
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा�लके�या बुधवार, �दनांक 20/07/2016 रोजी भरले%या माहे जुलै म�ह'या�या 

सव�साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं./0त आ2ण मसुदा 3व4पात 

खाल6ल7माणे आहे. :- 

 

:वषय <. 01.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

महानगरपा�लकेच े �दनांक 09 मे 2016, 17 जुन 2016 रोजीच े

इ>तवतृ कायम कर@यात आले. 

>नण�य - इ>तवतृ कायम कर@यात आले 

:वषय <. 02.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

7AनोBरे 

 

>नण�य - मंजूर 

:वषय <. 03.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

3थायी स�मती�या बुधवार, �दनांक 15 जून 2016  चा ठराव <. 

11 :- 

महाराFG महानगरपा�लका अIध>नयमाचे कलम 376 7करण 18 

मधील भाग 4 अनुसूची ‘ड’ नुसार उपहारगहृ, ि3वटमाट� इRयाद6 

Sयवसायां�या Sयवसाय परवाना शु%कात वाढ करणेबाबत आयुVतांच े

�दनांक 03/05/2016 च े पW <. नमुमपा/परवाना :वभाग/1861/ 

2016. 

ठराव <. 1191.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

73तुत :वषयावर6ल :वचार तहकूब कर@यांत यावा आ2ण मा. महापौर 

>निAचत करतील Rया �दवशी Rयावेळी भरणाZया सभेत तो :वचारात 

घे@यांत यावा. 

>नण�य - 3थIगत  

:वषय <. 04.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

 

 

 

 

3थायी स�मती�या बुधवार, �दनांक 15 जून 2016  चा ठराव <. 

12 :- 

महाराFG महानगरपा�लका अIध>नयमाच ेकलम 127, 149 व 454 

अ'वये आकार@यात येणाZया �सनेमा Iथएटर टॅVस (शो टॅVस) शु%क 

दरात वाढ करणेबाबत. आयुVतांच े �दनांक 03/05/2016 च ेपW <. 

नमुमपा/परवाना :वभाग/1860/2016 

ठराव <. 1192.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

आयुVतां�या उपरोVत पWाम`ये तप�शलवार �द%या7माणे, नवी मंुबई 

महानगरपा�लके�या महसूलात वाढ कर@या�या aFट6ने व परवाना 

:वभागामाफ� त 7>त शो टॅVस 7>त शो 20/- 4यये ऐवजी क%याण- 

डdeबवल6 महानगरपा�लका व पुणे महानगरपा�लके�या धतfवर शो 

टॅVस 7>त शो 4. 100/- या7माणे वाढ कर@यास, 73तावात नमूद 

कर@यात आले%या बाबींसह, महाराFG महानगरपा�लका 

अIध>नयमा�या कलम 386(2) अ'वये, सुच:व%या7माणे, मंजूर6 

दे@यात यावी 

>नण�य - मंजूर  

  



:वषय <. 05.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

 

 

 

 

3थायी स�मती�या बुधवार, �दनांक 15 जून 2016  चा ठराव <. 

17 :- 

तुभg येथील घनकचरा 7h<या 7क%प ततृीय एज'सीकडून दैन�दन 

देखभाल व दiु3ती करणे (अतंर6म Sयव3था). आयुVतांच े �दनांक 

14/06/2016 च ेपW <. नमुमपा/श.अ. /587/2016 

ठराव <. 1193.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

आयुVतां�या उपरोVत पWाम`ये तप�शलवार �द%या7माणे, 

मे.2ख%लार6 इ'फासGVचर 7ा. �ल. या कंWाटदाराबरोबर सं�मj 

घनकचरा 0लँटवर आ%यास Rयाकर6ता एका वषा�कर6ता असलेल6 

रVकम 4. 12,81,15,000/- व वगfकरण केलेला घनकचरा 0लँटवर 

आ%यास Rयाकर6ता असलेल6 रVVम 4. 10,43,90,000/- इतVया 

खचा�स मंजूर6 दे@यात यावी 

>नण�य - मंजूर  

 

 

सह6/- 

 (IचWा बा:व3कर) 

महानगरपा�लका सIचव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 


