
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया श�नवार, �दनांक 17/10/2015 रोजी भरले या माहे ऑ"ट$बर 

म�ह&याया सव(साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं123त आ5ण मसुदा 

7व8पात खाल:ल;माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 
;>नो?रे 

'नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 02.  

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

+�डा व सां-कृ'तक काय��म स�मतीचा �दनांक 

04 स2ट3बर 2015 चा ठराव �. 2 :-  

सदंभ( :- आय"ुतांचे �दनांक 31/08/2015 चे पB 

C. नमुमंपा/DCडा व सां7कृ/372/2015. 

महानगरपा	लकेला अशी 	शफारस करIयात यावी 

कJ, आय"ुतांया उपरो"त पBामLये तप	शलवार 

�द या;माणे, सन 2015-2016 या आNथ(क 

वषा(त ;7तावात नमदु करIयात आले या 

बाबींसह DCडा व सां7कृ�तक काय(Cम स	मती 

अतंग(त QवQवध 7पधा(/काय(Cम/उपCम 

राबQवIयासाठR येणारा खच( "DCडा व सां7कृ�तक 

काय(Cमावर:ल खच(" या लेखा	शषा(खाल: तरतदू 

र"कमेतनू भागQवIयास आ5ण या अनषुगंाने 

येणाSया सभंTय र"कम 8पये 192.30 ल2 

इत"या खचा(स, सचुQव या;माणे, मजंुर: देIयात 

यावी. 

ठराव �. 577. 

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

आयु"तांया उपरो"त पBामLये तप	शलवार 

�द या;माणे, सन 2015-2016 या आNथ(क 

वषा(त ;7तावात नमुद करIयात आले या 

बाबींसह DCडा व सां7कृ�तक काय(Cम 

स	मती अतंग(त QवQवध 

7पधा(/काय(Cम/उपCम राबQवIयासाठR येणारा 

खच( "DCडा व सां7कृ�तक काय(Cमावर:ल 

खच(" या लेखा	शषा(खाल: तरतुद र"कमेतून 

भागQवIयास आ5ण या अनुषंगाने येणा-या 

संभाTय र"कम 8पये 192.30 ल2 इत"या 

खचा(स, सुचQव या;माणे, ;शासकJय मंजुर: 

देIयात यावी 

'नण�य - मंजूर 



 

�वषय �. 03.  

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

सन 2015 – 2016 या शै25णक वषा(मLये 

महानगरपा	लका काय(2ेBात पYरमंडळ-1 व 

पYरमंडळ-2 या �ठकाणी ;ायोNगक त[वावर 

राBशाळा सु8 करIयाया ;7तावाबाबत, 

आयु"तांच े �दनांक 08/09/2015 च े पB C. 

नमंुमपा/	श2ण/17/2015. 

ठराव �. 578. 

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 
सन 2015-2016 या श2ै5णक 

वषा(मLये महानगरपा	लका काय(2ेBात 

पYरमंडळ-1 व पYरमंडळ-2 या �ठकाणी 

;[येकJ एक या;माणे 02 माLय	मक 

राBशाळा ;ायोNगक त[वावर स8ु 

करणेस ;7तावात नमदू करIयात 

आले या बाबींसह महारा]^ 

महानगरपा	लका अNध�नयम कलम 

66(21) अ&वये तसेच [यासाठR 

लागणाSया 	श2क व 	श2के?र 

कम(चार: यांया �नय"ुती करIयास 

तसेच 	श2क व 	श2के?र कम(चार: 

यांया वेतनावर होणाSया वाQष(क खच( 

8पये 9 लाख 33 हजार 336 माB 

इत"या खचा(स, सचुQव या;माणे, 

;शासकJय मंजुर: देIयात यावी 
'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 04.  

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया अख[यार:तील 

दकुान गाळे/काया(लये 05 वषा(कर:ता 

परवानगी व अनुbा (	लTह ॲ&ड लायस&स) 

त[वावर देणेया ;7तावाबाबत, आय"ुतांच े

�दनांक 09/09/2015 च े पB C. 

नमंुमपा/मालम?ा/1114/2015 

ठराव �. 579. 

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया अख[यार:तील 

घणसोल: गांव व भुखडं C. 160, से. 44, 

करावे येथील माकf ट गाळे ;7तावात नमूद 

करIयात आले या बाबींसह 7तंभ C. 02 

मधील नमुद Tय"ती यांनी 7तंभ C. 06 

मLये जा7तीत जा7त सुर2ा अनामत र"कम 



नमूद केल: अस यामुळे संबंNधतास 7तंभ C. 

04 मLये नमुद केले या मा	सक भाडदेराने 

05 वषा(या कालावधीकर:ता ;�त वषg 10% 

भाड े वाढ:सह "परवानगी व अनुbा" (	लTह 

ॲ&ड लायस&स) त[वावर �नQवदेत नमूद 

केले या अट: व शतg;माणे देIयास, 

महारा]^ महानगरपा	लका अNध�नयम कलम 

79 (क) अ&वये, सुचQव या;माणे, मंजुर: 

देIयात यावी. 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 05.  

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

भुखडं C. 71, 72, 73 से. 11 सी.बी.डी., 

बेलापुर येथील पाDकj ग व कॅफेटेर:या मधील 

Dकऑ"स (Kiosk) 05 वषा(कर:ता परवानगी 

व अनुbा (	लTह ॲ&ड लायस&स) त[वावर 

देणेया ;7तावाबाबत, आयु"तांच े �दनांक 

09/09/2015 च े पB C. 

नमंुमपा/मालम?ा/1116/2015. 

ठराव �. 580. 

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

भुखडं C. 71, 72, 73 से. 11, सी.बी.डी., 

बेलापूर येथील पाDकj ग व कॅफेटेर:या मधील 

Dकऑ"स (Kiosk) C. 01, 04, 17, 32, 

35 ;7तावात नमूद करIयात आले या 

बाबींसह त"ता C. 02 मधील 7तंभ C. 02 

मLये नमुद Tय"ती/सं7था यांनी 7तंभ C. 

07 मLये जा7तीत जा7त सुर2ा अनामत 

र"कम नमूद केल: अस यामुळे संबंNधतास 

7तंभ C. 05 मLये नमुद केले या मा	सक 

भाडदेराने 05 वषा(या कालावधीकर:ता 

दरवषg 10% भाड े वाढ:सह "परवानगी व 

अनुbा" (	लTह ॲ&ड लायस&स) त[वावर 

�नQवदेत नमूद केले या अट: व शतg;माणे 

देIयास, महारा]^ महानगरपा	लका 

अNध�नयम कलम 79 (क) अ&वये, 

सुचQव या;माणे, मंजुर: देIयात यावी 

'नरण्य - मंजूर 

�वषय �. 06.  

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

बेलापूर Qवभागातील से"टर-30/31, आqोळी 

गा.Qव.यो. येथे नवीन मल:�न7सारण वा�हनी 

टाकIयाया ;7तावाबाबत, आयु"तांच े

�दनांक 18/09/2015 च े पB C. 

नमंुमपा/अ.श.अ./669/2015. 



ठराव �. 581. 

�दनांक 17 ऑ"ट$बर 2015 

बेलापूर Qवभागातील से"टर-30/31, आqोळी 

गा.Qव.यो. येथे नवीन मल:�न7सारण वा�हनी 

टाकIयाया कामासंबंधातील ;7तावात नमूद 

करIयात आले या बाबींसह एकूण र"कम 8. 

1 कोट:, 49 लाख, 69 हजार, 105 माB 

इत"या खचा(स, तसेच �नयमानुसार देय 

असले या भाववाढ:या खचा(स, 

सुचQव या;माणे, ;शासकJय मंजुर: देIयात 

यावी. 

'नण�य - मंजूर 

 



महानगरपा	लकेने मंजूर केले या आ5ण उNचत काय(वाह:साठR मा. आयु"ताकड ेपाठQवले या 

स&मा. नगरसेवकांया ठरावांची याद:.  

अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

1. Bी. नामदवे रामा भगत, यांजकडून :- 

;. C. 93 मLये काह: �ठकाणी सी.सी.ट:.Tह:. 

लावIयात आले आहेत. उव(र:त �ठकाणी नवी 

मंुबई महानगरपा	लके माफ( त सी.सी.ट:.Tह:. 

लावIयात यावे. जेणेक8न सुर2ेया r]ट:ने 

सोयी7कर होईल व चो-या होIयाया ;माणात 

आळा बसेल. 

7 

ऑ"ट$बर 

582 

17/10/2015 
मंजूर 

2. Bी. नामदवे रामा भगत, यांजकडून :- 

ने8ळगाव शाळा C. 10 येथे शाळेच ेमैदानाचे 

सपाट:करण क8न सदर �ठकाणी शाळेतील 

गावातील मुलांना खेळIयासाठR खेळणी 

बसQवIयात यावी जेणेक8न मुलांना खेळता 

येईल. 

8 

ऑ"ट$बर 

583 

17/10/2015 
मंजूर 

3. Bी. नामदवे रामा भगत, यांजकडून :- 

;. C. 93, ने8ळगाव येथे पथ�दवे जुने 

अस याने खराब झाले आहेत सदरया 

�ठकाणी नवीन खांब व Dफट:ंग लावIयात 

यावी जेणेक8न नागYरकांना ये-जा 

करIयाकर:ता गैरसोय होणार नाह:. 

9 

ऑ"ट$बर 

584 

17/10/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

4. Bी. 'नवDृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 2ेBात मलेYरया, 

डtuयु रोगाया साथीच े ;माण वाढले आहे. 

[यामुळे नTया मंुबईतील जनतेया आरोuयाचा 

;>न �नमा(ण झाला आहे. [या मानाने नवी 

मंुबई महानगरपा	लका आरोuय Qवभागात साफ 

सफाई कामगार, बहुउददे	शय आरोuय 

कम(चार:, डास आळीनाशक फवारणी-धरु:करण 

कामगार तसेच साव(ज�नक 8uणालय वाशी या 

8uणालयातील 7टाफ नस( व इतर अ[याव>यक 

Qवभागातील कम(चार: जे सLया काम कर:त 

आहेत ते कमी आहेत, अपुरे पडत आहेत. [या 

कामगारांत वाढ करणे गरजेच े आहे. तर: 

शासनाने आरोuय QवभागासाठR भरती 

करIयासाठR जे �नयम केले आहेत [या 

�नयमानुसार वर:ल Qवभागातील कामगारांया 

संvयेत वाढ करIयात यावी व शासनाया 

�नयमानुसार [यांना वेतन देणे. 

10 

ऑ"ट$बर 

585 

17/10/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

5. सौ. उषा कृHणा पाटIल, यांजकडून :- 

महापा	लकेकडून मनपाची 7वत:ची वा7तु 

नस याने मागील Dक[येक वषा(पासून 

महापा	लका वधा(पन �दन �न	म?ाची पुजा व 

[याचबरोबर अ&य सां7कृ�तक काय(Cम हे 

�नय	मतपणे Qव]णुदास भावे सभागहृात 

आयोिजत करIयाची पLदत आहे. परंत ू

सxयि7थतीत नवी मंुबई महापा	लकेने करोडो 

8पये खच( क8न उभारले या व संपुण( 

देशभरात चचfचा Qवषय ठरले या महापा	लका 

मुvयालय इमारतीचा उxघाटनाचा सोहळा 

मोठया जनसमुदायाया उपि7थतीत 

के यानंतरह: सन 2015 या वधा(पन �दन 

�न	म?ाने करIयात येणार: पुजा व वधा(पन 

�दन सोहळयाचे आयोजन हे Qव]णुदास 

सभागहृातच करIयात आले होते. तर: सन 

2016 व [यानतंरया ;[येक मनपा वधा(पन 

�दन सोहळयाची पुजा व अ&य काय(Cमाचे 

आयोजन हे महापा	लका मुvयालयाया 

इमारतीत व पYरसराया आवारात करणे. 

 

11 

ऑ"ट$बर 

17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

6. सौ. उषा कृHणा पाटIल, यांजकडून :-  

नवी मंुबईतील �दघा ते पावणे या 2ेBात 

असणा-या QवQवध कंप&यामLये येणा-या 

Tय"तींकडून ठाणे बेलापूर माग( हा र7ता 

ओलांडIयासाठR [या र7[याया दभुाजकांवर 

चढIयाचा पयjत केला जातो. [यामुळे अपघात 

घडून िजवीत तसेच Qव?हानीसह वाहतुक 

क$डीच े;संग उxभवत अस याने ठाणे बेलापूर 

मागा(वर:ल र7ता दभुाजकांवर लोखडंी कंुपण 

	भतं उभारणे. 

12 

ऑ"ट$बर 

17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 



 

अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

7. सौ. उषा कृHणा पाटIल, यांजकडून :-  

लहान मोठया वाहनांची तसेच पादचा-यांची 

अ�तवद(ळ असले या घणसोल:तील तुळशी 

चौकात �नय	मत होणार: वाहतुक क$डी आ5ण 

[यामुळे �नमा(ण होणारे Lवनी, वायु ;दषुणाचा 

7था�नक करदा[या नागर:कांना आरोuयाया 

अनेक सम7यांना सामोरे जावे लागत 

अस याने सदरया चौकातील वाहतुक बेट व 

लगतया पदपथांच े योuय आकारमान ठेवून 

[या बेट पYरसराच ेसुशो	भकरण करणे. 

13 

ऑ"ट$बर 

17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

8. Bी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  

;. C. 12, से. 2 मधील पावर हाऊस सब 

7टेशनया बाजूस असले या मोकळया जागेत 

;भागातील म�हलांसाठR म�हला उxयोग कt | 

उपल}ध क8न देणे. 

14 

ऑ"ट$बर 

586 

17/10/2015 
मंजूर 

9. Bी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

;. C. 12, से. 2 मधील चौकांतील जे मोकळे 

भुखडं आहेत [या भुखडंावर सुशाे	भकरण क8न 

मुलांना खेळIयासाठR तसेच नागYरकांना 

बसIयासाठR बैठक Tयव7था करणे. 
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10. Bी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

;. C. 12, से. 2 मधील पYरसरातील 

र7[यांवर 7पीड-बेCर ची Tयव7था करणे. 

16 

ऑ"ट$बर 

588 

17/10/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

11. Bी. राजशे �शवाजी �शदं,े यांजकडून :- 

तुभf येथील 2ेपनभुमी (डपंींग qाऊंड) मुळे 

पYरसरातील नागर:क व लहान मुले मोठया 

;माणात आजार: पडत आहेत. घाण, दगुjधी 

तसेच Dकडयांमुळे वेगवेगळे आजार तेथील 

लोकांना जडत आहे. [यामुळे तेथील 

नागYरकांच े जगणे क�ठण झाले आहे. 

[याकYरता मानवतेया rि]टकोनातुन Qवचार 

क8न तेथील 2ेपनभुमी (डपंींग qाऊंड) इतरB 

हलQवणे. 
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12. Bी. राजशे �शवाजी �शदं,े यांजकडून :- 

सानपाडा रे वे 7टेशन ;माणे तुभf रे वे 

7टेशनया अडंरपास मधनु लहान वाहनांना 

ठाणे बेलापुर रोड व8न APMC माकf ट तसेच 

वाशी येथे जाIयाकYरता र7ता उपल}ध करावे 

[यामुळे ठाणे बेलापुर रोडवर:ल दो&ह: 

बाजुकडील वाहतुक सुरळीत होईल. 
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13. सौ. म'नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

पावणेगांव शाळा C. 33 मLये सन 2015-

2016 शै25णक वष( पासुन माLय	मक शाळा 

इय?ा 9 वी व 10 वी च े शै25णक वग( सु8 

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

पावणेगांव येथील एम. एस. ई. बी. या 

Qवदयुत वा�ह&या ज	मनी अतंग(त करIयाच े

काम महानगरपा	लके कडून अध(वट 

अव7थेमLये काम बंद असुन सदर कामे पुण( 

क8न Qवदयुत सुQवधा नागYरकांना उपल}ध 

क8न देणे. 
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15. सौ. म'नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

�	मकनगर खरैणे येथील F �ब डींग खाल:ल 

महानगरपा	लकेया मोकळया जागेत तळ 

मज यावर अगंणवाडी, बालवाडीसाठR वग( 

खोल: तयार करणे. 
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16. Bी. सोमनाथ Lचतंामण वा-कर, यांजकडून :-  

नवी मंुबईतील बहुतांशी र�हवाशी सदया डtuयु, 

मलेर:या, 7वाईन 3 लु या सारvया साथीया 

आजाराने B7त असुन आNथ(क अ[यअ प 

घटकातील र�हवाशी यांना खाजगी 8uणालयात 

उपचार घेणे �हणजे [यांया कुटंुबाचे संपुण( 

म�हनाभराच ेआNथ(क �नयोजन कोलमडत आहे. 

तर: अशा सव( 8uणांकYरता ;शासनाने एक 

धोरण आखनु नवी मंुबईतील सव( खाजगी 

8uणालयांना Qवशषे सवलतीत उपचाराथ( सेवा 

देणे. 
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17. Bी. सोमनाथ Lचतंामण वा-कर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई सु�नयोिजत शहर वसQवतांना 

शासनाने 7था�नक ;क पq7तांया बहुमु य 

ज	मनी कवडीमोल भावात संपा�दत के या 

आहेत. नवी मंुबई शहराची वारसा व सं7कृती 

जोपासताना 7था�नक �ास बॅ&ड पथकांनी 

मौ	लक कामNगर: बजावल: आहे. परंतु वाढ[या 

शहर:करणामुळे नवी मंुबईतील गाव 

गावठाणातील सव(च बॅ&ड पथके जागेअभावी 

तग ध8 शकत नाह:त. तर: अशा सव( �ास 

बॅ&ड पथकांना ह"काची सुस�ज जागा 

बांधकामास�हत ;शासनाने दयावी. 
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18. Bी. सोमनाथ Lचतंामण वा-कर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई शहराची ओळख ह: Qवशषेत: आगर: 

कोळी सं7कृतीमुळे ओळखल: जाते. नवी 

मंुबईत सदया मोठ मोठे भवन उभारले जात 

आहेत. परंतु �या वारकर: सां;ादायाची गोडी 

आजपयjत �नय	मतपणे अQवरत हा समाज 

जोपासत आहे. [या वारक-यांच े भवन नवी 

मंुबईत अि7त[वात नस याची खतं आज 

सवाjया मना मनात खदखदत आहे. तर: नवी 

मंुबईतील वारक-यांसाठR एक ह"काच े वारकर: 

भवन उभारणे. 
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19. सौ. कोमल सोमनाथ वा-कर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई सु�नयोिजत शहर वसQवतांना 

शासनाने 7था�नक ;क पq7तांया बहुमु य 

ज	मनी कवडीमोल भावात संपा�दत के या 

आहेत. नवी मंुबई शहराची वारसा व वारकर: 

परंपरा सं7कृती जोपासताना 7था�नक भजनी 

मंडळाच ेयोगदान मौ	लक आहे. परंतु वाढ[या 

शहर:करणामुळे नवी मंुबईतील गाव 

गावठाणातील सव(च भजनी मंडळ जागेअभावी 

तग ध8 शकत नाह:त. तर: अशा सव( भजनी 

मंडळाना ह"काची सुस�ज जागा 

बांधकामास�हत ;शासनाने दयावी. 
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20. सौ. कोमल सोमनाथ वा-कर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेने नवी मंुबईतील 

सव(च तलावांच े तलाव िTहजन अतंग(त 

सुशो	भकरण केले परंतु सानपाडा qाम7थांची 

अि7मता असलेला खोकड तलाव आजह: 

सुशो	भकरणा पासुन वंNचत आहेत. सानपाडा 

गावातील qाम7थ आजह: आप या सव( 

QवNधवत पुजा अचा( मुतg Qवसज(न खोकड 

तलावात कर:त आहेत. तर: सदर तलावाया 

द8ु7तीच ेकाम लवकरात लवकर हाती घेणे. 
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21. सौ. राधा सुरशे कुलकणM, यांजकडून :- 

;. C. 73, हेकल कंपनी चनुाभटट: Qवभागात 

डांबर:करण र7ते व गटार तसेच �नेेज व 

ना याची �बलकुल Tयव7था नाह:. पYरणामी 

र�हवाशांना खपु हालअपे]टा सहन कराTया 

लागत आहेत. गटार, �नेजे व सांडपाणी वाहून 

नेणारे नाले नस याने सव(B घाणीच ेसा�ा�य 

पसरले आहे. [यामुळे र�हवाशांना वेगवेगळया 

आजारांना त$ड दयावे लागते. तर: खाल:ल 

Qवभागात डांबर:करण र7ते व गटार तसेच 

�नेेज व ना याची अ�तशय आव>यकता आहे. 

तर: या पुण( ;भागाचा सTहf क8न हेकल 

कंपनी चनुाभटट: पुजार: टायर जवळ तसेच डी 

69 ते डी 73, डी 73/8 ते डी 76/1, डी/73/2 

ते डी 77/2, डी 87/1 ते डी 89/2 आ5ण डी 

89/4 या समोर:ल भागात डांबर:करण र7त,े 

गटार व पदपथांची सोय करणे. 
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22. सौ. राधा सुरशे कुलकणM, यांजकडून :- 

;. C. 73 बोनसर: गाव दगुा( मं�दर त े

बुLदराज पॅकेिजंग पयjतया मुvय ना याया 

दगडी 	भतंीच े बांधकाम दो&ह: बाजूने पुण( 

तुटले आहे. पYरणामी सांडपाणी इतरB वाहून 

पसरते तसेच एकाच �ठकाणी साचनु राहात.े 

[याचबरोबर पावसाळयात मोठया ;माणात 

ड$गर उताराव8न पाणी जोरात वाहून येत 

अस याने घरांची खपु हानी होते. या 

ना याया दो&ह: बाजूला संर2क 	भतं बांधणे 

�नकराच ेआहे. तर: बोनसर: गाव दगुा( मं�दर 

बुLदराज पॅकेिजंग जवळील मुvय ना याया 

दो&ह: बाजूला संर2क 	भतं (आर.सी.सी. 

Yरटे�नगं वॉल) बांधणे. 
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23. सौ. राधा सरुशे कुलकणM, यांजकडून :- 

;. C. 73, इं�दरानगर मvुयxवार त े सी 396 

पयjत असले या सिTह(स रोडची खूपच �बकठ 

पYरि7थती झाल: आहे. अधा( रोड तटुला आहे. 

अLया( भागात गवत व ड�ेीजने र7ता खराब झाला 

आहे. [यामळेु र7त े व पदपथांची अव7था खुपच 

दय�नय आहे. तर: या पणु( ;भागाचा सTहf क8न 

इं�दरानगर मvुय xवार त ेसी 396 पयjत पYरसर 

र7[यांचे डांबर:करण क8न र7त े व पदपथांची 

पनुjबांधणी क8न सशुो	भत करणे. 
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24. सौ. सLंगता वसतं वा-के, यांजकडून :- 

;. C. 69, स�ैनक 3लायवडु कंपनीसमोर:ल 

Qवभागात तसेच वा मीकJ घरकूल योजनेसमोर:ल 

पYरसरात डांबर:करण र7त ेव गटार तसेच �नेेज व 

ना याची �बलकुल Tयव7था नाह:. पYरणामी 

र�हवाशांना खुप हालअपे]टा सहन कराTया लागत 

आहेत. गटार, �नेेज व सांडपाणी वाहून नेणारे 

नाले नस याने पाणी जेथ े मोकळा भाग असेल 

तथेे साचून सव(B घाणीच े सा�ा�य पसरले आहे. 

र�हवाशांना नोकर: Dकंवा उxयोग TयवसायासाठR 

या घाणीतनू यावे जावे लागतो. [यामळेु 

वेगवेगळया आजारांना त$ड दयावे लागत.े तर: 

खाल:ल Qवभागात र7त े व गटार तसेच �नेेज व 

ना याची अ�तशय आव>यकता आहे. तर: या पणु( 

;भागाचा सTहf क8न 3लॉट न.ं ड}य ु462 त ेसी 

356, सी 358 त ेसी 365, सी 371 त ेसी 377, 

सी 513 त े सी 450/4 या समोर:ल पYरसरात 

तसेच 3लॉट न.ं सी 121 त ेसी 396, सी 311 त े

सी 303, सी 462 त ेसी 466, सी 470 त ेसी 

494, सी 311 त ेसी 334, सी 533 त ेसी 535 

आ5ण सी 535 त ेसी 344 या समोर:ल भागात 

र7[यांचे डांबर:करण क8न र7त,े गटार व 

पदपथांची सोय करणे. 
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25. सौ. संLगता वसंत वा-के, यांजकडून :- 

;. C. 69, वारल:पाडा, गणपतीपाडा या 

पYरसरात �दवाब?ीची सोय नस याने 

नागYरकांया सुर2ा Tयव7थेचा मोठा गंभीर 

;>न �नमा(ण झाला आहे, अधंाराचा फायदा 

म�हलांना छेडणे [यांया गळयातील मंगळसुB 

चोरणे इ. ;कार घडू लागले आहेत. चोरांचा 

सुळसुळाट झाला आहे. चोSयांच े ;माण 

वाढ याने नागYरक भयभीत झाले आहेत. तर: 

लवकरात लवकर वारल:पाडा, गणपतीपाडा या 

पYरसरात �दवाब?ीची सोय करणे. 
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26. Bी. रामदास बबनराव पवळ,े यांजकडून :- 

रा. फ. नाईक शाळा येथे से"टरया बाजुकडून 

7कायवॉक अथवा अडंर सब बनQवIयात यावा 

जेणेक8न शाळेतील मुलांना र7ता Cॉस करणे 

सोयीच ेहोईल [या�ठकाणी छोटे मोठे अपघात 

होतात तर: �नण(य Tहावे. 
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27. Bी. रामदास बबनराव पवळ,े यांजकडून :- 

रा. फ. नाईक चौक येथे र7ता Cॉस करणे 

खपू अवघड आहे या �ठकाणी सतत अपघात 

होतात. [यामुळे [या �ठकाणी चार बाजु 7काय 

वॉक Tहावा Dकंवा अडंर सबवे Tहावा. 
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28. 

 

Bी. रामदास बबनराव पवळ,े यांजकडून :- 

से"टर 12 डी रामनगर येथील गटारांची कामे 

क8न फुटपाथ }लॉक लावून सुशो	भत करणे. 
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29. Bी. अशोक बाबुराव गुरख,े यांजकडून :- ;भाग 

C. 102, से"टर 1 Qवभागातील लेन 4 येथील 

पावसाळी गटरची द8ु7ती क8न नागYरकांना 

सुस�ज असे पदपथ बनQवIयात 

35 

ऑ"ट$बर 

17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

30. Bी. अशोक बाबुराव गुरख,े यांजकडून :- ;भाग 

C. 102, से"टर 2 Qवभागातील गणेश 

मंद:रापासुन ते युएचपी पयjत पदपथाचे 

नुतनीकरण करणे. 
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17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 



31. Bी. अशोक बाबुराव गुरख,े यांजकडून :- ;भाग 

C. 102, से"टर 1 Qवभागातील गाव7कर 

मैदाना बाहेर:ल पदपथाची द8ु7ती क8न 

नागर:कांना सुस�ज असे पदपथ बनQवणे. 
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सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

32. Bी. रंगनाथ कारभारI औटI, यांजकडून :- 

;भाग C. 84 मधील 	शरवणे शाळेजवळील 

नाद8ु7त पदपथ चांग या पLदतीने द8ु7त 

करणे. 
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17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

33. Bी. रंगनाथ कारभारI औटI, यांजकडून :- 

;भाग C. 84 मधील उदयानाची द8ु7ती 

करणेबाबत तसेच उदयानांमLये मुलांना 

खेळIयासाठR खेळIयांची योuय ती सुQवधा 

उपल}ध करणे. 
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सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

34. Bी. रंगनाथ कारभारI औटI, यांजकडून :- 

;भाग C. 84 मधील 7मशानभुमी समोर:ल 

जे नाले उघड ेआहेत [या ना यांवर आध�ुनक 

पLदतीने 7लॅप व पदपथ तयार करIयात 
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17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

35. Bी. �वशाल पोपट ससाण,े यांजकडून :- ;भाग 

C. 82 मधील से"टर 24 व 25 पYरसरातील 

गटारांवर FRB कTहस( बसQवणे 
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सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

36. Bी. �वशाल पोपट ससाण,े यांजकडून :- 

;भाग C. 82 मधील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 

गाड(न मLये सुशो	भकरण करIयात यावे तसेच 

मुलांना खेळIयासाठR योuय [या सुQवधा 

उपल}ध करणे. 

42 

ऑ"ट$बर 

17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

37. Bी. �वशाल पोपट ससाण,े यांजकडून :- ;भाग 

C. 82 मधील जुईनगर 7टेशन ते राजीव 

गांधी ��ज पयjत असले या नाद8ु7त 

पदपथाच ेद8ु7तीकरण करणे 
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17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 
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ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

38. Bी. सुरशे �शवाजी कुलकणM, यांजकडून :- 

;. C. 68, 69, 70 व 73 तुभf 7टोअर ठाणे 

बेलापूर रोड येथील ;भागातील नागर:कांना 

जीम नस याने ते वाशी येथे Tयायाम 

करIयासाठR जातात. [यामुळे नागYरकांना 

मोठया ;माणात अडचणी येतात. [या 

अनुषंगाने ;भागातील युवक व नागYरकांनी 

मोठया ;माणात जीमची मागणी केल: आहे. 

या ;भागात नवी मंुबई महानगरपा	लका शाळा 

C. 22 व 23 येथील मोकळया जागेत ओपन 

जीम तयार करावी जेणेक8न नागYरकांना 

आरोuय Qवषयक तCार: दरु होतील. तर: सदर 

�ठकाणी ता[काळ ओपन जीम क8न 	मळणे. 
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39. सौ. उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

;. C. 1 मधील ई>वरनगर Qवभागात वाढती 

लोकसंvया व �नयोजीत असणा-या चाळीमLये 

सेवरेज लाईन टाकणे. 
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40. सौ. उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

;. C. 1, ई>वरनगर येथे म&नुभाई चाळी 

समोर:ल मोकळया जागेत जी+2 च े नवीन 

शौचालय बांधIयात यावे. सदर पYरसरातील 

लोकांना शौचालयाकYरता रे वे ^ॅक तसेच इतर 

�ठकाणी उघडयावर बसावे लागत अस याने 

सदर शौचालय बांध यास नागYरकांची गैरसोय 

होणार नाह:. 
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41. सौ. उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

;. C. 1, ई>वरनगर येथील पYरसरात पोलची 

संvया अपुर: आहे. तर: सदर पYरसरात 4 त े

5 हायमा7ट बसQवणे. 
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�दनांक 
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42. Bीम. ऋचा रामचTं पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 79, संत 	शरोमणी तुकाराम महाराज 

उदयान से"टर 7, सानपाडा जैन मं�दराया 

मागे म�हला स2मीकरण कt | उभारणे. 
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43. Bीम. ऋचा रामचTं पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 79, सानपाडा से"टर 7,  ऐ>वया( 

सोसायट: ते डी-माट( व से"टर 11 रोडया 

मLये पॅरोबॉल:क कब 7टोन लावणे. 
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44. Bीम. ऋचा रामचTं पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 79, झाशीची राणी मैदान, से"टर 9, 

सानपाडा येथे 	सझन DCकेट सराव करणा-या 

मुलांची �नवड Under 14 मंुबई ट:म मLये 

झालेल: आहे. व Under 19 मLयेह: �नवड 

झालेल: आहे. हया 7था�नक खेळाडुनंा 

;ो[साहन देIयासाठR मैदानात QपIयाया 

पाIयाच े कने"शन देIयात यावे तसेच 

Changing room ची Tयव7था करणे. 
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45. सौ. UपालI +क-मत भगत, यांजकडून :-  

;. C. 96, ने8ळ, से"टर -16, 16ए व  18 

येथे शालेय Qवदया�याjची संvया मोठया 

;माणात अस याने Qवदयाथg व [यांया 

पालकांना भर पावसात व उ&हात बसेससाठR 

उभे रहावे लागते. [याची गैरसोय टाळIयासाठR 

आव>यक तेथे बस थांबा (�नवारा शडे) 

उभारणे. 
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46. सौ. UपालI +क-मत भगत, यांजकडून :- 

;. C. 96, ने8ळ, से"टर -16 येथील संभाजी 

राजे उदयानातील जु&या खेळIयाची दरुाव7था 

मोठया ;माणात झाल: असुन सदर �ठकाणी 

नवीन संुदर आकष(क खेळणी बसQवणे. 
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47. सौ. UपालI +क-मत भगत, यांजकडून :- 

;. C. 96, ने8ळ, से"टर -16ए येथील 7व. 

	मनाताई ठाकरे मैदानाजवळ QवQवध धमाjचे 

उ[सव व काय(Cम वषfभर साजरे होत 

असतात. परंतु सदर �ठकाणी अपु-या 

;काशामुळे नागYरकांची गैरसोय होत आहे. 

�हणुन [या �ठकाणी हायमा7ट बसQवणे. 
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48. सौ. सलुजा सं�दप सुतार, यांजकडून :- 

;. C. 99, ने8ळ, से"टर -25 मधील राखीव 

भुखडंावर सामािजक, सां7कृ�तक, शै25णक 

असे काय(Cमाच े आयोजन करIयाकYरता 

सव(सामा&यासाठR बहुउददेशीय सभागहृ 

उभारणे. 
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49. सौ. सलुजा सं�दप सुतार, यांजकडून :- 

;. C. 99, ने8ळ, से"टर -25  व 27 येथील 

ना यालगत असले या नस(र: मधील 

अनNधकृत खडड,े वाढलेले गवत, तसेच तेथील 

अ7वछतtमुळे रोगराईच े ;माण वाढत असून 

[याचा Bास तेथे राहणाSया नागYरकांना होत 

अस यामुळे हायटे&शनया खाल:ल जागा 

	सडको कडून महापा	लकेकड ेह7तांतर:त क8न 

घेIयात याTयात व [या �ठकाणी 

नागYरकांसाठR जॉNगगं ^ॅक, तसेच गाड(न 

बांधणे. 
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50. Bी. +कशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

महारा]^ शासनाने �द. 04/02/2015 रोजी 

मंजूर केले या अNधसूचना C. �टपीबी-

4312/643/;.C.-9/1/2014/नQव-11 नुसार 

बर:चशी 7व7त दराची घरे �नमा(ण होणार 

आहेत. नवी मंुबई महानगरपा	लका काय(2ेBात 

सव( सुQवधा महापा	लका पुरQवते. अNधसूचनेत 

नमूद के या;माणे जो Qवकासक इमारतींची 

पुन(बांधणी करणार [याने 50% सद�नका 

महापा	लकेला ह7तांतर:त करावयाची आहेत. 

[यातील काह: सद�नका नवी मंुबई पोल:स, 

नवी मंुबईतील पBकार व फायर ��गेड 

कम(चार:कYरता राखनू ठेवावी, असा ठराव 

मांडून शासनाकड ेमंजूर:साठR पाठQवणे. 
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51. Bी. +कशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

महारा]^ शासनाने �द. 04/02/2015 रोजी 

मंजूर केले या अNधसूचना C. �टपीबी-

4312/643/;.C.-9/1/2014/नQव-11 नुसार 

	सडको�न	म(त इमारतींना 2.5 चटई2ेB मंजूर 

करIयात आले आहे. वाशी वगळता नवी 

मंुबईमLये इतर कोण[याह: �ठकाणी QवCJदर 

कमी अस याने इमारतींची पुन(बांधणी करणे 

Qवकासकास आNथ(क r]टया श"य नाह:. 

�हणुन अशा �ठकाणी 3 चटई2ेB मंजूर 

करIयाबाबतचा ठराव मांडून शासनाकड े

मंजूर:साठR पाठQवणे. 
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52. Bी. +कशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

महारा]^ शासनाने �द. 04/02/2015 रोजी 

मंजूर केले या अNधसूचना C. �टपीबी-

4312/643/;.C.-9/1/2014/नQव-11 मLये 

नमूद के या;माणे खाजगी गहृ�नमा(ण 

सं7थांना 2.5 चटई2ेBाचा लाभ घेता येणार 

नाह:. पYरणामी ब-याच मोडकळीस आले या 

खाजगी गहृ�नमा(ण सं7थांच े पुन(वसन होणार 

नाह:. तर: 2.5 ते 3 चटई2ेBाचा खाजगी 

गहृ�नमा(ण सं7थांना लाभ 	मळावा असा ठराव 

मांडून शासनाकड ेपाठQवणे. 
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53. Bी. Vवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 30 मधील तळवल: 	सधंदुगु( वसाहत 

येथील शौचालयाचे, पदपथाच ेनTयाने बांधकाम 

व तुकाराम सदन समोर:ल शौचालयाची 

द8ु7ती करणे. 
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54. Bी. Vवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 30 मधील से"टर 16 भुखडं C. 1, 

भुमीराज सोसायट: व खाडी Dकनारा या मधील 

जागेची 	सडकोकड ेमागणी क8न सदर जागेत 

उदयान व जे]ठांसाठR Qवरंगुळा कt | करणे. 
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55. सौ. सायलI नारायण �शदं,े यांजकडून :- 

;. C. 37 अतंग(त येणा-या �टबंर माकf ट, 

से"टर 1 मLये साव(ज�नक शौचालय बांधणे. 
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56. सौ. सायलI नारायण �शदं,े यांजकडून :- 

;. C. 37 अतंग(त येणारे खोल: C. 224 ते 

खोल: C. 245 पाठRमागील �हणजेच Qवठठल-

रखमुाई मं�दरा लगतया मोकळया जागेत 

पेवर }लॉक बसQवणे. 
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57. सौ. नंदा कंुदन काट,े यांजकडून :-  

;. C. 13, ऐरोल: येथे त8णांना Tयायाम 

करIयाकYरता Tयायामशाळा बांधणे. 
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58. सौ. नंदा कंुदन काट,े यांजकडून :-  

;. C. 13, ऐरोल: येथील बस7थानकांत 

सात[याने पावसाळयामLये पाIयाचा �नचरा 

योuय ;कारे होत नस याने तलावाची 

पYरि7थती होते. याकYरता अतंग(त र7[याच े

काँCJट:करण करIयात यावे जेणेक8न 

पाIयाचा �नचरा योuय ;कारे होईल. 

64 

ऑ"ट$बर 

627 

17/10/2015 
मंजूर 

59. Bी. बहादरु WXलोक�सहं Wब-ट, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 2ेBात झोपडपटट: 

भागात झोपडीधारकांना घरगुती नळ 

कने"शनबाबत लागणारे सन 1999 च े एक 

पुरावा पैकJ एक पुरावा अस यास नळ 

कने"शन देणे. 
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60. Bी. बहादरु WXलोक�सहं Wब-ट, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 2ेBात झोपडपटट: 

भागातील झोपडपटट: धारकांना घरगुती 

नळकने"शनबाबत व qुप नळ कने"शन 

कYरता ;[येक Qवभाग काया(लयात "एक 

5खडकJ योजना" राबQवणे. 
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61. Bी. बहादरु WXलोक�सहं Wब-ट, यांजकडून :- 

डtuयुबाबत जनजागतृी (डtuयु व मलेYरयाबाबत) 

कYरता झोपडपटट: भागात बॅनर व योuय 

उपाययोजना तसेच र"त चाचणी व डtuयुचे 

औषध ;[येक "नागर: आरोuय कt |" सुQवधा 

पुरQवणे. 
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62. सौ. BYदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

;. C. 94, से"टर-10 येथील कै. अIणासाहेब 

पाट:ल घरमालक संघटना, से"टर-10, चाळ 

नं. 1 ते 14 या �ठकाणी ;वेशxवार (कमानी) 

उभारणे. 
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63. सौ. BYदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

;. C. 94, से"टर-10, ने8ळ येथील कै. 

आIणासाहेब पाट:ल उदयानामLये कै. 

अIणासाहेब पाट:ल यांच े भTय 7मारक 

उभारणे. 
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64. सौ. BYदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

;. C. 94, से"टर-10, ने8ळ येथील षटकार 

आनेस( असो	सएशन मधील चाळ नं. 12 ते 

26 या �ठकाणी मोकळया जागेमLये व 

पदपथावर पेTहर }लॉक बसQवणे. 
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65. Bी. रमशे चTंकांत डोळ,े यांजकडून :- 

;. C. 26, अडवल:-भुतवल: येथे �ी. हYर>च|ं 

8पजी खलुात चाळ ते �ीमती हावल:बाई वरठे 

चाळ येथे गटार उघड े आहे. गटार उघडे 

अस यामुळे नागYरक [यामLये QवQवध 

;कारचा कचरा टाकतात. [यामुळे तेथे अ[यंत 

दगुjधी होते. [यामुळे तेथील राहणा-या 

नागYरकांया आरोuयाचा ;>न �नमा(ण झाला 

आहे. तर: सदर गटार बं�द7त करणे. 
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66. Bी. रमशे चTंकांत डोळ,े यांजकडून :- 

;. C. 26, अडवल:-भुतवल: येथे �ी. संजय 

घाटाळ ते गंगाराम घाटाळ यांया घरापासून 

ते 7मशानभुमी पयjत र7ता बांधणे. 
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67. Bी. रमशे चTंकांत डोळ,े यांजकडून :- 

;. C. 26, हनुमाननगर येथील 

महानगरपा	लका शाळेजवळ एक हायमा7ट 

लावणे. 
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68. Bी. सुरज बाळाराम पाटIल, यांजकडून :- 

आरोuय कt | उभारणी कर:ता एकुण 50000 

लोकसंvयेची अट 	शNथल क8न 25000 

लोकसंvयेग5णक एक आरोuय कt | उभारणे. 
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69. Bी. सुरज बाळाराम पाटIल, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका राबQवत असले या 

योजना जा7तीत जा7त नागYरकांपयjत 

पोहचIयाकर:ता तसेच [याचा फायदा ;[येक 

नवी मंुबईकराला 	मळIयाकYरता �नयोजनबLद 

जा�हरात करणे. 
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70. सौ. संगीता �दलIप बो-हाड,े यांजकडून :-  

;. C. 76, सानपाडा, से"टर 2 येथील 

मैदानाया कोप-यावर (Nचचंोळा कोपरा) 

वा[स य ^7टया मागे कु7तीगीरांया 

सरावासाठR Tयायामशाळा बांधणे. 
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71. सौ. संगीता �दलIप बो-हाड,े यांजकडून :-  

;. C. 76, सानपाडा, से"टर 2 येथील 

मैदानाया बाजूला वा[स य ^7ट ह: सेवाभावी 

सं7था Dक[येक वषf काम कर:त असून सदर 

मैदानाच ेवा[स य मैदान नामकरण करIयात 

77 

ऑ"ट$बर 

17/10/2015 मागे 

घेतला 

72. सौ. संगीता �दलIप बो-हाड,े यांजकडून :- 

;. C. 76, सानपाडा, से"टर 4 येथील माकf ट 

मधील संर2ण 	भतं व शौचालय द8ु7ती 

करणे. 
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73. सौ. �दपालI सुरशे संकपाळ, यांजकडून :- 

;. C. 35, घणसोल:, से"टर-7 येथील 

	स�पले"स वसाहतीया बाहेर:ल QवQवध 

पदपथांवर व से"टर -9, भगवती, �Bशुल, 

भुमी, गगनNगर: या सव( सोसायट:या बाहेर 

पेTहर }लॉक बसवुन नवीन सुधारणा करणे. 

79 

ऑ"ट$बर 

642 

17/10/2015 
मंजूर 

74. सौ. �दपालI सुरशे संकपाळ, यांजकडून :- 

;. C. 35, घणसोल:, से"टर-9, घर$दा 

वसाहती मधील �नेेज लाईन खराब झा या 

असुन नवीन �नेेज लाईन करणे. 
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75. सौ. �दपालI सुरशे संकपाळ, यांजकडून :- 

;. C. 35, घणसोल:, घर$दा व 	स�पले"स 

वसाहतीमLये पाIयाची लाईन जुनी 

अस यामुळे पाणी कमी दाबाने येत े �हणुन 

येथील जु&या पाIयाया पाईन लाईन GI 

लाईनमLये बदल करणे. 
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76. सौ. सुवणा� Aशांत पाटIल, यांजकडून :- 

तलाव िTहजन xवारे तलावांच े सुशो	भकरण 

करIयात आले आहे. तशा पLदतीच े वाड( C. 

36, घणसोल: येथील qामपंचायत का	लन 

सावल: तलावाच े साफसफाई क8न 

सुशो	भकरण करणे. 
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77. सौ. संगीता संदIप ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 45 मधील से. 7, 6 व 3 सव( 

पावसाळी हेवी डयुट: गटारे द8ु7ती करणे. 
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78. सौ. संगीता संदIप ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 45 मधील से. 7, 6 व 3 मLये नवीन 

हायमा7ट �दवे बसQवणे. 
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79. सौ. संगीता संदIप ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 45 मधील से. 7, 6 व 3 येथील सव( 

चौकांचे सुशो	भकरण तसेच ;भागातील सव( 

Yर2ा व टॅ"सी 7टँड यांचे सुशो	भकरण करणे. 
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80. Bी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

;. C. 50, बोनकोड ेगांव येथील नागYरकांना 

भाजी खरेद:साठR भाजी मंडईची Tयव7था 

नाह:. [यामुळे नागYरकांची गैरसोय होत आहे. 

[यासाठR ;भागातील 	शवाजीनगर येथे 

पाIयांया टाकJजवळ मोकळा भुखडं आहे [या 

मोकळया भुखडंाचा काह: भाग भाजी 

मंडईसाठR उपल}ध क8न दयावा जेणेक8न 

नागYरकांची गैरसोय दरु होईल. तसेच 

भाजीमंडईया भाडयातून पा	लकेस उ[प&न 

	मळेल. 
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81. सौ. सुरखेा अशोक नरबाग,े यांजकडून :- 

सी.बी.डी., से"टर 8, 8ए व बी या 2ेBालगत 

असले या 35 फुट 8ंद:या उघडया      

पावसाळी ना यात ड$गर उताराव8न वाहून 

येणा-या दगड माती तसेच जंगलातील पाला 

पाचोळा, लहान मोठR झाड े असा साचणारा 

कचरा काढIयासाठR तसेच [या ना याची व 

ना याया 	भतंीची �नय	मतपणे द8ु7ती 

देखभाल करIयासाठR ना याया पुव�?र 

�दशकेडील बाजूस कायम7व8पी रँ�प बसQवणे. 
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82. सौ. सुरखेा अशोक नरबाग,े यांजकडून :- 

आट�7ट िTहलेज, से"टर 8 मLये 

सद�नकाधारकांना दचुाकJ, हलकJ चार चाकJ 

वाहने उभी करIयाया सम7येस सामोरे जावे 

लागत अस याने आट�7ट िTहलेज मधील र7ते 

आ5ण पदपथ यांया लगत असले या ख ुया 

मोकळया जागांच े सपाट:करण क8न 

कंडो	म�नयम �नहाय वाहनतळ बनQवIयाची 

तरतुद करणे. 
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83. सौ. सुरखेा अशोक नरबाग,े यांजकडून :- 

;. C. 103 मधील जय दगुा(मातानगर ह: 

नागर: वसाहत छBपती संभाजीनगरसह से"टर 

8बी या 	सडको Qवक	सत वसाहतीला 

र7[याया माLयमातून जोडIयासाठR 

दगुा(मातानगर ते संभाजीनगराया �दशनेे 

र7[याची उभारणी करणे. 
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84. Bीम. A[ा Aभाकर भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 53, नोड-1, जुहुगांव येथील झडेपी 

रोडची फार दरुाव7था झाल: आहे. [या रोडच े

डांबर:करण करणे. 

90 

ऑ"ट$बर 

653 

17/10/2015 
मंजूर 

85. Bीम. A[ा Aभाकर भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 53, जुहुगांव येथील होि डगं पाँ&ड 

Dकनार: जॉNगगं ^ॅकवर आसन Tयव7था क8न 

[यावर शडे बांधणे. 
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86. Bीम. A[ा Aभाकर भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 53, नोड 1, जुहुगांव से. 12 3लॉट न.ं 

78 येथील नTयाने Qवक	सत केले या 

उदयानामLये फुटपाथ, आसन Tयव7था, 

संर2ण 	भतं आ5ण पथ�दTयांची Tयव7था 

करणे. 
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87. सौ. तनुजा Bीधर मढवी, यांजकडून :- 

;. C. 83, जुईनगरया अतंग(त असले या 

जुईपाडा गावात जाIयासाठR चार र7ते आहेत 

ते नाद8ु7त ि7थतीत आहेत. �ठक�ठकाणी 

पावसाच े पाणी साठते व नागYरकांना     

येता-जाता Bास होतो. तर: नागYरकांया 

सोयीसाठR सदर चारह: र7[यांच े डांबर:करण 

करणे. 
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88. सौ. तनुजा Bीधर मढवी, यांजकडून :- 

;. C. 83, जुईनगर येथे गावदेवी मैदानालगत 

;काश मेडीकल समोर:ल भागात तसेच 

हर:ओम मं�दराजवळील नवराB चौकासमोर:ल 

भागात वाचनालयासाठR शडे बांधणे. 
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89. सौ. तनुजा Bीधर मढवी, यांजकडून :- 

;. C. 83, जुईनगर, से"टर 23 येथील मुvय 

र7[यालगत असले या फुटपाथला qीलच े

संर2ण नस यामुळे फुटपाथवर QवCेते बसतात 

व पादचा-यांना Bास होतो. तर: मुvय 

र7[यालगत असले या फुटपाथया बाजुला 

qील लावुन सदर सव( फुटपाथ QवCेतामु"त 

करणे. 

95 

ऑ"ट$बर 

658 

17/10/2015 
मंजूर 

90. Bीम. क�वता चTंकांत आग$ड,े यांजकडून :- 

;. C. 80, 	शवाजीनगर येथील नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेची असलेल: Qवदयुत पथ 

�दTयांच े खांब फार जुनी आहेत. ते वारंवार 

द8ु7त क8न सुLदा मोडकळ अव7थेत आहेत. 

;भागातील पथ �दTयांच ेखांब नवीन उभारणे. 
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91. Bीम. क�वता चTंकांत आग$ड,े यांजकडून :- 

;. C. 80 मधील महा[मा गांधीनगर 

पYरसरात घरावर Qवदयुत वा�ह&या आहेत. 

तेथील घरे ड$गराया शजेार: अस यामुळे येथे 

वारा जोराने वाहत असतो. येथील घराव8न 

गेले या Qवदयुत वा�ह&या हवेन े हलत 

असतात. हया Qवदयुत वा�ह&या घरावर 

पड यास येथे मोठR दघु(टना होIयाची श"यता 

आहे. [यामुळे येथील Qवदयुत वा�ह&या 

भु	मगत करणे. 
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92. Bीम. क�वता चTंकांत आग$ड,े यांजकडून :- 

;. C. 80 मधील औदयोNगक पYरसरामLये 

एकह: सुलभ शौचालय नस यामुळे औदयोNगक 

पYरसरामधील येणारे व जाणारे नागYरकाची 

शौचालयाबाबत गैरसोय होत आहे. [यांया 

सुQवधेकर:ता QवQवध �ठकाणी ई-टॉयलेट व 

सुलभ शौचालय उभारणे. 
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93. सौ. सुजाता सुरज पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 85, कुकशते गांव व सारसोळे गांव 

(काह: भाग) व से"टर-6 येथील नामफलकांची 

झालेल: दरुाव7था सुधारणा करणे. 
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94. सौ. सुजाता सुरज पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 85, ॲकरोपो	लस सोसायट: समोर:ल 

जय बालाजी सोसायट: समोर:ल गटार 

फुटपाथची सुधारणा करणे. 
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95. सौ. सुजाता सुरज पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 85, सारसोळेगांव �ी. रमण �हाB/े�ी. 

मदन �हाB े यांया घरापासुन �ी. �नतीन 

�हाB/े�ी. कैलास �हाBे यांया घराकडील 

qाम7थांकर:ता मोठया Tयासाची जलवा�हनी 

टाकणे. 
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96. सौ. जयBी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

;. C. 86, सारसोळे गांव व से"टर-6 

पYरसरातील नामफलकांची झालेल: दरुाव7था 

सुधारणा करणे. 
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97. सौ. जयBी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

;. C. 86, नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 

शाळेला ;वेशxवार बांधणे. 
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98. सौ. जयBी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

;. C. 86, सारसोळे गांव, से"टर-6 मधील 

गटारे �नयोजनबLद अ�तYर"त यंBणा लावुन 

साफ करणे. 
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99. Bी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

;. C. 97 मLये से"टर 18अे मLये 

	शवमं�दर रोडया दो&ह: बाजूया फुटपाथची 

अव7था दयनीय झाल: असून तर: [या 

�ठकाणी नवीन फुटपाथ करIयात यावी. ती लो 

लेवल करणे. 
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100. Bी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

;. C. 97 मLये से"टर 24 या मागील 

बाजूस असले या मैदानाला संर2ण 	भतं 

बांधणे. 
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101. Bी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

;. C. 97 मLये से"टर 18अे मLये 

तलावाया बाजूया गाड(नमLये जे]ठ 

नागYरकांसाठR Qवरंगुळा कt | सव( सुखसुQवधांनी 

यु"त उभारणे. 
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102. Bी. ल^मीकांत नामदवे पाटIल, यांजकडून :- 

;भाग C. 27 अतंग(त पYरसरातील त8णांना 

Tयायामाची आवड �नमा(ण होIयासाठR व शर:र 

�नरोगी राहIयासाठR Tयायामशाळा सु8 करणे. 
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103. Bी. ल^मीकांत नामदवे पाटIल, यांजकडून :- 

;भाग C. 27 Qवदया�याjमLये वाचनाची आवड 

�नमा(ण होIयासाठR आ5ण [यांया bानामLये 

वाढ होIयासाठR अदयावत असे वाचनालय सु8 

करणे. 
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104. Bी. ल^मीकांत नामदवे पाटIल, यांजकडून :- 

;भाग C. 27 अतंग(त संपुण( ;भागामLये 

असले या मल:�न7सारण वा�ह&या या अपु-या 

पडत आहेत. [यामुळे वारंवार चोकअप होणे 

असे ;कार होत आहेत. याकर:ता 

सदयि7थतीतील लोकसंvयेया मानाने मोठया 

Tयासाया मल:�न7सारण वा�ह&या टाकणे. 
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105. सौ. मो'नका ल^मीकांत पाटIल :- ;भाग C. 

28, घणसोल: येथे जे]ठ नागYरकांसाठR 

Qवरंगुळा कt | बांधणे.  
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सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

106. सौ. मो'नका ल^मीकांत पाटIल :- ;भाग C. 

28 अतंग(त अदययावत असे वाचनालय 

बांधणे.  
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17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

107. सौ. सु'नता रतन मांडव,े यांजकडून :- 

;. C. 87, ने8ळ Qवभागातील से"टर 8 

राजषg छBपती शाहू महाराज उदयानात जे]ठ 

नागYरकांसाठR Qवरंगुळा कt |ाची उभारणी 

करIयात तसेच Tयायामाची साधनांची तरतूद 

करणे. 
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108. सौ. सु'नता रतन मांडव,े यांजकडून :- 

;. C. 87, ने8ळ Qवभागातील जु&या 

पदपथांया खाल: असले या गटारांची 

पुन(बांधणी करIयात आ यानंतर सदर:ल 

पदपथांया जागांव8न आबाल वLृदांना चालणे 

गैरसोईच े व धोकादायक ठरत आहे. [यामुळे 

या 2ेBात नTयाने बांधIयात आले या 

गटारांवर:ल असमतोल प]ृठभागांवर पेTहस( 

लावून पदपथांची उभारणी करणे. 
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109. सौ. उषा पुUषोDम भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 56, कोपर: उडडाणपुलाखाल:ल 

र7[यापासून ते पु�नत कॉन(र पयjत र7[याच े

काँCJट:करण करणे. 

115 

ऑ"ट$बर 

673 

17/10/2015 
मंजूर 

110. सौ. उषा पुUषोDम भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 56, कोपर:गांव, जु&या 7मशानभुमी 

शजेार: बहुउददे	शय इमारत बांधणे. 
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111. सौ. उषा पुUषोDम भोईर, यांजकडून :- 

;. C. 56, कोपर:गांव, जलवा�ह&यांची 

सुधारणा करणे. 
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112. Bी. गणशे गंगाराम ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 111 मधील से"टर 46 मधील 

Cां�त	सहं नाना पाट:ल उदयानाची दरुाव7था 

झाल: असून उदयान �ठक�ठकाणी नाद8ु7त 

झाले आहे. तसेच उदयानात बसIयासाठR 

ठेवलेले बाकड े तुटलेले आहेत आ5ण राBीया 

वेळी [या�ठकाणी आंधार होत अस याकारणाने 

अधंार:मLये गदु(ले, गांजा, दा8 QपIयासाठR 

उदयानाचा उपयोग करत आहेत. [याचा Bास 

तेथील र�हवाशांना होत आहे. तर: सदर 

उदयानाची द8ु7ती क8न उदयानामLये लहान 

मुलांना खेळIयासाठR नवीन खेळणी 

बसQवIयात यावी व [या�ठकाणी चांग या 

;काशाच े�दवे बसQवणे. 
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113. Bी. गणशे गंगाराम ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 111 मLये से"टर 46ए मधील नवी 

मंुबई महानगरपा	लकेया खेळाया मैदाना 

शजेार: चौकात संLयाकाळी अधंार होIयाया 

वेळेस बरेच नागYरक चालIयासाठR येत 

असतात. तसेच मैदानामLये देखील मुले 

खेळत असतात [या�ठकाणी हायमा7ट �दवे 

बसQवIयास [या�ठकाणी म�हला तसेच जे]ठ 

नागYरक यांना वॉक करताना Bास होणार 

नाह:. तर: [या�ठकाणी हायमा7ट �दवे 

बसQवणे. 
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114. Bी. गणशे गंगाराम ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 111 मLये से"टर 58ए मधील र7ते 

खराब झाले असून मागील वषा(त फ"त 

एन.आर.आय. कॉ�पले"स पयjत नवीन 

डांबर:करण केले होते. से"टर 58ए चा भाग 

तसाच राह: यामुळे तेथील र7ते खराब झाले 

आहेत. तसेच फुटपाथ वर:ल 	सडकोने 

बसQवलेले जुने पेवर }लॉक खराब झाले असून 

पावसाळयात [यावर मोठया ;माणात गवत 

उगवत आहे व गटारावर:ल झाकणे देखील 

खराब झालेल: आहेत. तर: से"टर 58ए मधील 

र7[याच ेडांबर:करण क8न फुटपाथ वर नवीन 

चांग या ;कारच े पेवर }लॉक बसवावेत व 

गटारावर:ल झाकणे बदलून एफ.आर.पी. 

झाकणे बसQवणे. 
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115. Bी. LगरIश का_हा ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 95, गोपीनाथ 	भवा पाट:ल यांया 

घरांपासून ते राजेश पांडुरंग �हाB े यांया 

घरापयjत नTयाने गटार बनवुन पदपथावर 

पेTहर }लॉक बसQवणे. 

121 

ऑ"ट$बर 

679 

17/10/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

116. Bी. LगरIश का_हा ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 95, तेरणा शाळेपासूनचा र7ता दोन 

पदर: असून ने8ळ गांव गावदेवी मं�दराकडे 

जाताना तो एक पदर: होतो. तर: र7[याया 

कडलेा असणा-या 7था�नक qाम7थांच े अ&य 

�ठकाणी पुन(वसन क8न सदरचा र7ता दोन 

पदर: करणे. 
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117. Bी. LगरIश का_हा ZहाX,े यांजकडून :- 

;. C. 95, रामा हशा �हाB ेयांया घरापासून 

ते मुकेश गोपीनाथ पाट:ल यांया घरापयjत 

गटाराची द8ु7ती क8न पदपथावर नQवन पेTहर 

}लॉक बसQवणे. 
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118. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 44, कोपरखरैणे, से. नं. 7 येथील 

सद�नका C. एस.एस.1/969 या समोर:ल 

मोकळया जागेमLये जे]ठ नागYरकांसाठR 

Qवरंगुळा कt | करणे. 
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119. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 44, कोपरखरैणे, से. नं. 7 येथील 

मंजु�ी को. ऑप. हौ. सोसायट: 3लॉट नं. 21 

या बाजुच े रहदार:साठR असणारे गटर हेवी 

डयुट: करणे. 
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120. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 44, से. नं. 15, कोपरखरैणे येथील कै. 

	शवाजीराव पाट:ल मैदान मधील शौचालय 

�नकृ]ठ दजा(च े झाले असुन [यांच े नTयान े

बांधकाम करणे. 
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अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

122. Bी. रामचTं बारशा घरत, यांजकडून :- 

;. C. 66, तुभfगांव मधील रामतनु मैदान से. 

22 लगतया Tयायामशाळेची इमारत 

मोडकळीस आल: आहे. [यामुळे जीवीतहानी व 

Qव?हानी होIयाची श"यता नाकारता येत 

नाह:. तर: सदर इमारत पाडून पा	लकेकडून 

नTयाने बांधणे. 
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123. सौ. पुनम �मथनु पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 106 मधील मोडकळीस आलेल: सव( 

गटारे नTयाने बांधणे. 
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124. सौ. पुनम �मथनु पाटIल, यांजकडून :- 

;. C. 106 शहाबाज-फणसपाडा गावालगत 

असले या उघडा नाला नTयाने बांधणे. 
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 Bीम. शुभांगी [ानbेवर पाटIल, यांजकडून :- 

;भाग C. 67, नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 

पYरसरातील तुभf, अे/1, से-21, फेज-2 मLये 

नवी मंुबई महापा	लकेया वतीने "सां7कृ�तक 

भवन" बनQवणे. 
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ऑ"ट$बर 

17/10/2015 सद7य 

सभागहृात 

नस यामुळे 

बारगळला 

125. Bी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

;. C. 108 अतंग(त, 7वछता, आरोuय 

आ5ण सुर2ेया r]ट:ने संपूण( ;भागातील 

र7[यांवर सी. सी. ट:.Tह:. कॅमेरे उभारणे. 
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126. Bी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

;. C. 108, से"टर 48 येथील साईबाबा 

मं�दर , साईमहल सोसायट:जवळील फुटपाथवर 

�ये]ठ नागYरक �नवारा शडे उभारणे. 
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127. Bी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

;. C. 108, 7वछता आ5ण आरोuय या 

गो]ट:ंना बाधक ठरणा-या आ5ण अ7वछतेस 

जबाबदार घटकांवर कठोर कारवाई करIयासाठR 

�नयम बनवणे अथवा अि7त[वात असतील तर 

[यांची अमंल बजावणी ता[काळ करणे. 
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128. Bी. मुनावर पटले, यांजकडून :- 

;. C. 55, कोपरखरैणे, से"टर 12E “गुडवील 

अशीयाना ते मायकल अकंल हाऊस पयjत 

र7[याच ेडांबर:करण करणे. 
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अ. 

�. 
नगरसवेकांची नांव ेआ>ण सं?@2त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भAाय 

129. Bी. मुनावर पटले, यांजकडून :- 

;. C. 55, कोपरखरैणे, जे]ठ नागर:कासाठR 

जे]ठ नागर:क Qवरंगुळा कt | तयार क8न 

[यांया बसIयासाठR Tयव7था करणे. 

135 

ऑ"ट$बर 

692 

17/10/2015 
मंजूर 

130. Bी. मुनावर पटले, यांजकडून :- 

;. C. 55, कोपरखरैणे, येथील खरैणे 

गावातील जयह:ंद मेडीकल ते खरैणे गांव 

दफनQवधी पयjत Duct बांधणे. 

136 

ऑ"ट$बर 

693 

17/10/2015 
मंजूर 

 

 

 


