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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  
िपंपरी १८. नगरसिचव कायार्लय 

            बमांक : नस/४/कािव/५५३/२०१३ 
            िदनांक : १४ / ०६ / २०१३ 
 
ूित, 
 
मा........................ 
सदःय, िवधी सिमती, 
िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका, 
िपंपरी - ४११ ०१८. 
 
  िवषय  :-  िपपंरी िचंचवड महानगरपािलकेच्या मा. िवधी सिमतीची सभा  

        िदनांक २१/०६/२०१३ रोजी आयोिजत केलेबाबत ....  
 

 
महोदय / महोदया,  
 
  िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा. िवधी सिमतीची पािक्षक सभा शुबवार 

िदनांक २१/०६/२०१३ रोजी दपुारी ३.०० वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारतीमधील 

महापौर मधकुरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे.  सोबत सभेची 

कायर्पिऽका जोडली आहे.  सभेस आपण उपिःथत रहावे ही िवनतंी.  

              आपला िव ास,ू 
 
     

  
ूत :  १) सवर् संबंिधत शाखाूमखु व शाखािधकारी 
 २) कायार्लयीन नोटीस बोडर् 
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िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,िपंपरी १८. 
मा.िवधी सिमती सभा 

 
कायर्पिऽका बमांक २ 

 
िदनांक : २१/०६/२०१३                    वेळ : दपुारी ३.०० वा. 
 
 
  िपंपरी िचचंवड महानगरपािलकेच्या मा. िवधी सिमतीची पािक्षक सभा शुबवार 

िदनांक २१/०६/२०१३ रोजी दपुारी ३.०० वा. महानगरपािलकेच्या ूशासकीय इमारती मधील 

महापौर मधकुरराव रामचिं पवळे सभागहृात आयोिजत करणेत आली आहे.  सभेत खालील 

कामकाज होईल. 

---------- 
 

अ) िदनांक ०५/०४/२०१३, ०८/०४/२०१३ रोजी झाले या सभेचा ( कायर्पिऽका ब. 
२२ ) सभावृ ांत कायम करणे. 

      ब) िदनांक ०७/०६/२०१३ रोजी झाले या सभेचा (िवशेष सभा) ( कायर्पिऽका ब. १ )  

सभावृ ांत कायम करणे. 
 ---------- 

 
िवषय बमांक १) िचंचवड ूभाग ब.२२ चाफेकर चौक िचंचवड येथील चाफेकर बंधुंचे नवीन  

        पुतळे उभारणेकामी र.रु. ५०,००,०००/- चे पुवर्गणनापऽकास व त्याूमाणे 
  काम करण्यास ूशासकीय मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक २) िचंचवड ूभाग ब. २२ चाफेकर चौक येथील चाफेकर बंधंुचे नवीन  
   पुतळयासाठ  चवथरा उभारणेकामी र.रु. ५०,००,०००/- चे पुवर्गणनापऽकास 
   व त्याूमाणे काम करण्यास ूशासकीय मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक ३) ौी.जंुधारे ानदेव रामचंि, उपअिभयतंा, ःथापत्य यांना पे बँड र.रु.  
१५६०० - ३९१०० मेड पे र.रु.६६०० या वेतनौणेीमध्ये कायर्कारी अिभयंता, 

               ःथापत्य या पदावर पदोन्नतीने नेमणुक देण्यास मा.महापािलका सभेकडे  
               िशफारस करणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक ४) ौी.अशोक मुढें, सहाय्यक आयु  यांना ूितिनयु ीच्या अटी व शत नुसार 
               िद. १/०९/२०१२ पासनु पुढे शासन सेवेतील अिधकारी नव्याने 
               महानगरपािलकेमध्ये सहाय्यक आयु  या पदावर रुजु होई पयतच्या  
               कालावधीकरीता मदुतवाढ देण्यास मान्यता देणेकामी मा.महापािलका  
               सभेकडे िशफारस करणेबाबत िवचार करणे. 
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िवषय बमांक ५) ौी.शहाजी पवार, सहाय्यक आयु  यांना ूितिनयु ीच्या अटी व शत नुसार 
               िद. २३/०३/२०१२ पासुन पुढे शासन सेवेतील अिधकारी नव्याने महानगर-  
               पािलकेमध्ये सहाय्यक आयु  या पदावर रुजु होईपयतच्या कालावधीकरीता 
               मदुतवाढ देण्यास मान्यता देणेकामी मा.महापािलका सभेकडे िशफारस  
               करणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक ६) मनपाच्या पुनावळे येथील पाण्याची टाकी भरणे करीता पंिपगं मिशनरी  
बसिवणे व २२ के.व्ही सबःटेशन उभारणेकामी र.रु.७६,००,०००/- चे 
पुवर्गणनापऽकास व त्याूमाणे काम करणेस ूशासकीय मान्यता देणेकामी  
मा.महापािलका सभेकडे िशफारस करणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक ७) ूभाग ब.१८ िकवळे मामडु  येथील अनािधकृत बांधकामे काढणेकामी  
मिशनरी पुरिवणेकामी र.रु. २४,००,०००/- चे पुवर्गणनापऽकास व 
त्याूमाणे काम करणेस ूशासकीय मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक ८) ूभाग ब.१८ िकवळे मधील मामडु  प रसरातील रःते खडीमरुुमाचे  
करणेकामी र.रु.४०,००,०००/- चे पुवर्गणनापऽकास व त्याूमाणे काम 
करणेस ूशासकीय मान्यता देणेबाबत िवचार करणे. 

 

िवषय बमांक ९) मनपाच्या पयर्टन िवकास आराखडयांतगर्त मोरवाडी सव्ह ब. १५०, १५१, 
               १५२ येथे उ ानासाठ च्या आरक्षीत जागेतील बहुउ ेशीय कलाकि 
               उभारणेकामी र.रु.५९,००,००,०००/- ( अक्षरी र.रु.एकोणसाठ कोटी फ ) चे  

   पुवर्गणनापऽकास व त्याूमाणे काम करणेस ूशासकीय मान्यता देणेकामी  
मा.महापािलका सभकडे िशफारस करणेबाबत िवचार करणे. 

 

 
.         

िपंपरी िचचंवड महानगरपािलका,  

िपंपरी १८. नगरसिचव कायार्लय 

बमांक : नस/४/कािव/५५३/२०१३ 

िदनांक : १४/०६/२०१३ 
 
िटप - ूःततु कायर्पिऽकेवरील िवषयांची िवषयपऽे ( डॉके स) नगरसिचव कायार्लयात  
      वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


