नवी मब
ुं ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपालकेया बध
ु वार, दनांक 23/09/2016 रोजी भरले&या माहे जुलै मह(याया
सवसाधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं/01त आ3ण मसद
ु ा 4व5पात खाल7ल8माणे
आहे . :;वषय =. 14.

नवी मब
ुं ई महानगरपालका ;वदयमान 0े?ाची ;वकास योजना तयार

दनांक 20 जुलै 2016

करणेसाठ@ खाजगी सं4थेची BनयC
ु ती करणे ऐवजी ;वकास योजनेची
कायवाह7

महानगरपालकेया

84तावाबाबत,

आयC
ु तांचे

नगररचना
दनांक

;वभागामाफत

28/06/2016

करFयाया

चे

प?

=.

नमम
ंु पा/नर;व/ससंनर/4229/2016.
ठराव =. 1266.
दनांक 23 स1टI बर 2016

“नवी मब
ुं ई महानगरपालका ;वKयमान 0े?ाची ;वकास योजना
तयार करणे कामी महासभेचा दनांक 22/08/2013 रोजी मंजूर ठराव =.
332 मLये अंशत: फेरबदल क5न खाजगी सं4थेची BनयC
ु ती करणे ऐवजी
;वकास योजने संबध
ं ी महाराOP 8ादे शक व नगररचना अQधBनयम, 1966
चे कलम 38 सह 21 ते 30 अ(वयेची संपण
ु  वैधाBनक कायवाह7
महानगरपालकेया नगर रचना ;वभागामाफत करFयास, 84तावात नमद
ू
करFयात आले&या बाबींसह, सच
ु ;व&या8माणे मंजुर7 दे Fयात यावी.”

Bनणय -

मंजूर

;वषय =. 15.

4माट

दनांक 20 जुलै 2016

समतीमाफत करFयांत आले&या 10 शहरापैकV पह&या फेर7त Bनवड न

सट7

झाले&या

अभयानात

इतर

84तावाबाबत,

8

पह&या

शहरांमLये

आयC
ु तांचे

ट1यात

4माट

राTय4तर7य

सट7

दनांक

अभयान

उचाQधकार
राब;वFयाया

30/06/2016

चे

प?

=.नमम
ुं पा/शअ/4माट सट7/666/2016.
ठराव =. 1267.

"4माट सट7 अभयनात पह&या ट1यात राTय4तर7य उचाQधकार समती

दनांक 23 स1टI बर 2016

माफत करFयांत आले&या 10 शहरापैकV पह&या फेर7त Bनवड न झाले&या
इतर 8 शहरांमLये 4माट सट7 अभयनात रा[ब;वणेबाबत महाराOP शासन
नगर

;वकास

;वभागाकडील

शासन

Bनणय

=.

4माट स

–

2016/अनौस/58/8=.261/न;व-23 द.18/06/2016 नस
ंु ई
ु ार (1) नवी मब
महानगरपालकेला 4माट सट7 अभयान 4वBनQधतन
राब;वFयास, (2)
ु
;वशेष उKदे श वाहन (एस.पी.aह7.) कर7ता 5. 100 कोट7 इतका Bनधी
उपलbध क5न दे णेस, (3) शासन Bनणया8माणे ;वशेष उKदे श वाहन
(एस.पी.aह7.)

गठत करFयास तसेच aयापक राजcकय 8BनQधdव दे Fयाया

उKदे शाने ;व;वध राजcकय प0ाया 8BतBनधीना ;वशेष उKदे श वाहन
(एस.पी.aह7.) वर 8BतBनधीdव मळणे आवfयक अस&याने मा. महापौर,
मा. सभापती, 4थायी समती, मा. सभागह
ृ नेता,

मा. ;वरोधी प0नेता हे

पदBनदh शत संचालक iहणून BनयC
ु त केलेले नगरसेवक Tया राजcकय
प0ाचे 8BतBनधdव कर7त आहे त असे राजcकय वगळून ‘’महानगरपालके
मधील

इतर

राOP7य/राTय

मा(यता8ा1त

दोन

राजcकय

प0ांया

संlयाबळाया उतरdया =मानस
ु ार 8dयेकV एक या8माणे दोन संचालक
नामBनदh शत करFयास’’ 84तावात नमद
करFयात आले&या बाबींसह,
ू
सच
ु ;व&या8माणे, मंजुर7 दे Fयात यावी."
Bनणय -

नामंजूर

;वषय =. 16.

नमम
ं ा
ु प

0े?ातील

दaयांग

मल
ु े

व

aयCतीकर7ता

;व;वध

योजना

दनांक 20 जुलै 2016

राब;वFययाया 84तावाबाबत, आयC
ु तांचे दनांक 04/07/2016 चे प?
=.नमम
ुं पा/etc अश8सेकI/815/2016

ठराव =. 1268
दनांक 23 स1टI बर 2016

"नवी

मब
ं
ु ई

महानगरपालका

0े?ातील

दaयांग

मल
ु े

व

aयCतीकर7ता 84तावात नमद
;व;वध योजना 84ता;वत अट7/शतpसह
ू
कायम 4व5पी वष Bनहाय अथसक
ं &पातील नवी मब
ुं ई महानगरपालका etc
कIqाया ;व;वध दaयांग योजनासाठ@या आQथक तरतद
ु 7या मयादेत व
योजनांतगत

8ा1त

होणाrया

पा?

अजदाराया

संlयेया,

वा;षक

अंदाजप?कातील दaयांग योजनांकsरता आर/0त रCकमेया अQधन राहून
लाभाtयाuची संlया ठर;वFयास मा. आयC
ु त साÖê यांया अQधकारात मा(यता
दे Fयास,84ता;वत करFयात आले&या ;व;वध दaयांग योजना कायम4व5पी
राब;वFयाया

धोरणाdमक

मंजूर7कर7ता

महाराOP

महानगरपालका

अQधBनयमामधील कलम 66 (1,21,42) अ(वये, 84तावात नमद
ू करFयात
आले&या बाबींसह, सच
ु ;व&या8माणे, मंजुर7 दे Fयात यावी."
Bनणय -

मंजूर

;वषय =. 17.

नमम
ंु पा etc उप कIq स5
ु करFयाया 84तावाबाबत, आयC
ु तांचे दनांक

दनांक 20 जुलै 2016

04/07/2016 चे प? =.नमम
ुं पा/etc अश8सेकI/816/2016.

ठराव =. -----.
दनांक 23 स1टI बर 2016

"नवी

मब
ं
ु ई

महानगरपालका

0े?ातील

दaयांग

मल
ु े

व

aयCतीकर7ता 84तावात नमद
;व;वध योजना 84ता;वत अट7/शतpसह
ू
कायम 4व5पी वष Bनहाय अथसक
ं &पातील नवी मब
ुं ई महानगरपालका etc
कIqाया ;व;वध दaयांग योजनासाठ@या आQथक तरतद
ु 7या मयादेत व
योजनांतगत

8ा1त

होणाrया

पा?

अजदाराया

संlयेया,

वा;षक

अंदाजप?कातील दaयांग योजनांकsरता आर/0त रCकमेया अQधन राहून
लाभाtयाuची संlया ठर;वFयास मा. आयC
ु त साÖê यांया अQधकारात मा(यता
दे Fयास,84ता;वत करFयात आले&या ;व;वध दaयांग योजना कायम4व5पी
राब;वFयाया

धोरणाdमक

मंजूर7कर7ता

महाराOP

महानगरपालका

अQधBनयमामधील कलम 66 (1,21,42) अ(वये, 84तावात नमद
ू करFयात
आले&या बाबींसह, सच
ु ;व&या8माणे, मंजुर7 दे Fयात यावी."
Bनणय -

अBनणpत

सह7/(Qच?ा बा;व4कर)
महानगरपालका सQचव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

