नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सवसाधारण सभा

महानगरपालकेया बध
ं $पीय सवसाधारण
ु वार, दनांक 28 माच 2018 रोजी भरले$या अथसक
तहकूब सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची माहती सं-./त आ1ण मसद
ु ा 2व3पात खाल5ल6माणे आहे .:9वषय ;. 1
दनांक 26 माच 2018
2018

नवी मब
2017-2018 चा सध
2018ुं ई महानगरपालकेचा सन 2017ु ार5त आ1ण सन 20182019 चा अथसक
ं $प "अ" आ1ण "क."

ठराव ;. 301

"नवी मब
ंु ई महानगरपालकेचा सन 2018-2019 चा सध
ु ार5त आ1ण सन

दनांक 28 माच 2018

2018-2019 चा महसल
ु 5 आ1ण भांडवल5 तसेच 6क$पामधील एकूण आरं भीची
श$लक

Dपये 788 कोट5 01 ल. 53 हजार जमेस ध3न एकूण महसल
ू 5

व भांडवल5 Gयाच6माणे 6क$पामधील रकमेसह एकूण जमा उGपIन Dपये 3671
कोट5 3 ल. 63 हजार तर एकूण महसल
ू 5 आ1ण भांडवल5 Gयाच6माणे
6क$पामधील रकमेसह एकूण खच Dपये 3670 कोट5 03 ल. 72 हजार आ1ण
वषाअखेर श$लक Dपये 99 ल. 91 हजार या6माणे फेरफार करKयात आलेला
अथसक
ं $प "अ" आ1ण "क" मंजूर करKयात यावा."
Lनणय

मंजरू

9वषय ;. 2

नवी

दनांक 26 माच 2018

सध
ं $प "ब."
2018-2019 चा अथसक
ु ार5त आ1ण सन 2018-

ठराव ;. 302

"नवी मब
ुं ई महानगरपालकेया पMरवहन उप;माचा सन 2018-2019 चा

दनांक 28 माच 2018

आरं भीची श$लक Dपये 4 ल. 75 हजार जमेस धDन एकूण महसल
ु 5 आ1ण

मब
ुं ई महानगरपालकेया

पMरवहन उप;माचा

सन 20172017-2018 चा

भांडवल5 उGपIन Dपये 346 कोट5 81 लाख 74 हजार आ1ण वषा अखेरची
श$लक Dपये 06 लाख 75 हजार यासह एकूण महसल
ु 5 आ1ण भांडवल5 खच
Dपये 346 कोट5 74 लाख 99 हजार इतOया रकमेचा अथसक
ं $प "ब" मंजूर
करKयात यावा."

Lनणय

मंजरू

9वषय ;. 3

नवी मब
2017-2018 चा सध
ुं ई महानगरपालकेया व.
ु ार5त
ृ 6ाQधकरणाचा सन 2017-

दनांक 26 माच 2018

आ1ण

सन 2018ं $प.
2018-2019 चा अथसक

ठराव ;. 303

"नवी

मब
ंु ई

महानगरपालकेया

व.
ृ 6ाQधकरणाचा

सन

2018-2019

चा

दनांक 28 माच 2018

आरं भीया श$लकेसह एकूण जमा Dपये 34 कोट5 42 लाख 04 हजार व खच
Dपये 42 कोट5 59 लाख 90 हजार आ1ण वषा अखेरची श$लक Dपये 2 कोट5
27 लाख 30 हजार इतOया रकमेचा अथसक
ं $प मंजरू करKयात यावा."

Lनणय

मंजरू

तातडीचे कामकाज ;. मौजे
58
दनांक 28 माच 2018

तभ
ु S

ता.िज.ठाणे

येथील

स.नं.376,

377,

378

व

379

मधील

.ेपणभम
ू ीया जागेकर5ता कUजे हOकाची (भोगवटा म$
ु य) रOकम शासनास अदा
करणेया

62तावाबाबत

आयO
ु तांचे

दनांक

19/03/2018

चे

पX

;.

नमम
ुं पा/मालमGता/812/2018.

ठराव ;. 304
304

"मौजे

तभ
ु S

ता.िज.ठाणे

येथील

स.नं.376,

377,

378

व

379

मधील

दनांक 28 माच 2018

.ेपणभम
ू ीया जागेकर5ता कUजे हOकाची (भोगवटा म$
ु य) रOकम शासनास अदा
करणेया 62तावात नमद
ू करKयात आले$या बाबींसह, तहसलदार (महासल
ू ),
ठाणे यांया दनांक 15/03/2018 रोजीया पXानस
ु ार मौजे तभ
ु S येथील गट नं.
376, 377, 378 व 379

मधील 65.08 एकर ह5 जागा मल
त:: यापव
ु त
ु Yच

शासनाने महानगरपालकेला 9वनामोबदला व सारा माफZने दलेल5 अस$यामळ
ु े

62तावातील 65.
65.08 एकर ह5 बाब वगळून फOत 34 एकर अLत;मण मO
ु त
जमनीबाबत 3. 100 कोट5 रOकमेचा 6थम ह/ता याऐवजी अंLतम ह/ता ]हणन
ू
तहसलदार,
तहसलदार, ठाणे यांचे कायालयास भरणा करKयास, महारा^_ महानगरपालका
अQधLनयम,

76(5)

नस
ु ार

शासनाया

9वLनद`^ट

शतYया

अधीन

महानगरपालकेकडे धारण करणेस, सच
ु 9व$या6माणे, मंजुर5 दे Kयात यावी."
Lनणय

सध
ु ारणेसह मंजरू

सह5/
सह5/(QचXा बा9व2कर)
बा9व2कर)
महापालका सQचव
नवी मब
ंु ई महानगरपालका

