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आप�या सवा�चे मन:पूव�क �वागत!! नम�कार, मी ‘िबगी’, ‘�जा’चा मॅ�कॉट, �हणजे एक �कारे आप�या
सग#यांचाच �ितिनधी. सगळे �हणजे मुंबईला �व*ननगरी बनव+याम-ये जे जे हातभार लावतात, योगदान
दतेात, ते सगळेजण. �हणजेचलोक�ितिनधी, सरकारी कम�चारी, त2णआिण वयोव4ृ, ि5याआिण प6ुष,
या सग#या जनतेचा मी �ितिनधी आहे. मा8या नगरसेवक बधंभुिगिनंनो, आपले शहर अिधक चांगले,
सिुनयोिजत आिण आधिुनक ;हावे हे आपले �<येकाचे �व*न आहे आिण ते �<य=ात आण+याची धरुा
तमु> या हाती आहे. जनते> या आकां= ांची पूत�ता कर+यासाठी त�ु ही सव�तोपरी �य<नशील राहाल, अशी
माझी खाBीआहे.आ�ही �जा टीम तमु> या या काया�ला हातभार लावू इि>छतो. <याचाच एकभाग �हणून ही
पिु�तका तयार केलीअसूनयाम-ये त�ुहाला तमु> या �वासातउपयोगीअसणारी महFवाची मािहती समािवG
केलेलीआहे.

महा<मा गांधी यांनी िवकHIीकरणाचे महFव सांगताना � हटले होते कJ, “कHI सरकारची धरुा सांभाळणाKया
मोजL या लोकां> या बळावर लोकशाही ;यव�था चालू शकत नाही. लोकशाही ;यव�था गावागावात�या
लोकां> या सहभागािशवाय पूण�होऊ शकत नाही. लोकशाही ;यव�थेतले िनण�य ‘व2न खाली’ न;हे तर
‘खालून वर’ आले पािहजेत.” याचाच अथ�असा कJ जे काम �थािनक पातळीवर अिधक �भावीपणे करता
येते, ते �थािनक ;यव�थेवरच सोपवले पािहजे. जर कHIीय प4तीने �शासनाचा कारभार चालला तर
�शासकJय यBंणा आिण सव�सामाOय लोक यां> यात अतंर िनमा�ण होते. � हणूनच नगरसेवक हे महFवाचे
लोक�ितिनधीआहेत, मुंबई> या िवकासाची धरुा सांभाळणारे िशलेदारआहेत.

बहृOमुंबई महानगरपािलका (एमसीजीएम) �थापन होवून 130 वषUझाली आहेत. वाढ<या वया�माणे
महापािलका अिधकािधक सW Jय होत जाते, अिधकािधक जबाबदाKया आिण नवनिवनआ;हाने पेल+यास
सX ज होत जाते. न;या जबादाKया पार पाड+यासाठी नवे कायदे करावे लागतात, िविवध सिम<यांचे गठन
आिण न;या काय�प4तZचा अवलंब करावा लागतो. यातूनच �शासकJय यBंणा अिधकािधक िवकिसत होत
जाते.

या पिु�तकेत मुंबई महानगरपािलके> या काय��णालीची सवा�गीण क2न िदली आहे. जनते> याओळख
िज;हा#याचे जे �\आहेत - पाणी परुवठा, िश=णआिण िनवासी सकंुले इ<यादी - <यां> यावर या प�ुतकात
अिधक खोलात िवचार केलेला आहे. बहृOमुंबई महानगरपािलकेची अिनवाय� कामे कोणती आिण
�वे>छािधन कामे कोणती याचीही मािहती या पिु�तकेत िदलेली आहे. �जा> या वतीने नगरसेवकांचे �गती
प�ुतकतयारकर+यात येते, <या> याकाय�प4तीची ही यािठकाणीक2न िदलीआहे.ओळख

नगरसेवक �हणून आप�या काय�कालात आिण <यानंतरही या प�ुतकाची आप�याला मदत होईल, अशी
आशा आहे. यासबंधंी अिधक मािहती जाणून घे+यासाठी �जा टीमशी ज2र सपंक� साधावा, ही िवनंती
(फोन: 65252729; इ-मेल: info@praja.org)

प�ुतका> या वाचन�वासासाठी शभुे>छा !
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�जा िव��त मंडळ व स�लागार

िव��त मडंळ

िनताई महेता
काय�कारी िव
�त, जा फाऊंडेशन,
उ�ोजक

समुगंली गाडा
स�ंथापक िव
�त, जा फाऊंडेशन;
उ�ोजक

अनजु भगवती
उ�ोजक

आयरीस मडेरा
िश�णिवषयक स�लागार, स"टर फॉर
िस%हील सोसायटी' या स�लागार सद�य

जमाल मकेलाई
परक)य चलनिवषयक स�लागार

िववेक असरानी
उ�ोजक

स�लागार

डॉ. सी. आर. �ीधर
िवपणन सशंोधन िवषयक
%यावसाियक

 ुव मु!ंा
उ�ोजक

जुजु बासू
जािहरात %यावसाियक

के. एम. एस. (टीटु) अहलुवािलया
नीलसन ओआरजी-माग�चे माजी
अ2य� आिण सीईओ

म�ुतफा डॉ* टर
कायदते4

राजन महेरा
उ�ोजक

डॉ. समुा िचटणीस
समाजशा54 आिण एसएनडीटी
िव�ापीठा' या माजी कुलगु9

िवनय सघंवी
उ�ोजक
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�जा टीम

िमिलदं 0 ह�के
क�पसचंालक
ि1याकंा शमा3
व:र<काय�= म%यव�थापक
मधुकर सानप
काय�= म%यव�थापक
अजंली �ीवा�तव
व:र<क�पअिधकारी
अ5 य पावनसकर
क�पसम>वयक
अनभुूित यादव
क�पअिधकारी
भुिमका मकवाणा
डेटा ए?ंीअिधकारी
द5 ता भोसले
डेटा ए?ंीअिधकारी
एकनाथ पवार
व:र<डेटासकंलनअिधकारी
गणशे जाधव
काया�लयीनसहा@यक
गणशे फुलसुदंर
डेटा तपासनीस
हमेाशंी िसगं
क�प अिधकारी
महशे भा�कर
डेटा तपासनीस
मोहमद सािजद
डेटा सकंलनअिधकारी
न8ता कामत
क�पअिधकारी
िनरद पढंरीपाडंे
द�तऐवजीकरणआिणदळणवळणअिधकारी
नहेा कोरी
डेटा ए?ंीअिधकारी

क

िनलम िमराशी
किनCडेटा िवDेषक
नू:ल ह;ड्डा
डेटा सकंलनअिधकारी
पूजा मोिहते
डेटा ए?ंीअिधकारी
पूजा वमा3
व:र<डेटासकंलनअिधकारी
1दीप िशदंे
व:र<लेखा िवभाग
1गती वाटवे
डेटा ए?ंीअिधकारी
पुनीत कौर
द�तऐवजीकरणआिणदळणवळणअिधकारी
राकेश गायकवाड
क�पसम>वयक
राकेश पोटे
डेटा सकंलनअिधकारी
र>मी कपूर
सहा@यक%यव�थापक (शासनआिण लेखा)
?र@ी वत3क
क�पअिधकारी
:िचता बाईत
डेटा ए?ंीअिधकारी
:पेश कुमार
काया�लयीनसहा@यक
िशवाली बागायतकर
क�पअिधकारी
�विAनल ठाकुर
डेटा तपासनीस
िवपुल घरत
डेटा शासन
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आभार

यासारखे तपशीलवार आिण मािहतीपूण& प�ुतक तयार कर'यासाठी अनेक लोकां+ या सहभागाची
आव.यकता असते, आिण �3येकाचे योगदान िततकेच मह5वाचे असते. िविवध िवषयांवरील मािहती
सकंिलत कर'यासाठी बहृ:मुंबई महापािलके+ या अिधका;यांनी मदत केली, 3यासाठी सव&�थम 3या सवा=चे
आभार.

�जा टीमने अथक मेहनत क>न ही पिु�तका तयार केली. नगरसेवकांना 3यां+ या काय&कालात उपय@ुसदंभ&
Aहणून या पिु�तकेचा वापर करता येईल, या उBेशाने �जा टीमचे पिु�तके+ या िनिम&तीसाठी मनापासून आिण
िनयोजनपूव&क काम केले.

या पिु�तके+ या िनिम&तीमCये Dी. पी. सी. िपसोळकर (माजी महापािलका मFु य लेखा प Gक, मुंबई),Iर
Dीमती मदृलु जोशी (माजी महापािलका सिचव, मुंबई) आिण अ:य मा:यवरांची बहJमोल मदत झाली, या
सवा=चेही आभार.

पढुील सव&जणां+ या अमू�य सहकाया&बBल 3यांचे आभार
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शासन �िN या उ� रदायी Oहावी या हेतूने आिण पG िनरपेG भूिमकेने �जा 1999 पासून काम करत आहे. नागIरकांनी
केवळ मतदानाचा हQ क बजाव'यापरुता राजकारणाचा िवचार करता कामा नये, तर शासन �िN येत सहभागी झाले
पािहजे. याच उBेशाने लोकांचे R ान आिण STीकोन िवकिसत क>न 3यांना सGम कर'यासाठी �जा काय&रत आहे.
नागरी �Uांवर अVयास करणे, �Uांबाबत जनजागतृी करणे आिण लोक�ितिनधी व शासन यांना हे �Uहाती घे'यास
�व�ृ करणे यावर �जा+ या कामाचा भर आहे.

सम�या
सशुासन हे आपले उिBTअसले तरी 3यापासून आपण खूप दूर आहोत. याला आपली Oयव�था आिण धोरणे यापेG ाही
लोक�ितिनधXकडील मािहतीचा अभाव आिण लोकां+ या वा�तवािवषयी सवंेदनशीलतेचा अभाव हे मFु यत: कारणीभूत
आहे. नागIरक आिण �थािनक �वराZ य स�ंथा यां+ यात �भावी आदान-�दान Oहावे याकIरता आव.यक साधने व
माCयमांचा अभाव आहे.

1जाचा 1ितसाद / 1जाD या कामाचे �वEप
सव[Gण-आधाIरत अVयास क>न �जा नागरी �Uांची मािहती नागIरक, माCयमे आिण �शासन यां+ यापय=त नेते.
कामा+ या �िN येतील \टुी आिण मािहतीची दरी भ>न काढून लोक�ितिनधXना आपले काम अिधक �भावीपणे करता
यावे यासाठी �जा सहा] य करते.

1जाची वाटचाल
� 1999: �जाने बहृ:मुंबई महानगरपािलकेसमवेत मुंबईतील पिहली ‘नागIरकांची सनद’ तयार केली.
� 2003: �जाने बहृ:मुंबई महानगरपािलकेसमवेत तN ार िनवारणासाठी ऑनलाईन तN ार व Oयव�थापन य\ंणा

तयार केली. तसेच पढुील वषा=मCये तN ारXचे ऑडीट केले.
� 2005: मुंबई महापािलकेचा कारभार कसा चालतो हे सामा:य नागIरकाला समजावे यासाठी िसटीझ:स हॅ'डबकु

तयार केले Z या+ या लाखाहbन अिधक �ती िवतIरत के�या आहेत.दोन
� 2008: �जा सवंाद आयोिजत केले, मुंबई+ या नागरी सम�या आिण सरुG ेचे मBुेयािवषयीचा िव�ततृ डाटा ‘िसटी

�कॅन’ नावाने ऑनलाईन सकंिलत केला, आिण आमदार व नगरसेवक यांचे वािष&क �गती प�ुतक जाहीर कर'यास
सdुवात केली.

� 2014: लोक�ितिनधXबरोबर 3यांची भूिमका व धोरणे या िवषयी काय&शाळा घेत�या, मुंबई महानगरपािलके�माणे
िद�ली नगर िनगम बरोबर कामाची सdुवात केली

� 2016: िद�ली मCये नगरसेवक आिण आमदारांचे �गती प�ुतक जाहीर केले.

1जा बFल

info@praja.org

1जा फाउंडेशन
मुबंई (हडे ऑिफस) : िवQ टोIरया िबि�डंग, , , िमंट रोड, फोट&,पिहला मजला अhयारी ग�ली
मुबंई 400001, : 022-6525 2729फोन

िद�ली : 901, 9 , िनम&ल टॉवर, 26 बाराखंभा रोड, िद�ली 110001,वा मजला नवी
फोन : 011-23321559.
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भाग 1 बृ.मु.ंम.न.पा (MCGM) व नगरसवेक

1.1 मुंबई महापािलकेची पा�&भमुी व महापािलका अिधिनयम

1.2 74वी घटनादdु�ती कायदा, राZ यघटनेची 12वी सूची आिण
महापािलका अिधिनयम 1881

1.3 वािष&क पया&वरण ि�थती अहवाल (कलम 63 बी )

1.4 सवलतीत िदले�या सेवांचा अहवाल (कलम 126 जी)]

1.5 MCGM आिण नगरसेवक

भाग 2 MCGM- सव3साधारण सभा आिण सिमUया

2.1 सव&साधारण सभेची बैठक (जीबीएम) (कलम 5)

2.2 वैधािनक सिमती

2.3 िवशेष सिम3या [कलम 38 ए]

2.4 सभाशाrाची आव.यकता

भाग 3 1V/ सम�या िवचारWयाची साधने

भाग 4 नमनुा 1V

भाग 5 अिधक वाचनासाठी सदंभ3आिण पु�तकसूची

फ

अनYु मिणका
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भाग 1 - बृ.मु.ंम.न.पा (MCGM) व नगरसवेक

1.1 मुबंई महापािलकेची पा�3भुमी व महापािलका अिधिनयम

मुंबई महानगरपािलका आिण ित+ याशी सबंिंधत कायदे यांचा उगम सतराOया शतका+ या मCयावर झा�याचे
लG ात येते. 3यामCये वेळोवेळी बदल होत होत आता आप�याला मिहती असले�या �व>पातील
महापािलका मुंबई कायदा N मांक 3,1888 (मुंबई महापािलका कायदा) यानसुार अि�त3वात आला.
बदल3या काळानसुार आिण मुंबई+ या आकांG ा व िवकासिवषयक गरजांना अन>ुप असे बदल sा
कायtामCये आिण महापािलके+ या �व>पातही कर'यात आले.

अनेकिवध सम�या आिण अडचणXचा सामना क>न MCGM ने आपले अि�त3व अबािधत राखले आहे, हे
इथे आवजू&न नuदवले पािहजे. अगदी राZ य सरकारनेही महापािलकेवर आपले अिधप3य िनमा&ण केले नाही.
याबाबतीत कायदा तR व महापािलकेचे अVयासक Aहणतील कv कायtात तशी तरतूद नस�याने राZ य
सरकारला महापािलकेवर आपला वरचwमा िनमा&ण करता आला नाही. परतंु कायtामळुेच माहापिलकेची
�वाय� ता अबािधत रािहली असे Aहणता येणार नाही, कारण कायदा पािठशी नसेल तर सरकारला आदशे
काढून आपले इिxसत साCय करता आले असते. पण MCGM या दशेभरातील आघाडी+ या �थािनक
�वराZ य स�ंथेची अगंभूत ताकद, ितची मू�ये इतकv �भावी आहेत कv 3यामळुे असे काही घडले नाही. मा\
1984मCये �थमच महापािलकेवर �शासक नेमला गेला. 3यामळुे सेवांची अमंलबजावणी हो'यास आिण
�क�पांची पूण&ता कर'यास वेग आला.

3यानंतर अनेक िदवस, मिहने आिण वष[उलटली आिण 3यातून MCGM ची आ� ाची सरंचना अि�त3वात
झाली. ही सरंचना सतत िवकिसत होत आहे आिण मुंबई+ या बदल3या गरजा आिण आकांG ांना
सामाव'याचा ितचा �यास रािहला आहे.

नोट: मुंबई महानगरपािलकाचा MCGM Administrative
Setupचा चाट�प<ृ= . 49 वर पहा

1.2 74वी घटनादु:�ती कायदा रा[ यघटनचेी 12वी सूची आिण 1881, महापािलका अिधिनयम

अ. 74वी घटनादु:�ती कायदा

िदनांक 1 जून 1993 रोजी लागू झाले�या कायtातील भाग 9 अ अ:वये शहरी भागातील �थािनक �वराZ य
स�ंथांना घटना3मक दजा&िमळाला आहे.

या तरतदुीने दोन �कार+ या य\ंणा अि�त3वात आ�याः
अ) �थािनक शासन य\ंणा (कलम 243 Q यू) आिण
ब) िनयोजन य\ंणा (कलम 243 झेड एQ स व 243 झेड ई)
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नगरपािलका या नावाने �चिलत असले�या शहरी �थािनक �वराZ य स�ंथां तीन �कार+ या आहेत:
अ) नगरपचंायत - पारपंIरक G े\ासाठी A हणजे Z या भागांचे गावातून नगरात >पांतर झाले आहे अशा

भागांसाठी
ब) नगर पIरषदा - लहान आकारां+ या शहरी भागांसाठी
क) महानगरपािलका - मोठ्या आकारां+ या शहरी भागांसाठी

�थािनक �वशासनाची अशी य\ंणा िनमा&ण कर'याची जबाबदारी कलम 243 Q यू {ारे राZ य सरकारांवर
सोपव'यात आलेली आहे. पण शहरी G े\ात जर असा भाग असेल कv जेथे, महापािलकेने tावया+ या सेवा
3या भागातील एखाtा औtोिगक स�ंथेकडून िद�या जात आहेत अथवा िद�या जाणार आहेत, तर
राZ यपाल अशा भागाला औtोिगक वसाहत Aहणून जािहर क>शकतात. अशा भागासाठी महापािलका
गिठत करणे बधंनकारक नाही.

ब. रा[ यघटनचेी 12वी सूची

नागरी/शहरी �थािनक �वराZ य स�ंथांची 18 काय[काय असावीत हे राZ यघटने+ या 12Oया सूचीमCये
(कलम 243 ड~�यू) नमूद केले गेले आहे. ही काय[पढुील�माणेः

1. नागरी िनयोजन तसेच शहराचे िनयोजन
2. जिमनीचा वापर आिण इमारतXचे बांधकाम यांचे िनय\ंण
3. आिथ&क व सामािजक िवकासाचे िनयोजन
4. र�ते व पूल
5. घरगतुी, औtोिगक व Oयापारी कारणांसाठी पाणी परुवठा
6. साव&जिनक आरोhय, �व+ छतेची जोपासना आिण घन कचरा Oयव�थापन
7. आग िनय\ंणा+ यासेवा
8. नागरी वने, पया&वरणाचे जतन आिण सवंध&न
9. समाजातील दबु&ल घटकांचे, अपगं आिण गतीमंद Oय@Xचे िहत जोपासणे
10. झोपडप�ी सधुारणा व िवकास
11. शहरातील गIरबी िनमू&लन
12. बगीचे, मैदाने अशा सिुवधांची शहरामCये तरतूद करणे
13. सां�कृितक, शैG िणक आिण कला3मक अगंांचे सवंध&न
14. �मशान व दफनभूमी आयोजन, वीजेवरील �मशानभूमीची Oयव�था
15. गरुांचे गोठे उभारणे आिण �ा'यांशी Nू र वाग'याला अटकाव करणे
16. ज:म व म3ृयू नuदणी आिण अ:य आकडेवारीची नuद ठेवण
17. र�3यावरील िदवे, वाहनतळ, बस थांबे आिण साव&जिनक सोयी+ या अ:य सिुवधा उभारणे
18. खाटीकखाने व कातडीचे कारखाने यांचे िनय\ंण
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महाराw�ातील महापािलकां+ या कारभाराचे िनय\ंण करणारे कायदे पढुील�माणेः
अ) मुंबई महा पािलका कायदा, 1888नगर
ब) महाराw�महा पािलका 1949नगर कायदा
क महाराw�महापािलका) आिण नगरपIरषदा कायदा, 1965

क महापािलका कायदा कलम 61 व 63 म य̂े नमदू केलेली महापािलकेची अिनवाय3 आिण
�वेD छािधन कत3̀ये / कायa

� अिनवाय3कत3̀ये [कलम 61 (23)]

अ) नाली व गटारी, साव&जिनक शौचालये, मतुा;या, या आिण अशा सिुवधांचे बांधकाम, दखेभाल आिण
�व+ छता

ब) साव&जिनक आिण खाजगी कारणांसाठी पाणी परुवठा कर'यासाठी सिुवधांचे बांधकाम व दखेभाल
क) मैला वाहतूक व िव�हेवाट आिण राख व टाकाऊ कचरा अशा इतर गिल+ छ पदाथा=ची िव�हेवाट लावणे
ड) धोकादायक व�3यांचे पनुव&सन करणे, हािनकारक वन�पती काढून टाकणे आिण सव&�कार+ या

उप�वी गोTी कमी करणे
इ) मतृांचे दहन कर'या+ या जागांचे िनयमन करणे आिण या कारणांसाठी नOया जागांची तरतूद करणे
फ) ज:म आिण म3ृयू नuदणी करणे;
� बॉA बे OहॅQ सीनेशन अॅQ ट 1877 नसुार साव&जिनक लसीकरण तरतूद

ग) धोकादायक आजार / साथXचा �सार रोख'यासाठी व �ितबधंासाठी उपाययोजना करणे;
� साव&जिनक >hणालये आिण दवाखाने उभारणे आिण साव&जिनक वैtकvय सेवा द'ेयासाठी इतर

उपाययोजना करणे
ह) साव&जिनक बाजार आिण क� लखाने यांचे बांधकाम व दखेभाल करणे आिण सव&बाजार आिण

क� लखा:यांचे िनयमन करणे
ज) ग:ुहेगारी व धोकादायक धtंांचे िनयमन करणे
के) अिhनशामक दलाची Oयव�था उभारणे आिण जीिवत व िव� हानीचे आगीपासून सरंGण करणे
ल) धोकादायक इमारती व जागां सरुिGत करणे िकंवा पाडून टाकणे
म) साव&जिनक र�ते, मोठे व लहान पूल, कॉजवे आिण अशा सिुवधांचे बांधकाम, दखेभाल, बदल आिण

सधुारणा करणे
न) साव&जिनक र�3यांसाठी �काशयोजना, पाणी परुवठा व सफाई करणे
ओ) र�ते, पूल व इतर साव&जिनक जागांवरील अडथळे दूर करणे
प) र�3यांचे नामकरण करणे आिण मालम� ांना N मांक दणेे
य) �ाथिमक िशGणासाठी योhय �कारे शाळांची उभारणी करणे, अनदुाने दणेे [राZ य सरकार+ या इमारत

िनधी तरतदुी+ या �वाधीन - 3यावेळी अमंलात असले�या शासकvय अनदुान िनयमांनसुार]
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र) महापािलका काया&लय आिण सव&साव&जिनक �मारके आिण महापािलकेकडील मालम� ा यांची
दखेभाल करणे;

स) मुंबई शहर महापािलका (सधुारणा) कायदा, 1933 नसुार लादलेली अिनवाय&कत&Oये, मुंबई शहर
सधुारणा ��ट ह�तांतरण कायदा, 1925 या कायtाखाली आिण मुंबई शहर सधुारणेसाठी गिठत
िव��त मंडळाचे अिधकार, कत&Oये, मालम� ा आिण दािय3वे ही महापािलकेला ह�तांतIरत के�यास.

ट) बहृ:मुंबईची सधुारणा करणे

� �विववेकाधीन कत3̀ये [कलम 63 (19)]

अ) झोपडप�ी सधुारणा आिण अtयावत करणे;
� शहरी भागातील गIरबी िनमू&लन;

ब) कलम 61 + या ( ) उपकलमात िनिद&TशैG िणक उिBTांखेरीज इतर उिBTांची पूत&ता करणे;Q यू
क) �ंथालये, स�ंहालये / कला-दालन, जीवशाrीय आिण �ाणीशाrीय स�ंह यांची उभारणी, दखेभाल,

आिण 3याकIरता मदत करणे;
ड) साव&जिनक उtाने आिण मैदाने उभारणे आिण 3यांची दखेभाल करणे;
इ) र�3यां+ या कडेला आिण इतर\ वGृलागवड करणे, 3यांची दखेभाल करणे;
फ) इमारती आिण जिमनी यांचे सव[Gण करणे;
ग) िववाह नuदणी करणे;
ह) जनगणना करणे;
ज) मा:यवर Oय@Xसाठी मानप\ तयार करणे आिण 3यांना मानप\ �दान करणे;
ल) साव&जिनक िठकाणी िकंवा साव&जिनक मनोरजंना+ या िठकाणी सगंीत उपल~ध करणे;
म) नागIरकां+ या सोयीसाठी �ॅम, �ॅकलेस �ॅम अथवा य\ंावर चालणा;या अ:य वाहतूक सिुवधेचे

बांधकाम, खरदेी, सयंोजन, दखेभाल, िव�तार आिण Oयव�थापन करणे;
न) नागIरकां+ या सोयीसाठी वीज व गॅस या उज[ची खरदेी, दखेभाल, Oयव�थापन यासह परुवठा करणे

अथवा या उजा&सवलती+ या दरात द'ेयासाठी उपाययोजना करणे;
य) वर नमूद केले�या कारणांसाठी �थावर वा जगंम मालम� ा सपंािदत करणे, 3याकIरता पूव&तपासणी,

सव[Gण, परीGण करणे, इमारती बांधणे िकंवा 3यात अन>ुप बदल क>न घेणे, यासाठी लागणा;या
खचा&चा समावेश राहील;

र) अशी कोणतीही कंपनी िकंवा सहकारी सोसायटी िज+ या सेवा, �3यG व अ�3यGपणे, महापािलकेला
आप�या कत&Oयांची पूत&ता कर'यासाठी उपयोगी पडतील, अशा कंपनी अथवा सहकारी सोसायटी
यांचे मया&िदत दािय3वाचे भाग,महापािलकेला, राZ य सरकार+ या पूव&मंजरुीने आिण राZ य सरकार+ या
अटी व शत�+ या आधीन राहbन, घेता येतील;

व) यापूव�अtाप Z यांचा उ�लेख झालेला नाही अशा आिण साव&जिनक सरुG ा, आरोhय, सिुवधा वा
मािहती यांचा परु�कार करणा;या अ:य उपाययोजना करणे; [( ) साव&जिनक समारभं, मनोरजंनाचेएल
काय&N म यांना मदत दणेे; अशा काय&N मां+ या खचा&साठी िदलेली एकि\त रQ कम एका आिथ&क वषा&त
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>पये एक लाख पेG ा िकंवा राZ य सरकारने िनधा&Iरत क>न सरकारी गॅझेटमCये जाहीर केले�या
रQ कमेपेG ा, अिधक असता कामा नये.

स) महापािलकेला, अटी व शत�ंचा आधीन राहbन, आिण महापािलकेला योhय वाटतील अशा िनय\ंण
आिण पय&वेGण यां+ या तरतदुी क>न, बे�ट (बीईएसटी) + या कम&चा;यां+ या वैtकvय सेवांसाठी
dhणालय उभार'यासाठी वा चालव'यासाठी, महाराw�साव&जिनक िव��त Oयव�था अिधिनयम या
कायtाखाली नuदणीकृत स�ंथेला योगदान दतेा येईल.

1.3 वािष3क पया3वरण ि�थती अहवाल (कलम 63 बी )

MMC कायtातील कलम 63बी अ:वये �3येक वष�31 जलुै+ या आत आय@ुांनी बहृ:मुंबई G े\ाचा मागील
आिथ&क वषा&तील पया&वरण पIरि�थतीसबंधंी, राZ य सरकारने वेळोवेळी िनिद&Tकेले�या प�ती�माणे तयार
केलेला, अहवाल महापािलकेसमोर सादर केला पािहजे.

1.4 सवलतीत िदले�या सवेाचंा अहवाल कलम 126 जी( )

माननीय आय@ुिकंवा Oयव�थापक, यापैकv जे लागू असेल 3यांनी, �थायी सिमतीला िकंवा बहृ:मुंबई िवtुत
परुवठा आिण पIरवहन किमटी(बे�ट)ला अदंाजप\कvय अहवाल सादर करताना, खालील सेवांमCये
िदले�या सवलतXची मािहतीही tावी. िकती सवलती िद�या, कशा �कारे िद�या, सवलत कशी उभी केली
आिण 3याचा लाभ कोण3या समाज घटकांना झाला, याची मािहतीही यामCये समािवTकरावी. सेवा
पढुील�माणेः

अ) पाणी परुवठा आिण मलिन�सारण
ब) कचऱयाची सफाई, वाहतूक आिण िव�हेवाट
क) साव&जिनक वाहतूक आिण
ड) र�3यावरील िदवे

सूचनाः एखादी सेवा द'ेयाचा सपंूण&खच&, Aहणजे ितची काय&वाही, दखेभाल, कज&फेड या सवा=चा खच&जेOहा
सबंिंधत सेवेतून िमळणा;या उ3प:नापेG ा अिधक असेल तेOहा ती सेवा सवलतीत िदली जाणारी सेवा आहे
असे समजले जाते.

�थायी सिमती िकंवा बहृ:मुंबई िवtुत परुवठा आिण पIरवहन किमटी, या�माणे जे योhय असेल 3या य\ंणेने
या अहवालाचे परीGण क>न तो, आप�या िशफारसी अस�यास 3यासह, महापािलकेसमोर सादर
करावा.
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1.5 MCGM आिण नगरसवेक

MCGM मधील नगरसवेकाचंी पाfता आिण अपाfता ( 14 16कलम आिण नसुार)

MCGM मधील नगरसवेकाचंी पाfता ( 14कलम नसुार)
अ) एखादी Oय@v Z या �भागातून नगरसेवकपदासाठी िनवडणूक लढवत आहे 3या �भागा+ या मतदार

यादीत नाव असणे आव.यक आहे, तरच ती िनवडणकुvस पा\ समजली जाते.

MCGM कलम 16 नसुार नगरसवेकाचंी अपाfता
1) एखादी Oय@v नगरसेवक पदासाठी अपा\ समजली जाते, जर ती Oय@v;

अ अ:य कोण3याही कायtाने अपा\ ठरवली गेली असेल
i) राZ या+ या िवधानसभा िनवडणकुांसाठी अमंलात असले�या त3कालीन कायtानसुार: तसेच,

जर Oय@vचे वय एकवीस वष[पूण&असेल, तर Oय@vचे वय पचंवीस पेG ा कमी आहे या कारणाने
कोणीही Oय@v अपा\ ठरवली जावू नये;

ii) महाराw�राZ या+ या िविधमंडळाने समंत केले�या कायtानसुार; िकंवा [(अ) जर महाराw�
महापािलका (सधुारणा) कायदा, 1970, मधील कलम 2 लागू झा�यापासून, सदर Oय@vला या
कायtातील कलम 153 अ (2) खाली िकंवा भारतीय दडं िवधान मधील कलम 505 (3) खाली
िशG ा झालेली असेल:
तसेच, ग:ुहा िस�झा�यापासून सहा वषा=+ या कालावधीसाठी अपा\ हो'याची िशG ा िदलेली
असेल; िकंवा

अअ) कलम 18-1 अ नसुार काया&लयातून / सभागहृातून िनwकािसत केलेले असेल आिण िनwकािसत
केले�या तारखेपासून पाच वषा=चा कालावधी पूण&झालेला नसेल; िकंवा

ब) भारतीय :याय Oयव�थेने नैितक अध:पतना+ या कारणाने िशG ा सनुावली असेल, आिण िशG ा
सनुाव�यापसून सहा वष[कालावधी पूण&झालेला असेल; िकंवा

बअ) दोनपेG ा अिधक अप3ये असतील.
क) � ेिसडे:सी टाउ:स इनसो�Oहनसी अॅQ ट,1909 कायदा 1909 + या कलम 103 अ खाली िकंवा

�ोिOहजनल इनसो�Oहनसी अॅQ ट, 1920 + या कलम 73 खाली िदवाळखोर Aहणून घोिषत
िकंवा पनुघ�िषत केलेले असेल; िकंवा

ड) महापािलकेला tायची थकबाकv, परतफेडीची िवशेष सूचना िद�यानंतरही अदा केलेली नसेल;
िकंवा

इ) �3यG वा अ�3यGपणे, �वत: िकंवा अ:य पाट&नर Oय@vला, महापािलका िकंवा 3यां+ या वतीने
कं\ाट िकंवा नोकरीचा लाभ िमळत असेल;

फ) �3यG वा अ�3यGपणे, �वत: िकंवा अ:य पाट&नर Oय@vला, महापािलका िकंवा 3यां+ या वतीने,
जागा वा जमीन करार, िकंवा कोण3याही कराराचा िहतधारक Aहणून लाभ वा िह�सा िमळत
असेल; िकंवा
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फअ)नगरसेवक Aहणून िनवडून आ�यानंतरदखेील, महानगरपािलकेशी सबंिंधत असले�या
कोण3याही कामात, वैयि@क नावे िकंवा �वत: भागीदार असले�या Oयावसाियक कंपनी+ या
माCयमातून, Oयावसाियक सबंधं ठेवलेले असतील;

फब) तसेच, जे नगरसेवक नागरी अिधकारां+ या काय&वाहीसाठी िकंवा लोकां+ या तN ार
िनवारणासाठी मोफत सेवा दते असतील, 3यांना ही अपा\तेची तरतूद लागू असणार नाही.

म) जर Oय@v िवधानसभा िकंवा लोकसभा सद�य असेल.
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भाग 2. MCGM – सव3साधारण सभा आिण सिमUया

2.1 सव3साधारण सभेची बैठक (जीबीएम) 5(कलम )

मुंबई महापािलके+ या सव&साधारण सभेची बैठक Aहणजे िनवडून आले�या सव&लोक�ितिनधXची Aहणजेच
227 नगरसेवकांची आिण 5 नामांिकत सद�य बैठक. दर मिह:याला सव&साधारण सभेची एक बैठक होते.
महापौर या सभेचा िदवस, िठकाण व वेळ ठरवतात. िवशेष बैठकvचे आयोजन केले अस�यास, 3यासबंधंी
महापौर िकंवा उपमहापौर िकंवा या दोघां+ या अनपुि�थतीत �थायी सिमतीचे अCयG पदावरील Oय@v ितला
योhय वाटेल अशा वेळी, पण एकूण नगसेवकांपैकv एक-ष�मांश नगरसेवकां+ या सहीने बैठकv+ या
आयोजनाला पाठXबा / समंती दश&वणाऱया प\ासह, िवशेष बैठकvची िवनंती

MCGM

सव&साधारण सभा (जीबीएम)

वैधािनक सिमUया
1. �थायी सिमती ( 42-49कलम )
2. बे�ट सिमती ( 49 -49कलम ए आय)
3. सधुार सिमती ( 50-50कलम एफ)
4. िशGण सिमती ( 50 - 50कलम जी आर)
5. 17 �भाग सिम3या ( 50कलम टीटी)

वृ5 1ािधकरण

िवशेष सिमUया
1. �थाप3य सिमती (शहर),
2. �थाप3य सिमती (उपनगर)े,
3. साव&जिनक आरोhय सिमती,
4. बाजार व उtान सिमती,
5. िवधी, महसूल व सव&साधारण

िवषय सिमती,
6. मिहला व बालक�याण सिमती

1. ए, बी आिण ई
2. सी आिण डी
3. एफ/दिGण आिण एफ/उ� र
4. जी/उ� र
5. जी/दिGण
6. एच/पूव&आिण एच/पि�म
7. के / पूव&
8. के / पि�म
9. एल

10. एम/पूव&
11. एम/पि�म
12. एन
13. पी/उ� र
14 पी/दिGण
15. आर/मCय आिण आर/उ� र
16. आर/दिGण
17. एस आिण टी
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सादर करतात. सव&बैठका नागIरकांसाठी ख�ुया राहतात, �3येक बैठकvची नोटीस सव&सद�यांना िकमान
सात िदवस आधी िदली जाते.

बैठक चालू असताना कोण3याही वेळी, जर सभागहृात उपि�थत नगरसेवकांची सFं या, अCयG महोदयांना
ध>न, एकूण नगरसेवकां+ या सFं ये+ या एक-पचंमांश पेG ा कमी भरत असेल, तर ही बाब अCयG
महोदयां+ या िनदश&नास आणून दतेा येऊ शकते, 3यानंतर अCयG महोदय चालू बैठक कर'याचा िनण&य घेऊ
शकतात, आिण 3यांना सोयीची वाटेल अशा अ:य िदवशी व वेळी अ:य िदवशी बैठक घे'याचे जाहीर क>
शकतात. अशा बैठकvत �लंिबत रािहले�या िवषयांवर तहकूब बैठकvत चचा&केली जावी, आिण जर तहकूब
बैठक गणपूत�अभावी प:ुहा तहकूब करावी लागली तर कामकाजाचे िवषय 3यापढुील बैठकvत, जरी यावेळी
गणपूत�झाली नाही तरी, चच[ला घेतले जावेत.

� सिमUया व UयाDं या भूिमका

अ) महापािलका वेळोवेळी आव.यक सिम3यांचे गठन क> शकते (यासबंधंी केले�या
िनयमावलीबरहJकुम), सव&साधारण सभे+ या सद�यांमधून या सिम3या गिठत होतात, आिण
महापािलका 3यां+ यावर िविशTकाय[, चौकशी व अहवाल दणेे, मत�दश&न करणे व कायtात
बसणाऱया या�व>पा+ या अ:य कामांची जबाबदारी सोपवू शकते.

ब) महापािलका वेळोवेळी सव&साधारण सभे+ या सद�यांतून आव.यक िवशेष िवषय सिम3यांचे गठन क>
शकते, या सिम3यां+ या कामा+ या जबाबदा;या व अिधकार हे ठरावा{ारा िनि�त केले जातात.
महापािलका असेही ठरवू शकते कv सभासदांनी आपले सबंिंधत िवषयांिवषयीचे �Uव मBुे�थम 3या
3या सबंिंधत सिमतीला सादर करावेत आिण 3यां+ या िशफारसXसह महापािलकेला सादर करावेत.

क) महापािलकेने कमाल 25 �भाग सिम3यांचे गठन करावे आिण यामCये एकमेकां+ या शेजारील वॉडा=ना
जोडून �यावे.

िबगर सरकारी स�ंथांना मा:यता द'ेयासबंधंी, सद�य Aहणून 3यांना नामिनद[िशत कर'यासाठी आव.यक
पा\ता आिण नामिनद[िशत कर'याची प�ती ठरव'यासबंधंीचे िनण&य राZ य सरकारने ठरवून िदले�या
िनयमानसुार घेतले जातील

अ) मा:यता�ा�आिण नuदणीकृत आिण कामाचा िकमान पाच वष[अनभुव असलेले वैtकvय
Oयावसाियक;

ब) िनव�ृ �ाCयापक, अCयापक, मFु याCयापक इ3यादी िकमान पाच वष[िशGण तR Aहणून कामाचा
अनभुव असलेली Oय@v;

क) िकमान पाच वष[कामाचा अनभुव असलेले सनदी लेखापाल वा लेखा परीGक;
ड) मा:यता�ा�स�ंथेतून इंिजिनअरXग पदवी �ा�आिण औtोिगक G े\ात कामाचा िकमान पाच वष[

अनभुव असलेली Oय@v;
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इ) विकलीचा िकमान पाच वष[अनभुव असलेली, िकंवा मा:यता�ा�िवtापीठातून िशकलेली पदवी
धारक Oय@v आिण कायदा G े\ात कामाचा िकमान पाच वष[अनभुव असलेली Oय@v;

फ) महापािलकेत मFु य अिधकारी िकंवा सहा] यक आय@ुपदावर िकमान पाच वष[कामाचा अनभुव
असलेली Oय@v, िकंवा महापािलका आय@ुAहणून कामाचा दोन वष[पूवा&नभुव असलेली Oय@v;

ग) महानगरपािलकेत िकंवा नगरपIरषदते िकमान पाच वष[कामाचा अनभुव असलेली Oय@v, आिण मुंबई
साव&जिनक :यास अिधिनयम, 1950 कायtाखाली नuदणीकृत �वयसंेवी स�ंथेत कामाचा िकमान
पाच वष[अनभुव असलेली Oय@v

2.2 वैधािनक सिमती

1 �थायी सिमती कलम 42( )

�थायी सिमतीची �थापना

42. �थायी सिमती+ या सद�यांमCये मCये 26 (सOवीस) नगरसेवक, अिधक एक नगरसेवक (िशGण
सिमती अCयG पदिस�सद�य Aहणून) असतील.

43. 1) महानगरपािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर+ या पिह�या बैठकvत एि�लमCये आप�या एकूण(
सद�यांतून 26 (सOवीस) नगरसेवकांची नेमणूक �थायी सिमती सद�य Aहणून करले.

(2) िशGण सिमतीचे अCयG �थायी सिमतीचे पदिस�सद�य असतील
अ) आप�या कामकाजासाठी �थायी सिमतीची बैठक महानगरपािलके+ या मFु य काया&लयात होते.

महापािलकेची िहशोब छाननी करणे आिण इतर कामांसाठी आव.यक ते िनयम वेळोवेळी कर'याचे
अिधकार सिमतीला आहेत (लेखी िनयमवाली+ या आधार)े. �थायी सिमतीची आठवड्यातून एक
बैठक होते व आव.यकतेनसुार अिधक बैठका घेत�या जाऊ शकतात.

ब) मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 मधील सधुारणांनसुार �थायी सिमतीचे काय&G े\
पढुील�माणेः

कामाची य̀ाhी
1. �थायी सिमतीला वािष&क अदंाजप\काचे िनयमन कर'याचे अिधकार आहेत.
2. िविवध िवकासकामांची ट�डस&मागवणे.
3. िवtमान करारप\ांमCये आव.यक बदल व सधुारणा करणे.
4. महापािलका आय@ुांना आप�या जबाबदाऱयांची पूत&ता कर'यास साहा] य करणे, महापािलका

मFु य व अितIर@लेखापाल यांची नेमणूक वा बडतफ�करणे.
5. MCGM खा3यातून पैसे काढणे
6. महापािलके+ या मालम� ेची िव�हेवाट लावायची अस�यास सबंिंधत कामास मंजरुी दणेे
7. पाणी व सांडपाणी Oयव�थापनासबंधंी आकारणी+ या िनयमात सधुारणा / बदल करणे
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8. �थायी सिमती महापािलका आय@ुांना उ� रदायी नाही, तर सिमती अCयGांना उ� रदायी
आहे. MCGM ची ही एक अ3यतं मह5वाची वैध व घटनामा:य सिमती आहे.

�थायी सिमती+ या काय&N मपि\के मधील ��तावांवर �थायी सिमती 30 िदवसां+ या आत िनण&य घेईल,
अ:यथा �थायी सिमतीची मंजरुी �ाsधरली जाईल.

2 सधुार सिमती कलम 49 ए( )

महानगरपािलका कायtातील तरतदुXना आिण अटी व शत�ंना अनसु>न सधुार सिमती गिठत करले. ही
सिमती शहर सधुारणेचे काम करले.

� 49 सिमतीमCये अCयG क>न 26 सभासद असतात.बी

� 49 सधुार सिमती+ या सद�यांची िनव�ृ ीइ
) सधुार सिमतीचे िनA मे (1/2) सद�य दर वष�एि�ल मिह:या+ या एक तारखेला दपुारी बाराअ

वाजता िनव�ृ होतील.
) �थायी, सधुार, बे�ट आिण िशGण या सिम3यातील कोणते सद�य एक वषा&नंतर िनव�ृ होणारब

हे लॉट प�तीने (िच�्या टाकून) आिण माच&मिह:या+ या एक तारखे+ या आधी आिण सिमती
अCयG ठरवतील तशा Iरतीने िनवडले जातील.

) उव&Iरत वषा=मCये Z यांचा सवा&िधक काय&काल झालेला आहे असे सद�य या कलमाखाली िनव�ृक
होतील:तसेच जे सद�य प:ुहा िनवडून आलेले असतील 3यांचा काय&कालावधी मोजताना तो
परत िनवडून आले�या िदवसापासून मोजावा.

कामाची य̀ाhी
�3येक मािसक बैठकvत �शासनाकडून आलेले ��ताव, महानगरपािलकेशी झालेला प\Oयवहार,
नगरसेवकांची प\े आिण ‘ठरावाची सूचना’ याखाली सद�यांनी िवचारलेले �Uयां+ यािवषयी िवचारिविनमय
होईल.

मुंबई महापािलका अिधिनयम मधील कलम 49 (सी) नसुार, जर िवशेष बैठक घे'यासाठी लेखी िवनंतीआय
केली गेली असेल, तर अशी सिमती अCयGांना अशी बैठक बोलवावी लागेल आिण या िवशेष बैठकvत सदर
सिमतीतील चार पेG ा कमी सद�य उपि�थत असता कामा नयेत.

सधुार सिमतीला आपले अिधकार व काय[इतर अशा कोण3याही योhय वाटणा;या सिमतीकडे सपुूद&करता
येतील Z या सिमती+ या सद�यांमCये मCये सधुार सिमतीचे सद�य असतील.
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3 मुबंई िवiुत पुरवठा व प?रवहन सिमती (बे�ट सिमती) [कलम 50]

बे�ट सिमती आप�या कामकाजासाठी बे�ट किमटी िमटXग हॉल, बे�ट भवन, मFु यालय या िठकाणी बैठक
घेते आिण 50 (डी)(1) अ:वये आप�या जबाबदा;यांची पूत&ता कर'यासाठी िनण&य घेते. मुंबई
महानगरपािलका अिधिनयमातील कलम 4 अ:वये गिठत झालेली बे�ट सिमती आपले अदंाजप\क बजेट
(सी) �माणे करते. बे�ट सिमतीमCये 17 सद�य असतात. िनवडणूक �िN या पूण& झा�यावर
महानगरपािलकेची जी सवा&त पिहली बैठक होते 3यामCये महापािलका बे�ट सिमतीसाठी 16 सद�यांची
िनवड करते. �थायी सिमती+ या अCयGपदावरील Oय@v ही बे�ट सिमतीची पदिस�सद�य असते आिण
महापािलके+ या मते �शासकvय कामकाजाचा व पIरवहन वा िवtुत परुवठा िवभागाचा अनभुव िकंवा
इंिजिनअरXग, औtोिगक, Oयावसाियक, िव� ीय वा कामगार सबंधंी कामाचा अनभुव व Gमता असले�या
सद�यांमधून इतर 16 जणांची िनवड केली जाते. यामCये िकमान 1 सद�य नगरसेवक असला पािहजे, बाकv
सद�य नगरसेवक नसले तरी चालते.

कामाची य̀ाhी
1 बे�ट सिमतीची बैठक बे�ट भवन मFु यालयातील बे�ट सिमती िमटXग हॉल येथे होईल, सिमती या.

बैठकv+ या कामकाजाचे िनयम िनि�त करले कलम 50 (डी) (1)]
2. बे�ट सिमतीची बैठक दर पधंरा िदवसांनी होईल. आव.यकते�माणे याखेरीजही बैठक बोलावता

येईल. (बे�ट अडंरटेिकंगचे सिचव �3येक बैठकvची नोटीस काढतील. 3यामCये बैठकvची तारीख,
वेळ, िठकाण आिण चच[चे िवषय हे तपशील िदले जातील. ही नोटीस सव&सद�यांना 3यां+ या िनवासी
प5यावर पाठवली जाईल.)

3. महापौरांशी िवचारिविनमय क>न बे�ट अडंरटेिकंगचे सिचव बे�ट सिमती+ या पिह�या बैठकvचा
िदवस व वेळ िनि�त करतील (एम एम सी िनयम 2007)

4. महापािलका आय@ुिकंवा महाOयव�थापक यांनी, अथवा सिमती+ या तीन वा अिधक सद�यांनी
िवशेष बैठकvसाठी लेखी �वाGरीकृत िनवेदन िदले असता, बे�ट सिमती अCयGांना िवशेष बैठक
बोलवावी लागेल. असे िनवेदन िमळा�यापासून 48 तासां+ या आत बैठक बोलावून सबंिंधत िवषयावर
चचा&होईल. [कलम 50 (डी) (2) (सी)]

5. बे�ट सिमती बैठकv+ या गणपूत�साठी 7 सद�य उपि�थत असणे आव.यक आहे. [कलम 50 (डी) (2)
(डी)]

6. महापािलका आय@ु आिण 3यां+ या अनपुि�थतीत 3यांनी अिधकृत �ितिनधी Aहणून िनवडलेले
सचंालक िकंवा उपाय@ु, िकंवा महाOयव�थापक आिण 3यां+ या अनपुि�थतीत 3यांनी अिधकृत
�ितिनधी Aहणून िनवडलेले कोणतेही अिधकारी, 3यां+ या वतीने बैठकvत हजर राहbशकतील आिण
चच[त सहभागी होऊ स@vल. पण 3यांना मतदान कर'याचा िकंवा ��ताव मांड'याचा अिधकार
असणार नाही. [कलम 50 (डी) (3)]
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7. मुंबई महापािलका अिधिनयम, कलम 4 नसुार बे�ट सिमती हे एक महानगरपािलका �ािधकरण आहे.
बजेट सी बाबत सव&िव� ीय अिधकार बे�ट सिमतीला आहेत. बे�ट अडंरटेिकंगचे महाOयव�थापक हे
बे�ट सिमती आिण महानगरपािलका यां+ या दखेरखेीखाली काम करतील. महाOयव�थापक बे�ट
अडंरटेिकंगचे सव& कामकाज पाहतील आिण स�ंथे+ या आिथ&क बाबXसह, स�ंथेची दखेभाल,
काय&वाही, �शासन आिण िवकास काय&Gम हो'यासाठी काम करतील

8. (कलम 460 ए). बे�ट अडंरटेिकंग सबंधंीचे सवा&िधकार स�ंथेचे महाOयव�थापक / बे�ट सिमती /
महानगरपािलका यां+ या हाती असतील. बे�ट अडंरटेिकंग+ या कम&चा;यांसाठी रजा, भिवwय िनधी
सेवा िनयम इ3यादी ठरव'याचा अिधकार बे�ट सिमती आिण महानगरपािलका यांना असेल (कलम
460 Oही). >. 10 लाख वरील खचा&ची कं\ाटे मंजूर कर'याचा अिधकारही बे�ट सिमतीला असेल.
महाOयव�थापक अदंाजप\क तयार क>न ते सिमती+ या मंजरुीसाठी सादर करतील, आिण तेच
अदंाजप\क सूचनांसाठी �थायी सिमतीला, आिण महानगरपािलकेला मंजरुीसाठी सादर करतील
[कलम 126 (ए), 126 (बी), 127].

4 50िश5 ण सिमती [कलम जी]

सदर कायtामधील आिण त3कालीन लागू असले�या इतर कोण3याही कायtातील �ाथिमक
िशGणाबाबत+ या तरतदुXना �भावीपणे अमंलात आण'यासाठी महापािलकेकडून िशGण सिमतीची
�थापना केली जाईल. िशGण सिमतीमCये 26 सद�य असतील, यापैकv 22 सद�य नगरसेवक असतील
आिण 4 सद�य नगरसेवक नसले�या Oय@v असतील. नगरसेवक नसले�या सद�यांची नेमणूक करताना
अशी Oय@v िनवडली जाईल -
अ) िजचे नाव महापािलका िनवडणकुv+ या मतदार यादीमCये असेल;
ब) जी महापािलकेकडून मा:यता�ा�असले�या िवtापीठाची पदवीधर असेल;
क) िजला पाच वष[शैG िणक स�ंथेत अCयापन िकंवा �शासकvय कामाचा अनभुव असेल; आिण
ड) महानगरपािलकेने जी पा\ता िनधा&Iरत केलेली असेल ती या Oय@vकडे असेल.

कामाची य̀ाhी
1 िशGण सिमतीची बैठक महानगरपािलके+ या मFु यालयात होईल, सिमती या बैठकv+ या कामकाजाचे.

आिण आप�या िनय\ंणा खालील शाळां+ या Oयव�थापनाचे िनयम िनि�त करले.
2. िशGण सिमतीची दर मिह:यातून एक बैठक होईल.

िशGण सिमती सद�यांची िनव�ृ ी [कलम 50के]
1. िशGण सिमतीचे िनA मे (1/2) नगरसेवक सद�य दर वष�एि�ल मिह:या+ या एक तारखेला दपुारी बारा

वाजता िनव�ृ होतील.
2. �थायी, सधुार, बे�ट आिण िशGण या सिम3यातील कोणते सद�य एक वषा&नंतर िनव�ृ होणार हे लॉट

प�तीने (िच�्या टाकून) आिण माच& मिह:या+ या एक तारखे+ या आधी आिण सिमती अCयG
ठरवतील तशा Iरतीने िनवडले जातील.
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3) उव&Iरत वषा=मCये Z यांचा सवा&िधक काय&काल झालेला आहे असे सद�य या उप कलम (1)खाली
िनव�ृ होतील:

तसेच Z यांची फेरिनवड झाली असेल 3या सद�यांचा काय&कालावधी मोजताना तो परत िनवडून आले�या
िदवसापासून मोजावा.

वॉड&सिमती+ या कामांवर महापािलकेचे दखेरखे व िनय\ंण असेल, िह कामे पढुील�माणे;

1. महापािलकेशी सबंिंधत पाणीपरुवठा, नालेOयव�था, �व+ छता, पूर िनय\ंण इ. �थािनक
आव.यक सेवांसबंधंी नागIरकां+ या तN ारXची जलद सनुावणी;

2. िविवध िवभागांतील �तव आय@ुांना सादर हो'यापूव�3याचे िनयोजन व खचा&ची तरतूद
यावर िवचारिविनमय करणे व िशफारसी दणेे;

3. वॉड&सिमती+ या G े\ातील पाच लाख dपयांपय=त आिण महापािलके+ या अदंाजप\कात
मंजरुी असले�या �क�पांना �शासकvय समंती आिण िव� ीय मंजरुी दणेे.

5 1भाग सिमती [ कलम 50 टीटी]

�थािनक �वराZ य स�ंथांचा कारभार िवक�ि�त आिण �शासन अिधक लोकिभमखु कर'यासाठी नवी
घटनादdु�ती कर'यात आली. 3यानसुार मुंबई महापािलक कायदा, 1988 मCये 50 टीटी हे नवे कलम
टाक'यात आले आहे. �भाग सािम3यांिवषयी+ या या कलमा�माणे मुंबई महापािलके+ या काय&G े\ात 16
�भाग सिम3या तयार कर'यात आ�या आहेत. या सिम3यांमCये �भागाखाली येणा;या सबंिंधत वॉडा&तील
नगरसेवक सभासद आहेत. तसेच नगरसेवकांनी िनद[िशत केलेले व �भाग सिमती+ या G े\ात समाजसेवेचे
काम करणा;या �वयसंेवी स�ंथांचे कमाल तीन सद�य या सिमतीचे सभासद असतात.

अ) �भाग सिम3यांचा कालावधी हा महानगरपािलके+ या कालावधी इतका असेल.
ब) पिह�या बैठकvमCये िनवडून आलेले नगरसेवक आप�यामधील एका सद�याची िनवड सिमती+ या

अCयGपदासाठी करतील व िह �ितिनधी पढुील वषा&तील पिह�या बैठकvपय=त अCयGपदाचा
काय&भार सांभाळेल.

क) वॉड& सिमती+ या अCयGपदावरील Oय@vचे नगरसेवकपद Z याGणी रBबातल होईल / सपंेल
3यावेळपासून ती Oय@v अCयGपदाव>न दूर झाली असे समजले जाईल.

ड) अCयGपदा+ या काय&काळातच एखादी Oय@v अCयGपदाव>न दूर झाली तर वॉड&सिमती नOया
अCयGाची िनवड करले.

ही िनवड आधी+ या अCयGा+ या उव&Iरत िश�लक का] का&लावधी िजतका असेल िततQ या कालावधीसाठी
असेल.
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�3येक �भाग सिमतीत पढुील सद�य असतील;

1. �भागाखाली येणा;या सबंिंधत वॉडा&तील नगरसेवक
2. �भाग सिमतीखाली येणा;या G े\ातील �भाग अिधकारी
3. नगरसेवकांनी कलम (ए) अ:वये िनद[िशत केलेले व �भाग सिमती+ या G े\ात समाजकाय&करणा;या

�वयसंेवी स�ंथांचे कमाल तीन सद�य, असे सद�य या सबंिंधत �भागातील मतदार Aहणून नuदलेले
असणे गरजेचे आहे. याखेरीज �वयसंेवी स�ंथांची िनवड, ित+ या सद�यांची आव.यक पा\ता,
नामिनद[शाची काय&प�ती या बाबी राZ य सरकारने िनद[िशत के�या�माणे असतील;

सिमतीची कामे
1. मुंबई महापािलके+ या कायदा, 1888 + या दdु�तीप�ात समािवTकेले�या कलम 50 टीटी मधील

उपकलम 8 नसुार �भाव सिम3यांवर पढुील कामांची जबाबदारी सोपव'यात आली आहे;
i. र�ते व चौकांचे नवे ठरवणे व बदलणे
ii. आकि�मक गरजांसाठी तरतूद Aहणून िदलेला नगरसेवक िनधी आिण अदंाजप\कvय

तरतदुीनसुार िवकासकामांसाठी िमळणारा िनधी यांतून कोणती कामे करायची याचे िनयोजन
iii. �व+ छता राख'यासाठी सूचना / ��ताव
iv. बाजारा+ या दdु�तीसाठी सूचना / ��ताव
v. र�3यां+ या दdु�तीसाठी सूचना / ��ताव
vi. शाळा व महापािलका इमारती+ या दdु�तीसाठी सूचना / ��ताव

2. कोण3याही उप-कलमात तशी तरतूद नसली तरी तसा ठराव क>न महापिलका ितला योhय वाटेल
असे अिधकार व जबाबदा;या सिमतीला दऊे शकते.

3. �भाग सिम3यांची �भाग काया&लयात मिह:यातून िकमान एक बैठक होणे जdरीचे आहे.
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2.3 िवशेष सिमUया [ 38 ए ]कलम

अ) महानगरपािलका वेळोवेळी आप�या सद�यांमधून िवशेष सिम3या तयार क>शकते आिण िवशेष
ठराव क>न 3यांचे अिधकार व जबाबदा;या िनि�त क>शकते. या{ारे या सिम3यां+ या जबाबदा;यांच
िनि�ती केली जाते आिण 3यां+ याशी सबंिंधत िवषय सव&�थम या 3या 3या सिमतीसमोर सादर केले
जातात व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर केले जातात.

ब) मुंबई महानगरपािलका कायtातील कलम 38 ए (1) खाली पढुील सहा िवशेष सिम3या तयार के�या
गे�या आहेत;
1. �थाप3य सिमती (शहर)
2. �थाप3य सिमती (उपनगर)े
3. साव&जिनक आरोhय सिमती
4. बाजार व उtान सिमती
5. कायदा, महसूल व सव&साधारण िवषय सिमती
6. मिहला व बाल क�याण सिमती

कामाची य̀ाhी
1. महानगरपािलकेचे सिचव महापौरांशी िवचारिविनमयाने िवशेष सिमती+ या पिह�या बैठकvचा िदवस व

वेळ िनि�त क>न बैठक बोलावतात (MMC िनयम 2007).
2. एखाtा सिमतीचे अCयG 3यां+ या िवचाराने आिण तसेच महापौर वा महापािलका आय@ुां+ या

सूचनेनसुार आिण तसेच िकमान पाच पेG ा अिधक सिमती सद�यां+ या मागणीनसुार िवशेष बैठक घेऊ
शकतात. अशी सूचना आ�यानंतर चार िदवसा+ या आत अCयGांनी बैठक घेणे ज>रीचे आहे.

3. सिमतीचे कामकाज कर'यासाठी िकमान 9 सद�यांची गणपूत�सFं या (कोरम) िनि�त केला आहे.

6 �थापUय सिमती (शहर)

अ) MMC कायtातील कलम 38 ए (1) अ:वये महापािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर ित+ या
सद�यांतून �थाप3य सिमती (शहर)चे गठन क>शकते. या सिमतीत 36 सद�य असून िवशेष
महापािलका सिमतीचे अिधकार, कामे व जबाबदाऱया िनि�त क>शकते. सबंिंधत िवषय व �U
सव&�थम सिमतीसमोर सादर केले जावेत व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर केले
जावेत अशी सूचना महापािलका दऊे शकते.

कामाची य̀ाhी
1. शहर अिभयतंा िवभाग आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U
2. हाय�ॉिलक अिभयतंा िवभाग आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U

16 मुंबई महानगरपािलका नगरसेवक मािहती पिु�तका भाग 1
2 2017आव�ृ ी -

MAKING DEMOCRACY WORK

3. अिhनशामक दल आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U
4. साव&जिनक सरुिGतते+ या STीने मह5वाचे इतर �U
5. परवाना िवभाग - साव&जिनक सरुिGततेसाठी असले�या िनयमां+ या अमंलबजावणी सदंभा&ने
6. वॉड&�तरीय अिधकारी िवभाग आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U(मालम� ा)
7. कामांची तपासणी

* MMC कायtातील सनद IX व X कIरता हाय�ॉिलक इंिजिनअरXग िवभागाशी सबंिंधत �U�थायी
सिमती+ या अख3याIरत येतात (सदंभ&- C.R. No. 2488, िदनांक 15 माच&1973).

** िदनांक 8 मे 1930 चा महानगरपािलका ठराव N मांक 1175 मधील पIर+ छेद N मांक 5 मCये Aहटले
आहे - �थाप3य सिमतीने शहरात िविवध िठकाणी जी कामे चालतात 3यां+ या तपासणीसाठी,
आय@ुांचे िदनांक 11 जानेवारी 1930 रोजीचे प\ N . एम सी 54 – सी, यामCये नमूद केले�या
काय&प�तीचा अवलंब करावा, अशी सूचना केलेली आहे.

अिभयतंा िवभागा' या पुनबाTधणीला आता मंजुरी िमळा�याने, स2या अि�तUवात असले�या
नालीआिण र�ते इUयादी सिमतीतून नवी अिभयतंा सिमती गठीत करावी लागेल. सदर सिमतीचे
गठन कलम 38 ए नुसार होईल. महापािलका कलम 66 नुसारआपले अिधकार सिमतीला सुपूद�
क9शकेल. आिण पूण�सिमती व ितचे काही सद�य िमळून शहरातील कामांची तपासणी
कर[यासआिणआव\यकतेमाणेआयु]ांशी सपंक�क9नकामाचे अहवाल माग[यास, काहीही
हरकत नसावी. मा^ महापािलकेतील किन<कम�चारी िकंवा कं^ाटदार यांचे जबाब या
सिमतीकडून घेतले जाणार नाहीत. तर महापािलका आयु]ांना सबंिंधत कामाम2ये चौकशीची
आव\यकताअस�याचे िनदश�नासआणूनदतेील.

7 �थापUय सिमती (उपनगर)े

अ) MMC कायtातील कलम 38 ए (1) अ:वये महापािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर ित+ या
सद�यांतून �थाप3य सिमती (उपनगर)ेचे गठन क> शकते. या सिमतीत 36 सद�य असून
महापािलका सिमतीचे अिधकार, कामे व जबाबदाऱया िनि�त क>शकते. सबंिंधत िवषय व �U
सव&�थम सिमतीसमोर सादर केले जावेत व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर केले
जावेत अशी सूचना महापािलका दऊे शकते.

कामाची य̀ाhी
1. शहर अिभयतंा िवभाग आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U
2. अिभयतंा िवभाग *आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U
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3. अिhनशामक दल आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U
4. साव&जिनक सरुिGतते+ या STीने मह5वाचे इतर �U
5. परवाना िवभाग - साव&जिनक सरुिGततेसाठी असले�या िनयमां+ या अमंलबजावणी सदंभा&ने
6. वॉड&�तरीय अिधकारी िवभाग आिण 3या+ याशी सबंिंधत �U(मालम� ा)
7. कामांची तपासणी

* MMC कायtातील सनद IX व X कIरता हाय�ॉिलक इंिजिनअरXग िवभागाशी सबंिंधत �U�थायी
सिमती+ या अख3याIरत येतात (सदंभ&- C.R. No. 2488, िदनांक 15 माच&1973).

** िदनांक 8 मे 1930 चा महानगरपािलका ठराव N मांक 1175 मधील पIर+ छेद N मांक 5 मCये Aहटले
आहे - �थाप3य सिमतीने शहरात िविवध िठकाणी जी कामे चालतात 3यां+ या तपासणीसाठी,
आय@ुांचे िदनांक 11 जानेवारी 1930 रोजीचे प\ N . एम सी 54 – सी, यामCये नमूद केले�या
काय&प�तीचा अवलंब करावा, अशी सूचना केलेली आहे.

अिभयतंा िवभागा' या पुनबाTधणीला आता मंजुरी िमळा�याने, स2या अि�तUवात असले�या
नालीआिण र�ते इUयादी सिमतीतून नवी अिभयतंा सिमती गठीत करावी लागेल. सदर सिमतीचे
गठन कलम 38 ए नुसार होईल. महापािलका कलम 66 नुसारआपले अिधकार सिमतीला सुपूद�
क9शकेल. आिण पूण�सिमती व ितचे काही सद�य िमळून शहरातील कामांची तपासणी
कर[यासआिणआव\यकतेमाणेआयु]ांशी सपंक�क9नकामाचे अहवाल माग[यास, काहीही
हरकत नसावी. मा^ महापािलकेतील किन<कम�चारी िकंवा कं^ाटदार यांचे जबाब या
सिमतीकडून घेतले जाणार नाहीत. तर महापािलका आयु]ांना सबंिंधत कामाम2ये चौकशीची
आव\यकताअस�याचे िनदश�नासआणूनदतेील.

8 साव3जिनक आरोjय सिमती

अ) MMC कायtातील कलम 38 ए (1) अ:वये महापािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर ित+ या
सद�यांतून साव&जिनक आरोhय सिमतीचे गठन क> शकते. या सिमतीत 36 सद�य असून
महापािलका सिमतीचे अिधकार, कामे व जबाबदाऱया िनि�त क>शकते. सबंिंधत िवषय व �U
सव&�थम सिमतीसमोर सादर केले जावेत व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर
केले जावेत अशी सूचना महापािलका दऊे शकते.

कामाची य̀ाhी
1. िकंग एडवड&मेमोIरयल >hणालय आिण सेठ गोवध&नदास सुदंरदास मेिडकल कॉलेज, ससंग&ज:य

रोगांवर उपचार करणारे क�तरुबा >hणालय, महानगरपािलके+ या दवाखा:यात वैtकvय मदत, गरीब
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लोकांना वैtकvय व निस=गची घरपोच मदत, ल�िगक आजार, टीबी वरील उपचार आिण
महानगरपािलकेने आिथ&क साहा] य िदले�या सव&वैtकvय स�ंथां - यां+ यासबंधंीचे �U

2. आरोhय िवभाग (र�ते सफाई, सवंध&न इ3यादी) सबंधंी �U, मेकॅिनकल शाखेचे जे �U�थाप3य
सिमती+ या अख3याIरत येतात ते वगळून आरोhयाचे सव&�U.

9 बाजार आिण उiान सिमती

अ) MMC कायtातील कलम 38 ए (1) अ:वये महापािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर ित+ या
सद�यांतून बाजार व उtान सिमतीचे गठन क>शकते. या सिमतीत 36 सद�य असून महापािलका
सिमतीचे अिधकार, कामे व जबाबदा;या िनि�त क> शकते. सबंिंधत िवषय व �Uसव&�थम
सिमतीसमोर सादर केले जावेत व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर केले जावेत
अशी सूचना महापािलका दऊे शकते.

कामाची य̀ाhी
महानगरपािलकेने MMC कायtातील कलम 38 ए मधील उपकलम (1) नसुार केले�या महापािलका ठराव
N मांक 46, िदनांक 11 मे 1999 मCये िवशेष सिम3यां+ या Z या जबाबदाऱया व कामे िनि�त केली आहेत
3यानसुार.

1. बाजार आिण खाटीकखाने िवभाग, उtान िवभाग

10 िवधी, महसूल आिण सव3साधारण िवषय सिमती

अ) MMC कायtातील कलम 38 ए (1) अ:वये महापािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर ित+ या
सद�यांतून िवधी, महसूल आिण सव&साधारण िवषय सिमतीचे गठन क>शकते. महापािलका या
सिमतीचे अिधकार, कामे व जबाबदा;या िनि�त क> शकते. सबंिंधत िवषय व �Uसव&�थम
सिमतीसमोर सादर केले जावेत व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर केले जावेत
अशी सूचना महापािलका दऊे शकते.

कामाची य̀ाhी
महानगरपािलकेने MMC कायtातील कलम 38 ए मधील उपकलम (1) नसुार केले�या महापािलका ठराव
N मांक 46, िदनांक 11 मे 1999 मCये िवशेष सिम3यां+ या Z या जबाबदा;या व कामे िनि�त केली आहेत
3यानसुार.
अ) महानगरपािलका कायदा आिण इतर कायदे यांचा अ:वयाथ&लावणे आिण कायtात बदल करणे,

महानगरपािलका �शासना+ या सव&िनयम, िनयमावली व पोटिनयम सबंधंी िवषय
1. करआकारणी आिण सकंलन िवभाग
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2. िनवडणूक िवषयी
3. जकात काया&लय
4. लेखा िवभाग
5. परवाना िवभाग – परवा:यातून जमा केले�या महसलुाशी िनगडीत �Uांसबंधंाने
6. इतर िवशेष सिम3यां+ या अख3याIरत न येणारे इतर सव&साधारण िवषयावरील सव&�U

11 मिहला व बाल क�याण सिमती

अ) MMC कायtातील कलम 38 ए (1) अ:वये महापािलका सव&साधारण िनवडणकुांनंतर ित+ या
सद�यांतून मिहला व बाल क�याण सिमतीचे गठन क>शकते. या सिमतीत 36 सद�य असून
महापािलका सिमतीचे अिधकार, कामे व जबाबदा;या िनि�त क>शकते. सबंिंधत िवषय व �U
सव&�थम सिमतीसमोर सादर केले जावेत व सिमती+ या िशफारशXसह महापािलकेसमोर सादर केले
जावेत अशी सूचना महापािलका दऊे शकते.

कामाची य̀ाhी
महानगरपािलकेने MMC, 1888 कायtातील कलम 38 ए मधील उपकलम (1) नसुार केले�या
महापािलका ठराव N मांक 46, िदनांक 11 मे 1999 मCये िवशेष सिम3यां+ या Z या जबाबदा;या व कामे
िनि�त केली आहेत 3यानसुार.
1. स�ंहालये, जलतरण तलाव आिण खेळ सकंुले
2. �सूतीगहृे, आरोhय क��े आिण कुटुंब िनयोजन
3. आयपीपी - IPP V.
4. पूव&�ाथिमक िशGण
5. महानगरपािलका �ाथिमक शाळांमCये पोषक आहार परुवठा
6. ल�िगक आजारां+ या िनय\ंणासाठी �ितबधंा3मक उपाययोजना

12 वृ5 1ािधकरण

अ) वGृ तोडणे व योhय �माणात वGृ लागवड कर'याचे काम वGृ �ािधकरण काया&लय (�ी ऑथोIरटी)
उtान िवभागामाफ&त करते. दरवष�31 ऑQ टोबर पय=त िकंवा 3यापूव�अदंाजप\क तयार करते आिण
ते महानगरपािलकेला अिंतम मंजरुीसाठी पाठवते. महानगरपािलकेने 1976 मCये वGृ �ािधकरण
काया&लयाची सdुवात केली. यामCये 13 नगरसेवक सद�य आिण 10 नेमलेले सद�य आहेत.
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सिमतीचे नाव सद�याचंी सkं या गणपूतl

सव&साधारण सभा

�थायी सिमती

सधुार सिमती

बे�ट सिमती

227 नगरसेवक
+ 5 नामिनद[िशत
नगरसेवक

सिमती अCयGासह
26 नगरसेवक अिधक
1 (अCयG िशGण
सिमती अिधकारामळुे)

26 नगरसेवक

17 सद�य अिधक 1
(अCयG �थायी
सिमती अिधकारामळुे)

एकूण नगरसेवक
सFं ये+ या एक-
पचंमांश, बैठकvचा
पढुील िदवस ठरवून
बैठक तहकूब होते

9 सद�य

9 सद�य

7 सद�य

पूव�सूचनचेा कालावधी: Uयेक सभेसाठी
िकमान कामकाजाचे सात िदवस आधी

वैधािनक सिमUया

िशGण सिमती 26 सद�य, यापैकv
22 नगरसेवक
असलेले आिण 4
नामिनद[िशत सद�य

9 सद�य

तmा : MCGM सिमती तmा (सिमUया noी5 पेात)1

मािसक

दर आठवडा

मािसक

दर पधंरवडा

बैठक िदवस व वेळ

मािसक

�थाप3य सिमती
(शहर)

36 सद�य

सिमती अCयGासह
9 सद�य

�थाप3य सिमती
( )उपनगरे

36 सद�य सिमती अCयGासह
9 सद�य

मािसक

मािसक

िवशेष सिम3या
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आपले कामकाज पूण&कर'यासाठी महानगरपािलका पािलके+ या मFु य काया&लयात बैठक घेते आिण
वेळोवेळी व आप�याला योhय वाटेल अशा �कारे कलम ए नसुार या बैठकvची नोटीस काढणे, 66 ,
जागा Oयव�थापन आिण तहकूब यासबंधंी िनयम ठरवते व कलम नसुार िवषय सादर करणे �U, 36 ,
िवचारणे व 3यांची उ� र दणेे यासबंधंाने िनण&य घेते.

आपले कामकाज पूण&कर'यासाठी �थायी सिमती पािलके+ या मFु य काया&लयात बैठक घेते आिण
वेळोवेळी कलम 49 नसुार अशा बैठकvसबंधंी िनयम ठरवते आिण आप�याला योhय वाटेल अशा �कारे
महापािलके+ या जमाखचा&ची छाननी करते.

आपले कामकाज पूण&कर'यासाठी सधुार सिमती पािलका मFु यालयात बैठक घेते आिण वेळोवेळी
कलम (49 आय) नसुार या बैठकvसबंधंी िनयम ठरवते.

आपले कामकाज पूण&कर'यासाठी बे�ट सिमती बे�ट भवन मFु यालया+ या सभागहृात बैठक घेते,
आिण वेळोवेळी कलम डी नसुार या बैठकvसबंधंी िनयम ठरवते( ) (1) .

आपले कामकाज पूण&कर'यासाठी िशGण सिमती पािलके+ या मFु य काया&लयात बैठक घेते आिण
वेळोवेळी या बैठकvचे Oयव�थापनासाठी व आप�या अख3याIरतील शाळांचे Oयव�थापनासाठी
आप�याला योhय वाटेल अशा �कारे कलम पी नसुार िनण&य घेते50 .

कामकाजाचे िवषय

शहर अिभयतंा िवभाग आिण 3यासबंधंीचे �U. अिभयतंा िवभाग आिण 3यासबंधंीचे �U(फ@G े\ीय).
अिhनशामक दल आिण 3यासबंधंीचे �U. सामािजक सरुG ेसबंधंी इतर �U. परवाना िवभाग व 3यांचे
सामािजक सरुG े+ या STीने लागू केलेले िनयम. वॉड&अिधकारी - मालम� ा िवभाग आिण 3यासबंधंीचे
�U. बांधकामाचे परीGण.

शहर अिभयतंा िवभाग आिण 3यासबंधंीचे �U. अिभयतंा िवभाग आिण 3यासबंधंीचे �U(फ@G े\ीय).
अिhनशामक दल आिण 3यासबंधंीचे �U. सामािजक सरुG ेसबंधंी इतर �U. परवाना िवभाग व 3यांचे
सामािजक सरुG े+ या STीने लागू केलेले िनयम.
वॉड&अिधकारी - मालम� ा िवभाग आिण 3यासबंधंीचे �U. बांधकामाचे परीGण.
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सिमतीचे नाव सद�याचंी सkं या गणपूतl

िवशेष सिम3या

साव&जिनक आरोhय
सिमती

36 सद�य सिमती अCयGासह
9 सद�य

मािसक

बैठक िदवस व वेळ

मािसक

मािसक

मािसक

िवधी, महसूल आिण
सव&साधारण िवषय
सिमती

36 सद�य सिमती अCयGासह
9 सद�य

मािसक

मिहला व बाल
क�याण सिमती

36 सद�य सिमती अCयGासह
9 सद�य

बाजार व उtान
सिमती

36 सद�य सिमती अCयGासह
9 सद�य

वGृ �ािधकरण
सिमती

13 नगरसेवक
सद�य आिण 10
नामिनद[िशत सद�य
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सातवे िकंग एडवड&मेमोIरयल हॉि�पटल व सेठ गोवध&नदास सुदंरदास मेिडकल कॉलेज, ससंग&ज:य
रोगांसाठी क�तरुबा >hणालय, महापािलके+ या बाsदवाखा:यातील वैtकvय मदत, गIरबांना 3यां+ या
घरी द'ेयात येणारे वैtकvय व शDुषुािवषयक सहा] य, ग�ुरोगाचे दवाखाने, Gयरोग �ितबधंक स�ंथा
आिण महानगरपािलकेकडून आिथ&क सहा] य िमळणारी कोणतीही वैtकvय स�ंथा यासबंधंीचे सव&�U.
आरोhय िवभाग (र�3यांची सफाई, सडंास, मतुारी वगैर�ची सफाई, इ3यािद ध>न) �थाप3य सिमती+ या
अिधकारG े\ात येणारे यांि\कv िवभागासबंधंाचे �Uवगळून

महापािलका कायदा आिण महापािलका �शासनाशी सबंिंधत इतर कायद,े िनयम, िनयमाव�या यांचे
�पTीकरण आिण दdु�ती सबंिंधत सव&�Uः मू�यांकन व सकंलन िवभाग, िनवडणकुvसबंधंी िवषय,
ऑQ �ाय काया&लय, लेखा िवभाग, परवाना िवभाग-परवा:यातून जमा महसलुासबंधंी �U, इतर िवशेष
सिम3यां+ या काय&कG ेत न येणारे इतर सव&�U.

कामकाजाचे िवषय

झाडे पाडणे आिण योhय सFं येने वGृलागवड करणे यासाठी उtान िवभागातफ[वGृ �ािधकरण मदत
करते. दरवष�ऑQ टोबर मिह:याचा
31 तारखेला िकंवा 3यापूव�वGृ �ािधकरण आपले अदंाजप\क तयार करते आिण महापािलकेकडे
मंजरुीसाठी पाठवते.

स�ंहालये, जलतरण तलाव आिण िN डासकंुले. �सूतीगहृे, आरोhय क��, कुटुंब िनयोजन, पूव&�ाथिमक
िशGण, महापािलका शाळांमCये पूरक पोषण आहार िवतरण, िलंगसांसिग&क आजारांसाठी
�ितबधंा3मक उपाययोजना

बाजार आिण क� लखाने िवभाग, बगीचा िवभाग
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2.4 सभाशाpाची आव>यकता

मदृुल िव जोशी.
माजी महानगरपािलका िचटणीस

आप�या भारत दशेाचे एक �मखु औtोिगक व Oयावसाियक क�� असले�या आिण महाराw�ाची
आिथ&क राजधानी असले�या मुंबई महानगरीचे नगरसेवक Aहणून काय&रत असणे अ3यतं बहJमानाचे
आहे sापेG ाही ते पद दीघ&काळपय=त िटकवणे हे जा�त आOहाना3मक आहे. .

नागIरकां+ या सबंिंधत िवभागातील िविवध सम�या 3यांचे �U 3यांनी िनवडून िदले�या, ,
नगरसेवकांमाफ&त मांडले जावेत 3यांचे िनराकरण Oहावे आिण 3यांना मूलभूत नागरी सेवासिुवधा,
उपल~ध OहाOयात अशी नागIरकांची अपेG ा असते हे �Uसबंिंधत नगरसेवक एकट्याने सोडवू.
शकत नाहीत 3यासाठी चचा& िकंवा िवचारांची दवेाणघेवाण आव.यक असते अनेक Oय@Xचे. ,
सहकाय&लागते अनेक Oय@v एकि\तपणे एखाtा सम�येवर चचा&क>न 3यावर कायदशेीर िनण&य.
घे'याकIरता एक\ बसतात 3यालाच सभेचे आयोजन केले असे सबंोिधले जाते सभांमCये चच[त.
अVयासू व�ृ ीने सहभाग घेणे अपेिGत असते 3यासाठी कायदा व िनयम sांची सखोल मािहती.
असणे अ3यतं गरजेचे असते.

मुंबई महानगरपािलके+ या सयुोhय कामकाजाकIरता मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम सन' ' 1888
मCये अि�त3वात आला 3यामCये आव.यकतेनसुार व काळान>ुप वेळोवेळी फेरफार कर'यात.
आले महानगरपािलके+ या कायtामCये महानगरपािलकेची कत&Oये व ती कशी पार पाडावीत.
sाबBल+ या तरतदुी आहे आिण sा तरतदुी अमंलात कशा आणाOयात sाची मािहती िनयमांमCये
आहे महानगरपािलकेचा कायदा राZ य शासना+ या अख3याIरत आहे तर िनयम हे. ,
महानगरपािलका �वतः तयार करते.

महानगरपािलकेचे वग�करण दोन भागांमCये कर'यात येते लोक�ितिनधी. 1) (Deliberative
wing) 2) (Executive Wing).व अिधकारी मुंबई महानगरपािलकेमCये महापौर व आय@ुया दोन
पदां{ारे �ित�ा व अिधकार sांचे सतंलुन राखले जाते महापौर sा पदावरील Oय@vस.
महानगपािलके+ या सभांची धरुा सांभाळावी लागते तसेच शहराचा �थम नागIरक या ना3याने.
महापौर साव&जिनक समारभंांमCये मह5वाची भूिमका बजावीत असतात महानगरपािलका आय@ुहे.
काय&कारी �मखु असतात लोक�ितिनधी हा िवभागातील नागIरक व महानगरपािलका sां+ यातील.
दवुा असतात महानगरपािलके+ या िविवध कामांबाबत िनण&य घेणे महानगरपािलकेला सोयीचे Oहावे.
A हणून िवषयवार िविवध सिम3यांची नेमणूक कर'यात येते sा सव&सिम3यांवर िविवध पG ांचे.
सद�य असतात अिधिनयमांमCये वैधािनक व िवशेष सिम3यांचा अतंभा&व आहे वैधािनक. .
सिम3यांमCये �थायी सिमती सधुार सिमती मुंबई िवtुत परुवठा व पIरवहन सिमती व िशGण, ,
सिमती sांचा समावेश आहे िवशेष सिम3यांमCये �थाप3य सिमती शहर �थाप3य सिमती. ( ),
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( ), , ,उपनगरे साव&जिनक आरोhय सिमती बाजार व उtान सिमती िवधी सिमती व मिहला व बाल
क�याण सिमती sा सहा सिम3यांचा अतंभा&व आहे.

74 , 2000 .Oया घटना दdु�ती+ या अनशुगंाने �भाग सिम3यांची सन मCये �थापना झाली मुंबई
महानगरपािलकेमCये एकूण �भाग सिम3या अि�त3वात आहेत िनवा&िचत सद�य आिण1 . 227 57
नामिनद[िशत सद�य मुंबई महापािलकेत आहेत.

मुंबई महानगरपािलके+ या सभेची िकंवा कोण3याही सिमती+ या सभेची सद�यांना आगाऊ लेखी
सूचना दणेे कायtानसुार बधंनकारक आहे 3यामCये सभेचा िदवस वेळ व �थान नमूद करणे. ,
आव.यक असते 3याचबरोबर सभेची काय&N मपि\का व सहप\े सद�यांना घरपोच करणे हेही.
बधंनकारक आहे काय&N मपि\केवरील िवषय हे सिंG��व>पात असतात तर तेच िवषय. ,
सहप\ामCये सिव�तरणे असतात महानगरपािलका व ित+ या िविवध सिम3यां+ या सभांचे.
Oयव�थापन महानगरपािलका िचटणीस करतात िचटणीसांकडून वेळोवेळी येणारी सव&कागदप\े.
नगरसेवकांनी सिव�तरपणे अVयासून सभांना वेळ+ यावेळी उपि�थत राहणे अपेिGत असते Z ये�.
व अनभुवी नगरसेवक सभेमCये कसे वागतात चच[मCये कसा सहभाग घेतात मBुेकसे मांडतात, , ,
sाचे बारकाईने िनरीGण करणेही आव.यक असते नगरसेवकांना सामा:यतः तीन पात²यांवर.
काम करावे लागते शहरा+ या Z या िवभागातून िनवड झाली असेल 3या िवभागा+ या नागरी- 1)
�Uांकडे िवशेष लG दऊेन तेथील �ितिनिध3व करणे Z या राजकvय पG ातफ[िनवड झालेली, 2)
असेल 3या पG ा+ या Cयेयधोरणांनसुार वत&णूक करणे आिण महानगरपािलकेचा व ित+ या3)
सिमतीचा सद�य Aहणून नागरी िनण&य�िN येत सहभागी हेणे.

साव&ि\क िनववडणकुvनंतरची महानगरपािलकेची पिहली सभा बोलाव'याचे अिधकार
महानगरपािलका आय@ुांना आहेत नंतर+ या सव&सभा बोलिव'याचा अिधकार महापौरांना आहे. .
महापौरां+ या अनपुि�थतीत उप महापौर व दोघां+ याही अनपुि�थतीत ते अिधकार �थायी-
सिमती+ या अCयGांना आहेत अिधिनयमा�माणे महानगरपािलकेची �3येक मिह:याला िकमान. ,
एक सभा भरावीच लागते वत&मानप\ात �िस�ी दऊेन िनि�त केलेली सभा कधीही रBकरता येत.
नाही सभा स>ुहो'यापूव�आव.यक ती गणसFं या नसेल तर सभा स>ुकरता येत नाही आिण तशी.
सभा स>ुके�यास 3या सभेमCये घेतलेले िनण&य अवैध समजले जातात.

महानगरपािलके+ या िकंवा ित+ या िविवध सिम3यां+ या सभांमCये �शासनाचे लG वेध'यासाठी,
�शासनावर अकंुश ठेव'यासाठी आिण नागरी सम�यांचे 3वIरत िनराकरण कर'यासाठी
नगरसेवकांना कायtाने काही आयधुे िदली आहेत नगरसेवकांना �शासनाकडे नागरी �Uांचा.
पाठपरुावा कर'यासाठी सभागहृात अ�प मदुतीचे �U िवचारता(Short Notice Question)
येतात अ�प मदुतीचा �Uहा तातडीचा नागरी मह5वा+ या बाबीसबंधंीचा असला पािहजे. , .

नागIरकां+ या जीिवताला िकंवा सरुिGततेला िधका िनमा&ण होणाऱया घटना उदा. घरे कोसळणे– ,

27



मुंबई महानगरपािलका नगरसेवक मािहती पिु�तका भाग 1
2 2017आव�ृ ी -

MAKING DEMOCRACY WORK

आग लागणे अशा �कारचे मह5वाचे �Uअसले पािहजेत तरच ते �Uसभागहृात दाखल क>न, ,
आय@ु3यांना उ� रे दतेात. �Uअितमह5वाचे नसतील तर ते आय@ुांकडे पाठिव'यात येतात आिण
3यांची उ� रे आय@ुांकडून सबंिंधत नगरसेवकाला पर�पर पाठिव'यात येतात. अ�प मदुतीचा �U
िनि�त �व>पाचा व एकाच िवषयासबंधंी दोन ते तीन वाQ यात असावा. उदा.

1) , ?, 2)मुंबई शहरात �वाईन x�यूचा मोठ्या �माणात फैलाव झाला आहे हे खरे आहे काय
मुंबई+ या क�तरुबा >hणालयात व अ:य >hणालयात िकती >hणांवर उपचार चालू आहेत?, 3)
�वाईन x�यू+ या िनमू&लनासाठी �वदशेी लस अजून मुंबईत का आली नाही तपशीलवार मािहती?
िमळावी. अ�प मदुती+ या �Uावर सभागहृात चचा&होत नाही.

मुंबई महानगरपािलका अिधिनयमा+ या कलम अ अ:वये दीघ&�व>पाचे �U(66- Interpelations)
नगरसेवक िवचा>शकतात. 3यांची उ� रे आय@ुांकडून िमळा�यानंतर ती नगरसेवकांकडे ��ततु
कर'यात येतात. 3यावर नगरसेवक सभागहृामCये परुवणी �Uिवचा>शकतात आिण 3यांची उ� रे
आय@ुांनी सभागहृात 3याचवेळी दणेे अपेिGत असते.

मुंबई महानगरपािलका अिधिनयमा+ या कलम ब अ:वये नगरसेवकांस एखाtा िवषयावर66 –
सभागहृात चचा&घडवून आणावयाची असेल तर एखाtा नागरी मह5वा+ या बाबीसबंधंी तो नोटीस
दऊे शकतो आिण सभागहृात चचा&घडवून आणू शकतो. परतंु 3यावर ठराव मांडता येत नाही. 3यावर
मतदानही करता येत नाही.

मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम क अ:वये एखाtा तातडी+ या बाबीसबंधंी आय@ुांनी66 –
िनवेदन कर'यासाठी नगरसेवक नोटीस दऊे शकतात. सदर नोटीसला आय@ुलेखी उ� र दतेात.
अशी उ� रे िद�यानंतर 3यावर कोणतीही चचा&करता येत नाही.

मुंबई शहरा+ या िहता+ या STीने नगरसेवकांना ठरावा+ या सूचने+ या (Notice of Motion)
अनशुगंाने ��तावर मांडता येतो. अशी ठरावाची सूचना मांडताना ती सव&साधारण �व>पाची
असली पािहजे. 3यामCये सपंूण&जनतेचे िहत साधले गेले पािहजे.

एखाtा िविशTबाबीमळुे एखाtा िविशTभागात नागIरकांना अतोनात \ास सहन करावा लागत
आहे आिण अशी बाब सबंिंधत िकंवा िवभाग लGात आणून स�ुाअिधका;या+ या अिधका;या+ या
3याकडे दलु&G केले जात अशेल तर अशअ वेळी नगरसेवकास सभागहृात सभा तहकुबीचा ��ताव
( मांडता येतो. तो िविशTकालमया&दतेकIरता मांडता येतो. अशा सभाAdjournment Motion)
तहकुबी+ या ��तावा{ारे नगरसेवक �शासनाने पार न पाडले�या गोTXचा िनषेध क>शकतो. सभा,
तहकुबीची सूचना सभेपूव�िकमान अधा&तास आ tावी लागते. सदर ��ताव बहJमताने मंजूरधी
होतो.
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नगरसेवकाने कोणतीही पूव&सूचना न दतेा सभेमCये सभा तहकुबीचा ��ताव मांडला तर तो
सा सभा तहकुबीचा ��ताव असतो 3यावर सभेमCये चचा&होत नाही आिण तोधी (Simplicitor) .
एकमतानेच मंजूर Oहावा लागतो.

एखाtा नगरसेवका+ या िवभागात एखादी गभंीर घटना घडली आिण ती सभागहृा+ या आिण
�शासना+ या लG ात आणून tावयाची असेल तर नगरसेवक सभागहृात हरकतीचा मBुा (Point of
order) . ,उपि�थत क>शकतो हरकतीचा मBुा केOहा व कसा काढावा sाबBल काही िनयम आहेत
िशवाय सभागहृा+ या �था व परपंराही आहेत एखाtा िवषयावर सभागहृात चचा& असताना.
हरकतीचा मBुा उपि�थत करता येतो परतंु असा हरकतीचा मBुा 3या िवषयाशी सबंिंधत असला.
पािहजे हरकती+ या मदुt्ावर चचा& क> tावी िकंवा नाही हा अिधकार महापौरांचा असतो. .
हरकती+ या मदुt्ांवर महापौर सभागहृात िनण&य दतेात परतंु काही मदुt्ांबाबत मािहती उपल~ध,
नसेल तर 3या हरकती+ या मदुt्ावरील िनण&य महापौर राखून ठेवतात व तो नंतर+ या सभेत द'ेयात
येतो. महापौरांनी िदलेला िनण&य अिंतम समजला जातो. तो मा:य नसेल तर 3याला आOहान केवळ
:यायालयातच दतेा येते.

एखाtा सद�या+ या िवभागात गटारांची सोय नसेल र�ते खराब झाले असतील िकंवा एखाtा,
खाजगी मालम� ेमधून एखादा र�ता जात असेल व तो नागIरकां+ या वापरात वषा=हbन अिधक10
काळ असेल तर असा र�ता साव&जिनक र�ता Aहणून जाहीर क>न तेथे पावसाळी पा'याची गटारे व
िदवाब� ीची सोय कर'याकIरता �थाप3य सिमती+ या अCयGांना प\ पाठवून हे काम पार पाडता
येते हे काम मुंबई महानगरपािलका अिधिनयमा+ या कलम के अतंग&त येते नागरी िवकासाची. 63 ( ) .
कामे पार पाड'याकIरता नगरसेवकांना िविवध खा3यां+ या अिधकाऱयां+ या भेटी �याOया लागतात.
अशा वेळी सVयपणे सयंमाने मदृू भाषेत अिधकाऱयांशी चचा&क>न नागरी सम�या सोडिव'यात, ,
नसरसेवक िनि�तच यश�वी होऊ शकतात.

�3येक नगरसेवकाने सभागहृात िश�तीने वागणे अपेिGत असते एखाtा नगरसेवकाची वत&णूक.
महापौरां+ या मते िनयमबाsअसेल तर अशा नगरसेवकाला सभागहृातून त3काळ िनघून जा'याचे
आदशे द'ेयाचे अिधकार कायtाने महापौरांना िदले आहेत Aहणून �3येक नगरसेवकाने सभागहृात.
सयंमाने वागले पािहजे आिण sा महान सभागहृाचा मान राखला पािहजे.

सSुढ राजकारणाकIरता मुंबई महानगरपािलकेचे सभागहृ ही एक यश�वी शाळा आहे येथील.
�ाथिमक िशGण घेऊन तयार झालेले काही नगरसेवक आमदार व खासदार झा�याची उदाहरणे
आहेत नगरसेवकाने सयंमी जाग>क व सखोल अVयासू व�ृ ीने आिण आपलुकv व आि3मयतेने. ,
िवबागातील नागIरकांची कामे के�यास 3याला महानगरपािलके+ या भावी िनवडणकुांमCये भरघोर
यश िमळिवणे सहजशQ य आहे कारण नगरसेवकाने आप�या िवभागात केलेले काम हीच 3याची.
खरी ओळख असते.
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भाग 3 - 1V/ सम�या िवचारWयाची साधने

1. अ�प मदुतीचे �U
2. कलम 66 (अ) अ:वये िदघ&�वdपाचे �U(Interpellation)
3. तातडी+ या साव&जिनक िवषयासदंभा&त चचा&
4. कलम 66 (सी) नसुार महापािलका आय@ुांकडे िनवेदन मागणे
5. ठरावाची सूचना
6. तातडीचे मBुे
7. �थिगतीचा मBुा
8. हरकतीचा मBुा
9. ��तािवत सधुार
10. िवषयपि\केवर िवषय ये'यासाठी प\

1 अ�प मदुतीचे 1V

हे �Uबैठक सdुOहाय+ या वेळे+ या दोन तास आधी महापौर / उपमहापौर / महापािलका सिचव यांना
सव&साधारण सभेत आिण �थायी सिमती अCयGांना िदले जातील. नगरसेवकाला एका बैठकvत एकापेG ा
अिधक असे �Uमांडता येणार नाहीत. तातडी+ या नागरी सम�येिवषयी अ�प मदुतीचे �Uिवचारता येतील.
हे �Uिनि�त �व>पाचे असावेत आिण एका वेळी एकाच िवषयाशी सबंिंधत असावेत. यावर चचा&, वादिववाद
करता येणार नाही िकंवा पूरक �Uिवचारता येणार नाही. अ�प मदुतीचे �Uतातडी+ या व मह5वा+ या नागरी
सम�यांिवषयी असावेत, उदा. इमारत कोसळ�या+ या सदंभा&त, आग लागणे िकंवा जीिवतहानी करणारी
घटना, नागIरकां+ या सरुG ेसबंधंी मदुt्ांवर मािहतीची िवचारणा इ3यादी. अ�प मदुतीचे �Uबैठकvत िवचा>
tायचे कv उ� रासाठी आय@ुांना पाठवायचे याचा िनण&य घे'याचे अिधकार महापौर, िकंवा 3यां+ या
अनपुि�थतीत उपमहापौर, िकंवा या दोघां+ याही अनपुि�थतीत �थायी सिमती अCयG यांना असतील.

2 कलम 66 (अ) अqवये िदघ3�व:पाचे 1V(Interpellation)

मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 कलम 66 ए.

1. कलम 36 खाली यासबंधंी केले�या कोण3याही िनयम वा धोरणानसुार, नगरसेवकाला या कायtा+ या
काय&वाहीसबंधंी िकंवा महानगरपािलके+ या (बहृ:मुंबई) शासनOयवहारासबंधंी कोणताही �U
आय@ुांना िवचारता येईलः
यासाठी -

अ) सबंिंधत �Uनमूद केलेली लेखी नोटीस महानगरपािलके+ या िचटणीसांना िकमान सात िदवस आधी
िदलेली असेल.
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ब) खालील �व>पाचे �Uिवचारता येणार नाहीत -
i. Z यामCये मत�दश&न करायचे असेल, िकंवा अमूत&�व>पाचा कायदशेीर �Uाचे उ� र अपेिGत

असेल िकंवा सभंाOय ��ताव असेल; िकंवा
ii. जो �3यG वा अ�3यGपणे कायदा व त3सम :यायय\ंणे+ या अख3याIरत असले�या

िवषयासदंभा&त असेल; िकंवा
iii. जो महानगरपािलका अिधकारी िकंवा कम&चारी यां+ या काया&लयीन जबाबदारीशी सबंिंधत

नसले�या व खाजगी आयwुयातील चाIर¾य वा वत&नाशी सबंिंधत असेल; िकंवा
iv. जो �3यGा�3यGपणे एखाtा जनसमूहा+ या लोकांची बदनामी करणारा वा वैयि@क चाIर¾यावर

ह�ला करणारा असेल; िकंवा
v. जो महानगरपािलकेने कलम 36 खाली यासबंधंी केले�या कोण3याही िनयम वा धोरणा+ या

िवरोधी असेल.
2. जे �Uमहापौरां+ या मते उपकलमा+ या तरतदुी+ या िवरोधात असणारे वा 3यासबंधंी धोरणाचे

उ�लंघन करणारे असे असतील, अशा �Uांना परवानगी न द'ेयाचा िनण&य महापौर घेतील.
3. उपकलम (1) नसुार घालून िदले�या मया&दते एखादा �Uबसतो िकंवा नाही अशी शकंा जेOहा येईल

तेOहा यासबंधंी महापौर िनण&य घेतील व 3यांचा िनण&य अिंतम असेल.
4. आय@ुां+ या मते जर एखाtा �Uाचे उ� र दतेाना महानगरपािलके+ या िहताला बाधा येणार असेल

िकंवा 3यां+ याकडील गोपनीय मािहतीची िवचारणा केलेली असेल, तर अशा �Uाचे उ� र द'ेयाचे
बधंन आय@ुांवर असणार नाही.

5. या कलमाखालील कोण3याही �Uाला उ� र द'ेयासाठी बे�ट सबंधंी कोणतीही मािहती आय@ांना
आव.यक असेल तर सचंालकांनी ती िवनािवलंब tावी.

सदर �Uव उ� रे सभेत िनि�त केले�या िदवशी िवचारात घे'यात येतात. sावर नगरसेवक सभागहृामCये
परुवणी �U(supplementary) िवचा>शकतात आिण 3यांची उ� रे आय@ुांनी सभागहृात 3याच वेळी दणेे
अपेिGत असते.

3 तातडीD या साव3जिनक िवषयासदंभा3त चचा366 बी

1. कोण3याही साव&जिनक मह5वा+ या तातडी+ या �Uावर सभागहृात चचा& कर'यासाठी नगरसेवक
सबंिंधत �Uाची लेखी सूचना महानगरपािलका िचटणीसांना दऊे शकेल.

2. या नोिटसीवर इतर िकमान दोन िनवडून आले�या नगरसेवकां+ या �वाGरी अस�या पािहजेत आिण
Z या वेळी ही चचा&होणार आहे 3या+ या िकमान बहा� र तास आधी ही नोटीस िचटणीसांपय=त पोहोचली
पािहजे. िचटिणसांनी ही नोटीस महापौरांना सादर करावी (3यां+ या अनपुि�थतीत उपमहापौरांना)
आिण महापौरां+ या समंतीनंतर िचटणीस 3यांना योhय वाटेल अशा प�तीने ही नोटीस सव&
नगरसेवकांपय=त पोहोचवतील. (3) कोणताही औपचाIरक ठराव वा मतदान होणार नाही.
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4 कलम 66 (सी) नसुार महापािलका आयुmाकंडे िनवेदन मागणे

1. महानगरपािलकेचे �शासनाशी सबंिंधत कोण3याही तातडी+ या िवषयावर आय@ुांनी िनवेदन सादर
करावे अशी मागणी नगरसेवक नोटीस दऊेन क>शकतात. सभागहृा+ या बैठकv+ या आधी िकमान एक
तास अशी नोटीस सादर करणे आव.यक आहे.

2. महापौर 3याच िदवशी सिंG�िनवेदन दतेील िकंवा 3यासाठी दसुरी तारीख िनि�त करतील.
3. एका बैठकvत अशा �कारचे दोन पेG ा जा�त िवषय घेता येणार नाहीत, आिण जर दोनपेG ा अिधक

िवषय समोर आले तर यापैकv कोणते दोन िवषय �ाधा:याने मह5वाचे आहे हे महापौर ठरवतील व
3यावर कारवाई होईल.

4. यावेळी सादर केले�या िनवेदनावर कोणतीही चचा&होणार नाही.

5 ठरावाची सूचना

मुंबई महानगरपािलका अिधिनयम 1888 कलम 36 के नसुार 36 केः खाtा नगरसेवकाला कोण3याही
सभेमCये, या सभे+ या नोिटशीमCये नमूद केलेला नाही असा कोणताही मह5वाचा िवषय मांडायचा असेल
(जो 66 ए खाली येणाऱया �UांपेG ा वेगळा असेल) िकंवा एखादा ��ताव मांडायचा असेल, तर नगरसेवकाने
सभे+ या तीन िदवस आधी 3याची नोटीस, 3या+ या िवषय वा ��तावाची परुवणीसह, महानगरपािलके+ या
सिचवांना िदली पािहजे. या ठरावाची सूचना मांडताना 3या सव&साधारण �व>पा+ या अस�या पािहजेत.
िविशTिवभागापरु3या 3या सीिमत नसाOयात. 3यामCये जनतेचे िहत साधले गेले पािहजे. एका सभेकIरता
तीनपेG ा जा�त ठरावा+ या सूचना मांडता येत नाहीत.ठरावाची सूचना मांडताना 3या सव&साधारण
�व>पा+ या अस�या पािहजेत. िविशTिवभागापरु3या 3या सीिमत नसाOयात. 3यामCये जनतेचे िहत साधले
गेले पािहजे. एका सभेकIरता तीनपेG ा जा�त ठरावा+ या सूचना मांडता येत नाहीत.

6 िवषयपिfकेवरील िवषय येWयासाठी पf

ठरावाची सूचना / आपले मBुेमांड'यासाठीचे प\: जेOहा नगरसेवकाला काही िवषय अथवा �Uमांडायचा
असेल तर 3यािवषयी 3याने / ितने 3यासबंधंी प\ िलहावे. यामळुे सदर िवषय / �Uबैठकv+ या िवषयसूचीमCये
समािवTकेला जाईल.

7 तातडीचे मFुे

36 (एल) तातडी+ या िवषयावरील चच[साठी बोलावले�या सभेखेरीज िकंवा अदंाजप\कvय चच[साठी+ या
सभेखेरीज, इतर बैठकांमCये 3या बैठकvची कलम (जे) नसुार जाहीर केले�या नोटीशीतील िवषयांखेरीज
(आिण 66ए नसुार आले�या �Uांखेरीज) इतर िवषयांची िकंवा नोिटशीत नमूद न केले�या तातडी+ या
िवषयांची चचा&केली जाऊ नये. असे िवषय जे नोिटशीत नमूद नाहीत पण �थायी सिमती, सधुार सिमती,
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बे�ट सिमती, िशGण सिमती िकंवा आय@ुयांना तातडीचे मह5वाचे व सभेसमोर आणणे ज>रीचे वाटतील,
िकंवा नोिटिशत नमूद न केलेला कोणताही ��ताव मांडले जाणार नाहीत. तीन-चतथुा=श नगरसेवक
(नगरसेवकां+ या एकूण सFं ये+ या एक ष�ंमांश) सद�यांनी सभागहृात समंती िद�यास तातडीचे िवषय
कामकाजासाठी सभागहृा+ या पटलावर आणता येतील.

8 �थिगतीचा मFुा

महानगरपािलका काय&प�तीिवषयक िनयमानसुार िनकडी+ या नागरी मह5वा+ या एखाtा िनि�त बाबीवर
चचा&कर'यासाठी िकंवा एखाtा िविशTबाबीमळुे एखाtा िवभागात नागIरकांना अतोनात \ास सहन करावा
लागत आहे आिण अशी बाब सबंिंधत अिधका;यां+ या िकंवा िवभाग अिधकाऱया+ या लG ात आणून स�ुा
3याकडे दलु&G केले जात असेल तर अशा वेळी सद�याला सभा तहकुबीचा ��ताव मांडता येतो. सभा
तहकुबीची सूचना सभेस उपि�थत असले�या बहJसFं य सद�यां+ या समंतीने मांडता येईल. सभा स>ु
हो'यापूव�कमीत कमी अधा&तास अगोदर महापौर / उपमहापौर िकंवा महानगरपािलका िचटणीस यां+ याकडे
सदर सूचना दतेा येते. एका सद�यास दोन पेG ा अिधक सभा तहकुबीचे ��ताव एका सभेत मांडता येत
नाहीत.

तसेच या तहकूब सूचनेतील अवमानकारक, आN मक अथवा आG ेपाह&भाग काढून टाक'याचे अिधकार
महापौर िकंवा 3यां+ या अनपुि�थतीत उपमहापौर यांना आहेत, आिण 3यांना जर योhय वाटले तर, आिण
िनयम 44–ए आिण 44-बी (i). iii) यामधील OयाF येला अनसु>न तहकूब सूचना झालेली नाही असे 3यांचे
मत असेल, तर महापौर िकंवा 3यां+ या अनपुि�थतीत उपमहापौर यांना ही पूण&सूचना नाकारता येईल.
नगरसेवकाला याबाबत, बैठकvचे कामकाज सdुहो'यापूव�. आप�या ��तावावर उपि�थत सद�यांची
समंती मागता येईल, आिण ती मतदानाने लगेच घेतली जाईल. जर समंती िदली गेली नाही तर सदर ��ताव
कामकाजातून वगळला जाईल. केवळ समंती ��ताव मांडला जाईल, 3यावर भाषण व चचा&केली जाणार
नाही.

9 अथ3सकं�प अदंाजावर सव3साधारण चचा3

महापािलका आय@ुांकडून अथ&सकं�प ��ततु के�यानंतर नगरसेवक 3यात बदल घडव'यासाठी आपला
पG ठेवतात. 3यानंतर 3या िबदंूवंर चचा&होते व तो अथ&सकं�प महापािलके+ या सभेमCये मंजूर केला जातो.

10 हरकतीचामFुा

एखाtा नगरसेवका+ या िवभागात एखादी गभंीर घटना घडली आिण ती सभागहृा+ या आिण �शासना+ या
लG ात आणून tायची असेल तर नगरसेवक सभागहृात हरकतीचा मBुा उपि�थत क>शकतात. हरकतीचा
मBुा केOहा व कसा काढावा sाबBल िनयम आहेत. िशवाय सभागहृा+ या �था व परपंराही आहेत. एखाtा
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िवषयावर सभागहृात चचा&चालू असताना हरकतीचा मBुा उपि�थत करता येतो. परतंु असा हरकतीचा मBुा
3या िवषयाशी सबंिंधत असला पािहजे. हरकती+ या मदुt्ावर चचा&क>tायची हा अिधकार महापौरांचा
असतो. हरकती+ या मदुt्ांवर महापौर सभागहृात िनण&य दतेात. परतंु काही मदुt्ांबाबत मािहती उपल~ध
नसेल तर 3या हरकती+ या मदुt्ावरील िनण&य महापौर राखून ठेवतात व तो नंतर+ या सभेत द'ेयात येतो.
महापौरांनी िदलेला िनण&य अिंतम समजला जातो. तो मा:य नसेल तर 3याला आOहान केवळ :यायालयातच
दतेा येते.

त@ा आयधुांबाबत STीG ेप2:

1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा सभे+ या बैठकv+ या िकमान दोन तास आधी/

महापौर उपमहापौर आिण 3यां+ या/
अनपुि�थतीत महापािलका सिचवांना (2
�तीमCये)

एक �U

लागू नाही

तातडीने मह5वाचे नागरी �U

एक िवषय

चचा&नाही

15 िमिनटे

फ@सिमती अCयG महापौर यांना/

बैठकvमCयेच

नगरसेवक अनपुि�थत असेल तर िवषय घेतला
जात नाही

8

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

1. अ�प मदुतीचे 1V
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कामकाजा+ या सात िदवसांपेG ा कमी
कालावधी चालणार नाही

महापािलका सिचव

तीन �U

लागू नाही

नगरसेवक महापािलका आय@ुांना महापािलका
कायदा अमंलबजावणासबंधंाने िकंवा बहृ:मुंबई
महापािलके+ या कारभारािवषयी �Uिवचा>
शकतात व आय@ुांनी उ� र दणेे ज>रीचे आहे

लागू नाही

चच[ला परवानगी नाही

िवचारले�या सव&�Uांची चचा&अCया&तासात
पूण&करणे

लागू नाही

तीन मिह:यांमCये

-

43

1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

खुलासा - 66 अ नसुार 1VिवचारWयाचा ह* क
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

सभे+ या 72 तास आधी

महापािलका सिचव यांना चच[ची नोटीस िदली
जाते

एकावेळी एक �U

लागू नाही

महापािलका सिचवांकIरता तातडीने मह5वाचे
साव&जिनक / नागरी �U

एक िवषय

औपचाIरक मतदान वा ठराव होणार नाही

सव&66 ब खालील िवषयांना अधा&तास िदला
जाईल

फ@सिमती अCयG / महापौर यांना

बैठकvमCयेच / महापािलका आय@ुांना उ� र
द'ेयाचे बधंन नाही

नगरसेवक अनपुि�थत असेल तर िवषय घेतला
जात नाही, नगरसेवकाला िवषय प:ुहा
मांडायचा असेल तर सादर कर'याची सव&
�िN या प:ुहा करावी लागते

10

तातडीD या साव3जिनक मह}वाD या
िवषयासदंभा3त चचा3- 66 ब (केवळ
सभागहृात)
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

एक तास आधी

महापौरांना

एका बैठकv+ यावेळी या�कारचे दोनपेG ा
अिधक िवषय घेता येत नाहीत

लागू नाही

महापािलका �शासनाशी सबंिंधत तातडीचा
िवषय

लागू नाही

आय@ुांनी िनवेदन तयार करायचे

15 िमिनटे

लागू नाही

बैठकvमCयेच

-

11

आयुmाकंडून िनवेदन मागिवणे 66 क
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

तीन कामकाजा+ या िदवसां+ या आधी
(िवषयपि\केवर ये'यासाठी कामकाजाचे 15
िदवस आिण पूरक �Uासाठी कामकाजाचे 3
िदवस)

या बाबतचे लेखी प\ (नोटीस) महापािलका
सिचवांना

तीन ठरावा+ या सूचना

लागू नाही

36 (के): नगरसेवक कोण3याही बैठकv+ या
वेळी कलम 66 ए खाली न येणारा एखादा
िवषय अथवा सदर बैठकv+ या नोटीसमCये
समूद न केलेला मह5वाचा ठराव मांडू शकतात.
ठरावाची सूचना सव&साधारण िवषयांवर असली
पािहजे. कोण3याही िविशTG े\ाशी सबंिंधत
नसली पािहजे आिण नागIरकां+ या िहताचा
िवषय पािहजे

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

-

-

-

14

ठरावाची सूचना (ठरावाD या सूचनसेाठी एक
िनि~त िदवस ठरलेला असतो)
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

कामकाजाचे िदवस िवषयपि\केवर7 (
ये'यासाठी कामकाजाचे िदवस आिण पूरक15
�Uासाठी कामकाजाचे िदवस3 )

महापौर उपमहापौर आिण 3यां+ या/
अनपुि�थतीत महापािलका सिचव

िकतीही

लागू नाही

जेOहा नगरसेवकास िवषयप\केवरील िवषय /
सम�या सचुवायची मांडायची असेल तेOहा तो/
/ .ती प\ िलहbशकतात 3यामळुे सबंिंधत िवषय
/ सम�या चच[साठी िवषयपि\केत समािवT
केली जाते.

लागू नाही

चचा&

लागू नाही

केवळ सिमती अCयG िकंवा महापौर

-

-

-

1�ताव / िवषयपिfकेत िवषय/ िवषय
माडंWयाचे पf
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

सभागहृात 3यावेळी उपि�थत असले�या
सद�यां+ या तीन-चतथुा=श

36 (आय)- तातडी+ या िवषयावर बोलावले�या
सभा बैठकvत आिण अदंाजप\का+ या चच[+ या
सभा बैठकvत या दो:ही वगळता, इतर
कोण3याही सभा बैठकvत 3या बैठकv+ या कलम
(जे) नसुार काढले�या नोिटशीमCये नमूद
केले�या िवषयांखेरीज अ:य िवषय िवचाराथ&
घेता येणार नाहीत.

लागू नाही

मतदान

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

जर एखादा तातडीचा िवषय तो दाखल क>न
घेत�यानंतर तीन मिहने कालावधीपय=त
िनकाली िनघाला नाही, तर महापािलका
सिचवांना सदर िवषय पढुील मािसक
महापािलका सभे+ या िवषयपि\केत समािवT
करावा.

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

16

तातडीचे िवषय (अज�ट िबझीनसे)
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

तहकुबीची सूचना (तातडीD या िवषयावर
आिण सवा3नमुते मजंूर) (वॉड3सिमतीसाठी
लागू नाही)

िकमान अधा&तास आधी

महापौर / उपमहापौर अथचा महापािलका
सिचव

दोन

सभागहृातील बहJसFं य

तातडीचे नागरी �U/ िवषय अथवा एखाtा
भागातील नागIरकां+ या सम�या यापूव�वारवंार
मांडूनही सबंिंधत अिधकारी वा िवभागीय
अिधकारी यां+ याकडून दलु&िGत रािह�या
असतील तर असे िवषय.

लागू नाही

चचा&व मतदान

-

लागू नाही

लागू नाही

-

28
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1Vाचा 1कार अथ3सकं�प अदंाजपfावर सव3साधारण चचा3

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

महापािलका आय@ुांनी अदंाजप\क सादर
के�यानंतर नगरसेवक 3यामCये बदल सचुवू
शकतात. 3यावर चचा&होते आिण 3यानंतर
अदंाजप\काला सव&साधारण सभेची मंजरुी
िमळते.

लागू नाही

लागू नाही

लागू नाही

केवळ सिमती अCयG िकंवा महापौर

-

-
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1Vाचा 1कार

�Uकधी सादर करायचा

�Uकुणाला उBेशून tायचा / कोणाला सादर
करायचा

एका वेळेला िकती �Uिवचारता येतात

सभेची / बैठकvची गणपूत�

�Uाचा आशय

एका �UामCये िकती िवषय घेता येतील

या �Uावर मतदान / चचा&/ बरखा�ती

चच[चा कालावधी

चच[चा कालावधी वाढव'याचे अिधकार
कोणाकडे

�Uाचे उ� र

इतर काही तपशील

अिधक तपशीलासाठी महापािलका
काय&प�तीिवषयक िनयम प�ुतकातीलमराठी
प�ृN .

हरकतीचा मFुा

सभागहृात एखाtा िवषयावर चचा&चालू
असताना हरकतीचा मBुा उपि�थत करता
येतो. मा\ तो चच[+ या िवषयाशी सबंिंधत
असला पािहजे.

सिमती अCयG / महापौर

लागू नाही

लागू नाही

नगरसेवकांनी आप�या मतदारसघंातील
एखादी गभंीर सम�या / घटना िनदश&नास
आणून tावी

लागू नाही

अCयG वा महापौर

-

केवळ सिमती अCयG वा महापौर

बैठकvमCयेच

-

24
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भाग नमनुा 1V4 -

अ�प मदुतीचे 1V नमनुा-

44

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 66(क) नमनुा
बहृ:मुंबई महानगरपािलका सव&साधारण सभा (जीबीएम)

िदनांक: 6 जलुै 2015

�ित
मा. महापौर
स� ेम नम�कार
आगामी सव&साधारण सभेमCये मला खालील अ�प मदुतीचा �Uसादर करायची परवानगी
िमळावी आिण 3याला मा. आय@ुांकडून उ� र िमळावे, ही िवनंती.

1. साकvनाका येथील कुला&-अधंेरी मागा&वरील ‘मधबुन’ इमारती+ या आवारातून जाणारा नाला बदं
कर'याची परवानगी महापािलका �शासनाने इमारतीचे िवकासक डी. एस. के. यांना िदली आहे
काय?

2. उ� र होय अस�यास, सदर परवानगी अथवा करार प\ाची झेरॉQ स �त सादर करावी.

3. ना�यातील गाळ कोण काढतो, मागील तीन वषा&त िकती गाळ काढ'यात आला? मागील तीन
वषा&त ना�यातून गाळ काढ'यात आलेला नाही हे खरे आहे काय?

4. ना�यातील गाळ काढ'याची जबाबदारी डी. एस. के. िब�डर / इमारतीतील रिहवासी यां+ यावर
सोपवलेली आहे काय? मागील तीन वषा=पासून 3यांनी गाळ न काढ�या �करणी 3यां+ यावर
�शासनाने कोणती कारवाई केली?

मुंबई महानगरपािलका नगरसेवक मािहती पिु�तका भाग 1
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सी आिण डी वॉड&सिमती
िदनांक: 21 जानेवारी 2016

---------------------------------- यांनी हरकतीचा मBुा मांडलेला असून, 3यात नमूद केले आहे कv

मतदारसघं N . 217 मधील भलुे�र, लालबाबा आिण भगत मागा&वरील रहीवाशांना मागील दोन

वषा=पासून दिुषत पाणी िमळत आहे. 3यांनी वारवंार तN ार नuदवूनही पाणी िवभागाने कोणतीही

कारवाई केलेली नाही. या भागात सांडपाणी हे िप'या+ या पा'या+ या पाईपमCये िमसळत

अस�याचे सांगून 3या Aहणा�या कv यातील काही पाईप लाईन रिहवासी सोसायट्यां+ या खाजगी

आवारातून जात अस�याने दdु�तीचे काम करता येत नाही. नवीन ��ताव दाखल करता येणार

नाही, असे अिधका;यांनी सांिगतले आहे. दिुषत पा'याची सम�या शQ य िततQ या तातडीने दूर

करावी अशी 3यांनी मागणी केली.

Dी. / Dीमती -------------- यांनी सादर केले�या हरकती+ या मदुt्ावर िनण&य द'ेयाची िवनंती

अCयGांना केली.

हरकतीचे मFुे- नमनुा
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'एस' आिण 'टी' �भाग सिमित
'टी' िवभाग काया&लय
मुंबई,
िद. 14 माच&2016

�भाग सिमितची मािसक सभा, शNु वारच िद. 18 माच&2016 रोजी, सकाळी 11.00 वाजता

पढुील कामकाजावर व उपि�थत सद�यां+ या समंतीने सभेपढुे िनयमानसुार आण�या जाणा;या

इतर कामकाजावर िवचार कर'याकIरता 'टी' िवभाग काया&लय, लाला दवेीदयाळ माग&, मलुुंड

(पि�म), मुंबई - 400 080 येथे भरले :-

1. Dी. .................., अCयG, 'एस' आिण 'टी' �भाग सिमित sांजकडून महानगरपािलका

िचटणीस sांस आलेले िद. 11 माच&2016 चे प\ :-

"मी �ितिनधी3व करीत असले�या �भाग N मांक 116 मधील ब;याच िठकाणी डासांचा �ादभुा&व

वाढलेला आहे. डासांमळुे होणा;या मलेIरया, ड�hयु sावर �ितबधं कर'याकIरता सदर िठकाणी

धूरफवारणी तसेच इतर उपाययोजना 3वरीत कर'यात यावी, ही िवनंती.

2. माझे सदर प\ �भाग सिमती+ या ये3या मिह:या+ या सभे+ या काय&N मपि\केवर िवचाराथ&

समािवTकर'यात यावे ही िवनंती"

िवषयपिfकेवर िवषय येWयासाठी पf - नमनुा
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कृपया महापािलका आय@ुांनी खालील �Uांची उ� रे tावीत / शकंा िनरसन करावे:

1. दिGण मुंबई येथील र�ते आिण पादचारी माग&यांचा वापर ताजमहाल हॉटेल, �ायड:त हॉटेल
आिण मुंबई �टॉक एQ �च�ज यां+ याकडून केला जाते, हे खरे आहे काय.

2. या आ�थापनांना महानगरपािलकेने नोटीस िदलेली आहे, हे खरे आहे काय.

3. �ायड:त हॉटेल आिण मुंबई �टॉक एQ �च�ज यांनी या नोटीसीकडे दलु&G केले आहे, हे खरे
आहे काय.

4. �ायड:त हॉटेल आिण मुंबई �टॉक एQ �च�ज यांनी महापािलकेला दडं अदा केलेला नाही, हे
खरे आहे काय.

5. ताजमहाल हॉटेल, �ायड:त हॉटेल आिण मुंबई �टॉक एQ �च�ज यांचे परवाने रBकर'याची
कारवाई महापािलका करणार आहे, हे खरे आहे काय.

6. या तीन आ�थापनांकडून र�ते आिण पादचारी माग& यांचा होत असलेला वापर दूर
कर'यासाठी महापािलका कारवाईचे िनयोजन करत आहे, हे खरे आहे काय.

महानगरपािलका अिधिनयम कलम 66(क) नमनुा-
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भाग 5 - अिधक वाचनासाठी सदंभ3आिण पु�तकसूची

अ) www.praja.org
ब) www.praja.org/newsletters.php
क) www.praja.org/documents/white-paper
ड) www.praja.org/report_card.php
ए) www.mcgm.gov.in
फ) मुंबई महापािलका अिधिनयम
ग) महानगरपािलका काय&पCदती िनयम (CPR )
ह) बहृ:मुंबई महानगर पािलका आिण �भाग �शासन - डेिOहड अथंोनी िपटंो आिण मरीना Iरता िपटंो.
ज) www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlbestcom?guest_user=english

(BEST Committee)
झ) www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qlimprovementscom?

guest_user=english (Improvement Committee)
त) www.mcgm.gov.in/irj/portal/anonymous/qleducationcom?guest_

user=english (Education committee)
थ) साव&जिनक �कटीकरण अिधिनयम - मुंबई महापािलका अिधिनयम, १८८८ कलम ८६ ए
ध) महाराw�शासन – सेवा हQ क कायदा
न) महाराw�सेवा हQ क कायदा िनयम, २०१६.
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MCGM Administrative Setup
Municipal Commissioner

A.M.C. (Project)

D.M.C. (G.A.)

D.M.C. (Zone-4) D.M.C. (Zone-5) D.M.C. (Zone-6) D.M.C. (Zone-7) D.M.C. (C.R.A.)

D.M.C.

(C.P.A.)

D.M.C.

(Special)

D.M.C.(Tax Reforms) D.M.C. (R.E.)

A.M.C. (Western sub) A.M.C. (City) Jt. M.C. (Impowerment)A.M.C. (Eastern sub)

D.M.C  (Election). D.M.C. (Zone-2) D.M.C. (Zone-3)D.M.C.(Zone-1)

D.M.C.

(Education)

D.M.C.

(Vigilance)

D.M.C.

(Engg.)

D.M.C.

(Disaster Management)

D.M.C.

(Special Engg.)
D.M.C.

(Garden & Entertainment)

D.M.C.

(Env.)

Director

(E.S.&P.)

Health Administrative setup
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