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ममरा भाइंदर मषानगरऩामऱका 
   मा. स्थायी शममती शभा दद. १२/०३/२०२१ 
 

 ममरा भाइंदर मषानगरऩामऱकेची मा. स्थायी शममती शभा ऴुक्रळार दद. १२/०३/२०२१ रोजी शभा शुचना 
क्र. १२ दद. ०५/०३/२०२१ रोजीच्या वळवयऩत्रिकेळरीऱ वळवयाांळर वळचार वळननमय करण्याशाठी ममरा भाइंदर 
मषानगरऩामऱका, स्ळ. इांददरा गाांधी भळन, मुख्य कायााऱय, दशुरा मजऱा, ऱाऱ बषादु्दर ऴास्िी शभागषृात दऩुारी 
३.०० ळा. शभा आयोजजत करण्याांत आऱी षोती.  
 शदर शभेच्या अध्यसस्थानी मा. वऩठाशीन अधधकारी श्री. ददनेऴ तेजराज जैन षे उऩजस्थत षोत.े शदर 
शभेश खाऱीऱ शदस्य उऩजस्थत षोत.े 

 

उऩजस्थत शदस्य – 
१. श्री. ददनेऴ तेजराज जैन   शभाऩती 
२. श्री. शांजय अनांत थेराड े   शदस्य 

३. श्री. राकेऴ रनतऴचांद्र ऴाष   शदस्य 

४. श्रीम. शुरेखा प्रकाऴ शोनार  शदस्या 
५. श्रीम. ळैऴाऱी गजेंद्र रकळी  शदस्या 
६. श्रीम. ऴानु जोराळर गोदषऱ  शदस्या 
७. श्रीम. शुननता रमेऴ जैन   शदस्या 
८. श्री. जयांतीऱाऱ गुरुनाथ ऩाटीऱ  शदस्य 

९. श्रीम. स्नेषा ऴैऱेऴ ऩाांड े   शदस्या 
१०. श्री. अननऱ ददळाकर शाळांत  शदस्य 

११. श्रीम. धगता षरीऴ ऩरदेऴी  शदस्या 
 

गैरषजर शदस्य –  
१. श्री. गेषऱोत षशमुख मोषनऱाऱ  शदस्य 

२. श्री. अऴोक शुयादेळ नतळारी  शदस्य 

३. श्री. शुरेऴ खांडऱेळाऱ   शदस्य 

४. श्री. एऱायश दमुमांग बाांड्या  शदस्य 

५. श्री. कमऱेऴ यऴळांत भोईर  शदस्य 

 

मा. शभाऩती :- 
 शधचळाांनी शभेच्या कामकाजाऱा शुरुळात कराळी.  
नगरशधचळ :- 

 ममरा भाईंदर मषानगरऩामऱकेची मा. स्थायी शममती शभा ऴुक्रळार दद . १२/०३/२०२१ रोजी दऩुारी 
०३.०० ळाजता ममरा भाईंदर मषानगरऩामऱका, स्ळ. इांददरा गाांधी भळन, मुख्य कायााऱय , दशुरा मजऱा, 
ऱाऱबषादरु ऴास्िी शभागषृात स्थायी शममती शभा शुचना क्र. १२ मधीऱ प्रकरणाांळर वळचार वळननमय 

करण्याशाठी आयोजजत करण्याांत येत आषे. प्रकरण क्र . ८५, ऩररळषन शेळेच ेशन २०२०-२१ च ेशुधाररत ळ 
शन २०२१-२२ च ेमूल अांदाजऩि काश मांजुरी ममलणेबाबत . प्रकरण क्र . ८६, अजननऴमन वळभागाच ेशन 
२०२०-२१ च ेशुधाररत ळ शन २०२१-२२ च ेमूल अांदाजऩिकाश मांजुरी ममलणेबाबत . प्रकरण क्र. ८७, ममरा 
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भाईंदर मषानगरऩामऱकेच ेशन २०२०-२१ च ेशुधाररत ळ शन २०२१-२२ च ेमूल अांदाजऩिकाश मांजुरी 
ममलणेबाबत. (“अ” + “क” + “मदषऱा ळ बाऱकल्याण ” + “अांध ळ अऩांग ” + “JNNURM” + “P” + 
“ळसृप्राधधकरण” + “मऴसण”)  
राकेऴ ऴाष :- 
 शन २०२०-२१ च ेशुधाररत ळ शन २०२१-२२ च ेमूल अांदाजऩिका तीऱ काषी ऱेखा मऴवाकाची 
शवळस्तर मादषती षोऊन चचाा करळयाची अशल्याने शदरची शभा तषकुब करण्यात येत आषे . शदरची शभा 
मांगलळार दद. १६/०३/२०२१ रोजी शकाली ११.०० ळाजता आयोजजत करण्यात याळी अशा मी ठराळ माांडत 
आषे. 
अननऱ शाळांत :- 
 माझ ेअनुमोदन आषे. 
शभा तषकुब ठराळ क्र. ७० :- 
 शन २०२०-२१ च ेशुधाररत ळ शन २०२१-२२ च ेमूल अांदाजऩिका तीऱ काषी ऱेखा मऴवाकाची 
शवळस्तर मादषती षोऊन चचाा करळयाची अशल्याने शदरची शभा तषकुब करण्यात येत आषे . शदरची शभा 
मांगलळार दद. १६/०३/२०२१ रोजी शकाली ११.०० ळाजता आयोजजत करण्यात याळी अशा मी ठराळ माांडत 
आषे. 

शुचक :- श्री. राकेऴ ऴाष   अनुमोदन :- श्री. अननऱ शाळांत 
ठराळ शळाानुमते मांजूर 

 
शषी/- 

शभाऩती 
स्थायी शममती 

ममरा भाईंदर मषानगरऩामऱका 
मा. शभाऩती :- 
 आजची शभा शांऩऱी अशे मी जादषर करतो.  
 

(शभा शांऩण्याची ळेल द.ु ३.१५ ळाजता) 
 

 

 

 
 

शषी/- 
शभाऩती 

स्थायी शममती 
ममरा भाईंदर मषानगरऩामऱका 

 
 


