
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- २२/०८/२०१७  

 

िा. ववशषे िहासभा 
िा. ववशषे िहासभा सुिना क्र. ०१ 

 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे की , मिरा भाईंदर िहानगपामिकेिी िा . ववशषे 

िहासभा सोिवार दद. २८/०८/२०१७ रोजी दपुारी १२.०० वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, स्व. इांददरा 

गाांधी भवन , िुख्य कायाािय , तिसरा िजिा , छत्रपिी मशवाजी िहाराज सभागहृाि िहासभा सुिना क्र . 

०१ िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर सभेस 

उपजस्िि रहाव,े दह ववनांिी.  

 
 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
िा. वपठासीन अचधकारी याांच्या िान्यिेने.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. ववशषे िहासभा दद. २८/०८/२०१७, सभा सुिना क्र. ०१ 
ववषयपत्रत्रका 

 
प्रकरण 
क्रिाांक 

ववषय 

०१ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका सार्वत्रिक ननर्डणूक २०१७ िध्ये ननर्डून आिेल्या सदसयाांपैंकी 
एका सदसयाची िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयि च ेप्रकरण २ किि १९ (१) िध्ये 
तरतुद केल्याप्रिाणे “िहापौर” पदार्र अडीच र्र्ावसाठी ननर्ड करणे . (िहापौर पद नागरीकाांचा 
िागासर्गव प्रर्गव (िहहिा) करीता आरक्षीत आहे) 

०२ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका सार्वत्रिक ननर्डणूक २०१७ िध्ये ननर्डून आिेल्या सदसयाांपैंकी 
एका सदसयाची िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयि च ेप्रकरण २ किि १९ (१) िध्ये 
तरतुद केल्याप्रिाणे “उपिहापौर” पदार्र अडीच र्र्ावसाठी ननर्ड करणे. 

 
 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- २२ ऑगस्ट, २०१७  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 

 
 

 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- १०/१०/२०१७  

 

िा. ववशषे िहासभा सुिना क्र. ०२ 
 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे  की, मिरा भाईंदर िहानगपामिकेिी िा. ववशषे 

िहासभा सोिवार दद . १६/१०/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका , स्व. 

इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, तिसरा िजिा, छत्रपिी मशवाजी िहाराज सभागहृाि िहासभा सुिना 

क्र. ०२ िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर सभेस 

उपजस्िि रहाव,े दह ववनांिी. 

 
 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
िा. िहापौर याांच्या िान्यिेने. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 
िा. ववशषे िहासभा दद. १६/१०/२०१७, सभा सुिना क्र. ०२ 

ववषयपत्रत्रका 
 

प्र.क्र.  ववषय 

०३ 
िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयिच ेकिि २० च ेतरतुदीनुसार सथायी समिती गठीत 
करणेबाबत. 

०४ िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयिच ेकिि ३० (१) च ेतरतुदीनुसार िहहिा र् बािकल्याण 
समिती गठीत करणेबाबत. 

०५ िहाराष्ट्र (नागरी क्षेि ) झाडाांच ेसांरक्षण र् जतन (सुिारणा) अधिननयि १९७५ अन्र्ये र्कृ्ष 
प्राधिकरण समितीच्या सदसय पदासाठी ननयुक्ती करणे.   

०६ िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयिच ेकिि २९ (अ) अन्र्ये मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या 
हद्दीत सहा प्रभाग समितयाांची रचना करणेबाबत. (भौगोमिक रचनेस िान्यता देणे.) 

०७ िहानगरपामिका किवचाऱयाांना हदर्ाळी सणा ननमित्त सानुग्रह अनुदान देणेबाबत. 
०८ मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या पुर्व बाजुस असिेल्या सांजय गाांिी राष्ट्रीय उद्या न डोंगर 

पायथ्यार्रुन र्ाहणाऱया पार्साळी पाण्याच्या ननचऱयासाठी तज्ञ सल्िागार नेिणेबाबत. 
०९ मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या वर्वर्ि वर्भागात ठेका पध्दतीने र्ाहन चािक पुरर्ठा करणे 

कररता र्ावर्वक ननवर्दा िागवर्णेस आधथवक र् प्रशासकीय िांजूरी मिळणेबाबत. 
१० मिरा भाईंदर िहा नगरपामिकेिार्व त आयाजजत करार्याच ेभूमिपूजन उद्घाटन कायवक्रिासाठी 

सुिारीत िोरण ननजचचत करणेबाबत. 
११ भाईंदर (प.ू) आरक्षण क्र . ११९ या जागेर्रीि क्रक्रडा सांकुिाच्या नािकरणाबाबत वर्चार वर्ननिय 

करुन ननणवय घेणे.  
१२ ॲन्टी करप्शन ब्युरो कायावियातून िाचिुचपत प्रकरणी अटक करण्यात आिेिे 

िहानगरपामिकेतीि अधिकारी /किवचारी याांचरे्र िा . न्यायाियात अमभयोग दाखि करणेकरीता 
िा. आयुक्त याांनी हदिेल्या िांजूरी प्रकरणाच ेअर्िोकन करणे. 

१३ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िुख्य कायाविय इिारतीििीि सन्िानीय पदाधिकारी याांच्या 
दािनाच,े सभागहृाच ेनुतनीकरण करणे , तळ िजल्यार्र नव्याने दािने तयार करणे कािाबाबत 
वर्चार वर्ननिय करुन ननणवय घेणे. 

१४ मिरारोड (पूर्व) आरक्षण क्र . २४९ (र्ाचनािय) इिारतीििीि जागा जजल्हाधिकारी , ठाणे याांना 
उपिब्ि करुन देणेबाबत. 

१५ र्ैद्यक्रकय वर्भागाकरीता आर्चयक और्िे , िॅब िटेररअि, सजजवकि िटेररअि खरेदी करणेकरीता 
आधथवक र् प्रशासकीय िांजूरी मिळणेबाबत. 

१६ भाईंदर (प.) येथीि अजननशिन कें द्र इिारतीिध्ये बदि करुन िाकेट इिारत बाांिणे कािाऐर्जी 
सिाजजक सभागहृ बाांिणेबाबत वर्चार वर्ननिय करुन ननणवय घेणे. 

 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- १० ऑक्टोबर, २०१७  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 



 
 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- 27/10/2017  

 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. 03 

 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे की , मिरा भाईंदर िहानग रपामिकेिी         

िा. िहासभा बुधवार दद. 08/11/2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, स्व. 

इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, तिसरा िजिा, छत्रपिी मशवाजी िहाराज सभागहृाि िहासभा सुिना 

क्र. 03 िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर सभेस 

उपजस्िि रहाव,े दह ववनांिी. 

 

 
 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेने. 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा दद. 08/11/2017, सभा सुिना क्र. 03 
ववषयपत्रत्रका 

 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - तनरांक 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि -  
17 हद. 29/09/2016, हद. 21/10/2016 र् हद . 03/12/2016 रोजीांच्या िा . िहासभाांच ेइनतर्तृ्ताांत 

कायि करणे. 
-- सर्व ननर्डणूका - तनरांक 
-- सर्व ननयुक्तया - ननरांक 
-- िध्यप्रचन (इांटरवप्रिेशन्स) – ननरांक  
-- वर्नांती अजव - ननरांक  
-- सथायी पररर्हन र् वर्शरे् समितयाांच ेठरार् - ननरांक 
-- मशक्षण िांडळाची पि े- ननरांक 
-- आयुक्ताांकडीि पि ेर् कािकाज  
18 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिातीि सर्वििीय उतसर्ाअांतगवत सणाांसाठी वर्वर्ि हठकाणी 

बोटी, तरारे्, हायड्रोमिक के्रन , र्ोकव  मिफ्ट र् जीर्नरक्षक इ . व्यर्सथा कािास आधथवक र् 
प्रशासकीय िान्यता देणेबाबत. 

19 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिा तीि िासळी र् भाजी िाकेट भुई भाड्यात र्ाढ करणेस 
िान्यता देणेबाबत. 

20 िहाराष्ट्र प्रादेमशक र् नगररचना अधिननयि 1966 राज्यातीि सथाननक प्राधिकरणाांच्या 
(बहृन्िुांबई िहानगरपामिका र्गळता) वर्कास ननयांिण ननयिार्िीिध्ये आिाररत (Risk based) 
इिारत परर्ानगी िांजूरीच्या प्र क्रक्रयेबाबत तरतूदी अांतभूवत करणेसाठी किि 37(1अेअे) अन्र्ये 
प्रसतावर्त रे्रबदिाबाबत. 

21 िहाराष्ट्र प्रादेमशक र् नगररचना अधिननयि 1966 राज्यातीि सथाननक प्राधिकरणाांच्या 
(बहृन्िुांबई िहानगरपामिका र्गळता ) क्रकरकोळ व्यापारी िोरण 2016 अांतगवत िांजूर वर्कास 
योजनेिध्ये क्रकरकोळ व्यापार िनोरांजन क्षेि याकरीता क्षेि ननयोजजण्याबाबत र् वर्कास ननयांिण 
ननयिार्िीिध्ये तयाअनुर्ांगाने सर्तांि वर्ननयि अांतभूवत करण्यासाठी किि 37(1) खािीि ननदेश 

22 मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या वर्वर्ि वर्भागाअांतगवत र्ेळोर्ेळी आर्चयक असणारे कननष्ट्ठ  
अमभयांता र् सथापतय अमभयाांत्रिकी सहाय्यक ठेका पध्दतीने पुरर्ठा करणेबाबत. 

23 िहानगरपामिकेच्या िािित्ता भाड्याने देणेबाबत िोरण ठरवर्णे. 
24 मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या हद्दीतीि हॉटेि र्ेदरशडेच्या दराबाबत रे्रवर्चार करणेबाबत. 



25 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका पररर्हन उपक्रिाच्या  बसेस सांचिनासाठी आर्चयक किवचारी र्गव 
ठेका पध्दतीने घेणेसाठी आधथवक र् प्रशासकीय िांजूरी मिळणेबाबत. 

26 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका पररर्हन उपक्रिाकरीता आरक्षण क्र . 326-अ येथे वर्कमसत होत 
असिेल्या बस डपेोच्या जागेत डडझिे पांप उभारण्याकरीता HSD सह Bio-Diesel मिश्रीत 
डडझिे (Mixture of EURO-IV STD कररता देकार िागवर्णेबाबत िोरण ननजचचत करणेबाबत. 

27 अपांग कल्याण योजना िोरण ननजचचत करणे र् िनतिांद वर्द्याथ्याांकररता शाळा सुरु करणेबाबत. 
28 िहानगरपामिका क्षेिात गटई कािगाराांना सटॉि देण्याच ेिोरण ठरवर्णेबाबत. 
29 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयि ििीि प्रकरण 2 च ेकिि 25(2) अन्र्ये पररर्हन 

समितीर्र पामिका सदसय अथर्ा बाहेरीि व्यक्तीांििनू पररर्हन समितीच ेसदसय म्हणून 12 
व्यक्तीांची नेिणूक करणे. 

30 िहापौर चर्क 2017 आयोजजत करणेसाठी खचावस आधथवक र् प्रशासकीय िान्यता देणेबाबत. 
31 हद. 28 रे्ब्रुर्ारी 2018 रोजी िहापामिकेचा र्िावपन हदन साजरा करणेबाबत. 
32 मिरारोड (पूर्व) नयानगर येथीि पोिीस कायावियाकरीता रसाज धथएटर जर्ळीि 

िहानगरपामिकेच्या इिारतीत जागा उपिब्ि करुन देणेबाबत. 
33 िहानगरपामिकेस असिेिे आधथवक र् प्रशासकीय िान्यतेच ेअधिकार िा . सथायी समितीस प्रदान 

करणेबाबत. 
34 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिात हहांद ूहृद्यसम्राट सर्गीय बाळासाहेब ठाकरे र् सर्गीय प्रिोद 

िहाजन याांच ेकिा दािन/साांसकृनतक भर्न उभारणेबाबत. 
35 िहानगरपामिका नवर्न िुख्य कायाविय इिारत बाांिणेबाबत वर्चार वर्ननिय करुन ननणवय घेणे. 
-- शासनाकडीि क्रकां र्ा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े- ननरांक 
-- समितयाांच ेक्रकां र्ा उप समितयाांच ेअहर्ाि - ननरांक 

 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :-  27 ऑक्टोबर, 2017  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- 28/११/२०१७ 

 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०४ 

 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे की , मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेिी         

िा. िहासभा शुक्रवार दद. 08/12/2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका, स्व. 

इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, तिसरा िजिा, छत्रपिी मशवाजी िहाराज सभागहृाि िहासभा सुिना 

क्र. ०४ िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर सभेस 

उपजस्िि रहाव,े दह ववनांिी. 

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेने. 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 
 
 
 
 
 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा दद. ०८/१२/२०१७, सभा सुिना क्र. ०४ 
ववषयपत्रत्रका 

 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि -  
३६ हद. ०२/०३/२०१७, हद. १९/०५/२०१७ र् हद . १९/०६/२०१७ रोजीांच्या िा . िहासभाांच ेइनतर्तृ्ताांत 

कायि करणे. 
-- सर्व ननर्डणूका - तनरांक 
-- सर्व ननयुक्तया - ननरांक 
-- िध्यप्रचन (इांटरवप्रिेशन्स) – ननरांक  
-- वर्नांती अजव - ननरांक  
-- सथायी पररर्हन र् वर्शरे् समितयाांच ेठरार् - ननरांक 
-- मशक्षण िांडळाची पि े- ननरांक 
-- आयुक्ताांकडीि पि ेर् कािकाज 
३७ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिातीि पे ॲन्ड पाकव  (र्ाहनतळ) दरर्ाढीबाबत. 
३८ िुिाव खाडी , बहादरू नगर येथीि िहानगरपामिकेच्या इिारतीििीि जागा अांगणर्ाडीसाठी 

भाड्याने देणेबाबत.  
३९ आधथवक र् प्रशासकीय िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरर्ठा वर्भाग) 

भुयारी गटार योजना – र्ाढीर् कािाबाबतचा DPR बनवर्णेबाबत. 
४० आधथवक र् प्रशासकीय िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरर्ठा वर्भाग) 

२१८ द.ि.िी. सुयाव पाणी पुरर्ठा योजना - DPR बनवर्णेबाबत. 
४१ सिार्ेशक आरक्षण तरतुदीखािी जागा उशीरा हसताांतरण होत आहे तयाबाबत िोरण ठरवर्णे  
४२ नाटयगहृाची परर्ानगी रद्द करणेबाबत. 
४३ नर्घर येथीि सि शानभुिी आरक्षण क्र . १२२ क र् ड ििीि जागा बोहरा सिाजाच्या                                                                                                                                                                                                                   

भूिीकररता देणेबाबत. 
४४ िहाराणा प्रताप याांचा पुतळा बसवर्णेबाबत.  
४५ प्रभाग समितीांना िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयि किि २९ अ चा ८ प्रिाणे अधिकार 

प्रदान करणेबाबत. 
४६ िहानगरपामिका क्षेिातीि िोकळया जागेचा र्ापर िनन कायावसाठी केिा जातो तयाांच्यार् र 

दांडातिक कारर्ाई करणेबाबत िोरण ठरवर्णे. 
४७ िहानगरपामिकेच ेआरक्षणाखािी असिेिी जागा जी िनपाकड ेहसताांतरण केिेिी नाही तयार्र 

भाड ेर्सुि करुन र्ाणणज्य र्ापर करतात तयाांच्यार्र दांडातिक कारर्ाई करणे. 
४८ शहरात हठकहठकाणी गॅरेजेस सुरु आहेत तयािुळे र्ाहने रसतयार्र पा क्रकां ग केिे जातात तयार्र 

कायवर्ाही करणेबाबत. 
४९ शहरािध्ये ॲिेननटी ओपन सपेसिध्ये िध्यर्ती हठकाणी िहह िा र् बािकल्याण भर्न 

उभारणेबाबत. 
५० रे्रीर्ािा/ना रे्रीर्ािा क्षेिाच ेपुनववर्िोकन करणे र् िोरण ठरवर्णे. 
५१ पाकींग र् नो-पाकींग क्षेिाच ेपुनववर्िोकन करणे र् िोरण ठरवर्णे. 
५२ पुनववर्ननयोजन करणेबाबत. 
५३ शहरातून जाणाऱया प्रसतावर्त िेरो रेल्र्े सथानकाांच्या नािकरणाबाबत.  



५४ सार्वजननक शौचािय देखभाि दरुुसती र् सांचिनाबाबत िोरण ठरवर्णे. 
५५ िोकळया जागेत िाकेट शडे बाांिणेबाबत वर्चार वर्नीिय करुन ननणवय घेणे. 
-- शासनाकडीि क्रकां र्ा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े- ननरांक 
-- समितयाांच ेक्रकां र्ा उप समितयाांच ेअहर्ाि - ननरांक 

 
 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- 28 नोव्हेंबर, २०१७  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- १४/०२/२०१८ 

 

िा. ववशषे िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०५ 

 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे की , मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेिी        

िा. ववशषे िहासभा िांगळवार दद . २०/०२/२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजिा मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. इांददरा गाांधी भवन , िुख्य कायाािय , तिसरा िजिा , छत्रपिी मशवाजी िहाराज 

सभागहृाि िहासभा सुिना क्र . ०५ िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि 

येि आहे. िरी सदर सभेस उपजस्िि रहावे, दह ववनांिी. 

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेने. 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 
 
 
 
 
 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िखु्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. ववशषे िहासभा दद. २०/०२/२०१८, सभा सुिना क्र. ०५ 
ववषयपत्रत्रका 

 

प्र.क्र.  ववषय 
59 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयि किि १२९ (१)(अअ) नुसार “पाणी पुरर्ठा िाभ कर” िाग ुकरणेस 

िांजुरी मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा हद. १६/१२/२०१७ प्रकरण क्र. ३१, ठरार् क्र.३०) 
60 पाणीपट्टी दरात र् नवर्न जिजोडणी शुल्क र् इतर दरात र्ाढ करणेबाबत. (िहाराष्ट्र िहानगरपामिका 

अधिननयिचे किि १५० प्रिाणे) (िा. सथायी समिती सभा हद. १६/१२/२०१७ प्रकरण क्र . ३३, ठरार् क्र . 
३१) 

61 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अधिननयिाचे किि १३१(१)(a)(b) नुसार “ििप्रर्ाह कर” िाग ुकरणेस िांजुरी 
मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा हद. ३०/१२/२०१७  प्रकरण क्र. 45, ठरार् क्र. 42) 

62 िािित्ता कर आकारणी करीता भाड ेिुल्याचे र्ाढीर् दरास िांजूरी मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा 
हद. १२/०२/२०१८ (हद. ०३/०२/२०१८ रोजीची तहकुब सभा) प्रकरण क्र. ७५, ठरार् क्र. ६५) 

63 घनकचरा व्यर्सथापन ननयि 2016 अन्र्ये प्रतयेक घनकचरा ननमिवतीकडून घनकचरा शुल्क िागू 
करणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा हद. १२/०२/२०१८ (हद. ०३/०२/२०१८ रोजीची तहकुब सभा) प्रकरण 
क्र. ७८, ठरार् क्र. ६८) 

64 भाडतेतर्ार्र आकारण्यात आिेल्या िािित्ताांच्या कर आकारणी बाबत वर्चार वर्नीिय करुन ननणवय 
घेणे (िा. सथायी समिती सभा हद.14/02/2018 प्र.क्र. 91, ठरार् क्र.78) 

65 पुनववर्नीयोजन पिकास िान्यता देणेबाबत. 
66 पुनववर्ननयोजन पिकास िान्यता देणे. (सार्व. बाांिकाि वर्भाग) 
67 मिरा भा ईंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि र्ाहतुक ननयांिण करणे कािी र्ाहतुक ननयांिण शाखेच्या 

िदतीसाठी रार्ीक र्ॉडवन उपिब्ि करुन देण्याच्या खचावस िान्यता देणे. 
68 मिरारोड पूर्व र् पजचचि याांना जोडणारा रेल्र्ेर्रीि उड्डाण पुि बाांिणेबाबत. 
69 जागा भाड्याने देणेबाबत ननणवय घेणे.  
70 िोकशाहहर अण्णाभाऊ साठे नागरी दमितर्सती सुिारणा योजना अांतगवत अनुदान प्राप्त होण्यासाठी 

प्रसतावर्त कािास िान्यता देणेबाबत. 
71 भाईंदर (प.), भाईंदर उत्तन रोडर्रीि सुभार्चांद्र बोस जिकुां भ ते डोंगरी पांवप ांग सटेशन पयांत िुख्य 

(क्रर्डरिेन) 600 िी.िी. व्यासाची िदृ ुपोिादी जिर्ाहहनी पुरवर्णे र् अांथरणे. 
72 पररर्हन समितीर्र सदसयाांची नेिणूक करणेबाबत. 
73 िहहिा र् बािकल्याण समितीिार्व त 08 िाचव जागनतक िहहिा हदनाननमित्त 100 िहहिाांना 

ररक्षाकरीता कजव उपिब्ि करणेबाबत. 
74 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका वर्कास आराखडा बाबत वर्चार वर्नीिय करुन ननणवय घेणे. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- १४ फेब्रुवारी, २०१८  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- १४/०२/२०१८ 

 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०६ 

 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे की , मिरा भाईंदर िहा नगरपामिकेिी         

िा. िहासभा सोिवार दद . २६/०२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका ,    

स्व. इांददरा गाांधी भवन , िुख्य कायाािय , तिसरा िजिा, छत्रपिी मशवाजी िहारा ज सभागहृाि िहासभा 

सुिना क्र. ०६ िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर 

सभेस उपजस्िि रहाव,े दह ववनांिी. 

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेने. 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 
 
 
 
 
 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा दद. २६/०२/२०१८, सभा सुिना क्र. ०६ 
ववषयपत्रत्रका 

 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि -  
75 हद. २८/०८/२०१७, १६/१०/२०१७ रोजीांच्या िा. िहासभाांच ेइनतर्तृ्ताांत कायि करणे. 
-- सर्व ननर्डणूका - तनरांक 
-- सर्व ननयुक्तया - ननरांक 
-- िध्यप्रचन (इांटरवप्रिेशन्स) – ननरांक  
-- वर्नांती अजव - ननरांक  
-- सथायी पररर्हन र् वर्शरे् समितयाांच ेठरार् - ननरांक 
76 भाईंदर (पूर्व) नर्घर आरक्षण क्र . १०९ या जागेत तरण तिार् बाांिणे कािाच्या खचावस प्रशासकीय र् 

आधथवक िान्यता देणे. 
77 मिरारोड (पूर्व) आरक्षण क्र. १७८ या जागेतीि इिारतीर्र पहीिा िजिा बाांिणे कािाबाबत. 
78 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिात नागरी सुवर्िा क्षेिाच्या भूखांडार्र बुध्द वर्हार बाांिणे बाबत वर्चार 

वर्ननिय करुन ननणवय घेणे. 
79 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिािध्ये दजेदार शैक्षणणक सुवर्िा वर्कमसत करणेकरीता शैक्षणणक 

प्रयोजनाच ेहठकाण योजनतेीि आरक्षक्षत भुखांड वर्तरीत र् वर्कमसत करणेकरीता िोरण ठरवर्णेबाबत. 
80 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका सेर्ा (सेर्ा भरती र् सेर्ाांच ेर्गीकरण ) ननयि-2014 िध्ये दरुुसती 

करणेबाबत. 
81 आगरी सिाज उन्नती सांसथेस जागा देणेबाबत रे्रप्रसतार् सादर करणेबाबत. 
82 भाईंदर (पूर्व) िौजे गोडदेर् आरक्षण क्र . २१७ (दर्ाखाना र् प्रसुतीगहृ ) च ेनािननिान “रुनणािय” असे 

करणेकािी िहाराष्ट्र प्रादेमशक र् नगररचना अधिननयि १९६६ च ेकिि ३७ नुसार वर्कास योजनेत र् 
वर्कास ननयांिण ननयिार्िीत आर्चयक ते रे्रबदि करणेबाबत. 

83 सन २०१८-१९ या आधथवक र्र्ावत पार्साळापूर्ी कच्च/ेपक्के नािे सर्ाई करणे. 
84 रसते, चौक, उद्याने र् इतर र्ासतुांना नार्े देण्याबाबत वर्चार वर्नीिय करुन ननणवय घेणे. 
85 जाहहरात वर्भागाच्या उतपन्नाबाबत िोरण ठरवर्णे र् दराबाबत ननणवय घेणे तसेच िुख्य रसतयार्रीि 

किानीांर्र हदशादशवक र्िक र् जाहहरात र्िक प्रदमशवत करण्याबाबत दर र् िोरण ठरवर्णे.   
86 िहाराष्ट्र प्रादेमशक र् नगररचना अधिननयि १९६६ ििीि किि ५२ क नुसार अनधिकृत बाांिकािाच े

प्रशिन आकार िार्ून “प्रशमित सांरचना” म्हणून घोवर्त करण्यासाठी अधिननयिाच ेकिि १५८ (१) अन्र्ये 
शासनाने केिेिे ननयि प्रमसध्द करणेबाबत.   

87 भाईंदर (पूर्व) नर्घर नाका सुशोमभकरण र् सर्ातांत्र्य सैननकाच ेसिारक उभारणे.  
88 मिरा भाईंदर शहरात गोरगरीबाांकरीता नाििाि दरात अन्नछि उभारणेबाबत. 
89 भाईंदर (पु.) र् (प.), राई, िुिे, डोंगरी, तारोडी र् उत्तन या पररसरातीि िहसुिी गार्ाांचा बाकी राहहिेिा 

मसटी सव्हे करणेबाबत.  
90 भाईंदर पजचचि र् पूर्व रेल्र्े सटेशन िगतच्या परीसराच ेसुशोमभकरण करणे कािाबाबत. 
91 िहानगरपामिकेच्या िािित्ता भाड्याने देणेबाबत िोरण ठरवर्णे. 
92 भाईंदर (पूर्व) इांद्रिोक येथीि सर्. प्रिोद िहाजनजी इिारतीििीि सभागहृ (आरक्षण क्र. २१८) भाड ेदर र् 

िोरण ठरवर्णेबाबत. 
93 मिरारोड (पूर्व) रािदेर् पाकव  येथीि सर् . मिनाताई बाळासाहेब ठाकरे िाकेट (आरक्षण क्र. २३१) भाड ेदर र् 

िोरण ठरवर्णेबाबत. 
94 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेिातीि पे ॲन्ड पाकव  (र्ाहनतळ) दर र्ाढीबाबत. 
95 आरािना येथीि नािा बाांिणेकरीता आधथवक र् प्रशासकीय िांजुरी देणे. 
96 प्रभाग क्र.१७ शाांतीपाकव  गहृसांकुिनातीि आर.जी. जागा खाजगी िांडळास वर्कसीत करणेस देणेबाबत. 
97 रुनणािय अजननशिन दाखिा नुतनीकरण ियावदा तीन र्र्े करणेबाबत. 

 
 
 
 



 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- १४ फेब्रुवारी, २०१८  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- १७/०३/२०१८ 

 

िा. ववशषे िहासभा 
िा. ववशषे िहासभा सुिना क्र. ०७ 

 

प्रति, 
सन्िा. श्री./श्रीििी ----------------------------------------------------------- 

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  या सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांि येिे की , मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेिी         

िा. ववशषे िहासभा बुधवार दद. २८/०३/२०१८ रोजी दपुारी ०२.०० वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका,    

स्व. इांददरा गाांधी भवन , िुख्य कायाािय , तिसरा िजिा, छत्रपिी मशवाजी िहाराज सभागहृाि िहासभा 

सुिना क्र. ०७ िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर 

सभेस उपजस्िि रहाव,े दह ववनांिी. 

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेने. 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. ववशषे िहासभा दद. २८/०३/२०१८, सभा सुिना क्र. ०७ 
ववषयपत्रत्रका 

 

प्र.क्र.  ववषय 
१०१ अजननशिन वर्भागाच ेसन २०१७-१८ च ेसुिाररत र् सन २०१८-१९ च ेिुळ अांदाजपिकास िांजूरी 

मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा हद . १६/०३/२०१८ रोजीच े मशर्ारस केििे प्रकरण       
क्र. ११९, ठरार् क्र. १०२) 

१०२ र्कृ्षप्राधिकरण समितीने िांजूर केिेिे सन २०१७-१८ च ेसुिाररत र् सन २०१८-१९ च ेिूळ 
अांदाजपिकास िांजूरी मिळणेबाबत . (िा. सथायी समिती सभा हद . १६/०३/२०१८ रोजीच ेमशर्ारस 
केििे प्रकरण क्र. १२०, ठरार् क्र. १०३) 

१०३ मशक्षण वर्भागाच ेसन २०१७-१८ च ेसुिाररत र् सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपिकास िांजूरी 
मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा हद . १६/०३/२०१८ रोजीच े मशर्ारस केििे प्रकरण       
क्र. १२१, ठरार् क्र. १०४) 

१०४ पररर्हन सेर्ेच ेसन २०१७-१८ च ेसुिाररत र् सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपिकास िांजूरी 
मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती सभा हद . १६/०३/२०१८ रोजीच े मशर्ारस केििे प्रकरण       
क्र. १२२, ठरार् क्र. १०५) 

१०५ सन २०१७-१८ च ेसुिाररत र् सन २०१८-१९ च ेिूळ “अ” + “क” + “अांि र् अपांग” + “िहहिा र् 
बािकल्याण” + “JNNURM” + “P” या अांदाजपिकास िांजूरी मिळणेबाबत. (िा. सथायी समिती 
सभा हद. १६/०३/२०१८ रोजीच ेमशर्ारस केििे प्रकरण क्र. ११८, ठरार् क्र. १०१) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- १७ िािा, २०१८  

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िहापौर 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  

 
 

 


