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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४२६/२०१९ 
दनांक - २५/०२/२०१९ 

 
ित, 

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

  वषय  - पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा 
दनांक - २६/०२/२०१९ रोजी आयो जत केले बाबत....  
 

महोदय/महोदया, 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या मा. थायी सिमतीची वशेष सभा मंगळवार, दनांक 
२६/०२/२०१९ रोजी दुपार ०१.३० 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 ासू,  

 

                                                                            
                                                  (उ हास बबनराव जगताप) 

     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 वशेष सभा 
कायप का मांक – १०७ 

                           
दनांक - २६/०२/२०१९       वेळ – द ुपार  ०१.३० वाजता 

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

२६/०२/२०१९ रोजी दुपार  ०१.३० वा. महानगरपािलके या शासक य इमारतीमधील महापौर 
मधुकरराव रामचं  पवळे सभागृहात आयो जत करणेत आली आहे. सभेत खालील कामकाज 
होईल. 

 
---------- 

 
वषय .१) थाप य ब, ड व ग मु यालयाकड ल वषयां कत  िन.नो. .७७/१०/२०१८-१९ ह  

द.०५-०१-२०१९ ते द.२९-०१-२०१९ या कालावधीम ये दै.लोकस ा व दै.इंड यन 
ए स ेस या वतमानप ांम ये देश तर व रा य तरावर िस द करणेत आली 
होती. सदर िन वदांबाबत ी.मोरे र महादू  भ डवे, स मा.नगरसद य यांनी 
द.३०/०१/२०१९ रोजीचे प ा वये िन.नो. .७७/१०/२०१८-१९ या नो टसांमधील 
माझे भाग .१६ मधील र याचे कामासाठ  धने र क शन व ह .एम. 
मातेरे या दोन कंप यांना अपा  ठर व यात यावे. तसेच माझे भागातील कोणतेह  
काम या ठेकेदारांना देऊ नये असे कळवले आहे. तथा प, वषयां कत िन वदा 
मधील अट  व शत नुसार दो ह  ठेकेदार पाञ असून भाग .१६ मधील एकह  
काम धने र क शन व मे. ह .एम.मातेरे इ ा. (इं) ा.िल.यांना िमळालेली 
नाह  ह  व तु थती आहे. तसेच ी.मोरे र महादू भ डव,े स मा. नगरसद य 
यांनी द.१३/०२/२०१९ रोजी या  प ा वये सदर या िन वदा उघड या असुन सदर 
िन वदांचा दर पधा मक ा  झालेला असुन स याचे दरापे ा १०.००% कमी 
दराने ा  झाले या अस याने याम ये कोण याह  कारची रंग झाली नस याचे 
दसुन येत अस याने या िन वदा र  क  नये असे कळवले आहे. कु. ा महेश 
खानोलकर, स मा.नगरसद या यांनी द.३०/०१/२०१९ रोजी या प ा वये मा या 
भागातील िन.नो. .७७/१०/२०१८-१९ िन वदेतील अ. .६,७,८,९, १० या सव 

कामांम ये रंग झालेली आहे. सदर रंगम ये ठरा वक (मातेरे) या ठेकेदारास 
वर ल सव कामे सेट केलेली आहे. याबाबत या विन फतीह  मा याकडे उपल ध 
आहेत. वेळ संगी या मी सादर करणारच आहे. तर , उपरो  िन वदा र  क न 
पु हा िन वदा या राबवावी व सदर या ह  पुणपणे पारदशक हावी असे 
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कळवले आहे. तथा प, िन.नो. .७७/१०/२०१८-१९ िन वदेतील अ. .६,७,८,९,१० 
या सव कामांम ये मे. ह  एम मातेरे इ ा. (इं) ा.िल. यांनी सहभाग घेतला 

असला तर  यांना एकह  काम िमळालेले नाह  ह  व तु थीती आहे. तसेच यांनी 
प ात उ लेख केले नुसारची विन फतया वभागास उपल ध क न देणेबाबत 
कु. ा महेश खानोलकर, स मा. नगरसद या यांना द.१५/०२/२०१९ रोजी या 
पञा वये कळ वले आहे. ी.तुषार गजानन कामठे, स मा. नगरसद य यांनी 
द.०२/०१/२०१९ व द.१२/०२/२०१९ रोजीचे प ा वये िन.नो. .७७/१०/२०१८-१९ 
मधील अ. .०२ या कामाम ये मे. णाई इ ा., मे. ह .एम.मातेरे इ ा., 
मे.धने र क शन या तीन ठेकेदारांनी रंग केली असुन हे काम मे. णाई 
इ ा चर ा.िल. हयांना दे यात आले आहे. तर  हे टडर आपण पु हा ओपन 
करावे व हया ितनह  ठेकेदारांना काळया याद म ये टाकावे असे कळवले आहे. 
सदर बाबत काह  पुरावे असलेस सादर करणेबाबत द.२१/०२/२०१९ अ वये 
कळवले आहे. यानुसार मा.आयु  सो यां या द.११/०२/२०१९ रोजी या मा य 

तावा वये सदर कामाचे दुसरे पाक ट द.११/०२/२०१९ व द.१२/०२/२०१९ रोजी 
उघडले असता खालील माणे दर ा  झालेले आहेत.  

 
अ  िनिवदा . ठेकेदाराचे नाव ा त दर 

1. 77/01/2018-19 १) अजवानी इ ा चर ा.िल. 
२) ए आर क शन 
३) ीगणेश क शन  
४) ल सी क शन ा.िल. 
५) एच सी कटािरया 

१) 1.00% कमी 
२) ४.५०% जा त 
३) १२.००% जा त 
४) १५.००% जा त 
५) २०.००% जा त 

2. 77/0२/2018-19 १) ि णाई इ ा चर ा. िल. 
२) ही एम मातेरे इ ा. (इं) ा.िल. 
३) धने र क शन  

१) 9.18% जा त 
२) 10.26% जा त 
३) 23.23% जा त 

3. 77/03/2018-19 १) रािधका क शन 
२) बिहरट दस 
३) मोहनलाल मथरानी क . ा.िल.  
४) ल सी क शन ा.िल. 
५) ीगणेश क शन 

१) 7.00% कमी 
२) 12.00% जा त 
३) १4.7०% जा त 
४) १५.००% जा त 
५) 15.००% जा त 
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4. 77/04/2018-19 १) मे.बी.के.खोसे 
२) अतुल आर एम सी 
३) संक प इ ा चर  
४) ल सी क शन ा.िल. 
५) ीगणेश क शन 

१) 18.00% कमी 
२) 12.60% कमी 
३) १2.51% कमी 
४) १1.77% कमी 
५) 10.2०% कमी 

5. 77/05/2018-19 १) मे.टी.जी.धमानी 
२) ल सी क शन ा.िल. 
३) मे.बी.के.खोसे  
४) मे. बिहरट दस 
५) पे हे क शन 

१) 1.00% कमी 
२) 15.00% जा त 
३) १5.00% जा त 
४) 15.00% जा त 
५)दरउघडणेस अपा  

6. 77/06/2018-19 १) मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
२) मे. ही एम मातेरे इ ा. (इं) ा.िल. 
३) मे.ि णाई इ ा. ा.िल.  
४) धने र क शन 

१) 10.07% कमी 
२) 10.71% जा त 
३) 16.00% जा त 
४) 18.18% जा त 

7. ७7/७/२०१८-१९ १) मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
२) मे. ही एम मातेरे इ ा. (इं) ा.िल. 
३) मे.ि णाई इ ा. ा.िल.  
४) धने र क शन 

१) 10.12% कमी 
२) 10.71% जा त 
३) 16.00% जा त 
४) 23.23% जा त 

8. ७7/८/२०१८-१९ १) मे.अजवानी इ ा. ा.िल. 
२) मे. ही एम मातेरे इ ा. (इं) ा.िल. 
३) धने र क शन 
४) मे.ि णाई इ ा. ा.िल.  

१) 10.71% कमी 
२) 0.10% कमी 
३) 10.00% जा त 
४) 12.00% जा त 

9. ७7/9/२०१८-१९ १) मे.पी.सी.सी.इ ा चर ा.िल. 
२)मे.बी.के.खोस े
3) मे.इंगावले पाटील क . कं. 
4) ल सी क . ा.िल. 
5) धने र क .  
६) ीगणेश क शन 

१) 19.00% कमी 
२) 18.00% कमी 
३) 17.10% कमी 
४) 16.99% कमी 
५)  3.10% जा त 
६) 15.00% जा त 
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10 77/10/2018-19 १) मे.बी.के.खोसे 
२) ल सी क शन ा.िल. 
३) पे हे क शन 
४) मे. बिहरट दस 
५) मे.टी.जी.धमानी 

१) 2.50% जा त 
२) 12.99% जा त 
३) १5.00% जा त 
४) 15.00% जा त 
५) 15.02% जा त 

 
            ी. वलासभाऊ हनुमंतराव म डगेर , स मा.नगरसेवक यांनी द.१६/०२/२०१९ 

रोजी या प ा वये मा.आयु  सो यांचेशी झाले या चचनुसार दहा कं ाटाबाबत जे 
आरोप- यारोप झालेले होते व तुषार कामठे आ ण मयुर कलाटे यांनी लखेी 
व पात त ार केली होती या िन वदा उघडणेबाबत आयु  साहेबांना वनंती केली 

होती. यानुसार या िन वदा उघड यानंतर त ार नंतर या याम ये दोष 
आढळ यास संबंिधत ठेकेदारावर कायदेशीर कारवाई आयु  साहेबांनी करावी. 
िनयमानुसार यां यावर फौजदार  कारवाई सु दा करावी आ ण पुढ ल काळाम ये 
यां यावरती चौकशी लावुन चौकशी पुण होईपयत अशा ठेकेदाराला कोण याह  

कामाचा आदेश देऊ नये असे कळवले आहे. तथा प, सदर प ाम ये उ लेख 
केले या कामास उपरो  त या माणे दर ा  झालेले आहेत. सदर करणी 
िन.नो. .७७/१०/२०१८-१९ मधील एकुण १ ते १० कामां या िन वदा या 
ठेकेदारांनी भर या आहेत या सव ठेकेदारांकडुन खुलासा माग व यात आला आहे. 
ा  खुलासां माणे बहुतेक सव ठेकेदरांनी सदरची िन वदा नोटस ह  ई-िन वदा 

असुन ती संगणक य प दतीने भरावयाची अस याने व सदरची िन वदा ह  संपुण 
भारतातुन कोठुनह  भरता येत अस याचे नमुद केले आहे व या माणे सदर 
िन वदा भरताना यांनी संगनमत के याचे नाक रले आहे. याच माणे या िन वदा 
भर यासाठ  वापर यात आले या संगणकाचे IP Address mahatender.gov.in या 
वेबसाईटव न तपासणेत आलेले असुन याम ये कोण याह  कामासाठ  िन वदा 
भरले या ठेकेदारां या संगणका या IP Address म ये सा य आढळुन आलेले नाह .  

            वषयां कत िन वदा नोट सीमधील कामांबाबत त ार  ा  झा यामुळे फेरिन वदा 
काढणेबाबत िनणय झालेस पुन : असे दर ा  होतीलच याची शा ती नाह . ा  
िन वदाम ये फ  अ. .०२ व १० या कामांना अंदाजप क य दरापे ा जा त दर 
ा  त आहेत. उव रत सव कामाचे दर अंदाजप क य दरापे ा कमी दर ा  झाले 

आहेत. यामुळे अ. .०२ व १० या कामांना दर कमी करणेबाबत वचारणा करणेत 
येईल तसेच  स या ा  दरापे ा जादा दर ा  झालेस याबाबत भ व यात 
लेखाप र णाम ये आ ेप उप थत हो याची श यता नाकारता येत नाह  व 
मनपाचे आिथक नुकसानीबाबत जबाबदार  िन त होवु शकते.तसेच मनपाम ये 



6 
 

 

अशा कारची कामे करणारे सुमारे १५-२० ठेकेदार आहेत. तथा प, आ हाला 
िन वदा भरणेस ितबंध केला कंवा दबाव आणला अशी एकह  त ार मनपाकडे 
ा  नाह . यामुळे याम ये ठेकेदारांनी संगनमत ( रंग) क न िन वदा भरली असे 

िस द करता येत नाह . उपरो  माणे सव कामांबाबतची व तु थती आहे. संपुण 
िन वदा या ह  व हत िनयमानुसार पार पाडणेत आलेली आहे. सव 
िन वदांबाबत पधा झा याचे आढळुन येते. महानगरपािलके या चिलत 
कायप दती माणे या  िन वदाधारकांना दर कमी करणेबाबत वचारणा क न दर 
कमी क न घेऊन िन वदेची पुढ ल कायवाह  करणे उिचत ठरेल असे इकड ल मत 
आहे. सबब, उपरो  माणे व तु थती आहे. तर , सदर या अहवालाचे अवलोकन 
करणे.  

  
 
 

                                                                                           
                                              (उ हास बबनराव जगताप) 

 नगरसिचव 
                                       पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 

                                                  पंपर  - ४११ ०१८. 
  
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
पंपर  - ४११ ०१८ नगरसिचव कायालय, 
मांक - नस/३/का व/४२६/२०१९ 
दनांक – २५/०२/२०१९ 
   
 
टप - तुत कायप केवर ल वषयांची वषयप े (डॉकेटस) नगरसिचव कायालयात वाचणेसाठ   
      ठेवणेत आलेली आहेत. 


