
पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, पपिंपरी -१८ 

इ क्षेत्रीय पवदयुत पवभाग भोसरी कायाािय -३९ 

(मॅन्युअि क्र.३) 

 

ननर्ाय प्रक्रक्रयेसाठी अनुसरिी जार्ारी पध्दत पयावेक्षर् आणर् 
जबाबदारी. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                            किम ४ (१) (b) (ii) नमनुा (ब) 

पप. चच. म. न. पा येथीि पवदयतु पवभागातीि अचिकारी व कमाचारी यािंच्या 
कतावयािंचा तपशीि  

अ.क्र पदनाम कतावय े कोर्त्या 
कायदया/ननयम/शासन 
ननर्ाय परीपत्रकानसुार 

अलभप्राय 

१ कायाकारी 
अलभयिंता(पव) 

प्रभागाअिंतगात कामावर ननयिंत्रर् ठेवरे् अिंदाजपत्रक 
तयार कररे्, कामािंची बीिे अदायगी कररे्, 
िाईटबीिे,टेलिफोन, मोबाईि बीिे अदा कररे्, 
र.रु.१०,०००/- पयतं वाहन दरुुस्ती व वाहन इिंिन बीिे 
मिंजूर कररे् र.रु १०,०००/- पयतं वाहन दरुुस्ती व 
वाहन इिंिन बीिे मिंजूर कररे्. कमाचा-यािंना घर 
बािंिर्ी कजा, वाहनकजा अदा कररे्. वगा २, मिीि 
कमाचा-यािंच्या ३० ददवसापयतं अर्जात रजा व सवा 
प्रकारच्या कािाविीच्या परावतीत रजा, अिावेतनी 
रजा, क्षयरोग, कुष्ठरोग, पक्षघात, पवकिािंगता, प्रसतुी 
, गभापात इ. पवशषे रजा मजुूर कररे्. वगा ३ व ४ 
मिीि कमाचा-यािंच ेदक्षता रोि मिंजूर कररे्. ननयलमत 
वेतनवाढी मिंजूर कररे्, बेलशस्तपर्ाच े वतानाबाबत 
शास्ती िावरे्, दिंड कररे्, कोर्त्याही आचथाक हानीची 
रक्कम वसिूात आर्रे्. रस्त्यावरीि ददवाबत्ती 
प्रशासकीय इमारत, शाळा, रुग्र्ािये, दवाखाने, 
उदयाने, मिैाशधु्दीकरर् कें द्र यािंचे पवदयतु/यािंत्रत्रकी व 
व नपवन प्रकल्पावर देखरेख कररे् प्रभाग सलमतीस 
पवषयपत्र पाठपवरे्, पदाचिकारी व नागररकािंच्या तक्रारी 
व सचुनािंवर त्वरीत कायावाही कररे्. आहरर् पवतरर् 
अचिकारी म्हर्ून काम पाहरे्. प्रभागाअिंतगात कामावर 
ननयिंत्रन ठेवरे् 

१)प्रशासन/१/कापव/७७९/९५ 
ददनािंक ३०.१०.१९९५  
२)प्रशासन/१/कापव/७२९/२००६  
ददनािंक २१.०८.२००६ 
३)प्रशासन/१/कापव/३०/२००३ 
दद.१/१२/२००३ 
४)प्रशासन/१/कापव/६०३/१९९४/  
दद.१७.१०.१९९४ 

 

२ उपअलभयिंता(पव) वगा ३ व ४ मिीि कमाचा-यािंच्या क्रकरकोळ रजा, 
वकैर्ल्पक रजा मिंजुर कररे् वगा ३ व ४ च्या कमाचा-
यािंच्या ३० ददवसापयतं च्या रजा मिंजुर कररे् . तसेच 
सेवानोंद पसु्तकात सवा प्रकारच्या नोंदी घेरे्. कमाचा-
यािंचे बेलशस्तपर्ाचे वतानाबाबत ज्ञापन नोटीस व 
ताकीद देरे्. देखभाि दरुुस्तीच े कामािंवर ननयिंत्रर् 
ठेवरे्. ऑडीट ननयमािंप्रमारे् काम कररे्. 
प्रभागाअिंतगात पवकास कामािंवर ननयिंत्रन ठेवरे् पवदयतु 
पवषयक कामािंचे, ननयोजन कररे्, अिंदाजपत्रक तयार 
कररे्, येर्ा-या खचाास तरतदूीनसार सिंबिंचित 
सलमतीकडून मान्यता घेरे्, कामािंचे बीिे अदा कररे्, 
म.रा.पव.पव.किं . तसेच इतर पवभागािंशी समन्वय सािून 
पत्रवयवहार कररे्, पदाचिकारी व नागररक यािंचे तक्रारी 
व सचूनािंवर त्वरीत कायावाही कररे्.  
 
 

१)प्रशासन/१/कापव/६३०/१९९४ 
दद.ञ१७/१०/१९९४  
२)प्रशासन/१/कापव/७७९/१९९५ 
दद.३०.१०.१९९५ 

 



 
३ कननष्ठ 

अलभयिंता (पव) 
पवदयतु पवषयक कामािंचे ननयोजन कररे्, अिंदाजपत्रक 
तयार कररे्, येर्ा-या खचाास तरतदूीनसुार सिंबिंचित 
सलमतीकडून मान्यता घेरे् बाबत सवा कामे कररे्, 
कामावर प्रत्यक्ष देखरेख ठेवरे्, त्याचप्रमारे् कामाच े
बीि तयार कररे्, एम.बी.रेकॉर्डगं कररे्, 
म.रा.पव.पव.किं . तसेच इतर पवभागािंशी समन्वय सािून 
पत्रवयवहार कररे्, पदाचिकारी व नागरीक यािंचे तक्रारी 
व सचूनािंवर त्वरीत कायावाही कररे्. वीजपयावेक्षक व 
तािंत्रत्रक कमाचारी यािंना कामाबाबत सचूना देरे्, व 
त्यािंचे क्रकरकोळ रजा मिंजूर कररे्. स्टॉक रर्जस्टर 
मेंटेन कररे्, ऑडीट ननयमािंप्रमारे् काम कररे्. नमरु् 
ददिेल्या कायाक्षते्रातीि पवदयतु पवषयक कामाची 
अिंमिबजावर्ी बाबत सवा जबाबदारी. िेखा पररक्षर् 
पवषयक कामकाज 

  

४ मख्य लिपपक  आस्थापनापवषयक सवा कामकाज, िेखापररक्षर्ाबाबत 
सवा कामाकाज, रजा मजुूरीबाबत सवा कामे, स्थावर 
जिंगम मािमत्ता, भािंडार सादहत्य याबाबत लिपपकाने 
केिेल्या कामकाजावर प्रभावीपरे् ननयिंत्रर् ठेवनू त्यािंना 
मागादशान करुन त्यातीि त्रटुीबाबत कामकाज कररे्. 
अलभिेख कक्षात अ,ब,क,ड नसुार वगावारी करुन रेकॉडा 
िावरे्.िेखापररक्षर् पवषयक कामकाज 

  

५ लिपपक  अिंदाजपत्रक तयार कररे्, सवा प्रकारची अग्रीमिन 
मिंजूर कररे्, वदैयकीय बीिे अदा कररे्. आवक, 
जावक, पगारत्रबि, रजा मिंजूरी, कमाचारी बेलशस्तवतान 
यासाठी नोटीस प्रलसध्दी व त्याबाबत इतर कामकाज 
कररे्, बदल्या नेमर्ूकाबाबत कामे, प्रशासन 
पवभागाकडीि मागपवरे्त आिेिीद मादहती वेळेत परू्ा 
कररे्, प्रलशक्षर् व सेलमनार कररता अचिकारी व 
कमाचारी यािंना पाठपवरे्बाबतची सवा काम ेकररे्. 
वररष्ठािंच्या सचुनेनसुार वेळोवेळी नमुरू् ददिेिे काम 
कररे्. िेखापरीक्षर् पवषयक कामकाज 

  

६ वीजपयावेक्षक पवदयतु पवषयक कामावर देखरेख ठेवरे्, तािंत्रत्रक 
कमाचा-यािंना काम वाटप कररे् व त्याचे ननयिंत्रर् 
ठेवरे्, पवभागातगात कामासाठी िागर्ारे सादहत्य 
भािंडारातनू मागपवरे् व त्याची नोंद स्टॉक रर्जस्टर 
मध्ये अदयावत ठेवरे्, पदाचिकारी व नागररक यािंचे 
तक्रारी व सचुनािंवर त्वरीत कायावाही कररे्. अलभिेख 
पवषयक कामे कररे्. 

  

७ वीजतिंत्री रस्त्यावरीि ददवाबत्ती, प्रशासकीय इमारत, शाळा, 
रुग्र्ािये, दवाखाने, उदयाने, यािंचे पवदयतु/यािंत्रत्रकी 
उपकरर्ािंची देखभाि दरुुस्ती पवजपयावेक्षक यािंनी 
ददिेल्या सचुनेनसुार कररे्. 

  

८ तारतिंत्री रस्त्यावरीि ददवाबत्ती व प्रशासकीय इमारती मिीि, 
पवदयतु/यािंत्रत्रकी उपकरर्ािंची देखभाि दरुुस्तीची कामे 
कररे् कननष्ठ अलभयिंता/ पवजपयावेक्षक यािंनी ददिेल्या 

  



सचुनेनसुार कररे्. 
 

९ जनरेटर 
ऑपरेटर  

प्रशासकीय इमारती, रग्र्ािये, दवाखाने, जकात नाका 
इ. दठकार्ी असिेल्या जननत्रसिंच चाि ुबिंद कररे्. 
त्यासाठी र्डझेिचे आवश्यकतनेसुार साठा उपिब्ि 
कररे्बाबत कामे, रर्जस्टर मेंटेन कररे्. 

  

१०  लिफ्टमन लिफ्ट चािन कररे्.   
११ मदतनीस तारतिंत्री व वीजतिंत्री यािंना त्यािंचे कामात मदत कररे्.   
१२ लशपाई  कायााियीन स्वच्छता कररे्, वररष्ठािंनी ददिेल्या 

आदेशानसुार काम कररे्. 
  

१३ ऑपरेटर  रस्त्यावरीि ददवाबत्ती व प्रशासकीय इमारती मिीि, 
पवदयतु/यािंत्रत्रकी उपकरर्ािंची देखभाि दरुुस्ती ची कामे 
कररे्. कननष्ठ अलभयिंता / पवजपयावेक्षक यािंनी 
ददिेल्या सचूनेनसुार कररे्. 

  

१४ मेंट. हेल्पर  तारतिंत्री व वीजतिंत्री यािंना त्यािंचे कामात मदत कररे्.   
१५ वाहनचािक अचिका-यािंच्या सचुनेनसुार वाहन चािवनू त्यािंना 

इर्च्छत स्थळी ने – आर् कररे्. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

किम ४ (१) (a) (iii) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका येथीि इ क्षेत्रत्रय पवदयतु पवभाग भोसरी कायाािय येथीि सावाजनीक 
प्राचिकरनात कोर्ताही ननर्ाय घेताना पाळिी जार्ारी ननर्ाय प्रक्रक्रयेची आणर् त्यावरीि देखरेखीची पध्दत 
आणर् सोपविेिे जबाबदारीचे उत्तरदानयत्व ननर्श्चत करुन कायापध्दतीच ेप्रकाशन 
कामाचे स्वरुप  
सिंबिंचित तरतदु  
अचिननयमाचे नाव  
ननयम  
शासन ननर्ाय  
पररपत्रके 
कायााियीन आदेश  

अ.क्र कामाचे स्वरुप कािाविी ददवस कामासाठी जबाबदार 
अचिकारी 

अलभप्राय 

१ प्रभागा मिीि पवकास काम/े देखभाि 
दरुुस्ती कामे. 

कामाच्या 
स्वरुपानसुार 

कामाच्या आदेशात 
ददिेिा कािाविी 

कननष्ठ अलभिंयता 
/उप अलभयिंता यािंनी 
दैंनददन कामावर 
देखरेख ठेवरे्, 
कामाची मोजमापे 
घेरे् व त्यानसुार 
बीिे अदायगीसाठी 
सादर कररे् 
कायाकारी अलभयिंता 
यािंनी कामाची 
तपासर्ी कररे् व 
बीिे अदायगी कररे्. 

किम ४ (१) (b) (iii) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका येथीि इ क्षेत्रीय पवदयतु पवभाग भोसरी कायाािय येथीि सावाजननक 
प्राचिकरर्ात कोर्ताही ननर्ाय घेताना पाळिी जार्ारी ननर्ाय प्रक्रक्रयेची आणर् त्यावरीि देखरेखीची पद्धत 

आणर् सोपविेिे जबाबदारीचे उत्तरदानयत्व 

१) कामाचे स्वरुप सिंबिंचित  
तरतदु सिंबचित तरतदु  
अचिननयमाचे नाव 
ननयम  
शासन ननर्ाय  
पररपत्रके 
कायाािनयन आदेश 



पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका येथीि इ क्षेत्रीय पवदयतु पवभाग भोसरी कायाािय येथीि, 
सावाजनीक प्राचिकरर्ात होर्ा-या कामासिंबिंिी सवा सामान्यपरे् ठरिेिी भौनतक आथीक उद्दीष्टे. 
सिंस्था पातळीवर ठरिेिी / मालसक /त्रमैालसक /अिावाषीक अथवा वाषीक उद्दीष्टे. 

 
अ.क्र 

अचिकार पद काम भौनतक उद्दीष्टे आचथाक 
उद्दष्टे 

कािाविी 
असल्यास  

शरेा  

१ कायाकारी 
अलभयिंता 

१)प्रभागा मिीि 
पवकास काम े 
२)प्रभागामिीि 
देखभाि दरुुस्ती कामे. 

१)स्थापत्य 
पवभागाच्या 
कामानसुार 
पवदयतु 
पवषयक 
पवकास काम े
कररे्. 
२)प्रभागामिीि 
देखभाि 
दरुुस्ती कामे 
नागररकािंच्या 
सोईसाठी 
कररे्. 

कामाच्या 
स्वरुपानसुार 
खचााची 
मयाादा 
कामाच्या 
आदेशानसुार 
पाळरे्. 
पवपवि उपाय 
योजना 
राबवनु उजाा 
बचत करुन 
वाषीक 
त्रबिात बचत 
कररे्. 

१)प्रभागा 
मिीि 
पवकास काम े
कामाचे 
आदेश 
ददल्यानिंतर 
ददिेल्या 
मदुतीत.  
२)ददवे 
दरुुस्ती 
कामे- २ 
ददवस 

 

२ उप-अलभयिंता 
३  कननष्ठ अलभयिंता 

किम ४ (१) (b) (v) 

पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका येथीि इ क्षेत्रीय पवदयतु पवभाग भोसरी कायाािय येथीि सावाजनीक 
प्रिीकरर्ात होर्ा-या कामासिंबिी सवा सामान्यपने आखिेिे ननयम 

अ.क्र पवषय सिंबिीत शासकीय ननर्ाय/कायााियीन 
आदेश/ननयम/राजपत्र  
वगरेैची क्रमािंक व तारीख 

शरेा 

१ 
 
  

इ प्रभाग अिंतगात ददवाबत्तीची 
देखभाि दरुुस्ती कामे कररे्. 

सिंबिीत कामाच्या ननपवदा अटी व 
शतीची प्रत सादर कररे्त आिेिी 
आहे. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी िंणु-े ४११ ०१८  

लवद्यतु लवभाग 

सन २०१९-२० लनलवदा अटी-शती (दद. ०१/०१/२०१९ िंासनू िाग)ू 
 

१) सदर टेंडर नोटीस  https://mahatenders.gov.in  या  वेबसाईटवर िंहावयास लमळेि. 

२) A) लनलवदा धारकाने लनलवदिेंी फॉमम फी व बयाना रक्कम मनिंा खात्यात िंेमेंट गेटव ेलसलटटमद्वारे (ई-बँकीग) भरावयािंी 

आह.े ठेकेदाराांना कामािंे दयेक E.C.S/ NEFT व्दारे अदा करण्यात येतीि याबाबत ठेकेदाराने मनिंािंे वेबसाईटवरीि 

जोडिंत्र-‘अ’ मधीि ई-िंेमेंटसाठी नमुना फॉमम भरून दणेे आवश्यक आह.े 

             इसारा रक्कम ( Earnest money Deposit) खािीिप्रमाणे भरावी. 

             i) र. १.५० कोटी रकमेिंयंतिंी कामे:- लनलवदा रकमेच्या १% 

             B) ठेकेदार महािंालिकेत महािंालिकेच्या लवदयुत लवभागात नोंदणीकृत असणे आवश्यक असणार नाही.  तथालिं 

https://mahatenders.gov.in  वर ई नोंदणी करणे आवश्यक रालहि. तसेिं १.५० कोटी िंयतंच्या रकमेच्या लनलवदा 

करीता  महाराष्ट्र शासन सावमजलनक बाांधकाम लवभागाकडीि  नोंदणी बांधनकाराक राहीि. व मनिंाच्या सवम अटी शतींिंी 

िंुतमता करणे बांधनकारक रालहि. लनलवदा भरल्यानांतर कोणत्याही िंररलटथतीत/कोणत्याही टप्पप्पयावर िंात्र असुनही माघार 

घेतल्यास अशा ठेकेदारासह सवम िंात्र ठेकेदाराांिंे  दरािंे िंादकट उघडणेत येईि.   
  

३)  लनलवदसेोबत खािीि कागदिंत्रे जोडणे आवश्यक आह.े ( िंोटमिवर अिंिोड करणे.) 

 i) िगतच्या ३ वर्ामिंे आयकर ररटमन प्रमाणिंत्र.(आवश्यकतेनुसार) 

 ii) GST नोंदणी प्रमाणिंत्र. 

 iii) PWD / CPWD / MJP / MES याांिंेकडीि नोंदणी प्रमाणिंत्र प्रत. 

 iv) महाराष्ट्र शासन उद्योग व उजाम लवभागाकलडि  अद्यावत “लवद्युत ठेकेदार अनुज्ञाप्ती”  नोंदणी प्रमाणिंत्र.  

 v) िंुणम केिेल्या / हाती घेतिेल्या कामािंी, टवतः जवळीि यांत्रसामुग्री बद्दििंी अद्यावत मालहती लनलवदा अजम ब 

१ मधीि तक्ता १ त े४ सांबांधीत मालहती. 

 vi) भलवष्य लनवामहलनधी कायामियाकलडि नोंदणी प्रमाणिंत्र व अद्यावत िंिन प्रत. 

 vii) ESI नोंदणी प्रमाणिंत्र (िागु असल्यास जोडणेत याव.े) 

 viii) भागीदारी सांटथा असल्यास भागीदारी करारनामा व िंावर ऑफ अॅटनी  

 ix) बीड किंलसटी व टनमओव्हर सर्टटदफकेट जोडण्यात याव.े 

 x) B-1 व B-2 फॉमम टवाक्षरी करून तसेिं Statement I II III IV याांिंी िंुतमता करून द्यावी िागेि. 

   

४) i) लनलवदाकार याांनी लनलवदसेोबत जोडिेिी ( अिंिोड केिेिी) सवम कागदिंत्रे खरी असल्याबाबतिंे प्रलतज्ञािंत्र  

र.रु. ५००/- िें टटॅम्िं िंेिंरवर लिफाफा क्र. १ मध्ये जोडणे आवश्यक आह.े  

 ii) लिफाफा क्र. १ मध्ये तसेिं लनलवदा मांजुरी व नांतर दयेके अदा करताना जोडिेिी कागदिंत्रे खोटी व बनावट 

अल्यािंी बाब लनलवदा उघडल्यावर लनदशमनास आल्यास त्यास कां त्राटदार िंूणमिंण ेजबाबदार रालहि. 

मनिंािंे अलधकारी जबाबदार राहणार नाही. खोटया/बनावट कागदिंत्राांसाठी कां त्राटदार जबाबदार 

राहतीि व त्याांिंेवर भारतीय दांड लवधान सांलहतेनुसार कायमवाही िंात्र राहतीि. तसेिं अनामत 

बयाणा जप्त करून त्याांना काळया यादीत टाकणेत येईि. 
 

५)  दरूसांिंार, ध्वनीक्षेिंन, अलिशमन यांत्रणा बसलवणे / नुतनीकरण करणे, लवद्युत दालहनी बसलवणे व नुतनीकरण 

कामाकररता PWD / CPWD / MJP / MES याांिंेकडीि रलजटरेशनिंी आवश्यकता नाही. 

६)  लनलवदसेोबत आवश्यक कागदिंत्राांच्या प्रती टकॅन करुन दणेे आवश्यक असुन लनलवदा बीड िॉक झािेनांतर 

लनलवदाांबाबत खािीिप्रमाण ेकागदिंत्राांिंी “हाडम कॉिंी”  एका प्रतीत ७२ तासािं ेआत प्रती प्रमालणत करून 

सादर करावी. अन्यथा दरािंे दसुरे िंाकीट उघडणेत येणार नाही व यास सांबांलधत ठेकेदार जबाबदार रालहि. 

७)  ठेकेदार िंात्र/अिंात्र तक्ता https://mahatenders.gov.in  या सांकेतटथळावर प्रलसध्द करणेत येतीि, अिंात्र  

ठेकेदार याांनी त्याांिं े म्हणण े  प्रलसध्दीिंे ददनाांकािंासून ३ ददवसात  िेखी टवरुिंात लवभागात सादर करावे. 

तदनांतर आिेल्या हरकतींिंा लविंार केिा जाणार नाही.   

https://mahatenders.gov.in/
https://mahatenders.gov.in/


८)  लवद्युत दालहनी नुतनीकरण कामाकररता इिेक्ट्रीक फनेस उत्िंाददत कां िंनी अथवा त्याांिंे अलधकृत िंत्रधारक 

याांनी दर सादर करावेत. 

   

९) लनलवदा दर हे लनलवदा िंाकीट उघडिेिंे तारखेिंासून १२० ददवसाकरीता ग्राह्य राहतीि िंरांतू अिंवादात्मक िंररलटथतीत 

ग्राह्यता कािावधी वाढवणे बाबत लवभागप्रमुख व त्याांिं े प्रालधकृत केिेल्या अलधकाऱयाांनी लविंारणा केल्यास ग्राह्यता 

कािावधी वाढवून द्यावा िागेि. 

१०) कोणतेही कारण न दतेा सदर कामािंी लनलवदा नाकारणे ककवा रद्द करणेिंा अलधकार मा.आयुक्त ककवा त्याांनी लनयुक्त 

केिेल्या प्रालधकाऱयाांनी राखून ठेविा आहे. 

११)   ठेकेदाराने अांदाजिंत्रकीय रकमेच्या १०% िंेक्षा जाटत कमी ह्या दराांिंेक्षाही कमी दरािंी लनलवदा दर केल्यास, लनलवदा 

दराबाबत लनलवदा उघडल्यानांतर तात्काळ सलवटतर दर िंृथःकरण  सादर करणे बांधनकारक आह.े यासाठी टवतांत्र 

िंत्रव्यवहार केिा जाणार नाही. 

१२) अटीयुक्त लनलवदा सादर करता येणार नाही. 

१३)   करारनामा टवखिंामने ददिेल्या मुदतीत करून द्यावा िागेि. अन्यथा लनलवदा रद्द करणेत येईि. 

१४) महाराष्ट्र शासन याांिंेकडीि नोंदणीकृत सुलशलक्षत बेरोजगार अपभयता सांवगामतीि ठेकेदाराांना खािीिप्रमाण े अटी शती 

सवित िाग ूरालहि.    

           अ) सुलशलक्षत बेरोजगार अलभयांता याांनी सावमजलनक बाांधकाम लवभाग, महाराष्ट्र शासन याांिंेकडे नोंदणी करुन नोंदणी 

प्रमाणिंत्र लनलवदा भरताना सादर केल्यास, एक ककवा जाटतीत जाटत िंािं कामे असे एकूण रक्कम रुिंये  १.५० कोटी   

मयामदिेंयंतिंी कामे घेता येतीि. या कामाांसाठी ३०% अनुभव व ७५% उिाढाि या अटीमध्य ेसूट दणेेत येवुन,लनलवदा 

भरणेसाठी िंात्र समजणेत येईि.       

         ब) मनिंाच्या सवमसाधारण अट क्र. ९ नुसार सुलशलक्षत बेरोजगार अलभयांता याांना सवम कामाांना सुरक्षा अनामत रकमेमध्ये  दणेेत 

येणारी ५०% सुट बाबतिंी अट रद्द करणेत येवुन, मुद्दा अ नुसार प्रथम लमळािेल्या िंािं ककवा र.रु. १.५० कोटी   िंयंतच्या 

कामासाठी अनामत रकमेमध्ये ५०% सुट अनुज्ञेय राहीि, िंुढीि लनलवदाांसाठी सवमसाधारण ठेकेदाराांप्रमाण े ५% सुरक्षा 

अनामत लनलवदा अटी शतीप्रमाण ेभरावी िागेि.              

         क) सुलशलक्षत बेरोजगार अलभयांता याांना या िंुवी एकही काम लमळािेिे नाही अथवा लमळािेल्या लनलवदा कामाांिंी  मालहती 

सोबत ददिेल्या नमुन्याप्रमाण े बांधिंत्र िंत्राव्दारे सादर करणे बांधनकारक रालहि. 
 

१५) महाराष्ट्र शासन   सावमजलनक  बाांधकाम  लवभाग  याांिंेकडीि  शासन लनणमय  क्र. सीएसटी/२०१७/ प्र.क्र.०८/इमा.२ ददनाांक 

२७/०९/२०१८  अन्वये िंरफॉममन्स लसक्ट्युररटी अनामत ई लनलवदा प्रणािीद्वारे खािीिप्रमाणे भरावी िागेि. िंरफॉममन्स 

लसक्ट्युररटी अनामत लिफाफा क्र. २ उघडल्यानांतर प्रथम  न्यूनतम दकेार सादर करणात्या L-१ लनलवदाकारान े “ 

Additional performance Security  Deposit ” आठ ददवसाच्या आत सांबलधत  कायमकारी अलभयांता याांिंेकडे जमा 

करावी. यामध्ये कोणत्याही प्रकारे सवित दये राहणार नाही.मुदतीत “ Additional performance Security  Deposit 

” सादर न केिेस  L-1  याांिंी लनलवदा  रद्द करणेत येवुन L-2  याांना लविंारणा करणेत येईि.  

              १)  लनलवदिेंा दकेार लनलवदाधीन कामाच्या दकमतीिंेक्षा १% िंेक्षा जादा (उदा.१.०१ िंासुन िंुढे)  ते १०% िंयंत  कमी 

दराांिंा असेि तर  ठेकेदाराांनी  लनलवदाधीन  दकमतीच्या १%  रक्कम  िंरफॉममन्स  लसक्ट्युरीटी म्हणून भरणे आवश्यक 

आह.े   

              २)  लनलवदा दकेार  अांदाजिंत्रकीय दरािंेक्षा १% िंयंत कमी असल्यास अलतररक्त सुरक्षा अनामत भरण्यािंी   

         आवश्यकता नाही. 

   ३) लनलवदिेंा दकेार लनलवदाधीन कामाच्या दकमतीिंेक्षा १०%  ते १५%  कमी दराने असेि तर दकेार १०% िंेक्षा  

जेवढया  जाटत  दराने  कमी आहे तेवढी रक्कम िंरफॉममन्स लसक्ट्युरीटी  म्हणून मनिंािंे ई-लनलवदा प्रणािीद्वारे भरणे 

आवश्यक आह.े (उदा. १५% कमी दर - १% िंेक्षा जाटत त े१०% िंयंत करीता – १% व  (१५% -१०%) –५% 

असे एकूण ६%). िंरफॉममन्स लसक्ट्युरीटी  रक्कम डी. डी./ एफ. डी. आर. अथवा बँकेिंी प्रलतभुती हमीव्दारे भरता 

येईि. 

    ३.१)  लनलवदिेंा दकेार १५% िंेक्षा कमी दरािंा असल्यास उवमररत रकमेसाठी दोन िंटीने रक्कम सादर करणे  

            अलनवायम राहीि.  

           उदा. १९ % कमी दारासाठी खािीिप्रमाणे िंृथकरण :- 

           १०% कमी दरािंयंत १% व 

           १५% कमी दरािंयंत -( १५% -१०% =५% ) 

           तसेिं ( १९-१५ )=४%  करीता (४x२ = ८% ) 

           अस ेएकूण ( १+५+८=१४% ) 



    ४)  लिफाफा क्र.२ (दरािंे िंाकीट ) उघडताना  सवम  लनलवदाधारकाांनी टवत: ककवा त्याच्या प्रलतलनधींनी प्रत्यक्ष 

उिंलटथत राहणे आवश्यक आहे.  अन्यथा ३ साक्षीदाराांसमोर लनलवदा उघडण्यात येतीि. 

    ५)  ज्या लनलवदाधारकािा काम लमळेि त्यािंी िंरफॉममन्स लसक्ट्युरीटी लनयमानुसार काम समाधानकारकिंणे िंुणम  

झाल्यावर िंरत लमळेि. 

    ६)  बँक प्रलतभुती हमी महािंालिकेने लवलहत केिेल्या नमुन्याप्रमाणे सादर करावी. 

                ७)  सुरक्षा ठेव खािीिप्रमाणे एकुण ५% राहीि. 

A) रु.१.५० कोटी िंयंतच्या कामाांकररता (१% बयाणा रक्कम, २% FDR, २% दयेकातून किंात) अशी एकुण 

५% राहीि. 

               ८)  FDR िंी रक्कम खािीि टवरुिंात भरावी तसेिं सदरिंी रक्कम नजीकच्या १ हजारच्या िंटीत असेि 

A) मनिंा कोर्ागारात रोख टवरुिंात भरावी व त्यािंी मुळ िंावती लवभागाकडे सादर करावी. 

B) भारतीय डाक लवभागाकडीि राष्ट्रीय बिंत प्रमाणिंत्र आयुक्त, पिं.पिं.मनिंा. याांिं े नावे, पिंिंरी पिंिंवड  

शहर येथे दये  असिेिे   

C) राष्ट्रीयकृत अथवा शेडयुल्ड बँकेकडीि बँक गॅरांटी टवरुिंात, आयुक्त, पिं.पिं.मनिंा. याांिं ेनावे, मनिंािंे लवलहत 

नमुन्यात, पिंिंरी पिंिंवड  शहर येथे दये असिेिी.  

D) राष्ट्रीयकृत अथवा शेडयुल्ड बँकेकडीि मुदतठेव प्रमाणिंत्र, आयुक्त, पिं.पिं.मनिंा. याांिं े नावे, पिंिंरी     

पिंिंवड शहर येथे दये  असिेिे. 

१६)  i) भलवष्य लनवामह लनधी कायदा १९५२, कां त्राटी कामगार(लनयमन व लनमुमिन ) अलधलनयम १९७० या  कायद्यातीि सवम 

कायदशेीर बाबीिंी िंूतमता टवत: ठेकेदार याांनी करावयािंी आह.े 

 ii) ESI / PF िंूतमता करणे तसेिं कामगार सांख्या त्याांिंी हजेरी व वेतनिंत्रके इ. कागदिंत्रे कामाच्या साईटवर ठेकेदार 

याांनी उिंिब्ध करावयािंी आह.े तसेिं दयेेके सादर करताना कममिंारी सांख्या व त्यानुसार भरिेल्या कममिंारी लनहाय PF 

िंी िंिने प्रत्येक लबिासोबत जोडणे आवश्यक आह.े सदरिंी िंुतमता दयेेके सादर करताना आवश्यक आह.े 

१७) शासनाकडीि सुधाररत/ नलवन कर/ फी भरण्यािंी व िंूतमता करणेिंी जवाबदारी सांबलधत ठेकेदारािंी राहीि.   

            अ) G S T बाबत.    

i) ठेकेदाराांनी लनलवदिेंा दर  दतेाना  जीएसटी वगळून इतर सवम कराांिंा लविंार करुन द्यावा. लनलवदा  टवीकृत रक्कमेवर 

प्रिंलित दराने वटतु व सेवा कर लवकास कामािंे लबिात  अदा करणेत येईि. 

ii) महािंलिकेने  वेळोवेळी  वटतु व सेवाकराबाबत  अविांबलविेिे धोरण  कळलवणेत येईि व त े ठेकेदाराांवर बांधनकारक  

रालहि.  

१८) लनलवदचे्या  B-1 व B-2 फॉमम मधीि अटी व शती ठेकेदाराांवर बांधनकारक राहतीि यािंी ठेकेदाराांनी काळजीिंुवमक नोंद 

घ्यावी.   

१९) ज्या ठेकेदारास कामािंे आदशे दणे्यात येतीि अशा ठेकेदाराांनी सदर कामािंा व कामगाराांिंा सवमसमावेशक लवमा 

(Contractor All Risk Insurance Policy) महाराष्ट्र शासनाच्या शासकीय लवमा लनधीकडे ककवा त्याांनी लनयुक्त केिेल्या 

लवमा कां िंनीकडे उतरलवणे बांधनकारक आहे.  

२०)  इमारत व इतर बाांधकाम कामगार (रोजगार व सेवाशती)अलधलनयम १९९६ व इमारत व इतर बाांधकाम कामगार कल्याण 

उिंकर लनयम १९९८ अांतगमत १% उिंकर ठेकेदाराांिंे लबिातून वसूि करण्यात येईि.तसेिं शासनाकडीि शासन 

लनणामयानुसार वेळोवेळी आकारण्यात येणारे कर/फी ही ठेकेदारावर बांधनकारक असेि. 

२१) वार्षर्क टवरूिंािंी दखेभाि दरुूटतीिंी कामे तातडीन ेकरणे अिंेलक्षत असिेने कलनष्ठ अलभयांता / उिंअलभयांता यानी सुलिंत 

केिेल्या कािावधीतिं कामे िंुणम करणे बांधनकारक राहीि. सदर कािावधीत काम  न झाल्यास प्रतीददन दकमान र.रू. 

१००/- (शांभर फक्त) प्रमाण े नुकसान भरिंाई वसूि केिी जाईि. तसेिं अनावश्यक व जाणून बुजून लविांब केिा जात 

असल्यािं ेलनदशमनास आल्यास वाढीव नुकसान भरिंाईिंी कायमवाही लनलवदा अटीप्रमाण ेकेिी जाईि. अशा टवरूिंािंी कामे 

करताना ठेकेदार याांनी ककवा त्याांिंे जबाबदार अलधकृत प्रलतलनधी कलनष्ठ अलभयांता / उिंअलभयांता याांिंेशी लनयमीत सांिंकम  

व समन्वय राखणे आवश्यक आहे. व केिेल्या कामािंा सांलक्षप्त अहवाि सादर करणे बांधनकारक राहीि.  

२२)   ज्या ठेकेदारास अथवा ठेकेदारी सांटथेस काम लमळेि अशाांकडून करारनामा करणेिंूवी असा ठेकेदार/ठेकेदारी  सांटथा मनिंािं े

लवद्यमान नगरसेवक / लटवकृत सदटय याांिंेशी सांबांलधत नाही यािंी खातरजमा होणेकरीता र.रू. १००/- िें जनरि 

टटँम्िंिंेिंरवर सांबांलधत ठेकेदार /ठेकेदारी सांटथेस प्रलतज्ञािंत्र करून द्यावे िागेि. 

२३)  ज्या कामाांच्या शेड्युि बी मध्ये एि.ई.डी. दफटींगिंी बाब समालवष्ठ आहे, अशा एि.ई.डी. दफटींग सांबधीत 

सलवटतर ताांलत्रक लववरण लनलवदा सुिंनेसोबत जोडिेिे आह.े त्यािंे गाांभीयान ेअविोकन व्हावे. 

२४)  कामावर वािंरिेिे सालहत्य कमी दजामिंे आढळुन आल्यास, असे सालहत्य ठेकेदाराने टवखिंामने काढून,  

त्याऐवजी योग्य प्रतीिं ेसालहत्यािंा िंुरवठा व उभारणी टवखिंामने करुन द्यावी िागेि तसेिं यांत्रणा  कायामलन्वत 

केल्यािंासून रोलहत्र व एि.ई.डी. दफटींग  व्यलतररक्त १ वर्म हमी कािावधी रालहि.   लनलवदा सुिंनेसोबत 



जोडिेल्या मान्यताप्राप्त सालहत्यािंे यादीिंे अविोकन व्हावे. लनलवदा सादर  करण्यािंे मुळ तारखेस मान्यता 

असिेिे सालहत्यिं फक्त वािंरता येईि. 

२५)  हातातीि कामाांिंी उवमररत ककमत लबनिंुक व िंररिंुणम ररत्या सादर करणे कां त्राटदाराांवर बांधनकारकलनणमय 

राहीि. तसेिं दये कामाांसाठी लनलवदा सादर केल्यानांतर बीड िॉक झाल्यानांतर िंण त्यासांबधी अांलतम लनणमय 

होण्यािंुवी एखाद ेनलवन काम लमळाल्यास त्या सांबधीिंी माहीती त्वररत सादर करणे दखेीि कां त्राटदाराांवर 

बांधनकारक राहीि. अन्यथा लनयमानुसार त ेयथोलिंत कारवाईस िंात्र राहतीि. 

२६)  लवद्युत कामाांिंा दजाम इांलडयन इिेक्ट्रीसीटी कायदा व लनयमानुसार करुन सदर उभारणी िंािु करण्यास योग्य 

असिेिंा दाखिा आवश्यकतेप्रमाणे लवद्युत लनरीक्षक, सावमजलनक बाांधकाम लवभाग, महाराष्ट्र राज्य  याांिंेकडुन 

टवखिंामने सादर करणेिंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. तसेिं काम िंुणम केिेनांतर सदर काम कायामलन्वत करुन 

मनिंास/मरालवलव कां िंनीस मुदतीत हटताांतरीत करण्यािंी जबाबदारी  ठेकेदारीिंी राहीि. 

महानगरिंालिकेच्या वेबिंोटमिवर लनलवदा लवभागात लवद्युत लवर्यक कामाांिंे  तिंलशि िंाटम १ व िंाटम २ मधीि 

नमुद सुिंनाांिंे काटेकोरिंणे िंािन करणे आवश्यक आह.े 

२७)  मरालवलव कां िंनी सांबधीिंे कामाबाबत त्याांिं ेअलधका-याशी समन्वय साधुन कामािंी अदाांजिंत्रके तयार करुन 

घेणे व सवम अांदाजिंत्रकाांना मांजुरी घेणे, िंयमवेक्षकीय शुल्क अदा करणे आलण कामे त्याांिं ेिंयमवेक्षणाखािी िंुणम 

करणे, मरालवलव कां िंणीस हटताांतरण करणे ठेकेदारावर बांधनकाराक राहीि. अांदाजिंत्रक मांजुरीस लविांब 

िागिा ह्या सबबीवर मुदतवाढ ददिी जाणार नाही. तसेिं म.रा.लव.लव. मांडळािंी मांजुर अदाजिंत्रकािंी प्रत 

ठेकेदाराने सादर केल्यालशवाय प्रथम िंािु लबि दणेेत येणार नाही. हटताांतरण झािे लशवाय अांलतम लबि अदा 

केिे जाणार नाही. 

२८) i) अलिशमन व प्रलतबांधक यांत्रणेिंे कामाकरीता कामास सुरुवात करणेिंुवी व काम िंुणमत्वानांतर वेळोवेळी 

आवश्यक असणा-या िंािंण्या, तिंासण्या व त्यानुसार कायदशेीर आवश्यक ठरणारी प्रमाणिंत्र,े सक्षम अलधका-

यािं ेकायामियातुन टवखिंामने प्राप्त करुन घेण्यािंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि.  

 ii) अलिशमन व प्रलतबांधक यांत्रणेच्या कामाकररता महाराष्ट्र फायर सव्हीसेस ( Directorate of Maharashtra 

Fire services) याांिंेकडीि मान्यताप्राप्त अनुज्ञप्ती असण ेआवश्यक आह.े 

 iii) अलिशमन व प्रलतबांधक सांिंुणम यांत्रणेिंी तिंासणी व िंािंणी मलहन्यातुन दोनवेळा करावी िागेि. तसेिं सदर 

िंािंणी अलभयांताांच्या दखेरेखखािी करुन तिंासणी/िंािंणी अहवाि सादर करणे बांधनकारक राहीि. तसेिं 

सहा मलहन्यातुन एकदा मनिंा अलिशामक लवभागाकलडि अलधकारी/कममिंा-याच्या उिंलटथतीत िंािंणी 

(Mock Drill) करुन दणेेिंी जबाबदारी सांबलधत एजन्सीिंी राहीि.      

२९)  ज्या ठेकेदारास कामािंा आदशे ददिा जाईि, त्याकडून िंुरवठा केिेल्या सालहत्याांिंैकी, सांबांलधत कायमकारी 

अलभयांता मागणी करेि, त्या सालहत्याांिंी ताांलत्रक तिंासणी शासकीय प्रयोग शाळेतुन टवखिंामने मुदतीत करुन 

द्यावी िागेि व प्रथम बीि अदायगीिंुवी टेटट ररिंोटम सादर करावे िागतीि. एि.ई.डी. दफटींग सांबधीत 

सलवटतर ताांलत्रक लववरण व लवशेर् नोंदीिंे अविोकन करुन दर द्यावेत. तसेिं मा.लवद्युत लनररक्षक याांिंी 

वीजसांिं माांडणी / जलनत्रसांिं कायामन्वीत करण्यािंी िंरवानगी घेणेिंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. 

३०) i) कामाांवर वािंरावयािंे सालहत्यािंी ताांलत्रक तिंासणी, कायमकारी अलभयांता याांिंे आवश्यकतेनुसार, उत्िंादक 

कां िंनीच्या उत्िंादन टथळी ठेकेदाराने टवखिंामने करुन दणेे व तापत्रक क्षमता प्रमाणिंत्र  सादर करणे ठेकेदारावर 

बांधनकारक राहीि.  

 ii) मरालवलवकां लि सांबलधत कामासाठी, मरालवलवकां लि कडीि अलभयांता याांिंेसह उत्िंादकािंे उत्िंादनटथळी 

ताांलत्रक तिंासणी प्रमाणिंत्र सादर करणेिंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. त्यानांतर सालहत्यािंोटी प्रथम बीि 

अदा करणेत येईि.           

   

३१)  शेड्युि बी मधीि नमुद बाबी सांबांधीत मा.मुख्य अलभयांता (लवद्युत), सा.बाां.लवभाग, महाराष्ट्र राज्य याांिं े 

कडीि सलवटतर ताांलत्रक लववरण दशमलवणारे दटत मनिंा वेबिंोटमिवर प्रलसद्ध केिे आह े त्याांिं े कृ. अविोकन 

करुनिं त्यानुसार काम करणे बांधनकारक राहीि. 

३२)  करारनामा मा. टथायी सलमती सभा सदटयाांकडुन टवाक्षरीत व मोहोरबांद झाल्या लशवाय कामािंे आदशे ददिे 

जाणार नाही.  

३३)  महाराष्ट्र शासनाकडीि बािकामगार कायदा व अन्य कायद े याांिंी िंुतमता करणे सांबांधीत ठेकेदारावर 

बांधनकारक राहीि. 

३४)  एजन्सीन े / ठेकेदाराने काम करताना सवम सुरक्षीत उिंकरणाांिंा वािंर करणे तसेिं कामगाराांना सुरक्षीत 

उिंकरणे दणेेिंी जबाबदारी एजन्सीिंी राहीि. तसेिं कामावर िंयमवेक्षक नेमण ेआवश्यक आह,े अन्यथा कडक 

कारवाई करणेत येईि. लवभागाकडीि कलनष्ठ अलभयांता / िंयमवेक्षक याांिं ेसमक्ष काम करणे बांधनकारक राहीि. 

३५)  मरालवलवकां  सांबांधीत कामातीि सालहत्यािंा हमी कािावधी १८ मलहन े रालहि व कामािंे वकम मनलशिं 

कररताांिंा कािावधी ६० महीन ेइतका राहीि.  



३६)  कामाांअांतगमत कोणत्याही बाबींसाठीिंे, रटत्यास समाांतर अथवा आडवे खोदकाम करताना इतर कोणत्याही 

बाबींिंे नुकसान झािे तर त्यािंी टवखिंामने भरिंाई करुन दणेे ठेकेदारावर बांधनकारक राहीि. तसेिं काम िंुणम 

झाल्यावर सदर रठकाणिंा रटता/फुटिंाथ/िंेव्हींग ब्िॉक, रटत्यावरीि सवम राडारोडा उिंिुन रटता समिंातळीत 

करुन द्यावा. जर सदर कामािंी गुणवत्ता / दजाम राखिा नाही तर, सदर कामावरीि होणारा दरुुटतीिंा खिंम 

अांलतम लबिातून अथवा सुरक्षा ठेव रकमेतून वसुि करणेत येईि. रटत्यावरीि खोदाई व रटत्यास 

समाांतर/आडवी खोदाई करणेिंुवी सदर खोदाईस टथािंत्य लवभागािंी िंरवानगी आह े काय ? यािंी खात्री 

करुन घेणे आवश्यक आहे. 

३७)  काम करताना कोणत्याही प्रकारिंा अिंघात अथवा प्राणहानी झािी तर त्यािंी सवमटवी कायदशेीर  जबाबदारी 

फक्त सांबांधीत ठेकेदारािंी राहीि.  

३८)  काम करताना कोणत्या ही बाबींिंे शेड्यूि बी मधीि िंररमाणामध्य े२५% िंेक्षा जाटत वाढ होणार असल्यास, 

मा. कायमकारी अलभयांता (लव) याांिं े िेखी िंुवम िंरवानगी लशवाय वाढीव काम करु नये. २५% त्या िंेक्षा 

िंररमाणात वाढ झाल्यास त्यािं वाढीव दराने दर न दतेा लनलवदा दरानेिं दर ददिा जाईि. 

३९)  काम करतेवेळी जादा बाब करावी िागल्यास, जर सदर कामािंी लनलवदा अांदाजिंत्रकीय रकमेिंेक्षा कमी 

दरािंी असेि तर, सदर लनलवदा लटवकृती दराने जादा बाबीसाठी दर मांजूर केिा जाईि. लनलवदा जादा दरािंी 

असेि तर जादा बाबींसाठी अांदाजिंत्रकीय दराने (At Par)जादा बाबीिंे काम करणे ठेकेदारावर बांधनकारक 

राहीि. िंररलशष्ट ब ज्या वर्ामच्या दर सुिंीनुसार बनलविे आह.े त्यािं वर्ामच्या बाब दर सुिंीच्या सांदभांने जादा 

बाबींिंा व अांदालजत दरािंा लविंार केिा जाईि. 

४०)  िंररलशष्ट – ब मध्ये नमुद असिेिे िंररमाण अदमास े आह.े कायामरांभ आदशे प्राप्त झाल्यानांतर ठेकेदाराने 

पिं.लिं.मनिंािं ेकलनष्ठ / उिं अलभयांता याांिंेसह सत्वर सांयुलक्तत कायमटथळ िंाहणी करुन, बाबलनहाय  आवश्यक 

सालहत्यािं े िंररमाणािंी लनलिती करावी व त्यास मा. कायमकारी अलभयांता (लव) याांिंी  मान्यता घ्यावी व 

त्यानुसार बाजारातून सालहत्य उिंिब्ध करुन घ्याव.े आवश्यकतेिंेक्षा जाटत खरेदी  केिेल्या िंररमाणासाठी 

आगाऊ रक्कम अदा केिी जाणार नाही अथवा त्यािंी जबाबदारी मनिंािंी राहणार नाही. ज्या िंररमाणाकररता 

आगाऊ रक्कम अदा केिी आह ेअस ेसवम सालहत्यािंी साईटवरुन उभारणी करणे आवश्यक आह.े लशल्िक राहणारे 

सालहत्य पिं. पिं. मनिंा ताब्यात घेणार नाही व  अांलतम दयेक अदा करतेवेळी लशल्िक रालहिेल्या सालहत्यािंी 

लनयमाधीन रक्कम वसुिात आणणते येईि          ह्यािंी नोंद घ्यावी. 

४१)  कारांजे व धबधबे याांिं े िंािन व दखेभाि दरुुटती या कामाकररता शासकीय/लनमशासकीय सांटथेत काम  

केिेबाबतिंा अनुभव असल्यािंी आवश्यकता नाही. 

४२)  एिईडी दफटींग सांबलधत कामासाठी खात्याकडुन िंुरवठा होणा-या लखळण्या, एिईडी दफटींग, िंोि, केबि 

मनिंा कोठार लवभाग/तक्रार लनवारण कें द्राकडुन घेवुन ती बसलवणेिंी सवम जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. 

लखळण्या,एिईडी दफटींग, िंोि, केबि कररता आवश्यक  लवमा ठेकेदारास काढावा िागेि.  लखळण्या, एिईडी 

दफटींग तिंासुन घेण्यािंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. कोठार लवभागातुन प्राप्त झािेल्या लखळण्या, एिईडी 

दफटींग, केबि, िंोल्स सुरलक्षतिंणे सुलटथतीत बसलवणेिंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. जुन्या लखळण्या, 

एिईडी दफटींग खाांबावर असल्यास आह े त्या लटथतीत काढुन,  मनिंाकडे आह े त्या लटथतीत  जमा करणेिंी 

जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि 

 i) शेड्युि बी मधीि एकुण एिईडी दफटींगच्या सांख्येच्या १० % इतक्ट्या तत्सम मनिंा मान्यता प्राप्त उत्िंादीत 

दफटींग ठेकेदाराने ब्रेकडाऊन दरुुटतीकररता टवखिंामने टवत:कडे राखुन ठेवणे बांधनकारक आहे व तस ेमनिंान े

ददिेल्या नमुन्यामध्य ेटटॅम्िं िंेिंरवर िेखी टवरुिंात ददल्याखेरीज अांलतम बीि अदा  केिे जाणार नाही. तसेिं 

उक्त दफटींग ५ वरे् कािावधीिंयंत ठेवणे बांधनकारक राहीि. 

 ii) लनलवदनेुसार बसलविेल्या एिईडी दफटींग िंैकी बांद असिेल्या दफटींगिंी मालहती ठेकेदारास ई- मेि/ 

एसएमएस/िेखी/भ्रमणध्वनीद्वारे कळलवल्यानांतर २ ददवसात नलवन दफटींग बसलवणे अथवा दरुुटत करणे 

ठेकेदारास बांधनकारक रालहि. अन्यथा प्रलतददन प्रती दफटींग र.रु.२००/- इतके शुल्क १५ ददवसाांिंयंत वसुि 

करण्यात येईि व त्यानांतर त्यािंुढे प्रलतददन प्रलत दफटींग र.रु.३००/- इतके शुल्क  नुकसान भरिंाई वसिु 

करण्यात येईि. 

 iii) नादरुुटत एिईडी दफटींग बदिण्यािंे सांिंुणम काम ठेकेदाराने टवतःिंी यांत्रणा व कामगार वािंरुन  टवखिंामन े

करणे बांधनकारक राहीि. 

 iv) ठेकेदाराने लनलवद े अांतगमत वािंरावयाच्या एिईडी दफटींगच्या उत्िंादकाने ५ वर्म दरुुटतीसाठी ठेकेदाराच्या 

नावान े ददिेल्या हमीिंत्रािंी प्रत या कामािंा मनिंाशी करारनामा करण्यािंुवी सादर करणे बांधनकारक 

राहीि. एि.ई.डी. दफटींग बसलवणेच्या कामािंा हमी कािावधी ५ वरे् राहीि. 

 v) लनलवदा कामातीि सालहत्याांमधीि एिईडी दफटींग,केबि,जीआय िंोि इ.सालहत्यािं ेताांलत्रक तिंासणी मनिंा 

नेमणुक करेि त्या त्रयटत सांटथेकडुन मनिंान ेठरवुन ददिेल्या दराने ठेकेदाराने टवखिंामने करुन घेणे व त्यािंा 

अहवाि मनिंास बांधनकारक रालहि. सदरच्या अहवािानांतर सांबधीत सालहत्यािं ेबीि  अदा करण्यात येईि. 



४३)  रॅदफक लसिििंे दखेभाि दरुुटती व उभारणीिंे कामासाठी एजन्सीकडे Traffic Signal मधीि बाबीिंे 

District industries center  याांिंेकडीि टवत:  नोंदणीकृत उत्िंादक असिेबाबत प्रमाणिंत्र असणे आवश्यक 

आह.े 

४४)  रॅदफक लसिििंे दखेभाि दरुुटती व उभारणीिंे शासकीय/लनमशासकीय सांटथेत काम केिेिे असणे बांधनकारक 

नाही. 

   

४५) I) लिफ्ट कररता िागणा-या सवम आवश्यक िंरवानग्या व ना हरकत दाखिे प्राप्त करणेिंी जबाबदारी ठेकेदाराांिंी 

राहीि. तसेिं शासनािं े लनरीक्षण शुल्क व इतर आवश्यक सवम शुल्क अदा करण्यािंे जबाबदारी ठेकेदारािंी 

राहीि. मनिंा यासाठी कोणतेही अलतररक्त शुल्क ठेकेदाराांस अदा करणार नाही. यािंी कृिंया नोंद घ्यावी. 

४६) i) तात्िंुरती ध्वनीक्षेिंण व लवद्युत व्यवटथा करणे कामातांगमत मा. कायमकारी अलभयांता (लव) याांनी कामाच्या 

आवश्यकतेनुसार मागणी केल्यास  लवद्युत लनरीक्षक, िंुण े याांिं े प्रमाणिंत्र घेणे व त्याकररता आवश्यक शुल्क 

अदा करणेिंी जबाबदारी ठेकेदारािंी राहीि. 

 ii) अलतमहत्वाच्या व्यक्ती सांबलधत कायमक्रमाांकरीता तथा मनोरांजन लवशेर् कायमक्रमािंे वेळी ध्वनीक्षेिंन व्यवटथा 

उभारणीिंे व कायमक्रमािंे वेळी ध्वनीक्षेिंन व्यवटथा िंािनािंे कामाकरीता अनुभवी साऊां ड इांलजलनअर लनयुक्त 

करणे बांधनकारक आह.े तस ेप्रलतज्ञािंत्र दणेेत याव.े 

४७)  दरुसांिंार लवभागाकडीि वायरिेस व वॉकीटॉकी सांदभामतीि कामासाठी वकम  ऑडमरिंे िंुवी अलग्रमेंट करताना 

सांबलधत ठेकेदाराने  Govt of India िें  सांिंार मांत्राियाकडीि  DPL “ Dealer possession  License “ 

सादर करणे बांधनकारक आहे. 

४८)  मनिंा प्रशासकीय इमारतीमधीि जलनत्रसांिं/ लिफ्ट दरुुटतीिंे काम हे उत्िंाददत कां िंनीिंे अलधकृत 

लवतरक/लवके्रते याांिंेकडुन िंाटमस बदिणे, सर्षव्हपसग करुन घेणे, ठेकेदारास बांधनकारक राहीि.  

४९) i) ज्या कामािंा काम िंुणमत्वािंा लवहीत कािावधी १२ महीने व त्यािंके्षा कमी आहे अशा कामाांना  भाववाढीिंे 

किम िागु राहणार नाही. 

 ii) ज्या कामाांसाठी १००% तरतुद उिंिब्ध आहे, अशा कामाच्या लनलवदमेध्ये भाववाढ किम व टटार रेटिंी 

तरतुद िागू राहणार नाही. तसेिं ज्या कामाांिंा काम िंुणमत्वािंा लवलहत कािावधी १२मलहने वा त्यािंके्षा कमी 

आह.े व रक्कम रु. १ कोटी िंेक्षा कमी असिेल्या कामाांना भाववाढ किम िागु राहणार नाही. 

 

५०)  लनलवदाधारक व मनिंामध्य े कामाच्या अनुर्ांगाने कोणत्याही प्रकारिंा वाद/लववाद उद्भवल्यास िवादाच्या 

कायद्यातीि तरतुदीनुसार सोडलविा जाईि. तसेिं त्याकामी मा. आयुक्त लिं.लिं.मनिंा याांिंा  एक िंयामयी 

िवाद राहीि. िवादािंा लनणमय उभय िंक्षावर बांधनकारक राहीि. 

५१)  न्यायाियीन बाब उद्भवल्यास िंुणे-पिंिंरी न्यायािय कायमक्षेत्र राहीि. 

५२)  कोणतेही कारण न दतेा लनलवदा िंुणमतः ककवा अांशतः मांजूर अथवा नामांजूर करणेिंा अलधकार मा. आयुक्त याांनी 

राखून ठेविा आहे 

५३) 

 

५४) 

 काम िंािू करण्यािंूवी, काम िंािू असताना, काम िंूणम झाल्यानांतर, टवखिंामने कामािंे फोटो /व्हीडीओ शुटींग 

काढणे व अिंिोड करणे ह ेठेकेदारावर बांधनकारक राहीि. 

लवदु्यत लवभागािें क्षेत्रीय कायामियाकडीि लवदु्यत लवर्यक कामाांसाठी एका ठेकेदारास (सांटथेस) एका 

क्षेत्रीय कायामिय कायमक्षेत्रात एका आर्षथक वर्ाममध्य ेजाटतीत जाटत (५) िंािं कामे घेता येतीि. 

 

सही/- 

कायमकारी  अलभयांता (लव) 

इ क्षेलत्रय कायामिय 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

पिंिंरी – ४११ ०१८ 

 


