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मा%हती व तंऽ0ान 1वभाग,
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*** कोटे शन नोट5स ***
पुणे महानगरपािलका
मुिणमहष मामारावदाते मुिणालय
1वषय :- पुणे महानगरपािलका मुिणालयामधील कोटे शन ( दरपऽक) प*9लश करणे बाबत...
मनपा मुिणालयातील िस;यु<रट5 1वभागात मशीन ब. २ ःपेअरपाट? सह द@
ु ःत करणे. कोटे शन पAदतीने खालील नमुना
केलेBया ःपेिस%फकेशननुसार दर माग1वDयात येते आहे त.
अ. ब.
१

तपशील
मनपा मुिणालयातील िस;यु<रट5 1वभागात

सं+या

दर ( करास%हत )

१ नग

मशीन ब. २ ःपेअरपाट? सह द@
ु ःत करणे.
नुसार एकूण र;कम @पये

अट5 व शत
१. सदर दरपऽक %दनांक ११/०५/ २०२१ ते %द. १९/०५/२०२१ अखेर सकाळ5 ११.०० ते १.०० वाजेपयIत मुिण महष
मामाराव दाते मुिणालय, पुणे महानगरपािलका, घोले रोड, िशवाजीनगर पुणे -५ यांचे नावे या काया?लयामAये गोपनीय
बंद पा%कटात काया?लयीन वेळेमAये जमा करणेत यावे. जे 1वबेते सवा?त कमी दारामAये उपरोL सा%हMय उपल9ध कNन
दे तील Mयांचे दरपऽक ःवीकारDयात येईल .
२. पुणे महानगरपािलकेतफP ूकािशत केBया जाणाया? द@
ु ःती क<रता कोटे शन असे ःपQपणे सीलबंद कोटे शन पा%कटावर
नमूद करावे. तसेच आपले आःथापनेचे नाव व संपक? बमांक नमूद करावा.
३ सदर सा%हMयाचा नमुना मनपा मुTनालयामAये पाहून दर दे ण.े
४. कोटे शनधारकांना Mयांची संःथा / आःथापना अ*ःतMवात असलेबाबतचा सVम पुरावा माग*णअंती सादर करावा
लागेल
५. माWय कोटे शन काया?देशानंतर एक %दवसाचे कालावधीत कोटे शन @. ३०००/- Xया पुढे र;कमेXया ५ ट;के अनामत
र;कम मनपा कोषागारात जमा करणे कोटे शनधारक यांचेवर बंधनकारक असेल
६. ःथािनक संःथा करात ( लागू असेल तर ) Mयाबाबत सवलत िमळDयाचा कोणMयाह5 ूकारचा दाखला िमळणार नाह5.
७. यशःवी कोटे शनधारक यांना सदर कामाक<रता माWय दरां\यित<रL इतर कोणMयाह5 खचा?पोट5 र;कम आदा करणेत
येणार नाह5.
८. सदर कामाची मुदत काया?देशाचे %दनांकापासून सात %दवस असेल.
९.1व%हत मुदतीत व समाधानकार<रMया काम पूण? न झालेBया िनयमानुसार शाःतीची कारवाई करणेचा अिधकार मा.
अित<रL महापािलका आयुL ( 1वशेष ) पुणे महापािलका यांचा असेल.
१०. सदरचे कोटे शन नोट5स www.punecorporation.org या वेबसाईटवर ूिस` करणेत आलेले आहे .
मां.स कळावे.
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