
 
    नािशक महानगरपािलका, नािशक 

कायसशाळा व्यासथापन िाभाग 

�स्ाा मागणी सु्ना �. 1/2022-23 (व्दी्ीय मुद्ााढ) 
 

1. कामा् ेनांा :- मनपा् ेिािाि िाभागा्ील ााहने ा मिशनरीकरी्ा इंिन 
(िडझेल/ पे�ोल) ्ा पुराठा करणे बाब्..  
 

2. कामा् ेिास्ृ् ाणसन :- मनपा्े िािाि िाभागा्ील ााहन ेजसे फायर फायटींग्ी 
ााहने, ाॉटर टँकर, �क,  िफर्ा दााखाना, ॲम्ब्युलन्स्, 

शाााहीका, जेटींग मिशन, कार, जीप इतयादी ा िािाि 
मिशनरी, जनरेटर सेट इतयादी करी्ा इंिन (िडझेल/ 
पे�ोल) ्ा आाश्यक्ेनुसार पुराठा करणे बाब्  

3. कामा्ा कालाािी                             :-  आवश्यकतेनुसार 
 

4. �स्ाा सादर कराया्ा कालाािी        :- 

च) �स्ताव सादर करण्याची अंितम तारीख :- िद.26/12/2022 दुपारी 3.00 ााजेपय�् 

5. �स्ाा उघडाया्ा िदनांक ा ाेळ           :- िद.28/12/2022 दुपारी 4.00 ााज्ा.  
  (शकय झाल्यास चिीक्षक चिभयं्ा, यां्े काय�लय, राजीा 

गांिी भान, शरणपूर रोड, नािशक येथ ेउघडाया् ये्ील)  

6. �स्ााासोब् सादर करााया् ेकागदप�  :- 

1) इंिन दर ह ेफमस् ेलेटरहेडार पिरिशष्ट (च) �माणे नमुन्यामध्य ेदेाया्  यााे. 

2) शॉप ॲकट लायसेंन्स / संसथे्ा नोंदणी दाखला. 
3) पॅनकाडस �्, 
4) व्यासाय कर नोंदणी दाखला/ पुरााा, 
5) जी.एस.टी. रिजस�ेशन स�टिफकेट चसल्यास.  
6) इंिन पुराठा करणेबाब् कंपनी्े चििकृ् िा्रक चसलेबाब् दाखला 

   
7. 

1. इंिन पुराठादार हा कंपनी्ा चििकृ् िा�े्ा आाश्यक आह.े तयाबाब््े कागदप� �स्ााासह 

सादर करणे आाश्यक राहील.  

चटीश्� 

2. नािशक मनपा लहान मोठी ााहने ा इ्र मिशनरी यासाठी लागणारे इंिना्ा पुराठा मागणीनुसार 

ाेळे् करााा लागेल. ्से् सदर मनपा् ेमोठया �कार् ेााहनांमध्य ेइंिन भरायासाठी ााहने उभी 

करायासाठी जागा चसण े आाश्यक आहे. मनपा ााहन े इंिन भरायासाठी पंपाार आल्याार 

ााहनांमुळ ेरहदारीस चडथळा िनम�ण होणार नाही या्ी दक्ष्ा इंिन पुराठादारास घ्यााी लागेल. 

3. इंिन पुराठादाराने मनपा ााहनांकरी्ा �ािान्यांने इंिन पुराठा करणे आाश्यक राहील. 

4. इंिन जसे पे�ोल/ िडझेल दरा् बाजारभााा�माण ेााढ/ कमी झाल्यास तया �माणे िडझेल/पे�ोल 

देण ेपुराठादाराार बंिनकारक राहील.  

5. पे�ोल/ िडझेल ्ा पुराठा केल्यानं्र दर आठाडया्े देयक सादर करााे लागेल. सदर देयक 

चदा करणेसाठी िकमान 10 िदासां्ा कालाािी लागेल. मनपाकडून पुराठादार/ पंप्ालक यांना 

काही चपिरहायस कारणास्ा देयक चदा करणेस िालंब झाल्यास मनपा कुठलेही िालंब शुल्क 

चथाा व्याज देणार नाही. 



6. पुराठादाराने देयक सादर कर्ेाेळी देयका् िदनांक, ााहन �मांक, पाा्ी �मांक, इंिन �माण, 

दर ा रककम चसे मागणीप�ा् नमूद करणे बंिनकारक राहील. ााहनाच्या टाकीऐाजी �ममध्य े

इंिन �ााया् ेझाल्यास सदर मनपा् ेपलॅन्ट ा मिशनरीकरी्ा इंिन दे्ेाेळी पलॅन्ट/िाभागा्े नांा, 

कमस्ारी नांा इतयादी बाबी नमूद करणे आाश्यक राहील.  

7. मनपाकडून देय चसलेल्या सदर खरेदी केलेल्या इंिना्े देयका्ी रककम िह आर.टी.जी.एस. 

व्दार ेचदा करणे् येईल.  

8. पे�ोल/ िडझेल पुराठा करणेकामी मनपाकडून छापील पाा्ी पुस््क देाया् येईल. सदर पंपाार 

एक सा्ं� रिजष्टर ठेाून तया् ााहन �मांक, पाा्ी �मांक, इंिन �माण, दर ा रककम 

ााहन्ालका्ा कमस्ारी �मांक ा नांा इतयादी बाबी नमूद करणे आाश्यक राहील. 

9. सदर कामी र.�.500/- ् ेसटॅम्प पेपरार करारनामा क�न �ााा लागेल. 

10. इंिन पुराठादार/ पंप्ालका्ी सेाा चथाा दज� ा गुणा�ा बाब् ्�ार �ाप् झाल्यास ा ्े िसध्द 

झाल्यास मनपाकडून तारी् इंिन खरेदी बंद करणे् येईल. 

11.  पुराठादार पंप्ालकास भिाष्या् इंिन पुरिाणे शकय नसल्यास तयांनी मनपास िकमान एक 

मिहना आगाऊ लेखी सु्ना, चाग् करणे आाश्यक राहील. 

12. पंपाारील सास �कारच्या सुरिक्ष््ेबाब््ी सास जबाबदारी इंिन पुराठादार पंप्ालका्ी राहील.  

13. मनपा्े कायसशाळा व्यासथापन िाभाग, पं्ाटी येथे ए्.पी.सी.एल. कंपनी्ा िडझेल पंप आहे. 

्थापी कंपनी् े थेट खरेदी्े दर जास् चसल्यान े मनपा बाहेरी पंपाा�न सदर्ा इिंन पुराठा 

क�न घेणार आह.े तयामुळ े भिाष्या् सदर ए्.पी.सी.एल. कंपनी्े थेट इंिन खरेदी् े दर कमी 

झाल्यास बाहेरी पंपाा�न खरेदी करणे् येणारे िडझेल्ी खरेदी ्ातकाळ बंद करणे् येईल. 

तयाबाब् कुठलीही ्�ार एकुण घे्ली जाणार नाही.  

14. नािशक शहरा्ील एकापेक्षा जास् इंिनपुराठादारांनी साारसय दाखिाल्यास सदर्े काम मनपा्े 

आाश्यक्ेनुसार िाभागून देाया् येईल. 

15. करारनाम्या्ील चटीश्� ्से् तया व्यि्िरक् बाबींसंदभ�् भिाष्या् काही ााद िनम�ण झाल्यास 

मा. आयुक् सो., मनपा यां्ा िनणसय चंि्म राहील. 

16. सदर कामाबाब् चििक मािह्ी कायसशाळा व्यासथापन िाभाग, राजीा गांिी भान, मनपा, नािशक 

या िठकाणी काय�लयीन ाेळे् घे्ा येईल. 

17. आयकु् ्था �शासक , नािशक महानगरपािलका, नािशक यानंा कोण्ेही कारण न दे्ा �ाप् 
�स्ाा  साकाराया्ा चथाा कोणतयाही  काा सास �स्ाा नाकाराया्ा चििकार आहे. 

 

        सही/-      

चिीक्षक चिभयं्ा (यांि�की) 
नािशक महानगरपािलका, नािशक 

 

 

 

 

 

 



पिरिशष्ट (च) 
         िदनांक       /     /2022 

�ि्, 

मा. चिीक्षक चिभयं्ा (यांि�की) 

कायसशाहा व्यासथापन िाभाग, मनपा, नािशक 

 

िाषय:- मनपा् ेिािाि िाभागा्ील ााहने ा मिशनरीकरी्ा इिंन (िडझेल/ पे�ोल) ्ा पुराठा 

करणे बाब्.. 

संदभस:- �स्ाा मागणी सु्ना �.  1 /2022-23 (व्दी्ीय मुद्ााढ) 

 

महोदय, 

 उपरोक् िाषयांकी् नािशक मनपा्े िािाि िाभागा्ील ााहने ा मिशनरीकरी्ा इंिन (िडझेल/ 

पे�ोल) ्ा पुराठा करणे बाब् संद�भय �स्ाा मागणी सु्ना �. 1 /2022-23 (�थम मुद्ााढ) ् े

चटीश्� या आम्ही ाा्ल्या चसुन तया आम्हाला मान्य आहे्.  

 तयानुसार आम्ही सदर कामासाठी खालील �माणे दर सादर कर् आहो्. 

च.�. इंिन �कार दर 

1 पे�ोल कंपनीने दैनंिदन ठराून िदलेल्या दराार सुट -  

2 िडझेल कंपनीने दैनंिदन ठराून िदलेल्या दराार सुट -  

 सदर दरासोब् आम्ही आम्े इंिन पंपाबाब् फमस्े �स्ाा सु्नेमध्य ेनमूद �माणे कागदप� 

सोब् जोडल ेआहे.  

 

 

 

सााक्षरी ा िशकका 

  



 

  नािशक महानगरपािलका, नािशक 

कायसशाळा व्यासथापन िाभाग 

�स्ाा मागणी सु्ना �.   1 /2022-23 (व्दी्ीय मुद्ााढ) 

  

नािशक महानगरपािलके्े िािाि �कार्ी ााहने ्से् मिशनरी इतयादीकरी्ा इंिन (िडझेल/ पे�ोल) 

पुराठा करणेकामी नािशक शहरा्ील चििकृ् िा�े्े (पे�ोल/ िडझेल पंपिारक) यां्ेकडून �स्ाा 

मागिाणे् ये् आहे.  
 

1. कामा् ेनांा :- मनपा्े िािाि िाभागा्ील ााहने ा मिशनरीकरी्ा इंिन (िडझेल/ पे�ोल) ्ा 
पुराठा करणे बाब्..  

2. सदर इंिन पुराठा �स्ाा मागणी बाब् सिास्र मािह्ी ा चटीश्� मनपा् ेwww.nmc.gov.in  
या संके्सथळाार देाया् आलेली आहे.  

3. इच्छुक पंपिारकांनी �स्ाा मागणी सु्ना (सााक्षरी ा िशककयासह ), सु्ने् नमूद आाश्यक 
कागदप� ा पिरिशष्ट च मध्ये दर भ�न (सााक्षरी ा िशककयासह ) बंद पाकीटा् िनम्न सााक्षरीकार 
यां्े नांाे ा काय�लया् मुद्ी् सादर करााे.  

4. �स्ाा सादर कराया्ी चंि्म ्ारीख :- िद.26/12/2022 दुपारी 3.00 ााजेपय�् 

5. आयकु् ्था �शासक , नािशक महानगरपािलका, नािशक यानंा कोण्ेही कारण न दे्ा �ाप् 
�स्ाा  साकाराया्ा चथाा कोणतयाही  काा सास �स्ाा नाकाराया्ा चििकार आहे. 
 
 
                                                                                                              सही/- 
                                    चिीक्षक चिभयं्ा (यां.)       

                                                                                                                      नािशक महानगरपािलका, नािशक 

 

 

 

http://www.nmc.gov.in/�

