नवी मब
ुं ई महानगरपा लका

महानगरपा लका स चव कायालय, नवीन मु यालय, 3रा मजला, बेलापरू , नवी मब
ंु ई 400614.
-: सवसाधारण सभेची नोट स :-

दनांक : 09/01/2020
नवी मुंबई महानगरपा लकेची जानेवार म ह याची सवसाधारण सभा, शु वार, दनांक 17 जानेवार 2020

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 भरे ल :1. इ तव ृ त.
2.

14 ते 16.

नो तरे .

आयु तांकडील

(14)

ताव :

4. नवी मुंबई महानगरपा लके या 08

शास कय वभाग

सी.सी.ट . ह . कॅमेरे बस वणे. (16)
येथील संपुण

साफसफाईची कं ाट कामे करणे.

ेपणभुमी येथे VII सेल MSW (M&H) Rule 2016

माणे वक सत करणे.

6. घणसोल

वभागातील स ाटनगर येथील नमुंमपा शाळा

.

7. घणसोल

वभागातील रबाळे गाव येथील नमुंमपा शाळा

.

8. मा.उ च

यायालयात दाखल झाले या जन हत

45

या इमारती या दस
ु -या मज याचे वाढ व बांधकाम करणे.

47

या इमारती या प ह या मज याचे वाढ व बांधकाम करणे.

या चकेमधील नदशा माणे नवी मुंबई महानगरपा लकेची व ृ
ा धकरण स मतीचे सद य नेमणुक चे मागदशक त वे

नि चत करणे.

9. नवी मंब
ु ई महानगरपा लकेसाठ “CSR” उप मा अंतगत
जेट ंग, रॉडींग व

ॅबींग मशीन सु वधा एक

उपल ध क न घेणे.

असलेले वाहन

ठरावा या सच
ू ना :10 व 12.
(10)

भाग

. 108 मधील लॉवर बेड तसेच लॉन याकर ता
भाग

. 108 मधील से टर-

50 येथील शाळे चे मैदान लवकरात लवकर वक सत करणे.

(12) से टर-48 येथील गणेश मैदानात LED लाईटस लावणे.
13.

ी. सरु ज बाळाराम पाट ल, यांजकडून :-

ट करण करणे.

17 ते 19.

ी. ह र चं

जुहुगांव

मानधनावर ल घनकचरा वभाग, पाणीपुरवठा वभाग, समाज
वकास वभाग, श ण वभाग, प रवहन उप म, प रमंडळ
वभाग तसेच इतर वभागातील तत
ृ ीय व चतुथ

ेणीतील कं ाट

व पात कमचार /कामगार कायरत आहे त. यापैक बहुतांशी
कमचार यांना 10 वषापे ा अ धक कालावधी झाला आहे .

त काल न ठाणे िज हयाचे मा. पालकमं ी व स याचे आमदार
ी. गणेशजी नाईक साहे ब यांचे मागदशनानस
ु ार या

खेळणीघर व जे ठ नागर कांसाठ

बांधणे. (18)

मैदानालगत मोडकळीस आलेले खेळणीघर तोडुन तेथे ल नकाय
व इतर धा मक वधी काय मासाठ सुस ज हॉल बन वणे.
जुहुगांव, से टर-11 येथील गावदे वी मैदानात
इतर

केट

(19)

पधा व

पधा तसेच काय म होत असतात. यासाठ मैदानात

सस
ु ज यासपीठ ( टे ज) बन वणे.
20 व 21.
(20)

भाग

(21)

भाग

ीम. नलम नव ृ ती जगताप, यांजकडून :. 29 घणसोल -2 येथील

हा े आळीतील आशन

. 29 घणसोल -2 येथील तलावपाळी ते जय ी

नगर येथील ना याचे कॉ

ट करण (RCC) क न बंद त करणे

व याचे वाहनतळ व फेर वा यांसाठ उपयोग हाईल. यामुळे तो
प रसर
22 .

व छ होईल.

ीम. वैशाल तक
ु ाराम नाईक, यांजकडून :-

भाग

. 51 म ये बंद पा याची टाक

23 ते 25.
(23)

भाग

योजन करणे.

माणावर झाला. सदरचे कमचार /कामगार कायम व पी कमचा-

यांएवढे परं तु कमी वेतनाम ये आहे या प रि थतीत काम

हणुन या कायरत कामगारांचे भ वत य ल ात घेता

यायाची भु मका नजरे समोर ठे वुन नवी

मंब
ु ई महानगरपा लके या कामाचा वाढता याप ल ात घेता
व पात कायरत असणा-या

कमचार /कामगार यांना महापा लका सेवेत आहे या पदावर

डमोल श क न तेथे

ी. घन:शाम मढवी, यांजकडून :-

. 31, घणसोल येथील समथनगर, जीजामाता

नगर, गांवदे वी वाडी, आ दश ती नगर, क बडी चाळ, चंचआळी
आण

हशे वर नगर ये

ील र ते, गटर, पदपथ नाद ु

झाले असुन सदर काम इं ट ेटेड वकम ये ता काळ सु
(24)

भाग

असुन सदर

. 31, घणसोल से टर-8 म ये

(26)

भाग

करणे.

मशानभम
ु ी

मशानभम
ु ी बन वणे. (25)

भाग

मशानभम
ु ी या बाजुला लागुन

हो डींग पॉड आहे . तर या हो डींग पॉडला तलावाचे
26 व 27.

त

मशानभुमीचे अदयावत प दतीने नुतनीकरण क न

श त अशी अ याधु नक

दे ऊन यांचे सुशो भकरण करणे.

थैय लाभ याने यां या समाधाना

सोबतच नवी मंब
ु ई महानगरपा लकेचा नावलौ ककह मोठया

कायम करणे.

वरं गुळा क

जह
ु ु गांव, से टर-11, वाशी, नवी मंब
ु ई येथील गावदे वी

आ ण कामगारांना आ थक

कामगार हताचा नणय नवी मुंबई महानगरपा लकेने घेतला

व वध वभागाम ये कं ाट

वामी नारायण मंद र ते

करणे, सदर ठकाणी उदयान वक सत क न लहान मुलांसाठ

31, घणसोल , से टर-8 म ये

यां याबाबत नैस गक

याचे हाईट टॅ पींग

मशानभुमी पयत व ृ पटटा (Tree Belt) वक सत

कामगारांना समान कामास समान वेतन दे याचा एै तहा सक

करतात.

. 01, ई वरनगर

आ माराम भोईर, यांजकडून :-

(17) से टर-11 जह
ु ु गांव येथील

नवी मुंबई महानगरपा लेके या व वध आ थापनेवर अंदाजे नागर कांना उपयोगासाठ

9000 ते 10000 अ धकार /कमचार कायरत असुन ठोक

मा.

कॉ

भागातील अंतगत र

भाग

हा े यां या घराजवळील प रसरात गटार व पदपथ बांधणे.

ी. वशाल राजन डोळस, यांजकडून:-

पा याची यव था करणे. (11)

. 40 या

भवन, वाचनालय इ याद कर ता बहुउददे शय इमारत बांधणे.
(15) भाग . 01 ई वर नगर येथे संपण
भागात
ु

नहाय दै नं दन र ते, गटार सफाई व पावसाळापुव गटार

5. तुभ

. 01 ई वर नगर येथे सडकोचा गट

मोकळया भुखंडावर आरो य क र, यायाम शाळा, बचत गट

3. वाशी से टर-10ए येथील मनाताई ठाकरे उदयानात
बक
ु झा नया थीम पाक वक सत करणे.

भाग

ीम. उ वला वकास झंजाड, यांजकडून :-

.

व प

ीम. समा गायकवाड, यांजकडून :-

. 31, से टर-8 म ये राजीव गांधी कॉलेज या

बाजुला सडको न मत पा याची टाक असुन, घणसोल

गावातील पा याची सम या ल ात घेता सदर ठकाणी ESR,
GSR पा याची टाक बन वणे. (27) घणसोल गावात

ामपंचायत काल न म छ माकट असन
ु सदर माकटचे अदयावत

असे म छ माकट बन वणे.

28.

ीम. सरोज रो हदास पाट ल, यांजकडून :-

व छ भारत अ भयान भारतात जोमाने सु

महापा लकेची यासाठ जोमाने

पधा सु

असुन

येक

आहे . ह बाब सव त
ु

आहे . भारतात प हला गारबेज कॅफे छ तीसगढ येथील भरतपुर
येथे सु

झाला असुन ह संक पना अ तशय

शंस नय आहे . याम ये कोण याह

युत आ ण

य तीने संबं धत गारबेज

29 व 30.
(29)

भाग

(30)

भाग

ीम. दमयंती बबन आचरे , यांजकडून :-

. 43, कोपरखैरणे म ये जागेची उपल धता असेल

अशा ठकाणी वयोव ृ द लोकांना बस यासाठ बचस टाकणे.
खांब बदलणे.

. 43, कोपरखैरणे मधील पथ द यांचे नाद ु

त

कॅफेवर एक कलो कचरा जमा क न द यास या य तीला
एकवेळचे पोटभर जेवण दले जाते. तसेच अधा कलो कचरा

जमा क न द यास या मा यमातुन या य तीला एकवेळचा
पोटभर ना टा दला जातो. या दारे महानगरपा लका

शासनास

अशी वनंती आहे क , अशा

कारचा गारबेज कॅफे सु

जेणेक न महानगरपा लकेस

व छ भारत अ भयानांतगत

कर यासाठ नवी मंब
ु ई महानगरपा लकेने उदयु त करावे,
मानांकन उं चावुन उं च शखर गाठता येईल.

मा. महापौरां या आदे शाव न,
सह /-

महापा लका स चव कायालय,
नवी मब
ुं ई महानगरपा लका,

दनांक 09 जानेवार 2020.

( च ा बा व कर)
महानगरपा लका स चव,
नवी मब
ुं ई महानगरपा लका.

