कृAणा हॉटेल यांया 

मधील र3Dयावर 7वेश@वार महापा	लकेमाफ( त 

बनJवणे. 

145 

जून 

139 

10/07/2015 
मंजूर 

140. सौ. फशीबाई करसन भगत, यांजकडून :- 

7भाग �. 65, वाशीगांव येथील 3वामी 

7णवानंद माग( व महाभारत मागा(वर6ल मुHय 

ना!यावर6ल अ4ंद पुलाच े (क!iहट() 

वाशीगांवया वाढDया गरजेनुसार व भJवAयात 

सायन-पनवेल महामागा(खाल6 नiयाने <नमा(ण 

करYयात आले!या सेCटर -6 ला जोडणा-या 

भूयार6 मागा(तून येणा-या वाहनांया संHयेया 

अनुषंगाने या पुलाच े4ंद6करण करणे. 

146 

जून 

140 

10/07/2015 
मंजूर 

141. सौ. फशीबाई करसन भगत, यांजकडून :- 

वाशीगांव येथील सेCटर - 30ए मVये 

असले!या मल<न:3सारण कp �ापासून त े

महाभारत मागा(वर6ल पुलापय�त व पुढे हो!डींग 

पॉYड पय�त असलेला मुHय नाला बं�द3त 

क4न Dयावर वाहनांसाठX पाEक� ग सुJवधा 

<नमा(ण क4न देणे. 

147 

जून 

141 

10/07/2015 
मंजूर 
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142. सौ. hपालA 'नशांत भगत, यांजकडून :- 

7भाग �. 78 अतंग(त येणा-या सानपाडा 

सेCटर-20 येथील नवी मंुबई महापा	लकेया 

STP कp �ाया मागील बाजूस असले!या 

जुईनगर कडून येणा-या मुHय ना!यावर 

सानपाडा सेCटर - 20 व जुईनगर पSरसराला 

जोडणा-या सेCटर -22 या मागया 

बाजूकडील र3Dयाला जोडणारा पुलाची <न	म(ती 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेमाफ( त करYयात 

यावी, �यायोगे जुईनगर पSरसरातील र�हवाशी 

यांना केसर सॉ	लटर येथनू पामबीच 

र3Dयाव4न Dवर6त मंुबईकड े जाणे-येणे व 

बेलापूरकड े जाणे-येणेसाठX या पुलाचा फायदा 

होईल. तर6 या �ठकाणी पुलाची <न	म(ती 

करणे. 

148 

जून 

142 

10/07/2015 
मंजूर 

143. सौ. hपालA 'नशांत भगत, यांजकडून :- 

7भाग �. 78 येथील मोराज रे	सड#ेसी त े

भगत ताराचदं हॉटेल ते वडार भवन पय�तचा 

र3ता अ4ंद अस!याकारणाने या �ठकाणी 

नेहमीच वाहतूकUची होणार6 कQडी दरू iहावी 

तसेच जुईनगर Jवभागातील नागSरकांना 

देखील मंुबईकड े जाणे-येणेसाठX व बेलापूरकड े

जाणे-येणेसाठX सानपाडा सेCटर -19 येथील 

केसर सॉ	लटर टॉवर समोर पामबीच रोडखाल6 

�या7माणे वाशीगांव येथे सायन-पनवेल 

महामागा(खाल6 माजी नगरसेवक स#मा. 

दशरथजी भगत यांया संक!पनेतून 

साव(ज<नक बांधकाम Jवभागाकडून दो#ह6 

बाजूस ॲ7ोच रोडसह भूयार6 मागा(ची <न	म(ती 

करYयात आलेल6 आहे. Dयाच वाशीगांव भूयार6 
माग( पटॅन(7माणे पामबीच मागा(वर दो#ह6 

बाजूकडील ॲ7ोच रोडसह भूयार6 मागा(ची 

<न	म(ती महापा	लकेमाफ( त करणे. 

149 

जून 

143 

10/07/2015 
मंजूर 
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144. सौ. hपालA 'नशांत भगत, यांजकडून :- 

7भाग �. 78 मधील जूईनगर Jवभागातील 

सेCटर -22 व 23 या पSरसरात 

महापा	लकेमाफ( त होणारा पाणीपुरवठा अDयंत 

कमी दाबाने व अ!पवेळ होत आहे. सदर 

�ठकाणी नiयाने जलवा�ह#या टाकYयात 

येऊन, जा3त दाबाने या पSरसरासाठX मुबलक 

पाणीपुरवठा होईल, अशी आणखी काह6 योजना 

करावी. 

150 

जून 

144 

10/07/2015 
मंजूर 

145. सौ. अजंलA अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

7भाग �. 62 मVये सेCटर 15 येथील ए 

टाईप असो	शएशन लगत असणा-या 

उ@यानाची दरुाव3था झाल6 आहे तर6 सदर 

उ@यान सुशो	भत करणे. 

151 

जून 

145 

10/07/2015 
मंजूर 

146. सौ. अजंलA अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

7भाग �. 62 मVये सेCटर 16 ए मधील 

एमट6एनएल शजेार6 लोकांया सुJवधेसाठX 

शौचालय बांधणे. 

152 

जून 

146 

10/07/2015 
मंजूर 

147. सौ. अजंलA अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

मा±या 7भागातील (वॉड( �. 62 ) सेCटर 15, 

16 व 16 ए पदपथावर6ल �दवे खराब व    

नाद4ु3त अव3थेत आहेत. Dयाच7माणे भरपुर 

�ठकाणी पडणेया ि3थतीत आहेत. तर6 कृपया 

पदपथ �दवे (सेCटर 17 7माणे) नवीन 

बसवणे. 

153 

जून 

147 

10/07/2015 
मंजूर 

148. सौ. सायलA नारायण �शदें, यांजकडून :- 

7भाग �. 37, कोपरखरैणे नोड 1, से. 1 व 

से. 4 मधील सव( असो	शएशनया चौकांचे 

सुशो	भकरण करणे. 

154 

जून 

148 

10/07/2015 
मंजूर 

149. सौ. सायलA नारायण �शदें, यांजकडून :- 

7भाग �. 37, कोपरखरैणे नोड 1, से. 1 व 

से. 4 मधील कंडो<नयम अतंग(त पा�ठल §नेेज 

लाईन द4ु3ती करणे. 

155 

जून 

149 

10/07/2015 
मंजूर 
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नगरसेवकांची नांवे आDण संEF@त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 
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150. सौ. सायलA नारायण �शदें, यांजकडून :- 

7भाग �. 37, कोपरखरैणे नोड 1, से. 1 व 

से. 4 मधील पावसाळी गटारांच े नiयाने 

द4ु3तीकरण करणे. 

156 

जून 

150 

10/07/2015 
मंजूर 

151. Iी. 7शांत धनाजी पाटAल, यांजकडून :- 

घणसोल6 साईसदानंद नगर जवळचा नाला 

खाडी पय�त जोडला जात आहे. पावसाळयात 

सदर �ठकाणी पुरस¨¦य ि3थती <नमा(ण होत.े 

काह6 वषा(पुवn ना!याच ेपाणी साईसदानंद नगर 

व इतर पर6सरातील घरात घुसुन JवWहानी 

झालेल6 आहे. तर6 साई सदानंदनगर ते 

	स0ंलेCस �«ज पय�त ना!याया दो#ह6 बाजुस 

संर/क 	भतं बांधणे. 

157 

जून 

151 

10/07/2015 
मंजूर 

152. Iी. 7शांत धनाजी पाटAल, यांजकडून :- 

से. 5, चाळकदेव मंद6र, काल6माता मंद6र, 

गणेशनगर या �ठकाणी अपुरा 7काश 

अस!यामुळे रा\ी नागSरकांसाठX गैरसोय होत 

आहे. तर6 या �ठकाणी हायमा3ट बसJवणे. 

158 

जून 

152 

10/07/2015 
मंजूर 

153. सौ. कमल धनाजी पाटAल, यांजकडून :- 

घणसोल6 से. 7 येथे महानगरपा	लकेया 

शाळेच े बांधकाम सु4 असुन सदर �ठकाणी 

जादा FSI 	श!लक अस!यास नागSरकांया 

बहुउ@दे	शय उपयोगासाठX शCय अस!यास 

बांधकाम वाढJवणे. 

159 

जून 

153 

10/07/2015 
मंजूर 

154. सौ. सुवणा� 7शांत पाटAल, यांजकडून :- 

घणसोल6 से. 3 	शवकॉNपलेCस (छ\पती 

	शवाजी महाराज चौक) येथे अपुरा 7काश 

अस!यामुळे सदर �ठकाणी व राजंदर आZम 

से. 4 या �ठकाणी अपुरा 7काश अस!यामुळे 

हायमा3ट बसJवणे. 

160 

जून 

154 

10/07/2015 
मंजूर 
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152. सौ. सु'नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका मुHयालय इमारत 

पSरसराया आवारा बाहेर6ल बाजूस 

महापा	लकेत येणारे अ´यागत, Dयांच े

वाहनचालक व पSरसरात JवJवध कारणा3तव 

येणा-या सव( सामा#य जनतेसाठX सव( 

सुखसोईयुCत अ@यावत 7साधन गहृाची 

उभारणी करणे. 

161 

जून 

155 

10/07/2015 
मंजूर 

153. सौ. सु'नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका मुHयालय इमारत 

पSरसरात JवJवध Jवभागांमधनू येणा-या 

आबालवVृद नागSरकांना आµमाग( व पामबीच 

माग( ओलांडणे Dया मागा(वर6ल वाहनांया 

वेगामुळे, अ<तवद(ळीमुळे दरुाप3त होत 

अस!याने मुHयालयाकड े येYयासाठX आµमाग( 

व पामबीच माग( या�ठकाणी पादचार6 भुयार6 

मागा�ची उभारणी करणे. 

162 

जून 

156 

10/07/2015 
मंजूर 

154. सौ. सु'नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

नवी मंुबईतील बहुसंHयीय मVयमवगnय व 

अ!प उDप#न गट व वगा(या लोकसंHयेचा 

Jवचार क4न वाढDया महागाईया काळात 

सामा#य जनतेस आरोbय Jवषयक 

सम3यांबाबतच े उपचार व वै@यकUय सेवा 

सुJवधा घेणे आवाCया बाहेर6ल ख;च(क बाब 

ठरत अस!याने जन�हताथ( मनपाया सव( 

7ाथ	मक आरोbय कp �े अ@यावत क4न ती कp �े 

2 पाळयांमVये सु4 करणे.  

163 

जून 

157 

10/07/2015 
मंजूर 

155. Iी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :-  

7भाग �. 50, कोपरखरैणे नोड मधील 

बोनकोड े गावातील 	शवाजीनगर, समतानगर, 

नाईक आळी, पाट6ल आळी, Nहा\ े आळी 

आ2ण कोळीवाडा या पSरसरातील जु#या 

गटारावरती नवीन हेवी डयुट6 गटार बांधणे. 

164 

जून 

158 

10/07/2015 
मंजूर 
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156. Iी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :-  

7भाग �. 50, कोपरखरैणे नोड मधील 

बोनकोड े गावातील मल<न:3सारण वा�हनी 

बदलणे. 

165 

जून 

159 

10/07/2015 
मंजूर 

157. Iी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :-  

7भाग �. 50, कोपरखरैणे नोड मधील 

बोनकोड ेगावातील समता नगर बे3ट कॉलनी 

पासून ते <नशांत िiहडीओ सpटर पय�तया 

र3Dयाची सुधारणा व डांबर6करण करणे. 

166 

जून 

160 

10/07/2015 
मंजूर 

158. सौ. दमयंती बबन आचरे, यांजकडून :- 7भाग 
�. 43 मधील कै. 	शवाजीराव पाट6ल उ@यान 

से. 15 ते 18 कोपरखरैणे या �ठकाणी कै. 

	शवाजीराव आYणासाहेब पाट6ल यांच े 3मारक 

करणे.  

167 

जून 
10/07/2015 

सद3य 

सभागहृात 

नस!यामुळे 

बारगळला 

159. सौ. दमयंती बबन आचरे, यांजकडून : 7भाग 

�. 43 मधील, Jव@युत लाईटच े नुतनीकरण 

करणे.  

168 

जून 
10/07/2015 

सद3य 

सभागहृात 

नस!यामुळे 

बारगळला 

160. Iी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 

7भाग �. 107 मधील उच उDप#न गटातील 

अथा(त HIG वसाहती अतंग(त सव( 7कारची 

नागर6 Jवकास कामे नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया माVयमातून करणे. 

169 

जून 

161 

10/07/2015 
मंजूर 

161. Iी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 

7भाग �. 107 मVये पूव(तास आले!या �येAठ 

नागर6 Jवरंगुळा कp �ाया लगत अDयाध<ुनक 

'ई-लाय«र6' उभारणे. 

170 

जून 

162 

10/07/2015 
मंजूर 

162. Iी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 

7भाग �. 107 मधील अतंग(त र3Dयांलगत 

सव( सुJवधायुCत 'CYCLE TRACK' तयार 

करणे. 

171 

जून 

163 

10/07/2015 
मंजूर 

163. Iीम. 7bा 7भाकर भोईर, यांजकडून :- 

7भाग �. 53, नोड 1, जुहुगांव से. 12 येथील 

ना!यामधनु वाहणारे पाणी हे दJुषत व 

के	मक!स युCत आहे Dयामुळे दगु�धी पसरते. 

तर6 येथील नाला बं�द3त करणे. 

172 

जून 

164 

10/07/2015 
मंजूर 



164. Iीम. 7bा 7भाकर भोईर, यांजकडून :- 

7भाग �. 53, नोड 1, जुहुगांव से. 12 येथील 

होि!डगं पSरसराच े सुशो	भकरण व रोडची 

द4ु3ती करणे. 

173 

जून 

165 

10/07/2015 
मंजूर 

165. Iी. bाने8वर नारायण सुतार, यांजकडून :- 

	शरवणे गावाया अतंग(त र3ते, पदपथ, गटारे, 

�दवाबWी अ@यावत पVदतीने बनJवणे. 

174 

जून 

166 

10/07/2015 
मंजूर 
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166. Iी. bाने8वर नारायण सुतार, यांजकडून :- 

	शरवणे गाव मुHय र3Dयाला दो#ह6 बाजंुना 

'7वेश@वार' बनJवणे.  

175 

जून 

167 

10/07/2015 
मंजूर 

167. सौ. लता भालचUं मढवी, यांजकडून :-  

 7भाग �. 47 मVये नवीन मल:<न3सारण 

वा�ह#या टाकणे. 

176 

जून 

168 

10/07/2015 
मंजूर 

168. सौ. लता भालचUं मढवी, यांजकडून :- 

7भाग �. 47 मधील हेवी डयुट6 गटार बांधणे. 
177 

जून 

169 

10/07/2015 
मंजूर  

169. सौ. लता भालचUं मढवी, यांजकडून :- 

7भाग �. 47 मधील कै. आYणासाहेब पाट6ल 

उ@यानाच ेसुशो	भकरण करणे. 

178 

जून 

170 

10/07/2015 
मंजूर 

170. सौ. �दdया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

7भाग �. 64, वाशी, सेCटर -6, बी-1 टाईप 

येथील मल<न:3सारण वा�ह#या अ<तशय जु#या 

(	सडकोका	लन) असून Dया �ठक�ठकाणी 

मोडकळीस आ!या असून Dयाचा iयास 

अ<तशय लहान अस!याकारणाने 7Dयेक घरात 

मल व पाणी तुंबYयाच े 7माण �दवसp�दवस 

वारंवार वाढत चालले आहे. तर6 सेCटर -6, 

बी-1 टाईप (एल.आय.जी. घरे) येथील मोठया 

iयासाया मल<न:3सारण वा�ह#या टाकणे. 

179 

जून 

171 

10/07/2015 
मंजूर 

171. सौ. �दdया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

7भाग �. 64 अतंग(त वाशी, सेCटर-6 बी-

टाईप अपाट(मpट लगत असले!या गटारांच े

अव3था दय<नय झालेल6 आहे व बी-1 टाईप 

अपाट(मpट (बी 1-1 पासून बी 1 -44 त े

आर.एच.2/एन-17 त े एन - 22) पय�तया 

गटारांची अव3था दय<नय झालेल6 आहे. 

Dयामुळे पावसाळयातील पाYयाचा <नचरा 

iयवि3थत होणार नाह6. तर6 बी-टाईप 

अपाट(मpट लगत असलेले गटार व बी-1 टाईप 
अपाट(मpट (बी 1-1 पासून बी 1-44 त े

आर.एच.2/एन-17 ते एन-22) आर.सी.सी. 

गटार नवीन बांधणे. 

180 

जून  

172 

10/07/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
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172. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

शासन धोरणानुसार नवी मंुबईतील JवJवध 

Jवभागातील पा\ ठरले!या, ठरJवले!या             

झोपडीधारकांना सन 2015 मधील भारताया 

3वातं�य �दनापुवn ओळखप\ाचे वाटप 

करYयाची काय(पुत(ता करणे. 
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173. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

7भाग �. 103 मधील माता रमाबाई 

आंबेडकरनगर, छ\पती संभाजीराजेनगर व 

जय दगुा(माता नगर या नागर6 वसाहतींया 

नागSरकांना होणा-या पाणी पुरवठयाया 

सम3येच े <नराकरण करणेबाबत संबं;धत 

वसाहतींमVये जलकंुभांची उभारणी करणे. 
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174. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

7भाग �. 103 मधील माता रमाबाई 

आंबेडकरनगर, छ\पती संभाजीराजेनगर व 

जय दगुा(मातानगर या नागर6 वसाहतींमधील 

लोकसंHया Jवचाराथ( घेऊन जु#या 

दरुाव3थेतील साव(ज<नक 7साधन गहृांया 

जागी अ@यावत व योbय पVदतीया 

साव(ज<नक 7साधनगहृांची उभारणी करणे. 
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175. Iी. जयवंत द:ा\ये सुतार, यांजकडून :- 

मंुबई-पुणे हायवे पासून 	शरवणे गावांत   

येYया-जाYयाचा र3ता आहे. 	शरवणे गावाची 

मा�हती iहावी याकSरता 	शरवणे गावांत 

येYयाया मागा(वर "7वेश@वार" करणे.  
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176. Iी. जयवंत द:ा\ये सुतार, यांजकडून :- 

	शरवणे गावांतील फेर6वाला व नागSरकांसाठX 

सन 1996 पासून पाठपुरावा क4न भाजी व 

मासळी माक? ट महापा	लकेमाफ( त बांधले आहे. 

परंतु सदर माक? ट आजपय�त काया(ि#वत (सु4) 

झाले नाह6. तर6 सदर माक? ट वापरYयास योbय 

होईल अशा बाबी पुण( क4न माक? ट सु4 करणे. 
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177. Iी. जयवंत द:ा\ये सुतार, यांजकडून :- 

जुईनगर सेCटर 24 व 	शरवणे यांना जोडणारा 

रे!वेखाल6 जो भूयार6 माग( आहे Dया भूयार6 

मागा(च े सुशो	भकरण व नागSरकास    

जाYया-येYयाकर6ता पदपथ बांधणे. 

186 

जून 

178 

10/07/2015 
मंजूर 

178. 

 

Iी. YगरAश काZहा [हा\,े यांजकडून :- 

7भाग �. 95, ने4ळ गाव सेCटर-20 येथील 

महाराAB रा�य Jव@युत Jवतरण कंपनीया 

Jव@युत वा�ह#या (OVERHEAD LINE) 

भु	मगत करणे. 
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179. Iी. YगरAश काZहा [हा\,े यांजकडून :- 

7भाग �. 95, ने4ळ गाव सेCटर-20 भुखडं 

�. 16 (बांचोल6 मैदान) ने4ळ येथील 

भुखडंाचा वापर "दैनं�दन बाजार" ऐवजी  

"सां3कृ<तक मैदान" असा वापर करYयासाठX 

फेरबदल करणे. 
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180. सौ. कोमल सोमनाथ वा,कर, यांजकडून :-  

सानपाडा Jवभागाया लोकसंHयेत झपाटयाने 

वाढ होत आहे. तर6ह6 सानपाडा Jवभाग हा 

आजह6 बहुतांशी सेवेशी वं;चत आहे. सानपाडा 

Jवभागात गौर6 गणपती मुतn Jवसज(नासाठX 

कोणतीह6 सोय नस!यामुळे गौर6 

गणेशोDसोवाया Jवसज(न सोहळयासाठX 

Eकलेामीटरचा पायी 7वास करावा लागतो 

Dयामुळे वाहतुकUचाह6 खोळंबा होत आहे. तर6 

सानपाडा Jवभागात तलावासाठX जागा आर./त 

क4न सदर जागेवर तलाव बांधणे. 
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181. सौ. कोमल सोमनाथ वा,कर, यांजकडून :-  

सानपाडा Jवभागाया लोकसंHयेत झपाटयाने 

वाढ होत आहे. तसेच सानपाडा Jवभागातील 

र�हवाशी हा मVयमवगnय आहे. Dयामुळे 

आजारपणातील आरोbयासाठX अDयाव¦यक 

असलेले औषधोपचार खाजगी 4bणालयात घेणे 

Dयाला परवडणारे नाह6. सानपाडा से. 5 मधील 

नागर6 आरोbय हा DयायासाठX पया(य जर6 

असला तर6 Dया�ठकाणी Dयाचा Dयाला लाभ 

होत नाह6. तर6 सदर �ठकाणी 10/20 खाटांच े

4bणालय बांधणे.  
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182. Iी. सोमनाथ Yचतंामण वा,कर, यांजकडून :- 

तुभ? एम.आय.डी.सी. येथनु सानपाडा से. 10 

जुईनगर रे!वे 3टेशन माग? जो पावसाळी नाला 

आहे तो नाला दरवषn पावसाळयात तुडुबं 

भ4न वाहत असतो मागील EकDयेक वष? सदर 

ना!यातील गाळह6 काढला नस!यामुळे सदर 

ना!याची खोल6ह6 कमी झाल6 आहे. Dयामुळे 

हया वषn डQगर द-यामाग? सदर ना!यात येणारे 

पाणी सानपाडा Jपपंळपाडा व सानपाडा से. 10 

मVये घुसYयाची शCयता नाकारता येत नाह6. 

तर6 सदर �ठकाणी असले!या ना!यातील 

संपुण( गाळ काढुन हया ना!यास संर/क 	भतं 

बांधणे. 
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181. Iी. सोमनाथ Yचतंामण वा,कर, यांजकडून :- 

सानपाडा से. 10 सर3वती सोसायट6 लगतया 

र3Dयापासुन ते सानपाडा डी माट( पय�तया 

र3Dयाया दो#ह6 बाजुस पावसाळी पाYयाचा 

<नचरा होYयासाठX कोणतेह6 गटर नस!यामुळे 

दरवषn सदर �ठकाणी पुरासारखी पSरि3थती 

असते. Dयामुळे सदर �ठकणी दगु�धी पस4न 

मछरांची पैदास मोठया 7माणात होते. तर6 
सदर �ठकाणी पावसाळी गटर बांधणे. 
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183. Iी. सोमनाथ Yचतंामण वा,कर, यांजकडून :- 

सानपाडा से. 10 मधील »ान�दप, साईकृपा, 

ल�मी, 	शवकृपा, गणेशकृपा, सर3वती, 

स0तषn सोसायट6 अंतग(त मल<न:3सारण 

वा�हनी हया अDयतं खराब अव3थेत 

अस!यामुळे Dयातील मल हे वसाहतीतील 

आवारात वाहत असत.े सदर �ठकाणी एका 

सोसायट6त मल<न:3सारण वा�हनी बदलुन Dया 

�ठकाणी नJवन मोठया iयासाची 

मल:<न3सारण वा�हनी टाकYयात आल6 असुन 

उव(र6त सातह6 सोसायट6तील मल:<न3सारण 

वा�हनी बदलणे.  
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184. Iी. रमेश चUंकांत डोळे, यांजकडून :-  

7भाग �. 26, संभाजीनगर येथे जवळ जवळ 

2 हजार आ�दवासी नागSरक राहत असून हा 

समाज अDयंत गSरब नागSरक आहे. गSरबी व 

हालाकUच े जीवन जगत अस!यामुळे Dयांया 

मुलांना दरुवर 	श/णासाठX पाठवणे शCय 

होत नाह6. Dयाकर6ता तेथे जवळपास 

महानगरपा	लकेने Dवर6त 7ाथ	मक शाळा सु4 

क4न तेथील Jव@या�या�ना 	श/णाचा #याय 

	मळवून देणे. 
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184. Iी. रमेश चUंकांत डोळे, यांजकडून :-  

अडवल6-भुतवल6 येथील 3मशानभुमीची �बकट 

अव3था झाल6 अस!यामुळे तेथील र�हवाशाची 

अDयंत गैरसोय होत आहे. Dया 

3मशानभुमीमVये पाYयाची सोय नाह6. 

लाईटची सोय नाह6. बसYयासाठX 3ट#ड नाह6. 

तर6 या गरजेया गोAट6 Dवर6त बसवून 

सुशो	भत करणे.  
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185. Iी. रमेश चUंकांत डोळे, यांजकडून :-  

हनुमान नगर(महापे) येथे उघड े गटार आहे. 

गटार उघड े अस!यामुळे नागSरक DयामVये 

JवJवध 7कारचा कचरा टाकतात. Dयामुळे तेथे 

अDयंत दगु�धी होत.े तसेच DयामVये 

शौचालयाची वा�हनी थेट सोडल6 आहे. Dयामुळे 

तेथे अDयंत वास येतो. या सव( कारणांमुळे 

तेथील नागSरकांया आरोbयाचा 7¦न <नमा(ण 

झाला आहे. तर6 सदर गटर बं�द3त क4न 

Dयावर शौचालय बांधणे.  
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