
अ.क्र

.
भाडकेऱ्याच ेनाव ठिकाण वार्षीक भाडे

एकुण 

कालावधी
शरेा

1

दिपक चॅरीटेबल ट्रस्ट

10 बी बक्तावत नरीमन 

पॉईंट म ुंबईं 400021

आरक्षण क्र. 191 स.क्र. 198पै 

199पै प्राथममक शाळा व 

खेळाच ेमैिान

1210000 30 वर्षे दि.18/07/2007 दि.17/07/2037 नियमित भाड ेभरणा करण्यात येत आहे.

2

श्रीजी एक्झीब्य टसस

भाईंिर (प.) 4 था मजला 

मॅक्सेस मॉल

आरक्षण क्र. 96 खेळाच ेमैिान 1210000 30 वर्षे दि.31/07/2007 दि.30/07/2037 नियमित भाड ेभरणा करण्यात येत आहे. 

सि 2021-22

3

म.े वर्समान डवे्हलपसस 

113 कॉमसस हाऊस NM रोड 

म ुंबई

आरक्षण क्र. 262 टाऊन पाकस  

(B.O.T) मशवार गाडसन ममरा-

भाईंिर रोड

54,99,450/- 30 वर्षे दि.22/06/2007 दि.21/06/2037 सदर प्रकरण िा. लवादािध्ये आहे. 

थकबाकी रू.5,15,44,744/- इतकी आहे.

4

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 

01 मर्ील तळमजल्या वरील 

गाळा क्र. 04

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 01 

मर्ील तळमजल्या वरील गाळा 

क्र. 04

- - - - सदर गाळा भाडयाि ेदेणेकरीता निववदा 
प्रमसध्द करण्यात आली आहे.

मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका
मिळकत ववभाग

कालावधी तपमशल

मिरा-भाईंदर िहानगरपामलका क्षेत्रातील मिळकती तपमशल

PC-10/2021-22/NM/OTHER



5

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 

01 मर्ील तळमजल्या वरील 

गाळा क्र. 05

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 01 

मर्ील तळमजल्या वरील गाळा 

क्र. 05

- - - - सदर गाळा भाडयाि ेदेणेकरीता निववदा 
प्रमसध्द करण्यात आली आहे.

6

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 

01 मर्ील तळमजल्या वरील 

गाळा क्र. 06

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 01 

मर्ील तळमजल्या वरील गाळा 

क्र. 06

- - - - सदर गाळा भाडयाि ेदेणेकरीता निववदा 
प्रमसध्द करण्यात आली आहे.

7

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 

01 मर्ील तळमजल्या वरील 

गाळा क्र. 07

भाईंिर (प.) ज ने कायासलय  

प्रभाग सममती कायासलय क्र. 01 

मर्ील तळमजल्या वरील गाळा 

क्र. 07

- - - - सदर गाळा भाडयाि ेदेणेकरीता निववदा 
प्रमसध्द करण्यात आली आहे.

8
उड्डाण प लाखालील जागा 

भाईंिर (पू.) मशघावाटप कायासलय

मा.ननयुंत्रक मशर्ावाटप व सुंचालक 

नागरी प रवठा कायासलय (रेशननुंग 

ऑफिस)

197736  - दि.27/01/2009  -

सदर खातेदार याांिी 1) पावती क्र. 820391 

दद.03/01/2017 अन्वये रू.96264, 2) पा.क्र. 

845604 दद.15/04/2017 अन्वये रू.16040 3) 

पा.क्र.845550 दद.12/12/2017 अन्वये 

रू.500499, 4) पा.क्र. 47407 दद.17/05/2018 

अन्वये रू.61876/- भरणा केलेला आहे. सि 

2021-22 पयतं थकबाकीसह 

रक्किरू.1881443/- इतकी रक्कि भरणा 
करणेबाकी आहे.

PC-10/2021-22/NM/OTHER



9
सहा. ि य्यम ननबुंर्क ठाणे – 10 

कायासलय

राष्ट्ट्रसुंत श्री.पिमसागर स रीश्वरजी 

भवन (रामनगर ॲममननटी हॉल) 

शाुंती गाडसन सेक्टर क्र.05 ममरारोड 

(पू.) येथील तळमजल्यावरील 

2000 चौ.ि ट जागा

2070000  - दि.01/01/2019 दि.31/12/2021

सदर खातेदार याांिी 1) पावती क्र. 707251 

दद.08/05/2018 अन्वये रू.15,34,012 तसेच 

ििपा बँक खाते क्र.10254419063 िध्ये भाड े

रक्कि रू. 26,78,434/- भरणा केली आहे. सि 

2021-22(31 िाचच 2022) पयतं थकबाकीसह 

रक्कि रू.13,10,7946/- इतकी रक्कि भरणा 
करणेबाबत.

10
जजल्हा उपननबुंर्क सहकारी सुंस्था 

ठाणे याुंच ेकायासलय

(राष्ट्ट्रसुंत श्री.पिमसागर स रीश्वरजी 

भवन (रामनगर ॲममननटी हॉल) 

शाुंती गाडसन सेक्टर क्र.05 ममरारोड 

(पू.) येथील तळमजल्यावरील 

2000 चौ.ि ट जागा) स्वामी 

वववेकानुंि वाचनालय शाुंतीसागर 

ममरारोड (प )

419716 5 वर्षे दि.1/04/2016 दि.31/03/2021

सदर खातेदारािे पावती क्र.845544 

दद.06/10/2017 अन्वये रू.306326/- व पावती 
क्र. 98249 दद.26/07/219 अन्वये रक्कि रू. 

31,000/- ििपा निधीत भरणा केलेला आहे. 

सदर खातेदाराची थकबाकीसह रक्कि 

रू.1920284/- इतकी बाकी आहे. सदरची िुदत 

सांपुष्टात आली आहे. सदर कायाचलय हे िववि 

इिारती िध्ये आले असल्याि ेभाड ेकरार 
करण्याबाबत कायचवाही प्रस्ताववत आहे.

11 नवयवुक मित्र िंडळ, ªÉÉªÉÉ¨É¶ÉÉ³ýÉ 

¨ÉÖvÉÉÇMÉÉÆ´É,  ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.)´ªÉÉªÉÉ¨É¶ÉÉ³ýÉ

MÉÉ´Énäù´ÉÒ ¨ÉÆÊnù®ú, ¨ÉÖvÉÉÇMÉÉÆ´É, =kÉxÉ 

®úÉäb÷÷, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.)

अिाित रक्कि 

25000
3 वर्च दद.11/08/2019 दद.10/08/2022

सदर जागा दैिांददि सांचलि, देखभाल व दरुूस्ती 
करीता देण्यात आलेली आहे.

12 मिरा-भाईदंर कुस्तीगीर, ºÉ¨ÉÉVÉ ¨ÉÆÊnù®úú/ 

´ªÉÉªÉÉ¨É ¶ÉÉ³ýÉ, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.)

 +ÉÆ¤Éäb÷Eò®ú xÉMÉ®ú, =kÉxÉ ®úÉäb÷, 

¦ÉÉ<Ènù®ú ({É.) iÉÉ.ÊVÉ. `öÉhÉä

अिाित रक्कि 

25000
3 वर्च दद.9/08/2019 दद.8/08/2022

सदर जागा दैिांददि सांचलि, देखभाल व दरुूस्ती 
करीता देण्यात आलेली आहे.

13
Ê´ÉvÉÒ ¶Éäb÷ (VÉäºÉ±É{ÉÉEÇò) VÉäºÉ±É{ÉÉEÇò, ¦ÉÉ<Ènù®ú ({ÉÚ.) - 3 वर्े दद.24/12/2020 दद.23/12/2023

सदर जागा दैिांददि सांचलि, देखभाल व दरुूस्ती 
करीता देण्यात आलेली आहे.

14
िे. िहािगर गॅस मल.

MGL House BK No. 4-33 

Bandra Kurla Complex Bandra 

(E) Mumbai - 400059

आरक्षण क्र. 100, भाईंदर (प.) 17270  -  -  -

ि.े िहािगर गॅस मल. या कां पिीस  करारिािा 
करण्यासाठी दद. 13/05/2019 रोजी रूपये 500 

चा स्टॅम्प पेपर सादर करणेबाबत पत्रान्वये 

कळववले आहे.  सदर खातेदार याांिी सि 2019-

20 (31 िाचच 2020) पयतं भाड ेभरणा केलेला 
आहे. सि 2020-21 व सि 2021-2022 या दोि 

वर्ाचच ेभाड ेरक्कि रू.108884/- इतके भाड े

भरणा करणे बाकी आहे.
PC-10/2021-22/NM/OTHER



15
िे. िहािगर गॅस मल.

MGL House BK No. 4-33 

Bandra Kurla Complex Bandra 

(E) Mumbai - 400059

आरक्षण क्र. 259, मिवार गाडचि, 

मिरारोड (पू.) 20020  - 0  -

16
िे. िहािगर गॅस मल.

MGL House BK No. 4-33 

Bandra Kurla Complex Bandra 

(E) Mumbai - 400059

आरक्षण क्र. 259, मिवार गाडचि, 

मिरारोड (पू.) 3752  -  -  -

17
िे. िहािगर गॅस मल.

MGL House BK No. 4-33 

Bandra Kurla Complex Bandra 

(E) Mumbai - 400059

आरक्षण क्र. 07, कािीगाांव, 

जरीिरी तलावाच ेबाजुस 13400  -  -  -

18
िे. गोल्डि पेटल
साई दिचि B/D-311 रािलेि S.V. 

Road Borivali (W) Mumbai 

400012

मिरा रोड पुवच रािदेव पाकच  येथील 

स्व. मििाताई ठाकरे सभागहृ, 

िाकेट आरक्ष्ण क्र. 231

4325000 5 वर्षे दि.21/12/2018 दि.20/12/2023

19
िे. गोल्डि पेटल
साई दिचि B/D-311 रािलेि S.V. 

Road Borivali (W) Mumbai 

400012

स्व. प्रिोद िहाजि इिारतीिधील 

सभगहृ आरक्षण क्र. 218
5000000 5 वर्षे दि.21/12/2018 दि.20/12/2023

20 एकात्िीक बालववकास प्रकल्प 

अांगणवाडी क्र. 185

सिाज िांददर, मिरागाांव, मिरारोड 

(पू.) 9000  -  -  -
सि 2020-21 या वर्ाचअखेर भाडयाचा भरणा 

केलेला आहे.

21 एकात्िीक बालववकास प्रकल्प 

अांगणवाडी क्र. 3

सिाज िांददर, िुधाच खाडी भाईंदर 
(प.)

9000  -  -  -
सि 2020-21 या वर्ाचअखेर भाडयाचा भरणा 

केलेला आहे.

22 एकात्िीक बालववकास प्रकल्प 

अांगणवाडी क्र. 185

सिाज िांददर, जय अांबेिगर िां. 
01, भाईंदर (प.)

9000 11 वर्च दि.06/02/2016 दि.05/02/2019 सि 2020-21 या वर्ाचअखेर भाडयाचा भरणा 
केलेला आहे.

23 एकात्िीक बालववकास प्रकल्प 

अांगणवाडी क्र. 155

सिाज िांददर, जय अांबेिगर िां. 
02, भाईंदर (प.)

9000  -  -  -
सि 2019-20 या वर्ाचअखेर भाडयाचा भरणा 

केलेला आहे.

24 मिरा भाईंदर वसई ववरार पोमलस 

आुयक्तालय
राष्रसांत आचायच श्री. पद्मसागर 
सुरेश्वरजी भवि 20777472 2 वर्च 01/10/2020 30/09/2022

बबल भरणा करणेबाबत पत्रव्यवहार करणेत 

आलेला आहे.

25
जािा िस्स्जद अज िम्स िदरसा 
व ऑरफॅिेज इस्ट अस्स्िता 
निवास ियािगर (मिरारोड)

मिरारोड पुवच सुन्िी सिाजाची 
दफिभुिी - 3 वर्च दद.06/03/2019 दद.05/03/2022

दैिांददि सांचलि व देखभालीसाठी देण्यात आली 
आहे.

सदर प्रकरण न्याय प्रववष्ठ आहे.

ि.े िहािगर गॅस मल. या कां पिीस  करारिािा 
करण्यासाठी दद. 13/05/2019 रोजी रूपये 500 

चा स्टॅम्प पेपर सादर करणेबाबत पत्रान्वये 

कळववले आहे.  सदर खातेदार याांिी सि 2019-

20 (31 िाचच 2020) पयतं भाड ेभरणा केलेला 
आहे. सि 2020-21 व सि 2021-2022 या दोि 

वर्ाचच ेभाड ेरक्कि रू.108884/- इतके भाड े

भरणा करणे बाकी आहे.

PC-10/2021-22/NM/OTHER



26
जिकल्याण सािास्जक व 

सांस्कृती सांस्था आदेश्र्वर कृष्ण 

िॉप िां.06 िाांतीपाकच
आरक्षण क्र.189, स्ििािभुिी,  
मिरारोड पुवच - 1 वर्च दि.24/04/2021 दि.23/04/2022 दैिांददि सांचलि व देखभालीसाठी देण्यात आली 

आहे.

27
मिरा भाईंदर क्रक्रश्चि वेल्फेअर 
असोिीएक्षि िॉप िां.08 हॅप्पी 
होि िेडीयािगर मिरारोड (पुवच))

आरक्षण क्र.190, मिरारोड पुवच 
ख्रिश्चि ब्युरीयल ग्राऊां ड - - दि.19/04/2021 दि.18/04/2022 दैिांददि सांचलि व देखभालीसाठी देण्यात आली 

आहे.

28 ब्राओ क्रक्रकेट ॲकॅडिी
7/305 साईसुभ को.ऑ.हौ.सो आरक्षण क्र. 146, मिरारोड पुवच 1,22,400/- 1 वर्च दद.01/01/2021 दद.31/12/2021 सहा िदहि ेकालावधीच ेभाड ेभरणा कलेला आहे.

29 युनिटी स्पोटच सांस्था
रू िां.6 कुां दिस्व्हला िारायण िगर सुभार्चांद्र बोस िैदाि, भाईंदर 

पस्श्चि
- 1 वर्च - - दैिांददि सांचलि व देखभालीसाठी देण्याबाबत 

कायचवाही प्रस्ताववत आहे

30 िे. जलधारा िॉप िां.13              बब 

िां.4 सेक्टर-5 िाांतीगाडचि सषृ्टी आरक्षण क्र. 300, क्रक्रकेट खेळपट्टी 84,000/- 1 वर्च दद.01/10/2019 िुदतवाढ -

दद.01/10/2020

दद.30/09/2020 

दद.31/05/2021

कोववड -19 प्रादभुाचवािुळे िुदत वाढ देण्यात आली 
आहे.

31
मिरा-भाईंदर िहािगरपामलका 
श्रमिक किचचारी सहकारी पांत 

पेढी ियाच.

मिरा-भाईंदर िहािगरपामलका 
िुख्य कायाचलय तळ िजल्यावरील 

जागा
1 11 वर्च 07/12/2013 07/11/2024

11 वर्े कालावधीच ेभाड ेभरणा करण्यात आले 

आहे.

32
मिरा-भाईंदर िहािगरपामलका 
श्रमिक किचचारी सहकारी 
पांतसांस्था

मिरा-भाईंदर िहािगरपामलका 
िुख्य कायाचलय आवारातील वाहि 

चालक केबबिच्या जवळील जागा 
भाईंदर (प.)

1 11 वर्च 17/12/2018 16/12/2029
11 वर्े कालावधीच ेभाड ेभरणा करण्यात आले 

आहे.

33
एि.एि.आर.डी.ए. सक्रिण मिमिरात मदलेल्या 
सदमनका एस.के.डी. इिारत (मिनाकोला), 
मिरारोड (ि.ू)

1 त े34सददनिका (प्रत्येकी वावर्चक 

36000)
1,224,000 - दि.22/06/2018 - सांक्रिण मिबबरात ददलेल्या सदनिका

34
मिराधाि धोकादायक इिारती िधील लोढा 
ॲक्वा इिारती िधील स्थलांतरीत केलेले कुटंुिे, 
मिरारोड (ि.ू)

1 त े14 सददनिका (प्रत्येकी वावर्चक 

36000)
504,000 - दि.01/05/2015 -

धोकादायक इिारतीिधील रदहवाश्याांिा देण्याि 

आलेल्या सदनिका भाडयाचा भरणा अदयाप केलेला 
िाही.

35 गोडदेव िासळी िाकेट 

गोडदेव भाईंदर (पू.)
1 त े20 गाळे,  भाईंदर पुवच (प्रत्येकी 
वावर्चक भाड े6000)

120,000 - - -

36 खारीगाव िासळी िाकेट
भाईदर (पू.)

1 त े56 गाळे, भाईंदर पुवच (प्रत्येकी 
वावर्चक भाड े6000)

336,000 - - -

37 िवघर िासळी िाकेट 

भाईदर (पू.)
1 त े27 गाळे, भाईंदर पुवच (प्रत्येकी 
वावर्चक भाड े6000)

162,000 - - -

38 प्रभाग समिती क्र. 01 िधील 

िाकेट भाईदर (पू.)
1 त े45 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
270,000 - - -

सदर िाकेटची िांजूर दरािे भाड ेवसुली करण्यात 

येऊि नियांत्रण ठेवणे याबाबत साहय्यक आयुक्त 

बाजार याांस पत्र देण्यात आलेले आहे.
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39 उत्ति िासळी िाकेट उत्ति रोड 

उत्ति भाईंदर (प.)

1 त े11 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
66,000 - - -

40 फुल िाकेट उत्ति 1 त े9 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
54000 - - -

41 िटि/चचकि िाकेट उत्ति 1 त े3 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े12000)
36000 - - -

42 भाजी िाकेट उत्ति 1 त े20 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
120000 - - -

43 कामिगाव िासळी िाकेट 1 त े11 गाळे, मिरारोड पुवच 
(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)

66000 - - -

44 िुधाच िासळी िाकेट 1 त े3 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
18000 - - -

45 राई िासळी िाकेट 1 त े8 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
48000 - - -

46 िोवाच िासळी िाकेट 1 त े3 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
18000 - - -

47 रेल्वे सिाांतर रोड वरील जय अांबे 
िगर िासळी िाकेट

1 त े36 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े6000)
- - - -

48 मिरागाव िासळी िाकेट 1 त े5 गाळे, मिरारोड पुवच (प्रत्येकी 
वावर्चक भाड े12000)

60000  3 वर्च दद.28/11/2018 दद.27/11/2021

49
 ििपा कायाचलय आवारातील 

छत्रपती मिवाजी िहाराज 

पुतळयािागील गाळे
1 त े6 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 

(प्रत्येकी वावर्चक भाड े256)
1536 - - -

सि 2020-21 पयतं भाड ेभरणा केलेला आहे.

50 मिरारोड पुवच घोडबांदर /रेतीबांदर 
येथील भुईभाड ेधारक

1 त े15 गाळे, (प्रत्येकी वावर्चक भाड े

524)
7860 - - -

सि 2020-21 पयतं भाड ेभरणा केलेला आहे.

51 राई-िुधे येथील जुि ेभुईभाड े

धारक 1 त े18 गाळे 3310 - - - सि 2020-21 पयतं भाड ेभरणा केलेला आहे.

52 भाईंदर पस्श्चि िेहरू िगर 
येथील गाळे 1 त े6 गाळे 633 - - - सि 2020-21 पयतं भाड ेभरणा केलेला आहे.

53 भाईंदर पस्श्चि चचच रोड वरील 

गाळे 1 गाळा (वावर्चक) 256 - - - सि 2020-21 पयतं भाड ेभरणा केलेला आहे.

54 भाईंदर पस्श्चि लोपेरा स्रीट 

येथील गाळे 1 त े2 गाळे, भाईंदर पस्श्चि 368 -
भुई भाड्याणे देण्यात 

आली आहे.
- सि 2021-22 पयतं भाड ेथकबाकी आहे.

55 भाईंदर पस्श्चि लोपेरा स्रीट 

येथील गाळे 1 गाळा (वावर्चक) 256 -
भुई भाड्याणे देण्यात 

आली आहे.
- सि 2020-21 पयतं भाड ेभरणा केलेला आहे.

सदर िाकेटची िांजूर दरािे भाड ेवसुली करण्यात 

येऊि नियांत्रण ठेवणे याबाबत साहय्यक आयुक्त 

बाजार याांस पत्र देण्यात आलेले आहे.
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56 आरक्षण क्र. 230 िाकेट भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 135000 - दद.26/01/2018 -

57 िांगल िाकेट हटकेि उदयोग 

िगर
भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 78750 - दद.26/01/2018 -

58 आरक्षण क्र.303 लनतफ पाकच भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 157500 - दद.26/01/2018 -

59 आिािगर िाकेट, राहुल पाकच , 
भाईंदर पुवच

भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 403650 - दद.26/01/2018 -

60 कोळी िगर िाकेट, आर.एि.पी. 
पाकच , भाईंदर पुवच

भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 213232 - दद.26/01/2018 -

61 बालाजी हॉटेल िागील िाकेट, 

मिरारोड पुवच
भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 489864 - दद.26/01/2018 -

62 िांगल िाकेट िां. 2 हटकेि 

उदयोग िगर
भाड ेतत्वावर देण्यात आलेले 

िाकेट 355387 - दद.26/01/2018 -

63
अमभयाि, ग्रांथालय 

युनिक ॲकॉड अे/1 िॉप िां.4 

िाांती पाकच  मिरारोड (पु.)
भाईदांर पुवच आरक्षण क्र.121 

पाांचाळ उदयोग िगर - - - -
िा. िहासभा दद.23/06/2021 ठराव क्र.17 अन्वये 

भाडयाि ेदेणेबाबत िान्यता भाडयाि े

देणेबाबतकायचवाही प्रस्ताववत

64 परदहत सेवा सांघ दहन्द ू

स्ििािभुिी भाईंदर (पु)
भाईंदर पुवच िवघर रोड बांदरवाडी 
स्ििािभुिी - 3 वर्े दद.10/08/2021 दद.09/08/2024 दैिददि देखभाल दरुुस्ती व देखभाल करीता देण्यात 

आली आहे.

65 तस्जि ए चॅरीटेबल रस्ट 11/ 

पदहला िजला बत्रवेदी एव्हेन्यु 
हैदरी चौक,             मिरारोड (पु.)

मिरारोड (पु.) मिया सिाजाची 
दफिभुिी (कब्रस्थाि)

- 3 वर्े दद.06/03/2019 दद.05/03/2022
दैिांददि सांचलि व देखभालीसाठी देण्यात आली 

आहे.

66 िवयुवि को.ऑ.हौ.सो. सेक्टर 
िां.4 मिरारोड (पु.)

इस्िाईल खोजा सिाजाची 
दफिभुिी (कब्रस्थाि) मिरारोड 

(पु.)
- 3 वर्े दद.06/03/2019 दद.05/03/2022

दैिांददि सांचलि व देखभालीसाठी देण्यात आली 
आहे.

मिरा भाईंदर िहािगरवपालका क्षेत्रात BOT 

तत्वावर बाांधण्यात आलेल्या तात्पुरत्या 
िाकेटबाबत िाकेटच ेभाड ेवसुलीच ेकाि व 

नियांत्रण बाजार ववभागाकडूि करण्यात याव े

याबाबत ववभागप्रिुख बाजार याांस 

जा.क्र.ििपा/मिळकत/128/2020-21 

दद.02/01/2021 अन्वये पत्र देण्यात आले आहे.
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