
 

�ये�ठ  नाग
रकांकर�ता �वरंगुळा क� � 

 

�ये�ठ नाग
रकांकर�ता �वतं� क� – 
 

नवी मुंबई महानगरपा�लके�या मा�यमातून नागर� सु�वधांची प�रपुत� केल� जात असतांनाच 

शहरातील "ये#ठ  नाग�रकांच े जीवन सुखमय &हावे व 'यां�या (ती असलेल� आदराची भावना 

अ�भ&य,त &हावी या -#ट�ने नवी मंुबई महानगरपा�लका /े0ात "ये#ठ  नाग�रकांसाठ1 �वरंगुळा क3 4े 

उभारणे व "ये#ठ  नाग�रकांसाठ1 मा. महापौर यां�या अ�य/तेखाल� 9वतं0 क/ाची 9थापना कर;यात 

आलेल� आहे. 

स<यि9थतीत नवी मुंबई महानगरपा�लका /े0ात बेलापूर, न?ेळ, वाशी, तुभ@, कोपरखरैणे व 

ऐरोल� या �वभागात खाल�ल Dठकाणी 20 �वरंगुळा क3 4े कायाGिHवत कर;यात आलेल� आहेत. 
 
1 डॉ. हेगडवेार उ<यान, से. 1, सी.बी.डी. – Dद असो�सएशन फॉर �सMनअर �सDटझन 
2 क9तुरबा उ<यान, से. 8, बेलापूर - �सMनअर �सDटझन वेलफेअर असो�सएशन 
3 नागा गणा पाट�ल, से. 15, बेलापूर – संकOप �सMनयर वेOफेअर असो�सएशन 
4 9व. राजीव गांधी उ<यान, से. 44ए, ने?ळ – वा'सOय "ये#ठ नाग�रक सेवा सं9था  
5 राधा कृ#ण उ<यान, से. 25, ने?ळ – �सवुQस – दाराव े"ये#ठ नाग�रक सं9था 
6 उ<यान, से. 11, ने?ळ - "ये#ठ नाग�रक (Mत#ठान 
7 Rचचंोल� तलाव, जुईनगर – "ये#ठ नाग�रक संघ  
8 गु? नानक उ<यान, से. 19, ने?ळ - "ये#ठ नाग�रक संघ  
9 अ;णासाहेब पाट�ल उ<यान, से. 10, ने?ळ - अथवG "ये#ठ नाग�रक कOयाण मंडळ, सीवुड 
10 �मनाताई ठाकरे उ<यान, से. 10ए, वाशी – नवी मुंबई �सMनयर �सDटझन वेलफेअर असो�सएशन 
11 वाशी – राजीव गांधी उ<यान, से. 29, वाशी – नवी मुंबई �सMनयर �सDटझन वेलफेअर असो�सएशन  
12 वीर सावरकर उ<यान, से. 8, वाशी – "ये#ठ नाग�रक �म0 मंडळ 
13 सुभाषच4ं बोस उ<यान, जागतृेWवर मंDदर, से. 2, वाशी – �सMनअर �सDटझन वेOफेअर फाऊंडशेन 
14 वाशी से. 1, भू.Y. 18 येथील �वरंगुळा क3 4 - [ी गणेश "ये#ठ नाग�रक सेवा (Mत#ठाण 
15 कै. �सताराम मा9तर उ<यान, से. 7, सानपाडा – "ये#ठ नाग�रक संघ  
16 डी. आर. पाट�ल उ<यान, से. 20, तुभ@ – व�र#ठ नाग�रक सेवा सं9थान  
17 भु. Y. 8, सानपाडा – पामबीच (सोनखार) "ये#ठ नाग�रक सेवा स�मती 
18 शांतीदतू महावीर उ<यान, से. 22, कोपरखरैणे – �व\ल रखमुाई "ये#ठ नाग�रक धमGदाय सं9था 
19 Rचचंवल� उ<यान, से. 5, ऐरोल� - Rचचंवल� उ<यान आदशG "ये#ठ नाग�रक सं9था 
20 से. 14, भु.Y.7, "ये#ठ नाग�रक �वरंगुळा क3 4/ aफटनेस स3टर, ऐरोल� - "ये#ठ नाग�रक 

सेवा सं9था, से. 14, ऐरोल� 
 
 

�ये�ठ नाग
रकांकर�ता �व�वध सोयी – सु�वधा उपल!ध क"न देणे -  
 

 600 चौ. फूट आकारा�या (श9त व आकषGक �वरंगुळा क3 4 इमारती महापा�लके�या 

मा�यमातून 20 Dठकाणी ('यापैकe सेवाभावी सं9थे�या सहकायाGने 2 �वरंगुळा क3 4े) उभार;यात 

आOया असून 'याम�ये "ये#ठ नाग�रकां�या माDहती व मनोरंजनाकर�ता कॅरम – बुि�दबळ असे बैठे 

खेळ, व'ृतप0 े Mनयतका�लके, दरूदशGन संच, वजन मोजणी यं0, वाफ घे;याच े इलेि,iक भांड े

(steamer), शके;याची इले,i�क बॅग आद� सु�वधा फMनGचरसह पुर�व;यात आOया आहेत. तसचे 

सदरची �वरंगुळा क3 4े "या उ<यानाम�ये बांध;यात आलेल� आहेत 'याच उ<यानामधनू �व<युत व 

पाणीपुरवठा कर;याबाबतची कायGवाह� सु? आहे. या �वरंगुळा क3 4ाची देखभाल 'या �वभागातील "ये#ठ  

नाग�रक संघटनांकड ेसोप�व;यात आल� आहे. 


