
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया गु�वार, �दनांक 03/03/2016 रोजी भरले या माहे माच" म�ह#याया 

सव"साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं,-.त आ0ण मसुदा 1व�पात 

खाल3ल4माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 03 माच� 2016 

 

47नो8रे 

$नण�य - मंजूर 

�वषय �. 02.  

�दनांक 03 माच� 2016 

महानगरपा	लकेच े �दनांक 20 जानेवार3 2016,  02 फे:ुवार3 

2016 भाग-I रोजीच ेइ<तवतृ कायम कर>यात आले. 

$नण�य - इ$तवतृ कायम कर+यात आले 

�वषय �. 03.  

�दनांक 03 माच� 2016 

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

23/02/2016 च ेपB C. नमुमंपा/मस/276/2016 :- 

(ब) व-ृ4ा?धकरण स	मतीवर एका जागेसाठF नाम<नदGशनाuÖरे 

उव"र3त कालावधीसाठF    स#मा. सद1याची <नयुJती करणे. 

ठराव �. 914. 

�दनांक 03 माच� 2016 

�वषय �. 3(ब). (माच� 2016) 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया शुCवार, �दनांक 10 जुलै 2015 

रोजी भरले या सव"साधारण तहकूब सभेचा ठराव Cमांक 13 

मOये अशंत: बदल क�न व-ृ4ा?धकरण स	मतीवर नेमले या 

स#मा. Qी. अनंत लRमण सुतार (नाम<नदG	शत सद1य) यांचे 

ऐवजी सदर पदावर स#मा. सद1य Qी. -----------------------------

------------ यांची उव"Vरत कालावधीकVरता नाम<नदGशना«Öरे 

नेमणूक कर>यात येत आहे 

$नण�य - मागे घेतला. 

�वषय �. 04.  

�दनांक 03 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेचा सन 2015-2016 चा सुधार3त 

आ0ण सन 2016-2017 चा अथ"संक प "अ" आ0ण "क." 

ठराव �. 915. 

�दनांक 03 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेचा सन 2016-2017 चा अथ"संक प 

"अ" आ0ण "क" यावर3ल Yवचार तहकूब कर>यांत यावा आ0ण 

मा. महापौर <नि7चत करतील [या �दवशी भरणा-या 

महानगरपा	लकेया Yवशषे सभेत Yवचारात घे>यांत यावा." 

$नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 05.  

�दनांक 03 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पVरवहन उपCमाचा सन 2015-

2016 चा सुधार3त आ0ण सन  2016-2017 चा अथ"संक प 

"ब." 

ठराव �. 916. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"नवी मुबंई महानगरपा	लकेया पVरवहन उपCमाचा सन 

2016-2017 चा अथ"सकं प "ब" यावर3ल Yवचार तहकूब कर>यांत 

यावा आ0ण मा. महापौर <नि7चत करतील [या �दवशी भरणा-या 

महानगरपा	लकेया Yवशषे सभेत Yवचारात घे>यांत यावा." 

$नण�य - मंजूर 

�वषय �. 06.  

�दनांक 03 माच� 2016 

नवी मुबंई महानगरपा	लकेया व-ृ4ा?धकरणाचा सन 2015-2016 चा 

सधुार3त आ0ण सन  2016-2017 चा अथ"सकं प. 

ठराव �. 917. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"नवी मुबंई महानगरपा	लकेया व-ृ 4ा?धकरणाचा सन 2016-

2017 चा अथ"सकं प यावर3ल Yवचार तहकूब कर>यांत यावा आ0ण 

मा. महापौर <नि7चत करतील [या �दवशी भरणा-या 

महानगरपा	लकेया Yवशषे सभेत Yवचारात घे>यांत यावा." 

$नण�य - मजंूर 

�वषय �. 07.  

�दनांक 03 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लका -ेBातील अ<तCमणे /अन?धकृत 

बांधकामे, फेर3वाला इ.काय"वाह3साठF मनु^यबळ, यंBसामु`ी, 

सा�ह[य पुरवठा करणे व ज.त केले या सामानाची वाहतूक 

कर>याया 41तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 06/02/2016 च े

पB C. नमंुमपा/अ<त./286/2016. 

ठराव �. 918. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"नवी मंुबई महानगरपा	लका -ेBातील अ<तCमणे/अन?धकृत 

बांधकामे, फेर3वाला इ. काय"वाह3साठF मनु^यबळ, यंBसामु`ी, 

सा�ह[य पुरवठा करणे व ज.त केले या सामानाची वाहतूक 

कर>याया 41तावात नमूद कर>यात आले या बाबींसह 4तीवष" 

रJकम �. 250 लाख, माB इतJया खचा"स, सुचYव या4माणे, 

4शासकbय मंजुर3 दे>यात यावी." 

$नण�य - मंजूर 

�वषय �. 08.  

�दनांक 03 माच� 2016 

Yवcयुत/दरुसंचार/ नैस?ग"क वायु इ[याद3साठFया साव"dBक 

वापरासाठF �दले या जागांच े    भुई-भाड े आकार>याया 

41तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 16/02/2016 च े पB C. 

नमंुमपा/मालम8ा/231/2016. 

ठराव �. 919. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"Yवcयतु/दरुसचंार/नसै?ग"क इ[याद3साठFया साव"ज<नक 

वापराकVरता महापा	लकेया जागा वाYष"क भईुभाड े आका�न "	लeह 

ॲ>ड लायस#स त[वावर" दे>यास आ0ण सcयि1थतीत काय"#वीत 

4ा?धकरणाकडून पवु"ल-ी 4भावाने भाड े वसलू कर>यास व [या 

अनषुगंाने सYंवदा कर>याकVरता, महारा^g महानगरपा	लका अ?ध<नयम 

कलम 79 (क) अ#वये, सचुYव या4माणे, मजुंर3 दे>यात यावी." 

$नण�य - मंजूर 



�वषय �. 09.  

�दनांक 03 माच� 2016 

एकाि[मक Yवकास योजने अतंग"त सेJटर-15 सीबीडी येथे नYवन 

�दवाब8ी लाव>याया 41तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 

22/02/2016 च ेपB C. नमंुमपा/सशअ/33/2016. 

ठराव �. 920. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"एकाि[मक Yवकास योजने अतंग"त सेJटर 15 सीबीडी येथे 

नवीन �दवाब8ी लाव>याया कामासबंधंातील 41तावात नमदू कर>यात 

आले या बाबींसह एकूण रJकम �. 2 कोट3, 29 लाख, 82 हजार, 

285 माB इतJया खचा"स, सचुYव या4माणे, 4शासकbय मजुंर3 दे>यात 

यावी." 

$नण�य - मंजूर 

�वषय �. 10.  

�दनांक 03 माच� 2016 

ऐरोल3 सेJटर-15, भुखडं C.22 ए येथे बांध>यात आले या ‘’डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर’’ 1मारकाया डोमला माब"ल आछादन 

(Cladding) कर>याया 41तावाबाबत, आयJुतांच े �दनांक 

23/02/2016 च ेपB C. नमंुमपा/श.अ/127/2016. 

ठराव �. 921. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"ऐरोल3 सेJटर-15, भखुंड C. 22ए येथे बांध>यात आले या 

"डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर" 1मारकाया डोमला माब"ल आछादन 

(Cladding) कर>याया कामासबंधंातील 41तावात नमदू कर>यात 

आले या बाबींसह एकूण रJकम �. 19 कोट3, 32 लाख, 71 हजार, 

424 माB इतJया खचा"स, तसेच <नयमानसुार देय आले या 

भाववाढ3या रJकमेस, सचुYव या4माणे, 4शासकbय मजुंर3 दे>यात 

यावी." 

$नण�य - मंजूर. 

�वषय �. 11.  

�दनांक 03 माच� 2016 

वाशी सेJटर-9अे येथील झुलेलाल मं�दरामागील क eहट"ची 

सुधारणा कर>याया 41तावाबाबत, आयुJतांच े �दनांक 

26/02/2016 च ेपB C. नमंुमपा/श.अ/144/2016. 

ठराव �. 922. 

�दनांक 03 माच� 2016 

"वाशी सेJटर-9अे येथील झुलेलाल म�ंदरामागील क eहट"ची 

सधुारणा कर>याया कामासबंधंातील 41तावात नमदू कर>यात 

आले या बाबींसह एकूण रJकम �. 49 लाख 54 हजार, 684 माB 

इतJया खचा"स, तसेच <नयमानसुार देय आले या भाववाढ3या 

रJकमेस, सचुYव या4माणे, 4शासकbय मजुंर3 दे>यात यावी." 

$नण�य - मंजूर 



महानगरपा	लकेने मंजूर केले या आ0ण उ?चत काय"वाह3साठF मा. आयुJताकड ेपाठYवले या स#मा. 

नगरसेवकांया ठरावांची याद3.  

 

अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं9:;त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ<ाय 

1. सौ. �दपाल> सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

4भाग C. 35 घणसोल3 वसाहतीला लागुन 

असणा-या मोठया ना यामOये असणारा गाळ 

काढणे व साफसफाई करणे. 

12 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

2. सौ. �दपाल> सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

4भाग C. 35 ओमकार व Qी.गणेश 

सोसायट3ला लागुन असणारे सक" ल छोटे 

कyन Yवकसीत करणे तसेच चौकाला 

धम"वीर राजे चौक असे नामकरण कyन 

भeय धम"वीर संभाजीराजे यांचा पुतळा 

उभारणे.  

13 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

3. सौ. �दपाल> सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

"4भाग C. 35 भुखडं Cमांक-6 या �ठकाणी 

मैदानाच ेसपाट3करण, भeय eयासपीठ तसेच 

चारह3 बाजुने 	भतं, नवीन गेट बांधणे. 

14 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

4. Dी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

4भाग C. 49, "सेJटर 12 डी, रामनगर 

सेJटर 9 व सेJटर 10 येथील अतंग"त 

र1[याच ेनeयाने डांबर3करण करणे. 

15 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

5. Dी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

4भाग C. 49, सेJटर -9 व सेJटर -10 येथे 

वाचनालय बनवून देणे 

16 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

6. Dी. रामदास बबनराव पवळे, यांजकडून :- 

"4भाग C. 49, सेJटर -12 डी, रामनगर 

येथील तलावाच ेसुशो	भकरण करणे. 

17 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

  



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं9:;त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ<ाय 

7. सौ. Eपाल> FकGमत भगत,  यांजकडून :- 

4भाग C. 96 मOये ने�ळ, सेJटर -16 ए, 

सेJटर-16 व 18 येथे एकह3 सलुभ शौचालय zकेवा 

मतुार3 नाह3 [यामळेु 1था<नक नागVरक, Vर-ावाले, 

eयापार3 व इतर कामगार वगा"ना [याचा Bास 

सहन करावा लागत आहे. 1था<नक नागVरक आ0ण 

eयापार3 वग" यांनी याबाबत मागणी केल3 आहे. 

तर3 आपण 4भागाचा सeहG क�न आव7यक [या 

�ठकाणी सलुभ शौचालय zकंवा ई – टॉयलेटची 

eयव1था करणे. 

18 

माच" 

923 

03/03/2016 

मजंूर 

 

8. सौ. Eपाल> FकGमत भगत,  यांजकडून :- 

4भाग C. 96 मधील ने�ळ, सेJटर -16 येथील 

सभंाजीराजे उcयानात सुदंर असे गजबो बसYवणे. 

19 

माच" 

924 

03/03/2016 

मजंूर 

 

9. सौ. Eपाल> FकGमत भगत,  यांजकडून :- 

4भाग C. 96 मधील ने�ळ, सेJटर -16 ए, 

सेJटर-16 व सेJटर-18 मधील सव" नामफलकांची 

सधुारणा करणे. 

20 

माच" 

925 

03/03/2016 

मजंूर 

 

10. Dी. का�शनाथ वामन पवार,  यांजकडून :- 

"4भाग C. 97 मOये |ये^ठ नागVरक, मOयम 

वग}य नागVरक व लहान मुलांना वाचनाकVरता 

सदर Yवभागात वाचनालय नस यामुळे 

नागVरकांची मोठया 4माणात गैरसोय होत 

आहे. तर3 4भाग C.97 सेJटर 18 मधील 

शह3द तुकाराम ओबंळे सभागहृामOये 

वाचनालय उभारणे. 

21 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

11. Dी. का�शनाथ वामन पवार,  यांजकडून :- 

"4भाग C. 97 मOये पाम बीच रोडया 

आतील बाजूस असले या सeह~स रोडवर 

मोठया 4माणात अवजड वाहन े उभी केलेल3 

असतात [यांयावर कारवाई करणे. 

22 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

12. Dी. का�शनाथ वामन पवार,  यांजकडून :- 

4भाग C. 97 मOये सेJटर 18 येथे धम"वीर 

आनंद �दघे मैदानामOये ओपन िजम 

करणेबाबत जशी महानगरपा	लकेया वतीन े

कै. आर. आर. पाट3ल मैदानामOये केल3 आहे, 

तशी करणे. 

23 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

13. सौ. मो$नका लJमीकांत पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग Cं. 28, घणसोल3 Yवभागातील म�हलांसाठF 

म�हला मडंळ व बचत गट यासाठF समाज म�ंदरे 

बांधणे. 

24 

माच" 

926 

03/03/2016 

मजंूर 

 



अ. 

�. 
नगरसेवकांची नांवे आ8ण सं9:;त �वषय 

�वषय �. व 

म�हना 

ठराव �. व 

�दनांक 
अ�भ<ाय 

14. सौ. मो$नका लJमीकांत पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग Cं. 28, अतंग"त सेJटर 21 मOये आव7यक 

तथेे हायमा1ट लावणे. 

25 

माच" 

927 

03/03/2016 

मजंूर 

 

15. सौ. मो$नका लJमीकांत पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग Cं. 28, अतंग"त सेJटर 21 मOये औषध 

फवारणी कर>यात यावी. घणसोल3 Yवभागात 

4भाग Cमांक 27 व 28 येथे दोन आरेा�यक� � 

आहेत. [यातील घणसोल3 आरेा�यक� �ातनु ओैषध 

फवारणी केल3 जात े�हणून वाढती लोकस�ंया 

ल-ात घेता 4भाग Cमांक 27 व 28 मOये 

नौ	सल नाका येथील आरेा�यक� �ातनु 1वतBं 

Yवभाग 1थापन क�न सेJटर 21 व सभोवतालया 

पVरसरात औषध फवारणी करणे. 

26 

माच" 

928 

03/03/2016 

मजंूर 

 

16. Dी. लJमीकांत नामदेव पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग Cं. 27, अतंग"त तळवल3 नाका येथील 

आंबेडकर चौक व आव7यक �ठकाणी सी. सी. 

�ट.eह3. कॅमेरे बसYवणे. 

27 

माच" 

929 

03/03/2016 

मजंूर 

 

17. Dी. लJमीकांत नामदेव पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग Cं. 27, मOये त�णांसाठF अदयावत 

eयायाम शाळा बांधणे. 

28 

माच" 

930 

03/03/2016 

मजंूर 

 

18. Dी. लJमीकांत नामदेव पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग Cं. 27, अतंग"त तळवल3 नाका येथे लॅबर3 

व ससु|य असे वाचनालय बांधणे. 

29 

माच" 

931 

03/03/2016 

मजंूर 

 

19. Dी. हLरMचNं आOमाराम भोईर, यांजकडून :- 

"4भाग Cं. 59 जुहूगांव -2, सेJटर -11, 

वाशी, नवी मंुबई येथील गावदेवी मैदान येथील 

बंद असलेले सुलभ शौचालय तोडून तेथे 

eयायामशाळा, वाचनालयासाठF बहुउद Ëदेशीय 

इमारत बनYवणे. 

30 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

20. Dी. हLरMचNं आOमाराम भोईर, यांजकडून :- 

"4भाग Cं. 59 जुहूगांव -2, सेJटर -11, 

वाशी, नवी मंुबई येथील गावदेवी मैदानात 

बसYव>यात आले या बैठक 1टॅ>डची द�ु1ती 

क�न [यावर प¡याच ेशडे बसYवणे. 

31 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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�दनांक 
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21. सौ. उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

"	सOद3Yवनायक मं�दर ते म#नूभाई चाळ पय"त 

र1ता बांधनू डांबर3करण करणे. 

32 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

22. सौ. उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

बाल3नगर ओमकृपा चाळ त ेQी अdंबका चाळ 

येथे गटारावर 1लॅब टाकणे. 

33 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

23. सौ. उQवला �वकास झंजाड, यांजकडून :- 

उ8र भारतीय चाळ मु�य र1ता त े

सदगु�नगर, बाल3नगर अतंग"त पदपथाच े

काँCbट3करण करणे. 

34 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

24. Dी. अशोक बाबरुाव गरुख,े यांजकडून :- 

4भाग C 102, सेJटर 3 Yवभागातील शाह3र 

अ>णाभाऊ साठे उदयान सेJटर न ं1. या 

उदयानची दरुाव1था झाल3 आहे. सदर उदयानाची 

द�ु1ती क�न सशुो	भत करणे. 

35 

माच" 

932 

03/03/2016 

मजंूर 

 

25. Dी. अशोक बाबरुाव गरुख,े यांजकडून :- 

4भाग C 102, महाकाल3 चौक व एम.जी. एम. 

हॉ1पीटल समोर3ल भागात मोठया 4माणात 

नागर3कांची वद"ळ अस याने सदर �ठकाणी ई – 

टॉयलेट बसवणे. 

36 

माच" 

933 

03/03/2016 

मजंूर 

 

26. Dी. अशोक बाबरुाव गरुख,े यांजकडून :- 

4भाग C 102, सेJटर 9 Yवभागातील 

पदपथावर3ल झाडांना जुनी चौकड बनव>यात आल3 

आहे. ती तटुले या अव1थते असनु [याची द�ु1ती 

क�न सशुोभीकरण करणे. 

37 

माच" 

934 

03/03/2016 

मजंूर 

 

27. Dी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

"भारतीय घटनेचे 	श पकार भारतर[न डॉ. 

बाबासाहेब आंबेडकर यांची जगभरात 125 वी 

जयंती मोठया थाटामाटात उ[साहाने साजर3 

कर>यात येणार आहे. [यामुळे आप या नवी 

मंुबई महानगरपा	लके मOये डॉ. बाबासाहेब 

आंबेडकर यांची 125 वी जयंती साजर3 

कर>यासाठF आ?थ"क तरतुद करणे. 

38 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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28. Dी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

"4भाग C. 12 से.2 या �ठकाणी जे र1त े

आहेत [या र1[याया बाजुने नागर3कांना 

eयवि1थत चालता यावे यासाठF पया"यी 

पादचार3 फुटपाथ तयार क�न देणे. 

39 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

29. Dी. संजू आधार वाड,े यांजकडून :- 

"4भाग C. 12 से. 1 मधील गणेश बाग 

सोसायट3 मधील जे दोन धोकादायक     रो- 

हाऊस आहेत. [यांवर काय"वाह3 करणेचा ठराव 

गे या महासभेत पास कर>यात आला होता. 

परंत ु अcयाप [या धोकादायक रो- हाऊसवर 

काय"वाह3 झाल3 नाह3. तर3 सदर धोकादायक 

रो-हाऊसवर [वर3त काय"वाह3 करणे. 

40 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

30. Dी. $नवTृी शकंर जगताप, यांजकडून :- 

4भाग C. 29 घणसोल3 या 4भागात �हाBआेळी, 

टेटर आळी, बौOदवाडी, बाकारामवाडी, महादेववाडी, 

जयQीनगर, तीनबावडी, काफर3बाबानगर, 

अनतंनगर, 4गतीनगर �ह नगरे येत आहे. 

घणसोल3 Yवभाग काया"लयाजवळ असले या 

जलकंुभातनू या भागाला पाणी परुवठा केला जात 

आहे. पवू} या �ठकाणी बठैF घरे होती. परंत ुआता 

ईमारती झा या आहेत [याची स�ंया �ह वाढल3 

आहे. व लोकस�ंयेत वाढ झाल3 आहे [यामळेु या 

जलकंुभातनू होणारा पाणी परुवठा अपरूा पडत 

आहे. व येथील र�हवाशीयांची Yप>याया पा>याची 

सम1या <नमा"ण झाल3 आहे व भYव^यात �ह 

सम1या मोठF होणार आहे वाढणा-या इमारती व 

लोकस�ंया Yवचारात घेता या 4भागात नYवन 

भमूीगत व  उच1तVरय जलकंुभ बांध>यात यावा 

जेणे क�न सOया असलेल3 अप-ूया पाणी 

परुवठयाची सम1या व भYव^यात होणार3 पा>याची 

सम1या दरु करता येईल. 

41 

माच" 

935 

03/03/2016 

मजंूर 

 

31. सौ. उषा कृUणा पाट>ल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई शहरात जागोजाग ड:ेीजचा राडारोडा 

टाक>याची 4व8ृी बळावत अस याने वाढणा-या 

बकालपणाला रोख>यासाठF मुबंई महापा	लकेने 

राबYवले या डdे: ज ऑन कॉल पOदतीचा अवलबं 

नवी मुबंई शहरात कर>यासाठF Yवभाग <नहाय 

1तरावर यो�य उपाययोजना करणे. 

42 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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32. सौ. उषा कृUणा पाट>ल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई महानगरपा	लकेने समाजासाठF 

उभारलेले खुले मचं, वाचनालये, बहूcयेशीय 

इमारती अशा वा1तचूी देखभाल दyु1ती वा1तचूी 

सरु-ा करणे महापा	लकेला <नधी अभावी शJय 

होत नस याने [या �ठकाणांची दरुाव1था झा याच े

�दसनू येत.े [यामळेु महापा	लकेया नावाची चचा" 

नकारा[मक Yवचारातनू होत.े �हणून अशा वा1त ू

या शहरातील सेवाभावी स1ंथांना [याचा सामािजक 

Oयेय, धोरण, उOद3^टांची, हेतचूी पतू"ता 

कर>यासाठF बधंनकारक अट3 शत�या त[वावर 

[या वा1तूंया देखभाल, दyु1तीया जबाबदार3ंसह 

दे>याबाबत यो�य उपाययोजना करणे. 

43 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

33. सौ. उषा कृUणा पाट>ल, यांजकडून :- 
नवी मुबंई शहरात बांध>यात येणा-या नeया तसेच 

पनु"र?चत इमारतींया 41तावांना मजुंर3 दे>यापवु} 

सदरया कामातनू <नमा"ण होणारे <नyपयोगी 

बांधकाम साह3[याची Yव हेवाट लाव>याबाबत 

बांधकामधारक eयJती, स1ंथा यांनी कोण[या 

तरतदू3, उपायोजना केले या आहेत याचा 	ल0खत 

1वyपात तपशील बांधकाम 41तावासोबत 

महापा	लकेस सादर करणे बधंनकारक ठरYवणे. 

44 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

34. Dी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 
"4भाग C. 108 अतंग"त 	सवड़ुस सेJटर-48 

ये?थल गणेश मदैानात हायमा1ट उभारणे. 

45 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

35. Dी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 
"4भाग C. 108 अतंग"त 	सवड़ुस सेJटर-48 

मधील साईमहल सोसायट3च े हॅ.पी होम आ0ण 

साईबाबा म�ंदर त ेओम गणेश सोसायट3च ेफुटपाथ 

कमी कyन बाजूने 1ट3लच ेपाई.स बसYवणे. 

46 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 

36. Dी. �वशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 
4भाग C. 108 अतंग"त 	सवड़ुस सेJटर-48 भखुंड 

Cमांक 47 वर महापा	लकेची eयायाम शाळा 

उभारणे 

47 

माच" 

03/03/2016 सभागहृात 

उपि1थत 

नस यामुळे 

बारगळला 
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37. Dी. घनMयाम मढवी, यांजकडून :- 

4भाग C. 31 घणसोल3 मOये plot No.22 

सेJटर- 8 येथे तमाशा ?थयटर साठF राखीव 

ठेवले या भखुंडावर लवकरात लवकर ?थअटरच े

काम सyु करणे. 

48 

माच" 

936 

03/03/2016 

मजंूर 

 

38. सौ. पनुम �मथुन पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग C.106 मधील असले या, बेलापरूगांव, 

शहाबाज, फणसपाडा येथे 4वेशeदार बांधणे. 

49 

माच" 

937 

03/03/2016 

मजंूर 

 

39. सौ. पनुम �मथुन पाट>ल, यांजकडून :- 

4भाग C.106 मधील शहाबाज व फणसपाडा 

येथील उघडा नाला ब�ंद1त करणे. 

50 

माच" 

938 

03/03/2016 

मजंूर 

 

 

                                                                   सह>/- 

(XचYा बा�वGकर) 

महानगरपा�लका सXचव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


