
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
     ददनाांक :- ३०/०५/२०१९ 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०१ 

 

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

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

शुक्रवार दद. ०७/०६/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपा मिका, 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.  

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेन.े  

 
(वासुदेव मशरवळकर) 

नगरसचिव 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा दद. ०७/०६/२०१९ सभा सुिना क्र. ०१ 
ववषयपत्रत्रका 

 
 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि -  
१ दि. ०३/११/२०१८, दि. १९/०१/२०१९, दि. १३/०२/२०१९ (दि. १९/०१/२०१९ रोजीची तहकुब सभा ) व       

दि. १४/०२/२०१९ (दि. १९/०१/२०१९ व दि . १३/०२/२०१९ रोजीची तहकुब सभा ) रोजीच्या मा. महासभाांच े

इततवतृ्ाांत कायम करणे.  
-- सवव तिवडणूका - तिरांक 
-- सवव तियुक्त्या – तिरांक  
-- मध्यप्रश्ि (इांटरप्रप्रलेशन्स) – तिरांक  
-- प्रविांती अजव - तिरांक  
-- स्थायी पररवहि व प्रवशषे समम्याांच ेठराव -  
२ रस्त,े चौक िामकरण प्रस्तावास मान्यता िेणेबाबत. 
३ सि २०१९ मधील ३३ कोटी वकृ्ष लागवड कायवक्रमाअांतगवत ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रात 

काांिळवण रोपाांची लागवड करणे कामाच्या खचावस प्रशासकीय व आर्थवक मान्यता िेणेबाबत.  
४ महािगरपामलकेच्या आस्थापिेवरील स्थायी कमवचाऱयाांिा महाराष्ट्र िागरी सेवा (सुधारीत वेति) तियम, 

२०१९ अन्वये राज्य शासकीय कमवचाऱयाांिा दि . ०१/०१/२०१६ पासूि सुधारीत वेतिसांरचिा (सातवा वेति 
आयोग) लागु करणेबाबत. 

५ सुयाव प्रािेमशक पाणी पुरवठा योजिेसाठी मौजे चणेे स .क्र. १०१पै. ची मांजूर प्रवकास योजिेत १२.०० मी. 
रां ि पोच रस््यासाठी प्रस्ताप्रवत करणेबाबत. 

६ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रातील डोंगरी , पाली – लाईट हाऊस – चवळी, काशी जिता िगर , 
शाांतीिगर सेक्तटर – ०७ व शाांतीिगर सेक्तटर – ११ येथील पाणी पुरवठा पांपीांग स्टेशिची वाप्रषवक िेखभाल 
िरुस्ती करणे कामास आर्थवक व प्रशासकीय मांजूरी ममळणेबाबत.  

७ भाईंिर (प.) येथील सुभाषचांद्र बोस मैिाि ते डोंगरी पयतं रस्ता रां िीकरणाच्या कामामध्ये बाधीत 
होणाऱया जलवादहन्या स्थलाांतरीत करणे कामास आर्थवक व प्रशासकीय मान्यता ममळणेबाबत. 

८ ममरा भाईंिर महािगरपामलका प्राथममक शाळेतील प्रवद्यार्थयांिा गणवेश व शैक्षणणक सादह्य खरेिी  
करण्यासाठी आर्थवक व प्रशासकीय मांजुरी ममळणेबाबत. 

९ सि 2017-18 च्या सांच मान्यतेिुसार अततररक्तत मशक्षक्षकाांच ेममरा भाईंिर महािगरपामलका मशक्षण 
प्रवभाग आस्थापिेवर समायोजिाबाबत. 

१० राष्ट्रीय महामागव क्र. 08 वर फुट ओव्हर ब्रीज बाांधणे कामाबाबत. 
११ सि 2019-20 या आर्थव क वषावकररता डास िाशके , अळी िाशके खरेिी करणे कामाची तिवीिा 

मागप्रवणेबाबत. 
१२ िवीि खेळणी, बॅंचसे व्यायाम सादह्य, लाल माती खरेिी करणेस आर्थवक व प्रशासकीय मांजुरी िेणे. 
१३ प्रवकास कामाांिा आर्थवक व प्रशासकीय मांजुरी िेणे. (सावव. बाांधकाम प्रवभाग) 
१४ शहरात मह्वाच्या दठकाणी सी.सी.टी.व्ही. कॅमेरा बसप्रवणे व ्याकररता कां रोल रम तयार करणे. 
१५ अग्निशमि प्रवभागाकररता 90 मीटर उांचीची लॅडर वाहि (ALP) खरेिी करणेकररता आर्थवक व 

प्रशासकीय मांजुरी िेणे. 
१६ घोडबांिर ककल्ला पररसरातील जागा सुशोमभकरण करणे कामाबाबत. 
१७ मा. महासभा दि . 26/02/2018 ठराव क्र . 81 िुसार फेरबिल प्रस्तावास मान्यता प्राप्त झाल्यािे 

अटीशती ठरप्रवणेबाबत. 
१८ ममरा भाईंिर महािगरपामलकेच्या मालमत्ा िैिांदिि सांचलि िेखभालीसाठी िेणेस मान्यता ममळणेबाबत. 
१९ मा. महासभा ठराव क्र . 60 दि. 20/02/2018 च्या अिुषांगािे महािगरपामलका हद्िीतील शैक्षणणक 

सांस्थाांच्या कर आकारणी फेर तिणवय घेणेबाबत. 
२० वैद्यककय प्रवभागाकरीता आवश्यक उपकरणे, फतिवचर औषधे, सग्जवकल मटेरीयल व लॅब मटेरीयल खरेिी 



व SNCU करीता आवश्यक मिुष्ट्यबळकारीता येणाऱया खचावस आर्थवक व प्रशासकीय मांजूरी 
ममळणेबाबत. 

२१ ममरा भाईंिर महापामलकेतफे महापौर वषाव मॅरेथॉि आयोजि करणे. 
२२ साववजतिक शौचालये व मुतारी याांच ेिैिांदिि सांचलि, िेखभाल िरुस्ती करणेकररता धोरण ठरप्रवणे. 
२३ पाईप लाईि टाकणेकरीता जागा सांपादित करणे 
२४ शहरातील उद्यािे बगीचा , मैिाि,े िभुाजक हे िेखभाल , िरुस्ती, सुरक्षा, झाड ेलावणे, जगप्रवणे, खेळणी 

िरुस्ती करणे, रांगरांगोटी करणे इ्यािी कामाच ेधोरण ठरप्रवणेबाबत 
२५ घिकचरा कर चालु वषावत सुट िेणे व पुढील आर्थवक वषावकररता आकारणी बाबत धोरण ठरप्रवणे. 
२६ शहरातील पक्षी , प्राणी याांच्यावर उपचार करणा -या (जीविया) सस्थाांिा िेखभाल िरुस्तीकररता मािधि 

िेणे. 
२७ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रात आांिोलि क्यांसाठी जागा तिग्श्चत करणेबाबत. 
२८ बी.एस.यु.पी. कामाबाबत िप्रवि अटीशती ठरप्रवणे. 
२९ ममरा भाईंिर महािगरपामलकेच्या रनणालयातील िवजात बालकाांिा गरज वाटल्यास व्होकाडव हॉग्स्पटल 

मध्ये एि.आय.सी.यु प्रवभागात व इतर रनणाांिा मिपा 25% दहस्सातूि सुप्रवधा उपलब्ध करि िेणे.  
३० ममरारोड मधील आरक्षण क्र. २०१ येथे स्पोटवस कॉम्पलेक्तस बाांधणे व मैिाि उपलब्ध करि िेणे. 
३१ ममरा भाईंिर शहरामध्ये माकेट ककां वा इतर साववजतिक दहताकरीता आरक्षण िसलेली जागा मोबिला िेवूि 

ताब्यात घेणेची कायववाही करणेबाबत. 
३२ शाळेचा आरक्षण क्र . ११५ िप्रवि धोरण प्रमाणे प्रवकमसत करणेबाबत व हाऊमसांग फॉर डडसहाऊमसांगमध्ये 

प्रवकासकाला परवािगी िेणेबाबत. 
-- शासिाकडील ककां वा शासकीय अर्धकाऱयाांकडील पत्र े-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- ३० ि,े २०१९                    

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 

िहापौर 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
     ददनाांक :- ०१/०८/२०१९ 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०२ 

 

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

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

शुक्रवार दद. ०९/०८/२०१९ 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.  

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेन.े 

 
(वासुदेव मशरवळकर) 

नगरसचिव 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा दद. ०९/०८/२०१९ सभा सुिना क्र. ०२ 
ववषयपत्रत्रका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि -  
३३ दि. ०२/०३/२०१९ व दि. ०७/०६/२०१९ रोजीच्या मा. प्रवशषे महासभाांच ेइततवतृ्ाांत कायम करणे.  
-- सवव तिवडणूका – तिरांक 
-- सवव तियुक्त्या – तिरांक  
-- मध्यप्रश्ि (इांटरप्रप्रलेशन्स) – तिरांक  
-- प्रविांती अजव - तिरांक  
-- स्थायी पररवहि व प्रवशषे समम्याांच ेठराव -  
३४ ममरा भाईंिर महािगरपामलका सवव मशक्षा अमभयाि अांतगवत कायवरत काळजीवाहक याांच ेवेतिात वाढ 

करणेबाबत.  
३५ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रात मौजे घोडबांिर सव्हे क्र. २३३ या शासकीय जागेत साांस्कृततक भवि, 

प्रवपश्यिा कें द्र व बहुउद्िेशीय इमारत बाांधणे कामाबाबत. 
३६ शहर प्रवकास व तियोजि अर्धकारी हे पि आकृतीबांधात िव्यािे प्रस्ताप्रवत करि िेमणुकीची पध्ित व 

टक्तकेवारी तसेच शकै्षणणक अहवता प्रवदहत करणेबाबत. 
३७ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रात प्राथममक सुप्रवधाांच्या प्रवकासासाठी प्रवशषे अिुिाि या योजिे 

अांतगवत सममतीिे केलेल्या कामाांसाठी महािगपामलकेच्या ५०% दहश्श्याची रक्तकम उपलब्ध करि िेणेस 
मान्यता िेणेबाबत. 

३८ महाराष्ट्र ॲकॅडमी ऑफ  इांग्जतिअररांग ॲण्ड एज्युकेशि ररसचव , पूणे (माईर) या सांस्थेच्या मालकीच्या 
मौजे कामश , ग्जल्हा ठाणे येथील ममळकत गट िां . २५/१५, ३०/१२अ, ३०/१३, ३०/१८, ६८/१, ७०/१०, 
७०/१२, ७१/१, ७२/५, ७२/८, ७२/१० या जममतिच्या महाराष्ट्र प्रािेमशक व िगररचिा अर्धतियम १९६६ 
अांतगवत झोि बिलूि ममळणेबाबत. 

३९ डॉ. आकाश प्रेमलाल रांगारी , वैद्यककय अर्धकारी (तिलांबबत) भारतर्ि इांदिरा गाांधी रनणालय , ममरा 
भाईंिर महािगरपामलका याांच ेतिलांबि कायम करणेबाबत व प्रवभागीय चौकशी करणेबाबत. 

४० डॉ. बाबासाहेब आांबेडकर श्रमसाफल्य आवास योजिे अांतगवत वाटप करण्यात आलेल्या सितिका कायम 
स्वरपी हस्ताांतरीत करणेबाबत. 

४१ ममरा भाईंिर महािगरपामलकेच्या मालमत्ा िैिांदिि सांचालि िेखभालीसाठी िेणेस मान्यता ममळणेबाबत. 
४२ ममरा भाईंिर शहरास महाराष्ट्र औद्योर्गक प्रवकास महामांडळाच्या बारवी धरणातूि अर्धकच े २५ ि.ल.ली. 

पाण्याच ेआरक्षण ममळणेबाबत. 
४३ आर्थवक व प्रशासकीय मांजूरी ममळणेबाबत. (पाणी पुरवठा प्रवभाग) 

ममरा भाईंिर महािगरपामलका, सुयाव प्रािेमशक पाणी पुरवठा योजिेवर आधारीत वाढीव मुख्य जलवादहन्या 
व प्रवतरण व्यवस्था DPR मांजूरीकरीता. 

४४ ममरा भाईंिर महािगरपामलकेच्या कापुरबावडी बुस्टर पांप हाऊस येथील पांपीांग ममशिरीच ेवाढीव पाणी 
पुरवठा करण्याकरीता िुतिीकरण करि अद्यावत करणे. 

४५ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रात काांिळवि रोपाांची लागवड करणे कामाच्या खचावस प्रशासकीय व 
आर्थवक मान्यता िेणेबाबत. 

४६ ममरा भाईंिर महािगरपामलका हद्िीतील शरीरसौष्ट्ठवपट्टू श्री. तितीि म्हात्र ेयाांस कक्रडापट्टुांसाठी राखीव 
कोट्यातूि िोकरीसाठी शासिाकड ेमशफारस करणेबाबत. 

४७ मौजे डोंगरी सव्हे क्र . ४९क दहस्सा क्र .१/१७८(ड), १७८(ई), १०५(२) व २९७ या जागेच्या वापराच ेबिल 
करणेसाठी महाराष्ट्र प्रािेमशक व िगररचिा अर्धतियम १९६६ च ेकलम ३७ अन्वये मांजूर प्रवकास 
योजिेत फेरबिल करणे. 
 



४८ मौजे घोडबांिर सव्हे क्र . ७२(२), ७३(१)(२)(३)(४), ७४(१)(२), ७९(१)(३)(४), ७५(१) या जागेच्या वापराच े
बिल करणेसाठी महाराष्ट्र प्रािेमशक व िगररचिा अर्धतियम १९६६ च ेकलम ३७ अन्वये मांजूर प्रवकास 
योजिेत फेरबिल करणे. 

४९ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रातील मौजे िवघर येथील आरक्षण क्र . ३२८ माध्यममक शाळा व 
खेळाच ेमैिाि या आरक्षणामधील महािगरपामलकेस हस्ताांतरीत झालेले क्षेत्र तिग्श्चत केलेल्या 
धोरणाप्रमाणे रक्तकमेचा भरणा करि घेऊि सेंट प्रवलफेअर एज्युकेशि सोसायटी याांिा प्रवकासासाठी 
िेणेबाबत. 

५० ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रातील मौजे िवघर येथील आरक्षण क्र . २५२ प्राथममक शाळा व खेळाच े
मैिाि या आरक्षणामधील महािगरपामलकेस हस्ताांतरीत झालेले क्षेत्र तिग्श्चत केलेल्या धोरणाप्रमाणे 
रक्तकमेचा भरणा करि घेऊि म.े राहुल एज्युकेशि सोसायटी याांिा प्रवकासासाठी िेणेबाबत. 

५१ चिेा येथील ठाणेकड ेजाणाऱया ३०.०० मी. रां ि रस््यापासूि पाटीलपाडा, बेलकरीपाडा तसेच ििी ओलाांडूि 
स.क्र. ९८ पयतंचा १८.०० मी. रां िीचा रस्ता मांजूर प्रवकास योजिेत िशवप्रवणेसाठी महाराष्ट्र 
महािगरपामलका अर्धतियम १९६६ च्या कलम ३७(१) अन्वये फेरबिल करणेबाबत. 

५२ पयाववरण अहवाल मादहतीसाठी. 
-- शासिाकडील ककां वा शासकीय अर्धकाऱयाांकडील पत्र े-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :-  ०१ ऑगस्ट, २०१९                    

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
   ददनाांक :- २७/०८/२०१९ 

िा. ववशषे िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०३ 

 

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

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

िहासभा सोिवार दद . ०९/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजिा मिरा भाईंदर िहानगरपामिका , स्व. इांददरा 

गाांधी भवन , िुख्य कायाािय , तिसरा िजिा, छत्रपिी मशवाजी िहारा ज सभागहृाि िहासभा सुिना क्र . ०३ 

िधीि प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे. िरी सदर सभेस उपजस्िि रहाव,े 

दह ववनांिी.  

िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेन.े 
(वासुदेव मशरवळकर) 

नगरसचिव 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
 

िा. ववशषे िहासभा दद. ०९/०९/२०१९, सभा सुिना क्र. ०३ ववषयपत्रत्रका 
 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
५५ महाराष्ट्र महािगरपामलका अर्धतियमातील प्रकरण २ तियम २५(२)(३) अन्वये पररवहि सममतीवर 

१२ (बारा) सिस्याांची िेमणूक करणे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :-  २७ ऑगस्ट, २०१९                    

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 

  सोबि :- तनवडणूक कायाक्रि  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
     ददनाांक :- १२/१२/२०१९ 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०४ 

 

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

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

शुक्रवार दद. २०/१२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० 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 िान्यिेन.े 

 
(वासुदेव मशरवळकर) 

नगरसचिव 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा दद. २०/१२/२०१९ सभा सुिना क्र. ०४ 
ववषयपत्रत्रका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि -  

५६ 
दि. ०९/०८/२०१९, दि. १४/०८/२०१९ (दि. ०९/०८/२०१९ रोजीची तहकुब सभा) व दि. ०९/०९/२०१९ रोजीच्या 
मा. महासभाांच ेइततवतृ्ाांत कायम करणे. 

-- सवव तिवडणूका –  
५७ महाराष्ट्र महािगरपामलका अर्धतियमच ेप्रकरण २ कलम २०(३) अन्वये मा . स्थायी सममतीच्या ररक्तत 

होणाऱया आठ (८) सिस्याांच्या जागी , महाराष्ट्र महािगरपामलका अर्धतियमच ेप्रकरण २ कलम २०(५) 
अन्वये िप्रवि आठ (८) सिस्याांची िेमणूक करणे.  

५८ महाराष्ट्र (िागरी क्षेत्र ) झाडाांच ेआरक्षण व जति (सुधारणा) अर्धतियम १९७५ च ेकलम ३(१) अन्वये 
वकृ्ष प्रार्धकरण सममती गठीत करि पामलका सिस्याांमधिू सिस्याांची िेमणूक करणे . तसेच ३(३) िुसार 
बबिसरकारी सांघटिाच्या प्रतततिधीांची सिस्य सांख्या तिग्श्चत करि िेमणूक करणे 

५९ प्रवशषे समम्याांवर तौलािीक सांख्येप्रमाणे सिस्य घेणे. 
-- सवव तियुक्त्या – तिरांक  
-- मध्यप्रश्ि (इांटरप्रप्रलेशन्स) – तिरांक  
-- प्रविांती अजव - तिरांक  
-- स्थायी पररवहि व प्रवशषे समम्याांच ेठराव -  
६० मदहला व बालकल्याण सममती अांतगवत तिराधार /प्रवधवा/घटस्फोटीत मदहलाांच्या मुलीांच्या लनिाकररता 

आर्थवक मित व मुलाांच्या मशक्षणाकररता आर्थवक मित . ( मा. मदहला व बालकल्याण सममती सभा     
दि. १९/०८/२०१९, मशफारस केलेले प्रकरण क्र. २४) 

६१ मदहला व बालकल्याण सममती अांतगवत मु ली व मदहलाांसाठी Cervical Cancer च्या उपचारासाठी 
आर्थवक मित िेणेबाबत . (मा. मदहला व बालकल्याण सममती सभा दि . १९/०८/२०१९, मशफारस केलेले 
प्रकरण क्र. २५) 

६२ महािगरपामलका कमवचाऱयाांिा दिवाळी सणा तिमीत् सािुग्रह अिुिाि िेणेबाबत. 
६३ घोडबांिर ककल्ला पररसर सुशोमभ करण करणे व जति करणे कामाच्या वाढीव अांिाजपत्रकास आर्थवक व 

प्रशासकीय मांजूरी िेणे. 
६४ राष्ट्रीय शहरी आरोनय अमभयािाअांतगवत िागरी आरोनय कें द्रात कायवरत आशा स्वयांसेप्रवका याांच्या 

मािधिात वाढ करणेबाबत. 
६५ अस्थायी बालवाडी सेप्रवकाांच्या मािधिात वाढ करणेबाबत. 
६६ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रातील बाांधकाम व तिष्ट्कासि कचऱयाच े(Construction & demolition 

waste (C & D)) सांकलि, वाहतुक, पुिवचक्रीकरण करणे कामाबाबत. 
६७ ममरा भाईंिर महािगरपामलकेमाफव त प्रवकसीत करण्यात आलेल्या कम्युतिटी हॉलच्या वापरासाठी भाड ेिर 

तिग्श्चत करणेबाबत. 
६८ भाईंिर (पूवव) येथील फाटक जलकुां भ येथिू ममरा भाईंिर महािगरपामलका हद्िीतील िागरीकाांिा 

टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे (खाजगी टँकरच्या प्रतत फेरा िर तिग्श्चत करि पाणी पुरवठा करणे ) 
कामास आर्थवक व प्रशासकीय मान्यता ममळणेबाबत. (पाणी पुरवठा प्रवभाग) 

६९ घोडबांिर प्रवेशद्वारासमोर मशवाजी महाराज पुतळा बसप्रवणे व चौकाच ेसुशोमभकरण करणे कामाच्या 
सुधारीत खचावस मान्यता िेणेबाबत. 

७० ममरा भाईंिर महािगरपामलकेच्या प्रवप्रवध प्रवभागातील वाहिाांवर ठेका पध्ितीिे वाहि चालक पुरवठा 
करणेकामी वाप्रषवक तिप्रविा मागप्रवणेस आर्थवक प्रशासकीय मांजूरीबाबत. 

७१ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रातील साववजतिक शौचालये याांच ेिैिांदिि सांचलि , िेखभाल, िरुस्ती 
करणे कामाबाबत. 



७२ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्ष्ोोो्त्रातील स्मौ शािभूममतील जळाऊ लाकड ेपुरवठा कामास मांजूरी 
ममळणेबाबत. 

७३ मौजे घोडबांिर सव्हे क्र . ७२(२), ७३(१)(२)(३)(४), ७४(१)(२), ७९(१)(३)(४), ७५(१) या जागेच्या वापराच े
बिल करणेसाठी महाराष्ट्र प्रािेमशक व िगररचिा अर्धतियम १९६६ च ेकलम ३७ अन्वये मांजूर प्रवकास 
योजिेत फेरबिल करणे. (फेरसािर) 

७४ चिेा येथील ठाणेकड ेजाणाऱया ३०.०० मी. रां ि रस््यापासूि पाटीलपाडा, बेलकरीपाडा तसेच ििी ओलाांडूि 
स.क्र. ९८ पयतंचा १८.०० मी. रां िीचा रस्ता मांजूर प्रवकास योजिेत िशवप्रवणेसाठी महाराष्ट्र 
महािगरपामलका अर्धतियम १९६६ च्या कलम ३७(१) अन्वये फेरबिल करणेबाबत.  

७५ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्राकरीता स्थापि करण्यात आलेल्या जैप्रवक प्रव प्रवधता व्यवस्थापि 
सममतीबाबत. 

७६ आरक्षण क्र . २१७ येथे पदहल्या मजल्यावर डायमल  मसस कें द्र चालू करणेसाठी धमविाय सांस्थेस जागा 
उपलब्ध करि िेणेबाबत. 

७७ मा. महासभा ठराव क्र . ६०, दि. २०/०२/२०१८ व मा . महासभा ठराव क्र . २१, दि. ०७/०६/२०१९ च्या 
अिुषांगािे महािगरपामलका हद्िीतील शैक्षणणक सांथाांच्या कर आकारणी बाबत महाराष्ट्र महािगरपामलका 
अर्धतियमातील अिुसूची प्रकरण २ मधील तियम १(र) िुसार फेर तिणवय घेणेबाबत. 

७८ ममरा भाईंिर महािगरपामलकेच्या मालमत्ा िैिांदिि सांचालि िेखभालीसाठी िेणेस मान्यता ममळणेबाबत. 
७९ ममरा भाईंिर महािगरपामलका क्षेत्रासाठी मांजूर प्रवकास योजिेत िशवप्रवलेले मांजूर प्रवकास योजिा रस्ते 

सीमेंट काँक्रीट करि प्रवकमसत करणेच्या मोबिल्यात प्रवकासकास मोबिला ममळणेसाठी तिणवय होणेबाबत. 
-- शासिाकडील ककां वा शासकीय अर्धकाऱयाांकडील पत्र े-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

महानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
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