नवी मब
ुं ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा
महानगरपा लके या बध
ु वार, दनांक 29/03/2017 रोजी भरले"या माहे माच$ मह%या या &वशेष
तहकूब

सव$साधारण

सभेत

मंजरू /नामंजरू

इ.

ठरावाची

माहती

सं012त

आ4ण

मसद
ु ा

5व6पात

खाल8ल9माणे आहे . :वषय . 01.

नवी मब
ंु ई महानगरपा लकेचा सन 2016-2017 चा सध
ु ार8त आ4ण सन

दनांक 21 माच 2017

2017-2018 चा अथ$सक
ं "प "अ" आ4ण "क."

ठराव . 1606.
दनांक 29 माच 2017

"नवी मब
ुं ई महानगरपा लकेचा सन 2016-2017 चा सध
ु ार8त
आ4ण सन 2017-2018 चा महसल
ु 8 आ4ण भांडवल8 तसेच 9क"पामधील
एकूण आरं भीची श"लक &पये 355 कोट, 65 ल- 65 हजार जमेस धDन
एकूण महसल
ू 8 व भांडवल8 Eयाच9माणे 9क"पामधील रकमेसह एकूण जमा
उEप%न &पये 2987 कोट, 2 ल- तर एकूण महसल
ू 8 आ4ण भांडवल8
Eयाच9माणे 9क"पामधील रकमेसह एकूण खच$ &पये 2986 कोट, 03 लआ4ण वषा$अखेर श"लक &पये 99 ल- या9माणे फेरफार करHयात आलेला
अथ$सक
ं "प "अ" आ4ण "क" मंजूर करHयात यावा."

0नणय -

मंजूर

वषय . 02.

नवी मब
ंु ई महानगरपा लके या पIरवहन उपJमाचा सन 2016-2017 चा

दनांक 21 माच 2017

सध
ं "प "ब."
ु ार8त आ4ण सन 2017-2018 चा अथ$सक

ठराव . 1607.
दनांक 29 माच 2017

"नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या पIरवहन उपJमाचा सन
2017-2018 चा आरं भीची

श"लक &पये 7 ल- 85 हजार जमेस ध6न

एकूण महसल
ु 8 आ4ण भांडवल8 उEप%न &पये 319 कोट, 02 लाख 30 हजार
आ4ण वषा$ अखेरची श"लक &पये 06 लाख 40 हजार यासह एकूण महसल
ु 8
आ4ण भांडवल8 खच$ &पये 318 कोट, 95 लाख 90 हजार इतKया रकमेचा
अथ$सक
ं "प "ब" मंजूर करHयात यावा."
0नणय -

मंजूर

वषय . 03.

नवी

दनांक 21 माच 2017

सध
ं "प.
ु ार8त आ4ण सन 2017-2018 चा अथ$सक

ठराव . 1608.
दनांक 29 माच 2017

मब
ुं ई

महानगरपा लके या

व1
ृ 9ाMधकरणाचा सन

2016-2017

चा

"नवी मब
ुं ई महानगरपा लके या व1
ृ 9ाMधकरणाचा सन 2017-2018
चा

आरं भी या श"लकेसह एकूण जमा &पये 39 कोट, 51 लाख 42 हजार

व खच$ &पये 33 कोट, 46 लाख 64 हजार आ4ण वषा$ अखेरची श"लक
&पये 6 कोट, 04 लाख 78 हजार इतKया रकमेचा अथ$सक
ं "प मंजूर
करHयात यावा."
0नणय -

मंजूर

सह,/(7च8ा बाव9कर)
महानगरपालका स7चव,
नवी मब
ुं ई महानगरपालका.

