नवी मुंबई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपालकेया बुधवार, दनांक 21/09/2016 रोजी भरले%या माहे जुलै मह'याया
सवसाधारण

सभेत

मंजूर/नामंजूर

इ.

ठरावाची

माहती

सं./0त

आ2ण

मसुदा

3व4पात

खाल6ल7माणे आहे . :-

:वषय <. 03.

3थायी समतीया बध
ु वार, दनांक 15 जून 2016 चा ठराव <. 11 :-

दनांक 20 जुलै 2016

महारा@A महानगरपालका अCधDनयमाचे कलम 376 7करण 18 मधील
भाग 4 अनस
ु च
ू ी ‘ड’ नस
ु ार उपहारगह
ृ , ि3वटमाट इOयाद6 Pयवसायांया
Pयवसाय

परवाना

श%
ु कात

वाढ

करणेबाबत

आयS
ु तांचे

दनांक

03/05/2016 चे पT <. नमम
ु पा/परवाना :वभाग/1861/ 2016.
ठराव <. 1256.

“73तत
ं ाने फेर:वचाराथ
ु ग
ृ :वषय सभेत झाले%या चचXया अनष

दनांक 21 स0टU बर 2016

आयS
ु तांकडे परत पाठ:वZयात यावा.”

Dनणय -

आयS
ु तांकडे परत.

:वषय <. 06.

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेचा सन 2012-13 या वषाचा 3थाDनक Dनधी

दनांक 20 जुलै 2016

लेखाप\र/ण

अहवाल

व

Oयाबाबत

:वभागांकडील

अनप
ु ालन

सादर

करZयाया 73तावाबाबत, आयS
ु तांचे दनांक 27/05/2016 चे पT <.
नमम
ुं पा/लेखा/3था.Dन.ले./759/2016.
ठराव <. 1257.
दनांक 21 स0टU बर 2016

“नवी मब
ुं ई महानगरपालकेचा सन 2012-13 या वषाचा मब
ुं ई
3थाDनक Dनधी लेखाप\र/ण अCधDनयम 1930 या कलम-10 (1) नस
ु ार
लेखाप\र/ण अहवाल व Oयाबाबत :वभागांकडील अनप
ु ालन अहवाल द0तर6
दाखल करZयात यावा."

Dनणय -

द0तर6 दाखल.

:वषय <. 07.

ठाणे-बेलापूर र3ता :वटावा ते रबाळे पोल6स 3टे शन दरaयान वा:षक

दनांक 20 जुलै 2016

दे खभाल

द4
ु 3ती(CH.

1200

to

CH.

5726)

(Annual

Maintainance Contract) करZयाया 73तावाबाबत, आयुSतांचे
दनांक 02/06/2016 चे पT <. नमुंमपा/का.अ./527/2016.
ठराव <. 1258.

"ठाणे-बेलापूर र3ता :वटावा ते रबाळे पोल6स 3टे शन

दनांक 21 स0टU बर 2016 दरaयान वा:षक दे खभाल द4
ु 3ती(CH. 1200 to CH. 5726)
(Annual Maintainance Contract) करZयाया कामासंबंधातील
73तावात नमूद करZयात आले%या बाबींसह एकूण रSकम 4. 89
लाख, 64 हजार 265 माT इतSया खचास, सुच:व%या7माणे,
7शासकqय मंजुर6 दे Zयात यावी."
Dनणय -

मंजूर

:वषय <. 08.

ठाणे-बेलापूर र3ता रबाळे पोल6स 3टे शन ते महापे दरaयान वा:षक

दनांक 20 जुलै 2016

दे खभाल

द4
ु 3ती

(CH.

5726

to

CH.

10000)

(Annual

Maintainance Contract) करZयाया 73तावाबाबत, आयुSतांचे
दनांक 02/06/2016 चे पT <. नमंम
ु पा/का.अ./528/2016.
ठराव <. 1259.

"ठाणे-बेलापूर र3ता रबाळे पोलस 3टे शन ते महापे

दनांक 21 स0टU बर 2016 दरaयान वा:षक दे खभाल द4
ु 3ती(CH. 5726 to CH. 10000)
(Annual Maintainance Contract) करZयाया कामासंबंधातील
73तावात नमूद करZयात आले%या बाबींसह एकूण रSकम 4. 78
लाख, 14 हजार, 927 माT इतSया खचास, सुच:व%या7माणे,
7शासकqय मंजुर6 दे Zयात यावी."
Dनणय -

मंजूर

:वषय <. 09.

ठाणे-बेलापूर र3ता महापे ते तुभX जंSशन दरaयान वा:षक दे खभाल

दनांक 20 जुलै 2016

द4
ु 3ती (CH. 10000 to CH. 14800) (Annual Maintainance
Contract)

करZयाया

73तावाबाबत,

आयुSतांचे

दनांक

02/06/2016 चे पT <. नमुंमपा/का.अ./529/2016
ठराव <. 1260.

"ठाणे-बेलापूर र3ता महापे ते तुभX जंSशन दरaयान

दनांक 21 स0टU बर 2016 वा:षक दे खभाल द4
ु 3ती (CH. 10000 to CH. 14800) (Annual
Maintainance Contract) करZयाया कामासंबंधातील 73तावात
नमूद करZयात आले%या बाबींसह एकूण रSकम 4. 88 लाख, 93
हजार, 580 माT इतSया खचास, सुच:व%या7माणे, 7शासकqय मंजुर6
दे Zयात यावी."
Dनणय -

मंजूर

:वषय <. 10.

नवी मब
ुं ई महानगरपालका /ेTाची :वकास योजना तयार करZयाया

दनांक 20 जुलै 2016

73तावाबाबत,

आयS
ु तांचे

दनांक

10/06/2016

चे

पT

<.

नमम
ंु पा/नर:व/ससंनर/3901/2016
ठराव <. 1261.
दनांक 21 स0टU बर 2016

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका /ेTाची :वकास योजना करणेसाठr
महानगरपालका अCधकार क/ेतील /ेTाचे सवX/ण करणे तसेच सव
/ेTातील जमनीचा :वsयमान वापर दश:वणारा नकाशा तयार करणे व
मळ
मंजूर :वकास योजनेची (फेरतपासणी) तसेच मळ
:वकास योजना
ु
ू
/ेTाया बाहे र6ल नPयाने :वकास योजना तयार करZयासाठr स:व3तर
Dनयोजने दश:वणारा 7ा4प :वकास आराखडा इOयाद6 बाबी तयार क4न घेणे
व Oया संबCं धत उSत अCधDनयमातील कलम 38 व 21 सह 22 ते 30
नस
ु ारची संपण
ु  वैधाDनक कायवाह6 पार पाडZयासाठr उSत अCधDनयमातील
कलम

24

नस
ु ार

सहाuयक

संचालक,

नगररचना,

नवी

मब
ुं ई

महानगरपालका यांचे ‘नगर रचना अCधकार6’ aहणून नेमणूक करZयास,
73तावात नमद
ू करZयात आले%या बाबींसह, मंजुर6 दे Zयात यावी."
Dनणय -

मंजूर

:वषय <. 11.

नवी मब
ंु ई महानगरपालका /ेTासाठr अंमलात असले%या 7चलत :वकास

दनांक 20 जुलै 2016

DनयंTण Dनयमावल6त सांडपाणी 7v<या व पन
ु वापर करणेबाबतची तरतद
ू
समा:व@ट करZयाया 73तावाबाबत, आयS
ु तांचे दनांक 10/06/2016 चे
पT <. नमम
ंु पा/नर:व/ससंनर/3902/2016.

ठराव <. 1262.
दनांक 21 स0टU बर 2016

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका /ेTासाठr अंमलात असले%या 7चलत
:वकास DनयंTण Dनयमावल6त सांडपाणी 7v<या व पन
ु वापर करणेबाबतची
तरतद
ु समा:व@ट करणेसाठr :वकास DनयंTण Dनयमावल6 -1994 मधील
:वsयमान Dनयम <. 36 व न:वन Dनयम क्र. 36(अ) समा:व@ट
करZयाकर6ता महारा@A 7ादे शक व नगररचना अCधDनयम, 1966चे कलम
37(1) नस
ु ार फेरबदलाबाबतची 73ता:वत DनaनDनदX शत कायवाह6:1) उSOा 7ा4प Dनयम – प\रश@ट ‘अ’ सच
ु ना – हरकती माग:वणेसाठr
महारा@A शासन राजपTामyये तसेच दोन 3थाDनक वतमानपTांत 7सyद
करणे.
2) 7ा0त झाले%या सच
ु ना/हरकत धारकांना सन
ु ावणी दे णे.
3) सच
ु ना/हरकती :वचारात घेऊन 7ा4प Dनयम-प\रश@ठ ‘अ’ मyये
आव{यक तर द4
ु 3ती करणे.
4) अंDतम Dनयम – प\रश@ट ‘अ’ शासनास मंजुर6साठr सादर करणे.
तसेच वर6ल 7माणे कायवाह6 व संपण
ु  वैधाDनक कायवाह6 पार पाडZयासाठr
मा. आयS
ु त, नवी मब
ुं ई महानगरपालका यांना 7ाCधकृत करZयास,
73तावात

नमद
ू

करZयात आले%या

बाबींसह,

सच
ु :व%या7माणे

मंजुर6

दे Zयात यावी."
Dनणय -

मंजूर

:वषय <. 12.

महारा@A महानगरपालका अCधDनयम (सन 1949 चा मब
ुं ई अCधDनयम

दनांक 20 जुलै 2016

<मांक 59) या कलम 56(1)(ब) या तरतद
ू 6नस
ु ार कलम 45 खाल6
DनयS
ु त करZयात आले%या सहाuय क आयS
ु त या संवगातील अCधका-यांस
Dनलंबीत केलेबाबत मा. महासभेस अवगत करZयाया 73तावाबाबत,
आयS
ु तांचे दनांक 14/06/2016 चे पT <. नमम
ुं पा/7शा/आ3था-6/7.<.
609/2731/2016

ठराव <. 1263.
दनांक 21 स0टU बर 2016

"महारा@A महानगरपालका अCधDनयम (सन 1949 चा मब
ंु ई
अCधDनयम <मांक 59) या कलम 56(1)(ब) या तरतद
ु 6नस
ु ार कलम 45
नस
ु ार सहाuयक आयS
ु त या संवगातील अCधकार6 |ी. बाळकृ@ण शT}
ु न
पाट6ल व |ी. साहे बराव दगडू गायकवाड यांना द. 27/05/2016 रोजी
Dनलं~बत केलेबाबत मा. महासभेत अवगत करZयास, आ2ण सदर बाब
महानगरपालकेया
दे Zयात यावी."

Dनणय -

द0तीर6 दाखल.

द0तर6

दाखल

करZयास,

सच
ु :व%या7माणे,

मंजुर6

:वषय <. 13.

नामकरण 73तावाबाबत, आयS
ु तांचे दनांक 17/06/2016 चे पT <.

दनांक 20 जुलै 2016

नमम
ुं पा/जसं.5/2780/2016

ठराव <. 1264.

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया राजष छTपती शाहू महाराज
शाळा <. 55 राबाडा, नवी मब
ंु ई येथील शाळे या सभागह
ु ील
ृ ास 3व. सन

दनांक 21 स0टU बर 2016

सोनी सभागह
ं ातील आयS
ु तांया 73तावास,
ृ असे नामकरण दे Zयासंबध
सच
ु :व%या7माणे, मंजुर6 दे Zयात यावी."
Dनणय -

मंजूर

:वषय <. 14.

नवी मब
ुं ई महानगरपालका :वदयमान /ेTाची :वकास योजना तयार

दनांक 20 जुलै 2016

करणेसाठr खाजगी सं3थेची DनयS
ु ती करणे ऐवजी :वकास योजनेची
कायवाह6

महानगरपालकेया

73तावाबाबत,

आयS
ु तांचे

नगररचना
दनांक

:वभागामाफत

28/06/2016

चे

करZयाया
पT

<.

नमम
ंु पा/नर:व/ससंनर/4229/2016.
ठराव <. 1265.
दनांक 21 स0टU बर 2016

"73तत
ु :वषयावर6ल :वचार तहकूब करZयांत यावा आ2ण मा.
महापौर Dनि{चत करतील Oया दवशी Oयावेळी भरणा-या सभेत तो :वचारात
घेZयांत यावा.."

Dनणय -

3थगीत.

सह6/(CचTा बा:व3कर)
महानगरपालका सCचव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

