नवी मुंबई महानगरपालका
महानगरपालका सचव कायालय, नवीन मुयालय, 3रा मजला, बेलापूर, नवी मंब
ु ई 400614.
-: सवसाधारण सभेची नोट)स :*दनांक : 12/06/2019
नवी मुंबई महानगरपालकेची जुन म*ह/याची सवसाधारण सभा, गु0वार, *दनांक 20 जुन 2019 रोजी
सकाळी 11.00 वाजता बेलापूर, भुखंड मांक 01, सेटर 15ए, नवी मुंबई महानगरपालका, नवीन मु!यालय येथील
5 $या मज&यावर'ल राजमाता िजजाऊ सभागह
ृ येथे खाल'ल (वषयांवर (वचार कर*यासाठ, भरे ल :1. इ0तव3ृ त.

2. 56नो3तरे .

12. नवी मुंबई महानगरपालका काय:TेRात (व(वध

म*हला व बालक6याण समती मधील ठराव:
3. नवी मुंबई महानगरपालके8या समाज(वकास
(वभागामाफ:त राब(व*यात येणा-या श=यव3ृ ती योजने8या
5>तावात नमद
ू कर*यात आले&या बाबींसह, 5>तावातील
खाल'ल अट' शतB लागू कCन पूवB5माणेच श=यव3ृ ती
योजना काया:िEवत कर*याचे 5>ता(वत करणेस, 1. एका
घरातील एकाच लाभाGयाHला श=यव3ृ तीचा लाभ दे णे. 2.
आJथ:क दब
: घटकातील सव: लाभाGयाHना उ3पEन
ु ल
दाख&याची अट बंधनकारक करणे व सन 2018-19 या
आJथ:क वषा:त व पूढे उपरोत नमूद केले&या अट'
शतBसPहत शष ्यव3ृ तीची योजना राब(व*यास, तसेच

सं>थां$दारे आयोिजत मॅरथॉन व त3सम >पधा:कर'ता
परवानगी धोरण व सु(वधा सेवा शु&क आकारणी करणे.
13. घणसोल' सbkल पाक: मधील >केPटंग `रंक, फुटबॉल
टफ:, jकेट सराव पीच व ॲxपीJथएटर वापराचे धोरण व
भाडे शु&क दर0नि6चत करणे.
14. घणसोल' सbkल पाक: मधील जलतरण तलाव
वापराबाबत धोरण व भाडेशु&क 0नि6चत करणे.
15. आप3ती $यव>थापन (वभागामाफ:त नमुंमपा
म!
ु यालय इमारतीकर'ता सामान

X-ray baggage Inspection System मशीन हे सुरTा
उपकरण

खरे द' कfन आ>था(पत करणे.

16. मांस (वS परवाना सुधार'त शु&क लागु करणे, मांस

अंदाजपRकSय मंजूर'8या मया:दे8या खचा:स अJधन राहून
श=यव3ृ ती योजना राब(वणे.

(वS परवाना दे णे.

आयु9तांकडील ;<ताव :

ठरावा@या सूचना :

4. नवी मुंबई महानगरपालका TेRामUये Surveillance
क`रता सी.सी.Pट.$ह'. यंRणा काया:िEवत

करणे.

5. नवी मुंबई महानगरपालका TेRातील
नळजोडणीधारकांना आकार*यात येत असले&या पाणी
दरांबाबत.
6. नवी मुंबई शहरातील आप3ती $यव>थापन कbc
मजबूत करणे व महानगरपालका TेRाची आप3ती
जोखीम कमी कर*या8या d=ट'ने युएनडीपीला eान
भागीदार कfन नवी मुंबई महानगरपालका व युएनडीपी
यां8या माफ:त सन 2019-2021 वषा:कर'ता (व(वध कामे
करणे
7. नमुंमपा fgणालयांकर'ता आव6यक औषधे,
तदअनुषंJगक उपभोgय व>तु व वैदयjकय उपकरणे या
बाबींची खरे द' महारा=k शासना8या शासन0नण:यानुसार
हाफकSन बायो-फामा:>यट
ु 'क&स कॉपmरे शन ल. (खरे द'
कT) माफ:त करणे.
8. साव:ज0नक fgणालय, वाशी येथील 210 fgणखाटा
तेरणा वैदयjकय महा(वदयालय, नेfळ यांना वैदयjकय
(वदयाGया:8या शैTpणक 5योजनाथ: दे णे.
9. बहूऊrेशय इमारतीमधील जागा महापालका
TेRाबाहे र'ल नागर'क/सं>था यांनी अज: के&यास 3यासाठ,
भाडेदर 0नि6चत करणे.

तपासणीसाठ, 3D

वाहतुक परवाना शु&क 0नि6चत करणे व ता3पुरता मांस

17 ते 19. Aीम. उषा कृDणा पाट)ल, यांजकडून :(17) 5भाग . 33 मधील भुखंड . 8, सेटर-2 येथील
सावल' तलाव TेR सडकोने महापालकेस ह>तांतर'त
केले&या भख
ु ंडाचा (वकास कर*यासाठ, मागील तीन वष
अंदाजपRकात 0नधीची तरतुद के&यानंतरह' 3या 0नधीचा
जबाबदार (वभागांकडून (व0नयोग कर*यात आलेला नाह'.
तसेच 3या तलाव TेRा8या (वकासाने बाधीत होणा-या पाR
नागर'कां8या पुनव
: सनाची कोणतीह' उपाय योजना
काय:वाह' कर*यांत आलेल' नाह'.
प`रसरात बकालपणा वाढलेला आहे .

3यामळ
ु े सदर'ल
तर' या गो=ट'ला

जबाबदार असले&या अJधकार' वगा:स योgय समज दे ऊन
3या तलाव TेR प`रसराचा (वकास करणेसह
शासनधोरणानुसार पाR नागर'कांचे भरपाईसह पुनव
: सन
करणे. (18) 5भाग . 33 घणसोल'तील महापालका (वभाग
काया:लय हे अ3यंत दाट लोकव>ती असले&या अfं द र>3यालगत
अस&याने तेथे मनपा अJधकृत वाहनांसह कामा0नम3त येणा-या
वाहनांमळ
ु े वाहतुक कडी होऊन नागर'कांना गैरसोईला सामोरे
जावे लागत आहे.

तर' घणसोल' >टे शन व मु!य मह3वा8या

मागा:8या प`रसरातील सेटर-2 व अEय सेटर मधील
मनपा8या तायात असले&या मोठया TेRफळा8या
भुखंडातील एका भागावर सव: सोई सु(वधायुत (वभाग
काया:लयाची उभारणी करणे. (19)

5भाग . 33

घणसोल'तील महापालका (वभाग काया:लय हे अ3यंत दाट

10. नवी मुंबई महानगरपालका TेRातील महारा=k

लोकव>ती असले&या अfं द र>3यालगत अस&याने तेथे मनपा

औtयोJगक (वकास महामंडळा8या जलवाPहनीवfन थेट

अJधकृत वाहनांसह कामा0नम3त येणा-या वाहनांमुळे वाहतुक

पाणी परु वठा होणाuया भागासाठ, महापे ते Pदघा

कडी होऊन नागर'कांना गैरसोईला सामोरे जावे लागत आहे.

जलवाPहनी टाकणे.

तर' मनपाने >था0नक 0नयोजन 5ाJधकरणा8या 5ात अJधकारात

11. नवी मुंबई महानगरपलका काय:TेRातील jडा व
सां>कृ0तक TेRात उ&लेखनीय कामJगर' करणारे jडापटू
व कलाकारांचा मा. सव:साधारण सभेत सEमान करणे.

जमीन अJधहण कायादयानस
ु ार घणसोल' सेटर 2, 3, 7
यामधील सव:साधारण वापरासाठ,चे मोकळे भुखंड अJधह'त
कfन सव: सोई सु(वधायुत (वभाग काया:लयाची उभारणी करणे.

20 ते 22. Aीमती.सुGनता रतन मांडवे, यांजकडून :-

वर असलेले उtयान सुशोभकरण करणे. (29) 5.. 49,

(20) शासनाने मंजूर केले&या आकृतीबंधानुसार
महानगरपालके8या आरोgय (वभागातील 5ाथमक आरोgय

मधील सव: पथ Pद$यांना LED Pदवे लावणे.

कbc, fgणालये या व अशा अEय अ3याव6यक नागर' सेवा
सु(वधेशी 0नगडीत वग: 5वग: अ ,ब, क यामधील अनेक पदे
Pह `रत राPहलेल' आहे त.

3यामुळे नाग`रकांना योgय

30 ते 32. Aी. संजू आधार वाडे, यांजकडून :(30) 5.. 12, सेटर 2 येथील भारतर3न डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर उtयानात जे=ठ नागर'कांक`रता (वरं गुळा कbc

सु(वधा मळत नाह'त. याची दखल नद घेऊन

बांधणे. (31) 5.. 12, सेटर

महानगरपालकेतील वग: 5वग: अ, ब, क `रत पदनामांवर
महानगरपालकेतील पाR कम:चार' अJधकार' वगा:स

>वगBय Pहंदह
ु दय साट बाळासाहे ब ठाकरे बहुउददे शय
ईमारत उभार*यात आल' असुन, दस
ु -या व 0तस-या

पदोEनती दे *याबाबतचा 5>ताव सादर कर*याचे आदे श

मज&यावर अयासका कbcाची $यव>था कर*यांत आल'

जबाबदार (वभाग 5मुखांना दे ऊन जनPहताथ: 3याची तातडीने

आहे .

काय:वाह' व काय:पुतत
: ा करणे. (21) महानगरपालका

तसेच पु>तकांक`रता कपाटांची $यव>था कर*यांत यावी.

या5माणे महापौर बंग&याजवळील भुखंड हे अJधह'त
कर*याची काय:वाह' काय:पुतत
: ा केल' आहे .

3याच5माणे

नेfळ नोडचा पुव: पि6चम TेRाचा झालेला व होणारा संभा$य
(वकास (वचाराथ: घेऊन >था0नक 0नयोजन 5ाJधकरणा8या
5ात अJधकारात जमीन अJधहण कायदयानुसार मनपा
नेfळ (वभाग काया:लयासाठ, नेfळ नोडमधील मोकळे भुखंड
अJधह'त कर*याची काय:पुतत
: ा कfन 0तथे सव: सोई
सु(वधायुत महानगरपालका (वभाग काया:लयाची उभारणी
करणे. (22) दे शात रायात व नवी मंब
ु ई शहरासह सव:R

जुने पादचार' उडाणपुल पड*या8या दघ
: ना घडत आहे त.
ु ट
याची दखल घेऊन नेfळ पुव: पि6चमेला जोडणा-या 25
वषा:पुवB8या जुEया दरु ाव>थेमधील अfं द असणा-या
पादचार' पुला8या Pठकाणी नवीन पुलाची उभारणी करणे.
23 ते 25. Aीम. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :(23) सडको8या शहर 0नयोजन आराखडयानुसार आरोgय,
बाजार मंडई, उदयान इ. नागर' सेवा स(ु वधां8या

2 येथील नमुंमपा माफ:त

सदर Pठकाणी (वtयाGयाHना बस*याक`रता बॅचbस

ईमारती8या चारह' बाजस
ू लोखंडी ील बस(व*यात यावी.
3याच5माणे ईमारती8या टॅ रेसवर (वदयाGयाHना जेवणाची
$यव>था कर*याक`रता अtयावत पRाशेड उभारणे. (32)
5.. 12, सेटर 2 येथील भारतर3न डॉ. बाबासाहे ब
आंबेडकर उtयान तसेच साPह3य र3न अ*णाभाऊ साठे
उtयानात नागर'कांना बस*याक`रता गजेबो बांधणे.
33 ते 35. Aीम. कोमल सोमनाथ वा<कर, यांजकडून :(33) सानपाडा से. 5 मधील भुखंड . 515 हा नवी मुंबई
महानगरपालकेचा भुखंड गावदे वी मैदान xहणुन
सडकोकडून ह>तांतर'त झाला आहे . 3यालगत असलेला
सानपाडा से. 4 मधील मोकळा भख
ु ंड . 19 यावर
सडको 5शासनाने अtयापपय:त कोणताच 0नण:य न
घेत&यामुळे गावदे वी मैदान (वकसत करतांना अडचणी
0नमा:ण होत आहे त. सडको 5शासनाने >था0नक
5क&प>तां8या 12.5 टके योजनेतुन 3.75 टके भुखंड

महानगरपालके8या तायातील आरTत परं तु अ(वकसत

मैदान, उtयान (वकसत कर*यासाठ, कपात केले

असले&या भुखंडांचा आरTणा8या वापरानुसार तातडीने (वकास

अस&यामळ
ु े , भख
ु ंड . 19 हा सानपाडा ाम>थांसाठ,

कर*याची काय:वाह' काय:पुतत
: ा करणे.

मैदान xहणुन आरTत असणे गरजेचे आहे . तर' नवी

(24) शासनाने मंजुर केले&या नमुंमपा8या पदसं!या व

मुंबई महानगरपालकेने (वकास आराखडा तयार करताना

आकृतीबंधातील तपशीलात उ&लेpखले&या पदनामांमधील

सानपाडा से. 4 मधील भुखंड . 19 हा भुखंड

`रत पदनामांवर महानगरपालकेतील पाR पालका सेवक

मैदानासाठ, आरTत करावा. तसेच से. 4 भख
ु ंड . 19

वगा:स पदोEनती दे वुन 3या सेवक वगा:8या eानाचा

व सानपाडा से. 5 भख
ु ंड . 515 हे संयिु तक गावदे वी

अनुभवाचा वापर करदा3या नागर'कांना 0नदmष नागर'

मैदान xहणुन (वकसत करणे. (34) नवी मुंबई

सेवा सु(वधा दे *यासाठ, करणे.

महानगरपालका शाळा . 18 व माUयमक शाळा .

(25) 5भाग . 103, मधील माता रमाबाई आंबेडकर

116 ची सुसज इमारत सानपाडा से. 5 मUये आहे .

नगर ते छRपती संभाजी नगर या Pदशेकडील मUयवतB

सानपाडा (वभागात राहणारा लोकवग: अ0त अ&पउ3पEन

पावसाळी ना&याला संरTक भंत नस&यामळ
ु े धोकादायक

गटातील अस&यामळ
ु े पालकांना आप&या पा&याचे शTण

प`रि>थती 0नमा:ण झालेल' आहे . तर' 3या Pठकाणी

पुण: करताना पदरमोड करावी लागत आहे . तर' सदर

संरTक भंतीसह सुरTा जाळीची तरतुद करणे.

इमारतीत इंजी माUयमाची CBSE हा वग: तसेच

26 . डॉ. जयाजी के नाथ, यांजकडून :-

क0न=ठ महा(वदयालय सुf करणे.

(26) नवी मुंबई महानगरपालका साव:ज0नक fgणालय आpण
माता बाल fgणालयामUये आयुवPदक/ होमीओपॅथीक ओपीडी

बहुतांशी ाम>थांनी मळ
ु गावात गरजेपोट' बांधकाम केले
आहे . प`रणामी मळ
ु गावात असले&या मल0न:>सारण

(वभाग सुf करणे व 3यास त3सम आयुवPदक/होमीओपॅथीक

वाPहनी, जलवाPहनी, गटर यांचा समतोल $यवि>थतर'3या

औषधे योgय 5माणात उपलध करणे, तसेच मुंबई

होत नाह'. कारण मुळ गावात अfं द र>3यामुळे अनेक

महानगरपालके5माणे काह' 5माणात आयव
ु Pदक व
होमीओपॅथीक डॉटरांची भरती

करणे.

27 ते 29. Aी. रामदास बबनराव पवळे , यांजकडून :(27) 5.. 49, सेटर 9 व 10 8या बाजुला असले&या
उtयानाचे कंपाऊंड वॉल जुने झा&याने, संपूण: खराब झाले
आहे . तर' सदर Pठकाणी उtयानास नवीन कंपाऊड वॉल
बस(वणे.(28) 5.. 49, सेटर

10 येथील लॉट नं.8ए

(35) सानपाडयातील

अडचणी 0नमा:ण होत आहे त. तर' सानपाडा गावातील सव:
पदपथ, गटर, मल0न:>सारण वाPहनी, जलवाPहनी यां8या
एकRत कामांस मंजरु ' दे वून सानपाडा मळ
ु गावात
सामािजक भावनेतुन पदपथ, गटर, मल0न:>सारण वाPहनी,
जलवाPहनी ची आव6यकतेनुसार एकRत 0न(वदा काढुन
मंजुर' दे णे.

36 व 37. Aी. सोमनाथ चंतामण वा<कर, यांजकडून :-

(42) 5भाग . 14 से.20 Rशुल सोसायट' पासून कृ=ण

(36) सानपाडा नोड (वकसत होत असतांना सडको

कंु ज सोसायट' पय:त गटाराची सुधारणा करणे.

5शासनाने सानपाडा (वभागात तलावाची कुठे ह' सोय
केलेल' नस&यामुळे सानपाडा नोडमधील रPहवाशांना मुतB
(वसज:न व धाम:क (वधीकाया:साठ, खुप अडचणी 0नमा:ण
होत आहे त. सीएसट' पनवेल व ठाणे बेलापुर
लोहमागा:दरxयान सानपाडा अंडरपासजवळ सुमारे 4 ते 5

43 व 44. Aी. राजू रामा कांबळे , यांजकडून :(43) 5भाग . 11 ऐरोल' गांव गावदे वी मैदानाची
संरTण भंत बांधून

मैदान (वकसत करणे. (44) 5भाग

. 11 ऐरोल' गांव िजवदानी अपाट: मbट ते (वठाई चाळ

हे टर सडको 5शासनाचा भुखंड पडीक अव>थेत आहे .

पय:त गटारावर नवीन >लॅ ब टाकणे.

3यास आरTत कfन सदर भख
ु ंडाचा वापर कृRम तलाव

45 व 46. Aी. गणेश गंगाराम NहाOे, यांजकडून :-

व मैदान xहणुन कर*यात यावा. तसेच नवी मुंबई
महानगरपालका (वकास आराखडा तयार करताना सदर
भख
ु ंड तलाव व मैदान 5योजनाकर'ता आरTत करणे.
(37) सडको 5शासनाने गावठाण (व>तार योजना
राब(वतांना 3 ते 6 मीटर पय:त र>ते बांधले. परं तु वाढ3या
लोकसं!येमुळे हे सव: र>ते अपुरे पडत आहे त. 3यात एक
मीटर गटर 3यामुळे एखादे वाहन सदर र>3यावर पाक:
असेल तर दस
ु रे वाहन माग:>थ होवू शकत नाह'. तर'
माया 5भागातील सानपाडा गावठाण (व>तारात असलेले
सव: गटर हे वी डयुट'ने न$याने बांधावेत. जेणेकfन
3यावfन वाहक आपले वाहन नेऊ शकेल. तर' सानपाडा
से. 5 मधील सव: पदपथ न$याने (वकसत कर*यात
येवून सदर'ल सव: र>3यांचे डांबर'करण करणे.
38 ते 40. Aीमती. कमल धनाजी पाट)ल, यांजकडून :(38) 5भाग . 34 घणसोल' सेटर 7 शाळा ं. 76 व
105 गे&या आJथ:क वषा:त आपण अनेक योजना
उदा.संगणक (डिजटल) कT, 0नती आयोगाची अटळ,
लॅ ब योजना जेणेकCन घणसोल' प`रसरातील अनेक
(वदयाथा:ना याचा लाभ होऊ शकतो. शाळे त 9 वीत 350
(वदयाथB, 10 वीत 350 (वदयाथB शकत असून मराठ,
माUयामाचे 53येक वषB 2 वग: वाढत असून येथील
>था0नक रPहवासी 3याचा लाभ घेत आहे त. सव: योजनेत
पर'पण
ू : असले&या शाळे ला लट बस(वणे अ3यंत
आव6यक आहे . तसेच शाळे 8या 5 $या मज&यांची वाढ'व
बांधकामाची मंजूर' दे णे. (39) 5भाग . 34 मधील
सेटर 7 कडून कोपरखैरणेकडून घणसोल'कडे येणारा
माग:, वेलकम हॅाटे ल ते CNG

गॅसकडे जाणारा माग:

येथे दररोज 2 ते 3 अपघात होत असतात.

3यामळ
ु े या

मागा:वर भ(व=यातील िज(वतहानी टाळ*यासाठ,
उपायोजना xहणून सgनलची $यव>था करणे. (40)
5भाग . 34 मधील

सेटर 7 घणसोल' E-3

सोसायट' व F-4 सोसायट' या दोEह' सोसायट'मधून
जाणारा र>ता येथे

शाळकर' मल
ु ांची

तसेच कामगार

वग:, बाजारात खरे द' वगैरे करणा-या गPृ हणी, तसेच `रTा
मोटरसायकल यांची अ0तशय वरदळ अस&याकारणाने
नेहमी लहान मोठे अपघात घडत असतात. जेणेकCन
उपाययोजना xहणून भ(व=यातील अपघात टाळ*यासाठ,
दोन सोसायटयांमUये (E- 3 व F- 4 ) शंकर
मंPदराजवळ >पीड¡ेकर बस(वणे.
41 व 42. Aी. आकाश बाळकृDण मढवी, यांजकडून :(41) 5भाग . 14 लॅ ाट नं. स 16/1 से.20 ऐरोल'
>मशानभूमी8या बाजूला असलेला उtयानासाठ, राखीव
भख
ु ंडावर उtयान (वकसत करणे.

(45) नवी मुंबईतील गावठाण भागात असले&या दक
ु ानांत
$यवसाय करताना लागणाuया अिgनशमन (वभागा8या ना
हरकत दाख&यासाठ, घरप£ी, असेसमb ट उतारा, पाणीबल,
(वtयत
ु बल ा¤य धfन सी.सी.ओ.सी. ची सती न
करता 3यांना ना हरकत दाखला दे णे. (46) संपुण:
दे शामUये 0नवडणूकSसाठ, वापर&या जाणाuया ई.$ह'.एम.
मशनवर नाग`रकांचा/मतदारांचा (व6वास न राPह&यामुळे
ये3या (वधानसभे8या मतदानावेळी नवी मुंबई8या दोEह'
मतदार संघात तसेच महानगरपालके8या मतदानावेळी
ई.$ह'.एम. ऐवजी बॅलॉट पेपरचा वापर करणे.
47 ते 49. Aीम. 0पाल) Pक<मत भगत, यांजकडून :(47) 5भाग . 96, नेfळ सेटर 16, छRपती संभाजी
राजे उtयान सुशोभकरण करणे. (48) 5भाग . 96,
नेfळ सेटर 16ए, भख
ु ंड . 150 व 151 हे
सुशोभकरण करणे. (49) 5भाग . 96, नेfळ सेटर
16, छRपती संभाजी राजे उtयानात (वरं गुळा कbc
उभारणे.
50 व 51. Aीम. *दपाल) सुरेश संकपाळ, यांजकडून :(50) 5भाग . 35, घणसोल' मधील भख
ु ंड .4
सामािजक स(ु वधा-1 व भख
ु ंड .5 सामािजक स(ु वधा-2
या आरTत भुखंडावर घणसोल' कॉलनीमधील
नाग`रकांकर'ता सां>कृ0तक समाज हॉल, मुलांसाठ,
अयासका, लाय¡र', $यायामशाळा व बाजार मंडई करणे.
(51) 5भाग . 35, घणसोल' वसाहतीला लागून
असणाuया मोठया ना&यामUये असणारा गाळ काढणे व
ना&याची दोEह' बाजुनी संरTक भंती बांधून ना&यामUये
पीसीसी कायम>वfपी >वfपात करणे.
52 व 53. Aी. ममत Qवजय चौगुले, यांजकडून :- (52)
5भाग . 23, ऐरोल' सेटर 10ए, येथील सgनीया
असोशएशन सोसायट' शेजार' नाला बांधणे. (53) 5भाग
. 23, ऐरोल', सेटर 10, येथे यशवंतराव च$हाण
उtयानात जे=ठ नागर'क (वरं गुळा कbc बांधणे.
54 ते 56. Aी. काशनाथ वामन पवार, यांजकडून :(54) 5भाग . 97, मधील जE
ु या असले&या (पवळया
रं गा8या Pद$यांचा 5काश र>3यावर कमी पडत अस&यामळ
ु े
येथील नाग`रकांना गैरसोईचा सामना करावा लागत
अस&यामुळे येथे एल.ई.डी. चे Pदवे लावणे. (55) 5भाग
. 97, मधील बuयाच Pठकाणी पदपथावर'ल चb बरची
झाकणे तट
ु ले&या आव>थेत असून 3या Pठकाणी
एफ.आर.बी. झाकणे बस(वणे. (56) 5भाग . 97, मधील
सेटर 18 येथील कै. तुकाराम ओंबळे समाज मंPदर मUये
(वभागातील (वtयाGयाHसाठ, वाचनालयाची सोय उपलध
करणे.

57 ते 59. Aीम. सायल) नारायण शंदे, यांजकडून :-

झालेले नाह'. क8चे गटर मधून पावसाळी पाणी सुUदा

(57) 5भाग . 37, अंतग:त अिgनशमन कbc, सेटर 1

पास होत नाह' व पावसाचे पाणी सोसायट'मUये ये*याची

चे `रTा >टँ ड, तसेच साईडकडील आदश: बार xहणजेच

दाट शयता आहे . 0नलगीर' सोसायट' समोर अनेक

5भागातील कोपरखैरणे–घणसोल' मेन रोड येथे जे-जे मोठे

Pठकाणी फुटपाथ तुटले&या अव>थेत आहे त. इंटरलॉक

चौक आहे त तेथे हायमा>ट बस(वणे. (58) 5भाग . 37,

0नघालेले आहे त. 3यामुळे रPहवा6यांना चाल*यास अडथळा

मधील Pटंबर माकट येथील ना&याचे संपुणत
: : (पJचंग व

0नमा:ण होत आहे . तर' सदर गटारे व फुटपाथ न$याने

सोलंग व वॉल कंपाऊंड तसेच साईडला Jनर' करणे.

बांधणे.

(59) 5भाग . 37, मधील लॉट नं. 65 ते S.V.N.

63 ते 65. Aीम. संगीता संद)प NहाOे, यांजकडून :-

>कुल पयHत हे $ह' डयुट' गटर करणे.

(63) 5भाग . 45, कोपरखैरणे मधील मु!य र>3यां8या

60 ते 62. Aीम. सरोज रो*हदास पाट)ल, यांजकडून :-

पदपथांची दf
ु >ती करणे.

(60) 5भाग . 101, मधील कोकण भवन सेटर -10

कोपरखैरणे मधील सेटर 3,6,व 7 मUये सेवरे ज लाईनची

येथील पाjकHग8या समोर व सायन पनवेल महामागा:ला

दf
ु >ती करणे. (65) 5भाग . 45, कोपरखैरणे सेटर 6

लागून असले&या ना दf
ु >त ना&याचे नुतनीकरण करणे.

येथील fम नं. 10 ते fम नं. 244 मधील मु!य

(61) 5भाग . 101, मधील आोळी गांव येथील

र>3यावर'ल सेवरे ज लाईनची दf
ु >ती करणे.

नमुंमपा शाळा . 3, जवळील $यायामशाळा Pह

66.

िज&हाJधकार' ठाणे (कलेटर) यांनी 25 ते 30 वषा:पुवB

नवी मुंबई महानगरपालका TेRात राहणाuया मPहला व

बांधलेल' ह' $यायामशाळा आजह' 3या Pठकाणी

मल
ु 'ंकर'ता नवी मंब
ु ई महानगरपालका प`रवहन उपम

सु(वधांअभावी काय:रत नाह'. आोळी गावातील तfणांना

सेवा मोफत करणे.

$यायाम कर*यासाठ, सी.बी.डी. सीवूस jकं वा नेfळ येथे

67 व 68.

दरू जावे लागते. 3यामुळे सदरची पRाशेड असलेल' जुनी

(67) 5भाग . 92, नेfळ, सेटर 21 येथील अंतग:त

$यायामशाळा पाडून 3या Pठकाणी न$याने सव:

र>ते खराब झाले अस&याने नागर'कांना व वाहतुकSला

स(ु वधांय
ु त नवीन $यायाम साPह3यासह नवीन

Rास होत आहे . xहणुन सदर भागातील र>3यांची सुधारणा

$यायामशाळे ची इमारत बांधणे. (62) 5भाग . 101,

कfन डांबर'करण करणे. (68) 5भाग . 92 येथे जे=ठ

मधील सेटर 25 येथील 0नलगीर' गाड:न को.हौ.सोसायट'

नागर'कांसाठ, (वरं गुळा कbc नस&याने जे=ठ नागर'कांची

व एकता (वहार सोसायट' समोर'ल मु!य र>3यालगत

गैरसोय होत आहे . 3यामुळे जे=ठ नागर'क दस
ु -या

असले&या गटस: व फुटपाथची दरु ाव>था झाल' आहे .

5भागातील (वरं गुळा कbcामUये जात आहे त. तर' 3यां8या

एकता (वहार सोसायट'8या गेट नं. 1 जवळ गटारे

मागणीनस
ु ार 5भाग . 92 येथे जे=ठ नागर'कांसाठ,

तट
ु लेल' आहे त. काह' Pठकाणी गटारांचे बांधकामह'

(वरं गळ
ु ा कbc बांधणे.

(64) 5भाग . 45,

Aी. बहादरू SOलोकसंह SबDट, :-

Aी. सुनील बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :-

मा. महापौरां@या आदे शावTन,

सह)/महापालका सचव कायालय,
नवी मंब
ु ई महानगरपालका,
*दनांक 12 जुन 2019.

(चOा बाQव<कर)
महानगरपालका सचव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका.

