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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर - ४११ ०१८. नगरसिचव कायालय, 
मांक  -  नस/८/का व/८६८/२०१४ 

दनांक - ०२/०५/२०१४ 
 

ित, 
 मा............................................, 
 सद य, थायी सिमती, 
 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
 पंपर  - ४११ ०१८.  

 
 

वषय - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सभा 
 दनांक - ०६/०५/२०१४ रोजी आयो जत केले बाबत.... 

 
 

महोदय/महोदया, 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, दनांक 

०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 

मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सोबत सभेची कायप का जोडली 

आहे. सभेस आपण उप थत रहावे, ह  वनंती. 
 
 

 

आपला व ास,ू 

 
नगरसिचव  

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८. 

 
 
 

त- १)  सव संबंिधत शाखा मुख व शाखािधकार  

 २)  कायालयीन नोट स बोड 
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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, पंपर  - ४११ ०१८. 
मा. थायी सिमती 

कायप का मांक - ११३ 
 

दनांक - ०६/०५/२०१४        वेळ - सकाळ  ११.०० वाजता 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची सा ा हक सभा मंगळवार, 
दनांक ०६/०५/२०१४ रोजी सकाळ  ११.०० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज होईल. 

 

वषय मांक-१) मनपा या थाप य वभागाकड ल  िन.नो. .अ मु यालय/HO/१८/२०१३-१४ मधील 
अ. .१५ अ वये, भाग .१७ मधील लोकमा य हॉ पीटल चौक ते रे वे लाईन 
पयत या र यास काँ टचा र ता दभाजक करणेकामी मेु . झम ए टर ायजस 
(िन.र. .२७,९७,८७०/- (अ र  र. .स ावीस लाख स या नव हजार आठशे स र) 
पे ा १८.१९ % कमी)  या ठेकेदाराकडुन  िन वदा मंजुर दराने  र. .२४,०३,३८४/- 
पयत काम क न घेणेस तसेच िनयमानुसार व िन वदेमधील िन वदा अट माणे 
भाववाढ कलमानुसार कं ाट कालावधीम ये झालेली वाढ/घट दरानुसार फरकाची 
र कम अदा/वसुल करणे बंधनकारक राह ल या अट स अिधन राहन ु सदरचे िन वदा 
कामास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-२) शहर व छता (City Sanitation) काय मांतगत मनपा प रसरात गद या ठकाणी 
जसे वदळ चे चौक, बसथांबे, भाजीमंडई इ. ठकाणी तरंग या लोकसं येसाठ  ी-
पु षांसाठ  सावजिनक व छतागृहे बांधणेचे िनयोजन आहे सदर काय मांतगत 
जागे या उपल धतेनुसार तसेच आव यकतेनुसार व छतागृहांचे वेगवेगळे ४ कार 
कर यात आलेले आहेत. बांधणेत येणार  व छतागृहे ह  श यतो वयंसेवी सं था, 
मनपा प रसरातील बांधकाम यवसाियक, उ ोजक यांचे खचाने बांध याचा मानस 
आहे. यासाठ  थमतः ६४ ठकाणी व छतागृहे बांधणेसाठ  वतमानप ात जाह र 
कटन दे यात आलेले होते. यापैक  १७ ठकाणी बांधकाम यवसाियक व १२ 
ठकाणी वयंसेवी सं थांनी व छतागृहे बांध यास सहमती दश वलेली आहे. उवर त 
ठकाणे व स मा. सद य यांनी सुच वलेली काह  नवीन ठकाणे यासह पुन ः 
वतमानप ात जाह र कटन दे यात येत आहे. वयंसेवी सं था तसेच 
वकसक/उ ोजक इ.यांना व छतागृहे बांधणेसाठ  अनुमती दे यापुव  मनपाचे धोरण 
िन त करणे आव यक असुन यास मा. थायी सिमतीची मा यता घेणे आव यक 
आहे. याबाबत तपशील खालील माणे.  

अ) वकसक यांनी बांधकाम करावयाचे व छतागृहांबाबत 
१) वकसकांनी बांधकामाचा संपुण खच करावयाचा असुन मनपा पेिस फकेशननुसार, 
ॉ गनुसार बांधकाम व हत मुदतीत करावयाचे आहे. २) बांधकामाचे नकाशात, 

पेिस फकेशनम ये काह  बदल करावयाचे असतील तर यास मनपाची पुवमा यता 
यावी. ३) वकसकाने बांधले या व छतागृहाचे ठकाणी वकसकांस यांची 

जाह रात कर यास परवानगी राह ल (कालावधी १५ वष) ४) वकसकाने १५ वष 
कालावधीसाठ चा देखभाल द तीचा खच मनपास जमा करणेत यावाु .          
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५) व छतागृहासाठ  पाणीपुरवठा मनपा िनवासी दराने करेल, तसेच मनपामाफत 
नळजोडणी मोफत क न दे यात येईल, वीज कने शन वकसकांने वतः यावयाचे 
असुन याचे देयकाची अदायगी संबंिधत देखभाल करणार  सं था करेल. ६) 
बांधकामासाठ  वकसकांने पाणीपुरवठा, वीज इ. यव था वतः वखचाने करणेत 
यावी. ७) सदर व छतागृहाबाबत थमत: मनपा व वकसक यां यात करारनामा 
करणेत येईल व बांधकाम पूण झा यानंतर व छतागृहाचे देखभाल द तीसाठ  ु
वयंसेवी सं थेची नेमणूक मनपामाफत क न व छतागृह वयंसेवी सं थे या 

ता यात दे यात येईल. या वयंसेवी सं थांनी मनपा प रसरात इतर  शौचालये 
BOT त वावर चाल वणेस घेतली आहेत यांना ाधा य दे यात येईल. ८) देखभाल 
द ती या कालावधीत काह  दघटनाु ु , अपघात झालेस याची संपूण जबाबदार  
व छतागृह चाल वणा-या सं थेची राह ल.  

ब) वयंसेवी सं थांनी बांधावया या व छतागृहांबाबत 

१) वयंसेवी सं थेने यांचे खचाने व छतागृह बांधुन याची देखभाल “पैसे ा व 
वापरा” या त वावर ३० वषासाठ  करावयाची आहे. २) मनपाने ठरवुन दले या 
नकाशा माणे, पेिस फकेशन माणे तसेच व हत मुदतीत बांधकाम करणे बंधनकारक 
राह ल. ३) बांधकामासाठ  सं थेने पाणीपुरवठा, वीज इ. यव था वतः करावयाची 
आहे. ४) व छतागृहासाठ  पाणीपुरवठा मनपा िनवासी दराने करेल. तसेच 
मनपामाफत नळजोडणी मोफत क न दे यात येईल. ५) वीजपुरवठा कने शन 
संबंिधत सं थेने यावयाचे असुन याचे देयकदेखील िनयिमत अदा करावयाचे आहे. 
६) सदर ठकाणी जा हरात करणेचे ह क संबंिधत सं थेस ३० वषापयत राहतील. ३० 
वषानंतर व छतागृह मनपास ह तांतर त करावयाचे आहे. ७) व छतागृह 
वापरांसाठ  ित य स .५/- अंघोळ साठ  .१०/- शु क आकारावयाचे असुन 
मुतार चा वापर मोफत राह ल. अंघोळ साठ  गरम पाणी तसेच व छतागृह 
वापरणेसाठ  िल वड सोपची सोय करणे सं थेवर बंधनकारक आहे. ८) ठर वले या 
दरात वाढ करावयाची झा यास यास मनपाने गठ त केले या सिमतीचे सम वयाने 
करणे भाग राह ल. ९) देखभाल द ती या कालावधीत काह  दघटनाु ु , अपघात 
झालेस याची संपूण जबाबदार  व छतागृह चाल वणा-या सं थेची राह ल.  

क) या ठकाणी “पैसे ा व वापरा” या त वावर व छतागृह बांधणे श य होणार 
नाह  अशा ठकाणांबाबत 

१) अशा ठकाणी व छतागृह बांधणेचा खच पुणपणे मनपास करावा लागेल, िन वदा 
काढुन बांधकाम करणेत येईल. २) बांधलेली व छतागृहे वयंसेवी सं थेस ३० वष 
कालावधीसाठ  “पैसे ा व वापरा” त वावर चाल वणेस दे यात येतील. या वयंसेवी 
सं थांनी मनपा प रसरात इतर  शौचालये BOT त वावर चाल वणेस घेतली आहेत 
यांना ाधा य दे यात येईल. ३) व छतागृह चाल वणेबाबत शहर व छता किमट  

माफत धोरण, अट  शत  िन त कर यात येवून जा हर कटना दारे िन वदा मागवून 
िनयमानुसार पुढ ल कायवाह  कर यात येईल. ४) देखभाल द ती या कालावधीत ु
काह  दघटनाु , अपघात झालेस याची संपूण जबाबदार  व छतागृह चाल वणा-या 
सं थेची राह ल. वर ल माणे ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ स मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-३) मनपाचे आरो य वभागासाठ  तातड ने गतवष या लघु म िन वदाकारांकडून 
जुंतनाशक/ कटकनाशक औषधे रतसर करारनामा क न पुरवठा आदेश िनगत 
करणेस व येणा-या खचास मा यता देणेबाबत वचार करण.े 

अ.  
तातड ने खरेद  करावयाची  

औषध े

१ म ह या कर ता 
तातड ची  खरेद  

प रमाण 

सन २०१२-१३ मधील 
लघु म िन वदाकार 

सन २०१२-१३ मधील 
मंजूर लघु म दर एकूण  र. पय े

1. TEMEPHOS 50%EC 100 ltr. 
मे.ल मी केिमक स 

लाईम अँ ड पे ट कं ोल 

 

.१४१९/- .िल 

 

१,४१,९००/- 

 

2. LAMADASAYELETHRIN 
10%W.P 50 kg. म.े ीराम अँ ो एज सी .२६७५/- . क. 

 

१,३३,७५०/- 

3. MALERIA OIL( PER DRUM 
200 LTR.) 

 

2000 ltr. 

डॅपम स पे ट कं ोल 
अँ ड अलाईड स ह सेस 

 

.१३४.५० .िल. 

 

२,६९,०००/- 

4. DELTAMETHRIN 2.5 SC 
(KEOTHRIN 2.5SC) 50 ltr. 

म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.१३८५/- .िल 

 

६९,२५०/- 

5. DIACHLOVOURS DDVP 
76%EC (FLYGON) 75 ltr. 

म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.७४०/- .िल 

 

५५,५००/- 

6. 
MALATHION DUST 5% 

25KG PER BAG 
100 bag म.ेडॉ फन से स कॉप . .८४३/- .२५ क.बॅग 

 

८४,३००/- 

7. CARBOLIC PHINEL DUST 
5% (50KG BAG) 

 

100 bag 

मे.ल मी केिमक स 
लाईम अँ ड पे ट कं ोल 

.१३७९/- .५० 
क.बॅग 

 

१,३७,९००/- 

 

8 
Neemtex Herbal larvicide 

ISO co. 
100 ltr. म.ेडॉ फन से स कॉप . .७१५/- .िल ७१,५००/- 

9 Pyriproxifen 0.5GR 50 kg 
म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.२६८०/- . क. 

 

१,३४,०००/- 

10 Bifenthrin 10%wp 50 kg 
म.ेरमेश अँ ोकेम 

कॉप . 
.४१५०/- .िल 

 

२,०७,५००/- 
    एकूण १३,०४,६००/- 

 

वषय मांक-४) दै.टाई स ऑफ इं डया या वृ प ाला जाह रात .४८५ या या आवृ ी म ये िस द 
केले असलेने िस द चे बल १) दै.टाई स ऑफ इं डया याना अदा करावयाचे 
र. .३,०६,२८८/- (अ र  र. .तीन लाख सहा हजार दोनशे अ याऐंशी) या खचास 
मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-५) पाणी पुरवठा वभागाकड ल कूपनिलका (बोअरवेल) बाबत जाह र िनवेदन जा हरात 
दै.सकाळ, दै.लोकस ा व दै.लोकमत िस  करणेत आलेले होती. सदर जा हर तीस 
जा तीत जा त िस  िमळणे या ीने याकामी वशेष रोटेशन घेणेत आलेले होते. 
दै.लोकमत व दै.लोकस ा या दोनह  वृ प ांना यापूवच यांची बले अदा करणेत 
आलेली असून दै.सकाळ यांचे बल द.३१/१२/२०१३ रोजी या कायालयास ा  
झालेले असून यांनी सदर जा हरात द.०३/११/२०१२ चे अंकात बनचूक िस  
क न जा हरात साईज ३०x१६ = ४८० चौ. से. मी. X दर र. .२२५/- .चौ. से.मी. 
नुसार होणारे बल र. .१,०८,०००/- (अ र  र. .एक लाख आठ हजार) यांना अदा 
करणेस मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

वषय मांक-६) पंपर -िचंचवड मनपा या - करण वभागाकर ता आव यक लागणा-या ए स-रे 
फ म व केमीकल सा ह य खरेद कामी ा  लघु म िन वदा दरानुसार मे. ी 
क शन यांचे िन वदेतील आयटेम .१ क रता र. .१२,००,०००/- व 
मे.युिन हसल ेडस यांचे िन वदेतील आयटेम .२ ते ५ कर ता र. .९५,७००/- 
(कमी क न दले या दरानुसार) असे एकूण र. .१२,९५,७००/- (अ र  र. .बारा 
लाख पं या नव हजार सातशे) या माणे करारनामा क न व अनामत र कम घेवून 
पुरवठा आदेश िनगत कर यात आलेले अस याने याचे अवलोकन करणे. 

 

वषय मांक-७) मा.मु य सिचव नगर वकास वभाग महारा  शासन यांचेकडे RGPA  सिमती या 
बैठक स द.११/०२/२०१४ रोजी  राजीव गांधी शासक य गितमानता अिभयान  

अहवाल सादर करण  करणेसाठ  कलर ंट ग काढणेत आ या. तसेच  राजीव गांधी 
शासक य गितमानता अहवाल सिमती सद य यांना वत रत करणेत आला. सदरचे 

काम SIDDHI COPIER & Student Consumer Store   Pimpri  यांचे कडून क न 
घेतले आहे. याकामी यांचेकड ल  Invoice No. ११२  र. . ५४००/-  Invoice No. 

१११  र. . ९९६०/-  अशी एकुण र. .१५,३६०/- अदा करणेस मा यता देणेबाबत 
वचार करणे. 

वषय मांक-८) National Workshop on RTI  या वषयाबाबत Indian Institute of Public 

Administration New Delhi  येथे   आयो जत कायशाळेस द.०९/०१/२०१४ रोजी 
 मा.आयु  साहेब यांचे समवेत  डॉ.उदय टेकाळे,  सहा यक आयु  शासन उप थत 
रा हले होते. सदर ठकाणी जा या-ये यासाठ  वमान वासाची ित कटे Prasanna 

Purple Mobility Solutions P. Ltd. यांचेमाफत आर त कर यात आली असून, 
सदर आर त ित कटांचा खच र. .२२,६६७/- इतका झालेला असून सदरचा खच  

Prasanna Purple Mobility Solutions P. Ltd. यांना अदा करणेत आलेला आहे. 
National Workshop on RTI  या वषयाबाबत  आयो जत कायशाळेस द ली  येथे 
जाणेसाठ  वमान वासकामी झाले या  र. .२२,६६७/- (अ र  र. .बावीस हजार 
सहाशे सदसु ) खचास काय र मा यता देणेबाबत वचार करणे. 
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वषय मांक-९) मे.AGOGUE TECHNOLOGIES, िचंचवड यांचेकडुन पूव याच अट  व शत नुसार 
व दरानुसार द.०३/०२/२०१४ पासुन ३ म ह यासाठ  घेतले या १५ संगणक चालक 
िनयु स काय र तसेच द.०३/०५/२०१४ पासुन ३ म हने कालावधीक रता 
पुर व यासाठ  मुदतवाढ दे यास मा यता देणेबाबत वचार करणे. 

 

 

                                                             
           नगरसिचव 

       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
        पंपर  - ४११ ०१८ 
 
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका,  
पंपर -  ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/८/का व/८६८/२०१४ 

दनांक - ०२/०५/२०१४ 
 
 

टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव 

      कायालयात वाचणेसाठ  ठेवणेत आलेली आहेत. 


