नवी मुंबई महानगरपालका
महानगरपालका सचव कायालय, नवीन मुयालय, 3रा मजला, बेलापूर, नवी मंब
ु ई 400614.
-: सवसाधारण सभेची नोट)स :*दनांक : 21/08/2019
नवी मुंबई महानगरपालकेची ऑग1ट म*ह2याची दस
ु र) सवसाधारण सभा, गु3वार, *दनांक 29 ऑग1ट 2019
रोजी सकाळी 11.00 वाजता बेलापूर, भुखंड मांक 01, सेटर 15ए, नवी मुंबई महानगरपालका, नवीन मु!यालय
येथील 5 $या मज&यावर'ल राजमाता िजजाऊ सभागह
ृ येथे खाल'ल (वषयांवर (वचार कर*यासाठ, भरे ल :1थायी समती मधील ठराव :
1. नवी मुंबई महानगरपालके माफ0त आप3ती
$यव4थापन (वभागाकडुन को&हापुर, सांगल', सातारा व

11. नवी मुंबई महानगरपालका VेWातील शहर' बेघर व
EनराTkत लोकांसाठ, कोपरखैरणे सेटर-2 भख
ु ंड . 26
येथे Eनवारा कZ[ बांधणे.

कोकण पुर74तांसाठ, 8पये 5 कोट' (पाच कोट') ची

12. घणसोल' (वभागातील घणसोल' नोड सेटर-1 ते 16

मदत करणे.

मFये पाणी पुरवठा (वतरण नेटवक0 ची सुधारणा करणे.

;<डा व सां1कृ>तक काय<म समती मधील ठराव :
2. आयुतां=या उपरोत प?रशAटातील Bदले&या बाबी व
Cडा व सां4कृEतक काय0म समतीमFये झाले&या

13. वाशी सेटर-6 मधील भुयार' माग0 जवळील पावसाळी
गटाराची सुधारणा करणे.
14. ने8ळ सेटर-19ए येथील MSEB सब4टे शन ते

चचHनुसार बदल कर*याबाबत Cडा व सां4कृEतक

आर.ट'.ओ. $हे यीकल टे 4ट'ंग मैदानापय0त=या पदपथाची

काय0म समतीने केले&या शफारशीसह मंजरु ' दे णे.

सुधारणा क8न प?रसराचे सुशोभकरण करणे.

;<डा व सां1कृ>तक काय<म समती मधील ठराव :

15.

3. आयुतां=या उपरोत (वषय . 01 मFये प?रशAट
अ मFये Bदले&या बाबी या Cडा व सां4कृEतक काय0म

वाशी (वभागातील वाशी गांव सेटर-31 मधील

नमुंमपा शाळा ते हो&डींग पॉpड पय0त व द3त मंBदराजवळ
गटार बांधणे.

समतीमFये झाले&या चचHनुसार बदल कर*यात येत

16. ने8ळ सेटर-19 ए मधील वंडस0 पाक0 मधील लहान

आहे . तसेच प?रशAट ‘अ’ मधील सेवा शषा0तील मॅट

मुलां=या खेळ*या=या प?रसरात रबर मॅट qलो?रंग बस(वणे.

वापराबाबत 8. 25 ऐवजी 8. 100 PEत मBहना PEत नग

17. ने8ळ सेटर-19ए, आrमाग0 व वंडस0 पाक0 मधील

भाडे EनिRचत कर*याबाबत Cडा व सां4कृEतक काय0म

असले&या जागेत सायकल gॅ क बन(वणे व बाजु=या

समतीने केले&या शफारशीसह मंजुर' दे णे.
आयु@तांकडील A1ताव :
4. ने8ळ (वभागातील शरवणे TचचUल' तलावाची
सुधारणा करणे.
5. नवी मुंबई महानगरपालका VेWात भुखंड . 01,
सेटर-16ए, वाशी (वभागाअंतग0त अिYनशमन कZ[ व
बहुउददे शय इमारत बांधणे.
6. वाशी सेटर-9ए येथील फादर इरॉल रोझ?रओ व
जांभळ
ु माग0 जोड*यासाठ, क&$हट0 व जोडर4ता बांधणे.
7.

ऐरोल' P.. 7 Tचंचपाडा येथील बायोगॅस Pक&पाकडे

जा*यासाठ, पोचर4ता बन(वणे.
8. ऐरोल' येथील नवी मुंबई महानगरपालका शाळा .
53 Tचंचपाडा या शाळे साठ, दस
ु -या मज&यावर वाढ'व वग0

प?रसराचे सुशोभकरण करणे.
18. घणसोल' सेटर-5 येथील मलउदं चन

के[ांमFये

नवीन पंqस व (वदयत
ु पॅनल बस(वणे तसेच इतर
अनुषंTगक सुधारणेची कामे करणे.
19. वाशी सेटर-14 व सेटर-15 येथील अंतग0त
र43यांची डांबर'करणाने सुधारणा करणे.
20. कोपरखैरणे (वभागातील P.. 41 येथील वैकुठधाम
4मशानभुमीची द8
ु 4ती करणे.
21. घणसोल' (वभागातील गोठ,वल' गाव 4मशानभुमी
येथे आर.सी.सी. बEन0ग 4टॅ *ड शेड व संरVक भंत बांधणे.
22. नेtळ P..81 शरवणे से.1 येथील ठाणे बेलापूर
र4ता ते पंप हाऊस पयwत मलEन:4सारण वाBहनी बदलणे
व क(पश टाई&स शॉप ते राजीव गांधी xyज पयwत

खो&या बांधणे.

र43याची सुधारणा करणे.

9. ऐरोल' Tचंचपाडा येथील आरोYय कZ[ासमोर'ल नमंम
ु पा

23. नेtळ P.. 88 भूखंड . 10 से.29 मधील पाCकwग

शौचालया=या मागील बाजु ते टाईdस ऑफ इंfडया पय0त=या

qलॉट (वकसत करणे.

ना&याची सुधारणा करणे.

24. नेtळ से.13 बँक ऑफ इंfडया कॉलनी qलॉट नं.6 ते

10. महाराAg महानगरपालका अTधEनयम कलम-56(1)(ब)

उरण फाटा जंशन पयwत=या गटर व पदपथाची सुधारणा

=या तरतुद'नुसार डॉ.Pभा नंदCकशोर सावंत, मु!य

करणे.

वैदयकशा4W तi व डॉ.शर'फ हुसेन तडवी, वैदयकशा4W

25. नवी मुंबई नेtळ सेटर -8

तi यांचे Eनलंबन मा.महानगरपालकेस कळवुन कायम

पिRचम (वभागास जोडणा{या जुpया अtंद अशा भारतर3न

करणे.

डॉ.बाबासाहे ब आंबेडकर या पादचार' पल
ु ा=या

व सेटर -29 पुव-0

दt
ु 4तीसाठ,ची रकम रे &वे (वभागास अदा करणे.

26. तुभH (वभागातील ट'.ट'.सी. औ}योTगक VेWातील

32. बेलापूर (वभागातील नेtळ से.44अे येथील अंतग0त

बोनसार' येथील ना&याची संरVक भंत बांधणे.

र43याची सुधारणा करणे.

27. वाशी से.10ए येथील जलउदं चन कZ[ामधील भू4तर'य

33. कोपरखैरणे (वभागातील P..42 सेटर 16 येथील

जलकंु भाची दt
ु 4ती करणे.

संत नामदे व सोसा. ते आकाशगंगा सोसा. ते मोक~या

28. कोपरखैरणे (वभागातील सेटर 1 येथील तेरणा
शाळे समोर'ल गटार व पदपथांची सुधारणा करणे.
29. बेलापूर (वभागातील नेtळ से. 40 व 42 येथील
मलEन:4सारण वाBहनी सुधारणा करणे.
30. बेलापरू (वभागातील नेtळ से.42 येथे र43याची
सुधारणा करणे.
31. बेलापूर (वभागातील नेtळ से.40 येथे र43याची
सुधारणा करणे.

भख
ू ंडा पयwत सेटर 23 व कैलास राघू सोसा. ते 22
अजंठा सोसा. पयwत गटर व पदपथाची सुधारणा करणे.
34. नेtळ P..90 SIES College से.5 ते पारसक
मंडळ पयwत=या गटर व पदपथाची सुधारणा करणे.
35. नेtळ (वभागातील से.10 इं[P4थ अपा. ते NL-1 B2
पयwत आर.सी.सी. गटर व पदपथाची सुधारणा करणे.
36. तुभH (वभागातील सानपाडा सेटर 3 येथील माtती
पpहाळकर मैदानाची सुधारणा करणे.

मा. महापौरांEया आदे शावGन,
सह)/महापालका सचव कायालय,

(चIा बाJव1कर)

नवी मंब
ु ई महानगरपालका,

महानगरपालका सचव,

*दनांक 21 ऑग1ट 2019.

नवी मंुबई महानगरपालका.

