
                                                                                                                   

     

   

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २३/०४/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०१ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका  
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. २७/०४/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०१ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   
 

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने  

 

 

 

 

.                    

 

 

 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २७/०४/२०१८  सभा सुचना क्र. ०१ विषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत –  

०१ दि. १६/०३/२०१८ व २३/०३/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

०२ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाां ना ०६ मदहन्र्ाांसाठी नव्र्ाने 
नवीकरण करणेबाबत.  

०३ उद्र्ान व वकृ्ष प्राचधकरण ववभागाकररता िोन Bharat Benz वाहनासह Meclifton Hydraulic 
Aerial Lift System खरेिी करणेकामी आचथाक व प्रशासकीर् मांजुरी लमळणेबाबत. 

०४ आगार व्र्वस्थापक व ऑपरेशन मॅनेजर र्ाांिी नव्र्ाने नवीकरण करणेबाबत. 
०५ श्री. बाबुराव वाघ , तत्कािीन उपकरननधाारक सांकिक र्ाांना िावणर्ात आिेल्र्ा शास्तीबाबतच्र्ा 

अवपि अजाावर वविार ववननमर् करणेबाबत. (दि. ०३/०३/२०१८ प्रिांबबत प्रकरण क्र. ९९) 
०६ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत . (पाणी पुरवठा ववभाग ) (दि. २३/०३/२०१८ प्रिांबबत 

प्रकरण क्र. १३०) 
०७ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत . (पाणी पुरवठा ववभाग ) (दि. २३/०३/२०१८ प्रिांबबत 

प्रकरण क्र. १३१) 
०८ कामास आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
०९ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१० ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
११ मा. आर्ुक्त सो., र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणेबाबत. (भाांिार ववभाग) 
--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक  

 

 

 

 
 

ददनाांक :- २३/०४/२०१८  

 

  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०७/०५/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०२ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. ११/०५/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०२ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने  

(िासुदेि मशरिळकरú) 
प्र. नगरसधचि 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका 

 

 

 

.                    

 

 

 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद.  ११/०५/२०१८  सभा सुचना क्र. ०२ विषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत – ननरांक 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

१३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि झोपिपट्टी ववभागाकरीता स्वतांर १/२ इांि व्र्ा सािी 
जिजोिणी मांजूरीस व त्र्ाकरीता िागणाऱ्र्ा िरास मान्र्ता लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

१४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि उद्र्ाने , मैिान,े िभुाजके इत्र्ािी दठकाणिी ननगा व 
िेखभाि करणेकामी E-Tendering On -Line पध्ितीने प्रनत िौ .मी. (Sq.mtr.) वावषाक  
ननवविेबाबत. 

१५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका उद्र्ान व वकृ्षप्राचधकरण ववभागाकरीता िािमाती , शणेखत व 
सफेिरेती पुरवठा करणेकामी E-Tendering On-Line पध्ितीने मागवविेल्र्ा वावषाक ननवविेबाबत. 

१६ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात स्रीट िाईट पोि बसववणर्ाच्र्ा प्रस्तावाांना मान्र्ता िेणे. 
१७ पररवहन उपक्रमाच्र्ा बसेसकरीता नववन ट्र्ुबिेस टार्र खरेिी करणेसाठी आचथाक व प्रशासकीर् 

मांजूरी लमळणेबाबत. 
१८ “िीनद्र्ाळ अांत्र्ोद्र् र्ोजना -राष्ट्रीर् नागरी उपजजववका अलभर्ान नागरी बेघराांना ननवारा 

नूतनीकरण आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता लमळणेबाबत. 
१९ महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म किम 73 (D) नुसार मा . आर्ुक्त र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा 

प्रस्तावाि ेअविोकन करणेबाबत. (पररवहन उपक्रम ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा पररवहन उपक्रमाच्र्ा कामाकरीता Bus Operation Expert तथा 
ताांबरक सल्िागार (Consultant) ननर्ुक्त करणे. 

२० मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाि ेअविोकन करणे. (आरोग्र् ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि पर्ाावरण सद्र्जस्थती अहवाि तर्ार करणे , प्रलसध्ि 
करणेबाबत. 

--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक  

 
 
 
ददनाांक :- ०७/०५/२०१८                    (िासुदेि मशरिळकरú) 

     प्र. नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १९/०५/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०३ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार दि. २४/०५/२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०३ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने  

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका 

 

 

 

.                    

 

 

 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २४/०५/२०१८  सभा सुचना क्र. ०३ विषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत –    
२१ दि. ०५/०४/२०१८ व दि. २७/०४/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

२२ महानगरपालिकेि ेववववध ववभागाांि ेअलभिेख स्कॅननांग व डिजीटार्झशेन करणेकामी ननवविेस मांजुरी 
लमळणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

२३ मनपा क्षेरात पावसाळ्र्ा िरम्र्ान सखि भागात सािणारे पावसाि ेपाणी उपसा करणेकामी 10HP 
क्षमतेि ेसांक्शन पांप पुरवठा कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजुरी लमळणेबाबत. 

--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :- १९/०५/२०१८                              (िासुदेि मशरिळकरú) 

       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

                                                     

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०३/०७/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०४ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शननवार दि. ०७/०७/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०४ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने  

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका 

 

 

 

.                    

 

 

 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ०७/०७/२०१८  सभा सुचना क्र. ०४ विषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत –    
२६ दि. ११/०५/२०१८ व दि. २४/०५/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

२७ लमरारोि (पूवा) स्मशानभूमी, िफनभूमी, ब्र्ुरीर्ि ग्राऊां ि िैनांदिन सांििन िेखभाि करणेबाबत. 
२८ िबुार असिेिी मािमत्ा ननिेखखत करणेबाबत. 
२९ City Cordinator श्रीम. मधवुप्रर्ा लशवाजी आवटे र्ाांना मुितवाढ िेणेबाबत. 
३० लमरा भाईंिर महानगरपालिका वैद्र्ककर् आरोग्र् ववभागातीि ठोक मानधनावरीि बहुउद्िेशीर् 

आरोग्र् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी नव्र्ाने ननर्ुक्तीबाबत. 
३१ लमरा भाईंिर महानगरपालिका शाळाांिा िजाा वाढववणेसाठी मनपा शाळाांमध्रे् E-Class (Digital 

Classroom) करणेकामी आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी लमळणेबाबत.  
३२ वावषाक िेखभाि करार (AMC) करणेबाबत. 
३३ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग)  
३४ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
३५ महापालिका जागेवरीि आकाशचिन्हे (८० होडििंग्ज) वर जादहरात प्रसारीत करणर्ाि ेहक्क प्रिान 

करणर्ासाठी कां राटिार ननर्ुक्ती करणे कामाांिी ननवविा मांजुरी बाबत. 
३६ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात महापालिका मुख्र् रस्त्र्ावरीि कमानीांवर दिशािशाक फिक 

व जादहरात फिक प्रिलशात करणर्ाि ेननवविा मांजुरी बाबत. (५ कमानी) 
३७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात महापालिका मुख्र् रस्त्र्ावरीि कमानीांवर दिशािशाक फिक 

व जादहरात फिक प्रिलशात करणर्ाि ेननवविा मांजुरी बाबत. (३ कमानी) 
३८ लमरा भाईंिर म हानगरपालिकेच्र्ा ववववध शाळाांमध्रे् सी .सी.टी.व्ही. र्ांरणा कार्ााजन्वत करणे 

कामीच्र्ा ननवविेस मांजुरी िेणेबाबत.  
३९ माहे एवप्रि २०१७ ते डिसेंबर २०१७ तसेि सन २०१७-१८ वावषाक जमा खिााि ेअविोकनाबाबत. 
४० मा. स्थार्ी सलमती सभेत प्रस्तावाि ेअविोकन करणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका ववववध ववभागासाठी टोनर व काटेज पुरवठा करणे व ववनामुल्र् 
वप्रांटर पुरवठा करणे व वप्रांटरिी िेखभाि िरुुस्ती करणेकामी ननवविेतीि िर मांजूरीबाबत. 

४१ मा. स्थार्ी सलमती सभेत प्रस्तावाि ेअविोकन करणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 
मांजूर िरात लशक्षण  ववभागातीि Aadharbased MFS TAB for Biomatrix Attendance 
System खरेिी करणेबाबत 

--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
ददनाांक :- ०३/०७/२०१८                              (िासुदेि मशरिळकरú) 

       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०९/०८/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०५ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार दि. १६/०८/२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०५ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने        (िासुदेि मशरिळकरú) 
       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. १६/०८/२०१८  सभा सुचना क्र. ०५ विषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांचे इनतवतृ्ाांत -   
४२ दि. ०७/०७/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांचे ठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पिे ि कािकार् -  

४३ अजग्नशमन ििाच्र्ा एररर्ि िॅिर प्िॅटफॉमा (टी.टी.एि.) र्ा वाहनाि ेअत्र्ावश्र्क स्पेअर पाटास ्व इतर 
सादहत्र् खरेिी करणेबाबत. 

४४ शहरातीि िैनांदिन ननमााण होणारा ओिा किरा व सुका किरा वेगवेगळा वाहतुक करणेकामी मांजूर िरात 
अनतररक्त वाहने घेणेबाबत. 

४५ बाांधकाम अचधकृततेि ेपुरावे नाहीत अशा लमळकतीांना नळजोिणी मांजूर करणेसाठी धोरण ठरववणेबाबत. 
४६ बस ऑपरेटर नेमणूकीकरीता RPFD Document तर्ार करणे व Bid-Process management करीता 

सल्िगार ननर्ुक्ती करणे बाबत.  
४७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात नववन नळजोिणी सांगणक अज्ञाविीिी वाढ , सपोटा, हॉस्टीांग व स्टोरेज 

इत्र्ािी आवश्र्क कामे मे . NP Infoserve Technologies Pvt Ltd र्ा सांस्थेमाफा त करणेस महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अचधननर्म अनुसुिी (ि) मधीि प्रकरण ५(२)(२) अन्वरे् मान्र्ता िेणेबाबत. 

४८ िेखापररक्षण ववभागासाठी मानधनावर नेमिेल्र्ा श्री . मधकुर सुवे , िेखाचधकारी व श्री . प्रभाकर वताक , 
िेखाचधकारी र्ाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनुतनीकरण करणेबाबत. 

४९ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा रुग्णािर्ात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेल्र्ा बािरोग त ज्ञ, वैद्र्कीर् 
अचधकारी (MBBS/BAMS) तसेि क्ष -ककरण तांरज्ञ र्ा पिाांवर कार्ारत असिेल्र्ा उमेिवाराांि ेनव्र्ाने 
ननर्ुक्ती करणेबाबत. 

५० लमरा भाईंिर महानगरपालिकेकरीता वाहने वाहनिािकासह इांधनासह (सांपूणा सेवा) भाड्र्ाने घेणे कामी नववन 
ननवविा मागववणेस आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी लमळणेबाबत.  

५१ श्री. िािासाहेब खेरे , ववभाग प्रमुख , अनतक्रमण ववभाग र्ाांच्र्ा अवपिीर् अजाावर वविार ववननमर् करुन 
ननणार् घेणे. 

५२ श्री. सचिन पवार, कननष्ट्ठ अलभर्ांता र्ाांच्र्ा अवपिीर् अजाावर वविार ववननमर् करुन ननणार् घेणे. 
५३ सन २०१८-१९ र्ा आचथाक वषााकरीता िास नाशके, अळी नाशके खरेिी करणे कामािी ननवविा मागववणेबाबत.  
५४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात वकृ्षारोपणाकरीता पामिी रोपे पुरवठा करणेबाबत. 
५५ महानगरपालिकेद्वारे पाणी पुरवठा करणाऱ्र्ा खाजगी टँकरच्र्ा प्रनत फेरा िर ननजश्ित  करुन पाणी पुरवठा 

करणे कामाच्र्ा ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
५६ पाणी पुरवठा ववभागाच्र्ा ववतरण व्र्वस्था व ककरकोळ िेखभाि िरुुस्ती कररता जॉईंट व कफटीांग्ज पुरवठा 

करणे कामाच्र्ा ननवविेिा मांजुरी लमळणेबाबत. 
५७ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
५८ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
५९ ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६० पररवहन उपक्रमाच्र्ा Depot Equipment खरेिी करणेकामी प्राप्त ननवविा जस्वकारणेबाबत. 
६१ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका शहर फेरीवािा सव्हेक्षण बाबति ेननवविा अविोकनाथा ठेवणेबाबत. 
६३ कक्रिा सांकुिात व्र्ार्ामशाळेसाठी िागणारे सादहत्र् पुरवठा करणेबाबतिी ननवविा अविोकनाथा ठेवणेबाबत. 
--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पिे 
--- समितयाांचे ककां िा उप समितयाांचे अहिाि – तनरांक   

 
 
ददनाांक :-  ०९/०८/२०१८ (िासुदेि मशरिळकरú) 

नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 



 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १८/०८/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०६ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. २४/०८/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०६ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   
 

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने        (िासुदेि मशरिळकरú) 
       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २४/०८/२०१८  सभा सुचना क्र. ०६ विषय पत्रिका 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -  ननरांक 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

६४ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांिकेरीता नववन वाहन खरेिी करणेबाबत. 
६५ बाांधकाम अचधकृततेि ेपुरावे नाहीत अशा लमळकतीांना नळजोिणी मांजूर करणेसाठी धोरण 

ठरववणेबाबत. (मा. स्थार्ी सलमती दि. १६/०८/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ४५) 
६६ श्री. िािासाहेब खेरे , ववभाग प्रमुख , अनतक्रमण ववभाग र्ाांच्र्ा अवपिीर् अजाावर वविार ववननमर् 

करुन ननणार् घेणे. (मा. स्थार्ी सलमती दि. १६/०८/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ५१) 
६७ श्री. सचिन पवार, कननष्ट्ठ अलभर्ांता र्ाांच्र्ा अवपिीर् अजाावर वविार ववननमर् करुन ननणार् घेणे . 

(मा. स्थार्ी सलमती दि. १६/०८/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ५२) 
६८ महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म ि ेप्रकरण २ किम २० पोटकिम (४) अन्वरे् मा . स्थार्ी 

सलमतीि ेननम्मे (आठ) सिस्र् चिठ्ठर्ा टाकुन ननवतृ् करणेबाबत. 
६९ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 

 
 
ददनाांक :- १८/०८/२०१८ 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
                 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०३/०९/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०७ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. ०७/०९/२०१८ रोजी सकाळी ११.३० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०७ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   
 

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने        (िासुदेि मशरिळकरú) 
       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ०७/०९/२०१८  सभा सुचना क्र. ०७ विषय पत्रिका 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -   
७१ दि. १६/०८/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

७२ मिरा भाईंदर िहानगरपामिकेच्या उतपन्नाच्या स्िोिाबाबि आढािा घेणे. 
१) िािित्ता कर २) पाणीपट्टी कर ३) स्थातनक सांस्था कर ४) र्ादहराि कर ५) परिाना         
६) िोबाईि टॉिर ७) कॅवपटीशन फी ८) भाड ेितिािर देण्याि आिेल्या मिळकिी ९) सन २०१७-१८ 
अखेर सिा विभागाांची एकूण िसुिी. 

७३ सन २०१३-१४ र्ा ववत्ीर् वषााच्र्ा िेखापररक्षण अहवाि आक्षेपाांिी पुताता करणे बाबतिा आढावा 
घेणे. 

७४ महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्मि ेकिम ९२ अन्वरे् महानगरपालिका ठेवीांबाबत अविोकन 
करणे.  

७५ माहे एवप्रि २०१७ ते डिसेंबर २०१७ तसेि सन २०१७-१८ वावषाक जमा खिााि ेअविोकनाबाबत . 
(मा. स्थार्ी सलमती दि. ०७/०७/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ३९) 

७६ ननवविाांना मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा बाांधकाम ववभाग) 
--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 

 
 
ददनाांक :- ०३/०९/२०१८ 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :-  २५/०९/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०८ 

 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त े की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शननवार दि. २९/०९/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०८ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   
 

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने        (िासुदेि मशरिळकरú) 
       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २९/०९/२०१८  सभा सुचना क्र. ०८ विषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -  ननरांक 
७८ दि. २४/०८/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

७९ सन २०१३-१४ र्ा ववत्ीर् वषााच्र्ा िेखापररक्षण अहवाि आक्षेपाांिी पुताता करणेबाबतिा आढावा घेणे . (मा. स्थार्ी सलमती     
दि. ०७/०९/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ७३) 

८० महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्मि ेकिम ९२ अन्वरे् महानगरपालिका ठेवीांबाबत अविोकन करणे . (मा. स्थार्ी सलमती    
दि. ०७/०९/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ७४) 

८१ माहे एवप्रि २०१७ ते डिसेंबर २०१७ तसेि सन २०१७-१८ वावषाक जमा खिााि ेअविोकनाबाबत . ( मा. स्थार्ी सलमती          
दि. ०७/०९/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ७५) 

८२ आरोग्र् ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे पशुवैद्र्ककर् अचधकारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस नवीकरण 
करणेबाबत. 

८३ महानगरपालिका आस्थापनेवरीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असणाऱ्र्ा िघुटांकिेखक र्ाांच्र्ा नेमणूकीि े
नवीकरण करणेबाबत. 

८४ बाांधकाम अचधकृततेि ेपुरावे नाहीत अशा लमळकतीांना नळजोिणी मांजूर करणेसाठी धोरण ठरववणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती    
दि. २४/०८/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ६५) 

८५ पाणी पुरवठा ववभागाच्र्ा ववतरण व्र्वस्थेअांतगात िेखभाि िरुुस्ती करीता मजूर पुरवठा करणे. 
८६ अनचधकृत बाांधकाम तोिणर्ाकामी िागणा-र्ा सादहत्र्ाच्र्ा खिाास आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी लमळणेबाबत. 
८७ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा अजग्नशमन ववभागात मितनीस (मजूर) म्हणून काम करणेस ठेका पध्ितीने ७० मितनीस 

पुरववणेबाबत. 
८८ महानगरपालिकेि ेववववध ववभागाांि ेअलभिेख स्कॅननांग व डिजीटार्झशेन करणेकामी ननवविा पुन्हा वविाराथा सािर करणेबाबत. 
८९ वैद्र्ककर् आरोग्र् ववभागाकरीता एक कफरता िवाखाना व िोन शववादहनी खरेिी करणेस आचथाक व प्रशासककर् मांजुरी 

लमळणेबाबत. 
९० लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वव ववध ववभागात ठेका पध्ितीने वाहन िािक पुरवठा करणेकामाि ेिेर्क प्रिानास व 

मुितवाढीस मांजूरी िेणेबाबत. 
९१ महानगरपालिकेच्र्ा वववीध ववभागातीि वाहनाांवर ठेका पध्ितीने वाहनिािक पुरवठा करणे कामाच्र्ा ननवीिेस मांजुरी 

लमळणेबाबत. 
९२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका पररवहन उपक्रमाकररता आरक्षण क्र. 326-अ रे्थे ववकसीत होत असिेल्र्ा घोिबांिर बस िपेोच्र्ा 

जागेत डिझिे पांप उभारणेकररता प्राप्त िेकार जस्वकारणेस मांजुरी लमळणेबाबत. 
९३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरामध्रे् वववीध दठकाणी आवश्र्कतेनुसार सी .सी.टी.व्ही. पुरवठा करणे व र्ांरणा का र्ाान्वीत 

करणे (प्रभाग ननधी) कामीच्र्ा ननवीिेस मांजुरी िेणेबाबत. 
९४ नगरसेवक ननधीतुन शाळाांकरीता सांगणक खरेिी करणे. 
९५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका Supply, Install and Maintain E -Curriculum Module at Various Schools of Mira 

Bhaindar Municipal Corporation कामी ननवविेस मांजूरी िेणेबाबत. 
९६ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
९७ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
९८ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
९९ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१०० ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१०१ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (वकृ्ष प्राचधकरण ववभाग) 
१०२ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (पे ॲन्ि पाका  ववभाग) 
१०३ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१०४ ननवविेस मांजुरी िेणेबाबत. (पररवहन ववभाग) 

पररवहन उपक्रमासाठी ठेका पध्ितीने कमािारी घेणे. 
१०५ मा. अनत. आर्ुक्त सो., र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणेबाबत. (भाांिार ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा आस्थापनेवरीि वगा-१, वगा-२, वगा-३ व वगा-४ कमािाऱ्र्ाांना पावसाळी सादहत्र् (छत्र्र्ा, रेनकोट 
व गमबुट) पुरवठा करणे. 

१०६ मा. अनत. आर्ुक्त सो., र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणेबाबत. (भाांिार ववभाग) 
मािमत्ा कर ववभागािी सन २०१८-१९ र्ा आचथाक वषााकरीता करािी िेर्क छपाई करणे. 

१०७ मा. आर्ुक्त सो., र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणेबाबत. (भाांिार ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिका सन २०१८ िी िैनांदिनी छपाई करणे. 

--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 

ददनाांक :-  २५/०९/२०१८ 

 

(िासुदेि मशरिळकर ú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २८/०९/२०१८  
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०९ 
 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा शननवार दि. २९/०९/२०१८ रोजी िपुारी ३.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ०९ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   
 

 

मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने        (िासुदेि मशरिळकरú) 
       नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. विशषे स्थायी समििी सभा दद. २९/०९/२०१८  सभा सुचना क्र. ०९ विषय पत्रिका 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

१०८ मनपा क्षेरातीि रस्ते , गटार, पिपथ, बाजार पररसरातीि िैनांदिन साफसफाई करणे , िैनांदिन 
घरोघरी जाऊन ओिा व सुका किरा स्वतांर गोळा करुन घनकिरा व्र्वस्थापन कामी प्राप्त 
ननवविा जस्वकारणेस मांजूरी िेणेबाबत. 

 
 
 

 
 
ददनाांक :- २८/०९/२०१८ 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १७/१०/२०१८  
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १० 
 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. ववशषे स्थार्ी  सलमती सभा बुधवार दि. २४/१०/२०१८ रोजी िपुारी १२.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १० मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

दटप :- सभेस उपजस्थत राहताना कृपर्ा आपिे नगरसेवक 
पिाि ेओळखपर सोबत ठेवावे. 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका 
मा. वपठासीन अचधकारी र्ाांच्र्ा मान्र्तेने 
 
सोबत :- 

१) ननविणूक कार्ाक्रम 
२) नामननिेशन पर 

 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. विशषे स्थायी समििी सभा दद. २४/१०/२०१८  सभा सुचना क्र. १० विषय पत्रिका 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

१०९ महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म मधीि किम २१ पोटकिम (१) अन्वरे् मा . स्थार्ी 
सलमतीवर असणाऱ्र्ा सिस्र्ाांपैकी एका सिस्र्ािी एक वषााकरीता सभापती स्थार्ी सलमती म्हणून 
नेमणूक करणेबाबात. 

 

 
 
ददनाांक :- १७/१०/२०१८ 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २५/१०/२०१८  
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ११ 
 

प्रति, 

सन्िा. श्री./श्रीििी ........................................................... 

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. ववशषे स्थार्ी  सलमती सभा सोमवार दि. २९/१०/२०१८ रोजी िपुारी ३.३० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. ११ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने           (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

 लमरा भाईंिर महानगरपालिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. विशषे स्थायी समििी सभा दद. २९/१०/२०१८  सभा सुचना क्र. ११ विषय पत्रिका 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

११० पररवहन उपक्रमाच्र्ा Depot Equipment (९ बाबी) खरेिी करणेकामी प्राप्त ननवविा जस्वकारणेस 
मांजूरी िेणेबाबत.  

१११ लमरा भाईंिर महानगरपालिका पररवहन उपक्रमाच्र्ा Selection of system Integrator for 
Intelligent Transport System (ITS) कामी प्राप्त ननवविा जस्वकारणेस मांजूरी लमळणेबाबत. 

११२ भारतरत्न पांिीत लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. (एकूण कमािारी ३७) 

११३ भारतरत्न पांिीत लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. (एकूण कमािारी २१) 

११४ भारतरत्न पांिीत लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णा िर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. (एकूण कमािारी १४) 

 

 
 
ददनाांक :- २५/१०/२०१८ 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
  



 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०२/११/२०१८  
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १२ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा शननवार दि. ०३/११/२०१८ रोजी िपुारी ३.३० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १२ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने           (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

 लमरा भाईंिर महानगरपालिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 

 

 
  



 

 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. विशषे स्थायी समििी सभा दद. ०३/११/२०१८  सभा सुचना क्र. १२ विषय पत्रिका 
 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

११५ भारतरत्न पांिीत लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. (एकूण कमािारी ३७) (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. २९/१०/२०१८  रोजीि ेतहकुब 
प्रकरण क्र. ११२) 

११६ भारतरत्न पांिीत लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. (एकूण कमािारी २१) (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. २९/१०/२०१८  रोजीि ेतहकुब 
प्रकरण क्र. ११३) 

११७ भारतरत्न पांिीत लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. (एकूण कमािारी १४) (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. २९/१०/२०१८  रोजीि ेतहकुब 
प्रकरण क्र. ११४) 

 
 

 

ददनाांक :- ०२/११/२०१८ िहासभा इतिितृ्ताांि (िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 



सोबत जोििेिी नगरसचिव ववभागाशी सांबचधत मादहती लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा सांकेतस्थळावर प्रलसध्ि 
करणर्ात र्ावी. 
 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १९/११/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १३ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा मांगळ वार दि. २७/११/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १३ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने           (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      लमरा भाईंिर महानगरपालिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २७/११/२०१८  सभा सुचना क्र. १३ विषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -   
११८ दि. ०७/०९/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

११९ महानगरपालिका अचधकारी / कमािारी र्ाांना सावाबरक ननविणूक २०१७ िा भत्ा अिा करणेसाठी 
पुनाववनीर्ोजन करणेबाबत. 

१२० िबुार असिेिी मािमत्ा ननिेखखत करणेबाबत. 
१२१ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि मासळी माकेट मधीि ववके्रत्र्ाांकि ेअसिेल्र्ा भाड्र्ािी रक्कम 

महानगरपालिकेच्र्ा धोरणानुसार वसूि करुन उवारीत भाड्र्ािी रक्कम ननिेखखत करणेबाबत. 
१२२ ठेका वाहनिािक िेर्क अिा करणेबाबत. 
१२३ स्थाननक सांस्था कर ववभागातीि तात्पुरत्र्ा स्वरुपात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेल्र्ा ऑिीट 

लिपीकाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनवीकरण करणेबाबत. 
१२४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि ववववध उद्र्ान / तिाव रे्थीि कारांजे (फाऊां टन) वावषाक 

मुितीने िेखभाि व िरुुस्ती करणे कामी रे्णाऱ्र्ा खिाास प्रशासकीर् व आचथाक मान्र्ता िेणेबाबत. 
१२५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका शहर फेरीवािा सव्हेक्षण बाबतिी ननवविा मा . स्थार्ी सलमतीसमोर 

ठेवणेबाबत. 
१२६ महापालिकेच्र्ा ववववध ववभागात ठेका पध्ितीने वाहन िािक पुरवठा करणेकामाच्र्ा ननवविेस मांजूरी 

िेणेबाबत. 
१२७ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१२८ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१२९ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१३० ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१३१ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (लशक्षण ववभाग) 
१३२ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (लशक्षण ववभाग) 
१३३ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (लशक्षण ववभाग) 
१३४ मोफत टँकरद्वारे होणाऱ्र्ा पाणी पुरवठ्र्ाबाबत.  
१३५ पाणी पुरवठा ववभागातीि एम .आर्.िी.सी. पांप हाऊस रे्थीि हार्िेव्हि टाकीकरीता पांवप ांग मलशनरीिा 

पुरवठा, उभारणी व िािणी िेणेच्र्ा कामास आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता लमळणेबाबत. 
१३६ वाहन प्रनतपुती भत्र्ामध्रे् वाढ करणेबाबत. 
१३७ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी केिेल्र्ा कामाि ेअविोकन करणे. (आपत्ी व्र्वस्थापन ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा  ववववध आस्थापना व कार्ाािर्ाांमध्रे् मागणीनुसार सी .सी.टी.व्ही. 
र्ांरणा कार्ााजन्वत करणेकामी वावषाक िर करार करणे. 

१३८ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी केिेल्र्ा कामाि ेअविोकन करणे. (आपत्ी व्र्वस्थापन ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरामध्रे् गणपती ववसाजन दठकाणी मा. पोिीस ववभागाच्र्ा मागणीनुसार 
तात्पुरत्र्ा स्वरुपात सी.सी.टी.व्ही. पुरवठा करणे व र्ांरणा कार्ााजन्वत करणे. 

--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :-  १९/११/२०१८ 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १०/१२/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १४ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. १४/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १४ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
मा. सभापती, स्थार्ी सलमती र्ाांच्र्ा मान्र्तेने           (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      लमरा भाईंिर महानगरपालिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. १४/१२/२०१८  सभा सुचना क्र. १४ विषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांचे इनतवतृ्ाांत -   
१३९ दि. २९/०९/२०१८, दि. २९/०९/२०१८, दि. २४/१०/२०१८ व दि . २९/१०/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेिे 

इनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांचे ठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पिे ि कािकार् -  

१४० पुनाववननर्ोजन परकास मान्र्ता िेणे. (आस्थापना ववभाग) 
१४१ स्थाननक सांस्था कर ववभागातीि तात्पुरत्र्ा स्वरुपात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेल्र्ा ऑिीट लिपीकाांच्र्ा 

ननर्ुक्तीि ेनवीकरण करणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . २७/११/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र . 
१२३) 

१४२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका शहर फेरीवािा सव्हेक्षण बाबतिी ननवविा मा. स्थार्ी सलमतीसमोर ठेवणेबाबत. 
(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. २७/११/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १२५) 

१४३ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् ववभागात 
ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस नवीकरण 
करणेबाबत. 

१४४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात नववन नळजोिणर सांगणक आज्ञाविीिी वाढ, सपोटा, हॉस्टीांग व स्टोरेज 
इत्र्ािी आवश्र्क कामे मे . NP Imfoserve Texhnologies Pvt Lmt र्ा सांस्थेमाफा त करणेस महाराष्ट्र 
महानगरपालिका अचधननर्म अनुसूिी (ि) मधीि प्रकरण 5(2)(2) अन्वरे् मान्र्ता िेणेबाबत. 

१४५ हाऊसककपीांगकररता मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवीिेि ेिर जस्वकारणेबाबत. 
१४६ भाईंिर (प.) रे्थीि केशव सषृ्ट्टी ते सुहास जजरािकर र्ाांच्र्ा घरापर्िंत (खािीवर) रे्थे बबिािी जिवादहनी 

पुरववणे व अांथरणे र्ा कामास आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१४७ आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१४८ पुनाववननर्ोजन परकास मान्र्ता िेणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१४९ कामाांना प्रशासकीर् व आचथाक मान्र्ता िेणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१५० लमरा भाईंिर महानगरपालिका Cloud computing policy-Empanelment of cloud service providers 

and guildlines for Government organizations कामी आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी लमळणेबाबत . 
(सांगणक ववभाग) 

१५१ ननवविेस मान्र्ता िेणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१५२ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वैद्र्ककर् ववभागाक रीता आवश्र्क औषधे , सजजाकि मटेररअि खरेिी 

करणेकामी मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत. 
१५३ मािमत्ा कर ववभागाच्र्ा कामकाजािा आढावा घेणेबाबत. 
१५४ जाहीरात कर ववभागाच्र्ा कामकाजािा आढावा घेणेबाबत. 
१५५ प्रभाग सलमती क्र.१ मधीि अनचधकृत बाांधकामािा आढावा घेणेबाबत. 
१५६ मा. स्थार्ी सलमती सभेत प्रस्तावाि ेअविोकन करणे. (सांगणक ववभाग) 

Post Implimentation support services, customization and new development in          E-
governance module implemented at MBMC. 

१५७ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१५८ माहे एवप्रि-१८ ते जून-१८ तसेि जुिै-१८ ते सप्टेंबर-१८ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत. 
--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पिे 
--- समितयाांचे ककां िा उप समितयाांचे अहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :- १०/१२/२०१८ 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २४/१२/२०१८  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १५ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शनन वार दि. २९/१२/२०१८ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १५ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २९/१२/२०१८  सभा सुचना क्र. १५ विषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -   
१६० दि. ०३/११/२०१८ रोजीच्र्ा मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे.  
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

१६१ स्थाननक सांस्था कर ववभागातीि तात्पुरत्र्ा स्वरुपात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेल्र्ा ऑिीट 
लिपीकाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनवीकरण करणेबाबत. (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. १४/१२/२०१८ रोजीि ेतहकुब 
प्रकरण क्र. १४१) 

१६२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका  शहर फेरीवािा सव्हेक्षण बाबतिी ननवविा मा . स्थार्ी सलमतीसमोर 
ठेवणेबाबत. (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. १४/१२/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १४२) 

१६३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात नववन नळजोिणी  सांगणक आज्ञाविीिी वाढ , सपोटा, हॉस्टीांग व 
स्टोरेज इत्र्ािी आवश्र्क कामे मे. NP Infoserve Technologies Pvt Lmt र्ा सांस्थेमाफा त करणेस 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म अनुसूिी (ि) मधीि प्रकरण 5(2)(2) अन्वरे् मान्र्ता िेणेबाबत. 
(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. १४/१२/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १४४) 

१६४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका Cloud Computing Policy -Emplanelment of Cloud Service 
Providers and Guildelines for Government organization कामी आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी 
लमळणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

१६५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीतीि भाईंिर पूवा , भाईंिर पजश्िम, लमरारोि ते िणेा र्ा ववभागाच्र्ा 
बाजार फी वसुिी अलभकताा ननर्ुक्ती बाबत. 

१६६ पुनाववननर्ोजन परकास मान्र्ता िेणे . (आस्थापना ववभाग) (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . १४/१२/२०१८ 
रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १४०) 

१६७ पुनाववननर्ोजनाद्वारे तरतुि उपिब्ध करुन िेणेबाबत. (पशु सांवधान ववभाग) 
१६८ लमरा भाईंिर म हानगरपालिका पररवहन उपक्रमाच्र्ा बसेस सांििनासाठी आवश्र्क कमािारी वगा ठेका 

पध्ितीने घेणेकामी प्राप्त ननवविा जस्वकारणेस मांजूरी िेणेबाबत. 
१६९ ननवविेस मान्र्ता िेणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग)  
१७० ननवविेस मान्र्ता िेणे. (अजग्नशमन ववभाग) 
१७१ मा. अनत. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेस िैननक वतृ्परे , साप्तादहके, पाक्षक्षके, दिवाळी अांक व मालसके इ . पुरवठा 
करणे. 

१७२ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिकेस ववववध प्रकारिी स्टेशनरी पुरवठा करणे. 

--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
ददनाांक :- २४/१२/२०१८ 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १०/०१/२०१९  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १६ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा बुधवार दि. १६/०१/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १६ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. १६/०१/२०१९  सभा सुचना क्र. १६ विषय पत्रिका 
 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -   
१७३ दि. २७/११/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे.  
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

१७४ पुनाववनीर्ोजनाबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१७५ पुनाववनीर्ोजन परकास मान्र्ता िेणेबाबत. (उद्र्ान ववभाग) 
१७६ सन २०१९ मधीि ३३ कोटी वकृ्ष िागवि कार्ाक्रमाबाबत लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात 

काांिळवन िागवि करणे कामी मांजूर िराने कार्ाािेश िेणेकामी आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता 
िेणेबाबत.  

१७७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका अनतररक्त ७५ ि.ि.िी. पाणी पुरवठा र्ोजना ठाणे महानगरपालिका 
हद्िीमधीि बाळकुम रे्थीि बी .एम.सी. पाईप िाईन छेिनू १५०० मी.मी. व्र्ासािी केलसांग पाईप 
मॅक्रोटनलिांग ककां वा तत्सम रेििेस पध्ितीने अांथरणे ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. 

१७८ भाईंिर (प.) लशवसेना गल्िी  रे्थीि स्वामी नारार्ण मांदिर ते कमिा पाका  टाकीपर्िंत ववतरण 
जिवादहनी पुरववणे व अांथरणे कामास ननवविा मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

१७९ मनपा क्षेरातीि महानगरपालिकेच्र्ा मािकीच्र्ा स्मशानभुमीमध्रे् जळावू िाकिाांिा पुरवठा 
कामाच्र्ा ननवविा मांजूरी बाबत. 

१८० ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१८१ मा. आर्ुक्त सो . र्ाांनी केिेल्र्ा कामाि ेअविोकन करणे व पुनाववननर्ोजन करणे . (अजग्नशमन 

ववभाग) 
१८२ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१८३ माहे एवप्रि-१८ ते जून-१८ तसेि जुिै-१८ ते सप्टेंबर-१८ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत.    

(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. १४/१२/२०१८ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १५८) 
--- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :- १०/०१/२०१९ 

 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ३०/०१/२०१९  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १७ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा सोमवार दि. ०४/०२/२०१९ रोजी िपुारी १२.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १७ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ०४/०२/२०१९  सभा सुचना क्र. १७ विषय पत्रिका 
 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -   
१८४ दि. १४/१२/२०१८ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे.  
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

१८५ अजग्नशमन ववभागाकरीता ६८ मी. उांिीि ेटना टेबि िॅिर (टी.टी.एि.) वाहन खरेिी करणेबाबत. 
१८६ आचथाक व प्रशासकीर् मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१८७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका मनपा शाळेतीि ववद्र्ार्थर्ािंना ३ वषा कािावधीसाठी सांगणक 

प्रलशक्षण कामी ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. 
१८८ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि मोकाट जनावरे (गार्, म्हैस, घोि,े गाढव, शळे्र्ा, मेंढ्र्ा) 

िुक्करे पकिणे, त्र्ाांिा बांिोबस्त करणेकामी ननवविा मांजूरीबाबत. 
१८९ पाणी पुरवठा ववभागातीि एम .आर्.िी.सी. पांप हाऊस रे्थीि हार्िेव्हि टाकीकरीता पांवप ांग 

मलशनरीिा पुरवठा, उभारणी व िािणी िेणे कामाच्र्ा ननवीिेिा मांजुरी लमळणेबाबत. 
१९० लमरा भाईंिर क्षेरातीि मािमत्ाांि ेजीआर्एस मॅपीांगद्वारे सव्हेक्षण करणेकरीता पार ननवविाकरािी 

ननवविा रक्कमेस स्थार्ी सलमतीिी मान्र्ता लमळणेबाबत.  
१९१ ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१९२ माहे एवप्रि-१८ ते जून-१८ तसेि जुिै-१८ ते सप्टेंबर-१८ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत.    

(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. १६/०१/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १८३) 
१९३ मा. स्थार्ी सलमतीत प्रस्तावाि ेअविोकन करणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका सांगणक ववभागाच्र्ा ०३ वषे कािावधीकररता Post 
Implementation Support & Customization for property tax Application कामी ननवीिेि े
अविोकन करणे. 

 --- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :- ३०/०१/२०१९ 

 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ११/०२/२०१९  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १८ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. १५/०२/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १८ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. १५/०२/२०१९  सभा सुचना क्र. १८ विषय पत्रिका 
 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -   
१९७ दि. २९/१२/२०१८ व दि. १६/०१/२०१९ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे.  
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

१९८ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेि ेसन २०१८-१९ ि ेसुधाररत व सन २०१९-२० ि ेमूळ अांिाजपरक 
मा. स्थार्ी सलमतीस सािर करणेबाबत . (“अ” + “क” + “मदहिा व बािकल्र्ाण ” + “अांध व 
अपांग” + “JNNURM” + “P” + “वकृ्षप्राचधकरण” + “लशक्षण”) 

१९९ पररवहन सेवेि ेसन २०१८-१९ ि ेसुधाररत व सन २०१९-२० ि ेमूळ अांिाजपरक मा. स्थार्ी 
सलमतीस सािर करणेबाबत. 

२०० अजग्नशमन ववभागाि ेसन २०१८-१९ ि ेसुधाररत व सन २०१९-२० ि ेमूळ अांिाजपरक मा. स्थार्ी 
सलमतीस सािर करणेबाबत. 

२०१ ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत . (सावा. बाांधकाम ववभाग) (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . ०४/०२/२०१९ 
रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १९१) 

२०२ ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२०३ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 
२०४ माहे एवप्रि-१८ ते जून-१८ तसेि जुिै-१८ ते सप्टेंबर-१८ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत.    

(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. ०४/०२/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १९२) 
२०५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका वैद्र्ककर् आरोग्र् ववभागाकरीता Pharmacy Management 

System सांगणक आज्ञाविी ववकलसत करणे व ३ वषे कािावधीकरीता िेखभाि िरुुस्ती करणेकामी 
ननवविेि ेअविोकन करणे. 

 --- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :- ११/०२/२०१९ 

 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १५/०२/२०१९  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १९ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार  दि. २१/०२/२०१९ रोजी सार्ां. ४.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. १९ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २१/०२/२०१९  सभा सुचना क्र. १९ विषय पत्रिका 
 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -  ननरांक 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

२०७ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेि ेसन २०१८-१९ ि ेसुधाररत व सन २०१९-२० ि ेमूळ अांिाजपरकास 
मांजूरी लमळणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहिा व बािकल्र्ाण” + “अांध व अपांग” + “JNNURM” + 
“P” + “वकृ्षप्राचधकरण” + “लशक्षण”) 

२०८ पररवहन सेवेि ेसन २०१८-१९ ि ेसुधाररत व सन २०१९-२० ि ेमूळ अांिाजपरकास मांजूरी 
लमळणेबाबत. 

२०९ अजग्नशमन ववभागाि ेसन २०१८-१९ ि ेसुधाररत व सन २०१९-२० ि ेमूळ अांिाजपरकास मांजूरी 
लमळणेबाबत. 

 --- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
ददनाांक :- १५/०२/२०१९ 

 

 

 

 

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २७/०२/२०१९  
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. २० 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. ०१/०३/२०१९ रोजी सार्ां. ४.३० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. २० मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. विशषे स्थायी समििी सभा दद. ०१/०३/२०१९  सभा सुचना क्र. २० विषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

२१० मदहिा व बािकल्र्ाण सलमती अांतगात सॅननटरी नॅपकीन मशीन खरेिी करणेबाबत.  
(मदहिा व बािकल्र्ाण सलमती सभा दि. १८/०२/२०१९ अन्वरे् लशफारस केिेिे प्रकरण क्र. २६, ठराव 
क्र. २६) 

२११ मदहिा व बािकल्र्ाण सलमती अांतगात “माझी कन्र्ा सुकन्र्ा ” र्ोजनेिी अांमिबजावणी करणेबाबत . 
(मदहिा व बािकल्र्ाण सलमती सभा दि . १८/०२/२०१९ अन्वरे् लशफारस केिेिे प्रकरण क्र . २७, ठराव 
क्र. २७) 

२१२ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा जागा आजारी पशुपक्षाांच्र्ा उपिारासाठी उपिब्ध करुन िेणेबाबत. 
२१३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि लशर्ा , सुन्नी, व इस्मार्िी खोजा समाजाच्र्ा िफनभूमीि े

मोफत िेखभाि व सांििन करणर्ासाठी सांस्थेिी नेमणूक करणेबाबत. 
२१४ भाईंिर (प.) सुभाषिांद्र बोस मैिानात व्हॉलिबॉि/बॅिलमांटन कोटािी िैनांदिन सांििन व िेखभाि करणेसाठी 

िेणेबाबत. 
२१५ महानगरपालिका आस्थापनेवरीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असणाऱ्र्ा िघुटांकिेखक 

र्ाांच्र्ा नेमणूकीि ेनवीकरण करणेबाबत. 
२१६ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 

ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत अ सिेिे वैद्र्ककर् कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस 
नवीकरण करणेबाबत. 

२१७ MDR (Multi Drug Resistant ) व XDR (Extensively Drug Resistant )  क्षर्रुग्णाांि े Pre-
Treatment Evaluation व Follow Up Examination खाजगी प्रर्ोगशाळेतून करणेबाबत. 

२१८ GenXpert मलशनिी िरुुस्ती, कॅिीब्रेशन व CMC करणेबाबत. 
२१९ पररवहन उपक्रमाच्र्ा बसेसकररता नववन टर्ुबिेस टार्र पुरवठा करणेकामी ननवीिा मांजुरी लमळणेबाबत. 
२२० ननवीिेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२२१ ननवीिेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२२२ ननवीिेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२२३ वववीध कामाांच्र्ा ननवीिाांना मांजुरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
२२४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका Budget and Geo Tracking Online Processing System कामी 

ननवीिेि ेअविोकन करणे. 
२२५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका मुख्र् कार्ाािर्, ववववध ववभागासाठी 100 mbps Dedicated Inrernet 

Leaseline िोन वषा कािावधीकरीता पुरवठा करणकामी ननववेिेि ेअविोकन करणे. 
२२६ मा.आर्ुक्त र्ाांनी मांजुरी दििेल्र्ा प्रस्तावाि ेअविोकन करणे. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
२२७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका पिाचधकारी , अचधकारी/कमािारी र्ाांना िेणर्ात रे्णाऱ्र्ा वोिाफोन 

प्िानबाबत अविोकन करणे. 
२२८ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 
२२९ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . १५/०२/२०१९ रोजीि े

तहकुब प्रकरण क्र. २०३) 
२३० माहे एवप्रि -१८ ते जून -१८ तसेि जुिै -१८ ते सप्टेंबर -१८ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत .    

(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. १५/०२/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. २०४) 
 
 
 
 
 

ददनाांक :- २७/०२/२०१९  

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०७/०३/२०१९  
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. २१ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्ते की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा सोमवार दि. ११/०३/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका, स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात 

स्थार्ी सलमती सभा सुिना क्र. २१ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत 

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (िासुदेि मशरिळकर ú) 

नगरसधचि 

                                                      मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ११/०३/२०१९  सभा सुचना क्र. २१ विषय पत्रिका 
 

 

प्रकरण    

क्रिाांक 

विषय 

--- िागीि सभाांच ेइनतवतृ्ाांत -  ननरांक 
--- िध्यप्रश्न (इांटरवप्रिेशन्स) – तनरांक  

--- विनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररिहन ि विशषे समितयाांच ेठराि – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेि कािकार् -  

२३१ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र् वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्ककर् अचधकारी /कमािारी र्ाांना ०६ मदहन्र्ाांसाठी 
ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत. 

२३२ आरोग्र् ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे पशुवैद्र्ककर् अचधकारी र्ाांना ०६ 
मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत. 

२३३ आगार व्र्वस्थापक व ऑपरेशन मॅनेजर र्ाांिी नव्र्ाने नवीकरण करणेबाबत. 
२३४ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि ववववध दठकाणी स्रीट िाईट पोि बसववणेस मान्र्ता िेणे. 
२३५ लमरा भाईंिर मनपा क्षेरातीि उद्र्ाने , मैिान,े िभुाजके इत्र्ािी दठकाणिी ननगा िेखभाि करणे 

कामी E-Tendering Online पध्ितीने प्रती िौ .मी. (sq. mtr.) िी मागववणर्ात आिेिी वावषाक 
ननवविेस आचथाक व प्रशासककर् मांजुरी लमळणेबाबत. 

२३६ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वािनािर्ाांकरीता ग्रांथ खरेिी करणेकामी ई -टेंिरीांग ऑनिाईन 
पध्ितीने मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविेस आचथाक व प्रशासककर् मांजुरी लमळणेबाबत. 

२३७ आचथाक व प्रशासककर् मांजुरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२३८ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि मोिकळीस आिेल्र्ा ककां वा पिणर्ािा सांभव असिेल्र्ा 

इमारती प्रथमिशानी धोकािार्क इमारतीिी सांरिनात्मक तपासणी करुन सुजस्थती प्रमाणपर िेणे 
कामाबाबत. 

२३९ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि लशर्ा , सुन्नी, व इस्मार्िी खोजा समाजाच्र्ा िफनभूमीि े
मोफत िेखभाि व सांििन करणर्ासाठी सांस्थेिी नेमणूक करणेबाबत फेरवविार करणे. 

२४० महानगरपालिकेच्र्ा वैद्र्ककर् ववभागाकरीता आवश्र्क औषध फवारणी कमािारी पुरवठा करणेकामी 
मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणे. 

२४१ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
२४२ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
 --- शासनाकडीि ककां िा शासकीय अधिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांच ेककां िा उप समितयाांच ेअहिाि – तनरांक   

 
 
 
 
 

 

ददनाांक :- ०७/०३/२०१९  

(िासुदेि मशरिळकरú) 
नगरसधचि 
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(ॲि. रवि व्यास) 

सभापिी 
स्थायी समििी 
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