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-: सवसाधारण सभेची नोट)स :*दनांक : 07/
07/02/2020
नवी मुंबई महानगरपालकेची फे0वार)
मा. सवसाधारण सभा,
सभा, श3नवार
श3नवार,
वार, *दनांक 15 फे0ुवार) 2020
ुवार) म*ह1याची मा.
रोजी सकाळी 11.00 वाजता बेलापूर, भुखंड 9मांक 01, से:टर 15ए, नवी मुंबई महानगरपालका, नवीन मुयालय
येथील 5 =या मज>यावर)ल राजमाता िजजाऊ सभागह
ृ येथे खाल)ल Bवषयांवर Bवचार करDयासाठF भरे ल :1. GHनोIतरे .

परं तु शहरात एक आतंरराlm)य Kतराचे इनडोर गेम Kटे डीअम

आय:
ु तांकडील GKताव :

नाह). Iयामुळे नवी मुंबईतील खेळाडुना सरावासाठF इतर शहरात

ठरावाLया सच
ू ना :-

जावे लागते. तर) Gदश3नय मैदानाLया 5000 चौ.मी. iेWामeये

2 ते 4. Mी.
न::Mी. Bवशाल राजन डोळस,
डोळस, यांजकडून

आंतरराlm)य दजाचे इनडोअर गेम Kटे डीअम बांधणे. (9) Gभाग

(2) Gभाग 9. 108 मधील मोकळे भख
ु ंड म*हला मंडळ, बचत

9.

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

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

दे णे. (3) Gभाग 9. 108 से:टर-48 येथे छWपती शवाजी

आहे . नवी मुंबई महानगरपालकेचे महाBवदयालयीन शiणासाठF

महाराज Gवेश=दार तसेच डॉ. बाबासाहे ब आंबेडकर Gवेश=दार

कुठ>याह)

110

करावे

Gकारचे

मधील

पामबीच

महाBवदयालय

रोडLया

नसुन

पिLछमेकडील

सदर)ल

मोकळया

उभारणे. (4) Gभाग 9. 108 मधील CBSE शाळे त CCTV

भुखंडावर नवी मुंबईतील Bवदयाvयाना मोफत महाBवदयालयीन

यंWणा उभारणे.

शiण घेDयासाठF आट स, कॉमस, साय1स व नसग कोस तसेच

5 व 6. Mीम.
न::Mीम. कBवता चं_कांत आग`डे, यांजकडून

इतर पदवी अwयासासाठF महाBवदयालय बांधणे.

(5)

Gभाग

9.

80

मधील

नागर)कांची

लोकसंया

दहा

10 . Mीम.
Mीम. उषा पU
भोईर, यांजकडून :ु षोIतम भोईर,

हजाराLयावर आहे . येथील पaरसर झोपडपcीचा Bवभाग असुन

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

हया पaरसरात सवW मeयम वगfय नागर)क वाKत=य करत

Kमशानभुमीमeये गावातील uामKथांLया अनेक Bपढयांचा अं3तम

असतात. येथील नागर)कांना खाजगी हॉिKपटल न परवडणार)

Bवधी झाले>या आहे त. कोपर) uामKथांLया भावनेचा आदर कUन

आहे त. येथील *दवसg*दवस लोकसंया वाढत असुन हे लiात

सदर Kमशानभुमी जतन करणे.

घेता नागर)कांLया आरोjयाचे सुखसुBवधांकर)ता शवाजीनगर

11 ते 13 . Mीम.
Mीम. Uपाल) xकKमत भगत,
भगत, यांजकडून :-

मधील नवीन बालवाडी इमारतीमeये Gाथमक नागर) आरोjय

(11
(11) नेUळ से:टर 16ए, 16 व 18 येथे आवHयक Iया *ठकाणी

कg_ चालु

बgचेस बसBवणे
णे.(12
.(12) नेUळ से:टर 16ए भख
.(1
ु ंड 9. 150 व 151

करणे. (6) महाराlm शासन 3नणया नस
ु ार *दनांक

01/01/2000
अस>याचे

अथवा

Iयापुवfपासुनची

ठरBव>यामुळे

Gभाग

9.

झोपडी
80

संरiणGाnत

मधील

महाIमा

येथे लाल माती पुरBवणे व बgचस
े बसBवणे. (13
(13) नेUळ से:टर
16ए, 16 व 18 येथील सव फुटपाथला रं गरं गोट) करणे.

गांधीनगर, सरोज :वार), रमेश मेटल :वार), यु3नटे क कंपनी

14 व 15 . Mी.
Mी. शशकांत हं बीरराव राऊत,
राऊत, यांजकडून :-

जवळLया iेWामeये ओ=हर टँ क बांधुन व बस
ु *टंग पंपा=दारे

(14
(14) माyया Gभाग 9. 54 वाशी से:टर-29 मधील डायमंड

पाणी पुरवठा कUन तेथील झोपडीधारकांस वैयि:तक नळ

गह
ृ 3नमाण सोसायट) ते सट) कॉनर 1 सोसायट) समोर)ल

जोडणी करणे.

पदपथाखाल)ल

7. ते 9 Mी.
Mी. Bवनोद Bवनायक sहाWे, यांजकडून :-

Iयामeये मोठया Gमाणात गाळ साठ>याने पावसाळी पाDयाचा

वा*ह1या

सडकोकाल)न

व

अUं द

अस>याने

(7) Gभाग 9. 110 करावे मधील कै. गणपतशेठ तांडल
े मैदान 3नचरा =यवKथीत होत नसुन रKIयावरती खडडे पडुन मोठया
सडकोकडुन नवी मंब
ु ई महापालकेस हKतांतर)त झालेला असुन Gमाणात पाणी साचुन रा*ह>याने नागर)कांना डेjयु, मलेaरया
Iयामeये Iयाचे iेWुफळ 36476 चौ.मी. असुन Iयामeये 22000 यासारया साथीLया रोगांना त`ड दयावे लागत आहे. Iयाकर)ता
चौ.मी. खेळाचे मैदान , 10000 चौ.मी Gदशनीय मैदान व गटारांची Uं द) व खोल) 3नयमाGमाणे वाढBवDयात यावी व
उवaरत 4476 चौ.मी उदयान असे Bव3नयोगाचे iेW ठरलेले आहे . पदपथाची न=याने सुधारणा करणे.(15
.(15) माyया Gभाग 9. 54
.(1
करावे गाव हे नवी मंब
ु ईतील सवात मोठे गाव असुन करावे वाशी से:टर- 28, 29 व 14 मधील ॲकरवाला Kकुल ते Tलयु
गावातील

नागर)कांना

लjन

समारं भ,

साखरपुडा

समारं भ, डायमंड हॉटे लपयत नागर) वKतीतुन वाहणारा एकमेव उघडा

वाढ*दवस समारं भ व इतर धामक कायासाठF सभागह
ृ नाह). नाला असुन, Iया उघडया ना>यामुळे ना>याLया दो1ह) बाजुस
तर) Gदशनीय मैदान 10000 चौ.मी. असुन Iयामधील 5000 राहणा-या पaरसरात डासांचा व घाणीचा मोठया Gमाणात Gाद भ
ु ाव
चौ.मी. iेWामeये महापालकेने नेUळ येथील आगर) कोळी वाढलेला
भवनाLया धतfवर समाजमंद)र

आहे .

Iयामुळे

तेथील

नागर)कांना

डेjयु,

मलेaरया

बांधणे. (8) Gभाग 9. 110 यासारया साथीLया रोगांना सामोरे जावे लागते आहे . तर) हा

करावे मधील कै. गणपतशेठ तांडल
े मैदान सडकोकडुन नवी उघडा नाला बं*दKत करDयासाठF सदर बाबत योjय ती कायवाह)
मुंबई महापालकेस हKतांतर)त झालेला असुन Iयामeये Iयाचे करणे.
iेWुफळ 36476 चौ.मी. असुन Iयामeये 22000 चौ.मी. खेळाचे 16 व 17 . Mी.
Mी. शशकांत हं बीरराव राऊत,
राऊत, यांजकडून :मैदान ,10000 चौ.मी Gदशनीय मैदान व उवaरत 4476 चौ.मी (16)

Gभाग

9.

51

मधील

अिHवत

हॉटे लLया

समोर)ल

उदयान असे Bव3नयोगाचे iेW ठरलेले आहे . करावे गाव हे नवी मल3न:Kसारण वा*ह1या नवीन टाकणे. (17) Gभाग 9. 51
मुंबईतील सवात मोठे गाव आहे . आज नवी मुंबई शहर हे सव मधील पाDयाLया टाकSजवळ नागर)कांLया उपयोगासाठF गाडन
iेWात आधु3नक व अuेसर असे शहर आहे .
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