
नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

  महापािलका सिचव काय लय, 
  नवीन मु यालय, 3 रा मजला,  
  बेलापरू, नवी मुंबई - 400614, 
  िदनांक : 01 िडसबर 2014. 

 

थायी सिमती 
काय म पि का 

 

थायी सिमती या सव सद यांना या ारे असे कळिव यात येते की, थायी सिमतीची सा तािहक सभा 
नेहमी माणे बधुवार, ऐवजी गु वार, िदनांक 04 िडसबर 2014 रोजी सकाळी 11.00 वाजता, बेलापरू, भुखंड मांक 

01, से टर 15ए, नवी मुंबई महानगरपािलका, नवीन मु यालय येथील 4 या मज यावरील थायी सिमती 
सभागहृात पुढील िवषयांव र िवचार कर यासाठी भरेल :- 

 

1. पये पाच लाखापे ा जा त परंत ु पंचवीस लाखापे ा कमी खच या कामासंबंधी केले या कराराबाबत, 
आयु तांचे िद.25/11/2014, चे प  .नमुंमपा/श.अ./2645/2014. 
 

                मा.सभापत या आदेशाव न, 

सही/- 
(िच ा बािव कर) 

महापािलका सिचव ( .) 

नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

 

 

 

      ------------------------------------------------------------------------------------------- 
         सभे या 'वार व िदनांक ' याम ये झाले या बदलाची न द यावी.  
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नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

   महापािलका सिचव काय लय, 
   नवीन मु यालय, 3 रा मजला,  
   बेलापरू, नवी मुंबई - 400614, 
   िदनांक : 03 डसबर 2014. 

 
 

थायी सिमती 
 

िनवेदन पि का 
   

थायी सिमती या सव सद यांना असे कळिव यात येते की, थायी सिमतीची पुव नयोिजत सभा गु वार, 

िदनांक 04 िडसबर 2014 रोजी सकाळी 11.00 वा. या ऐवजी याचिदवशी दपुारी 3.00 वाजता  बेलापरू, 

भुखंड मांक 01, से टर-15ए, नवी मुंबई महानगरपािलका, निवन मु यालय येथील 4 या मज यावरील थायी 

सिमती सभागहृात भरेल :-  

 

2. सभे या "वेळ " याम ये झाले या बदलाची कृपया न द यावी. 
 

  मा.सभापत या आदेशाव न, 
 
 

सही/- 
    (िच ा बािव कर) 

महापािलका सिचव ( .) 

                        नवी मुंबई महानगरपािलका 
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नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

   महापािलका सिचव काय लय, 
   नवीन मु यालय, 3 रा मजला,  
   बेलापरू, नवी मुंबई - 400614, 
   िदनांक : 03 डसबर 2014. 
 

थायी सिमती 
काय म पि का 

 
 

 थायी सिमती या गु वार, िदनांक  04 िडसबर 2014 रोजी दपुारी 3.00 वाजता  भरणा या सा तािहक 

सभेम ये िवचारात घे यासाठी पुढील जादा िवषय सद यांकडे सतृ कर यांत येत  आहेत:-  

 

     मा.सभापत या आदेशाव न, 
 

    
 सही/- 

                  (िच ा बािव कर) 

महापािलका सिचव ( .) 

                            नवी मुंबई महानगरपािलका 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2. तभु ेपणभमूी येथील IV सेल MSW (M&H) Rule-2000 माणे शा ो त प दतीने बंद कर या या कं ाटाबाबत, 

आयु तांचे िद.03/12/2014 चे प  .नमुमंपा/श.अ./2693/2014. 
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