नवी मब
ुं ई महानगरपालका
महापालका सचव कायालय,
नवीन म
ु यालय, 3 रा मजला,
बेलापरू , नवी मब
ुं ई - 400 614.
#दनांक 10 फे&व
ु ार' 2020.
)नवेदन प*+का
नवी मब
श)नवार, #दनांक
ुं ई महानगरपालके,या सव सद-यांना या«Öरे असे कळ0व1यांत येते क3, श)नवार,
15 फे&व
अप:रहाय कारणा-तव
ु ार' 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता बोला0वलेल' सवसाधारण सभा काह' अप:रहाय
*

या #दवशी भरणार नाह'.
नाह'. ;याऐवजी सदर सभा सोमवार,
सोमवार, #दनांक 17 फे&व
ु ार' 2020 रोजी सकाळी 11.00
वाजता बेलापरू , भख
ु ंड Aमांक 01, सेBटर 15ए, नवी मब
ुं ई महानगरपालका, नवीन म
ु यालय येथील 5
Fया मजGयावर'ल राजमाता िजजाऊ सभागहृ येथे भरे ल.

2. सभे,या वार व #दनांकामKये झालेGया बदलाची कृपया नMद Nयावी.
Nयावी.
मा.
मा. महापौरां,या आदे शावQन,
ावQन,

(च+ा बा0व-कर)
बा0व-कर)
महापालका सचव,
सचव,
नवी मब
महानगरपालका.
ुं ई महानगरपालका.
.........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................
* कायAमप*+का व इ. कागदप+े यापव
ु Uच Vसत
ृ कर1यांत आलेल' आहेत.

नवी मब
ंु ई महानगरपालका
महापालका सचव कायालय,
नवीन म
ु यालय, 3 रा मजला,
बेलापरू , नवी मब
ुं ई - 400 614.
#दनांक 10 फे&व
ु ार' 2020.

)नवेदन प*+का
नवी

मब
ुं ई

महानगरपालके,या

महानगरपालके,या
सोमवार
सोमवार,
वार

सव

सद-यांना

या«Öरे

असे

कळ0व1यांत

येते

क3,

#दनांक 17 फे&व
ु ार' 2020 रोजी,या सवसाधारण सभेचे कामकाज

संपGयानंतर पढ
ु 'ल तहकुब सभांचे कामकाज होईल :-

1.

माहे YडसZबर 2019 रोजीची तहकुब सभा (अ)न\णत 0वषय A. 23 ते 47) यावर 0वचार
कर1याकर'ता.
कर1याकर'ता.

2. माहे जानेवार' 2020 रोजीची तहकुब सभा (अ)न\णत 0वषय A. 14 ते 30) यावर 0वचार
कर1याकर'ता.
कर1याकर'ता. बेलापरू , भख
ु ंड Aमांक 01, सेBटर 15ए, नवी मब
ुं ई महानगरपालका, नवीन
म
ु यालय येथील, 5 Fया मजGयावर'ल राजमाता िजजाऊ सभागहृ येथे भरे ल.
मा.
मा. महापौरां,या आदे शावQन
ावQन,
Qन,

(च+ा बा0व-कर)
बा0व-कर)
महापालका सचव
नवी मब
ंु ई महानगरपालका.
महानगरपालका.
...................................................................................................................................................
.........................................................
.............................................................................................................................
......................
...................................

*

कायAमप*+का व इ. कागदप+े यापव
ु Uच Vसत
ृ कर1यांत आलेल' आहेत.

