नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपालकेया शनवार, दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019 रोजी भरले)या माहे जानेवार# 2019
मह*याया सवसाधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं234त आ6ण मसद
ु ा 7व8पात
खाल#ल:माणे आहे .:=वषय ?. 12

नवी मंब
ु ई महानगरपालका 3े@ात बांधकाम :ारं भ :माणप@, जोता

दनांक 19 जानेवार# 2019

तपासणी :माणप@ व भोगवटा :माणप@ :ा4त कBन न घेता
बांधकाम / वापर सB
ु केले)या तथा=प, नयमत करता येणा-या
बांधकामासंदभात :ा4त झाले)या :7तावांवर दं डाGमक श)
ु काची
आकारणी करणेया :7तावाबाबत, आयH
ु तांचे दनांक 02/01/2019
चे प@ ?. नमंम
ु पा/नर=व/ ससंनर/44/2019.

ठराव ?. 1064
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"नवी मब
ुं ई महानगरपालका 3े@ात बांधकाम :ारं भ :माणप@,
जोता तपासणी :माणप@ व भोगवटा :माणप@ :ा4त कBन न घेता
बांधकाम

/

वापर

सB
ु

केले)या

तथा=प,

नयमत

करता

येणा-या

बांधकामासंदभात :ा4त झाले)या :7तावांवर दं डाGमक श)
ु काची आकारणी
करणेया :7तावात नमद
करLयात आले)या बाबींसह, :7तावातील
ू
तHतातील अ.?. 1 ते 3 नस
ु ार दर सध
ु ार#त के)यास महानगरपालका
3े@ात होणाOया =वनापरवानगी बांधकामास / वापरास आळा बसेल,
Gयाच:माणे आप)या हQीमRये नमद
ू केलेले बांधकाम / वापर झा)यास
Gयापासन
ू वसल
ू होणार# दं डाGमक श)
ु कापोट# :ा4त होणार# रHकम ह# फार
मोSया :माणावर महानगरपालकेची आTथक 7@ो@ बनणार आहे . या सव
बाबी =वचारात घेऊन सदरचे दं डाGमक श)
ु क आकारणीचे सध
ु ार#त दारस,
सच
ु =व)या:माणे, मंजुर# दे Lयात यावी."
नणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज ?. 185 महाराXY भूजल (=वकास व [यव7थापन) अTधनयम, 2009 अंतगत
19 जानेवार# 2019

तयार करLयात आले)या महाराXY भूजल (=वकास व [यव7थापन)
नयम 2018 या मसद
ु ा नयमावर सवसाधारण सभेमRये नयमांची
चचा

घडवुन

आणणेया

:7तावाबाबत,

आयुHतांचे

दनांक

02/01/2019 चे प@ ?. नमुंमपा/श.अ./07/2019
ठराव ?. 1065
1065
दनांक 27 फे"व
ु ार# 2019.

"महाराXY भज
ू ल (=वकास व [यव7थापन) अTधनयम, 2009
अंतगत तयार करLयात आले)या महाराXY भज
ू ल (=वकास व [यव7थापन)
नयम 2018 या मसद
ु ा नयमावर सवसाधारण सभेमRये नयमांची चचा
घडवन
ू
बाबींसह,

आणणेबाबतया
दनांक

पाणीपरु वठा

व

मा.सवसाधारण

:7तावात

04/08/2018
7वछता

सभेत

चचा

नमद
ू
रोजीया

=वभाग
होणेस,

यांया

करLयात

आले)या

नयम

म]
ु य

सTचव,

मा.अ4पर
प@ा*वये

महापालकेया

सच
ू =व)या:माणे,

द4तर# दाखल

करLयात यावा.
नणय

द4तर# दाखल

सह#/
सह#/(Tच@ा बा=व7कर)
बा=व7कर)
महापालका सTचव
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

