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वार,,
नवी मुंबई महानगरपालकेची फे0वार)
मा. सवसाधारण तहकुब सभा,
सभा, बध
ुवार) म*ह1याची मा.
ु वार
*दनांक

04 माच 2020 रोजी सकाळी 11.00 वाजता बेलापूर, भुखड
ं 6मांक 01, से7टर 15ए,

नवी मुंबई महानगरपालका, नवीन मुयालय येथील 5 :या मज;यावर)ल राजमाता िजजाऊ
सभागहृ येथे खाल)ल ?वषयांवर ?वचार करAयासाठC भरे ल :(1) (Fथम, शु6वार, *दनांक 20 HडसIबर 2019 जानेवार)

म*ह1याची सवसाधारण

तहकूब सभा,
सभा,

रोजी बोला?वलेल) आLण मंगळवार, *दनांक 24 सदर सभेQया *काय6मपSTकेवर)ल अVनLणत ?वषय
6. 14 ते 30 यावर ?वचार करAयाकर)ता.
HडसIबर 2019 व शु6वार, *दनांक 17 जानेवार)
2020 रोजी, शु6वार, *दनांक 31 जानेवार) 2020
तसेच गN
ु वार, *दनांक 20 फे0ुवार) 2020 Oया

(3) (Fथम, गN
ु वार, *दनांक 20 फे0ूवार) 2020
रोजी बोला?वलेल) आLण Oया *दवसापासून तहकूब

*दवसापासून तहकूब झालेल)) HडसIबर म*ह1या
म*ह1याची
ची झालेल)) फे0वार) म*ह1याची सवसाधारण तहकब
ु
ू
सवसाधारण
तहकूब
सभा,
सदर
सभेQया सभा,
सभा,
सभा, सदर सभेQया *काय6मपSTकेवर)ल Wथगत
*काय6मपSTकेवर)ल अVनLणत ?वषय 6. 23 ते तातडीचे

कामकाज

6.

**598

व

अVनLणत

तातडीचे कामकाज 6. 608 ते 620 यावर ?वचार

47 यावर ?वचार करAयाकर)ता.

करAयाकर)ता.
(2) (Fथम, शु6वार, *दनांक 17 जानेवार) 2020
रोजी बोला?वलेल) आLण शु6वार, *दनांक 31
जानेवार)

2020

तसेच

गुNवार,

*दनांक

20

फे0ुवार) 2020 Oया *दवसापासून तहकूब झालेल))

मा.
मा. महापौरांQया आदे शावNन,
ावNन,

महापालका सचव कायालय,
य,

(चTा बा?वWकर)
बा?वWकर)

नवी मब
ंु ई महानगरपालका,
महानगरपालका,

महानगरपालका सचव,
सचव,

*दनांक 25 फे0व
2020.
ु ार) 2020.

नवी मब
महानगरपालका.
ुं ई महानगरपालका.

नवी मब
ंु ई महानगरपालका
जा.6.नमुंमपा/मस/
*दनांक

/2020.

25/02/2020.

FVत,
मा.
मा. अVतZर7त आय7
ु त - 1,
नवी मंब
ु ई महानगरपालका.

महोदय,
महानगरपालकेQया

बुधवार,

*दनांक

04

माच

2020

रोजी

भरणा[या

मा. सवसाधारण तहकुब सभेची नो*टस "दै Vनक सकाळ", "दै Vनक लोकमत" ^कंवा "दै Vनक
नवनगर" Qया *दनांक 26 फे0ुवार) 2020 रोजीQया कोणOयाह) एका अंकाम_ये जा*हरात Wव`पात
Fस_द करAयासाठC सोबत जोडून पाठ?वAयात येत आहे .
सोबत :- वर)लFमाणे

महापालका सचव,
सचव,
नवी मबई
ंुबई महानगरपालका
Fत : जनसंपक अधकार),
ंु ई महानगरपालका.
अधकार), नवी मब
महानगरपालका.

