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                                                                                                                                                                                                                                                                                *दनाकं*दनाकं*दनाकं*दनाकं    : : : : 22222222////01/202001/202001/202001/2020    

नवी मुंबई महानगरपा�लकेची जानेवार)जानेवार)जानेवार)जानेवार)    म*ह.याचीम*ह.याचीम*ह.याचीम*ह.याची    दसुर)दसुर)दसुर)दसुर)    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा, , , , शु0शु0शु0शु0वारवारवारवार, , , , *दनाकं*दनाकं*दनाकं*दनाकं        31313131    जानेवार)जानेवार)जानेवार)जानेवार)    

2020202020202020    रोजीरोजीरोजीरोजी    सकाळीसकाळीसकाळीसकाळी    11.00 11.00 11.00 11.00 वाजतावाजतावाजतावाजता    बेलापूर, भुखंड 0मांक 01, से5टर 15ए, नवी मुंबई महानगरपा�लका, नवीन 

मु�यालय येथील 5 9या मज:यावर)ल राजमाताराजमाताराजमाताराजमाता    िजजाऊिजजाऊिजजाऊिजजाऊ    सभागहृसभागहृसभागहृसभागहृ    येथे खाल)ल >वषयांवर >वचार कर@यासाठB भरेल :- 

1111. . . . CDनोEतरेCDनोEतरेCDनोEतरेCDनोEतरे....        

आय5ुताकंडीलआय5ुताकंडीलआय5ुताकंडीलआय5ुताकंडील    CGतावCGतावCGतावCGताव    ::::    

2222.... घणसोल) येथील पामबीच मागा�वर घणसोल) ते ऐरोल) 

खाडीवर Jीज बांधणे. 

3333.... घरे व आGथापनांमधुन उपयोगकता� शु:क मालमEता 

करासोबत संकलन करणे. 

4444.... महाराLM शासन, नगर >वकास >वभाग, शासन Nनण�य 

0मांक :- नमुंम-1219/C.0.64/ न>व-28, *दनांक 20 

जानेवार) 2020 नुसार, नवी मुंबई महानगरपा�लका 

पQरवहन स�मतीचा नवीन 250 Gटेनलेस Gट)लच े बस 

Nनवारा थांबे बी.ओ.ट).(बांधा, वापरा, हGतांतर)त करा) 

तEEवावर बांधणे व जा*हरातीचे ह5क देणेसंदभा�तील 

*दनांक 31/05/2019 रोजीचा ठराव 0. 119, महाराLM 

महानगरपा�लका अ�धNनयमाVया कलम- 451(3) अ.वये 

अंNतमत: >वखंडीत करणे. 
ठरावाVया सचूना ठरावाVया सचूना ठरावाVया सचूना ठरावाVया सचूना ::::---- 

5555    वववव    6666. . . . WीWीWीWी. . . . राजशेराजशेराजशेराजशे    �शवाजी�शवाजी�शवाजी�शवाजी    �शदें�शदें�शदें�शदें,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून::::----    

((((5555)))) मा. मु�यमंXी Wी उYदवजी ठाकरे साहेबांनी 

मुंबईतील 500 चौरस फुटापय�तVया घरांना मालमEता कर 

माफ कर@याचे जाह)र केले होते. मु�यमंXी झा:यानंतर 

मुंबई पा�लकेने अशा घरांना मालमEता कर माफ 

कर@याची अंमलबजावणी सु] केल). Eयाच धत^वर नवी 

मुंबई महानगरपा�लकेने 500 चौरस फुटापय�तVया घरांना 

मालमEता धारकांचे कर माफ करणे. ((((6666) ) ) ) मुंबई व ठाणे 

महानगरपा�लेकेVया धत^वर नवी मुंबई महानगरपा�लकेने 

ह) एम.बी.बी.एस/ बी.ए.एम.एस. वैदय`कय महा>वदयालय 

सु] करावे. जेणेक]न नवी मुंबईतील लोकांना चांगल) 

वैदय`कय सेवा उपलaध होईल व नवी मुंबईतील 

>वदयाbया�नाह) वैदय`कय शैcdणक सु>वधा सोईGकर 

होईल.  

7777. . . . WीमWीमWीमWीम. . . . मदंा`कनीमदंा`कनीमदंा`कनीमदंा`कनी    रमाकातंरमाकातंरमाकातंरमाकातं    fहाXेfहाXेfहाXेfहाXे,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

Gथायी स�मती व महापा�लका यांनी 1 फेJुवार) 2006 या 

*दवशी अ�धNनयम 0.99 अंतग�त सन 2006 - 2007 

या वषा�साठB मालमEता कराचे दर ठर>वताना करपाX 

मु:यामYये एमआयडीसी ठाणे बेलापूर पgयामधील नवी 

मुंबई महानगरपा�लका cेXातील ज�मनी व कारखाने 

मालमEता 35 %  व नोड व गावठाणे मधील 

मालमEताना NनवासासाठB  50 % व अNनवासी  

मालमEता 40 % सुट दे@याचा ठराव क]न महापा�लका 

आयु5तांनी खाEयाला तसे आदेश *दले. असे असताना 

हजारो मालमEता संगणक  Cणाल)iवारे Eया Qरबेटपासुन 

वं�चत ठेव@यात आले आहेत. Eयांनी चके �लGट 

सभागहृास सादर करावी व राह)ले:या सव� 

मालमEताधारकांना सव� सुधार)त देयके देऊनच वसुल) 

करावी. jयांनी जाGत र5कमेचा भरणा केला आहे.Eया 

र5कमेचा परतावा करावा.असे आयु5तांना सभागहृाने  

ठरावा9दारे आदेश दयावेत. कोणEयाह) Cकारे करदाEयावर 

अ.याय होणार नाह). याची काटेकोरपणे  अंमलबजावणी 

9हावी. खाEयाकडे अशा Cकारची `कती Nनवेदने Cलंkबत 

आहेत. Eयाचा आयु5तांनी *हशेब iयावा व चुक द]ुGत  

कर@यात आल) नाह) अथवा द]ुGत करता येत नसेल तर 

Eयाचा खुलासा करावा. 2) लघुउदयोग  संघटनेने  उVच 

.यायालयामYये मालमEता करा>वषयी अ>पल दाखल केले 

आहे. (अ>पल 0ं. कोट� नं. 4 Item नं. 36 पीट)शन 

2552 to  2557 / 2017 WP Nos 8506 -2016, 

8799- 2016, 8800-2016 etc.)  Passed by the 

High Court Bombay  यामYये अंNतम Nनकाल 

लागेपय�त सव�Vच .यायालयाने (Supreme Court 

)महापा�लकेला आदेश *दले क� जबरदGतीने दंडाEमक 

वसुल)ची कारवाई थकबाक� वसुल)साठB क] नये. याचा 

अथ� देयकाची र5कम वसुल करावी. अशा आदेशाचे पालन 

क]न मालमEता धारकानी देयकाVया रकमेचा भरणा केला 

असता. संगणका9दारे चुक�ची Cणाल) काय�रत अस:यामुळे 

व कम�चा�यांना Cणाल)9दारे तशी देयकाVया र5कमेचीच 

वसुल) कर@याची संगणकाला आ�ा कर@याचे �ान 

नस:यामुळे बहूतांशी र5कम दंडासाठB समायो�चत झाल) हे 

धोरण अ.यायकारक आहे. उदा.भुखंड D1 व D2 

एम.आय.डी.सी. ने]ळ हया मालकाने करNनधा�रणासंबधी 

Eयाला कळ>व:यानंतर ताEकाळ देयकाची वाट न पाहता 2 

कोट) ]पयाचा भरणा केला.Eयापैक� 1 1/2 कोट) (द)ड 

कोट)) ].दंडासाठB समायोिजत झाले. खरे fहणजे 

या*ठकाणी NनयमाCमाणे देयकाVया अभावी दंड दे@याचा 

Nनयमा9दारे CDनच उ�वत नाह). महापौर साहेब नवी मंुबई 

महानगरपा�लकेने ताEकाळ  संगणक Cणाल) सुधारणे व 

चुक�चा दंड लागु होत आहे.याला Cशासनाने Gथ�गती 

देऊन अशा CEयेक Cकरणी मालमEताधारकाना उ�चत 

.याय iयावा. अ�धNनयमांVया तरतुद) Cशासनाने नीट 

समजुन �या9यात व काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी 

असे आदेश Cशासनास iयावेत या Cकरणी Cशासनाने पुण 

खुलासा सदनास करावा. तसेच पुव�लcी Cभावाने 

Nनयमा>व]Yद मालमEता धारकं◌ाVया अनुमती�शवाय 

`कतीह) वष� मागे जाऊन करNनधा�रणामYये वाढ करणे व 

दंडास*हत मागणी करणे.Cशासनातफ�  चालू आहे. याचे 

कम�चार) वग� व अ�धकार) अस:यामुळे मालमEताधारकांचा 

बळी जात आहे.fहणून Nनयम 0ं.7 त े20 व अ�धNनयम 

तरतुद) 128 त े 150 यांVया तरतुद)चा अ�यास करणे 

आवDयक आहे. असे आदेश मा.महापौरांनी आयु5तांना 

देऊन सदनास अहवाल सादर कर@याचे आदेश दयावेत. 

यासंबंधी ग�धळाचे वातावरण पुण� संपुन 

मालमEताधारकांवर अ.याय होऊ नये. तसेच जी Cकरणे 

अनु0मे सुनावणीसाठB, द]ुGतीसाठB ,चुक�चा दंड लाग ू

झाला आहे तो Cणाल) मYये द]ुGत होऊन र� हो@यासाठB 



तशा Cकारे करNनधा�रण पुGतकांमYये सव�  द]ुGत 

न�द)ची न�द घेऊन तसे पुGतक Nनयम 13 अंतग�त सन 

2020 - 2021 साठB 30 जानेवार)Vया आधी C�स�द 

क]न Cा�त त0ार)चा Nनपटारा Nनयम 18 «Öरे करावा व 

करNनधा�रण पुGतक पुढ)ल देयके तयार कर@यासाठB 

Cमाdणत करावे असे आदेश सदनाने आयु5तांना देऊन 

EयाVया काय�वाह)चा अहवाल मागवावा.  मी उपिGथत 

केले:या Cकरणी दंडाVया काह) अट)वर जा*हर केले:या 

साव�kXक माफ�चा अशा CकरणामYये CDनच उ�वत नाह). 

कारण या Cकरणी सव� कालावधीसाठB सुधाQरत देयके 

>वतर)त करणे आवDयक आहे. 

    

            मामामामा. . . . महापौराVंयामहापौराVंयामहापौराVंयामहापौराVंया    आदेशाव�नआदेशाव�नआदेशाव�नआदेशाव�न,,,,    

                        सह)सह)सह)सह)////----    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स�चवस�चवस�चवस�चव    काया�लयकाया�लयकाया�लयकाया�लय,                                               ,                                               ,                                               ,                                                               ((((�चXा�चXा�चXा�चXा    बा>वGकरबा>वGकरबा>वGकरबा>वGकर))))    

नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका,                                              ,                                              ,                                              ,                                                              महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    स�चवस�चवस�चवस�चव,,,,    

*दनाकं*दनाकं*दनाकं*दनाकं        22222222    जानेवार)जानेवार)जानेवार)जानेवार)    2020202020202020.                                           .                                           .                                           .                                                               नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका....    



नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

       जा.0.नमंुमपा/मस/      /2020. 

       *दनांक  22/01/2020. 

 

CNत, 

मामामामा. . . . अNतQर5त आय5ुतअNतQर5त आय5ुतअNतQर5त आय5ुतअNतQर5त आय5ुत    ----1111,,,,    

नवी मंुबई महानगरपा�लका. 

 

महोदय, 

महानगरपा�लकेVया शु0वार, *दनांक 31 जानेवार) 2020 रोजी भरणा�या            

दसु-या मा. सव�साधारण सभेची नो*टस "दैNनक सकाळ", "दैNनक लोकमत" `कंवा "दैNनक 

नवनगर" Vया *दनांक 10 जानेवार) 2020 रोजीVया कोणEयाह) एका अकंामYये जा*हरात 

Gव]पात C�सYद कर@यासाठB सोबत जोडून पाठ>व@यात येत आहे. 

सोबत :- वर)लCमाणे 

 

महापा�लका स�चवमहापा�लका स�चवमहापा�लका स�चवमहापा�लका स�चव,,,,    

नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

CतCतCतCत    : : : : जनसंपक�जनसंपक�जनसंपक�जनसंपक�     अ�धकार)अ�धकार)अ�धकार)अ�धकार), , , , नवीनवीनवीनवी    मंुबईमंुबईमंुबईमंुबई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका....    

 


