
नवी मुंबई महानगरपा�लका 

महानगरपा�लका स�चव काया�लय, नवीन मु�यालय, 3रा मजला, बेलापूर, नवी मुंबई 400614. 

                           -: सव�साधारण सभेची नोट)स :- 

                                                                    *दनांक : 11/07/2019 

नवी मुंबई महानगरपा�लकेची जुलै म*ह1याची सव�साधारण सभा, शु3वार, *दनांक 19 जुलै 2019 रोजी 

सकाळी 11.00 वाजता बेलापूर, भुखंड �मांक 01, से�टर 15ए, नवी मुंबई महानगरपा�लका, नवीन मु!यालय येथील 

5 $या मज&यावर'ल राजमाता िजजाऊ सभागहृ येथे खाल'ल (वषयांवर (वचार कर*यासाठ, भरेल :- 

1. इ:तव;ृत.      

2. <=नो;तरे.  

ठरावा?या सूचना : 
3. @ीम. सं�गता संद)प AहाBे, यांजकडून :- 

"म*हला व बालकEयाण स�मती" /ह (वशेष स�मती सन 

2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता या$दारे :थापन 

करणे. 

4. डॉ.@ी. जयाजी के. नाथ, याजंकडून :- 

"आरोIय पJररKण व वैLयMकय सहाNय स�मती" /ह (वशेष 

स�मती सन 2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता 

या«Öरे :थापन करणे. 

5. @ी. शंकर Mकसन मोरे, यांजकडून :- 

"पाणीपुरवठा व मल:न:Pसारण स�मती" /ह (वशेष स�मती 

सन 2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता या«Öरे 

:थापन करणे. 

6. @ी. मुनवर फMकर महमद पटेल, यांजकडून :- 

"M3डा व सांPकृ:तक काय�3म स�मती" /ह (वशेष स�मती 

सन 2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता या«Öरे 

:थापन करणे. 

7. @ीम. सुजाता सुरज पाट)ल, यांजकडून :- 

"समाजकEयाण व झोपडपSी सुधार स�मती"  /ह (वशेष 

स�मती सन 2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता 

या«Öरे :थापन करणे. 

8. @ीम. *दUया वैभव गायकवाड, यांजकडून :- 

"Vव�ध स�मती" /ह (वशेष स�मती सन 2019-2010 4या 

उव67रत  कालावधीकर'ता या«Öरे :थापन करणे. 

9. @ीम. पुजा गणेश मेढकर, यांजकडून :- 

"VवLयाथX व युवक कEयाण स�मती" /ह (वशेष स�मती सन 

2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता या«Öरे :थापन 

करणे. 

10. @ीम. नेBा आ�शष �शकZ , यांजकडून :- 

"उLयान व शहर सुशो�भकरण स�मती" /ह (वशेष स�मती 

सन 2019-2010 4या उव67रत  कालावधीकर'ता या«Öरे 

:थापन करणे. 

आयु\तांकडील <Pताव : 

11. �सडकोकडून टॅ�सी 7र?ा पा@कA ग या Bयोजनासाठ, 

महानगरपा�लकेस ह:तांतर'त झाले&या भुखंडां4या 

(वDनयोगाबाबत. 

12.  तुभE ?ेपणभुमीचा एकािGमक (वकास करणेबाबत. 

13. (वIणुदास भावे नाटयगहृ दर व प7रचलनाबाबतची 

Dनयमावल'बाबत. 

14 व 15. @ी. रVव]ं उ^दव इथापे, यांजकडून :- 

(14) सन 1992 साल' Kामपचंायतीमधुन थेट नवी मुंबई 

महानगरपा�लका :थापन झाल'. नवी मुंबई ?ेLामMये 

महानगरपा�लकेस �सडको BाNधकरणाने (वक�सत केलेले 

नोड, महाराIO औदयाNगक (वकास महामंडळ व पुवRची  

Kामपंचायतकाल'न 29 गांवे �मळुन असे ?ेL आहे. सदर 

?ेLामMये सदDनका, दकुाने, $यापार' संकुले व औदयोNगक 

कामगार असुन, सMया महानगरपा�लकेकडे एकुण 

3,14,000 इत�या मालमGता अि:तGवात आहेत. कमी 

उGपWन गटा4या नागर'कांसाठ,, Xया गर'ब कामगारांना 

मुंबई सार!या शहरामMये घर घेणे परवडत न$हते अशा 

कामगार वगा6साठ, तसेच माथाडी कामगार, औदयोNगक 

वसाहतीमMये/दकुानात काम करणारे कामगार यांचसेाठ, 

�सडकोने नवी मुंबई शहरात घरे बांधल'. तसेच 29 

गांवामMये असलेले भु�मपुL, कामगार वग6 कंुटंुबाची व:ती 

अशा नागर'कांचे जीवनमान आज खुपच खालावले आहे. 

नवी मुंबई महानगरपा�लका ?ेLामMये 500 चौरस 

फुटापे?ा कमी ?ेLातील सदDनकांमMये राहणारे कामगार, 

गर'ब, भुमीपुL नागर'कांना /दलासा �मळावा ]हणुन Gयांना 

महानगरपा�लकेमाफ6 त मालमGता करामMये सवलत 

�मळावी आ^ण 501 त े 700 चौरस फुटापरय्त चटई?ेL 

असले&या Dनवासी घरांना मालमGता करातुन 60% 

सवलत देणेबाबत. (15) नवी मुंबई शहरातील साव6जDनक 

/ठकाणी यामMये नवी मुंबईतील नामां@कत मॉल, 

NचLपटगहेृ, हॉ:पीटल, शाळा, कॉलेजेस, उदयाने, रे&वे 

:थानक या /ठकाणी पा@क6 ग करणा-या वाहनांना Xया 

पMदतीने पुणे आ^ण ना�शक महानगरपा�लकांनी सुट /दल' 

आहे. Gया पMदतीने आप&याह' शहरात वाहतुक पे ॲ*ड 

पाक6  करातुन यापुढे सुट देणे. 

16  @ीम. श�शकला भोलानाथ पाट)ल, यांजकडून :- 

Bभाग �. 72, तुभE येथील से�टर-24 बॅक ऑफ इंgडया4या 

पाठ,मागे असले&या जागेवर �सडको काल'न अंगणवाडी सुh 

आहे. मोकळी जागा EWS कॉलनी से�टर-24 तुभE येथ े

असुन घर नं. ए-13, डी-8, डी-139, सी-6 4या मMयभागी 

आहेत. सदर जागा यापुवR अंगणवाडी ]हणुन वापरत होती. 

सदर /ठकाणी असलेल' अंगणवाडी बंद झा&यामुळे Gया 

जागेवर अDत�मण महानगरपा�लकेन ेDनIकाषीत केलेले आहे. 

तेथ े पुनmच अDत�मण होवु नये ]हणुन सदरची जागा 

�सडकोकडुन महानगरपा�लकेकड े अंगणवाडी या Bयोजनासाठ, 

ह:तांतर'त कhन घे*यात यावी व Gया /ठकाणी 

महानगरपा�लकेमाफ6 त अंगणवाडी (वक�सत करणे. 

17 त े19. @ीम. संगीता *दल)प बोaहाड,े यांजकडून :- 

(17) बधाई से�टर-3 ते ओ7रएटंल कॉलेज पय6तचा दतुफा6 

र:ता सुधारणा व टॅ�सी :टॅ*ड से�टर-3 ते पेOोल पंप 

से�टर-3 पय6त दतुफा6 पदपथ सुधारणा करणे. (18) 

से�टर-8 नवभारत Bेस त ेसुयोग समुह से�टर-8 येथील 

दतुफा6 पदपथ न$याने बन(वणे. (19) से�टर-4 येथील 

वृंदावन सोसायट' ते समता व ओमसIृट' सोसायट'पय6त 

र:Gयाचे डांबर'करण करणे. 

 



20 त े22. @ीम. म:नषा श�शकांत भोईर, यांजकडून :- 

(20) पावणे गांव येथील महानगरपा�लके4या बालवाडी 

वगा6साठ, वग6खो&या बांधणे. (21) पावणे गांव येथील 

महानगरपा�लके4या Bाथ�मक शाळेतील मुलांसाठ, बoच 

(बाके) तसेच �श?कांसाठ, टेबल, खुचR, कपाट उपलrध 

कhन देणे. (22) Bभाग �. 48 येथील पावणे गांव/ 

s�मक नगर येथील Bाथ�मक व माMय�मक शाळेत 

कायम:वhपी �श?क वग6 तुकडयानुसार व माMय�मक 

शाळेत (वषयानुसार �श?क उपलrध कhन देणे. 

23 त े25. @ी. गणेश गंगाराम AहाBे, यांजकडून :- 

(23) नवी मुंबईतील गावठाण भागात असले&या दकुानात 

$यवसाय करताना अिtनशमन (वभागा4या ना हरकत 

दाख&यासाठ, घरपटट', असेसमoट उतारा, पाणीuबल, 

(वदयुतuबल Kाहय धhन सी.सी. ओ.सी. ची स�ती न 

करता Gयांना ना हरकत दाखला देणे. (24) नवी मुंबई 

महानगरपा�लके4या आरोtय (वभागात मागील तीन 

वषा6पासुन 11 म/हWया4या कालावधीकर'ता नेमणुका 

/दलेले वैदय@कय अNधकार'/तw तसेच महानगरपा�लके4या 

सेवेत (व(वध (वभागामMये 6-6 म/हने करारावर (व(वध 

पदांवर अनेक कम6चार' काय6रत आहेत. Gयांचा आढावा 

घेवुन Gयांना महानगरपा�लके4या Dनय�मत सेवेत सामावनु 

घेणे. (25) से�टर-46ए मधील नवी मुंबई 

महानगरपा�लके4या खेळा4या मैदानात मैदाना4या भोवती 

10 फुट hंद'चे वॉकवे तयार करणे, तसेच पावसाळयात 

पा*याचा Dनचरा हो*यासाठ, चार' बाजुस नाला बांधणे व 

मMय भागी हॉल'बॉल, बॅड�मटंन, बा:केटबॉल सार!या 

इनडोअर गेम खेळ*यासाठ, $यव:था कhन साव6जDनक 

काय6�मासाठ, मैदान भाडयाने देणे बंद करणे. 

26. @ी. Vवनोद Vवनायक AहाBे, यांजकडून :- 

नवी मुंबई महानगरपा�लका आNथ6कxIटया स?म अशी 

महापा�लका असुन महापा�लके4या अनेक ठेवी 

महापा�लेकेने बॅकेमMये ठेवले&या आहेत. तसेच नवी मुंबई 

महानगरपा�लके4या आ:थापनेवर'ल खच6 देखील इतर 

महापा�लकांपे?ा कमी आहे. Gयामुळे (वकास कामांना 

अNधक Dनधी उपलrध होतो. या अनुषंगाने शहरातील 

तसेच गांवठाणामधील व झोपडपटट' भागातील 

मMयमवगRय नागर'कांना /दलासा ]हणुन 500 चौ.फुट 

कारपेट ?ेL असले&या मालमGतांना मालमGता कर माफ 

करणे.  

27 त े29. @ी. का�शनाथ वामन पवार, यांजकडून :- 
(27) Bभाग �. 97 मधील से�टर-18 येथील साईBेरणा 

सोसायट' uब&डींग नं. ए-4 समोर'ल र:Gयावर पावसाळी पाणी 

तुंबुन राहत असुन Gयाचा योtय Bकारे Dनचरा होत नाह' याची 

दखल घेवुन योtय ती उपाययोजना करणे. (28) Bभाग �. 97 

मधील पावसाळा पुव6 पावसाळी पाणी वाहुन नेणार' गटारे साफ 

करताना Gयावरची झाकणे योtय7रGया बस(व*यात आल' नसुन 

Gयाचा येथील जेIठ नागर'कांना/सामाWय नागर'कांना Lास 

होत असुन Gया झाकणांमुळे एखाद' ददुEवी घटना 

घड*याची श�यता नाकारता येत नाह'. तर' तातडीने 

याची दखल घेवुन योtय ती उपाययोजना करणे.  

(29) Bभाग �. 97 मधील गDतरोधक /ठकाणी जुने पyे 

अ:पIठ झा&यामुळे तथेे न$याने काळे पांढरे रंगाचे पyे 

मारणे. 

30 त े32. @ीम. :नलम :नव;ृती जगताप, यांजकडून :- 

(30) Bभाग �. 29, घणसोल' 2 मधील उव67रत भागात 

आरोtया4या xIट'ने आवmयक अस&यामुळे मल:Dन:सारण 

वा/हनी टाकणे. (31) Bभाग �. 29, घणसोल' 2 मMये 

पा*याची सम:या वारंवार Dनमा6ण होत अस&यामुळे 

आवmयक असले&या भागात पाईप लाईन टाकणे. (32) 

Bभाग �. 29, घणसोल' 2 मMये पावसामMये गटारां4या 

ब-याच सम:या Dनमा6ण होतात. वारंवार लोकां4या त�ार' 

असतात. र:Gयावर पाणी जमा झा&यास पा*याचा Dनचरा 

होत नाह'. Gयामुळे चालत जाताना नागर'कांना Lास होतो. 

ह' सम:या ल?ात घेवुन नवीन पदपथ व गटारे बांधणे. 

33 त े35. @ीम. bपाल) MकPमत भगत, यांजकडून :- 

(33) Bभाग �. 96, नेhळ से�टर-16ए कोळीवाडा येथे 

मल:Dन:सारण वा/हनी, जलवा/हनी, :O'ट लाईटची 

$यव:था करणे. (34) Bभाग �. 96, नेhळ, छLपती 

संभाजी राजे उदयानात आकष6क �श&प बस(वणे. (35) 

Bभाग �. 96, मधील से�टर-16ए, नेhळ येथील 

इ4छापुतR sी गणेश मंद'र येथे �मनी हायमा:ट बस(वणे. 

36 त े38. @ीम. �मरा संजय पाट)ल, यांजकडून :- 

(36) Bभाग �. 90, नेhळ मधील छLपती �शवाजी 

महाराज चौकाजवळील एसआयईएस कॉलेज कॉन6र पासून 

sी शDनmवरा मं/दर महा$दाराजवळील कॉन6र पयAत4या 

पदपथावर जागोजागी ख{डे पडलेले असून, पदपथाची 

दरुाव:था झाल' आहे.  सदर /ठकाण नेhळनगराचा 

दश6Dनय भाग आहे. तर' सदर पदपथ न$याने बन(वणे. 

(37) Bभाग �. 90, नेhळ मधील sी शDनmवरा मं/दर 

महा$दाराजवळील एसआयईएस कॉलेज कॉन6र पासून 

7रलायWस |ेश पयAत दोन दोन पावसाळी गटार वा/हWया 

आहेत. यामधील र:Gयावर असले&या पावसाळी गटारावर 

नेहमी वाहने पा@कA ग होत असून झाकणे सुMदा वारंवार 

तुटल' जातात. तसेच या /ठकाण4या पदपथाची देखील 

दरुाव:था झाल' आहे. तर' या /ठकाणी असले&या दोन 

दोन गटारामधुन र:Gयावर असलेले पावसाळी गटार र} 

कhन पदपथाखाल'ल नवीन गटारालाईन व पदपथ 

बन(वणे. (38) Bभाग �. 90, नेhळ, से�टर 11 मधील 

आ/दवासी पाडयासमोर $यायामशाळा आहे. सदर /ठकाणी 

:थाDनक जनतलेा सोयी सु(वधा उपलrध $हा$यात या 

xिIटने बहुउ}े�शय इमारत बाधंणे.  

39 व 40. @ी. जयाजी के. नाथ, यांजकडून :- 

(39) नवी मुंबई महानगरपा�लकेचे मोरबे धरण व Gया 

प7रसरातील असणा-या जागा महानगरपा�लकेकडे 

ह:तांतर'त केले&या आहेत. भ(वIयात सदर जागेवर 

अDत�मण होऊ नये ]हणुन मोरबे धरण प7रसरात 

असणा-या जागेच े �समांकन कhन कायम:वhपी कंपाउंड 

(तारेचे कंपाउंड) टाक*यात यावे व जागोजागी मालक� 

ह�काचे बोड6 लावणे. (40) मा�या BभागामMये नवी मुंबई 

महानगरपा�लके4या माMयमातुन काह' म/हWयापुवRच 

“वारकर' भवन” आ^ण “जेIठ नागर'क (वरंगुळा कo �” अशा 

लोकोपयोगी आ^ण धा�म6क वा:तु जनक&याणाकर'ता  



उभार&या असुन, Gया /ठकाणी (व(वध काय6�मा4या 

माMयमातुन (व(वध Bकार4या जाती धमा6चे आ^ण 

अनोळखी नागर'क सुMदा येत असतात. Gयामुळे Gया 

/ठकाणी काह' अनुNचत Bकार घडु नये अशा Bकारची 

खबरदार' आपण घेणे अDनवाय6 आहे. उभारले&या वा:तंुची 

देखभाल होणे देखील तवेढेच महGGवाचे आहे. वर नमुद 

केले&या दोWह' वा:तुच े संर?ण होणे4या अनुषंगाने 

नमुंमपा4या माMयमातुन लवकरात लवकर सी.सी.ट'.$ह'. 

कॅमेरे बस(वणे. 

41 व  42. @ीम. कोमल सोमनाथ वाPकर, यांजकडून :- 

(41) सानपाडा (वभागात अ�या�सकेची सोय नस&यामुळे 

(वदयाथR वगा6ची फारच गैरसोय होत आहे. तर' सानपाडा 

(वभागात अ�या�सका कo � उभारणे. (42) नवी मुंबई हे 

(वदयेचे माहेरघर ]हणुन नावलौक�क �मळवत असताना 

माझ े नवी मुंबईकर युपीएससी एमपीएससी 

अ�यास�मापासुन वंNचत अस&यामुळेच नवी मुंबईतुन 

सनद' अNधकार' तयार होत नाह'त. सानपाडा (वभागात 

मोठया Bमाणात सु�श�?त वग6 राहत आहे. Gयांना ह' 

माग6दश6नाची Dनतांत आवmयकता आहे. sी दGत 

(वदयामंद'र नवी मुंबई महानगरपा�लका शाळा �. 18 या 

इमारतीत ठा*या4या Nचतंामणराव देशमुख या युपीएससी 

सoटर4या धतRवर'ल एक युपीएससी माग6दश6न सoटर 

उभारणे.  

43 ते  45. @ी. सोमनाथ �चतंामण वाPकर, यांजकडून 

:- 

(43) सानपाडा (वभागात सदयि:थतीत अपुरा पाणीपुरवठा 

होत आहे. नवी मुंबई महानगरपा�लके4या मोरबे 

धरणातील पाणी पामuबच माग6 बेलापुर, नेhळ, वाशी, 

कोपरखैरणे (वभागास उपलrध होत असताना 

एमआयडीसी व ठाणे बेलापुर महामागा6लगत असले&या 

वसाहतींना बेलापुर एमबीआर वर अवलंबुन राहवे लागत 

आहे. तर' Xया पMदतीने पामबीच मागE मोरबे पाईप 

लाईन $दारे वसाहतीना पाणीपुरवठा केला जात आहे 

Gयाच पMदतीने ठाणे बेलापुर मागE ह' नवीन (प*याची 

पा*याची पाईपलाईन टाकणे. (44) सानपाडा (वभागात 

Dनसग6Bेमी सं:थे4या वतीने मोठया Bमाणात व?ृ लागवड 

कhन Gयांचे संगोपन केले जात आहे. तसेच घरातील 

Dनमा6&यापासुन खत Dन�म6ती कhन :व4छतेची 

जनजागतृी मोठया Bमाणात केल' जात आहे. Gया 

सं:थेचा यथोNचत सWमान नवी मुंबई महानगरपा�लके4या 

वतीने कर*यात यावा तसेच सं:थेचे सं:थापक अMय? 

sी. सुDनल नाईक यांना नवी मुंबई रGन पुर:काराने 

सWमाDनत करणे. (45) sी गजानन महाराज चौक त े

जुईनगर रे&वे :टेशन पय6त4या र:Gयावर लघुशंकेची सोय 

नस&यामुळे पादचा�यांची (वशेषत: म/हला वगा6ची फारच 

गैरसोय होत आहे. तर' सदर र:Gयालगत तसेच 

सांडपा*या4या मु!य ना&यालगत ई टॉयलेट अथवा सी 

टॉयलेटची उभारणी करणे.  

46 त े 48. @ी. संजु अधार वाड,े यांजकडून :- 

(46) Bभाग �. 12, से�टर-02, ऐरोल' येथील wानद'प 

शाळेसमोर'ल डांबर' र:Gयाचे hंद'करण करणे तसेच 

र:Gयालगत कंपाऊंड वॉल बांधुन देणे. (47) Bभाग �. 

12, से�टर-02, ऐरोल' येथील एल.आय.जी. Kुपमधील  

मल:Dन:सारण वा/हWया �सडको काल'न असुन सदयि:थती 

पाहता मल:Dन:सारण वा/हWया ना दhु:त अव:थेत आहेत. 

तथेील नागर'कां4या घरात मल:Dन:सारण सांडपाणी जमा 

होत आहे. तर' Bभाग �. 12 से�टर-02, ऐरोल' येथे 

न$याने मल:Dन:सारण वा/हWया टाकणे. (48) Bभाग �. 

12 से�टर-02, ऐराल' येथील भारतरGन डॉ.बाबासाहेब 

आंबेडकर उदयानात भ$य आकाराचे �श&प तयार कhन 

देणे. 

49 त े 51. @ीम. उdवला Vवकास झंजाड, यांजकडून :- 

(49) Bभाग �. 1, ईmवरनगर, /दघा येथील (वभागात 

उव67रत /ठकाणी र:त े(पदपथ) बांधणे. (50) Bभाग �. 1, 

ईmवरनगर, /दघा येथील (वभागात उव67रत /ठकाणी 

जलवा/हनी टाकुन बोअरवेल मारणे. (51) Bभाग �. 1, 

ईmवरनगर, /दघा येथील 1) आनंदनगर बॉबीचाळी जवळ 

असलेले साव6जDनक शौचालय 2) ईmवरनगर येथील मु!य 

र:Gयालगत असलेले साव6जDनक शौचालय 3) बाल'नगर 

येथील दमुजल' साव6जDनक शौचालयांची दरुाव:था झाल' 

असुन आतील टाई&स, दरवाजे तुटलेले असुन Gयांची 

दhु:ती करणे. 

52 त े 54. @ी. सुनील बाळाराम पाट)ल, यांजकडून :- 

(52) Bभाग �. 92, से�टर-21, नेhळ येथील अंतग6त 

गटारे व पदपथ हे �सडको कालावधीतील अस&याने 

नादhु:त झालेल' आहेत. Gयामुळे पावसाळयात पा*याचा 

Dनचरा बरोबर होत नाह'. तसेच पदपथ नादhु:त 

अस&याने नागर'कांना फार Lास होत आहे. ]हणुन सदर 

भागातील गटारे व पदपथांची न$याने बांधणी करणे. (53) 

Bभाग �. 92, नेhळ येथे जेIठ नागर'कांसाठ, (वरंगुळा 

कo � नस&याने जेIठ नागर'कांची फार गैरसोय होत आहे. 

]हणुन Bभाग �. 92 येथे (वरंगुळा कo � बांधणे. (54) 

राXय शासनाने मुंबईतील 500 चौ.फुट घरांना Bॉपट� टॅ�स 

मMये सुट दे*याचा Dनण6य घेतला आहे. नवी मुंबई हे शहर 

Bक&पK:तां4या Gयागाने उभे रा/हले आहे. नवी मुंबईतील 

Bक&पK:तांची संपुण6 जमीन शासनाने नवी मुंबई शहर 

उभारणीसाठ, संपाद'त केल' आहे. Gयामुळे Bक&पK:त 

भु�म/हन झाला आहे. नवी मुंबईतील Bक&पK:तांची घरे 

ह' 500 चौ.फुटापे?ा जा:त आहेत. Gयामुळे 500 चौ.फुट 

घरांना Bॉपट� टॅ�स मMये सटु दे*याचा Dनण6यामुळे नवी 

मुंबईतील एकाह' Bक&पK:ताला Gयाचा फायदा होणार 

नाह'. ]हणुन नवी मुंबईतील Bक&पK:तां4या घरांना जो 

Bॉपट� टॅ�स आकारला जातो Gया Bॉपट� टॅ�समMये 50% 

सुट �मळावी असा B:ताव नवी मुंबई महानगरपा�लकेने 

शासनाकड ेमंजुर'साठ, पाठ(वणे. 

55  ते  57. @ीम. दयावती संपत शेवाळे, यांजकडून :- 

(55) Bभाग �. 63, से�टर-17, वाशी येथील नवरGन हॉटेल ते 

टे]पो :टॅ*ड युDनयन ऑ@फस पय6त तसेच टॅ�सी युDनयन 

ऑ@फस त े वाशी �लाझा पय6त या प7रसरात खुप मोठया 

Bमाणात पा@क6 गची सम:या Dनमा6ण होत आहे. Gयामुळे तेथ े

बहुमजल' पा@क6 ग इमारत उभारण.े (56) Bभाग �. 63, से�टर-

17, वाशी 4या पुवEकडील बाजसु असलेला पामबीच लगत4या 

ना&यातील दगु6धीमुळे मा�या Bभागातील नागर'कांना खुप 

मोठया Bमाणात दगु6धीचा Lास सहन करावा लागत आहे. 

Gयामुळे सदरचा नाला बंद':त करावा व Gया4यावर पा@क6 ग 



सुशो�भकरण करणे. (57) नवी मुंबई शहर हे (वक�सत 

शहर असुन शहरामMये सव6 जाती धमा6चे नागर'क 

कोणतेह' मतभेद न बाळगता गु*यागो(वदंाने राहतात. 

जगा4या इDतहासातील महामानवांमMये तथागत भगवान 

गौतम बुMद हे सव6 sेIठ मानले जात असुन सव6च खंडात 

भगवान गौतम बुMदांचे अनुयायी आहेत. नवी मुंबईचे 

आकष6क असले&या नेhळ येथील Xवेल ऑफ नवी मुंबई 

येथे शांततचेे BDतक असले&या भगवान गौतम बुMदांचा 

पुतळा उभार&यास सदर पय6टन :थळाला अनWय 

साधारण महGGव Bा�त होईल. तर' आपण सदर 

ठरावानुसार Xवेल ऑफ नवी मुंबई से�टर-28 येथील 

तलावात शांततचेे BDतक असले&या गौतम बुMद यांचा 

भ$य /द$य असा पुतळा उभारणे. 

58 व  59. @ीम. वैशाल) तुकाराम नाईक, यांजकडून :- 

(58) Bभाग �. 51, मधील बंद पडलेल' पा*याची टाक� 

तोडून तेथे नाग7रकां4या सोईसाठ, उ�यान @कंवा (वरंगुळा 

कo � बन(वणे. (59) Bभाग �. 51, मधील 

:मशानासमोर'ल नाला बुज(वले&या uबन रहदार'4या 

र:Gयावर :थाDनकांचा दैनं/दन बाजार उपलrध कhन देणे. 

60 त े 62. @ीम. सायल) नारायण �शदें, यांजकडून :- 

(60) कोपरखैरणे – महापे उ{डाण पुलाच ेडागडुजीकरण व 

सुशो�भकरण करणे. (61) कोपरखैरणे ते घणसोल'कडे 

जाणारा FOB (कोपरखैरणे –महापे उ{डाणपूल कोपरखैरणे 

येथे िजथे उतरतो तेथे) लवकरात लवकर करणे. (62) 

�लॉट नं. 1 त े�लॉट नं. 8 त े�लॉट नं. 64 ते 68 येथे 

हे$ह' डयुट' गटर करणे. 

63. @ी. �गर)श का1हा AहाBे, यांजकडून :- 

Bभाग �. 95, नेhळ, मधील अंतग6त मु!य र:Gयांचे 

थीन $हाईट टॉपींग पMदतीने काँ@�ट'करण करणे. 

64 त े 66. @ी. घन:शाम रतन मढवी, यांजकडून :- 

(64) घणसोल' से�टर-8 :मशानभुमी येथे मु!य 

Bवेश$दार, अGयाधुDनक शौचालय, बैठक $यव:था, भजन 

मंडळीसाठ, जागा, गाड6न, (वदयुत $यव:था, (प*याचे 

पाणी, :टोरेज टँक इ. Dनयोजन बMद सु(वधा पुर(वणे. 

(65) घणसोल' गावासाठ, सामािजक सु(वधेसाठ, 

�सडकोकडुन भुखंड उपलrध कhन घेणे. जसे क�, खेळाचे 

मैदान, उदयान, समाजमंद'र, हॉ:पीटल, नाना-नानी पाक6 ,  

जेIठ नागर'क भवन, :वातंLय सैDनक :मतृी भवन, 

(वरंगुळा कo �, म/हला स?मीकरण कo � , वारकर' भवन, 

आगर' कोळी भवन, मंडई (भाजीपाला, मासळी माकE ट) 

इGयाद'कर'ता भुखंड आर�?त कhन पुढ'ल अंमलबजावणी 

करणे. 

 (66) घणसोल' गांव प7रसरात (प*या4या पा*याची 

सम:या मोठया Bमाणात भेडसावत अस&याने से�टर-8, 

राजीव गांधी कॉलेजजवळ जी �सडको Dन�म6त पा*याची 

टाक� आहे ती काया6Wवीत कhन @कंवा Gया /ठकाणी GSR, 

ESR पा*या4या नवीन टा�या बांधुन सदर पाणी सम:या 

कायम:वhपी सोड(वणे. 

67 व 68. @ी. मनोज गोपीनाथ हळदणकर, यांजकडून :- 

(67) �शवाजी �लोअर �मल4या समोर'ल उडडाण 

पुलापासुन भारत uबजल' अंडरपास पय6त व ऐरोल' भुयार' 

मागा6पासुन त ेNचचंपाडा �सtलपय6त सि$ह6स रोड (वक�सत 

करणे. (68) ऐरोल' रे&वे :टेशनजवळील भुयार' मागा6लगत 

�सडको Bशासना4या मालक�4या जागेचे ह:तांतर'त कhन 

Gयावर कोकण भवन येथे (वक�सत केले&या खाऊ 

ग&ल'4या धतRवर या /ठकाणी खाऊ ग&ल' (वक�सत 

करणे. 

69 त े71. @ी. लfमीकांत नामदेव पाट)ल,  यांजकडून :- 

(69) Bभाग �. 27 अंतग6त अजु6नवाडी येथील र:Gयाची 

डांबर'करण कhन सुधारणा करणे. (70) Bभाग �. 27 

अंतग6त तळवल' नाका येथे म4छ,माकE ट त े उ4च:तर'य 

जलकंुभ पय6त र:Gयाचे डांबर'करण कhन सुधारणा करणे. 

(71) Bभाग �. 27 अंतग6त अजु6नवाडी येथील महाल�मी 

अपाट6मoट त े वारणा सोसायट' पय6त गटाराची दhु:ती 

कhन सुधारणा करणे. 

72 ते 74. @ीम. मो:नका लfमीकांत पाट)ल,  यांजकडून 

:- 

(72) Bभाग �. 28 अंतग6त असले&या सामािजक 

सु(वधेसाठ, आर�?त असले&या भुखंडावर जलकंुभ उभारणे. 

(73) Bभाग �. 28 मMये शै?^णक गरज ल?ात घेता 

अदयावत असे वाचनालय (Library) उभारणे. (74) Bभाग 

�. 28 मMये दैन/दन माकE ट उभारणे. 

          

मा. महापौरां?या आदेशावhन, 

 

           सह)/-       

महापा�लका स�चव काया�लय,                                               (�चBा बाVवPकर) 

नवी मुंबई महानगरपा�लका,                                              महानगरपा�लका स�चव, 

*दनांक 11 जुलै 2019.                                                नवी मुबंई महानगरपा�लका. 

  



 


