
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया सोमवार, �दनांक 20/07/2015 रोजी भरले�या माहे जुलै 

म�ह"याया सव#साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं,-.त आ0ण मसुदा 

1व2पात खाल4ल5माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 20 जुलै 2015 
58नो9रे 

$नण�य - मंजूर. 

तां.का. �. 06 

�दनांक 20 जुलै 2015 

पामबीच मागा#वर करावे गावाजवळ पादचार4 

भुयार4 माग# बांधणेबाबत, आयु<तांच े �दनांक 

17/07/2015 च े प= >. 

नमंुमपा/श.अ./1336/2015. 

ठराव �. 354. 

�दनांक 20 जुलै 2015 

पामबीच मागा#वर करावे गावाजवळ पादचार4 

भुयार4 माग# बांधCयाया कामासंबंधातील 

51तावात नमूद करCयात आले�या बाबींसह 

एकूण र<कम 2. 3 कोट4, 12 लाख, 17 

हजार, 942 मा= इत<या खचा#स, 

सुचHव�या5माणे, 5शासकIय मंजुर4 देCयात 

यावी 

$नण�य - मंजूर 

तां.का. �. 07 

�दनांक 20 जुलै 2015 

1वछ भारत अ	भयान (नागर4) 5क�पाची 

अमंलबजावणी करCयाबाबत, आयु<तांच े

�दनांक 17/07/2015 च े प= >. 

नमंुमपा/घ.>. Nय/538/2015. 

ठराव �. 355. 

�दनांक 20 जुलै 2015 

कP Q शासनाया भारत अ	भयरान (नागर4) 

या धतRवर राSयामTये 1वछ महाराUV 

अ	भयान (नागर4) राबHवCयाबाबत नगर 

Hवकास Hवभागाने शासन Wनण#य >. 1वभाअ 

2015/5.>.23/नHव 34, �द. 15 मे 2015 

रोजी आदेश Wनग#	मत केले आहेत. 51तावात 

नमूद करCयात आले�या बाबींसह XयामTये 

1वछ भारत अ	भयानाया धतRवर 

1वछतेचा संक�प या संक�पांतग#त राSय 

शासने 1वछ महाराUV अ	भयान (नागर4) 

अतंग#त ‘’स.तपद4 1वछतेची’’ 

अमंलबलावणी करCयाचे ठरHवले आहे. तसेच 

Xया पा8वभुमीवर उपरो<त शासन Wनण#यात 



व स.तपद4 1वछतेची यामTये कले�या 

1वछ भारत अ	भयान संदभा#तील HवHवध 

बाबींचा व राSय शासन वेळोवेळी XयामTये 

करत असले�या बदलांची अमंलबजावणी 

करCयासाठ\ मा. सव#साधारण सभेची मा"यता 

असावी व 1वछ भारत 	मशन या 

संदभा#तील 5शास]कय, आ^थ#क मंजूर4च े व 

Xया अनुषंगाने काय#वाह4 करCयाच े अ^धकार 

मा. आयु<त यांना देCयास,     

सुचHव�या5माणे, मंजुर4 देCयात यावी. 

$नण�य - मंजूर 

तां.का. �. 08 

�दनांक 20 जुलै 2015 

अ^ध-क/वसुल4 अ^धकार4 व 5शासकIय 

अ^धकार4(एकIकृत संवग#) या संवगा#तून 

सहाbयक आयु<त या संवगा#त पदो"नती 

देणेबाबत आयु<तांच े�दनांक 20/07/2015 च े

प= >. नमंुमपा/5शासन/आ1था-

2/2354/2015. 

ठराव �. 356. 

�दनांक 20 जुलै 2015 

अ^ध-क/वसुल4 अ^धकार4 (वेतनबाँड 2. 

9300-34800 eेड वेतन 2. 4300) व 

5शासकIय अ^धकार4 (ए]ककृत संवग#) 

(वेतनबाँड 2. 9300-43800 eेड वेतन         

2. 4400) या संवगा#तील अ.>. 1 ते 7 या 

त<Xयातील नमुद अ^धकार4 हे सहाbयक 

आयु<त (वेतन बँड 2. 9300-34800 eेड 

वेतन 2. 4600) या संवगा#त 51तावात नमूद 

करCयात आले�या बाबींसह, पदो"नतीकfरता 

आव8यक असलेल4 अह#ता व अनुभव धारण 

कर4त असून Xयांनी Xयांच े म9ा व दाWयXव 

Hववरणप= सादर केले अस�याने महाराUV 

महानगरपा	लका अ^धWनयमातील कलम 

45(4) अ"वये सदर पदांस शासन मा"यता 

	मळणेया अ^धन राहून पदो"नती देCयास, 

तर4 अ.>. 1 व 4 वर4ल अ^ध-क/वसुल4 

अ^धकार4 यांना सन 2006 पासून पुव#ल-ी 

5भावाने (gहणजेच �द. 03/03/2006 पासून) 

व अ.>. 2 वर4ल 5शास]कय अ^धकार4 यांना 

�द. 16/02/2012 पासून पुव#ल-ी 5भावान े

पदो"नती तसेच अ.>. 3 वर4ल 
अ^ध-क/वसूल4 अ^धकार4 यांना महाराUV 



शासनाकडील Hवधी व "याय Hवभागाच े

अ	भ5ाय 	मळणेया व मा. उच 

"यायालयाया Wनण#याय अ^धन राहून 

पदो"नती देCयास, तर4  अ.>. 5 ते 7 

वर4ल अ^धकार4 यांना ठराव मंजुर4या 

�दनांकापासून पदो"नती देCयास, तसेच 

सहाbयक आयु<त या संवगा#तील 

अ^धकाhयाची Wनकड Hवचारात घेता सदर 

संवगा#त सरळसेवेया fर<त 03 पदांवर 

सरळसेवेने पद उपलiध होईपयkत सहाbयक 

आयु<त या संवगा#त पदो"नतीकfरता 

आव8यक असलेल4 Hव�हत अह#ता व SयेUठता 

धारण कर4त असले�या 5शाकIय अ^धकार4 

(वेतनबँड 2. 9300-34800 eेड वेतन 2. 

4400) या संवगा#तील अ.>. 1 ते 3 या 

दसुhया त<Xयातील नमुद अ^धकाhयांना 

सहाbयक आयु<त (वतेनबँड 2. 9300-

34800 eेड वेतन 2. 4600) या संवगा#त 

सा. 5. Hवभागाच े �द. 08 ऑ<टmबर 1990 

या पfरप=कातील तरतूद4नुसार 

तदËथ#/ताXपुरती पदो"नतीस, महाराUV 

महानगरपा	लका अ^धWनयमातील कलम 
53(1) अ"वये, सुचHव�या5माणे, मंजुर4 

देCयात यावी 

$नण�य - 1थ^गत 

 



महानगरपा	लकेने मंजूर केले�या आ0ण उ^चत काय#वाह4साठ\ मा. आयु<ताकड ेपाठHवले�या 

स"मा. नगरसेवकांया ठरावांची याद4.   

                 

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 
�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

1. ॲड सौ. अपणा� न�वन गवते, यांजकडून :-  

�दघा Hवभागातील सव# शौचालये, मुता-या 

हया नवी मंुबई महानगरपा	लकेने ठेका 

पTदतीने देऊन WनHवदा (Tender) काढुन 

तेथे महापा	लकेने बहुददे	शय कम#चार4 

नेमणे. 

2 

जुलै 

194 

20/07/2015 
मंजूर 

2. सौ. नंदा कंुदन काटे, यांजकडून :-  

5. >. 13, ऐरोल4 येथील जीण# झाले�या 

12 इंच Nयासाया जलवा�ह"या बदलणे.  

3 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

3. =ी. सुरेश �शवाजी कुलकण?, यांजकडून :- 

5. >. 68 तुभx 1टोअर (2) Hवभागातील 

yनेेज लाईन गटार तसेच पदपथांची बांधणी 

मागील चार ते पाच वषा#पूवR केल4 आहे 

Xयामुळे yनेेज लाईन गटार तसेच पदपथांची 

अव1था खपुच दयWनय आहे. तर4 या पुण# 

5भागाचा सNहx कzन गटार व पदपथांची 

पुन#बांधणी करणे. 

4 

जुलै 

195 

20/07/2015 
मंजूर 

 

4. सौ. सं@गता वसंत वाAके, यांजकडून :- 

5. >. 69 गणपतीपाडा, वारल4पाडा, 

गणेशनगर, Hवभागातील yनेेज लाईन गटार 

तसेच पदपथांची अव1था खपुच दयWनय 

आहे. तर4 या पुण# 5भागाचा सवx कzन 

गटार व पदपथांची पुनबा#धणी करणे. 

5 

जुलै 

196 

20/07/2015 
मंजूर 

5. =ी. @गरBश काCहा DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 95, नेzळ से<टर-20 मधील पुनम 

टॉवरलगत ते बांचोल4 मैदानापयkतच े गटार 

नHवन बनHवणे. 

6 

जुलै 

197 

20/07/2015 
मंजूर 

 

          

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 
�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 



6. =ी. @गरBश काCहा DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 95, शंकर बाळु gहा=,े ने2ळ 

मागा#वर4ल पावसाळी गटाराच े नुतनीकरण 

करणे व नागर4 आरो|य कP Q, ने2ळ गांव 

येथे सायंकाळी बाहय 2|ण सेवा सु2 करणे. 

7 

जुलै 

198 

20/07/2015 
मंजूर 

 

7. =ी. @गरBश काCहा DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 95, ने2ळ गांव येथील Hवदयुत 

खाबांची दरुाव1था पाहता नHवन Hवदयुत 

खांबे व Xयावर4ल जादा हो�टेजया ]फट4ंग 

बसHवणे. 

8 

जुलै 

199 

20/07/2015 
मंजूर 

 

8. =ी. रमेश चFंकांत डोळे, यांजकडून :- 

सन 2007 मTये नवी मंुबई 

महानगरपा	लका -े=ातून 14 गावे काह4 

अपfरहाय# करणा1तव वगळCयात आल4 

होती. सदर गावांमTये Hवदयमान ि1थतीत 

आरो|य, र1त े तसेच अनुषं^गक पायाभूत 

सुHवधा 1थाWनक नागर4कांना उपलiध होत 

नाह4त. तसेच शै-0णक �Uटया देखील 

Hवदया�याkची मोठया 5माणावर गैरसोय होत.े 

या1तव वीज, र1ते, 	श-ण, आरो|य, पाणी 

इXयाद4 सुHवधा तेथील नागfरकांना पुरेशा 

5माणात उपलiध होCयासाठ\, सदर 14  

गावांचा  पु"हा  नवी  मंुबई 

महानगरपा	लका -े=ात समावेश 

करCयाबाबत तेथील eामसभेने देखील 

आeहाची मागणी केल4 आहे. तर4 सदर 14 

गावांचा समावेश नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेत करणे. 

9 

जुलै 

200 

20/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

9. =ी. रमेश चFंकांत डोळे, यांजकडून :- 

अडवल4-भूतवल4 हे गांव अXयंत उंचीवर 

अस�यामुळे तेथे पाणीपुरवठा करताना 

अXयंत =ास होतो. कधी Hवदयुत पुरवठा 

खडंीत होतो. कधी मॅ"टेन"समुळे तर कधी 
पाणी कपातीमुळे पाणी पुरवठा होत नाह4 व 

नागfरकांना तीन-तीन �दवस पाणी 

पुरवठयापासून वंचीत रहावे लागते. gहणुन 

तेथे 24 तास पुरेल इतका पाणी साठवून 

ठेवCयाकर4ता भुमीगत पाCयाची टाकI 

बांधणे. 

10 

जुलै 

201 

20/07/2015 
मंजूर 

 

10. =ी. रमेश चFंकांत डोळे, यांजकडून :- 

5. >. 26 मधील सुलाईदेवी वारल4पाडा या 

व1तीतील र1Xयांच ेडांबर4करण व फुटपाथ व 

गटर बांधणे. 

11 

जुलै 

202 

20/07/2015 
मंजूर 

 

11. =ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

5. >. 108, से<टर-48 मधील गणेश मैदान 

बाजूस असणा-या पाक# /उदयानात SयेUठ 

नागfरकांसाठ\ सव# सुखसुHवधा यु<त 

अदयावत Hवरंगुळा कP Q उभारCयात येऊन 

Xयालगतच    'ई-लाय�र4' ची Wन	म#ती 

करणे. 

12 

जुलै 

203 

20/07/2015 
मंजूर 

 

12. =ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

5. >. 108 मTये दैनं�दन घरगुती व1तुंची 

1थाWनक र�हवाशांना खरेद4 करCयासाठ\ 

बाजारपेठ उपलiध नाह4. Xयामुळे सदर 

5भागात माकx टसाठ\ भुखडं आर,-त क2न 

या �ठकाणी सव# सुHवधायु<त अदयावत असे 

माकx ट उभारणे. 

13 

जुलै 

204 

20/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

13. =ी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

5भाग 5. >. 108 मधील से<टर 46अ एमएसइडी 

काया#लयालगत असणा-या (जुने एसट4पी 

5क�प जागा) मोकळया भूखडंावर 

सव#सुHवधायु<त अदयावत बहुउददे	शय 
कP Qाची इमारत उभारणे. 

14 

जुलै 

205 

20/07/2015 
मंजूर 

 

14. =ी. रामचFं बारशा घरत, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका काय#-े=ात 14 

गावांचा पुवR5माणे समावेश करCयात यावा. 

जेणेक2न महानगरपा	लकेत मालम9ा कर 

इXयाद4 बाबीया माTयमातून महसुल 	मळेल 
आ0ण Xयामुळे Nयापार उद4मास 5ोXसाहन 

	मळेल. 

15 

जुलै 

206 

20/07/2015 
मंजूर 

 

15. =ी. र�वFं उLदव इथापे, यांजकडून :- 

ने2ळ से<टर 19अे, येथील वंडस#पाक#  मTये 

सकाळी चालणा-या मॉWनkग वॉकस#साठ\ 
सकाळी 6 ते 10 या वेळेसाठ\ मा	सक पास 

2. 50/- असे शु�क आपण केलेले आहे. 

Xया5माणे वाHषxक पास 2. 500/- शु�क 

करणे. 

16 

जुलै 

207 

20/07/2015 
मंजूर 

 

16. =ी. र�वFं उLदव इथापे, यांजकडून :- 

ने2ळ से<टर 19अे, येथील वंडस#पाक#  मTये 

साय"स सPटरची Wन	म#ती करणे व ॲ<वरॅमची 

Wन	म#ती करणे. 

17 

जुलै 

208 

20/07/2015 
मंजूर 

 

17. =ी. र�वFं उLदव इथापे, यांजकडून :- 

ने2ळ से<टर 19अे येथील कै. आर. आर. 

पाट4ल 1मतृी उ�यानात जेUठ नागfरकांसाठ\ 
Hवरंगुळा कP Q व त2ण मुलांसाठ\ 

Nयायामशाळा बांधणे तसेच आ�मागा#लगत 

वंडस# पाक#  शजेार4ल    डी-बे� टया र1Xयाचे 

गाड#न�वारे सुशो	भकरण करणे. 
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18. =ी.सोमनाथ @चतंामण वाAकर,यांजकडून :- 

नवी मंुबई शहर वसHवतांना महाराUV 

शासनाने 1थाWनक 5क�पe1तांया बहुमु�य 

ज	मनी कवडीमोल भावात संपा�दत 

के�यामुळे, 1थाWनक 5क�पe1त संपुण#ता 

भु	मह4न झाला कारण Xयाआधी 
एमआयडीसीमुळे 5क�पe1त बा^धत झाले 

होते. एमआयडीसी, 	सडको 5शासन आप 

आप�या पर4ने आजपयkत 1थाWनक 

5क�पe1तांना सामावुन घेCयाचा 5यXन 

करत आहे. परंतु नवी मंुबई महानगरपा	लका 

आजपयkत 1थाWनक 5क�पe1तांवर 

अ"यायच करत आहे. ई-टPडर4ंगमुळे 

5क�पe1त ठेकेदार चांगल4 सुHवधा पुरवुनह4 

1पधxया युगात दरु फेकला जात आहे. 

Sया5माणे 	सडको व एमआयडीसी 5शासन 

2 त े 3 लाखापयkतची Hवना WनHवदा कामे 

1थाWनक 5क�पe1त बेरोजगारांना देत 

आहेत Xयाच धतRवर नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेने ह4 A2 पTदत अवलंबुन 

बेरोजगार 5क�पe1तांना रोजगार उपलiध 

क2न देणे. 
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19. =ी. सोमनाथ @चतंामण वाAकर, यांजकडून 

:- 

नवी मंुबई शहर वसHवतांना महाराUV 

शासनाने 1थाWनक 5क�पe1तांया बहुमु�य 

ज	मनी कवडीमोल भावात संपा�दत 
के�यामुळे, 1थाWनक 5क�पe1त संपुण#ता 

भु	मह4न झाला आहे. हाताला कोणताह4 

रोजगार नस�यामुळे 5क�पe1तांची संपुण# 

कुटंुबच उTदव1त होत आहेत. नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया बहुतांशी उप>मामTये 

5क�पe1त बेरोजगारांना सामावुन घेता येणे 

श<य आहे. नवी मंुबई शहरात अनेक 

5भागात प े पा]कk ग पासुन अनेक पर5ांWतय 

ठेकेदार दादा^गर4 करत आहेत ते सव# ठेके 

Xया Xया 5भागातील 1थाWनक सं1थेस देऊन 

1थाWनक 5क�पe1त बेरोजगारास एक 

रोजगार उपलiध क2न देणे. 
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20. =ी. सोमनाथ @चतंामण वाAकर, यांजकडून 

:- 

नवी मंुबईतील 5क�पe1तांवर होणा-या 

अ"यायाला वाचा फोडCयासाठ\ अनेक 

मा"यवर नेXयांनी अनेक आंदोलने केल4 परंतु 
घणसोल4 गावातील 1वगRय गोHपनाथ धmडु 

gहा= े हे सव# आंदोलनात स]>य सहभागी 

होऊनह4 5	सTद4 पासुन दरु रा�हले. �दनांक 

12 फे�ु. 2015 रोजी 1थाWनक 

5क�पe1तांनी नवी मंुबई महानगरपा	लकेवर 

5क�पe1त भरतीसाठ\ काढले�या 

आंदोलनात नवी मंुबई महानगरपा	लका 

मु�यालयाया 5वेश�वाराजवळ Xयांना 

हदयHवकाराचा झटका येऊन Xयांची 

5ाणSयोत मावळल4 अशा या थोर 

5क�पe1त Nय<तीमXवाच े 1मारक नवी 

मंुबईत उभारणे. 
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21. सौ. कोमल सोमनाथ वाAकर, यांजकडून :- 

5. >. 75, सानपाडा मधील 1वगRय 

^चतंामण वा1कर चौक ते नवी मंुबई 

महानगरपा	लका शाळा >. 18 व 19 

जवळील 1वगRय जग�दश पाट4ल र1Xयाची 

फार दयनीय अव1था झाल4 आहे. सदर 

र1Xयाव2न वाहन चालवणे gहणजे एक 

कसोट4च आहे. तर4 सदर र1Xयाच े संपुण#ता 

काँ>Iट4करण करणे. 
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22. सौ. कोमल सोमनाथ वाAकर, यांजकडून :- 

5. >. 75, सानपाडा मधील 1वगRय 

यशवंतराव मढवी चौक तसेच डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर चौक हया चौकाच े काँ>Iट4करण 

करणे. 
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23. सौ. कोमल सोमनाथ वाAकर, यांजकडून :- 

5. >. 75, सानपाडा येथे नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया वतीने वाचनालय सु2 

करणे. 
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24. =ी. जयवंत दOाEये सुतार, यांजकडून :- 

	शरवणे गांव व पfरसरातील नागfरकांच े

आराTय दैवत "1वयंभु गणेश मं�दर" आहे. 

सदर मं�दरामTये अनेक भाHवक येत 

असतात. मं�दराया पि8चम �दशलेा 

V1टमाफ# त 5वेश�वार बनHवले आहे. 

महानगरपा	लकेच े ने2ळ येथे शWनमं�दराया 
र1Xयावर 5वेश�वार बनHवले आहे. Xयानुसार 

1वयंभू गणेश मं�दराया पुव# �दशसे 

5वेश�वार बांधणे. 
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25. =ी. जयवंत दOाEये सुतार, यांजकडून :- 

महानगरपा	लकेमाफ# त 	शरवणे येथे आरो|य 
कP Q बांधले असून सदर आरो|य कP Qाचा 

वापर पfरसरातील नागfरक कर4त आहेत. 

वाढता Nयाप ल-ात घेता आरो|य कP QामTये 

नागfरकांस तसेच कम#चार4 वगा#स पुरेशी 

जागा होत नाह4. तर4 सदर आरो|य कP Qाचे 

नुतनीकरण क2न तळमजला+दोन मजले 

बांधणे. 
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26. =ी. जयवंत दOाEये सुतार, यांजकडून :- 

	शरवणे 5भागामधील एम.आर.एफ. टायस# 

शो2म पासून ते 	शरवणे फाटा कामधेनू 

शो2म पयkत मंुबई-पुणे हायवे व सिNह#स रोड 

मधील मोकळया जागेवर डॉ. डी. वाय. 

पाट4ल 1टे�डयमसमोर Sया पTदतीने 

सुशो	भकरण केले आहे Xया धतRवर 

सुशो	भकरण करणे. 
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27. =ी. हPरQचFं आRमाराम भोईर, यांजकडून :- 

5. >. 59, जुहूगांव-2, से. 11, वाशी नवी 

मंुबई येथील जलकंुभाया समोर4ल 

(बाजुया) असले�या जागेत बहुउददे	शय 

इमारत बांधणे. 
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28. =ी. हPरQचFं आRमाराम भोईर, यांजकडून :- 

5. >. 59, जुहूगांव-2, से. 11, वाशी नवी 

मंुबई येथील मुळ गावठाण -े=ात नवीन 

मल:Wन1सारण वा�ह"या टाकणे. 
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29. =ी. हPरQचFं आRमाराम भोईर, यांजकडून :- 

5. >. 59, जुहूगांव-2, से. 11, वाशी नवी 

मंुबई येथील मु�य र1Xयावर 5वेश�वार 

उभारणे. 
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30. सौ. तनुजा =ीधर मढवी, यांजकडून :- 

	सडको आराखडयानुसार जुईनगर से<टर 23 
व रे�वे कॉलनीया बाजुने ने2ळ से<टर 4 
पयkतचा र1ता दाखHवलेला आहे. सदर र1ता 
पामबीच मागा#ला लवकरात लवकर 
जोडCयात यावा जेणेक2न जुईनगर मधील 
नागfरकांना ताXकाळ पामबीच र1Xयाने पुढे 
जाता येईल. 
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31. सौ. तनुजा =ीधर मढवी, यांजकडून :- 

जुईनगरया उ9र व पि8चम �दशसे 

असले�या मोठया उघडया ना�यातील 

साठलेला गाळ पुण#पणे काढावा व दो"ह4 

बाजुची संर-क Hप^चगं नाद2ु1त झालेल4 

आहे ती द2ु1त करावी. 

32 

जुलै 

223 

20/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

32. सौ. तनुजा =ीधर मढवी, यांजकडून :- 

जुईपाडा गा.Hव.यो. अतंग#त नवी मंुबई 

महानगरपा	लका अि1तXवात येCया अगोदर 

आमदार Wनधीतुन Nयायामशाळा बांधल4 

होती. सदर Nयायामशाळा जुनी झा�याने 
वापरCयास यो|य नाह4 तर4 सदर जागेवर 

अदयावत Nयायामशाळा, वाचनालय, 

लसीकरण व अगंणवाडी यासाठ\ इमारत 

बांधणे. 
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33 सौ. सरोज रो�हदास पाटBल, यांजकडून :- 

5.>. 101 अतंग#त असणा-या एकता Hवहार 
व Wनलगीर4 या सोसायट4या समोर असणा-

या नवी मंुबई उरण मागा#लगत नमुद 

सोसायटयांया बाहयभागात Tवनीरोधक 

यं=णा उभारCयात यावी जेणेक2न येथे 

वा1तNय करणा-या नागfरकांची अवजड 

वाहतुकIमधनु Wनमा#ण होणा-या मान	सक व 

शाfरfरक =ासातुन Tवनी 5दषुणातुन 

कायम1व2पी संर-ण होईल.  

34 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 
नस�यामुळे 

बारगळला 

34. सौ. सरोज रो�हदास पाटBल, यांजकडून :- 

5.>. 101 येथे आयकर कॉलनी ते बेलापुर 

गांव दरgयान असणा-या हाब#र लाईनव2न 

आकाशमा^ग#का अथा#त 1कायवॉक उभारणे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

35. सौ. सरोज रो�हदास पाटBल, यांजकडून :- 

एकता Hवहार व Wनलगीर4 गाड#न सोसायट4 

समोर4ल मु�य र1Xयालगत नाद2ु1त 

असलेले फुटपाथ व गटस# बांधणे.  
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36. =ीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका -े=ात असले�या 

मुळ गावांच ेअि1तXव उठून �दसावे व नवी 

मंुबईया स�दया#त अ^धक भर पडावी gहणून 

महानगरपा	लका -े=ातील असले�या 

गावांया मु�य 5वेश�वारावर संबं^धत 

गावाया नामो�लेखासह 5वेश�वार 

बांधCयात यावे या अतंग#त �दवाळे गांव येथे 

पुजीत .लाझा आ0ण नाखवा �बि�डगंया 

मधील र1Xयावर 5वेश�वार 

महानगरपा	लकेमाफ# त बांधणे. 
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37. =ीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून :- 

5. >. 105, �दवाळे मधील से. 19 येथे 

नाखवा �बि�डगं ते 5ोeे	सNह तसेच Hव�या 

5सारक हाय1कुल ते बँक ऑफ इं �डया 

बाजू या र1Xयाची सुधारणा व डांबर4करण 

करणे. 
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38. =ीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून :- 

5. >. 105, �दवाळे येथील से. 12 मधील 

होि�डगं पाँCडचा गाळ काढणे. 
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39. =ी. Tवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

5. >. 30, घणसोल4 मधील घणसोल4 गांव 

कोळयाची आळी येथील मोडकळीस येऊन 

वापरात नसले�या शौचालयाया व मोकळया 

जागेत G+2 बहुउददे	शय इमारत 

(तळमजला - समाजमं�दर, प�हला मजला – 

Nयायामशाळा व दसुरा मजला म�हला 

5	श-ण, वाचनालय) बांधणे. 
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40. =ी. Tवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

5भाग >. 30, घणसोल4 येथील तळवल4 

गावातील व घणसोल4 गावातील कोळयाची 

आळी, पाट4ल आळी व कौलआळी, नवघर 

आळी उव#fरत पfरसरात मल:Wन1सारण 

वा�ह"या टाकणे. 

41 

जुलै 

229 

20/07/2015 
मंजूर 

 

41. =ी. Tवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

5. >. 30 मधील से<टर 15 व खाडी 

]कनारा यामधील जागेमTये 	सडकोकड े

मागणी क2न Xया जागेवर जॉ^गगं पाक#  

करणे. 

42 

जुलै 

230 

20/07/2015 
मंजूर 

 

42.. =ी बहादरु UEलोक�सहं UबVट, यांजकडून :- 

 5. >. 8, ^चचंपाडा कfरता 6 इंची 

एम.आय.डी.सी. पाईपलाईन मधनु नHवन 

कने<शन 	मळCयाची Nयव1था नवी मंुबई 

महानगरपा	लका पाणी पुरवठा Hवभागाने 

करणे.  

43 

जुलै 

231 

20/07/2015 
मंजूर 

 

43. =ी. बहादरु UEलोक�सहं UबVट, यांजकडून :- 

5. >. 8 मTये हनुमान मं�दर, डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर चौक, जुना ^चचंपाडा, 

^चचंपाडा बावडी जवळ 	मनाताई नगर, जुना 

^चचंपाडा, गवतेवाडी येथे मोठे हायमा1ट 

लावणे. 

44 

जुलै 

232 

20/07/2015 
मंजूर 

 

44. सौ. WपालB XकAमत भगत, यांजकडून :- 

ने2ळ, से<टर -18, 	शवाजी चौक, रमीना 

हॉटेल समोर4ल सिNह#स रोडला पो	लस चौकI 

उभारणे. 

45 

जुलै 

233 

20/07/2015 
मंजूर 
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45. सौ. WपालB XकAमत भगत, यांजकडून :- 

ने2ळ, से<टर -16 येथील संभाजी रोज 

उ�यानात SयेUठ नागfरक Hवरंगुळा कP Q 

बांधणे. 

46 

जुलै 

234 

20/07/2015 
मंजूर 

 

46. सौ. WपालB XकAमत भगत, यांजकडून :- 

ने2ळ, से<टर -16ए, 16 येथे सुसSज 

समाजमं�दर उभारणे. 

47 

जुलै 

235 

20/07/2015 
मंजूर 

 

47. =ीम. शुभांगी YानेQवर पाटBल, यांजकडून :- 
नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पfरसरातील 

5भाग >. 67, तुभx मTये अे/2 से. 21 

मTये महापा	लकेया वतीने बहुउददे	शय 

इमारत बनHवणे. 

48 

जुलै 

236 

20/07/2015 
मंजूर 

 

48. =ीम. शुभांगी YानेQवर पाटBल, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पfरसरातील 

5भाग >. 67, तुभx मTये अे/2 व अे/1 से. 

21 मTये छोटया छोटया गाड#न आहेत Xयाच े

सुशो	भकरण क2न XयामTये खेळणी 

बसHवणे. 

49 

जुलै 

237 

20/07/2015 
मंजूर 

 

49. =ीम. शुभांगी YानेQवर पाटBल, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पfरसरातील 

5भाग >. 67 तुभx मTये अे/2 से. 21 मTये 

आदश# मैदान असून या �ठकाणी HवHवध 

सामािजक काय#>म राबवले जातात Xयामुळे 

सदर मैदानाला नवीन मजबुत वॉल कंपाऊंड 

बनHवणे. 

50 

जुलै 

238 

20/07/2015 
मंजूर 

 

50 =ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 

5. >. 102, से<टर 9 Hवभागातील लेन 5 

येथील पावसाळी उघडी गटार बंद क2न 

नागfरकांना चालणे कर4ता सुसSज असे 

पदपथ बनHवणे. 

51 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 
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51. =ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 

5. >. 102, से<टर 1 Hवभागातील बी टाईप 

पोल4स लाईन व ओ.एन.जी.सी. या बाजुला 

दरुाव1थेत असले�या V4 बे�टची सुधारणा 

क2न नागfरकांना सुसSज असे उदयान 

Hवकसीत क2न देणे. 

52 

जुलै 

240 

20/07/2015 
मंजूर 

 

52. =ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडून :- 

5. >. 102, से<टर 1 पोल4स लाईन 

Hवभागातील पावसाळी गटार द2ु1त क2न 

नागfरकांना चालणे कर4ता पदपथ बनHवणे. 

53 

जुलै 

241 

20/07/2015 
मंजूर 

 

53. =ी. मुनावर महमद पटेल, यांजकडून :- 

5. >. 55, कोपरखरैणे, से<टर 11 येथील 

नालाया पfरसरात सुशो	भकरण करणे. 

54 

जुलै 

242 

20/07/2015 
मंजूर 

 

54. =ी. मुनावर महमद पटेल, यांजकडून :- 

5. >. 55, खरैणे गावात उव#र4त भागात 

मलWन:सारण वाह4"या टाकणे. 

55 

जुलै 

243 

20/07/2015 
मंजूर 

 

55. =ी. मुनावर महमद पटेल, यांजकडून :- 

5. >. 55, खरैणे से<टर 11 येथील 

सावर4या डअेर4 जं<शन र1Xयावर 

सुशो	भकरण करणे. 

56 

जुलै 
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56. डॉ. =ी. जयाजी के. नाथ, यांजकडून :- 

5. >. 104, सी.बी.डी. से. 6 पासून बेलापूर 

रे�वे 1थानकापयkत नागfरकांना ये-जा 

करCयाकर4ता बरेच र1ता, पाथवे, अनेक 

अडथळे तसेच हायवे पार क2न जवळ जवळ 

द4ड ते 2 ]कलेा	मटर 1थानकापयkत पोहचावे 

लागते. तर4 स�या मेVोच े काम सु2 आहे. 

तर4 मेVोया पॅरलल 1काय वॉक Nहावा अशी 

नागfरकांची मागणी आहे. सदरची मागणी 

ल-ात घेता हा 1काय वॉक 

NMMC/MMRDA या माTयमातून 

बनHवCयात यावा. जेणेक2न नागfरकांना ये-

जा करCयास मदत होईल. तसेच नागfरकांचा 

आ^थ#क फायदा होईल. 

57 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 

 

57. डॉ. =ी. जयाजी के. नाथ, यांजकडून :- 

सी.बी.डी. से. 6 येथे सी.6 टाईप तसेच 

5ाNहेट सोसायटया आहेत आ0ण बाजूला 

मंुबई पुणे हायवे लागनू आहे आ0ण लगत 

असले�या उडडाणपुलावर4ल जॉ�ट वरती 

वाहने आदळून होणारा आवाज आ0ण 

Xयामुळे नागfरकांना होणारा रा= ं �दवसाचा 

=ास यामुळे तेथील नागर4क =1त झाले 

आहेत. 1थाWनक नागfरकांया मागणीव2न 

सदर �ठकाणी Tवनीरोधक (नॉईज बॅर4अर) 

लावणे. 

58 
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58. =ी. $नवOृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

घणसोल4 गावची लोकसं�या 50,000 

(प"नास हजार) पे-ा जा1त आहे. या 

गावातील Hव�या�याkची व HवHवध खेळात 

सहभागी होणा-या त2णांची सं�या मोठया 
5माणात आहे. Xयांया अगंी असले�या कला 

गुणांना वाव देCयासाठ\ ]>डांगणाची अXयंत 

आव8यकता आहे. घणसोल4 गाव हे नNया 

मंुबईतील सवा#त मोठे गाव आहे. तर4 

घणसोल4 गावाकfरता नवी मंुबई 

महानगरपा	लका 5शासनाने ]>डांगणासाठ\ 

	सडकोकडून भूखडं ताiयात घेवून घणसोल4 

गावासाठ\ ]>डांगण उपलiध क2न दयावे. 

59 

जुलै 
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59. =ी. $नवOृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

घणसोल4 गाव या गावात 5भाग >. 29, 

30, 31 तसेच 27, 28, 32 या 5भागांचा 

अधा# भाग येत आहे. स�या घणसोल4 गावात 

घरगुती Hवजेची फार मोठ\ सम1या Wनमा#ण 
झाल4 आहे. �दवसातून 4 त े 5 वेळा Hवज 

जात आहे. नवी मंुबई महानगरपा	लकेने भु-

भागात केबल टाक�या आहेत. परंतु Xयामुळे 

वर4ल सम1येत फरक पडलेला नाह4. मी या 

ठरावाया अनुषगंान े घणसोल4 गावात 

वारंवार Hवज पुरवठा खडंीत होत आहे. 

gहणून घणसोल4 गावासाठ\ 1वतं= सब 

1टेशन Wनमा#ण करावा जेणेक2न वारंवार 

Hवजपुरवठा खडंीत होणार नाह4. मा�या 

मा�हती 5माणे 	सडको वसाहतीया 5Xयेक 

नोड मTये सब1टेशन 1वतं= आहेत. Xयामुळे 

तेथील Hवज वारंवार ख�ंडत होत नाह4. 

वारंवार Hवज पुरवठा ख�ंडत होणार नाह4. 

Xया नवी मंुबई महानगरपा	लकेने Sया5माणे 

भूमीगत केबल टाक�या आहेत तसेच 1वतं= 

सब1टेशन तयार करावा व घणसोल4 गावची 

सम1या दरु करणे. 

60 
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60. =ी. $नवOृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

5. >. 29, घणसोल4-2 या 5भागातील सव# 

नगरांत गटार योजना राबHवCयात यावी व 

पदपथ तयार करCयात यावेत. ]कXयेक 

वषा#पासून जूनी असलेल4 गटारे, Xयांच ेयो|य 
5कारे काम न झा�यामुळे (सांडपाCयाचा) 

Wनचरा यो|य 5कारे होत नाह4. गटारातुनच 

HपCयाया पाCयाया पाईपलाईन व केबल 

गे�यामुळे गटाराची 1वछता करता येत 

नाह4. Xयामुळे आरो|याची सम1या Wनमा#ण 

झाल4 आहे. या 5भागात gहा= ेआळी, रेरर 

आळी, बौTदवाडी, महादेववाडी, बाळारामवाडी, 

5गतीनगर, अनंतनगर, जय�ीनगर, 

तीनबावडी, फकIरबाबानगर, करजाईमं�दर 

पfरसर ह4 नगरे येत आहे. तर4 अWतशय 

गरजेची असलेल4 गटार योजना या नगरात 

राबHवणे. 

61 
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61. =ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

मा�या 5भागात पामबीच सिNह#स रोड, 

से<टर-18 व 16, ने2ळ या �ठकाणी मॉWनkग 

व इिNहWनगं वॉक करCयाकर4ता मोठया 

5माणात म�हला, पु2ष व मुले येत असतात. 
परंतु सदर �ठकाणी 1वछता गहृ 

नस�यामुळे म�हलांची मोठ\ गैरसोय होत े

तर4 Xयांयासाठ\ 1वछतागहृ बांधणे. 

62 

जुलै 
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62. =ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

मा�या 5भागामTये से<टर- 20 डी iलॉक, 

बालाजी मं�दर, 1वामी नारायण मं�दर, चच# 
यांया मागील बाजुस डmगर उतार आहे. 

Xया�ठकाणी माती व दगड ठासळुन खाल4 

पडतात XयामTये बरेच र�हवाशी जखमी 

झालेले आहेत व पुढे अशा 5कारया घटना 

घडCयाची श<यता आहे. तर4 Xयासाठ\ 

संर-क 	भतं बांधणे. 

63 

जुलै 
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63. =ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 

से<टर-18, ने2ळ येथे कै. शह4द तुकाराम 

ओंबले समाजमं�दर आहे. सदर इमारतीची 

अव1था दयनीय झाल4 असून ती केNहाह4 

पडCयाची श<यता आहे. तर4 सदर �ठकाणी 

बहुउददे	शय इमारत बांधणे. 

64 

जुलै 
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64. सौ. सायलB नारायण �शदें, यांजकडून :- 

5. >. 37, से. 1अे, .लॉट नं. 131, रॉयल 

.लॅि1टकया बाजुया ना�यावर4ल �ीज हा 

अWतशय दरुाव1थेत आहे. कोणतीह4 

िजवीतहानी होCयाआधी या �ीजची नNयाने 

बांधणी करणे. 

65 

जुलै 

253 

20/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव कर्. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

65. सौ. सायलB नारायण �शदें, यांजकडून :- 

5. >. 37 अतंग#त से. 1 ते 4 या 

उ�यानाच े ख-या अथा#ने SयेUठ नागfरक, 

लहान मुले व 5भागातील र�हवाशी यांना या 

उदयानाचा जा1तीत जा1त वापर होईल या 
अनुरोधाने उदयानाच ेसुशो	भकरण करणे. 

66 

जुलै 

254 

20/07/2015 
मंजूर 

 

66. सौ. सायलB नारायण �शदें, यांजकडून :- 

5. >. 37 से. 1अे अतंग#त येणा-या �टबंर 

माकx ट मधील गटारांची नNयाने बांधणे. 

67 

जुलै 

255 

20/07/2015 
मंजूर 

 

67. =ी. YानेQवर नारायण सुतार, यांजकडून:- 

5. >. 89, 	शरवणे-2, हे मुळ गावठाण 

आहे व येथे �दवसP�दवस चोर4ंच े5माण खपु 

मोठया 5माणात वाढलेले आहे. तर4 

Hवभागातील मु�य '5वेश ग�ल4वर' 

सी.सी.ट4.Nह4. कॅमेरे बसHवCयात यावे 

Xयामुळे जबर4 चोर4, चनै1नेकIंग अशा 
5कारांना पो	लसांना आळा घालता येईल, 

बंदोब1त करCयास मदत होईल 

68 

जुलै 

256 

20/07/2015 
मंजूर 

 

68. =ी. YानेQवर नारायण सुतार, यांजकडून:- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया संपुण# 

नोकरभरती 5]>येमTये 50% 5क�पe1त व 
50% 1थाWनकांना 5ाधा"य देणे. 

69 

जुलै 

257 

20/07/2015 
मंजूर 

 

69. =ी. YानेQवर नारायण सुतार, यांजकडून:- 

5क�पe1त पदवीधर त2ण-त2णींना 

	सडकोने Sया पTदतीने UPSC पfर-ेचे 

VेWनगं मोफत उपलiध क2न �दले आहे, 

Xयाच पTदतीने महानगरपा	लकेने करावे. 

70 

जुलै 

258 

20/07/2015 
मंजूर 
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70. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटBल, यांजकडून 

:- 

5भाग  5. >. 44, कोपरखरैणे, से. नं. 15,16 व 7 

मधील दरुाव1थेत असले�या Hव�युत 

Nयव1था नुतनीकरण व सुधारणा करणे. 

71 

जुलै 

259 

20/07/2015 
मंजूर 

 

71. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटBल, यांजकडून 

:- 

5. >. 44, कोपरखरैणे, से. नं. 15,16 व 7 

मधील कंडोWनयम अतंग#त मधील yनेेज 

लाईन द2ु1ती करणे. 

72 

जुलै 

260 

20/07/2015 
मंजूर 

 

72. ॲड सौ. भारती र�वकांत पाटBल, यांजकडून 

:- 

5. >. 44, कोपरखरैणे, से. नं. 15,16 व 7 

मधील सव# असो	सएशनया मधील चौकांचे 

सुशो	भकरण करणे. 

73 

जुलै 

261 

20/07/2015 
मंजूर 

 

73 सौ. $नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

से<टर नं. 14 मधील Wनसग# उदयानामTये 

बहुसं�य लोक सकाळी व संTयाकाळी 

]फरCयासाठ\ येतात. या सव# लोकांची 

गैरसोय होत आहे. खास म�हलांया 

Nयव1थेसाठ\ शौचालयाची Xयाचबरोबर 
अXयाव8यक असणा-या पाणपोईची Nयव1था 

करणे. 

74 

जुलै 

262 

20/07/2015 
मंजूर 

 

74 सौ. $नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

से<टर 15 व 16 मTये भुखडं >. 8 हा 

भाजीपाला मंडईसाठ\ आहे. आप�याकड ेबरेच 

�दवस हा 58न 5लं�बत आहे. तर4 Xयाचा 
Hवचार क2न यो|य तसे माकx ट उभारणे. 

75 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 
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75. सौ. $नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

से<टर 14 मTये >ांती	सह नाना पाट4ल 

उदयानामTये ओपन िजम व SयेUठ 

नागfरकांसाठ\ Hवरंगुळा कP Q उभारणे. 

76 

जुलै 

264 

20/07/2015 
मंजूर 

 

76. =ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

से<टर 9,10 व से. 12, 12 बी या मTये 

असलेला नाला बं�द1त क2न वरती पा]कk ग, 

गाड#न, शॉप इXयाद4 सुHवधा उपलiध करणे. 

77 

जुलै 

265 

20/07/2015 
मंजूर 

 

77. =ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

से<टर 9,10 मधील कंडोWनयम व फुटपाथ 

अतंग#त पेवर iलॉक बसHवणे. 

78 

जुलै 

266 

20/07/2015 
मंजूर 

 

78. =ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

से<टर 9 या से<टर 12 कडील 5वेशा 

जवळ व से<टर 10 या से<टर 12 कडील 

5वेश र1Xयावर साव#जWनक शौचालय व 

मुतार4 बांधणे. 

79 

जुलै 

267 

20/07/2015 
मंजूर 

 

79. .   =ीम. क�वता चंFकांत आग^ड,े यांजकडून :- 

5भाग 5. >. 80 	शवाजीनगर येथील जुनी मोडकळ 

अव1थेत असलेल4 िज�हा पfरषद शाळा बंद 

असुन XयामTये सTया बालवाडी वग# भरHवले 

जातात. Xया जागेचा Hवकास क2न तेथे 

जी+वन बांधनु येथील र�हवाशांया 

सुखसुHवधेकfरता नागर4 आरो|य कP Q सुHवधा 

उभारणे. 

80 

जुलै 

268 

20/07/2015 
मंजूर 
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80. .  =ीम. क�वता चंFकांत आग^ड,े यांजकडून :- 

5भाग 5. >. 80 मधील महाXमा गांधीनगर येथील 

झोपडयाव2न असलेल4 Hवदयुत वा�हनी 

भु	मगत करCयात यावी. हया पfरसरातील 

झोपडया डmगरालगत असुन पावसाळयात 
वारा जोराणे वाहत असतो. तेथील घरावर 

असलेल4 Hवदयुत वा�ह"या घरावर पडCयांया 

अव1थेत होतात. Xयामुळे येथील नागfरक 

भय	भत झाले आहेत. जर Hवदयुत वा�हनी 

घरावर पड�यास तेथे मोठ\ दघु#टना होCयाची 

श<यता आहे. 

81 

जुलै 

269 

20/07/2015 
मंजूर 

 

81. .  =ीम. क�वता चंFकांत आग^ड,े यांजकडून :- 

5भाग 5. >. 80 मधील महाXमा गांधीनगर येथील 

असले�या दगडखाण कामगारांया 

मुलाकर4ता बालवाडी कम शाळा बांधCयात 

यावी. हया पfरसरात बालवाडी 	श-णांपासुन 

लहान मुले वं^चत अस�याच ेआढळून आल4 

आहेत. सTया झाले�या शाळा बाहय मुले 

सNहx मTये येथील लहान मुले बालवाडी व 

शाळेपासुन जा1तीत जा1त वं^चत आहेत. 

82 

जुलै 

270 

20/07/2015 
मंजूर 

 

82. सौ. संगीता �दलBप बो-हाड,े यांजकडून :- 

सानपाडा Hवभागातील माथाडी व कु1तीपटटु 

युवकांना सरावासाठ\ मैदानामTये 100 चौ. 

मी. जागा आर,-त क2न Nयायामशाळा 

बांधCयात यावी जेणेक2न नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया हदद4मTये राUV4य 

दजा#च ेकु1तीपटटु तयार होतील. 

83 

जुलै 

271 

20/07/2015 
मंजूर 
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83. सौ. संगीता �दलBप बो-हाड,े यांजकडून :- 

सानपाडा पोल4स चौकI ते पामबीच 

उडडाणपुलाखाल4ल 5.>. 76, हदद4तील 

जागेत संर-ण 	भतं ]कंवा ^eल4ंग करणे. 

84 

जुलै 

272 

20/07/2015 

मंजूर 

 

84. सौ. संगीता �दलBप बो-हाड,े यांजकडून :- 

सानपाडा से<टर 2 येथील घरकुल सोसायट4 

ते Wनळकंठ कॉन#र सोसायट4 पयkत फुटपाथ 

द2ु1ती क2न Xयावर पेवर iलॉक लावणे. 

85 

जुलै 

273 

20/07/2015 

मंजूर 

 

85. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :- 

5. >. 02, ई8वरनगर ठोण-बेलापूर रोड येथे 

मुकंुद कंपनी समोर 1कायवॉक बांधणे. 

86 

जुलै 

274 

20/07/2015 

मंजूर 

 

86. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :- 

5. >. 02, ई8वरनगर येथील मु�य 

र1Xयांच ेकॉ]ं>ट4करण करणे. 

87 

जुलै 

275 

20/07/2015 

मंजूर 

 

87. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :- 

5. >. 02, रामनगर येथील अतंग#त 

र1Xयांच ेकॉ]ं>ट4करण करणे. 

88 

जुलै 

276 

20/07/2015 

मंजूर 

 

88. सौ. लता भालचFं मढवी, यांजकडून :- 

5. >. 47, मधील कै. अCणासाहेब पाट4ल 

उदयानामधील साव#जWनक शौचालयाची 

दरुाव1था झाल4 असून ते तोडून G+1 करणे. 

89 

जुलै 

277 

20/07/2015 

मंजूर 

 

89. सौ. लता भालचFं मढवी, यांजकडून :- 

5. >. 47, मधील कै. अCणासाहेब पाट4ल 

उदयानामधील रंगमंचावर बहुउददे	शय 

इमारत बांधCयात यावी व Xया 5भागातील 

नागfरकांसाठ\ Nयायामशाळेची Nयव1था 

करणे. 

90 

जुलै 

278 

20/07/2015 

मंजूर 

 

90. सौ. लता भालचFं मढवी, यांजकडून :- 

5. >. 47, मधील SयेUठ नागfरकांसाठ\ 

Hवरंगुळा कP Q उभारणे. 

91 

जुलै 

279 

20/07/2015 

मंजूर 
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91. =ी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 

5. >. 107, मधील सव# पदपथांची 

आव8यकतेनुसार Xवfरत द2ु1ती करणे. 

92 

जुलै 

280 

20/07/2015 
मंजूर 

 

92. =ी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 

5. >. 107, मधील एन.आर.आय संकूल 

फेज 1 मTये से<टर 50, ने2ळ येथील 

एस.ट4.पी च े 5]>याकृत सांडपाणी मानवी 

संपक#  NयWतfर<त कामासाठ\ उपलiध क2न 

देणे. 

93 

जुलै 

281 

20/07/2015 
मंजूर 

 

93. =ीम. मेघालB मधकुर राऊत, यांजकडून :- 

5. >. 38, मधील से<टर 1 ते 4 

उदयानामTये Hवरंगुळा कP Q उभारणे. 

94 

जुलै 

282 

20/07/2015 
मंजूर 

 

94. =ीम. मेघालB मधकुर राऊत, यांजकडून :- 

5. >. 38, मTये हेवी गटार बसHवCयात 

आले Xयामुळे र1Xयावर4ल 1V4ट लाईटच ेखबंे 

काढCयात आले होते. सदर काम बहुतेक पुण# 

झाले अस�यामुळे 1V4ट लाईट लावCयात 

यावे, gहणजे र1Xयावर 5काशाचा अभाव 

येणार नाह4. 

95 

जुलै 

283 

20/07/2015 
मंजूर 

 

95. =ीम. मेघालB मधकुर राऊत, यांजकडून :- 

5. >. 38, मधील शाळा >. 38 येथे काह4 

	भतंी पावसाळयात ओ�या होतात याची 

वॉटर5ु]फंग व द2ु1ती करणे. 

96 

जुलै 

284 

20/07/2015 
मंजूर 
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96. सौ. =Lदा साजूराम गवस, यांजकडून :- 

5. >. 94, से<टर 10 ए मधील 

	सडकोकडील मोकळा भुखडं महाप	लकेने 

ह1तांतfरत क2न, Hवभागातील अ�प उXप"न 

गटातील, Wनराधार गfरब, गरजू व Hवधवा 
म�हला कfरता बहुउददे	शय दोन मजल4 

(समाजमं�दर) बांधCयात यावे जेणेक2न 

म�हलांसाठ\ लघु उदयोग कP Q व अ�प 

उXप"न गटातील र�हवाशांना धा	म#क व 

सां1कृWतक काया#>माकfरता सभा-मंडप, 

Nयायामशाळा या सुHवधा उपलiध क2न देणे. 

97 

जुलै 

285 

20/07/2015 
मंजूर 

 

97. सौ. =Lदा साजूराम गवस, यांजकडून :- 

5. >. 94, से<टर 10 ने2ळ मधील चाळ 

एल.आय.जी 29 ते 42, षटकार अपाट#मPट, 

कंडो. नं. 10, या �ठकाणी करCयात 

आले�या 	शवरेज (yनेेज) लाईनवर पेवर 

iलॉक बसHवCयात आले नाह4 Xयामुळे 

नागfरकांना घरासमो2न जाCयास-येCयास 

जा1त =ास होत आहे. तर4 ते लवकरात 

लवकर पेवर iलॉक बसHवणे. 

98 

जुलै 

286 

20/07/2015 
मंजूर 

 

98. सौ. =Lदा साजूराम गवस, यांजकडून :- 

5. >. 94, मधील अCणासाहेब पाट4ल 

उदयानामTये अXयाधWुनक पTदतीने �दवे 

लावCयात यावे व सुशो	भकरण करणे. 

99 

जुलै 

287 

20/07/2015 
मंजूर 

 

99. सौ. संगीता सं�दप DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 45, कोपरखरैणे मधील से<टर 3,6,7 

मधील सव# पदपथांची द2ु1ती करणे. 

100 

जुलै 

288 

20/07/2015 
मंजूर 
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100. सौ. संगीता सं�दप DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 45, कोपरखरैणे मधील से<टर 3 

येथील दैनं�दन बाजाराचे भुखडं तसेच से. 6 

मधील दैनं�दन बाजार असलेले भुखडंाच े

सुशो	भकरण करणे. 

101 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 

 

101. सौ. संगीता सं�दप DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 45, कोपरखरैणे मधील से<टर 3 

मधील ^चकणे8वर उदयान मु�य 5वेशदवार 

तसेच से. 6 मधील सव# असो	शएशनया 

मह�वाया मागा#वर (रो�हत मसालाया 

बाजूला) मु�य 5वेशदवार Wनमा#ण करणे. 

102 

जुलै 

290 

20/07/2015 
मंजूर 

 

102. =ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  

5. >. 12, से<टर 2 मधील जनता 

माकx टया लगत असलेले पावर हाऊस 

सब1टेशनया बाजूकडील ओपन .लॉट 

>मांक 457 हया मोकळया भुखडंावर 
महानगरपा	लकेने गfरब, हुशार व होतक2 

HवदयाथR व HवदयाथRनींसाठ\ अ�या	सका 

कP Q उपलiध क2न देणे. 

103 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 

 

103. =ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  

5. >. 12, से<टर 2 मधील मु�य 
र1Xयालगत असलेले, ऐरोल4 पंच	शल 

सोसायट4 समोर4ल असलेले बस 1टॉप हे 

अWतशय दरुावले�या अव1थेत आहे. तर4 

महानगरपा	लकेया वतीने Xया बस 1टॉपची 

पुन#: बांधणी क2न देणे. 

104 

जुलै 
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104. =ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :-  

5. >. 12, से<टर 2 या �ठाकणी पाCयाची 

खपु मोठ\ सम1या आहे. से<टर 19 ऐरोल4 

या �ठकाणी असले�या पाCयाया मु�य 

टाकIवर4ल असलेले पाCयाच े दोन पंप बंद 
अव1थेत आहेत. Xयामुळे 5भाग >. 12, 

से<टर 2 या �ठकाणी पाCयाची टंचाई भासत 

आहे. तर4 ते बंद असलेले पंप ताXकाळ 

द2ु1त क2न देणे. 

105 

जुलै 
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105. सौ. उ`वला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

5. >. 1, ई8वरनगर येथे सदगु2नगर ते 
उ9र भारतीय चाळ येथे हेवी डयुट4 गटार 

बांधणे. 

106 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 

 

106. सौ. उ`वला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

5. >. 1, ई8वरनगर येथील र1Xयाचे 

काँ>Iट4करण (ठाणे-बेलापुर रोड मुकंुद कंपनी 
ते आनंदनगर) करणे. 

107 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 

 

107. सौ. उ`वला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

5. >. 1, ई8वरनगर येथे म"नुभाई चाळ ते 

	सTद4Hवनायक मं�दर येथे हेवी डयुट4 गटार 

व Xयाला समांतर र1ता बांधणे. 

108 

जुलै 
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20/07/2015 
मंजूर 
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108 सौ. मो$नका लbमीकांत पाटBल, यांजकडून 

:- 

5. >. 28 अतंग#त से<टर-21 तळवल4 हा 

	सडकोने नNयाने Hवक	सत केलेला भुखडं 

आहे. या भुखडंामTये गाड#नसाठ\ .लॉट 
आर,-त आहेत. याकर4ता महापा	लकेने या 

.लॉटची 	सडकोकडून मागणी क2न या 

�ठकाणी अXयाधWुनक सुHवधायु<त असे 

गाड#न तयार करणे. 

109 

जुलै 
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109. सौ. मो$नका लbमीकांत पाटBल, यांजकडून 

:- 

म�हला सबल4करण करCयासाठ\ 	शका व 

कमवा या तXवावर रोजया गरजेया 

व1तुंची Wन	म#ती, 5	श-ण, उXपादन अशा 

5कारची काय#शाळा 5Xयेक Hवभागात सु2 

करCयात यावी. Xयामुळे म�हलांना 5	श-ण 

�दले जाईल. म�हलांना कागद4 व कापडी 

HपशNया तयार करCयाच े 5	श-ण देCयात 

यावे. तर4 5भाग >मांक 28 अतंग#त असे 

5	श-ण कP Q सु2 करणे. 

110 

जुलै 
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110. सौ.मो$नका लbमीकांत पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 28 घणसोल4 Hवभाग येथे आधारकाड# 

कP Q सु2 करणे. 

111 
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111. =ी. लbमीकांत नामदेव पाटBल, यांजकडून :- 

घणसोल4 गावाला ऐWतहा	सक महXव आहे. 

या गावात 1वातं=पुव# काळात छावणीचे 

1व2प 5ा.त झालेले होते. या गावात अनेक 

1वातं=य सैWनक झालेले आहेत. या गावाला 
1वातं=य लढया दरgयान अनेक थोर 1वातं= 

सैWनकांनी भेट4 �द�या आहेत. वाढते 

शहर4करण व Hवकास यामुळे नNया 

मंुबईतील 5Xयेक गावात गावपण नाह4से 

झालेले आहे. गाव कुठे आहे हे शोधणेह4 

मुि8कल झालेले आहे. तर4ह4 घणसोल4 नाका 

येथे गावाची ओळख दाखHवणारे गावाया 

नावाया व 1वातं=याच े 5Wतक असलेले 

5वेश�वार उभारणे. 

112 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

112. =ी. लbमीकांत नामदेव पाटBल, यांजकडून :- 
तळवल4 गांव घणसोल4 Hवभागातील मु�य 

गाव या गावात अनेक 1वातं=य सैWनकांनी 

1वांत=य लढयात भाग घेतला. या गावात 

आगर4-कोळी समाज आहे. तळवल4 गाव येथे 

ठाणे-बेलापुर हायवेलगत गावाची ओळख 

दाखHवणारे गावाया नावाच े 5वेश�वार 

उभारणे.  

113 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

113 =ी. लbमीकांत नामदेव पाटBल, यांजकडून :- 

5भाग >मांक 27 अतंग#त नागfरकांना 

अXंयHवधी कर4ता गैरसोयीच ेआहे. जवळपास 

कुठेह4 अXंयHवधी करCयासाठ\ 1मशानभूमीची 

Nयव1था नाह4. अXंयHवधी करCयासाठ\ 

एकतर रबाळे अ"यथा घणसोल4 गुणाल4 

तलाव या�ठकाणी जावे लागते. Xयामुळे 

नागfरकांना =ास सहन करावा लागत आहे. 

तर4 5भाग >मांक 27 पfरसरामTये 

अXंयHवधी कर4ता जागा उपलiध करCयात 

114 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 
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114. सौ. उषा कृVणा पाटBल, यांजकडून :- 

	सडको Hवक	सत घणसोल4 या नागर4 

वसाहतीमधील से<टर 4, 5, 6 यामधील सव# 

मु�य र1Xयांया चौकांमTये हायमा1ट आ0ण 

	स|नल यं=णेची तरतूद करणे. 

115 

जुलै 
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115. सौ. उषा कृVणा पाटBल, यांजकडून :- 

	सडको Hवक	सत घणसोल4 या नागर4 

वसाहतीमधील से<टर 4, 5, 6 यामधील 

र1Xयांची 	सडकोने देखभाल द2ु1ती करCयात 

आलेल4 नस�याने र1Xयांची ददु#शा झाल4 

अस�याने पावसाळा कालावधी व आगामी 
सण उXसवांचा मौसम Hवचाराथ# घेऊन सव# 

र1Xयांमधील खडड े भ2न तातडीने 

डांबर4करण करणे. 

116 

जुलै 
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116. सौ. सु$नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

	सडको Hवका	सत ने2ळ Hवभागातील से<टर 
2,8,10 या सलग असले�या मोठया 

जनसं�येया नागर4 वसाहतीमTये बाजार 

मंडई, नागर4 आरो|य कP Q, सामािजक 

सां1कृWतक सुHवधा कP Q नस�याने सदरया 

-े=ात महापा	लकेने शहर Wनयोजन 

5ा^धकरणाया Hवशषे अ^धकारात या 

वसाहतीमधील मोकळया जागा, मोकळे 

भूखडं अ^धe�हत क2न तेथे करदाXया 

जनतेसाठ\ मनपाया माTयमातून बाजार 

मंडई, नागर4 आरो|य कP Q, सामािजक 

सां1कृWतक अशा सुHवधांया वा1तूंची 

उभारणी करणे. 

117 
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117. सौ. सु$नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

शहरातील बहुतांश 5ाथ#ना 1थळे, शाळा  

महाHव�यालये तसेच बाजार मंडई व 

2|णालये यांया आसपासया र1Xयांवर4ल 

गतीरोधकांची उंची HवHवध कारणांमुळे कमी 
झाल4 अस�याने वाहनाधारकांकडून वाहने 

भरधाव वेगाने नेल4 जात अस�याने 

नागर4कांना गैरसोईच े ठरत अस�याने 

शहरातील सव# गतीरोधकांची उंची साव#जWनक 

बांधकाम Hवभागाने Wनि8चत केले�या 

Wनकषां5माणे करणे. 

118 

जुलै 
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118. सौ. �दपालB सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

5. >. 35 मTये आर,-त असले�या 

भुखडंावर नागfरक उदयानाच े सुशोभीकरण 

(Hवकास) करणे. 

119 

जुलै 
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119. सौ. �दपालB सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

घणसोल4 Hवभागाया 5भाग >. 35 मधील 

नागर4 वसाहत -े=ाला लागुन वाहणा-या 

मोठया ना�यालगत 5भागा मधील 

नागर4कांसाठ\ जॉगींग Vॅक उभारणे.  

120 

जुलै 
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120. सौ. �दपालB सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

5भागामTये शहर Wनयोजन आराखडयानुसार 

आर,-त असले�या भुखंडावर    साव#जWनक 

आरो|यलयाची उभारणे. 

121 

जुलै 
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121. सौ. पुनम �मथनु पाटBल, यांजकडून :- 

]क�ले गावठाणकडून बेलापूरगावात येणा-या 

र1Xयावर (सकाळ चौक) येथे मूळगावचे 
अि1तXव उठून �दसावे व नवी मंुबईया 

स�दया#त भर पडावी gहणून गावाया 

नामो�लेखासह 5वेशNदर बांधणे. 

122 

जुलै 

307 

20/07/2015 
मंजूर 

 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

122. सौ. पुनम �मथनु पाटBल, यांजकडून :- 

ब�क ऑफ इं�डया बेलापूर शाखे समोर4ल 

उदयानात लहान मुलांना खेळCयासाठ\ व 

मनोरंजनासाठ\ झोके, घसरगुंडी, उठ-बस 

बैठका व उ�यानाच ेसुशो	भकरण करणे. 
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जुलै 
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123. सौ. पुनम �मथनु पाटBल, यांजकडून :- 

बेलापूरगाव आ0ण शहाबाज गाव पfरसरातील 

सन 2000 सालापयkतया सव# झोपडपटट4 

धारकांचे (झोपडपटट4 पुनवस#न) "झोपू" योजने 

अतंग#त पुन#वसन क2न घरकुल योजना 

राबHवणे. 
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124. =ी. सु$नल बाळाराम पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 92, दारावे गाव येथील जलवा�ह"या 

कमी Nयासाया असुन नाद2ु1त झाले�या 

आहेत Xयामुळे नागfरकांना पुरेसा 

पाणीपुरवठा होत नाह4. gहणुन दारावे गाव 
येथील जलवा�ह"या बदलणे. 

125 
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125. =ी. सु$नल बाळाराम पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 92, से<टर 23 येथील नागfरकांसाठ\ 

एकह4 उदयान नस�याने नागfरकांची फार 

गैरसोय होत आहे. 	सडकोने ने2ळ से<टर-

23 गावदेवी मं�दराया पाठ\मागे साव#जWनक 
काया#साठ\ राखीव भुखडं >. अे-72 ठेवलेला 

आहे. सदर भुखडं ह1तांतर4त क2न 

महानगरपा	लकेतफx  उदयान Hवक	सत करणे. 

126 

जुलै 
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126. =ी. सु$नल बाळाराम पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 92, से<टर 21 येथे अतंग#त 
आर.सी.सी. गटारे व पदपथ नाद2ु1त झालेले 

आहेत. सदर आर.सी.सी. गटारे व पदपथांची 

पुन#बांधणी करणे. 

127 
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127. =ी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

5. >. 50, कोपरखरैणे, बोनकोड े गावातील 

	शवाजीनगर, समतानगर, नाईकआळी, 

पाट4लआळी, gहा= े आळी, कोळीवाडा या 

पfरसरातील फुटपाथ (पदपथ बांधणे) बांधणे. 

128 
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128. =ी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

बोनकोड े गांव से<टर 12 बी 1मशानाया 

जवळील गाड#नची सुधारणा क2न, 

गाड#नमधील फाऊटनया जागी 5भागातील 

जेUठ नागर4कांयासाठ\ गजीबो बांधणे व 

उदयानाच ेनुतनीकरण क2न सदर4ल गाड#नचे  
नाना-नानी पाक#  असे नामकरण करणे. 

तसेच उदयानाया सुर-ेसाठ\ र-क नेमणे. 

129 
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129. =ी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

5. >. 50, बोनकोडगेांव व पfरसरातील 

र1Xयावर एल.ई.डी. �दव ेलावणे व गावातील 
आतील पर4सरात नवीन �दवाबती बसHवणे. 

130 
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130. सौ. अजंलB अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

खाल4ल दोन उ�यानातील सुशो	भकरण 

(Hव�युत Nयव1था. झाड े लावणे, नवीन 

खेळणी बसHवणे, 1पीकर Nयव1था करणे, 

आद4.) करणे. 1. कम#वीर भाऊराव पाट4ल 
उ�यान, से<टर 16अ, 2. >ांWत	सहं नाना 

पाट4ल उ�यान, से<टर 15 
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131. सौ. अजंलB अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

सPट लॉरे"स शाळा ते अमर 5ेम सोसायट4 

से<टर 16अ, ते बुTद 5WतUठाण ते 

रजनीगंधा सोसायट4, से<टर 15, लगतचा 
नाला बं�द1त करणे. 
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132. सौ. अजंलB अजय वाळंुज, यांजकडून :- 

नागर4कांया सोयीसाठ\ रा=ीचा काळोख होत 

अस�यामुळे सुर,-ततेया �Uट4कोनातुन 

खाल4ल �ठकाणी 1. एम.ट4.एन.एल व 
इछापुतR सोसायट4, से<टर 16अ चा चौक, 

2. अपना सोसायट4 व आय. सी. एल. 

शाळेया मैदानाचा चौक, से<टर 15 3. बी-

3 टाईम व अे टाईप चा चौक, से<टर-15 

येथे हायमा1ट लावणे. 

133 

जुलै 

318 

20/07/2015 
मंजूर 

 

133. =ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :-  

5. >. 93, नेzळगांव ये^थल गटारे 	सडको 

5शासनाने ब-याच वषा#पुवR बांधलेल4 आहेत 

ती आता खराब झालेल4 आहेत तसेच Xया 

गटारामधनू केबल, जलवाह4"या, 

मलWन:1सारण वाह4Cया गे�याने Sयावेळी 

पाऊस जा1त पडतो Xयावेळेस गटारे तुंबून 

र1Xयावर पाणी येत असते gहणून सदर 

गटारे तोडुन नवीन गटारे बांधणे. 
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134. =ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :-  

5. >. 93, नेzळगांव येथे ब-याच �ठकाणचे 

पदपथ फार खराब झालेले अस�याने सदरचे 

पदपथावzन नागर4कांना ये-जा करCयासाठ\ 

फार =ास होत आहे. तसेच पर4सराच ेसौदय# 
देखील खराब झाले आहे. gहणून उव#र4त सव# 

�ठकाणाच ेपदपथ दzु1ती (नवीन) करणे. 

135 

जुलै 
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135. =ी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :-  

नेzळ रे�वे 1टेशन समोर4ल र1ते लहान 

अस�याने तसेच सदरया �ठकाणी वाहनांची 

वद#ळ जा1त अस�याने पदपथाची zंद4 कमी 
कzन र1Xयाची 2ंद4 वाढवुन र1Xयाच े

zंद4करण करावे व उव#र4त पदपथ दzु1ती 

करCयात यावी तसेच गटाराच े काम देखील 

करCयात यावे जेणेकzन र1Xयांची zंद4 

वाढ�याने वाहतुकIची कmडी होणार नाह4. 

तसेच पदपथाच े व गटाराच े काम के�याने 

पfरसर संुदर �दसेल. 
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136. सौ. कमल धनाजी पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 34, घणसोल4, से<टर 7 येथील 

	सgं.ले<स वसाहतीया बाहेर4ल HवHवध 

पदपथांवर पेNहर iलॉक बसवून सुधारणा 

करणे. 
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जुलै 
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137. सौ. कमल धनाजी पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 34, घणसोल4 येथील 	सgं.ले<स 

वसाहतीत पाCयाची लाईन जुनी अस�यामुळे 

पाणी कमी दाबाने येते gहणून येथील जु"या 

पाCयाया पाईपलाईन DI लाईन मTये बदल 

करणे. 

138 

जुलै 
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मंजूर 
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138. सौ. सुवणा� 6शांत पाटBल, यांजकडून :-  

5. >. 36, घणसोल4, से<टर 1 माथाडी  

सोसायट4या 5वेश �वाराया बाहेर व 

HवHवध �ठकाणी पदपथांवर पेNहर iलॉक 

बसHवणे. 

139 

जुलै 
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139. सौ. सुवणा� 6शांत पाटBल, यांजकडून :-  

5. >. 36, घणसोल4, से<टर 1 येथील काह4 

�ठकाणी गटारांची सुHवधा नस�यामुळे 

र1Xयांची अव1था खराब झाल4 असुन तेथे 

नवीन गटार बांधणे. 
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140. =ी. 6शांत धनाजी पाटBल, यांजकडून :-  

5. >. 32, घणसोल4 मधील वसाहतीत 

Hववीध �ठकाणी पदपथांवर पेNहर iलॉक 

बसवून सुधारणा करणे. 
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141. =ी. 6शांत धनाजी पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 32, घणसोल4, से<टर 6 ये^थल 

उ�यानातील सुशो	भकरण कzन Xयात 

जॉगींग टॅक, लहान मुलांसाठ\ खेळणी व 

जेUठ नागfरकांसाठ\ Hवरंगुळा कP Q, ओपन 

जीम या सार�या सुHवधा पुरHवणे. 
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142. =ी. 6शांत धनाजी पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 32, घणसोल4 	सgं.ले<स वसाहतीत 

पाCयाची लाईन जुनी अस�यामुळे पाणी 

कमी दाबाने येते gहणून येथील जु"या 

पाCयाया पाईप लाईन DI लाईन मTये 

बदल करणे. 
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143. =ी. �वनोद �वनायक DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 110, करावे मधील कै. गणपतशठे 

तांडले 5दश#Wनय मैदाना मधील -े= 22,000 

चौ.मी. च े खेळाच े मैदान सी..बी.डी येथील 

राजीव गांधी 1टेडीयमया 5माणे Hवक	सत 
करणे. 
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144. =ी. �वनोद �वनायक DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 110, करावे मधील कै. गणपतशठे 

तांडले 5दश#Wनय मैदानास -े= 10,000  

चौ.मी. ची संर-क 	भतं बांधणे. 
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145. =ी. �वनोद �वनायक DहाE,े यांजकडून :- 

5. >. 110, करावे मधील कै. गणपतशठे 

तांडले 5दश#Wनय मैदाना मधील -े= 4702 

चौ.मी च ेउ�यान Hवक	सत करणे. 
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146.. =ीम. ऋचा रामचFं पाटBल, यांजकडून :- 

से<टर-8 सानपाडा पो	लस 1टेशन मधील 

वाढते अWत>मण थांबHवCयासाठ\ हूताXमा 

बाबू गेनू सैद मैदान लवकरात लवकर 

Hवक	सत करणे. 
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147. =ी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

क1तुर4 Nहॅल4 �ब�डींग से.09, ते ^चतंामणी 

�ब�डींग से.09 येथील गटरांवर हेवी डयुट4 

1लॅब बांधणे. 
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148. =ी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

	सTद4Hवनायक मं�दर से.10 ते 1वराSय 

�ब�डींग से.10 येथील गटारावर पेNहर iलॉक 

बसHवणे. 
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149. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :-  

सीबीडी से<टर-8, 8ब आ0ण 8अे पfरसरात 

Wत"ह4 बाजंूनी डmगर अस�यामुळे दरोड े व 

चोर4 या Hवभागात मोठया 5माणात झालेल4 

आहे. gहणूनच से<टर-8, 8ब आ0ण 8अे 
पfरसरात सी.सी.ट4.Nह4. कॅमेरा बसHवणे.  

150 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

150. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 
सीबीडी से<टर-8, 8ब आ0ण 8अे पfरसरात 

डmगर अस�यामुळे चोर4 आ0ण अ"य व"य 

5ाणी यांपासुन कधीह4 धोका अस�यामुळे 

Xवर4त या Hवभागात संर-ण	भतं बांधCयात 

151 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

151. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

सीबीडी से<टर-8 रमाबाई आंबेडकर 

नगरमTये 100% अ�प उXप"न गटातील 

लोक राहत असुन या Hवभागातील लोकांसाठ\ 

एक समाजमंद4र तसेच युवकांसाठ\ 
Nयायामशाळा बांधनु देCयात 

152 

जुलै 

20/07/2015 सद1य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

152. =ी. �वजय लbमण चौगुले, यांजकडून :- 

5. >. 07, ^चचंपाडा ये^थल उव#र4त गटारे व 

अतंग#त र1Xयांची अXयंत दयनीय अव1था 

झा�याने 5भागातील नागर4कांची गैरसोय 
होत आहे. तर4 नादzु1त गटारे व अतंग#त 

र1ते नNयाने करणे. 
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153. =ी. �वजय लbमण चौगुले, यांजकडून :- 

5. >. 07, ^चचंपाडा, येथे अपु-या व कमी 

Hव�युत 5काशामुळे रा=ीया वेळी 5भागातील 

नागर4कांची गैरसोय होत आहे. 5भाग 
अतंग#त चौकात, रहदार4या व गद¡या 

�ठकाणी नवीन 1V4ट लाईट लावणेया 

जनतेया सोयीया �िUटने अXयंत महXवाच े

आहे. 

154 
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154. =ी. �वजय लbमण चौगुले, यांजकडून :- 

संपुण# आयुUय रंगभुमीया सेवेसाठ\ अप#ण 

केले�या नाटयकलाकरांना नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेया फोट¡ज हॉ1पीटलमTये 

मोफत औषधोपचार देCयात यावा. जेणेकzन 
नाटयसं1कृती िजवंत ठेवणा-या या 

कलाकारांना औषधोपचाराकर4ता आ^थ#क�Uया 

इतर �ठकाणी भटकCयाची गरज भासणार 

नाह4. 
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155. सौ. म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महानगरपा	लका हदद4तील खरैणे 
एमआयडीसी ये^थल एमआयडीसीचे 

अि|नशमन कP Q महानगरपा	लका 

अ^धWनयमानुसार महानगरपा	लका हदद4तील 

खरैणे अि|नशमन कP Q एमआयडीसी कडून 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेकड े अि|नशमन 

कP Q भुखडं इमारती यं= सामुeी बरोबर 

	सडकोकडील अि|नशमन कP Q ह1तांतरण 

5माणे �ट बी आप एमआयडीसीच े

अि|नशमन कम#चार4 अ^धकार4 यांयासह 

नाममा= दराने नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेकड ेह1तांतरण करणे. 
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156. सौ. म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

एम.आय.डी.सी. Hवभागासाठ\ पावणेगांव येथे 

भुखडं >. 0s-16-Am-19 एम.आय.डी.सी. न े

नवी मंुबई महानगरपा	लकेस नागर4 

सुHवधासाठ\ �दलेले भुखडंावर माता बाल 

2|णालय बांधणे व आरो|य सुHवधा उपलiध 

क2न दयावे. 

157 

जुलै 

339 

20/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

157. सौ. म$नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

�	मकनगर खरैणे एम. आय. डी. सी. येथे 

माTय	मक - 5ाथ	मक शाळेसाठ\ एम. आय. 

डी. सी. ने नवी मंुबई महानगरपा	लकेला 

नागर4 सुHवधा साठ\ �दलेले भुखडं >. ओ. 
एस. 2/A Hवभाग वर इमारत बांधणे, 

शै-0णक सुHवधा देणे. 
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158. सौ. �दdया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

5. >. 64, वाशी, से<टर-6, ओ रो-हाऊस त े

यु रो-हाऊस लगत असले�या मु�य 

र1Xयालगत गटार व फुटपाथची अव1था 
दयनीय झालेल4 आहे. Xयामुळे 

पावसाळयातील पाCयाचा Wनचरा Nयवि1थत 

होत नाह4. तर4 ओ रो-हाऊस ते यु रो-हाऊस 

पयkत असलेले आर.सी.सी. गटार नवीन 

बांधणे. 
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159. सौ. �दdया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

5. >. 64 अतंग#त वाशी से<टर-6 मु�य 

र1Xयावर आर.सी.एफ. .लॅट नं. 37/01 त े

47/01 गटार व फुटपाथची अव1था दयWनय 

झालेल4 आहे. Xयामुळे पावसाळयातील 

पाCयाचा Wनचरा Nयवि1थत होत नाह4. तर4 

आर. सी. एफ. .लॅट नं. 37/01 ते 47/01 

पयkत आर.सी.सी. गटार नवीन बांधणे. 

160 

जुलै 

342 

20/07/2015 
मंजूर 

 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ2ण सं345त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ6ाय 

160. सौ. �दdया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

5. >. 64 वाशी ESIS कंgपाऊंड लगत 

असलेले गटार हे 	सडकोका	लन बांधलेले 

असून गटार मोडकळीस आलेले आहे. या 

गटारावर मोठे फूटपाथ असले कारणाने 
5भागातील सव# र�हवासी, जेUठ नागfरक 

सकाळ-संTयाकाळ येत-जात आहे. तर4 

ESIS कंgपाऊंड लगत असलेले गटार बांधणे 

व फूटपाथ बांधणे. 
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161. =ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :-  

5. >. 11, ऐरोल4 गावाची ओळख क2न 
देणा-या तीन कमानी ऐरोल4 गावाया 

वेशीवर बनHवणे. 
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162. =ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :-  

5. >. 11, ऐरोल4 गाव येथील पावशीबाई 

समाजमंद4र मोडकळीस आले असून त े
द2ु1ती करCयापे-ा पुण# तोडून नवीन G+3 

इमारत बांधणे. 
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163. =ीम.�समा @चतंामण गायकवाड, यांजकडून 

:- 

शाळा >. 42/43 घणसोल4 या शाळेची 

(इमारतीची) अव1था अWतशय खराब झाल4 

असून टॉयलेट, जीना, �ठक�ठकाणी .ला1टर 

कोसळCयाचे 5कार वाढत असुन लवकरात 

लवकर सदर शाळेची द2ु1ती करणे. 
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164. =ीम.�समा @चतंामण गायकवाड,यांजकडून :- 

5. >. 31 मधील घणसोल4 वॉड# ऑफIस 

समोर एक समाजमं�दर असुन Xयात आपल4 

बालवाडी भरते. सदर समाजमं�दर मोडकळीस 

आले असुन Xया�ठकाणी बहुउददे	शय G+2 
इमारत बांधणे. 
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165. सौ. जय=ी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

5. >. 86, सारसोळे से<टर 6 येथील 

उदयानात SयेUठ नागfरकांकर4ता Hवरंगुळा 

कP Q बांधणे. 
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166. सौ. जय=ी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

5. >. 86, सारसोळे से<टर 6 पfरसरात 

मु�य चौकांमTये सी.सी.ट4.Nह4. यं=णा 

बसHवणे. 
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167. सौ. जय=ी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

5. >. 86, सारसोळे गांव येथील नवी मंुबई 

महानगरपा	लका शाळेया आवारात 

हायमा1ट उभारणे. 
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168. सौ. सुजाता सुरज पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 85, पीझाहट से<टर 6 ते पुढे 

पामबीच सिNह#स रोड येथे पहाटे लवकर व 

सायंकाळी उ	शरा पयkत (जॉगस#) नागfरकांची 

वद#ळ असते. Xया�ठकाणी असणार4 Hवदयुत 

5काश Nयव1थेच े5माण (Nहो�टेज) वाढHवणे. 
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169. सौ. सुजाता सुरज पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 85, कुकशते गांव नवी मंुबई 

महानगरपा	लका शाळेया संर-क 	भतंीची 

सुधारणा करणे. 
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170. सौ. सुजाता सुरज पाटBल, यांजकडून :- 

5. >. 85, पामबीच सिNह#स रोड या�ठकाणी 

सी.सी.ट4.Nह4. यं=णा बसHवणे. 
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