
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

नवी मुंबई महानगरपा�लका 
 

                                           महापा�लका स
चव काया�लय,  

                                           नवीन मु�यालय, 3 रा मजला, 

                                           बेलापूर, नवी मुंबई- 400 614. 

                                           "दनांक 22 फे&ुवार' 2019 

-:  सव�साधारण तहकुब सभेची नोट�स :- 

    नवी मुबंई महानगरपा�लके*या सद+यांना या«Öरे असे कळ.व/यांत येत ेक1, बधुवार, 

 दनांक 27 फे%वुार� 2019 रोजी सकाळी 11.00 वाजता बोल,वले-या खाल�ल तहकूब सभा, 

बेलापरू, भखुंड 2मांक 01, से3टर 15ए, नवी मुबंई महानगरपा�लका, नवीन म6ुयालय 

येथील 58या मज-यावर�ल राजमाता िजजाऊ सभागहृ येथे भरतील :- 

(1) (8थम, बधुवार, "दनांक 20 फे&वुार' 2019 रोजी बोला.वलेल' आ;ण =या 

"दवसापासनू तहकूब झालेल' ) फे%वुार� म ह<याची सव�साधारण सभा, सदर सभे=या 

*काय�2मप?@केवर�ल अBनCण�त तांतडीचे कामकाज 2. 230 त े315  यावर .वचार 

कर/याकर'ता. 

(2) (8थम, श@नवार, "दनाकं 19 जानेवार' 2019 रोजी बोला.वलेल' आ;ण =या 

"दवसापासनू तहकूब झालेल' ) जानेवार� म ह<याची सव�साधारण तहकूब सभा, सदर सभे=या 
*काय�2मप?@केवर�ल EथFगत ,वषय  2. *12 व तांतडीच ेकामकाज 2. 185  यावर .वचार 

कर/याकर'ता. 

                                              मा. महापौरां=या आदेशावLन,                                                    

                                                    सह�/- 

महापा�लका सFचव काया�लय,                        (Fच@ा बा,वEकर)   

नवी मुंबई महानगरपा�लका,                        महापा�लका सFचव,                                     

 दनांक 22 फे%ुवार� 2019.                     नवी मुंबई महानगरपा�लका.                                                                                                                             



नवी मुंबई महानगरपा�लका 

महापा�लका सFचव काया�लय,  

नवीन मु6यालय, 3 रा मजला, 

बेलापूर, नवी मुंबई - 400614. 

 दनांक  22 फे%ुवार� 2019. 
 

Bनवेदन प?@का 

 नवी मुंबई महानगरपा�लके*या सव� सद+यांना या«Öरे असे कळ.व/यांत येते क1,           

महानगरपा�लकेची माच� 2019 ची सव�साधारण सभा बेलापूर, भूखंड 2मांक 01, से3टर 

15ए, नवी मुंबई महानगरपा�लका, नवीन मु6यालय येथील 58या मज-यावर�ल राजमाता 

िजजाऊ सभागहृ येथे भरेल.  

 2. महापा�लका सद+यांना अशी .वनंती कर/यांत येते क1, माहे माच� 2019 *या 

सव�साधारण सभेसाठB, महाराCD महानगरपा�लका अ
ध@नयमा*या कलम 44 अEवये, 

आयुFतांना काह' 8Gन .वचारावयाचे असHयास असे 8Gन (जाEतीत जाEत 5 (पाच) ) 

आ;ण ठराव मांडावयाचे असHयास ठरावा*या सूचना (जाEतीत जाEत 3 (तीन) ) 

महापा�लका सFचव यांचेकड े खाल'ल नमुद कर/यात आलेHया तारखेपय�Eत स
चव 

काया�लया*या आवक .वभागात पोहोचतील अशा Kरतीने पाठ.व/यांत यावेत :- 

1. ठरावा*या सूचना.  

} 

 

बुधवार, "दनांक 27 फे&ुवार' 2019 पयNत. 2. महाराCD म.अ
ध.कलम 44 

अEवये .वचारावयाचे 8Gन. 

मा. महापौरां=या 

आदेशावRन, 

सह�/- 

(Fच@ा बा,वEकर) 

महापा�लका सFचव, 

     नवी मुंबई महानगरपा�लका. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 टप : सभेची तार�ख, वार व वेळ मा. महापौर, सभागहृा=या कामकाजा,वषयक 

Bनयमावल�तील Bनयम 1(क) अ<वये BनिSचत करतील TयाUमाणे सभेची काय�2म प?@का 

स<मा. सदEयांना Uसतृ करVयात येईल. 

 



 


