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महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    
    

महानगरपा�लके�या श�नवार, �दनांक 27 फे"वुार# 2019 रोजी भरले)या माहे जानेवार# 2019  

म�ह*या�या सव�साधारण तहकूब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स2ं34त आ6ण मसदुा 7व8पात 

खाल#ल:माणे आहे.:- 

=वषय=वषय=वषय=वषय    ????. . . . 12121212    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    19 19 19 19 जानेवार#जानेवार#जानेवार#जानेवार#    2019201920192019    

नवी मंुबई महानगरपा�लका 3े@ात बांधकाम :ारंभ :माणप@, जोता 

तपासणी :माणप@ व भोगवटा :माणप@ :ा4त कBन न घेता 

बांधकाम / वापर सुB केले)या तथा=प, �नय�मत करता येणा-या 

बांधकामासंदभा�त :ा4त झाले)या :7तावांवर दंडाGमक शु)काची 

आकारणी करणे�या :7तावाबाबत, आयुHतांच े�दनांक 02/01/2019 

च ेप@ ?. नमंुमपा/नर=व/ ससंनर/44/2019.    

ठरावठरावठरावठराव    ????. . . . 1064106410641064    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    27 27 27 27 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    2019.2019.2019.2019.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लका 3े@ात बांधकाम :ारंभ :माणप@, 

जोता तपासणी :माणप@ व भोगवटा :माणप@ :ा4त कBन न घेता 

बांधकाम / वापर सBु केले)या तथा=प, �नय�मत करता येणा-या 

बांधकामासदंभा�त :ा4त झाले)या :7तावांवर दंडाGमक श)ुकाची आकारणी 

करणे�या :7तावात नमदू करLयात आले)या बाबींसह, :7तावातील 

तHतातील अ.?. 1 त े 3 नसुार दर सधुार#त के)यास महानगरपा�लका 

3े@ात होणाOया =वनापरवानगी बांधकामास / वापरास आळा बसेल, 

Gयाच:माणे आप)या हQीमRये नमदू केलेले बांधकाम / वापर झा)यास 

Gयापासनू वसलू होणार# दंडाGमक श)ुकापोट# :ा4त होणार# रHकम ह# फार 

मोSया :माणावर महानगरपा�लकेची आTथ�क 7@ो@ बनणार आहे. या सव� 

बाबी =वचारात घेऊन सदरचे दंडाGमक श)ुक आकारणीच ेसधुार#त दारस, 

सचु=व)या:माणे, मजुंर# देLयात यावी." 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ????....    185 185 185 185 

19 19 19 19 जानेवार#जानेवार#जानेवार#जानेवार#    2019201920192019    

महाराXY भूजल (=वकास व [यव7थापन) अTध�नयम, 2009 अंतग�त 

तयार करLयात आले)या महाराXY भूजल (=वकास व [यव7थापन) 

�नयम 2018 या मसुदा �नयमावर सव�साधारण सभेमRये �नयमांची 

चचा� घडवुन आणणे�या    :7तावाबाबत, आयुHतांच े �दनांक 

02/01/2019 चे प@ ?. नमंुमपा/श.अ./07/2019    

ठरावठरावठरावठराव    ????. . . . 1061061061065555    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    27 27 27 27 फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#फे"वुार#    2019.2019.2019.2019.    

"महाराXY भजूल (=वकास व [यव7थापन) अTध�नयम, 2009 

अतंग�त तयार करLयात आले)या महाराXY भजूल (=वकास व [यव7थापन) 

�नयम 2018 या मसदुा �नयमावर सव�साधारण सभेमRये �नयमांची चचा� 

घडवनू आणणेबाबत�या :7तावात नमदू करLयात आले)या �नयम 

बाबींसह, �दनांक 04/08/2018 रोजी�या मा.अ4पर म]ुय सTचव, 

पाणीपरुवठा व 7व�छता =वभाग यां�या प@ा*वये महापा�लके�या 

मा.सव�साधारण सभेत चचा� होणेस, सचू=व)या:माणे, द4तर#द4तर#द4तर#द4तर#    दाखलदाखलदाखलदाखल 

करLयात यावा. 

�नण�य�नण�य�नण�य�नण�य    द4तर#द4तर#द4तर#द4तर#    दाखलदाखलदाखलदाखल    

    

सह#सह#सह#सह#////----    

((((Tच@ाTच@ाTच@ाTच@ा    बा=व7करबा=व7करबा=व7करबा=व7कर))))                

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सTचवसTचवसTचवसTचव    
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