
 

नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

महानगरपा�लके�या गु�वार, �दनांक 20 ऑग�ट 2015 रोजी भरले�या माहे ऑग�ट 

म�ह�या�या सव�साधारण  तहकुब सभेतील मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं$%&त आ(ण मसुदा 

�व*पात खाल,ल-माणे आहे. :-  

&वषय ). 1. 

�द. 20 ऑग�ट 2015  

-0नो2रे. 

+नण�य - मंजूर. 

&वषय ). 2. 

�द. 20 ऑग�ट 2015  

अ4ध%क/वसुल, अ4धकार, व -शास7कय अ4धकार, (एक:कृत संवग�) या 

संवगा�तून सहा>यक आयु?त या संवगा�त पदो�नती दे@या�या 

-�तावाबाबत, आयु?तांच े �दनांक 20/07/2015 च े पG 

H.नमंुमपा/-शासन/आ�था-2/2354/2015.   

ठराव ). 359. 

�द. 20 ऑग�ट 2015 

अ4ध%क/वसलु, अ4धकार, (वेतनबाँड *. 9300-34800 Pेड वेतन *. 4300) 

व -शासक:य अ4धकार, (ए7ककृत सवंग�) (वेतनबाँड *. 9300-43800 Pेड 

वेतन *. 4400) या सवंगा�तील अ.H. 1 त े7 या त?Qयातील नमदु अ4धकार, 

हे सहा>यक आय?ुत (वेतन बँड *. 9300-34800 Pेड वेतन *. 4600) या 

सवंगा�त -�तावात नमदू कर@यात आले�या बाबींसह, पदो�नतीकSरता 

आव0यक असलेल, अह�ता व अनभुव धारण कर,त असनू Qयांनी Qयांचे म2ा व 

दाTयQव UववरणपG सादर केले अस�याने महाराVW महानगरपा�लका 

अ4धTनयमातील कलम 45(4) अ�वये सदर पदांस शासन मा�यता �मळणे�या 

अ4धन राहून पदो�नती दे@यास, तर, अ.H. 1 व 4 वर,ल अ4ध%क/वसलु, 

अ4धकार, यांना सन 2006 पासनू पवु�ल%ी -भावाने (Yहणजेच �द. 

03/03/2006 पासनू) व अ.H. 2 वर,ल -शास7कय अ4धकार, यांना �द. 

16/02/2012 पासनू पवु�ल%ी -भावाने पदो�नती तसेच अ.H. 3 वर,ल 

अ4ध%क/वसलू, अ4धकार, यांना महाराVW शासनाकडील Uवधी व �याय 

Uवभागाच ेअ�भ-ाय �मळणे�या व मा. उ�च �यायालया�या Tनण�या�य अ4धन 

राहून पदो�नती दे@यास, तर,  अ.H. 5 त े 7 वर,ल अ4धकार, यांना ठराव 

मजंुर,�या �दनांकापासनू पदो�नती दे@यास, तसेच सहा>यक आय?ुत या 

सवंगा�तील अ4धका\याची Tनकड Uवचारात घेता सदर सवंगा�त सरळसेवे�या 

Sर?त 03 पदांवर सरळसेवेने पद उपल^ध होईपयत̀ सहा>यक आय?ुत या 

सवंगा�त पदो�नतीकSरता आव0यक असलेल, Uव�हत अह�ता व aयेVठता धारण 

कर,त असले�या -शाक:य अ4धकार, (वेतनबँड *. 9300-34800 Pेड वेतन *. 

4400) या सवंगा�तील अ.H. 1 त े 3 या दसु\या त?Qयातील नमदु 

अ4धका\यांना सहा>यक आय?ुत (वेतनबँड *. 9300-34800 Pेड वेतन *. 

4600) या सवंगा�त सा. -. Uवभागाच े �द. 08 ऑ?टbबर 1990 �या 

पSरपGकातील तरतदू,नसुार तदËथ�/ताQपरुती पदो�नतीस, महाराVW 

महानगरपा�लका अ4धTनयमातील कलम 53(1) अ�वये, सचुUव�या-माणे, 

मजंुर, दे@यात यावी. 

+नण�य - मंजूर. 



 

तां. का. ). 09. 

�द. 20 ऑग�ट 2015 

-भाग स�मती गठcत कर@याबाबत, आयु?तांच े�दनांक 20/08/2015 च े

पG H. नमंुमपा/पSर-1 व 2/434/2015. 

ठराव ). 446. 

�द. 20 ऑग�ट 2015 

महाराVट Ò महानगरपा�लका अ4धTनयमा�या कलम 29 (अ) अ�वये, 

आयु?तां�या उपरो?त पGामdये तपशीलवार नमूद केले�या Tनवडणूक 

-भाग %ेGापुरते मया��दत -�तावात नमूद कर@यात आले�या बाबींसह 

"अ", "ब" , "क" , "ड" , "इ" , "फ" , "जी", "एच" या-माणे 8 -भाग 

स�मQया �थापन कर@यात याgयात 

+नण�य - मंजूर. 

तां. का. ). 10. 

�द. 20 ऑग�ट 2015 

नमुमपा काय�%ेGात �व�छ महाराVW अ�भयान अतंग�त वयै?तीक 

घरगुती शौचालय बांध@यासाठc अशंदान �मळणेबाबत. आयु?तांच े�दनांक 

20/08/2015 च ेपG H. नमंुमपा/�व.म.अ./8/2015 

ठराव ). 447. 

�द. 20 ऑग�ट 2015 

नवी मंुबई महानगरपा�लका काय�%ेGात �व�छ महाराVट अ�भयान 

अतंग�त वैय?तीक घरगतुी शौचालय बांध@यासाठc -�तावात नमूद 

कर@यात आले�या बाबींसह कk l व राaय शासन आप�या �तरावर 

अनुHमे र?कम *पये 4000/- व *पये 8000/- इतके अनुदान देणार 

असुन महानगरपा�लकेने आप�या �तरावर अनुदान *. 5000/- दे@यास, 

सुचUव�या-माणे, मंजुर, दे@यात यावी 

+नण�य - मंजूर. 

 



महानगरपा�लकेने मंजूर केले5या आ7ण उ9चत काय�वाह;साठ< मा. आयु=तांकड ेपाठ&वले5या  

स?मा. नगरसेवकां@या ठरावांची याद;    
 

                

अ.). 
नगरसेवकांची नांवे आ7ण सBंCDत &वषय 

&वषय ). व 

म�हना 

ठराव ). व 

�दनांक 
अ�भEाय 

1. Fी. शकंर Hकसन मोरे, यांजकडून :-  

-भाग H. 46, से. 4ए येथे नवीन जलवा�हनी 

टाकणे. 

3 

ऑग�ट 

360 

20/08/2015 
मजंूर 

2. Fी. शकंर Hकसन मोरे, यांजकडून :-  

-भाग H. 46, से. 4ए �शवाजीराव अ@णासाहेब 

पाट,ल उदयानात जेVठ नागSरकांसाठc Uवरंगळुा 

कk l बांधणे. 

4 

ऑग�ट 

361 

20/08/2015 
मजंूर 

 

3. Fी. शकंर Hकसन मोरे, यांजकडून :-  

-भाग H. 46, से. 5 त े8 रे�वे �टेशन समोर 

कै. आ. अ@णासाहेब पाट,ल -वेशmवार बांधणे. 

5 

ऑग�ट 

362 

20/08/2015 
मजंूर 

4. Fी. चतेन Eकाश नाईक, यांजकडून :-  

-भाग H. 22, ऐरोल,, से?टर-8अे हा 

नgयाने Uवक�सत होणारा से?टर असून सदर 

भागात पावसाळी ना�यांची सोय नाह,. 

Qयामुळे क�ची गटारे काढ@यात आलेल, 

आहेत Qयामधनू पा@याचा Tनचरा लवकर 

होत नाह, व म�छरांचा -ादभुा�व होतो 

Qयासाठc Qया भागात प?क: पावसाळी नाले 

बांध@याची कामे हाती घेणे. 

6 

ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

5. Fी. चतेन Eकाश नाईक, यांजकडून :- 

-भाग H. 22, मधील �दवागाव येथील 

मल:Tन�सारण वा�ह�यांची दरुाव�था झालेल, 

असून Qयामुळे वारंवार Qया तुंबतात व 

तुटले�या चkबर व मल वा�ह�यामधनु मैला 

वाहत असतो. तर, सदर मल: Tन�सारण 

वा�ह�या Qवर,त बदलणे 

7 

ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

6. Fी. चतेन Eकाश नाईक, यांजकडून :- 

-भाग H. 22, मधील �दवागांव मधील 

पावसाळी गटारे एम.एस.ई.बी. जलवा�ह�या 

व Uवदयुत Uवभागाने केले�या खोदकामामुळे 

नाद*ु�त झालेल, आहेत. ती नgयाने बांधणे 

8 

ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 



7. डॉ. Fी. जयाजी के नाथ, यांजकडून :- 

-भाग H. 104, सी.बी.डी. से. 3अे मdये गौरव 

YहाG े कला कk lासमोर �टेज आहे. हा �टेज 

UवUवध काय�Hमांसाठc भाडयाने दे@यात येतो. 

परंत ु Qयाची Tनगा व देखभाल द*ु�ती योqय 

-कारे होत नाह,. तसेच Qया�ठकाणी राGी�यावेळी 

तसेच दपुार�या वेळी सdुदा गlलेु व इतर 

समाजकंठकाकडून Qया वा�तचुा द*ुपयोग होत 

आहे. Qयावर उपाय Yहणून या मदैाना�या चारह, 

बाजूस 6 फुटाची �भतं व दरवाजे लावणे. 

9 

ऑग�ट 

363 

20/08/2015 
मजंूर 

 

8. डॉ. Fी. जयाजी के नाथ, यांजकडून :- 

-भाग H. 104, सी.बी.डी. से. 6 येथील जॉगींग 

Wॅक�या समोर,ल दो�ह, बाजूस असलेला नाला 

हा उघडा अस�यामळेु Qया �ठकाणी दगुध̀ी 

पसरत.े तसेच बाजूला असले�या Tनवासी 

नागर,कांकडून वारंवार सदरचे नाले बदं 

कर@याची मागणी होत आहे. तर, सदरचा नाला 

बदं करावा. तसेच आ�ट��ट िgहलेजकडून येणारा 

मdयवतu नाला व Qया ना�या�या बाजूस 

रमाबाई झोपडपटट,तनू येणारे सांडपाणी हे सपंणु� 

हया मdयवतu ना�यात येत असनू Qयामळेु से. 

4, 5, 6 आ(ण 8बी मdये राहणा-या नागSरकांना 

दगुध̀ी, म�छर यांचा Gास हा बाराह, म�हने 

होतो. Qयासाठc त े सांडपाणी वाहून ने@यासाठc 

वेगळी सोय करावी व मdयवतu ना�याचे 

सशुो�भकरण करणे. 

10 

ऑग�ट 

364 

20/08/2015 
मजंूर 

 



 

अ. 

). 
नगरसेवकांची नांवे आ7ण सBंCDत &वषय 

&वषय ). व 

म�हना 

ठराव ). व 

�दनांक 
अ�भEाय 

6. डॉ. Fी. जयाजी के नाथ, यांजकडून :- 

-भाग H. 104, सी.बी.डी. येथील फायर 

�टेशनच ेवाशी फायर �टेशन -माणेच इमारतीच े

नव Tनमा�ण करावे. Qयाबरोबरच जवानांसाठc 

बांध@यात आले�या Tनवासी सकुंलाची वाईट 

पSरि�थती आहे. तर, सदरची इमारत प¡याच े

छ&पर टाकुन द*ु�त करणे. 

11 

ऑग�ट 

365 

20/08/2015 
मजंूर 

 

7. सौ. �दMया वभैव गायकवाड, यांजकडून :-  

-भाग H. 64, वाशी, से?टर-7 अतंग�त   रो-

हाऊस F, G, H, I, J, K व L येथील 

मल:Tन�सारण वा�ह�या अTतशय जु�या (�सडको 

का�लन) असनू Qया �ठक�ठकाणी मोडकळीस 

आ�या असनू Qयाचा gयास अTतशय लहान 

अस�याकारणाने -Qयेक घरात मल व पाणी 

तुबं@याचे -माण �दवसk�दवस वारंवार वाढत 

चालले आहे. तर, से?टर-7 अतंग�त रो-हाऊस   

F, G, H, I, J, K व L येथील नवीन मोठया 

gयासा�या मल:Tन�सारण वा�ह�या टाकणे. 

12 

ऑग�ट 

366 

20/08/2015 
मजंूर 

 

8. सौ. �दMया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

-भाग H. 64 अतंग�त वाशी, से?टर-8, सागर 

Uवहार गेट (हॉटेल चेनाब) त े काँPेस भवन 

येथील म�ुय र�Qयालगत असलेले गटात व 

फुटपाथ मोडकळीस आले आहे. व येथील 

नागSरकांना याचा ये-जा करताना Gास सहन 

करावा लागतो. व शाळेकर, Uवmया�या̀ना फुटपाथ 

खराब अस�याकारणाने र�Qयावर चालावे लागत.े 

तर, वाशी, से?टर-8, सागर Uवहार गेट (हॉटेल 

चेनाब) त े काँPेस भवन येथील म�ुय 

र�Qयालगत असलेले गटार व फुटपाथ नवीन 

बांधणे. 

13 

ऑग�ट 

367 

20/08/2015 
मजंूर 

 

9. सौ. �दMया वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

-भाग H. 64 अतंग�त वाशी, से?टर-8, सागर 

Uवहार समोर,ल -मखु र�Qयावर J, H, G, F, 

E लेन, मॉड�न �कुल, M, N, O, P रो-हाऊस 

पयत̀ गटार व फुटपाथ मोडकळीस आले आहे. व 

येथील नागSरकांना याचा ये-जा करताना Gास 

सहन करावा लागतो व शाळेकर, Uवदया�या̀ना 

फुटपाथ खराब अस�याकारणाने र�Qयावर चालावे 

लागत.े तर, वाशी, से?टर-8 सागर Uवहार 

समोर,ल -मखु र�Qयावर J, H, G, F, E लेन, 

मॉड�न �कुल, M, N, O, P रो-हाऊस पयत̀ 

गटार व फुटपाथ नवीन बांधणे. 

14 

ऑग�ट 

368 

20/08/2015 
मजंूर 

 



अ. 

). 
नगरसेवकांची नांवे आ7ण सBंCDत &वषय 

&वषय ). व 

म�हना 

ठराव ). व 

�दनांक 
अ�भEाय 

10. Fी. जयवतं दOाPये सतुार, यांजकडून :- 

-भाग H. 81, �शरवणे मdये एम.आर.एफ. त े

जुईनगर रे�वे �टेशन र�Qयालगत म�ुय गटार 

असनू सदर गटारास ने*ळ से. 1 व �शरवणे 

गावांतील सांडपाणी Tनचरा होत असतो. परंत ु

सदर गटार हे �सडकोने बांध�यापासनू 

महानगरपा�लकेमाफ� त बांधले नाह,. तर, सदर 

गटाराची पाहणी क*न आर. सी. सी. गटार 

बांधणे. 

15 

ऑग�ट 

369 

20/08/2015 
मजंूर 

 

11. Fी. जयवतं दOाPये सतुार, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा�लकेने औmयो4गक वसाहत 

असले�या कारखा�याकर,ता �समkट काँ7Hट र�त,े 

गटार व ि�Wट लाईट gयव�था केल,. Qयाच 

धतuवर �शरवणे, ने*ळ से. 1 जवळ जे 

लघउुmयोजक आहेत तथेील र�त े �समkट 

काँ7Hटचे करावे व गटार बांधणे. 
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12. Fी. जयवतं दOाPये सतुार, यांजकडून :- 

-भाग H. 81, �शरवणे मधील र�Qयाला व 

चौकांना नावे �दल, आहेत. Qयामधील नामकरण 

पाटया नाद*ु�त झा�या असनू ती नावे ठळक 

�दस@याकर,ता नाद*ु�त झाले�या पाटया प�ुहा 

नgयाने �डझाईन क*न बसUवणे. 
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13. Fीम. ऋचा रामचRं पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 79, मdये संत �शरोमणी तुकाराम 

महाराज उदयान से?टर-7, सानपाडा, जैन 

मं�दरा�या मागे अदयावत Pंथालय 

(Library) उभारणे. 
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14. Fीम. ऋचा रामचRं पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 79, मdये �व. �सताराम मा�तर 

उदयान से?टर 9, सानपाडा Uवक�सत करणे. 
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15. सौ. तनजुा Fीधर मढवी, यांजकडून :- 

-भाग H. 83, जुईनगर�या ग�लोग�ल, 

असले�या गटारांची पार दरुाव�था झालेल, आहे. 

सव� गटारे नाद*ु�त आहेत. तर, सदर गटारे 

नgयाने बनUवणे. 
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16. सौ. तनजुा Fीधर मढवी, यांजकडून :- 

-भाग H. 83, जुईनगर मdये पा@याचा दाब 

कमी कमी होत चाललेला आहे. काह, भागात 

पाणी परेुसे येत नाह,. तर, येथील नागSरकांना 

पाणी परुवठा सलुभतनेे हो@यासाठc सदर 

पा@याची लाईन बदलनु सdयापे%ा जा�त 

gयासाची पाईपलाईन टाकणे. 
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17. सौ. तनजुा Fीधर मढवी, यांजकडून :- 

-भाग H. 83, जुईनगरच े सव� फुटपाथ खराब 

झालेले आहेत. तर, त ेनवीन व चांग�या -तीच े

बनवावेत व काह, �ठकाणी ग��यांत पेgहर 

^लॉकच बसUवलेले नाह,त. अशा ग��यांत पेgहर 

^लॉक बसवणे. 
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18. सौ. म+नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 48, मधील ��मकनगर (खैरणे) व 

कातकर,पाडा (खैरणे) येथ े साव�जTनक शौचालय 

बांधणे व मल:Tन�सारण वा�ह�या टाकणे. 
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19. सौ. म+नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 48, पावणेगांव येथे मल:Tन�सारण 

उदंचन कk l Tनमा�ण करणे, वाढ,व मल:Tन�सारण 

वा�ह�या टाकणे, साव�जTनक शौचालय बांधणे. 
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20. सौ. म+नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 48, ��मकनगर (खैरणे) येथ े

माdय�मक �श%णासाठc शाळा इमारत बांधणे, 

नवीन इमारतीमdये -ाथ�मक शाळेसाठc वाढ,व 

वग� खो�यासह श%ै(णक सUुवधा Tनमा�ण करणे. 
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21. 

 

Fी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून:-

नवी मंुबई महानगरपा�लका %ेGातील 

फेर,वा�यां�या अTतHमणावर TनयंGण ठेवुन 

करदाQया नागSरकांना मोकळे पदपथ आ(ण 

र�ते उपल^ध क*न दे@यासाठc अTतHमण 

Uवभागातील अ4धकार, व कम�चा-यांची दसुर, 

पाळी सु* करणे. 
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22. Fी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून:- 

नवी मंुबई महानगरपा�लका -शासनाने 

वारसा ह?काने नावात बदल कर@यात    

येणा-या पाणी देयकाकSरता घे@यात येणार, 

अनामत र?कम आका* नये. 
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23. Fी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून:- 

नवी मंुबई महानगरपा�लके�या %ेGातील 

पाळीव व इतर -ा@यां�या मतृदेहा�या 

Uव�हेवाट,साठc दफनभुमी अथवा Uवदयुत 

दा�हनीची उपाययोजना करणे. 
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24. Fी. बहादरु UPलोक�सहं UबVट, यांजकडून :-

-भाग H. 07, 4चचंपाडा-गणेशनगर, -भाग 

H. 08, 4चचंपाडा-गवतेवाडी व -भाग  H. 

06 यादवनगर या Tत�ह, -भागा�या 

मdयभागी एम.आय.डी.सी. -ा4धकरणाकड े

जागा घेऊन �मशानभुमी बनUवणे. 
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25. Fी. +नवOृी शकंर जगताप, यांजकडून :-       

गटई कामगारांना �टॉल व लायस�स दे@याचे 

धोरण महाराVW राaय शासनाचे आहे. नgया 

मुबंईतील चम�कार बांधव गे�या 7कQयेक 

वषा�पासनू गटई कामगार Yहणून च&पल, बटु 

द*ु�त करणे व Uवकणे हा gयवसाय कSरत 

आहेत. नवी मुबंई महानगरपा�लका %Gेातील 

सी.बी.डी. बेलापरु, ने*ळ, सानपाडा, तभु�, वाशी 

या Uवभागात चम�कार बांधव गटई कामगार 

Yहणून काम कSरत असनू हा gयवसाय Qयां�या 

उपिजUवकेच े साधन आहे. नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेने महाराVW राaय शासना�या 

धोरणानसुार Qयांना �टॉल व लायस�स देणे. 

30 

ऑग�ट 

378 

20/08/2015 
मजंूर 

 

25. Fी. +नवOृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

-भाग H. 29, घणसोल,-2 या -भागात येणा-या 

UवUवध नगरात गरजे�या �ठकाणी, Uवजे�या 

�दgयांचे खांब बसUवणे तसेच 10 वषा�पवुu 

बसUवलेले Uवजेच े�दवे aयांचा -काश कमी पडतो 

Qयामळेु सव� �दgयां�या खांबावर जा�त -काश 

देणारे नवीन Uवजेच े�दवे बसUवणे. 
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26. Fी. +नवOृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

-भाग H. 29, घणसोल,-2 या -भागात येणा-या 

UवUवध नगरातील काह, �ठकाणी मल:Tन�सारण 

वा�ह�या टाक@यात आ�या नाह,त. -भागातील 

अशा नगरांत मल:Tन�सारण वा�ह�या टाकणे. 
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27. 

 

Fी. Xवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 30 मधील तळवल, �सधंुदगु� 

वसाहत येथील शौचालयाच,े पदपथाचे 

नgयाने बांधकाम व तुकाराम सदन समोर,ल 

शौचालयाची द*ु�ती करणे. 
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28. Fी. Xवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 30 मधील से?टर 16, भुखडं H. 

1 भुमीराज सोसायट, व खाडी 7कनारा या 

मधील जागेची �सडकोकड े मागणी क*न 

सदर जागेत उदयान व जेVठांसाठc Uवरंगुळा 

कk l बांधणे. 
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29. Fी. Xवारकानाथ बाबु भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 30 घणसोल, येथील हुताQमा 

जग�दश पाट,ल या नावाने राखीव असलेले 

मैदान �सडकोकडून महापा�लकेने ता^यात 

घेऊन Qयास र�Qयासमोर,ल बाजुस कंपाऊंड 

वॉल बांधणे. 
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30. Fी. संजू आधार वाड,े यांजकडून सूचना :-  

"-भाग H. 12, से?टर-2 मधील असलेले 

जनता माक� ट लगत असलेले गाड�न 

व �ान�दप Uवmयामं�दर शाळेमागील 

असले�या गाड�नच े सुशो�भकरण 

करणे तसेच गाड�नमdये व%ृांची 

लागवड कर@यात यावी असे या 

सभेच ेमत आहे. 
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31. Fी. संजू आधार वाड,े यांजकडून  सूचना :-  

"-भाग H. 12, से?टर-2 मधील मु�य 

जनता माक� ट लगत हायमा�ट �ट,ट 

लाईट उपल^ध क*न देणे तसेच 

-भागातील असलेले बुdद Uवहारा�या 

बाजुस हायमा�ट लाईट उपल^ध 

क*न दे@यात यावी असे या सभेचे 

मत आहे. 

 

37 

ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 



 

अ. 

). 
नगरसेवकांची नांवे आ7ण सBंCDत &वषय 

&वषय ). व 

म�हना 

ठराव ). व 

�दनांक 
अ�भEाय 

32. Fी. संजू आधार वाड,े यांजकडून  सूचना :- 

-भाग H. 12, से?टर-2 मधील पावर हाऊस 

सब �टेशन�या बाजूस असले�या मोकळया 

जागेत -भागातील म�हलांसाठc म�हला 

उmयोग कk l उपल^ध क*न दे@यात यावे 

असे या सभेच ेमत आहे. 
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33. सौ. मो+नका लYमीकांत पाट;ल,यांजकडून :- 

-भाग H. 28 अतंग�त तळवल, गावातील 

शांतीनगर, नामदेव पाट,ल चाळ, कंुड�लकवाडी, 

गांवदेवीवाडी, नो�सल कॉलनी समोर येथ े

मल:Tन�सारण वा�ह�या टाकणे. 
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34. सौ. मो+नका लYमीकांत पाट;ल,यांजकडून :- 

-भाग H. 28 मdये तळवल, गावांत नामदेव 

पाट,ल चाळ, नो�सल कॉलनी समोर 

कंुड�लकवाडी, शांतीनगर, गांवदेवीवाडी येथ े हेgह, 

डयटु, गटार बांधणे. 
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35. Fी. लYमीकांत नामदेव पाट;ल, यांजकडून :- 

घणसोल, गावाला ऐTतहा�सक महQव आहे. या 

गावात �वात¡ंयपवू� काळात छावणीचे �व*प 

-ा&त झालेले होत.े या गावात अनेक 

�वात¡ंयसTैनक झालेले आहेत. या गावाला 

�वात¡ंयलढया दरYयान अनेक थोर 

�वात¡ंयसTैनकांनी भेट, �द�या आहेत. वाढत े

शहर,करण व Uवकास यामळेु नgया मुबंईतील 

-Qयेक गावात गावपण ना�हसे झालेले आहे. गांव 

कुठे आहे हे शोधणेह, म0ुक:ल झालेले आहे. 

तर,ह, घणसोल, नाका येथे गावाची ओळख 

दाखUवणारे गावा�या नावा�या व �वात¡ंयांच े

-Tतक असलेले -वेशmवार उभारणे. 
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36. Fी. लYमीकांत नामदेव पाट;ल, यांजकडून :- 

तळवल, गांव घणसोल, Uवभागातील म�ुय गाव 

या गावात अनेक �वात¡ंयसTैनकांनी  

�वात¡ंयलढयात भाग घेतला. या गावात आगर,-

कोळी समाज आहे. तळवल, गांव येथ े  ठाणे-

बेलापरू हायवेलगत गावाची ओळख दाखUवणारे 

गावा�या नावाचे -वेशmवार उभारणे. 
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37. Fी. लYमीकांत नामदेव पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 27 अतंग�त नागSरकांना अQंयUवधी 

कर,ता गरैसोयीचे आहे. जवळपास कुठेह, 

अQंयUवधी कर@यासाठc �मशानभमुीची gयव�था 

नाह,. अQंयUवधी कर@यासाठc एकतर रबाळे 

अ�यथा घणसोल, गणुाल, तलाव या�ठकाणी 

जावे लागत.े Qयामळेु नागSरकांना Gास सहन 

करावा लागत आहे. तर, -भाग H. 27 

पSरसरामdये अQंयUवधी कर,ता जागा उपल^ध 

करणे. 
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38. 

 

Fी. आकाश बाळकृVण मढवी, यांजकडून :- 

-भाग H. 14, से. 19 व 20 मधील उ�च 

दाबा�या Uवदयुत वा�ह�या भु�मगत करणे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

39. Fी. आकाश बाळकृVण मढवी, यांजकडून :- 

-भाग H. 14, से. 19 नदंनवन सोसायट, ते 

गणपती मंद,र व गोदावर, सोसायट, ते 

अवधतु हॉि�पटल पयत̀चा र�ता व गटार 

हेवी डयुट, �ने करणे. 
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40 Fी. आकाश बाळकृVण मढवी, यांजकडून :- 

-भाग H. 14, से. 19 व 20 हायटkशन 

खाल, मोकळया भुखडंावर पा7क̀गसाठc तसेच 

खेळा�या मैदानासाठc जागा �मळणे. 
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नस�यामुळे 

बारगळला 

41. Fी. न&वन मोरेZवर गवत,े यांजकडून :- 

ठाणे-बेलापुर र�Qयालगत असले�या Dow 

Chemical कंपनी जवळील ना�यावर व HT 

Media जवळुन जाणा-या Century 

ना�यावर R.C.C. �लॅब टाकून पाक¢गची 

(Parking) gयव�था करणे. 
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42. सौ. नंदा कंुदन काटे,         यांजकडून :- 

-.H. 13, ऐरोल, येथे �सडको Tन�म�त 

जलकंुभ आहे. या जलकंुभाची %मता आता 

अपुर, पडत आहे. 30 वषा�पुवu�या या 

Uवभागात झपाटयाने वाढ झाल, आहे. मोठया 

-माणात घरांचा Uव�तार झाला. 100 बेडच े

मनपा *qणालय, दोन मजल, Uवभाग 

काया�लय, खाजगी *qणालय, खाजगी शाळा 

या �ठकाणी Tनमा�ण झा�या आहेत. Qयामुळे 

साहिजकच पा@या�या मागणीमdये वाढ 

झाल, आहे. Qयामुळे या �ठकाणी अ4धक 

%मतेच नUवन जलकंुभ बांधणे. 
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43. सौ. नंदा कंुदन काटे,         यांजकडून :-

-. H. 13, ऐरोल, येथे gयायामशाळा व 

अ¥या�सका बांधणे. 
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बारगळला 

44. Fी. ह[रZचRं आ\माराम भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 59, जुहुगाव -2 मधील 

मोडकळीस आलेल, सव� गटारे तोडून त े

नवीन बनवून Qयावर �लॅब काँ7Hट,करण 

करणे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

45 Fी. ह[रZचRं आ\माराम भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 59, जुहुगाव -2 मधील राधाकृVण 

मं�दराजवळची कमी gयासाची मल:Tन�सारण 

वा�हनी काढुन तेथे मोठया gयासाची 

मलTन:�सारण वा�हनी बसUवणे व तेथील 

फुटपाथची द*ु�ती क*न तेथे इंटरलॉक 

बसUवणे. 
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46. Fी. ह[रZचRं आ\माराम भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 59, जुहुगाव -2 मdये ब-याच 

�ठकाणी अधंार असतो. तर, महQवा�या 

�ठकाणी Uवजेच ेखांब (हायमा�ट) बसUवणे. 
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20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

47. सौ. सरोज रो�हदास पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 101 अतंग�त असणा-या आPोळी 

उडडाणपुलाखाल,ल समाजमं�दरामdये 

कायम�व*पी ��ेसगं *म व �व�छतागहृ 

बांधणे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

48. सौ. सरोज रो�हदास पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 101 आPोळी गांव येथील शाळा 

H. 3 �या इमारतीवर 1 वाढ,व मजला 

उभारणे. 
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नस�यामुळे 

बारगळला 

49. सौ. सरोज रो�हदास पाट;ल, यांजकडून :- 

पार�सक �हल वर,ल नाद*ु�त र�Qयांच े

संपुण�पणे ताQकाळ डांबर,करण करणे. 
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50. Fी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

-भाग H. 102, से?टर 3 Uवभागातील हायटkशन 

लाईन खाल,ल बागेचे नतुनीकरण कर@यात यावे. 

लहान मलेु व नागSरकांची वद�ळ ल%ात घेता 

परेुशी लाईट gयव�था परुवणे. 
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51. Fी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

-भाग H. 102, से?टर 1 Uवभागातील डॉ. 

हेगडवेार उदयानालगत असले�या पपं हाऊसची 

ओवरहेड वायर फे�यरुमळेु वारंवार लाईट जाऊन 

पाणीपरुवठयास अडथळा Tनमा�ण करत अस�याने 

सदर �ठकाणी केबल अडंरPाऊंड करणे. 
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52. Fी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

-भाग H. 102, से?टर 1 Uवभागातील डॉ. 

हेगडवेार उदयानालगत असले�या माक� टसाठc 

Sरजव� भखुंडावर ससुaज असे माक� ट बांधणे. 
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53. 

 

सौ. कोमल सोमनाथ वा�कर, यांजकडून :- 

-भाग H. 75 मधील जेVठ नागSरकां�या 

करमणुक: कSरता कोणतेच साधन 

नस�यामुळे Qयांची फार मोठc गैरसोय होत 

आहे. तर, -भागातील जेVठ नागSरक 

Uवरंगुळा कk l बांधणे. 
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54. सौ. कोमल सोमनाथ वा�कर, यांजकडून :- 

महाराVW शासनाने नवी मंुबईतील �थाTनक 

-क�पP�तांनी बांधलेले सन 2012 पयत̀ 

बांधलेले गरजेपोट, बांधकाम हे अ4धकृत 

ठरUवले आहे. तर, जो -क�पP�त सन 

2012 पयत̀च े मालम2ा कराचा पुरावा 

आप�याकड े सादर क*न आप�या 

बांधकामांना नळजोडणी मागेल अशा सव� 

घरांना कायदेशीर नळजोडणी देणे. 
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55. सौ. कोमल सोमनाथ वा�कर, यांजकडून :- 

सानपाडा Uवभागा�या Uवक�सत नोडमdये 

झपाटयाने वाढ होत आहे. परंतु aया नावान े

सानपाडा Uवभाग ओळखला जातो Qया 

सानपाडा गावाच े-वेश अि�तQव नाह,से होत 

चालले आहे. तर, सानपाडा गावातील रे�वे 

अडंरपासजवळील मु�य र�Qयावर सानपाडा 

गावासाठc भgय �दgय -वेशmवार उभारणे. 
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56. Fी. सोमनाथ 9चतंामण वा�कर,यांजकडून :- 

-भाग H. 74 मधील जेVठ नागSरकां�या 

करमणुक:कSरता कोणतेच साधन नस�यामुळे 

Qयांची फार मोठc गैरसोय होत आहे. तर,, 

-भागातील जेVठ नागSरकांसाठc Uवरंगुळा कk l 

बांध@यात यावे असे या सभेच ेमत आहे". 
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57. Fी. सोमनाथ 9चतंामण वा�कर, यांजकडून 

:- नवी मंुबई सुTनयोिजत शहर वसUवतांना 

शासनाने �थाTनक -क�पP�तां�या बहुमु�य 

ज�मनी कवडीमोल भावात संपा�दत के�या 

आहेत. Qया¦िVटकोनातुन नवी मंुबई 

महानगरपा�लका कामगार भरतीमdये 50 

ट?के आर%ण �थाTनक -क�पP�तांना 

दे@यात यावे असे या सभेच ेमत आहे". 
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58. Fी. सोमनाथ 9चतंामण वा�कर, यांजकडून 

:- नवी मंुबई हे Uवªêच ेदसुरे माहेरघर Yहणुन 

ओळखले जात असले तर, या नवी मंुबईतुन 

सनद, अ4धकार, घडत नाह,. कारण 

Qयां�यासाठc नवी मंुबईत कोणतेच gयासपीठ 

नाह,. नवी मंुबईतुनह, अ4धका4धक सनद, 

अ4धकार, घडावे या ¦िVटकोनातुन ठाणे 

महानगरपा�लके�या धतuवर,ल 4चतंामणराव 

देशमुख तसेच मंुबई�या �वगuय बाळासाहेब 

ठाकरे आयएएस, आयपीएस, युपीएससी, 

एमपीएससी माग�दश�न व अ¥या�सका 

कk lासारखे नवी मंुबईतह, युपीएससी, 

एमपीएससी माग�दश�न व अ¥या�सका कk l 

उभार@यात यावे असे या सभेच ेमत आहे. 
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59. Fी. गणेश गगंाराम ^हाP,े यांजकडून :- 

-भाग H. 111 मधील सव� �ठकाण�या 

फुटपाथवर पेवर ^लॉक टाकणे. तसेच काह, 

�ठकाणी आधी टाकलेले जुने खराब झालेले पेवर 

^लॉक काढुन Qया जागी नवीन चांग�या -कारच े

पेवर ^लॉक टाकणे. 
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60 Fी. गणेश गगंाराम ^हाP,े यांजकडून :- 

सीवुड (प.) Uवभागामdये करावेगांव, से?टर 

36, 38, 40, 42, 42ए, 44, 44ए, 46, 

46ए, 48, 48ए, 50 जुना, 50 नवीन, 

एन.आर.आय. से?टर 58ए अशी Uव�तीण� 

नागर, व�ती असुन आज घडीला या�ठकाणी 

लोकसं�येमdये खपु वाढ झालेल, आहे. 

या�ठकाणी कोणी gय?ती मतृ झा�यास 

अQंयUवधीसाठc �मशानभुमी करावेगांव लगत 

एकच आहे. काह, वेळा एकाच �दवशी 4 ते 

5 अथवा जा�त gय?ती मयत झा�यास 

काह, लोकांना दारावे अथवा ने*ळ येथील 

�मशानभुमीत अQंयUवधीसाठc जावे लागते. 

सदरचा Gास कमी gहावा या¦िVटने से?टर 

46, 46ए, 48, 48ए, 50 जुना, 50 नवीन 

व एन.आर.आय. कॉYपले?स या पSरसरातील 

मतृ पावले�या लोकां�या अQंयUवधीकर,ता 

एस.ट,.पी. &लॉट शजेार, एक नवीन 

�मशानभुमी तयार करणे. 
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घेतला. 

60. Fी. गणेश गगंाराम ^हाP,े यांजकडून :- 

-भाग H. 111 मdये से?टर (जुना) &लॉट न.ं 

46ए/46बी एकG जवळ पार 600 त े 700 

चौ.मी. �या भखुंड सामािजक सेवे�या 

वापराकर,ता �सडकोने राखीव ठेवला आहे. 

सदरचा भखुंड महानगरपा�लकेकड े ह�तांतरण 

क*न §यावा Yहणजे Qया �ठकाणी 

महानगरपा�लकेस Qया Uवभागात नागSरकां�या 

सोईकर,ता बहुउददे�शय इमारत बांधणे. 
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61. सौ. उषा प�ुषोOम भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 56, कोपर,गाव येथील �दवाब2ीची 

सधुारणा करणे. 
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62. सौ. उषा प�ुषोOम भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 56, से?टर 27 येथील UवUवध 

धमा��या अQंय Uवधीसाठc �दले�या भखुंडालगत 

असलेले मोठया ना�याची द*ु�ती व सधुारणा 

करणे. 
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63. सौ. उषा प�ुषोOम भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 56, कोपर,गाव येथील हनमुान म�ंदर 

जवळ गावा�या नामो�लेखीतासह -वेशmवार 

बांधणे. 
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64. सौ. �पाल; Hक�मत भगत, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 96, ने*ळ, से?टर-16, 16ए व 

18 येथील �नेेज लाईन, गटार तसेच पदपथांची 

अव�था खुपच दयनीय झाल, आहे. तर, या पणु� 

-भागाचा सgह� क*न गटार व पदपथांची 

पनु�बांधणी करणे. 
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65. सौ. �पाल; Hक�मत भगत, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 96, ने*ळ, से?टर -16ए मीनाताई 

ठाकरे मदैान, ने*ळ से. 16 सभंाजीराजे उदयान 

व ने*ळ से?टर -18 मधील अTन*dद बाप ु

मदैानाची दरुाव�था झाल, असनू Qया उदयानांची 

व मदैानाचे नतुनीकरण, सशुो�भकरण लवकरात 

लवकर करणे. 
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66. सौ. �पाल; Hक�मत भगत, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 96, ने*ळ, (प.) येथील बहुतांश 

से?टर मधील घरगतुी व साव�जTनक गणपती व 

नवराGी देवीच ेआगमन व Uवसज�न से?टर-16ए 

व 20 मधील र�Qयावर                     

असणा-या कै. शकंर चांगा ठाकुर चौक तसेच 

से?टर-16 व 18 मधील �शवाजी चौक येथून 

होत आहे. Qया दरYयान मोठया -माणात 

लोकांची गद¨ जमा होत असत.े तसेच या चौकात 

येणा-या जाणा-या वाहनांची सdुदा वद�ळ मोठया 

-माणात असत.े कोणQयाह, -कारचे अन4ुचत 

-कार घडू नये यासाठc सरु$%तत�ेया 

कारणा�तव Yहणुन सदर �ठकाणी सी.सी.ट,.gह,. 

यGंणा बसUवणे. 
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67. Fीम. E_ा Eभाकर भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 53, नोड-1, जुहुगांव, से. 11, 12 

मधील जेVठ नागSरकांसाठc Uवरंगळुा कk l 

बनUवणे. 
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68. Fीम. E_ा Eभाकर भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 53, नोड-1, जुहुगांव येथील झेडपी 

रोड मधील गटर हेवी (मजबतु) बनवनु Qयाची 

उंची कमी कर@यात यावी जेणेक*न रोडची *ंद, 

वाढुन आतमdये  येणा-या वाहन टन� (वाहन 

वळUवणे) करणे. 
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69. Fीम. E_ा Eभाकर भोईर, यांजकडून :- 

-भाग H. 53, नोड-1, जुहुगांव, से. 12 येथ े

हो�डींग पाँड�या बाजुला शौचालय बांध@यात यावे 

जेणेक*न तथेे काम करणारे सरु%ार%क, सफाई 

कामगार यांची गरैसोय होणार नाह,, या कSरता 

तथेे शौचालय बांधणे. 
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ऑग�ट 
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मजंूर 
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70. Fी. रमेश चRंकांत डोळे, यांजकडून :- 

�व�छ महाराVW अ�भयान (नागर,) अतंग�त 

अडवल,-भतुवल, गांव, हनमुाननगर, सभंाजीनगर 

येथील उघडयावर,ल शौचUवधी बदं करणेकSरता 

वयैि?तक घरगतुी शौचालय, साम�ुहक शौचालय 

व साव�जTनक शौचालयाचे बांधकाम करणे. 
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71. Fी. रमेश चRंकांत डोळे, यांजकडून :- 

अडवल,-भतुवल, गांव येथील सतीदेवी 

म�ंदराजवळ जा@यासाठc एक र�ता असनु 

बाजुला बाराह, म�हने वाहणारा नाला आहे. तसेच 

पावसाळयात हा माग� बदं होतो. तर, Qया 

�ठकाणी जा@या-ये@यासाठc एक पलु बांधणे. 
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72. Fी. रमेश चRंकांत डोळे, यांजकडून :- 

महापे एम.आय.डी.सी. भागातील झोपडपटट,त 

राहणारे र�हवाशी हे अQयतं जुने र�हवाशी असनु 

Qयांचा कुठ�याह, -कारचा सgह� झाला नाह,. तर, 

Qयांचा सgह� करणे. 
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73. Fीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून  :- 

-भाग H. 105, �दवाळे येथील से. 11, 14, 

15 तसेच 19 या चौकामdये पामबीच कडे 

जाणा-या र�Qयावर शालेय Uवदयाथu तसेच 

�दवाळे Pाम�थांना सदरचा र�ता ओलांडताना 

नाहक Gास होत आहे. Yहणुन या र�Qयावर 

�कायवॉक बांध@यात यावा. अ�यथा सदर 

�ठकाणी ताQकाळ �सqनल gयव�था करणे. 
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74. Fीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून  :-  

-भाग H. 105 मधील से. 11 सरोवर 

Uवहार या �ठकाणी मॉTन`ग व इिgहTनगं वॉक 

कर@याकSरता मोठया -माणात म�हला, पु*ष 

व मुले येत असतात. परंतु सदर �ठकाणी 

�व�छतागहृ नस�याकारणाने म�हला तसेच 

नागSरकांची मोठc गैरसोय होते. Yहणून सदर 

�ठकाणी �व�छतागहृ बांधणे. 
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75. Fीम. भारती मंगळया कोळी, यांजकडून  :-  

-भाग H. 105 �दवाळे गाव हे मुळ 

गावठाण आहे व येथे �दवसे�दवस चोर,चे 

-माण मोठया -माणात वाढत आहे. तर, 

Uवभागातील -वेशmवारावर सी.सी.ट,.gह,. 

कॅमेरे बसUवणे. 
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76. Fीम. वशैाल; तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 51 मधील सव� फुटपाथवर,ल पेवर 

^लॉक नवीन टाक@यात यावेत व Qयासाठc योqय 

काय�वाह, करणे. 
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77. Fीम. वशैाल; तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 51 मधील से?टर 12 येथ े

खेळा�या मदैानाची कंुपण�भतं, -वेशmवार यांची 

पनु�बांधणी कर@यात यावी. तसेच मदैानात 

पावसाळी पा@याचा Tनचरा हो@यासाठc गटाराची 

बांधणी करणे. 
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78. Fी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून  :-  

-भाग H. 49, रामनगर, से?टर 12 डी, 

कोपरखरैणे झोपडपटट, येथे सुलभ शौचालय 

बांधणे. 
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79. Fी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून  :-  

-भाग H. 49, से?टर 12 डी, येथे 

हायमा�ट लाईट लावणे. 
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80. Fी. राजेश �शवाजी �शदें, यांजकडून  :-  

तुभ� रे�वे �टेशन (पुव�) तुभ� �टोअर येथे 

ठाणे-बेलापुर रोड ओलांडुन रे�वे �टेशन, 

APMC माक� ट व शाळेला जा@याकSरता 

नागSरकांना, शाळकर, Uवदया�या̀ना तसेच 

MIDC कामगारांना पादचार, पुल (�कायवॉक 

ªीज) बांध@यात यावा. पादचार, पुल 

नस�याने अनेक अपघात झालेले आहेत. 

अनेकांना -ाणह, गमवावे लागले आहे. 

QयाकSरता Qवर,त पादचार, पुल तेथे बांधणे. 
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81. Fी. राजेश �शवाजी �शदें, यांजकडून  :-  

तुभ� Uवभागातील सव� सुलभ शौचालयामdये 

नागSरकांना कौटंु«बक मा�सक पास दयावे व 

मा�सक र?कम *. 35 त े 40 पयत̀ 

आकारणे. 
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82. Fी. राजेश �शवाजी �शदें, यांजकडून  :-  

तुभ� रे�वे �टेशन समोर ठाणे-बेलापुर रोड 

�डवायडर, डॉ. आंबडेकर माग� येथे हायमा�ट 

लाव@यात यावे. तथेे राGी र�ता 

ओलांड@यासाठc लोकांची जा�त वद�ळ असते. 

(�W,ट लाईटचा) खपु अंधकु -काश पडतो. 

Qयामुळे अपघात हो@याच े -माण वाढलेले 

आहे. तर, Qवर,त Qया�ठकाणी हायमा�ट 

बसUवणे. 
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83. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :-  

-भाग H. 02, ई0वरनगर व रामनगर येथे 

मल:Tन�सारण वा�हनी (�सवरेज लाईन) 

टाकणे. 
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84. सौ. शुभांगी जग�दश गवते, यांजकडून :-  

-भाग H. 02, रामनगर येथे बोरला 

तलावा�या शजेार, G+2 च े साव�जTनक 

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

-भाग H. 02, ई0वरनगर येथील बैठे 

शौचालय पाडून G+2 च ेशौचालय बांध@यात 

यावे असे या सभेच ेमत आहे. 
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86. सौ. स9ंगता अशोक पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 15, से?टर-14 व 15 मdये 

आंबेडकर भवन व पणुा� सोसायट,�या बाजुस 

असणा\या मोठया उघडया ना�यामळेु पSरसरात 

दगुध̀ी पसरत.े Qयामळेु नागSरकांना Gास सहन 

करावा लागत आहे. याकर,ता सदरचा उघडा 

नाला ब�ंद�त करणे. 
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87. सौ. स9ंगता अशोक पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 15, से?टर-15 मधील हो�डींग 

पाँ�ड मधील गाळ काढुन Qयाचे सशुो�भकरण 

करणे. 
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88. सौ. स9ंगता अशोक पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 15 मdये से?टर-14, 15 व 16 

हे से?टर येत असनु या�ठकाणी महQवाचे म�ुय 

चौक आहेत. �दवा सक� ल, गणपती म�ंदर से?टर 

-14 येथील चौक, से?टर-15 येथील म�ुय 

-वेशmवार से. 14 मधील तीन र�त ेजोडलेला 

चौक या�ठकाणी चोर,चा (चेन �ने4चगंच)े 

-कारात वाढ झालेल, आहे. तर, सरु$%तत�ेया 

¦िVटकोनातनु नवी मुबंई महानगरपा�लकेमाफ� त 

सबं4ंधत �ठकाणी सी.सी.ट,.gह,. कॅमेरे बसUवणे. 
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89. Fीम. मीरा सजंय पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 90 मdये से?टर-9 आ(ण से?टर-

11, आ�दवासीपाडा मधील आ�दवासी लोकांसाठc 

महानगरपा�लकेतफ�  वाि�मक: आंबेडकर 

योजनेअगंत�त घरे बांधुन �दलेले असनु कk l 

सरकारचे नवे धोरण आहे क:, घराघरांमdये 

शौचालय बांधावीत जेणेक*न �व�छता राखल, 

जाईल. नवी मुबंई शहर 21 gया शतकाकड े

वाटचाल करत आहे. यानसुार आ�दवासी लोकांच े

देखील राहणीमान उंचावले पा�हजे. यासाठc 

आपणांस Uवनतंी आहे क:, महानगरपा�लका 

अथ�सकं�पामdये आ�दवासीं�या घरासाठc तरतदु 

आहे आ(ण शासनाची योजना आहे. याचा लाभ 

घेऊन तथेे पाहणी क*न लवकरात लवकर 

आ�दवासींसाठc शौचालयासोबत घरे बांधणे. 
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90. Fीम. मीरा सजंय पाट;ल, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या हदद,तील 

�सडकोने बांधले�या व मोडकळीस आले�या 

माक� टस�या पनु�Uवकासाच े धोरण ठरUवणे. 

सदयि�थतीत या माक� टसचा वापरलेला चटई%Gे 

Tनद�शांक (FSI) 0.5 �या आसपास आहे. 

वा(णaय वापर अस�यामळेु हा FSI 1.5 पयत̀ 

वापरात आणणे श?य आहे. या वाढ,व FSI 

�या तरतदु,मळेु गाळेधारक, Uवकासक व 

महानगरपा�लके�या माdयमातनु या माक� टसचा 

आधTुनक सोई सUुवधाय?ुत पनु�Uवकास होणे 

सहज श?य आहे. महापा�लकेचा महसलु यामळेु 

मोठया -माणात वाढणार आहे. महापा�लकेने 

पनु�Uवकासाच े धोरण QवSरत ठरवनु Qयाची 

तातडीने अमंलबजावणी कर@याचे आदेश 

Tनग��मत करावे. 
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ऑग�ट 

410 

20/08/2015 
मजंूर 
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91. ॲड सौ. भारती र&वकांत पाट;ल,यांजकडून :- 

-भाग H. 44, कोपरखैरणे, से. न.ं 15 येथील 

�शवशभंो चौक त े �वराaय  घरमालक 

असो�सएशन *म न.ं 656 पयत̀चे पावसाळी 

गटारांचे काम हेवी डयटु, करणे. 
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मजंूर 

 

92. ॲड सौ. भारती र&वकांत पाट;ल,यांजकडून :- 

-भाग H. 44, कोपरखरैणे से. न.ं 7 येथील 

अPवाल को. ऑ. हौ. सोसा. &लॉट न.ं 40 त े

एस.एस.1, *म न.ं 969 आरोqयधाम ओनस� 

असो. पयत̀चे गटार &लॉट न.ं 44, से. न.ं 7 त े

एस.एस.1 *म न.ं 968 जय अबें ओनस� असो. 

पयत̀चे गटार, &लॉट न.ं 53, से?टर न.ं 7 त े

एस.एस. 1, *म न.ं 915 पयत̀चे हेवी डयटु, 

गटाराचे काम करणे. 
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मजंूर 

 

93. ॲड सौ. भारती र&वकांत पाट;ल,यांजकडून :- 

-भाग H. 44, कोपरखैरणे, से. न.ं 15, 16 

मधील कै. �शवाजीराव अ@णासाहेब पाट,ल 

मदैानास -वेशmवार उभारणे. 
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ऑग�ट 

413 

20/08/2015 
मजंूर 

 

94. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

-भाग H. 103, सी.बी.डी, से?टर-8, 8ब आ(ण 

8अे पSरसरात Tत�ह, बाजंूनी डbगर अस�यामळेु 

व चोर, या Uवभागात मोठया -माणात झालेल, 

आहे. Yहणूनच से?टर 8, 8ब आ(ण 8अे या 

पSरसरात सी.सी.�टgह, कॅमेरा बसUवणे. 
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20/08/2015 
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95. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

-भाग H. 103, सी.बी.डी, से?टर-8, 8ब आ(ण 

8अे पSरसरात Tत�ह, बाजंूनी डbगर अस�यामळेु 

व चोर, आ(ण अ�य व�य -ाणी यापासनू 

कधीह, धोका अस�यामळेु QवSरत या Uवभागात 

सरं%ण �भतं बांधणे. 
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मजंूर 

 

96. सौ. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

-भाग H. 103, सी.बी.डी, से?टर-8, रमाबाई 

आंबेडकर नगरमdये 100% अ�प उQप�न 

गटातील लोक राहत असनू या Uवभागातील 

लोकांसाठc एक समाज म�ंदर तसेच यवुकांयाठc 

gयायामशाळा बांधणे. 
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मजंूर 
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97. 

 

सौ. उbवला &वकास झंजाड, यांजकडून   

-. H. 01, ई0वरनगर येथील आनंदनगर 

शौचालय ते बाल,नगर साव�जTनक शौचालय 

मुकंूद कंपनी�या बाजु�या �दवाळामाग� 

सेवरेज लाईन टाकुन ती कमीत कमी मु�य 

गटारापयत̀ नेणे कारण जवळपास 750 

घरांना याचा Gास होतो. कारण �नेेज लाईन 

गटारातुन वाहते. Qयामुळे वास येत असुन 

रोगराई पसरत आहे. लहान बालके आजार, 

पडत आहेत. 
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ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

98 सौ. उbवला &वकास झंजाड, यांजकडून   

-. H. 01, ई0वरनगर, बाल,नगर, 

सदगु*नगर, म�नुभाई चाळ व गु*कृपा 

चाळ येथील अतंग�त गटार ना-द*ु�त असुन 

नवीन गटार बांधणे. 
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नस�यामुळे 

बारगळला 

99. सौ. उbवला &वकास झंजाड, यांजकडून   

-. H. 01, ई0वरनगर येथील बाल,नगर, 

सदगु*नगर, बॉबीचाळ, म�नुीभाई चाळ व 

ई0वरनगर येथील र�Qयाच े ^लॉक Tनघुन 

र�ते खराब झाले असुन Qया�ठकाणी 

R.C.C. र�ता बांधनु कायम�व*पी करणे. 
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20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

100. सौ. Fdदा साजुराम गवस, यांजकडून :-  

"-भाग H. 94, से?टर - 10ए येथील 

कUपल वा�तु ओनस� असो�सएशन 

मधील चाळ नं. 15 त े 28 मdये 

नवीन मल:Tन�सारण वा�हनी 

टाक@यात यावी असे या सभेच ेमत 

आहे. 
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20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 
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101 सौ. Fdदा साजुराम गवस, यांजकडून :-  

"-भाग H. 94, से?टर – 10, ने*ळ येथील 

सहयोग ओनस� असो�सएशन, «ब. 

नं. 28 त े 32 मdये नवीन 

मल:Tन�सारण वा�हनी टाक@यात 

यावी असे या सभेच ेमत आहे. 
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ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

102 सौ. Fdदा साजुराम गवस, यांजकडून :-  

"-भाग H. 94, से?टर – 10, ने*ळ येथील 

षटकार ओनस� असो�सएशन व 

सनशाईन, साईकृपा, नंदनवन, 

अ*णोदय या ओनस� असो�सएशन 

दो�ह, मधील कंपाऊंडला लागुन 

पावसाळी नाला (गटर) आर.सी.सी. 

क*न �मळावा असे या सभेच े मत 

आहे. 
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20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

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

-भाग H. 37 अतंग�त �मनी माक� ट से?टर 01, 

&लॉट न.ं 43 हे अQयतं दरुाव�थेत आहे. 

Qयामधील वॉल कंपाऊंड, पेवर ^लॉक अTतशय 

«बकट अव�थेतील साव�जTनक शौचालय यांच े

नgयाने नतुनीकरण करणे. 
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मजंूर 

 

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

-भाग H. 37 अतंग�त से. 1, भखुंड H. 8-एस, 

डले, बाजार पाठcमागील �सवरेज लाईनची 

नgयाने द*ु�ती करणे. 
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105.. सौ. सायल; नारायण �शदें, यांजकडून :- 

-भाग H. 37 मdये Uवदयतु खांब कमी असनु 

Qयामdये वाढ कर@यात यावी तसेच खराब 

झाले�या Uवदयतु खाबांची द*ु�ती कर@यात 

यावी व -भागामdये म�ुय चौका-चौकात ±लड 

(Flood) लाईट बसUवणे. 
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106. Fी. रंगनाथ कारभार; औट;, यांजकडून  :-
-भाग H. 84 मधील भारत सोसायट, त े

Tतरंगा सोसायट, समोर,ल हायटkशन खाल,ल 

खुला नाला चांग�या पdदतीने बांध@यात यावा. 

असे या सभेचे मत आहे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 
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107. Fी. रंगनाथ कारभार; औट;, यांजकडून  :-

-भाग H. 84 मधील से?टर 4 

�मशानभुमी समोर,ल खलुा नाला चांग�या 

पdदतीने बांध@यात यावा.  
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

108. Fी. रंगनाथ कारभार; औट;, यांजकडून  :-

-भाग H. 84 मधील से?टर 2 �शरवणे 

शाळेसमोर हायमा�ट बसUव@यात यावा.  
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20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

109. Fी. &वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून  :-

-भाग H. 82, से?टर 24 येथील पाट,ल 

चाळ ते गणेश मं�दर रोड पयत̀ पदपथाची 

दरुाव�था झाल, आहे तर, सदर पदपथांची 

द*ु�ती करणे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

110. Fी. &वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून  :- 

-भाग H. 82 येथील उदयानासाठc राखीव 

असलेला &लॉट नं. 1 मdये अQयाधTुनक 

उदयान बनUव@यात यावे असे या सभेच े

मत आहे. 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

111. Fी. &वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून  :- 

-भाग H. 82 मdये संुदरम सोसायट, ते 

वैभव सोसायट, जवळ असलेला नाला 

Qयावर चांग�या -तीच े Pील कgहर 

बसUव@यात यावे असे या सभेच ेमत आहे 
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20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

112. Fी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :-

-भाग H. 97 मdये बहुसं�य लोक अ�प 

उQप�न गटातील आहेत पामबीच रोड�या 

लगत असले�या सUव�स रोड व पामबीच 

मधील मोकळया जागेत ओपन िजम 

(gयायामशाळा)उभार@यात यावी. 
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नस�यामुळे 

बारगळला 

113. Fी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :-

-भाग H. 97 मdये से?टर -18 मधील कै. 

आनंद �दघे उदयानामdये जेVठ 

नागSरकांसाठc Uवरंगुळा कk l सव� सुखसुUवधा 

यु?त उभार@यात येऊन Qयामdये 

वाचनालयाची Tन�म�ती करणे. 
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सभागहृात 
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114. Fी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :-

-भाग H. 97 मdये से?टर -18, 18ए व 

24 मधील सोसायट, अंतग�त �नेेज लाईन 

व पेवर ^लॉक बसUव@यात याव.े 
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सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

115. Fी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

-भाग H. 50, कोपरखैरणे, बोनकोड ेगावातील 

मासळी माक� ट शजेार, असलेल, अगंणवाडी ह, 

पवुuचे Pामपचंायत काया�लय व आताच े

महानगरपा�लकेचे टेलSरगं इि��टटयटु या 

�ठकाणी बहुउददे�शय इमारतीचे बांधकाम क*न 

वर,ल मज�यावर महानगरपा�लकेच े टेलSरगं 

इि��टटयटु व तळमज�यावर �शशुचं े

अगंणवाडीसाठc जागा उपल^ध करावी जेणेक*न 

मासळी माक� ट�या दगुध̀ीमळेु �शश�ुया 

आरोqयास धोका Tनमा�ण होणार नाह,. 
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116. Fी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

-भाग H. 50, कोपरखैरणे, बोनकोड ेगावातील 

�शवाजीनगर येथील पा@या�या टाक:ला लागनु 

असले�या र�Qयांची अव�था दयनीय झाल, 

असनु सदर र�Qयांची सधुारणा व डांबर,करण 

करणे. 
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117. Fी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

-भाग H. 50, कोपरखैरणे, बोनकोड े गावात 

झालेले र�त े शहर,करण झा�यामळेु गांवच े

अि�तQव �दसत नाह,. गावाचे अि�तQव उठुन 

�दसावे यासाठc गाव�या वेशीवर -वेशmवार 

बांधणे. 
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118. Fी. मनुावर महमद पटेल, यांजकडून :-  

-भाग H. 55, खैरणे येथील गडुUवल आ�शयाना 

«ब�डींग त े मायकल हाऊस पयत̀ र�Qयाच े

डांबर,करण करणे. 
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119. Fी. मनुावर महमद पटेल, यांजकडून :-  

-भाग H. 55, खैरणे गावात एल.ई.डी. 

�दवाब2ी लावणे. 
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120. Fी. मनुावर महमद पटेल, यांजकडून :-  

-भाग H. 55, खैरणे, रामनगर येथे उव�Sरत 

जागेवर पदपथाची सधुारणा करणे. 
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मजंूर 
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121. सौ. +नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

-भाग H. 52, से?टर नं. 14 मdये 

गटारा�या बाजुस मोकळा भुखडं आहे. Qया 

गटारावर छोटा पादचार, पुल आहे. Qया 

पुलाव*न चोर येतात व चोर, क*न जातात 

आ(ण गटारा�या उ2र व पि0चम �दशसे 

खाडी जंगल आहे. Qयामुळे Qयाबाजुने सप�ह, 

येतात. Qयामुळे र�हवाशांना Gास होतो. 

तेgहा सुर$%तते�या ¦िVटने कंुपन 7कंवा 

काह, सुर$%त �भतं उभारणे.. 

 

128 

ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 

122. सौ. +नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 52, से?टर H. 14, 15 व 

16 मधील �दवे जुने झाले आहेत. हे �दवे 

�सडकोकाल,न आहेत. Qयांची -काशaयोत 

कमी झालेल, आहे. Qया -भागात माथाडी 

कामगार व बे�ट कामगार जा�त -माणात 

आहेत. ते राGी व पहाटे कायम रहदार, 

असते. तर, आपण नवीन �दवे बदल, 

करणे. 
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123. सौ. +नम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

-भाग Hमांक 52, से?टर H. 14, 15 व 

16 मधील �दवे जुने झाले आहेत. हे �दवे 

�सडकोकाल,न आहेत. Qयांची -काशaयोत 

कमी झालेल, आहे. Qया -भागात माथाडी 

कामगार व बे�ट कामगार जा�त -माणात 

आहेत. ते राGी व पहाटे कायम रहदार, 

असते. तर, आपण नवीन �दवे बदल, 

करणे. 
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124. Fी. _ानेZवर नारायण सुतार, यांजकडून :-

-भाग H. 89, �शरवणे-2 मधील ठाणे-

बेलापुर रोड मु�य र�ता पदपथाची 

दरुाव�था झालेल, आहे. तर, तो संपुण� 

पदपथ नवीन बांधणे. 
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125. Fी. _ानेZवर नारायण सुतार, यांजकडून :-

-भाग H. 89, �शरवणे-2, मराठc शाळा H. 

14/15 मु�य दरवाजापासुन ते पांडुरंग 

सुतार माग� पयत̀ पदपथ नवीन बांधणे. 
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126. Fी. _ानेZवर नारायण सुतार, यांजकडून :-

-भाग H. 89, �शरवणे-2, गावामधील 

जलकंुभावर सुर%ार%क नेम@यात यावते. 

(सुर%े�या कारणा�तव)  
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नस�यामुळे 
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127. सौ. पजुा गणेश मेढकर, यांजकडून :-      

-. H. 71, के.के.आर. �या मशीद समोर 

हायमा�ट लावणे व �दवाब2ी लावणे. 
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128. सौ. पजुा गणेश मेढकर, यांजकडून :-      

-. H. 71, के.के.आर. पSरसरातील गटारे व 

पदपथाची सधुारणा करणे. 
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ऑग�ट 
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20/08/2015 
मजंूर 

 

129. सौ. पजुा गणेश मेढकर, यांजकडून :-      

-. H. 71, इं�दरानगर (बगाड े कंपनी) पSरसर 

येथील गटारे व पदपथाची सधुारणा करणे. 
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130. सौ. �दपाल; सुरेश संकपाळ, यांजकडून:- 

-भाग H. 35, घणसोल,, से?टर-7 व 

से?टर-9 येथील �सYपले?स-घरbदा 

वसाहती�या बाहेर,ल UवUवध पदपथांवर 

पेgहर ^लॉक बसवुन नवीन सुधारणा करणे. 
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131. सौ. �दपाल; सुरेश संकपाळ, यांजकडून:- 

-भाग H. 35, घणसोल,, से?टर-9, घरbदा 

वसाहती मधील �नेेज लाईन खराब झा�या 

असुन नवीन �नेेज लाईन करणे. 
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132. सौ. �दपाल; सुरेश संकपाळ, यांजकडून:- 

-भाग H. 35, घणसोल, वसाहतीमdये 

पा@याची लाईन जुनी अस�यामुळे पाणी 

कमी दाबाने येते Yहणुन येथील जु�या 

पा@या�या पाईप लाईन GI लाईन मdये 

बदल करणे. 
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133. सौ. श�शकला कुमार मालाद;, यांजकडून :- 

&लॉट नं. 1 से?टर 29 मdये 600 मीटर 

भुखडं पा7क̀गसाठc Sरकामा ठेवला आहे. Qया 

भुखडंाला सब �डgह,जन क*न 500 मीटर 

मdये बहुउददे�शय इमारत बांधणे. 
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134. सौ. श�शकला कुमार मालाद;, यांजकडून :- 

ने*ळ रे�वे �टेशन (पुव�) जवळ असले�या 

Sर%ा �टॅ@ड जवळील मोकळया भुखडंावर 

�व�छता अ�भयान अतंग�त म�हलाव 

पु*षासाठc साव�जTनक शौचालय बांधणे. 
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135. सौ. श�शकला कुमार मालाद;, यांजकडून :- 

&लॉट नं. 10, से?टर 29 मधील वाहन 

पा7क̀ग लगत �व�छता अ�भयान अतंग�त 

म�हला व पु*षासाठc साव�जTनक शौचालय 

बांधणे. 
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136. सौ. पनुम �मथुन पाट;ल, यांजकडून :- 

बेलापरुगांव व शहाबाज फणसपाडा या 

गावामdये इंटर^लॉक बसUवणे. 
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137. सौ. पनुम �मथुन पाट;ल, यांजकडून :-  

-ा&ती कॉYपले?स त े गोवध�नी «ब�डींग पयत̀ 

इंटर^लॉक बसUवणे. 
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138. Fी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :-  

ने*ळ नगर हे फार मोठे शहर आहे. या 

शहरामdये एक लाखाहुन अ4धक नागSरक 

राहात आहेत. ने*ळ Uवभाग काया�लयामdये 

वेगवेगळया कामाTन�म2 नागSरक ये-जा 

कर,त असतात. ने*ळ Uवभाग काया�लय हे 

छोटयाशा जागेमdये अस�याने नागSरकांची 

गैरसोय होत आहे. तर, ने*ळ Uवभाग 

काया�लयाची �वतंG भgय अशी इमारत 

बांध@याची आव0यकता आहे. तर, नवी 

मंुबई महानगरपा�लका बांधकाम 

Uवभागामाफ� त ने*ळ Uवभाग काया�लयासाठc 

नवीन इमारत बांध@यात यावी असे या 

सभेच ेमत आहे. 
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139. Fी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :-  

ने*ळगांव व पSरसरासाठc नवी मंुबई 

महानगरपा�लके�या माdयमातुन भाजी व 

मासळी माक� ट gहावा यासाठc माजी 

नगरसेUवका सौ. इंदमुती नामदेव भगत 

यांनी �सडको -शासनाकडून से?टर 20 येथे 

माक� टसाठc भुखडं उपल^ध क*न दे@यास 

पाठपुरावा केलेला होता. Qयानुसार �सडकोन े

माक� टसाठc भुखडं दे(खल �दलेला आहे. 

Qयाचा करार दे(खल झालेला आहे. परंत ु

आज�मतीस Qया�ठकाणी माक� ट बांध@यात 

आलेले नाह,. Yहणुन भाजी व मासळी 

Uवकणारे नागर,क पदपथावर बसुन 

gयवसाय कर,त आहेत. ने*ळ नगराची 

लोकसं�या पाहता माक� ट बांध@याची 

आव0यकता आहे. �सडकोने �दले�या 

भुखडंावर माक� ट बांध@यास ठराUवक लोक 

Uवरोध कर,त अस�याने सदर �ठकाणच े

माक� ट बांध@यास �दरंगाई होत आहे. Yहणुन 

इतर �ठकाणी भुखडं उपल^ध क*न भाजी 

व मासळी माक� ट नवी मंुबई 

महानगरपा�लके माफ� त ताQकाळ बांध@यात 

यावे असे या सभेच ेमत आहे. 
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140. Fी. नामदेव रामा भगत, यांजकडून :-  
ने*ळ गावातील व पSरसरातील नवी मुबंई 

महानगरपा�लका माफ� त शौचालय ब-याच 

वषा�पवुu बांध@यात आलेल, अस�याने 

आज�मतीस Qया बांधकामाची अव�था फार 

वाईट आहे. फ?त नावासाठc सलुभ शौचालय 

रा�हलेल, आहेत. कृपया ट&याट&याने सदर 

शौचालय तोडून नवीन बांध@यात यावे असे या 

सभेचे मत आहे. 
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141. Fी. &वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

से?टर -48 येथील आंबेडकर भवन समोर,ल 

भखुंडावर अ¥या�सका, लायªर, आ(ण -�श%ण 

कk lाची इमारत उभारणे. 
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20/08/2015 
मजंूर 
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142. Fी. &वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

से?टर -48 येथील महानगरपा�लके�या शाळे�या 

भखुंडाशजेार, अथवा भखुंड उपल^ध असले�या 

Qया�ठकाणी आधTुनक �व�छतागहृ उभारणे. 
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143.. Fी. &वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

से?टर -48 येथील आदश� माक� ट त ेएस.ट,.पी. 

कk lादरYयान खाडीलगतचा भाग �व�छ आ(ण 

सशुो�भत क*न जॉ4गगं Wॅक आ(ण आव0यक 

असेल Qया �ठकाणी नागSरकांना बस@यासाठc 

शडे उभारणे. 
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144. Fी. सुनील बाळाराम पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 92, ने*ळ से. 19 येथील कै. 

यशवंतराव चgहाण मैदानामdये ने*ळ 

पSरसरातील अनेक खेळाडु UवUवध खेळ 

खेळ@यासाठc येतात. परंतु मैदानामdये खाच 

खडड े अस�याने अनेक खेळाडुनंा खेळताना 

दखुापत होत आहे. Yहणुन सदर मेदानाच े

मातीचा भराव टाकुन सपाट,करण करणे 

तसेच �टेज उभारणे व सुलभ शौचालय 

बांधणे काम क*न सुशो�भत करणे. 
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145. 

 

Fी. सुनील बाळाराम पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 92, दारावे येथे कोरल H�ट 

सोसायट, ने*ळ से. 13 येथनु दाराव े

गावाकड ेजाणा-या र�Qयावर Qया पSरसराची 

शोभा वाढUव@यासाठc भgय असे -वेशmवार 

उभार@यात यावे असे या सभेच ेमत आहे. 
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146 Fी. सुनील बाळाराम पाट;ल, यांजकडून :- 

-भाग H. 92, दारावे येथील मल:Tन�सारण 

वा�हनी कमी gयासा�या असुन TनकृVठ 

दजा��या झाले�या आहेत. Qयामुळे वारंवार 

सांडपाणी चkबर मधनु बाहेर येत आहे. 

पSरणामी नागSरकां�या िजवनाला धोका 

Tनमा�ण होत आहे. Yहणुन दारावे गांव 

अतंग�त मल:Tन�सारण वा�हनी बदल@यात 

यावी असे या सभेच ेमत आहे. 

 

153 

ऑग�ट 

20/08/2015 सद�य 

सभागहृात 

नस�यामुळे 

बारगळला 



अ. 
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ठराव ). व 

�दनांक 
अ�भEाय 

147. Fी. 9गर;श का?हा ^हाP,े यांजकडून :-  

-भाग H. 95 मdये मोठया gयासाची पा@याची 

पाईपलाईन टाकणे. 

154 

ऑग�ट 

434 

20/08/2015 
मजंूर 

 

148. Fी. 9गर;श का?हा ^हाP,े यांजकडून :-  

-भाग H. 95 मdये मल:Tन�सारण वा�ह�या 

टाकणे. 

155 

ऑग�ट 

435 

20/08/2015 
मजंूर 

 

149. Fी. 9गर;श का?हा ^हाP,े यांजकडून :-  

-भाग H. 95 मdये सी Uवभाग नमुमंपा 

शौचालयापासनु त े भगवान YहाG े यां�या 

घरापयत̀ तथेुन शकंर चांगा ठाकुर चौकापयत̀ 

हेवी डयटु, गटार करणे. 

156 

ऑग�ट 

436 

20/08/2015 
मजंूर 

 

150. सौ. जयFी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

-भाग H. 86 मधील नमुमंपा शाळेला 

सशुो�भत -वेशmवार उभारणे. 

157 

ऑग�ट 

437 

20/08/2015 
मजंूर 

 

151. सौ. जयFी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

-भाग H. 86 मधील सारसोळे गाव नमुमंपा 

शाळेमागे व गावदेवी म�ंदरालगत र�Qयाची 

झालेल, दरुाव�था पाहता र�Qयाची सधुारणा 

करणे. 

158 

ऑग�ट 

438 

20/08/2015 
मजंूर 

 

152. सौ. जयFी एकनाथ ठाकुर, यांजकडून :- 

-भाग H. 86 मधील भखुंड H. 281 (हSरलाला 

सोसायट, समोर,ल भखुंड) �सडकोकडुन 

ह�तांतर,त क*न सदर भखुंडावर सारसोळे गांव 

से. 6 पSरसरातील नागSरकांसाठc बहुउददे�शय 

इमारत उभारणे. 

159 

ऑग�ट 

439 

20/08/2015 
मजंूर 

 

153. सौ. सजुाता सरुज पाट;ल, यांजकडून :-  

-भाग H. 85 मधील कुकशते शाळा H. 11 

ची सरं%क �भतंीची सधुारणा करणे. 

160 

ऑग�ट 

440 

20/08/2015 
मजंूर 

 

154. सौ. सजुाता सरुज पाट;ल, यांजकडून :-  

-भाग H. 85 मधील पामबीच सिgह�स रोडवर 

सकाळी व सdंयाकाळी जॉ4गगं कर,ता येत 

असले�या लोकांची स�ंया पाहता Qया र�Qयावर 

-खर Uवदयतु gयव�था, शौचालय, जॉ4गगं लेन 

इतरG सUुवधा करणे. 

161 

ऑग�ट 

441 

20/08/2015 
मजंूर 

 

155. सौ. सजुाता सरुज पाट;ल, यांजकडून :-  

-भाग H. 85, से?टर-06 मधील पSरसरात 

Uवदयतु खां^याची दरुाव�था सधुारणा करणे. 

162 

ऑग�ट 

442 

20/08/2015 
मजंूर 

 

156. Fी. सरुज बाळाराम पाट;ल, यांजकडून :- 

सारसोळे Pाम�थांचे व पSरसरातातील लोकांच े

�dदा�थान असणारे ªाYहणदेव हे पामबीच 

लगत असनू म�ंदरापय�त जा@याकSरता डांबर, 

र�ता व र�Qयालगत Uवmयतु gयव�था करणे. 

163 

ऑग�ट 

443 

20/08/2015 
मजंूर 

 



अ. 

). 
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ठराव ). व 
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157. Fी. सरुज बाळाराम पाट;ल, यांजकडून :-

सी.सी.ट,.gह,. यGंणा �वखचा�ने उभारणी नवी 

मबुई महानगरपा�लका ह, प�हल, 

महानगरपा�लका ठरल, हया उपHमा�या दसुरा 

ट&पा Yहणून अतंग�त चौकामdये सdुदा 

सी.सी.ट,.gह,. यGंणा उभारणे. 

164 

ऑग�ट 

444 

20/08/2015 
मजंूर 

 

158. Fी. सरुज बाळाराम पाट;ल, यांजकडून :-  

नवी मुबंई पSरसरातील 7कQयेक खेळाडू राaय 

�तरावर व जागTतक �तरावर उQकृVठ खळे 

क*न नवी मुबंईचे नावल7ैकक वाढUवत आहेत. 

तर, सदर खेळाडूनंा दे@यात येणा\या 

�शVयव2ृीमdये वाढ करणे. 

165 

ऑग�ट 

445 

20/08/2015 
मजंूर 

 

 

                                                  


