
नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका    

महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सव�साधारणसव�साधारणसव�साधारणसव�साधारण    सभासभासभासभा    

    

महानगरपा�लके�या बधुवार, �दनांक 28 माच� 2018 रोजी भरले$या अथ�सकं$पीय सव�साधारण 

तहकूब सभेत मजंूर/नामजूंर इ. ठरावाची मा�हती स-ं./त आ1ण मसदुा 2व3पात खाल5ल6माणे आहे.:- 

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 1. 1. 1. 1    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    26262626    माच�माच�माच�माच�    2012012012018888    

नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2017201720172017----2018201820182018    चा सधुार5त आ1ण सन 2018201820182018----

2019201920192019    चा अथ�सकं$प "अ" आ1ण "क."    

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. . . . 301301301301    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    28282828    माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लकेचा सन 2018-2019 चा सधुार5त आ1ण सन             

2018-2019 चा महसलु5 आ1ण भांडवल5 तसेच 6क$पामधील एकूण आरंभीची 

�श$लक      DपयेDपयेDपयेDपये    788 788 788 788 कोट5कोट5कोट5कोट5    01 01 01 01 ल.ल.ल.ल.    53 53 53 53 हजारहजारहजारहजार जमेस ध3न एकूण महसलू5 

व भांडवल5 Gयाच6माणे 6क$पामधील रकमेसह एकूण जमा उGपIन DपयेDपयेDपयेDपये    3671 3671 3671 3671 

कोट5कोट5कोट5कोट5    3 3 3 3 ल.ल.ल.ल. 63 63 63 63 हजारहजारहजारहजार तर एकूण महसलू5 आ1ण भांडवल5 Gयाच6माणे 

6क$पामधील रकमेसह एकूण खच� DपयेDपयेDपयेDपये    3670 3670 3670 3670 कोट5कोट5कोट5कोट5    00003 3 3 3 ल. ल. ल. ल. 72 72 72 72 हजार हजार हजार हजार आ1ण 

वषा�अखेर �श$लक DपयेDपयेDपयेDपये    99 99 99 99 ल.ल.ल.ल.    91 91 91 91 हजार हजार हजार हजार या6माणे फेरफार करKयात आलेला 

अथ�सकं$प "अ" आ1ण "क" मजंूर करKयात यावा." 

Lनण�यLनण�यLनण�यLनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 2. 2. 2. 2    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    26 26 26 26 माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या पMरवहन उप;माचा सन 2017201720172017----2018201820182018    चा 

सधुार5त आ1ण सन  2018201820182018----2019201920192019    चा अथ�सकं$प "ब."    

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. . . . 302302302302    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    28 28 28 28 माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या पMरवहन उप;माचा सन 2018-2019 चा 

आरंभीची �श$लक Dपये Dपये Dपये Dपये 4 4 4 4 ल. ल. ल. ल. 75 75 75 75 हजारहजारहजारहजार जमेस धDन एकूण महसलु5 आ1ण 

भांडवल5 उGपIन Dपये Dपये Dपये Dपये 346 346 346 346 कोट5कोट5कोट5कोट5    81 81 81 81 लाखलाखलाखलाख    74 74 74 74 हजारहजारहजारहजार आ1ण वषा� अखेरची 

�श$लक    Dपये Dपये Dपये Dपये 06 06 06 06 लाख लाख लाख लाख 75 75 75 75 हजारहजारहजारहजार यासह एकूण महसलु5 आ1ण भांडवल5 खच� 

Dपये Dपये Dपये Dपये 346 346 346 346 कोट5 कोट5 कोट5 कोट5 74 74 74 74 लाख लाख लाख लाख 99 99 99 99 हजारहजारहजारहजार इतOया रकमेचा अथ�सकं$प "ब" मजंूर 

करKयात यावा." 

Lनण�यLनण�यLनण�यLनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

9वषय9वषय9वषय9वषय    ;;;;. 3. 3. 3. 3    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    26 26 26 26 माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

नवी मुबंई महानगरपा�लके�या व.ृ6ाQधकरणाचा सन 2017201720172017----2018201820182018    चा सधुार5त 

आ1ण   सन  2018201820182018----2019201920192019    चा अथ�सकं$प.    

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. . . . 303303303303    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    28282828    माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

"नवी मुबंई महानगरपा�लके�या व.ृ6ाQधकरणाचा सन 2018-2019 चा  

आरंभी�या �श$लकेसह एकूण जमा Dपये Dपये Dपये Dपये 34 34 34 34 कोट5 कोट5 कोट5 कोट5 42 42 42 42 लाख लाख लाख लाख 04 04 04 04 हजार हजार हजार हजार व खच� 

Dपये Dपये Dपये Dपये 42 42 42 42 कोट5 कोट5 कोट5 कोट5 59 59 59 59 लाख लाख लाख लाख 90 90 90 90 हजार हजार हजार हजार आ1ण वषा� अखेरची �श$लक Dपये Dपये Dपये Dपये 2 2 2 2 कोट5 कोट5 कोट5 कोट5 

27 27 27 27 लाखलाखलाखलाख    30 30 30 30 हजारहजारहजारहजार इतOया रकमेचा अथ�सकं$प मजंूर करKयात यावा." 

Lनण�यLनण�यLनण�यLनण�य    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

तातडीचेतातडीचेतातडीचेतातडीचे    कामकाजकामकाजकामकाजकामकाज    ;;;;. . . . 

58585858    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    22228888    माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

मौजे तभुS ता.िज.ठाणे येथील स.न.ं376, 377, 378 व 379 मधील 

.ेपणभमूी�या जागेकर5ता कUजे हOकाची (भोगवटा म$ुय) रOकम शासनास अदा 

करणे�या 62तावाबाबत आयOुतांच े �दनांक 19/03/2018 च े पX ;. 

नमुमंपा/मालमGता/812/2018.    

ठरावठरावठरावठराव    ;;;;. 30. 30. 30. 304444    

�दनाकं�दनाकं�दनाकं�दनाकं    22228888    माच�माच�माच�माच�    2018201820182018    

"मौजे तभुS ता.िज.ठाणे येथील स.न.ं376, 377, 378 व 379 मधील 

.ेपणभमूी�या जागेकर5ता कUजे हOकाची (भोगवटा म$ुय) रOकम शासनास अदा 

करणे�या 62तावात नमदू करKयात आले$या बाबींसह, तह�सलदार (महासलू), 

ठाणे यां�या �दनांक 15/03/2018 रोजी�या पXानुसार मौजे तभुS येथील गट न.ं 

376, 377, 378 व 379  मधील 65.08 एकर ह5 जागा मलुतह5 जागा मलुतह5 जागा मलुतह5 जागा मलुत: : : : यापवुYच यापवुYच यापवुYच यापवुYच 

शासनाने महानगरपा�लकेला 9वनामोबदला शासनाने महानगरपा�लकेला 9वनामोबदला शासनाने महानगरपा�लकेला 9वनामोबदला शासनाने महानगरपा�लकेला 9वनामोबदला व सारा माफZने �दलेल5 अस$यामळेु व सारा माफZने �दलेल5 अस$यामळेु व सारा माफZने �दलेल5 अस$यामळेु व सारा माफZने �दलेल5 अस$यामळेु 



62तावातील 62तावातील 62तावातील 62तावातील 65656565....08 08 08 08 एकर ह5 बाब वगळून फOत एकर ह5 बाब वगळून फOत एकर ह5 बाब वगळून फOत एकर ह5 बाब वगळून फOत 34 34 34 34 एकर अLत;मण मOुत एकर अLत;मण मOुत एकर अLत;मण मOुत एकर अLत;मण मOुत 

ज�मनीबाबतज�मनीबाबतज�मनीबाबतज�मनीबाबत    3333. . . . 100 100 100 100 कोट5 रOकमेचा 6थम ह/ता याऐवजी अLंतम ह/ता ]हणनू कोट5 रOकमेचा 6थम ह/ता याऐवजी अLंतम ह/ता ]हणनू कोट5 रOकमेचा 6थम ह/ता याऐवजी अLंतम ह/ता ]हणनू कोट5 रOकमेचा 6थम ह/ता याऐवजी अLंतम ह/ता ]हणनू 

तह�सलदारतह�सलदारतह�सलदारतह�सलदार, , , , ठाणेठाणेठाणेठाणे यांच ेकाया�लयास भरणा करKयास, महारा^_ महानगरपा�लका 

अQधLनयम, 76(5) नसुार शासना�या 9वLनद`^ट शतY�या अधीन 

महानगरपा�लकेकड ेधारण करणेस, सचु9व$या6माणे, मजुंर5 देKयात यावी." 

Lनण�यLनण�यLनण�यLनण�य    सधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसहसधुारणेसह    मजंरूमजंरूमजंरूमजंरू    

    

    सह5सह5सह5सह5////----    

            ((((QचXाQचXाQचXाQचXा    बा9व2करबा9व2करबा9व2करबा9व2कर))))    

   महापा�लकामहापा�लकामहापा�लकामहापा�लका    सQचवसQचवसQचवसQचव        

                                                                                                                                                                                                                                                    नवीनवीनवीनवी    मुबंईमुबंईमुबंईमुबंई    महानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लकामहानगरपा�लका 


