
मा.सव� साधारण सभेया 

मंजूर�चा ठराव �मांक व 

�दनांक

मंजूर ठराव �.58

1. नवी मंुबई !े"ात �द$यांग $य&तीकर�ता $यवसायासाठ' जागा देणे

बाबत धोरण ठराव �.58, �द.15/1/2003 अ/वये कर0यात आलेले

होते. 4यानुसार 10 वषा�साठ' 91 जागा 7वतर�त कर0यात आ8या

हो4या. सदर करारनामे सन 2013-14 म;ये संपु=टात आलेले आहे. 

�द.15/01/2003

2. �द$यांग $य&तींना ?वयंरोजगाराकर�ता यापुव@ वाटप केले8या

जागा मा.महापाAलका सव�साधारण सभा ठराव �.1952,

�द.14/09/2017 नुसार पुनCच D?ताव मागवुन DाEत अजा�Dमाणे

D?ताव मा.महापाAलका सव�साधारण सभेकड ेमा/यते?तव पाठ7व0यात

आला होता. सदर ठरावास मा.महापाAलका सव�साधारण सभेने ठराव

�.444, �द.24/07/2018 अ/वये मुदतवाढ देणेस मंजूर� �दलेल�

आहे. 

 मंजूर ठराव �.1952, �द.14/09/2017

मंजूर ठराव �.444, �द.24/07/2018

1.मंजूर ठराव �.427, 

�द.15/10/2008 व

1. नवी मंुबई महानगरपाAलकेची समाजमं�दर/सां?कृIतक

भवन/बहुउKदेAशय इमारतीया वापरासंबंधीया Dशासनाया धोरणास

मा.महापाAलका सव�साधारण सभेचा ठराव �.427 अ/वये मा/यता

�दलेल� आहे.

उप सुचनेसह मंजूर ठराव �.1141, 

�द.15/02/2010 

2. नवी मंुबई महानगरपाAलकेची समाजमं�दरे, सां?कृIतक भवन,

बहुउKदेAशय इमारती नNदणीकृत सं?थांना चाल7व0यास दे0यासंबंधात

महानगरपाAलकेया �द.15/10/2008 या ठराव �.427 म;ये अंशत

फेरबदल कQन आयु&तांया उपरो&त प"ाम;ये नमुद के8याDमाणे

Rया सं?था/मंडळे नागर�कांना कोणतेह� शु8क आकारत नाह�त अशा

सं?था मंडळे यांना आयु&तांनी D?ता7वले आहे. 4याऐवजी सरसकट

दरमहा Q.500/- आUण Rया सं?था/मंडळे नागर�कांना शु8क

आकारतात अशा सं?था/मंडळे यांना आयु&तांनी D?ता7वले 4याDमाणे

DIत चौ.फुटास दरमहा Q.5/- ऐवजी Q.2/- याDमाणे भाडे

आकार0यास आUण 5/- वषा�या कालावधीकर�ता पा" सामािजक

सं?थांना भाडपेXटयाने दे0याच ेअYधकार मा.आयु&तांना दे0यास मंुबई

DांIतक महानगरपाAलका अYधIनयम कलम 79 (क) (इ) अ/वये

सुच7व8याDमाणे मंजूर� दे0यात आल� आहे. 

ठराव �.676, �द.20/10/2018

3. महानगरपाAलकेया समाजमं�दरे/ सां?कृIतक भवन / ?टेज/

$यायामशाळा/ आंतर]�डा संकुल/ वाचनालय/ अ^याAसका/

बहुउKदेAशय इमारती इ. सामािजक वापराया इमारतीच े भाड े दर

IनिCचत करणेबाबतया D?तावात नमूद कर0यात आले8या

बाबींसह.  उ&त ठरावाची अंमलबजावणी करतांना, एकाच जागेसाठ'

सशु8क व Iन:शु8क् सेवा देणा-या सं?थांनी अज� के8यास सशु8क

सेवा देणा-या सं?थेची Iनवड करावी कb, Iन:शु8क सेवा देणा-या

सं?थेची Iनवड करावी अशा DC/ ा उपि?थत होतो. 4यामुळे अशा

Dकारे D?ताव DाE4 ा झा8यास यापुढे सशु8क सं?थेस Dाधा/य देणेस,

महारा=d महापाAलका अYधIनयम कलम 79 अ/वये,

सुच7व8याDमाणे, मंजुर� दे0यात आल� आहे.

मालम�ा �व�नयोगासाठ� महानगरपा�लकेने मंजूर केलेले धोरण/ठराव 

अ नं 7वषय तपAशल 

01 एस.ट�.डी./      पी. सी.ओ. झेरॉ&स-

फॅ&स/ दधु कh i/लॉटर� Iतकbट 7व�b/ 

वjृप" 7व�b/ पानkबडी ?टॉल इ4याद� 

$यवसाय भाडयाने देणे. 

02 नवी मंुबई महानगरपाAलकेच े

समाजमं�दरे / सां?कृIतक भवन/ 

बहुउKदेAशय इमारती वापर 



मंजूर ठराव �.1348

आयु&तांया उपरो&त प"ाम;ये नमुद केले8या अट� व शत@नुसार

मंुबई DांIतक महानगरपाAलका अYधIनयम 1949 या कलम 73

Dमाणे स7वदा करणे, Iन7वदा माग7वणे व अYधकतम देकार नमुद

केले8या सं?थेच े दर ि?वकृत कQन काया�देश दे0याच े अYधकार

मा.आयु&त, नवी मंुबई महानगरपाAलका यांना दे0यास आUण नवी

मंुबई महानगरपाAलका काय�!े"ातील तलाव व धारण तलाव म4?य

उ4पादन व नौका 7वहाराकर�ता 5 वषl कालावधीसाठ' भाडपेXटयाने

दे0याया धोरणास मंुबई महानगरपाAलका अYधIनयम कलम 79

नुसार मंजूर� दे0यात आल� आहे. 

�दनांक 20/07/2012 

महानगरपाAलकेच ेतलाव वारंवार जाह�रात देऊनह� Iन7वदा DाEत होत

नस8याने, महारा=d शासनाया सुधार�त धोरणानुसार काय�वाह� करणे

मा.आयु&त सो. यांनी मंजूर� �दलेल� आहे.  

मंजूर ठराव �.1034

�दनांक 10/03/2015 

मंजूर ठराव �.ङ701

�दनांक- 20/11/2015 

मंजूर ठराव �. 919

�दनांक 03/03/2016 

मंजूर ठराव �. 1200

�दनांक 26/08/2016 

07A pर&त झुणका भाकर कh iाया जागा 

आहा योजनhतगqत वाटप करणेबाबत.
मा.महासभा ठराव �.1708, 

�द.20/02/2020 

नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ातील pर&त झुणका भाकर कh iाया 

जागा “आहार योजनhतगqत” Aल$ह ॲ0ड लायसन त4वावर वाटप 

करणेबाबत.

मंजूर ठराव �.840, 

1. नवी मंुबई महानगरपाAलका मासळी माकl टमधील ओटले मासळी

7व�े4यांना चालु बाजार मु8यांकनानुसार IनिCचत केलेले माAसक

भुईभाड े व कलम 386 अ/वये वेळोवेळी IनिCचत केलेले अनुuाEती

शु8क वसुल कQन अनुuाप" दे0यास कलम 332 नुसार

मा.महापाAलका सव�साधारण ठराव �.840 �द.26/8/2014 रोजी

मंजूर� दे0यात आलेल� आहे.

�दनांक 26/08/2014 

2. सदर ओटले वाटपासंदभाqतील अYधकार मा.?थायी सAमती ठराव

�.55 �द.22/09/2016 व मा.आयु&त यांची �द.13/1/2017 रोजी

मंजूर अ/वये उप आयु&त (पpर-1/2) यांना सं7वदा, करारनामा व

भाडवेसुल�च ेआYधकार Dदान केलेले आहे.

3. भाजी व फळ माकl ट मधील ओटले/7पचसे वाटप कर0याच े धोरण

मा.महापाAलका सव�साधारण ठराव �. 1279 �दनांक  15/02/2017

रोजी मा.आयु&तांकडून परत पाठ7व0यात आलेला होता. 

4. पथ7व�ेता (उपिज7वका संर!ण व पथ 7व�b 7वIनयमन महारा=d)

योजना 2017 नुसार 7व�b D!े" व 7व�b शु8क आकार IनिCचत

कQन महानगरपाAलका !े"ातील ओटले/7पचसे 7वतरणासाठ'बाबतचा

सुधार�त धोरण �द.20/11/2018 रोजी मा.महासव�साधारण सभेत

7वषय �.08 अ/वये घेणेत आलेला आहे. 

9 नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ातील

दकुान गाळे भाडते4वावर देणेबाबत.

मंजूर ठराव �.1202 �द.26/08/2016

1. नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ातील वाUणRय वापरातील

दकुान/गाळे भाडते4वावर देणेकर�ता मा. आयु&त सो यांना

मा.महापाAलका सव�साधारण सभा ठराव �.1202, �द.26/08/2016

अ/वये सं7वदा करणेकर�ता अYधकार Dदान केलेले आहे. 

03 नवी मंुबई महानगरपाAलका 

काय�!े"ातील तलाव व धारण तलाव 

म4?य उ4पादन व नौका 7वहाराकर�ता 

भाडपेXटयाने देणे. 

4 नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ातील 

महापाAलका इमारतीम;ये सुQ असले8या 

wाAमण अंगणवाडयांया भाड ेआकारणी 

संबंधी धोरण IनिCचत करणेबाबत. 

नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ातील एकाि4मक बाल सेवा

योजनेअंतगqत काय�रत असले8या wाAमण अंगणवाडयाकर�ता दर महा

Q.200/- आUण नागर�क Dक8पातील अंगणवाडयाना दर महा Q.750/-

 या शासन दराने महापाAलका !े"ातील महापAलका इमारतीतील 
5 नवी मंुबई महानगरपाAलका अYधकार�/

कम�चार� यांच े Iनवास?थान वाटप व

अनुuाEती शु8क आकारणीबाबत. 

नवी मंुबई महानगरपाAलका मालकbच े Iनवा?थान अYधकार�/कम�चार�

यांना वाटप कर0याच े धोरण व शासन Iनण�याDमाणे वेळोवेळी

अनुuेय कQन असे अनुuाEती शु8क आकारणी बाबतया धोरणास 
6 7वKयुत/दरूसंचार/नैसYग�क वायु इ4याद�

साठ'या साव�जIनक वापरासाठ'

�दले8या जागांच ेभुईभाड ेआकारणीबाबत. 

7वKयुत/दरूसंचार/नैसYग�क इ4याद�साठ'या साव�जIनक वापराकर�ता

महापाAलकेया जागा वा7ष�क भुईभाड े आकाQन " Aल$ह ऍ़0ड

लायस/स त4वावर " दे0यास आUण सKयि?थतीत काया�/वीत  

7 झुणका भाकर �ठकाणी इतर आहार 

योजना सुQ करणेबाबतचा धोरण 

मा.महापाAलका सव�साधारण ठराव �.1200, �द.26/08/2016 अ/वये

झुणका भाकर कh iाया जागा आहार योजनhतगqत पूव@या लाभाथ@ना 

08 नवी मंुबई महानगरपाAलका मासळी

माकl ट इमारतीमधील ओटले/गाळे

भाडते4वावर देणेबाबत. 



10

मंजूर ठराव �.378, �द.18/03/2018

नवी मंुबई महानगरपाAलकेने नागर�कांना मंगलकाय�, साखरपुडा, मंुज,

वाढ�दवस इ4याद� Dयोजनासाठ' बहुउKदेAशय इमारतीमधील हॉल

भाडते4वावर देणेकर�ता मा.महापाAलका सव�साधारण सभा ठराव

�.378, �द.18/03/2018 अ/वये मंजूर� �दलेल� आहे.

11
मंजूर ठराव �.1131, �द.25/06/2019

नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ाबाहेर�ल नागर�कांना मा.आयु&तांनी

Aशफारस केलेले दर लागू करणेत आलेले आहे.

12 कh i शासन/महारा=d 

शासन/Aसडको/MIDC कड ेDाEत मागणी 

भूखंड Aमळणेबाबत.
मंजूर ठराव �.609, �द.30/06/2014 

कh i शासन/महारा=d शासन/Aसडको/MIDC कड े 7व7वध सामािजक,

शै!Uणक Dयोजनाकर�ता ठराव �.609, �द.30/06/2014 अ/वये

राRय शासनास भूखंड Aमळणेकर�ता मागणी करणेत आलेल� आहे. 

नवी मंुबई पय�टन ?थळ 7वकAसत कर0याया �=ट�ने जे.एन.पी.ट�. व

नवी मंुबई महानगरपाAलका यांया संयु&त 7वKयमाने नमंुमपा

मु�यालय पामबीच माग� ते से&टर-26 नेQळ येथील धारण

तलावाम;ये ए�फbबीअस बसे सेवा सुQ करणेकर�ता ठराव �.270,

�द.17/02/2018 अ/वये मंजूर� Aमळालेल� आहे.

परंतु �द.25/01/2019 रोजीया प"ाKवारे जवाहरलाल नेहQ पोट� d?ट

यांनी सदर धारण तलावाम;ये ऍ�फbबीअस बस Dक8प सुQ करणेस

असमथ�ता दश�7वलेल� आहे. 

14 उपहारग/ृफुडकोट� 05 वषा�कर�त परवानगी 

व अनुuा त4वावर देणे.

मंजूर ठराव �. 322, �द.18/05/208

   मा.महापाAलका सव�साधारण ठराव �. 322, �द.18/05/2018

मंजूर ठरावा/वये महापाAलकेच े उपहारगहृ/फुडकोट� जाह�र Iन7वदा

DAस;द कQन ?पधा�4मकpर4या जादा दर देणा�या $य&ती/सं?था यांना

05 वषा�साठ' परवनगी व अनुuा (Aल$ह ॲ0ड लायसन) त4वावर

7वतर�त कर0याच े व महारा=d महानगरपाAलका अYधIनयम कलम

73 Dमाणे सं7वदा कर0याच े अYधकार मा. आयु&त, नमंुमपा यांना

Dदान केलेले आहे.

15 ठाणे-बेलापूर र?ता Qंद�करणात बाधीत 

होणा�या झोपडयांच े�दघा येथील OS-1 

भूखंडातील AM-5 या भूखंडावर पुनव�सन 

करणेबाबत

ठराव �.1123 �द.18/6/2016 

सदर उपसूचनाया अनुषंगाने DचAलत Iनयमांशी सुसंगत नसणा�या 

सूचना मा/य करता येणार नाह�, असे मा.महापाAलका सव�साधारण 

सभेम;ये आयु&तांनी ?प=ट केले◌े होते. 4यानुसार 

जा.�.नमंुमपा/मालमjा/ 2806/2016, �द.13/10/2016 नुसार 

महारा=d महानगरपाAलका अYधIनयमातील कलम 79 (ड) व 

79(2ग) मधील तरतूद� 7वचारात घेता D?तुत मा.महापाAलका 

सव�साधारण सभेचा ठराव �.1123, �द.17/06/2016 महारा=d 

महानगरपाAलका अYधIनयमातील कलम 451 नुसार 7वखं�डत 

करणेस 7वनंती केलेल� आहे

16 वाशी से-16अे येथील पा]कq ग मधील 

]कऑ&स.

मा.महासभा ठराव �.730, 

�द.20/11/2018

महापाAलकेने वाशी से-16अे येथे पा]कq ग !े"ाम;ये महापाAलकेया 

7व7वध Dयोजनाकर�ता 30 ]कऑ&स बांधणेत आलेले होते. परंतु 

महापाAलकेचा उKदेश सफळ होत नस8याने, सदरच े]कऑ&स 

भाडयाने देणेकर�ता Iन7वदा मागवUणेच ेD?ता7वत होते. परंतु सदर 

]कऑ&स ना8यावर बांधणेत आलेल� अस8यामुळे बांधकाम OC 

नाह�. 4यामुळे सदरच े]कऑ&स भाडयाने देणेबाबतचा मा. 

महापाAलका सव�साधारण सभेने ठराव �.730, �द.20/11/2018 

अ/वये नामंजूर केलेला आहे. तसेच मा.आयु&त सो यांनी सदरच े

]कऑ&स Iन=काAसत करणेबाबत आदेशीत के8याDमाणे न?ती शहर 

अAभयंता 7वभागाकड ेवग� करणेत आलेल� आहे.

बहुउKदेAशय इमारती मधील (मंगल 

काया�लय) जागा 7व7वध Dयोजनासाठ' 

भाडते4वावर देणे.

13 ए�फbबीअस बस सेवा सुQ करणेबाबत.

मंजूर ठराव �.270, �द.17/02/2018 



17 नवी मंुबई महानगरपाAलकेया 

मालमjांची याद� अKययावत करणे, 

पडताळणी करणे, अAभलेखाच ेअंके!ण 

करणे व मालमjांच ेमु8यांकन 

(Valuation) करणेकर�ता Iन7वदा 

माग7वणेबाबत

ठराव �.1106, �द.08/03/2019 मंजूर�

नवी मंुबई महानगरपाAलकेया मालमjांची याद� अKययावत करणे, 

पडताळणी करणे, अAभलेखाच ेअंके!ण करणे व मालमjांची 

मु8यांकन (Valuation) करणेकर�ता वjृप"ात जाह�रात देऊन RFP 

माग7व0यास व कमीत-कमी दर नमुद करणा�या सं?थेकडून काम 

कQन घे0यास मा.महापाAलका सव�साधारण सभा ठराव �.1106, 

�द.08/03/2019 रोजी मा/यता �दलेल� आहे.  4याअनुषंगाने 

काय�वाह� D?ता7वत आहे.

18 Aसडकोकडून टॅ&सी pर!ा पा]कq ग या 

Dयोजनासाठ' महानगरपाAलकेस 

ह?तांतर�त झाले8या भूखंडाचा 

7वIनयोगाबाबत. मा.महासभेकड ेD?ता7वत.

Aसडकोकडून महानगरपाAलकेस एकुण 43 भूखंड टॅ&सी pर&!ा 

पा]कq ग या Dयोजनासाठ' ह?तांतर�त झालेले असून, सदर जागा 

भुखंड मनपा !े"ातील टॅ&सी pर&!ा पा]कq ग संघटनांना परवाना व 

अनुuाEती त4वावर 05 वष� कालावधी कर�ता D4येक वष@ करारनामा 

नुतणीकरणाया अट�वर उपल�ध कQन देणेबाबतचा D?ताव 

�द.19/07/2019 रोजीया मा.महापाAलका सव�साधारण सभेकड े

D?ता7वत ओह.

19 �ीम.पु=पा मातेले यांनी 4यांया जागेत 

महापाAलकेने शौचालय बांधलेले 

अस8यामुळे, सदर शौचालयाया 

�ठकाणी अथवा $यवसायासाठ' पया�यी 

जागा उपल�ध कQन देणेबाबत 7वनंती. ठराव �.1294, �द.20/08/2019 

मा.महापाAलका सव�साधारण सभेने ठराव �.1294, �द.20/08/2019 

अ/वये �ीम.पु=पा 7व�ठल मातेले यांना भूखंड �.23डी से&टर-5, 

येथील फेर�वाला/हॉकस� झोनमधील एसट�डी/पीसीओ/Aम8क बुथ 

जवळील !े" 56 चौ.फुट (7”X8”) ह� जागा Iन7वदा न माग7वता 

“रेडी रेकनर” दराने D4येक वष@ Aल$ह ॲ0ड लायसन करारनामा 

कर0याया अट�वर उपल�ध कQन देणे या ऐवजी Q.500/- DIतमहा 

अशा Dकारे आकारणी करणे या सुधारणेसह  मंजूर� �दलेल� आहे

21 नवी मंुबई महानगरपाAलका !े"ातील 

�द$यांग $य&तीस ?वयंरोजगारासाठ' 

जागा उपल�ध कQन देणेकर�ता तयार 

कर0यात आले8या "DIत!ा याद�" 

अजा�बाबत.

ठराव �.1521, �द.20/12/2020

सKयि?थतीम;ये �द$यांगांना ?वयंरोजगाराकर�ता जागा वाटप

कर0यासाठ' महानगरपाAलकेकड े जागा Aश8लक नाह�त. तथा7प,

�द.11/02/2019 रोजीया वjृप"ात DAस;द केले8या जा�हरातीस

अनुसQन 714 जागांकर�ता मागणी अज� DाEत झालेले आहेत.

4यामुळे �द$यांगांना ?वयंरोजगारासाठ' जागा उपल�ध कQन

दे0याकर�ता Aसडकोकड े जागेची मागणी करणे आवCयक असून

Aसडकोकडून जागा DाEत झा8यानंतर संगणकbय सोडत

(Computeries Lottery ) प;दतीने जागा वाटप कर0याया धोरणास

महारा=d महानगरपाAलका अYधIनयम कलम 77 नुसार

मा.महापाAलका सव�साधारण सभेने मंजूर� �दलेल� आहे.

22 Aसडकोकडून टॅ&सी pर!ा पा]कq ग या 

Dयोजनासाठ' महानगरपाAलकेस 

ह?तांतर�त झाले8या भूखंडाया 

7वIनयोगाबाबत

ठराव �.1518, �द.20/12/2019

टॅ&सी pर!ा पा]कq गसाठ' उपल�ध भूखंड !े"फळ Iनहाय "Aश Aस;द

गणक (Ready Reckoner )" दराने जागेया भाडयाची पpरगणना

कQन व सदर भाड े पायाभूत भाड े मानुन 4याअनुषंगाने ?वार?य

अAभ$य&ती सुचना मागवुन जा?तीत-जा?त भाडदेर देणा�या

अनुuाEतीधारकासमवेत D4येक वष@ नुतनीकरण कर0याया अट�वर

5 वषा�ची "परवाना व अनुuाEती" (Leave & Licence) त4वावर

सं7वदा कर0यास महारा=d महानगरपाAलका अYधIनयमाया कलम

79 (क) व 243 (2) नुसार मा.महापाAलका सव�साधारण सभेने मंजूर�

�दलेल� आहे.

23 “महारा=d महानगरपाAलका ?थावर

मालमjा भाडपेXटा नुतणीकरण अथवा

ह?तांतरण” Iनयम 2019 या

अंमलबजावणीबाबत.

मंजूर ठराव �. 

�द.11/03/2020

दकुान गाळे/]कऑ&स/फुडकोट� 05 वषा�कर�ता परवानगी व अनुuा

ततवावर दे0यात आलेले आहेत असे दकुान गाळे/]कऑकस/फुडकोट�

पुढ�ल 05 वषा�कर�त मुदतवाढ D?ताव मा.महासभेने मंजूर केलेला

आहे. 

सावल�गांव येथील Iन=काAसत बांधकाम बाYधतांया पुन�वसनाकर�ता,

Aसडकोकडून पा" लाभ धारकांची तपासणी कQन व Rया पा"

Dक8पw?तांच/ेबांधकाम धारकांच ेपुन�वसन झालेले नाह�. 4यांच े 7वह�त

IनयमाDमाणे व आवCयक 4यामंजूर�नुसार पुन�वसन करणेस व

उव�pरत भूखंड Iनवासी Dयोजनासाठ' 7वकसीत कर0यात येईल या

अट�वर सhdल पाक�  से&टर घणसोल� येथे Aसडकोया जAमन वाटप 

20 सावल�गांव, नवी मंुबई येथील 

गावठाणाच ेपुनव�सनाबाबत.

ठराव �.1293, �द.20/08/2019 


