mvTn ^glYI`mlzaG$l.
^vW«T^gze© ^l^l`lc WlUn ^vÐTlb_,
Jlnbn `ñUl, zdclNqYI`, mvTn-5.
NlcG$ G«$. ^vÐT/452
zWYl§G$ :- 20/10/2021
^l.fl§o»_G$r c f§ITG$ à^vH,
^lzgUq c U§ÌjlY zc]lI,
mvTn ^glYI`mlzaG$l.
_l§NG$R=n flW`....
*** G$lnP=ndY YlnP=qf ***
mvTn ^glYI`mlzaG$l
^vÐT ^get ^l^l`lcWlUn ^vÐTla_
zce_ ……- mvTn ^glYI`mlzaG$l ^vÐTla_lG$R=qa G$lnP=ndY (W`mÌG$ ) moãad G$`Tn}l}U.
^Yml ^vÐTla_l^Ülqa gl_G$P= G$P=sI ^zdYची भरपट H`nWq G$`Tn. G$lnP=ndY mÜWUqYn Hlaqa Y^vW Gn$anë_l
ñmnzfz[$Gn$dYYvfl` W` ^lIzcÊ_lU _nU @lgnU.

Umdqa

अ.ब

^Yml ^vÐTla_l^Ülqa gl_G$P= G$P=sI ^zdYची

१

@P=q c dUt
1.. fW` W`mÌG$ zWYl§G$

f§»_l
भरपट

H`nWq G$`Tn.

W`
(G$`lfgqU)

YI
Yvfl` DGx$T
`ŠG$^ ém_n
३

२०/१०/२०२१

Un २७ /१०/२०२१ @Hn` fG$lhq 11.00 Un 1.00 clNnm_ªU ^vÐT^get
^l^l`lcWlUn ^vÐTla_, mvTn ^glYI`mlzaG$l, Jlnan `lnR=, zdclNqYI` mvTn - 5 _l§Ln Ylcn _l G$l_l©a_l^Ü_n IlnmYq_ }§W
mlzG$P=lU G$l_l©a_qY cnh^n Ü_n N^l G$`TnU _lcn. Nn zcG«n$Un fcl©U G$^q W`l^Ü_n Bm`lnŠU flzgË_ BmaãX G$éY WnUqa Ë_l§Ln
W`mÌG$ oñcG$l`Ê_lU _nAa
© .

2. पुणे महानगरपािलकेतफ ूकािशत के"या जाणा-या flzgË_ H`nWq कर ता कोटे शन असे ःप(पणे िसलबंद कोटे शन
पाक,टावर नमूद करावे . तसेच आपले आःथापनेचे नाव व संपक1 बमांक नमूद करावा.

3. fW` ^lalLl Y^vYl ^Yml ^vÐTla_l^Ü_n mlgÿY W` WnTn.
4. कोटे शनधारकांना 3यांची संःथा / आःथापना अ4ःत3वात

असलेबाबतचा स5म पुरावा मागणीअंती सादर

करावा लागेल.
5. मा6य कोटे शनचे काया1देशानंतर एक 8दवसाचे कालावधीत कोटे शन

`ŠG$^ मनपा

6. ःथानीक

कोषागारात जमा करणे

é. 3000/- À_l mvS=n र9कमे:या

५ % अनामत

कोटे शनधारक यांचेवर बंधनकारक असेल.

संःथा करात (लागू असेल तर) 3याबाबत सवलत

िमळ@याचा कोण3याह ूकारचा दाखला िमळणार

नाह .
7. यशःवी कोटे शनधारक यांना सदर कामाकर ता मा6य दरांBयितCर9त इतर कोण3याह खचा1पोट

र9कम आदा

करणेत येणार नाह .
8. सदर कामाची मुदत काया1देशाचे 8दनांकापासून सात 8दवस असेल.
9. Eवह त मुदतीत व समाधानकारCर3या काम पूण1 न झालेस िनयमानुसार शाःतीची कारवाई करणेचा अिधकार मा.
अितCर9त महापािलका आयु9त (Eवशेष) पुणे महानगरपािलका यांचा असेल .

10. सदरचे

www.punecorporation.org या
^l. f G$hlcn.

कोटे शन नो8टस

वेबसाईटवर ूिसHद करणेत आलेले आहे .

ì_cñVlmG$ ^vÐTla_
mvTn ^glYI`mlzaG$l
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