
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 22/02/2017 रोजी भरले या माहे जुलै म�ह"याची 

सव%साधारण तहकुब सभेत (मुळ सभा 20 जुलै 2016)मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं012त 

आ4ण मसुदा 5व6पात खाल8ल9माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 17.  

�दनांक 20 जुलै 2017 

नमंुमपा etc उप क@ A सु6 करBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े

�दनांक 04/07/2016 च ेपE F.नमंुमपा/etc अ	श9सेक@ /816/2016. 

ठराव �. 1337.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

         "नवी मुबंई महानगरपा	लका etc उप क@ A सु6 

करBयासाठL 95तावातील नमुद करBयात आलेला मुददा �. 7 

मधील *+ता�वत बाबींमधील बाब �. (1) नमंुमपा etc क@ Aाया 

उपक@ Aाकर8ता नमंुमपा 1ेEामधील �ठकाण MनिOचत क6न भुखडं 

अथवा इमारत उपलRध क6न देBयास, व बाब �. (2) �दSयांग 

मुलांची 9वेश संTया व Mनयमावल8 MनिOचत करBयास, आ4ण बाब 

�. 3 ते 6 वगळBयास, महाराVW महानगरपा	लका 

अXधMनयमामधील कलम 66 (1,42) अ"वये, 95तावात नमूद 

करBयात आले या बाबींसह, सुचYव या9माणे मंजुर8 देBयात यावी." 

-नण�य - उपसूचनेसह मंजूर. 

�वषय �. 18.  

�दनांक 20 जुल ै2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया आ5थापनेवर8ल YवYवध संवगा%या 

पदMन	मतZ करBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

04/07/2016 च े पE F.नमंुमपा/9शा/आ5था-1/9.F.388/3217 

/2016. 

ठराव �. 1338.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

       “95ततृ Yवषय सभेत झाले या चच_या अनषुगंाने फेर�वचाराथ� 

आय5ुतांकड ेपरत पाठYवBयात यावा." 

-नण�य - आय5ुतांकड ेपरत 

�वषय �. 19.  

�दनांक 20 जुल ै2017 

ने6ळ से. 50 येथील शाळा इमारत अपंग 	श1ण 9	श1ण 

क@ AासाठL(e.t.c.) देBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

04/07/2016 चे पE F. नमंुमपा/मालमaता/1839/2016. 

ठराव �. 1339.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

       “नवी मुबंई महानगरपा	लकेया ने6ळ, सेCटर 50 येथील शाळा 

इमारत महानगरपा	लकेया अपंग 	श1ण 9	श1ण क@ AासाठL (etc) वापर 

करBयास, 95तावात नमदू करBयात आले या बाबींसह, महाराVW 

महानगरपा	लका अXधMनयमामधील कलम 79 अ"वये, सचुYव या9माणे, 

मजंूर8 देBयात यावी." 

-नण�य - नामजंूर 

  



�वषय �. 20.  

�दनांक 20 जुल ै2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया 6dणालयांकर8ता आवOयक मेडीकल 

गॅस 	सल@डस% कंEाट8 पfदतीने पुरवठा करणेया कामास 9शासकgय 

मा"यता 	मळBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

07/07/2016 चे पE F. नमंुमपा/आरोdय/पुरकसेवा-11/4208/2016. 

ठराव �. 1340.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

      “नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 6dणालयांकर8ता आवOयक 

मेhडकल गॅस 	सल@डस% कंEाट8 पfदतीने परुवठा करBयाया कामासबंधंातील 

95तावात नमदू करBयात आले या बाबींसह वाYष%क अपे01त खच% 6. 86 

ल1, 31 हजार, 348 माE व दोन वषा%कर8ता 6. 1 कोट8, 72 ल1, 62 

हजार, 696 माE इतCया खचा%स, सचुYव या9माणे, 9शासकgय मजंुर8 

देBयात यावी." 

-नण�य - मजंूर  

�वषय �. 21.  

�दनांक 20 जुल ै2017 

घणसोल8 काय%1ेEातील नमंुमपा �ट�टसी औkयोXगक 1ेEातील 

	शवाजी फलोअर 	मल येथनु ऐरोल8 ट8 जंCशन येथे जाBयासाठL 

भुयार8 माग% बांधBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

12/07/2016 चे पE F. नमंुमपा/श.अ/721/2016. 

ठराव �. 1341.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

       “घणसोल8 काय%1Eेातील नमुमंपा �ट�टसी औkयोXगक 1Eेातील 

	शवाजी nलोअर 	मल येथनु ऐरोल8 ट8 जCशनं येथ ेजाBयासाठL भयुार8 

माग% बांधBयाया कामासबंधंातील 95तावात नमदू करBयात आले या 

बाबींसह एकूण 6. 10 कोट8, 40 ल1, 45 हजार, 950 माE इतCया 

खचा%स, तसेच Mनयमानसुार देय असले या भाववाढ8या रCCमेस, 

सचुYव या9माणे, 9शासकgय मजुंर8 देBयात यावी." 

-नण�य - मजंूर 

�वषय �. 22.  

�दनांक 20 जुल ै2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका अतंग%त सव% 6dणालयांकर8ता सन 

2016-2017 कर8ता आवOयक पॅथॉलॉजी सा�हaय व जनरल 

सिज%कल सा�हaय खरेद8 करणेकर8ता एकrEत 9शासsकय मा"यता 

	मळBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े�दनांक 12/07/2016 च ेपE 

F. नमंुमपा/आरोdय/4350/2016. 

ठराव �. 1342.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

         “नवी मुबंई महानगरपा	लका अतंग%त सव% 6dणालयांकर8ता सन 

2016-17 सालाकर8ता आवOयक असलेल8 सिज%कल सा�हaय खरेद8 

करणेस अपे01त खच% 6. 4 कोट8, 3 ल1, 87 हजार 490 माE व 

पॅथॉलॉजी सा�हaय खरेद8 करणेस उपे01त खच% 6. 3 कोट8, 70 ल1 44 

हजार 64 माE असे एकूण 6. 7 कोट8, 74 ल1, 31 हजार, 554 माE 

इतCया खचा%स, 95तावात नमदू करBयात आले या बाबींसह यांस व 

aयानसुार MनYवदा 9sFया करणेस, सचुYव या9माणे, 9शासकgय मजंुर8 

देBयात यावी." 

-नण�य - मजंूर 

  



�वषय �. 23.  

�दनांक 20 जुलै 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सव% 6dणालयांमfये सोनोtाफg व 1-

sकरण सुYवधा बाहययEंणेदवारे (outsorcing) कंEाट8 पfदतीन े

पुरYवणेकर8ता 9शासsकय मा"यता 	मळBयाया 95तावाबाबत, 

आयुCतांच े �दनांक 12/07/2016 च े पE F. नमंुमपा/आरोdय/पुरक 

सेवा-11/4356/2016. 

ठराव �. 1343.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

        “नवी मंुबई महानगरपा	लकेया सव% 6dणालयामfये 

सोनोtाफg व 1-sकरण सुYवधा बाहययंEणेkवारे (outsourcing)  

कंEाट8 पfदतीने पुरYवणेकर8ता 95तावात नमूद करBयात आले या 

बाबींसह अपे01त वाYष%क खच% 6. 5 कोट8, 85 ल1, 65 हजार, 

659 माE व दोन वषा%कर8ता 6. 11 कोट8, 71 ल1, 31 हजार, 

318 माE इतCया खचा%स, सुचYव या9माणे, 9शासकgय मंजुर8 

देBयात यावी." 

-नण�य - मंजूर 

�वषय �. 24.  

�दनांक 20 जुलै 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका काय%1ेEामfये राVW8य sकटकज"य रोग 

MनयंEण काय%Fमांतग%त कामगीर8 आधार8त बाहय यंEणेSदारे डास 

अळीनाशक फवारणी व रासायMनक धरु8करणाचे नागर8 आरोdय क@ A 

Mनहाय कामे करBयाया 95तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 

12/07/2016 चे पE F. नमंुमपा/आरोdय/�हवताप/4372/2016. 

ठराव �. 1344.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

       “नवी मंुबई महानगरपा	लका काय%1ेEामfये राVW8य 

sकटकज"य रोग MनयंEण काय%Fमांतग%त डास अळी नाशक फवारणी 

व रासायMनक धरु8करणाची कामे 21 नागर8 आरोdय क@ AMनहाय 

बाहययंEणेkवारे कामगीर8 व उ�|Vटांवर आधार8त, 95तावात नमूद 

करBयात आले या बाबींसह या 9णाल8 नुसार करBयाया अपे01त 

वाYष%क खच% 6. 8 कोट8, 64 ल1, 32 हजार, 310 माE इतCया 

खचा%स, सुचYव या9माणे, 9शासकgय मंजुर8 देBयात यावी." 

-नण�य - मंजूर 

�वषय �. 25.  

�दनांक 20 जुलै 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 1ेEातील मालमतांच ेLight detection 

and ranging (LiDAR) Technology वाप6न सव_1ण करBयाया 

95तावाबाबत, आयुCतांच े �दनांक 12/07/2016 च े पE F. 

नमंुमपा/का.अ.Yव/488/2016. 

ठराव �. 1345.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

       “नवी मंुबई महानगरपा	लका 1ेEातील मालमaतांच े Light 

Detection and Ranging (LiDAR) Technology वाप6न 

सव_1ण करणेकर8ता 95तावात नमूद करBयात आले या बाबींसह 

एकूण रCकम 6. 20 कोट8 माE इतCया खचा%स, महाराVW 

महानगरपा	लका अXधMनयमातील कलम 73(क) अ"वये, 

सुचYव या9माणे, 9शासकgय मंजुर8 देBयात यावी." 

-नण�य - +थ:गत 



�वषय �. 26.  

�दनांक 20 जुलै 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका काय%1ेEामfये सन 2016 ते 2019 या 

तीन वषा%या कालावधीसाठL मुषक MनयंEणाच े काम करBयास 

9शासsकय मा"यता 	मळBयाया  95तावाबाबत, आयुCतांच े�दनांक 

12/07/2016 चे पE F. नमंुमपा/ आरोdय/4389/2016. 

ठराव �. 1346.  

�दनांक 22 फे(ुवार) 2017 

         “नवी मंुबई महानगरपा	लका काय%1ेEामfये सन 2016 

ते 2019 या तीन वषा%या कालावधीसाठL मुषक MनयंEणाचे काम 

करBयासाठL ‘मुषक MनयEंण’ या लेखा	शषा%खाल8 अदंाजे वाYष%क 6. 

219.43 ल1 (तीन वषा%कर8ता एकrEत 6. 658.30 ल1) खच% 

अपे01त ध6न उपरोCता9माणे मुषकनाशके व इतर साधनसामुtी 

पुरYवणे या कामासह उ�|Vट आधार8त मुषक MनयंEणाच ेकाम तीन 

वषा%या कालावधीकर8ता करBयास, 95तावात नमूद करBयात 

आले या बाबींसह, महाराVW महानगरपा	लका अXधMनयमातील कलम 

73(क) अ"वये, सुचYव या9माणे, 9शासकgय मंजुर8 देBयात यावी." 

-नण�य - मंजूर 

 

  



महानगरपा�लकेने मजूंर केले<या आ=ण उ:चत काय�वाह)साठ> पाठ�वले<या ठरावांची याद) 

               माहे जुल ै2016 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

1. सौ. उषा पDुषोFतम भोईर, यांजकडून :- 

9भाग F. 56, कोपर8गावमfये tामपचंायत 

काल8न सां5कृMतक भवन आहे. परंत ूत ेमोडकळीस 

आले आहे. सदर भवनाचा उपयोग होत नाह8. त े

पडीक ि5थतीत आहे. तर8 सदर सां5कृMतक 

भवनाची सधुारणा करणे.  

27 

जुल ै  

1347 

22/02/2017 

मजंूर 

 

2. सौ. उषा पDुषोFतम भोईर, यांजकडून :- 

9भाग F. 56, कोपर8गावमfये tामपचंायत 

काल8न असले या 5मशानभमुीला पणु% सरं1ण 

	भतं नाह8. 5मशानभमुीची एक बाजू उघडी 

अस यामळेु लहान मलेु तथेे खेळत असतात. काह8 

लोक मदयपान कर8त असतात. तर काह8 लोक 

आसन Sयव5थेया शडेखाल8 झोपलेल8 असतात 

�दवाबaती sकंवा पाBयाची देखील सोय नाह8. काह8 

Yवपर8त अनथ% घडBया अगोदर 5मशानभमुीया 

एका बाजूची सरं1ण 	भतं बांधावी तसेच जू"या 

	भतंीची उंची वाढवावी व 5मशानभमूीची सधुारणा 

करणे. 

28 

जुल ै  

1348 

22/02/2017 

मजंूर 

 

3. सौ. उषा पDुषोFतम भोईर, यांजकडून :- 

9भाग F. 56, कोपर8गावमfये tामपचंायत 

काल8न मछL व भाजी माक_ ट असनू सदर 

माक_ टची दरुाव5था झाल8 आहे. सदर माक_ टमfये 

पाBयाची व Yवजेची (Light) सोय नाह8. तसेच 

माक_ ट कोसळBयाया ि5थतीत आले आहे. तर8 

सदर माक_ टची सधुारणा करणे. 

29 

जुल ै  

1349 

22/02/2017 

मजंूर 

 

4. Iी. मनुावर पटेल, यांजकडून:- 

9भाग F. 55, कोपखैरणे, से. 11 रे वे Wक 

प�रसरातील मागील भागात गाड%न नस यामळेु 

लहान मलेु, YवkयाथZ, �येVठ नाग�रक, म�हलांना 

कोणaयाह8 9कारच े करमणुकg करता जागा 

उपलRध नाह8 या 9भागामधील भखुंड F. 34 

मधील ड�ेीज साफ क6न aया �ठकाणी गाड%न 

तयार क6न aया �ठकाणी लहान मलुांना 

खेळBयाकर8ता खेळणी, व �येVठ नाग�रकाकर8ता 

आसन Sयव5था बसYवणे 

30 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

5. Iी. �वनोद �वनायक KहाL,े यांजकडून :- 

 9भाग F. 110 करावेमfये असले या मfयवतZ 

5मशानभमुीमfये 9दषुण MनयEंण यEंणा बसYवणे. 

साधारणपणे 1995 पय�त करावे गावाची लोकसTंया 

अदंाजे सहा त े सात हजारापय�त होती aयावेळी 

	सवडूस (प) �हणजेच करावे गावाया बाजुस 

	सडको गहृMनमा%ण सोसायट8 यांचे बांधकाम तसेच 

इतर खाजगी Yवकासक व क@ �Aय Yवहार, 

एन.आर.आय. कॉ�पलेCस यासारTया गहृMनमा%ण 

सोसायट8च े बांधकाम चाल ू होत.े aया सोसायट8च े

बांधकाम पणु% होऊन आज	मतीस सव% 	सवडूस (प) 

प�रसरातील आप या करावे नागर8 आरोdय 

क@ Aाया सSह_1णानसुार लोकसTंया 118000 (एक 

लाख आठरा हजार) एवढ8 असनु 1995 सालाया 

तलुनेत लोकसTंया पधंरापट8ने वाढल8 आहे. पवुZ 

करावे गावासाठL असलेल8 5मशानभमुी ह8 करावे 

गावातील Mनधन झाले या SयCतीसाठL होती. 

aयावेळेस अदंाजे मह8"याला एक त े दोन SयCती 

Mनधन पावत होत े तसेच सदर 5मशानभ	ुम ह8 

aयावेळेस गावाया बाहेर �हणजेच लोकव5तीया 

बाहेर होती परंत ु आता आप या Yवभाग 

काया%लयाया न�दणी नसुार करावे गावाया 

5मशानभ	ुममfये मह8"याला 20 त े 25 Mनधन 

झाले या SयCतीचे अaंयYवधी करBयात येत े

aयामळेु 5मशानभ	ुमया आजुबाजुया प�रसरात 

धुरामळेु मोठया 9माणात 9दषुण होत आहे तर8 

करावे गावामधील मfयवतZ 5मशानभ	ुममळेु 

9दषुण MनयEंण यEंणा बसYवणे 
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6. सौ. तनजुा Iीधर मढवी, यांजकडून:- 

9. F.. 83 जुईनगर येथील मराठL शाळा F. 17 

मधील Yवkया�या�ना शाळेसाठL देBयात येणारे बटु, 

रेनकोट शाळा स6ु होताच प�ह याच म�ह"यात 

kयावेत तसेच सगंणsकय देखभाल व 	श1ण 

Yवषयक ठेका पणु% श1ै4णक वषा%साठL दयावा 

जेणेक6न मागील वषा%सारखे सगंणsकय 

आ�यासात ठेका नस याने Yवkया�या�च े नकुसान 

होणार नाह8.  
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�दनांक 

अ�भ*ाय 

7. सौ. तनजुा Iीधर मढवी, यांजकडून:-  

9. F. 83 जुईनगर येथे दररोज Mनघणारा कचरा 

तसेच झाडांया फांदया व गटारातील Mनघालेल8 

घाण उचलल8 जात ेaयाच9माणे दररोज Mनघणा�या 

डrे�ज टाकBयासाठL 9भागातच जागा ठरवनू 

पा	लकेकडून ठराYवक कालावधीत aया उचलBयाची 

काय%9णाल8 ठरवनू पणु% 9भाग डrे�ज मCुत 

करBयाची योजना काया%ि"वत करणे 
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8. सौ. तनजुा Iीधर मढवी, यांजकडून:-  

नमुमंपा तफ_  YवधवांसाठL Sयवसाया	भमखु रोजगार 

व �यांचे वय 60 या जा5त आहे अशा बेसहारा 

Yवधवांना आXथ%क अनदुान चाल ुकरणे.  
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9. Iी. सजंू आधार वाड,े यांजकडून :- 

9. F. 12 ऐरोल8 सेCटर F. 2 या �ठकाणी 

असले या 	सडको काल8न �नेेज 	स5ट8म सेCटर 

F. 2 सी-436 त े सी-444, त1	शला बfुदYवहार 

त ेबी-518/1, ममता सोसायट8 डी-1 पासनू डी-40 

पय�त तसेच 9भाग F. 12, सेCटर F. 1, ऐरोल8 

र�हवासी सेवा सघं ऑsफस त ेहनमुान ि5वट माट% 

पय�त अMतशय MनकृVट दजा%ची �नेेज 	स5ट8म 

झालेल8 असनू सदरची �नेेज 	स5ट8म नSयाने 

करणे.  
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10. Iी. सजंू आधार वाड,े यांजकडून :- 

9. F. 12 ऐरोल8 सेCटर F. 2 येथील जनता 

माक_ ट लगत असले या सोसायटयां मधील 

मदैानामfये लहान मलुांना खेळBयासाठL बॅड	मटंन 

कोट% तसेच अ"य खळे खेळBयासाठL मदैानात 

पी.सी.सी. क6न ि5पच उपलRध करणे. 
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11. Iी. सजंू आधार वाड,े यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका अथ%सकं प सन 

2015-16 मfये रCकम 6.75,00,000/- (अ1र8 

पंयाहaतर लाख माE)रCकमेची तरतदु 

आय.ए.एस., आय.पी.एस.5पधा% पर81ा अ�यास 

क@ A उभारBया-साठL करBयात आलेल8 आहे. 

सkयि5थतीत 9भाग F. 12 मधील सेCटर F. 2 

मfये साYवEीबाई फुले अ�या	सका क@ A लोक 

सहभागातनु काया%"वीत आहे. सदर भखुंडावर व 

लगतया जागेवर 9श5त आय.ए.एस.,आय.पी.एस. 

5पधा% पर81ा अ�यास क@ A उभारणेकामी रCकम 

6.75,00,000/- (अ1र8 पंयाहaतर लाख माE) 

रCकम उपरोCत �ठकाणी व जागेसाठL राखीव 

ठेवणे. 
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12. Iीम. *Nा *भाकर भोईर, यांजकडून :- 

9भाग F. 53 जुहूगाव नोड-1 येथील झेड पी 

रोडची फार दरुाव5था झाल8 आहे. गेल8 आठ त े

नऊ वष_ या रोडच ेडांबर8करण झाले नाह8. आपण 

जातीने पहाणी क6न या रोडचे डांबर8करण करणे 
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13. Iीम. *Nा *भाकर भोईर, यांजकडून :-  

9भाग F. 53 जुहूगाव नोड-1 येथील झेड पी 

रोडला असले या गटाराची खोल8 वाढवनू हेवी 

आर.सी.सी. गटर बनYवBयात यावे. जेणे क6न 

रोडची 6ंद8 वाढुन येणा-या वाहनांना अडचन होणार 

नाह8 
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14. Iीम. *Nा *भाकर भोईर, यांजकडून :- 

9भाग F.53 जुहूगाव नोड-1 येथील सेCटर 12 

मधील मेन रोडला असले या फुटपाथच े ब�याच 

वषा%पासनु द6ु5तीच े काम झाले नाह8 तर8 या  

फुटपाथची सधुारणा व द6ु5ती करणे 
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15. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

9भाग F. 82 सेCटर 25 जुईनगर येथील अमतृा 

Yवkयालय त ेआनदंवन सोसायट8 दर�यान असलेले 

फुटपाथ हेवी डयटु8चे 5लॅब टाकुन व द6ु5ती 

करणे. 
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16. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

9भाग F.82 सेCटर 24 जुईनगर पौरसछाया येथ े

Mनवारा शडे बांधणे 
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17. Iी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

9भाग F.82 सेCटर 24 जुईनगर सुदंरम सोसायट8 

त ेवभैव सोसायट8 पय�तया गटारांया झाकणांची 

द6ु5ती करणे 
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18. Iी. हPरQचंR आFमाराम भोईर, यांजकडून:- 

9भाग F.59, सेCटर 11, जुहूगाव, येथील वेलकम 

5टोअस% त ेगौर8 Mनवास व कोळीनताई Mनवास त े

आनदंभवन Mनवास येथे नवीन मलMनस:रण 

वा�हनी टाकणे. 
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19. Iी. हPरQचंR आFमाराम भोईर, यांजकडून:- 

9भाग F.59, सेCटर 11, जुहूगाव, येथील शाल8क 

नाखवा rब डींग त े कुसमु Mनवास येथील 

फुटपाथची द6ु5ती क6न तथेे इंटरलॉक बसYवणे. 

45 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

20. Iी. हPरQचंR आFमाराम भोईर, यांजकडून:- 

9भाग F.59, सेCटर 11, जुहूगाव, येथील गावदेवी 

मदैानाजवळ बदं असलेले सलुभ शौचालय तोडून 

तथेे Sयायामशाळा व वाचनालयासाठL बहुऊ|ेशीय 

इमारत बांधणे. 
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21. Iीम. वशैाल) तकुाराम नाईक, यांजकडून :-  

9भाग F. 51, कोपरखैरणे, सेCटर 13, भखुंड F. 

11 येथील INDOOR RECREATION साठL 

राखीव असले या भखुंडावर समाज उपयोगी 

समाजमदं8र बांधणे.  
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22. Iीम. वशैाल) तकुाराम नाईक, यांजकडून :-  

9भाग F. 51, कोपरखैरणे, सेCटर 12A, 

5मशानभमुीया मागील बाजुची मोकळी जागा 

आहे. Mतचा सSह_ क6न Yवभागातील गरजू व 

गर8ब लोकांसाठL तथेे भाजीपाला SयवसायासाठL 

ओटले काढणे. 
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23. Iीम. वशैाल) तकुाराम नाईक, यांजकडून :-  

9भाग F. 51, सेCटर 12A, इडन पाक%  त े

कॉप�रेशन बँक आ4ण नतुन सरोवर त े Xचतंामणी 

सोसायट8 पय�त पेSहर Rलॉक बदलणे. 
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24. सौ. सायल) नारायण �शदें, यांजकडून:- 

9भाग F. 37, अतंग%त येणा�या �टबंर माक_ ट, 

सेCटर 1A, कोपरखरैणे येथील ना याची नSयाने 

द6ु5ती करणे. 
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25. सौ. सायल) नारायण �शदें, यांजकडून:- 

9भाग F. 37, अतंग%त 9भागातील द6ु5ती व 

गरज अस यास नवीन पदपथ करणे. 
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26. सौ. सायल) नारायण �शदें, यांजकडून:- 

9भाग F. 37, अतंग%त येणारे 	मनी माक_ ट सेCटर 

1 याची नSयाने बांधणी करणे. 
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27. Iी. �वजय लSमण चौगलेु, यांजकडून:- 

मुबंई महानगरपा	लका मा. 5थायी स	मती kवारा 

सन 2000 नतंरया झोपडयांना नळ कनेCशन 

देBयाया मा. उच "यायालयाया आदेशानसुार 

Mनण%य घेBयात आला आहे. aयाच धतZवर नवी 

मुबंई महानगरपा	लका 1ेEातील झोपडयांना नळ 

कनेCशन 	मळाणे. 
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28. सौ. सगंीता �दल)प बोTहाड,े यांजकडून :- 

9भाग F. 76, या उ�डाण पलुाखाल8 मोकळया 

जागेत ओपन िजम, जेVठ नागर8क क ा, खुले 

वाचनालय इaयाद8 सYुवधा उपलRध क6न देणे.  
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29. Iी. -नवFृती शकंर जगताप, यांजकडून :-  
घणसोल8 गाव यात 9भाग F. 29,30,31 हे पुण% 9भाग 

येत आहेत. तसेच 9भाग F. 27,28,32 हे अध_ 9भाग 

घणसोल8 गावात येतात. नवी मुंबई महानगरपा	लका 

1ेEात असणा�या 9भागाची लोकसंTया अंदाजे 70 ते 

80 हजार आहे. sकaयेक म�ह"यापासून येथील 

Yवजपुरवठा सतत खंडीत होत अस यामुळे येथील 

नागर8कांना घरगुती Yवजेया सम5येचा Eास सहन 

करावा लागत आहे. मागील म�ह"यापासून �दवसा व 

राEी सुfदा Yवज सतत जात आहे. घणसोल8 गावासाठL 

Yवज पुरवठा Mनयमीत होBयासाठL "5वतंE सब5टेशनची" 

आवOयकता आहे. व हे 5वतंE सब5टेशन बांधBयासाठL 

3,000 sqm.(तीन हजार 5Cवेअर मीटर) जागेची 

आवOयकता आहे. व aयासाठL 	सडको 9ाXधकरणाकडून 

जागेची मागणी करणे गरजेच े आहे. तर8 नवी मुंबई 

महानगरपा	लका 9शासनाकडून 	सडको 9ाXधकरणाकडे 

3,000 sqm. (तीन हजार 5Cवेअर मीटर) जागेची 

मागणी घणसोल8 गावासाठL 5वतंE सब5टेशन 

बनYवBयासाठL करBयात यावी. व लवकरात लवकर 

घणसोल8 गावासाठL M.S.E.B. कडून 5वतंE सब5टेशन 

तयार क6न घेवून Yवkयुत पुरवठयाची �ह सम5या दरू 

करणे.  
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30. सौ. उVवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

ठाणे महानगरपा	लकेने अभय योजने अतंग%त 

मागणी करेल aयाला पाणी योजना व मुबंई 

महानगरपा	लकेने �द. 17 जुन 2016 रोजी 5थायी 

स	मतीमfये सन 2000 पय�तया घरांना नवीन 

नळ कनेCशन देBयाचा ठराव मजूंर केला आहे 

aया9माणे नवी मुबंईतह8 मागेल aयाला नळ 

कनेCशन sकंवा सन 2000 पय�तया घरांना नवीन 

नळ कनेCशन देBयात 
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31. सौ. उVवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

9भाग F. 01, ईOवरनगर त ेवाशी रे वे 5थानक 

(महापे MIDC) माग_ प�रवहन बस सेवा चाल ु

करणे अaयतं गरजेच े आहे. सदर 9भागाजवळ 

कळवा रे वे 5थानक व इंड5W8यल झोन अस याने 

वाशी व MIDC कड े जाणा�या लोकांची गरैसोय 

होत ेतर8 ईOवरनगर त ेवाशी रे वे 5थानक (महापे 

MIDC) माग_ प�रवहन बस सेवा स6ु करणे. 
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32. सौ. उVवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

9भाग F. 01, ईOवरनगर येथील चाळी Mनयोजीत 

अस याने 9भागात सेवरेज लाईन (मलMन5सारण 

वा�हनी ) टाकणे अaयतं सलुभ जाणार असनु 

शासनाने व क@ A सरकारने 5वछ भारत अ	भयाना 

अतंग%त घरोघर8 शौचालय बांधणे कर8ता अनदुान 

उपलRध के याने जवळ जवळ सपंणु% 9भागात 

घरोघर8 शौचालय बांधले गेले अस याने 9भागात 

सेवरेज लाईन (मलMन5सारण वा�हनी ) टाकBयात 
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33. Iी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून :- 

9भाग F. 23, सेCटर 9 व 10 ऐरोल8, येथील 

मलMनस:रण वा�हनींची द6ु5ती करणे. 
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34. Iी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून :- 

9भाग F. 23, सेCटर 10 ऐरोल8, येथील 

पाBयाया टाकg शजेार8ल मदैानालगत असले या 

पावसाळी गटाराच ेनतुनीकरण करणे. 
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35. Iी. :गर)श काXहा KहाL,े यांजकडून :-  

9भाग F. 95, बांचोल8 मदैानाया बाजुला 	मनी 

हाय-मा5ट लावणे.  
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36. Iी. :गर)श काXहा KहाL,े यांजकडून :- 

9भाग F. 95, ने6ळगाव येथे �दशादश%क फलक 

बसYवणे. 
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37. सौ. म-नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :-  

9भाग F. 48, ¦	मकनगर खैरणे येथील MIDC 

महानगरपा	लकेस �दलेले भखुंड F. OC’2 A 

Rलॉक वर मदैान व बगीचा Yवकसीत करणे.  
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38. सौ. म-नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :-  

9भाग F. 48, कातकर8पाडा खैरणे येथील 

अ�दवासी कातकर8 र�हवाOयांसाठL घरकुल योजना 

राबYवणे.  
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39. सौ. म-नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

9भाग F. 48, पावणेगांव येथील सांडपाणी वाहून 

नेणा�या गटारांची पणु%बांधणी करणे. 
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40. सौ. Dपाल) Yक+मत भगत, यांजकडून :-  

9भाग F. 96, ने6ळ, सेCटर 16ए, 16 व 18 

येथील सव% गटारांवर8ल तटुलेल8 झाकणे हटवनू 

aया �ठकाणी नवीन झाकणे बसYवणे.   
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41. सौ. Dपाल) Yक+मत भगत, यांजकडून :- 

9भाग F. 96, सेCटर 16ए येथील 

महानगरपा	लकेया नSयाने बांधत असले या 

शाळेसमोर8ल गटार व पदपथाची अव5था अaयतं 

दयनीय झालेल8 आहे व aयामळेु याचा गरैफायदा 

घेऊन काह8 लोक ड�ेीज व कचरा टाकत आहेत. 

तथेे कचरा व ड�ेीजच ेसा§ा�य पसरले आहे. तर8 

तथेील ड�ेीज व कचरा हटवनू सदर �ठकाणी 

नSयाने गटार व पदपथ बांधणे. 
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42. सौ. Dपाल) Yक+मत भगत, यांजकडून :- 

9भाग F. 96, ने6ळ, सेCटर 16ए, 16 व 18 

मfये गटारांची साफसफाई Sयवि5थतर8aया झाल8 

नस याचे 5थाMनक नाग�रकांचे �हणणे होत.े 

aयानसुार मी सदर गटारांची पाहणी केल8 असता 

गटारातील झाकणाखाल8ल वरवरचा गाळ काढला 

आहे. तर8 आपण सव% गटरावर8ल गाळ तळापासनू 

बाहेर काढून लवकरात लवकर उचलणे. 
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43. Iी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :-  

9भाग F. 102, मधील Yपप स 5कुलया मागील 

मदैानातनु व सेCटर 9 मधुन येणारे पावसाळी 

पाणी मोठया वेगाने व मोठया 9माणात र5aयावर 

येत े पाBयाबरोबर आले या Xचखलाने वाहतकुgस 

अडथळा Mनमा%ण होत आहे. सदर �ठकाणी पाहणी 

क6न पावसाळी गटार बांधणे.  
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44. Iी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :-  

9भाग F. 102, मधील डॉ. आंबेडकर 

उkयानाजवळील माक_ ट त े सी-5/2, सेCटर 1ए 

पय�त पदपथ तटुले या अव5थेत आहे. सदर 

पदपथाची द6ु5ती करणे.  
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45. Iी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :-  

9भाग F. 102, मधील सी-5/12, 14,15,18 

सेCटर 1ए समोर8ल 9 पावसाळी गटाराच े

काँsFट8करण करBयात आले आहे aयावर 

ॲ"ट85कgड लादया बसYवणे. 
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46. Iीम. दमयतंी बबन आचरे, यांजकडून :-  

9भाग F. 43, मधील कै. 	शवाजीराव पाट8ल 

उkयान सेCटर 15 त े 18 या �ठकाणी कै. 

	शवाजीराव पाट8ल यांच े5मारक Sहावे 
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47. Iीम. दमयतंी बबन आचरे, यांजकडून :-  

9भाग F. 43, मधील मोडकळीस आले या 

Yवkयतु खांबाच ेनतुनीकरण करणे. 
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48. Iीम. दमयतंी बबन आचरे, यांजकडून :-  

9भाग F. 43, मधील सेCटर 17 त े 18 

कोपरखैरणे येथील जु"या व खराब झाले या जल 

वा�ह"या बदलणे. 
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49. सौ. सरोज रो�हदास पाट)ल, यांजकडून :-  

9भाग F. 101, मधील आयकर कॉलनीतील 

गटारांचे व पावसाचे सांडपाणी वाहून नेणा�या 

आयकर कॉलनी त े रे वे Wॅक पय�तया नाद6ु5त 

कया ना याचे नतुनीकरण करणे.  
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50. 

 

सौ. सरोज रो�हदास पाट)ल, यांजकडून :-  

एकता Yवहार सोसायट8 मTुय गेट न.ं 2 व 

Mनलगीर8 सोसायट8या मTुय गेट बाहेर8ल 

पदपथावर8ल मोकळया जागेत नाग�रकांया व 

Yवशषेत: म�हला आ4ण जेVठ नागर8क यांना ऊन-

पावसापासनु सरं1ण व Yव¦ांतीसाठL Mनवारा शडे 

बसYवणे. 
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51. सौ. सरोज रो�हदास पाट)ल, यांजकडून :-  
9भाग F. 101, आयकर कॉलनीमधील rब डींग F. डी. 

29,30,32,33 हया इमारती जवळील मलMन:5सारण 

वा�ह"या या कमी Sयासाया असुन नाद©ु5त आहेत. 

सदर �ठकाणया वा�ह"यांना 9ॉपर 5लोप नाह8. aयामुळे 

सांडपाBयाचा Mनचरा बरोबर होत नस याने सांडपाणी व 

घाण च@बरमधून बाहेर येत आहे. पर8णामी सदर 

प�रसरामfये दु�गंधी पसरल8 आहे aयामुळे नागर8कांया 

आरोdयास धोका Mनमा%ण झाला आहे. सदर �ठकाणया 

मलMन:5सारण वा�ह"यांच ेताबडतोब नुतनीकरण करणे. 
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52. सौ. अजल) अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

9भाग F. 62 मfये "फायर r�गेड से.16 अ 

	सdनल आ4ण सी /12, 1 त े 10, सेCटर 16 

(जैन म�ंदरासमोर) या �ठकाणी दो"ह8 कोप-यावर 

aयाच9माणे "शबर8 हॉटेल समोर8ल, (B/3, 1 त े

12) आ4ण (B/3 13 त े 26) या दो"ह8 कोप-

यावर8ल 	सdनल" या दो"ह8 �ठकाणी अनावOयक 

अaयतं मोठे फुटपाथ असनु aया �ठकाणी र5ता 

अaयतं अ©ंद आहे. aयामळेु वाहनांची गदª होउन 

(Bottleneck) कायम येणा जाणा-यांना अडथळा 

येतो आ4ण Wॅsफक जॅम होते, aयामळेु aया 

�ठकाणी र5ता 6ंद8करण करणे.  
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53. सौ. अजल) अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

9भाग F. 62 मfये सेCटर 15, 16, 9, 10 ला 

पाणीपरुवठा करणारे जलकंुभ/ पाBयाची टाकg आहे. 

परंत ू गे या sकaयेक वषा%पासनू aया �ठकाणी 

पावसाळयामfये शॉट%सsक% टमळेु आ4ण 

पाणीगळतीमळेु वायस% खराब होवनू दोन दोन 

�दवस पाBयाया सकंटाला सामोरे जावे लागत े

आहे. तर8 aया �ठकाणी नवीन खोल8 बांधBयात 

यावी आ4ण महाYवतरणाया सहायाने सव% वायस% 

aयाच9माणे इलेिCWक sफ�टdंस नSयाने टाकBयात 

यावे. aयाच9माणे अचानक Yवदयतु परुवठा 

गे यामळेु पाणीटंचाईला सामोरे जायला नको 

aयामळेु न.मु.ंम.पा ने जनरेटर सेट 5वत:या 

मालकgचा 5थाYपत करणे. 
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54. सौ. अजल) अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

9भाग F. 62 मfये, नवी मुबंईतील नागर8कांसाठL 

नाटय9ेमींसाठL तसेच सामािजक काय%FमसाठL 

"YवVणूदास भावे नाटयगहृ" ह8 वा5त ू बांधBयात 

आलेल8 आहे. परंत ु तथे े असले या असYुवधा, 

गरैसोयी, वॉल कंपाउ"ड, गेट, साउंड 	सि5टम, 

बसBयाची Sयव5था, 	भतंीचे 2ला5टर, 

वातानकुु	लत यEंाणा, डांबर8करण, पाsक� ग, दगु�धी 

आ4ण Sयव5थापन या सगळयांचा बोजवारा उडला 

असनु aयामळेु नाटयकलावतं, 9े1क यांनी पाठ 

sफरYवलेल8 �दसत े तर8, हे आप या नवी मुबंईचे 

मानXच"ह असनु माननीय आयCुतांनी 5थाMनक 

नगरसेवकांसोबत या नाटयगहृाला भेट kयावी 

आ4ण �या असYुवधा असतील aया दरु 

करBयाबाबत 9यaन करणे. 

80 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

55. Iी. लSमीकांत नामदेव पाट)ल, यांजकडून:-  

9भाग F. 27, अतंग%त असघंट8त नाका 

कामगारांचा उ"हा–पावसापासनू सरं1ण करBयासाठL 

नोसील नाका येथे सरं1ण करणारे स@टर उभारणे.  

81 

जुल ै  

1376 

22/02/2017 

मजंूर 

 

56. 

 

Iी. लSमीकांत नामदेव पाट)ल, यांजकडून:-  

9भाग F. 27, अतंग%त र5त े व फुटपाथ यांची 

द©ु5ती क6न आवOयक तथेे नSयाने बांधणे. 

82 

जुल ै  

1377 

22/02/2017 

मजंूर 

 

57. Iी. लSमीकांत नामदेव पाट)ल, यांजकडून:-  

9भाग F. 27, अतंग�त जु"या गटारांची द©ु5ती 

क©न आवOयक तथेे नवीन गटारे बांधणे.  

83 

जुल ै  

1378 

22/02/2017 

मजंूर 

 

58. सौ. मो-नका लSमीकांत पाट)ल, यांजकडून :-  

नवी मुबंई येथे ऐरोल8, 	सवडु, बेलापरू येथ े

अिdनशमन क@ A चालवील8 जात आहेत. 

aयाचबरोबर वाढती लोकसTंया ल1ात घेता 

कोपरखैरणे येथे अिdनशमन क@ A उभारले जात 

आहे. घणसोल8 Yवभागामfये एकह8 अिdनशमन 

क@ A नाह8 सरु01ततेया Vट8ने, वाढती लोकसTंया 

ल1ात घेता घणसोल8 Yवभागामfये अिdनशमन 

क@ A उभारणे.  

84 

जुल ै  

1379 

22/02/2017 

मजंूर 

 

59. सौ. लता भालचंR मढवी, यांजकडून :- 

9भाग F. 47 मधील कै.आBणासाहेब पाट8ल 

उदयान सशुो	भकरण करणे 

85 

जुल ै  

1380 

22/02/2017 

मजंूर 

 

60. सौ. लता भालचंR मढवी, यांजकडून :- 

9भाग F. 47 मधील सेSहरेज लाईन 

(मलMन:सारण वा�ह"या) बदलणे.  

86 

जुल ै  

1381 

22/02/2017 

मजंूर 

 

61. सौ. लता भालचंR मढवी, यांजकडून :- 

9भाग F. 47 मधील कै. आBणासाहेब पाट8ल 

उदयानात बहुउददेशीय इमारत बांधणे.  

87 

जुल ै  

1382 

22/02/2017 

मजंूर 

 

62. Iीम. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

9भाग F. 105 �दवाळे मधील सव% सोसायट8च े

असलेले रेडीयमचे फलक र5aयाया कडनेे 

बसYवणे. 

88 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

63. Iीम. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

�दवाळे गावातील समाजम�ंदर तोडून ससु�य असे 

नYवन बनYवणे. 

89 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

64. Iीम. भारती मगंळया कोळी, यांजकडून :- 

�दवाळे गावातील मTुय ना याची अव5था अMतशय 

खराब आहे. सांडपाBयाचा Mनचरा होत नाह8. तर8 

सदरया ना याची सधुारणा करणे. 

90 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

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

महापा	लका 1Eेातील मTुय चौकांमfये मोठया 

5Fgन बसवनु aया Sदारे शहरातील नाग�रकांना 

महापाकलका 1ेEातील उ लेखनीय बाबी, योजना, 

सचुना, जनजागतृी या क�रता वापरात आणणे. 

91 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

66. Iी. सरुज बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महापा	लका 1ेEातील महापा	लका शाळा 

hडजीटल करणे. 

92 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

67. Iी. सरुज बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :- 

शहरातील नाग�रकांया सरु1ेया Vट8कोनातनू 

शहरातील मTुय चौकांमfये सीसीट8Sह8 कॉमेरे 

लावBयात आले आहेत aयाच9माणे अतंग%त र5त,े 

छोटे चौक येथेह8 सीसीट8Sह8 यEंणा लावणे. 

93 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

68. सौ. सजुाता सरुज पाट)ल, यांजकडून :- 

9भाग F. 85, कुकशते गाव, भखूंड F. पी-5 

समोर8ल र5aयाचे डांबर8करण करBयात यावे, 

तसेच 9वेशSदारासमोर 5पीड�ेकर उभारणे. 

94 

जुल ै  

1383 

22/02/2017 

मजंूर 

 

69. सौ. सजुाता सरुज पाट)ल, यांजकडून :- 

9भाग F. 85, कुकशते गाव, नवी मुबंई 

महानगरपा	लका शाळेमfये 	श1कांची Mनयमानसुार 

पतू%ता करणे. 

95 

जुल ै  

1384 

22/02/2017 

मजंूर 

 

70. सौ. सजुाता सरुज पाट)ल, यांजकडून :- 

9भाग F. 85, पामबीच सिSह%स रोडलगत 

असणार8 गटारे बXंध5त क6न aयावर जॉXगगं 

Wॅकची Mन	म%ती करणे. 

96 

जुल ै  

1385 

22/02/2017 

मजंूर 

 

71. सौ. जयIी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

9भाग F. 86, सारसोळे tाम5थंकर8ता 

पामबीचलगत जेटËट8ची बांधणी करणे.  

97 

जुल ै  

1386 

22/02/2017 

मजंूर 

 

72. सौ. जयIी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

9भाग F. 86, सारसोळे गावातील नवी मुबंई 

महानगरपा	लका शाळेया इमारतीची डागडुजी 

करBयात यावी तसेच अदयावत 9वेशSदार बांधणे. 

98 

जुल ै  

1387 

22/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

73. सौ. जयIी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

9भाग F. 86, सेCटर 6 येथील उदयानांची 

सधुारणा करBयात यावी तसेच जेVठ 

नाग�रकांकर8ता Yवरंगळुा क@ A बांधणे. 

99 

जुल ै  

1388 

22/02/2017 

मजंूर 

 

74. सौ. सगंीता सदं)प KहाL,े यांजकडून :- 

9भाग F. 45, 6म न.ं 998 त े 1000 समोर 

जेVठ नाग�रक Mनवारा शडे तयार करणे. 

100 

जुल ै  

1389 

22/02/2017 

मजंूर 

 

75. 

 

सौ. सगंीता सदं)प KहाL,े यांजकडून :- 

9भाग F. 45, कोपरखैरणे बस डपेोची झालेल8 

दरुाव5था पाहता सदर बस डपेोचे सशुो	भकरण 

करणे तसेच तथेील वा5तचु ेनतुनीकरण करणेबात 

तसेच कोपरखैरनेचे बस 5थानकास 9वेशSदार 

बनYवणे. 

101 

जुल ै  

1390 

22/02/2017 

मजंूर 

 

76. सौ. सगंीता सदं)प KहाL,े यांजकडून :- 

9भाग F. 45, कोपरखैरणे मधील सव% पदपथ 

द6ु5त करणे तसेच सव% पावसाळी गटारे द6ु5ती 

करणे. 

102 

जुल ै  

1391 

22/02/2017 

मजंूर 

 

77. Iी. रंगनाथ कारभार) औट), यांजकडून :- 

9भाग F. 84 ने6ळ, येथील सेCटर 4 

5मशानासमोर8ल नाला पणु%पणे खराब झालेला 

असनु aया �ठकाणी अfया%च ना याचे काम झाले 

आहे तर8 तो नाला पणु% क6न लोकांना सYुवधा 

देणे. 

103 

जुल ै  

1392 

22/02/2017 

मजंूर 

 

78. Iी. रंगनाथ कारभार) औट), यांजकडून :- 

9भाग F. 84 ने6ळ, अतंग%त सेCटर 2 मfये 

असले या उदयानाची कंपाऊड व tील सधुारणा 

करणे. 

104 

जुल ै  

1393 

22/02/2017 

मजंूर 

 

79. Iी. जयवतं दFताLय सुतार, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 1ेEामfये ताaकाल8न 

युती सरकार 1995 रोजी YवYवध सं5था, म�हला 

मंडळ  यांस झुणका भाकर क@ A वाटप करBयात आल 

होते. सदर योजना ह8 2002 रोजी बदं झाल8. 

तेSहापासून ते आजपय�त झुणका भाकर क@ A सु6 

होते. परंत ु सदर झुणका भाकर क@ A हे 

महापा	लकेया मालमaता Yवभागाने सील केलेले 

आहेत. ठाणे महानगरपा	लका व मंुबई 

महानगरपा	लकाने 5तरावर धोरण घेऊन भाकर क@ A 

aयाच सं5थानंा वेगळया योजनेअतंग%त सु6 ठेवलेले 

आहेत. आताच मा. मुTयमं¡यानंी सदर झुणका भाकर 

क@ A अ"नदाता आहार योजना क1ामfये आणBयाचा 

मनोदय SयCत केलेला आहे. �या9माणे ठाणे व 

मंुबई महापा	लकेने जे धोरण घेतले आहे, aयानुसार 

महापा	लकेने धोरण घेऊन aयाचं सं5थानंा व 

चालकानंा झुणका भाकर क@ A चालBयास देणे 

105 

जुलै   

1394 

22/02/2017 

मंजूर 

 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

80. Iी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

9भाग F. 108 मधील नवीन शाळेमfये लोकांया 

मागणीनसुार सीबीएससी (cbsc) पाठयFम 

अतंग%त अaयाधुMनक शाळा स6ु करणे. 

106 

जुल ै  

1395 

22/02/2017 

मजंूर 

 

81. Iी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

9भाग F. 108 मfये फुटपाथावर8ल अMतFमण 

कमी होBयाकर8ता नवीन भाजीमाक_ ट उभारणे. 

107 

जुल ै  

1396 

22/02/2017 

मजंूर 

 

82. Iी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

9भाग F. 108 मधील उदयान आ4ण मदैानात 

साचलेले पावसाचे पाणी बाहेर जाBयाक�रता नवीन 

ब�ंद5त गटार बनYवणे. 

108 

जुल ै  

1397 

22/02/2017 

मजंूर 

 

83. सौ. वजैयतंी दशरथ भगत, यांजकडून :- 

नवी मुबंईमfये वाहनांया सTंयेत �दवस@�दवस 

वाढ होत असनू वाहने उभी करBयासाठL वाहनांया 

9माणात वाहनतळे अपरु8 पडत आहेत प�रणामी 

नाग�रक aयांची वाहने र5aयावरच उभी करतात. 

वाहने र5aयावर कुठेह8 उभी के यामळेु वाहतकुgस 

अडथळा Mनमा%ण होऊन वाहतकुgची क�डी होत े

तसेच वाहतकु पो	लसांकडून aया वाहनचालकांवर 

दंडाaमक कारवाई करBयात येत.े हयाकर8ता वाहने 

उभी करBयासाठL नवीन जागांचा पया%य शोधणे 

काळाची गरज आहे. ह8 व5तिु5थती ल1ात घेता 

महानगरपा	लकेचे असे ठाम मत आहे कg 

मनोरंजन मदैान/खेळाचे मदैान (आर जी/पी जी) 

हया उदËद8VठासाठL आर01त भखूंडाया �ठकाणी 

भ	ुमगत वाहनतळे उभारणे. 

109 

जुल ै  

1398 

22/02/2017 

मजंूर 

 

84. सौ. Dपाल) -नशांत भगत, यांजकडून :- 

नवी मुबंईमfये वाहनांया सTंयेत �दवस@�दवस 

वाढ होत असनू वाहने उभी करBयासाठL वाहनांया 

9माणात वाहनतळे अपरु8 पडत आहेत प�रणामी 

नाग�रक aयांची वाहने र5aयावरच उभी करतात. 

वाहने र5aयावर कुठेह8 उभी के यामळेु वाहतकुgस 

अडथळा Mनमा%ण होऊन वाहतकुgची क�डी होत े

तसेच वाहतकु पो	लसांकडून aया वाहनचालकांवर 

दंडाaमक कारवाई करBयात येत.े हयाकर8ता वाहने 

उभी करBयासाठL नवीन जागांचा पया%य शोधणे 

काळाची गरज आहे. ह8 व5तिु5थती ल1ात घेता 

महानगरपा	लकेच े असे ठाम मत आहे कg 

मनोरंजन मदैान/खेळाच े मदैान(आर जी/पी जी) 

हया उद Ëद8VठासाठL आर01त भखूंडाया �ठकाणी 

भ	ुमगत वाहनतळे उभारणे. 

110 

जुल ै  

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ=ण सं@ABत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ*ाय 

85. Iीम. फशीबाई करसन भगत, यांजकडून :- 

नवी मंुबईमfये वाहनांया संTयेत �दवस@�दवस 

वाढ होत असून वाहने उभी करBयासाठL 

वाहनांया 9माणात वाहनतळे अपुर8 पडत 

आहेत प�रणामी नाग�रक aयांची वाहन े

र5aयावरच उभी करतात. वाहने र5aयावर 

कुठेह8 उभी के यामुळे वाहतुकgस अडथळा 

Mनमा%ण होऊन वाहतुकgची क�डी होत े तसेच 

वाहतुक पो	लसांकडून aया वाहनचालकांवर 

दंडाaमक कारवाई करBयात येते. हयाकर8ता 

वाहने उभी करBयासाठL नवीन जागांचा पया%य 

शोधणे काळाची गरज आहे. ह8 व5तुि5थती 

ल1ात घेता महानगरपा	लकेचे असे ठाम मत 

आहे कg मनोरंजन मैदान/खेळाचे मैदान (आर 

जी/पी जी) हया उदËद8VठासाठL आर01त 

भूखडंाया �ठकाणी भु	मगत वाहनतळे 

उभारणे. 
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जुलै   

22/02/2017 सभागहृात 

उपि5थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

 

 

                                                                     सह8/- 

     महापा�लका स:चव  

    नवी मुबंई महानगरपा�लका  

 


