
नवी मुंबई महानगरपा�लका 

महानगरपा�लका स�चव काया�लय, नवीन मु�यालय, 3रा मजला, बेलापूर, नवी मुंबई 400614. 

                           -: सव�साधारण सभेची नोट)स :- 

                                                                    *दनांक : 12/02/2019 

नवी मुंबई महानगरपा�लकेची फे0ुवार) म*ह1याची सव�साधारण सभा, बुधवार, *दनांक 20 फे0ुवार) 2019 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, भरेल :- 
1. इ0तव3ृत. 

2. 56नो3तरे.  

7थायी स�मती मधील ठराव: 

3. महानगरपा�लकेला अशी �शफारस कर*यात यावी क;, 

अ) 5माणे लेखा �शष> “मु.ंम.5.(व.5ा. मेगा�सट' कज> 

ह@ता परतफेड” मधील तरतूद र�कम D. 263.50 कोट' 

मधून �श&लक  तरतूद र�कम D.211.48 मJये र�कम 

D.75.05 कोट'ची वाढ (महाराNO महानगरपा�लका 

अPध0नयम कलम 103 नुसार सदर कज> परतफेडीसाठ, 

योQय ती सुधार'त तरतूद) कDन एकुण तरतूद र�कम 

D.338.55 कोट'  के&यास संपुण> कजा>ची मुदतपुव> 

परतफेड करता येणे श�य आहे Sकंवा ब) 5माणे लेखा 

�शष> “मुं.म.5.(व.5ा. मेगा�सट' कज> ह@ता परतफेड” 

मधील  उपलUध तरतूद र�कम D. 263.50 मधून 

�श&लक तरतूद र�कम D. 211.48 कोट' मधून अ.�. 

2,4,5,6 वर'ल कजा>ची मुदतपुव> परतफेड करता येणे 

श�य आहे. ब) 5माणे लेखा �शष> “मुं.म.5.(व.5ा. 

मेगा�सट' कज> ह@ता परतफेड” मधील  उपलUध �श&लक 

असले&या तरतूद र�कम तरतूद र�कम D. 211.48 

कोट' मधून अ.�. 2,4,5 व 6 वर'ल कज> र�कम D. 

205.78 कोट'ची माहे 31 जानेवार' 2019 पय>त Sकंवा 

र�कम D. 207.14 कोट' माहे 28 फेWुवार' 2019 पय>त 

मुदतपुव> परतफेड कर*यास तसेच मा.आयु�तांचे संदभ> 

�. 2 मधील पुरवणी *ट:पणी मJये नमुद कर*यात 

आले&या बाबींसह पुढ'ल योQय 3या 0नण>याXतव व 

मंजूर'Xतव 5Xतावात नमुद कर*यात आले&या बाबींसह 

सुच(व&या5माणे मंजुर' �मळणे. 

आयु<तांकडील >7ताव : 

4. नमुंमपामJये ई-ग$ह>नZस अंमलबजावणीक[रता 

स&लागारांची नेमणूक करणे. 

5. \दघा (वभागातील 5भाग �. 1 ई6वरनगर येथील 

आनंद नगर, सदगुD नगर प[रसर येथील एच ट'/एल ट' 

उपर' (वज वा\हZया भु�मगत करणे. 

6. ऐरोल' से.07 येथील नमुंमपा शाळा �. 48 व शाळा 

�. 91 शाळे`या इमारतीमJये वाढ'व वग> खो&या बांधणे. 

7. मुंबईतील चच>गेट-(वरार (Pधमा माग>) सीएसट'-

क&याण (Pधमामाग>) आaण सीएसट'-पनवेल या 

उपनगर'य रे&वे मागा>वर Communication Base 

Train Control (CBTC) 5णाल' काया>Zवीत करणे. 

8. नेDळ (वभागातील से. 2 व 4 येथील रX3याची 

डांबर'करणाने सुधारणा करणे. 

9. नवी मुंबई महानगरपा�लका �शqण (वभागांतग>त 

नवीन बालवाडी सुD करणे व 3यासाठ, आव6यक पद 

0न�म>ती करणे.  

10. नवी मंुबई महानगरपा�लकेत असले&या संगणक;य 

(5टंरक[रता Oोनर पुर(वणेक[रता वा(ष>क दरकरार करणे. 

11. कळंबोल' येथ ेए�स5ेसवे पुलाखाल' \दवा-पनवेल रे&वे 

लाईन �ॉस कDन मोरबेची मु!य जलवा\हनी टाकणे.  

12. ऐरोल' (वभागातील Pचचंपाडा येथील 

मल0नस:Xसारण वा\हनी टाक*यासाठ, खोदले&या 

रX3याचें डांबर'करण कDन सुधारणा करणे. 

13. बेलापुर (वभागातील नेDळ से.38 करावे गाव 

येथील Xमतृीवन उदयानातील संरqक �भतं बांधणे. 

14. तुभs (वभागातील सानपाडा से�टर-5 भुखडं �. 

515ए व 515बी येथे वुमन वे&फेअर सtटर व �स0नयर 

�सट'जन सtटरसाठ, इमारत बांधणे.  

15. नमंुमपाचे DQणालयातंग>त (वशेषu वैदयSकय 

स&लागार याचें मानधनात वाढ करणे. 

16. नवी मंुबई महापा�लकेअतंग>त महाराNO राwय 

(वदयुत (वतरण कंपनी/शासSकय (वदयतु कंपनी यानंा 

रXता खोदकाम देताना पुन>Xथापनेबाबत आकारावया`या 

शु&काबाबत. 

17. महाराNO महानगरपा�लका अPध0नयम कलम 

59(अ) नुसार महापा�लका आयु�त यानंी डॉ.सPचन 

तुकाराम वाघमारे, वैदयSकय अPधकार' (0नलंxबत) 

यांचेवर खटला भर*यास \दले&या मंजुर'संदभा>तील 

मा\हती मा. सव>साधारण सभेस कळ(वणे. 

18. नवी मंुबई महानगरपा�लके`या भोकरपाडा येथील 

450 द.ल.�ल. qमते`या जलशुJद'करण कt y येथे 

Clariflacculator (CLF) �. 3, 4 व 5 चे M.S Wीज 

बदलणे आaण संपुण> CLF ला Polyurethane चे 

कोट'ंग कDन अनषुPंगक कामे करणे. 

19. ऐरोल' 5भाग �.23, से�टर-9 येथे (व(वध 

\ठकाणी पावसाळी गटाराची हे$ह' डयुट' गटर बांधुन 

सुधारणा करणे 
20. तुभs (वभागातील से.18 येथील अZनपुणा> चौक ते पु0नत 

कॉन>र पय>त सि$ह>स रX3याची सुधारणा करणे. 

21. वाशी से�टर-8 येथील वीर सावरकर उदयानामJये डॉग 

पाक>  बनवुन सुधारणा करणे. 

22. ऐरोल' भुखडं �. 37, से�टर-5 येथे नाटयगहृ 

बांधणे. 

23. नवी मंुबई महानगरपा�लकेसाठ, 01 नवीन Sफरती 

पया>वरण 5योगशाळा वाहन खरेद' करणे. 

24. वाशी से.7 व से.8 येथील अतंग>त रX3याची 

डांबर'करणाने सुधारणा करणे. 
25. मे.\हरानंदानी हे&थ केअर 5ा.�ल. यां`या सुपर Xपेशा�लट' 

DQणालयामJये महानगरपा�लके`या DQणालयातील DQण 

संद�भ>त कर*याकर'ता उ3पZना`या अट'मJये बदल करणे. 



ठरावा?या सूचना : 

26 त े28. Aी. संजु आधार वाड,ेयांजकडुन :- 

(26) �ी �सिJद गणेश को.ऑ.हौ.सोसायट', से�टर-2ई, रो 

हाऊस नं. 29 त ेx�लो�य सोसायट' रो हाऊस नं. 02, 

@लॉट नं.131, से�टर-2ई पय>त हे$ह' डयुट' गटार 

नादDुXत झालेले असुन सदर \ठकाणी न$याने हे$ह' 

डयुट' गटार बांधणे. (27) अ�भलाषा रो हाऊस नं. 01, 

से�टर-2 ते मंगलमुत� अपाट>मtट, @लॉट नं. 1963 

पय>तचे हे$ह' डयुट' गटार नादDुXत झालेले असुन सदर 

\ठकाणी न$याने हे$ह' डयुट' गटार बांधणे. (28) �ी 

�सिJद गणेश को.ऑ.हौ.सोसायट', से�टर-2ई, रो हाऊस 

नं. 29 त े�ी �सJद' गणेश मंद'र, से�टर-2सी पय>तची 

मल0न:Xसारण वा\हनी �सडको काल'न असुन 

सदयिXथतीत मल0न:Xसारण वा\हनी ना दDुXत झालेल' 

आहे. तर' सदर \ठकाणी न$याने मोठया $यासाची 

मल0न:Xसारण वा\हZया टाकणे. 

29 त े31. Aीम. नेEा आ�शष �शकH , यांजकडून :- 

(29) 5भाग �. 91, नेDळ, येथील आय@पा मं\दर त े

आर. आर. पाट'ल उदयान, साईनाम सोसायट' ते कानेर' 

सोसायट', बालाजी कृपा सोसायट' त ेसाईकृपा सोसायट', 

आर.आर.पाट'ल उदयान त ेबँक ऑफ इं�डया कॉलनी 

आaण Xट�ल�ग शाळे`या बाजूचा रXता व मागील रXता,  

तसेच मा�या 5भागा अंतग>त येणा-या से�टर-19, 

से�टर-17 आaण से�टर-13 मधील सव> रX3यांची 

सुधारणा व दDुXती अजून पय�त झाले नस&याकारणाने 

3यांची लवकरात लवकर न$याने सुधारणा व डांबर'करण 

करणे.(30) नेDळ, नवी मुंबई येथील रॉक गाड>नमJये जी 

पाSक� ग $यवXथा आहे.  तेथे �शव पाव>ती आaण �सJद' 

(वनायक सोसायट' आहे.  रॉक गाड>न`या लगत सदर 

दोZह' सोसायट' अस&या कारणाने तथेे मोठया 5माणात 

वाहनांची वद>ळ वाढलेल' आहे.  तो रXता हा 9 मीटरचा 

असुन, तो अDंद आहे.  तथेे येणारे नागर'क तसेच 

Xटेशनला जाणारे नागर'क वाहने रX3या`या दतुफा> 

पाSक� ग कDन जातात.  तर' सदर रXता नो पाSक� ग झोन 

कर*यात यावा व हे जे वाहनतळ आहे हे जाXत 5माणात 

उपयोगात येत नस&याकारणाने, 3याची जागा बदल*यात 

यावी व नेDळ से�टर – 21 जवळील रॉक गाड>न`या मेन 

गेट जवळ वाहन पाSक� गची $यवXथा करणे.(31) नेDळ 

येथील माता बाल DQणालय व (व�नहर सोसायट', 

से�टर-17 यां`या मधोमध असणा-या संभाजी चौकामJये 

Best Of Waste (टाकाऊ वXतु पासून बन(व*यात 

आलेल' उ3कृNट कलाकृती) बस(वणे. 

32 त े34. Aीम. तनुजा Aीधर मढवी, यांजकडून :- 

(32) जुईनगर, 5भाग �. 83 मधील उव>[रत पावसाळी 

गटर व मल0न:Xसारण वा\हZया बदलणे. (33) जुईनगर, 

5भाग �. 83 मधील गावदेवी समाजमं\दर जुईपाडा व 

साईबाबा मंद'र या दोन \ठकाणी हायमाXट बस(वणे. 

(34) जुईनगर, 5भाग �. 83 मधील सव> गटारांना FRP 

झाकणे लावणे. 

35 व 36. Aी. आकाश बाळकृKण मढवी,यांजकडून :- 

(35) 5भाग �. 14, से.20 सुल सोसायट' समोर'ल गटार 

हेवी डयुट' बन(वणे.(36) 5भाग �. 14, से.19 व से. 20 

मJये माकs ट बन(वणे. 

37 ते 39. Aी. LनवMृती शंकर जगताप, याजंकडून :- 

(37) 5भाग �. 29 घणसोल' नोड-2 मधील से�टर-21 

घणसोल' येथे भुखडं �.2 हा शाळे`या इमारतीसाठ, 

राखनु ठेव*यात आला आहे. 14 �डसtबर 2016 रोजी 

�सडकोकडुन घणसोल' नोड नवी मंुबई 

महानगरपा�लकेकड ेहXतांतर'त झाला आहे. तो भुखडं 

ताUयात घेवनु 3या \ठकाणी महानगरपा�लकेने शाळेची 

इमारत बांध*यात यावी यासाठ, सन 2019-2020 `या 

अंदाजप�कात 3यासाठ, तरतदु करणे.(38) 5भाग �. 

29 घणसोल' नोड-2 मधील से�टर-21 घणसोल' येथे 

(प*या`या पा*याचे 0नयोजन चांग&या 5कारे $हावे 

�हणनु जलकंुभ बांध*यासाठ, भुखडं �. 85 हा राखीव 

(F.S.R) (G.S.R) ठेव*यात आला आहे. 14 �डसtबर 

2016 रोजी �सडकोकडुन घणसोल' नोड नवी मंुबई 

महानगरपा�लकेकड ेहXतांतर'त झाला आहे. तो भुखडं 

ताUयात घेवनु 3या \ठकाणी जलकंुभ बांध*यात यावे.  

यासाठ, सन 2019-2020 `या अंदाजप�कात 3यासाठ, 

तरतुद करणे.(39) 5भाग �. 29 घणसोल' नोड-2 मधील 

से�टर-21 घणसोल' येथ ेदैन\दन बाजार उभार*यासाठ, भुखंड 

�. 76/1 हा भुखंड Xटॉल उभार*यासाठ, राखुन ठेवला आहे. 

तो भुखंड ताUयात घेवुन 3या \ठकाणी दैन\दन बाजार 

उभार*यासाठ, Xटॉल बांध*यात यावेत.  यासाठ, सन 2019-

2020 `या अंदाजप�कात 3यासाठ, तरतुद करणे. 

40 ते 42. Aीम. उषा कृKणा पाट)ल,यांजकडून :- 

(40) घणसोल' (वभागातील वाढलेल' लोकसं!या व 

वाहनांची सं!या आaण वाहनां̀ या अ0तवद>ळीमुळे होणार' 

वाहतुक क�डी (वचारात घेता नागर'कांना रे&वे Xटेशन 

प[रसरातनु माग>�मण करणे दरुापXत झाले आहे. तर' 

घणसोल' रे&वे Xटेशनपासुन से�टर-2 मागs से�टर-4 

येथील हावरे चौक ते राजty आ�मापय>त Xकायवॉकची 

उभारणी करणे. (41) घणसोल' रे&वे Xटेशन समोर'ल 

मोकळया जागेचे सुशोभीकरण कDन 3या \ठकाणी शहर 

(वभाग qे�ा`या होणा-या (वकासाची गDड भरार' झेप 

दश>(वणारे साजेसे असे 50तकाची उभारणी करणे. (42) 

घणसोल' (वभागातील मु!य मोठया पावसाळी 

ना&यामJये आसपास`या प[रसरातील वाहुन येणा-या 

रसायन �म�ीत पा*यामुळे ना&या`या तळाकडील व 

संरqक �भतंी`या बाजु`या �समtट'करणाची दरुावXथा 

झालेल' असुन ना&या`या बाजुने दगडी बांधकाम 

ढासळुन आसपास`या प[रसराला धोका उ3पZन झालेला 

आहे. हे (वचारात घेवनु घणसोल'तील या मJयवत� 

ना&याचे योQय पJदतीने �समtट'करण कर*यासह ना&या 

बाजकुडील (पPचगं व योQय उंची`या संरqक �भतंीची 

उभारणी करणे. 

43 ते 45. Aीम. संगीता संद)प OहाE,े यांजकडून :- 

(43) 5भाग �. 45 मधील कोपरखरैणे से.03 येथील 

Pचकणे6वर उदयानामJये Xटॅप �ॉ�;टचे पदपथ करणे. 

(44) 5भाग �. 45 मधील सव> रX3याचे डांबर'करण 

करणे. (45) 5भाग �. 45 मधील Pचकणे6वर 

उदयाना`या लोखडंी रेल'ंग तसेच पावसाळी गटरांची 

दDुXती करणे. 



46. Aी. म�मत Pवजय चौगुले, यांजकडून :- 

ऐरोल' से�टर-8ए, 9, 10 व 10अ या प[रसरामJये नवी 

मुंबई महानगरपा�लका �शqण (वभागाची शाळा काय>रत 

नाह'. 3यामुळे या 5भागातील (वदया�या>ना से�टर-6 व 

से�टर-14 मधील शाळांमJये जावे लागत.े दोZह' 

शाळांमधील अंतर जाXत अस&याने मा�या 5भागातील 

(वदया�या>ना पायपीट करावी लागत.े प[रणामी (वदयाथ� 

�शqणापासुन वंPचत राहतात. ऐरोल' भुखंड �. 15अ, 

से�टर-10अ मधील भुखंड �शqण या 5योजनासाठ, 

�सडकोकडुन महानगरपा�लकेकडे हXतांतर'त झालेला आहे. 

तर' CBSE बोड> Sकंवा इं�जी माJयमाची शाळा सुD 

करणे. 

47 त े49. Aी. Pवजय चौगुले, यांजकडून :- 

(47) ऐरोल' Pचचंपाडा येथील मोठया ना&याची 
आर.सी.सी पJदतीने सुधारणा करणे. (48) ऐरोल' 

Pचचंपाडा येथे चौकाचौकात हायमाXट बस(वणे. (49) 

ऐरोल' Pचचंपाडा शाळा �.53 येथील मज&यांची सं!या 

वाढ(वणे. 

50.   Aी. रमेश चंRकांत डोळे, यांजकडून :- 

5भाग �. 26 महापे मधील संभाजीनगर (आ\दवासी 

पाडा) रबाळे MIDC  येथे भु�मगत (वदयुत वा\हनी 

करणे. 

51 त े53. Aीम. *दपाल) सुरेश संकपाळ, यांजकडून :- 

(51) 5भाग �. 35 घणसोल' मधील से�टर 9, 

घर�दा वसाहती मधील �ेनेज लाईन खराब झा&या असुन 

नवीन �नेेज लाईन करणे. (52) 5भाग �. 35 घणसोल' 

घर�दा वसाहती मJये पा*याची लाईन जुनी अस&यामुळे 

पाणी कमी दाबाने येते �हणुन येथील जुZया पा*या`या 

पाईप लाईन GI लाईनमJये बदल करणे. (53) 5भाग 

�. 35 घणसोल' वसाहतीला लागुन असणा-या मोठया 

ना&यामJये असणारा गाळ काढणे व ना&याची दोZह' 

बाजुनी संरqक �भतंी बांधुन ना&यामJये पीसीसी 

कायमXवDपी करणे. 

54 त े56. Aी. �गर)श का1हा OहाEे, यांजकडून :- 

(54) 5भाग �. 95 मधील गावदेवी चौक व शंकर चांगा 

ठाकुर चौक येथील सक> लजवळ रX3याचे कॉ�;ट'करण 

करणे. (55) 5भाग �. 95 मधील नेDळ से�टर-20 

येथील पदपथांची दDुXती कDन Xटॅ�प �ॉ�;ट करणे. 

(56) 5भाग �. 95 मधील नेDळ से�टर-12 येथील 

पदपथांची दDुXती  कDन Xटॅ�प कॉ�;ट करणे. 

  

57 व 58. Aीम. Sपाल) Tक7मत भगत, यांजकडून :- 

(57) नेDळ से�टर-18 जय भवानी सोसायट' समोर'ल 

गटर व पदपथांची सुधारणा करणे.(58) नेDळ से�टर-16ए, 

@लॉट नं. 1 त े30 समोर'ल गटर व पदपथांची सुधारणा 

करणे. 

59 त े61. Aी. सुनील बाळाराम पाट)ल, यांजकडून  :- 

(59) 5भाग �. 92, दाराव ेयेथील अंतग>त गटारे फूटपाथ 

नादDुXत झाल' अस&याने नागर'कांची फार गैरसोय होत 

आहे. �हणुन या\ठकाणी न$याने गटारे व फूटपाथ बांधणे. 

(60) 5भाग �. 92 येथे जेNठ नागर'कांसाठ, (वरंगुळा कt y 

नस&याने जेNठ नागर'कांची फार गैरसोय होत आहे. 

�हणुन नेDळ से�टर-21, Xटेप गॉड>न Sकंवा से�टर 23 

येथील भूखंड �. सी-4 या\ठकाणी जेNठ नागर'कांसाठ, 

(वरंगुळा कt y बांधणे. (61) नवी मुंबई qे�ामJये 40 + 

S�केट संघटना व 30+ S�केट संघटना काय>रत असून, या 

संघटने`या माJयमातुन जेNठ खेळाडू खेळत असतात. 

3यामुळे 0नय�मत शार'र'क $यायाम होत अस&याने 

“XवाX�य ्शर'र, आयुNय महान” ह' संक&पना राब(वल' 

जात आहे. �हणून सदर संघटनां`या माJयमातून होत 

असले&या S�केट सामZयांसाठ, महानगरपा�लकेने मैदान 

(वनाशु&क उपलUध कDन देणे. 

62. डॉ. जयाजी के. नाथ, यांजकडून :- 

जेNठ नागर'कांकर'ता तयार कर*यात आलेले (वरंगुळा कt y 

जेNठ नागर'क संXथेस चाल(व*याकर'ता देणेबाबत`या 

महानगरपा�लके`या बुधवार, \दनांक 15 ऑ�टोबर 2008 

रोजी तांतडीचे कामकाज 389, ठराव �. 410 अZवये 

घेतले&या 0नण>याचा महानगरपा�लका या$दारे फेर(वचार 

कर'त आहे. 

63 त े65. Aी. Pवशाल राजन डोळस, यांजकडून :- 

(63) 5भाग �. 108, सीवुडस (वभागातील �सडको0न�म>त 

वसाहतीमधील अंतग>त दDुXतीची कामे करणे. (64) 5भाग 

�. 108, सीवुडस (वभागातील नागर' आरोQय कt yामJये 

डायxबट'स, Uलड 5ेशर, ई.सी.जी इ3याद' चाच*या सुD 

करणे. (65) 5भाग �. 108, सीवुडस (वभागातील 

�सडको0न�म>त धोकादायक इमारतीची पाहणी कDन 

डागडुजी करावी व डागडुजी श�य नस&यास xबनशत> 

पुन>बांधणी परवानगी देणे. 

66. Aीम. मंदाTकनी रमाकांत OहाEे, यांजकडून :- 

गोठ,वल' येथील शाळा �. 46 मJये इय3ता 9वी चा वग> 

सुD करणे. 

                                  मा. महापौरां?या आदेशावVन, 

         सह)/-                         

महापा�लका स�चव काया�लय,                                               (�चEा बाPव7कर) 

नवी मुंबई महानगरपा�लका,                                              महानगरपा�लका स�चव, 

*दनांक 12 फे0ुवार) 2019.                                            नवी मुंबई महानगरपा�लका. 



 


