
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया बुधवार, �दनांक 20/04/2016 रोजी भरले!या माहे ए#$ल 

म�ह%याया सव'साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं/01त आ3ण मसुदा 4व5पात 

खाल7ल$माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

(अ)  महापा	लका स:चव यांजकडून मा. महापौर यांस आलेले �दनांक 

29/03/2016 च ेप? @.  नमुमंपा/मस/467/2016 :- 

"महाराCD महानगरपा	लका अ:धFनयमाया कलम 20 (3) व (4) 

अ%वये, 4थायी स	मतीच े खाल7ल आठ सद4य, �दनांक 01 मे 

2016 रोजी मJया%ह7 FनवLृ होतील :-  
1) Mी. सुरेश 	शवाजी कुलकणO, 2) Mी. र#वPं उJदव इथापे, 

3) Mी. शंकर Rकसन मोरे,  4) Mी. श	शकांत हंबीरराव राऊत,  

5) Mीम. ने?ा आ	शष 	शकV , 6) Mीम. कोमल सोमनाथ वा4कर, 

7) Mीम. 5पाल7 Fनशांत भगत,  8) Mी. रामचPं बारशा घरत." 

(ब)  महाराCD महानगरपा	लका अ:धFनयमाया कलम 20(5) सह 

वाचावयाया कलम 31-अ (1)व(2) अ%वये, *नामFनदVशना«Öरे 

4थायी स	मतीवर 8 सद4यांची FनयुZती करणे. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 महाराCD महानगरपा	लका अ:धFनयमाया कलम 20(5) सह 

वाचावयाया कलम 31-अ (1) व (2) अ%वये,  
1. Mी. अशोक बाबरूाव गरुखे, 

2. Mीम. शभुांगी [ाने\वर पाट7ल, 

3. Mीम. छाया केशव _हा?,े 

4. Mी. ल`मीकांत नामदेव पाट7ल, 

5. Mीम. सगंीता अशोक पाट7ल, 

6. Mी. $शांत धनाजी पाट7ल, 

7. Mीम. 	मरा सजंय पाट7ल, 

8. Mी. �दपक रघनुाथ पवार. 

वर7ल नामFनदVशना«Öरे 4थायी स	मतीवर 8 सद4यांची FनयुZती. 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 02.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

महानगरपा	लकेच े�दनांक 02 फेbुवार7 2016  भाग-II, 20 फेbुवार7 

2016, 03 माच' 2016 भाग-I व भाग-II, 04 माच' 2016  रोजीच े

इFतवतृ कायम करdयात आले. 

'नण�य - इ'तवतृ कायम कर.यात आले 

�वषय �. 03.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

$\नोLरे 

 

 

'नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 4.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

बेलापूर गाव ते आयकर कॉलनी जोडणा-या रे!वे @ॉ	सगंवर 

पादचार7 पुल (Footover bridge) बांधdयाया $4तावाबाबत, 

आयुZतांच े �दनांक 02/03/2016 च े प? @. 

नमंुमपा/श.अ./172/2016.  

ठराव �. 1005. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

         "बेलापूर गाव त े आयकर कॉलनी जोडणा-या रे!वे 

@ॉ	सगंवर पादचार7 पुल (Footover bridge) बांधdयाया 

कामासंबंधातील $4तावात नमूद करdयात आले!या बाबींसह 

एकूण रZकम 5. 4 कोट7 मा? इतZया खचा'स, सुच#व!या$माणे, 

$शासकpय मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 5.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

ने5ळ से. 19(अे) येथील वंडरपाक'  मधील �हरवळीची जागा 

वापराया शु!काबाबतया $4तावाबाबत, आयुZतांच े �दनांक 

02/03/2016 च ेप? @. नमंुमपा/शअ/173/2016. 

ठराव �. 1006. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

          "ने5ळ से. 19 (अे) येथील वंडरपाक'  मधील 

�हरवळीची जागा $rयेक काय'@माकsरता 10000 चौ.मी.0े? 

$थम येणाtयास $ाधा%य या तrवावर 	शuबरे, 4नेहसंमेलन, 

4वागत समारंभ, लvन समारंभ #व#वध $कारच े सां4कृFतक 

काय'@म इ. काय'@मांसाठw $4तावात नमूद करdयात आले!या 

बाबींसह उपरोZत अट7 व शतOसह उपलxध क5न देdयास व 

rयाकsरता $4ता#वत केलेले शु!क Fनि\चतीस, सुच#व!या$माणे, 

मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 6.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लका काय'0े?ातील RकऑZस/ दकुान-गाळे 

/ काया'लये 05 वषा'कर7ता   परवानगी व अनु[ा (	ल|ह ॲन 

लायस%स) तrवावर देdयाया $4तावाबाबत, आयुZतांच े �दनांक 

02/03/2016 च ेप? @. नमंुमपा/मालमLा/705/2016. 

ठराव �. 1007. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

"नवी मुबंई महानगरपा	लका काय'0े?ातील RकऑZस/दकुान-

गाळे/काया'लये $4तावात नमदू करdयात आले!या बाबींसह तZता @. 

01 व 02 मधील नमदु |यZती /स4ंथा यांनी 4तभं @. 06 मJये 

भाडदेराची जा4तीत जा4त देकार रZकम नमदू केल7 अस!यामळेु 

सबं:ंधतास 4तभं @. 06 मJये नमदु केले!या मा	सक भाडदेराने 05 

वषा'या कालावधीकर7ता $Fत वषO 10% भाड ेवाढ7सह भखुंड @. 71, 

72 आ3ण 73, सZंटर 11, बेलापरू येथील पाRक� ग व कॅफेटेsरयामधील 

RकऑZस (kiosk) @. 02, 03, 11, 15,18, 29, 30, 36, 38, 42 व 

भखुंड @. 160, सेZटर 44, करावे येथील गाळा @. 06  "परवानगी व 

अन[ुा" (	ल|ह ॲ%ड लायस%स) तrवावर Fन#वदेत नमदू केले!या अट7 

व शतO$माणे देdयास, महाराCD महानगरपा	लका अ:धFनयम कलम 79 

(क) अ%वये, सचु#व!या$माणे, मजुंर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 7.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

महापा	लका स:चव #वभागाकsरता Risograph Digital 

Duplicator/Copy Printer म	शनसाठw इंक काटVज व मा4टर 

रोलचा पुरवठा करdयाया $4तावाबाबत, आयुZतांच े �दनांक 

21/03/2016 च ेप? @. नमंुमपा/मस/438/2016. 

ठराव �. 1008. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 
            "महापा	लका स:चव #वभागगकsरता Risograph 

Duplicator/copy Printer म	शन इंक काटVज व मा4टर रोलचा 

पुरवठा उपलxध क5न घेणेसाठw 02 वषा'साठw दरकरार करणेसाठw 

Fन#वदा मागवून $4तावात नमुद केले!या बाबींसह एकूण रZकम  

5पये 70 लाख इतZया खचा'स, सुच#व!या$माणे, $शासकpय 

मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 8.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया #व#वध #वभागांकsरता काया'लयीन 

फFन'चर खरेद7 करdयाया $4तावाबाबत, आयुZतांच े �दनांक 

04/04/2016 च ेप? @. नमंुमपा/भांडार/1276/2016. 

ठराव �. 1009. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

"नवी मंुबई महानगरपा	लकया #व#वध #वभागांकर7ता 

काया'लयीन फFन'चर सा�हrयाया एकूण 35 बाबींया खरेद7साठw 

2 वषा'या कालावधीकर7ता दरकरार करणेसाठw Fन#वदा मागवून 

$4तावात नमुद केले!या बाबींसह एकूण रZकम 5. 1 कोट7 17 

लाख 82 हजार 460 मा? इतZया खचा'स, सुच#व!या$माणे, 

$शासकpय मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 9.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया #व#वध #वभागांकsरता कोरे 4टँडड' 

पेपस', फाईल क|हस', लखोटे व इrयाद7 सा�हrय खरेद7 

करdयाया $4तावाबाबत, आयुZतांच े �दनांक 04/04/2016 च े

प? @. नमंुमपा/भांडार/1277/2016. 

ठराव �. 1010. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

"नवी मंुबई महानगरपा	लकया #व#वध #वभागांसाठw कोरे 

4टँडड' पेपस', फाईल क|हस',लखोटे व इतर सा�हrय अशा एकूण 

31 बाबींया खरेद7कर7ता 2 वषा'या कालावधीकर7ता दरकरार 

करणेसाठw Fन#वदा माग#वdयास व 2 वषा'कर7ता एकूण रZकम 

5. 1 कोट7 52 लाख मा? इतZया खचा'स, सुच#व!या$माणे, 

$शासकpय मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 10.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

पामबीच र4rयाजवळील गणपतशठे तांडले चौक ते जय म!हार 

चौकापय'तया गटाराची सुधारणा करdयाया $4तावाबाबत, 

आयुZतांच े �दनांक 07/04/2016 च े प? @. 

नमंुमपा/शअ/281/2016. 

ठराव �. 1011. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

             "पामबीच र4rयाजवळील गणपतशठे तांडले चौक 

ते जयम!हार चौकापय�त सुधारणा करdयाया कामासंबंधातील 

$4तावात नमूद करdयात आले!या बाबींसह एकूण रZकम 5. 1 

कोट7 40 लाख 29 हजार 691 मा?  इतZया खचा'स, 

सुच#व!या$माणे, $शासकpय मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

�वषय �. 11.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 	श0ण #वभाग अतंग'त बालवाडी त े

8 वी पय'तया #व�या�या'ना सन 2016-17 व सन 2017-18 

मJये #व�याथO सु#वधा पुरवठा करणे कामी $शासRकय मंजूर7 

	मळdयाया $4तावाबाबत, आयुZतांच े �दनांक 11/02/2016 च े

प? @. नमंुमपा/	श.#व. टे.क.06/259/2016. 

ठराव �. 1012. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

   "नमंुमपा 	श0ण #वभाग अतंग'त बालवाडी ते 8 वी 

पय�तया #व�या�या�ना सन 2016-17 व सन 2017-18 मJये 

#व�याथO सु#वधा पुरवठा करdयाया कामासंबंधातील $4तावात 

नमूद करdयात आले!या बाबींसह एकूण अदंाजप?Rकय रZकम 5. 

33 कोट7 70 लाख 20 हजार 759 मा? इतZया खचा'स, 

सुच#व!या$माणे, $शासकpय मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 

तां.का. �. 14.  

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

"Brics Friendship Cities Conclave 2016 या 

आयोजनाकर7ता Fनधी उपलxध क5न देणेबाबत. 

ठराव �. 1120. 

�दनांक 20 ए�"ल 2016 

"Brics Friendship Cities Conclave 2016 या 

आयोजनाकsरता 5. 30 लाख इतके अनुदान महाराCD शासनाया 

परवानगीस अधीन राहून देdयास, $4तावात नमूद करdयात 

आले!या बाबींसह, महाराCD महानगरपा	लका अ:धFनयम कलम 

89 नुसार नवी मंुबई महानगरपा	लका अथ'संक!पातील सन 

2016-2017 R@डा व सां4कृFतक #वभागाकडील लेखा	शष' "@pडा 

व सां4कृFतक काय'@मवार7ल खच'" या मधनू करणेस, 

सुच#व!या$माणे, मंजुर7 देdयात यावी." 

'नण�य - मंजूर 



महानगरपा�लकेने मजूंर / नामजूंर केले9या पाठ�वले9या ठरावांची याद; 

अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

1. @ीम. क�वता चंAकांत आगBड,े यांजकडून :- 

$भाग @. 80 मधील औ�यो:गक �ड xलॉक 

पsरसरातील गटाराची अrयतं दरुअव4था झाल7 

आहे. येणा-या पावसाळयात शजेार7 असले!या 

ड�गराच े पाणी गटारामधुन न वाहता त े र4rयावर 

वाहणार आहे. rयाकर7ता पsरसरातील गटार व 

सरं0ण 	भतं बांधणे. 

12 

ए#$ल   

1013 

20/04/2016 

मजंूर 

 

2. @ीम. क�वता चंAकांत आगBड,े यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगर पा	लकातील सव' शाळेमJये 

सी.सी.�ट.ि|ह. कॅमेरे बस#वणे. 

13 

ए#$ल   

1014 

20/04/2016 

मजंूर 

 

3. @ीम. क�वता चंAकांत आगBड,े यांजकडून :- 

$भाग @. 80 मधील एल.#प. जZशन त े1लॉट न.ं 

�ड. 140 पासनू त े �ड. 178/04 पय�त र4rयांच े

काँR@ट7करण व गटार बन#वणे. 

14 

ए#$ल   

1015 

20/04/2016 

मजंूर 

 

4. @ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

$भाग @. 82, अतंग'त 	शरवणे 4मशानभमूीया 

बाहेर असलेला भखूंड हर7तपा�याच ेव सशुो	भकरण 

क5न 4थाFनक नागsरकांना चांग!या $कारच े

उ�यान Rकंवा मदैान उपलxध करणे. 

15 

ए#$ल   

1016 

20/04/2016 

मजंूर 

 

5. @ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

$भाग @. 82, जुईनगर सेZटर 24 व 25 येथील 

र�हवाशांया सोयीसाठw $rयेक सोसायट7कड ेजाणा-

या र4rयाला �दशादश'क नामफलक उभारणे. 

16 

ए#$ल   

1017 

20/04/2016 

मजंूर 

 

6. @ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

$भाग @. 82, जुईनगर येथील सेZटर 24 

मधील :चचंोल7 तलावाची कमान चांग!या व 

अrयाधFुनक पJदतीची उभारणे. 

17 

ए#$ल   

1018 

20/04/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

7. @ी. रंगनाथ कारभार; औट;, यांजकडून :- 

$भाग @. 84 मJये जो भखुंड पा	लकेचा आहे rया 

भखुंडावर अ�यवत $कारच े नागर7 #वरंगळुा क� P 

तयार करणे. 

18 

ए#$ल   

1019 

20/04/2016 

मजंूर 

 

8. @ी. रंगनाथ कारभार; औट;, यांजकडून :- 

$भाग @. 84 मJये सेZटर 4  येथ े	सडकोकाल7न 

मलFन:4सारण वा�ह%या आहेत rया बदलणे. 

19 

ए#$ल   

1020 

20/04/2016 

मजंूर 

 

9. @ी. रंगनाथ कारभार; औट;, यांजकडून :- 

$भाग @. 84 मधील  सेZटर 4  मJये अ�यावत 

$कारच ेशौचालय बांधणे. 

20 

ए#$ल   

1021 

20/04/2016 

मजंूर 

 

10. @ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :-  
$भाग @. 11 साईनाथवाडी जयभवानी 

चाळीतील व पsरसरातील एम.एस.ई.बी. या 

लाईन अडंर�ाऊंड क5न पोल हट#वणे. 

21 

ए#$ल 

20/04/2016 सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

11. @ी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :-  
$भाग @. 11 साईनाथवाडी, छ?पती कॉलनी 

व ऐरोल7 गांव येथील गटाराची द5ु4ती क5न 

बं�द4त करणे. 

22 

ए#$ल 

20/04/2016 सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

12. @ी. आकाश बाळकृLण मढवी, यांजकडून :- 
$भाग @. 14, से. 20 टोपाझ सोसायट7या 

बाजूला नवीन हायमा4ट बस#वdयात यावे. 

23 

ए#$ल 

20/04/2016 सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

13. @ी. आकाश बाळकृLण मढवी, यांजकडून :- 
$भाग @. 14, से. 20 एरोल7 मधील 

हायटे%शन खाल7ल उ�यान न|याने #वकसीत 

करdयात याव.े 

24 

ए#$ल 

20/04/2016 सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

14. @ी. आकाश बाळकृLण मढवी, यांजकडून :- 
$भाग @. 14, से. 20 ऐरोल7 येथील 

4मशानभुमीत :चमणी बसवून 4मशानभुमीची 

द5ु4ती करdयात यावी. 

25 

ए#$ल 

20/04/2016 सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 
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15. सौ. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

$भाग @. 1, ई\वरनगर येथ े बॉबी चाळ, 

महाल`मी चाळ त े बाल7नगर, ओमकृपा चाळ 

येथील गटाराची द5ु4ती क5न तथे ेहेवीडयटु7 गटार 

rयावर 4लबॅ टाकणे. 

26 

ए#$ल   

1022 

20/04/2016 

मजंूर 

 

16. सौ. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

$भाग @. 1, मJये उLर भारतीय चाळ त े

ई\वरनगर म�ुय र4rयापय�त हेवीडयटु7 गटार 

बांधणे. 

27 

ए#$ल   

1023 

20/04/2016 

मजंूर 

 

17. सौ. उPवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

$भाग @. 1, मJये ई\वरनगर येथे अमतृधाम 

सोसायट7, माऊल7सदन चाळ व ई\वरनगर 

Dॉ%सफाम'र जवळ या �ठकाणांवर चावडी बांधणे. 

28 

ए#$ल   

1024 

20/04/2016 

मजंूर 

 

18. सौ. तनुजा @ीधर मढवी, यांजकडून :-  

$भाग @. 83, जुईनगर मधील सोसायटयांच े

भखुंड @मांक, नांव व पणु' जुईनगरच े नकाश े व 

र4rयांची नांवे असलेले रे�डयमचे फलक र4rयांया 

कडनेे बसवावे. 

29 

ए#$ल   

1025 

20/04/2016 

मजंूर 

 

19. सौ. तनुजा @ीधर मढवी, यांजकडून :- 

$भाग @. 83, जुईनगर येथील मलFन:4सारण 

वा�ह%या 12 वषा'पवुO टाक!या होrया rया 

वेळेपासनू आता बtयाच इमारती व लोकस�ंया 

वाढुन सांडपाणी व मलम?ु यांची |या1ती 

वाढ!यामळेु बtयाचदा मलFन:4सारण वा�ह%या 

तुबंनु र4rयावर घाण पाणी वाहून दगु�धी येत े

_हणून सदर जु%या मलFन:4सारण वा�ह%या 

बदलनू मोठया आकाराया वा�ह%या टाकणे. 

30 

ए#$ल   

1026 

20/04/2016 

मजंूर 
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20. सौ. तनुजा @ीधर मढवी, यांजकडून :- 

$भाग @. 83, ला लागनु असले!या मोठया 

ना!यात खारफुट7 वाढ!याने rयाची साफसफाई 

होत नाह7 तर7 नागsरकांया आरोvयाया 

�हतासाठw व पढेु पामबीच पय�त र4ता 

वाढ#वdयाया �Cट7ने नवीन मुबंईत खाडीया 

भागात #वमानतळ बन#वताना जशी खरफुट7ची 

अडचण दरु केल7 जाणार आहे rयाच अनषुगंाने 

सदर �ठकाणचा खारफुट7चा मदुदा सोडवनू 

रखडलेल7 #वकास कामे मजंुर करावीत व सभंा|य 

उपाय क5न नागsरकांना होत असले!या ना!यांया 

दगु�धीचा ?ास कमी करावा. 

31 

ए#$ल   

1027 

20/04/2016 

मजंूर 

 

21. @ी. �वनोद �वनायक RहाS,े यांजकडून :- 

माझी आई 4व:ग'य सौ. #वजयाताई #वनायक _हा? े

माजी महापौर नवी मुबंई यांया काय'काळात 

1996-97 मJये करावेगावात 8 लाख 	लटर 

0मतचे ेभ	ुमगत व 4 लाख 	लटर 0मतचे ेउ ा 

4तर7य जलकंुभ बांधdयात आले  असनु rयावेळी 

_हणजेच 1996-97 साल7 करावे नागर7 आरोvय 

क� Pाया न�दणी नसुार 9326 एवढ7 लोकस�ंया 

होती. तसेच आज 2015-16 साल7 करावेनागर7 

आरोvय क� Pाया न�दणी नसुार करावेगावाची 

आजची लोकस�ंया 30,000 एवढ7 आहे. _हणजेच 

साधारणपणे 1996-97 सालया तलुनेत आजची 

लोकस�ंया Fतप�ट7ने वाढलेल7 आहे. rयामळेु 

करावे गावासाठw असलेला जलसाठा अपरुा असनु 

तसेच भ#वCयात शासनातफV  $क!प�4तांची 

गरजेपोट7 बांधकामे Fनय	मत करdयाच े धोरण 

असनु rयामळेु अजुन लोकस�ंया वाढणार आहे. 

तर7 या सव' बाबींचा #वचार करता करावेगावामJये 

10 लाख 	लटर 0मतचे ेभ	ुमगत व 5 लाख 	लटर 

0मतचे ेउच 4तर7य जलकंुभ बांधणे. 

32 

ए#$ल   

1028 

20/04/2016 

मजंूर 
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22. @ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

$भाग @. 54, से. 28 व 29 मधील नागर7 

व4तीतनु वाहणारा एकमेव उघडा नाला असनु rया 

उघडया ना!यामळेु ना!याया दो%ह7 बाजूस 

राहणाtया पsरसरात डासांचा आ3ण घाणीचा मोठया 

$माणात $ादु'भाव वाढलेला आहे. rयामळेु तथेील 

नागर7कांना ड�ग,ू मलेर7या या सार�या साथीया 

रोगांना सामोरे जावे लागत आहे. तर7 हा उघडा 

नाला ब�ंद4त करdयासाठw सदर बाबत योvय ती 

काय'वाह7 करणे. 

33 

ए#$ल   

1029 

20/04/2016 

मजंूर 

 

23. @ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

$भाग @. 54, से. 28 मधील डॉग क� P त े

मलFन:4सारण क� Pापय�तया पदपथालगत सलुभ 

शौचालय (ई टॉयलेट ) उभारdयात यावे जेणेक5न 

तथेील सकाळ सJंयाकाळ फेरफटका मारणारे 

नागर7क, वsरCठ र�हवाशी, खास क5न म�हला वग' 

तसेच काह7 सोसायट7च े सरु0ा र0क, घरकाम 

करणाtया मोलकरणी यांची कुचंबना होणार नाह7 व 

इतर4थ आडोशाला होणार7 घाण न होता पsरसर 

4वछ व आरोvयदायी राहdयास मदत होईल तर7 

सदर शौचालयाची FनमOती |हावे. 

34 

ए#$ल   

1030 

20/04/2016 

मजंूर 

 

24. @ी. श�शकांत हंबीरराव राऊत, यांजकडून :- 

$भाग @. 54, से. 29 मधील डायमडं गहृFनमा'ण 

स4ंथा त े 	सट7 कॉन'र 1 या पाठwमागील बाजुस 

500 	मटर x 20 	मटरचा D7बे!ट असनु D7बे!ट 

लगत असणाtया ना!यामधनु सतत सोसायट7मJये 

येणाtया #वषार7 सापांचा व भरुटया चोरांचा 

$ादु'भाव वाढ!याने तथेील नांगsरकांमJये 	भतीच े

वातावरण तयार झालेले आहे. हा ?ास कमी 

होdयासाठw नाला व D7बे!टया मधुन 20 x 500 

	मटर लांबीची व 6 फुट उंचीची 	भतं बांधणे. 

35 

ए#$ल   

1031 

20/04/2016 

मजंूर 
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25. सौ. उषा कृLणा पाट;ल, यांजकडून :- 

$भाग @. 33, मJये 	सडकोने #वक	सत केले!या 

घणसोल7 #वभागातील सेZटर 1 त े सेZटर 9 या 

मोठया 0े?ात एकह7 साव'जFनक $साधन गहृाची 

तरतदू करdयात आलेल7 नस!याने या पsरसरात 

|यापार उद7म, मोल मजुर7 कारणा4तव येणाtया 

आबाल वJृद नागsरकांची, #वशषेत: म�हला वगा'ची 

कुचंबना होत.े rयामळेु याच े दCुपsरणाम 4व5प 

_हणजे पsरसरात साव'जFनक $साधन गहृाची 

वानवा अस!याने सबं:ंधतांकडून या �ठकाणाया 

आसपासया काह7 अ#वक	सत मोकळया भखुंडाचा 

तसेच पावसाळी ना!याकडील जागांचा वापर 

नसै:ग'क #वधी पार पाडdयासाठw केला जात 

अस!याच े �दसनू येत.े तर7 या #वषयाची न�द 

घेऊन जन�हताथ' तातडीने महापा	लकेला 	सडकोने 

उ�यानासाठw �दले!या सेZटर 4 आ3ण सेZटर 5 

मधील भखुंडाया कोपtयाकडील बाजूस साव'जFनक 

सलुभ $साधन गहेृ बांधणे. 

36 

ए#$ल   

1032 

20/04/2016 

मजंूर 

 

26. सौ. उषा कृLणा पाट;ल, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेने घणसोल7 #वभाग 

|यFतर7Zत शहरात सव' #वभागांमJये #वरंगळुा 

क� Pाची उभारणी केलेल7 आहे. rयामळेु महापा	लका 

�ह हेतपुवु'कतनेे घणसोल7 #वभागातील जनत$ेती 

सापrन भावाची भावना बाळगत अस!याचा 

नकाराrमक सदेंश करदाrया जनतमेJये पोहचत 

आहे. तर7 या #वषयाची दखल घेऊन तातडीने 

महापा	लकेला 	सडकोने उ�यानांसाठw �दले!या 

सेZटर 4 भखुंडावर #व5गळुा क� Pाची उभारणी 

करणे. 

37 

ए#$ल   

1033 

20/04/2016 

मजंूर 
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27. @ी. 'नवUृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

$भाग @. 29, घणसोल7 2 या $भागात सफाई 

कामगारांची स�ंया कमी आहे. rयामळेु साफसफाई 

योvय $कारे होत नाह7. गावठाण भाग अस!यामळेु 

गटारांची स�ंया मोठया $माणात आहे. लहान 

गटारांची स�ंया मोठया $माणात अस!यामळेु 

गटारांची साफसफाई होत नाह7 rयामळेु मलेsरया 

ड�vयचुे $माण नेहमीचेच आहे. शहर7 भागातील 

सफाई कामगारांया सखंेया नॉ_स $माणे 

गावठाण व झोपडप�ट7तील सफाई कामगारांची 

स�ंया आहे. परंत ू येथील कामाच े 4व5प वेगळे 

आहे. व4तिु4थती वेगळी आहे. गावठाण भाग व 

झोपडप�ट7 भाग यातील $rयेक $भागाची �हच 

व4तिु4थती आहे. �हच सम4या आहे.  $भाग @. 

29, मधील सफाईकामगारांची स�ंया 26 आहे व 

ती कमी आहे. ती 10 कामगारांने वाढ#वdयात 

यावे. 

38 

ए#$ल   

1034 

20/04/2016 

मजंूर 

 

28. @ी. 'नवUृी शंकर जगताप, यांजकडून :- 

$भाग @. 29, घणसोल7 2 या $भागातील 

छ?पती 	शवाजी महाराज तलावापासनू पि\चमेकड े

खाडीपय�त नसै:ग'क पावसाळी पाणी वाहून नेणारा 

नाला आहे. व सJया �ह ना!यातनू सांडपाणी 

वाहून जात आहे. या ना!याया  बाजूला तीन 

बावडी, _हा? ेआळी, जयMी नगर �ह नगरे आहेत 

पावसाळयात या ना!यातनू मोठया $माणात पाणी 

येत अस!यामळेु या नगरांत नेहमीच पाणी भरत 

असत.े व येथील राहणाtया नागsरकांच े मोठया 

$माणात नकुसान होत असत.े पावसाळयात 

होणार7 गरैसोय व नकुसान होव ू नये _हणून या 

ना!याच ेबांधकाम करणे. 

39 

ए#$ल   

1035 

20/04/2016 

मजंूर 

 

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

$भाग @. 2, रामनगर मधील बोरला तलाव 

येथे जेCठ नागsरकांसाठw बठैकpची |यव4था 

क5न शडे बांधणे. 

40 

ए#$ल   

1036 

20/04/2016 

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

$भाग @. 2, रामनगर येथील अतंग'त 

र4rयांच ेकॉR@ट7करण करणे. 

41 

ए#$ल   

1037 

20/04/2016 

मजंूर 

 

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

$भाग @. 2, रामनगर मधील समाजमं�दर 

G+2 बांधणे. 

42 

ए#$ल   

1038 

20/04/2016 

मजंूर 

 

32. सौ. म'नषा श�शकात भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @.48, पावणेगांव येथील महानगरपा	लका 

भखुंडावर र�हवाशी व एम आय डी सी #वभाग 

साठw #वभाग काया'लय बांधणे. 

43 

ए#$ल   

1039 

20/04/2016 

मजंूर 

 

33. सौ. म'नषा श�शकात भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @.48, पावणेगांव $ाथ	मक शाळेमJये 

इं�जी सेमी इं�जी माJयमची बालवाडी स5ु करणे. 

44 

ए#$ल   

1040 

20/04/2016 

मजंूर 

 

34. सौ. म'नषा श�शकात भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @.48, M	मकनगर $ाथ	मक शाळेमJये 

�हदं7 माJयमची $ाथ	मक पवु' $ाथ	मक वग' स5ु 

करणे. 

45 

ए#$ल   

1041 

20/04/2016 

मजंूर 

 

35. @ी. हVरWचAं आXमाराम भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @. 59, जुहूगांव-2, मधील राधाकृCण 

म�ंदराजवळची व आनदं भवन त े यशवतं महाद ू

भोईर Fनवास  येथील कमी |यासाची 

मलFन:4सारण वा�हनी काढून तथे े मोठया 

|यासाची मलFन:4सारण वा�हनी बस#वणे व तथेील 

फुटपाथची द5ु4ती क5न तथेे इंटरलॉक बस#वणे. 

46 

ए#$ल   

1042 

20/04/2016 

मजंूर 

 

36. @ी. हVरWचAं आXमाराम भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @. 59, जुहूगांव-2, से. 10 वाशी नवी 

मुबंई येथील MJदा अपाट'म�ट येथील फुटपाथची 

द5ु4ती क5न तथे ेइंटरलॉक बस#वणे. 

47 

ए#$ल   

1043 

20/04/2016 

मजंूर 

 

37. @ी. हVरWचAं आXमाराम भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @. 59, जुहूगांव-2, से. 11 वाशी नवी 

मुबंई येथील गावदेवी मदैानातील बठैक 4टँडची 

द5ु4ती क5न rयावर शडे बस#वणे. 

48 

ए#$ल   

1044 

20/04/2016 

मजंूर 
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38. @ी. रमेश चAंकांत डोळे, यांजकडून :- 
$भाग @. 26, नवी मुबंई महानगरपा	लका शाळा 

@मांक 39 हनमुाननगर(महापे) व शाळा @. 41 

अडवल7-भतुावळी या शाळेमJये $योगशाळा चाल ू

करणे. 

  49 

ए#$ल   

1045 

20/04/2016 

मजंूर 

 

39. @ी. रमेश चAंकांत डोळे, यांजकडून :-  
$भाग @. 26, महापे अडवल7 भतुावळी गाव 

येथील Mीमती अनसुया तबाले यांया घरापासनु त े

Mी नर�P खुलात चाळ पय�त जुने खुले गटार असनु 

rयाची अrयतं दरुाव4था झाल7 आहे rयामळेु 

गटारातील घाण पाणी र4rयावर येत.े rयामळेु 

तथेील र�हवाशांचा आरोvयाचा $\न Fनमा'ण झाला 

आहे. तर7 तथेे नवीन ब�ंद4त गटार बांधणे. 

50 

ए#$ल   

1046 

20/04/2016 

मजंूर 

 

40. @ीम. ऋचा रामचAं पाट;ल, यांजकडून :-  
$भाग @.79, शांतीवन सोसायट7 सेZटर 7 

सानपाडा त े जुईनगर रे!वे Dकॅ दर_यान र4ता 

दभुाजकावर परॅाबॉल7क कॅब 4टोन बस#वणे. 

51 

ए#$ल   

1047 

20/04/2016 

मजंूर 

 

41. @ीम. ऋचा रामचAं पाट;ल, यांजकडून :- 
$भाग @.79, कै. 	सताराम मा4तर उ�यान सेZटर 

7 सानपाडा येथे ओपन िजम सकं!पना राब#वणे. 

52 

ए#$ल   

1048 

20/04/2016 

मजंूर 

 

42. @ीम. ऋचा रामचAं पाट;ल, यांजकडून :- 
$भाग @.79, भखुंड @. 1, सेZटर 11 सानपाडा 

त े भखुंड @. 11 सेZटर 11 सानपाडा मागील 

बाजूस ना!याला लागनू र4ता बन#वणे. 

53 

ए#$ल   

1049 

20/04/2016 

मजंूर 

 

43. सौ. @Zदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 
$भाग @. 94, सेZटर 10, ने5ळ येथील साईबाबा 

हॉटेल त ेगडु#वल आकV डपय�त (ने5ळ 4टेशन रोड) 

	सडकोची मलFन:4सारण वा�हनी 	सडको काल7न 

आहे तर7 ती न|याने मोठw टाकणे. 

54 

ए#$ल   

1050 

20/04/2016 

मजंूर 
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44. सौ. @Zदा साजुराम गवस, यांजकडून :- 
$भाग @. 94, सेZटर 10, येथील नागर7 

सरु/0ततेया �Cट7कोनातनू व कायदा स|ुयव4थेस 

सहकाय' होdयासाठw साईबाबा हॉटेल त े4टेशन रोड 

व ह.भ.प.क�डाजी बाबा डरेे  माग', त े 	शवशZती 

अपाट'म�ट पय�तया र4rयालगत असणाtया 

#वजेया खांबावर सी.सी.ट7.|ह7. (CCTV) कॅमेरे 

बस#वणे. 

55 

ए#$ल   

1051 

20/04/2016 

मजंूर 

 

45. सौ. [पाल; \क]मत भगत, यांजकडून :- 
$भाग @. 96, सेZटर 16, ने5ळ मधील 

सभंाजीराजे उ�यानातील गेट आ3ण सरं0क 	भतं 

तटुलेल7 अस!यामळेु भटकp कु?ी मोठया $माणावर 

	शरकाव क5न उ�यानात खेळत असले!या 

मलुांया व rयांया पालकांवर भुकुंन अगंावर 

धावनू जातात. काह7 वेळा तर त े कु? े काह7 

नागsरकांना चावले ह7 आहेत. तसेच रा?ी, अपरा?ी 

काह7 समाजकंटक नशा करdयासाठw उ�यानात 

येतात rयामळेु 4थाFनक नागsरकांनी याबाबत 

मा¥याकड े लेखी त@ारह7 केल7 आहे तर7 आपण 

लहान मलेु व rयांया पालकांची सरु/0तता ल0ात 

घेऊन सभंाजीराजे उ�यानात सरु0ा र0क नेमणे. 

56 

ए#$ल   

1052 

20/04/2016 

मजंूर 

 

46. सौ. [पाल; \क]मत भगत, यांजकडून :- 
$भाग @. 96, सेZटर 18, ने5ळ येथील डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर उ�यान व आसाराम बाप ू

उ�यान येथ े आसन |यव4था व छोट7 खेळणी 

बस#वणे. 

57 

ए#$ल   

1053 

20/04/2016 

मजंूर 

 

47. सौ. [पाल; \क]मत भगत, यांजकडून :- 
$भाग @. 96, सेZटर 16 ए, ने5ळ येथील 

	मनाताई ठाकरे मदैानाची आतील जागा लेवल 

मJये नस!यामळेु व आतील पाणी बाहेर 

जाdयाकर7ता छोटे गटार नस!यामळेु पावसाचे 

पाणी तथेेच तुबंनु राहत े rयामळेु तथे े :चखल 

होऊन डास व मछरांची पदैास होत.े तर7 आपण 

सदर मदैानाया आतमJये सरं0क 	भतंीया 

शजेार7 छोट7 गटारे बांधणे. 

58 

ए#$ल   

1054 

20/04/2016 

मजंूर 
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48. सौ. संगीता �दल;प बो^हाड,े यांजकडून :- 
$भाग @. 76, सानपाडा पो	लस ठाणे त े

	सJद7#वनायक को.ऑ.हौ.सो सेZटर 8, समोर7ल 

र4ता डांबर7करण करणे. 

59 

ए#$ल   

1055 

20/04/2016 

मजंूर 

 

49. सौ. संगीता �दल;प बो^हाड,े यांजकडून :- 
$भाग @. 76, सानपाडा रे!वे 4टेशन सेZटर 3 त े

सानपाडा ओ|हर ubज सेZटर 8, पय�त रे!वेDकॅया 

बाजूला F.R.P. �ील बस#वणे. 

60 

ए#$ल   

1056 

20/04/2016 

मजंूर 

 

50. सौ. संगीता �दल;प बो^हाड,े यांजकडून :- 
$भाग @. 76, मJये सपंणु' र4rयांना माग'दश'क 

फलक बस#वणे. 

61 

ए#$ल   

1057 

20/04/2016 

मजंूर 

 

51. सौ. संगीता संद;प RहाS,े यांजकडून :-  

$भाग @. 45, मJये एम.एस.ई.बी., 

एम.ट7.एन.एल तसेच महानगरपा	लका यांनी 

बtयाच �ठकाणी $भागामधील र4rयामJये 

खोदकाम के!याने सदर र4rयांची दरुाव4था 

झाल7 आहे. तर7 सदर $भागातील संपुण' 

र4rयांच ेडांबर7करण करणे. 

62 

ए#$ल   

1058 

20/04/2016 

मजंूर 

 

52. सौ. संगीता संद;प RहाS,े यांजकडून :-  

$भाग @. 45 मधील बस डपेोची झालेल7 

दरुाव4था पाहता सदर बस डपेोमJये संपुण' 

र4rयांच े कॉR@ट7करण करdयाची गरज आहे 

तर7 सदर बस डपेोच े कॉR@ट7करण व मु�य 

$वेश�वार ह7 कामे करणे. 

63 

ए#$ल   

1059 

20/04/2016 

मजंूर 

 

53. सौ. संगीता संद;प RहाS,े यांजकडून :-  

$भाग @. 45, सेZटर 3 मधील मोकळया 

भुखडंावर नागsरकांया सोयीसाठw 

|यायामशाळा व बहुउददेशीय इमारत बांधणे. 

64 

ए#$ल   

1060 

20/04/2016 

मजंूर 

 

54. @ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 
$भाग @. 55, भखुंड @. 25, सेZटर 11 येथ े

R@केट मदैान #वकसीत करणे. 

65 

ए#$ल   

1061 

20/04/2016 

मजंूर 
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55. @ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 
$भाग @. 55, सेZटर 11, भखुंड @. 19 सी व 

19 सी-1 या भखुंडावर इं%डोअर 4टेडीयम, 

ि4व	मगं पलु तसेच |यायामशाळा बांधणे. 

66 

ए#$ल   

1062 

20/04/2016 

मजंूर 

 

56. @ी. मुनावर पटेल, यांजकडून :- 
$भाग @. 55, खरैणे गांव येथील दफनभमुीमJये 

पे|हर xलॉक इंटरलॉक बसवनू पदपथाच ेबांधकाम 

करणे. 

67 

ए#$ल   

1063 

20/04/2016 

मजंूर 

 

57. डॉ. जयाजी के नाथ, यांजकडून :-  

$भाग @. 104, सी.बी.डी. बेलापूर मधनू 

जाणाtया मJयवतO ना!याची गे!या 10 

वषा'पासून द5ु4ती झालेल7 नस!यामुळे 

सदरया भागामJये भरपूर पाणी व दगु�धीचे 

सा¦ा§य पसरलेले आहे. तर7 सदरया 

ना!यामJये होणारे मछर व दगु�धी पासुन 

मुZतता 	मळवी याकर7ता ना!याची द5ु4ती 

क5न दो%ह7 बाजूया 	भतंी वाढवून 

सुशो	भकरण करणे. 

68 

ए#$ल   

1064 

20/04/2016 

मजंूर 

 

58. डॉ. जयाजी के नाथ, यांजकडून :-  

$भाग @. 104, मJये अनेक नागsरकांची 

मागणी असून न|या मंुबईतील नागsरकाच े

4वा4 थ चांगले राहdयासाठw सेZटर 4,5,6 व 

8बी मधील उ�यानामJये ओपन िजमच े

सा�हrय बस#वणे. 

69 

ए#$ल   

1065 

20/04/2016 

मजंूर 

 

59. डॉ. जयाजी के नाथ, यांजकडून :-  

$भाग @. 104, मJये सेZटर 4,5,6 व 8बी 

मधील नागsरकांची गे!या अनेक वषा'ची 

लाय%स पाक'  मJये #वरंगळुा क� P बांधdयासाठw 

मागणी असून तेथे #वरंगुळा क� P बांधनू जेCठ 

नागsरकांना �दलासा �यावा. 

70 

ए#$ल   

1066 

20/04/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

60. @ी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 
$भाग @. 107, सेZटर 15 सी.बी.डी. येथ े

	सFनयर 	सट7झन यांची सेफ वॉक स4ंथा असनु 

सदर स4ंथा #व#वध समाजपयोगी काय'@म करत 

असत.े या स4ंथेमाफ' त समाजातील #व#वध 

वयोवJृद |यZती सकाळी व सJंयाकाळी जॉगींग 

करdयाकर7ता तसेच मनोरंजनाकर7ता येत 

असतात. सदर �ठकाणी नवी मुबंईया भषुणात 

एक मानाचा तरुा _हणून कॉमन मनॅ चा पतुळा 

उभारणे. 

71 

ए#$ल   

1067 

20/04/2016 

मजंूर 

 

61. @ी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 
$भाग @. 107, सेZटर 15 सी.बी.डी. बेलापरू येथे 

वन टाईम 1लFॅनगं अतंग'त बन#वdयात आले!या 

र4rयावर वाहनांची वद'ळ व वेग जा4त अस!याने 

अपघात होdयाची शZयता आहे. rयामळेु सदर 

र4rयावर #व#वध �ठकाणी 4पीड bेकस' बस#वणे. 

72 

ए#$ल   

1068 

20/04/2016 

मजंूर 

 

62. @ी. �दपक रघुनाथ पवार, यांजकडून :- 
$भाग @. 107, मधील सेZटर 15 सी.बी.डी. 

बेलापरू मJये जॉगस' पाक'  येथे 	सFनयर 	सट7झन 

यांना बसdयासाठw ब�चेस बस#वणे. 

73 

ए#$ल   

1069 

20/04/2016 

मजंूर 

 

63. सौ. सरोज रो�हदास पाट;ल, यांजकडून :- 
$भाग @. 101, मधील आ�ोळी गावातील 

�ाम4थांसाठw व र�हवाशांसाठw 4वतं? नवीन 

4मशानभमुी बन#वणे. 

74 

ए#$ल   

1070 

20/04/2016 

मजंूर 

 

64. सौ. सरोज रो�हदास पाट;ल, यांजकडून :- 
$भाग @. 101, मधील आ�ोळी गाव उडडाण 

पलुाखाल7ल समाज म�ंदरामJये 4टेजया डा|या व 

उज|या बाजुला दोन खो!या (च�िजग 5मस') 

बन#वणे. 

75 

ए#$ल   

1071 

20/04/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

65. सौ. सरोज रो�हदास पाट;ल, यांजकडून :- 
$भाग @. 101, मधील आ�ोळी गावाजवळील 

सेZटर 30 व 31 मधील भखुंड @. 14 हा 

मदैानासाठw आर/0त असलेला भखुंड 	सडकोकडुन 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेकड े ह4तांतsरत क5न 

घेवनु सदर मदैानाच े सपाट7करण (समपातळी) 

क5न मदैानाचा #वकास करणे. 

76 

ए#$ल   

1072 

20/04/2016 

मजंूर 

 

66. @ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :-  

$भाग @. 49, सेZटर 9 व 10 येथे ओपन 

िजमसाठw जागा उपलxध क5न िजम चालु 

करणे. 

77 

ए#$ल   

1073 

20/04/2016 

मजंूर 

 

67. @ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :-  

$भाग @. 49, मJये अ�यावत वाचनालय 

अ¨या	सका उभारणे. 

78 

ए#$ल   

1074 

20/04/2016 

मजंूर 

 

68. @ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :-  

$भाग @. 49, मJये सव' र4rयावर 

सी.सी.�ट.|ह7 कॅमेरे बस#वणे. 

79 

ए#$ल   

1075 

20/04/2016 

मजंूर 

 

69. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 
$भाग @. 103, सीबीडी, सेZटर 8 आ�ट'स 

ि|हलेज येथ े मोठया $माणात वाहन पाRक' गची 

गरैसोय असनू rवsरत नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेया वतीने सोय करणे. 

80 

ए#$ल   

1076 

20/04/2016 

मजंूर 

 

70. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

$भाग @. 103, सीबीडी, सेZटर 8 आ3ण 8 

मJये ड�गरांया बाजूस अस!यामुळे 

चोर7माtयाचा मोठया ?ास होत आहे. _हणून 

संर0क 	भतं बांधणे. 

81 

ए#$ल   

1077 

20/04/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

71. सौ. सुरेखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

$भाग @. 103, सीबीडी, सेZटर 8 मधील 

झोपडपटट7मJये मोठया $माणात नवीन 

झोपडी वाढत असून $शासनाया Fनदश'नास 

देऊन सुJदा आतापय'त कोणrयाह7 $कारची 

कारवाई केलेल7 नाह7 _हणून शासनाया 

Fनयमा$माणे असले!या झोपडयांना संर0क 

	भतं बांधणे. 

82 

ए#$ल   

1078 

20/04/2016 

मजंूर 

 

72. @ी. «Öरकानाथ बाबू भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @. 30, मधील तळवल7 येथील 

4मशानभमुीची द5ु4ती करणे. 

83 

ए#$ल   

1079 

20/04/2016 

मजंूर 

 

73. @ी. «Öरकानाथ बाबू भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @. 30, मधील तळवल7 येथील साई 

एक#वरा चाळ येथील पदपथ व गटारावर कॉR@ट 

4लबॅ टाकणे. 

84 

ए#$ल   

1080 

20/04/2016 

मजंूर 

 

74. @ी. «Öरकानाथ बाबू भोईर, यांजकडून :- 
$भाग @. 30, घणसोल7 मधील सेZटर 15 व 16 

येथील र4ता आगर7 चौक, वशैाल7 uब!डींग त े

भमुीराज सोसायट7 पय'तया र4rयाचे डांबर7करण 

करणे. 

85 

ए#$ल   

1081 

20/04/2016 

मजंूर 

 

75. @ीम. मेघाल; मधकुर राऊत, यांजकडून :- 
$भाग @. 38, कोपरखरैणे, येथील सव' र4rयांवर 

सपंणू' खडड ेपडले अस!याने पावसाळया आधी सव' 

र4rयांवर7ल खडड े बजुवनू rयावर गFतरोधक 

टाकणे. 

86 

ए#$ल   

1082 

20/04/2016 

मजंूर 

 

76. @ीम. मेघाल; मधकुर राऊत, यांजकडून :- 
$भाग @. 38, मJये 1 टZॅसी 4टडॅ व 1 sर0ा 

4टडॅ आहेत, सदर �ठकाणी अन:धकृत 4टॉल 

आहेत त ेहटवनू rयाचे सशुो	भकरण करणे. 

87 

ए#$ल   

1083 

20/04/2016 

मजंूर 

 

77. @ीम. मेघाल; मधकुर राऊत, यांजकडून :- 
$भाग @. 38, मJये छोटे खानी हॉकस' झोन 

(भाजीमाकV ट) आहे तो #वक	सत करणे. 

88 

ए#$ल   

1084 

20/04/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

 78. @ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 
$भाग @. 12 सेZटर 2 या �ठकाणी [ान�दप 

शाळेया मागील बाजूस असलेले उ�यान तसेच 

भारतरrन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर उ�यान मJये 

पाdयाची कमतरता अस!यामळेु 2 बोsरगंची 

पाdयची 4टोरेज |यव4था क5न देणे. 

89 

ए#$ल   

1085 

20/04/2016 

मजंूर 

 

79. @ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 
$भाग @. 12 सेZटर 2 मJये सदर �ठकाणी 2 

हायमा4टची |यव4था करणे. 

90 

ए#$ल   

1086 

20/04/2016 

मजंूर 

 

80. @ी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 
$भाग @. 12 सेZटर 2 या �ठकाणी $Fतभा 

सोसायट7 लगतया मोकळया भखुंडावर 

म�हलांसाठw म�हला उ�योग भवन 4थापन करणे. 

91 

ए#$ल   

1087 

20/04/2016 

मजंूर 

 

81. सौ. सायल; नारायण �शदें, यांजकडून :-  

$भाग @. 37 मधील 1लॉट नं. 34 ते 37 

पय�त असले!या पदपथांची द©ु4ती करणे. 

92 

ए#$ल   

1088 

20/04/2016 

मजंूर 

 

82. सौ. सायल; नारायण �शदें, यांजकडून :-  

$भाग @. 37 मधील 1लॉट नं. 48 ते 49 

सनी टॉवर समोर7ल गटर हेवी डयूट7 वर 

बन#वणे. 

93 

ए#$ल   

1089 

20/04/2016 

मजंूर 

 

83. सौ. सायल; नारायण �शदें, यांजकडून :-  

$भाग @. 37 मधील सेZटर-1, 1लॉट नं. 83 

आ	श'वाद कॉ_1लेZस समोर7ल पदपथांची 

द©ु4ती करणे. 

94 

ए#$ल   

1090 

20/04/2016 

मजंूर 

 

84. @ीम. वैशाल; तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 
$भाग @. 51, सेZटर -12 व 10 या मधोमध 

असणा-या कृCणा सोसायट7या बाजूला असलेला 

नाला ब�ंद4त क©न rयायावर गाड'न Rकंवा 

पाRक' गची |यव4था करणे. 

95 

ए#$ल   

1091 

20/04/2016 

मजंूर 

 

85. @ीम. वैशाल; तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 
$भाग @. 51, मJये मयूर अपाट'म�ट सोसा., त े

महाराCD को.ऑ. बँक पय'त हेवी डयटु7 गटर 

बांधणे. 

96 

ए#$ल   

1092 

20/04/2016 

मजंूर 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

86. सौ. नेSा आ�शष �शकc , यांजकडून :- 
$भाग @. 91 मधील ग5ुनानक उ�यानातील जेCठ 

नागsरक #वरंगळुा क� Pची दरुाव4था झालेल7 आहे. 

सदरच े जेCठ नागsरक #वरंगळुा क� Pाची इमारत 

तोडून क!पना चावला उ�यान Rकंवा ग5ुनानक 

उ�यानातील न#वन जेCठ नागsरक #वरंगळुा क� Pाची 

इमारत उभारणे. 

97 

ए#$ल   

1093 

20/04/2016 

मजंूर 

 

87. सौ. नेSा आ�शष �शकc , यांजकडून :- 

$भाग @. 91 मधील सेZटर-13, 17, 19 व 

21 येथील चौकांच े कॉ@pट7करण करdयात 

यावे. तसेच $भागातील सक' ल यांच े

सुशो	भकरण करणे. 

98 

ए#$ल   

1094 

20/04/2016 

मजंूर 

 

88. सौ. नेSा आ�शष �शकc , यांजकडून :- 

"पार	सक �हल या �ठकाणी जेCठ नागsरक व 

वाकस' हे फेरफटका मारdयासाठw सकाळया 

वेळेस जातात. काह7 वेळेस या�ठकाणी rयांच े

काय'@म आयोिजत केले जातात. या 

काय'@मासाठw या �ठकाणी ॲ_पी :थएटर 

बांधdयात याव े

99 

ए#$ल 

1095 

20/04/2016 

मागे 

घेतला 

89. सौ. 'नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 
$भाग @. 52 मJये डी माट' 	सvनल त े जामा 

मि4जद या रोडवर7ल गटर हेवी डयटु7 क5न र4ता 

5ंद7करण करणे. 

100 

ए#$ल   

1096 

20/04/2016 

मजंूर 

 

90. सौ. 'नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 
$भाग @. 52, सेZटर-15 येथील रो हाऊस 1लॉट 

न.ं 57 त े69 या समोर7ल गटर हेवी डयटु7 क©न 

र4ता 5ंद7करण करणे. 

101 

ए#$ल   

1097 

20/04/2016 

मजंूर 

 

91. सौ. 'नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 
$भाग @. 52, Zला	सक 4कायलाक'  1लॉट न.ं 21 

त े सेZटर-15 गाड'न मधील  जाणा-या रोडवर7ल 

गटर हेवी डयटु7 क5न तसेच र4ता 5द7करण 

क5न करणे. 

102 

ए#$ल   

1098 

20/04/2016 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
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92. सौ. पुजा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 
$भाग @. 71 मJये बगाड े पsरसर येथील रमेश 

सयु'वशंी यांया घरापासनू त े रवी पाटवळे यांया 

घरापय�त गटारे व पदपथ सधुारणे. 

103 

ए#$ल   

1099 

20/04/2016 

मजंूर 

 

93. सौ. पुजा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 
$भाग @.71 मJये हनमूान नगर येथील अबंाबी 

जनरल 4टोअस' त े कै.ओकार	सगं धमा'जी मेढ़कर 

शाळेपय'तची गटारांची सधुारणे. 

104 

ए#$ल   

1100 

20/04/2016 

मजंूर 

 

94. सौ. पुजा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 
$भाग @. 71, मJये हनमूान नगर येथील 

सजंीवनी Zलॉर7 ये:थल पsरसरातील पदपथाची 

सधुारणे. 

105 

ए#$ल   

1101 

20/04/2016 

मजंूर 

 

95. सौ. अजंल; अजय वाळंुज, यांजकडून :-  

आरोvयाशी Fनगडीत अस!याने मछरांसाठw 

संJयाकाळी फो:गगं / फवारणी कायम 

4व5पात करणे. 

106 

ए#$ल   

1102 

20/04/2016 

मजंूर 

 

96. सौ. अजंल; अजय वाळंुज, यांजकडून :- 
$भाग @. 62 मधील स�ट लॉर�स शाळेनजीक 

असलेला नाळा जो ब�ंद4त करणे. 

107 

ए#$ल   

1103 

20/04/2016 

मजंूर 

 

97. सौ. अजंल; अजय वाळंुज, यांजकडून :- 
$भाग @. 62 मधील सव' उ�यानामJये 

बोअरवेलची |यव4था करणे. 

108 

ए#$ल   

1104 

20/04/2016 

मजंूर 

 

98. @ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
$भाग @. 97 ने5ळ, सेZटर-18 येथील यशवतं 

	शदें माग', #व�याभवन शाळेसमोर7ल पदपाथ बरेच 

�ठकाणी उखडल7 गेल7 आहेत तसेच rयाया 

वरया गटाराची झाकणे तटुल7 आहेत तर7 rयाची 

rवर7त द©ु4ती करणे. 

109 

ए#$ल   

1105 

20/04/2016 

मजंूर 

 

99. @ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
$भाग @. 97, ने5ळ, सेZटर-18 येथील �दपसागर 

सोसायट7या समोरया गटाराची लोखंडी जाळी 

चोर7स गेलेल7 आहे तर7 rयायावर नवीन जाळी 

तातडीने बस#वणे. 

110 

ए#$ल   

1106 

20/04/2016 

मजंूर 

 

 



अ. 

�. 

नगरसेवकांची नांवे आ<ण सं=>?त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ"ाय 

100. @ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
$भाग @. 97 ने5ळ, सेZटर-18ए मधील हषा 

बा!या ठाकूर उ�यानामJये सJंयाकाळ नतंर अधंार 

झा!यावर काह7 गदु'ले तथेे चरस, गां§या 

करdयासाठw तसेच काह7 त©ण दा© #पdयासाठw 

उ�यानामJये बसतात rयाचा उ�यानाया 

आजूबाजूला राहणा-या र�हवाशांना rया गोCट7चा 

?ास सहन करावा लागत अस!याकारणाने सदर 

उ�यानामJये चांगले #व�यतु �दवे लावणे. 

111 

ए#$ल   

1107 

20/04/2016 

मजंूर 

 

101. सौ. लता भालचAं मढवी, यांजकडून :- 
$भाग @. 47 मधील कै.अdणासाहेब पाट7ल 

उ�यान सशुो	भकरण करणे. 

112 

ए#$ल   

1108 

20/04/2016 

मजंूर 

 

102. सौ. लता भालचAं मढवी, यांजकडून :- 
$भाग @. 47 मधील से|हरेज लाईन 

(मलFन:4सारण वा�ह%या) बदलणे. 

113 

ए#$ल   

1109 

20/04/2016 

मजंूर 

 

103 सौ. लता भालचAं मढवी, यांजकडून :- 
$भाग @. 47 मधील कै.अdणासाहेब पाट7ल 

उ�यानात बहुउ�दे	शय इमारत बांधणे. 

114 

ए#$ल   

1110 

20/04/2016 

मजंूर 

 

104 @ीम. दमयंती बबन आचरे, यांजकडून :- 

$भाग @. 43 मधील से.18, ©म नं.757 त े

813 समोर7ल गटारांवर हेवी डयुट7 करdयात 

यावे. 

115 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

105. @ीम. दमयंती बबन आचरे, यांजकडून :- 

"$भाग @. 43 मधील से.17 5म नं. 833 त े

757 समोर7ल गटारावर हेवी डयुट7 करdयात 

याव े

116 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

106. सौ. मो'नका लdमीकांत पाट;ल, यांजकडून :- 

"$भाग @. 28 अतंग'त सव' 4D7ट लाईट 

बदलून तेथे नवीन एल.ई.डी �दवे लावdयात 

यावेत व जूने खराब झालेले �ङ.पी बॉZस 

बदलून नवीन बॉZस लावdयात याव.े 

117 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 
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�दनांक 
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107. सौ. मो'नका लdमीकांत पाट;ल, यांजकडून :- 

"$भाग @. 28 अतंग'त पावसाळया पुवOची 

सव' कामे करdयात यावीत. उदा. तलाव, 

#वह7र7, नाले, गटार यांची सफाई करdयात 

यावी. 

118 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

108. @ी. लdमीकांत नामदेव पाट;ल, यांजकडून :- 

"$भाग @. 27 अतंग'त घणसोल7 गावाया 

सु5वातीला अजू'नवाडीजवळ असले!या 

ना!याची पावसाळयापूवO साफसफाई करdयात 

यावी. 

119 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

109. @ी. लdमीकांत नामदेव पाट;ल, यांजकडून :- 

"$भाग @. 27 मधील ना!यावर एम.एस.ई.बी 

या Dा%सफाम'र आहे rया Dा%सफाम'र भोवती 

सुर0ा 	भतं बांधdयात यावी. 

120 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

110. @ी. लdमीकांत नामदेव पाट;ल, यांजकडून :- 

"$भाग @. 27 पावसाळयापुवO $भागातील 

एम.एस.सी.बी �दवे बदलून एल.ई.डी �दवे 

लावdयात याव.े 

121 

ए#$ल   

 

20/04/2016 

सभागहृात 

उपि4थत 

नस!यामुळे 

बारगळला 

111. सौ. �दपाल; सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

$भाग @. 35 मJये असले!या शाळेच े मदैान 

भखूंड @.6 मदैानाचा #वकास क5न सरं0क 	भतं 

व भ|य |यासपीट बांधणे. 

122 

ए#$ल   

1111 

20/04/2016 

मजंूर 

 

112. सौ. �दपाल; सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

$भाग @. 35 घणसोल7 मधील नागर7 वसाहत 

0े?ाला लागनु वाहणा-या मोठया ना!यालगत 

नागर7कांसाठw जॉगींग Dकॅ करणे. 

123 

ए#$ल   

1112 

20/04/2016 

मजंूर 

 

113. सौ. �दपाल; सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

$भाग @. 35 घणसोल7 वसाहतीला लागनु 

असणा-या मोठया ना!यामJये असणारा गाळ 

काढून साफसफाई करावी व ना!याची पनु'बांधणी 

क©न rया ना!यालगत सरं0क 	भतं उभारणे. 

124 

ए#$ल   

1113 

20/04/2016 

मजंूर 
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114. @ी. eगर;श काfहा RहाSे, यांजकडून :- 

$भाग @. 95 मधील कै. प�ंडत रामा भगत 

उ�यानामJये #वरंगळुा क� P बांधणे. 

125 

ए#$ल   

1114 

20/04/2016 

मजंूर 

 

115. @ी. eगर;श काfहा RहाSे, यांजकडून :- 

$भाग @. 95 मधील म�ुय चौकांमJये LED 

®लड लाईट लावणे. 

126 

ए#$ल   

1115 

20/04/2016 

मजंूर 

 

116. @ी. eगर;श काfहा RहाSे, यांजकडून :- 

$भाग @. 95 मधील तरेणा शाळे समोर7ल 

दभुागीय र4ता पढेु जाउन गावदेवी म�ंदरासमोर 

एकेर7 होतो. सदर �ठकाणी Mीम. अनसुया बाबरुाव 

पाट7ल यांच े�ामपचंायत काल7न जुने घर असनू हे 

र4rयामJये 20 मीटर 5ंद7 पय�त आ!याने 

स�यि4थतीत रहदार7साठw फZत 10 मीटर ©ंद7चा 

र4ता उपलxध आहे. तर7, Mीम. अनसुया बाबरुाव 

पाट7ल यांना सदर घराबाबत पया'यी भखूंड देdयात 

येवनू सदर र4rयाची जागा मोकळी करावी _हणजे 

महानगरपा	लकेला र4rयाच ेकाम करणे. 

127 

ए#$ल   

1116 

20/04/2016 

मजंूर 

 

117. @ी. घन:शाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

महाराCD रा§याच ेमा.म�ुयम?ंी Mी.देव�P फडणवीस 

यांनी 31 �डस�बर 2015 पय�तची घरे अ:धकृत 

असे जाह7र केले असताना, नवी मुबंई 

महानगरपा	लका गावठाण व 	सडको भागातील 

वाढ7व बांधकांमाना चौपट करपा? म!ुय आकारत 

असनू सदर महानगरपा	लकेची भ	ुमका येथील 

नागsरकांवर अ%यायकारक असनू सदर वाढ7व 

करपा? म!ुय एकपट करणे. 

128 

ए#$ल   

1117 

20/04/2016 

मजंूर 

 

118. @ी. घन:शाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

मोबाईल टॉवरया रे�डएशनचा ?ास होऊ नये 

_हणून शाळा, कॉलेज हॉ4पीटल यापासनू मोबाईल 

टॉवर 300 	मटर दरु लावणेबाबत व नवी मुबंई 

मानगरपा	लका 0े?ातील सव' अन:धकृत मोबाईल 

टॉवर हट#वणे. 

129 

ए#$ल   

1118 

20/04/2016 

मजंूर 
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119. @ी. घन:शाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

महानगरपा	लका व खाजगी 	श0ण स4ंथा यांया 

उदा	सनतमेळेु 	श0ण हZक (RTE) काय�याची 

अमंलबजावणी होत नाह7 rयामळेु खाजगी शाळेत 

25% $वेश गोर गsरब आ:थ'क�Cटया 

#व�या�या'ना 	मळत नाह7, _हणून सदर 	श0ण 

हZक कायदा (RTE) #वषय मा�हती नवी मुबंई 

	श0ण मडंळ माफ' त $चार व $सार करणे. 

130 

ए#$ल   

 

 

 

 

 

 

1119 

20/04/2016 

मजंूर 

 

 

                                                                  सह;/- 

(eचSा बा�व]कर) 

महानगरपा�लका सeचव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 


