नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका वशेष सवसाधारण सभा

महानगरपालकेया ग
ु वार, दनांक 07 माच 2019 रोजी भरले)या वशेष सवसाधारण तहकूब
सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं012त आ4ण मसद
ु ा 5वपात खाल7ल8माणे आहे.:वषय ;. 1
दनांक 5 माच 2019

नवी मब
2018-2019 चा सध
2019ुं ई महानगरपालकेचा सन 2018ु ार7त आ4ण सन 20192020 चा अथसक
ं )प "अ" आ4ण "क."

ठराव ;. 1077
1077

सन 2019-2020 चा अथसक
ं )प “अ” आ4ण “क” यामCये ववध लेखाशषाDतगत

दनांक 07 माच 2019

फेरबदल कFन मंजूर के)यानस
ु ार नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया सन 20192020 चा अथसक
ं )प “अ” आ4ण “क” कर7ता आरं भीची महसल
ू 7 आ4ण भांडवल7
तसेच 8क)पामधील एकूण श)लक F 1084 कोट7 65 ल1 92 हजार जमेस
धFन एकूण महसल
ू 7 व भांडवल7 Lयाच8माणे 8क)पामधील रकमेसह एकूण जमा
उLपNन Fपय 4020 कोट7 13 ल1 44 हजार तर एकूण महसल
ू 7 आ4ण भांडवल7
Lयाच8माणे 8क)पामधील रकमेसह एकूण खच Fपये 4019 कोट7 22 ल1 44
हजार आ4ण वषाअखेर Fपये 91 ल1 श)लक राह7ल.या8माणे फेरफार करPयात
आलेला अथसक
ं )प "अ" आ4ण "क" मंजरू करPयात यावा."

Qनणय

मंजरू

वषय ;. 2

नवी

दनांक 5 माच 2019

सध
ं )प "ब."
2019-2020 चा अथसक
ु ार7त आ4ण सन 2019-

ठराव ;. 1078
1078

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया पRरवहन उप;माचा सन 2019-2020 चा

दनांक 07 माच 2019

आरं भीची श)लक Fपये 06 लाख 96 हजार जमेस धFन एकूण महसल
ु 7 आ4ण

मब
ंु ई महानगरपालकेया

पRरवहन उप;माचा

सन 20182018-2019 चा

भांडवल7 उLपNन Fपये 305 कोट7 78 लाख 19 हजार आ4ण वषा अखेरची
श)लक Fपये 05 लाख 10 हजार यासह एकूण महसल
ु 7 आ4ण भांडवल7 खच
Fपये 305 कोट7 80 लाख 05 हजार इतSया रकमेचा अथसक
ं )प "ब" मंजूर
करPयात यावा."

Qनणय

मंजरू

वषय ;. 3

नवी मब
2018-2019 चा सध
ुं ई महानगरपालकेया व1
ु ार7त
ृ 8ाUधकरणाचा सन 2018-

दनांक 5 माच 2019

आ4ण

सन 2019ं )प.
2019-2020 चा अथसक

ठराव ;. 1079

"नवी

मब
ुं ई

महानगरपालकेया

व1
ृ 8ाUधकरणाचा

सन

2019-2020

दनांक 07 माच 2019

आरं भीया श)लकेसह एकूण जमा Fपये 35 कोट7 17 लाख 56 हजार व खच
Fपये 33 कोट7 22 लाख 90 हजार आ4ण वषा अखेरची श)लक Fपये 1 कोट7
94 लाख 66 हजार इतSया रकमेचा अथसक
ं )प मंजूर करPयात यावा."

Qनणय

चा

मंजरू
सह7/
सह7/(UचWा बाव5कर)
बाव5कर)
महापालका सUचव
नवी मब
ुं ई महानगरपालका

