
मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भार्इंदर (प.) 

 

िहापामिका सचिव कायाािय, 

ददनाांक :- 10/11/2017. 

 

िा. ववशषे स्थायी समिती सभा 
सभा सूिना क्र. 01 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती. -------------------------------------------------- 
स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की , मिरा भार्इंदर िहानगरपामिकेची  िा. ववशषे 

स्थायी समिती सभा शननवार दद . 18/11/2017 रोजी सकाळी 11.00 वाजता मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका, 

स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, दसुरा िजिा, िािबहाद्दरु शास्री सभागहृात स्थायी समिती सभा 

सुचना क्र . 01, िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत येत आहे .  तरी सदर 

सभेस उपजस्थत रहाव,े दह ववनांती. 

 

दिप :- सभेस उपस्स्थत राहताना कृपया आपिे नगरसेवक  

पदाि ेओळखपत्र सोबत ठेवाव.े 

 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वपठासीन अचिकारी याांच्या िान्यतेन े

 

 

सोबत :- 

1) तनवडणूक कायाक्रि 

2) नाितनदेशन पत्र 



 

मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
िा. ववशषे स्थायी समिती सभा दद. 18/11/2017 सभा सुिना क्र. 01,  

ववषय पत्रत्रका 
 

प्रकरण 

क्रिाांक  
ववषय 

01 िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचितनयि ििीि किि 21 पोिकिि (1) अन्वये िा. स्थायी समितीवर 
असणाया सदस्याांपैकी एका सदस्यािी एक वषााकररता सभापती स्थायी समिती म्हणून नेिणुक 

करणेबाबत. 

 

 

 

 

ददनाांक :-10/11/2017. 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भार्इंदर (प.) 

 

  िहापामिका सचिव कायाािय, 

          ददनाांक :- 18/11/2017. 

 

िा. ववशषे स्थायी समिती सभा 
सभा सूिना क्र. 02 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती. -------------------------------------------------- 
स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 

 

 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येत ेकी, मिरा भार्इंदर िहानगरपामिकेची िा. ववशषे स्थायी 

समिती सभा सोिवार दद. 20/11/2017 रोजी सकाळी 10.30 वाजता मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी 

भवन, िुखय् कायाािय, दसुरा िजिा, िािबहाद्दरु शास्री सभागहृात स्थायी समिती सभा सुचना क्र.  02, िधीि 

प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत येत आहे.  तरी सदर सभेस उपजस्थत रहाव,े दह 

ववनांती. 

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेन े

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 



 

 

मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
िा. ववशषे स्थायी समिती सभा दद. 20/11/2017 सभा सुिना क्र. 02,  

ववषय पत्रत्रका 
 

 

प्रकरण 

क्रिाांक  
ववषय 

02 मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका हद्दीतीि पजान्य जिवादहनी योजना टप्पा – 2. 
 

 

 

ददनाांक :- 18/11/2017. 

(वासुदेव मशरवळकर) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भार्इंदर िहानगरपामिका 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- २९/११/२०१७ 

 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०३ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ................................ 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येत ेकी, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची        िा. 

स्थायी समिती सभा िांगळवार दद. ०५/१२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, सव्. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०३, िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. ०५/१२/२०१७ सभा सुिना क्र. ०३ ववषय पत्रत्रका 

 

प्रकरण 

क्र. 

ववषय 

--- िागीि सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत -  

३ दद. ०८/०६/२०१७, दद. १२/०६/२०१७ (०८/०६/२०१७ रोजीची तहकुब सभा), दद. १४/०६/२०१७ (दद. 

०८/०६/२०१७, दद. १२/०६/२०१७ रोजीची तहकुब सभा), दद. २०/०६/२०१७, दद. २९/०६/२०१७   रोजीच्या िा. 
स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत कायि करणे.  

--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव - तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

४ िहानगरपामिका आस्थापनेवरीि ठोक िानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात कायारत असणाऱ्या 
िघुटांकिेखक याांच्या नेिणुकीच ेनववकरण करणेबाबत.  

५ िहानगरपामिकेद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्या खाजगी टँकरच्या प्रनत फेरा दर ननजचचत करुन पाणी 
पुरवठा करणे कािास आचथाक व प्रशासकीय िान्यता मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

६ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका Video conferencing models उपिब्ध करणेकािी आचथाक व प्रशासकीय 

िांजुरी मिळणेबाबत. 

७ सावा. आरोग्य ववभागाच्या ववववध कािाांकरीता आचथाक व प्रशासकीय िांजुरी मिळणेबाबत. 

१) िैिावाहू व्हॅक्यूि टँकरसाठी शासकीय दरान ेटाटा ९०९ चसेीज खरेदी करणे. 

२) टाटा ९०९ चसेीजवर व्हॅक्युि टँकर बॉडी बाांधणी करणे. 

८ भाईंदर (प.) ववभागािध्ये भोिा नगर, आांबेडकर नगर येथे बबडाची जिवादहनी पुरववणे व अांथरणे या 
कािास प्रशासकीय िांजूरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

९ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

१० मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरािधीि िुधाा त े उत्न “बाजार फी” वसुिीचा ई-ऑक्शन पध्दतीन े

मििाव करणेबाबत. 

११ वैद्यककय ववभागाकररता आवचयक CHEMILUMININE SCIENCE IMMUNOASSAY (CLIA) 

SYSTEM खरेदी करणेकािी िागववणयात आिेल्या फेरननववदाांच ेदर िांजूर करणेबाबत.  

१२ िहापामिका जागेवरीि वाहतुक बेटािध्ये उभारिेल्या आकाशचचन्हे (होर्डगं्ज) वर जादहरात प्रसारीत 

करणयाच ेहक्क प्रदान करणयासाठी कां राटदार ननयुक्ती करणे कािाबाबत.  

१३ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरात होणारा िाती भराव रोखणयासाठी नेिणयात आिेल्या पथकातीि 

किाचाऱ्याांना वाहनभत्ा देणेबाबत. 

१४ सन २०१४-१५ या ववत्ीय वषााचा वावषाक िेखापरीक्षण अहवाि स्थायी समितीस सादर करणे बाबत. 

१५ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

१६ ननववदाांना िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

१७ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

१८ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

१९ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

२० ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

२१ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

२२ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

२३ िा. आयुक्त सो. याांनी िांजूर केिेल्या ननववदेच ेअविोकन करणे. (वाचनािय ववभाग) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या वाचनाियाांकररता ग्रांथ खरेदी करणेकािी वावषाक ननववदेस िांजूरी 
मिळणेबाबत. 

२४ िा. स्थायी समिती सभेत प्रस्तावाच ेअविोकनाथा सादर. (सांगणक ववभाग) 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका भाईंदर (पुवा) प्रभाग समिती क्र. ०३ व ०४ प्रभाग कायााियासाठी            



ई-िायब्ररीकररता सांगणक सांच खरेदी करणे. 

२५ िाहे एवप्रि २०१६ त ेर्डसेंबर २०१६ तसेच सन २०१६-१७ वावषाक जिाखचााच ेअविोकनाबाबत. 

२६ िाहे एवप्रि २०१७ त ेजून २०१७ या रिैामसक जिाखचााच ेअविोकनाबाबत. 

२७ िा. आयुक्त सो. याांनी िांजूर केिेल्या कािाच ेअविोकन करणे. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

ददनाांक :- २९/११/२०१७  
(वासुदेव मशरवळकरú) 

प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- १२/१२/२०१७ 

 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०४ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येत े की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची  िा. 

स्थायी समिती सभा शननवार दद. १६/१२/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०४, िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.       (वासुदेव मशरवळकर ú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. १६/१२/२०१७ सभा सुिना क्र. ०४ ववषय पत्रत्रका 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत -  

२८ दद. १८/११/२०१७ व दद. २०/११/२०१७ रोजीच्या िा. ववशषे स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत कायि करणे.  

--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव - तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

२९ उत्न भागात ित्स्य व्यवसायास चािना देणयासाठी आधनुनक िास े बाजार (Fishery Hub) प्रकल्प 

उभारणेचा सववस्तर प्रकल्प अहवाि तयार करणेसाठी िहाराष्ट्र ित्स्योक्षेर ववकास िहािांडळ ियाादीत 

याांना सल्िागार नेिणेस िान्यता देणेबाबत. 

३० िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचधननयिाच ेकिि १३१(१)(a)(b) नुसार “ििप्रवाह कर” िाग ुकरणेस िांजुरी 
मिळणेबाबत.  

३१ िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचधननयि किि १२९ (१)(अअ) नुसार “पाणी पुरवठा िाभ कर” िाग ुकरणेस 

िांजुरी मिळणेबाबत. 

३२ िािित्ा कर आकारणी करीता भाडिेुल्याच ेवाढीव दरास िांजूरी मिळणेबाबत. 

३३ पाणीपट्टी दरात व नववन जिजोडणी शुल्क व र्इतर दरात वाढ करणेबाबत.                  (िहाराष्ट्र 

िहानगरपामिका अचधननयिच ेकिि १५० प्रिाणे) 

३४ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका िुख्य कायााियासाठी MTNL Lease Line कािी आचथाक व प्रशासकीय 

िांजूरी मिळणेबाबत. 

३५ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका नगररचना ववभागासाठी MTNL Lease Line कािी आचथाक व प्रशासकीय 

िांजूरी मिळणेबाबत. 

३६ पुनाववननयोजनाबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

३७ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

३८ िा. स्थायी समिती सभेत प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

To provide 16 mbps dedicated internet Leaseline (1:1) at Mira Bhaindar Municipal Corporation 

Head Office. 

३९ िा. स्थायी समिती सभेत प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

Post Implementation support Services, Customization and new development in E-governance 

module implemented at MBMC. 

४० िा. स्थायी समिती सभेत प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (जनसांपका  ववभाग) 

Appointment of agency for Mira Bhainder Municipal Corporation General Election 2017 

promotional campaign. (Vasudev, Pathnatya, LED Van, Social Media and Other.) 

--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

ददनाांक :- १२/१२/२०१७  

 

(वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- २६/१२/२०१७   
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०५ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची           

िा. स्थायी समिती सभा शननवार दद. ३०/१२/२०१७  रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय, दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०५ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. ३०/१२/२०१७  सभा सुिना क्र. ०५ ववषय पत्रत्रका 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत -  

४२ दद. ०५/१२/२०१७ रोजीच्या िा. स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत कायि करणे.  

--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा - तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव - तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

४३ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरािधीि िुधाा त े उत्न “बाजार फी” वसुिीचा ई-ऑक्शन पध्दतीन े

मििाव करणेबाबत. (िा. स्थायी समिती सभा दद. ०५/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.१०) 
४४ िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचधननयिाच ेकिि १३१(१)(a)(b) नुसार “ििप्रवाह कर” िाग ुकरणेस िांजुरी 

मिळणेबाबत. (िा. स्थायी समिती सभा दद. १६/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.३०) 
४५ िािित्ा कर आकारणी करीता भाडिेुल्याच ेवाढीव दरास िांजूरी मिळणेबाबत. (िा. स्थायी समिती सभा 

दद. १६/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.३२) 
४६ पुनाववननयोजन प्रस्तावास िांजूरी मिळणेबाबत. (आस्थापना ववभाग) (िा. स्थायी समिती सभा            

दद. १६/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.४१) 
४७ भारतरत्न र्इांददरा गाांधी रुग्णाियात ठोक िानधनावर कायारत असिेिे वैद्यककय अचधकारी/किाचारी 

तसेच बहुउद्देशीय आरोग्य किाचारी याांच्या सेवेच्या कािावधीस नव्यान ेननयुक्ती करणेबाबत. 

४८ स्व. पांर्डत मभिसेन जोशी रुग्णाियात ठोक िानधनावर कायारत असिेिे वैद्यककय अचधकारी/किाचारी 
याांना सहा िदहन्याांसाठी नव्यान ेननयुक्ती करणेबाबत. 

४९ िेखापररक्षण ववभागासाठी तात्पुरत्या स्वरुपात ठोक िानधनावर नेििेल्या श्री. िधकुर सुव े

(िेखाचधकारी) व श्री. प्रभाकर वताक (सहा. िेखाचधकारी) याांना ०६ िदहन्याांसाठी नव्यान े नेिणूक 

करणेबाबत. 

५० श्री. ककशोर देशिुख (सेवाननवतृ्) उपअमभयांता (याांबरकी) या पदावर सेवाकरार पदध्दतीन े ननयुक्तीच े

नुतनीकरण करणेबाबत. 

५१ िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचधननयि किि १४८ क नुसार “रस्ता कर” िाग ु करणेस िांजुरी 
मिळणेबाबत. 

५२ पुनाववननयोजन परकास व खचाास िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

५३ िहानगरपामिका अांदाजपरक सन २०१७-१८ 
पुनाववननयोजन करणेबाबत. (कर ववभाग) 

५४ िा. आयुक्त याांनी िांजुर केिेल्या ननवीदाांच ेअविोकन करणे. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

५५ िाहे जुि-ै२०१७ त ेसप्टेंबर-२०१७ या रिैामसक जिाखचााचे अविोकनाबाबत. 

--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

 

 

ददनाांक :- २६/१२/२०१७            (वासुदेव मशरवळकरú) 
   प्र. नगरसचिव 

                   मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- ०९/०१/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०६ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा सोिवार दद. १५/०१/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०६ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. १५/०१/२०१८  सभा सुिना क्र. ०६ ववषय पत्रत्रका 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत -  

५६ दद. १६/१२/२०१७ रोजीच्या िा. स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत कायि करणे.  

--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा - तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव - तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

५७ िािित्ा कर आकारणी करीता भाडिेुल्याच ेवाढीव दरास िांजूरी मिळणेबाबत. (िा. स्थायी समिती सभा दद. 

१६/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.३२ व दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.४५) 
५८ भारतरत्न र्इांददरा गाांधी रुग्णाियात ठोक िानधनावर कायारत असिेिे वैद्यककय अचधकारी/किाचारी तसेच 

बहुउद्देशीय आरोग्य किाचारी याांच्या सेवेच्या कािावधीस नव्यान ेननयुक्ती करणेबाबत. (िा. स्थायी समिती 
सभा दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.४७) 

५९ स्व. पांर्डत मभिसेन जोशी रुग्णाियात ठोक िानधनावर कायारत असिेिे वैद्यककय अचधकारी/किाचारी याांना 
सहा िदहन्याांसाठी नव्यान े ननयुक्ती करणेबाबत. (िा. स्थायी समिती सभा दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब 

प्रकरण क्र.४८) 
६० िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचधननयि किि १४८ क नुसार “रस्ता कर” िाग ुकरणेस िांजुरी मिळणेबाबत. 

(िा. स्थायी समिती सभा दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.५१) 

६१ पुनाववननयोजन परकास व खचाास िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) (िा. स्थायी समिती सभा दद. 

३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.५२) 

६२ िहानगरपामिका अांदाजपरक सन २०१७-१८ 
पुनाववननयोजन करणेबाबत. (कर ववभाग) (िा. स्थायी समिती सभा दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण 

क्र.५३) 
६३ स्थाननक सांस्था कर ववभागातीि तात्पुरत्या स्वरुपात ठोक िानधनावर का यारत असिेल्या ऑडीट 

मिपीकाांच्या नव्याने नेिणूकीबाबत. 
६४ रािभाऊ म्हाळगी प्रबोचधनीची जागा हेमिपॅड, वाहनतळ, बगीचासाठी सांपादीत करणेबाबत. 
६५ 

भाड ेतत्वावर आकारणयात आिेल्या िािित्ाांच्या कर आकारणी बाबत ववचार ववननिय करुन ननणाय 
घेणे. 

६६ अळीनाशके व डासनाशके िांजूर दरानुसार खरेदी करणेबाबत. 
६७ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका उद्यान व वकृ्ष प्राचधकरण ववभागातीि िाििाती , शणेखत व सफेदरेती 

पुरवठा करणे कािाची वावषाक ननववदा िागववणेबाबत. 
६८ पुनाववननयोजन परकास िान्यता देणेबाबत. (उद्यान व वकृ्ष प्राचधकरण ववभाग) 
६९ पुनाववननयोजन परकास िान्यता देणेबाबत. (आरोग्य ववभाग) 
७० पाणी पुरवठा ववभागात ववतरण व्यवस्था व देखभाि दरुुस्ती अांतगात िजूर पुरवठा करणे. 
७१ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

७२ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

७३ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 
७४ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 
--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

ददनाांक :-  ०९/०१/२०१८   

 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :-  ३०/०१/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०७ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा शननवार दद. ०३/०२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०७ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. ०३/०२/२०१८  सभा सिुना क्र. ०७ ववषय पत्रत्रका 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेर्इनतवतृ्ाांत - निरंक 
--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा - तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव - तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

७५ िािित्ा कर आकारणी करीता भाडिेुल्याच े वाढीव दरास िांजूरी मिळणेबाबत. (िा. स्थायी समिती सभा       
दद. १६/१२/२०१७ रोजीच े तहकुब प्रकरण क्र.३२, दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच े तहकुब प्रकरण क्र.४५ व           
दद. १५/०१/२०१८ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र.५७) 

७६ िहाराष्ट्र िहानगरपामिका अचधननयि किि १४८ क नुसार “रस्ता कर” िाग ुकरणेस िांजुरी मिळणेबाबत. 

(िा. स्थायी समिती सभा दद. ३०/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ५१ व दद. १५/०१/२०१८ रोजीच ेतहकुब 

प्रकरण क्र. ६०) 
७७ पुनाववननयोजन परकास िान्यता देणे बाबत. (आरोग्य ववभाग) (िा. स्थायी समिती सभा दद . १५/०१/२०१८ 

रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ६९) 
७८ घनकचरा व्यवस्थापन ननयि 2016 अन्वये प्रत्येक घनकचरा ननमिातीकडून घनकचरा शुल्क िागू 

करणेबाबत. 
७९ िौजे उत्न येथे िे . सौराष्ट्र र्इन्वयरो प्रोजेक्ट प्रा . मि. याांचतेफे DBFOT तत्वावर उभारणयात येणाऱ्या 

घनकचरा प्रकल्पाकरीता Project Management Unit करीता कां राटी पध्दतीने प्रकल्प अमभयांता 
(Project Management) या पदाची पदभरती करणेबाबत. 

८० वावषाक देखभाि करार (AMC) करणेबाबत. 
८१ आचथाक व प्रशासकीय िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
८२ आचथाक व प्रशासकीय िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
८३ िहानगरपामिका जागेवरीि आकाशचचन्हे (80 होर्ड ाग्ज) वर जादहरात प्रसारीत करणयाच ेहक्क प्रदान 

करणयासाठी कां राटदार ननयुक्ती करणे कािाांची ननववदा िांजुरीबाबत. 
८४ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  क्षेरात िहापामिका िुख्य रस्त्यावरीि किानीांवर ददशादशाक फिक व 

जादहरात फिक प्रदमशात करणयाच ेननववदा िांजुरीबाबत. 
८५ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरात िहापामिका िुख्य रस्त्यावरीि किानीांवर ददशादशाक फिक व 

जादहरात फिक प्रदमशात करणयाच ेननववदा िांजुरीबाबत.  
८६ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
८७ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
८८ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 

--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

 
 
ददनाांक :- ३०/०१/२०१८            (वासुदेव मशरवळकरú) 

   प्र. नगरसचिव 

                   मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
   



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  

िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :-  ०७/०२/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०८ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा बुधवार दद. १४/०२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०८ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. १४/०२/२०१८  सभा सिुना क्र. ०८ ववषय पत्रत्रका 

 
 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेर्इनतवतृ्ाांत – तनरांक 
--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

८९ िाहे ऑक्टोंबर २०१७ ते र्डसेंबर २०१७ या रिैामसक जिाखिााच ेअविोकनाबाबत.  
९० मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या ववववि ववभागाअांतगात वेळोवेळी आवश्यक असणारे कतनष्ट्ठ अमभयांता 

व स्थापतय अमभयाांत्रत्रकी सहाय्यक ठेका पध्दतीने पुरवठा करणेबाबत.   
९१ भाड ेतत्वावर आकारणयात आिेल्या िािित्ाांच्या  कर आकारणी बाबत ववचार ववननिय करुन ननणाय 

घेणे. (दद. १५/०१/२०१८ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ६५) 
९२ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 
--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

 
 
ददनाांक :- ०७/०२/२०१८            (वासुदेव मशरवळकरú) 

   प्र. नगरसचिव 

                   मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- २६/०२/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ०९ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा शननवार दद. ०३/०३/२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ०९ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.  

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िा. स्थायी समिती सभा दद. ०३/०३/२०१८  सभा सिुना क्र. ०९ ववषय पत्रत्रका 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

९३ 

िागीि सभाांिे र्इनतवतृ्ाांत –  

दद. १५/०१/२०१८ रोजीच्या िा. स्थायी समिती सभाांचे र्इनतवतृ्ाांत कायि करणे. 
--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांिे ठराव – तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्रे व कािकार् -  

९४ सन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ “अ” + “क” + “अांध व अपांग ” + “िदहिा व 
बािकल्याण” + “अांध व अपांग” + “JNNURM” + “P” या अांदाजपरकास िांजूरी मिळणेबाबत.  

९५ सन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च े“अजग्नशिन अांदाजपरकास” िांजूरी मिळणेबाबत. 
९६ वकृ्षप्राचधकरण समितीने िांजूर केिेिे सन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपरकास 

िांजूरी मिळणेबाबत. 
९७ मशक्षण ववभागाच ेसन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपरकास िांजूरी मिळणेबाबत. 
९८ पररवहन सेवेच ेसन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपरकास िांजूरी मिळणेबाबत. 
९९ श्री. बाबुराव वाघ , तत्कािीन उपकरननधाारक सांकिक याांना िावणयात आिेल्या शास्तीबाबत च्या अवपि 

अजाावर ववचार ववननिय करणेबाबत. 
१०० मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरात स्रीट िाईट पोि बसववणयाच्या प्रस्तावाांना िान्यता देणे.  
१०१ िौजे घोड बांदर सव्हे क्र . २०४/०८ स्पेशि र्इांडस्री झोन येथे १८.०० िी. रुां दीचा डी .पी.रस्ता तयार करणे 

कािाच्या खचाास प्रशासकीय व आचथाक िान्यता देणे.  
१०२ उद्यान व वकृ्ष प्राचधकरण ववभागाकरीता ठेका पध्दतीने िजुर पुरवठा करणे कािी िुदतवाढ देणयाबाबत. 
१०३ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि ववववध दठकाणी खेळणी , बँचसे, व्यायािाच ेसािान बसववणे तसेच 

जुनी खेळणी दरुुस्त करणेकािाची िागववणयात आिेल्या ननववदेबाबत. 
१०४ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजुरी मिळणेबाबत . (पाणी पुरवठा ववभाग ) ( दद. १२/०२/२०१८ (दद.०३/०२/२०१८ 

रोजीची तहकुब सभा) रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ८६) 
१०५ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजुरी मिळणेबाबत . (पाणी पुरवठा ववभाग ) (दद. १२/०२/२०१८ (दद. ०३/०२/२०१८ 

रोजीची तहकुब सभा) रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ८७) 
१०६ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि उद्याने , िैदाने, स्िशाने व दभुाजक  र्इ. दठकाणी पाणी देणयाकरीता 

भाड ेतत्वावर टँकर पुरवठा करणेकािी ई -टेंडरीांग ऑनिाईन पध्दतीने व जादहर वतृ्परात प्रमसध्दी देवून 
िागववणयात आिेल्या फेरननववदेबाबत. (वावषाक ननववदा) 

१०७ मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या वैद्यककय ववभागाकरीता आवचयक औषधे , सजजाकि िटेरर अि, िॅब 
िटेररअि, खरेदी करणेकािी िागववणयात आिेल्या ननववदाांच ेदर िांजूर करणेबाबत. 

१०८ हाऊस ककपीांग करीता िागववणयात आिेल्या ननववदेच ेदर िांजूर करणेबाबत. 
१०९ िाँड्री करीता िागववणयात आिेल्या ननववदेच ेदर िांजूर करणेबाबत. 
११० ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि) 
१११ िाहे ऑक्टोबर -२०१७ ते िाहे र्डसेंबर -२०१७ या रिैामसक जिाखचााच ेअविोकनाबाबत . ( दद. १४/०२/२०१८ 

रोजीच ेप्रिांबबत प्रकरण क्र. ८९) 
११२ िा. स्थायी समिती सभेत प्रस्तावाच ेअविोकन करणे. (सांगणक ववभाग)  

मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या ववववध ववभागातीि सांगणक, सवार व सादहत्य देखभाि दरुुस्ती करणे. 
११३ िा. आयुक्त सो., याांनी िांजूरी ददिेल्या प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (पशुसांवधान ववभाग)  
११४ पुनाववननयोजन परकास िान्यता देणेबाबत. (आस्थापना ववभाग)  
--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्रे 
--- समितयाांिे ककां वा उप समितयाांिे अहवाि – तनरांक  

 

 

 
 
ददनाांक :- २६/०२/२०१८                    (वासुदेव मशरवळकरú) 

     प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :-  १२/०३/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. १० 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा शुक्रवार दद. १६/०३/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. १० िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समिती सभा दद. १६/०३/२०१८  सभा सुिना क्र. १० ववषय पत्रत्रका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेर्इनतवतृ्ाांत –  

११७ दद. ०३/०२/२०१८ व दद. १२/०२/२०१८ (दद.०३/०२/२०१८ ) रोजीच्या िा. स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत 

कायि करणे. 
--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

११८ सन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ “अ” + “क” + “अांध व अपांग” + “िदहिा व 
बािकल्याण” + “JNNURM” + “P” या अांदाजपरकास िांजूरी मिळणेबाबत.  

११९ अजग्नशिन ववभागाच ेसन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिुळ अांदाजपरकास  िांजूरी 
मिळणेबाबत. 

१२० वकृ्षप्राचधकरण समितीने िांजूर केिेिे सन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ 
अांदाजपरकास िांजूरी मिळणेबाबत. 

१२१ मशक्षण ववभागाच ेसन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपरकास िांजू री 
मिळणेबाबत. 

१२२ पररवहन सेवेच ेसन २०१७-१८ च ेसुधाररत व सन २०१८-१९ च ेिूळ अांदाजपरकास िांजूरी 
मिळणेबाबत. 

१२३ िा. आयुक्त सो., याांनी िांजूरी ददिेल्या प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (सावा. आरोग्य ववभाग)  
िहानगरपामिकेच्या सावा . आरोग्य ववभागासाठी आवचयक दगुं धी नाशके व सादहत्य वस्तु खरेदी 
करणेबाबत. 

--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

 
 
 
ददनाांक :-  १२/०३/२०१८                    (वासुदेव मशरवळकरú) 

     प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
    

   



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- १९/०३/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. ११ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा शुक्रवार दद. २३/०३/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. ११ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समिती सभा दद. २३/०३/२०१८  सभा सुिना क्र. ११ ववषय पत्रत्रका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेर्इनतवतृ्ाांत –  

१२४ दद. १४/०२/२०१८ रोजीच्या िा. स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत कायि करणे. 
--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

१२५ स्थाननक सांस्था कर ववभागातीि तात्पुरत्या स्वरुपात ठोक िानधनावर कायारत असिेल्या ऑडीट 
मिपीकाांच्या नव्याने नववकरण करणेबाबत. 

१२६ िहानगरपामिका आस्थापनेवरीि ठोक िानधनावर तात्पुरत्या स्वरुपात कायारत असणाऱ्या 
िघुटांकिेखक याांच्या नेिणूकीच ेनववकरण करणेबाबत. 

१२७ मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या कर ववभागाअांतगात झोपडपट्टी व र्इतर िािित्ाांची कर आकारणी 
करणेबाबत.  

१२८ एअरटेि नेटवका  व वोडाफोनच्या नववन प्िॅन बाबत. 
१२९ आचथाक व प्रशासकीय िांजुरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) (दद. १२/०२/२०१८ (दद. ०३/०२/२०१८ 

रोजीची तहकुब सभा) रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ८२) 
१३० ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजूरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१३१ ववववध कािाांच्या ननववदाांना िांजूरी मिळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१३२ िा. आयुक्त सो., याांनी िांजूरी ददिेल्या प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१३३ िा. आयुक्त सो., याांनी िांजूरी ददिेल्या प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

मिरा भाईं दर िहानगरपामिका किाचारी /अचधकारी Adharbased MFS TAB for Biomatrix 
Attendence System खरेदी करणेबाबत.  

--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

 
 
 
ददनाांक :-  १९/०३/२०१८                    (वासुदेव मशरवळकरú) 

     प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
   

     

   



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

िहापामिका सचचव कायाािय, 

ददनाांक :- ३१/०३/२०१८  
 

िा. स्थायी समिती सभा 
सभा सूचना क्र. १२ 

 

प्रतत, 

सन्िा. श्री./श्रीिती ........................................................... 

स्थायी समिती सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  या सुचनेद्वारे आपणाांस कळववणयाांत येते की, मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेची          

िा. स्थायी समिती सभा गुरुवार दद. ०५/०४/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता मिरा भाईंदर 

िहानगरपामिका, स्व. र्इांददरा गाांधी भवन, िुख्य कायाािय , दसुरा िजिा, िािबहादरु शास्री सभागहृात 

स्थायी समिती सभा सुचना क्र. १२ िधीि प्रकरणाांवर ववचार ववननिय करणयासाठी आयोजजत करणयाांत 

येत आहे. तरी सदर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापती, स्थायी समिती याांच्या िान्यतेने.                   (वासुदेव मशरवळकरú) 
प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समिती सभा दद. ०५/०४/२०१८  सभा सुिना क्र. १२ ववषय पत्रत्रका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेर्इनतवतृ्ाांत –  

१३४ दद. ०३/०३/२०१८ रोजीच्या िा. स्थायी समिती सभाांच ेर्इनतवतृ्ाांत कायि करणे.  
--- िध्यप्रश्न (र्इांिरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- ववनांती अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व ववशषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकताांकडीि पत्र ेव कािकार् -  

१३५ वैद्यककय ववभागाकररता आवचयक CHEMILUMININE SCIENCE IMMUNOASSAY (CLIA) 

SYSTEM खरेदी करणेकािी िागववणयात आिेल्या फेरननववदाांच े दर िांजूर करणेबाबत.            
(दद. ०५/१२/२०१७ रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. ११) 

१३६ िौजे घोडबांदर सव्हे क्र . २०४/०८ स्पेशि र्इांडस्री झोन येथे १८.०० िी. रुां दीचा डी .पी.रस्ता तयार 
करणे कािाच्या खचाास प्रशासकीय व आचथाक िान्यता देणे . ( दद. ०३/०३/२०१८ रोजीच ेतहकुब 
प्रकरण क्र. १०१) 

१३७ जप्त केिेल्या िािित्ाांची रु. १ प्रिाणे नाििार बोिी करुन खरेदी करणेबाबत. 
१३८ मिरा भाईंदर िहानगरपामिका क्षेरातीि ववववध दठकाणी खेळणी, बँचसे, व्यायािाच ेसािान बसववणे 

तसेच जुनी खेळणी दरुुस्त करणेकािाची िागववणयात आिेल्या ननववदेबाबत . ( दद. ०३/०३/२०१८ 
रोजीच ेतहकुब प्रकरण क्र. १०३) 

१३९ ननववदेस िान्यता देणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 
१४० िा. आयुक्त सो., याांनी िांजूरी ददिेल्या प्रस्तावाच ेअविोकन करणेबाबत. (सावा. बाांधकाि ववभाग) 
--- शासनाकडीि ककां वा शासकीय अचिकाऱयाांकडीि पत्र े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक  

 

 

 
 
 
ददनाांक :-  ३१/०३/२०१८                    (वासुदेव मशरवळकरú) 

     प्र. नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  

  

    

   

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 


