
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०३/०५/२०१९   
मा. ववशषे 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. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा शननवार  दि. ०४/०५/२०१९  रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वविषे स्थायी समििी सभा दद. ०४/०५/२०१९  सभा सुिना क्र. ०१ ववषय पत्रिका 
 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

०१ पावसाळ्र्ापूवी नािे सफाई कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजुरी लमळणेबाबत. 
०२ मनपा. क्षेरात पावसाळ्र्ा िरम्र्ान  सखि भागात सािणारे पावसाि ेपाणी उपसा करणे 

कामी भाड्र्ाने 10HP क्षमतेि ेसक्शन पांप पुरवठा कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजुरी 
लमळणेबाबत. 

ददनाांक :- ०३/०५/२०१९ 

 

सांदभा :- 1) िा. आयुक्ि, मि.भा.िनपा याांनी िा . तनवडणुक आयोग , िहाराष्ट्र राज्य याांना वविषे 
स्थायी समििी सभेि ेआयोजन करणेकररिा िान्यिा मिळणेसाठी दद . 22/03/2019 रोजी 
अगे्रवषि केिेिे पि. 

 2) िा. तनवडणुक आयोग, भारि सरकार याांिकेडीि दद . 1 िे 2019 रोजीिी वविषे सभा 
घेणेसाठी ददिेिी िान्यिा. 

 3) िा. आयुक्ि, मि.भा.िनपा याांिकेडीि वविषे स्थायी समििी सभेि ेआयोजनासाठी दद . 
02/05/2019 रोजीि ेपि. 

 

 

 (वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 

(ॲड. रवव व्यास) 

सभापिी 
स्थायी समििी 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०४/०५/२०१९   
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०२ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          मा. 

ववशषे स्थार्ी सलमती सभा मांगळवार दि. ०७/०५/२०१९  रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वविषे स्थायी समििी सभा दद. ०७/०५/२०१९  सभा सुिना क्र. ०२ ववषय पत्रिका 
 
 
 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

०३ पावसाळ्र्ापूवी नािे सफाई कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजुरी लमळणेबाबत. 
०४ मनपा. क्षेरात पावसाळ्र्ा िरम्र्ान  सखि भागात सािणारे पावसाि ेपाणी उपसा करणे 

कामी भाड्र्ाने 10HP क्षमतेि ेसक्शन पांप पुरवठा कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजुरी 
लमळणेबाबत.  

 

 
 

ददनाांक :- ०४/०५/२०१९ 

 
(वासुदेव मिरवळकरú) 

नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
 
 
 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०१/०६/२०१९   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०३ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          मा. 

स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार दि. ०६/०६/२०१९ रोजी िपुारी ०३.०० 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.   

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ०६/०६/२०१९ सभा सिुना क्र. ०३ ववषय पत्रिका 
प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
०५ दि. ०४/०२/२०१९, दि. १५/०२/२०१९, दि. २१/०२/२०१९ व दि. ०१/०३/२०१९ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि े

इनतवतृ्ाांत कार्म करणे 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -  

०६ 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. 

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

०८ आगार व्र्वस्थापक व ऑपरेशन मॅनेजर र्ाांिी नव्र्ाने नवीकरण करणेबाबत. 
०९ िेखापररक्षण ववभागासाठी मानधनावर असिेल्र्ा  श्री. मधकुर सुवे , िेखाचधकारी व श्री . प्रभाकर वताक , 

िेखाचधकारी र्ाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनुतनीकरण करणेबाबत. 
१० लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि ववववध दठकाणी स्रीट िाईट पोि बसववणेस मान्र्ता िेणे. 
११ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वािनािर्ाांकरीता ग्रांथ खरेिी करणेकामी ई -टेंिरीांग ऑनिाईन पध्ितीने 

मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविेस आचथाक व प्रशासककर् मांजुरी लमळणेबाबत. 
१२ आचथाक व प्रशासककर् मांजुरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि मोिकळीस आिेल्र्ा ककां वा पिणर्ािा सांभव असिेल्र्ा इमारती 

प्रथमिशानी धोकािार्क इमारतीिी सांरिनात्मक तपासणी करुन सुजस्थती प्रमाणपर िेणे कामाबाबत. 
१४ महानगरपालिकेि ेववववध ववभागाांि ेअलभिेख स्कॅननांग व डिजीटार्झशेन करणेकामी खिाास मांजुरी 

लमळणेबाबत. 
१५ महानगरपालिकेच्र्ा वैद्र्ककर् ववभागाकरीता आवश्र्क औषध फवारणी कमािारी पुरवठा करणेकामी 

मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणे. 
१६ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 
१७ सन २०१८-१९ र्ा आचथाक वषाातीि रमैालसक जमा खिाािा िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत . (१ जुिै 

२०१८ ते ३० सप्टेंबर २०१८) 
१८ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१९ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२० लमरा भाईंिर महानगरपालिका सन्मा . नगरसेवक श्री. सुरेश खांििेवाि र्ाांच्र्ा ननधीतून भाईंिर (प.) सेकां िरी 

स्कुिमध्रे् सांगणक खरेिी करणेकामी ननवीिेि ेअविोकन करणे. 
२१ लमरा भाईंिर महानगरपालिका Development of open land taxes Application and post 

implementation support services and customization of the Application (3 वषे कािावधीकररता) 
कामी ननवीिेि ेअविोकन करणे. 

 िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
 

ददनाांक :-  ०१/०६/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



 



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०६/०६/२०१९   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०४ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          मा. 

स्थार्ी सलमती सभा मांगळवार दि. ११/०६/२०१९ रोजी सकाळी १०.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

 

 
िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ११/०६/२०१९ सभा सिुना क्र. ०४ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
२२ दि. ०४/०५/२०१९ व दि. ०७/०५/२०१९ रोजीच्र्ा मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -  

२३ ननवविाांना मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२४ ननवविाांना मान्र्ता िेणेबाबत. (पररवहन ववभाग) 
२५ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
 िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
 

ददनाांक :-  ०६/०६/२०१९   
 

 

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २८/०६/२०१९   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०५ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          मा. 

स्थार्ी सलमती सभा बुधवार दि. ०३/०७/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर महानगरपालिका, 

स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर्, िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात स्थार्ी सलमती सभा 

सुिना क्र. ०५ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत रे्त आहे. तरी सिर 

सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. ०३/०७/२०१९ सभा सिुना क्र. ०५ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
२७ दि. ०६/०६/२०१९ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -  

२८ महानगरपालिकेतीि ववववध ववभागातीि अस्थार्ी स्वरुपात ठोक मानधनावरीि कार्ारत कमािाऱर्ाांच्र्ा , 
कमािारी भववष्र् ननवााह ननधी कार्िा १९५२ मधीि व सिग्न कार्द्र्ामधीि तरतुिीनुसार करावर्ाच्र्ा 
कार्ावाहीकररता सल्िागार नेमणेबाबत. 

२९ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
३० Post Implementation support Services , Customization and new development in            

E-governance module implemented at MBMC कािाबाबि. 
३१ िेखापररक्षण अहवािातीि प्रिांबबत आक्षेपाांि ेअनुपािन जस्वकारुन पररच्छेि वगळणर्ाि ेप्रस्ताव 

अविोकन करणे. 
३२ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . ०१/०३/२०१९ रोजीि े

तहकुब प्रकरण क्र. २२८) 
३३ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . ०१/०३/२०१९ रोजीि े

तहकुब प्रकरण क्र. २२९) 
३४ माहे एवप्रि -१८ ते जून -१८ तसेि जुिै -१८ ते सप्टेंबर -१८ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत .       

(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. ०१/०३/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. २३०)     
३५ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . ०६/०६/२०१९ रोजीि े

तहकुब प्रकरण क्र. १६) 
३६ सन २०१८-१९ र्ा आचथाक वषाातीि रमैालसक जमा खिाािा िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत .      

(मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. ०६/०६/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. १७) 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
 
 
 
 

ददनाांक :-  २८/०६/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
 
 

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २१/०७/२०१९   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०६ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. स्थार्ी 

सलमती सभा बुधवार दि. २४/०७/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर महानगरपालिका, स्व. 

इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर् , िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात स्थार्ी सलमती सभा 

सुिना क्र. ०६ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत रे्त आहे. तरी सिर 

सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २४/०७/२०१९ सभा सिुना क्र. ०६ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
३७ दि. ११/०६/२०१९ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -  

३८ भाईंिर (पूवा) आर.एम.पी. पाका  कोळीनगर रे्थीि शौिािर् तोिणेबाबत. 
३९ लमरारोि (पूवा) शाांतीनगर सेक्टर नां. ०३ उद्र्ानामधीि ववनावापर असिेिे शौिािर् तोिणेबाबत. 
४० महापौर वषाा मॅरेथॉन-२०१९ कररता सादहत्र् खरेिीच्र्ा िराबाबत. 
४१ स्थाननक सांस्था कर ववभागातीि तात्पुरत्र्ा स्वरुपात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेल्र्ा ऑिीट 

लिपीकाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनवीकरण करणेबाबत. 
४२ महानगरपालिकेच्र्ा ववववध ववभागातीि बाह्र्मागााने (Out Sourcing) ठेका पध्ितीने सांगणक िािक 

तथा लिपीक र्ाांना मुितवाढ िेणेबाबत. 
४३ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी रुग्णािर्ातीि सवा सेवा िािु ठेवणर्ाबाबत. 
४४ महानगरपालिकेतीि ववववध ववभागातीि अस्थार्ी स्वरुपात ठोक मानधनावरीि कार्ारत कमािाऱर्ाांच्र्ा , 

कमािारी भववष्र् ननवााह ननधी कार्िा १९५२ मधीि व सिग्न कार्द्र्ामधीि तरतुिीनुसार करावर्ाच्र्ा 
कार्ावाहीकररता सल्िागार नेमणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . ०३/०७/२०१९ रोजीि ेतहकुब 
प्रकरण क्र. २८)  

४५ नेताजी सुभाषिांद्र बोस मैिान सुजस्थतीत करणेबाबत. 
४६ मोफत टँकरद्वारे होणाऱर्ा पाणी पुरवठ्र्ाबाबत फेरवविार करणे.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
४७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि (ए) लमरारोि रेल्वे स्टेशन जवळ , आरक्षण क्र . १८४ व      

(बी) लमरारोि रेल्वे स्टेशन समाांतर स्कॉर्वॉक खािी (सबस्टेशन व स्कार्वॉक िँिीांग जवळ ) पे ॲन्ि 
पाका  रे्थे मनपाने ननजश्ित केिेल्र्ा िराने ननवविा मागववणेबाबत मान्र्ता लमळणेबाबत. 

४८ ननवविेस मान्र्ता लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
४९ ननवविेस मान्र्ता लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग)  
५० लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा ववववध ववभागाअांतगात वेळोवेळी आवश्र्क असणारे कननष्ठ अलभर्ांता 

व स्थापत्र् अलभर्ाांबरकी सहाय्र्क ठेका  पध्ितीने पुरवठा करणर्ास मा . आर्ुक्त र्ाांनी दििेल्र्ा 
मुितवाढीि ेअविोकन करणर्ाबाबत. 

५१ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत.  
५२ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
 
 

ददनाांक :-  १९/०७/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २२/०८/२०१९   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०७ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. स्थार्ी 

सलमती सभा बुधवार दि. २८/०८/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर महानगरपालिका,      

स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर्, िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात स्थार्ी सलमती सभा 

सुिना क्र. ०७ मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत रे्त आहे. तरी सिर 

सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २८/०८/२०१९ सभा सिुना क्र. ०७ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
५३ दि. ०३/०७/२०१९ व दि. २४/०७/२०१९ रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -  

५४ ववकास कामाांना प्रशासकीर् व आचथाक मान्र्ाता िेणे तसेि पुना:ववननर्ोजन परकास मान्र्ता िेणे. 
५५ Work Bank GEF assisted ESCBS Project अांतगात Unutilized Grant मधनू ITS साठी 

Schedule Management System Software खरेिी करणेस व त्र्ासाठी M/S Amnex 
Infotechnologies Pvt. Ltd. र्ाांि ेननवविेतीि िर जस्वकारणेस मांजूरी लमळणेबाबत.  

५६ महानगरपालिका क्षेरातीि मुधाा ते उत्न र्ा ववभागातीि बाजार फी लििावाकरीता E-Auction आिेल्र्ा 
बोिी लििाव रक्कमेस मांजूरी लमळणेबाबत. 

५७ बाांधकाम व ननषकासन किऱर्ाि े (िबेिज) सांकिन, वाहतुक, पुनािक्रीकरण करणे कामाच्र्ा िराांना 
मान्र्ता िेणेबाबत. 

५८ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि उद्र्ाने, मैिान,े िभुाजके इत्र्ािी दठकाणी ननगा व िेखभाि 
करणेकामी ठेका पध्ितीने मजूर पुरवठा करणेकामास मुितवाढ लमळणेबाबत. 

५९ अजग्नशमन ििातीि कमािाऱर्ाांकरीता गणवेश, सेफ्टी फार्र सुट व इतर सादहत्र् खरेिी करणेबाबत. 
६० सन २०१९-२० र्ा वषाात मनपा शाळेतीि ववद्र्ार्थर्ाां ना ववववध कल्र्ाणकारी र्ोजनाांतगात िी .बी.टी. र्ा 

र्ोजनेव्िारे वाटप वस्तुस्वरुपात लमळणाऱर्ा िाभाि ेहस्ताांतरण रोख स्वरुपात थेट ववद्र्ार्थर्ाांच्र्ा बँक 
खात्र्ात जमा (DBT) करणेकररता िर मांजूरीबाबत. 

६१ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी व भारतरत्न इांदिरा गाांधी रुग्णािर् व अन्र्  वैद्र्ककर् आरोग्र् 
ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे वैद्र्कीर् अचधकारी /कमािारी र्ाांना 06 मदहन्र्ाांसाठी 
ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत. 

६२ भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी रुग्णािर्ातीि सवा सेवा िािु ठेवणर्ाबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा 
दि. २४/०७/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ४३) 

६३ महानगरपालिकेतीि ववववध ववभागातीि अस्थार्ी स्वरुपात ठोक मानधनावरीि कार्ारत कमािाऱर्ाांच्र्ा , 
कमािारी भववष्र् ननवााह ननधी कार्िा १९५२ मधीि व सिग्न कार्द्र्ामधीि तरतुिीनुसार करावर्ाच्र्ा 
कार्ावाहीकररता सल्िागार नेमणेबाबत . ( मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . २४/०७/२०१९ रोजीि ेतहकुब 
प्रकरण क्र. ४४) 

६४ रस्ते फेरीवािा मुक्त ठेवणेकामी दििेल्र्ा कार्ाािेशािी मुितवाढ िेणे व झािेल्र्ा खिाास मांजुरी 
लमळणेबाबत.  

६५ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६६ वाहने वाहनिािकासह इांधनासह (सांपूणा सेवा) भाड्र्ाने िेणे कामाच्र्ा ननवविेस मुितवाढ िेणेबाबत. 
६७ वैद्र्ककर् ववभागाकरीता आवश्र्क िास नाशके व अळी नाशके खरेिी करणेकामी मागवणर्ात आिेल्र्ा 

ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत. 
६८ वैद्र्ककर् ववभागाकरीता आवश्र्क औषधे , सजजाकि मटेरीर्ि , िॅब मटेरीर्ि खरेिी करणेकामी 

मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत. 
६९ वैद्र्ककर् ववभागा अांतगात भारतरत्न पांडित लभमसेन जोशी रुग्णािर्ाकरीता आवश्र्क उपकरणे , 

सादहत्र् व फननािर मागवणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत. 



७० प्रस्तावास मांजूरी लमळणेबाबत. (सांगणक ववभाग) 
Post Implementation support services, Customization and new development for 
property tax and water tax application. (सांगणक ववभाग) 

७१ महाराष्र महानगरपालिका अचधननर्म मधीि किम ९२ नुसार लशिकी पैशाांिी गुांतवणूक करणेबाबत. 
७२ रमैालसक जमा-खिााच्र्ा अनुपािन अहवािाबाबत. 
७३ मािमत्ा कर आकारणी सवेक्षण कामािा आढावा घेणे.  
७४ महानगरपालिकेि ेउत्पन्नाि ेस्रोत असिेल्र्ा ववभागाांिा आढावा घेणे. 
७५ फेररवािा सलमती, फेररवािा सवेक्षण कामािा आढावा घेणे. 
७६ िॉ. मकरांि फुिझिेे र्ाांि ेअवपिावर ननणार् घेणे.  
७७ श्रीम. छार्ा अशोक आल्हाट र्ाांि ेअवपिावर ननणार् घेणे.  
७८ अचधकारी/कमािाऱर्ाांना िाविेल्र्ा शास्तीवर ननणार् घेणे.  
७९ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 

मािमत्ा कर ववभागािी सन २०१९-२० र्ा आचथाक वषााकरीता करािी िेर्क छपाई करणे. 
८० मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिका सन २०१९ िी िैनांदिनी छपाई करणे.  
८१ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा आस्था पनेवरीि स्थार्ी ितुथाशे्रणी कमािाऱर्ाांना तसेि वाहनिािक 
र्ाांना गणवेश (लशिाईसह) पुरवठा करणेबाबत. 

८२ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी केिेल्र्ा कामाि ेअविोकन करणे. (आपत्ी व्र्वस्थापन ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा सन्मा . नगरसेवक र्ाांच्र्ा प्रभाग ननधीमधनू सी .सी.टी.व्ही. र्ांरणा 
कार्ााजन्वत करणेबाबत.  

८३ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणे. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
८४ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
८५ वववीध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजुरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
८६ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा ववववध शाळाांमध्रे् सी .सी.टी.व्ही. र्ांरणा कार्ााजन्वत करणे कामीच्र्ा 

ननवविेस मांजुरी िेणेबाबत. (आपत्ी व्र्वस्थापन ववभाग) 
८७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरामध्रे्  भाईंिर (पूवा) भागामध्रे् मा . पोिीस ववभागाच्र्ा मागणीनुसार 

सी.सी.टी.व्ही. पुरवठा करणे व र्ांरणा कार्ााजन्वत करणे. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 

 
 

ददनाांक :- २२/०८/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

(ॲड. रवव व्यास) 

सभापिी 
स्थायी समििी 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०५/०९/२०१९   
मा. ववशषे 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. ववशषे 

स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. ०६/०९/२०१९ रोजी सांध्र्ा ५.०० 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.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वविषे स्थायी समििी सभा दद. ०६/०९/२०१९ सभा सिुना क्र. ०८ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
--- तनरांक 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -  

८८ राष्रीर् महामागा क्र . ०८ वरीि जनता नगर ननिकमि नाका व कालशगाव नाका रे्थीि धोकािार्क 
तसेि रस्ता रुां िीकरणात बाधीत कमानी काढून पाठीमागे नव्र्ाने कमानी बाांधणे बाबत. 

८९ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा ववववध ववभागाअांतगात वेळोवेळी आवश्र्क असणारे कननष्ठ अलभर्ांता 
व स्थापत्र् अलभर्ाांबरकी सहाय्र्क ठेका पध्ितीने पुरवठा करणेकरीता मुितवाढ िेणेबाबत. 

९० ज्रे्ष्ठ नागरीक ववरांगुळा कें द्राकरीता सादहत्र् पुरवठा करणेबाबत. 
९१ लमरा भाईंिर महानगर पालिकेकिून वाहतुक ववभागास २५ वाढीव रॅकफक वॉिान पुरवठा करणे कामाच्र्ा 

खिाास प्रशासकीर् व आचथाक मान्र्ता िेणे.  
९२ आचथाक व प्रशासकीर् मांजुरी लमळणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
९३ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
९४ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
९५ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेस ववववध प्रकारि ेबोिा-बॅनर, नेमप्िेट व फिक इ. पुरवठा करणे.  
९६ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) 

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

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेस ववववध प्रकारिी नमुन,े फॉमा, रजजस्टर छपाई करणे.  
९८ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजुरी दििेल्र्ा प्रस्तावाि ेअविोकन करणे. (वाहन ववभाग) 

शहर अलभर्ांता र्ाांिकेररता नववन वाहन खरेिी करणेबाबत.   
९९ लमरा भाईंिर महानगरपालिका ववववध ववभागाांना कन्झुमेबि स्टेशनरी पुरवठा करणेकामी ननवविेि े

अविोकन करणे.  
१०० लमरा भाईंिर महानगरपालिका Annual Maintenance contract (AMC) for computer Hardware 

& Their Related Equipment in MBMC कामी ननवविेि ेअविोकन करणे. (सांगणक ववभाग) 
१०१ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत (बाजार ववभाग) 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 

 
 

ददनाांक :- ०५/०९/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १६/०९/२०१९   
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०९ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. ववशषे 

स्थार्ी सलमती सभा मांगळवार दि. १७/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वविषे स्थायी समििी सभा दद. १७/०९/२०१९ सभा सुिना क्र. ०९ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

१०२ आरोग्र् ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे पशुवैद्र्कीर् अचधकारी र्ाांना ०६ 
मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत.  

१०३ महानगरपालिका आस्थापनेवरीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असणाऱर्ा 
िघुटांकिेखक र्ाांच्र्ा नेमणुकीि ेनवीकरण करणेबाबत.  

१०४ रस्िे फेरीवािा िुक्ि ठेवणेकािी ददिेल्या कायाादेिािी िुदिवाढ देणे व झािेल्या खिाास िांजुरी 
मिळणेबाबि.  

१०५ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१०६ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (पे ॲन्ि पाका  ववभाग) 
१०७ हाऊसककपीांग करीता मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविेि ेिर मांजूर करणेबाबत. 
१०८ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा कामाांि ेअविोकन करणे. (आपत्ी व्र्वस्थापन ववभाग) 
१०९ वैद्र्ककर् आरोग्र् ववभागातीि आरोग्र् अचधकारी /कमािारी सांख्र्ा २१ व ववववध ववभागात 

कार्ारत असिेिे ०५ ऑिीट लिपीक तसेि पाणी पुरवठा ववभागातीि उप -अलभर्ांता (र्ाांबरकी) 
र्ाांच्र्ा ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत. 

११० लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा आस्थापनेवरीि स्थार्ी अचधकारी/कमािारी र्ाांना वैद्र्ककर् 
ववमा र्ोजना िागू करणेबाबत. 

 
 
 
 
 
 

ददनाांक :- १६/०९/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १८/०९/२०१९   
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. १० 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. ववशषे 

स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार दि. १९/०९/२०१९ रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर महानगरपालिका, 

स्व. इांदिरा गाांधी भवन, मुख्र् कार्ाािर्, िसुरा मजिा, िािबहािरु शास्री सभागहृात स्थार्ी सलमती सभा 

सुिना क्र. १० मधीि प्रकरणाांवर वविार ववननमर् करणर्ासाठी आर्ोजजत करणर्ाांत रे्त आहे. तरी सिर 

सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वविषे स्थायी समििी सभा दद. १९/०९/२०१९ सभा सुिना क्र. १० ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

१११ आरोग्र् ववभागात ठोक मानधनावर कार्ारत असिेिे पशुवैद्र्कीर् अचधकारी र्ाांना ०६ 
मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत.  

११२ महानगरपालिका आस्थापनेवरीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असणाऱर्ा 
िघुटांकिेखक र्ाांच्र्ा नेमणुकीि ेनवीकरण करणेबाबत.  

११३ रस्ते फेरीवािा मुक्त ठेवणेकामी दििेल्र्ा कार्ाािेशािी मुितवाढ िेणे व झािेल्र्ा खिाास मांजुरी 
लमळणेबाबत.  

११४ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
११५ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (पे ॲन्ि पाका  ववभाग) 
११६ हाऊसककपीांग करीता मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविेि ेिर मांजूर करणेबाबत. 
११७ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा कामाांि ेअविोकन करणे. (आपत्ी व्र्वस्थापन ववभाग) 
११८ ववववध ववभागात कार्ारत असिेिे ०५ ऑिीट लिपीक तसेि पाणी पुरवठा ववभागातीि उप -

अलभर्ांता (र्ाांबरकी) र्ाांच्र्ा ननर्ुक्तीस नवीकरण करणेबाबत. 
११९ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा आस्थापनेवरीि स्थार्ी अचधकारी /कमािारी र्ाांना वैद्र्ककर् 

ववमा र्ोजना िागू करणेबाबत. 
 
 
 
 
 
 

ददनाांक :- १८/०९/२०१९   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



(ॲड. रवव व्यास) 

सभापिी 
स्थायी समििी 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 



  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २४/०२/२०२०   
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ११ 
 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. ववशषे 

स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. २८/०२/२०२० रोजी सकाळी ११.३० 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.   

 

 

िा. वपठासीन अचिकारी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 

सोबत :- 
१) ननविणूक कार्ाक्रम 
२) नामननिेशन पर 

 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. वविषे स्थायी समििी सभा दद. २८/०२/२०२० सभा सुिना क्र. ११ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रिाांक 

ववषय 

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

 
 
 

 
 
 

ददनाांक :- २४/०२/२०२०   
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 
  



 
 

 

 

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ११/०३/२०२०   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. १२ 

 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. स्थार्ी 

सलमती सभा सोमवार दि. १६/०३/२०२० रोजी सकाळी ११.०० 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.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. १६/०३/२०२० सभा सिुना क्र. १२ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    
क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -   
१२१ दि. २८/०८/२०१९, दि. ०६/०९/२०१९, दि. १७/०९/२०१९, दि. १९/०९/२०१९ व दि. २८/०२/२०२० रोजीच्र्ा      

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ाांत कार्म करणे. 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -   

१२२ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेि ेसन २०१९-२० ि ेसुधाररत व सन २०२०-२१ ि ेमूळ अांिाजपरक मा. स्थार्ी 
सलमतीस सािर करणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहिा व बािकल्र्ाण” + “अांध व अपांग” + “JNNURM” + 
“P” + “वकृ्षप्राचधकरण” + “लशक्षण”) 

१२३ पररवहन सेवेि ेसन २०१९-२० ि ेसुधाररत व सन २०२०-२१ ि ेमूळ अांिाजपरक मा . स्थार्ी सलमतीस सािर 
करणेबाबत. 

१२४ अजग्नशमन ववभागाि ेसन २०१९-२० ि ेसुधाररत व सन २०२०-२१ ि ेमूळ अांिाजपरक मा . स्थार्ी सलमतीस 
सािर करणेबाबत.  

१२५ वाहन प्रनतपुती भत्त्र्ामध्रे् वाढ करणेबाबत.  
१२६ लमरारोि (पूवा) ख्रिश्िन ब्र्ुरीर्ि ग्राउांिि ेसांििन व व्र्वस्था करणेबाबत.  
१२७ लमरारोि (पूवा) स्मशानभुमीि ेननर्ोजन व सांििन व्र्वस्था करणे. 
१२८ बितफा  करणर्ात आिेिे तत्कािीन जनसांपका  अचधकारी श्री . सचिन िवाथे र्ाांना मा . उच्ि न्र्ार्ािर्ात 

िाखि केिेल्र्ा न्र्ार्प्रववष्ठ प्रकरणात मादहती लमळणेबाबत.  
१२९ मा. स्थार्ी सलमती सभेत प्रस्तावास मांजूरी लमळणेबाबत. 

Post Implementation Support Services, Customization and new development for property 
tax and water tax application. 

१३० लमरा भाईंिर महानगरपालिकेतीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असिेिे सेवाननवतृ् 
िेखाचधकारी र्ाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनवीकरण करणेबाबत.  

१३१ अपांग व्र्क्तीांना आचथाक मित करणे (पेंशन र्ोजना) राबववणेबाबत. 
१३२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरामध्रे् भाईंिर (पूवा) भागामध्रे् मा . पोिीस ववभागाच्र्ा मागणीनुसार 

सी.सी.टी.व्ही. पुरवठा करणे व र्ांरणा कार्ाजन्वत करणे. 
१३३  सन २०१५-१६ र्ा ववत्ीर् वषाािा वावषाक िेखापररक्षण अहवाि मा. स्थार्ी सलमतीस सािर करणेबाबत. 
१३४ साप्तादहक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 
१३५ महानगरपालिकेतीि ववववध ववभागातीि अस्थार्ी स्वरुपात ठोक मानधनावरीि कार्ारत कमािाऱर्ाांच्र्ा , 

कमािारी भववष्र् ननवााह ननधी कार्िा १९५२ मधीि व सिग्न कार्द्र्ामधीि तरतुिीनुसार करावर्ाच्र्ा 
कार्ावाहीकररता सल्िागार नेमणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . २४/०७/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण   
क्र. ४४ व मा. स्थार्ी सलमती सभा दि. २८/०८/२०१९ रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ६३) 

१३६ मौजे महाजनवािी स.क्र. 107/1पै., 105/1,2,31 109/15प.ै, 22, 23, 24, 27, 28 व 110/4पै. र्ा सुववधा 
भुखांिात तरण तिाव वाढीव कामाच्र्ा अांिाजपरकास प्रशासकीर् मान्र्ता िेणेबाबत.  

१३७ िैनांदिन मांजूर १.५ ि.ि.िी. पाणी पुरवठा लमरा भाईंिर महानगरपालिकेस सुरु करणर्ासाठी लमरा भाईंिर 
हद्िीतीि, बहृ्न्मुांबई महानगरपालिकेच्र्ा ग्राहकाांिी थकबाकी भरणे. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

१३८ आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
भाईंिर (प.) रे्थीि उत्न रोिवरीि िोंगरी आईस फॅक्टरी ते तिाव (बोजजास र्ाांि ेघर ) पर्ांत बबिािी 
जिवादहनी पुरववणे व अांथरणे. 

१३९ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत (पाणी पुरवठा ववभाग) 



१४० पाणी पुरवठा ववभागाच्र्ा ववतरण व्र्वस्था व ककरकोळ िेखभाि िरुुस्तीकरीता सी .आर्. व िी .आर्. पाईप 
पुरवठा करणे कामाच्र्ा ननवविेिा मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 

१४१ लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीत भाईंिर पजश्िम रेल्वे स्टेशन जवळ, स्कार्वॉक खािी रे्थीि वाहनतळ 
ठेका पध्ितीने िािववणे कामाच्र्ा ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. 

१४२ एकाजत्मक िास ननमुािन र्ोजनेमध्रे् िासनाशक व अळीनाशक औषध फवारणीकरीता नववन टेम्पो खरेिी 
करणे कामािी ननवविा मागववणेबाबत.  

१४३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका मुख्र् कार्ाािर्  इमारत िैनांदिन साफसफाई करीता नेमिेल्र्ा हाऊस ककपीांग 
एजन्सी मुितवाढ िेणेबाबत. 

१४४ ननवीिेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१४५ मा. आर्ुक्त र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा व मांजुर ननवीिाि ेअविोकन करणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
१४६ लमरा भाईंिर महानगरपालिका मनपा शाळा क्र .८ गोििेव मराठी), शाळा क्र.१३, शाळा क्र.२९ नवघर भाईंिर 

(पूवा) र्ा शाळाांस प्रभाग क्र .११ मा. नगरसेवक ननधीतून सांगणक पुरवठा करणेकामी ननवविेि ेअविोकन 
करणे. 

१४७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका वैद्र्ककर् आरोग्र् ववभागाकरीता िॅपटॉप पुरवठा करणेका मी ननवविेि े
अविोकन करणे. 

१४८ माहे एवप्रि-१९ ते जुन-१९ र्ा रमैालसक जमाखिााि ेअविोकनाबाबत. 
१४९ सन २०१८-१९ वावषाक जमा-खिााि ेअविोकनाबाबत.  
१५० मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
१५१ मा. अनतररक्त आर्ुक्त सो. र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे. (भाांिार ववभाग) लमरा भाईंिर 

महानगरपालिकेस िैननक वतृ्पर,े साप्तादहके, पाक्षक्षके, दिवाळी अांक व मालसके इ. पुरवठा करणे. 
१५२ मा. आर्ुक्त सो . र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवविेि ेअविोकन करणे . ( भाांिार ववभाग ) लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका सन 2020 िी िैनांदिनी छपाई करणेबाबत. 
१५३ मा. आर्ुक्त सो . र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे . ( आरोग्र् ववभाग ) लमरा भाईंिर 

महानगरपालिका के्षरातीि पर्ाावरण सद्र्जस्थती अहवाि तर्ार करणे, प्रलसध्ि करणेबाबत. 
१५४ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा  अजग्नशमन ववभागाच्र्ा ठेका पध्ितीने ७० मजूर पुरवठा करणेकामी 

सद्र्जस्थतीत कार्ारत ठेकेिारास मुितवाढ िेणेबाबत.  
१५५ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे . (सावा. आरोग्र् ववभाग) िगुांधी नाशक व 

सॅनेटरी सादहत्र् वस्तु खरेिीबाबत. 
१५६ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे . (सावा. आरोग्र् ववभाग) िगुांधी नाशक व 

सॅनेटरी सादहत्र् वस्तु खरेिीबाबत. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
 
 
 

ददनाांक :-  ११/०३/२०२०  
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
िुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १६/०३/२०२०   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. १३ 

 

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

स्थायी समििी सदस्य/सदस्या, 
मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त ेकी, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी मा. स्थार्ी 

सलमती सभा शुक्रवार दि. २०/०३/२०२० रोजी सार्ांकाळी ४.०० 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.   

 

 

िा. सभापिी, स्थायी समििी याांच्या िान्यिेन े          (वासुदेव मिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

          मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

िा. स्थायी समििी सभा दद. २०/०३/२०२० सभा सिुना क्र. १३ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    
क्रिाांक 

ववषय 

--- िागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि -  ननरांक 
--- िध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अजा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे समितयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुक्िाांकडीि पि ेव कािकाज -   

१५७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीत आरक्षण क्र . १८४ लमरारोि रेल्वे स्टेशन जवळ लमरारोि (पू.) तसेि 
लमरारोि रेल्वे समाांतर रस्त्र्ावर स्कार् वॉक खािी (सब स्टेशन व स्कार् वॉक िँिीग जवळ ) रे्थीि 
वाहनतळ ठेका पध्ितीने िािववणे कामाच्र्ा ननवविेस मांजूरी लमळणेबाबत. 

१५८ साप्तादहक िेखा पररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 
१५९ पररवहन सेवेि ेसन २०१९-२० ि ेसुधाररत व सन २०२०-२१ ि ेमूळ अांिाजपरकास मांजूरी लमळणेबाबत. 
१६० अजग्नशमन ववभागाि ेसन २०१९-२० ि ेसुधाररत व सन २०२०-२१ ि ेमूळ अांिाजपरकास मांजूरी 

लमळणेबाबत.  
१६१ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेि े सन २०१९-२० ि ेसुधाररत व सन २०२०-२१ ि ेमूळ अांिाजपरकास 

मांजूरी लमळणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहिा व बािकल्र्ाण” + “अांध व अपांग” + “JNNURM” + “P” 
+ “वकृ्षप्राचधकरण” + “लशक्षण”) 

--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- समितयाांि ेककां वा उप समितयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
 
 
 

ददनाांक :-  १६/०३/२०२०  
 

(वासुदेव मिरवळकरú) 
नगरसचिव 

मिरा भाईंदर िहानगरपामिका 
 

 
 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    


