
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

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

    

महानगरपा�लके�या मगंळवार, �दनांक 20 नो!ह"बर 2018 रोजी भरले&या माहे ऑ(टोबर 2018 

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

खाल:ल;माणे आहे.:- 

>वषय>वषय>वषय>वषय    @@@@. . . . 3.3.3.3.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महापा�लका 3ेBात ऍDफFबीअस बस ;क&प सHु करणे�या 

;7तावाबाबत, आय(ुतांचे �दनांक 30/05/2018 चे पB @. 

नमुमंपा/मालमJता/1589/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    @@@@....    729729729729....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महापा�लका 3ेBात ऍDफFबीअस बस ;क&प सHु करणे�या ;7तावात 

नमदू करNयात आले&या बाबींसह, मा.महासभेमOये सादर केले&या मळु 

;7तावाची अमंलबजावणी करणेसाठP जवाहरलाल नेह8 पोट� Q7ट समवेत 

सामRयस ्करारनामा (MOU) करNयात येत असनू सदरची बाब द4तर:द4तर:द4तर:द4तर:    दाखलदाखलदाखलदाखल 

करNयात यावा." 

Yनण�यYनण�यYनण�यYनण�य....    7थ[गत7थ[गत7थ[गत7थ[गत....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    @@@@. 4.. 4.. 4.. 4.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

वाशी से(टर-16 भखूंड @.46अे येथील 30 `कऑ(स बेरोजगार �द!यांग 

!य(तीना >वतर:त करणे�या ;7तावाबाबत, आय(ुतांच े �दनांक 30/06/2018 च े

पB @. नमुमंपा/मालमJता/ 1956/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 730. . 730. . 730. . 730.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"वाशी से(टर-16 भखूंड @.46अे येथील 30 `कऑ(स बेरोजगार �द!यांग 

!य(तीना >वतर:त करणे�या ;7तावात नमदू करNयात आले&या बाबींसह, 

मा.महापा�लका सव�साधारण सभा ठराव @. 1952, �द.19/09/2017 अ*वये 

मजंूर धोरणा;माणे उपरो(त जागा बेरोजगार �द!यांग !य(तींना 

7वयरंोजगाराकर:ता >वतर:त करणेस सचु>व&या;माणे, मजुंर: देNयात यावी." 

Yनण�यYनण�यYनण�यYनण�य....    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू....    

>वषय>वषय>वषय>वषय    @@@@. . . . 8888....    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2013-14 या वषा�चा 7थाYनक Yनधी 

लेखापbर3ण अहवाल व Jयाबाबत >वभागांकडील अनपुालन सादर करणेबाबत�या 

;7तावाबाबत, आय(ुतांचे �दनांक 05/10/2018 चे पB @. 

न.मु.ंम.पा./ले.प./लेखा-14/1642/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 731. . 731. . 731. . 731.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2013-14 या वषा�चा 7थाYनक Yनधी 

लेखापbर3ण अहवाल व Jयाबाबत >वभागांकडील अनपुालन सादर करणेबाबत�या 

;7तावात नमदू करNयात आले&या बाबींसह, मुबंई 7थाYनक Yनधी लेखापbर3ण 

अ[धYनयम 1930 �या कलम-10(1) व महाराcQ महानगरपा�लका अ[धYनयम, 

कलम 107-अ नसुार लेखापbर3ण अहवालातील आ3पे आ6ण >वभागाने सादर 

कलेले अनपुालन अहवाल द4तर:द4तर:द4तर:द4तर:    दाखलदाखलदाखलदाखल करNयात यावा." 

Yनण�यYनण�यYनण�यYनण�य....    7थ[गत7थ[गत7थ[गत7थ[गत....    

    

        



महानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेनेमहानगरपा�लकेने    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    केले&याकेले&याकेले&याकेले&या    आ6णआ6णआ6णआ6ण    उ[चतउ[चतउ[चतउ[चत    काय�वाह:साठPकाय�वाह:साठPकाय�वाह:साठPकाय�वाह:साठP    पाठ>वले&यापाठ>वले&यापाठ>वले&यापाठ>वले&या    ठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंीठरावाचंी    याद:याद:याद:याद:    

                                    माहेमाहेमाहेमाहे    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर    2018 2018 2018 2018 चीचीचीची    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    तहकुबतहकुबतहकुबतहकुब    सभासभासभासभा        

अअअअ....    

@@@@....    

नगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंीनगरसेवकाचंी    नावेंनावेंनावेंनावें    आ6णआ6णआ6णआ6ण    स2ं34तस2ं34तस2ं34तस2ं34त    >वषय>वषय>वषय>वषय    >वषय>वषय>वषय>वषय    @@@@. . . . वववव    

म�हनाम�हनाम�हनाम�हना    

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. . . . वववव        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    

अ�भअ�भअ�भअ�भ

;ाय;ाय;ाय;ाय    

1.1.1.1.    dीdीdीdी. . . . >वनोद>वनोद>वनोद>वनोद    >वनायक>वनायक>वनायक>वनायक    DहाBेDहाBेDहाBेDहाB,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून        ::::----    

शासन Yनण�य @. ट: पी एस - 1217/अनौ.@.1/ 

;.@.102/17/न>व-12 �दनांक 31 ऑ(टोबर 2017 रोजी�या 

अ[धसचूने अनसुार मौजे करावे येथील शतेकgयां�या नावे 

असलेल: भसूपंादनातनु वगळलेल: ज�मनीसाठP शहर व 

औiयो[गक >वकास महामडंळाची (�सडको) >वशषे Yनयोजन 

;ा[धकरण Dहणून नेमणूक करNयात आल: आहे. सदर:ल 

नेमणूकFस नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा >वरोध असनू सदर:ल 

ज�मनीसाठP नवी मुबंई महानगरपा�लकेस Yनयोजन ;ा[धकरण 

ठेवNयात यावे तसेच याबाबत शासना�या नगर>वकास >वभागास 

कळ>वणे.    

22 

ऑ(टोबर 

732 

20/11/2018 

मजंूर 

 

2.2.2.2.    dीdीdीdी. . . . >वनोद>वनोद>वनोद>वनोद    >वनायक>वनायक>वनायक>वनायक    DहाBेDहाBेDहाBेDहाB,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून        ::::----    

;भाग @. 110, करावेमOये मि�छमार लोकांची सlंया मोmया 

;माणात असनु Jया�यासाठP समnु `कनार: काह:ह: सोयीस>ुवधा 

नाह:त. उदा. मासळी सकु>वNयासाठP शडे, जाळी >वण*यासाठP 

चौथरा, शौचालय, पाणीपरुवठा, र7ता, �दवाबJती इJयाद: 

स>ुवधा नाह:त याबाबतीत महाराcQ मेर:टाईम बोड�, मुबंई यां�या 

परवानगीने सदर:ल स>ुवधा परु>वणे.    

23 

ऑ(टोबर 

733 

20/11/2018 

मजंूर 

 

3.3.3.3.    डॉडॉडॉडॉ....dीdीdीdी....जयाजीजयाजीजयाजीजयाजी    केकेकेके. . . . नाथनाथनाथनाथ, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

सी.बी.डी. बेलापरू येथील गौरव DहाB े कला क" nा�या समोर 

असले&या 7टेज�या लॉनमOये बाजूला असले&या ना&यामधून 

सiयि7थतीत साप, उंद:र, घसुी, >वचं ुव इतर सरपटणारे ;ाणी 

येवनू लॉनमOये थांबतात व Yतथून म�ंदर व साव�जYनक 

वाचनालयामOये अनेक वेळा घसुलेले आहे. Jयापासनू 

कोणJयाह: 3णी िजवीत हानी होNयाची श(यता नाका8 शकत 

नाह:. तर: सदर�या �ठकाण�या लॉन काढून Jया�ठकाणी एम-

30 काँ@Fट:करण क8न देNयात यावे, तसेच JयामOये मडंप 

उभारणीसाठP 05 मीटर�या अतंरावर पोल गाडNयासाठP लोखंडी 

पाईप गाडNयात यावे, व Jयाला `फरकFच े झाकन लावनू बदं 

करणे.    

29 

ऑ(टोबर 

734 

20/11/2018 

मजंूर 

 

4.4.4.4.    dीमdीमdीमdीम. . . . Hपाल:Hपाल:Hपाल:Hपाल:    `क7मत`क7मत`क7मत`क7मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @.96,नेHळ,से(टर-16 छBपती सभंाजी राजे उदयानात 

न!याने �हरवळ व झाड ेझुडपे लावनु सशुो�भकरण करणे.    

41 

ऑ(टोबर 

735 

20/11/2018 

मजंूर 

 

5.5.5.5.    dीमdीमdीमdीम. . . . Hपाल:Hपाल:Hपाल:Hपाल:    `क7मत`क7मत`क7मत`क7मत    भगतभगतभगतभगत, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 96, ने8ळ, से(टर 16सी tीज टॉवर मागील सि!ह�स 

रोडला एल.ई.डी. `फट:ंग बस>वणे.    

42 

ऑ(टोबर 

736 

20/11/2018 

मजंूर 

 

6.6.6.6.    dीमdीमdीमdीम. . . . Hपाल:Hपाल:Hपाल:Hपाल:    `क7मत`क7मत`क7मत`क7मत    भगतभगतभगतभगत,,,,    याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 96, ने8ळ, से(टर 16ए, न.मु.ंम.पा. शाळा @मांक 

9 येथ ेडीजीटल वग�खोल: उभारणे.    

43 

ऑ(टोबर 

737 

20/11/2018 

मजंूर 

 



7.7.7.7.    dीdीdीdी. . . . YनवJृतीYनवJृतीYनवJृतीYनवJृती    शकंरशकंरशकंरशकंर    जगतापजगतापजगतापजगताप, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

घणसोल: >वभागांतील घणसोल: गावचे देव7थान "गवळीदेव 

घणसोल:" पय�टन 7थळ हे नवी मुबंईतील पय�टन7थळ Dहणून 

;�सOद आहे. या �ठकाणी नवी मुबंई त े मुबंई व आजूबाजूच े

पय�टक Yनसग�;ेमी या गवळीदेव घणसोल: या पय�टन 7थळाला 

Yनय�मत भेट देत असतात व पावसाvयात या�ठकाणी मोmया 

;माणात येवनू Yनसगा��या साYनOयात आपला वेळ घाल>वत 

असतात. Yनसग�Yन�म�त या �ठकाणी पावसाvयात धबधबा 

Yनमा�ण होत असतो. या �ठकाणी बधंारे बांधले तर Yनय�मत 

पाणी या �ठकाणी राहू शकत.े पदपथाची !यव7था या �ठकाणी 

केल: तर येणाgया पय�टकांना Jयाचा उपयोग होईल. येथ े

पायाभतू स>ुवधा उपलwध क8न देणे गरजेच ेआहे. सन 2018-

2019 �या अदंाजपBकांत नवी मुबंईतील टेकxयावर:ल पय�टन 

7थळाचा >वकास करNयासाठP तरतदू केल: आहे. तर: गवळीदेव 

घणसोल: या पय�टन 7थळाचा >वकास करणे.    

44 

ऑ(टोबर 

738 

20/11/2018 

मजंूर 

8.8.8.8.    dीमdीमdीमdीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं:पसदं:पसदं:पसदं:प    DहाBेDहाBेDहाBेDहाB,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 45, कोपरखैरणे मधील से. 3, 6, 7 मधील सव� 

र7Jयांची ददु�शा झा&याने ;भागातील सव� र7त े डांबर:करण 

करणे.    

49 

ऑ(टzबर 

739 

20/11/2018 

मजंूर 

9.9.9.9.    dीमdीमdीमdीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं:पसदं:पसदं:पसदं:प    DहाBेDहाBेDहाBेDहाB,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 45, कोपरखैरणे मधील [चकणे{वर उiयान से.03 

मधील पदपथाच े7टॅDप कॉ@Fट:करण करणे.    

50 

ऑ(टzबर 

740 

20/11/2018 

मजंूर 

10.10.10.10.    dीमdीमdीमdीम. . . . सगंीतासगंीतासगंीतासगंीता    सदं:पसदं:पसदं:पसदं:प    DहाBेDहाBेDहाBेDहाB,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 45, कोपरखैरणे मधील से. 6, येथील साईकृपा 

ओनस� असो�शएशन तसेच गणराज ओनस� असो.�या मधील 

पदपथ द8ु7त करणे.    

51 

ऑ(टzबर 

741 

20/11/2018 

मजंूर 

11.11.11.11.    dीमdीमdीमdीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    dीधरdीधरdीधरdीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 83, जुईनगर अतंग�त होत असले&या 

अ7व�छतबेाबत YनयBंण ठेवNयासाठP ;Jयेक कचरा जमा 

होणाgया �ठकाणी सरु3े�या ~cट:कोनातनू सवेंदन�शल 

असले&या �ठकाणी सी.सी.ट:.!ह:. कॅमेरे बस>वणे.    
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12.12.12.12.    dीमdीमdीमdीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    dीधरdीधरdीधरdीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

;भाग @. 83, जुईनगर येथ े नेहमीच �ठक�ठकाणी 

मलYन:7सारण वा�ह*या तुबंNयाच े ;सगं होत असतात व 

घाणपाणी बाहेर येऊन दगु�धी पसर&याने नागbरक त@ार: करत 

असतात. त!ेहा व ठेकेदार तवे�यापरुती कारवाई करत असतो. 

पण अशा �ठकाणी पाNयातील कॅमेरा असले&या रॉडचा वापर 

क8न नेमके कारण शोधता येइल अशा तBं�ानाचा वापर क8न 

सदर मलYन:7सारण वा�ह*या दोषम(ुत करणे.    

53 

ऑ(टोबर 

743 

20/11/2018 

मजंूर 

13131313    dीमdीमdीमdीम. . . . तनजुातनजुातनजुातनजुा    dीधरdीधरdीधरdीधर    मढवीमढवीमढवीमढवी, , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून    ::::----    

नवी मुबंई पा�लका 3ेBात अि7तJवात असले&या ;Jयेक 

र�हवाशी ईमारतीला जर: ती अन[धकृत असल: तर: महा>वतरण 

कंपनी�या भ�ुमके ;माणे शपथपB घेऊन मालमJताकर लाग ु

करावा व मागेल Jया ईमारतीला पाNयाच े कने(शन देऊन 

पाNयाचा होत असलेला अप!यय थांबवनु JयासाठP पाणी 

परुवmया बाबत असले&या ;च�लत Yनयमांत सधुारणा क8न 

पा�लकेच ेउJप*न वाढ>वNयावर ल3 क" �nत करNयात करणे.    

54 

ऑ(टोबर 

744 

20/11/2018 

मजंूर 



14.14.14.14.    dीमdीमdीमdीम. . . . मदंा`कनीमदंा`कनीमदंा`कनीमदंा`कनी    रमाकातंरमाकातंरमाकातंरमाकातं    DहाBेDहाBेDहाBेDहाB,े , , , याजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडूनयाजंकडून        ::::----    

     "भारतीय राRय घटने�या 73 व 74 !या घटनादHु7ती व 

Jया!दारे भारत सरकारने नगरपा�लका, नगरपbरषदा तसेच 

महानगरपा�लका व �ामपचंायती यांना बहाल केलेले घटनादJत 

अ[धकार व कत�!य ;दान करNया उदेश सादर कर:त आहे.  

      भारताला 7वात�ंय �मळून 50 वष� झा&यानतंर 

राRयघटनेमOये बदल करणे कर:ता लोकसभेमOये सादर 

केले&या बीलावर झाले&या चच�नसुार �B7तर:य शासन पOदती 

7थापन करNयाचा मनोदय !य(त करNयात आला होता. परंत ु

राRय सचुीमधील entry पान @.95 नसुार 7थाYनक 7वराRय 

स7ंथा हया राRय शासना�या अखाJयार:त >वषय 

अस&यामळेु,उ(त घटनादHु7ती अ*वये फ(त 74 !या घटना 

दHु7ती नसुार महानगरपा�लका, नगरपा�लका यांना 7वायJत 

स7ंथा Dहणून खाल:ल नमदु के&या;माणे घटनादJत अ[धकार 

;दान करNयात आलेले आहे. 

      ► Article 243 Q -  नसुार ;Jयेक राRयाने Jयां�या 

अ[धकार 3ेBातील नगरपचंायत, नगरपbरषद, महानगरपा�लकेची 

7थापना Jया,Jया शहराची लोकसlंया व इतर बाबी >वचारात 

घेवनू 7थानीक 7वराRय स7ंथा 7थापन के&या पा�हजे. 

      उ(तउ(तउ(तउ(त    घटनादHु7तीतीलघटनादHु7तीतीलघटनादHु7तीतीलघटनादHु7तीतील    Article 243 (Article 243 (Article 243 (Article 243 (बबबब) ) ) ) 

नगरपा�लकांनगरपा�लकांनगरपा�लकांनगरपा�लकां�या�या�या�या    शा7तीशा7तीशा7तीशा7ती, , , , ;ा[धकार;ा[धकार;ा[धकार;ा[धकार    वववव    जबाबदाgयाजबाबदाgयाजबाबदाgयाजबाबदाgया    

      (क) नगरपा�लकांना 7वराRय स7ंथा Dहणून कामे पार 

पाडणे श(य !हावे यासाठP आव{यक असतील अशा श(ती व 

;ा[धकर देव ू शकेल. आ6ण (एक) आ[थ�क >वकास आ6ण 

सामािजक *याय यासाठP योजना तयार करणे (दोन) अनसुचूी 

बारा मOये सचुीबOद केले&या बाबी सबंधंातील पा&यासह 

Jयां�यावर सोप>वNयात आलेल: कामे पार पाडले व योजनांची 

अमंलबजावणी करणे.  

      ► या सबंधंात कायदयामOये Yन>व�द�cट करNयात 

येतील अशा शत�चा अ[धनतनेे, या नगरपा�लकांना श(ती व 

जबाबदाgया ;दान करNयाबाबत�या उपबधंाचा अशा 

कायदयामOये अतंभा�व करता येईल. 

      ► (ख) अनसुचुी बारा मOये सचुीबOद केले&या बाबीं 

सबंधंातील जबाबदाgयासह Jयांना ;दान करNयात आले&या 

जबाबदाgयास पणु� करणे श(य !हावे यासाठPच आव{यक 

असतील अशा श(ती व ;ाधीकार स�मतीस देव ूशकेल. 

      ► 243 (म) >वJत आयोग  

      ► (1) अन�ुछेद 243 (झ) खाल: गठPत झाले&या 

>वJत आयोग नगरपा�लकांना आ[थ�क ि7थतीच े पनु�>वलोकन 

कर:ल आ6ण पढु:ल बाबीं�या सबंधंात राRयपालांकड े �शफारशी 

करेल. 

      अशा ;कारे 74 !या घटना दHु7ती नसुार अनसुचुी 12 

मधील कत�!य पार पाडणे कर:ता महानगरपा�लकांना आव{यक 

असणारे सव� त ेअ[धकार ;दान करNयाच ेघटनाJमक दायीJव 

राRय शासनावर आहेत.    
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         (2) महाराcQ महानगरपा�लका (सधुाbरत) अ[धYनयम

2011 मधील कलम 45 मधील तरतदु:�या आधीन राहून

महानगरपा�लके�या आ7थापनेवर शहर अ�भयतंा, वiैयकFय

आरो�य अ[धकार:, नगरपा�लका मlुय लेखा पbर3क, 

नगरपा�लका स[चव, नगरपा�लका उपआय(ुत, सहा�यक आय(ुत

इJयाद: स>ंवधाYनक पदावर महापा�लका अ[धकाgयाची Yनय(ुती

करNयाच ेअ[धकार मा.महासभेस Yनह:त करNयात आले आहे तर

कलम 51 अ*वये अस>ंवधाYनक पदावर Yनय(ुती करNयाचे

अ[धकार हे महापा�लके�या मा.सव�साधारण सभेस आहेत.  

      अशा ;कारे कलम 45 अ*वये स>ंवधानीक पदावर 

कलम 51 अ*वये अस>ंवधानीक पदावर Yनय(ुती करNयाच े

अ[धकार महानगरपा�लकांना असतांना सOुदा महाराcQ शासनाने 

उ(त अ[धYनयमात दHु7ती अतंी कलम 45 (ब) नसुार 

सहा�यक आय(ुत व सहा�यक आय(ुत पदा�या समक3 

असणाgया व Jयापे3ा वbरcठ असणाgया सव� पदावर राRय 

शासना�या सेवेतील अ[धकार: ;YतYनय(ुतीने, Yनय(ुत 

भरNयाचा अ[धकार 7वत:कड े घेतलेला आहे. पbरणामी नवी 

मुबंई महापा�लके�या आ7थापनेवर , 02 अYतbर(त आय(ुत, 

मlुय लेखा  पbर3क, मlुय लेखा व >वJत अ[धकार:, 05 

उपआय(ुत, 01 �श3णा[धकार:, 1 >वभाग अ[धकार: 

;YतYनय(ुतीने Yनय(ुती केल: आहे.  

      वर नमदु के&या;माणे नमुमंपा�या आ7थापनेवर:ल सव� 

महJवा�या पदावर राRय शासना�या सेवेतील अ[धकाgयाची 

;YतYनय(ुतीवर राRय शासनाने Yनय(ुती के&यामळेु एक अथा�ने 

;YतYनय(ुती वर:ल अ[धकाgयाने नवी मुबंई महानगरपा�लका 

ओ�लस (अपहरण / जेरबदं ) ठेवलेल: आहे.  

     कलमकलमकलमकलम    45 (45 (45 (45 (बबबब) ) ) ) मधीलमधीलमधीलमधील    तरतदु:तरतदु:तरतदु:तरतदु:    स2ं34तbरJयास2ं34तbरJयास2ं34तbरJयास2ं34तbरJया    खाल:ल;माणेखाल:ल;माणेखाल:ल;माणेखाल:ल;माणे    

सादरसादरसादरसादर    कर:तकर:तकर:तकर:त    आहेआहेआहेआहे. . . .     

 "(1) या अ[धYनयमा�या इतर कोणJयाह: तरतदु:मOये 

`कंवा Jया Jया वेळी अमंलात असले&या इतर  

       कोणJयाह: कायiयात काह:ह: अतंभु� असले तर:, राRय 

शासनाने या ;योजनाथ� Yन>व�द�cट केले&या राRय शासना�या 

सवंगा�तनु, एखादया यो�य अ[धकाgयांची ;YतYनय(ुती कHन 

भरNयासाठP कोणJयाह: महानगरपा�लकेतील कोणतहे: पद `कंवा 

कोणJयाह: पदांचा वग� राजपBातराजपBातराजपBातराजपBात अ[धस[ुचत करणे राRय 

शासनासाठP >वधीसमंत असेल : 

परंत,ु अशी ;Jयेक अ[धसचुना Yनग��मत के&यानतंर ती राRय 

>वधानमडंळा�या ;Jयेक सभागहृाकड ेमांडNयात येईल.  

    (2) पोट-कलम (1) अ*वये पद `कंवा पदाचा वग� 

>वYन�द�cट करNयाकर:ता काढले&या ;Jयेक अ[धसचुनेमOये 

राRय शासना�या अ[धकाgयां�या Rया सवंगा�तनु पोट - कलम 

(1) अ*वये अ[धस[ुचत केलेल: पदे भरNयात येतील Jया 

अ[धकाgयां�या सवंगा�च े (यात यापढेु Rयाचा Yनद�श "परुक 

सवंग�" असा केला आहे) वण�न अतंभु�त असेल. 

        (3) पोट-कलम (1) अ*वये अ[धसचूना काढ&यानतंर 

Jयानसुार अ[धस[ूचत करNयात आले&या पदां�या सlंयेइतकF 

पदे परूक सवंगा�त Yनमा�ण क8न परूक सवंगा�तील पदा�या 

सlंयाबळात वाढ करNयात येईल 

   



        (4) पोट-कलम (1) अ*वये पुरक संवगा�त Yनमा�ण केलेल: 

वाढ:व पदे, श(यतोवर, संबं[धत महापा�लके�या एका `कंवा अनेक 

यो�य अ[धकाgयांची राRयशासन, Yनयमाiवारे >व�हत कर:ल अशा 

bरतीने Yनवड क8न, भरNयात येतील. 

    परंत ु या कलमातील कोणJयाह: गोcट:चा पोटकलम (1) 

अ*वये Rया �दनाकंास अ[धसूचना काढNयात येईल Jया �दनाकंास, 

महानगरपा�लकेतील ते अ[धसू[चत पद धारण करNयाgया 

पदधारका�या Yनयु(तीवर आ6ण Jयां�या सेवे�या अट: व शत�वर 

पbरणाम होणार नाह:. 

    कलम-45(ब) मधील पोटकलम-(2),(1),(3) पोटकलम (1) �या 

(3) इJया�दचा काळजीपूव�क >वचार के&यास असे 7पcट �दसून येते 

कF, कलम 45 (ब) मधील तरतदु:स अ[धन राहून राRय शासना�या 

सेवेतील अ[धकाgयांची Yनयु(ती महाराcQ राRयातील >व>वध 

महापा�लके�या आ7थापनेवर करणेकर:ता, सव�;थम राRय शासनाने 

परुकपरुकपरुकपरुक    संवग�संवग�संवग�संवग� तयार करणे आव{यक आहे अशा तयार करNयात 

आले&या पूरक संवगा�त महानगरपा�लके�या आ7थापनेवर:ल 

कोणकोणJया पदांचा अंतभा�व करNयात आला Jयाबाबत राRय 

शासना�या राजपBात मा�हती ;�स� करणे अYनवाय� आहे. 

      अशा;कारे ;�स� केले&या पुरक संवगा�तील Rया पदावर 

महाराcQ शासन�या सेवेतील Rया, Rया अ[धकाgयांची Yनयु(ती 

राRय शासनाने करणेकर:ता, ;YतYनयु(तीने Yनयु(त करावया�या 

अ[धकाgयांचे नाव, राRय शासना�या सेवेतील Jयाचें पद Rया 

कोणJया महापा�लके�या आ7थापनेवर:ल Rया पदावर अशा 

राRयशासना�या सेवतील अ[धकाgयांचे ;YतYनयु(तीने Yनयु(ती 

करायची आहे अशा बाबीचंा इंतभूत तपशील, राRय शासनाने 

अ[धसूचना जार: क8न राजपBात ;�स� करणे आव{यक आहे. 

     आ6ण वर नमूद के&या;माणे पुरक संवगा�मOये अंतभू�त 

केलेल: पदनामे व Jया महापा�लके�या पदावर Yनयु(त केले&या 

राRयशासना�या सेवेतील अ[धकार: इJयाद: iयावयाची मा�हती 

राRयशासनाने अ[धसूचना जार: के&यापासून पढु:ल 06 

म�ह*या�या कालावधीत येणाgया >वधानसभे�या >वषय प�Bकेत 

समा>वcट क8न, >वधानसभेची मंजूर: घेणे अYनवाय� आहे. 

      वर:ल बाबींचा >वचार करता महाराcQ शासनाने नमंुमपा�या 

आ7थापनेवर:ल कोणJया मंजूर पदनामाचा अंतभा�व परूकपरूकपरूकपरूक    संवगा�तसंवगा�तसंवगा�तसंवगा�त 

केलेला आहे. पुरक संवगा�तील पदावर Rया 02 अYतbर(त आयु(त, 

मुlय लेखा पbर3क, मुlय लेखा व >वJत अ[धकार: , 05 

उपआय(ुत, 01 �श3णा[धकार:, >वभाग अ[धकार: यांची Yनयु(ती  

के&यासंबधी राRय शासनाची अ[धसूचना व अशा अ[धसूचनेस 

>वधानसभेने �दलेल: मंजूर: अदयाप नवी मंुबई महानगरपा�लके�या 

मा. आयु(तानंी मा.सव�साधारण सभेसमोर सादर केलेल: नाह: 

Jयामूळे मा.आयु(त मा.महासभेस अंधारात ठेवनू महापा�लके�या 

Yतजोर:तनू करHपाने ;ा4त झाले&या Yनधीतनू Rया अ[धकार:, 

कम�चाgयांचे वेतन व भJते मा.महासभे�या मंजुर:>वना आतापय�त 

अदायगी केले आहे ती सव� र(कम वसूल करNयाचे Yनद�श 

मा.महासभेने आयु(तांस दयावेत अशी या ठरावा�या सुचनेiवारे 

मी सभागहृास >वनतंी करत आहे. 

      ► याजबरोबर राRय शासनाने "महाराcQ महानगरपा�लका 

(सुधाbरत) अ[धYनयम 2011" मOये दHु7ती अतंी घातलेले कलम 

45 (ब) हे 74 !या घटनादHु7तीतील Article 243 (ब) मधील 

   



    उपदेशास हरताळ फासणारे असुन राRय शासन महापा�लकेला 74 

!या घटनादHु7ती अ*वये ;ा4त झाले&या अ[धकाराची पायम&ल: 

कर:त अस&याने कायiयातील दHु7ती ह: घटनाबाहय असुन 

अ[धकाराचें "क" n:करण" अस&यामुळे मा.महासभेस मी अशी >वनतंी 

करते कF, "महाराcQ महानगरपा�लका (सुधाbरत) अ[धYनयम 

2011" म[धल कलम 45 (ब) हे र� करणेकर:ता मा.सभागहृाने 

एकमताने ठराव संमत कHन राRय शासनास नवी मंुबई 

महानगरपा�लके�या भावना कळवा!यात ह: >वनतंी.   

             ► मी या ठरावा!दारे मा.महापौर यांना कळकळीची 

>वनतंी करते कF, उपरो(त वरनमुद के&या;माणे  कलम 45 (ब) 

चा सरा�स दHुपयोग के&यामुळे नमंुमपा�या आ7थापनेवर:ल 

सहा�यक आयु(त व सहा�यक आय(ुत�या समक3 व Jयापे3ा 

वर:cठ पदावर नमंुमपा�या आ7थापनेवर:ल ;ामा6णक अ[धकाgयास 

पदो*नती ने Yनयु(ती करNयाचे अ[धकारावर मया�दा आ&यामुळे 

सव�च अ[धकाgयांना 50% पदो*नती पासुन वं[चत रहावे लागत 

आहे. पbरणामी भ>वcयात Jयानंा नैरा{य येNयाची श(यता 

नाकारता येत नाह:. 

           ► या �शवाय राRय शासना�या सेवेतील Rया 

अ[धकाgयाची नमंुमपा�या आ7थापनेवर ;YतYनयु(तीने Yनयु(ती 

के&यामुळे ते अ[धकार: आDहास, जनतेने जन;YतYनधी Dहणनू 

Yनवडुन �दलेले असतानंा सुOदा कोणJयाह: लोक;YतYनधीचे, 

पदा[धकाgयाचे काह:ह: ऐकत नाह:त, `कंबहूना कायiयाने ग�ठत 

केले&या ;भाग स�मती, >वधी स�मती, 7थायी स�मती इJयाद: 

महासभेने मंजुर केले&या ठरावास अ3ता दाखवतात. पbरणामी 

;Jयेक नगरसेवकासं Jया�या ;भागातील जन�हताची कामे 

करणेकbरता ;YतYनयु(तीवर:ल अ[धकाgयाचे दालनास वारंवार भेट: 

देवनू उबंरठे 6झजवावे लागते.  

      Dहणनू मा.महापौर साहेबानंी या >वषयाचे गा�भ�य >वचारात 

घेवनू सदरचा >वषय महाराcQ राRया�या महापौर पbरषदे मOये 

उपि7थत करावा व सव� महापा�लकां�या सभागहृात याबाबत >वचार 

>वYनमय कHन अशा 7वHपाचा ठराव समंत कHन राRय शासनास 

परत पाठवावा अशी मी वैयि(तकbरJया मागणी कर:त आहे. 

असा ठराव करNयात येतो कF, महाराcQ महानगरपा�लका 

(सुधाbरत) अ[धYनयम 2011 �या कलम 45 (ब) नुसार नवी मंुबई 

महानगरपा�लके�या आ7थापनावर ;YतYनयु(ती वर Yनय(ुत केलेले 

मुlय लेखा व >वJत अ[धकार: dी.धनराज गरड, उप आयु(त 

dी.`करणराज यादव, dी.तुषार पवार, dी.Yनतीन काळे, dी.दयानंद 

Yनमकर, dी.सं�दप संगवे यां�या ;YतYनयु(ती महाराcQ शासनाने 

अiयाप >वधान सभा वा >वधान पbरषदेमOये  याचंी ;YतYनयु(तीस 

मा*यता घेत&या संबंधी महाराcQ राRय राजपBात अ[धसुचना 

;�सOद केल: नाह:. तसेच नमंुमपा�या आयु(तानंी अiयाप ह: बाब 

नवी मंुबई महानगरपा�लके�या 7थायी स�मती अथवा 

मा.सव�साधारण सभे�या >वषय पटलावर सादर केले नाह:. Dहणनू 

उपरो(त अ[धकाgयांना Jवर:त Jयां�या मुळ >वभागात 

पाठ>वNयाकbरता ह: महासभा बहूमताने ठराव समंत कर:त आहे. 

ठरावाची अंमलबजावणी होईपय�त उपरो(त ;YतYनयु(ती वर:ल 

अ[धकाराचें वेतन व भJते नवी मंुबई महानगरपा�लके�या 

Yतजोर:तनु देNयात येव ूनये असे महानगरपा�लकेचे मत आहे 

   

 

 



तातंडीचेतातंडीचेतातंडीचेतातंडीचे    काकाकाका. . . . @@@@. 123.. 123.. 123.. 123.    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 ऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबरऑ(टोबर        

2018.2018.2018.2018.    

ने8ळ येथील से(टर -14 मधील भखुंड @. पी-8 व पी-9 >वभाग काया�लय 

बांधणे�या ;7तावाबाबत, आय(ुतांच े �दनांक 12/10/2018 च े पB @. 

नमुमंपा/श.अ./2158/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    @@@@. 776. . 776. . 776. . 776.     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बरनो!ह"बर        

2018.2018.2018.2018.    

ने8ळ येथील से(टर -14 मधील भखुंड @. पी-8 व पी-9 >वभाग काया�लय 

बांधणे�या कामासबंधंातील ;7तावात नमदू करNयात आले&या बाबींसह, एकूण 

र(कम  8. 4 कोट:, 84 लाख, 60 हजार 500 माB इत(या खचा�स, 

सचु>व&या;माणे, ;शासकFय मजुंर: देNयात यावी." 

Yनण�यYनण�यYनण�यYनण�य....    7थ[गत7थ[गत7थ[गत7थ[गत....    

    

सह:सह:सह:सह:////----    

            (((([चBा[चBा[चBा[चBा    बा>व7करबा>व7करबा>व7करबा>व7कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    स[चवस[चवस[चवस[चव        
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