
नवी मंुबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सव�साधारण सभा 
 

  महानगरपा	लकेया गु�वार, �दनांक 05/03/2016 रोजी भरले!या माहे माच# म�ह$याया 

%वशषे तहकूब सव#साधारण सभेत मंजूर/नामंजूर इ. ठरावाची मा�हती सं123त आ5ण मसुदा 

6व�पात खाल8ल9माणे आहे. :- 

 

�वषय �. 01.  

�दनांक 05 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेचा सन 2015-2016 चा सुधार8त 

आ5ण सन 2016-2017 चा अथ#संक!प "अ" आ5ण "क." 

ठराव �. 1001. 

�दनांक 05 माच� 2016 

           "नवी मंुबई महानगरपा	लकेचा सन 2015-

2016 चा सुधार8त आ5ण सन 2016-2017 चा महसुल8 

आ5ण भांडवल8 तसेच 9क!पामधील एकूण आरंभीची 

	श!लक %पये 75 कोट* 62 ल+ 07 हजार जमेस धCन 

एकूण महसूल8 व भांडवल8 Dयाच9माणे 9क!पामधील 

रकमेसह एकूण जमा उDप$न %पये 2024 कोट* 10 ल+ 

68 हजार तर एकूण महसूल8 आ5ण भांडवल8 Dयाच9माणे 

9क!पामधील रकमेसह एकूण खच#  %पये 2023 कोट* 65 

ल+ 14 हजार आ5ण वषा#अखेर 	श!लक %पये 45 ल+ 54 

हजार या9माणे फेरफार करGयात आलेला अथ#संक!प "अ" 

आ5ण "क" मंजूर करGयात यावा." 

0नण�य - मंजूर 

�वषय �. 02.  

�दनांक 05 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पHरवहन उपIमाचा सन 

2015-2016 चा सुधार8त आ5ण सन  2016-2017 चा 

अथ#संक!प "ब." 

ठराव �. 1002. 

�दनांक 05 माच� 2016 

          "नवी मंुबई महानगरपा	लकेया पHरवहन 

उपIमाचा सन 2016-2017 चा आरंभीची 	श!लक %पये 

15 लाख 34 हजार जमेस ध�न एकूण महसुल8 आ5ण 

भांडवल8 उDप$न %पये 289 कोट* 97 लाख 14 हजार 

आ5ण वषा# अखेरची 	श!लक %पये 5 लाख 21 हजार यासह 

एकूण महसुल8 आ5ण भांडवल8 खच# %पये 289 कोट* 91 

लाख 93 हजार इतJया रकमेचा अथ#संक!प "ब" मंजूर 

करGयात यावा." 

0नण�य - मंजूर 

  



�वषय �. 03.  

�दनांक 05 माच� 2016 

नवी मंुबई महानगरपा	लकेया व2ृ9ाLधकरणाचा 

सन 2015-2016 चा सुधार8त आ5ण सन  2016-

2017 चा अथ#संक!प. 

ठराव �. 1003. 

�दनांक 05 माच� 2016 

          "नवी मुबंई महानगरपा	लकेया 

व2ृ9ाLधकरणाचा सन 2016-2017 चा  आरंभीया 

	श!लकेसह एकूण जमा %पये 27 कोट* 31 लाख 46 

हजार व खच# %पये 25 कोट* 71 लाख आ5ण वषा# 

अखेरची 	श!लक %पये 01 कोट* 60 लाख 46 हजार 

इतJया रकमेचा अथ#सकं!प मजंूर करGयात यावा." 

0नण�य - मंजूर 

                                                           

 

                                                                   सह*/- 

(7च8ा बा�व9कर) 

महानगरपा�लका स7चव, 

नवी मुबंई महानगरपा�लका. 
 


