
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया शु�वार, �दनांक 30/06/2017 रोजी भरले"या (मुळ सभा 19 मे  

2017) माहे जून म�ह&याया सव'साधारण तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती 

सं012त आ4ण मसुदा 5व6पात खाल8ल9माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 04.  

�दनांक 19 मे 2017 

नवी मंुबई महानगरपा	लका काय'1े=ातील अन?धकृत तबे"यांच ेAनय=ंण व 

Aनयमन करणेबाबत. आरो'य प(रर)ण व वै+य,कय सहा-य स�मतीचा, 

�दनांक 12 ए�2ल 2017 रोजीचा ठराव �. 2 व �वधी स�मतीचा, 

�दनांक 25 ए�2ल 2017 रोजीचा ठराव �. 2 :- "संदभ':- आयुCतांच े

�दनांक 23 DडसFबर 2016 च ेप= नमंुमपा/आरोGय/7872/2016. 

 

ठराव �. 1833. 

�दनांक 30 जून 2017 

“95ततृ Jवषय सभेत झाले"या चचMया अनषुगंाने मागे घे<यात यावा.” 

 

=नण�य - मागे घेतला 

�वषय �. 05.  

�दनांक 19 मे 2017 
पOरवहन स	मतीचा, �दनांक 15 एJ9ल 2017 चा ठराव �. 03 :-

 "संदभ� :- पOरवहन Qयव5थापक यांचे �द.05/04/2017 च ेप= 

जा.�.नमंुमपा/पOर/9शा/318/2017. 

"महानगरपा	लकेला अशी 	शफारस करVयांत यावी कW, नवी मंुबई 

महानगरपा	लका पOरवहन उप�माच े5वत:चे सेवा भरती Aनयम नस"याने 

Aनमा'ण होणाYया अडचणी दरू करVयाया Z[ट8कोनातून पOरवहन 

उप�माया आ5थापनेकOरता नवी मंुबई महानगरपा	लकेच े सेवाभरती 

Aनयम, इतर पOरवहन उप�माया तसेच महारा[] शासनाया सेवा भरती 

Aनयमांचा Jवचार क6न तयार करVयात आले आहेत, मा=, पOरवहन 

उप�माया 400 बसेसया आ5थापनेकOरता Aनमा'ण केले"या पदांया 

सेवा भरती Aनयमांचा मा. पOरवहन स	मतीने केले"या 	शफारसींसह 

सुधारणा करVयास, आ4ण 95तावात नमुद करVयात आले"या बाबींसह 

सुचJव"या9माणे, मंजूर8 देVयात यावी."   

ठराव �. 1834. 

�दनांक 30 जून 2017 

             "नवी मंुबई महानगरपा	लका पOरवहन उप�माच े 5वत:च े

सेवा भरती Aनयम नस"याने Aनमा'ण होणाYया अडचणी दरू करVयाया 

Z[ट8कोनातून पOरवहन उप�माया आ5थापनेकOरता नवी मंुबई 

महानगरपा	लकेच े सेवाभरती Aनयम, इतर पOरवहन उप�माया तसेच 

महारा[] शासनाया सेवा भरती Aनयमांचा Jवचार क6न तयार करVयात 

आले आहेत, मा=, पOरवहन उप�माया 400 बसेसया आ5थापनेकOरता 

Aनमा'ण केले"या पदांया सेवा भरती Aनयमांचा मा. पOरवहन स	मतीने 

आ4ण महासभेने केले"या 	शफारसींसह सुधारणा सदर 95तावातील 

काया�लय अ@ध)क या पदाची =नयुAतीची पBदत 50 टAके सरळसेवा व 

50 टAके पदोEनतीने भरती याऐवजी 100 टAके पदोEनतीने =नयुAती 



करणे, लघुलेखक मराठH (=नJनKेणी) या पदाच े01 पद याऐवजी 02 पदे 

=नमा�ण कMन 50 टAके सरळसेवा व 50 टAके पदोEनती, व(रNठ �ल�पक 

या पदाची 50 टAके सरळसेवा भरती व 50 टAके पदोEनतीने याऐवजी 

100 टAके पदोEनतीने =नयुAती करणे, क=नNठ �ल�पक कम टंकलेखक 

25 टAके पदोEनती व 75 टAके सरळसेवा, उपलेखापाल/ कोषा@धकारQ या 

पदाची 75 टAके पदोEनती व 25 टAके सरळसेवा, मॅके=नक दजा�-2 या 

पदाची 50 टAके पदोEनती व 50 टAके सरळसेवा, वाहनचालक (हलके) 

या पदाची 50 टAके पदोEनती व 50 टAके सरळसेवा अशी सुधारणा 

कर<यास, 95तावात नमुद करVयात आले"या बाबींसह सुचJव"या9माणे, 

मंजूर8 देVयात यावी." 

 

=नण�य - उपसचुनासह सवा�नमुत ेमजंूर 

 

                                                                  

                                                                  सहQ/- 

(@चTा बा�वUकर) 

महानगरपा�लका स@चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 


