
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 30/06/2017 रोजी भरले"या (मुळ सभा 15 फेबुवार' 

2017) माहे जून म�ह)याया सव*साधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती 

सं234त आ6ण मसुदा 7व8पात खाल'ल:माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 87.  

�दनांक 15 फे$ुवार% 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका 3े>ात जै@वक @व@वधता 

Aयव7थापन स	मती 7थापन करCयाया :7तावाबाबत, 

आयुDतांच े �दनांक 18/01/2017 च ेप> �. नमंुमपा/श.अ./ 

103/2017. 

ठराव �. 1768. 

�दनांक 30 जून 2017    07 सद7यांची जै@वक @व@वधता Aयव7थापन स	मतीवर Gनवड 

-नण�य - मंजूर 

 

 

महानगरपा�लकेने मजूंर केले/या आ1ण उ3चत काय�वाह%साठ6 पाठ�वले/या ठरावांची याद% 

 

               माहे 15 फे$वुार% 2017 ची सव�साधारण सभा  

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

1. <ी. ह=र>चं? आ@माराम भोईर, यांजकडून :-  

:.�. 59, सेDटर 11, जुहूगांव येथील 7वामी 

नारायण मं�दर ते जुहूगांव 7मशानभूमी पयLत 

व3ृपNा (Tree belt) @वक	सत करणे. सदर 

�ठकाणी उXयान @वक	सत कYन लहान मुलांसाठZ 

खेळणीघर व \ये]ठ नाग^रकांसाठZ @वरंगुळा क_ ` 

बांधणे.  

90 

फेaवुार'   

1769 

30/06/2017 

मजंूर 

 

2. <ी. ह=र>चं? आ@माराम भोईर, यांजकडून :-  

:.�. 59, सेDटर 11, वाशी नवी मंुबई येथील 

�हमbबदं ू सोसायट' समोर असले"या भूखडंावर 

लcनकाया*साठZ व इतर @वधीकाया*साठZ आगर'-

कोळी भवन उभारणे.  

91 

फेaवुार'   

1770 

30/06/2017 

मजंूर 

 

3. <ी. ह=र>चं? आ@माराम भोईर, यांजकडून :-  

:.�. 59, सेDटर 11 वाशी, नवी मंुबई गावदेवी 

मैदान येथील आनंद भवन सोसायट' ते 

कोळीनबाई Gनवास (साई�दप bब"डींग) येथील 

कमी Aयासाया मलGन:7सारण वा�ह)या बदलून 

तेथे मोdया Aयासाया मलGन:7सारण वा�ह)या 

टाकणे व तेथील फुटपाथची सुधारणा करणे व तेथे 

इंटरeलॉक बस@वणे. 

92 

फेaवुार'   

1771 

30/06/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

4. <ी. रामच?ं बारशा घरत, यांजकडून :-  

नवी मंुबईतील अGनवासी मालमgताना पाCयाच े

कनेDशन देCयात आले नसतानाह' पाणी bबल 

सरसकट आकारले जाते. सदर कर हा िजझीया 

7वYपात असून नागर'कांची ससेहोलपट होत आहे. 

तर' सदर अGनवासी मालमgताना आकारले जाणारे 

पाणी bबल रj करणे. 

93 

फेaवुार'   

 

30/06/2017 
 

सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला  

5. <ी. रंगनाथ कारभार% औट%, यांजकडून :- 

:.�. 84 मधील से. 2 व 4 येथील उXयानात व 

मुlय चौकात सी.सी.ट'.Aह'. कॅमेरे बस@वणे.  

94 

फेaवुार'   

1772 

30/06/2017 

मजंूर 

 

6. 

 

<ी. रंगनाथ कारभार% औट%, यांजकडून :- 

:.�. 84 मधील से. 2 व 4 मधील गाड*नमoये 

अgयाधGुनक खेळणी, बँचेस व कारंजे बस@वणे.  

95 

फेaवुार'   

1773 

30/06/2017 

मजंूर 

 

7. <ी. रंगनाथ कारभार% औट%, यांजकडून :- 

:.�. 84 मधील से. 2 येथील 	शरवणे @वXयालय 

ते आदश* अपाट*म_टपयLत पदपथाची दYु7ती करणे. 

96 

फेaवुार'   

1774 

30/06/2017 

मजंूर 

 

8. <ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

:.�. 82, जुईनगर  सेDटर 24 येथील वसंुधरा 

सोसायट' ते संुदरम सोसायट'पयLत गटाराची व 

पदपथाची दYु7ती करणे. 

97 

फेaवुार'   

1775 

30/06/2017 

मजंूर 

 

9. <ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

:.�. 82, जुईनगर सेDटर 24 ओमकार सोसायट' 

ते पंचरgन सोसायट'पयLत गटाराची व पदपथाची 

दYु7ती करणे.  

98 

फेaवुार'   

1776 

30/06/2017 

मजंूर 

 

10. <ी. �वशाल पोपट ससाणे, यांजकडून :- 

:.�. 82 मधील ओमकार, महालrमी, पचंरgन व 

	सoद'@वनायक सोसायट' समोर'ल र7gयाचे काम करणे. 

99 

फेaवुार'   

1777 

30/06/2017 

मजंूर 

 

11. <ीम. तनजुा <ीधर मढवी, यांजकडून :- 

:.�. 83, जुईनगर येथील गावदेवी मदैानाया 

कंुपणाया दगडी 	भतंी उंदरांनी पोखरले"या आहेत gया 

काढून तथेे आर.सी.सी. पाया बनवनु व tuल काढून 

तथेे वीटकाम करCयात यावे व कंुपणाया बाजुने 

सशुो	भकरण करणे.  

100 

फेaवुार'   

1778 

15/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

12. <ीम. तनजुा <ीधर मढवी, यांजकडून :- 

:.�. 83, जुईनगर येथे 7वछता राखCयासाठZ 

र7gयावर कचरा टाकणे व फुटपाथवर   डbेaज 

ठेवणे तसेच 4लाि7टकया @पशAयांचा वापर यांना   

आळा घालCयासाठZ काह' धोरणाgमक ठोस  

काय*वाह' करणे.  

101 

फेaवुार'   

1779 

15/02/2017 

मजंूर 

 

13. <ीम. तनजुा <ीधर मढवी, यांजकडून :- 

:भाग �. 83, जुईनगर येथील मोdया ना"यात 

रासयGनक सांडपाCयामुळे प^रसरातील होणार' 

दगुLधी हट@वCयासाठZ सदर ना"यात 4 फुट 

Aयासाची पाईपलाईन टाकून gयातुन बं�द7तपणे 

रासायGनक सांडपाणी शवेटपयLत नेऊन नाग^रकांना 

दगुLधी पासून मुDत करणे. 

102 

फेaवुार'   

1780 

15/02/2017 

मजंूर 

 

14. <ीम. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून :- 

:.�. 13, ऐरोल' रे"वे 7टेशन व 

बस7थानकालगत असणाyया पदपथालगत संर3क 

रे	लगं बस@वणे.  

103 

फेaवुार'   

1781 

15/02/2017 

मजंूर 

 

15. <ीम. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून :- 

:.�. 13, ऐरोल' येथील अGतउच दाबाखाल'ल 

जागा 	सडको :शासनाकडून ह7तांत^रत कYन 

एका भागामoये उXयान तर दसुyया भागात मैदान 

@वक	सत करणे. 

104 

फेaवुार'   

1782 

15/02/2017 

मजंूर 

 

16. <ीम. नदंा कंुदन काटे, यांजकडून :- 

:.�.13, ऐरोल' येथील मुlय नाला बं�द7त कYन 

gयावर हलDया वाहनांक^रता र7ता @वक	सत 

करणे. 

105 

फेaवुार'   

1783 

15/02/2017 

मजंूर 

 

17. <ी. अशोक अकुंश गावड,े यांजकडून :- 

(106) :.�.109 अतंग*त सेDटर 48अे मधील नवघरकूल 

को.हौ. सोसायट', ओम:थमेश को.हौ.सोसायट' व 

सावळा हॉ7पीटलया समोर'ल भाग 7वछ व 

साफसफाई कYन gया �ठकाणी जॉtगगं {ॅक 

अथवा उXयान बन@वणे.  

106 

फेaवुार'   

 

30/06/2017 
 

सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला  

18. <ी. अशोक अकुंश गावड,े यांजकडून :- 

107) :.�. 109 अतंग*त सेDटर 44 येथील 	शवरेज 

लाईन बदल' करणे  

107 

फेaवुार'   

 

30/06/2017 
सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

19. <ी. अशोक अकुंश गावड,े यांजकडून :- 

 :.�. 109 अतंग*त सेDटर 44 येथील एस.एस. 

हाय7कूलच े खेळाच े मैदान शाळेया वेळे 

AयGत^रDत 7थाGनक मुलांना खेळCयास देणे. 

108 

फेaवुार'   

 

30/06/2017 

 

सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

20. <ीम. Oव:ना अशोक गावड,े यांजकडून :- 

 :.�. 98 अतंग*त सेDटर 28 मoये 4लॉट �मांक 10 

व 10अे मoये उXयान बन@वणे  

109 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

21. <ीम. Oव:ना अशोक गावड,े यांजकडून :- 

:.�. 98 अतंग*त सेDटर22 मoये 4लॉट �मांक 16 व 

17,18 तसेच सेDटर 40 मoये 4लॉट �. 39,40मoये 

भाजीपाला व फळमाक| ट उभारणे. 

110 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

22. <ीम. Oव:ना अशोक गावड,े यांजकडून :- 

:.�. 98 अतंग*त सेDटर 28 मoये 4लॉट �मांक 5अे 

आ}या	सका उभारणे. 

111 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला  

23. <ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

नवी मंुबई महापा	लकेन े मुlयालयात वैयिDतक 

कामाGन	मgत येणाyया व देशभरात :े3णीय 7थळ 

~हणून गौर@वCयात आले"या नमंुमपाया 

मुlयालय प^रसरात सायकंाळी व सुNीया �दवशी 

फेरफटका मारCयासाठZ येणाyया जनतेसाठZ 

आ�माग* �दशलेा तसेच पामबीच मागा*वर 

मुlयालय प^रसरात शोभेल अशा पoदतीया संुदर 

सुबक :साधनगहृांची तरतूद करणे.  

112 

फेaवुार'   

1784 

15/02/2017 

मजंूर 

 

24. <ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

:.�. 103 या भौगो	लक 3े>ातील सेDटर 8, 

सेDटर 8ए व 8बी येथील बहुतांश पदपथ हे 

	सडकोने युसीआर पoदतीने बांधले"या पावसाळी 

गटरांवर असून आज gयांची दरुाव7था झा"याने ते 

नागर'कांया िज@वतास व मालमgतेस धोकादायक 

ठरणारे अस"याने gया गटारांची व पदपथांची 

पुन*बांधणी करणे 

113 

फेaवुार'   

1785 

15/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

25. <ीम. सरेुखा अशोक नरबागे, यांजकडून :- 

ठाणे पंचायत स	मती व ठाणे िज"हा प^रषदेकडून 

सन 1990 मoये सेDटर 8 मoये बांधले"या 

Aयायाम शाळेची दरुाव7था झालेल' आहे. तर' 

जु)या दरुाव7थेतील Aयायामशाळेया वा7तुया 

�ठकाणी नवी अªÖवत साधन सामुuीसह अशा 

Aयायाम शाळेची उभारणी करणे. 

114 

फेaवुार'   

1786 

15/02/2017 

मजंूर 

 

26. <ीम.म-नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

ठाणे बेलापूर रोड वर'ल खरैणे एमआयडीसी येथील 

खरैणे फायर 7टेशन समोर बस थांबा शेजार' 

पदचार'चे सातgयाने अपघात जी@वतहानी होत 

आहेत. अपघात िजवीतहानी रोखCयासाठZ भुयार' 

�कंवा पदचार' पूल बांधणे.  

115 

फेaवुार'   

1787 

15/02/2017 

मजंूर 

 

27. <ीम.म-नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

ठाणे बेलापूर रोड वर'ल खरैणे एमआयडीसी त े

स@वता कंपनी पावणेपयLत पदचार' कामगारांना 

कंप)या मoये कामावर जाCयासाठZ ठाणे बेलापूर 

रोड वYन चालत जावे लागते. gयामुळे पदपथ 

नस"यामुळे अनेक अपघात होत असतात. अपघात 

रोखCयासाठZ पदचारासाठZ पदचार' माग* 

र7gयाया दो)ह' बाजूनी Gनमा*ण करणे.  

116 

फेaवुार'   

1788 

15/02/2017 

मजंूर 

 

28. <ीम.म-नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

पावणेगाव येथून वाशी शहरात जाCयासाठZ :वासी, 

@वXयाथ�, कामगार यांना सoया दरुवYन तुभ| �कंवा 

कोपरखैरणे येथील माग* वYन जावे लागते. दो)ह' 

अंतर लांब अस"यामुळे इंधन व वेळ वाया जात.े 

पावणेगांव एमआयडीसी 3े>ातील महggवाचे गाव व 

मोठे छोटे शकेडो कारखाने असलेले @वभाग असून 

वाशी शहरात जाCयासाठZ भुयार' �कंवा सoया 

असलेले उ�डाणपुलास जोडणारा माग* तयार करणे. 

117 

फेaवुार'   

1789 

15/02/2017 

मजंूर 

 

29. <ीम.उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

:.�.01, ई�वरनगर येथील @वXयुतवायर भू	मगत 

करणे अgयंत गरजेचे आहे. सदर वायर 

नाग^रकांया घरावYन गे"या अस"याने अनेक 

अपघात झाले असून 2 नाग^रकांचा मgृयु देखील 

झाला आहे. तर' @वXयुत वायर भू	मगत करणे.  
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30. <ीम.उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

:.�. 01, ई�वरनगर येथील र7ते, पदपथ व 

गटारांची अgयंत दरुाव7था झाल' असून 

:भागातील उव*̂ रत र7ते, पदपथ व गटारांची 

दYु7ती �कंवा नAयाने बन@वणे.  
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30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

31. <ीम.उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

:.�. 01, ई�वरनगर येथील नाग^रकांची नागर' 

आरोcय क_ `, पा	लकेची शाळा, Aयायाम शाळा व 

इतर नागर' सु@वधा अभावी :चडं गैरसोय होत 

असून 	सडकोकडून गट �मांक 40 हा बहुउjेशीय 

इमारतीक^रता पा	लकेने ह7तांत^रत कYन gया 

�ठकाणी बहुउjेशीय इमारत बांधणे. 
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30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

32. <ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

:.�. 49, सेDटर 12डी, रामनगर सेDटर 9 व 

सेDटर 10 येथील अतंग*त र7gयाच ेनAयाने 

डांबर'करण करणे 
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30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

33. <ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

:.�. 49, सेDटर 9 व सेDटर 10 येथे वाचनालय 

बनवून देणे.  
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30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

34. <ी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

:.�. 49, सेDटर 12डी, रामनगर येथील तलावाच े

सुशोभीकरण करणे. 
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उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

35. <ी. चतेन ;काश नाईक, यांजकडून :- 

 :.�. 22, ऐरोल' @वभागातील �दवागांव मoये 

भाजीपाला माक| ट आ6ण मछZ माक| टसाठZ से.8अ 

मoये आर23त भूखडं आहे. या भूखडंावर 

लवकरात लवकर माक| ट @वक	सत करणे.  
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30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

36. <ी. चतेन ;काश नाईक, यांजकडून : 

:.�. 22, ऐरोल' @वभागातील �दवागांव मoये 

पाCयाचा दाब कमी अस"यामुळे नागर'कांना पाणी 

कमी 	मळते. या �ि]टकोणातून 24/7 तास पाणी 

पुरवठा सुरळीत होCयासाठZ �दवागांव तलावाया 

समोर पाCयाची टाक� बांधणे.  
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37. <ी. चेतन ;काश नाईक, यांजकडून : - 

 :.�. 22, �दवागांवातील कोळी-आगर' व इतर 

समाज मोdया :माणात र�हवाशी आहेत. या 

समाजाचे @व@वध सां7कृGतक व सामािजक काय*�म 

होत असतात. यासाठZ �दवा गांवातील हनुमान 

मं�दराजवळील ^रकामी जागा व मराठZ शाळा या 

भूखंडावर बहुउjे	शय इमारत बांधणे. 
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30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

38. <ीम. ऋचा रामचं? पाट%ल, यांजकडून :- 

:.�. 79, सानपाडा सेDटर 11 व 	मलेGनयम टॉवर 

मागील ना"याचे सुशो	भकरण कYन बाजूने जॉtगग 

{ॅक बन@वCयात यावे. तसेच जुईनगर 7टेशन 

समोर'ल ना"याच े सुशो	भकरण करCयात याव े व 

कडेया वरती �हरवळ लावणे. 
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39. <ीम. ऋचा रामचं? पाट%ल, यांजकडून :- 

:.�. 79, सानपाडा सेDटर 9 मधील 7व. 

जानक�बाई शंकर पाट'ल चौक व 	मलेGनयम टॉवर 

शॉपींग स_टर चौकाच ेसुशो	भकरण करणे.  
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40. 

 

<ीम. ऋचा रामचं? पाट%ल, यांजकडून :- 

:.�. 79, मधील डी.Aह'.पाट'ल मा7टर उXयान 

सेDटर 10, सानपाडा येथे फुटबॉल गोलपो7ट 

बन@वणे. 
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41. <ी. -नव@ृती शकंर जगताप, यांजकडून :- 

:.�. 29, घणसोल' 2 या :भागांत 	सडकोकडून 

महानगरपा	लकेत ह7तांत^रत झाले"या नोड 21 

मधील काह' भाग हा मा�या :भागात येत आहे. 

सेDटर 21 मoये 	सडकोने अजून मलGन:7सारण 

वा�ह)या टाक"या नाह'त. gयामुळे 4लॉट नं.88 

मधील पाथ* ए)कोव bब"डींग पासून द23णेकड े

घणसोल' गावा लगत 4लॉट नं. 10 पयLत असणाyया 

चामंुडा अपाट*म_ट, कृ]णिAहला अपाट*म_ट पयLत 

असणाyया 4लॉट मoये bब"डींग तयार झा"या आहेत 

व तेथे मोdया :माणात नाग^रक राहत आहेत. या 

भागात मलGन:7सारण वा�ह)या न टाक"यामुळे 

येथील नाग^रकांची मोठZ गैरसोय Gनमा*ण झाल' 

आहे व आरोcयाचा :�न �ह Gनमा*ण झाला आहे. 

gयाच :माणे सेDटर 22 मधील :भागात येणाyया 

भागात सुoदा �हच सम7या आहे. तर' लवकरात 

लवकर येथे नवी मंुबई महानगरपा	लकेने 

मलGन:7सारण वा�ह)या टाकणे.  
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42. <ी. -नव@ृती शकंर जगताप, यांजकडून :- 

:.�. 29, घणसोल' 2 मoये येणाyया सेDटर 11 

मधील 4लॉट नं. 88 मधील पाथ* ए)कोव bब"डींग 

पासून द23णेकडे घणसोल' गावा लगत 4लॉट नं. 

10 पयLत असणाyया चामंुडा अपाट*म_ट, 

कृ]णिAहला अपाट*म_ट पयLत असणाyया सव* 4लॉट 

मधील र7ते व पावसाळी पाणी वाहून देणार' 

गटारे बांधणे.        
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43. <ी. -नव@ृती शकंर जगताप, यांजकडून :- 

:.�. 29, घणसोल' 2 मoये सेDटर 21 मधील 

4लॉट नं. 85 हा गाड*नसाठZ राखनू ठेवला आहे. 

gयास संर3ण 	भतं बांधणे. 
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44. <ी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

:.�.55,खरैणे गांव येथे काह' भागात जलवा�हनी 

जु)या झा"याने व काह' जलवा�हनी लांब अतंरावर 

अस"याने पाणीपुरवठा कमी होतो व योcय दाबाने 

पाणी 	मळत नाह'. Gनशांत िAहडीओ स_टर ते 

खरैणे फुट baज पयLत नवीन जल वा�हनी टाकणे.  
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45. <ी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

:.�. 55, खरैणे गांव येथील काह' भागात 

गटाराची प^रि7थती अgयंत खराब झालेल' आहेत. 

गटारात जागोजागी पाणी थांबत आहे, पाCयाचा 

Gनचरा होत नाह', व गटाराच ेकाह' भाग तुटलेले 

आहेत. यामुळे पाणी पुढे जात नाह' व प^रसरात 

दगुLधी व रोगराई पसरत आहे. तर' नवीन 

आर.सी.सी. हेवी �युट' गटार बांधणे.  
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46. <ी. मनुावर पटेल, यांजकडून :- 

:.�. 55, खरैणे गांव येथे काह' भागात 

मलGन:7सारण वा�ह)या अXयाप टाकCयात 

आले"या नाह'त. नाग^रकांनी सांडपाCयाया लाईन 

गटारात सोडले"या आहेत. सांडपाCयाचा Gनचरा 

होत नाह', प^रसरात दगुLधी व रोगराई पसरत 

आहे. लोकसंlया वाढ"याने सांडपाणी तुंबत आहे 

व दररोज मल 	मt�त पाणी र7gयावर पसरत 

आहे व कधी कधी @पCयाया पाCयात एक> होत 

आहे. तर' नवीन मलGन:7सारण वा�हनी टाकणे. 
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47. <ीम. Vपाल% WकOमत भगत, यांजकडून :- 

:.�. 96, नेYळ, सेDटर 16A, शाळा �मांक 8 व 

9 समोर'ल पदपथावर पालकवगा*ला बसCयाक^रता 

आकष*क बेच_स बस@वणे.  
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48. <ीम. Vपाल% WकOमत भगत, यांजकडून :- 

:.�.96, नेYळ सेDटर 16A येथील भूखडं �मांक 

69A वर लवकरात लवकर वाहनतळ उभारणे.  
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49. <ीम. Vपाल% WकOमत भगत, यांजकडून :- 

:.�. 96, नेYळ सेDटर 18 येथील भूखंड �मांक 

15 येथील इमारतीमoये सुY असले"या माक| ट, 

uंथालय व अ}या	सका येथे सी.सी.ट'.Aह'. कॅमेरे 

बस@वणे. 
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50. <ीम.वशैाल% तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

:.�. 51, कोपरखरैणे नोडमoये :gयेक �ठकाणी 

नाग^रकांया सोईसाठZ �दशादश*क फलक लावणे. 
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51. <ीम.वशैाल% तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

:.�.51, कोपरखरैणेमoये जे]ठ नाग^रकांना 

@व�ांतीसाठZ Gनवाराशडे करणे.  
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52. <ीम.वशैाल% तकुाराम नाईक, यांजकडून :- 

:.�. 51, कोपरखरैणे ठाणे जनता बँक त े

महारा]{ कॉप�रेशन बँकपयLत हेAह' �युट' गटार 

करणे. 
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53. <ीम. उषा कृYणा पाट%ल, यांजकडून :- 

	सडको उप�मातून शहरातील AयावसाGयक तसेच 

Gनवासी वापराया मोक�या जागा संपूण*त: Aयापार' 

तgवाने 	ललाव पoदतीने @वकCयात येतात. तसेच 

	सडको उप�माकडून शहरातील रे"व े7टेशन इमारत 

व मोक�या प^रसराचा वापर @व@वध :कारचया 

AयावसाGयक कारणा7तव करCयाबरोबरच रे"व े

:वाशांकडून अtधभार वसूल केला जात आहे. हे 

ल3ात घेत"यास 	सडको उप�म ह' एक 

AयावसाGयक सं7था ठरते. gयामुळे नवी मंुबई 

महानगरपा	लका \या:माणे माथाडी अथवा अ)य 

:वगा*या सहकार' सं7थाया ताeयातील बांधकाम 

@वरह'त मोक�या भूखंडाया संदभा*ने मालमgता 

कराची वसूल' करत े gयाच Gनयमाने आज 

	सडकोया 7वा	मgव अtधकारातील नवी मंुबईतील 

सव* मोक�या भूखंडाया संदभा*ने मालमgता कराची 

पुव*ल3ी तgवाने थकबाक�सह वसूल' करणे.  
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54 <ी. म�मत �वजय चौगुले, यांजकडून :- 

:.�. 23, ऐरोल' सेDटर 9 येथील baज िAहAह 

सोसायट' समोर पावसाळी गटाराची दYु7ती करणे. 
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55. <ीम. सगंीता सदं%प [हा\,े यांजकडून :- 

:.�. 45, मधील मुlय र7ता “राजधानी” ि7व�स 

समोर तसेच से. 06 “रोह'त” मसाला समोर 

हायमा7ट बस@वणे.  
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15/02/2017 

मजंूर 

 

56. <ीम. सगंीता सदं%प [हा\,े यांजकडून :- 

:.�. 45, मधील सव* :मुख र7gयांवर'ल 

पदपथावर लोखडंी रे	लगं बस@वणे.  

145 

फेaवुार'   

1806 

15/02/2017 

मजंूर 

 

57. <ीम. सगंीता सदं%प [हा\,े यांजकडून :- 

:.�. 45, मधील से.6, Yम नं. 425 व 426 

या बाजूला जे]ठ नाग^रक Gनवारा शडे बांधणे. 

146 

फेaवुार'   

1807 

15/02/2017 

मजंूर 

 

58. <ीम. सलजुा सदं%प सतुार, यांजकडून :- 

:भाग �. 99, अतंग*त सेDटर 27 येथे एक ह' 

साव*जGनक शौचालयाची Aयव7था नस"यामुळे येथे 

मoयवत� �ठकाणी साव*जGनक शौचालय बांधणे.  

147 

फेaवुार'   

1808 

15/02/2017 

मजंूर 

 

59. <ीम. सलजुा सदं%प सतुार, यांजकडून :- 

:भाग �. 99, अतंग*त सेDटर 25 येथील 

सामािजक उप�मासाठZ राखीव असले"या 

भूखडंावर बहुउjे	शय क_ ` बांधCयात यावे.  

148 

फेaवुार'   

1809 

15/02/2017 

मजंूर 

 

60. <ीम. सलजुा सदं%प सतुार, यांजकडून :- 

:भाग �. 99, अतंग*त सेDटर 23B येथील सव* 

र7gयांच ेडांबर'करण करणे. 

149 

फेaवुार'   

1810 

15/02/2017 

मजंूर 

 

61. <ी. र�व?ं उ]दव इथापे, यांजकडून :- 

उरणफाटा, नेYळया aीजखाल' वाहनAयव7था सरुळीत 

होणेसाठZ सक* ल Aयव7था करणे.  

150 

फेaवुार'   

1811 

15/02/2017 

मजंूर 

 

62. <ी. र�व?ं उ]दव इथापे, यांजकडून :- 

वंडस*पाक*  व आ�माग*लगतच े डी-बे"टची 

गाड*नXवारे सुधारणा करणे.  

151 

फेaवुार'   

1812 

15/02/2017 

मजंूर 

 

63. <ी. र�व?ं उ]दव इथापे, यांजकडून :- 

नवदगुा* सोसायट' ते वंडस*पाक*  ना"यालगतया 

र7gयाच ेकाम करणे. 

152 

फेaवुार'   

1813 

15/02/2017 

मजंूर 

 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

64. <ी. सनुील बाळाराम पाट%ल, यांजकडून :- 

:भाग �. 92 येथील नागे�वर तलावामoये 

दारावेगांव तसेच नेYळ प^रसरातील गणपती 

@वसज*न व दगुा*माता @वसज*न मोdया :माणात 

होत असते. तलावातील गाळ बyयाच वषा*पासून न 

काढ"याने गाळाच े :माण फार वाढले आहे. 

प^रणामी पाणी द@ुष*त घेऊन दगुLधी येत आहे. 

gयामुळे प^रसरातील नाग^रकांया आरोcयास 

धोका Gनमा*ण होत आहे ~हणून नागे�वर 

तलावातील गाळ काढून सुशो	भत करणे. 

153 

फेaवुार'   

1814 

15/02/2017 

मजंूर 

 

47. <ी. सनुील बाळाराम पाट%ल, यांजकडून :- 

:भाग � 92 येथे 	सवुड दारावे हे एैGतहा	सक 

रे"वे 7थानक तयार होत आहे. gया 7थानकासमोर 

नेYळ से. 21,23 येथे राणी लrमीबाई चौक आहे. 

\या:माणे वाशी येथे 	शवाजी चौकात 	शवाजी 

महाराजांचा घो�यावर बसलेले आYढ पुतळा आहे. 

तसाच राणी लrमीबाई चौकामoये घो�यावर 

बसले"या राणी लrमीबाईचा आYढ पुतळा 

बस@वणे. 

154 

फेaवुार'   

1815 

15/02/2017 

मजंूर 

 

48. <ी. सनुील बाळाराम पाट%ल, यांजकडून :- 

:भाग �. 92 दारावे येथे भाजी @व�ेते, फळ 

@व�ेते, मासळी @व�ेते मंडई नस"याने र7gयावर, 

पदपथावर बसत असतात. 	सडकोने सदर 

प^रसरासाठZ भूखडं �. 60, 7मशानभूमी जवळ 

राखीव ठेवलेला आहे. सदर भूखडं ह7तांतर'त 

कYन gया �ठकाणी सुस\ज मंडई व 

लcनकाया*साठZ सभागहृ बांधणे. 

155 

फेaवुार'   

1816 

15/02/2017 

मजंूर 

 

49. <ी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

:भाग �. 30 मधील घणसोल' सेDटर 15 येथील 

फुटपाथ दYु7तीचे काम करणे व साईराज सक* ल त े

मरुबादेवी चौक या र7gयावर पथ�दAयांची सोय करणे.  

156 

फेaवुार'   

1817 

15/02/2017 

मजंूर 

 

50. <ी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

:भाग �. 30, घणसोल' मधील वैशाल' bबि"डगं 

ते साईराज सक* ल (बसडपेो :वेशXवारापयLत) या 

र7gयाच ेडांबर'करण करणे. 

157 

फेaवुार'   

1818 

15/02/2017 

मजंूर 

 

51. <ी. «Öरकानाथ बाब ुभोईर, यांजकडून :- 

:भाग �.30,मधील को�यांची आळी येथील शौचालया- 

पासनू हनमुान म�ंदरापयLतया र7gयाचे काम करणे. 

158 

फेaवुार'   

1819 

15/02/2017 

मजंूर 

 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांव ेआ1ण सं89:त �वषय �वषय �. व 
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ठराव �. व  

�दनांक 

अ�भ;ाय 

52. <ीम. <]दा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

:भाग �. 94, नेYळ सेDटर 10 येथील पदपथ व 

र7gयांची दYु7ती करणे.  

159 

फेaवुार'   

1820 

15/02/2017 

मजंूर 

 

53. <ीम. <]दा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

:भाग �. 94, नेYळ सेDटर 10 येथील 

अCणसाहेब पाट'ल उXयानाया 	भतंीच ेव uीलच े

काम कYन कलर काम करणे. 

160 

फेaवुार'   

1821 

15/02/2017 

मजंूर 

 

54. <ीम. <]दा साजुराम गवस, यांजकडून :- 

:भाग �. 94, नेYळ सेDटर 10 मधील जय 

भवानी माक| ट व राजकमल माक| टया दो)ह' 

बाजूया र7gयांच ेडांबर'करण करणे. 

161 

फेaवुार'   

1822 

15/02/2017 

मजंूर 

 

 <ीम. �दपाल% सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

 :भाग �. 35, घणसोल' सेDटर 9 घर�दा वसाहती 

मधील �नेेज लाईन खराब झा"या असून नवीन 

�नेेज लाईन करCयात याAयात, येथील पदपथ व 

र7gयांची दYु7ती करणे.  

162 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

 <ीम. �दपाल% सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

:भाग �. 35, मधील घर�दा-	स~पलेDसमधील 

र7ते आ6ण पदपथांची 	सडकोने गे"या 15 वषा*त 

देखभाल न के"यामुळे येथील र7ते व पदथांची 

दरुाव7था झाल' आहे. gयामुळे नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेने जबाबदार'ने :भाग �मांक 35 

मधील दरुाव7था झाले"या र7gयांची व पदपथांची 

तातडीन ेदYु7ती व पुन*बांधणी करणे.  

163 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

 <ीम. �दपाल% सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

:भागामoये शहर Gनयोजन आराख�यानुसार 

आर23त असले"या भूखडंावर साव*जGनक 

आरोcयलयाची उभारणी करणे. 

164 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 
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55. <ीम. मो-नका ल_मीकांत पाट%ल, यांजकडून:- 

नवी मंुबईया सां7कृGतक 3े>ात aास बॅ)ड वादन 

मानाचा तुरा समजला जातो. नवी मंुबईतील 

आगर' कोळी समाजातील युवकांनी gयांया 

व�डलोपािज*त कला मानाने जोपास"या आहेत. 

:gयेक गावागावा-मoये बॅ)ड पथके आहेत. @व@वध 

काय*�माAदारे आपल' कला साद करत असतात. 

महारा]{ात सव* 7थाGनक सं7थेत तसेच पोल'स 

3े>ात बॅ)ड पथकास मानाच े7थान देवून 7वत:च े

पथक तयार केलेले आहे. gयामुळे ते @व@वध 

काय*�म 7वत:च ेपथक तयार केलेले आहे. gयामुळे 

ते @व@वध काय*�म 7वत:या बॅ)डया माoयमातनू 

सादर करत असतात. gयाच धत�वर नवी मंुबई 

महानगर-पा	लकेनह' 7वत:च े बॅ)ड पथक 7थापन 

क8न gयामoये आगर' कोळी समाजातील संगीत 

3े>ाशी Gनगडीत असले"या युवकांना हDकाच े

Aयासपीठ तयार क8न देणे.  

165 

फेaवुार'   

1823 

15/02/2017 

मजंूर 

 

56. <ीम. मो-नका ल_मीकांत पाट%ल, यांजकडून:- 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेमoये जेवढे aास बॅड 

पथक आहेत gयाचा स)मान क8न गौर@वCयात 

यावे.  

166 

फेaवुार'   

1824 

15/02/2017 

मजंूर 

 

57. <ीम. मो-नका ल_मीकांत पाट%ल, यांजकडून:- 

कला व ��डा स	मतीमाफ* त aास बॅ)ड पथकांना 

अनुदान देCयात यावे gयामुळे gयामoये अनेक 

सुधारणा करCयास gयांना मदत होईल. 

167 

फेaवुार'   

1825 

15/02/2017 

मजंूर 

 

 <ीम. सु-नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

:भाग �मांक 87 या भौगो	लक सीमा 3े>ातील 

मनपाया कैलासवासी �ी. �ाने�वर शलेार 

uंथालय वाचनालय असले"या भूखडंावर अथवा 

वाचनालयाया इमारतीवर वाढ'व बांधकाम क8न 

gया �ठकाणी म�हला स3मीकरण क_ `ाची उभारणी 

करणे.  

168 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 
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 <ीम. सु-नता रतन मांडवे, यांजकडून :-  

:भाग �मांक 87 मधील सेDटर 8 येथील 

:भागात हौ	सगं सोसायट' लगतया र7gयावर 

पदपथ नस"याने वाहनांया अGतवद*ळी मुळे 

नागर'कांया िज@वतास धोकादायक ठरणार' 

प^रि7थती Gनमा*ण झाल' अस"याने या प^रसरात 

पदपथाची उभारणी करणे 

169 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

 <ीम. सु-नता रतन मांडवे, यांजकडून :- 

:भाग �मांक 87 मधील 20 वषाLपे3ा जु)या 

असले"या भारतरgन डॉ. बाबबासाहेब आंबेडकर 

पादचार' पुलाची दरुाव7था झालेल' असून सदरचा 

पुल हा अ8ंद अस"याने नागर'कांची माग*�मण 

करताना @वशषेत: म�हला वगा*ची कुचबंणा होते हे 

ल3ात घेऊन सदरया पुलाया �ठकाणी नवीन 

पुलाची उभारणी करणे. 

170 

फेaवुार'   

30/06/2017 सभागहृात 

उपि7थत 

नस"यामुळे 

बारगळला 

58. <ीम. उषा पु̀ षो@तम भोईर, यांजकडून :- 

:भाग �.– 56, कोपर'गाव, येथील हनुमान मं�दर 

भुखडं �ं - 12 येथील हेAह'डयुट' गटर बांधणे.  

171 

फेaवुार'   

1826 

15/02/2017 

मजंूर 

 

59. <ीम. उषा पु̀ षो@तम भोईर, यांजकडून :- 

कोपर'गाव, :भाग �ं. – 56 येथील गणेश पाट'ल 

घरापासून त े भवानी मं�दर पाच र7ता पयLत 

हेAह'डयुट' गटर बांधणे.  

172 

फेaवुार'   

1827 

15/02/2017 

मजंूर 

 

60. <ीम. उषा पु̀ षो@तम भोईर, यांजकडून :- 

कोपर'गाव, :भाग �ं. – 56 येथील र7ता, उदयान 

चौक, तलाव शाळा मं�दर माग* व �दशा फलक 

लावणे. 

173 

फेaवुार'   

1828 

15/02/2017 

मजंूर 

 

61. <ी. 3गर%श काaहा [हा\,े यांजकडून :- 

:भाग �. 95, येथे काह' भागात जलवा�हनी 

जु)या झा"याने पाणीपुरवठा योcय दाबाने होत 

नाह'. तर' नवीन जलवा�हनी टाकणे.  

174 

फेaवुार'   

1829 

15/02/2017 

मजंूर 
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62. <ी. 3गर%श काaहा [हा\,े यांजकडून :- 

:भाग �. 95 येथे काह' भागात मलGन:7सारण 

वा�ह)या अXयाप टाकCयात आले"या नाह'त. 

नाग^रकांनी सांडपाCयाया लाईन गटारात 

सोडले"या आहेत. प^रसरात रोगराई व दगुLधी 

पसरत आहे. लोकसंlया वाढ"याने सांडपाणी तुंबत 

आहे व कधी कधी @पCयाया पाCयात एक> होत 

आहे. तर' नवीन मलGन:7सारण वा�हनी टाकणे.  

175 

फेaवुार'   

1830 

15/02/2017 

मजंूर 

 

63. <ी. 3गर%श काaहा [हा\,े यांजकडून :- 

:भाग �. 95 येथे काह' �ठकाणी जे]ठ 

नाग^रकांना बसCयाकर'ता बँचसे बस@वणे. 
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64. <ी. जयाजी के. नाथ, यांजकडून:- 

:भाग �. 104, मधील आ�ट*7ट िAहलेजकडून 

येणारा मoयवत� नाला व gया ना"याया बाजूस 

रमाबाई झोपडपNीतून येणारे सांडपाणी हे संपूण* 

�या मoयवत� डासांचा होणारा :ादभुा*व थांबवावा 

हा नाला से. 4, 5, 6 आ6ण 8बी, क"पतY 

सोसायट' ते गुYXवारापासून ना"यात येत असून 

gयामुळे दगुLधी व सतत होणारे :दषुण तसेच 

हायवे पयLतया ना"याची दYु7ती कYन नाला 

वाहता ठेवावा व दो)ह' बाजूया 	भतंींची दYु7ती 

कYन सुशो	भकरण करणे. 
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                                                                   सह%/- 

(3च\ा बा�वOकर) 

महानगरपा�लका स3चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 

 


