
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 

 

  महानगरपा�लके�या बुधवार, �दनांक 21/09/2016 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 <. 03.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

3थायी स�मती�या बधुवार, �दनांक 15 जून 2016  चा ठराव <. 11 :- 

महारा@A महानगरपा�लका अCधDनयमाचे कलम 376 7करण 18 मधील 

भाग 4 अनसुचूी ‘ड’ नसुार उपहारगहृ, ि3वटमाट� इOयाद6 Pयवसायां�या 

Pयवसाय परवाना श%ुकात वाढ करणेबाबत आयSुतांचे �दनांक 

03/05/2016 चे पT <. नममुपा/परवाना :वभाग/1861/ 2016. 

ठराव <. 1256.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

       “73ततृ :वषय सभेत झाले%या चचX�या अनषुगंाने फेर:वचाराथ� 

आयSुतांकड ेपरत पाठ:वZयात यावा.” 

Dनण�य - आयSुतांकड ेपरत.  

:वषय <. 06.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2012-13 या वषा�चा 3थाDनक Dनधी 

लेखाप\र/ण अहवाल व Oयाबाबत :वभागांकडील अनपुालन सादर 

करZया�या 73तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 27/05/2016 चे पT <. 

नमुमंपा/लेखा/3था.Dन.ले./759/2016. 

ठराव <. 1257.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

        “नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2012-13 या वषा�चा मुबंई 

3थाDनक Dनधी लेखाप\र/ण अCधDनयम 1930 �या कलम-10 (1) नसुार 

लेखाप\र/ण अहवाल व Oयाबाबत :वभागांकडील अनपुालन अहवाल द0तर6 

दाखल करZयात यावा." 

Dनण�य - द0तर6 दाखल.  

:वषय <. 07.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

 

 

ठाणे-बेलापूर र3ता :वटावा त ेरबाळे पोल6स 3टेशन दरaयान वा:ष�क 

देखभाल द4ु3ती(CH. 1200 to CH. 5726) (Annual 

Maintainance Contract) करZया�या 73तावाबाबत, आयुSतांच े

�दनांक 02/06/2016 च ेपT <. नमंुमपा/का.अ./527/2016. 

ठराव <. 1258.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

          "ठाणे-बेलापूर र3ता :वटावा ते रबाळे पोल6स 3टेशन 

दरaयान वा:ष�क देखभाल द4ु3ती(CH. 1200 to CH. 5726) 

(Annual Maintainance Contract) करZया�या कामासंबंधातील 

73तावात नमूद करZयात आले%या बाबींसह एकूण रSकम 4. 89 

लाख, 64 हजार 265 माT इतSया खचा�स, सुच:व%या7माणे, 

7शासकqय मंजुर6 देZयात यावी." 

Dनण�य - मंजूर  

 

  



 

:वषय <. 08.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

 

 

ठाणे-बेलापूर र3ता रबाळे पोल6स 3टेशन ते महापे दरaयान वा:ष�क 

देखभाल द4ु3ती (CH. 5726 to CH. 10000) (Annual 

Maintainance Contract) करZया�या 73तावाबाबत, आयुSतांच े

�दनांक 02/06/2016 च ेपT <. नमंुमपा/का.अ./528/2016. 

ठराव <. 1259.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

          "ठाणे-बेलापूर र3ता रबाळे पो�लस 3टेशन ते महापे 

दरaयान वा:ष�क देखभाल द4ु3ती(CH. 5726 to CH. 10000) 

(Annual Maintainance Contract) करZया�या कामासंबंधातील 

73तावात नमूद करZयात आले%या बाबींसह एकूण रSकम 4. 78 

लाख, 14 हजार, 927 माT इतSया खचा�स, सुच:व%या7माणे, 

7शासकqय मंजुर6 देZयात यावी." 

Dनण�य - मंजूर 

:वषय <. 09.  

�दनांक 20 जुलै 2016 

 

 

ठाणे-बेलापूर र3ता महापे ते तुभX जंSशन दरaयान वा:ष�क देखभाल 

द4ु3ती (CH. 10000 to CH. 14800) (Annual Maintainance 

Contract) करZया�या 73तावाबाबत, आयुSतांच े �दनांक 

02/06/2016 च ेपT <. नमंुमपा/का.अ./529/2016 

ठराव <. 1260.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

          "ठाणे-बेलापूर र3ता महापे ते तुभX जंSशन दरaयान 

वा:ष�क देखभाल द4ु3ती (CH. 10000 to CH. 14800) (Annual 

Maintainance Contract) करZया�या कामासंबंधातील 73तावात 

नमूद करZयात आले%या बाबींसह एकूण रSकम 4. 88 लाख, 93 

हजार, 580 माT इतSया खचा�स, सुच:व%या7माणे, 7शासकqय मंजुर6 

देZयात यावी." 

Dनण�य - मंजूर  

:वषय <. 10.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका /Tेाची :वकास योजना तयार करZया�या 

73तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 10/06/2016 चे पT <. 

नमुमंपा/नर:व/ससनंर/3901/2016 

ठराव <. 1261.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

       "नवी मुबंई महानगरपा�लका /Tेाची :वकास योजना करणेसाठr 

महानगरपा�लका अCधकार क/ेतील /Tेाचे सवX/ण करणे तसेच सव� 

/ेTातील ज�मनीचा :वsयमान वापर दश�:वणारा नकाशा तयार करणे व 

मळु मजंूर :वकास योजनेची (फेरतपासणी) तसेच मळू :वकास योजना 

/ेTा�या बाहेर6ल नPयाने :वकास योजना तयार करZयासाठr स:व3तर 

Dनयोजने दश�:वणारा 7ा4प :वकास आराखडा इOयाद6 बाबी तयार क4न घेणे 

व Oया सबंCंधत उSत अCधDनयमातील कलम 38 व 21 सह 22 त े30 

नसुारची सपंणु� वधैाDनक काय�वाह6 पार पाडZयासाठr उSत अCधDनयमातील 

कलम 24 नसुार सहाuयक सचंालक, नगररचना, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका यांचे ‘नगर रचना अCधकार6’ aहणून नेमणूक करZयास, 

73तावात नमदू करZयात आले%या बाबींसह, मजुंर6 देZयात यावी." 

Dनण�य - मजंूर  



:वषय <. 11.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेTासाठr अमंलात असले%या 7च�लत :वकास 

DनयTंण Dनयमावल6त सांडपाणी 7v<या व पनुवा�पर करणेबाबतची तरतदू 

समा:व@ट करZया�या 73तावाबाबत, आयSुतांचे �दनांक 10/06/2016 च े

पT <. नमुमंपा/नर:व/ससनंर/3902/2016. 

ठराव <. 1262.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

       "नवी मुबंई महानगरपा�लका /ेTासाठr अमंलात असले%या 7च�लत 

:वकास DनयTंण Dनयमावल6त सांडपाणी 7v<या व पनुवा�पर करणेबाबतची 

तरतदु समा:व@ट करणेसाठr :वकास DनयTंण Dनयमावल6 -1994 मधील 

:वsयमान Dनयम <. 36 व न:वन Dनयम कर्. 36(अ) समा:व@ट 

करZयाकर6ता महारा@A 7ादे�शक व नगररचना अCधDनयम, 1966च ेकलम 

37(1) नसुार फेरबदलाबाबतची 73ता:वत DनaनDनदX�शत काय�वाह6:- 

1) उSO ा 7ा4प Dनयम – प\र�श@ट ‘अ’ सचुना – हरकती माग:वणेसाठr 

महारा@A शासन राजपTामyये तसेच दोन 3थाDनक वत�मानपTांत 7�सyद 

करणे.  

2) 7ा0त झाले%या सचुना/हरकत धारकांना सनुावणी देणे. 

3) सचुना/हरकती :वचारात घेऊन 7ा4प Dनयम-प\र�श@ठ ‘अ’ मyये 

आव{यक तर द4ु3ती करणे.  

4) अDंतम Dनयम – प\र�श@ट ‘अ’ शासनास मजुंर6साठr सादर करणे.  

तसेच वर6ल 7माणे काय�वाह6 व सपंणु� वधैाDनक काय�वाह6 पार पाडZयासाठr 

मा. आयSुत, नवी मुबंई महानगरपा�लका यांना 7ाCधकृत करZयास, 

73तावात नमदू करZयात आले%या बाबींसह, सचु:व%या7माणे मजुंर6 

देZयात यावी." 

Dनण�य - मजंूर  

:वषय <. 12.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

 

महारा@A महानगरपा�लका अCधDनयम (सन 1949 चा मुबंई अCधDनयम 

<मांक 59) �या कलम 56(1)(ब) �या तरतदू6नसुार कलम 45 खाल6 

DनयSुत करZयात आले%या सहाuय क आयSुत या सवंगा�तील अCधका-यांस 

Dनलबंीत केलेबाबत मा. महासभेस अवगत करZया�या 73तावाबाबत, 

आयSुतांच े �दनांक 14/06/2016 च े पT <. नमुमंपा/7शा/आ3था-6/7.<. 

609/2731/2016 

ठराव <. 1263.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

        "महारा@A महानगरपा�लका अCधDनयम (सन 1949 चा मुबंई 

अCधDनयम <मांक 59) �या कलम 56(1)(ब) �या तरतदु6नसुार कलम 45 

नसुार सहाuयक आयSुत या सवंगा�तील अCधकार6 |ी. बाळकृ@ण शT}ुन 

पाट6ल व |ी. साहेबराव दगडू गायकवाड यांना �द. 27/05/2016 रोजी 

Dनल~ंबत केलेबाबत मा. महासभेत अवगत करZयास, आ2ण सदर बाब 

महानगरपा�लके�या द0तर6 दाखल करZयास, सचु:व%या7माणे, मजुंर6 

देZयात यावी." 

Dनण�य - द0तीर6 दाखल.  

  



:वषय <. 13.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

नामकरण 73तावाबाबत, आयSुतांचे �दनांक 17/06/2016 च े पT <. 

नमुमंपा/जस.ं5/2780/2016 

ठराव <. 1264.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

       "नवी मुबंई महानगरपा�लके�या राजष� छTपती शाहू महाराज 

शाळा <. 55 राबाडा, नवी मुबंई येथील शाळे�या सभागहृास 3व. सनुील 

सोनी सभागहृ असे नामकरण देZयासबंधंातील आयSुतां�या 73तावास, 

सचु:व%या7माणे, मजुंर6 देZयात यावी." 

Dनण�य - मजंूर  

:वषय <. 14.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

 

नवी मुबंई महानगरपा�लका :वदयमान /ेTाची :वकास योजना तयार 

करणेसाठr खाजगी स3ंथचेी DनयSुती करणे ऐवजी :वकास योजनेची 

काय�वाह6 महानगरपा�लके�या नगररचना :वभागामाफ� त करZया�या 

73तावाबाबत, आयSुतांच े �दनांक 28/06/2016 चे पT <. 

नमुमंपा/नर:व/ससनंर/4229/2016. 

ठराव <. 1265.  

�दनांक 21 स0टUबर 2016 

          "73ततु :वषयावर6ल :वचार तहकूब करZयांत यावा आ2ण मा. 

महापौर Dनि{चत करतील Oया �दवशी Oयावेळी भरणा-या सभेत तो :वचारात 

घेZयांत यावा.." 

Dनण�य - 3थगीत.  

 

 

 

सह6/- 

 (CचTा बा:व3कर) 

महानगरपा�लका सCचव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 
  



 


