
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 24/07/2017 रोजी भरले!या माहे जुलै म�ह#याया 

सव%साधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं-./त आ1ण मसुदा 2व3पात 

खाल5ल6माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

भारतीय 2था:नक 2वरा;य सं2थेया :नयामक मंडळाची :नवडणूक 

>वषयी   सं2थेया :नयमावल5मधील :नयम 2(ए), (बी) आ1ण 6 

अनुसार तयार करावयाया मतयाद5तून महानगरपा	लका / 

नगरपEरषदांच े 6:त:ंनधी Fहणून 03 नावांची 	शफारस 

करJयाबाबतया, मा. महासंचालक (6.), अ1खल भारतीय 2था:नक 

2वरा;य सं2था �दनांक 11/05/2017 यांच ेपEरपLक. 

ठराव �. 1849. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

(1) Mीम. नेLा आ	शष 	शकN , 

(2)  Mीम. सलुजा संद5प सुतार, 

(3)  Mी. मनोहर कृPणा मढवी.” 
 

(नण�य - 03 सद+य (नयु,ती 

�वषय �. 02.  

�दनांक 19 जुलै 2017 
6SनोTतरे 

(नण�य - मंजूर 

�वषय �. 02.  

महानगरपा	लकेच े �द. 29 माच% 2017, �द. 18 ए>6ल 2017, 

�द. 26 ए>6ल 2017 (भाग-1 व 2) आ1ण �द. 19 मे 2017  

रोजीच ेइ:तवतृ कायम करJयात आले. 
 

(नण�य - इ(तवतृ कायम कर1यात आले 

�वषय �. 06.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका >वदयमान .ेLाची >वकास योजना 

तयार करणेकामी खाजगी सं2थेची :नयुXती करणे ऐवजी >वकास 

योजनेची काय%वाह5 महानगरपा	लकेया नगर रचना >वभागामाफ% त 

करJयाया 62तावाबाबत, आयुXतांच े�दनांक 21/06/2017 च ेपL 

Z. नमंुमपा/नर>व/ससंनर/2627/2017. 

ठराव �. 1850. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

            "नवी मंुबई महानगरपा	लका >वªमान .ेLाची 

>वकास योजना तयार करणेकामी खाजगी सं2थेची :नयुXती करणे 

ऐवजी >वकास योजनेची काय%वाह5 महानगरपा	लकेया नगर रचना 

>वभागामाफ% त करJयाया 62तावात नमूद करJयात आले!या 

बाबींसह, >वकास योजना तयार करणेकामी महासभेचा �दनांक 

22/08/2013 रोजी मंजूर ठराव  Z. 332 म\ये अशंत: फेरबदल 

क3न खाजगी सं2थेची :नयुXती करणे याऐवजी >वकास 

योजनेसंबंधी महाराP] 6ादे	शक व नगररचना अ^ध:नयम, 1966 च े



कलम 23 व 38 अ#वयेची संपुण% वैधा:नक काय%वाह5 

महानगरपा	लकेया नगर रचना >वभागामाफ% त करJयास, तसेच 

ठरावा6माणे वेळोवेळीची पुढ5ल वैधा:नक काय%वाह5 मा.आयुXत 

महोदय यांच े मा#यतनेे नगर रचना >वभागाने करJयास, 

सुच>व!या6माणे मंजुर5 देJयात यावी."   

(नण�य - मंजूर 

�वषय �. 07.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

बेलापूर >वभागातील सेXटर-3ए येथील गौरव FहाL ेकला कa b येथे 

2पधा% पर5.ा 6	श.ण कa b व अcया	सकेकर5ता आवSयक फ:न%चर 

व आसन dयव2था पुर>वणे आ1ण तTसम कामे करJयाया 

62तावाबाबत, आयुXतांच े �दनांक 03/07/2017 चे पL Z. 

नमंुमपा/श.अ./1088/2017. 

ठराव �. 1851. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

            "बेलापूर >वभागातील सेXटर-3ए येथील गौरव FहाL े

कला कa b येथे 2पधा% पर5.ा 6	श.ण कa b व अcया	सकेकर5ता 

आवSयक फ:न%चर व आसन dयव2था पुर>वणे आ1ण तTसम कामे 

करJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करJयात आले!या 

बाबींसह,  एकूण रXकम e. 94 लाख, 49 हजार, 249 माL 

इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 6शासकfय मंजुर5 देJयात यावी." 

(नण�य - मंजूर 

 �वषय �. 08.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

घणसोल5 >वभागातील 6भाग Zमांक 28 मधील तळवल5 येथील 

शांतीनगर व नामदेव वाडी पEरसरात उव%Eरत �ठकाणी मल:न:2सारण 

वाह5#या टाकJयाया 62तावाबाबत, आयुXतांच े �दनांक 10/07/2017 

च ेपL Z. नमंुमपा/श.अ./1167/2017. 

ठराव �. 1852. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

           "घणसोल5 >वभागातील 6भाग Zमांक 28 मधील 

तळवल5 येथील शांतीनगर व नामदेव वाडी पEरसरात उव%Eरत �ठकाणी 

मल:न:2सारण वाह5#या टाकJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद 

करJयात आले!या बाबींसह, एकूण रXकम e. 78 लाख, 08 हजार, 

799 माL इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 6शासकfय मंजुर5 देJयात 

यावी." 

(नण�य - मंजूर 

�वषय �. 09.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

तुभN सेXटर 19 येथील म\यवतi 2मशानभुमीची सुधारणा करJयाया 

62तावाबाबत, आयुXतांच े �दनांक 10/07/2017 च े पL Z. 

नमंुमपा/श.अ./1168/2017. 

ठराव �. 1853. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

           "तुभN सेXटर 19 येथील म\यवतi 2मशानभुमीची 
सुधारणा करJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करJयात 

आले!या बाबींसह, एकूण रXकम e. 2 कोट5, 81 लाख, 04 हजार, 

204 माL इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 6शासकfय मंजुर5 देJयात 

यावी." 

(नण�य - मंजूर 



�वषय �. 10.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

 

ठराव �. 1854. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

 

 

(नण�य - 

घणसोल5 सेXटर-23 येथील नागर5 सु>वधांची (र2ते, पावसाळी 

jने, जलवाह5नी, मल:न:2सारण वाह5नी) एकाTमीक कामे 

करJयाया 62तावाबाबत, आयुXतांचे �दनांक 10/07/2017 चे 

पL Z. नमंुमपा/श.अ./1169/2017. 

            "घणसोल5 सेXटर-23 येथील नागर5 सु>वधांची 

(र2ते, पावसाळी jने, जलवाह5नी, मल:न:2सारण वाह5नी) 

एकाTमीक कामे करJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद 

करJयात आले!या बाबींसह, एकूण रXकम e. 11 कोट5, 86 

लाख, 88 हजार, 844 माL इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 

6शासकfय मंजुर5 देJयात यावी." 

मंजूर 

�वषय �. 11.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

 

ठराव �. 1855. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

 

 

 

 

(नण�य – 

ने3ळ से. 20 डी kलॉक म\ये गटर, र2ता व पदपथ द3ु2त 

करJयाया 62तावाबाबत, आयुXतांच े�दनांक 10/07/2017 च ेपL 

Z. नमंुमपा/श.अ./1170/2017. 

  "नेeळ से.20 डी kलॉक म\ये गटर, र2ता व पदपथ 

द3ु2त करJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करJयात 

आले!या बाबींसह, एकूण रXकम e. 48 लाख, 26 हजार, 963 

माL इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 6शासकfय मंजुर5 देJयात 

यावी." 
 

मंजूर 

�वषय �. 12.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

 

 

ठराव �. 1856. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

 

 (नण�य - 

ने3ळ से. 9 येथील जुनी समाजमं�दराची इमारत पाडून आध:ुनक 

प\दतीने “शै.1णक व सामािजक” वापरासाठo न>वन इमारत 

बांधJयाया (ट/पा Z. 02) 62तावाबाबत, आयुXतांच े �दनांक 

13/04/2017 चे पL Z. नमंुमपा/श.अ./603/2017. 

           "नेeळ से.9 येथील जुनी समाजमं�दराची इमारत 

पाडून आधु:नक प\दतीने “शै.1णक व सामािजक” वापरासाठo 

न>वन इमारत बांधJयाया (ट/पा Z. 02)  कामासंबंधातील 

62तावात नमूद करJयात आले!या बाबींसह, एकूण रXकम           

e. 1 कोट5, 76 लाख, 78 हजार, 116 माL इतXया खचा%स, 

सुच>व!या6माणे, सुधाEरत 6शासकfय मंजुर5 देJयात यावी."  

मंजूर 

  



�वषय �. 13.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

बेलापूर >वभागातील भुखडं Z. 72 से. 15 येथे वाहनतळ >वक	सत 

करJयाया 62तावाबाबत, आयुXतांच े �दनांक 10/07/2017 च ेपL 

Z. नमंुमपा/श.अ./1185/2017. 

ठराव �. 1857. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

"बेलापूर >वभागातील भुखंड Z. 72 से.15 येथे वाहनतळ 

>वक	सत करJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करJयात 

आले!या बाबींसह, एकूण रXकम e. 1 कोट5, 11 लाख, 65 

हजार, 831 माL इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 6शासकfय 

मंजुर5 देJयात यावी." 

(नण�य - मंजूर 

�वषय �. 14.  

�दनांक 19 जुलै 2017 

बेलापूर >वभागातील से.19/20 येथे पावसाळी गटार बांधJयाया 

62तावाबाबत, आयुXतांच े �दनांक 11/07/2017 च े पL Z. 

नमंुमपा/श.अ./1186/2017. 

ठराव �. 1858. 

�दनांक 24 जुलै 2017 

          "बेलापूर >वभागातील से.19/20 येथे पावसाळी गटार 

बांधJयाया कामासंबंधातील 62तावात नमूद करJयात आले!या 

बाबींसह, एकूण रXकम e. 2 कोट5, 06 लाख, 13 हजार, 314 

माL इतXया खचा%स, सुच>व!या6माणे, 6शासकfय मंजुर5 देJयात 

यावी." 

(नण�य - मंजूर 

 

  



 

महानगरपा�लकेने मजूंर केले7या आ8ण उ:चत काय�वाह<साठ= पाठ�वले7या ठरावांची याद< 

              माहे 19 जुल ै2017 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

1. Cीम. सलजुा सदं<प सतुार, यांजकडून :- 

6.Z. 99, अतंग%त ने3ळ से. 27 येथे एअर इंpडया 
कॉलनीया कंुपन	भतंीला लागून आqमागा%पयrत 

सिdह%स र2ता तयार के!यास से. 27 ये^थल 

नागEरकांना आqमागा%वर पोहोचणेकEरता शॅाट%कट 

र2ता तयार होईल. Tयामुळे नागEरकांया वेळेत 

तसेच वाहनांया इंधनात बचत होईल. Tया 

अनुषंगाने वर नमुद �ठकाणी उरण हायवेला 

समांतर से. 27 ये^थल /लॉट Z. 69/11 त े

आqमागा%पयrत नवीन र2ता तयार क3न Tयाच े

डांबर5करण करणे. 

15 

जुल ै  

1859 

24/07/2017 

मजंूर 

 

2. Cीम. सलजुा सदं<प सतुार, यांजकडून :- 

6. Z. 99, अतंग%त से. 23-बी ये^थल अतंग%त सव% 

र2Tयांच ेडांबर5करण करणे. 

16 

जुल ै  

1860 

24/07/2017 

मजंूर 

 

3. Cीम. सलजुा सदं<प सतुार, यांजकडून :- 

बेलापरू >वभागातील से. 27 व आqमाग% याम\ये 

पवुiपासनू तलाव आहे. हा तलाव स\या दलु%-.त होत 

आहे व Tयाची दरुाव2था झालेल5 आहे. हा तलाव लोटस 

तलाव Fहणूनह5 ओळखला जातो. या तलावात स\या 

भमुाvफयांकडून डwेीज टाकून तलाव बजु>वJयाचा 6यTन 

चाल ूआहे. कालांतराने हा तलाव जर डwेीजने बजु>वला 

गेला तर 	सडको भखुंड >वZf करेल व एक नसै^ग%क 

तलाव आपोआप नPट होईल. तर5 तलाव व Tयालगतचा 

पEरसर 	सडकोकडून ह2तांतEरत क3न घेवनू या 

तलावाच े सशुो	भकरण के!यास या पEरसराचा पय%टन 

2थळ Fहणून ओळख :नमा%ण होईल Fहणून सदरचा 

तलाव व Tयालगतचे .ेL तातडीने 	सडकोकडून 

ह2तांतEरत क3न xयावे, तसेच या जागेवर >वकास 

आराखडयात उदयान व तलाव असे आर.ण 6ालyंबत 

करणे. 

17 

जुल ै  

1861 

24/07/2017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

4. Cीम. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून:- 

6.Z. 13, ऐरोल5 येथील मुzय ना!यालगत हलXया 

वाहनांकEरता अ{नीशमन कa bापासून से. 18 पयrत 
जाणा-या र2Tयाया व ना!यादरFयान र2ता नdयाने 

>वक	सत करJयात यावा जेणेक3न या भागात मोठया 

6माणात वाहतुकfची क|डी होणार नाह5.  

18 

जुल ै  

1862 

24/07/2017 

मजंूर 

 

5. Cीम. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून:- 

जी >वभाग काया%लयालगत मोठया 6माणात अधंाराच े

साqा;य पसरलेले असत ेयामळेु या पEरसरात भरुटया 

चोरांच े 6माण वाढले आहे. याकEरता या�ठकाणी 

हायमा2ट लावणे. 

19 

जुल ै  

1863 

24/07/2017 

मजंूर 

 

6. Cी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून : 

6. Z. 11, ऐरोल5 गाव साईनाथवाडी व छLपती 

कॉलनी येथील जुने िजण% झालेले लाईटच े�दवे 

बदलून LED लाईट बस>वणे. 

20 

जुल ै  

1864 

24/07/2017 

मजंूर 

 

7. Cी. आकाश बाळकृJण मढवी, यांजकडून: 

6. Z. 14, से 19 व 20 ये^थल शाळेत जाणा-या 

>वदयाथाrना व पालकांना उ#हात व पाऊसात उभे 

राहुन 2कुल बसची वाट पहावी लागत ेTयांच ेउ#हा 

व पाऊसापासुन संर.ण dहावे यासाठo र2Tयाया 
कडलेा :नवारा शडे बांधणे.  

21 

जुल ै  

1865 

24/07/2017 

मजंूर 

 

 8.  Cी. आकाश बाळकृJण मढवी, यांजकडून: 

6. Z. 14, ऐरोल5, /लॉट नं. 74 या /लॉटवर 

vZडा संकुल बांधणे. 

22 

जुल ै  

1866 

24/07/2017 

मजंूर 

 

9. Cी. हर<LचMं आNमाराम भोईर, यांजकडून :- 

जुहूगाव से. 11 वाशी नवी मंुबई येथील अनावSयक 

शौचालय तोडून Tया�ठकाणी मासळी माकN ट, 

dयायामशाळा व वाचनालय इ. बांधणे. 

23 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

10. Cी. Bकाश नानाभाऊ मोरे, यांजकडून:- 

सेXटर 14 ते सतरा /लाझा मॉल वाशी कोपरखरैणे 

पाम बीच र2ता वर 2काय वॉक बांधणे.  

24 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

11. Cी. Bकाश नानाभाऊ मोरे, यांजकडून:- 

महाTमा गांधी कॉFपलेXस सेXटर 14 येथील 

महापा	लकेचा बंद करJयात आले!या जागेवर 

>वरंगुळा कa b तसेच त3णांसाठo dयायामशाळा 

बांधणे.  

25 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

12. Cी. Bकाश नानाभाऊ मोरे, यांजकडून:-  

6भागातील सव% पदपथ 	सडको :न	म%त आहेत 

Tयांच े 2लॅब :नय	मत पडत असतात. तर5 सव% 

2लॅब न>वन क3न �ठक�ठकाणी हेवी डयुट5 2लॅब 

बांधणे.  

26 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

13. Cीम. तनजुा Cीधर मढवी, यांजकडून : 

6. Z. 83, जुईनगर अतं%गत खराब होऊन 

चालJयास असुर-.त असले!या सव% फुटपाथांची 

द3ु2ती लवकरात लवकर करणे.  

27 

जुल ै  

1867 

24/07/2017 

मजंूर 

 

14. 

 

Cीम. तनजुा Cीधर मढवी, यांजकडून : 

6. Z. 83 अतं%गत मे 2016 म\ये सादर केले!या 

पाJयाया वा�ढव dयासाया पाईप लाईन टाकणे व 

गावात जाणा-या खराब र2Tयांया डांबर5करणाच े

62तावात चालु दरानुसार vकंमती टाकुन 6शासvकय 

मंजुर5 घेऊन लवकरात लवकर :न>वदा 6vZया पुण% 

करणे.  

28 

जुल ै  

1868 

24/07/2017 

मजंूर 

 

15. Cीम. तनजुा Cीधर मढवी, यांजकडून : 

6. Z. 83, जुईनगर हा 6भाग ‘ब’ >वभागात येत 

अस!याने जुईनगरया सव% 6कारची सफाई व 

पाणीपुरवठा मल:न:2सारण तसेच 6शासvकय 

दाख!यांची कामे ‘ब’ 6भागातुनच करJयात यावी व 

नागEरकांना आपल5 कामे करJयासाठo तुभN येथील 

‘ड’ >वभागातून जावे लागु नये अशी 6शासvकय 

रचना करणे. 

29 

जुल ै  

1869 

24/07/2017 

मजंूर 

 

16. Cीम. वैशाल< तुकाराम नाईक, यांजकडून :-  

6. Z. 51 मधील भXती अनुगंण सोसायट5 

समोर5ल पेdहर kलॉक बस>वणे.  

30 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

17. Cीम. वैशाल< तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

6भाग Z. 51 मधील बहुउददेश्ीय इमारतीच े

6वेशdदार व नामफलकाची दरुाव2था झाल5 आहे 

ती द3ु2त करणे.  

31 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

18. Cीम. वैशाल< तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

6. Z. 51 मधील नागEरकांया सोईसाठo 

2मशानभुमीया मागील जागेचा सवN क3न तेथे 

भाजी-फळ माकN ट उभारणे.  

32 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

19. Cी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

6. Z. 55 मधील सेXटर 11 कोपरखरैणे येथील 

न|दणीकृत ;येPठ नागर5क सं2था सातTयाने से 11 

म\ये >वरंगुळा कa bाची मागणी 1 वषा%पासून कर5त 

आहेत. सामाज>वकास >वभाग या >वभागाम\ये  

6000  2के. मी. च े उदयान नाह5 असे सांगनू 

मागणीस दाद देत नाह5. मा�या मते एखादया 

>वभागात उदयान नाह5 Fहणून >वरंगुळा कa b देता 

येत नाह5. असे सांगणे Fहणजे पळवाढ शोधणे 

आहे. तर5 मी खाल5 पया%य पा	लकेस सुच>वत आहे 

1) 6000 2के. मी. मया%दा पा	लकेत 62ताव 

आणून 2000 2के. मी. करावी, 2) 6भागाम\ये 

/लॉट नं. 34 ओपन /लॉट नगरपा	लकेया 

अखTयार5त आहे Tयास उदयानाम\ये क#dहट% 

क3न Tयात कa b दयावे, 3) 6भागातील 

नगरपा	लकेया शाळेतील अथवा समाज 

मं�दरमधील 1 3म आर-.त करणे.  

33 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

20. Cी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

6. Z. 55, सेXटर 11 कोपरखरैणे येथे 

(हसना	मया पटेल चौक ते Eरलाय#स �ेश पयrत 

तसेच हसना	मया पटेल चौक ते आझाद मैदान 

पयrत तसेच हसना	मया पटेल चौक ते अ�यपा 

मं�दर पयrत) दो#ह5 बाजूने लोखडंी रो	लगं बस>वणे.  

34 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

21. Cी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 

6. Z. 55, सेXटर 11 कोपरखरैणे येथील भूखडं 

Zं. 19 सी, 19सी-1 येथे इनडोर गेFससाठo 

इमारत बांधणे. 

35 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

22. Cी. काशीनाथ वामन पवार, यांजकडून : 

6. Z. 97 म\ये काह5 र2Tयांया नाम फलकांची 

अTयंत दयनीय अव2था असून ते Tवर5त द3ु2त 

करणे.  

36 

जुल ै  

1870 

24/07/2017 

मजंूर 

 

23. Cी. काशीनाथ वामन पवार, यांजकडून : 

6. Z. 97 म\ये से. 18, 18ए, 20डी, व 24 

>वभाग इTयाद5 �ठकाणी सोसायट5या नावाचे 

मा�हतीसाठo माग%दश%क व �दशादश%क फलक 

लावणे. 

37 

जुल ै  

1871 

24/07/2017 

मजंूर 

 

24. Cी. काशीनाथ वामन पवार, यांजकडून : 

6. Z. 97 म\ये से. 18, भु. Zं. 206 हा नागर5 

आरो{य कa bासाठo राखीव आहे. तर5 Tयावर 

आरो{य कa b उभारणे. 

38 

जुल ै  

1872 

24/07/2017 

मजंूर 

 

25. Cी. (नवNृती शंकर जगताप, यांजकडून : 
नवी मुबंई महानगरपा	लका समाज>वकास >वभागाया 

वतीने सन 2017-18 >वदयाथi व यवुक स	मतीया 

अतं%गत असले!या योजनेयावतीने श.ै1णक 

	शPयवTृतीसाठo जो अज% तयार क3न �दला आहे. Tयात 

लाभथi घटकांचा जो समावेश केला आहे. Tयात 1. 

>वधवा/घट2फोट5त म�हलांया मलुांना तसेच :नराधर 

मलुांना. 2. नवी मुबंई .ेLातील 6क!प�2तांया 

मलुांना. 3. महानगरपा	लका आ2थापनेवर5ल सफाई 

कंLाट5 प\दतीवर असले!या कामगारांया मलुांना. 4. 

नवी मुबंई काय% .ेLातील दगडखाण/बांधकाम/रेती/नाका 

कामगारांया मलुांना या 	शPयवतृीया अजा%त समावेश 

करJयात यावा vक जो यापवूi नेहमीच केला जात होता 

व या लाभाथ�ना श.ै1णक 	शPयवTृती 	मळत होती. 

39 

जुल ै  

1873 

24/07/2017 

मजंूर 

 

26. Cीम. CRदा साजुराम गवस, यांजकडून : 

6. Z. 94 अतंग%त ने3ळ, सेXटर 10 मधील गडु>वल 

सोसायट5 त ेसाईबाबा हॉटेल या दरFयान 30 वषN जनुी 

	सडकोची मल:न:2सारण वाह5नी काढून Tया �ठकाणी 

न>वन मल:न:2सारण वा�हनी टाकणे.  

40 

जुल ै  

1874 

24/07/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

27. Cीम. CRदा साजुराम गवस, यांजकडून : 

6. Z. 94 अतंग%त न3ेळ, सेXटर 10 मधील 

	शवशXती अपाट%मaट ते एकता अपाट%मaट या 
दरFयान 30 वषN जुनी 	सडकोची मल:न:2सारण 

वा�हनी काढून Tया �ठकाणी न>वन मल:न:2सारण 

वा�हनी टाकणे.  

41 

जुल ै  

1875 

24/07/2017 

मजंूर 

 

28. Cीम. CRदा साजुराम गवस, यांजकडून : 

6.Z. 94 अतंग%त ने3ळ, सेXटर 10 मधील कै. 

अJणासाहेब पाट5ल उदयानात जॉ^गगं ]ॅक उभारणे 

व उदयानाची द3ु2ती करणे. 

42 

जुल ै  

1876 

24/07/2017 

मजंूर 

 

29. Cीम. उSवला �वकास झंजाड, यांजकडून : 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेकडून स\या सन 2000 

पयrत नवीन नळ जोडणी देJयात येते आहे. परंत ु

जी घरे सन 2000 नंतर बांधलेल5 आहेत Tया 

घरांना Tयाचा लाभ 	मळत नाह5 रा;य शासनाया 

:नण%या6माणे सन 2015 पयrतची घरे पाL 

करJयात आलेल5 आहेत Tया6माणे सन 2015 

पयrतया घरांना vकंवा कमीत कमी लोकांम\ये 

(2ट�ड पो2ट) साव%ज:नक नळ देJयात यावा. जेणे 

क3न Tयांची गैरसोय होणार नाह5 व पाJयापासून 

वं^चत रहावे लागणार नाह5. 

43 

जुल ै  

1877 

24/07/2017 

मजंूर 

 

30. Cीम. उSवला �वकास झंजाड, यांजकडून : 

6. Z. 01, ईSवरनगर येथे 	स\द5 >वनायक मं�दर 

लगत असले!या कया र2Tयांच े कॉZfट5करण 

क3न तेथे हेवीडयुट5 गटार बांधणे.  

44 

जुल ै  

1878 

24/07/2017 

मजंूर 

 

31. Cीम. उSवला �वकास झंजाड, यांजकडून : 

6. Z. 01 ईSवरनगर येथील संपुण% 6भागातील 

पदपथांची व गटारांची अTयंत दरुाव2था झालेल5 

असुन दरुाव2थेत असले!या पदपथांची व गटारांची 

तातडीने द3ु2ती करणे. 

45 

जुल ै  

1879 

24/07/2017 

मजंूर 
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�. 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

32. Cीम. �दUया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

6. Z. 64 अतंग%त, वाशी , सेXटर 04 येथील ई. 

एस.आय.एस. वसाहत /लॅाट नंबर 16 ये^थल 

yब!डींग >वना वापर गे!या 35 वषा%पासून पpडत 

आहे. यामुळे पEरसरातील नागEरकांना या 

भुखडंामुळे नाहक दगुrधी व अ2वछतेचा Lास सहन 

करावा लागत आहे. तर5ह5 हा /लॉट नं. 16 

महापा	लकेकड े ह2तांतEरत क3न डी. पी. 

/लॅनमधनू बहुउदेद्	शय वापर करणे.  

46 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

33. Cीम. �दUया वैभव गायकवाड यांजकडून :- 

 6.  Z. 64 अतंग%त, वाशी, सेXटर 6, 7 व 8 

येथील फुटपथावर ब-याच �ठकाणी व.ृ लावJयांत 

आले होते व हे व.ृ मोठे होवून एका बाजूने 

वाकJयास सु3वात झाल5 आहे व कधीह5 हे व.ृ 

पडून अपघात घडू शकतो. तर5 वाशी 6, 7, व 8 

येथील फुटपाथवर सव% छोटे –मोठे व.ृ 2थलांतEरत 

करणे.  

47 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

34. Cीम. �दUया वैभव गायकवाड यांजकडून :- 

 6. Z. 64 अतंग%त, वाशी, सेXटर 06 सब-व े

लगत (एन.बी.एस.ए. टे:नस कोट% समोर) असलेले 

सक% लचे सुशो	भकरण करणे. 

 

48 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

35. Cीम. (नम�ला आनदंराव कचरे, यांजकडून : 

6. Z. 52 मधील सेXटर – 14 येथील 

मल:न:2सारण कa b (पंप हाऊस) या �ठकाणी 

सुर-.त 	भतं (कंपाऊंड) बनवणे.   

49 

जुल ै  

1880 

24/07/2017 

मजंूर 

 

36. Cीम. (नम�ला आनदंराव कचरे, यांजकडून : 

6. Z. 52 मधील सेXटर – 14 येथील /लॉट नं. 

22, येथे नागर5 सु>वधा कa b बन>वणे.  

50 

जुल ै  

1881 

24/07/2017 

मजंूर 

 

37. Cीम. (नम�ला आनदंराव कचरे, यांजकडून : 

6. Z. 52 मधील सेXटर – 14 येथील हो!डींग 

पाँईट बाजूला 03 बे!ट सुशोभीकरण करणे. 

51 

जुल ै  

1882 

24/07/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

38. Cी. VानेLवर नारायण सुतार, यांजकडून : 

6भाग Z. 89, 	शरवणे येथील जयवंत पंढर5नाथ 

भोईर घर Z. 339, 340, 341 यांया yब!डींग 

शजेार5ल पEरसरात गटार व पदपथांची द3ु2ती 

करणे  

52 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

39. Cी. VानेLवर नारायण सुतार यांजकडून : 

 6. Z. 89, येथील �हरा वादया सुतार यांया 

yब!डींग शजेार5ल पEरसरात गटार व पदपथांची  

द3ु2ती करणे.  

53 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

40. Cी. VानेLवर नारायण सुतार यांजकडून : 

6. Z. 89, येथील मनोहर हर5 सुतार यांच ेघर व 

केबल ऑफfस समोर5ल बाजूस असले!या गटार व 

पदपथांची द3ु2ती करणे. 

54 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

41. Cी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून : 

6. Z. 30, मधील सेXटर 16 म\ये पथ�दवे 

बस>वणे व Tयांया vफट5ंग बदल>वणे व नdयाने 

>वक	सत झाले!या सेXटर 15 म\ये पथ�दवे (2]5ट 
लाईट) बस>वणे.  

55 

जुल ै  

1883 

24/07/2017 

मजंूर 

 

42. Cी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून : 

6. Z. 30, मधील तळवल5 गाव 2मशानभूमी 

म\ये बसJयासाठoच ेशडे वाढ>वणे, चौथ-यावर शडे 

बांधणे व नवीन 2टॅड बस>वणे. 

56 

जुल ै  

1884 

24/07/2017 

मजंूर 

 

43. Cीम. Wपाल< Xक+मत भगत, यांजकडून : 

6. Z. 96, ने3ळ, मधील सेXटर 16 येथील 

छाLपती संभाजी राजे उदयानात शौचालय बांधणे 

57 

जुल ै  

1885 

24/07/2017 

मजंूर 

 

44. Cीम. Wपाल< Xक+मत भगत, यांजकडून : 

6. Z. 96, ने3ळ, मधील सेXटर 16A, भुखडं 

Zमांक 150 व 151 शजेार5 हायमा2ट बस>वणे.  

58 

जुल ै  

1886 

24/07/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

45. Cीम. Wपाल< Xक+मत भगत, यांजकडून : 

6. Z. 96, ने3ळ, मधील सेXटर 18 येथील 

छाLपती 	शवाजी महाराज चौकात पाणपोई 
उभारणे. 

59 

जुल ै  

1887 

24/07/2017 

मजंूर 

 

46. Cी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून : 

6. Z. 23, ऐरोल5 से. 09 येथील काजल अपा%. 

समोर पावसाळी हेवी डयुट5 गटार बांधणे.  

60 

जुल ै  

1888 

24/07/2017 

मजंूर 

 

47. Cी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून : 

6. Z. 23, ऐरोल5 से. 09  व 10 म\ये �दशा 
दश%क फलक लावणे.  

61 

जुल ै  

1889 

24/07/2017 

मजंूर 

 

48. Cी. म�मत �वजय चौगलेु, यांजकडून : 

6. Z. 23, ऐरोल5 से. 09  येथील क!पना पाक%  

सोसायट5 समोर5ल मोकळया जागेत जेPठ 

नागEरकांसाठo :नवारा शडे बांधणे. 

62 

जुल ै  

1890 

24/07/2017 

मजंूर 

 

49. Cीम. म(नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून : 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेने ठाणे-बेलापुर रोड 

वर5ल पावणे नाका येथे Eर.ा, टेFपो, ]क, कार 

आ1ण दचुाकf वाहनासाठo वाहनतळ बन>वणे.  

63 

जुल ै  

1891 

24/07/2017 

मजंूर 

 

50. Cीम. म(नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून : 

पावणेगांव येथील अतंग%त >वदयुत सु>वधा सुधारणा 

कामे पुण% महानगरपा	लका व एम. एस. ई. बी. 

यांनी करावे.  

64 

जुल ै  

1892 

24/07/2017 

मजंूर 

 

51. Cीम. म(नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून : 

M	मक नगर येथील अतंग%त >वदयुत सु>वधा 

सुधारणा संपूण% कामे, महानगरपा	लका व एम. 

एस. ई. बी. यांनी करावीत. 

65 

जुल ै  

1893 

24/07/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

52. Cीम. �दपाल< सरेुश सकंपाळ, यांजकडून : 

6. Z. 35 मधील भुखडं Zमांक 04 सामािजक 

सु>वधा-01 व भुखडं Zमांक 05 सामािजक सु>वधा 
02 या आर-.त भुखडंावर घणसोल5 कॉलनीमधील 

नागर5कांकर5ता सां2कृ:तक समाज हॉल, मुलांसाठo 

अcया	सका, लायwर5, dयायामशाळा व बाजार 

मंडई, व पीठाची ^गरण(चXकf) करणे.  

66 

जुल ै  

1894 

24/07/2017 

मजंूर 

 

53. Cीम. �दपाल< सरेुश सकंपाळ, यांजकडून : 

घणसोल5 व कोपरखरैणे >वभागामधील 

नागर5कांया मागणीनुसार पामबीच र2Tयालगत 

नागर5कांसाठo जॉगींग ]ॅक करणे.  

67 

जुल ै  

1895 

24/07/2017 

मजंूर 
 

54. Cीम. �दपाल< सरेुश सकंपाळ, यांजकडून : 

घणसोल5 कॉलनी म\ये असले!या मोठया ना!याची 
पीसीसी तसेच गाळ काढून ना!याया दो#ह5 

बाजुला संर-.त 	भतं बांधणे. 

68 

जुल ै  

1896 

24/07/2017 

मजंूर 

 

55. Cी. �वजय लZमण चौगलेु, यांजकडून : 

6. Z. 07 येथे मोठया ना!यावरती 2लॅब टाकून 

फेर5वाला .ेL >वक	सत करणे.  

69 

जुल ै  

1897 

24/07/2017 

मजंूर 

 

56. Cी. �वजय लZमण चौगलेु, यांजकडून : 

6. Z. 07 येथे मल:न:2सारण वा�ह#या टाकणे.  

70 

जुल ै  

1898 

24/07/2017 

मजंूर 

 

57. Cी. �वजय लZमण चौगलेु, यांजकडून : 

^चचंपाडा येथील MIDC रोड ते Eरलायबल /लाझा 

पयrत र2Tयाच ेकाँZfट5करण करणे. 

71 

जुल ै  

1899 

24/07/2017 

मजंूर 

 

58. Cी. रंगनाथ कारभार< औट< : 

6. Z. 84 सेXटर 02 म\ये STP साठo राखीव 

भुखडंांच े आर.ण बदलून Tयाऐवजी vZडासंकुल 

(ि2व	मगं पूल व िजमखाना) असे आर.ण करणे.  

72 

जुल ै  

1900 

24/07/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

59. Cी. रंगनाथ कारभार< औट< : 

6. Z. 84 सेXटर 02 म\ये गोसावी व 	लगंायत 

समाजासाठoया दफन भूमीसाठo �दलेला भुखडं हा 

शाळेया लगत व लोकव2तीलगत अस!यामुळे Tया 

भुखडंाचा बदल क3न Tया समाजाला अ#य �ठकाणी 

आर-.त भुखडं देणे.  

73 

जुल ै  

1901 

24/07/2017 

मजंूर 

 

60. Cी. रंगनाथ कारभार< औट< : 

6. Z. 84 सेXटर 04 2मशानभूमी समोर5ल गटार 

बंद52त क3न Tया�ठकाणी पाक�ग सु3 करणे. 

74 

जुल ै  

1902 

24/07/2017 

मजंूर 

 

61. Cी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून : 

6. Z. 82  सेXटर 25 आनंदवन सोसायट5 त े

अपोलो सोसायट5 पयrत हेdह5 डयुट5 गटार बांधणे. 

75 

जुल ै  

1903 

24/07/2017 

मजंूर 

 

62. Cी. स(ुनल बाळाराम पाट<ल, यांजकडून :  

6. Z. 92 दारावे येथील Mी. >वSवनाथ म. पाट5ल 

यांया घरापासुन त े Mी. बाळकृPण ठा. नाईक ते 

Mी माने यांया घरापयrतचा र2ता नाद3ु2त 

झालेला आहे. Tयामुळे तेथील नागर5कांना फार Lास 

होत आहे तर5 सदर र2Tयांची सुधारणा क3न 

डांबर5करण करणे.  

76 

जुल ै  

1904 

24/07/2017 

मजंूर 

 

63. Cी. स(ुनल बाळाराम पाट<ल, यांजकडून :  

6. Z. 92 दारावे येथील साव%ज:नक शौचालय ते 

Mी. >वठठल-3िXमणी मं�दर पEरसर ने3ळ सेXटर 

23 येथील आ.सी.सी. गटारे व पदपथ नाद3ु2त 

झालेले आहेत तर5 सदर भागातील गटारांची 

द3ु2ती क3न पदपथ बांधणे. 

77 

जुल ै  

1905 

24/07/2017 

मजंूर 

 

64. Cीम. सरोज रो�हदास पाट<ल, यांजकडून : 

6. Z. 101 मधील आ�ोळी गाव आय.ट5.आय. 

समोर5ल शौचालय ते अब%नहाट येथील गेटपयrतची 

	सडकोकाल5न नाद3ु2त गटारे नdयाने बांधणे 

78 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  
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65. Cीम. सरोज रो�हदास पाट<ल यांजकडून : 

6. Z. 101 मधील आ�ोळी उडडाण पुलाखाल5ल 

ओपन जागेत ओपन िजम व येथील 

र�हवाSयांसाठo, गावक-यांसाठo मंगल काया%लय 

बन>वणे.  

79 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

66. Cीम. सरोज रो�हदास पाट<ल यांजकडून : 

 6.क. 101 मधील सेXटर 26/27 मधील पार	सक 

�हल येथे अनेक नागर5क सकाळी, सं\याकाळी 

जॉगींग, वॉकfंग व मनोरंजनासाठo येत असतात. 

तसेच अनेक वयोव\द जेPठ नागर5क फेरफटका 

मारत असतात. अशा �ठकाणी त3णांसाठo ओपन 

िजम व जेPठ नागर5कांसाठo >वरंगुळा कa b अथवा 

>वMांतीसाठo गजेबो बांधणे.  

 

80 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

67. Cीम. कोमल सोमनाथ वा+कर, यांजकडून : 

सानपाडा गावातील लोकसंzयेत व गरजेपोट5 

बांधकामामुळे घराम\ये झपाटयाने वाढ झाल5 आहे. 

सुमारे 12 वषा%पुवi सानपाडा गावात मल:न:2सारण 

वा�हनी टाकJयात आल5 परंत ुतTकाल5न पEरि2थती 

व सदयि2थत पEरि2थती या म\ये खपुअतंर झाले 

आहे. Tयामुळे सदयि2थत असलेल5 मल:न2सा:रण 

वा�हनी Tयास अपुर5 पडत आहे. तर5 सानपाडा 

गावातील सव% मल:न:2सारण वाह5नी बदलुन 

Tया�ठकाणी न>वन मोठया dयासाया 

मल:न:2सारण वाह5नी टाकणे..  

81 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

68. Cीम. कोमल सोमनाथ वा+कर, यांजकडून : 

 सानपाडा गावातील ि2]ट लाईट च ेखांब हे 

नाद3ु2त तसेच अपुण% अव2थेत आहेत Tयामुळे 

राLीया वेळेस संपूण% गावात अधंारमय पEरि2थती 

असते तर5 सानपाडा गावातील >वदयुत खांबाची 

सुधारणा क3न Tयाम\ये वाढ करणे 

82 

जुल ै  

 

24/07/2017 

सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  
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�. 
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अ�भBाय 

69. Cीम. कोमल सोमनाथ वा+कर, यांजकडून : 

सानपाडा सेXटार 30 म^धल लोकमत पEरसरालगत 

मोठया 6माणात डyेwज टाक!यामुळे सदर पEरसर 

दगुrधीमय झाला आहे. तसेच एकाबाजुला लोहमाग% 

व दसु-या बाजूला महामाग% अस!यामुळे सदर 

पEरसरात मोकळी जागा नाह5. Tयामुळे सदर 

पEरसरातील र�हवाशीयांना अतंग%त र2Tया	शवाय 

पया%य  नाह5 तर5 महामागा%लगत मोठया 6माणात 

असलेले डyेwज उचलुन सदर �ठकाणी व.ृ लागवड 

करावी व सदर �ठकाणी लहान मुलांना  

खेळJयासाठo खेळणी बस>वणे. 
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सभागहृात 

उपि2थत 

नस!यामुळे 

बारगळला  

70. Cी. सोमनाथ :चतंामण वा+कर, यांजकडून : 

सानपाडा सेXटर 10 म^धल छLपती 	शवाजी महाराज 

चौक पEरसर हा सानपाडा से. 10 म^धल मzुय चौक 

Fहणून पEर^चत आहे. सदर चौकात सानपाडा से. 10 

म^धल सव%च र�हवाशी सण, उTसव एकyLत EरTया 

साजरे करत असतात परंत ु सदयि2थत सदर चौकाची 

झालेल5 व होत असलेल5 ददु%शा पाहुन पEरसरातील 

सव%च जण नाराजी dयXत क3न 6शासनास दोष देत 

आहेत. तर5 सामािजक बां^धलकfतनु सदर पEरसराच े

सशुो	भकरण क3न सदर चौकात छLपती 	शवाजी 

महाराजांचा पतुळा उभारणे.  
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71. Cी. सोमनाथ :चतंामण वा+कर, यांजकडून : 

सानपाडा सेXटर 5 गजानन महाराज चौक त े

जुईनगर रे!वे 2टेशन पयrतया र2Tयाव3न दररोज 

हजारो कामगार वग%, शाळकर5 मुले व रे!वे 6वाशी 

पायी 6वास करत असतात. साधारणत: 15 ते 20 

	म:नटे पायी 6वास असले!या या र2Tयावर कुठे�ह 

मुतार5 अथवा शैचालयाची dयव2था नस!यामुळे 

>वशषेत: म�हला वगा%ची जा2त कुचबंना होत 

असते, तEर सदर र2Tयालगत असले!या 

ना!याशजेार5 ई टॉयलेट बांधणे.  
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अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं?@Aत �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भBाय 

72. Cी. सोमनाथ :चतंामण वा+कर, यांजकडून : 

सानपाडा सेXटर 6 हा 	सडकोने 2मॉल इंडि2]ज Fहणून 

>वक	सत केला सदर �ठकाणी लहान सहान उदयोग 

आहेत. Tयामळेु सदर �ठकाणी कामगार वग% ]ॉ#सपाट% 

चालक, वाहक माथाडी वग% मोठया 6माणात आहे. परंत ु

सदर �ठकाणी शौचालयाची dयव2था नस!यामळेु सदर 

वगा%च े खुप हाल होत आहेत. तर5 सदर �ठकाणी 

लवकरात लवकर शौचालयाची उभारणी करणे. 
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73. Cी. सजूं आधार वाड,े यांजकडून : 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेत 	श.ण >वभागात 

संगणक 6	श.णासाठo जे ठोक मानधनावर 

	श.कांची नेमणूक करJयात आल5 होती. परंतू 
सदयि2थती पाहता Tया 	श.कांना काढून 

टाकJयात आले आहे. Tया 	श.कांची शाळा :नहाय 

मा�हती देJयात यावी. मा. आयुXत सो आपण 

	श.क कम%चा�यांसंदभा%त ठोस भु	मका घेणे 
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74. Cी. सजूं आधार वाड,े यांजकडून : 

6. Z. 12, सेXटर-2 या येथील भारतरTन डॉ. 

बाबासाहेब उªÖनातील समाज मं�दर 6भागातील 

गरजू म�हलांना म�हला उदयोग भवनासाठo देणे.  
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75. Cी. सजूं आधार वाड,े यांजकडून : 

6. Z. 12, सेXटर-2 या �ठकाणी /लेवर kलॉक 

बस>वJयात आले होते, परंतू सदयि2थतीत त े

/लेवर kलॉक संपूण% पणे नाद3ु2त झाले आहेत 

अशा तुटले!या kलॉक या �ठकाणी ते काढून 

टाकून कॉvZट5करण करणे. 
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                                                                   सह</- 

(:च^ा बा�व+कर) 

महानगरपा�लका स:चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


