
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया मंगळवार, �दनांक 26/04/2017 रोजी भरले या माहे ए"#ल 

म�ह$याया (मुळ सभा 18 ए"#ल 2017) सव*साधारण तहकुब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची 

मा�हती सं456त आ8ण मसुदा 9व:पात खाल<ल#माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 03.  

�दनांक 18 ए�#ल 2017 
(ब)  महारा?@ महानगरपा	लका अBधCनयमाया कलम 

20(5) सह वाचावयाया कलम 31-अ (1) व (2) अ$वये, 

*नामCनदGशना«Öरे 9थायी स	मतीवर 8 सद9यांची CनयुJती 
करणे. 

�दनांक 26 ए�#ल 2017 1. Kी. अशोक अकुंश गावडे, 

2. Kी. सुरेश 	शवाजी कुलकणM, 

3. Kी. देवीदास अनंतराव हांडपेाट<ल, 

4. Kी. "वजय लOमण चौगुले, 

5. Kी. नामदेव रामा भगत, 

6. Kीम. �दपाल< सुरेश संकपाळ, 

7. Kीम. ऋचा रामचRं पाट<ल, 

8. Kी. «Öरकानाथ बाबू भाईर." 

)नण�य -   +थायी स�मतीवर 08 सद+य )नयु.ती 

 

  



 

महानगरपा�लकेने मजूंर केले2या आ4ण उ6चत काय�वाह8साठ: पाठ�वले2या ठरावांची याद8 

           माहे 18 ए�#ल 2017 ची सव�साधारण तहकूब सभा  

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं<=>त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ#ाय 

1. ?ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

"#भाग U. 55, सेJटर 11 कोपरखैरणे येथील 

Wये?ठ नागXरक सं9थेच े "वरंगुळा कY R देZयात 

याव.े यासाठ[ मी तशी मागणीह< केल< होती व 

पु$हा या ठराव«Öरे मी तशी मागणी कर<त आहे. 

आप या Cनयमानुसार 6000 9Jवेअर मीटरची 

उªÖनाम]येच "वरंगुळा कY R देतो येते. परंतु 

^यामुळे अनेक "वभागात 600 9Jवेअर मीटरच े

उªÖने नस याने अनेक Wये?ठ नागXरक या सोयी 

पासून वंBचत राहतात. मा_या #भागातह< 6000 

9Jवेअर मीटरचे उªÖन नाह<. ते`हा ह< मया*दा 

कमी कaन 2000 9Jवेअर मीटर #9ताव आणून 

करावी bकंवा एखादा ओपन 6लॉट तो छोटका 

असेना तो ह9तांतर<त कaन घेवून ^याम]ये 

"वरंगुळा कY R ªÖवे.अथवा #भागातील समाजमं�दर 

हॉल bकंवा महापा	लकेच े शाळेत एखादा aम 

Wये?ठांसाठ[ आर45त करावा. जेणेकaन मागणी 

असले या जा9ती जा9त Wये?ठ नागर<क सं9थेसे 

"वरंगुळा कY Rे देता येतील. पॉल<स gडसीजनया 

नावाखाल< नhदणीकृत Wये?ठ नागर<क सं9थेना 

^यांचा "वभागात "वरंगुळा कY Rे नाकाa नयेत. 

मा_या #भागातील Wये?ठ नागर<क सं9थेची 

"वरंगुळा कY Rाची मागणी 9वीकारZयात यावी व 

^यांना "वरंगुळा कY R देZयात याव.े 

11 

ए"#ल 
26/04/2017 

सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला  

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं<=>त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ#ाय 

2. ?ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

महापा	लकेचा मुkय दवाखाना वाशी से-10 ए येथ े

आहे. पण तेथ ेअनेक आधुCनक सोयींची व यंlांची 

सु"वधा अªÖप नाह<. तसेच रJत तपासणीसाठ[ ह< 

आधुCनक मशीन नाह<त, ॲजीओnाफp bकंवा 

अँजीओ6ल9ट<ची सोय नाह<. गर<ब नागXरकांना 

बाहेर तपासणीसाठ[ जाणे भाग पडत,े 

अ @ासाऊंड, सोनोnाफp, बॉडी 9काँCनगं, सी.ट<. 

9काँCनगं सारkया सोयी उपलsध नाह<त. वाढत े

कॅ$सरच े #माण ल5ात घेता मेमोnाफpसाठ[ 

आधुCनक मशीन उपलsध नाह<त. ते`हा या सोयी 

आपण महापा	लकेया हॉि9पटलम]ये उपलsध 

कaन ªÖ`यात, #ेग$सी Xरलेटेड चेbकंग मशीन व 

gडल<वर< संदभा*त ल5 �दले जात नाह<. ^यांया 

सु"वधाम]ये वाढ करावी जेणेकaन गर<ब मातांना 

व मुलांना ^याचा फायदा होईल. 
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ए"#ल 
26/04/2017 

सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

3. ?ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

#भाग U. 55, सेJटर 11 कोपरखरैणे मधील 

6लॉट U. 34 हा ओपन 6लॉट आहे. 

नागXरकांची मागणी अनुसार या 6लॉटला 

उªÖनासाठ[ लवकरात लवकर आर45त करणे. 
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ए"#ल 
26/04/2017 

सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

4. ?ीम. Eपाल8 Fक+मत भगत, यांजकडून :- 

)  #भाग U. 96, नेaळ, सेJटर-16 सनशाईन 

हॉि9पटल ते महालOमी सोसायट< पयwत 

पदपथाची दaु9ती करणे. 
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ए"#ल   

1619 

26/04/2017 

मजंूर 

 

5. ?ीम. Eपाल8 Fक+मत भगत, यांजकडून :- 

#भाग U. 96, नेaळ म]ये गटार, र9त,े पदपथ, 

शाळा, उªÖन, माकG ट, मलCन:9सारण वा�ह$या, 

जलवा�ह$या, 9@<ट लाईट, डxेीज व घनकचरा, बस 

9थानके, वाहनतळ व इतर नागर< सम9या जाणून 

घेZयाकर<ता शहर अ	भयतंा व काय*कार< अ	भयतंा 

यांनी पाहणी करणे. 
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ए"#ल  

1620 

26/04/2017 

मजंूर 

 

6. ?ीम. Eपाल8 Fक+मत भगत, यांजकडून :- 

(16) #भाग U. 96, नेaळ मधील सेJटर-16 ए, 

सेJटर-16 व सेJटर-18 येथील नादaु9त 

गटारांच ेनुतनीकरण करणे. 
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ए"#ल  

1621 

26/042017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं<=>त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ#ाय 

7. ?ी. हHरIचंJ आKमाराम भोईर, यांजकडून :- 

#भाग U. 59 मधील जहूुगांव से.11 वाशी नवी 

मुबंई येथील जलकंूभाया बाजूला असलेले नागर< 

आरोyय कY Rाची इमारत मोडकल<स आल< आहे. 

सदर इमारत तोडून तथे े लyनकाया*साठ[ व इतर 

"वधीकाया*साठ[ बहूउzेशीन इमारत उभारणे.  
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ए"#ल  

1622 

26/04/2017 

मजंूर 

 

8. ?ी. हHरIचंJ आKमाराम भोईर, यांजकडून :- 

#भाग U. 59 मधील जहूुगांव से.11 वाशी नवी 

मुबंई येथील गावदेवी मदैानात "वªåत हायमा9ट 

बस"वणे. 
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ए"#ल   

1623 

26/04/2017 

मजंूर 

 

9. ?ी. हHरIचंJ आKमाराम भोईर, यांजकडून :-                           

#भाग U. 59 मधील से. 11, जुहूगांव येथील 

साईबाबा म�ंदर त े कै. सोमा कंबा पाट<ल Cनवास, 

मXरआई माता म�ंदर त े 9वामीनागरायण म�ंदर, 

9वामीनारायण म�ंदर   त ेजुहूगांव 9मशानभमुी व 

हनमुान म�ंदर त े #ेमनाथ भाईर {बि डगं या 

र9^यांचे डांबर<करण करणे आ8ण सपना लॉज त े

कै.मोहन भोईर Cनवास व Kी. रमण भोईर {बि डगं 

त ेKी. यशवतं भगत येथ ेइंटरलॉक बस"वणे. 
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ए"#ल   

1624 

26/04/2017 

मजंूर 

 

10 ?ीम. उषा कृOणा पाट8ल, यांजकडून :- 

(20) घणसोल< "वभागात 	सडकोने र9^यांवर<ल 

�दवाब^तीसाठ[ 	समYटया मुला|याचे लावलेले 

खांब धोकादायक अव9थेत अस याने 

नागर<कांया िजवीतास धोका उ^प$न झालेला 

आहे, हे ल5ात घेऊन तातडीने धोकादायक 

खाबांया जागी वीज बचत करणा~या �द`यांसह 

नवीन खांब लावणे. 
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26/04/2017 

मजंूर 

 

11. ?ीम. उषा कृOणा पाट8ल, यांजकडून :- 

मागील bक^येक वषाwम]ये #भाग U. 33 याम]ये 

समा"व?ठ असले या व आसपासया 5ेlातील 

र9^यांची व पदपथांची 	सडकोने व महापा	लकेने 

देखभाल दaु9ती केलेल< नस याने येथील र9त े

पदपथांची दरुाव9था झालेल< आहे. हे ल5ात घेऊन 

घणसोल<तील र9त े व पदपथांची पावसा�यापवूM 

पनु*बांधणी करणे.   
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ए"#ल   

1626 

26/04/2017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं<=>त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ#ाय 

12. ?ीम. उषा कृOणा पाट8ल, यांजकडून :- 

(2  मागील bक^येक वषाwम]ये #भाग U. 33 

याम]ये समा"व?ठ असले या व आसपासया 

5ेlातील पदपथाखाल<ल पावसाळी नाल< 

गटारांची 	सडकोने व महापा	लकेने देखभाल 

दaु9ती केलेल< नस याने येथील पावसाळी 

नाल< गटारे ह< गाळ, कच~याने भरलेल< व 

जागोजाग तुटलेल< आहेत. ^यामुळे पावसा�यात 

नागर<कांया िज"वतास व मालम^तांना हानी 

पोहचZयाची संभा`यता ल5ात घेऊन 

घणसोल<तील पावसाळी नाल< गटारांतील गाळ, 

कचरा काढून, तुटले या गटारांची 

पावसा�यापूवM पुन*बांधणी करणे.  
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ए"#ल   

1627 

26/04/2017 

मजंूर 

 

13. ?ीम. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

#भाग U. 01, ई�वरनगर येथील "व�युत वायर 

अनेक घरांवaन गे या अस याने बरेच अपघात 

झाले आहेत, ^यात 2 नागXरकांचा मृ̂ यु झाला 

आहेत. ^यामुळे "वªåत वायर भू	मगत करणे 

अ^यंत गरजेच े अस याने "व�युत वायर 

भू	मगत करणे.  

23 

ए"#ल 
26/04/2017 

सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

14. ?ीम. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

#भाग U. 01, ई�वरनगर येथील ठाणे-बेलापूर 

रोड मुkय र9^यावर नागXरकांना र9ता 

ओलांडणेकXरता पादचार< पुल (9कायवॉक) 

बांधणे. 
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ए"#ल 
26/04/2017 

सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

15. ?ीम. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"#भाग U. 01, ई�वरनगर येथे मुकंूद कंपनी 

ते आनंदनगर मुkय र9^यावर पदपथ बांधनू 

लोखडंी रॅल<ंग बस"वणे. 
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ए"#ल 
26/04/2017 

सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं<=>त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ#ाय 

16. ?ी. रमेश चJंकांत डोळे, यांजकडून :- 

(26)  #भाग U. 26, महापे मधील हनुमान नगर 

येथील शंकराया मं�दराजवळ तसेच हनुमान 

मं�दराजवळ बसZयासाठ[ बाक बस"वZयात 

यावे, तसेच संभाजीनगर (आ�दवासीपाडा)व 

सुलाईदेवी (वारल<पाडा)  येथे बसZयासाठ[ बाक 

बस"वणे.  
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मजंूर 

 

17. ?ी. रमेश चJंकांत डोळे, यांजकडून :-  

#भाग U. 26, महापे मधील सभंाजीनगर 

(आ�दवासीपाडा), सलुाईदेवी (आ�दवासी-वारल<पाडा) 

व अडवल< भतूावल< गावातील गर<ब व गरजू 

आ�दवासींना घरकूल योजने अतंग*त घरे बांधनू 

देZयात यावी. येथील आ�दवासींची घरे फार जूनी 

असनू ती कचे 9वaपाची असनू मोडकळीस 

आलेल< आहेत. या आ�दवासींची आBथ*क पXरि9थती 

हालाखीची असनू ^यांना नवीन घरे बांधणे शJय 

होत नाह<. तर< या गर<ब आ�दवासी बांधवांचा 

गां	भया*ने "वचार कaन ^यांना घरकूल योजने 

अतंग*त घरे बांधून देणे. 

27 

माच*  
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मजंूर 

 

18. ?ी. रमेश चJंकांत डोळे, यांजकडून :- 

#भाग U. 26, महापे मधील अडवल< भतूावल< 

गावातील 9मशानभमुी येथे हायमा9ट लावZयात 

यावे, या 9मशानभमूी जवळ खळेाच े मदैान तसेच 

इं�दरा आवास योजने अतंग*त बांधलेल< घरे असनू 

या पXरसरात राlीया वेळी खूप अधंार होत 

अस याने येथ ेहायमा9ट लावणे खुप गरजेच ेआहे. 

तर< येथे हायमा9ट लावणे. 
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26/04/2017 

मजंूर 

 

19. ?ी. सजंू आधार वाड,े यांजकडून :- 

(29)  #भाग U. 12, सेJटर-2 येथील एल.आय.जी. 

nुप अ-"वभाग, ब-"वभाग, क-"वभाग, ड-"वभाग, 

ई-"वभाग येथील बस"वZयात आलेले 

फे`हरsलॉक हे अCतशय ना दaु9त झालेले 

असून ता^काळ ते बदलून न"वन चांग या 

दजा*च े	लकर कोट<ंग फे`हरsलॉक बस"वणे.  
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20. ?ी. सजंू आधार वाड,े यांजकडून :- 

(30)  #भाग U. 12, सेJटर-2 येथील ओ`हरहेड वाय 

हा वषा*नुवषG नागXरकांना lास होणारा अCतशय 

गंभीर "वषय असून #भागातील रा�हलेले 40% 

ओ`हरहेड वायरच े काम ता^काळ चालू कaन 

अडंरnाऊंड कaन देणे. 
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21. सं  ?ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-            

ऐ ऐरोल< सेJटर-19 या �ठकाणी जी पाZयाची 

टाकp आहे. तेथील पंप बंद अव9थेत 

अस याकारणाने ऐरोल< "वभागातील सेJटर-1, 

2, साईनाथवाडी, 	शवकॉल<नी आ8ण इतर 

#भागात पाZयाचा दाब कमी #माणात येतो. 

^यामुळे नागXरकांना पाZयाची सम9या उ�वत 

असून पाZयाया टाकpवर<ल पंप लवकरात 

लवकर बदलणे. 
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22. ?ीम. तनजुा ?ीधर मढवी, यांजकडून :- 

(32)  #. U. 83, जुईनगर मधील मलCन:9सारण 

वा�ह$या दररोज तुंबून र9^यांवर घाण पाणी 

येऊन #भागात अ9वछता होत असते. तर< 

2003 साल< बस"वले या मलCन:9सारण 

वा�ह$या बदलून ^या जा9त `यासाया 

बन"वणे.  
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23.                  

 

?ीम. तनजुा ?ीधर मढवी, यांजकडून :- 

#भाग U. 83, जुईनगर येथे मागणी केले या 

�ठकाणी नागXरकांया सरु5ेसाठ[ झेxा Uॉ	सगं 

प�य्ांसह नवीन 9पीड बेUर बन"वणे आ8ण 

नागXरकांया सोयीसाठ[ तीन �ठकाणी ^वर<त 

वाचनालये बन"वणे. 
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24. ?ीम. तनजुा ?ीधर मढवी, यांजकडून :- 

#भाग #. U. 83, जुईनगर येथील हXरओम मं�दराया 

समोर<ल र9^यावरच ेपथ�दवे व हायमा9ट ^याच 

#माणे अमन सोसायट<कड े जाणारा र9ता, 

शा�हर कृ?णा उªÖन, साईबाबा मं�दरा समोर<ल 

र9ता या �ठकाणच े पथ�दवे वारंवार बंद होत 

असतात. ^या �ठकाणी नवीन केबल टाकून 

नवीन एल.ई.डी. पथ�दवे लावणे. 
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25. ?ी. )नवKृत शकंर जगताप, यांजकडून :- 

#भाग #भाग U. 29, घणसोल< 2 या #भागात 

अनंतनगर, #गतीनगर, |हाl ेआळी, बौ]दआळी, 

बौ]दवाडी, टेटरआळी, महादेववाडी, जयKीनगर, 

बाळारामवाडी, तीनबावडी, काफर< बाबा नगर, Kी 

करजूआई नगर ह< नगरे येत आहेत. या सव* 

नगरात असलेल< गटारे तुबंल< आहेत व खराब 

झाल< आहेत. गटारामधनू भूमीगत केबल 

टाक यामुळे गटारातील सांडपाणी पूण*पणे वाहून 

जात नाह<. केबलमुळे गटारे 9वछ करZयास 

अडचण होत आहे व ^यामुळे मलXरया, डYगु या 

रोगाच े #माणे वाढत आहे. अथ*संक प 2017-

2018 म]ये ^यासाठ[ तरतूद केल< असून या 

#भागातील नगरांत गटारयोजना राबवून येथील 

गटारे पु$हा न`याने बांधणे. 
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26. ?ी.  ?ी. )नवKृत शकंर जगताप, यांजकडून :- 

#भाग #भाग U. 29, घणसोल< 2 या #भागात 

असले या नगरात असलेले पदपथ जे खराब 

झालेल< आहेत. काह< �ठकाणी न"वन पदपथ 

बांधZयाची गरज असून जे चांग या #कारे �टकले 

जातील व पु$हा-पु$हा पदपथ करZयाची 

आव�यकता लागणार नाह<. यासाठ[ अथ*संक प 

2017-2018 म]ये तशी तरतूद करZयात आल< 

आहे. तर< या पदपथांच ेकॉUpटच ेबांधकाम करणे.                        
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27. ?ी. )नवKृत शकंर जगताप, यांजकडून :- 

#भाग #भाग U. 29, घणसोल< 2 या #भागात 	सडको 

नोड मधील सेJटर 21-22 हे सेJटर येत आहे. 

^या �ठकाणी र�हवाशी राहZयासाठ[ आले 

आहेत.मलCन:9सारण वा�ह$या न टाक यामुळे 

येथील र�हवाशीयांची गैरसोय होत आहे. तर< या 

संपूण* #भागात मलCन:9सारण वा�ह$याच े काम 

तातडीन े होणे गरजेच ेआहे.तर< #ाधा$य Uमान े

येथील मलCन:9सारण वा�ह$या टाकZयाच े काम 

सुa करणे. 
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28. ?ीम. �दUया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

#भाग U. 64, वाशी, सेJटर-8 येथील आय6पा 

मं�दरासमोर<ल पावसाळी गटार मोडकळीस आले 

आहे व पूण* 9लॅब कोसळून गटार बंद झाले आहे. 

तर< सेJटर-8 येथील आय6पा मं�दरासमोर<ल 

पावसाळी गटार न`यान ेबांधZयात याव े

38 
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29. ?ीम. �दUया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

#भाग U. 64, अतंग*त वाशी, सेJटर-1ए येथील 

एन.एम.एस.ए. मैदानाभोवती पावसाळी पाणी 

जाZयासाठ[ पावसाळी गटार बांधZयात यावे. 
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30. ?ीम. �दUया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

#भाग U. 64, वाशी, सेJटर-8 येथील वीर 

सावरकर उªÖन व सी.डी. देशमुख येथे Wये?ठ 

नागXरक यांना बसZयांकXरता गजोबा बांधणे. 
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31. ?ी. आकाश बाळकृOण मढवी, यांजकडून :- 

(41)  #भाग U. 14, से.19, 6लॉट नं. 62, 63, 64 

	सडकोकडून ह9तांतर<त कaन आगर< कोळी 

भवन बांधणे. 
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32. ?ी. आकाश बाळकृOण मढवी, यांजकडून :- 

 #भाग U. 14, से.20 शCनमदं<रासमोर<ल 6लॉट न.ं 

34 व 43, वर जे?ठ नागXरकांसाठ[ "वरंगळुा कY R 

बांधणे. 
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33. ?ी. आकाश बाळकृOण मढवी, यांजकडून :-                           

#भाग U. 14, ऐरोल< से.20 मॅरेथॉन सोसायट<या 

चौकामधील जुने मोडलेले वाचनालय हटवनू 

^या�ठकाणी पाZयाचा धबधबा (Water Full) तयार 

कaन चौकाचे सशुो	भकरण करणे.  
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34. ?ीम. दमयंती बबन आचरे :- 

"#भाग U. 43, मधील से. 18, aम न.ं 450 त े

बालाल< नॉ`हे ट< समोर<ल गटारांची सुधारणा 

करZयात यावी. 
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सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 
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35. ?ीम. दमयंती बबन आचरे :- 

"#भाग U. 43, मधील से.17 aम नं. 451 त े

717 पयwत हेवी�युट< गटाराची सुधारणा करZयात 

यावी. 
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उपि9थत 

नस यामुळे 
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36. ?ीम. दमयंती बबन आचरे :- 

#भाग U. 43, मधील से.17 समुR हॉटेल त े

Cनलकंठ टॉवर समोर<ल फुटपाथ सुधारणा 

करZयात यावी. 
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नस यामुळे 
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37. ?ीम. सायल8 नारायण �शदें, यांजकडून :- 

"#भाग U. 37, मधील वाढ^या गु$हेगार<च े

#माण पाहता #भागात मुkय �ठकाणी C.C.T.V. 

बस"वZयात यावे. 
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38. ?ीम. सायल8 नारायण �शदें, यांजकडून :- 

#भाग U. 37, म]ये असणारे लोकउपयोगी 

भूखडं लवकरात लवकर 	सडकोकडून @ा$सफर 

करZयात याव.े 
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39. ?ीम. सायल8 नारायण �शदें, यांजकडून :- 

#भाग U. 37, हा बहुतांश माथाडी कामगार व 

कमी उ^प$न असलेला #भाग आहे. 

उदरCनवा*हासाठ[ येथील लोकांना भाजी "वUpचा 

`यवसाय करावा लागतो. परंतु #भागात भाजी 

माकG टसाठ[ कोणतीह< तरतूद नाह<. याचा lास 

भाजी"वUेते व महापा	लका दोघांनाह< होतो. 

|हणून #भागातील नागर< सु"वधांसाठ[ असले या 

जागेवर नागXरकांसाठ[ भाजी माकG ट उपलsध 

कaन देZयात यावे. 
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सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

40. ?ीम. वैशाल8 तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

#भाग U. 51 म]ये कलश उªÖन सोसायट< 

बाहेर<ल फुटपाथला लोखंडी रेल<ंग क|पाऊंड व 

नागर<कांना बसZयासाठ[ शडे बYचसे बस"वZयात 

यावे. 
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41. ?ीम. वैशाल8 तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

#भाग U. 51 म]ये नागXरकांया सोईसाठ[ 

�ठक�ठकाणी �दशादश*क फलक लावZयात यावे. 51 
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सभागहृात 
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नस यामुळे 
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42. ?ीम. वैशाल8 तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

#भाग U. 51 अतंग*त से.12 म]ये 9मशानीभूमी 

मागील जो {बना रहदार<चा माग* आहे Cतथे 

#भागातील नागXरकांया सोईसाठ[ भाजीपाला व 

फळमाकG ट उभारZयात  यावे, 
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सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 
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43. ?ीम. पनुम �मथुन पाट8ल, यांजकडून :- 

(53) परमपूWय डॉ. Kी.नानासाहेब धमा*Bधकार< यांच े

तैलBचl सभागहृात लावणे.  
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44. ?ीम. पनुम �मथुन पाट8ल, यांजकडून :- 

#क   #क पn9तांचे #ेरणा9थान मा.लोकनेते 9व. �द. 

बा. पाट<ल साहेब यांच े तैलBचl सभागहृात 

लावणे.  
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45. 55  ?ीम. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-    

#भाग U. 103 म]ये असले या दरुाव9थेत 

असले या जु$या नागर< आरोyय कY Rाया 

इमारतीया �ठकाणी नवीन सव* सोईयुJत अशा 

आरोyय व सुKषुा कY Rाची उभारणी करणे. 
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46.      ?ीम  ?ीम. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-     

#भाग U. 103 मधील सेJटर 8 आट�9ट 

`ह<लेज मधील र9^यांया व पदपथांया 

बाजूकडील पावसाळी नाल< गटारे Cनय	मत 

देखभाल दaु9ती न झा याने बंद झालेल< आहेत. 

अशा पावसाळी नाल< गटारांची पुन*बांधणी करणे.     
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47. ?ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-    #भाग 

U.103 5ेlातील र9^यालगतचे तसेच मोक�या 

जागांवर<ल 	सगंापरू कपोक, रेन @<, गलुमोहर या व 

अशा जातीतील शभंरपे5ा जा9त सkंयेचे मोठे व5ृ हे 

मागील तीन वषा*त नसैBग*क आप^तीमळेु न?ट झालेले 

आहत.े अशा व5ृांया �ठकाणी नवीन भारतीय 

जातीया व5ृांच े रोपणासह अि9तवात असले या 

व5ृांचे सरं5ण देखभाल करZयाची उपाययोजना 

करणे. 
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48. ?ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

#भाग U. 82, जुईनगर सेJटर-24 गणेश मं�दर 

माग* येथे असले या भुयार< मधील गटारांची 

दaु9ती करZयात यावी. 
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49. ?ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

"#भाग U. 82, जुईनगर सेJटर-25 गणेश 

मैदानात ओपन िजम करZयात याव.े 
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सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं<=>त �वषय �वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ#ाय 

50. ?ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

#भाग U. 82, जुईनगर सेJटर-24 येथील 

	स]द<"वनायक सोसायट< ते संुदरम 

सोसायट<पयwत मलCन:9सारण वा�हनी टाकZयात 

यावी. 
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सभागहृात 

उपि9थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

 

 

                                                                   सह8/- 

(6चYा बा�व+कर) 

महानगरपा�लका स6चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


