
नवी मुबंई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा�लके�या बधुवार, �दनांक 23/09/2016 रोजी भरले&या माहे जुल ै म�ह(या�या 

सव�साधारण सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स/ं01त आ3ण मसदुा 4व5पात खाल7ल8माणे   

आहे. :- 
 

;वषय =. 14.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

नवी मुबंई महानगरपा�लका ;वदयमान 0े?ाची ;वकास योजना तयार 

करणेसाठ@ खाजगी स4ंथेची BनयCुती करणे ऐवजी ;वकास योजनेची 

काय�वाह7 महानगरपा�लके�या नगररचना ;वभागामाफ� त करFया�या 

84तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 28/06/2016 चे प? =. 

नमुमंपा/नर;व/ससनंर/4229/2016. 

ठराव =. 1266.  

�दनांक 23 स1टIबर 2016 

       “नवी मुबंई महानगरपा�लका ;वKयमान 0े?ाची ;वकास योजना 

तयार करणे कामी महासभेचा �दनांक 22/08/2013 रोजी मजूंर ठराव =. 

332 मLये अशंत: फेरबदल क5न खाजगी स4ंथेची BनयCुती करणे ऐवजी 

;वकास योजने सबंधंी महाराOP 8ादे�शक व नगररचना अQधBनयम, 1966 

चे कलम 38 सह 21 त े 30 अ(वयेची सपंणु� वधैाBनक काय�वाह7 

महानगरपा�लके�या नगर रचना ;वभागामाफ� त करFयास, 84तावात नमदू 

करFयात आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे मजुंर7 देFयात यावी.” 

Bनण�य - मजंूर  

;वषय =. 15.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

 

 

 

4माट� �सट7 अ�भयानात प�ह&या ट1यात राTय4तर7य उ�चाQधकार 

स�मतीमाफ� त करFयांत आले&या 10 शहरापकैV प�ह&या फेर7त Bनवड न 

झाले&या इतर 8 शहरांमLये 4माट� �सट7 अ�भयान राब;वFया�या 

84तावाबाबत, आयCुतांचे �दनांक 30/06/2016 चे प? 

=.नमुमंपा/शअ/4माट� �सट7/666/2016. 

ठराव =. 1267.  

�दनांक 23 स1टIबर 2016 

"4माट� �सट7 अ�भयनात प�ह&या ट1यात राTय4तर7य उ�चाQधकार स�मती 

माफ� त करFयांत आले&या 10 शहरापकैV प�ह&या फेर7त Bनवड न झाले&या 

इतर 8 शहरांमLये 4माट� �सट7 अ�भयनात रा[ब;वणेबाबत महाराOP शासन 

नगर ;वकास ;वभागाकडील शासन Bनण�य =. 4माट��स – 

2016/अनौस/58/8=.261/न;व-23 �द.18/06/2016 नुसार (1) नवी मुबंई 

महानगरपा�लकेला 4माट� �सट7 अ�भयान 4वBनQधतनु राब;वFयास, (2) 

;वशषे उKदेश वाहन (एस.पी.aह7.) कर7ता 5. 100 कोट7 इतका Bनधी 

उपलbध क5न देणेस, (3) शासन Bनण�या8माणे ;वशषे उKदेश वाहन 

(एस.पी.aह7.)  ग�ठत करFयास तसेच aयापक राजcकय 8BनQधdव देFया�या 

उKदेशाने ;व;वध राजcकय प0ा�या 8BतBनधीना ;वशषे उKदेश वाहन 

(एस.पी.aह7.) वर 8BतBनधीdव �मळणे आवfयक अस&याने मा. महापौर, 

मा. सभापती, 4थायी स�मती, मा. सभागहृ नेता,  मा. ;वरोधी प0नेता हे 

पदBनदh�शत सचंालक iहणून BनयCुत केलेले नगरसेवक Tया राजcकय 

प0ाच े 8BतBनधdव कर7त आहेत असे राजcकय वगळून ‘’महानगरपा�लके 

मधील इतर राOP7य/राTय मा(यता8ा1त दोन राजcकय प0ां�या 

सlंयाबळा�या उतरdया =मानसुार 8dयेकV एक या8माणे दोन सचंालक 

नामBनदh�शत करFयास’’ 84तावात नमदू करFयात आले&या बाबींसह, 

सचु;व&या8माणे, मजुंर7 देFयात यावी." 

Bनण�य - नामजंूर  



;वषय =. 16.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

 

नममुपंा 0े?ातील �दaयांग मलेु व aयCतीकर7ता ;व;वध योजना 

राब;वFयया�या 84तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 04/07/2016 चे प? 

=.नमुमंपा/etc अ�श8सेकI /815/2016 

ठराव =. 1268  

�दनांक 23 स1टIबर 2016 

       "नवी मबुईं महानगरपा�लका 0े?ातील �दaयांग मलेु व 

aयCतीकर7ता 84तावात नमदू ;व;वध योजना 84ता;वत अट7/शतpसह 

कायम 4व5पी वष� Bनहाय अथ�सकं&पातील नवी मुबंई महानगरपा�लका etc 

कI qा�या ;व;वध �दaयांग योजनासाठ@�या आQथ�क तरतदु7�या मया�देत व 

योजनांतग�त 8ा1त होणाrया पा? अज�दारा�या सlंये�या, वा;ष�क 

अदंाजप?कातील �दaयांग योजनांकsरता आर/0त रCकमे�या अQधन राहून 

लाभाtयाuची सlंया ठर;वFयास मा. आयCुत साÖê यां�या अQधकारात मा(यता 

देFयास,84ता;वत करFयात आले&या ;व;वध �दaयांग योजना कायम4व5पी 

राब;वFया�या धोरणाdमक मजूंर7कर7ता महाराOP महानगरपा�लका 

अQधBनयमामधील कलम 66 (1,21,42) अ(वये, 84तावात नमदू करFयात 

आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 देFयात यावी." 

Bनण�य - मजंूर  

;वषय =. 17.  

�दनांक 20 जुल ै2016 

नमुमंपा etc उप कI q स5ु करFया�या 84तावाबाबत, आयCुतांच े �दनांक 

04/07/2016 च ेप? =.नमुमंपा/etc अ�श8सेकI /816/2016. 

ठराव =. -----.  

�दनांक 23 स1टIबर 2016 

"नवी मबुईं महानगरपा�लका 0े?ातील �दaयांग मलेु व 

aयCतीकर7ता 84तावात नमदू ;व;वध योजना 84ता;वत अट7/शतpसह 

कायम 4व5पी वष� Bनहाय अथ�सकं&पातील नवी मुबंई महानगरपा�लका etc 

कI qा�या ;व;वध �दaयांग योजनासाठ@�या आQथ�क तरतदु7�या मया�देत व 

योजनांतग�त 8ा1त होणाrया पा? अज�दारा�या सlंये�या, वा;ष�क 

अदंाजप?कातील �दaयांग योजनांकsरता आर/0त रCकमे�या अQधन राहून 

लाभाtयाuची सlंया ठर;वFयास मा. आयCुत साÖê यां�या अQधकारात मा(यता 

देFयास,84ता;वत करFयात आले&या ;व;वध �दaयांग योजना कायम4व5पी 

राब;वFया�या धोरणाdमक मजूंर7कर7ता महाराOP महानगरपा�लका 

अQधBनयमामधील कलम 66 (1,21,42) अ(वये, 84तावात नमदू करFयात 

आले&या बाबींसह, सचु;व&या8माणे, मजुंर7 देFयात यावी." 

Bनण�य - अBनणpत 

 

 

सह7/- 

(Qच?ा बा;व4कर) 

महानगरपा�लका सQचव, 

                                                          नवी मुबंई महानगरपा�लका 


