
नािशक महानगरपािलका नािशक 
कामगार कल्याण िवभाग 

+±{É ¨ÉÖnùiÉ ई-EòÉä]äõ¶ÉxÉ सुचना (सन 2017) 

कामाचे नाव – 

 नािशक महानगरपािलकेतील कामगार कल्याण िवभागामाफर्त दर महीन्याच्या शेवटच्या तारखेला (एि�ल 
2017 त े िडस�बर 2017) अखेर सेवािनवृ� होणार ेअिधकारी व कमर्चारी यांच्या सेवापुत� ºÉiEòÉ®ú समारंभा 
क�रता लागणाऱ्या उ�म दजार्च्या वस्तू व सेवा पुरिवणेाकामी मूळ उत्पादक, उत्पादनाच ेअिधकृत िवतरक, िव�ेत े
यांचेकडून EòÉä]äõ¶ÉxÉ {ÉvnùiÉÒxÉä ´ÉºiÉÖÆSÉä  nù®ú{ÉjÉEò ´É nù®ú मागिवण्यात येत आह.े 

सेवािनवृ�ी होणार ेअिधकारी व कमर्चारी यांचा सेवापुत� सत्कार समारंभासाठी वस्तू व सेवा 
पुरिवणेबाबत. 

+.xÉ.

  

iÉ{ÉÊ¶É±É                    ´ÉhÉÇxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

EòÉ¨ÉÉSÉÒBEÖòhÉ 

+ÆnùÉVÉä ®úCEò¨É 

ºÉÖ®úIÉÉ 

+xÉÉ¨ÉiÉ

®úCEò¨É 

1 smaRtI icanh 6”x7”[-Mca saa[-ja A^k`^ilak maTorIyala,isalhr klar 
ifinaiSaMga, Dbala vauDnabaosa enaoga`oivhMga,manapaAakYa-k 
isambaa^lasah.AiQakarI pdaiQakrIyaaMcao naaMvaasah 

150 300000/- 3000/- 

2 Saa^la maQyama djaa-, 4x 5fuT maaozI saa[-ja,AakYa-k rMga, 

fula pnha PyauAr vaulana. 

150   

3 faoTao 7”x 5” [-Mca saa[-ja eca. DI. @vaa^laITIspYT 
faoTaoga`af. 

150   

4 caha naaSta 
Paopr iDSa 

spoSala icavaDa ,saaonapapDI, kcaaorI, samaaosaa, gaulaaba 
jaama, rajaigara laaDu , SaoMgadaNaa ica@kI ,baTaTa vaDa, 
vaofsa- ,BajaI Aaid. vastumaQauna vaogavaogaLo pdaqa- 
naaS%yaasaazI idlao jaatat. 

MÉ®úVÉäxÉÖºÉÉ
®ú 

  

5 kapDI  

ipSavaI 

12”x15” [-Mca saa[-ja daonhI baajaunao AakYa-k Cpa[- 
manapa  isambaa^la va baaoQa va baaoQa vaa@yaasah ]da. mualagaI 
vaacavaa maulagaI vaaZvaa, paNaI vaacavaa, naaiSak Sahr 
svacC SahrAadI. 

150   

6 naarL  maaozo naarL paNaIdar naarL. 150   

7 raopo Plaa. 

kuMDIsah 

vaogavaogaLyaa p`karcaI pulaJaaDo, Saoa cao JaaDo, AaOYaQaI 
JaaDo, maagaNaI p`maanao saavalaIsaazI]pyaaogaI pDNaaro jaMgalaI 
JaaDo. 

150   

  BEÖòhÉ  300000/-  

 

 +ÊiÉआयु�  
                                                                                                 नािशक महानगरपािलका, नािशक 

 
 



                                               

 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 

                                                            कामगार कल्याण िवभाग 

 1)EòÉä]õä¶ÉxÉ ¦É®úhªÉÉSÉÒ +ÆÊiÉ¨É ¨ÉÖnùiÉ Ênù. 18/03/2017  ºÉEòÉ³ýÒ 10.00iÉä nÖù{ÉÉ®úÒ 3.00´ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ ®úÉÊ½þ±É. 

सवर्साधारण अटी  - शत� (कोटेशन) 

 2)कोटेशन सोबतची कोटेशन धारकाची कोणतीही अट मान्य करता येणार नाही. सशतर् कोटेशन  
   तात्काळ र� करण्यात येईल. 
 3)कोटेशन नोटीस मध्य ेनमुद केलेली संख्या ही अंदाज ेअसुन त्या मध्य ेकमी जास्त होण्याची शक्यता  
    आहे. 
 4)EòÉä]õä¶ÉxÉ Ênù.20/03/2017  nÖù{ÉÉ®úÒ 4.00 ´ÉÉVÉä{ÉªÉÈiÉ ¨ÉÉ. EòÉ¨ÉMÉÉ®ú Eò±ªÉÉhÉ 

   +ÊvÉEòÉ®úÒ ªÉÉÆSÉä EòÉªÉÉÇ±ÉªÉÉiÉ =PÉb÷hªÉÉiÉ ªÉäiÉÒ±É. 

 5)�दलेल्या मुदतीमध्य ेसंपुणर् मालाचा पुरवठा करण/ेकाम करण/ेसेवा पुरिवण ेआवश्यक आहे 

 6)कोटेशन धारकास महानगरपािलकेचे लाभात र.�.120/- चे  जनरल स्टॅम्पपेपर वर �रतसर  
  करारनामा क�न �ावा लागेल. तसेच एक सक्षम जामीनदार �ावा  लागेल. 
 7)सेल्स टॅक्स, वाहतूक खचर् व इतर सवर् करांसह कोटेशन दर नमूद करावयाच ेआहेत. कोणत्याही   
   टॅक्सची जबाबदारी महानगरपािलकेवर राहणार नाही. 
 8)मुदतीत मालाचा पुरवठा न केल्यास/काम न केल्यास/सेवा न पुरिवल्यास �. 5000/- दंड आकारणी  
    करण्यात येईल व सदरची र�म कोटेशनधारकाकडून वसुल करण्यात येईल. 
 9)सदरच ेमंजूर दराने कराराच ेमुदतीपय�त वेळोवेळी ´É ºlÉ³ýÒ गरजेनूसार पुरवठा करणे बंधनकारक 
     राहील.  

 10)मंजूर nù®ú / स्पेिश�फकेशन �माणे मालाचा पुरवठा न झाल्यास/काम न झाल्यास सदरचा माल परत  

  करण्यात येईल अथवा सेवा नाकारण्यात येईल व त्याबाबतचा महानगरपािलकेचा िनणर्य अंितम  
  राहील. 
 11)कोटेशन दर मंजूर झालेनंतर सदरच्या मालाच्या दरात/कामाच्या दरात/सेवेच्या दरात काही वाढ  
  झाल्यास वाढलेल्या दरा�माणे कोटेशनधारकास जादा पैसे िमळणार नाही 

12)iÉÉÆjÉÒEò Ê±É¡òÉ¡òÉ-- कोटेशनधारकास सेल्स टॅक्स |É¨ÉÉhÉ{ÉjÉ ,ºÉÆºlÉÉ ®úÊVÉ¹]äõ¶ÉxÉ ºÉ]ÇõÊ¡òEäò]õ,EòÉ¨ÉÉSÉÉ +xÉÖ¦É´ÉÉSÉÉ 

nùÉJÉ±ÉÉ, {ÉìxÉ EòÉbÇ÷,ºÉÆºlÉäSÉä ¤ÉÄEò JÉÉiÉä,<. EòÉMÉnù {ÉjÉä ºÉÉIÉÉÆÊEòiÉ Eò°üxÉ VÉ¨ÉÉ Eò®úhÉä +É´É¶ªÉEò ®ú½þÉiÉÒ±É. 
13) +iÉÉÆjÉÒEò Ê±É¡òÉ¡òÉ--nù®ú{ÉjÉE  +É´É¶ªÉEò.                 
14)EòÉä]äõ¶ÉxÉ ºÉÖ®úIÉÉ +xÉÉ¨ÉiÉ®úCEò¨É3000/-+É´É¶ªÉEò.                                           
  

                                                                                                       +ÊiÉआयु�  
                                                                                                 नािशक महानगरपािलका, नािशक 

 
सदरच े अटीशत� मी वाचल्या असून सदरच्या अटीशत� मला मान्य व कबूल असून त्या�माणे माल 

पुरिवण्यास/सेवा पुरिवण्यास/काम करण्यास मी तयार आहे. त्यासाठी स्वाक्षरी करत आहे   

                                                                                         

                                                                                                     कोटेशनधारकाची सही व िश�ा 

 



 

 

                                                         कामगार कल्याणिवभाग 

नािशक महानगरपािलका, नािशक 

                                   nù®ú{ÉjÉEò 

कामाचे नाव 

A.Ë. 

–(एि�ल 2017 ते िडस�बर 2017) अखेर सेवािनवृ� होणार े अिधकारी व कमर्चारी यांच्या 

सेवापुत� ºÉiEòÉ®ú समारंभा क�रता सेवािनवृ�ी होणार े अिधकारी व कमर्चारी यांचा सेवापुत� सत्कार 

समारंभासाठी वस्तू व सेवा    पुरिवणेबबत 

iÉ{ÉÊ¶É±É                    ´ÉhÉÇxÉ Eò¨ÉÇSÉÉ®úÒ 

ºÉÆJªÉÉ 

|ÉiÉÒ xÉMÉ 

nù®ú 

BEÖòhÉ 

®úCEò¨É 

1 smaRtI icanh 6”x7”[-Mcasaa[-jaA^k`^ilakmaTorIyala,isalhrklar 
ifinaiSaMga,DbalavauDnabaosaenaoga`oivhMga,manapaAakYa-kisambaa^lasah. 

AiQakarI pdaiQakrI yaaMcao naaMvaasah 

150   

2 Saa^la maQyama djaa-, 4x 5fuT maaozI saa[-ja,AakYa-k rMga,fula pnha 

 PyauAr vaulana. 

150   

3 faoTao 7”x 5” [-Mca saa[-ja eca. DI. @vaa^laITIspYT faoTaoga`af. 150   

4 cahanaaSta 
Paopr iDSa 

spoSala icavaDa ,saaonapapDI, kcaaorI, samaaosaa, gaulaaba jaama, 
rajaigara laaDu , SaoMgadaNaa ica@kI ,baTaTa vaDa, vaofsa- ,BajaI 
Aaid. vastumaQauna vaogavaogaLo pdaqa- naaS%yaasaazI idlao jaatat. 

MÉ®úVÉäxÉÖºÉÉ®ú   

5 kapDI  

ipSavaI 

12”x”15” [-Mca saa[-ja daonhI baajaunao AakYa-k Cpa[- manapa 

 isambaa^la va baaoQa vaa@yaasah ]da. mualagaI vaacavaa maulagaI vaaZvaa 

 , paaNaI vaacavaa, naaiSak Sahr svacC SahrAadI 

150   

6 naarL  maaozo naarL paNaIdar naarL 150   

7 raopo Plaa. 

kuMDIsah 

vaogavaogaLyaa p`karcaI pulaJaaDo, Saoa cao JaaDo, AaOYaQaI JaaDo, 

 maagaNaI p`maanao saavalaIsaazI]pyaaogaI pDNaaro jaMgalaI JaaDo. 

150   

maa.Aayau@t saaao. 
naaiSak mahanagarpailaka naaiSak 
yaaMjakDosaÊ 
सदरच ेEòÉ]äõ¶ÉxÉ ¨ÉvÉÒ±É अटीशत� मी वाचल्या असून सदरच्या अटीशत� मला मान्य व कबूल असून त्या�माणे 
माल पुरिवण्यास/सेवा पुरिवण्यास/काम करण्यास मी तयार आह.े त्यासाठी स्वाक्षरी करत आहे 
 
 

                                                              कोटेशनधारकाची सही व िश�ा 
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