
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 : 28/02/2019 

नवी मुंबई महानगरपा�लकेची माच� म*ह0याची सव�साधारण सभा, शु2वार, *दनांक 08 माच� 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. 89नो:तरे.  

 

 

ठरावा<या सूचना : 

02 त े04. =ीम. संगीता संद)प >हा?े, यांजकडून :- 

(02) /म नं. 10 ते /म नं. 244, से�टर-6, कोपरखैरणे 

मु!य र89याम:ये मोठया $यासाची �सवरेज लाईन 

टाकणे. (03) ;भाग �. 45 मधील ई ;भाग काया=लयाच े

संपूण= लाद'करण करणे. (04) ;भाग �. 45 मधील 

कंडो�म?नयम अंतग=त येणारे पदपथ द/ु8त कर*यात 

यावे. 

05 त े07. =ीम. Eनम�ला आनंदराव कचरे, यांजकडून :- 

(05) ;भाग �. 52,से�टर-14 �ांती�सहं नाना पाट'ल 

उदयानामधील पाथवेचे नुतनीकरण क/न उBयानाCया 

बाजूचे संरDण रे�लगंची उंची 02 फुटांनी वाढ(वणे.(06) 

;भाग �. 52, से�टर-15, Gलॉट नं. 89 त े93, से�टर-

14 होि&डगं पॉMड त ेGलॉट नं. 12 , से�टर-14 मु!य 

र8ता तसेच Nडमाट= �सOनल ते जामा मि8जद, से�टर-14 

येथील पदपथ व गटाराची द/ु8ती करणे.(07) ;भाग �. 

52, से�टर-14, Gलॉट नं. 74 त े79 व Gलॉट नं. 100 

त े106 येथे र89याCया दोMह' बाजूस वाहनांची मोठया 

;माणात पाQकR ग होत अस&याने व गटार/ पदपथाची 

दरुाव8था झाल' अस&याने येथील पदपथ व गटार हे$ह' 

डयुट' बन(वणे. 

08 त े10. =ीम. सायल) नारायण �शदें, यांजकडून :- 

(08) से�टर-1 व से�टर-4 मधील रोडमधील कलवट 

लाईनची सुधारणा करणे. (09) से�टर-1ए, Uटबंर माकV ट 

मधील गटारांची सुधारणा करणे. (10) से�टर-1 

र89यांमधील हे$ह' डयुट' गटारांची सुधारणा करणे. 

11 त े13. =ी. लGमीकांत नामदेव पाट)ल,यांजकडून :- 

(11) ;भाग �. 27,28 व 29 अंतग=त एकह' माकV ट 

उपलWध नाह'. ; �. 27 अंतग=त घणसोल' गावाCया 

सु/वातीला अजु=नवाडीला लागून जो नाला आहे तो नाला 

बंUद8त क/न (ना&यावर 8लॅब टाकून) तथेील 

(वभागासाठ, माकV ट ($यावसा?यक गाळे) व पे ॲ*ड पाक=  

(पाQकR गची) सु(वधा करणे. 

  

(12) ;भाग �. 27, घणसोल' (वभागातील अजु=नवाडी 

येथील ना&याची /ंद' व उंची वाढवून नाला न$याने बांधणे. 

(13) ;भाग �. 27, घणसोल' अंतग=त येणारे सव= जुने 

पथUदवे बदलून नवीन एल ई डी ब&ब बस(वणे. 

14 त े16. =ीम. मोEनका लGमीकांत पाट)ल, यांजकडून 

 (14) ;भाग �. 28 घणसोल' अंतग=त येणारे सव= जुने 

पथUदवे बदलून नवीन एल ई डी ब&ब बस(वणे. (15) 

;भाग �. 28 घणसोल' अ_तग=त से�टा-21 मधील 

भुखंडावर समाज मंUदर बांधणे. (16) ;भाग �. 28 

घणसोल' म:ये कोणतेह' माकV ट उपलWध नसून या 

;भागाम:ये दैनंUदन बाजार व माकV ट बांधणे. 

17. =ीम. उषा पुJषो:तम भोईर, यांजकडून :- 

(;भाग �. 56 कोपर'गाव, येथील ॲ`युझमaट पाक=  

मागील नाला हा �सडको काल'न आहे. तुभV व पावणे 

एम.आय.डी.सी. पbरसरातील असले&या के�मकल  

कंपMयांमधील सांडपाणी ;Q�या न करताच या ना&यात 

सोडले जात.े द(ूषत पा*यामुळे या पbरसरात ;चंड दगु=धी 

पसरत असते. जेcठ नागर'क, मUहला व लहान मुलांना 

dवास घे*यास eास होत असतो.  नागर'कांना dवसनाचे 

आजार, फुGफुसाचे आजार होऊ लागले आहेत.  बंधा-याची 

झीज झालेल' अस&यामुळे पा*याचा ?नचरा होत नाह'.  

अनेक Uठकाणी पाणी साचून राहते.  वंडस= पाक= , ने/ळ 

येथील ना&याCया धतgवर कोपर'गाव येथील ॲ`युझमaट 

पाक=  मागील उघडया ना&याची द/ु8ती व सुधारणा करणे.  

 

                                  मा. महापौरां<या आदेशावLन, 

 

          सह)/-                       

महापा�लका स�चव काया�लय,                                               (�च?ा बाMवNकर) 

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

*दनांक 28 फेPुवार) 2019.                                            नवी मुंबई महानगरपा�लका. 

  



 


