
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

    

महानगरपा�लके�या श�ुवार, �दनांक 18 मे 2018 रोजी भरले%या माहे माच� 2018 म�ह'या�या 

सव�साधारण तहकुब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स.ं/0त आ2ण मसदुा 3व4पात 

खाल6ल7माणे आहे.:- 

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. . . . 18181818    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2018201820182018    

बहुउदे�ृशय इमारतीमधील जागा :व:वध 7योजनासाठ> भाडते@वावर देणे�या 

73तावाबाबत, आयAुतांच े �दनांक 12/03/2018 च े पC �. नमुमंपा/मालम@ता/ 

755/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����....    378378378378....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"बहुउGेशीय इमारतीमधील जागा :व:वध 7योजनासाठ> भाडते@वावर देणेबाबत�या 

73तावात नमदू करHयात आले%या बाबींसह, नवी मुबंई महानगरपा�लका 

/ेCातील नागIरकांना लJनकाय�, मुजं, साखरपडुा, :व:वध काय�शाळा, मेळावे, 

सभा, 7दश�न (EXhibition) चे बठैक, वाढ�दवस इ. 7योजनाकर6ता Xकफायतशीर 

दराऐवजीदराऐवजीदराऐवजीदराऐवजी    पIर�श[टपIर�श[टपIर�श[टपIर�श[ट----अअअअ    7माणे7माणे7माणे7माणे    मामामामा. . . . सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभेनेसभेनेसभेनेसभेने    केले%याकेले%याकेले%याकेले%या    सधुारणे�यासधुारणे�यासधुारणे�यासधुारणे�या    

दरा7माणेदरा7माणेदरा7माणेदरा7माणे जागा उपल^ध क4न देणेस, 73ता:वत के%या7माणे बहुउGेशीय 

इमारतीचा :व_नयोग करणेस तसेचतसेचतसेचतसेच    पIर�श[टपIर�श[टपIर�श[टपIर�श[ट----अअअअ----3 3 3 3 मधीलमधीलमधीलमधील    सेAटरसेAटरसेAटरसेAटर    23 23 23 23 जुईपाडाजईुपाडाजईुपाडाजईुपाडा    

येथीलयेथीलयेथीलयेथील        बहुउGशेीयबहुउGशेीयबहुउGशेीयबहुउGशेीय    इमारतीइमारतीइमारतीइमारतीबाबतबाबतबाबतबाबत    ठर:वHयातठर:वHयातठर:वHयातठर:वHयात    आले%याआले%याआले%याआले%या    दरा�यादरा�यादरा�यादरा�या    25% 25% 25% 25% सवलतसवलतसवलतसवलत    

3था_नक3था_नक3था_नक3था_नक    7क%पb3त7क%पb3त7क%पb3त7क%पb3त    यानंायानंायानंायानंा    देHयासदेHयासदेHयासदेHयास,,,, व @यासाठ> आवcयक स:ंवदा करHयास, 

महारा[d महानगरपा�लका अeध_नयम कलम 79 अ'वये, सचु:व%या7माणे, मजुंर6 

देHयात यावी." 

_नण�य_नण�य_नण�य_नण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

:वषय:वषय:वषय:वषय    ����. 19. 19. 19. 19    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�        

2012012012018888    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या एकूण 13 जु'या नादhु3त कार वाहनांच े_नलiखन 

करणे�या 73तावाबाबत, आयAुतांच े �दनांक 12/03/2018 च े पC �. 

नमुमंपा/वाहन/ 84/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    ����. 379. . 379. . 379. . 379.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    18 18 18 18 मेमेमेमे        2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या एकूण 13 जु'या नादhु3त कार वाहनांच े

_नलiखन करणे�या पIर�छेद �.03 मlये नमदु के%या7माणे नवी मुबंई 

महानगरपा�लके�या जु'या नाद4ु3त 13 वाहनांचे मे. 4बीना dेडस� यांना रAकम            

4. 1 लाख, 38 हजार 200 माC इतके म%ुय आका4न _नलiखन करHयास, 

महारा[d महानगरपा�लका अeध_नयम, 1949 �या कलम 79 (क) व (ड) 

अ'वये, 73तावात नमदू करHयात आले%या बाबींसह, सचु:व%या7माणे, मजुंर6 

देHयात यावी." 

_नण�य_नण�य_नण�य_नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू....    

    

महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले%याकेले%याकेले%याकेले%या    आ2णआ2णआ2णआ2ण    उeचतउeचतउeचतउeचत    काय�वाह6साठ>काय�वाह6साठ>काय�वाह6साठ>काय�वाह6साठ>    पाठ:वले%यापाठ:वले%यापाठ:वले%यापाठ:वले%या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद6याद6याद6याद6    

                                                    माहेमाहेमाहेमाहे    20 20 20 20 माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

����....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ2णआ2णआ2णआ2ण    स.ं/0तस.ं/0तस.ं/0तस.ं/0त    :वषय:वषय:वषय:वषय    :वषय:वषय:वषय:वषय    ����. . . . 

वववव    म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    ����. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ायअ�भ7ाय    

1.1.1.1.    mीमmीमmीमmीम. . . . 4पाल64पाल64पाल64पाल6    Xक3मतXक3मतXक3मतXक3मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग �. 19, ने4ळ सेAटर-18 येथील छCपती �शवाजी 

महाराज चौक येथे आकष�क 7वेशoवार बांधHयात यावे व @यास 

छCपती �शवाजी महाराज चौक 7वेशoवार असे नामकरण 

करणे.    

26 

माच�  

380 

18/05/2018 

मजंूर 

 



2.2.2.2.    mीमmीमmीमmीम. . . . 4पाल64पाल64पाल64पाल6    Xक3मतXक3मतXक3मतXक3मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग �. 19, ने4ळ सेAटर-16ए, 16 व 18 येथील 

न.मु.ंम.पा. पIरवहन उप�माच े जुने बस थांबे आवcयक 

स:ुवधायAुत आकष�क बन:वणे.    

27 

माच�   

381 

18/05/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    mीमmीमmीमmीम. . . . 4पाल64पाल64पाल64पाल6    Xक3मतXक3मतXक3मतXक3मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग �. 19, ने4ळ सेAटर-16, 'य ु मगंलमतुq सोसायट6 

समोर6ल गटाराच ेछत कमकुवत झाले असनू सदर गटारावर6ल 

छत कोण@याह6 /णी कोसळून िजवीतहानी होHयाची शAयता 

नाकारता येत नाह6. तर6 3था_नक नागIरकांच े सरु./तत�ेया 

t[ट6कोनातनू सदर �ठकाणा वर6ल गटार नuयाने बांधणे. 

28 

माच�   

382 

18/05/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    mीmीmीmी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    चvंकातंचvंकातंचvंकातंचvंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मंुबईमlये आ�दवासी समाजासाठ> �सडको�या आर./त 

जागेमlये आ�दवासी भवन बांधHयाकIरता भूखडं उपल^ध क4न 

देणेबाबत. नवी मंुबईमधील 3था_नक 7क%पb3त आ�दवासींची 

जागा �सडको व MIDC ने :वकास कामांसाठ> :वकत घेतल6 आहे. 

नवी मंुबईतील आ�दवासी समाज गर6ब असून आ�दवासी 

समाजातील नागIरकानंा सां3कृ_तक, सामािजक व शै/2णक 

काय��म करHयास जागा उपल^ध नस%याने मो|या अडचणी 

_नमा�ण होत आहे. तर6 नवी मंुबईमlये आ�दवासी समाजासाठ> 

आ�दवासी भवन बांधणे.    

55 

माच�  

383 

18/05/2018 

मजंूर 

 



5.5.5.5.    mीmीmीmी. . . . रमेशरमेशरमेशरमेश    चvंकातंचvंकातंचvंकातंचvंकातं    डोळेडोळेडोळेडोळे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

7भाग �. 26 महापे मधील अडवल6 भुतावल6 गावातील नमंुमपा 

शाळा �. 41 या शाळेत अडवल6 भुतावल6 गावातील MIDC 

भागातील, तसेच झोपडपटट6 व Aवॉर6 भागातील गर6ब व गरजू 

:वदयाथq येथे �श/ण घेत आहेत. या शाळेत 8 वी पय~त वग� 

असून येथील एकूण :वदयाथq सं�या बालवाडी ते 8 वी पय~त 

485 इतक� आहे. सदर �ठकाणी 8 वी पय~त वग� असून पुढ6ल 

�श/णासाठ> येथील :वदया�या~ना महापे, कोपरखरैणे घणसोल6 

येथे जावे लागते. या शाळेतनू पढु6ल �श/णासाठ> जाणारे 

:वoयाथq गर6ब असून @यानंा महापे गावातील शाळेत पायी जावे 

लागत असून @यानंा अनेक र3ते ओलांडून जावे लागते, र3ते 

ओलाडतांना अनेक :वदया�या~चे अपघात सुlदा झाले आहेत. 

या शाळेत _तसर6�यौ वगा�त 74 :वदयाथq एकाच 

वगा�त �श/ण घेत आहेत. सदर �ठकाणी दोन वगा�तील :वदयाथq 

एकाच वगा�त बसत असून येथे वग� वाढवHयाचे गरजेचे आहे. 

नमंुमपा शाळा �.41 अडवल6 भूतावल6 शाळेतील पटसं�या 

खाल6ल7माणे आहे. 

पटसं�यापटसं�यापटसं�यापटसं�या    

इय@ता मुले मुल6 एकुण 

बालवाडी  19 29 48 

खेळवाडी 11 14 25 

1 ल6 37 29 66 

2 र6 29 22 51 

3 र6 33 41 74 

4 थी 32 21 53 

5 वी 23 33 56 

6 वी 26 21 47 

7 वी 10 20 30 

8 वी 13 22 35 

एकुण 233 252 485 

तर6 येथील शाळेत दहावीपय~त वग� करHयात यावे व येथील वग� 

वाढ:वणे.    

56 

माच�  

384 

18/05/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    mीमmीमmीमmीम. . . . लतालतालतालता    भालचvंभालचvंभालचvंभालचvं    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून        ::::----    

7भाग �. 47, कोपरखरेणे मlये एल.ई.डी. 3d6टलाईट 

बस:वणे.    

57 

माच�  

385 

18/05/2018 

मजंूर 

 

7.7.7.7.    mीमmीमmीमmीम. . . . लतालतालतालता    भालचvंभालचvंभालचvंभालचvं    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून        ::::----    

7भाग �. 47, कोपरखैरणे मधील न.मु.ंम.पा. 31 व 114 �या 

X�डांगणामlये लाल माती टाकणे.    

58 

माच�  

386 

18/05/2018 

मजंूर 

 

8.8.8.8.    mीमmीमmीमmीम. . . . लतालतालतालता    भालचvंभालचvंभालचvंभालचvं    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून        ::::----    

7भाग �. 47, कोपरखैरणे मधील कै.आHणासाहेब पाट6ल 

मदैानात ओपन जीम बस:वणे.    

59 

माच�  

387 

18/05/2018 

मजंूर 

 



9.9.9.9.    mीmीmीmी. . . . र:वvंर:वvंर:वvंर:वvं    उlदवउlदवउlदवउlदव    इथापेइथापेइथापेइथापे, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुंबई शहर हे आधु_नक शहर �हणुन संबोधले जात.े सन 1992 

सालापासुन आतापय~त शहरामlये अनेक नागर6 सेवा व साधनसामुbी 

आपण महानगरपा�लके�या माlयमातुन उभारल6. ह6 सव� 

साधनसामुbी आप%या शहरा�या नावलौXककात भर टाकणार6 अशी 

आहे. @यातीलच एक मह@वाचे काम �हणजे शहरा�या पाHया�या 

uयव3थेकर6ता सन 2002 साल6 :वकत घेतलेल मोरबे धरण. 2007 

सालापासुन @याचा लाभ नवी मुंबईतील नागर6कांना �मळत आहे. 

आतापय~त इतर कोण@याह6 शहरात पाHयाची सम3या उदभवत असल6 

तर6 @याची झळ अlयापपय~त आप%या नवी मुंबई शहरास आप%या 

असले%या मोरबे धरणामुळे सोसावी लागलेल6 नाह6. X�सीलने 

आप%या लोकसं�या वाढ6�या अनुषंगाने पाHया�या /मतचेे :वcलेषण 

केले होते, @यांनी आप%या धरणा�या पाHयाची /मता 24 ल/ 

लोकसं�येला पुरेल इतका पाणी साठा अस%याचा अहवाल सादर केला. 

परंतु लोकसं�येत झालेल6 नैसeग�क वाढ व वा3त:वक अहवालातील 

झालेल6 वाढ यामlये तफावत आहे. आजमीतीस गांवगांवठाणामlये 

गरजेपोट6 बांधलेल6 घरे, झोपडपटट6मlये झालेल6 वाढ, अ%प उ@प'न 

गटातील घरांची झालेल6 वाढ, यामुळे नैसeग�क लोकसं�या वाढ जी 

2025 साल6 होणार होती, ती लोकसं�यावाढ सन 2017 साल6च पुण� 

झा%याचे _नदश�नास येते. पुन:व�कासामुळे होणार6 लोकसं�या वाढ ह6 

X�सीलने �दले%या अहवालापे/ा खुप अeधक होणार आहे. या सव� 

बाबींचा :वचार करता महानगरपा�लकेचा पाHयाचा 3तोC कायम 

3वhपी पुरेल असा नाह6 याचा वेध घेता, नमुंमपाचे स@ताधार6 प/ाच े

स%लागार मा.mी.गणेशजी नाईक साहेब यां�या सुचनेनुसार मी 

आप%याला सुचवु इि�छतो Xक, महारा[d जीवन 7ाeधकरणाचे टाटा 

पॉवर 0लॅ'टचे जे पाणी �डसचाज� होऊन पातळगंगा नद6मlये सोडले 

जात े व ते पाणी समुvाला �मळते, सदरचे पाणी पाईपलाईनuदारे 

साधारणपणे 18 Xकलोमीटर अंतरावर असणा-या नवी मुंबई 

महानगरपा�लके�या भोकरपाडा येथील जलशुlद6करण क� vामlये 

bॅuह6ट6�या माlयमातुन आणावे व सदरहु मोरबे धरणातील पाणी 

जुलै त े स0ट�बर दर�यान न वापरता उपरोAत पाणी वापरावे 

जेणेकhन मोरबे धारणातील पाणीसाठा देखील वाढेल व नवी मुंबईची 

भ:व[यातील 50 वषा�ची पाणी सम3या मागq लागेल. �हणुन आपण 

अशा पlदतीचा शासXकय 73ताव @वर6त महासभेत आणणे.    
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    सह6सह6सह6सह6////----    

            ((((eचCाeचCाeचCाeचCा    बा:व3करबा:व3करबा:व3करबा:व3कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सeचवसeचवसeचवसeचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


