
नािशक महानगरपािलका नािशक  
राजिशष्ााारर रजननसपकक रि िागर 

को्ेशन नो्ीन 
 

को्ेशन नो्ीन रराजिशष्ााारर रजननसपकक र ि िागाकडील ि ि ध �कारच्ा नसगणक ि�्नक करीता 
लागणारे सपेेरपा क् परुि णे,तनेा ्ोनर रीफीिलग करणे इत्ादी कामानाठी  ा�षक दर मसजरु क�न 
त्ा दराने काम करणेन ेनिु ी परु ठादार/व्ा नाि्क ्ासाे कडुन को्ेशन मागि णेत ्ेत आहे.   

े.नस. तपिशल सेदाजे �ाकलन 

1 

नािशक महानगरपािलकेन ि ि ध �काराे नसगणक ि�्नक करीता 
लागणारे ि ि ध �काराे सपेेरपा क् तनेा ्ोनर रीफीिलग करणे,�म 
्िुन्बदलणे, तनेा बलेड बदलणे इत्ादी करीता  ा�षक दर मसजरु 
क�न त्ा दराने आ श्कते ननुार  ेळो ेळी परु ठा करणे बाबत. 

29,900/- 

(े्ीरशत�र) 
1)कामााे कोरे को्ेशन प�क (े्ीरशत�नह ( www.nmc.gov.in ्ा नसके त स्ळा र 
िद.31/05/2021 रोजी दपुारी 4.00  ाजेपा ेतो उपलबध आहे.  
2)नदराे को्ेशन पािक् िद.01/06/2021 रोजी द.ु 4.00  ा. प �्त राजिशष्ााारर रजननसपकक र
ि िाग,1ला मजला,  राजी  गासधी ि न, शरणपरु रोड, नािशक ्े्े नादर करा े. ि हीत मदुती नसतर 
आलेली को्ेशन पािक्े �स कारली  जाणार नाही. 
3)परु ठा ऑडकर िमळालेपाननु 15 िद नासाे आत िक ा ततप ु� नसपणुक/आ श्कतेननुार मालााा 
परु ठा करा ा लागेल. 
4) को्ेशनमधील दर खा�नह   न क करासनह दर (GST नह) नमदु करा े. कोणत्ाही खा�ाी   
करााी जबाबदारी नािशक महानगरपािलके र राहणार नाही. 
5  नदररनसगणकरि�्नकाेर्ोनरररीफीिलगरकरणे,बलेडरबदलणे, र�मर्िुन्रबदलणेरबाबताीरनवह�न  
काय�लात े् ा का्�देशात नमदु िठकाणी �ा ी लागेल त्ानाठी   ेगळा  ाहतकु खाक देण्ात 
्ेणार नाही.  
6)्शस ी को्ेशन धारकान नदराे को्ेशनमधील दर   काम मान् ेनले बाबताा रककम �. 
520/- ाे जनरल स् टॅ प पेपर र िरतनर करारनामा क�न �ा ा लागेल. तनेा एक नकम जामीनदार 
�ा ा लागेल. 
7)नदर कामााे कोणतेही को्ेशन े् ा न क को्ेशन कोणतेही कारण न देता र� करणेाे ेिधकार 
िनॅन स ाकरीकार ्ासनी राखनु ठे ला आहे. 
8) मदुतीत मालााा परु ठा न केल्ान / काम न केल्ान / ने ा न परुि ल्ान ेशा उिशरा �ापत 
झालेल्ा माला र केलेल्ा कामा र / ने ा परुि ण्ाच्ा रककमेच्ा 5% ्ा �ती नपताह िक ा 
त्ाच्ा िागाला ्ा�माणे दसड आकारणीरकरण्ात  ्ेईल   नदराी रककम को्ेशनधारकाकडुन 
 नलु करण्ात ्ेईल. 
9)को्ेशनधारकाने ज्ा ना ाने को्ेशन नादर केले आहे त्ा ना ााे शॉप ॲक् ला्नननाी 
�मािणत �त, पटनकाडकाी �मािणत �त, GST नोदणी दाखल्ााी �मािणत �त को्ेशन नोबत 
जोडणे आ श्क रािहल त्ा िश ा् त्ा दरप�कााा ि ाार केला जाणार नाही.  
10) नदराे मसजरु दराने करारााे मदुतीप �्त  ेळो ेळी गरजेननुार परु ठा करणे बसधनकारक राहील. 
11) काही ेपिरहा क् कारणामळेु दे्क ेदा करणेन उिशर झाल्ान त्ा र व्ाज िमळणार नाही. 
12) एकूण िबलाच्ा रकमेतून शानन िन्माननुार ्ी डी एन कपात करण्ात ्ेईल. 
िठकाण :- नािशक.                  
िदनासक :-       / 05/2020 
                                                                                                                    
  
                                                                                  sd/-    
                      रररररररररररररररनरेुशरखाडे 
ररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररररेितिरकतरआ्कुतर(शहर)       
                                                                    नािशक महानगरपािलका नािशक 

http://www.nmc.gov.in/�


   नािशक महानगरपािलका , नािशक 
राजिशष्ााार   जननसपकक  ि िाग 

1) को्ेशन नोबताट को्ेशनाारकााट कोरतटहट  ् मानय करता येरार नाहट . नशतक को्ेशन तााकाक 
र� करणयात येईल .  

न क नााारर  ्ट शतत (ई को्ेशन) 

2) को्ेशन नोि्न मधये नममु  केलेलट नसंया हट  सुाजे  नमन ायामधये कमट जाीत होणयााट शययता 
आहे  

3) िुलेलया ममु तटमधये नसपमरक मालााा पमर ुा कररे / काम कररे / ने ा पमरि रे आ शयक आहे काहट 
 पिरहायक कारराीत  मालााा पमर ुा कररे शयय ननलयान तशट ममु त ाद िमकरेबाबताा आगा  
 जक कररे आ शयक रािहल . तथापट ममु त ाद �ा यााट िक ा कशट या बाबत महापािलकेाा िनरकय 
 सितम राहटल . िनयतकािलके 

4) जयासाट नसपमरक िक ा िागश: को्ेशन ुर मसजमर होईल ाया को्ेशनाारकान महानगरपािलकेाे लािात र 
� 520/- ाे जनरल स्टमपपेपर  र िरतनर करारनामा क�न �ा ा लागेल .तनेा एक नकम 
जामटनुार �ा ा लागेल .  

5) जट.एन.्ट करानह को्ेशन ुर नममु  करा यााे आहे . कोरायाहट ् टयनाट जबाबुारट 
महानगरपािलके र राहरार नाहट .  

6) ममु तटत मालााा पमर ुा न केलयान / काम  न केलयान / ने ा न पमरि लयान  शा  िशरा  ाात 
झालेलया माला र / केलेलया कामा र / ने ा पमरि णयााया रकमे र ुर हजारट ुर िु नाला र . � 1 
या मारे सुड आकाररट करणयात येईल   नुराट रयकम को्ेशनाारकाकडमन  नमल करणयात येईल  

7) सदरचे मसजमर ुराने करारााे ममु तटपय�त  ेको ेकट गरजेनमनार पमर ुा कररे बसानकारक राहटल.  
8) ममु तटत मालााा पमर ुा न झालयान / ममु तटत काम पमरक न केलयान नुराा माल / काम 

को्ेशनाारकााे जबाबुारट र इतर िुकाराहमन क�न घेणयात येईल आिर ाया कामट 
महानगरपािलकेन मसजमर ुरापेका जाीत ्ाक आलयान तो को्ेशनाारकाकडमन  नमल करणयात येईल .  

9)    मसजमर नममनया मारे / ीपेिशििकेशन माने माला र पमर ुा न झालयान /काम न  झालयान माल परत 
करणयात येईल /  थ ा ने ा  नाकारणयात येईल    ायाबाबताा महानगरपािलकेाा िनरकय  सितम 
राहटल .  

10)   कोरताहट माल  मसजमर केलेलया ुराने को्ेशनाारकाकडमन ्रेुट करणयााट   महानगरपािलके र   
           नयतट नाहट . याबाबत को्ेशनाारकान नमकनानिरपाई मागता येरार नाहट .  
11)      ्ट / शततमाटल ए्ा�ा शततबाबत काहट न लत ुेरे  थ ा आ शयक  शा काहट जाुा  ्ट   
           घालणयाबाबत महानगरपािलकेन  िाकार राहटल . 
12)     को्ेशन ुर मसजमर झालेनसतर नुराया मालााया ुरात / कामााया ुरात/ने ेाया/ुरात काहट  ाद  
           झालयान  ादलेलया ुरा मारे को्ेशनाारकान जाुा पने िमकरार नाहट .  
13)     पमर ुााारकाने  ि्शतताा िसग केलयान ायासाे िबलातमन रयकम जात करणयात येईल. 
14)    काहट  पिरहायक कारराीत  ुेयके  ुा कररेन  िशर झालयान ाया र ायाज  नमु ेय राहरार नाहट. 
 

                             
                          

                        ितिरयत आयमयत (शहर) 
                        नािशक महानगरपािलका नािशक  
             नुराे  ि् शतत मट  ाालया  नमन नुराया   ्ट शतत मानय   कबमल  नमन ाया माने माल 
पमरि णयान / ने ा पमरि णयान / काम करणयान मट तयार आहे . ायानाुट ी ाकरट करत आहे. 
                                                                                                                     
 
 
                                 
                                                                                                     िनि ुााारकााट नहट   िशयका 
 

                                                                     



नािशक महानगरपािलका नािशक  
राजिशष्ााारर रजननसपकक रि िागर 

कामााे नास :- नािशक मनपाच्ाररराजिशष्ााारर रजननसपकक रि िागानरि ि ध �काराे नसगणक ि�्नक  
को्ेशन फट ामक 2021 

               करीता लागणारे ि ि ध �काराे सपेेरपा क् तनेा ्ोनर रीफीिलग करणेकरीता  ा�षक  
               दर मसजरु क�न त्ा दराने आ श्कते ननुार  ेळो ेळी परु ठा करणे बाबत. 
कामााी मदुत:-12 महीने. 
को्ेशन नादर करण्ााी सेितम मदुत :- िद. 1/06/2021 रोजी दपुारी 4  ाजेप �्त.  
को्ेशन जमा करण्ााे िठकाण:- राजिशष्ााारर रजननसपकक रि िाग,राजी  गासधी  ि न, 1 ला  
                                 मजला,शरणपरु रोड नािशक.  

उपरोकत�माणे कामााे े्ीशत�   सपेनीिफकेशन ननुार नाहीत् परुि णे कामी मी/आॅही न क 
करासनह दर नादर करीत आहोत. 
े.नस. 

 तपिशल 

तपिशल 

दर सवर 
करासह�त 

प्ाम/एकक 

1 
तपिशल लेझर ि�्नक ्ोनर रीफीिलग करणे  
कटनन/नटमनसग/�दनक मेक 

 �ित नग 

2 लेझर ि�्नक बलेड बदलणे कटनन/नटमनसग/�दनक मेक   प्र नग 

3 लेझर ि�्नकाे �म बदलणे कटनन/नटमनसग/�दनक मेक   प्र नग 

 
आॅही उपरोकत कामानाठी न क करासनह   खा�नह  रील�माणे दर नादर करीत आहोत. आॅही 

को्ेशन नो्ीन मधील े्ी - शत�  ााल्ा ेननु त्ा आॅहान मान्   कबलु आहेत. नदरच्ा े्ी 
श्�न ेिधन राहुन उकत दराने काम करण्ान त्ार आहोत. तरी आॅहाला कामााा आदेश िमळा ा ही 
न� ि नसती.  
 
को्ेशनरधारकााेरना र रप�ा:- 

 
नसप कक  �. :- 
िठकाण   :-  
िदनासकररर:- 

को्ेशन देणा-्ााी नही   िशकका 
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(का्�ल्ीन उप्ोगाकरीता) 

 


