
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- ०८/०६/२०२०  

 

िा. ववशषे िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०१ 

 

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

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

िहासभा िांगळवार दद. १६/०६/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजिा स्वगीय प्रिोद िहाजन हॉि, पदहिा िजिा, 

इांद्रिोक, फेज २, स्व. बाळासाहेब ठाकरे िैदानासिोर, भाईंदर (पूवा)  येथे िहासभा सुिना क्र . ०१ िधीि 

प्रकरणाांवर वविार ववतनिय करणयासाठी आयोजजि करणयाांि येि आहे . िरी सदर सभेस उपजस्थि रहावे , दह 

ववनांिी.  

 
िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेन.े 

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 
सुिना :-  सन्िा. पामिका सदस्याांनी सभेसाठी येिाना िास्क व हॅणड ग्िोव्हजिा वापर करावा.  

िसेि सोशि डडस्टन्सीांगि ेपािन करावे ही ववनांिी. 
 

 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 
 
 

िा. ववशषे िहासभा दद. १६/०६/२०२० सभा सुिना क्र. ०१ 
ववषयपत्रिका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
०१ परिवहन सेवेच ेसन २०१९-२० च ेसुधारित व सन २०२०-२१ च ेमूळ अदंाजपत्रकास मंजूिी 

ममळणेबाबत. (मा. स्थायी सममती सभा दद . २०/०३/२०२० िोजीच ेमिफािस केलले प्रकि ण क्र. १५९, 
ठिाव क्र. १३२) 

०२ अग्ननिमन ववभागाच ेसन २०१९-२० च ेसुधारित व सन २०२०-२१ च ेमूळ अदंाजपत्रकास मंजूिी 
ममळणेबाबत. (मा. स्थायी सममती सभा दद . २०/०३/२०२० िोजीच ेमिफािस केलले प्रकि ण क्र. १६०, 
ठिाव क्र. १३३) 

०३ ममिा भाईंदि महानगिपामलकेच ेसन २०१९-२० च ेसुधारित व सन २०२०-२१ च ेमूळ अदंाजपत्रकास 
मंजूिी ममळणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहला व बालकल्याण” + “अधं व अपंग” + “JNNURM” + 
“P” + “वकृ्षप्राधधकिण” + “मिक्षण”) (मा. स्थायी सममती सभा दद . २०/०३/२०२० िोजीच ेमिफािस 
केलले प्रकिण क्र. १६१, ठिाव क्र. १३४) 

 
 

 
 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- ०८ जुन, २०२०                   

 
 
 

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- ०४/०८/२०२०  

 

िा. ववशषे िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०२ 

 

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

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

िहासभा गुरुवार दद . १३/०८/२०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजिा Video Conferencing द्वारे आयोजजि 

करणयाि आिेिी आहे . िरी Video Conferencing द्वारे आयोजजि िहासभेिध्ये सवा सन्िा . सदस्याांनी 

सहभाग घ्यावा दह ववनांिी. 
 

िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेन.े        (वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

दटप :-  सन्िा. पामिका सदस्याांना ववनांिी करणयाि येि आहे की, Online िहासभेिा  
 Join होणयासाठी खािीि काही सुिना ददिेल्या आहेि. 
 

अ.क्र. सुिना 
1. आपणांस ईमेलद्वािे ककंवा मोबाईलवि Video Conferencing ची Link पाठववण्यात येईल.  
2. सदि Link ओपन केल्यावि येणािे Zoom Mobile App Download डाऊनलोड करुन Video 

Conference बैठकीत 15 ममनीटे अगोदि सहभाग घ्यावा. 
3. डाव्या बाजुला खाली Mic च्या Symbol वि Click केल्यावि Call Over Internet च ेबटन दाबाव.े 
4. सन्मा. पामलका सदस्यांनी सभा Join किताना आपले  पूणण नाव व प्रभाग क्रमांक टाकून लॉगीन    

किावी. 
5. सभा सुरु होण्याची वेळ सकाळी ११.३० ची जिी असली तिी सभेस Join होण्याची वेळ सकाळी ११.०० 

ची आहे. 
6. सन्मा. सदस्यांना सभेत बोलावयाच ेअसेल तेव्हा More मधील Raise Hand बटनावि Click किाव.े 

यामुळे मा. महापौि यांना समजेल की , आपणास बोलायच ेआहे . ककंवा आपला हात वि किावा . तसेच 
मा. महापौि यांच ेपिवानगीने बोलाव.े 

7. कृपया सभेला Join होण्यासाठी हेडफोनचा वापि किावा. 
8. सन्मा. पामलका सदस्यांना पाठववण्यात आलेली Link अन्य कोणत्याही व्यक्तीस Share करु नये. 
9. Logout झाल्यास सभेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी User id आणण Password चा वापि किावा.  
10. काहीही तांत्रत्रक अडचण भासल्यास पुढील क्रमांकावि संपकण  साधावा. 

1) श्री. िाज घित, मसस्टीसम मॅनेजि – 8422811399  
2) श्री. िवी पिदेसी – 7977947161  



3) श्री. वविेंद्र पाटील - 9892196492 
 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 
 

िा. ववशषे िहासभा गुरुवार दद. १३/०८/२०२० सभा सुिना क्र. ०२ 
ववषयपत्रिका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
०८ परिवहन सेवेच ेसन २०१९-२० च ेसुधारित व सन २०२०-२१ च ेमूळ अदंाजपत्रकास मंजूिी 

ममळणेबाबत. (मा. स्थायी सममती सभा दद . २०/०३/२०२० िोजीच ेमिफािस केलले प्रकि ण क्र. १५९, 
ठिाव क्र. १३२) 

०९ अग्ननिमन ववभागाच ेसन २०१९-२० च ेसुधारित व सन २०२०-२१ च ेमूळ अदंाजपत्रकास मंजूिी 
ममळणेबाबत. (मा. स्थायी सममती सभा दद . २०/०३/२०२० िोजीच ेमिफािस केलले प्रकि ण क्र. १६०, 
ठिाव क्र. १३३) 

१० ममिा भाईंदि महानगिपामलकेच ेसन २०१९-२० च ेसुधारित व सन २०२०-२१ च ेमूळ अदंाजपत्रकास 
मंजूिी ममळणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहला व बालकल्याण” + “अधं व अपंग” + “JNNURM” + 
“P” + “वकृ्षप्राधधकिण” + “मिक्षण”) (मा. स्थायी सममती सभा दद . २०/०३/२०२० िोजीच ेमिफािस 
केलले प्रकिण क्र. १६१, ठिाव क्र. १३४) 

 
 

 
 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- ०४ ऑगस्ट २०२०                   

 
 
 

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- ०९/०९/२०२०  

 

िा. 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 िांगळवार दद . १५/०९/२०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजिा Video Conferencing द्वारे आयोजजि 

करणयाि आिेिी आहे . िरी Video Conferencing द्वारे आयोजजि िहासभेिध्ये सवा सन्िा . सदस्याांनी 

सहभाग घ्यावा दह ववनांिी. 
 

िा. िहापौर सो. याांच्या िान्यिेन.े        (वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

दटप :-  सन्िा. पामिका सदस्याांना ववनांिी करणयाि येि आहे की, Online िहासभेिा  
 Join होणयासाठी खािीि काही सुिना ददिेल्या आहेि. 
 

अ.क्र. सुिना 
1. आपणांस ईमेलद्वािे ककंवा मोबाईलवि Video Conferencing ची Link पाठववण्यात येईल.  
2. सदि Link ओपन केल्यावि येणािे Zoom Mobile App Download डाऊनलोड करुन Video 

Conference बैठकीत 15 ममनीटे अगोदि सहभाग घ्यावा. 
3. डाव्या बाजुला खाली Mic च्या Symbol वि Click केल्यावि Call Over Internet च ेबटन दाबाव.े 
4. सन्मा. पामलका सदस्यांनी सभा Join किताना आपले पूणण नाव व प्रभाग क्रमांक टाकून लॉगीन    

किावी. 
5. सभा सुरु होण्याची वेळ सकाळी ११.३० ची जिी असली तिी सभेस Join होण्याची वेळ सकाळी ११.०० 

ची आहे. 
6. सन्मा. सदस्यांना सभेत बोलावयाच ेअसेल तेव्हा More मधील Raise Hand बटनावि Click किाव.े 

यामुळे मा. महापौि यांना समजेल की , आपणास बोलायच ेआहे . ककंवा आपला हात वि किावा . तसेच 
मा. महापौि यांच ेपिवानगीने बोलाव.े 

7. कृपया सभेला Join होण्यासाठी हेडफोनचा वापि किावा. 
8. सन्मा. पामलका सदस्यांना पाठववण्यात आलेली Link अन्य कोणत्याही व्यक्तीस Share करु नये. 
9. Logout झाल्यास सभेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी User id आणण Password चा वापि किावा.  
10. काहीही तांत्रत्रक अडचण भासल्यास पुढील क्रमांकावि संपकण  साधावा. 

1) श्री. िाज घित, मसस्टी म मॅनेजि – 8422811399  
2) श्री. िवी पिदेसी – 7977947161  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

 
 

िा. ववशषे िहासभा िांगळवार दद. १५/०९/२०२० सभा सुिना क्र. ०३ 
ववषयपत्रिका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 

१५ मालमत्ता कि ववभागाच्या कामकाजा संबंधधत आढावा घेणे. 

१६ कोववड-१९ संक्रमणाबाबत महानगिपामलकेने केलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेणे. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- ०९ सप्टेंबर २०२०                   

 
 

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- ०३/११/२०२०  

 

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०४ 

 

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

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 
  या सुचनेद्वािे आपणांस कळववण्यांत येते की , ममिा भाईंदि महानगपामलकेची मा . महासभा 

बुधवाि दद . ११/११/२०२० िोजी सकाळी ११.०० वाजता Video Conferencing द्वािे आयोग्जत किण्यात 

आलेली आहे. तिी Video Conferencing द्वािे आयोग्जत महासभेमध्ये सवण सन्मा. सदस्यांनी सहभाग घ्यावा 

दह ववनंती. 
 

िा. िहापौर याांच्या िान्यिेन.े         (वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

दटप :-  सन्मा. पामलका सदस्यांना ववनंती किण्यात येत आहे की, Online महासभेला  
 Join होण्यासाठी खालील काही सुचना ददलेल्या आहेत. 
 

अ.क्र. सुचना 
1. आपणांस ईमेलद्वािे ककंवा मोबाईलवि Video Conferencing ची Link पाठववण्यात येईल.  
2. सदि Link ओपन केल्यावि येणािे Zoom Mobile App Download डाऊनलोड करुन Video 

Conference बैठकीत 15 ममनीटे अगोदि सहभाग घ्यावा. 
3. डाव्या बाजुला खाली Mic च्या Symbol वि Click केल्यावि Call Over Internet च ेबटन दाबाव.े 
4. सन्मा. पामलका सदस्यांनी सभा Join किताना आपले पूणण नाव व प्रभाग क्रमांक टाकून लॉगीन    

किावी. 
5. सभा सुरु होण्याची वेळ सकाळी ११.०० ची जिी असली तिी सभेस Join होण्याची वेळ सकाळी १०.४५ 

ची आहे. 
6. सन्मा. सदस्यांना सभेत बोलावयाच ेअसेल तेव्हा More मधील Raise Hand बटनावि Click किाव.े 

यामुळे मा. महापौि यांना समजेल की , आपणास बोलायच ेआहे . ककंवा आपला हात वि किा वा. तसेच 
मा. महापौि यांच ेपिवानगीने बोलाव.े 

7. कृपया सभेला Join होण्यासाठी हेडफोनचा वापि किावा. 
8. सन्मा. पामलका सदस्यांना पाठववण्यात आलेली Link अन्य कोणत्याही व्यक्तीस Share करु नये. 
9. Logout झाल्यास सभेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी User id आणण Password चा वापि किावा.  
10. काहीही तांत्रत्रक अडचण भासल्यास पुढील क्रमांकावि संपकण  साधावा. 

1) श्री. िाज घित, मसस्टीसम मॅनेजि – 8422811399  
2) श्री. िवी पिदेसी – 7977947161  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा बुधवार दद. ११/११/२०२० सभा सुिना क्र. ०४ 
ववषयपत्रिका 

 
 
 

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

१७ 
दद. २०/१२/२०१९, दद. ३१/०१/२०२० (दद. २०/१२/२०१९ िोजीची तहकुब सभा ) व दद. २०/०२/२०२०       
िोजीच्या मा. महासभांच ेइततवतृ्तांत कायम किणे. 

-- सवण तनवडणूका – तनिंक 
-- सवण तनयुक्त्या – तनिंक 
-- मध्यप्रश्न (इंटिवप्रलेिन्स) – तनिंक   
-- ववनंती अजण - तनिंक  
-- स्थायी परिवहन व वविषे सममत्यांच ेठिाव -  
१८ परिवहन सममती सदस्यांना मामसक मानधन देणेबाबत तनणणय घेणे. 
१९ महापामलका कमणचाऱयांना ददवाळी सणा तनममत्त सानुग्रह अनुदान देणेस कायोत्ति मंजुिी ममळणेबाबत. 
२० ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रात वाहतुक तनयंत्रण किणेकामी वाहतुक ववभागाच्या मदतीसाठी ट्राफीक 

वॉडणन पुिवठा किणे कामाच्या खचाणस मान्यता देणे. 
२१ मदहला भवन तयाि किणे कामाबाबत तनणणय घेणे. 
२२ मौजे उत्तन येथील घनकचिा प्रकल्प दठकाणी असलेल्या घनकचऱयामधनू तनघणाऱया मलचडेवि प्रकक्रया 

किणेकामी येणाऱया खचाणस आधथणक व प्रिासकीय मंजूिी देणेबाबत. 
२३ ममिा भाईंदि महानगिपामलकेचा लोगो नोंदणीकृत झाल्यामुळे लोगोच्या वापिाबाबत महानगिपामलकेने 

तयाि केलेले धोिण कायम किणेबाबत. 
२४ मंजूि ववकास योजना आिाखड्यात मौजे कािी येथील स .क्र. ७०पै. ७५पै., ७६पै., ७७पै., ७९पै., ७८पै., 

८२पै., १०३पै., या जागेत नव्याने दफनभूमी दिणवून महािाष्ट्ट्र महानगिपामल का अधधतनयम १९६६ च े
कलम ३७(१) अन्वये फेिबदल किणेच्या प्रस्तावाबाबत. 

२५ ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रातील सुधािीत ६०.०० मी. रंुद ववकास योजना िस्ता (ददहसि मलकं 
िोड) प्रस्ताववत किणेकिीता महािाष्ट्ट्र प्रादेमिक व नगििचना अधधतनयम १९६६ च ेकलम ३७(१) अन्वये 
फेिबदलाची कायणवाही किणेबाबत. 

२६ मा. महासभा ठिाव क्र . १३, दद. १८/०४/२००६ अन्वये लागू केलेल्या मालमत्ता हस्तांतिण फी बाबत 
फेिववचाि होणेबाबत. 

२७ मा. महासभा दद . १३/०२/२०१९ (तहकुब महासभा दद . १९/०१/२०१९) ठिाव क्र . ११० पारित केलेल्या 
ठिावामधील परिच्छेद - ७ मधील मजकुिावि पुनणववचाि किणेबाबत. 

२८ महानगिपामलका क्षेत्रात मुलभूत सोई सुववधांच्या ववकासासाठी वविषे तनधी लेखामिषण अतंगणत िासनाने 
मंजूि केलेल्या अनुदानातून किावयाच्या कामांना मान्यता देणेबाबत. 

२९ ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रात स्वच्छ भाित अमभयान अतंगणत 5 Star व ODF++ / Water 
Plus मानांकनाबाबत.  

३० ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रातील घनकचिा वाहतुक किणेकामी Gem Portal वि 14 Cu Mt 
Refuse Compactor व 5 CuMt Garbage Tippers क्षमतेची वाहने  खिेदी मंजुिीबाबत. 

 
 
 
 

 
 
िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- ३० नोव्हेंबर २०२०                   

 
 

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- २६/११/२०२०  

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०५ 

 

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

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 
  या सुचनेद्वािे आपणांस कळववण्यांत येते की , ममिा भाईंदि महानगपामलकेची मा . महासभा 

िुक्रवाि दद. ०४/१२/२०२० िोजी सकाळी १०.३० वाजता Video Conferencing द्वािे आयोग्जत किण्यात 

आलेली आहे. तिी Video Conferencing द्वािे आयोग्जत महासभेमध्ये सवण सन्मा. सदस्यांनी सहभाग घ्यावा 

दह ववनंती. 
 

िा. िहापौर याांच्या िान्यिेन.े         (वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

दटप :-  सन्मा. पामलका सदस्यांना ववनंती किण्यात येत आहे की, Online महासभेला  
 Join होण्यासाठी खालील काही सुचना ददलेल्या आहेत. 
 

अ.क्र. सुचना 
1. आपणांस ईमेलद्वािे ककंवा मोबाईलवि Video Conferencing ची Link पाठववण्यात येईल.  
2. सदि Link ओपन केल्यावि येणािे Zoom Mobile App Download डाऊनलोड करुन Video 

Conference बैठकीत 15 ममनीटे अगोदि सहभाग घ्यावा. 
3. डाव्या बाजुला खाली Mic च्या Symbol वि Click केल्यावि Call Over Internet च ेबटन दाबाव.े 
4. सन्मा. पामलका सदस्यांनी सभा Join किताना आपले पूणण नाव व प्रभाग क्रमांक टाकून लॉगीन    

किावी. 
5. सभा सुरु होण्याची वेळ सकाळी १०.३० ची जिी असली तिी सभेस Join होण्याची वेळ सकाळी १०.१५ 

ची आहे. 
6. सन्मा. सदस्यांना सभेत बोलावयाच ेअसेल तेव्हा More मधील Raise Hand बटनावि Click किाव.े 

यामुळे मा. महापौि यांना समजेल की , आपणास बोलायच ेआहे . ककंवा आपला हात वि किावा . तसेच 
मा. महापौि यांच ेपिवानगीन ेबोलाव.े 

7. कृपया सभेला Join होण्यासाठी हेडफोनचा वापि किावा. 
8. सन्मा. पामलका सदस्यांना पाठववण्यात आलेली Link अन्य कोणत्याही व्यक्तीस Share करु नये. 
9. Logout झाल्यास सभेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी User id आणण Password चा वापि किावा.  
10. काहीही तांत्रत्रक अडचण भासल्यास पुढील क्रमांकावि संपकण  साधावा. 

1) श्री. िाज घित, मसस्टीपम मॅनेजि – 8422811399  
2) श्री. िवी पिदेसी – 7977947161  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा शुक्रवार दद. ०४/१२/२०२० सभा सुिना क्र. ०५ 
ववषयपत्रिका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि – तनरांक 
-- सवण तनवडणूका – तनिंक 
-- सवण तनयुक्त्या –  
३१ वविषे सममत्यांवि तौलानीक संख्येप्रमाणे सदस्य घेणे. 
३२ महािाष्ट्ट्र (नागिी क्षेत्र ) झाडांच ेआिक्षण व जतन (सुधािणा) अधधतनयम १९७५ च े कलम ३(१) 

अन्वये वकृ्ष प्राधधकिण सममती गठीत करुन पामलका सदस्यांमधनू सदस्यांची नेमणूक किणे . तसेच 
३(३) नुसाि त्रबनसिकािी संघटनाच्या प्रतततनधींची सदस्य संख्या तनग्श्चत करुन नेमणूक किणे 

३३ मदहला व बालकल्याण सममतीवि सदस्यांची नेमणूक किणेबाबत. 
३४ महािाष्ट्ट्र महानगिपामलका अधधतनयमच ेप्रकिण २ कलम २०(३) अन्वये मा . स्थायी सममतीच्या 

रिक्त होणाऱया आठ (८) सदस्यांच्या जागी , महािाष्ट्ट्र महानगिपामलका अधधतनयमच ेप्रकिण २ 
कलम २०(५) अन्वये नववन आठ (८) सदस्यांची नेमणूक किणे. 

३५ महािाष्ट्ट्र महानगिपामलका अधधतनयम मधील प्रकिण २, कलम ५(२)(ब) तसेच महािाष्ट्ट्र 
महानगिपामलका (नामतनदेमित सदस्यांची अहणता व तनयुक्त्या ) तनयम २०१२ अन्वये ममिा भाईंदि 
महानगिपामलकेवि पाच नामतनदेमित पामलका सदस्यांची तनयुक्ती किणे. 

-- मध्यप्रश्न (इंटिवप्रलेिन्स) – तनिंक   
-- ववनंती अजण - तनिंक  
-- स्थायी परिवहन व वविषे सममत्यांच ेठिाव -  
३६ पुनणववतनयोजन पत्रकास मान्यता देणेबाबत. (सावण. बांधकाम ववभाग) 
३७ महानगिपामलकेच ेववववध ववभागाच ेअमभलेख स्कॅतनगं डडजीटायझिेन किणेकामी खचाणस मंजूिी 

ममळणेबाबत. 
३८ ममिा भाईंदि महानगिपामलकेमाफण त पोलीस आयुक्तालय व  पोलीस उपआयुक्त कायाणलयासाठी जागा 

भाड्याने देणे व खचाणस कायोत्ति मान्यता देणेबाबत. 
३९ ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रातील बांधकाम व तनष्ट्कासन कचऱयाच े (Construction & 

demolition waste (C & D)) संकलन, वाहतुक पुनणचक्रीकिण किणे कामांच्या दिांना मान्यता 
देणेबाबत. 

४० भाईंदि (पूवण) प्रभाग क्र . १० मधील स्व . इंद्रबहादिु मसहं ग्रंथालयाच ेव्यवस्थापन “अमभयान” या 
सामाग्जक संस्थेला देणेबाबत. 

४१ महानगिपामलकेच्या स्व. इंददिा गांधी रुनणालयामध्ये आत्यावश्यक सेवेकिीता NICU कायाणन्वीत 
किणेबाबत. 

४२ महािाष्ट्ट्र िासनाने तनलंत्रबत केलेला मा . स्थायी सममती सभा दद . १७/०८/२०२०, ठिाव क्र. २७ बाबत 
अमभवेदन सादि किणेबाबत. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- २६ नोव्हेंबर २०२०                   

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- ०७/०१/२०२१  

िा. िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०६ 

 

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

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 
  या सुचनेद्वािे आपणांस कळववण्यांत येते की , ममिा भाईंदि महानगपामलकेची मा . महासभा 

िुक्रवाि दद . १५/०१/२०२१ िोजी सकाळी ११.०० वाजता Video Conferencing द्वािे आयोग्जत किण्यात 

आलेली आहे. तिी Video Conferencing द्वािे आयोग्जत महासभेमध्ये सवण सन्मा. सदस्यांनी सहभाग घ्यावा 

दह ववनंती.  
 

िा. िहापौर याांच्या िान्यिेन.े         (वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

दटप :-  सन्मा. पामलका सदस्यांना ववनंती किण्यात येत आहे की, Online महासभेला  
 Join होण्यासाठी खालील काही सुचना ददलेल्या आहेत. 
 

अ.क्र. सुचना 
1. आपणांस ईमेलद्वािे ककंवा मोबाईलवि Video Conferencing ची Link पाठववण्यात येईल.  
2. सदि Link ओपन केल्यावि येणािे Zoom Mobile App Download डाऊनलोड करुन Video 

Conference बैठकीत 15 ममनीटे अगोदि सहभाग घ्यावा. 
3. डाव्या बाजुला खाली Mic च्या Symbol वि Click केल्यावि Call Over Internet च ेबटन दाबाव.े 
4. सन्मा. पामलका सदस्यांनी सभा Join किताना आपले पूणण नाव व प्रभाग क्रमां क टाकून लॉगीन    

किावी. 
5. सभा सुरु होण्याची वेळ सकाळी ११.०० ची जिी असली तिी सभेस Join होण्याची वेळ सकाळी १०.४५ 

ची आहे. 
6. सन्मा. सदस्यांना सभेत बोलावयाच ेअसेल तेव्हा More मधील Raise Hand बटनावि Click किाव.े 

यामुळे मा. महापौि यांना समजेल की , आपणास बोलायच ेआहे. ककंवा आपला हात वि किावा . तसेच 
मा. महापौि यांच ेपिवानगीने बोलाव.े 

7. कृपया सभेला Join होण्यासाठी हेडफोनचा वापि किावा. 
8. सन्मा. पामलका सदस्यांना पाठववण्यात आलेली Link अन्य कोणत्याही व्यक्तीस Share करु नये. 
9. Logout झाल्यास सभेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी User id आणण Password चा वापि किावा.  
10. काहीही तांत्रत्रक अडचण भासल्यास पुढील क्रमांकावि संपकण  साधावा. 

1) श्री. िाज घित, मसस्टीसम मॅनेजि – 8422811399  
2) श्री. िवी पिदेसी – 7977947161  

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

िा. िहासभा शुक्रवार दद. १५/०१/२०२१ सभा सुिना क्र. ०६ 
ववषयपत्रिका 

 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
-- प्रश्नोत्तरे - 
-- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ताांि –  
४४ दद. २६/०२/२०२० व दद. १३/०८/२०२० िोजीच्या मा. महासभांच ेइततवतृ्तांत कायम किणे. 
-- सवण तनवडणूका – तनिंक 
-- सवण तनयुक्त्या – तनिंक   
-- मध्यप्रश्न (इंटिवप्रलेिन्स) – तनिंक   
-- ववनंती अजण - तनिंक  
-- स्थायी परिवहन व वविषे सममत्यांच ेठिाव -  
४५ ममिा भाईंदि महानगिपामलका िाळांतील ववद्यार्थयाांना सन २०२०-२०२१ या िैक्षणणक वषाणकिीता िालेय 

गणवेि व वपटी युतनफॉमणचा पुिवठा किणेकामी प्रिासकीय व आधथणक मंजूिी ममळणेबाबत. 
४६ ममिा भाईंदि महानगिपामलका पूवण प्राथममक बालवाडी िाळांतील ववद्यार्थयाांना सन २०२०-२०२१ या 

िैक्षणणक वषाणकिीता िालेय गणवेि पुिवठा किणेकामी ई -तनववदा प्रकक्रयेस प्रिासकीय व आधथणक मंजूिी 
ममळणेबाबत. 

४७ सन २०२०-२०२१ या वषाणत मनपा िाळेतील ववद्यार्थयाांना ववववध कल्याणकािी योजनेअतंगणत डी .बी.टी. 
या योजनेद्वािे वाटप वस्तुस्वरुपात ममळणा-या लाभाच ेहस्तांतिण िोख स्वरुपात थेट ववद्यार्थयाांच्या बँक 
खात्यात जमा (DBT) किणेकिीता आधथणक व प्रिासकीय मंजूिी ममळणेबाबत. 

४८ ममिा भाईंदि महानगिपामलका िाळांतील ववद्यार्थयाांना सन २०२०-२०२१ या िैक्षणणक वषाणकिीता वह्या व 
पाण्याच्या बाटल्या पुिवठा किणेकामी ई-तनववदा प्रकक्रयेस प्रिासकीय व आधथणक मंजूिी ममळणेबाबत. 

४९ सन २०२१-२२ या ववत्तीय वषाणपासून दि दोन वषाांनी महानगिपामलकेच्या वगण -४ कमणचाऱयांकिीता छत्र्या, 
िेनकोट व गमबूट स्वरुपात ममळणाऱया लाभाच ेहस्तांति , िोख स्वरुपात थेट लाभार्थयाांच्या थेट बँक 
खात्यात जमा किणेबाबत. 

५० भाईंदि (पु.) जैसल पाकण  योगध्यान िडे दैनंददन संचलन व देखभालीसाठी संस्थेस देण्यात मान्यता देणे. 
५१ ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रात जन सायकल सहभाग प्रणाली (Public Bicycle Sharing 

System) िाबववणेबाबत. 
५२ िाज्य ग्रंथालय परिषदेची पुनणिचना किणेसाठी ममिा भाईंदि महानगिपामलका सन्माननीय महापामलका 

सदस्यांची नावे व त्यांची व्यक्तीगत मादहती कळववणेबाबत.  
५३ ममिा भाईंदि महानगिपामलका क्षेत्रातील सुधािीत ६०.०० मी. रंुद ववकास योजना िस्ता (ददहसि मलकं 

िोड) प्रस्ताववत किणेकिीता महािाष्ट्ट्र प्रादेमिक व नगििचना अधधतनयम १९६६ च ेकलम ३७(१) अन्वये 
फेिबदलाची कायणवाही किणेबाबत. (फेिसादि) 

५४ ॲन्टी किप्िन ब्युिो कायाणलयातून लाचलुचपत प्रकिणी अटक किण्यात आलेले महानगिपामलकेतील 
अधधकािी / कमणचािी यांचवेि मा. न्यायालयात अमभयोग दाखल किणेकिीता मा. आयुक्त यांनी ददलेल्या 
मंजूिी प्रकिणाच ेअवलोकन किणे. 

५५ मा. महासभा दद. ०७/०६/२०१९ ठिाव क्र. २८ मध्ये दरुुस्ती किणे. 
५६ ममिा भाईंदि महानगिपामलका परिवहन सेवेबाबत आढावा घेणे.  
५७ कोववड १९ ने बाधधत रुनणांवि केलेल्या उपचािाबाबत व झालेल्या खचाणबाबत आढावा घेणे.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :- ०७ जानेवारी २०२१                   

(वासुदेव मशरवळकर) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 
ददनाांक :- १९/०३/२०२१  

िा. ववशषे िहासभा 
िा. िहासभा सुिना क्र. ०७ 

 

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

नगरसेवक / नगरसेववका, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 
  या सुचनेद्वािे आपणांस कळववण्यांत येते की , ममिा भाईंदि महानगपामलकेची मा . वविषे 

महासभा मंगळवाि दद . ३०/०३/२०२१ िोजी सकाळी ११.०० वाजता Video Conferencing द्वािे आयोग्जत 

किण्यात आलेली आहे . तिी Video Conferencing द्वािे आयोग्जत मा. वविषे महासभेमध्ये सवण सन्मा . 

सदस्यांनी सहभाग घ्यावा दह ववनंती.  
 

िा. िहापौर याांच्या िान्यिेन.े             (सई वडके) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

दटप :-  सन्मा. पामलका सदस्यांना ववनंती किण्यात येत आहे की, Online महासभेला  
 Join होण्यासाठी खालील काही सुचना ददलेल्या आहेत. 
 

अ.क्र. सुचना 
1. आपणांस ईमेलद्वािे ककंवा मोबाईलवि Video Conferencing ची Link पाठववण्यात येईल.  
2. सदि Link ओपन केल्यावि येणािे Zoom Mobile App Download डाऊनलोड करुन Video 

Conference बैठकीत 15 ममनीटे अगोदि सहभाग घ्यावा. 
3. डाव्या बाजुला खाली Mic च्या Symbol वि Click केल्यावि Call Over Internet च ेबटन दाबाव.े 
4. सन्मा. पामलका सदस्यांनी सभा Join किताना आपले पूणण नाव व प्रभाग क्रमांक टाकून लॉगीन    

किावी. 
5. सभा सुरु होण्याची वेळ सकाळी ११.०० ची जिी असली तिी सभेस Join होण्याची वेळ सकाळी १०.४५ 

ची आहे. 
6. सन्मा. सदस्यांना सभेत बोलावयाच ेअसेल तेव्हा More मधील Raise Hand बटनावि Click किाव.े 

यामुळे मा. महापौि यांना समजेल की , आपणास बोलायच ेआहे . ककंवा आपला हात वि किावा . तसेच 
मा. महापौि यांच ेपिवानगीने बोलाव.े 

7. कृपया सभेला Join होण्यासाठी हेडफोनचा वापि किावा. 
8. सन्मा. पामलका सदस्यांना पाठववण्यात आलेली Link अन्य कोणत्याही व्यक्तीस Share करु नये. 
9. Logout झाल्यास सभेमध्ये पुन्हा सहभागी होण्यासाठी User id आणण Password चा वापि किावा.  
10. काहीही तांत्रत्रक अडचण भासल्यास पुढील क्रमांकावि संपकण  साधावा. 

1) श्री. िाज घित, मसस्टींम मॅनेजि – 8422811399  
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 
िा. ववशषे िहासभा िांगळवार दद. ३०/०३/२०२१ सभा सुिना क्र. ०७ 

ववषयपत्रिका 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

प्र.क्र.  ववषय 
६२ परिवहन सेवेच ेसन २०२०-२१ च ेसुधारित व सन २०२१-२२ च ेमूळ अदंाजपत्रकास मंजूिी 

ममळणेबाबत. (मा. स्थायी सममती सभा दद . १६/०३/२०२१ (दद. १२/०३/२०२१ िोजीची तहकुब 
सभा) िोजीच ेमिफािस केलले प्रकिण क्र. ८५, ठिाव क्र. ७१) 

६३ अग्ननिमन ववभागाच ेसन २०२०-२१ च ेसुधारित व सन २०२१-२२ च ेमूळ अंदाजपत्रकास मंजूिी 
ममळणेबाबत. (मा. स्थायी सममती सभा दद . १६/०३/२०२१ (दद. १२/०३/२०२१ िोजीची तहकुब 
सभा) िोजीच ेमिफािस केलले प्रकिण क्र. ८६, ठिाव क्र. ७२) 

६४ ममिा भाईंदि महानगिपामलकेच ेसन २०२०-२१ च ेसुधारित व सन २०२१-२२ च ेमूळ 
अदंाजपत्रकास मंजूिी ममळणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहला व बालकल्याण” + “अधं व अपंग” 
+ “JNNURM” + “P” + “वकृ्षप्राधधकिण” + “मिक्षण”) (मा. स्थायी सममती सभा          
दद. १६/०३/२०२१ (दद. १२/०३/२०२१ िोजीची तहकुब सभा ) िोजीच ेमिफािस केलले प्रकिण क्र . 
८७, ठिाव क्र. ७३) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

िहानगरपामिका सचिव कायाािय 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
ददनाांक :-  १९ िािा २०२१                   

(सई वडके) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 

  



िहापौर 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

  



 


