
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 20/11/2015 रोजी भरले या माहे नो!ह"बर 

म�ह$याया सव&साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं/01त आ3ण मसुदा 

4व5पात खाल7ल8माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 
 

 

 

%नण�य -  

इ;तव=ृ कायम करणे. 

 

 

 

महानगरपा�लकेच े �दनांक 09 मे 2015, �दनांक 19 जून 

2015, �दनांक 10 जुलै 2015, �दनांक 20 जुलै 2015, �दनांक 

12 ऑग/ट 2015, �दनांक 20 ऑग/ट 2015 रोजीच ेइ%तवतृ 

कायम कर4यात आले. 

  

�वषय �. 02.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 
8>नो=रे 

%नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 03.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

/थायी स�मतीचा �दनांक 05 नो"ह#बर 2015 चा ठराव   

�. 66 :- 

“संदभ& :- आयु@तांच े �दनांक 28 ऑ@टोबर 2015 च े पD �.                  

नमंुमपा/लेखा/624/2015. 

 महानगरपा	लकेला अशी 	शफारस करIयात यावी कJ, सन 

2015-16 या मंजुर अथ&संक पीय तरतुद7मLये उपरो@त 'अ'  

मधील अनु. �. 1 ते 22 नुसार 84ताNवत वाढ 5. 15267.00 

ल0 व 'ब'  मधील अ. �. 1 ते 32 नुसार 84ताNवत घट  5 

15267.00 ल0, असा एकTDत मूळ मंजूर अथ&संक पीय 

तरतूद7वर ;नरंक पVरणाम करणारा पुन&Nव;नयोजन 84ताव, 

महाराWट Ò महानगरपा	लका अXध;नयम, कलम 103 नुसार 

सुचNव या8माणे, मंजुर7 देIयात यावी. 

ठराव �. 696. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 
    “सन 2015-2016 या मंजूर अथ&संक पीय 

तरतुद7मLये उपरो@त 'अ'   मधील  अ. �. 1 ते 22  नुसार 

84ताNवत वाढ 5. 15267.00 ल0 व 'ब'   मधील अ. �. 1 त े

32 नुसार 84ताNवत घट 5. 15267.00 ल0, असा एकTDत 

मुळ मंजूर अथ&संक पीय तरतुद7वर ;नरंक पVरणाम करणारा 

पन&Nव;नयोजन 84तावात नमुद करIयात आले या बाबींसह, 



महाराWY महानगरपा	लका अXध;नयम कलम-103 नुसार, 

सुचNव या8माणे, मंजुर7 देIयात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 04.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया अख\यार7तील तलाव म\4य 

उ\पादनासाठ] 05 वषा&कर7ता "परवानगी व अनु_ा" (	ल!ह ॲ$ड 

लायस$स) त\वावर देणेया 84तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 

09/09/2015 च ेपD �. नमंुमपा/मालम=ा/1115 /2015. 

ठराव �. 697. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 
    "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया अख\यार7तील 

गोठवल7 गांव येथील भारतर\न 4व. राजीव गांधी खदाण तलाव 

eी. योगेश मुरल7धर पाट7ल, गोठवल7 गांव यांना म\4य 

उ\पादनासाठ] 84तावात नमूद करIयात आले या बाबींसह 8थम 

01 वषा&कर7ता व \यापुढे कामाची गुणव=ा ल0ात घेऊन 8\येक 

वषg नुतनीकरण करणेया अट7वर पुढ7ल 05 वषा&या 

कालावधीकर7ता 8;त वषg 10% भाड ेवाढ7सह ;नNवदेतील अट7 

व शतgनुसार "परवानगी व अनु_ा" (	ल!ह ॲ$ड लायस$स) 

त\वावर देIयास, महाराWY महानगरपा	लका अXध;नयम कलम 

79 (क) अ$वये, सुचNव या8माणे, मंजुर7 देIयात यावी." 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 05.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

ने5ळ से. 19(अे) येथील वंडस&पाक&  मधील �हरवळीची जागा 

वापया शु काबाबतया 84तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 

14/10/2015 च ेपD �. नमंुमपा/उदयान/1657/2015 

ठराव �. 698. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

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

�हरवळीची जागा 	शबीरे, 4नेहसंमेलन, लiनसमारंभ, 4वागत 

समारंभ, NवNवध 8कारच ेसांसकृ;तक काय&�म व सहल7 इ\याद7 

काय&�मासाठ] उपलjध क5न देIयास, याकVरता एका 

काय&�मासाठ] भाड ेर@@म 5. 25 हजार ऐवजी 20 हजार 8ती 

6 तासांसाठ] आकारIयात येईल. तसेच या काय&�माचा 

कालावधी वाढ यास 8ती तास 5. 6 हजार ऐवजी 4 हजार 

या8माणे अ;तVर@त भाड ेवसूल करIयात येईल. 84तावात नमुद 

करIयात आले या बाबींसह व \याकVरता महानगरपा	लकेन े

84ताNवत केलेले शु क ;नि>चतीस, सुचNव या8माणे, मंजुर7 

देIयात यावी." 

%नण�य - मंजूर 



 

�वषय �. 06.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

घणसोल7 Nवभागातील राबाडा शारकर आळी येथील जुने बैठ] 

शौचालय तोडून नवीन तळ + 1 साव&ज;नक शौचालय 

बांधIयाया 84तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 13/10/2015 

च ेपD �. नमंुमपा/4व.म.अ./136/2015. 

ठराव �. 699. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

          "घणसोल7 Nवभागातील राबाडा शारकर आळी 

येथील जुने बैठ] शौचालय तोडुन तळ+1 साव&ज;नक शौचालय 

बांधIयाया कामासंबंधातील 84तावात नमूद करIयात 

आले या बाबींसह एकूण र@कम 5. 41 लाख, 83 हजार, 

978 माD इत@या खचा&स, तसेच ;नयमानुसार देय असले या 

भाववाढ7या र@@मेस, सुचNव या8माणे, 8शासकJय मंजुर7 

देIयात यावी. " 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 07.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

घणसोल7 8भाग �. 24 येथील रबाळे 4मशानभुमीची 

सुधारणा करIयाया 84तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 

19/10/2015 च ेपD �. नमंुमपा/श.अ./1658/2015 

ठराव �. 700. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

        "घणसोल7 8भाग �. 24 येथील रबाळे 

4मशानभुमीची सुधारणा करIयाया कामासंबंधातील 84तावात 

नमूद करIयात आले या बाबींसह एकूण र@कम 5. 1 कोट7, 

12 लाख, 74 हजार, 242 माD इत@या खचा&स, तसेच 

;नयमानुसार देय असले या भाववाढ7पोट7 र@@मेस, 

सुचNव या8माणे, 8शासकJय मंजुर7 देIयात यावी. " 

%नण�य - मंजूर 

�वषय �. 08.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

नवी मंुबई महानगरपा	लका अXधकार7/कम&चार7 यांच े

;नवास4थान वाटप व अनु_ा1ती शु क आकारणीया 

84तावाबाबत, आयु@तांच े �दनांक 30/10/2015 च े पD �. 

नमंुमपा/मालम=ा/1397/2015 

ठराव �. 701. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

        "नवी मंुबई महानगरपा	लका अXधकार7/कम&चार7 यांचे 

;नवास4थान वाटप व अनु_ा1ती शु क आकारणी बाबत 

84तावात नमुद करIयात आले या बाबींसह अट7/शतg �मांक 

1 ते 29 सह Nव�हत करIयास, महाराWY महानगरपा	लका 

अXध;नयम कलम 60 अ$वये, सुचNव या8माणे, मंजुर7 

देIयात यावी." 

%नण�य - मंजूर 



तां. का. �. 11.  

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

से. 19 अे, ने5ळ, 4व. आर. आर. पाट7ल उpयानात येणाqया 

नागVरकांकडून 8वेश शु क आकारIयाबाबतया 84तावाबाबत. 

ठराव �. 784. 

�द. 20 नो"ह#बर 2015 

से. 19 अे, ने5ळ, 4व. आर. आर. पाट7ल उpयानात येणाqया 

नागVरकांकडून  

1. >वेश शु@क :- उpयानात येणार पौढ नागVरक यांना 5. 

20/- ऐवजी 5. 10/- व लहान मुले वय 5 ते 12 वषा&पय&त 

यांना 5. 10/- ऐवजी 5. 5/-, उpयानात जाँXगगं कVरता 

येणाqया नागVरकांना मा	सक 5. 100/- ऐवजी 5. 50/- व 

वाNष&क 5. 1000/- ऐवजी 5. 500/- या8माणे पास शु क 

भरावे लागेल.  

2. वाहन पाAक� ग :- चार चाकJ वाहन 5. 20/- ऐवजी 10/- व 

दचुाकJ वाहन 5. 10/- ऐवजी 5. 5/- (सकाळी 6.00 ते दपुार7 

12.00 व सांय. 3.00 त ेराDी 9.00 या कालावधीकVरता).  

3. अॅिEपFथएटर :- उpयानात मनोरंजनाकVरता अॅिtपXथएटर 

बांधIयात आले आहे. सदर अॅिtपXथएटर हे सां4कृ;तक, 

शै03णक सं4था, वाढ�दवस, चचा&सD, नाटय सं4था आ3ण 

सामािजक सं4था यांना खलेु करणे 84ताNवत आहे. सदर 

अॅिtपXथएटर वापराकVरता 8वेश शु क 8;त 3 तासासाठ] 5. 

2000/- ऐवजी 5. 1000/- (सकाळी 6.00 त ेदपुार7 12.00 व 

सांय. 3.00 ते राDी 9.00 या कालावधीकVरता).  

4. /के�टगं Hरगं :- 4के�टगं VरगंकVरता मा	सक भाड े5. 500/- 

ऐवजी 5. 400/- व वाNष&क भाड े  5. 6000/- ऐवजी 5. 

4500/- या8माणे सं4थाचालक अथवा 8	श0क (4के�टगंसाठ] 

येणाqया Nवpयाuया&ना 8वेश शु क भरावे लागेल). 

  84तावात नमुद करIयात आले या महानगरपा	लकेन े

84ताNवत केले या बाबींसह 8वेश शु क वसुल7 करणेस, 

सुचNव या8माणे, मंजुर7 देIयात यावी." 

%नण�य - सव&पर्थम उपसूचना मतास टाकल7 असता ती मंजूर झाल7 

आ3ण मुळ>/ताव tहणूनह7 तो सवा�नुमते मंजूर 

     



महानगरपा	लकेने मंजूर केले या आ3ण उXचत काय&वाह7साठ] मा. आयु@ताकड ेपाठNवले या 

स$मा. नगरसेवकांया ठरावांची याद7.  

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ>ाय 

1. 

Oी. Aकशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- नवी मुबंई 

महानगरपा	लका काय&0Dेातील वाशी, से@टर-10 मधील 

नवी मुबंई 5iणालयालगतया भखूंडावर म टxलेवर 

पाyक& गची सNुवधा करणे. 

9 

नो!ह"बर 

702 

20/11/2015 
सदर 

ठरावाची 

सुचना मागे 

घेतल7 

2. Oी. Aकशोर अशोक पाटकर, यांजकडून :- 

�दवसातनू एक वेळा एक !य@ती मलNवसज&नाकVरता 

जात असेल तर \याला 13 ल7टर पाणी लागत ेआ3ण 

�दवसातनू एक !य@ती 1 वेळा मDुNवसज&नासाठ] गेला 

असता तर7 13 ल7. पाणी लागत े आ3ण �दवसातनू 

कामीत कमी 4 त े5 वेळा मDुNवसज&नसाठ] जात असेल 

तर एकूण 65 ल7टर पाणी लागत,े \यावर उपाययोजना 

tहणून जलNवसज&न टाकJ (Flash Tank) बदलIयाची 

स@ती करणे. 

10 

नो!ह"बर 

703 

20/11/2015 
मंजूर 

3. Oी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

8भाग �. 82, जुईनगर, से@टर 25, येथील डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर उदयानामLये मLयभागी डॉ. 

बाबासाहेबांची चांग या 8कारची कलाकृती बनNवणे. 

11 

नो!ह"बर 

704 

20/11/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ>ाय 

4. Oी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

8भाग �. 82, से@टर 24 मधील Xचचंोल7 तलाव 

उदयानामLये बहुस{ंया लोक सकाळी व सLंयाकाळी 

yफरIयासाठ] येतात. या सव& लोकांची गरैसोय होत आहे, 

खास म�हलांया !यव4थसेाठ] शौचालयाची \याचबरोबर 

अ\याव>यक असणा-या पाणपोईची !यव4था करणे. 

12 

नो!ह"बर 

705 

20/11/2015 
मंजूर 

5. Oी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

8भाग �. 82, से@टर 24 मधील Xचचंोल7 तलावमLये 

Nवरंगळुा क" | उभारIयात आले आहे. तथेील जेWठ 

नागVरकांची पाIयाची मोठ] गरैसोय होत आहे, तर7 तथेे 

पाणपोईची !यव4था करणे. 

13 

नो!ह"बर 

706 

20/11/2015 
मंजूर 

6. Oी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- सफाई 

कामगार, ठोक मानधनावर काम करणारे 	श0क व सव& 

कंDाट7 कामगारांया वेतनामLये 4,000/- इतकJ वाढ 

करणे.  

14 

नो!ह"बर 

20/11/2015 सभागहृात 

उपि4थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

7. Oी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- नवी 

मुबंई महानगरपा	लकेया सव& नगरसेवकांना मनपा 

8शासनाने लॅपटॉप देIयात यावा जेणेक5न नगरसेवकांना 

पेपरलेस !यवहार करता येईल 

15 

नो!ह"बर 

20/11/2015 सभागहृात 

उपि4थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

8. Oी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- नवी 

मुबंई महानगरपा	लकेया काय&�म पTDकेमLये व 

कोन	शलेवर सव& स$मान;नय प08तोदांची नांवे टाकणे. 

16 

नो!ह"बर 

20/11/2015 सभागहृात 

उपि4थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

9. Oी. राजू रामा कांबळे, यांजकडून :- 

8भाग �. 11 मधील साईनाथवाडी व छDपती र�हवाशी 

कॉलनी येथे नवीन मल;न:4सारण वा�ह$या टाकणे. 
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10. सौ. सलजूा सदंRप सतुार, यांजकडून :- 

8भाग �. 99, मधील से@टर 25 मधील eी. राधाकृWण ्  

गाड&न चे सशुोभीकरण करणे आव>यक आहे. तसेच बरेच 

नागVरक, म�हला, मलेु गाड&नमLये येत असतात \या 

�ठकाणी यवुक व यवु\या गरैवत&न करतात तसेच 

कंुपनाया सव& लोखंड चोर7स गेलेले आहेत. tहणूनच 

मजबतू सरु0ा कंुपण बांधIयात यावे, जेणेक5न गाड&नचे 

नकुसान होणार नाह7 व गरैवत&न कमी होईल, तसेच से. 

25, मLये जेWठ नागVरक व म�हलांसाठ] जॉXगगं Yॅक 

बांधणे. 
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11. सौ. सलजूा सदंRप सतुार, यांजकडून :- 

8भाग �. 99, मधील से@टर 23, मLये लहान 

मलुांसाठ] तसेच तथेील नागVरकांसाठ] जॉXगगं साठ] खुले 

मदैान नाह7. \या नागVरकांना व मलुांना से. 25, से. 27 

मLये यावे लागत.े या सव& बाबी ल0ात घेऊन से. 23, 

मधील भखुंड �. 181 हा 	सडकोकडून 2005 साल7 नवी 

मुबंई महानगरपा	लकेकड े ह4तांतर7त झाला आहे. तर7 

\या ओपन 4पेस वरती से. 23, मधील नागर7कांसाठ] व 

मलुांकर7ता गाड&न तसेच जॉXगगं Yॅक बांधणे. 
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12. Oी. रंगनाथ कारभारR औटR, यांजकडून :- 8भाग �. 84 

मधील 4मशान भमुी समोर7ल उघडा नाला बXंध4त 

करIयात 
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उपि4थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

13. Oी. रंगनाथ कारभारR औटR, यांजकडून :- 8भाग �. 84 

मधील राजीव गांधी T�ज खाल7ल लावIयात आले या 

लाईटचा 8काश पडत नाह7 तर7 \या लाईटची द5ु4ती 

करणे. 
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14. सौ. तनजुा Oीधर मढवी, यांजकडून :- 

8भाग �. 83, जुईनगर मLये सरु0ेया कारणा4तव 

पो	लस 4टेशन साठ] राखीव जागेवर लवकरात लवकर 

पो	लस 4टेशन बांधणे. 
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15. सौ. तनुजा Oीधर मढवी, यांजकडून :- 
8भाग �. 83, जुईनगर येथे सरु0ेया कारणा4तव 

म{ुय र4\यांवर CCTV कॅमेरे लावणे. 

23 

नो!ह"बर 

711 

20/11/2015 
मंजूर 



 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आKण संLMNत �वषय 

�वषय �. 

व म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ>ाय 

16. सौ. तनजुा Oीधर मढवी, यांजकडून :- 

8भाग �. 83, जुईनगर �ठक�ठकाणी जेWठ नागVरक 

जमा होऊन एक दसु-याशी चचा& व सखुद:ुखाया गोWट7 

करत असतात \यायासाठ] 8भागात �ठक �ठकाणी क½ê 

बनNवणे. 
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17. सौ. सरोज रो�हदास पाटRल, यांजकडून :-  

नवी मुबंई महानगरपा	लकेया दैन�ंदनीमLये इतर 

महानगरपा	लकां8माणे (उदा. क याण-ड�Tबवल7 मनपा, 

पणेु मनपा Nपपंर7 Xचचंवड) महानगरपा	लकेसाठ] व=ृांकन 

करणा-या व=ृ8;त;नधीची नावे, व=ृपDाचे नाव, सपंक&  

�मांक व ई मेल आय.डी. यांची येणा-या दैन�ंदनी 2016 

मLये 8का	शत करIयात यावे. तसेच नवी मुबंई मनपा 

0ेDातनु सात\याने 8का	शत होणा-या व=ृपDांया 

मा�हतीचा 8ाLया$याने उ लेख करणे. 
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18. सौ. सरोज रो�हदास पाटRल, यांजकडून :- 

8भाग �. 101 मधील आ�ोळी गावामLये 8वेश करणा-

या म{ुय र4\यालगत 8वेश!दार (कमान) बनNवणे. 
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19. सौ. सरोज रो�हदास पाटRल, यांजकडून :- 

कोकण भवन काया&लयासमोर7ल पाyक& ग शजेार7ल 

उदयानासाठ]  आर/0त असले या से. 10 येथील भखूंड 

�. 13 व भखूंड �. 15ए या भखुंडावर उदयान 

Nवक	सत करणे.  
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20. Oी. �दपक रघनुाथ पवार, यांजकडून :- नवी मुबंई 

महानगरपा	लकेया दैन�दन 2016 मLये 

महापा	लकेसाठ] व=ृांकन करणा-या व=ृ8;त;नधीची 

अथा&त पDकारांचे नाव, सपंक&  �मांक व ई मेल आय.डी. 

यांचा दैन�ंदनी मा�हतीचा उ लेख यावा (इतर 

महानगरपा	लकांया दैन�ंदनीमLये पDकारांची वर नमदु 

मा�हती उ लेखीत असत)े असे या 
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21. 

सौ. उVवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 8भाग �. 01 

ई>वरनगर येथील सपंणु& 8भागातील पा	लकेया लाईट 

पोलवर एल. ई. डी. (LED) लाईट बसNवणे. 
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22. सौ. उVवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 8भाग �. 01 

ई>वरनगर येथील सपंणु& 8भागात सी.सी.ट7.!ह7 (CCTV) 

कॅमेरे बसNवणे.  
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23. सौ. उVवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 8भाग �. 01 

ई>वरनगर येथे म$नभूाई चाळ त ेदगुा&माता 1लाझा 

पासनू उ=र भारतीय चाळी पय�त हेवी डयटु7 गटार 

बांधणे. 
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24. सौ. उषा कृXणा पाटRल, यांजकडून :- घणसोल7 रे वे 

4टेशनया पि>चमेला असले या माता म@ुकांTबका 

म�ंदरालगतया नसैXग&क तलावातील गाळ काढून सदरचा 

तलाव व तलाव पVरसराचे सशुोभीकरण करणे. 
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25. सौ. उषा कृXणा पाटRल, यांजकडून :- महापा	लका 

म{ुयालय इमारतीमLये येणाqया सव& सामा$य जनतसे, 

मनपा कम&चाqयांस आ3ण ठेकेदारांया कम&चाqयांना 

(Nवशषेत: म�हला वगा&स) म{ुयालय 4थळी ;नमा&ण 

झाले या आरोiय Nवषयक सम4येचे ;नराकरण करIयास 

तसेच म{ुयालय 4थळी काया&लयीन वेळेत घडणाqया 

सभंा!य अपघात, दघु&टना Nवचाराथ& घेऊन म{ुयालयाया 

तळमज यावर 8ाथ	मक औषधोपचार करIयासाठ] सव& 

सोईय@ुत अ\याधु;नक औषधोपचार क" |ाची तरतदू करणे. 
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26 सौ. उषा कृXणा पाटRल, यांजकडून :-  

घणासोल7 Nवभागातील र4त ेआ3ण पदपथांची 	सडकोने 

गे या 10 वषा&त देखभाल द5ु4ती करIयाकड े दलु&0 

के यामळेु येथील र4त े व पदपथांची दरुाव4था झाल7 

आहे तसेच शहराच े ;नयोजन 8ाXधकरण आ3ण 

पालक\वाया अXधकारात व 4था;नक 4वरा�य स4ंथा 

tहणून महापा	लकेकडून या 0ेDातील जनतकेडून 

आजपय�त अदंाजे 5पये 500 कोट7 5पयांचा मालम=ा 

कर वसलू करIयात आला आहे. \यामळेु नमुमंपा 

महापा	लकेने 8ाXधकरणाया उ=रदायी\व जबाबदार7ने 

घणसोल7 Nवभागातील दरुाव4थेतील पदपथांची तातडीने 

द5ु4ती, देखभाल, पनु&बांधणी करणेसह पनु&;न	म&ती 

करIयाची काय&पतु&ता करावी. 
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27. Oीम. मेघालR मधुकर राऊत, यांजकडून :- 

8भाग �. 38 मLये असले या शाळा �. 38 चा F.S.I. 

	श लक अस यामळेु \यावर दोन मजले वाढNवणे व 

मलुांना सां4कृतीक काय&�म करणेसाठ] एक हॉल ची 

!यव4था करणे. 
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28. Oीम. मेघालR मधुकर राऊत, यांजकडून :- 

8भाग �. 38 मLये असलेले मदैान लगत 4वछता 

गहृाची द5ु4ती व मदैानात असलेले सभामडंप याची 

नतुनीकरण !यव4थीत करणे. 
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29. Oीम. मेघालR मधुकर राऊत, यांजकडून :- 

8भाग �. 38 मLये आतील रोडवर 4पीड�ेकर टाकणे. 
37 
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30. Oी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

8भाग �. 102 मधील पीप स 4कुल त ेओ.एन.जी.सी. 

कॉलनी पय&त पदपथांची द5ु4ती क5न नागर7कांना 

ससु�ज असे पदपथ बनNवणे. 
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31. Oी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

8भाग �. 102 मधील डॉ. आंबेडकर उदयान त ेसे@टर 

2 पय�त पदपथाची द5ु4ती क5न नागर7कांना ससु�ज 

असे पदपथ बनNवणे. 
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32. Oी. अशोक बाबरुाव गरुखे, यांजकडून :- 

8भाग �. 102 मधील से@टर 9 Nवभागात नागर7कांना 

बसणेकर7ता बाकड ेबसNवणे. 
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33. सौ. स%ुनता रतन मांडवे, यांजकडून :- मनपा 

8ाXधकरणातील कम&चाqयांचे काम Nवचाराथ& घेऊन 

अ\याव>यक सेवा सNुवधांया सदंभा&तील ;नNवदा 

कामांतील कंDाट7 कामांतील पदांवर7ल कामगारांना समान 

काम समान वेतन या त\वावर वेतन मेहनताना देIयात 

येत अस याने ती पदे व \या पदांवर7ल !य@ती सपंणु&त: 

शासन सेवा सNुवधांची लाभाथg ठरत आहेत. \यामळेु 

सदरया पदांवर नेमावयाची ;नय@ुत करावयाची !य@ती  

�ह महाराWYाची अXधवासी नागर7क असIयाच ेबधंनकारक 

ठरवनू \यामLये शासनाने घोषीत केले या राखीव वग& 

8वगा&चे आर0ण ;नि>चत करणे. 
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34. सौ. स%ुनता रतन मांडवे, यांजकडून :- मनपाचे ;नNवदा 

तसेच मनपा मालम=ा Nवषयक ठेकेदार, सेवा स लागार, 

लाभाथg यांयासोबतचे करार द4तऐवज हे मनपा 

8ाXधकरणाने घट7त केले या Nवधी स	मती आ3ण मनपा 

Nवधी Nवभागाया माLयमातनू तपासनू \यावर अ	भ8ाय, 

सधुारणा, सचुना घेIयाच े 8\येक मनपा Nवभागास 

बधंनकारक काय&पLदत स�ु करणे. 
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35. सौ. उषा प[ुषो\म भोईर, यांजकडून :-  

वाड& �. 56, कोपर7गाव येथील अतंग&त र4\यांची 

सधुारणा करणे. 
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26. सौ. उषा प[ुषो\म भोईर, यांजकडून :- 

वाड& �. 56, कोपर7गाव येथील भखूंड �-16 शजेार7 

आदश& शाळा बांधणे. 
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37. सौ. उषा प[ुषो\म भोईर, यांजकडून :- 

वाड& �. 56, कोपर7गाव येथील भखूंड �-8 अ येथ े

उpयानासाठ] आर/0त असले या भखुंडावर उpयान 

Nवक	सत करणे. 

45 

नो!ह"बर 

724 

20/11/2015 
मंजूर 

38. Oी. �ललाधर गणपत नाईक, यांजकडून :- 

8भाग �. 50, कोपरखैरणे नोड बोनकोड े मधील 

कोळीवाडा, 	शवाजीनगर, समता नगर, पाट7ल आळी, 

tहाD ेआळी, नाईक आळी या पVरसरातील पद पथावर 

पे!हर jलॉक बसNवणे. 
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39. Oी. रमेश च]ंकांत डोळे, यांजकडून :-  

महापे-	शळफाटा रोड येथे नवी मुबंईची Æ§ सपंत.े ;तथ े

नवी मुबंई महानगरपा	लकेचा 8वेश«Ö¸ उभारणे. 
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40. Oी. रमेश च]ंकांत डोळे, यांजकडून :- 

8भाग �. 26, मधील हनमुान नगर, शाळा �.39 या 

शाळेया 	भतंी, 3खड@या आ3ण �ीलची अ\यतं दरुाव4था 

झाल7 आहे. तर7 द�ु4तीचे काम लवकरात लवकर 

करIयात यावे व शाळेला रंगरंगोट7 करणे. 
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41. Oी. रमेश च]ंकांत डोळे, यांजकडून :- 

8भाग �. 26, मधील हनमुान नगर येXथल सव& 

गटारांची अ\यतं दरुाव4था झाल7 आहे.गटार उघड े

अस यामळेु नागVरक \यामLये NवNवध 8कारचा कचरा 

टकतात, \यामळेु अ\यतं दगु�धी होत,े सदर गटारे खुप 

जुनी आहेत व तटुले या अव4थेत आहेत. तर7 तथेील 

गटारे नवीन चांग या दजा&ची व ब�ंद4त गटारे बांधणे. 
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42. Oीम. �द"या वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

8भाग �. 64, वाशी, से@टर-8 अतंग&त सागर Nवहार 

लगत असलेला भाग yक\येक वषा&पासनू दलु&0 झालेला 

आहे व येथील मोडकळीस आलेले फूटपाथ, र4त,े पाय-

या व �ील न!याने बांधून सधुारणा करIयात यावे. 

तर7 से@टर-8, अतंग�त सागर Nवहार लगत असलेला 

भाग येथील न!याने बांधून Nवक	सत करणे. 
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43. Oीम. �द"या वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

8भाग �. 64, अतंग&त, वाशी पो	लस 4टेशन त े

िजtमी टॉवर पय�त म{ुय गटारांची अव4था दय;नय 

झालेल7 आहे. तर7 नवीन गटारे व फूटपाथ बांधणे. 
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44. Oीम. �द"या वभैव गायकवाड, यांजकडून :- 

8भाग �. 64, वाशी, से@टर-6 अतंग&त से�ेटहाड& 

शाळालगतया म{ुय र4\याया बाजूला असणारा 

फूटपाथ त े J-ROW लगतचे गटार व फुटपाथ 

मोडकळीस आलेला आहे तर7 त ेन!याने बांधणे. 
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45. Oीम. ऋचा रामचं] पाटRल, यांजकडून :- 8भाग �. 

79, सानपाडा, से@टर-8 शह7द बाब ू गेन ू मदैानात 

!यासपीठ उभारणे व दोन छोटया खो या बांधIयात 

या!या, जेणे क5न तथेे सां4कृ;तक काय&�म करता 

येईल 
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46. Oीम. ऋचा रामचं] पाटRल, यांजकडून :- वाढ\या 

मगंलसDु चोर7या घटना व म�हलांची सरु0ा \यासाठ] 

सपंणु& 8भागातील चौकामLये C.C.T.V. बसवणे 
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47. Oी. गणेश गगंाराम Eहा_,े यांजकडून :- 

8भाग �. 111, ने5ळ, से@टर-44ए पामबीच सवgस 

रोडला दररोज हजारो नागर7क सLंयाकाळी वॉक साठ] 

येत असतात तसेच काह7 जेWठ नागर7क राDी नऊ 

वाजेपय�त \या �ठकाणी बसनू आपला वेळ !यतीत 

करतात. राDी अधंारामळेु तथेे येणा-या नागर7कांची 

गरैसोय होत अस यामळेु \या �ठकाणी हायमा4ट �दवे 

बसNवणे. 
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48. Oी. गणेश गगंाराम Eहा_,े यांजकडून :- 

8भाग �. 111, ने5ळ, से@टर-58ए मधील नवी मबुई 

महानगरपा	लकोया नवीन उदयानामLये सLंयाकाळ 

नतंर अधंार झा यावर काह7 गदु&ले अधंाराचा फायदा 

घेऊन चरस, गांजा, सेवन करIयासाठ] तसेच काह7 

त5ण दा5 NपIयासाठ] उदयानामLये बसतात व सोबत 

आणलेला कचरा तथेेच पसरवनू जातात. 	शवाय 

उदयानाया बाजूला राहणा-या र�हवाशांना \या 

गोWट7चा Dास सहन करावा लागत अस याकारणाने 

सदरया उदयानामLये चांगले Nवदयतु �दवे लावणे. 
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49. Oी. गणेश गगंाराम Eहा_,े यांजकडून :- 

8भाग �. 111, ने5ळ, से@टर-46ए मधील 1लॉट �. 

3बी गो�ठस कॉन&र या दकुाणासमोर7ल फुटपाथ 

खच यामळेु \या�ठकाणी खडडा ;नमा&ण झालेला आहे 

\याया आजूबाजूची पर7ि4थती देखील तसीच आहे. 

तर7 \या �ठकाणी फुटपाथ पवु&वत क5न नNवन पेवर 

jलॉक बसNवणे. 
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50. Oी. %नव\ृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

8भाग �. 29, घणसोल7-2 मधील ‘एफ’ Nवभाग 

काया&लय घणसोल7 या काया&लयात नवी मुबंई 

महानगरपा	लका �ह$द7 शाळा �. 75 व 76 ई 1 त े

8 पय&त व माLय	मक शाळा �. 105 माLयम �ह$द7 

व मराठ] ई 9 त े 10 पय&त तसेच बालवाडी व 

खेलवाडी असे घणसोल7 गावांतील एकूण 2062 (दोन 

हजार बासWट) Nवpयाथg 	श0ण घेत आहेत. व येथ े

असलेल7 जागा अपरु7 पडत आहे, 	सडको नोड मLये 

या Nवpयाथgसाठ] शाळेच े बांधकाम स5ु आहे. त े

लवकरात लवकर पणु& करणे. 
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51. Oीम. सगंीता राजबलR यादव, यांजकडून :- 8भाग �. 

06, यादवनगर देवीधामनगर येथे गटार व पदपथ 

बनNवणे. 
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52. Oीम. सगंीता राजबलR यादव, यांजकडून :- 8भाग �. 

06, यादवनगर येथे मोठ] पाईप लाईन (जलवा�हनी) 

टाकणे. 
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53. Oीम. सगंीता राजबलR यादव, यांजकडून :- 8भाग �. 

06, यादवनगर जयभावनी नगर येथे गटार द5ु4ती 

करणे. 
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54. Oीम. शभुांगी `ानेaवर पाटRल, यांजकडून :- 

8भाग �. 67, से. 21 अे/2 मLये सां4कृ;तक भवन 

बनNवणे. 
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55. Oी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 8भाग �. 

97, मधील नामफलकांची झालेल7 दरुाव4था सधुारणा 

करणे 
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56. Oी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 8भाग �. 

97, से. 18 मधील कै. आनदं �दघे उpयानामधील 

खेळणी खराब/गजंल7 आहेत \या �ठकाणी लहान 

मलुांसाठ] नवीन खेळणी बसNवणे. 
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57. Oी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 8भाग �. 

97, मधील से@टर 24 साठ] 8वेश कमान बसNवणे. 
65 
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58. Oी. स%ुनल बाळाराम पाटRल, यांजकडून :- 

8भाग �. 92, दारावे गांव (गावदेवी माता चौक) त े

TDमतुg टावर (मा5ती tहाD)े यांया घरापय�तचा र4ता 

अ5ंद अस याने वाहतकुJची नेहमीच क�डी होत असत े

पVरणामी 8वाशांना व नागVरकांना Dास होत आहे. 

tहणून वाहतकुJची क�डी सोडNवIयासाठ] 150 	मटर 

लांबीचा व 9 	मटर 5ंद7चा र4ता तयार करणे. 
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59. Oी. स%ुनल बाळाराम पाटRल, यांजकडून :- 

8भाग �. 92, दारावे येथे कोरल �4ट कॉ.ऑ.हौ. 

सोसायट7 ने5ळ से-23 येथनू दारावे गावाकड ेजाणाqया 

र4\यावर गावाची व पVरसराची शोभा वाढNवIयासाठ] 

भ!य असे 8वेश«Ö¸ उभारणे.  
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60. Oी. स%ुनल बाळाराम पाटRल, यांजकडून :- 

8भाग �. 92, दारावे येथील मल;न:4सारण  वा�हनी 

कमी !यासाया असनु ;नकृWठ दजा&या झाले या 

आहेत. \यामळेु वारंवार सांडपाणी च"बरमधून बाहेर येत 

आहे. पVरणामी नागVरकांया िजNवतलेा धोका ;नमा&ण 

होत आहे tहणून दारावे गांव अतंग&त मल;न:4सारण 

वा�हनी मोठया !यासाया टाकणे. 
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61. Oीम. �समा Fचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

घणसोल7 8भाग �. 31, मधील समथ& नगर त े

tहश>ेवर नगर येथील नाद5ु4ती गटरे, पदपथ द5ु4ती 

करणे. 
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62. 

 

Oीम. �समा Fचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

घणसोल7 8भाग �. 31, मधील नवीन मल;न:4सारण 

वा�ह$या मोठया आकाराया टाकणे व काह7 भागात 

अपणु& वा�ह$या आहेत त ेपणु& टाकणे. 
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63. Oीम. �समा Fचतंामण गायकवाड, यांजकडून :- 

घणसोल7 8भाग �. 31, मLये समथ& नगर त े

tहश>ेवर नगर पय�त नाद5ु4ती Nवजेचे पोल, �दवे 

बदलनू काह7 �ठकाणी नवीन पोल टाकणे. 
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64. Oी. घन:aयाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

नवी मुबंई महानगरपा	लका हदद7तील गावठाण 

भागातील घरांना जी 200 	मटर पर7घातील गरजेपोट7 

बांधलेल7 घरे �यांना शासनाने सरं0ीत केलेल7 आहेत. 

तसेच सनद, 8ॉपटx काड& असलेल7 घरे यांना 

अनXधकृत 	श@का मा5न ;त1पट कर आकारणी केल7 

जात.े तर7 सदर घरांची योiय तपासणी क5न 

कागदपD े पडताळून सव& सामा$य कर आकारणी 

करIयात यावी व अनXधकृत 	श@का हटNवणे. 
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65. Oी. घन:aयाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

घणसोल7 गाव खाडीलगत CRZ-1 मLये 	सडकोने 

कचा र4ता जवळ जवळ �दड yकलो	मटर अतंराचा 

बनवला असनु \या �ठकाणी सशुो	भकरण क5न सदर 

र4\याचे जॉगींग Yॅक मLये 5पांतर करIयात यावे व 

\या�ठकाणी जॉगस& व जेWठ नागर7क प5ुष म�हलांसाठ] 

लाईट, शचैालय, पाणी, ;नवारा शडे इ\याद7 सNुवधा 

परुवणे. 
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66. Oी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

8भाग �. 108 अतंग&त सव& र4\यांना नो पाyक& ग 

झोन घोषीत क5न \या सदंभा&त सचुना फलक 8\येक 

र4\याया शजेार7 उभारणे. 
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67. Oी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

8भाग �. 108 अतंग&त �येWठ नागVरक भवन 

असले या र4\यांवर Vरतसर सश ुक पाyकंग झोनची 

!यव4था करणे. 
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68. Oी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

8भाग �. 108 येथील से@टर 48, साईबाबा मदं7र 

येथे कायम4व5पी वॉटर कुलर (पाणपोई) उभारणे. 
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