नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका वशेष सवसाधारण सभा

महानगरपालकेया मंगळवार, दनांक 05 माच 2019 रोजी भरले)या वशेष सवसाधारण सभेत
मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं012त आ4ण मसद
ु ा 5व6पात खाल8ल9माणे आहे.:-

महानगरपालकेने मंजरू केले)या आ4ण उ=चत कायवाह8साठ> पाठवले)या ठरावांची याद8
माहे 05 माच 2019 ची वशेष सभा
अ.

वषय @. व

नगरसेवकांची नांवे आ4ण सं012त वषय

महना

@.
1.

ठराव @. व
दनांक

Aी.
Aी. अशोक बाबरु ाव गरु खे, यांजकडून :-

04

1069

माहे CडसDबर 2018 महFयाया सवसाधारण सभेत Aी. मोमीन,

माच

05/03/2019

सहा. संचालक, नगररचना यांचे कामकाजाबाबत अन@
ु मे 20
आ4ण 24 CडसDबर 2018 रोजी उहापोह मोठया 9माणावर झाला

अभ9ाय

मंजूर

(वशेष सभा)

आहे. Aी. मोमीन, सहा. संचालक, नगररचना यांनी 5थाJनक
9क)पK5तांवर मोठया 9माणावर अFयाय केला आहे. तसेच
बांधकाम परवानगी व भोगवटा 9माणपM दे ताना आम जनतेला
वेठ>स धरणे याबाबतया Jनयमांचा आ4ण कायदे शीर बाबींचा
अFवयाथ चुकNचा लावन
कामकाजाची अडवणुक केल8 आहे .
ु
Oयामळ
ंु ई पPर1ेMात भयभीत असे असरु 01त वातावरण
ु े नवी मब
नागPरकांमQये Jनमाण झाले आहे. या5तव Aी. मोमीन, सहा.
संचालक, नगररचना यांना महानगरपालकेया सेवेतन
ु ताOकाळ
कायमR
ु त

कSन

Oयांची

सेवा

शासनाया

मळ
ु

वभागात

9OयावJतत करTयात यावी.

वषय @. 5

नवी मब
ंु ई महानगरपालकेया वतीने खेळाडु दOतक घेऊन [यवसाJयक संघ

दनांक 05 माच 2019

तयार करTयाया 95तावाबाबत, आयR
ु तांचे दनांक 18/02/2019 चे पM @.
नमम
ुं पा/\@डा व सां5कृ/134/2019.

ठराव @. 1070
दनांक 05 माच 2019

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया वतीने कबडडी, खो-खो व शट
ु 8ंगबॉल या
खेळाचे अंJतम Jनवड झाले)या खेळाडुन
ं ा दOतक घेऊन खेळाडुन
ं ा 9ोOसाहन
दे णेकर8ता खेळाडु दOतक योजना राबवणेस, सच
ु व)या9माणे, 9शास\कय मंजुर8
दे Tयात यावी."

Jनणय

मंजरू

वषय @. 6
दनांक 05 माच 2019

5थायी समतीचा श@
465
ु वार, दनांक 01 माच 2019 चा ठराव 465:"संदभ :- आयR
ु तांचे दनांक.15/02/2019, चे पM @.नमम
ुं पा/श.अ./467/2019.
महानगरपालकेला अशी शफारस करTयात यावी कN, नवी मब
ंु ई
महानगरपालका 1ेMातील ववध वापराया नळजोडणीधारकांना 95तावात नमद
ू
करTयात आले)या बाबींसह, आकारTयात येत असले)या पाणी दरांया 95तावत
बाब @मांक 1.अ
अ) पव
जलमापकधारक) यांचे 9माणेच
ु bचे cलॅ टरे टधारक (सQयाचे जलमापकधारक)
ब) गावठाण व झोपडपeीतील जलमापकधारक घरगत
“अ”
ु ी Kाहक आ4ण क) “अ
[यJतPरRत सव 9कारया Jनवासी इमारती यांना 95तावत
95तावत S. 4.75/4.75/- 9ती 1000
लटर या ऐवजी दरमहा 9ती कुटुंब 30,000 लटर पाणी वापरापयiत सरसकट दर
महा 9ती कुटुंब S.50/.50/- व Oयापढ
.4.75/ु 8ल 9ती 1000 लटर पाणी वापरासाठ> S.4.75/,

बाब @मांक 2 मQये नमद
शाळा, कॉलेज, धमदाय नkदणीकृत
ु के)यानस
ु ार शाळा,

सं5था,
था, श1ण
श1ण मंडळे यांना 95तावत Sपये 11/11/- या ऐवजी Sपये 4.75/4.75/- , बाब
@मांक 3 क)

मQये

95तावत वना जलमापक Kाहक (गावठाण व झोपडपeी

1ेMा अंतगत) साठ> 95तावीत S.1830/.1830/- ऐवजी S. 1000/1000/- 9ती महना
बांधकाम 9ारं भ 9माणपM असले)या व भोगवटा 9माणपM
9माणपM 9लंlबत असले)या माM
रहवाशी वापर सS
ु असले)या इमारती / घरे

यातील ब ) एक वषापयiत भोगवटा

9माणपM सादर न के)यास एक वषाiनत
ं रचा 95तावीत Sपये 15/15/- या ऐवजी Sपये
7.50/7.50/- या 9माणे दरआकारणी करणेस,

या सध
ु ारणेसह सच
ु व)या9माणे मंजुर8

दे Tयात यावी. "
ठराव @. 1071
दनांक 05 माच 2019

"महानगरपालकेला अशी शफारस करTयात यावी कN, नवी मब
ुं ई
महानगरपालका 1ेMातील ववध वापराया नळजोडणीधारकांना 95तावात नमद
ू
करTयात आले)या बाबींसह, आकारTयात येत असले)या पाणी दरांया 95तावत
बाब @मांक 1.अ
अ) पव
जलमापकधारक) यांचे 9माणेच
ु bचे cलॅ टरे टधारक (सQयाचे जलमापकधारक)
ब) गावठाण व झोपडपeीतील जलमापकधारक घरगत
“अ”
ु ी Kाहक आ4ण क) “अ
[यJतPरRत सव 9कारया Jनवासी इमारती यांना 95तावत
95तावत S. 4.75/4.75/- 9ती 1000
लटर या ऐवजी दरमहा 9ती कुटुंब 30,000 लटर पाणी वापरापयiत सरसकट दर
महा 9ती कुटुंब S.50/.50/- व Oयापढ
.4.75/ु 8ल 9ती 1000 लटर पाणी वापरासाठ> S.4.75/,

बाब @मांक 2 मQये नमद
शाळा, कॉलेज, धमदाय नkदणीकृत
ु के)यानस
ु ार शाळा,

सं5था,
था, श1ण
श1ण मंडळे यांना 95तावत Sपये 11/11/- या ऐवजी Sपये 4.75/4.75/- , बाब
@मांक 3 क)

मQये

95तावत वना जलमापक Kाहक (गावठाण व झोपडपeी

1ेMा अंतगत) साठ> 95तावीत S.1830/.1830/- ऐवजी S. 1000/1000/- 9ती महना
बांधकाम 9ारं भ 9माणपM असले)या व भोगवटा 9माणपM
9माणपM 9लंlबत असले)या माM
रहवाशी वापर सS
ु असले)या इमारती / घरे

यातील ब) एक वषापयiत भोगवटा

9माणपM सादर न के)यास एक वषाiनत
ं रचा 95तावीत Sपये 15/15/- या ऐवजी Sपये
7.50/7.50/- या 9माणे दरआकारणी करणेस, या सध
ु ारणेसह सच
ु व)या9माणे मंजुर8
दे Tयात यावी."
Jनणय

मंजरू

वषय @. 7

नवी मब
ुं ई महानगरपालका पाणी परु वठा योजना ट2पा तीन अंतगत कळं बोल8 ते

दनांक 05 माच 2019

दघा पयतची मn
ु य वतरण वाहनी टाकणे व तदनष
ु =ं गक कामाचे कंMाटाया
95तावाबाबत,

आयR
ु तांचे

दनांक

26/02/2019

चे

पM

@.

नमम
ुं पा/श.अ./587/2019.
ठराव @. 1072
दनांक 05 माच 2019

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका पाणी परु वठा योजना ट2पा तीन अंतगत कळं बोल8
ते दघा

पयतची मn
ु य वतरण वाहनी टाकणे व तदनष
ु =ं गक कामाचे

कंMाटाबाबत मा.िज)हा व सM Fयायालय ठाणे यांयाकडे द. 21/02/2019 रोजी
Civil

Misc.

Application

No.57/2016

under

section

36

of

the

arbitration & conciliation Act 1996 for stay of the award passed
by shri. Subhash Govind Pingle, Sole Arbitration on 05/11/2015
अज दाखल करTयात आला होता. या अजावर द. 25/02/2019 रोजी मा.
Fयायालयाने मंजरु Award द. 05/11/2015 या Execution & Opretion
साठ> 5थ=गती दल8 असन
ु या आदे शाची 9त सोबत जोडल8 आहे. Arbitration
Petition No 27/2016 ची पढ
ु 8ल सन
ु ावणी द. 15/03/2019 रोजी आहे . सदर
पढ
ु 8ल सन
ु ावणी दनांकापयत Award रRकम S. 26,29,22,918/- + दावा
दाखल के)याचा द. 28/04/2017 पयतचे 18% 9माणे [याज रRकम S.
7,01,57,199/- सह एकुण रRकम S. 33,30,80,117/- या 75% रRकम S.
24,98,10,088/-

चा

भरणा

Fयायालयात

करणेबाबतया

95तावास,

सच
ु व)या9माणे, मंजुर8 दे Tयात यावी."
Jनणय

मंजरू

वषय
वषय @. 8

नवी मब
ुं ई महानगरपालका पाणी परु वठा योजना ट2पा @. 3 अंतगत कंळबोल8

दनांक 05 माच 2019

ते

दघा

पयतची

मn
ु य

वतरण

वाहनी

टाकणे

व

तदनष
ु =ं गक

कामाचे

कंMाटाबाबत लवादामाफतमे.9Jतभा इंडि5ज ल. या कंMाटदारास मंजरु केले)या
दा[याबाबतया 95तावाबाबत (Claims) आयR
ु तांचे दनांक 22/02/2019 चे पM
@. नमम
ुं पा/श.अ./536/2019

ठराव @. 1073
दनांक 05 माच 2019

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका पाणी परु वठा योजना ट2पा @. 3 अंतगत कंळबोल8
ते

दघा

पयतची

मn
ु य

वतरण

वाहनी

टाकणे

व

तदनष
ु =ं गक

कामाचे

कंMाटाबाबत लवादामाफत मे.9Jतभा इंडि5ज ल. या कंMाटदारास मंजुर केले)या
दा[याबाबत

(Claims)

मा.

Fयायालयाया

जार8

केले)या

Jनद शानस
ु ारचे

Attachment Warrant या कायवाह8ला 5थगीती मळTयासाठ> नवी मब
ंु ई
महानगरपालकेला मा. Fयायालय आदे शीत कर8ल Oया9माणे रRकमेचा भरणा
करावा लागेल. मे.9Jतभा इंडि5ज यांनी दाखल केले)या मागणी अजानस
ु ार आज
रोजी पयत S. 41.51 कोट8 इतकN रRकम अदायगी करणे अंदाजीत आहे.
तथापी मा. Fयायालयाकडुन येणा-या पढ
ु 8ल Jनद शा 9माणे उपरोRत रRकमेचा
वनीयोग करTयाचा अ=धकार मा. आयR
ु त यांना 9दान करTयास 95तावास नमद
ु
करTयात आले)या बाबींसह सच
ु व)या9माणे, मंजुर8 दे Tयात यावी."
Jनणय

मंजरू

सह8/
सह8/(=चMा बाव5कर)
बाव5कर)
महापालका स=चव
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

