
नवी मुंबई महानगरपा�लका  

                                  जा�हर सचुना 
 

नवी मुबंई महानगरपा�लका �े�ातील सव� नाग�रकांना या जाह�र सचुने�दारे कळ व!यात येते क", 

क$ % शासना'या पथ  व)ेता (उपजी वका सरं�ण व पथ  व)"  व-नयमन) अ0ध-नयम-2014 मधील कलम 

36 'या पोट कलम (1) �दारे ;दान कर!यात आले=या अ0धकाराचंा वापर क>न रा?य शासनाने @दनांक 

03 ऑगBट, 2016 'या राजप�ाCवये अCवये महाराDE पथ  व)ेता (उपजी वका सरं�ण व पथ  व)" 

 व-नयमन) (महाराDE) -नयम, 2016 ;�सFद केलेले आहेत. 

 उHत -नयमातील अ. ).11 नसुार महापा�लकेस नगर पथ  व)ेता स�मती गठJत करावयाची 

आहे. Kयानसुार -नयमातील अ.).11 (2) (ख) इतर मडंळे यामधील अ.). 02 त े05 मधील घटकातील 

सदBयांची स�मतीवर -नयHुती करणेक�रता इ'छुक सबं0ंधत घटकांकडून दै.लोकमत व दै.सकाळ या 

वKृतप�ांमFये, महापा�लके'या सकेंतBथळावर www.nmmc.gov.in वर तसेच सव�  वभाग काया�लयां'या 

सचुना फलकांवर @दनांक 03 जानेवार�,2017 रोजी जा@हर सचुना ;�सFद क>न  वह�त नमCुयात अज� 

माग व!यात आलेले होत.े  

तथा प, -नयमातील अ.).11 (2) (ख) इतर मडंळे यामधील अ.). 03 त े05 मधील घटकातील 

सदBयांच े स�मतीवर -नयHुती करणेक�रता अज� ;ा`त झालेले नस=याने, सदर घटकातील सदBयांची 

स�मतीवर -नयHुती करणेक�रता इ'छुक घटकांकडून  वह�त नमCुयात अज� माग वणेत येत आहेत. 

घटक  

अ.�. 

इतर मडंळे सद!य स#ंया 

ख (तीन) -नवासी क=याण सघं 02 

ख (चार) �यापार� सघंाचा ;-त-नधी 01 

ख (पाच) पणन सघंाचा ;-त-नधी 01 
 

 नगर पथ  व)ेता स�मती'या नाम-नदb�शत सदBयांसाठJची cकमान अह�ता खाल�ल;माणे :- 

1) सघंटनेची cकंवा सघंाची, -नयम 11 'या उप--नयम (4) मFये  व-न@द�Dट के=या;माणे �े�ातील स�म 

;ा0धकरणाकड ेनeदणी केलेल� असावी. 

2) सघंटना cकंवा सघं, मागील तीन वषा�चे स�म ;ा0धकरणाकडून तयार कर!यात आलेले लेखापर��ा 

अहवाल सादर कर�ल. 

3) सघंटनेस cकंवा सघंास Bथा-नक ;ा0धकरणाने काळया याद�त टाकलेले नसावे. 

4) सघंटना cकंवा सघं Kया Kया वेळी अमंलात असले=या कोणKयाह� कायgयाCवये �सFददोषी असणार 

नाह�त. 

5) सघंटना cकंवा सघं यांना, Kयांनी स�म ;ा0धकरणाकड ेनeदणी के=या'या Kयां'या ;वगा�मधील कामाचा 

cकमान पाच वषाhचा अनभुव असावा. 

       या;माणे अट�शतi पणु� करणा-या अ.).11 (2) (ख) इतर मडंळे यामधील अ.). 03 त े 05 

मधील नवी मुबंई महानगरपा�लका काय���ेात काय�रत असले=या घटकांकडून अज� माग वणेत येत आहेत. 

 वह�त नमCुयातील कोरे अज� महापा�लके'या सकेंतBथळावर www.nmmc.gov.in वर तसेच सरव्  वभाग 

काया�लयांमFये उपलkध क>न दे!यात आलेले आहेत.  वह�त नमCुयातील अज� आयHुत, नवी मुबंई 

महानगरपा�लका यांचे नावे �लहून मlुय आवक जावक क�, नवी मुबंई महानगरपा�लका मlुयालय, 

तळमजला, भखूंड )मांक-1 व 2, सेHटर-15ए, सीबीडी, बेलापरू, नवी मुबंई-400 614 येथे ह� जा@हर 

सचुना ;�सFद झाले'या तारखेपासनू 15 @दवसाचं े मदुतीत काया�लयीन वेळेत सादर करावेत.  वह�त 

नमCुयात नसले=या, अपणु�, कागदप� न जोडले=या व मदुतीनतंर आले=या अजाhची नeद घेतल� जाणार 

नाह�. 

                                !वा$र%त/- 

�ठकाण :- सीबीडी,बेलापरू                                अ-त.र/त आय/ुत (शहर) 

�दनांक :- 15/03/2017                                 नवी मुबंई महानगरपा�लका 



         नवी मुबंई महानगरपा�लका   

              नगर फेर%वाला स�मती मधील इतर मडंळे घटक -नवडीक.रता अज<   
;-त, 

मा.आयु/त, 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 
 

(महाराDE पथ  व)ेता (उपजी वका संर�ण व पथ  व)"  व-नयमन) (महाराDE) -नयम, 2016 मधील अ.).11 (2) 

(ख) इतर मंडळे यामधील अ.). 03 ते 05 मधील घटकांची स�मतीवर -नयुHती करणेक�रता) 

       आnह� या�दारे   नवी  मुंबई महानगरपा�लकेने शहर फेर�वाला स�मतीवर (11) 2) ख. इतर मंडळे मधील 

अ.). (3)/(4)/(5) (घटक-          ) nहणुन pी./pीमती----------------------------------------------पKता----------------

------------------------------------------------------------------------------------------यांना नाम-नदb�शत कर�त आहेात. 

संBथा/मंडळ/संघटना इ. चे नाव व नeदणी ). तार�ख    -  --------------------------------------------------------- 

(पुरा�याच ेसा�ांcकत कागदप� सोबत सादर करावेत.) 

संघटने'या सदBयांची संlया             -  --------------------------------------------------------- 

(सदBयांची अ0धकृत याद� जोडावी) 

संBथा/मंडळ/संघटने'या मागील 03 वषा�चे लेखा प�र�ण अहवाल ---------------------------------------------------- 
 

(स�म ;ा0धकरणाकडून तयार कर!यात आलेले) 

नाम-नदb�शत करावया'या सदBयाचे नाव              - ------------------------------------------------------------ 

संBथा /मंडळातील पदनामासह                        ------------------------------------------------------------ 

वडीलांचे नाव                                    - ----------------------------------------------------------- 

वय                                            - ----------------------------------------------------------- 

�यवसाय / धंदा                                  - ----------------------------------------------------------- 

संपुण� पKता (उमेदवाराने आपला पोDटाचा              - ----------------------------------------------------------- 

पKता नमुद करावा)  

दरुFवनी )मांक/qमणFवनी )मांक                   - ----------------------------------------------------------- 

संघटने'या कामाचा अनुभव                         - ---------------------------वषb  

�शफारस केले=या संघटने'या पदा0धका-याचे            - ----------------------------------------------------------- 

नाव, पदनाम,संघटनेचे नाव व Bवा�र�, 

(संघटने'या पा�रत ठरावाची ;त व नeदणी ;माणप�ाची ;माrणत ;त सोबत जोडावी) 
 

                      अज<दाराच ेकरावयाचे घोषणाप@  

मी या�दारे घो षत करतो / करत े क", मी  ------------------------------------------------------ नगर फेर�वाला 

स�मतीमFये सदBय nहणुन काम करणेसाठJ या नाम-नदbशन प�ास संमती देत आहे. मी असेह� घो षत करतो क",  

1) माsया वयाची  --------------------वषb पुण� झाल� आहेत. 

2) मी नवी मुंबई महानगरपा�लका �े�ातील र@हवाशी आहे/नाह�. 

3) माझी नमुंमपा �े�ात मालमKता आहे./नाह�. (अस=यास पुरा�याचे कागदप� जोडावेत (मालमKता कर/वीज देयक 

इKयाद�) 

4) मी नमुंमपा �े�ातील ;क=पtBत आहे/नाह�. 

5) महानगरपा�लका -नयमानुसार देय असलेल� कोणKयाह� रHकमेची थकबाक" माझ ेनावांवर �श=लक नाह�. 

6) मी पो�लस खाKयाकडील चा�रuयाचा दाखला जोडला आहे. 

7) मी वेळोवेळी शासना'या -नयमांच ेपालन कर�न. 
 

�दनांक :-    /    / 2017                            अज<दाराची सह% Aकंवा अंगठा 
(अज�दारान े रह�वास पुरावा nहणुन मालमKता कर भर=याची पावती / रेशनकाड� / आधारकाड� / बँकेच े पासबुक प@हले पान / 

लाईटwबल (अदयावत) / टे�लफोन wबल / वाहन चाल व!याचा परवाना यापैक" एकाची सKय;त जोडण ेआवxयक आहे.) 

 

 

 फोटो 


