
भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २८/०४/२०२०   
मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०१ 
 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त े की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी            

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार  दि. ३०/०४/२०२०  रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

रे्त आहे. तरी सिर सभेस उपजस्थत रहावे, दह ववनांती  

 

 
मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

 

मा. वविषे स्थायी सलमिी सभा दद. ३०/०४/२०२०  सभा सुिना क्र. ०१ ववषय पत्रिका 
 
 
 
 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

०१ पावसाळ्र्ापूवी नािे सफाई कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजुरी लमळणेबाबत.  
 

 

 

 

 

 

ददनाांक :- ३०/०४/२०२० 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 
 

(अिोक तिवारी) 
सभापिी 

स्थायी सलमिी 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :-  ०६/०५/२०२०   
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०२ 
 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा सोमवार  दि. ११/०५/२०२०  रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े     (वासुदेव लिरवळकरú) 
नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. ११/०५/२०२०  सभा सुिना क्र. ०२ ववषय पत्रिका 
 
 
 
 

 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – ननरांक 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

०२ महानगरपालिका आस्थापनेवरीि ठोक मानधनावरीि तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असणाऱ्र्ा 
िघुटांकिेखक र्ाांच्र्ा नेमणूकीि ेनवीकरण करणेबाबत. 

०३ प्रिांबबत िेखापररक्षण पूणा करणेसाठी लमरा भाईंिर महानगरपालिकेतीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा 
स्वरुपात कार्ारत असिेिे सेवाननवतृ्त अचधकारी र्ाांच्र्ा नेमणूकीस मुितवाढ िेणेबाबत. 

०४ मौजे उत्तन घनकिरा प्रकल्पाच्र्ा जागेतीि बार्ोमार्ननांग प्रक्रक्रर्ा करणे कामाकरीता नेमिेल्र्ा 
व्र्वस्थापन प्रकल्प सल्िागार र्ाांना फी अिा करणेस प्रशासकीर् व आचथाक मान्र्ता िेणे. 

०५ भाईंिर पजचिम लसध्िीववनार्क मागाािी (बेकरी िेन ) रुां िी ननजचित करणेबाबत वविार ववननमर् करुन 
ननणार् घेणे. 

०६ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
०७ ववववध ववकास कामाांच्र्ा नोंिी कॉम्प्र्ुटराईंन्ड बार्डीांग करुन मोजमाज पुजस्तका तर्ार करणेच्र्ा 

कार्ापध्ितीस मान्र्ता िेणेबाबत. 
०८ मा. आर्ुक्त सो . र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा व मांजूर ननवविाि ेअविोकन करणेबाबत . (सावा. बाांधकाम 

ववभाग) 
०९ लमरा भाईंिर महानगरपालिका ववववध ववभागाांसाठी टोनर व काटेज पुरवठा करणे , ववनामुल्र् वप्रांटर 

पुरवठा करणे व वप्रांटरिी िेखभाि िरुुस्ती ववनामुल्र् करणेकामी ननवविेि ेअविोकन करणे . (सांगणक 
ववभाग) 

१० Post Implementation Support Service, Customization and new development for 
property tax and water tax application कामी मुिवाढीि ेअविोकन करणे. (सांगणक ववभाग) 

 िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 

 

 

ददनाांक :- ०६/०५/२०२० 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

(अिोक तिवारी) 
सभापिी 

स्थायी सलमिी 



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १७/०६/२०२० 
मा. स्थार्ी सलमती सभा 

सभा सूिना क्र. ०३ 
 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा सोमवार दि. २२/०६/२०२० रोजी सकाळी ११.०० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

 

 
मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. २२/०६/२०२०  सभा सुिना क्र. ०३ ववषय पत्रिका 
 
 
 
 

 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – ननरांक 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

११ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि महानगरपालिकेच्र्ा मािकीच्र्ा स्मशानभूमीमध्रे् जळावू 
िाकडाांिा पुरवठा कामाच्र्ा ननवविेतीि िरास मांजूरी लमळणेबाबत. 

१२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि ववववध उद्र्ानात खेळणी , बेंिसे, व्र्ार्ामाि ेसादहत्र् पुरवठा करुन 
बसववणे व जुनी खेळणी िरुुस्ती करणेकामी मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविेबाबत. 

१३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका उद्र्ान व वकृ्ष प्राचधकरण ववभागाकरीता िािमाती , शणेखत व सफेि 
रेती पुरवठा करणेकामी E-Tendering On-Line पध्ितीने मागवविेल्र्ा वावषाक ननवविेबाबत. 

१४ लमरारोड (पूवा) लमरा एम .आर्.डी.सी. रे्थीि पांवप ांग स्टेशनिी वावषाक िेखभाि / िरुुस्ती करणे कामास 
आचथाक व प्रशासकीर् मान्र्ता मांजूरी लमळणेबाबत. 

१५ भाईंिर (पूवा) रे्थीि फाटक जिकुां भ रे्थनू लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीतीि नागरीकाांना 
टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करणे (खाजगी टँक रिा प्रनतफेरा िर ननजचित करुन पाणी पुरवठा करणे ) 
कामास ननवविा मांजूरी लमळणेबाबत. 

१६ मनपा क्षेरात पावसाळ्र्ा िरम्पर्ान सखळ भागात सािणारे पावसाि ेपाणी उपसा करणेकामी भाड्र्ाने 
10HP/15HP क्षमतेि ेपांप पुरवठा करणे कामाच्र्ा ननवीिेतीि िरास मांजूरी लमळणेबाबत. 

१७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका कार्ाक्षेरातीि मोकाट कुर ेव मोकाट माांजराांवर ननबबाजीकरण व िसीकरण 
करणे, जखमी कुर ेव माांजराांवर उपिार करणे तसेि वपसाळिेिे कुर ेव माांजरे र्ाांिा बांिोबस्त करणे 
कामाच्र्ा ननवविेबाबत. 

१८ वाहने वाहनिािकासह इांधनासह (सांपूणा सेवा) भाड्र्ाने घेणर्ाच्र्ा वावषाक ननवविेस मुितवाढ िेणेबाबत. 
१९ लमरा भाईंिर महानगरपालिके च्र्ा ववववध ववभागातीि वाहनाांवर ठेका पध्ितीने वाहनिािक पुरवठा करणे 

कामाच्र्ा ननवविेस मुितवाढ िेणे. 
२० ननवीिाांना मान्र्ता िेणे. (फेरप्रस्ताव) (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
२१ ननवीिाांना मान्र्ता िेणे. (वाहन ववभाग) 
२२ शासकीर् सांिेश प्रसार ननर्माविी २०१८ नुसार वतृ्तपराांना फेरा पध्ितीने जादहराती ववतरीत करणेबाबत. 
२३ लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीतीि कोववड – 19 सांसगा व र्ावर केिेल्र्ा उपार्र्ोजनाांबाबत 

आढावा घेणे. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 

ददनाांक :- १७/०६/२०२० 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 



  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०८/०७/२०२० 

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०४ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा गुरुवार दि. ०९/०७/२०२० रोजी िपुारी १२.३० 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. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    

 
  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

मा. वविषे स्थायी सलमिी सभा दद. ०९/०७/२०२०  सभा सुिना क्र. ०४ ववषय पत्रिका 
 
 
 
 
 

 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

२४ कोरोना ननर्ांरणासाठी वैद्र्कीर् व इतर बाबी खरेिीसाठी आर्ुक्ताांना महाराष्ट्र महानगरपालिका 
अचधननर्म अनुसूिी “ड” मधीि प्रकरण ५ किम (२) (२) अांतगात प्राचधकृत करणेबाबत. 

२५ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वैद्र्कीर् ववभागाकरीता आवचर्क औषधे , सजजाकि मटेररर्ि , 
िॅब मटेररर्ि खरेिी करणेकामी मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत. 

२६ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वैद्र्कीर् ववभागाकरीता आवचर्क डासनाशके व अळीनाशके 
खरेिी करणेकामी मागववणर्ात आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ददनाांक :-  ०८/०७/२०२० 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 
 

  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १३/०८/२०२० 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०५ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा सोमवार दि. १७/०८/२०२० रोजी िपुारी १२.३० 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. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  



 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. १७/०८/२०२०  सभा सुिना क्र. ०५ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि –  
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

२७ श्री. आरमुगम मणीकम, सफाई कामगार र्ाांि ेअवपि अजाावर ननणार् घेणे. 
२८ अजननशमन ववभागाकरीता ९० मी. उांिीि ेटना एररर्ि िॅडर ्िॅटफॉमा (ए.एि.पी.) वाहन खरेिी करणेबाबत. 
२९ सन २०२०-२१ र्ा ववत्तीर् वषाात महानगरपालिका अचधकारी / कमािारी वगा १ ते ४ करीता छत्र्र्ा, रेनकोट व 

गमबूट वस्तुरुपी लमळणाऱ्र्ा िाभाि ेहस्ताांतर , रोख स्वरुपात थेट िाभार्थर्ाांच्र्ा थेट बँक खात्र्ात जमा 
करणेकामी मान्र्ता लमळणेबाबत. 

३० लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि उद्र्ाने , मैिान,े स्मशाने व िभुाजके र्ाांिी ननगा व िेखभाि इत्र्ािी 
कामे २ वषा कािावधी करीता करणेकरीता E-Tendering On -Line पध्ितीने मागवविेल्र्ा ननवविेबाबत . 
(Tender ID :- 2020_MBMC_580908_1)  

३१ लमरा भाईंिर महानगरपालिका Cloud Computing Policy - Empanelment of Cloud Service 
Providers and Guidelines for Government organization कामाबाबत. 

३२ रमैालसक जमा खिाािा माहे ऑक्टोबर २०१८ ते डडसेंबर २०१८ व जानेवारी २०१९ ते मािा २०१९ र्ा 
कािावधीिा एकबरत िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 

३३ मा. आर्ुक्त सो. र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा प्रस्तावाांि ेअविोकन करणे. (सावा. आरोनर् ववभाग) 
लमरा भाईंिर महानगरपालिका आरोनर् ववभागािी वाहने जी .पी.एस. र्ांरणेद्वारे िेखरेख व ननर्ांरण ठेवणे 
कामी व्ही. टी. एस. व सफाई कमािारी र्ाांिी िैनांदिन हजेरी घेणेकरीता आधार नोंिणीकृत मलशनद्वारे हजेरी 
घेणेकामी वेब व मोबाईि ॲ्िीकेशन तर्ार करणेबाबत. 

३४ महानगरपालिका पररसरातीि दिव्र्ाांग व्र्क्तीांिी र्ािी अविोकनाथा सािर करणेबाबत. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 
ददनाांक :- १३/०८/२०२० 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 
  



 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २५/०९/२०२० 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०६ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा मांगळवार दि. २९/०९/२०२० रोजी सकाळी ११.३० वाजता लमरा भाईंिर 

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

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

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

 

 
मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. २९/०९/२०२०  सभा सुिना क्र. ०६ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि –  
३५ दि. १६/०३/२०२०, दि. २०/०३/२०२०, दि. ३०/०४/२०२०, दि. ११/०५/२०२० व दि. २२/०६/२०२०,           

दि. २६/०६/२०२० (दि. २२/०६/२०२० रोजीिी तहकुब सभा ), दि. ०९/०७/२०२० व दि. १७/०८/२०२०  
रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभाांि ेइनतवतृ्ताांत कार्म करणे. 

--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

३६ लमरा भाईंिर महानगरपालिका समाजववकास ववभागा अांतगात लशक्षण ववभागात कार्ारत काळजीवाहक 
र्ाांना मुितवाढ िेणेबाबत. 

३७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरातीि बाांधकाम व ननष्ट्कासन कािऱ्र्ाि े (Construction & 
demolation waste (C&D)) सांकिन, वाहतुक, पुनािक्रीकरण करणे कामाांच्र्ा िराांना मान्र्ता 
िेणेबाबत. 

३८ लमरा भाईंिर महानगरपालिका Cloud Computing Policy- Empanelment of Cloud Service Providers 
and Guidelines for Government organization कामाबाबत. (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . १७/०८/२०२० 
रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. ३१) 

३९ साकेत ते हटकेश पर्ांतिी क्रफडरमेन जिवादहनीिी वावषाक िेखभाि व िरुुस्ती करणे कामाच्र्ा ननवीिेिा मांजुरी 
लमळणेबाबत. 

४० लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीतीि घोडबांिर रस्ता UTWT पध्ितीने कॉक्रीटीकरण करणे 
कामाबाबत. 

४१ ननवीिाांना मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
४२ मा. आर्ुक्त र्ाांनी लशफारस केिेल्र्ा ननवीिेि ेअविोकन करणे. 

लमरा भाईंिर महानगरपालिकेस वववीध प्रकारि ेबोडा-बॅनर, नेम्िेट व फिक इ. पुरवठा करणे. 
४३ कोववड-19 कामी ई -िोकापाण सोहळा कार्ाक्रमासाठी (HD Camera , Photo, HD Video Mixer व 

इतर काम) करणेकामी िरपरकाि ेअविोकन करणे. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक   

 
 

 
ददनाांक :- २५/०९/२०२० 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०८/०२/२०२१ 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०७ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. १२/०२/२०२१ 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.   

 

 
मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मा. स्थायी सलमिी सभा दद. १२/०२/२०२१  सभा सिुना क्र. ०७ ववषय पत्रिका 

 

प्रकरण क्र.  ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – तनरांक 
४४ दि. २९/०९/२०२० रोजीच्र्ा मा. स्थार्ी सलमती सभेि ेइनतवतृ्ताांत कार्म करणे. 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांिे ठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पिे व कामकार् -  

४५ डार्िेलसस मलशन थेट उत्पािक कां पनी म.े ननप्रो मेडीकि (इांडडर्ा) प्रा.लि. र्ाांिकेडून खरेिी करणेबाबत. 
४६ सन २०१८-१९ र्ा ववत्तीर् वषाातीि, वावषाक जमा खिाािा िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत. 
४७ सा्ताहीक िेखापररक्षण अहवाि सािर करणेबाबत.  
४८ श्री. क्रकशोर िेवविास िेशमुख , शाखा अलभर्ांता (मॅकेननकि) सेवाननवतृ्त अलभर्ांता र्ाांिी सेवा करार पध्ितीने 

केिेिी मुित सांपुष्ट्टात आल्र्ाने त्र्ाांच्र्ा ०६ मदहन्र्ाांसाठी ननर्ुक्तीि ेनववकरण करणेबाबत. 
४९ महानगरपालिका आस्थापनेवरीि ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असणाऱ्र्ा िघुटांकिेखक र्ाांच्र्ा 

नेमणुकीि ेनवीकरण करणेबाबत. 
५० वैद्र्कीर् आरोनर् ववभागात ठोक मानधनावर तात्पुरत्र्ा स्वरुपात कार्ारत असिेल्र्ा बहुउद्िेशीर् आरोनर् 

कमािारी र्ाांच्र्ा ननर्ुक्तीि ेनववकरण करणेबाबत.  
५१ श्री. आरमुगम मणीकम , सफाई कामगार र्ाांि ेअवपि अजाावर ननणार् घेणे . (मा. स्थार्ी सलमती  सभा दि . 

१७/०८/२०२० रोजीि ेतहकुब प्रकरण क्र. २७) 
५२ लमरा भाईंिर महानगरपालिका आस्थापनेवरीि स्थार्ी अचधकारी /कमािारी र्ाांना ग्रुप वैद्र्कीर् ववमा िागू 

करणेबाबत. 
५३ श्री. शैिेश लशांिे, कननष्ट्ठ अलभर्ांता र्ाांच्र्ा अपीिावर वविार ववननमर् करुन ननणार् घेणे. 
५४ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा ितुथाशे्रणी कमािारी तसेि वाहनिािक कमािाऱ्र्ाांना िर िोन वषाांनी लशिाईसह 

गणवेश पुरवठा वस्तुरुपात लमळणाऱ्र्ा िाभाि ेहस्ताांतर, रोख स्वरुपात थेट िाभार्थर्ाांच्र्ा थेट बँक खात्र्ात जमा 
करणेबाबति ेधोरण ननजचित करणेस मान्र्ता लमळणेबाबत . 

५५ लमरा भा ईंिर महानगरपालिकेच्र्ा अजननशमन ववभागात ठेका पध्ितीने ७० मजूर पुरवठा करणेकामी 
सद्र्जस्थतीत कार्ारत असिेल्र्ा ठेकेिारास मुितवाढ िेणेबाबत आचथाक मांजूरी लमळणेबाबत. 

५६ स्वच्छ सव्हेक्षण 2021 करीता मे . KPMG Advisory Services Pvt . Ltd. र्ाांिी ननर्ुक्ती करणेबाबत 
महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म प्रकरण 5(2)(2) अन्वरे् अविोकनाथा 

५७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका उद्र्ान व वकृ्षप्राचधकरण ववभागाकरीता Gem Portal द्वारे 2 नग पाणर्ाि े
नववन टँकर खरेिी करणे.  

५८ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेच्र्ा वैद्र्कीर् आरोनर् ववभागाकरीता भाडतेत्वावर (५ वषााच्र्ा कािावधीकरीता) १० 
लमनी टेम्पपो , (जेट स्प्रे , वाहन िािक , इांधन व इतर सादहत्र्सह ) उपिब्ध करुन िेणेकरीता मागववणर्ात 
आिेल्र्ा ननवविाांि ेिर मांजूर करणेबाबत. 

५९ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
६० ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६१ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६२ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६३ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६४ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूर केिेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणेबाबत. (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
६५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका ववववध ववभागातीि वावषाक सांगणक िेखभाि िरुस्ती करणेकामी ननवविेि ेव 

मुितवाढीि ेअविोकन करणे. 
६६ महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म किम 67(3)(क) अन्वरे् कोववड -19 अांतगात केिेल्र्ा खिाािे  प्रनतवतृ्त 



सािर करणेबाबत. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पिे 
--- सलमतयाांिे ककां वा उप सलमतयाांिे अहवाि – तनरांक  

ददनाांक :-  ०८/०२/२०२१ 

 
(वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १७/०२/२०२१ 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०८ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त े की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा सोमवार दि. २२/०२/२०२१ रोजी िपुारी १२.३० 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. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मा. स्थायी सलमिी सभा दद. २२/०२/२०२१  सभा सिुना क्र. ०८ ववषय पत्रिका 

 
 

प्रकरण 

क्र.  ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – तनरांक 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

६७ भाईंिर (प.) रे्थीि उत्तन रोडवरीि डोंगरी आईस फॅक्टरी ते तिाव (बोजीस र्ाांि ेघर पर्ांत) बबडािी 
जिवादहनी पुरववणे व अांथरणे (अांिाजजत रक्कम रु . ४१,९९,७००/-) र्ा कामाच्र्ा ननवविेस मांजूरी 
लमळणेबाबत. 

६८ अजननशमन ििाच्र्ा एररर्ि िॅडर ्िॅटफॉमा (टी.टी.एि.) र्ा वाहनाि ेअत्र्ावचर्क स्पेअर पाटास व 
इतर सादहत्र् खरेिी करणेबाबात. 

६९ लमरा भाईंिर महानगरपालिका हद्िीत मौजे नवघर सव्हे क्र . ३८७/२, ७ (जुना) १५८/२,७ (नववन) र्ा 
जागेतीि आरक्षण क्र .२६४ अे रे्थीि वाहनतळ ठेका पध्ितीने िािववणे कामाच्र्ा ननवविेस मांजूरी 
लमळणेबाबत. 

७० लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात घोडबांिर रे्थे श्री . छरपती लशवाजी महाराज र्ाांिा ३० फुट उांि 
आचवारुढ पुतळा बसववणे कामाच्र्ा ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत. 

७१ ववववध कामाांच्र्ा ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
७२ ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (ववद्र्ुत ववभाग) 
७३ ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत . (मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . १२/०२/२०२१ रोजीि ेप्रकरण क्र .६१ 

फेरसािर) (सावा. बाांधकाम ववभाग) 
७४ मा. आर्ुक्त र्ाांनी मांजूरी दििेल्र्ा ननवविाांि ेअविोकन करणे. (पाणी पुरवठा ववभाग) 
७५ लमरा भाईंिर महानगरपालिका प्रभाग सलमती कार्ाािर् क्र . १ ते ६ व नगररिना ०८ mbps 

Internet Leaseline कामी ननवविेि े(िोन वषा कािावधीकरीता) अविोकन करणे. 
७६ मान्र्ता प्रा्त जादहरात र्ािीत वतृ्तपराांिा नव्र्ाने समावेश व िरवाढ /शे्रणीवाढ िागू करणेकामी   

मा. स्थार्ी सलमती सभेमध्रे् ववषर्ाि ेअविोकन करणेबाबत. 
७७ लमरा भाईंिर महानगरपालिका मुख्र् कार्ाािर् , सवा प्रभाग कार्ाािर् , ववभागीर् कार्ाािर्, िवाखाने, 

हॉस्पीटि िोकि एररर्ा नेटवका ने जोडणेकामी ननवविेि ेअविोकन करणे. 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक  
 
 

ददनाांक :- १७/०२/२०२१ 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  



(अिोक तिवारी) 
सभापिी 

स्थायी सलमिी 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- १८/०२/२०२१   
 

मा. ववशषे स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ०९ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

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

स्थार्ी सलमती सभा बुधवार  दि. २४/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० 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. वपठासीन अचिकारी याांच्या मान्यिेन े             (वासुदेव लिरवळकर ú) 
नगरसचिव 

             लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

सोबत :- 
१) ननवडणूक कार्ाक्रम 
२) नामननिेशन पर 

 

 
 
           
 

 

 

                                                                                 

 

 

.                    



 

 
 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

मा. वविषे स्थायी सलमिी सभा दद. २४/०२/२०२१ सभा सुिना क्र. ०९ ववषय पत्रिका 
 

प्रकरण    

क्रमाांक 

ववषय 

७८ महाराष्ट्र महानगरपालिका अचधननर्म मधीि किम २१ पोटकिम (१) अन्वरे् मा . स्थार्ी 
सलमतीवर असणाऱ्र्ा सिस्र्ाांपैकी एका सिस्र्ािी एक वषााकरीता सभापती स्था र्ी सलमती 
म्पहणून नेमणूक करणेबाबत. 

 
 
 

 
 
 

ददनाांक :- १८/०२/२०२१   
 

(वासुदेव लिरवळकरú) 
नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 
  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- २२/०२/२०२१ 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. १० 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त े की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. २६/०२/२०२१ रोजी सकाळी ११.३० 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.   

 

 
मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े            (वासुदेव लिरवळकर ú) 

नगरसचिव 

 लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
  



 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. २६/०२/२०२१  सभा सिुना क्र. १० ववषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण 

क्र.  
ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – तनरांक 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

७९ ननवविाांना मांजूरी लमळणेबाबत. (ववद्र्ुत ववभाग) 
८० लमरा भाईंिर महानगरपालिका क्षेरात घोडबांिर रे्थे श्री . छरपती लशवाजी महाराज र्ाांिा ३० फुट उांि 

आचवारुढ पुतळा बसववणे कामाच्र्ा ननवविेस मान्र्ता िेणेबाबत . ( मा. स्थार्ी सलमती सभा दि . 
२२/०२/२०२१ रोजीि ेप्रकरण क्र. ७० फेरसािर) 

८१ प्रनतवतृ्त सािर करणेबाबत. (वैद्र्कीर् आरोनर् ववभाग) 
--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक  
 
 
 

 
ददनाांक :- २२/०२/२०२१ 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०१/०३/२०२१ 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. ११ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त े की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्रवार दि. ०५/०३/२०२१ रोजी सकाळी ११.०० 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. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े (वासुदेव लिरवळकरú) 
नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 
     
  



 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. ०५/०३/२०२१  सभा सिुना क्र. ११ ववषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण 

क्र.  
ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – तनरांक 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

८२ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेि ेसन २०२०-२१ ि ेसुधाररत व सन २०२१-२२ ि ेमूळ अांिाजपरक मा . 
स्थार्ी सलमतीस सािर करणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहिा व बािकल्र्ाण ” + “अांध व अपांग ” + 
“JNNURM” + “P” + “वकृ्षप्राचधकरण” + “लशक्षण”) 

८३ पररवहन सेवेि ेसन २०२०-२१ ि ेसुधाररत व सन २०२१-२२ ि ेमूळ अांिाजपरक मा . स्थार्ी 
सलमतीस सािर करणेबाबत. 

८४ अजननशमन ववभागाि े सन २०२०-२१ ि ेसुधाररत व सन २०२१-२२ ि ेमूळ अांिाजपरक मा . स्थार्ी 
सलमतीस सािर करणेबाबत.  

--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक  
 
 
 
 

 
ददनाांक :-  ०१/०३/२०२१ 

 
(वासुदेव लिरवळकरú) 

नगरसचिव 

लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  



लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
मुख्य कायाािय, भाईंदर (प.) 

 

महापालिका सचिव कार्ाािर्, 

दिनाांक :- ०५/०३/२०२१ 

मा. स्थार्ी सलमती सभा 
सभा सूिना क्र. १२ 

 

प्रति, 
सन्मा. श्री./श्रीमिी ........................................................... 

स्थायी सलमिी सदस्य/सदस्या, 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 
 

  र्ा सुिनेद्वारे आपणाांस कळववणर्ाांत रे्त े की, लमरा भाईंिर महानगरपालिकेिी          

मा. स्थार्ी सलमती सभा शुक्र वार दि . १२/०३/२०२१ रोजी िपुारी ०३.०० 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.   

 

 

 

 
मा. सभापिी, स्थायी सलमिी याांच्या मान्यिेन े 

 

 
     
  



 
लमरा भाईंदर महानगरपालिका 

 

मा. स्थायी सलमिी सभा दद. १२/०३/२०२१  सभा सिुना क्र. १२ ववषय पत्रिका 
 
 

प्रकरण 

क्र.  
ववषय 

--- मागीि सभाांि ेइतिवतृ्ाांि – तनरांक 
--- मध्य/प्रश्न (इांटरवप्रिेिन्स) – तनरांक  

--- ववनांिी अर्ा – तनरांक 

--- पररवहन व वविषे सलमतयाांि ेठराव – तनरांक 

--- आयुकिाांकडीि पि ेव कामकार् -  

८५ पररवहन सेवेि ेसन २०२०-२१ ि ेसुधाररत व सन २०२१-२२ ि ेमूळ अांिाजपरका स मांजुरी 
लमळणेबाबत. 

८६ अजननशमन ववभागाि े सन २०२०-२१ ि ेसुधाररत व सन २०२१-२२ ि ेमूळ अांिाजपरका स मांजुरी 
लमळणेबाबत. 

८७ लमरा भाईंिर महानगरपालिकेि ेसन २०२०-२१ ि ेसुधाररत व सन २०२१-२२ ि ेमूळ अांिाजपरका स 
मांजुरी लमळणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदहिा व बािकल्र्ाण” + “अांध व अपांग” + “JNNURM” + 
“P” + “वकृ्षप्राचधकरण” + “लशक्षण”) 

--- िासनाकडीि ककां वा िासकीय अचिकाऱयाांकडीि पि े

--- सलमतयाांि ेककां वा उप सलमतयाांि ेअहवाि – तनरांक  
 
 

 
ददनाांक :-   ०५/०३/२०२१ 

 

 

 
 


