
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया मंगळवार, �दनांक 02/02/2016 रोजी भरले�या माहे फे ुवार" 

म�ह#याया सव%साधारण तहकूब सभेत (,डस.बर 2015 (मुळ सभा 18/12/2015)) मंजूर/नामंजूर 

इ. ठरावाची मा�हती सं678त आ:ण मसुदा ;व<पात खाल"ल>माणे आहे. :- 
 

�वषय �. 02.  

�दनांक 18 "डस$बर 2015 

 

>AनोBरे 

&नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 03.  

�दनांक 18 "डस$बर 2015 

;वछ भारत अ	भयान अतंग%त होणा-या शहर मानांकन 

सवF7णाची मा�हती  महासभेस अवगत करणेया 

>;तावाबाबत, आयुGतांच े �दनांक 19/11/2015 च े पI J. 

नमंुमपा/;वमअ/234/2015. 

ठराव �. 766. 

�दनांक 02 फे0ुवार1 2016 

      ";वछ भारत अ	भयान अतंग%त होणाNया शहर 

मानांकन सवF7णाची घोषणा   �द. 27 जानेवार" 2016 ला 

करRयात येणार आहे. >;तावात नमुद करRयात आले�या 

बाब ींसह सदरची मा�हती मा. महासभेया अवलोकनाथ% सादर 

करRयास, द2तर1 दाखल करRयात याव.े" 

&नण�य - द2तर1 दाखल 

�वषय �. 04.  

�दनांक 18 "डस$बर 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया स#मा.पदाUधकार" व अUधकार" 

यांच ेवाहन >VतपुतW भXयामYये वाढ करणेस मंजूर" 	मळणेया 

>;तावाबाबत, आयुGतांच े �दनांक 19/11/2015 च े पI J. 

नमंुमपा/वाहन/479/2015. 

ठराव �. 767. 

�दनांक 02 फे0ुवार1 2016 

        "नवी मुबंई महानगरपा	लकेच े स#मा. पदाUधकार" व 

अUधकार" यांना वाहन >तीपतुW भ[यापोट" उपरोGत तGXयामYये 

सदर >;तावातील प^रछेद J.4 मधील तGXयामYये अ.J.3 मYये 

<.25,000/- ऐवजी <.30,000/- ह" रGकम यो`य आहे. परंत ु

<.14,978/- इतGया रGकमे ऐवजी <.20,000/- इतकa रGकम 

मजंूर करावी. तसेच अ.J.4 मYये देखील <.14,978 ऐवजी 15 

टGके वाढ क<न <.17,000/- इतकa करRयास, >;तावात नमदु 

करRयात आले�या बाब ींसह नवीन दरास, सचुbव�या>माणे, मजंुर" 

देRयात यावी." 

&नण�य - मंजूर. 

 

  



महानगरपा	लकेने मंजूर केले�या आ:ण उUचत काय%वाह"साठc मा. आयुGताकड ेपाठbवले�या स#मा. 

नगरसेवकांया ठरावांची याद". 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

1. =ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :-  >भाग 

J. 11, ऐरोल"गांव येथील साईनाथवाडी, 

दBगु< चाळीया प^रसरात पेवरdलॉक 

बसbवRयात 

5 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

2. =ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :- >भाग J. 

11,  छIपती र�हवाशी कॉलनी येथील hी. सदं"प 

गवस यांया घराजवळ व प^रसरात पेवरdलॉक 

बसbवणे. 

6 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

3. =ी. आकाश बाळकृCण मढवी, यांजकडून:- 

>भाग J. 14, से. 19 मधील युरो ;कुल ते 

^रYद" 	सYद" अपाट%म.ट पयiतया फुटपाथची 

सुधारणा करणे. 

7 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

4. =ी. आकाश बाळकृCण मढवी, यांजकडून:- 

>भाग J. 14, से. 19 मधील भमुी कोळसा त े

कलश पाक%  पयiतया फुटपाथची सधुारणा करणे. 

8 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

5. =ी. &नवEृी शकंर जगताप, यांजकडून :-  

"नवी मुबंई महानगरपा	लकेने U.P.S.C. व 

M.P.S.C. च े >शासoकय >	श7ण देRयासाठc 

;वत:ची >शासoकय 	श7ण स;ंथा Vनमा%ण करावी. 

U.P.S.C. व M.P.S.C. चे >शासoकय >	श7ण 

देणार" नवी मुबंई महानगरपा	लका pहणून देशात 

व राqयात ओळखल" जावी. जेणेक<न नsया 

मुबंईतील त<ण bवtयाथW मलेु, मलु" यांना 

>शासoकय सेवा करRयाची सवुण%सधंी उपलdध 

होईल. देशात व राqयात क. u सरकार व राqय 

सरकार यांया माYयमातनू U.P.S.C. च े

>शासoकय >	श7ण देणाNया >शासoकय 	श7ण 

स;ंथा आहेत. ठाणे महानगरपा	लका �ह एकमेव 

महानगरपा	लका ‘;वगWय Uचतंामणराव देशमखु 

>शासoकय 	श7ण स;ंथा'   या >शासoकय 	श7ण 

स;ंथेया माYयमातनू सन 1987 सालापासनू 

U.P.S.C. च े>शासoकय >	श7ण देत आहे. नवी 

मुबंई महानगरपा	लकेने U.P.S.C. व M.P.S.C. 

चे >शासoकय >	श7ण देणार" ;वत:ची >शासoकय 

	श7ण स;ंथा Vनमा%ण करावी. 

9 

,डस.बर   

768 

02/02/2016 

मजंूर 

 

6.  =ीम. शभुांगी FानेGवर पाट1ल, यांजकडून :- 

न.म.ुम.पा. या प^रसरातील जनतलेा भरमसाठ 

>ॉपटx टॅGस येत आहे. Xयामळेु येथील नागर"क त े

भरत नाह"त. महानगरपा	लका मळु रGकमेवर 

sयाज/ दंडsयाज आकारत े प^रणामी येथील 

नागर"क >ॉपटx टॅGस भरत नाह"त. Xयामळेु माच% 

2016 पयiत नागर"कांना लावRयात येणारे 

sयाज/दंडsयाज माफ करणे. 

10 

,डस.बर 

769 

02/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

7. =ी. सरेुश �शवाजी कुलकणI, यांजकडून :- 

>भाग J. 68, तभुF ;टारेअर bवभागातील 

नोडसमधील र;Xयांवर"ल ठराbवक �ठकाणी bवदयतू 

पोल व पथ�दवे आहेत माI काह" �ठकाणी bवदयतू 

पोल व पथ�दवे अिजबातच अ;तीXवात नस�याने 

तसेच काह" bवदयतू पोल पणु%पणे सडून गेले 

आहेत प^रणामी हे bवदयतू पोल स<ु नस�याने 

सव%I काळोख पस<न नागर"कांया सरं7णाला 

बाधा होते. प^रणामी चोNया व लटूमार"च े >कार 

वाढत चालले आहेत. तर" लवकरात लवकर या 

�ठकाणी bवदयतू पोल व पथ�दवे बसbवणे.  

11 

,डस.बर 

770 

02/02/2016 

मजंूर 

 

8. सौ. सKंगता वसतं वाLके, यांजकडून :- 

>भाग J. 69, वारल"पाडा, गणपतीपाडा ई. 

bवभागातील नोडसमधील र;Xयांवर"ल ठराbवक 

�ठकाणी bवदयतू पोल व पथ�दवे आहेत. माI 

काह" �ठकाणी bवदयतू पोल व पथ�दवे अिजबातच 

अ;तीXवात नस�याने सव%I काळोख पस<न 

नागर"कांया सरं7णाला बाधा होत.े प^रणामी 

चोNया व लटूमार"च े >कार वाढत चालले आहेत. 

तर" लवकरात लवकर या �ठकाणी bवदयतू पोल व 

पथ�दवे बसbवणे.  

12 

,डस.बर 

771 

02/02/2016 

मजंूर 

 

9. सौ. म�ुNका मधुकर गवळी, यांजकडून :- 

>भाग J. 70, तभुF ;टोअर-1 bवभागातील 

नोडसमधील र;Xयांवर"ल ठराbवक �ठकाणी bवदयतू 

पोल व पथ�दवे आहेत. माI काह" �ठकाणी 

bवदयतू पोल व पथ�दवे अिजबातच अ;तीXवात 

नस�याने तसेच काह" bवदयतू पोल पणु%पणे सडून 

गेले आहेत. प^रणामी हे bवदयतू पोल स<ु 

नस�याने सव%I काळोख पस<न नागर"कांया 

सरं7णाला बाधा होत.े प^रणामी चोNया व 

लटूमार"च े >कार वाढत चालले आहेत तर" 

लवकरात लवकर या �ठकाणी bवदयतू पोल व 

पथ�दवे बसbवणे. 

13 

,डस.बर 

772 

02/02/2016 

मजंूर 

 

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 



10. सौ. राधा सरेुश कुलकणI, यांजकडून :- 

>भाग J.73, इं�दरानगर, गणेशनगर, 

आंब ेडकरनगर, चुनाभटट", बोणसर" गाव ई.  

bवभागातील नोडसमधील र;Xयांवर"ल ठराbवक 

�ठकाणी bवदयतू पोल व पथ�दवे आहेत माI काह" 

�ठकाणी bवदयतू पोल व पथ�दवे अिजबातच 

अ;तीXवात नस�याने सव%I काळोख पस<न 

नागर"कांया सरं7णाला बाधा होत.े प^रणामी 

चोNया व लटूमार"च े >कार वाढत चालले आहेत 

तर" लवकरात लवकर या �ठकाणी bवदयतू पोल व 

पथ�दवे बसbवणे.  

14 

,डस.बर 

773 

02/02/2016 

मजंूर 

 

11. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

>भाग J.103, सीबीडी मधील सेGटर 8, 8ब 

आ�ट%;ट िsहलेज प^रसरात Vत#ह" बाजूला डzगर 

अस�यामळेु सरु67ततेया {|ट"कडून मोठया 

>माणात धोका �दसनू येत आहे. pहणून सीबीडी 

मYये>वेशsदाराला व चौकाला सी सी कॅमेरा 

बसbवणे.  

15 

,डस.बर 

774 

02/02/2016 

मजंूर 

 

12. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

>भाग J.103, सीबीडी मधील सेGटर 8, आ�ट%;ट 

िsहलेजमYये असलेला नाला पणु%पणे खराब झालेला 

असनू Xया �ठकाणी पावसाळयात �ठक�ठकाणी 

पाणी तुबंत आहे. pहणून या �ठकाणी कॉ�ेटची 

	भतं ब ांधून या �ठकाणी लोकांना सbुवधा देणे. 

16 

,डस.बर 

775 

02/02/2016 

मजंूर 

 

13. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

>भाग J 103, सीबीडी मधील सेGटर 8ब मYये 

असलेला धबधबा पा	लकेया वतीने इतर �ठकाणी 

आपण सशुो	भकरण केलेले आहे Xया>माणे या 

bवभागात सYुदा करणे.  

17 

,डस.बर 

776 

02/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

14. सौ. �दPया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- >भाग 

J. 64, अतंग%त वाशी, सेGटर-8 (आय8पा 

म�ंदरासमोर"ल) म�ुय गटारांच े अव;था दयVनय 

झालेल" आहे व ह" गटारे मोडकळीस आलेल" 

आहेत. तर" नवीन गटारे व फुटपाथ ब ांधणे. 

18 

,डस.बर   

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

15. सौ. �दPया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- >भाग 

J. 64, अतंग%त वाशी, पो	लस ;टेशन त ेअे-टाईप 

मगंलमतुW अपाट%म.ट पयiतया म�ुय गटारांच े

अव;था दयVनय झालेल" आहे व ह" गटारे 

मोडकळीस आलेल" आहेत. तर" नवीन गटारे व 

फुटपाथ ब ांधणे. 

19 

,डस.बर   

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

16. सौ. �दPया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- >भाग 

J. 64, अतंग%त जागतृAेवर 	शवम�ंदर आहे व या 

म�ंदरात मोठया स�ंयेने वाशीगांव व पणु% वाशीच े

	शवभGत देवाची पजूा व अचा% करRयाक^रता 

दररोज येतात व या म�ंदराया नावाने म�ंदराकड े

जाणाNया >मखु र;Xयावर >वेशsदार असे येथील 

जनतचेी मागणी आहे. तर" वाशी सेGटर-7 

एम.ट".एन.एल जवळ जागतृAेवर 	शवम�ंदर 

>वेशsदार ब ांधणे. 

20 

,डस.बर   

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

17. सौ. श�शकला अनतं सतुार, यांजकडून :- 

>भाग J.10, ऐरोल", सेGटर-20 बी येथील hी 

;वामी >स#न सोसायट" त े जय�हदं bवदयालय 

पय%त गटाराची सधुारणा करणे. 

21 

,डस.बर 

777 

02/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

18. सौ. श�शकला अनतं सतुार, यांजकडून :-   >भाग 

J. 10, ऐरोल", सेGटर-20 बी येथील भखुंड 

Jमांक 85 त े87 पय%त गटाराची सधुारणा करणे 

22 

,डस.बर 

778 

02/02/2016 

मजंूर 

 

19. सौ. श�शकला अनतं सतुार, यांजकडून :-   >भाग 

J. 10, ऐरोल", सेGटर-20 बी येथील गणपती 

म�ंदर त े  pहराज सोसायट" पय%त गटाराची 

सधुारणा करणे.  

23 

,डस.बर 

779 

02/02/2016 

मजंूर 

 

20. सौ. Rपाल1 SकLमत भगत, यांजकडून :-    

>भाग J. 96, ने<ळ, सेGटर-16ए, 16 व 18 येथे 

आकष%क >वेशsदार ब ांधणे.  

24 

,डस.बर 

780 

02/02/2016 

मजंूर 

 

21. सौ. Rपाल1 SकLमत भगत, यांजकडून :- 

>भाग J.96, ने<ळ, सेGटर-16ए येथील 	मना7ी 

सोसायट" त े	स	सला सोसायट"  समोर"ल गटाराची 

अव;था खराब झाल" आहे, गटाराला �ठक�ठकाणी 

खडड ेपडले आहेत Xयामळेु तथे ेअपघात होRयाची 

शGयता आहे. pहणून 	मना7ी सोसायट" त े

	स	सल" सोसायट" समोर"ल गटार नsयाने ब ांधणे. 

25 

,डस.बर 

781 

02/02/2016 

मजंूर 

 

22. सौ. Rपाल1 SकLमत भगत, यांजकडून :- 

>भाग J. 96, ने<ळ, सेGटर-16 मधील सभंाजी 

राजे उदयानात लहान मलुांसाठc खेळणी असले�या 

�ठकाणी >काश sयव;था नाह" Xयामळेु सYंयाकाळी 

लहान मलुांना व Xयाया पालकांना तसेच 

;थाVनक नाग^रकांचा अधारांचा Iास सहन करावा 

लगत आहे. Xयाबाबत लेखी तJार ह" मा�याकड े

आ�या आहेत. pहणून सभंाजी राजे उदयानात 

आकष%क व जा;त >काश देणारे bवtयतु �दवे 

बसbवणे.  

26 

,डस.बर 

782 

02/02/2016 

मजंूर 
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23. सौ. उUवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- >भाग 

J. 01, मधील नाग^रकांना शौचालयाची स�ंया 

अपरु" अस�यामळेु शौचासाठc उघडयावर oकंवा 

रे�वे �ॅकवर जावे लागत,े सदर >भागातील चाळी 

Vनयोिजत असनू सेवरेज लाईन टाकणे अXयतं सोपे 

जाणार आहे तसेच पा	लका, राqय शासन व क. u 

शासनाने घरोघर" शौचालयाक^रता Vनधी उपलdध 

केलेला आहे. Xयाचा लाभ सेवरेज लाईन 

टाक�यामळेु सदर >भागातील नाग^रकांना घेता 

येईल. तर" लवकरात लवकर सदर >भागात 

सेवरेज लाईन टाकणे. 

27 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

24. सौ. उUवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- >भाग 

J. 01, मYये बाल"नगर प^रसरात 465 <म 

असनू 465 घरांमYये 9 ;Iी व 9 प<ुष असे 

एकूण 18 सीटच े1 शौचालय असनू 465 घरांची 

स�ंया ल7ात घेता त ेअपरेु पडत असनू सदर बठेै 

शौचालया जागी 1+1 दमुजल" शचैालय बांधणे. 

28 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 

25. सौ. उUवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- >भाग 

J. 01, मधील बजंारपाडा येथ े असले�या बौYद 

bवहाराच े नतुनीकरण करणे, अXंयत गरजेच ेआहे. 

सदर बौYद bवहाराची दरुाव;था झालेल" असनू 

गेल" अनेक वषF Xयाची द<ु;ती झालेल" नाह". तर" 

सदर बौAद bवहाराच ेनतुनीकरण करणे. 

29 

,डस.बर 

02/02/2016 सभागहृात 

उपि;थत 

नस�यामळेु 

बारगळला 
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26. सौ. सरोज रो�हदास पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 101, सेGटर 21/22 आयकर कॉलनी 

मधील भखुंड J. 13/बी हा येथील र�हवाशांया 

वाहन पाoकi ग >योजनासाठc आर67त आहे. तसेच 

सदर भखुंडाची मालकa नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेला पणु%पणे >ा8त झाल" आहे. तर" 

सदर भखुंडावर अXयाधुVनक पYदतीची पाoकi ग 

>णाल" bवकसीत करRयात यावी तसेच सदर 

भखुंडावर अVतJमण होऊ नये यासाठc सरं7ण 

	भतं उभारणे.  

30 

,डस.बर 

783 

02/02/2016 

मजंूर 

 

27. सौ. सरोज रो�हदास पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 101, मधील आ�ोळी गावाअतंग%त मळु 

गावठाणामYये इंटरलॉक बसbवणे. 

31 

,डस.बर 

784 

02/02/2016 

मजंूर 

 

28. सौ. सरोज रो�हदास पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 101, मधील सेGटर 30/31 मधील 

म�ुय व अतंग%त र;Xयावर पदपथ बसbवRयात 

यावे तसेच पथ�दsयांची >णाल" उभारणे. 

32 

,डस.बर 

785 

02/02/2016 

मजंूर 

 

29. सौ. सगंीता �दल1प बोWहाड,े यांजकडून :- 

>भाग J. 76, सानपाडा मधील सेGटर 4 येथ े

फेर"वाला भखुंडावर बहुददे	शय इमारत उभी करणे.  

33 

,डस.बर 

786 

02/02/2016 

मजंूर 

 

30. सौ. �दपाल1 सरेुश सकंपाळ, यांजकडून :- 

>भाग J. 35, घरzदा येथील सपंणु% >भागामYये 

सी.सी.ट".sह".(C.C.T.V.) कॅमेरे बसbवणे.  

34 

,डस.बर 

787 

02/02/2016 

मजंूर 
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31. सौ. �दपाल1 सरेुश सकंपाळ, यांजकडून :- 

>भाग J. 35, घरzदा-	सpपलेGसमधील र;त े

आ:ण पदपथांची 	सडकोने गे�या 10 वषा%त 

देखभाल न के�यामळेु येथील र;त े व पदपथांची 

दरुाव;था झाल" आहे. Xयामळेु नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेने जबाबदार"ने >. J.35 मधील 

दरुाव;था झाले�या र;Xयांची व पदपथांची तातडीने 

द<ु;ती व पनु%ब ांधणी करणे.  

35 

,डस.बर 

788 

02/02/2016 

मजंूर 

 

32. सौ. �दपाल1 सरेुश सकंपाळ, यांजकडून :- 

>भाग J. 35, मधील रोडवर ;पीड ेकर टाकणे. 

36 

,डस.बर 

789 

02/02/2016 

मजंूर 

 

33. सौ. तनजुा =ीधर मढवी, यांजकडून :- 

>भाग J. 83, जुईनगरया अतंग%त �ठक�ठकाणी 

असले�या चौकांच े व र;Xयांचे नामफलकांया 

टाई�स फुटतात व खाल" पडतात तसेच वाहनांचा 

धGका लाग�यामळेु वारंवार खराब होतात व 

Xयामळेु द<ु;ती करावी लागत ेबNयाच वेळा द<ु;ती 

वेळेवर न झा�याने सदर नामफलक bवuपु 

ि;थतीत �दसतात. तर" नामफलकांची सदर 

दयVनय अव;था टाळRयासाठc सदर �ठकाणी 

लोखंडी खांब ांच े ;टँड व Xयावर लोखंडी फलक 

बनवनु रे,डयमने नांवे टाकणे.  

37 

,डस.बर 

790 

02/02/2016 

मजंूर 

 

34. सौ. तनजुा =ीधर मढवी, यांजकडून :- 

>भाग J. 83, जुईनगर येथे एक नागर" आरो`य 

क. u लवकरात लवकर बनवणे. 

38 

,डस.बर 

791 

02/02/2016 

मजंूर 

 

35. सौ. तनजुा =ीधर मढवी, यांजकडून :- 

>भाग J. 83, जुईनगर येथे दर म�ह#यास 

;वछता मोह"म घेRयात यावी व Xयासाठc 

लागणारे जादा कामगार जे.सी.बी. व डपंर परुbवणे. 

39 

,डस.बर 

792 

02/02/2016 

मजंूर 
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36. सौ. सगंीता सदं1प XहाY,े यांजकडून :- 

>भाग J. 45, से. 3, 6 व 7 मधील कंडोVनयम 

अतंग%त गटारावर"ल लोखंडी जाळया काढुन 

	सम.टया नळया (half Raam) बसbवणे.  

40 

,डस.बर 

793 

02/02/2016 

मजंूर 

 

37. सौ. सगंीता सदं1प XहाY,े यांजकडून :- 

>भाग J. 45, से. 3, 6 व 7 मधील सव% म�ुय 

र;Xयांच ेडांबर"करण करणे. 

41 

,डस.बर 

794 

02/02/2016 

मजंूर 

 

38. =ीम. <Fा <भाकर भोईर, यांजकडून :- 

>भाग J. 53, नोड 1 जुईगांव मधील झेडपी 

रोडचं डांबर"करण करRयात यावे, सदर रोडची 

प^रि;थती फार �बकट आहे व गेल" 7-8 

वषा%पासनु या रोडच ं डांबर"करण करRयात आले 

नाह". तर" लवकरात लवकर या रोडचे डांबर"करण 

करणे.  

42 

,डस.बर 

795 

02/02/2016 

मजंूर 

 

39. =ीम. <Fा <भाकर भोईर, यांजकडून :- 

>भाग J. 53, नोड 1 मधील से. 12 येथील 

पदपथाची द<ु;ती करणे. से. 12 मधील काह" 

bवभागाची फुटपाथ द<ु;ती करRयात आल" आहे 

तर काह" bवभागाची प^रि;थती फार �बकट आहे 

तर" उव%̂ रत >भागातील फुटपाथ व गटाराची 

द<ु;ती करणे. 

43 

,डस.बर 

796 

02/02/2016 

मजंूर 

 

40. =ीम. <Fा <भाकर भोईर, यांजकडून :- 

>भाग J. 53, नोड 1 जुहूगांव मधील शाळा J. 

29 कै. रामा नामा भोईर या शाळेचा एक मजला 

वाढbवRयात यावा. सदर शाळेला फार 	लकेज 

अस�यामळेु पखंे व टयबुलाईट यावर फार प^रणाम 

होत आहे, शॉटसoक% टमळेु जळुन जातात तर" एक 

मजला वाढbव�यामळेु 	लकेज बदं होईर. 

44 

,डस.बर 

797 

02/02/2016 

मजंूर 
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41. =ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  
>भाग J. 12, से. 2 मधील साbवIीबाई फुले 

अ�या	सका क. uालगत 	सडकोच े मोकळया 

भखुंडावर आय. ए. एस., आय. पी. एस. ॲकेडमी 

;थापना करणे.  

45 

,डस.बर 

798 

02/02/2016 

मजंूर 

 

42. =ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  
>भाग J. 12, से. 2 मधील अमतृवेल सोसायट", 

पवुाiचल सोसायट", वसुधंरा सोसायट" हया 

सोसायट"ंमYये पाणी खुप कमी >माणात येत 

असनू हया तसेच इतर सोसायटयांमYये पाRयाची 

पया%यी sयव;था करणे. 

46 

,डस.बर 

799 

02/02/2016 

मजंूर 

 

43. =ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  
>भाग J. 12, से. 2 मधील त<ण मलुांसाठc 

त7	शला बYुद bवहाराया मागील बाजुस मोकळया 

भखुंडावर sयायाम शाळा उपलdध क<न देणे.  

47 

,डस.बर 

800 

02/02/2016 

मजंूर 

 

44. =ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :-  
>भाग J. 49, सेGटर 9 चे सतं भगवान बाबा व 

वामन भाऊ गाड%नमYये नवीन खेळणे 	सVनयर 

	सट"झनसाठc बसRयाच ेबाक, तसेच सेGटर 10 चे 

व 8 अे तसेच सेGटर 7 बी चे गाड%न मYये 

खेळणी, बसRयाच ेबाक नवीन बनbवणे.  

48 

,डस.बर 

801 

02/02/2016 

मजंूर 

 

45. =ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :-  
>भाग J. 49, सेGटर 9 मधील साईकृपा व 

साईनाथ सोसायट" अतंग%त पेsहर dलॉक बसbवणे. 

49 

,डस.बर 

802 

02/02/2016 

मजंूर 

 

46. =ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :-  
>भाग J. 49, सेGटर 9 मधील 8लॉट J. 16 अे, 

हा हे�थसाठc राखीव आहे. Xया �ठकाणी बहुददेशीय 

इमारत उभारणे. 

50 

,डस.बर 

803 

02/02/2016 

मजंूर 

 

47. सौ. =Zदा साजूराम गवस, यांजकडून :- 

>भाग J. 94, सेGटर-10 मधील राजकमल 

माकF ट, जय भवानी माकF टया कोपNयावर 

हायमा;ट �दवे लावणे.  

51 

,डस.बर 

804 

02/02/2016 

मजंूर 
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48. सौ. =Zदा साजूराम गवस, यांजकडून :- 

>भाग J. 94, सेGटर-10 जय भवानी माकF ट, 

ने<ळ मधील अतंग%त पदपथ JाँJaट"करण क<न 

Xयावर पेsहर dलॉक बसbवणे. 

52 

,डस.बर 

805 

02/02/2016 

मजंूर 

 

49. सौ. =Zदा साजूराम गवस, यांजकडून :- 

>भाग J. 94, सेGटर-10, ने<ळ येथील षटकार 

ओनस% असो	सएशन मधील चाळ न.ं 45, 60 व 

64 या �ठकाणी समोर"ल मोकळया मदैानामYये 

पेsहर dलॉक बसbवणे.  

53 

,डस.बर 

806 

02/02/2016 

मजंूर 

 

50. सौ. सायल1 नारायण �शदें, यांजकडून :- 

>भाग J. 37, अतंग%त, 8लॉट न.ं 8 व 9, से. 

1A, �टबंर माकF ट मधील ना�यावर"ल  ीज व Xया 

समो^रल र;ता यांच ेनsयाने नतुनीकरण करणे.  

54 

,डस.बर 

807 

02/02/2016 

मजंूर 

 

51. सौ. सायल1 नारायण �शदें, यांजकडून :- 

>भाग J. 37, अतंग%त, 8लॉट न.ं 37 वर 

साव%जVनक सोयी-सbुवधांसाठc ठेवRयात आले�या 

राखीव भखुंडावर sयायामशाळा व बहुउददेशीय 

इमारत करणे.  

55 

,डस.बर 

808 

02/02/2016 

मजंूर 

 

52. =ीम. ऋचा रामचंN पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 79, भखुंड J. 3, सेGटर-9 सानपाडा 

येथे 14,000 sq Meter चे मदैान आहे Xया 

मदैानात अदयावत oJडा >	श7ण क. u उभारणे.  

56 

,डस.बर 

809 

02/02/2016 

मजंूर 

 

53. =ीम. ऋचा रामचंN पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 79, सेGटर-8 सानपाडा भखुंड J. 3, 

हा  भखुंड 6,300 sq Meter चा असनु सन 

2007 पासनु आप�याकड ेउदयानासाठc ह;तांतरण 

करRयात आला आहे. तथेे नाना-नानी पाक%  

उभारणे.  

57 

,डस.बर 

810 

02/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

54. =ी. गणेश गगंाराम XहाY,े यांजकडून :- 

>भाग J. 111, मYये सकाळी व सYंयाकाळी वॉक 

करRयासाठc वॉकaंग �ॅक नाह". या �ठकाणी जे|ठ 

नाग^रक, म�हला तसेच इतर सव% नाग^रक 

पाम�बच मागा%लगत वॉक करत असतात परंत ु त े

फारच धोकादायक अस�याने नाग^रकांया 

सरु7ेया {|ट"ने हायवे पासनू दरु असे वॉoकंग 

�ॅक हवे आहे. तर" सेGटर 58 अे मधील खाडी 

भोवताल" असे वॉoकंग �ॅक तयार करणे.  

58 

,डस.बर 

811 

02/02/2016 

मजंूर 

 

55. =ी. गणेश गगंाराम XहाY,े यांजकडून :- 

>भाग J. 111, मYये राहणाNया नाग^रकांया 

तसेच कामाVन	मB या �ठकाणी येणाNया 

नाग^रकांया सोयीसाठc एकह" सलुभ शौचालय 

नाह". Xयामळेु तथेील व तथेे येणाNया नाग^रकांची 

फारच गरैसोय होत आहे. सेGटर 44 अे मYये 

धारा कॉpपलेGस शजेार", 	मBल इलेG�"कल 

सब;टेशन शजेार" जागा उपलdध आहे. Xया 

जागेशजेार" मे. 	मBल यांनी हॉ;पीटलची इमारत 

देखील उभी केलेल" आहे. भbव|यात हॉ;पीटल 

काया%#वीत झा�यानतंर नाग^रकांची अजून जा;त 

गरैसोय होईल तर" Xया जागेवर सलुभ शौचालय 

तयार के�यास प^रसरातील नाग^रकांची गरैसोय 

दरू होईल. तर" Xया �ठकाणी सलुभ शौचालय 

तयार करणे.  

59 

,डस.बर 

812 

02/02/2016 

मजंूर 

 

56. =ीम. वशैाल1 तकुारम नाईक, यांजकडून :- 

>भाग J. 51, सेGटर-12 कोपरखैरणे येथील 

लहान मलुांच े खेळRयाच े गाड%नची अव;था खूप 

वाईट झाल" आहे. Xया गाड%नचे पणु% नतुनीकरण 

करणे.  

60 

,डस.बर 

813 

02/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ9ण सं:;2त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ<ाय 

57. =ीम. वशैाल1 तकुारम नाईक, यांजकडून :- 

>भाग J. 51, सेGटर-11 कलश उदयान समोर 

फुटपाथवर जे|ठ नाग^रकांना बसRयासाठc जे ब .चेस 

लावले आहेत Xयाची स�ंया वाढवनू तथेे प¡याची 

शडे ब ांधणे. 

61 

,डस.बर 

814 

02/02/2016 

मजंूर 

 

58. =ीम. वशैाल1 तकुारम नाईक, यांजकडून :- 

>भाग J. 51, सेGटर-12 कलश सोसायट", फाम 

सोसायट" जवळ असणारे फुटपाथ वर"ल इंटरलॉक 

आ:ण गटारांची झाकणे बदलणे.  

62 

,डस.बर 

815 

02/02/2016 

मजंूर 

 

59. =ी. ल\मीकांत नामदेव पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 27, अतंग%त आवAयक तथे े पाणपोया 

बसbवणे.  

63 

,डस.बर 

816 

02/02/2016 

मजंूर 

 

60. =ी. ल\मीकांत नामदेव पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 27, सेGटर-29 मYये 	सYद"bवनायक, 

सखुशांती व धzडूपाट"ल चाळ येथ े मलVन:;सारण 

वा�ह#या टाकणे. 

64 

,डस.बर 

817 

02/02/2016 

मजंूर 

 

61. =ी. ल\मीकांत नामदेव पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 27, अतंग%त र;त ेव हेsह" डयटु" गटार 

ब ांधणे.  

65 

,डस.बर 

818 

02/02/2016 

मजंूर 

 

62. सौ. मो&नका ल\मीकांत पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 28, घणसोल" अतंग%त सेGटर-21 मYये 

हायमा;ट लावणे.  

66 

,डस.बर 

819 

02/02/2016 

मजंूर 

 

63. सौ. मो&नका ल\मीकांत पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 28, अतंग%त घणसोल" दBनगर येथ े

अगंणवाडी स<ु करणे. 

67 

,डस.बर 

820 

02/02/2016 

मजंूर 

 

64. सौ. मो&नका ल\मीकांत पाट1ल, यांजकडून :- 

>भाग J. 28, अतंग%त जलकंुभ उभारणे. 

68 

,डस.बर 

821 

02/02/2016 

मजंूर 

 

    

                                                                   सह1/- 

 (KचYा बा�वLकर) 

महानगरपा�लका सKचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


