
नवी मुबंई महानगरपा लका 
महानगरपा लका स चव कायालय, नवीन मु यालय, 3रा मजला, बेलापरू, नवी मुबंई 400614. 

                           -: सवसाधारण सभेची नोट स :- 
                                                                    दनाकं : 05/09/2019 
नवी मुंबई महानगरपा लकेची स टबर म ह याची सवसाधारण सभा, शु वार, दनाकं 13 स टबर 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. नो तरे.  

आयु ताकंडील ताव : 

2. नवी मुंबई महानगरपा लके या भोकरपाडा येथील 450 
द.ल. ल. मते या जलशु द करणे क  येथे 
पंपगहृाजवळील मेन हेडर लाईन वर 200 मी.मी. 
यासाच ेVaccum Breaker Valve (VCB) बस वण ेव 
याअनुषं गक कामे करणबेाबत. 
3.वाशी से टर-3 भुखंड . 12 व 13 येथे 
समाजमंद रासह बहुउददे शय इमारत बांधणे या कामांस 
सुधार त शास कय मंजुर  मळणेबाबत. 
4. नामकरण तावाबाबत. 
5. नामकरण तावाबाबत. 
6. बेलापुर वभागातील से टर-8बी येथील र यांची 
डांबर करणानी सुधारणा करणेबाबत. 
7. सीबीडी बेलापुर क पत  सोसायट  त ेहायवेपयत या 
स ल ना याची सुधारणा करणे या कामांस सुधार त 
शास कय मंजुर  मळणेबाबत. 

8. ने ळ ट ट सी औदया गक े ातील उरण फाटा त ेतुभ 
लायओ हर पयत या स वस र याची ॉ ट करणान े
सुधारणा करणे कामा या सुधार त र कमेबाबत. 
9. घणसोल  से टर-3 येथील स ल पाक म ये वेश व 
पाक मधील हरवळीची जागा वापरा या शु क 
आकारणीबाबत. 
10 . ी. वशाल राजन डोळस,  याजंकडून :- 
(14) भाग . 108 अंतगत से टर 50 येथील भुखड 
. 13 वर उभार यात येणा-या शालेय इमारतीत शो भव 

बहुउ े शय सभागहृ, अ यासक ाच े योजन करणे.  
11 त े13. ीम. सगंीता सदं प हा ,े याजंकडून :- 
(11) भाग . 45 कोपरखैरणे मधील से टर-3 येथील 
चकणे वर उदयानाची संर क भतंीची उंची वाढवुन 
यावर लोखडंी रेल ंग बस वणे. (12) “ई” वभाग 
कायालयाच ेलाद करण करणे. (13) “ई” वभाग 
कायालयाची संर क भतंीची उंची वाढवुन रेल ंग 
बस वणे. 
14 त े16. ी. घन:शाम रतन मढवी, याजंकडून :- 
(14) घणसोल  से टर-8 मशानभुमी येथे मु य 

वेश दार, अ याधु नक शौचालय, बैठक यव था, भजन 

मंडळीसाठ  जागा, गाडन, वदयुत यव था, प याच े

पाणी, टोरेज टॅक इ. नयोजनब द सु वधा पुर वण.े 

(15) घणसोल  गावासाठ  सामािजक सु वधेसाठ  

सडकोकडुन भुखंड उपल ध क न घेणे. जसे क , खळेाच े

मैदान, उदयान, समाज मद र, हॉ पीटल, नाना-नानी 

पाक, जे ठ नागर क भवन, वातं य सै नक भवन,  

वरंगुळा क , म हला स मीकरण क , वारकर  भवन, 

आगर  कोळी भवन, मंडई (भाजीपाला, मासळी माकट) 

इ याद  कर ता भुखंड आर त क न पुढ ल अंमलबजावणी 

करणे. (16) घणसोल  गाव प रसरात प याच ेपाणी 

सम या मोठया माणात भेडसावत अस याने से टर-8 

राजीव गांधी कॉलेजजवळ जी सडको न मत पा याची 

टाक  आहे. ती पुण काया वीत क न कंवा या ठकाणी 

GSR, ESR, पा या या नवीन टा या बांधनु सदर पाणी 

सम या कायम व पी सोड व याबाबत नमुद ठराव मंजुर 

क न दलासा देणे. 

17 त े19. ीम. मो नका ल मीकातं पाट ल, याजंकडून :- 
(17) घणसोल  वभागातील भाग . 28 अंतगत 
दैन दन माकटची यव था करणे. (18) घणसोल  
वभागातील भाग . 28 अंतगत आव यक तेथे ओपन 
जीम उभारणे. (19) घणसोल  वभागातील भाग . 28 
अंतगत दशा दशक फलक लावुन चौकांची दु ती क न 
सुधारणा करणे.  
20 त े22. ी. ह र चं  आ माराम भोईर, याजंकडून :- 
(20) से टर-11 जुहुगांव येथील गांवदेवी म रआईमाता 
मंद र त े वामी नारायण मंद र जुहुगांव व वामी नारायण 
मंद र त ेसुपरमाकट जुहुगांव येथील र यालगतची 
मोडकळीस आलेल  गटारे तोडुन तथेे नवीन गटारे बांधणे. 
(21) से टर-11 जुहुगांव वाशी नवी मुंबई येथील गांवदेवी 
मैदानालगत मोडकळीस आलेले खळेणीघर तोडुन तथेे 
ल नकाय व इतर धा मक वधी काय मासाठ  सुस ज हॉल 
बन वणे. (22) से टर-11 जुहुगांव येथील वामी नारायण 
मंद र त ेजुहुगांव मशानभुमी पयत वृ पटटा (Tree 
Belt) वक सत करणे. सदर ठकाणी उदयान वक सत 
क न लहान मुलांसाठ  खेळणीघर व जे ठ नागर कांसाठ  
वरंगुळा क  बांधणे. 

23 ते 25. ीम. पाल  क मत भगत, याजंकडून :- 
(23) ने ळ से टर-16ए येथील ने ळ कोळीवाडयाच ेउदयान 
आर ण हटवुन या ठकाणी र हवाशी कोळीवाडा वसाहत हणुन 
आर त करण.े (24) ने ळ से टर-18 येथील भुखंड . 9, 9ए 
हा पोल स चौक  कर ता आर त करण.े (25) ने ळ से टर-16 
येथील भुखंड मांक 13 हा समाज मंद रासाठ  आर त करण.े  
26 त े28. ीम. नलम नवृ ती जगताप, याजंकडून :- 
(26) भाग . 29 घणसोल  मधील कै. हुता मा जगद श 
पाट ल डांगण सडकोकडुन ह तांतर त क न 
महानगरपा लके या ता यात घेणे. (27) कै. जगद श 
पाट ल डांगण सडकोकडुन ह तांतरण के यानंतर तेथे 
बहुउददे शय इमारत बांधणे. (28) भाग . 29 घणसोल  
मधील उव रत भागातील र याच ेUTWT (अ ा थन 
हाईट टॅ पगं) प दतीने सुधारणा करणे.  



29 त े31. ी. अशोक बाबरुाव गरुखे, याजंकडून :- 
(29) भाग . 102 अंतगत से टर-1 शवाजी चौकाच े
कॉ ट करण करणे. सदर चौकाम ये से टर- 1, 2, 3, 
8, 8B आ ण 9 या ठकाणी वाहनांची मोठया माणात 
वदळ असत.े सदर चौकाम ये पावसाळा कालावधीत 
मोठया माणात खडडे पडतात. तसेच या ठकाण या 
वाहतुक चे मु य ठकाण हे शवाजी चौक असुन सदर 
चौकाची दरुाव था झाल  आहे. तर  सदर चौकाच े
कॉ ट करण करणे. (30) भाग . 102 अंतगत 
से टर-3 मधील महाकाल  चौक त े शवाजी 
चौकापयत या र याच ेडांबर करण करणे. सदरचा दो ह  
बाजुचा र ता हा पावसाळयामळेु खुप खराब झालेला आहे. 
तर  सदर र याची डांबर करणान ेसुधारणा करणे. (31) 
भाग . 102 मधील से टर-9 सायन पनवेल 

हायवेलगत या पावसाळी गटारांची पुनबांधणी करणेबाबत. 
से टर-9 सायन पनवेल हायव ेलगत या पावसाळी 
गटारांची काह  माणात दु ती कर यात आल  आहे.   

काह  भाग नादु त आहे. सदर ठकाणी पावसाळा 
कालावधीत बेलापुर खडं टेकडी प रसरातील पा याचा 
वाह हा मोठया माणात असतो. सदर वाहाने मोठया 
माणात बाजु या टेकडीची झीज झा याने टेकडी 

प रसरातील माती मोठया माणात सदर गटाराम ये येत 
अस याने पा या या वाहात अडथळा नमाण होत आहे. 
प रणामी पावसाळा कालावधीत सदरच ेपाणी र यावर 
येत.े तर  सदर सायन पनवेल हायवेलगत या उव रत 
गटाराची पुनबाधंणी करणे. 
32 त े34. ी. रामदास बबनराव पवळे, याजंकडून :- 
(32) भाग . 49 सुयश सोसायट या बाजुला गटाराची 
दु ती करणे. (33) भाग . 49 से टर-9 रा. फ. 
नाईक शाळा त ेना यापयत गटाराची दु ती करणे. (34) 
भाग . 49 से टर-10 कंडो नयमअंतगत नवीन 

पा या या लाईन टाकणे. 

          

 मा. महापौरां या आदेशाव न, 

 

             सह /-      
महापा लका स चव कायालय,                                                  ( च ा बा व कर) 
नवी मुबंई महानगरपा लका,                                                 महानगरपा लका स चव, 
दनाकं 05 स टबर 2019.                                                नवी मुबंई महानगरपा लका. 



नवी मुबंई महानगरपा लका 
       जा. .नमुंमपा/मस/      /2019 
       दनांक  05/09/2019. 

 
त, 

मा. अ त र त आयु त -1, 
नवी मुंबई महानगरपा लका. 
 

महोदय, 

महानगरपा लके या शु वार, दनांक 13 स टबर 2019 रोजी भरणा या सवसाधारण सभेची नो टस 

"दै नक सकाळ", "दै नक लोकमत" कंवा "दै नक नवनगर" या दनांक 07 स टबर 2019 रोजी या कोण याह  एका 

अंकाम ये जा हरात व पात स द कर यासाठ  सोबत जोडून पाठ व यात येत आहे. 

सोबत :- वर ल माणे 

 

महापा लका स चव, 
नवी मुबंई महानगरपा लका 

त : जनसपंक अ धकार , नवी मुबंई महानगरपा लका. 
 


