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-: सवसाधारण सभेची नोट)स :*दनांक :- 21/06/2019.
नवी मब
ंु ई महानगरपालकेची जून म*ह/याची दस
ु र) सवसाधारण सभा, श1नवार, *दनांक 29 जून
2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता बेलापरू , भख
ु ंड मांक 01, सेटर 15ए, नवी मब
ुं ई महानगरपालका,
नवीन म!
ु यालय येथील 5 $या मज&यावर'ल राजमाता िजजाऊ सभागह
ृ येथे खाल'ल (वषयांवर (वचार
कर*यासाठ, भरे ल :1. प/रवहन समती सद2य पदा3या /रत होणा6या सहा

14. अिTनशमन (वभागासाठ, फायर फायट'ंग मोटर बाईक

जागांवर न$याने सहा सद2यांची नेमणुक करणे.

खरे द' करणे.

आयु8तांकडील :;ताव :-

15. वाशी सेटर-9ए येथील गुS$दारा ते नुर मि2जद, तसेच

2. नवी मंब
ु ई महानगरपालका 9े:ातील गावठाणातील म!
ु य

फादर ॲTनेल व आय.सी.एल कॉलेज लगत3या गटार व

र2;याची थीन $हाईट टॉपींग (T.W.T) पAदतीने ॉBट'करण

पदपथाची सुधारणा करणे.

करणे.

16. बेलापुर (वभागातील Qदवाळे सTनल ते शहाबाज पयFत3या

3. नवी मुंबई महानगरपालका 9े:ातील कंडोमDनयम

ना&यालगत3या संर9क भंतीची सुधारणा करणे.

अंतगFतची उवF/रत कामे करणे.

17. बेलापरु (वभागातील नेSळ सेटर-25 येथील Qटळक शाळा

4. घणसोल' (वभागाअंतगFत भमनगर, गांधीनगर, गौतमनगर,

ते अSण हॉटे ल पयFत3या र2;याची व गटाराची दS
ु 2ती व

DनLबाणटे कडी, कातकर'पाडा व आंबेडकरनगर या प/रसरात

सुधारणा करणे.

डांबर' र2;यांची व गटाराची सुधारणा करणे.

18. तुभR (वभागातील सेटर-18 मॅफको माकRट येथील गोकुळ

5. कोपरखैरणे सेटर-6 भुखंड . 8, 8एस व 8एन येथे

डेअर' व नाफेड कंपनी समोर'ल र2;याचे कॉBट'करण करणे.

दै नQदन माकRट (वकसत करणे.

19. अिTनशमन (वभागातील अ`धकार' / कमFचा-यांसाठ,

6. नवी मुंबई महानगरपालके3या STणालयांक/रता आवUयक

गणवेश व इतर आवUयक साQह;य खरे द' करणे.

मेडीकल गॅस सलWडसF कं:ाट' पAदतीने पुरवठा करणे3या

20. कोपरखैरणे (वभागातील X.. 48, सेटर-12डी येथे

कामास XशासZकय मंजुर' मळणे.

आर.सी.सी. गटर बांधणे.

7. नवी मंब
ु ई महानगरपालके3या सावFजDनक STणालय ऐरोल'

21. कोपरखैरणे (वभागातील अडवल' भत
ु वल' येथील आQदवासी

व नेSळ येथे बाहययं:णे$दारे कं:ाट' त;;वावर डायलेसीस

नागर'कांसाठ, घरकुल योजने अंतगFत घरे बांधणे.

सु(वधा पुर(वणेस सुधार'त मा^यता मळणे.

22. घणसोल' (वभागातील रबाळे , गोQठवल' गाव येथे

8. वाशी (वभागात सेटर-5 येथील जुन भु2तर'य व

मलवाQह^या टाकणे तसेच गोQठवल' येथे मलउदं चन कWi

उ3च2तर'य जलकंु भ Dन_कासत कSन नवीन भु2तर'य व

बांधणे.

उ3च2तर'य जलकंु भ बांधणे व तदनष
ु ं`गक कामे करणे.

23. नवी मंब
ु ई महानगरपालका सावFजDनक STणालय, वाशी

9. कोपरखैरणे (वभागातील अडवल' भुतवल' नमुंमपा शाळा .

येथे फायर अलामF लावणे.

41 येथील Dतस-या मज&याचे वाढ'व बांधकाम करणे.

24. बेलापुर (वभागातील सेटर- 1, 1ए, 2 ते 6, 8, 8ए, 8बी,

10. नवी मुंबई महानगरपालका मु!यालयातील

9 ते 11 येथील मु!य र2;यालगतचे पदपथ अडथळा (वहQहत

तळमज&यावर'ल जागा 2टे ट बॅक ऑफ इंfडया यास परवानगी

करणेसाठ, म.रा.(व.(व.कं. मयाF. यां3या व नवी मंब
ु ई

व अनुgा त;;वावर दे *याकर'ता मुदतवाढ दे ण.े

महानगरपालके3या (वदयुत बाबी 2थलांतर करणे.

11. ऐरोल' Xभाग . 22 सेटर-9 Qदवागांव येथील अंतगFत

25. पथ(वेता (उपजी(वका संर9ण व पथ (वB (वDनयमन)

गटर व पदपथांची सध
ु ारणा करणे.

(महारा_l) योजना - 2017 नुसार (वB X9े: व (वB शु&क

12. नवी मुंबई महानगरपालके3या आरोTय (वभागाकर'ता

आकार DनिUचत कSन महानगरपालका 9े:ातील ओटले/(पचेस

वैदयZकय अ`धकर'/वैदयZकय तg यां3या कं:ाट' (करार)

(वतरणासाठ, उपलLध कSन दे ण.े

पAदतीवर'ल कालावधी संपु_टात येत अस&याने ता;पुर;या

26. नवी मुंबई महानगरपालका 9े:ामधील ईईएसएल3या

2वSपात न$याने नेमणुका करणे.

माAयामातुन ए2को त;वावर एलईडी पथQदवे बस(वणे.

13. बेलापुर (वभागातील सेटर 12 व वाशी (वभागातील

27. तुभR (वभागातील से.19, अरW जा सकFल ते 2मशानभम
ु ी

सेटर-8ए येथे नवीन पावसाळी जलउं दचन कWi बांधणे.

जवळील भख
ु ंड . 4 पयFत नाला बांधुन फेर'वाला 9े:
(वकसत करणे.

मा. महापौरां=या आदे शाव>न,
सह)/महापालका सचव कायालय,
नवी मुंबई महानगरपालका,
*दनांक 21 जून 2019.

(च@ा बाAव;कर)
महानगरपालका सचव,
नवी मुंबई महानगरपालका.

