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कलम  4  (1) (b) (xiii)  

नवी  मुंबई  महानगरपािलका  पिरवहन  उप मातून  कोणतीही  सवलत,  परवाना  अथवा  अिधकारप    
िमळाले या  लाभाथ चा  तपशील 

परवाना / परवानगी / सवलत यांचा कार 

परवानी देणारी अिधकारी य ती : 
 

परवाना धारकाचे 

नाव 

परवाना 
मांक 

परवाना 
िद याची 
तारीख 

िकती  
काळासाठी 

वैध 

सवसामा य 

अटी 
परवा याचा 
तपशील 

1 2 3 4 5 6 
      
      

 
1. सवसाधारण व वातानुकूल त बस वासासाठ  परतीच े तक ट (Return Ticket) घेत यास तक ट दरात 10% 

सूट मळेल. सदर तक ट याच दवशी रा ी 12 वाजेपयत वैदय राह ल. 
2. रा ी 23.00 ते पहाटे 5.00 या वेळेत जादा बस द यास जलद सेवचे ेभाड ेआकार यात येईल. 
3. नवी मुबंई महानगरपा लके या ह द तील प रवहन उप मा या फ त सवसाधारण बसेसमधून 65 वष 

वयावर ल जे ठ नागर कांना वास भाडयात दे यात येत असलले  सवलत 50% आहे. 
4. नवी मुबंई महानगरपा लके या ह द तील प रवहन उप माच ेओळखप  ा त केले या द यांग य तीना 

प रवहन उप मा या सवसाधारण बससेमधून मोफत वासाची सु वधा आहे. 
5. नवी मुंबई महानगरपा लका श ण मंडळा या शाळेतील वदया याना सवसाधारण बसेसमधून मोफत 

वासाची सु वधा आहे. याकर ता इ छुक वदया यान े प रवहन उप माकडून ओळखप  ा त क न घेणे 
आव यक आहे. या सु वधेनुसार शालये गणवशे प रधान केले या वदया यास नवास थान ते शाळा व शाळा 
ते नवास थान या दर यान ये– जा करणेसाठ  फ त शालये दवसात उप मा या सवसाधारण बसम ये 
मोफत वासाची सु वधा रा हल. सु ट या दवशी शालेय वदया याना मोफत वासाची सु वधा बंद रा हल. 
या सु वधेकर ता वदया याना दे यात येणा या मा सक बस पास शु का या रकमेपकै  50% सवलती या 
रकमचेी नवी मुंबई महानगरपा लके या समाज वकास वभागाकडून तपुत  केल  जाईल. 

6. नवी मुंबई महानगरपा लका प रवहन उप माच े नवृ  कमचार  यांना नवृ ीनंतर वत: साठ  एक वष मोफत 
तर पुढ ल 5 वष .1500/- वा षक या सवलती या दरान ेसवसाधारण बससेवचेी वा षक बस पास योजना 
सु  कर यात आल  आहे. 

7. HIV +ve णाना प रवहन उप मा या सवसाधारण बसेसमधून मोफत वासाची सु वधा आहे. 
 

सवलती या इतर योजना (फ त सवसाधारण बससेवकेर ता) 
 

8. 12 वष वयापयत या मुलांना सवसाधारण बससेम ये बस भाड ेत याम ये दश व या माणे सवलतीच ेभाड े
आकार यात येईल. 

9. ौढ भाड ेदेणा या वाशाला 3 वष वयाखाल ल 1 मुल आसनावर न बस वता वना तक ट वत: बरोबर घेवून 
जाता येईल. 

10. महारा  वधानसभा / वधानप रषद आमदार – पु ष आमदारांना प नी समवते व म हला आमदारास पती, 
पु , क या, आई, वडील, भाऊ, ब हण यापकै  कोणाह  एका य ती समवते सवसाधारण बसमधून मोफत 
वासाची सु वधा रा हल. 

 
11. नवी मुंबई महानगरपा लकेतील सव नगरसेवक, वीकृत सद य, आयु त, अ त र त आयु त, उपआयु त, 

प रवहन स मती व श ण स मती सद य, प रवहन उप माच े अ धकार  व कमचार  यांना सवसाधारण 
बसम ये मोफत वासाची सु वधा रा हल.  

12. वातं यसै नकांना उप मा या सवसाधारण बससेम ये मोफत वासाची सु वधा आहे. ती तशीच पुढे राह ल. 
 
 



13. प रवहन उप मा या सवसाधारण बससेम ये नवी मुंबई श ण मंडळा या शाळेतील वदया याना यांची 
श ण क ाम ये श णासाठ  नवड झालले  आहे अशा वदया याकर ता शै णीक वषामधील श ण 

कालावधीसाठ  ओळखप  देऊन ( व हत केले या अट  – शत या अ धन राहू न) वदया याचे नवास थान ते 
श ण क  या दर यान वासासाठ  मोफत सु वधा दे यात येते. 

14. नवी मु ंबई व ठाणे शहर पोल स दलातील पोल स न र क, सहा यक पोल स न र  ाक, पोल स उप न र  ाक,  
सहा यक पोल स उप न र क, पोल स हवालदार, पोल स नाईक, पोल स शपाई (ओळखप  धारक) यांना 
शासनाकडून / पोल स खा याकडून मळणा या अनुदानानुसार सवसाधारण बसेसम ये मोफत वासाची सु वधा 
रा हल. 

15. नवी मु ंबई महानगरपा लका प रवहन उप माच े यायालयात त नधी व करणारे वक ल (Retainer 
Advocate) यांना सवसाधारण बसेसम ये मोफत वासाची सु वधा रा हल. 

16. महानगरपा लका अ ध नयम 1949 कलम . 343 (4) नुसार उप मा या बसम ये वना तक ट वास 
करणा या वाशांकडून सवसाधारण बससाठ  .250/- व वातानुकुल त बससाठ  .500/- अ धक वास भाडे 
दंड आकारणी कर यात येईल. तसेच बसम ये वासासाठ  घेतले या तक टापे ा जादा वास करणा या 
वाशांकडून सवसाधारण बससाठ  .100/- व वातानुकुल त बससाठ  .200/- अ धक वास भाड े दंड 

आकारणी कर यात येईल. 
17. प रवहन उप मा या सवसाधारण आ ण वातानुकूल त बसगाडयां या वाशांसाठ  सा ताह क, मा सक, 

ैमा सक, सहामाह , वा षक तसचे मॅिजक पास अशा नर नराळया कार या बस पास योजना कायाि वत 
आहेत. याचा तप शल खाल ल माणे 
1) वदया यासाठ  50% सवलतीची मा सक बस पास योजना आहे तशीच कायाि वत राह ल. 
2) मा सक वाशी बस पास योजना.    

अ. . भाड े वास 
1. 05 दवसाच ेभाडे 07 दवस वास 
2. 20 दवसाच ेभाड े 30 दवस वास 
3. 55 दवसाच ेभाडे 90 दवस वास 
4. 100 दवसाच ेभाडे 180 दवस वास 
5. 180 दवसाच ेभाडे 360 दवस वास 
6. मा सक मॅिजक पास 

.2000/- 
म हनाभर आवडेल तेथे वास: फ त सवसाधारण बससवेकेर ता 

7. मा सक मॅिजक पास 
.4500/- 

म हनाभर आवडेल तेथे वास: A/C (वातानुकूल त) बससेवा व 
सवसाधारण बससेवकेर ता अनु ेय राह ल. 

  

 3) प रवहन उप मा या सवसाधारण आ ण वातानुकूल त बसगाडयां या वाशांसाठ  दै नक बस पास योजना कायाि वत  
कर यात येत आहे. याचा तप शल खाल ल माणे  

 

अ. . सेवेचा कार नवी मुंबई ह द त नवी मुंबई ह द बाहेर 
1. सवसाधारण सेवा .60/- .100/- 
2. वातानुकूल त सवेा .125/- .250/- 

 

   

 वातानुकूल त बससेवेचा दै नक पास सवसाधारण बससेवकेरता वापरता येईल.  
 

       वातानुकूल त बससेवसेाठ  .4500/- कमतीचा मा सक मॅिजक बस पास धारकास उप मा या सव 
कार या बसेसमधून म हनाभर कोठेह  / कतीह  वळेा वास करता येईल मा  सवसाधारण बससेवेसाठ  

असले या .2000/- कंमतीचा मा सक मॅिजक बस पास धारकास केवळ नमु ंमपा प रवहन उप मा या 
सवसाधारण बसेसमधूनच कोठेह  / कतीह  वळेा वास करता येईल. 
 तसेच ITS या मा यमातुन वाशांना Public Information System  (PIS), Centralised Pass 
System, Mobile App (Bus Tracker, Mobile Ticketing, Online Pass) ची सु वधा उपल ध क न  
दे यात आल  आहे. 
    


