जजाहहीर ललिलिजाव ससुचनजा
तममाम जनततेस कळवविण्यमात यतेतते कक, पपिंपिंरक पचिंचिंविड नविनगर वविकमास पमावधिकरण कमायर्यालयमातकल
वनरुपिंययोगक ददुरुस्तक न हयोण्यमाजयोगते खमालकल नममूद जदुनते फरनचिंर/समावहत्यमाचिंक वललमाविमादमारते वविकक वदनमानांक 20/02/2018
रयोजक सकमाळक 11.00 विमाजतमा करण्यमात यतेणमारआहते . वललमावि जते थते आहते ततेथते वि जसते आहते तसते यमा तत्त्विमाविर करणते त
यतेणमार आहते . तरक सदर जमाहकर वललमाविमात सविर्वांनक सवकय सहभमाग घतेण्यमात यमाविमा.
अ.क.

तपशशील

नग / ससंख्यय

1.

ललोखखंडड -चचौकलोनड खखुररर (प्ललॅस्टडक जजाळड
वविणललेल्रजा)

9 नग

2.

स्टडल गलोदरले ज कलेननींग खखुररर

17 नग

3.

सखंपण
खु र प्ललॉस्टडक गलोल खखुररर

6 नग

4.

टटें डर बलॉक्स (पजातळ पतजा)

2 नग

5

ललोखखंडड स्टखु ल

1 नग

6

ललोखखंडड रलॅक लहजान

1 नग

7

ललोखखंडड रलॅक मलोठड

1 नग

8.

ललोखखंडड मलोठरजा फलेम

2 नग

9.

ललोखखंडड लहजान फलेम

1 नग

10.

ललोखखंडड पलोस्टर फलेम

1 नग

11.

चले अरचले तखुटललेलले पजाटर वि इतर प्ललॅस्टडक

12.

विजाहनजाचले मलोठले टजारर

13 नग

13.

विजाहनजाचले लहजान टजारर

20 नग

अखंदजाजले 20 वकललो

उपिंरयोक्त नमदुद कतेलतेल्यमा जदुन्यमा फरनचिंरचिंक / समावहत्यमाचिंक वविकक करण्यमासमाठक अटक वि शतर्ती पमावधिकरणमाच्यमा
www.pcntda.org.in यमा वितेब समाईटविर उपिंलब्धि आहते . वललमाविमाच्यमा अटक वि शतर्ती आपिंणमाविर बनांधिनकमारक रमाहतकल .
तसतेचिं जमाहकर वललमावि तहकदुब करणते वि रद्द करणते बमाबतचिंते अवधिकमार मदुख्य कमायर्यकमारक अवधिकमारक यमानांनक रमाखमून ठते विलमा आहते .
ललिलिजावजाचचे लठिकजाण :- पपिंपिंरक पचिंचिंविड नविनगर वविकमास पमावधिकरण,
नविकन पशमासककय इममारत, आकदुडर्ती रते ल्विते स्टते शन जविळ, ,
आकदुडर्ती, पिंदुणते- 411 044.
ललिलिजावजाचजा लदिनजानांक :- 20/02/2018
ललिलिजावजाचही वचेळ
:- सकजाळही 11.00 वजाजतजा.

मसुख्य कजायर्य कजारही अलधिकजारही

पपपरशी-पचिंचिंवड नवनगर ववकयस पयवधिकरण,आककुडर,पकुणण-44.
-: जयहशीर वललयवयच्यय अटशी व शतर :1.

ममा.मदुख्य कमायर्यकमारक अवधिकमारक , पपिंपिंरक-पचिंचिंविड नविनगर वविकमास पमावधिकरण, आकदुडर्ती, पिंदुणते यमानांचिंते नमानांविते ,
सयोबतच्यमा नमदुन्यमातकल दरपिंत्रक, हमकपिंत्र वि पिंपॅनकमाडर्य वसलबनांद वलफमाफयमामध्यते समादर करमाविते .

2.

सदुरकमा अनमामत रक्कम र.2,000/- चिंमा पपिंपिंरक पचिंचिंविड नविनगर वविकमास पमावधिकरण यमा नमाविमाचिंमा रमाष्टकयककृत
बपॅकतेचिंमा D.D. अथविमा इनांडकयन ओव्हरसकज बबँकतेमध्यते रयोख रक्कम जममा कतेल्यमाचिंते चिंलन वलफमाफयमासयोबत
पमावधिकरण कमायर्यालयमामध्यते जममा करमाविते .

3.

दरपिंत्रकमामध्यते सविर्यावधिक (जमास्तकत जमास्त) रक्कम नमदुद करणमा-यमा, H-1 ठरलतेल्यमा दरपिंत्रकधिमारकमालमा, त्यमानते
दरपिंत्रकमामध्यते वदलतेल्यमा रक्कमते मधिमून रु.2000/- सदुरकमा अनमामत रक्कम विजमा करुन ऊविर्यवरत रक्कमते चिंमा, मदुख्य
कमायर्यकमारक अवधिकमारक , पपिंपिंरक-पचिंचिंविड नविनगर वविकमास पमावधिकरण, आकदुडर्ती, पिंदुणते यमा नमानांविमाचिंमा धिनमाकरर्य
जनसनांपिंकर्य वविभमागमामध्यते जममा करण्यमाचिंते पकविमा इनांवडयन ओव्हरसकज बबँक , वनगडक यतेथते रयोख रक्कम जममा
करण्यमाचिंते समानांगण्यमानांत यतेईल. रक्कम जममा झमाल्यमाचिंक खमात्रक झमाल्यमाननांतर समावहत्य नतेण्यमाचिंमा आदते श दते ण्यमानांत यतेईल.

4.

ऊविर्यवरत दरपिंत्रक धिमारकमानांनमा त्यमानांनक वदलतेलक सदुरकमा अनमामत रक्कम रु.2000/- पिंरत कतेलते जमातकल.

5.

पमावधिकरणमाच्यमा पशमासककय इममारतकच्यमा पिंमाकर्कींगमध्यते सयोबत जयोडलतेल्यमा पिंवरवशष्टमात नममूद कतेलतेलते जदुन्यमा
फरनचिंरच्यमा/समावहत्यमाच्यमा एकमूण रक्कमते चिंमा सममावितेश दरपिंत्रकमामध्यते करमाविमा. नमदुद कतेलतेलक रक्कम सविर्य
करमानांसहकत असमाविक.

6.

पिंमात्र दरपिंत्रक धिमारकमास वनयममानदुसमार आविश्यक करमाचिंक रक्कम (T.C.S./G.S.T.) स्वितनांत्र भरमाविक लमागतेल.

7.

जदुनते फरनचिंर जसते आहते तसते यमा तत्विमाविर वललमाविमादमारते वविकक करण्यमात यतेणमार आहते .

8.

समावहत्य वविककचिंमा आदते श वदल्यमाननांतर दयोन वदविसमानांमध्यते सविर्य समावहत्य घतेविमून जमाण्यमाचिंक जबमाबदमारक पिंमात्र
धिमारकमाचिंक असतेल. दयोन वदविसमानांमध्यते सविर्य समावहत्य घतेविमून न गतेल्यमास पवतवदन रु.500/- दनां ड आकमारलमा

9.

सविर्य समावहत्य वशस्तकत घतेविमून जमाविते लमागतेल . समावहत्य नतेततेवितेळक कमायर्यालयमाचिंते कमाहकहक नदुकसमान हयोणमार नमाहक . यमाचिंक
दकतमा घ्यमाविक लमागतेल. नदुकसमान झमाल्यमास त्यमाचिंक भरपिंमाई दमाविक लमागतेल.

10.

सविर्य फरनचिंर कमायर्यालयकन कमामकमाजमाच्यमा वदविशक वि कमायर्यालयकन वितेळतेत भमानांडमारपिंमाल यमानांचिंते वनयनांत्रणमात घतेविमून जमाविते .

11.

विरकल सविर्य बमाबक वविचिंमारमात घतेविमून आपिंलते दरपिंत्रक वललमाविमाच्यमा वितेळक यमा कमायर्यालयमात वदनमानांक - 20/02/18 रयोजक

दरपिंत्रक
जमाईल.

सकमाळक 11.00 विमा. दते ण्यमात यमाविते. त्यमाचिं वदविशक सकमाळक 11.30 विमाजतमा दरपिंत्रकते उघडण्यमानांत यतेतकल. दरपिंत्रकते
उघडतमानांनमा सनांबनांवधित दरपिंत्रक धिमारकमानांचिंक उपिंसस्थतक आविश्यक रमाहकल. त्यमाननांतर पिंमात्र दरपिंत्रक धिमारकमास पिंदुरविठमा
आदते श दते ण्यमानांत यतेतकल.

हमशीपत
पपपरड-पचचविड नविनगर वविकजास पजावधिकरण, आकखुडर, पखुणले- 44
पजावधिकरण कजाररलरजातडल जखुन्रजा फरनचरचड / सजावहत्रजाचड वललजाविजादजारले वविकड करण्रजासजाठडररजा
सविर अटड वि शतर मलजा/ आम्हजालजा मजान्रआहले त.

वदनजाखंक:वठकजाण:-

स्विजाक्षरड:वललजाविजात भजाग घले णजाऱ्रजाचले नजाखंवि:पतजा:दखुरध्विनड/ मलोबजाईलक. :-

जमा.क. ---------------------

वदनमानांक-

प्रतत,
ममुख्य ककायर्यककाररी अतधिककाररी,
पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर तवककास प्रकातधिकरण,
आकमु डर,पिंमुणण-44.
तवषय:-पमावधिकरण कमायर्यालयमातकल जदुन्यमा फरनचिंरचिंक खरते दक करण्यमासमाठक दरपिंत्रक समादर करणते बमाबत.
सखंदभर :- पजावधिकरण कजाररलरजाररजा सखंकलेतस्थळजाविरडल जजाहडरजात वदनजाखंक- -------------महलोदर,
सखंदरभर जजावहरजातडररजा अनखुषखंगजानले , पजावधिकरण कजाररलरजाररजा पजाकर्कींगमध्रले वलफ्टजविळ असललेलले जखुनले
फरनचर/सजावहत्र खरले दडसजाठड खजालडल पमजाणले दरपतक सजादर करण्रजाखंत रलेत आहले .

अ.क.
1.

तपिंवशल

रक्कम रुपिंयमानांत

पमावधिकरण कमायर्यालयमाच्यमा सनांकतेत स्थळमाविर (web site)
दते ण्यमानांत आलतेल्यमा जमावहरमातकनदुसमार अ. क.१ तते 13 जदुनते
फरनचिंर/समावहत्य

रु. ----------------------अकरक रु. -------------------------

(सविर्य करमानांसहकत )

दरपिंत्रक धिमारकमाचिंक सहक:- ------------------------------दरपिंत्रक धिमारकमानांचिंते नमानांवि वि पिंतमा:दखुरध्विनड/मलोबजाईल कमजाखंक:-

-----------------------------------------------------

