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पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
पंपर  पुणे ४११ ०१८ 

मु य लेखाप र ण वभाग 

प  . मुलेप/का व/गट६/१३/२०१६ 
दनांक :- २८/०१/२०१६ 

 

 
वषय :- िन वदा कालावधीबाबत..... 
संदभ :- शासन िनणय उ ोग, उजा व कामगार वभाग,  
       . भांखस /२०१४/ . .८२/उ ोग-४,  
       द. ३०/१०/२०१५ 

प रप क, 
 शास कय/िनमशासक य कायालय/मंडळ/महामंडळ/शास कय उप म/ सं था/ वाय ा सं था/ 
महानगरपािलका/ ज हा प रषद /नगर प रषद/नगर प रषद व सावजिनक उप म इ याद  अंतगत 
येणा-या कायालयांना व वध साधनसामु ीची खरेद  करावी लागते.  यासाठ  शासनाने संदिभय शासन 
िनणयानुसार वर ल सं थाना कायालयीन खरेद साठ  िनयम पु तका िनगिमत केलेली असून सदर 
पु तकेतील िनयम . ४.४.३ व ४.४.३.१ म ये िन वदेचा कालावधी, िन वदा कालावधीस मुदतवाढ 
इ याद  बाबी नमुद कर यात आले या आहेत.  सदर तरतूद नुसार  

१) महापािलके या सव वभागांनी साधन सामु ीची खरेद  करताना िन वदा नोट सम ये, उ  शासन 
िनणयात नमुद केले माण ेिन वदा कालावधी नमुद करावा. 

२) िन वदा पधा मक हो यासाठ  कमीत कमी तीन िन वदाकार असणे आव यक आहे.   

३) िन वदा चौकशीला ३ पे ा कमी िन वदाकार िमळा यास िन वदा उघड या या कालावधीस थम एक 
आठव याची मुदत वाढ ावी. 

४) मुदतवाढ द यानंतर देखील ३ पे ा कमी िन वदाकार िमळा यास दुस-यांदा एक आठव याची मुदत 
वाढ दे यात यावी. 

५) यानंतर कोणतीह  मुदतवाढ दे यात येऊ नये.  

६) अंितमत: खरेद  अिधका-याने िन वदेमधील व वध अट  आ ण कामा या या ीचा फेर वचार क न, 
पु हा िन वदा या सु  करावी.   

७) पु हा िन वदा माग व यानंतर देखील िन वदेला ३ पे ा कमी ितसाद िमळाला तर, खरेद  अिधकार  
या िन वदाकाराने (एल-१ िन वदाकार) िन वदा दाखल केली असेल या िन वदाकाराची, िन वदेम ये 

उ लेख केले या मु यांकन िनकषा या अधीन राहून, िनवड क न या िन वदाकाराबरोबर करार करेल. 
८) पये दहा ( १० ) लाखापे ा कमी रकमेची िन वदा अस यास फ  एकदाच मुदतवाढ दे यात यावी. 
९) कामाची पूतता वेळेवर कर यास मह व दे यात आले तर, खरेद  अिधकार  (दोन वेळा मुदतवाढ 

द यानंतर देखील) ३ िन वदा पे ा कमी ितसाद िमळाला तर  यासह पुढे जा याचा िनणय घेऊ 
शकेल व यासाठ  सुसा य कारणे नमुद करेल.   

१०)  अशा संगी, कंमती या वाजवीपणाची खा ी कर यासाठ  खरेद  सिमतीने अित र  काळजी घेणे 
आव यक आहे. 

वर ल माणे िन वदा कालावधीबाबत सव शाखा मुखांनी कायवाह  करावी. 
 
 
 

                                            सह /- 
  आयु   

                                                 पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
                                             पंपर  ४११ ०१८ 

ित, 
सव शाखा मुख, 
-------------------------- वभाग 


