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महानगरपा�लके�या ग�ुवार, �दनांक 03 जानेवार! 2019 रोजी भरले&या माहे नो'ह(बर 2018  

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

खाल!ल9माणे आहे.:- 

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. . . . 04040404    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20202020    नो'ह(बरनो'ह(बरनो'ह(बरनो'ह(बर    

2018201820182018    

महारा@A नागर! सेवा (�श7त व अपील) Fनयमानसुार <वभागीय चौकशीअतंी              

Hी. 9काश भालचंI कुलकणJ, उपकर Fनधा�रक व सकंलक (FनलLंबत) यांना 

महारा@A महानगरपा�लका अMधFनयमातील कलम-56(2)(ह) मPये नमदू    "पढेु 

नोकर! �मळTयास सामा*यपणे अपाU होईल अशा9कारे महानगरपा�लके�या 

सेवेतनू बडतफ�  करणे" या 97ता<वत शा7तीवर Fनण�य घेणेबाबत�या 

97तावाबाबत, आयYुतांच े�दनांक 09/10/2018 चे पU >. नमुमंपा/9शा/आ7था-

6/9.>.फ-646/2379/2018. 

ठरावठरावठरावठराव    >>>>....    828282823333....        

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    03030303    जानेवार!जानेवार!जानेवार!जानेवार!    

2012012012019999....    

"महारा@A नागर! सेवा (�श7त व अपील) Fनयमानसुार <वभागीय चौकशीअतंी              

Hी. 9काश भालचंI कुलकणJ, उपकर Fनधा�रक व सकंलक (FनलLंबत) यांना 

महारा@A महानगरपा�लका अMधFनयमातील कलम-56(2)(ह) मPये नमदू    "पढेु 

नोकर! �मळTयास सामा*यपणे अपाU होईल अशा9कारे महानगरपा�लके�या 

सेवेतनू बडतफ�  करणे" या 97ता<वत शा7तीवर Fनण�य घेणे�या 97तावात नमदू 

करTयात आले&या बाबींसह, सदर 9करणातील गरैवत�नाकर!ता अपचार! यांना 

"पढेु नोकर! �मळTयास सामा*यपणे अपाU होईल अशा9कारे महानगरपा�लके�या 

सेवेतनू बडतफ�  करणे" या 97ता<वत शा7तीबाबत अFंतम Fनण�य घेणेसदंभा�तील 

97तावास, सदंभ� >मांक 2 बाबत पUा�या अनषुगंाने सचु<व&या9माणे, 

मा.सव�साधारण सभेस सादर होणेस."    

Fनण�यFनण�यFनण�यFनण�य    नामजंरूनामजंरूनामजंरूनामजंरू    

<वषय<वषय<वषय<वषय    >>>>. 08. 08. 08. 08    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    20 20 20 20 नो'ह(बरनो'ह(बरनो'ह(बरनो'ह(बर    

2018201820182018    

पथ<व>ेता (उपजी<वका सरं3ण व पथ <व>] <वFनयमन) (महारा@A) योजना - 

2017 नसुार <व>] 93ेU व <व>] श&ुक आकार Fनि_चत क`न महानगरपा�लका 

3ेUातील ओटले/<पचेस <वतरणासाठc उपलdध क`न देणेबाबत 97तावाबाबत, 

आयYुतांच े�दनांक 30/10/2018 चे पU >. नमुमंपा/परवाना/1563/2018    

ठरावठरावठरावठराव    >>>>. 82. 82. 82. 824444. . . .     

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    03 03 03 03 जानेवार!जानेवार!जानेवार!जानेवार!    

2019.2019.2019.2019.    

"पथ<व>ेता (उपजी<वका सरं3ण व पथ <व>] <वFनयमन) (महारा@A) योजना - 

2017 नसुार <व>] 93ेU व <व>] श&ुक आकार Fनि_चत क`न महानगरपा�लका 

3ेUातील ओटले/<पचेस <वतरणासाठc उपलdध क`न देणे�या 97तावाबत नमदु 

केले&या बाबीसह, पथ<व>ेता (उपजी<वका सरं3ण व पथ <व>] <वFनयमन) 

अMधFनयम - 2014, महारा@A पथ<व>ेता (उपजी<वका सरं3ण व पथ <व>] 

<वFनयमन) (महारा@A) Fनयम - 2016 आ6ण पथ<व>ेता (उपजी<वका सरं3ण व 

पथ <व>] <वFनयमन) (महारा@A) योजना - 2017 यांच े अमंलबजावणीसाठc 

पथ<व>ेता (उपजी<वका सरं3ण व पथ <व>] <वFनयमन) (महारा@A) योजना - 

2017 मधील अन�ुछेद >मांक-4 व महारा@A महानगरपा�लका अMधFनयमाच े

कलम 386 नसुार मा.महापा�लका सव�साधारण सभेची मजंुर! देTयात यावी." 

Fनण�यFनण�यFनण�यFनण�य    7थMगत7थMगत7थMगत7थMगत    

 

 सह!सह!सह!सह!////----    

((((MचUाMचUाMचUाMचUा    बा<व7करबा<व7करबा<व7करबा<व7कर)   )   )   )       
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