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नवी मुंबई महानगरपा�लकेची फे0ुफे0ुफे0ुफे0ुवार)वार)वार)वार)    म*ह1याचीम*ह1याचीम*ह1याचीम*ह1याची    मामामामा. . . . सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा, , , , श3नश3नश3नश3नवारवारवारवार, , , , *दनाकं*दनाकं*दनाकं*दनाकं        15151515    फे0ुवार)फे0ुवार)फे0ुवार)फे0ुवार)    2020202020202020    

रोजीरोजीरोजीरोजी    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी    11.00 11.00 11.00 11.00 वाजतावाजतावाजतावाजता    बेलापूर, भुखंड 9मांक 01, से:टर 15ए, नवी मुंबई महानगरपा�लका, नवीन मु�यालय 

येथील 5 =या मज>यावर)ल राजमाताराजमाताराजमाताराजमाता    िजजाऊिजजाऊिजजाऊिजजाऊ    सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ    येथे खाल)ल Bवषयांवर Bवचार करDयासाठF भरेल :- 

1111. . . . GHनोIतरेGHनोIतरेGHनोIतरेGHनोIतरे....        

आय:ुताकंडीलआय:ुताकंडीलआय:ुताकंडीलआय:ुताकंडील    GKतावGKतावGKतावGKताव    ::::    

ठरावाLया सचूना ठरावाLया सचूना ठरावाLया सचूना ठरावाLया सचूना ::::----    

2222    तेततेेते    4444. . . . MीMीMीMी. . . . BवशालBवशालBवशालBवशाल    राजनराजनराजनराजन    डोळसडोळसडोळसडोळस, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून::::----    

((((2222)))) Gभाग 9. 108 मधील मोकळे भुखंड म*हला मंडळ, बचत 

गट यांना लघुउदयोग, सा*हIय Bव9S कर)ता उपलTध कUन 

देणे.    ((((3333) ) ) ) Gभाग 9. 108 से:टर-48 येथे छWपती �शवाजी 

महाराज Gवेश=दार तसेच डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर Gवेश=दार 

उभारणे. ((((4444) ) ) ) Gभाग 9. 108 मधील CBSE शाळेत CCTV 

यंWणा उभारणे.  

5555    वववव    6666....    MीमMीमMीमMीम. . . . कBवताकBवताकBवताकBवता    च_ंकातंच_ंकातंच_ंकातंच_ंकातं    आग`डेआग`डेआग`डेआग`डे,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून::::----    

((((5555)))) Gभाग 9. 80 मधील नागर)काचंी लोकसं�या दहा 

हजाराLयावर आहे. येथील पaरसर झोपडपcीचा Bवभाग असुन 

हया पaरसरात सव�W मeयम वगfय नागर)क वाKत=य करत 

असतात. येथील नागर)कांना खाजगी हॉिKपटल न परवडणार) 

आहेत. येथील *दवसg*दवस लोकसं�या वाढत असुन हे लiात 

घेता नागर)कांLया आरोjयाच े सुखसुBवधांकर)ता �शवाजीनगर 

मधील नवीन बालवाडी इमारतीमeये Gाथ�मक नागर) आरोjय 

कg _ चाल ु  करणे. ((((6666) ) ) ) महाराlm शासन 3नण�या नुसार *दनांक 

01/01/2000 अथवा Iयापुवfपासुनची झोपडी संरiणGाnत 

अस>याच े ठरBव>यामुळे Gभाग 9. 80 मधील महाIमा 

गांधीनगर, सरोज :वार), रमेश मेटल :वार), यु3नटेक कंपनी 

जवळLया iेWामeये ओ=हर टँक बांधुन व बुस*टगं पंपा=दारे 

पाणी पुरवठा कUन तेथील झोपडीधारकांस वैयि:तक नळ 

जोडणी करणे. 

7777. . . . तेततेेते    9999    MीMीMीMी. . . . BवनोदBवनोदBवनोदBवनोद    BवनायकBवनायकBवनायकBवनायक    sहाWेsहाWेsहाWेsहाWे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

((((7777) ) ) ) Gभाग 9. 110 कराव ेमधील कै. गणपतशेठ तांडले मैदान 

�सडकोकडुन नवी मुंबई महापा�लकेस हKतांतर)त झालेला असुन 

Iयामeये Iयाचे iेWुफळ 36476 चौ.मी. असुन Iयामeये 22000 

चौ.मी. खेळाच े मैदान , 10000 चौ.मी Gदश�नीय मैदान व 

उव�aरत 4476 चौ.मी उदयान अस ेBव3नयोगाचे iेW ठरलेले आहे. 

कराव े गाव हे नवी मुंबईतील सवा�त मोठे गाव असुन कराव े

गावातील नागर)कांना लjन समारंभ, साखरपुडा समारंभ, 

वाढ*दवस समारंभ व इतर धा�म�क काया�साठF सभागहृ नाह). 

तर) Gदश�नीय मैदान 10000 चौ.मी. असुन Iयामधील 5000 

चौ.मी. iेWामeये महापा�लकेन े नेUळ येथील आगर) कोळी 

भवनाLया धतfवर समाजमंद)र  बांधणे. ((((8888)))) Gभाग 9. 110 

कराव े मधील कै. गणपतशेठ तांडले मैदान �सडकोकडुन नवी 

मुंबई महापा�लकेस हKतांतर)त झालेला असुन Iयामeये Iयाच े

iेWुफळ 36476 चौ.मी. असुन Iयामeये 22000 चौ.मी. खेळाच े

मैदान ,10000 चौ.मी Gदश�नीय मैदान व उव�aरत 4476 चौ.मी 

उदयान अस ेBव3नयोगाचे iेW ठरलेले आहे. करावे गाव हे नवी 

मुंबईतील सवा�त मोठे गाव आहे. आज नवी मुंबई शहर हे सव� 

iेWात आधु3नक व अuेसर अस ेशहर आहे. 

परंतु शहरात एक आतंरराlm)य Kतराचे इनडोर गेम Kटेडीअम 

नाह). Iयामुळे नवी मुंबईतील खेळाडुना सरावासाठF इतर शहरात 

जाव ेलागत.े तर) Gदश�3नय मैदानाLया 5000 चौ.मी. iेWामeये 

आंतरराlm)य दजा�च े इनडोअर गेम Kटेडीअम बांधणे. ((((9999) ) ) ) Gभाग 

9. 110 कराव े मधील पामबीच रोडLया पिLछमेकडील 

ट).एस.चाण:यला लागुन 14000 चौ.मी. भुखंड (मोकळी जागा) 

आहे. नवी मुंबई महानगरपा�लकेचे महाBवदयालयीन �शiणासाठF 

कुठ>याह) Gकारच े महाBवदयालय नसुन सदर)ल मोकळया 

भुखंडावर नवी मुंबईतील Bवदयाvया�ना मोफत महाBवदयालयीन 

�शiण घेDयासाठF आट�स, कॉमस�, साय1स व न�स�ग कोस� तसेच 

इतर पदवी अwयासासाठF महाBवदयालय बांधणे. 

11110000    . . . . MीमMीमMीमMीम. . . . उषाउषाउषाउषा    पुUषोIतमपुUषोIतमपुUषोIतमपुUषोIतम    भोईरभोईरभोईरभोईर, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

कोपर) गांव येथील Kमशानभुमी uामपंचायत काल)न आहे. सदर 

Kमशानभुमीमeये गावातील uामKथांLया अनेक Bपढयांचा अं3तम 

Bवधी झाले>या आहेत. कोपर) uामKथांLया भावनेचा आदर कUन 

सदर Kमशानभुमी जतन  करणे. 

11111111    तेततेेते    11113333    . . . . MीमMीमMीमMीम. . . . Uपाल)Uपाल)Uपाल)Uपाल)    xकKमतxकKमतxकKमतxकKमत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

(1(1(1(11111)))) नेUळ से:टर 16ए, 16 व 18 येथे आवHयक Iया *ठकाणी 

बgचेस बसBवणेणेणेणे.(1.(1.(1.(12222)))) नेUळ से:टर 16ए भुखंड 9. 150 व 151 

येथे लाल माती पुरBवणे व बgचसे बसBवणे.    (1(1(1(13333) ) ) ) नेUळ से:टर 

16ए, 16 व 18 येथील सव� फुटपाथला रंगरंगोट) करणे.        

11114444    वववव    11115555    . . . . MीMीMीMी. . . . श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    हंबीररावहंबीररावहंबीररावहंबीरराव    राऊतराऊतराऊतराऊत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

(1(1(1(14444)))) माyया Gभाग 9. 54 वाशी से:टर-29 मधील डायमंड 

गहृ3नमा�ण सोसायट) ते �सट) कॉन�र 1 सोसायट) समोर)ल 

पदपथाखाल)ल वा*ह1या �सडकोकाल)न व अUंद अस>यान े

Iयामeये मोठया Gमाणात गाळ साठ>यान े पावसाळी पाDयाचा 

3नचरा =यवKथीत होत नसुन रKIयावरती खडड े पडुन मोठया 

Gमाणात पाणी साचुन रा*ह>याने नागर)कांना डjेयु, मलेaरया 

यासार�या साथीLया रोगांना त`ड दयाव ेलागत आहे. Iयाकर)ता 

गटारांची Uंद) व खोल) 3नयमाGमाणे वाढBवDयात यावी व 

पदपथाची न=यान े सुधारणा करणे.(1.(1.(1.(15555)))) माyया Gभाग 9. 54 

वाशी से:टर- 28, 29 व 14 मधील ॲकरवाला Kकुल ते Tलय ु

डायमंड हॉटेलपय�त नागर) वKतीतुन वाहणारा एकमेव उघडा 

नाला असुन, Iया उघडया ना>यामुळे ना>याLया दो1ह) बाजुस 

राहणा-या पaरसरात डासांचा व घाणीचा मोठया Gमाणात Gादु�भाव 

वाढलेला आहे. Iयामुळे तेथील नागर)कांना डjेयु, मलेaरया 

यासार�या साथीLया रोगांना सामोरे जाव ेलागते आहे. तर) हा 

उघडा नाला बं*दKत करDयासाठF सदर बाबत योjय ती काय�वाह) 

करणे. 

16 16 16 16 वववव    17 . 17 . 17 . 17 . MीMीMीMी. . . . श�शकातंश�शकातंश�शकातंश�शकातं    हंबीररावहंबीररावहंबीररावहंबीरराव    राऊतराऊतराऊतराऊत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

(16)(16)(16)(16) Gभाग 9. 51 मधील अिHवत हॉटेलLया समोर)ल 

मल3न:Kसारण वा*ह1या नवीन टाकणे. (17) (17) (17) (17) Gभाग 9. 51 

मधील पाDयाLया टाकSजवळ नागर)कांLया उपयोगासाठF गाड�न 

तयार कर 

            मामामामा. . . . महापौराLंयामहापौराLंयामहापौराLंयामहापौराLंया    आदेशाव{नआदेशाव{नआदेशाव{नआदेशाव{न,,,,    

                    सह)सह)सह)सह)////----        

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स�चवस�चवस�चवस�चव    काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय,                                               ,                                               ,                                               ,                                                               ((((�चWा�चWा�चWा�चWा    बाBवKकरबाBवKकरबाBवKकरबाBवKकर))))    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका,                                              ,                                              ,                                              ,                                                              महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    स�चवस�चवस�चवस�चव,,,,    

*दनाकं*दनाकं*दनाकं*दनाकं        00007 7 7 7 फे0वुार)फे0वुार)फे0वुार)फे0वुार)    2020202020202020.                                           .                                           .                                           .                                                               नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका....    



        



 


