
 

नवी मुबंई महानगरपा�लका                                          

                                         महापा�लका स
चव काया�लय,  
                                         नवीन म�ुयालय, 3 रा मजला, 
                                         बेलापरू, नवी मुबंई - 400 614. 
                                         "दनांक 01 माच� 2019. 

 

�वशषे सभा - काय��म प��का 
 

&थायी स�मती सद&य 1) ॲड. ,ीम. भारती र.वकांत पाट0ल 2) डॉ. ,ी. जयाजी 

के. नाथ 3) ,ीम. म2नषा श�शकांत भोईर 4) ,ीम. "द6या वैभव गायकवाड यांनी महारा9: 

महानगरपा�लका अ
ध2नयमा=या >करण 2 मधील 2नयम 1 (ह) अAवये महानगरपा�लकेची 

.वशेष सभा भर.वBयासाठD लेखी मागणी केFयानुसार, मा. महापौरांनी उपरोIत अनुसूची=या 

2नयम 1(ड) अAवये, 2निKचत केFयानुसार, नवी मुंबई महानगरपा�लकेची �वशेष सव�साधारण 

सभा, मंगळवार, "दनांक 05 माच� 2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता, बेलापूर, भुखंड 

Lमांक 01, सेIटर 15ए, नवी मुंबई महानगरपा�लका, नवीन मु�यालय येथील, 5 6या 

मजFयावर0ल राजमाता िजजाऊ सभागहृ येथे खाल0ल .वषयांवर .वचार करBयासाठD भरेल :- 

1. नवी मुंबई महानगरपा�लकेचा सन 2018-2019 चा सुधार0त आQण सन 2019-

2020 चा अथ�संकFप "अ" आQण "क." 

2. नवी मुंबई महानगरपा�लके=या पSरवहन उपLमाचा सन 2018-2019 चा सुधार0त 

आQण सन  2019-2020 चा अथ�संकFप "ब." 

3. नवी मुंबई महानगरपा�लके=या वUृ>ा
धकरणाचा सन 2018-2019 चा सुधार0त 

आQण   सन  2019-2020 चा अथ�संकFप. 

4.      सAमा. सद&य ,ी. अशोक बाबुराव गुरखे, यांजकडुन आलेल0 "दनांक 26/02/2019     

        रोजीची ठरावाची सुचना :-  

5.     नवी मुंबई महानगरपा�लके=या वतीने खेळाडु दXतक घेऊन 6यवसा2यक संघ तयार 

करBया=या >&तावाबाबत, आयुIतांच े"दनांक 18/02/2019 च ेप\ L. 

नमुंमपा/]Lडा व सां&कृ/134/2019. 

6.     &थायी स�मतीचा शुLवार, "दनांक 01 माच� 2019 चा ठराव 465:- 

   "संदभ� :- आयुIतांचे "दनांक.15/02/2019, च ेप\ L.नमुंमपा/श.अ./467/2019. 

        महानगरपा�लकेला अशी �शफारस करBयात यावी क`, नवी मुंबई 

महानगरपा�लका Uे\ातील .व.वध वापरा=या नळजोडणीधारकांना >&तावात नमूद 

करBयात आलेFया बाबींसह, आकारBयात येत असलेFया पाणी दरां=या >&ता.वत बाब 

�मांक 1.अ) पुव9चे :लॅटरेटधारक (स>याचे जलमापकधारक) यांचे ?माणेच  ब) 

गावठाण व झोपडपCीतील जलमापकधारक घरगुती Eाहक आGण क) “अ” JयKतLरMत 

सव� ?कारNया Kनवासी इमारती यांना ?Pता�वत Q. 4.75/- ?ती 1000 �लटर या ऐवजी 

दरमहा ?ती कुटंुब 30,000 �लटर पाणी वापरापयUत सरसकट दर महा ?ती कुटंुब Q.50/- 

व VयापुढXल ?ती 1000 �लटर पाणी वापरासाठY Q.4.75/-,  बाब �मांक 2 म>ये नमुद 

केZयानुसार शाळा, कॉलेज, धम�दाय न\दणीकृत संPथा, �श^ण मंडळे यांना ?Pता�वत 

Qपये 11/- या ऐवजी Qपये 4.75/- , बाब �मांक 3 क)  म>ये  ?Pता�वत �वना 

जलमापक Eाहक (गावठाण व झोपडपCी ^े�ा अंतग�त) साठY ?Pतावीत Q.1830/- ऐवजी 

Q. 1000/- ?ती म"हना  बांधकाम ?ारंभ ?माणप� असलेZया व भोगवटा ?माणप� 

?लं�बत असलेZया मा� र"हवाशी वापर सुQ असलेZया इमारती / घरे  यातील ब ) एक 

वषा�पयUत भोगवटा ?माणप� सादर न केZयास एक वषाUनंतरचा ?Pतावीत Qपये 15/- या 

ऐवजी Qपये 7.50/- या >माणे दरआकारणी करणेस,  या सुधारणेसह सुच.वFया>माणे 

मंजुर0 देBयात यावी. "                      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. नवी मुंबई महानगरपा�लका पाणी पुरवठा योजना टaपा तीन अंतग�त कळंबोल0 त े"दघा 

पय�तची मु�य .वतरण वा"हनी टाकणे व तदनुषं
गक कामाच ेकं\ाटा=या >&तावाबाबत, 

आयुIतांच े"दनांक 26/02/2019 च ेप\ L. नमुंमपा/श.अ./587/2019. 

8. नवी मुंबई महानगरपा�लका पाणी पुरवठा योजना टaपा L. 3 अंतग�त कंळबोल0 त े"दघा 

पय�तची मु�य .वतरण वा"हनी टाकणे व तदनुषं
गक कामाच ेकं\ाटाबाबत लवादामाफ� त 

मे.>2तभा इंडि&:ज �ल. या कं\ाटदारास मंजुर केलेFया दा6याबाबत=या >&तावाबाबत 

(Claims) आयुIतांच े"दनांक 22/02/2019 च ेप\ L. नमुंमपा/श.अ./ 536/2019.                                                      

                                             मा. महापौरांNया आदेशावaन, 

                                                                             

                                                        सहX/-                                               

महापा�लका सbचव काया�लय,                            (bच�ा बा�वPकर)   

नवी मंुबई महानगरपा�लका,                            महापा�लका सbचव,                                     

"दनाकं 01 माच� 2019                            नवी मंुबई महानगरपा�लका.  

 


