
 नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया श�नवार, �दनांक 20/02/2016 रोजी सकाळी 11.00 वाजता 

झाले#या सव$साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं,-.त आ0ण मसुदा 2व3पात 

खाल5ल6माणे आहे. :- 
 

�वषय �. 01.  

�दनांक 20 फे#ुवार$ 2016 69नो:रे 

&नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 02.  

�दनांक 20 फे#ुवार$ 2016 

सन 2016-2017 या आ<थ$क वषा$त म�हला व बालक#याण 

स	मती अतंग$त क#याणकार5 योजना राबAवणेबाबत, म�हला व 

बालक*याण स�मतीचा �दनांक 21/01/2016 रोजीचा ठराव �. 

12, आयुBतांच े �दनांक 13 जानेवार5 2016 च े पD E. 

नमंुमपा/स.Aव.Aव./49/2016. 

ठराव �. 825. 

�दनांक 20 फे#ुवार$ 2016 

          "आयुBतांया उपरोBत पDामIये तप	शलवार 

�द#या6माणे, सन     2016-2017 या आ<थ$क वषा$त म�हला व 

बालक#याण स	मती अतंग$त क#याणकार5 योजना 

राबAवJयासंबंधातील 62ताAवत अट5 व शतLसह सदर योजना 

अदंाजपDकMय मंजूर5या मया$देया खचा$स अ<धन राहून यापुढे 

पंचवाAष$क आ<थ$क वषा$त राबAवJयाया 62तावास, 

सुचAव#या6माणे, मंजुर5 देJयात यावी. " 

&नण�य - मंजूर 

�वषय �. 03.  

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

2016-2017 या आ<थ$क वषा$त समाजक#याण व झोपडपटËट5 सधुार 

स	मती अतंग$त मागासवगLय घटकांकर5ता क#याणकार5 योजना 

राबAवणोबाबत, समाजक*याण व झोपडपटËट$ सधुार स�मतीचा �दनांक 

29/01/2016 रोजीचा ठराव �. 16. आयBुतांचे �दनांक 13 जानेवार5 

2016 च ेपD E. नमुमंपा / समाजAवकास / 50/2016. 

ठराव �. 826. 

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

          "आयBुतांया उपरोBत पDामIये तप	शलवार �द#या6माणे, 

सन 2016-2017 या आ<थ$क वषा$त समाजक#याण व झोपडपटËट5 

सधुार स	मती अतंग$त मागासवगLय घटकांकर5ता क#याणकार5 योजना 

राबAवJयास तसेच सदर5ल योजनांची आ<थ$क तरतदु अदंाज पDकामIये 

समाAवRट करणेकर5ता व अदंाजपDकMय तरतदु5या मया$देपयSतया 

खचा$स अ<धन राहुन उBत योजना पचंवाषLक वषा$कTरता राबAवJयास 

आ0ण 62तावात नमदु करJयात आलेल5 योजना Eमांक 8 व 9 साठV 

62ताAवत अनदुान 10% (दहा टBके) ऐवजी 50% (प[नास टBके) 

देJयास सचुAव#या6माणे, मजुंर5 देJयात यावी" 

&नण�य - मजंूर. 

  



�वषय �. 04.  

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

सन 2016-2017 या आ<थ$क वषा$त नवी मुबंई महानगरपा	लका 

काय$-ेDातील यवुक/यवुतींकTरता AवAवध क#याणकार5 योजना 

रा]बवणेबाबत, �व9याथ; व यवुक क*याण स�मतीचा �दनांक 

04/02/2016 रोजीचा ठराव �. 03, आयBुतांचे �दनांक 28 जानेवार5 

2016 चे पD E. नमुमंपा/स.Aव.Aव/112/2016. 

ठराव �. 827. 

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

                "आयBुतांया उपरोBत पDामIये तप	शलवार �द#या6माणे, सन    

2016-2017 या आ<थ$क वषा$त नवी मुबंई महानगरपा	लका 

काय$-ेDातील यवुक/यवुतींकTरता AवAवध क#याणकार5 योजना मIये 

योजना Eमांक 01 त े09 समाAवRट असनू ^यात योजना Eमांक 10 

_हणून डाँ. बाबासाहेब आंबेडकर यांया 125 aया जयतंी �न	म: 

महानगरपा	लकेया -ेDातील 6^येक 6शासbकय Aवभागतील 

(Administrative ward) AवAवध -ेDात 6थीत यश सपंा�दत केले#या 

6^येकM 03 AवoयाथL/Aवoयाथpनीना Aवशषे 	शRयव:ृी देणे, तसेच 

योजना E. 6 बाबत खेळाडूचंी वयोमया$दा 30 इतकM करJयास आ0ण 

सदरया योजना अदंाजपDकMय मजंुर5या मया$देया खचा$स अ<धन 

राहून यापढेु पचंवाAष$क आ<थ$क वषा$त राबAवJयास 62तावात नमदु 

करJयात आले#या बाबींसह सचुAव#या6माणे, मजुंर5 देJयात यावी." 

&नण�य - मजंूर. 

�वषय �. 05.  

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

बेलापरू Aवभागातील से. 19/20 मधील टोटल कार मॉल त ेपपंहाऊस 

पयSत र2^याची सधुारणा करJयाया 62तावाबाबत, आयBुतांचे �दनांक 

10/02/2016 चे पD E. नमुमंपा/श.अ./87/2016.   

ठराव �. 828. 

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

         "बेलापरू Aवभागातील से. 19/20 मधील टोटल कार मॉल त े

पपंहाऊस पय$त र2^याची सधुारणा करJयाया कामासबंधंातील 

62तावात नमदू करJयात आले#या बाबींसह एकूण रBकम 3. 93 

लाख, 27 हजार, 305 माD इतBया खचा$स, तसेच �नयमानसुार देय 

असले#या भाववाढ5पोट5या रBकमेस, सचुAव#या6माणे, 6शासकMय 

मजंुर5 देJयात यावी." 

&नण�य - मजंूर. 

�वषय �. 06.  

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

बेलापरू Aवभागातील से. 36 करावे येथील अतंग$त र2^याची द3ु2ती व 

सधुारणा  करJयाया 62तावाबाबत, आयBुतांचे �दनांक 10/02/2016 

चे पD E. नमुमंपा/श.अ./88/2016. 

ठराव �. 829. 

�दनांक 20 फे#वुार$ 2016 

         "बेलापरू Aवभागातील से. 36 करावे येथील अतंग$त र2^याची 

द3ु2ती व सधुारणा करJयाया कामासबंधंातील 62तावात नमदू 

करJयात आले#या बाबींसह एकूण रBकम 3. 1 कोट5, 24 हजार, 16 

माD इतBया खचा$स, सचुAव#या6माणे, 6शासकMय मजंुर5 देJयात 

यावी." 

&नण�य - मजंूर. 

  



तां. का. �. 13.  

�दनांक 20 फे#ुवार$ 2016 

सन 2016-17 या वषा$कTरता मालम:ा कराचे दर ठरAवJयाबाबत. 

(2थायी स	मतीचा �दनांक 18 फेwुवार5 2016 चा ठराव E. 118) 

ठराव �. 913. 

�दनांक 20 फे#ुवार$ 2016 

   "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया हoद5तील �नवासी, 

अ�नवासी व औoयो<गक मालम:ा संबंधात सन 2016-2017 या 

शासकMय वषा$कर5ता खाल5ल तB^यामIये तपशीलवार �दले#या 

दराने मालम:ा कर, व-ृकर, इ^याद5 आकारJयास, महाराRy 

महानगरपा	लका अ<ध�नयमाया कलम 99 अ[वये, 

सुचAव#या6माणे, मंजूर5 देJयात यावी." 

अ. 

�. 

कराचा >कार >?ता�वत दर 

&नवासी अ&नवासी औ9योAगक 

1 सामा[य कर 

(0.5% 

अि{नशमन 

करासह5त) 

23.50% 32.50% 34.50% 

2 जल लाभ कर 1% 4% 3.00% 

3 मल�न:2सारण  

कर 

3% 7% 0.00% 

4 मल�न:2सारण 

लाभ कर 

 1.% 2% 3.00% 

5 महापा	लका 

	श-ण कर 

1% 4% 4.00% 

6 पथ कर 2.67% 3.33% 8.33% 

7 व-ृ कर 0.50% 0.50% 0.50% 

       एकूण 32.67% 53.33% 53.33% 

 

&नण�य - मंजूर. 

 

  



महानगरपा	लकेने मजूंर केले#या आ0ण उ<चत काय$वाह5साठV मा. आयBुताकड ेपाठAवले#या स[मा. 

नगरसेवकांया ठरावांची याद5. 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEFGत �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ>ाय 

1. Hी. मनुावर पटेल, यांजकडून :-  

6भाग E. 55 मIये से. 11 ला लागनू नाला आहे 

Tरलाय[स |ेश मॉल जवळील पलूापासनु त े रे#वे 

लाईन पयSतया ना#याया बाजूने र2ता 

बनAवलेला आहे. ^यास लागनू ना#याया बाजूने 

सरु-ेया }Rट5ने फे[सींग उभारणे, तसेच 

र2^याया दसु~या बाजूने 2लटॅ5ंग (उतारावर) 

6माणे गाड$न Aवकसीत करणे. 

7 

फेwवुार5   

830 

20/02/2016 

मजंूर 

 

2. Hी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

6भाग E. 55 से. 11  Tरलाय[स |ेशया मागील 

बाजूस जाणा~या बाजूने जॉगींग yकॅ बनAवलेला 

आहे. ^याचे नतुनीकरण करणे. तसेच yकॅया 

बाजूने 2लटॅ5ंगया उताराजवळ असले#या 

फुटपाथवर5ल 	लकर कोट5ंगचे पेवर �लॉक 

बसAवणे. 

8 

फेwवुार5   

831 

20/02/2016 

मजंूर 

 

3. Hी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

6भाग E. 55 खरैणेगांव येथे सी.सी.ट5.aह5 कॅमेरा 

बसAवणे. 

9 

फेwवुार5   

832 

20/02/2016 

मजंूर 

 

4. सौ. तनुजा Hीधर मढवी, यांजकडून :-  

6भाग E. 83, जुईनगर, अतंग$त 

2मशानभुमीया बाहेर आ{नेय कोप~यावर 

असले#या हTरतप¼याच े लवकरात लवकर 

सुशो	भकरण क3न लोकांना एक छोटेसे 

उoयान उपल�ध करणे. 

10 

फेwवुार5   

833 

20/02/2016 

मजंूर 

 

5. सौ. तनुजा Hीधर मढवी, यांजकडून :-  
6भाग E. 83, जुईनगर येथील शाळा E. 17 

येथील सगंणकMय ठेका सपंला असनु सदर शाळेत 

सगंणकMय 	श-ण बदंच झालेले आहे तर5 तथे े

ताबडतोब सगंणकMय ठेकेदार नेमनु Aवदया�याSच े

होणारे नकुसान टाळावे. 

11 

फेwवुार5   

834 

20/02/2016 

मजंूर 

 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEFGत �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ>ाय 

6. Hी. रंगनाथ कारभार$ औट$, यांजकडून :- 
6भाग E. 84 मIये सेBटर 2 व 4 मIये 

सी.सी.ट5.aह5 कॅमेरे बसAवणे. 

12 

फेwवुार5   

835 

20/02/2016 

मजंूर 

 

7. Hी. रंगनाथ कारभार$ औट$, यांजकडून :- 
6भाग E. 84 मIये सेBटर 2  वारणा कॉलनी त े

आ�पाल5 सोसायट5 पयSतचा र2ता डांबर5करण 

करणे. 

13 

फेwवुार5   

836 

20/02/2016 

मजंूर 

 

8. Hी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 
6भाग E. 82 मIये जुईनगर 2टेशनपासनु त े

पाJयाया टाकMपयSत असलेले पदपथ द3ु2ती 

करणे  

14 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

9. Hी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- "6भाग 

E. 82 मधील गणेश मदैानाच ेसशुो	भकरण करणे 

15 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

10. Hी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 6भाग 

E. 82 मIये अपोलो सोसायट5 ते आनंदवन 

सोसायट5 पयSत र2^याच ेडांबर5करण करणे. 

16 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

11. Hी. जयवंत द. सुतार, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेया -ेDामIये पाJयाची 

कपात अस#याने नागर5क Aव�हर5ंया पाJयाचा 

वापर कर5त आहेत. तर5 महापा	लका -ेDातील सव$ 

Aव�हर5 2वछ क3न पाJयाची तपासणी क3न 

वापरJयास यो{य कM अयो{य त ेफलक लावावे व 

पTरसर सशुो	भकरण करणे. 

17 

फेwवुार5   

837 

20/02/2016 

मजंूर 

 

12. Hी. जयवंत द. सुतार, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेया -Dेातील 

तलावामIये दरवषL गणेशमतुL/ देवीमतुL Aवसज$न 

होऊन पाणी अ2वछ झाले आहे. अनेक वष$ 

तलावातील गाळ काढला नाह5. तर5 महापा	लका 

-ेDातील सव$ तलावांच ेगाळ काढणे. 

18 

फेwवुार5   

838 

20/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आDण संEFGत �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ>ाय 

13. Hी. जयवंत द. सुतार, यांजकडून :- 
	शरवणे 6भाग E. 81 मIये 	सडकोने गांवठाण 

Aव2तार योजना राबवनू भखुंड Aवतर5त केले 

आहेत. सदर भखुंडावर इमारती बांधून र�हवाशी 

वा2तaया कर5ता आले आहेत. महापा	लकेया 

वतीने 6^येक र2^यास नांव �दले आहे. परंत ू

र2^याया नामकरण फलक तटुलेले आहेत. तर5 

सदर नाम फलक नaयाने �डझाईन क3न 

फलकावर भखुंड �दशा दश$क फलक लावणे. 

19 

फेwवुार5   

839 

20/02/2016 

मजंूर 

 

14. Hी. देवीदास अनतंराव हांडपेाट$ल, यांजकडून :- 

6भाग E. 42, मधील सेBटर 16 मधील भखुंड 

E. 38 हा �ड2पे[सर5 साठV राखीव _हणून 

महानगरपा	लकेला ह2तांतर5त झालेला आहे. परंत ू

अगद5 जवळच महापा	लकेचे माता बाल 3{णालय 

अि2त^वात आहे. _हणून भखुंड E. 38 च े

आर-ण बदलनू तथेे बहुउoदेशीय इमारत बांधणे. 

20 

फेwवुार5   

840 

20/02/2016 

मजंूर 

 

15. Hी. देवीदास अनतंराव हांडपेाट$ल, यांजकडून :- 

6भाग E. 42 कोपरखरैणे, सेBटर 23 येथील 

भखुंड E. 20 ए हा भखुंड 	सडकोकडून 

महानगरपा	लकेला शाळेसाठV ह2तांतर5त झालेला 

आहे. ^या भखुंडावर महानगरपा	लकेया शाळेसाठV 

इमारत बांधणे. 

21 

फेwवुार5   

841 

20/02/2016 

मजंूर 

 

16. Hी. देवीदास अनतंराव हांडपेाट$ल, यांजकडून :- 

6भाग E. 42, कोपरखरैणे  सेBटर 23 येथे �ी 

गणेश पचंम सौज[य व �ी. ल�मी या 18:00 

चौ.	म. या अ#प उ^प[न गटातील वसाहती मIये 

अतंग$त पाJयाया लाईन बदलणे. 

22 

फेwवुार5   

842 

20/02/2016 

मजंूर 
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17.  सौ. उषा कृOणा पाट$ल, यांजकडून :-  

6भाग E. 33 मIये 	सडकोने Aवक	सत 

केले#या घणसोल5 सेBटर 2 या -ेDातील �ी 

मुBकां]बका मं�दराया बाजूस बठैया 2व3पात 

असलेल5 नागर5 वसाहत हागणदार5 मुBत 

करJयासाठV महानगरपा	लकेया माIयमातून 

या वसाहतीमIये यो{य सं�येया शौचालयाची 

उभारणी करणे. 

23 

फेwवुार5   

843 

20/02/2016 

मजंूर 

 

18. सौ. उषा कृOणा पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 33 मIये घणसोल5 Aवभागातील सेBटर 

5 येथील दगडी बांधकामाया गटारांची व 

^यावर5ल पदपथांची दरुाव2था झा#याने 

नागर5कांया िजAवतास धोका उ^प[न होणार5 

पTरि2थती �नमा$ण झालेल5 आहे. ^यामळेु या 

गटारांची व पदपथांची यो{य पIदतीने पनु$बांधणी 

करणे. 

24 

फेwवुार5   

844 

20/02/2016 

मजंूर 

 

19. सौ. उषा कृOणा पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 33 घणसोल5 सेBटर 4 मIये 

	सडकोया शहर �नयोजन आराखडयानसुार बाजार 

मडंई फेर5वाला -ेD _हणून आर,-त असलेला 

भखुंड Eमांक 215  व ^या लगतची मोकळी जागा 

	सडकोकडून अ<ध�ह5त क3न ^या �ठकाणी बाजार 

मडंईची उभारणी करणे. 

25 

फेwवुार5   

845 

20/02/2016 

मजंूर 

 

20. सौ. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 
6भाग E. 01, इ9वरनगर येथे 	सIद5Aवनायक 

म�ंदर, ई9वरनगर त े वाशी रे#वे 2थानक (महापे 

माग�) नवी मुबंई महानगरपा	लकेची बससेवा स3ु 

करणे. 

26 

फेwवुार5   

846 

20/02/2016 

मजंूर 

 

21. सौ. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 
6भाग E. 01, ई9वरनगर येथील सपंणु$ 6भागात 

कचरा कंुडीची स�ंया अपरु5 अस#याने सदर 

�ठकाणी नवीन कचरा कंुडी देणे. 

27 

फेwवुार5   

847 

20/02/2016 

मजंूर 
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22. सौ. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 
6भाग E. 01, ई9वरनगर येथे म[नभुाई चाळ व 

तळुजा भवानी चाळीया मागील गटाराची अ^यतं 

दरुाव2था झाल5 असनु सदर �ठकाणी नवीन गटार 

बांधणे. 

28 

फेwवुार5   

848 

20/02/2016 

मजंूर 

 

23. Hी. रमेश चQंकांत डोळे, यांजकडून :- 
6भाग E. 26, महापे मधील अडवल5-भतुावल5 

गांव व महापे गाव येथील �ी.Aवलास पाट5ल 

यांया घरापासनू त े �ी. यशवतं पाट5ल यांया 

घरापयSत, �ी. अमतृ पाट5ल यांया घरापासनु ते 

�ी. सखुदेव जेपाल यांया घरापयSत,  �ी. बाबु 

डाऊरकर यांया घरापासनु त ेसाव$ज�नक शौचालय 

पयSत �ी. ढवळे चाळ त े �ी. सोनावणे यांया 

घरापयSत जुनी व उघडी गटारे द3ु2त क3न 

ब�ंद2त करणे तसेच सभंाजी नगर येथील �ी. तरे 

यांया घरापासनू त े �ी. हाडळ यांया घरापयSत 

नवीन गटार बांधुन त ेब�ंद2त करणे. 

29 

फेwवुार5   

849 

20/02/2016 

मजंूर 

 

24. Hी. रमेश चQंकांत डोळे, यांजकडून :- 
6भाग E. 26, महापे येथील हनमुान नगर, 

सभंाजीनगर व अडवल5-भतुावल5 गाव येथ े

साव$ज�नक मतुार5 बांधणे. 

30 

फेwवुार5   

850 

20/02/2016 

मजंूर 

 

25. Hी. रमेश चQंकांत डोळे, यांजकडून :- 
6भाग E. 26, अडवल5-भतुावल5 गावतील 

साव$ज�नक शौचालयाला मल�न:2सारण वा�हनी 

जोडल5 नस#याने शौचालया बाहेर घाण पाणी 

�तथेच साचुन दगुSधी पसरत.े ^यामळेु तथेील 

नागTरकांया आरो{याचा 69न �नमा$ण झाला आहे. 

तर5 अडवल5-भतुावल5 गावातील साव$ज�नक 

शौचालयांना मल�न:2सारण वा�हनी जोडणे. 

31 

फेwवुार5   

851 

20/02/2016 

मजंूर 
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26. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 
6भाग E. 103 मIये 	सडकोने शहर �नयोजन 

आराखडयानसुार 	सबीडी बेलापरू येथील सेBटर 8 

बी मधील भखुंड E. 28 बी हा आरो{य सेवा 

सAुवधांसाठV आर,-त अस#याने सदरचा भखुंड 

मनपाने 	सडकोकडून Tरतसर ता�यात घेऊन अथवा 

�नयोजन 6ा<धकरणाया अ<धकारात अ<ध�ह5त 

क3न ^या �ठकाणी सव$ सेवा सAुवधायBुत अशा 

3{णालयाची उभारणी करJयाची काय$ पतु$ता करणे. 

32 

फेwवुार5   

852 

20/02/2016 

मजंूर 

 

27. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 
6भाग E. 103 मIये 	सडकोने शहर �नयोजन 

आराखडयानसुार 	सबीडी बेलापरू येथील सेBटर 8 

व सेBटर 8 बी मIये दनैदं5न बाजार मडंई या 

सAुवधेकर5ता आर,-त असलेले भखूंड मनपाने 

	सडकोकडून Tरतसर ता�यात घेऊन  अथवा 

�नयोजन 6ा<धकरणाया अ<धकारात अ<ध�ह5त 

क3न ^या दो[ह5 �ठकाणी सव$ सेवा सAुवधायBुत 

साव$ज�नक बाजार मडंई बांधJयाची काय$ पतु$ता 

करणे. 

33 

फेwवुार5   

853 

20/02/2016 

मजंूर 

 

28. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 
6भाग E. 103 मधील सेBटर 8 बी या -ेDाया 

पवु�कडील बाजूस असले#या दगुा$माता नगर या 

250 घरांया नागर5 वसाहतीमIये जाJयासाठV 

र2ता नस#याने ^या �ठकाणी राहणा~या आबाल 

वIृदांना, Aवशषेत: म�हला वगा$स दनैदं5न 

कामासाठV ^याच6माणे आजार5 3{णांना औषध 

उपचारासाठV पायी तसेच वाहनाने माग$Eमण 

करJयास अनेक अडचणी व सम2या उoभवतात 

_हणून दगुा$ माता नगराकड ेजाJयासाठV र2^याची 

उभारणी करणे. 

34 

फेwवुार5   

854 

20/02/2016 

मजंूर 
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29. सौ. म&नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 
6भाग E. 48, पावणेगांव येथील सांडपाणी वाहुन 

नेणार5 गटारे बांधणे. 

35 

फेwवुार5   

855 

20/02/2016 

मजंूर 

 

30. सौ. म&नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 
6भाग E. 48, �	मकनगर 6ाथ	मक शाळेमIये 

इं�जी माIयम सेमी इं�जी माIयम बालवाडी स3ु 

करणे. 

36 

फेwवुार5   

856 

20/02/2016 

मजंूर 

 

31. सौ. म&नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 
6भाग E. 48, पावणेगांव येथे वाहनांसाठV वाहन 

तळ बनAवणे. 

37 

फेwवुार5   

857 

20/02/2016 

मजंूर 

 

32. Hी. गणेश गं. TहाU,े यांजकडून :- 
6भाग E. 111, मधील सेBटर 46अे .लॉट न.ं 6 

एकुण -Dेफळ 5000 चौ.मी. हे नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेचे मदैान असनू त े खेळJयासाठV 

परेूसे नाह5. लहान मदैान अस#यामळेु ब~याचदा 

bEकेट खळेणा~या खेळाडूनंी च�डू टोलवला असता 

च�डू शजेार5ल इमारतीया घरांया 0खडBयांना 

लागनू ^या �ठकाणी 0खडकMया काचा तटूणे तसेच 

शजेार5 उ�या असले#या वाहनांया काचेला लागनू 

वाहनांची देखील काच तटुलेल5 आहे. ^यामळेु ^या 

�ठकाणी नेहमी वाद होJयाचे 6कार घडतात. 

	सवडू-ने3ळ पTरसरात एक ह5 तरणतलाव नाह5 

^यामळेु या �ठकाणया नागर5कांची गरैसोय होत 

आहे. परंत ूसदर मदैानात महानगरपा	लकेने तरण 

तलावाची �न	म$ती के#यास ने3ळ 	सवडू तसेच 

बेलापरू Aवभागातील नागर5कांना ^याचा लाभ घेता 

येईल तर5 कृपया सदर मदैानात तरण तलाव 

तयार करणे. 

38 

फेwवुार5   

858 

20/02/2016 

मजंूर 
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33. Hी. अशोक बा. गुरखे, यांजकडून :- 
6भाग E. 102, सी.बी.डी. सेBटर 9 एन येथील 

सरं-ण 	भतंीची उंची वाढAवणे. 

39 

फेwवुार5   

859 

20/02/2016 

मजंूर 

 

34. Hी. अशोक बा. गुरखे, यांजकडून :- 
6भाग E. 102, सी.बी.डी. सेBटर 9 येथील 

Aपप#स शाळेया मागील बाजूस सरं-ण 	भतंीची 

द3ु2ती करणे. 

40 

फेwवुार5   

860 

20/02/2016 

मजंूर 

 

35. Hी. अशोक बा. गुरखे, यांजकडून :- 
6भाग E. 102, स�ुनल गाव2कर मदैान येथील 

असले#या झोपडपटृीमIये शौचालय बांधून व 

मल�न:2सारण वा�ह[या टाकणे. 

41 

फेwवुार5   

861 

20/02/2016 

मजंूर 

 

36. सौ. सरोज रो�हदास पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 101 मधील पार	सक �हल येथील 

र�हवा9यांया सोयीसाठV 6^येक बगंलोकड े

जाणा~या र2^याला �दशादश$क नामफलक उभारणे. 

42 

फेwवुार5   

862 

20/02/2016 

मजंूर 

 

37. सौ. सरोज रो�हदास पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 101 मधील आयकर कॉलनी येथील 

सां�दपनी को.ऑ.हौ.सो. समोर5ल ड�गराया 

पाय~यांपासनु त े डी टाईप येथील पोल5स बीट 

माश$ल चौकMपयSत म�ुय र2^याया कडलेा 

असलेल5 नाद3ु2त सरं-ण 	भतं नaयाने बांधणे. 

43 

फेwवुार5   

863 

20/02/2016 

मजंूर 

 

38. सौ. सरोज रो�हदास पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 101 मधील आ�ोळी गांव येथील 

गजानन पाट5ल यांया घरापासनू त ेमह�� वा2कर 

यांया घरापयSत व Aवजय _हाD े यांचे घर त े

शकंराया म�ंदरापयSत म�ुय र2^याया कडलेा 

असले#या नाद3ु2त गटारावर हेवी डयटू5 2लपॅ 

टाकून नaयाने गटारे बांधणे. 

44 

फेwवुार5   

864 

20/02/2016 

मजंूर 

 

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

6भाग E. 2, रामनगर येथील ओवर हेड 

Electric Wire भु	मगत करणे. 

45 

फेwवुार5   

865 

20/02/2016 

मजंूर 
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40. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :-  

6भाग E. 2, ई9वरनगर येथे बालाजी नगर 

मIये समाजमं�दर बांधणे. 

46 

फेwवुार5   

866 

20/02/2016 

मजंूर 

 

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

6भाग E. 2, ई9वरनगर येथे सेवरेज लाईन 

टाकणे. 

47 

फेwवुार5   

867 

20/02/2016 

मजंूर 

 

42. Hी. जग�दश नाना गवते, यांजकडून :-  

6भाग E. 5, क[हयैानगर येथे 5 लाख 

	लटरची पाJयाची टाकM बांधणे. 

48 

फेwवुार5   

868 

20/02/2016 

मजंूर 

 

43. Hी. जग�दश नाना गवते, यांजकडून :-  

6भाग E. 5, सुभानगर येथे शाळेया वग$ 

खो#या बांधणे. 

49 

फेwवुार5   

869 

20/02/2016 

मजंूर 

 

44. Hी. जग�दश नाना गवते, यांजकडून :-  

ठाणे बेलापूर रोडवर मुकंुद कंपनी जवळ 

नागTरकांना र2ता ओलांडJयासाठV नAवन 

2काय वॉक बांधणे. 

50 

फेwवुार5   

870 

20/02/2016 

मजंूर 

 

45. सौ. �दपाल$ सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 
6भाग E. 35, घणसोल5 Aवभागाया नागर5 

वसाहत -ेDाला लागनु वाहणा~या मोठया ना#याची 

पनु$बांधणी क3न ^या ना#यालगत सरं-क 	भतं 

उभारणे. 

51 

फेwवुार5   

871 

20/02/2016 

मजंूर 

 

46. सौ. �दपाल$ सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 
6भाग E. 35, घणसोल5 6भागामIये शहर 

�नयोजन आराखडयानसुार आर,-त असले#या 

भखुंडावर साव$ज�नक आरो{यलयाची उभारणी 

करणे. 

52 

फेwवुार5   

872 

20/02/2016 

मजंूर 
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47. सौ. उषा पुVषोWम भोईर, यांजकडून :-  

6भाग E. 56, मIये जेRठ नागTरकांया 

करमणुकMकर5ता कोणतेह5 साधन नाह5 

^यामुळे ^यांची फार मोठV गरैसोय होत आहे. 

संIयाकाळी जेaहा जेRठ नागTरक घराबाहेर 

पडतात तेaहा ^यांना बसJयासाठV कुठेह5 

हBकाची जागा नाह5. _हणून 6भाग E. 56, 

मIये जेRठ नागTरकांकTरता Aवरंगुळा क� � 

बांधणे. 

53 

फेwवुार5   

873 

20/02/2016 

मजंूर 

 

48. Hी. Xकशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेमधील कोण^याह5 

कम$चार5 भरतीमIये पा	लकेतील स	ुश,-त सफाई 

कामगार व ^यांया स	ुश,-त मलुांना 6थम 

6ाधा[य देणे. 

54 

फेwवुार5   

874 

20/02/2016 

मजंूर 

 

49. Hीम. मेघाल$ मधकुर राऊत, यांजकडून :- 

6भाग E. 38 कोपरखरैणे मIये महापे wीज त े

राजधानी ि2वट पयSत फुटपाथला से°™ß �ील 

लावणे 

55 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

50. Hीम. मेघाल$ मधकुर राऊत, यांजकडून :- 

"6भाग E. 38 कोपरखरैणे मIये वTरRठा 

हॉटेलया मागील फुटपाथ व ^याच रोडवर शाळा 

E. 38 वर5ल रोडला से°™ß �ील लावणे 

56 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

51. Hीम. मेघाल$ मधकुर राऊत, यांजकडून :- 

6भाग E. 38 मIये पचंवट5 हॉटेलया बाजूला 

असले#या Tर-ा 2टँड वर5ल अ�तEमण हटवनू 

^याचे सशुो	भकरण करणे. 

57 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

52. सौ. Vपाल$ Xक?मत भगत, यांजकडून :- 
6भाग E. 96 सेBटर 16 मIये एकह5 सलुभ 

शौचालय bकंवा मतुार5 नाह5. ^यामळेु नागTरकांची 

गरैसोय होत आहे. तर5 सव�-ण क3न आव9यक 

�तथे सलुभ शौचालय bकंवा ई टॉयलेट ची सAुवधा 

उपल�ध क3न देणे. 

58 

फेwवुार5   

875 

20/02/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
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53. सौ. Vपाल$ Xक?मत भगत, यांजकडून :- 
6भाग E. 96 सेBटर-16 ए व सेBटर 14 मधील 

र2^याची दरुाव2था झाल5 आहे. �ठक�ठकाणी खøê 
पडले आहेत. ^यामळेु वाहनचालकांना आ0ण 

नागTरकांना Dास होत आहे. सदर र2^याची गेल5 

10 वष� डागडुजी ह5 करJयात आलेल5 नाह5. तर5 

ने3ळ सेBटर-16 ए व सेBटर 14 मधील र2^याच े

डांबर5करण करणे. 

59 

फेwवुार5   

876 

20/02/2016 

मजंूर 

 

54. सौ. Vपाल$ Xक?मत भगत, यांजकडून :- 
6भाग E. 96 सेBटर-16 येथील सी ]wज टॉवर 

लगत असले#या मोठया गटारावर झाकणे नाह5त. 

^यामळेु अपघात होJयाची शBयता आहे व परत 

^या गटारात माती व घनकचरा जाJयाची शBयता 

नाकारता येत नाह5. तर5 ^या गटारांवर झाकणे 

बसAवणे. 

60 

फेwवुार5   

877 

20/02/2016 

मजंूर 

 

55. Hी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 
साव$ज�नक 6ा<धकरणांना अपारंपाTरक 2Dोत 

माIयमाचा वापर करJयास 6ो^साहन देJयासाठV 

क� � व रा�य शासनाकडून योजना 6क#पांया 

सदंभा$ने अनदुान, मदत इ. 2व3पाने तरतदु 

केले#या �नधीतनु ठाणे बेलापरू व पाम बीच 

मागा$वर सौर उज�चा वापर क3न एल.ई. डी. पथ 

�दaयांची उभारणी करणे. 

61 

फेwवुार5   

878 

20/02/2016 

मजंूर 

 

56. Hी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 6वेश«Öराजवळ 

मलुुडं ऐरोल5 येथील �दवा सक$ ल येथे छDपती 

	शवाजी महाराजांचा अ9वा3ढ पतुळा उभारणे. 

62 

फेwवुार5   

879 

20/02/2016 

मजंूर 

 

57. सौ. �श*पा सुय�कांत कांबळी, यांजकडून :- 
6भाग E. 88, .लॉट न.ं 1, सेBटर 29 मIये 

600 मीटर भखुंड पाbकS गसाठV Tरकामा ठेवला आहे 

^या भखुंडाला सब �डaह5जन क3न 500 मीटर 

मIये बहुउ§êशीय इमारत बांधणे. 

63 

फेwवुार5   

880 

20/02/2016 

मजंूर 
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58. सौ. �श*पा सुय�कांत कांबळी, यांजकडून :- 
6भाग E. 88, सेBटर 3 त े11 येथे बस डपेो त े

स�ट ऑग2ट5न शाळेपयSत नागTरक व AवदयाथL 

मोठया 6माणात ये जा कर5त असतात सदर 

र2^यावर वाहनांची मोठया 6माणात वद$ळ 

अस#याने सदर �ठकाणी लवकरात लवकर 

2कायवॉक बांधणे. 

64 

फेwवुार5   

881 

20/02/2016 

मजंूर 

 

59. सौ. �श*पा सुय�कांत कांबळी, यांजकडून :- 
6भाग E. 88, .लॉट न.ं 10, सेBटर 29 म<धल 

वाहन पाbकS ग लगत 2वछता अ	भयान अतंग$त 

म�हला व प3ुषासाठV साव$ज�नक शौचालय बांधणे. 

65 

फेwवुार5   

882 

20/02/2016 

मजंूर 

 

60. Hी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 
6भाग E. 108, अतंग$त 	सवडु सेBटर-48 मधील 

सव$ बस थांबाची डागडुजी करणे. 

67 

फेwवुार5   

883 

20/02/2016 

मजंूर 

 

61. Hी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 
6भाग E. 108, अतंग$त सेBटर-48 मधील 

उoयानाचे नतु�नकरण व सशुो	भकरण करणे. 

68 

फेwवुार5   

884 

20/02/2016 

मजंूर 

 

62. Hी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 
6भाग E. 108, अतंग$त सेBटर-48 मधील 

शाळेया भखुंडावर5ल शाळेया इमारतीचे काम स3ु 

आहे. तर5 सदर �ठकाणी इं�जी माIयम सोबत 

क�नRठ महाAवoयालय स3ु करणे. 

69 

फेwवुार5   

885 

20/02/2016 

मजंूर 

 

63. Hी. Aगर$श का[हा TहाU,े यांजकडून :-  
6भाग E. 95, मIये "डी" �लॉक येथे र2^याचे 

डांबर5करण करणे. 

 

70 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

64. Hी. Aगर$श का[हा TहाU,े यांजकडून :-  
6भाग E. 95, येथे उच दाबाचे �दवे 

बसAवणे. 

71 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 
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65. Hी. Aगर$श का[हा TहाU,े यांजकडून :- 

"6भाग E. 95, राम	लला मदैान पासून ते 

ने3ळ तलाव येथील र2^यावर डकेोरे�टaह पोल 

बसAवणे.  

72 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

66. Hीम. >\ा >भाकर भोईर, यांजकडून :- 
6भाग E. 53, येथील �नल	सIद5 टावर त ेवाशी 

हoद पयSत गटाराची व फुटपाथची सधुारण करणे 

बाबत सदर गटर व फुटपाथची सधुारणा आ:ापयSत 

कधीच करJयात आल5 नाह5 तर5 सदर गटर व 

फुटपाथची सधुारणा करणे. 

73 

फेwवुार5   

886 

20/02/2016 

मजंूर 

 

67. Hीम. >\ा >भाकर भोईर, यांजकडून :- 
6भाग E. 53, येथील हो#डींग पाँडचा र2ता ^याचा 

लोक जॉ<गगं yकॅ _हणून वापर करतात पण ^या 

रोडला जा2त उंचखाल ख�ड ेअस#यामळेु लोकांना 

चालायला Dास होतो अशी तEार से. 12 च े

र�हवाशी व जुहुगांव से. 11 चे र�हवाशी करतात 

तर5 ^याच डांबर5करण करणे. 

74 

फेwवुार5   

887 

20/02/2016 

मजंूर 

 

68. Hी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 
6भाग E. 12, सेBटर 2 मधील ए.बी.सी.डी. ई. हे 

जे �पु आहेत त ेएल. आय. जी. ची घरे आहेत. 

^यांचे �नेेज 	सि2टम ह5 	सडको काल5न 

अस#यामळेु ती �नेेज 	सि2टम बदलणे गरजेच े

आहे. ^यामळेु ह5 �नेेज 	सि2टम बदलनू देणे. 

75 

फेwवुार5   

888 

20/02/2016 

मजंूर 

 

69. Hी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 
6भाग E. 12, सेBटर 2 मधील 	सडकोया 

राह^या घरांया मधील बाजूस जे मोकळे भखुंड 

आहे ^या �ठकाणी अ�तशय घाणीचे सा�ा�य 

पसरले आहे. तर5 ^या आठ भखुंडावर5ल मोकळया 

बाजूस �लॉक लावनू मह5ला, लहान मलेु व जेRठ 

नागर5कांना बसJयासाठV बँचेस लावनू देणे. 

76 

फेwवुार5   

889 

20/02/2016 

मजंूर 
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70. Hी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 
6भाग E. 12, सेBटर 2 मधील जे ए.बी.सी.डी. ई. 

एल. आय. जी. �पुची घरे आहेत. ^या �ठकाणी 

चौकांमIये नागर5कांसाठV बठैक aयव2था _हणून 

बँचेस उपल�ध क3न देणे. 

77 

फेwवुार5   

890 

20/02/2016 

मजंूर 

 

71. सौ. संगीता अशोक पाट$ल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई ऐरोल5 मलुुडं wीजजवळ नवी मुबंईच े

6वेश«Öर लवकरात लवकर उभारJयात यावे 

जेणेक3न नवी मुबंईची वेगळी ओळख �नमा$ण 

होईल. 

78 

फेwवुार5   

891 

20/02/2016 

मजंूर 

 

72. सौ. संगीता अशोक पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 15, सेBटर 16 मIये �दवाब:ीची सोय 

aयवि2थत नाह5. तर5 चौकांमIये हायमा2ट 

बसAवणे. 

79 

फेwवुार5   

892 

20/02/2016 

मजंूर 

 

73. सौ. संगीता अशोक पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 15, सेBटर 12, 13, 14, व 15 चा 

उघडा असलेला नाला ब�ंद2त करणे. 

80 

फेwवुार5   

893 

20/02/2016 

मजंूर 

 

74. Hी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
6भाग E. 97, मIये सेBटर 18 मIये पामबीच 

येथील सaह�स रोडला जी मधोमध 3 झाड ेआहेत 

^यांया दो[ह5 बाजूला Tर�लेBटर लावJयात यावेत 

जेणेक3न अपघात होणार नाह5त. 

81 

फेwवुार5   

894 

20/02/2016 

मजंूर 

 

75. Hी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
6भाग E. 97, मIये सेBटर-20 मIये बालाजी 

म�ंदरामागनू ने3ळ 2टेशनला जाणा~या पाय~यांवर 

येणा~या सांडपाJयाची Aव#हेवाट व �दवाब:ीची 

aयव2था करणे. 

82 

फेwवुार5   

895 

20/02/2016 

मजंूर 

 

76. Hी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
6भाग E. 97, मIये सेBटर-20 कड ेआ0ण 24 

कड े जाणा~या र2^याया चौकात अपरुा 6काश 

अस#यामळेु ^या �ठकाणी गरै6कार घडले आहेत. 

तर5 ^या �ठकाणी हायमा2टचे �दवे लावणे. 

83 

फेwवुार5   

896 

20/02/2016 

मजंूर 
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�दनांक 
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77. Hी. \ाने]वर नारायण सतुार, यांजकडून :- 
6भाग E. 89, मIये जेRठ नागर5क, मIयम 

वगLय नागर5क व लहान मलुांना वाचनाकर5ता 

एकह5 वाचनालय सदर Aवभागात नस#याने 

नागर5कांची मोठया 6माणत गरैसोय होत आहे. 

तर5 6भाग E. 89 या मु�य �ठकाणी वाचनालय 

उभारणे. 

84 

फेwवुार5   

897 

20/02/2016 

मजंूर 

 

78. Hी. \ाने]वर नारायण सतुार, यांजकडून :- 
6भाग E. 89, 	शरवणे गांवामIये 6क#प�2त व 

इतर नागर5क मोठया 6माणात राहत असनु 

6भागात Aवoयतु परुवठयाचा अभाव अस#याने 

सायकंाळया व राDीया वेळी 6काशा अभावी 

नागर5कांची मोठया 6माणात गरैसोय होत आहे. 

तसेच मौ#यवान दागदा<गने, मोटार सायकल व 

चारचाकM वाहने व इतर महागडया व2त ुचोर5या 

घटनेमIये ल-णीय वाढ झा#याने 6भागात म�ुय 

चौक व रहदार5या �ठकाणी हायमा2ट �दवे लावणे. 

85 

फेwवुार5   

898 

20/02/2016 

मजंूर 

 

79. Hी. \ाने]वर नारायण सतुार, यांजकडून :- 
6भाग E. 89, 	शरवणे गांवामIये AवAवध .लॉट 

E. आ0ण सोसायट5 आहेत तसेच 	शरवणे 

गांवठाणचा Aव2तार मोठा अस#याने चाकरमानी व 

नवीन येणारे नागर5क यांची �दशा दश$क फलक 

नस#याने गरैसोय होत आहे तर5 6भाग E. 89 

मIये �दशादश$क फलक बसAवणे. 

86 

फेwवुार5   

899 

20/02/2016 

मजंूर 

 

80. सौ. सगंीता सदं$प TहाU,े यांजकडून :- 

6भाग E. 45, मधील "<चकणे9वर उoयान" से. 3 

येथे उoयानात "खुल5 aयायामशाळा" (open 

Gym) तयार करणे. 

87 

फेwवुार5   

900 

20/02/2016 

मजंूर 

 

81. सौ. सगंीता सदं$प TहाU,े यांजकडून :- 

6भाग E. 45, मधील से. 3 राजधानी समोर5ल 

म�ुय र2ता त े कोपरखरैणे बस डपेो म�ुय 

र2^यावर5ल पदपथ तयार करणे. 

88 

फेwवुार5   

901 

20/02/2016 

मजंूर 
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82. सौ. सगंीता सदं$प TहाU,े यांजकडून :- 

6भाग E. 45, मधील से. 3, 6, 7 मधील सव$ 

म�ुय र2^यावर5ल पदपथ तयार क3न ^यावर 

सरं-क "लोखंडी �ील" (Relling) बसAवणे. 

89 

फेwवुार5   

902 

20/02/2016 

मजंूर 

 

83. ॲड. भारती र�वकांत पाट$ल, यांजकडून :-  

"6भाग E. 44 मधील सेBटर 7 व 15 येथील 

गटाराची दरुाव2था झालेल5 असनु त े अनेक 

�ठकाणी तटुलेले आहे. ^यामळेु 2था�नक 

नागर5कांची गरैसोय होत आहे. ^यामळेु सेBटर 7 

व 15 येथील म�ुय र2^यावर5ल हेवी डयटु5 गटर 

बांधJयाची aयव2था ^वर5त करणे. 

90 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

84. Hी. रामचQं बारशा घरत, यांजकडून :-  

6भाग E. 66, महापा	लका शाळा E. 20, 21 

व माIय	मक शाळा E. 107 येथील शाळेया 

जागेत खेळJयासाठV घसरगुंडी, झोपाळे इ^याद5 

फायबर खेळणी बसAवJयात यावी व 2टेज 

बांधणे. 

91 

फेwवुार5   

903 

20/02/2016 

मजंूर 

 

85. सौ. मो&नका ल_मीकांत पाट$ल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लका -ेDातील गरजु व 

गर5ब नागTरकांना वाहन चालAवJयाचे 6	श-ण 

योजना व Tर-ा चालAवणे 6	श-ण व वाहन 

परवाना (म�हलांकर5ता) सन 2016-2017 या 

आ<थ$क वषा$त स3ु करणे. 

92 

फेwवुार5   

904 

20/02/2016 

मजंूर 

 

86. सौ. सुजाता सुरज पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 85, कुकशते येथे उव$Tरत �ठकाणी 

�दशादश$क फलक बसAवणे. 

93 

फेwवुार5   

905 

20/02/2016 

मजंूर 

 

87. सौ. सुजाता सुरज पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 85, सारसोळे सेBटर-6. पTरसरात 

बांधJयात आले#या काह5 गटारांवर पेaहर�लॉक 

लावणे बाकM आहे. सदर �ठकाणी लवकरात लवकर 

पेaहर�लॉक लावनू अध$वट असलेले काम पणू$ 

करणे. 

94 

फेwवुार5   

906 

20/02/2016 

मजंूर 
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88. सौ. सुजाता सुरज पाट$ल, यांजकडून :- 
6भाग E. 85, सारसोळे व सेBटर-6. पTरसरात 

र2^याया वळणावर काह5 �ठकाणांवर जाळीची 

झाकणे बसAव#याने रहदार5तील अडथळा दरू 

झालेला आहे. तशाच 6कारची हेaह5 डयटु5 जाळीची 

झाकणे 6भागात इतर �ठकाणी लावणे. 

95 

फेwवुार5   

907 

20/02/2016 

मजंूर 

 

89. सौ. जयHी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

6भाग E. 86, सेBटर-6 ने3ळ येथील समाजम�ंदर 

कमी -मतचेे अस#याने सारसोळे सेBटर-6 येथील 

नागTरकांची गरज पाहता सदर �ठकाणी मोठV 

वा2त ु बांधून नागTरकांची होणार5 गरैसोय दरु 

करणे. 

96 

फेwवुार5   

908 

20/02/2016 

मजंूर 

 

90. सौ. जयHी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

6भाग E. 86, सारसोळे सेBटर-6. पTरसरातील 

शौचालयाची दरुाव2था पाहता शौचालय नतुनीकरण 

करणे. 

97 

फेwवुार5   

909 

20/02/2016 

मजंूर 

 

91. सौ. जयHी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

6भाग E. 86, सारसोळे सेBटर-6. पTरसरातील 

नामफलकांची झालेल5 दरुाव2था सधुारणे. 

98 

फेwवुार5   

910 

20/02/2016 

मजंूर 

 

92. Hी. घन:]याम मढवी, यांजकडून : 

	सडको महामडंळाने नवी मुबंई महानगरपा	लका 

हoद5त 541 भखुंड AवAवध सामािजक सAुवधांसाठV 

राखीव ठेवलेले आहेत. सदर भखुंड लवकरात 

लवकर नवी मुबंई महानगरपा	लकेकड े ह2तांतरण 

करणे. 

99 

फेwवुार5   

911 

20/02/2016 

मजंूर 
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93. Hी. घन:]याम मढवी, यांजकडून :- 

शासनाया उoयोग उजा$ व कामगार Aवभागाने �द. 

25/08/2015 रोजी �या आय.ट5. धोरणानसुार 

महाराRy औoयो<गक Aवकास महामडंळाच ेसपंाद5त 

ज	मनीवर "एकाि^मक आय. ट5. टाऊन	शप"  

उभारणी करJयाची जी धोरणा^मक तरतदू केल5 

आहे आ0ण ^यासाठV �नयोजन 6ा<धकरण _हणून 

"महाराRy औoयो<गक Aवकास महामडंळाला 

�नयBुत 62ताAवत" अस#याबाबत �द. 20/10/2015 

रोजी आप#या अ<धकारात जी �द. 31/10/2015 

रोजीची पेपर नोट5स 6	सIद केल5 आहे, ^या 

नोट5सीला नवी मुबंई महानगरपा	लकेकडून हरकत 

घेणे. 

100 

फेwवुार5   

912 

20/02/2016 

मजंूर 

 

94 Hी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :-  

6भाग E. 23, ऐरोल5, सेBटर 10 हा खाडी 

bकनार5चा भाग आहे. 21 जानेवार5 2016 रोजी 

च�डी-ब�नयान टोळीने या भागात दरोडा घालनू 

खाडी bकनार5 असणा~या खारफुट5 मIये 

लपJयासाठV पळ काढला अशी शकंा आहे. या 

दरोडयामळेु येथील र�हवा9यांमIये 	भतीच े

वातावरण �नमा$ण झाले आहे. तर5 से. 10 मIये 

6वेश करणा~या डी.ए.aह5. पि�लक 2कूल, गणपती 

म�ंदर व 6�तक सोसायट5 येथील 6मखु मागाSना 

6वेशoवार बांधणे. 

101 

फेwवुार5   

20/02/2016 सभागहृात 

उपि2थत 

नस#यामुळे 

बारगळला 

 

                                                                    

                                                                  सह$/- 

 (AचUा बा�व?कर) 

महानगरपा�लका सAचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 

 

 


