पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण आककुडर्डी पिंकुणणे – 44.
ई-वनववदका सकुचिंनका क.2 सन 2018-19 (ततृतरीय मकागणरी)
ममुख्य ककायर्यककाररी अधधिककाररी, पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधधिकरण आकमुडर
पिंमुणणे – 44. हणे सधवत्तर समुचिंनणेमध्यणे नममुद पमकाणणे अटरी व शररच्यका अधधिन रकाहमु न

पकाधधिकरण

ककायर्यालयकाररील धवधवधि ककायर्यक्रम रसणेचिं अधरक्रमण धनमरर्यलन कररकातांनका व करण्यकापिंरवर रसणेचिं
अधरक्रमण ककाढलणेनतांररचिंणे फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ शमुटटींग करणणे बकाबर ई-धनधवदका (रतृररीय मकागणरी)
मकागधवर आहणे र. कफोऱ्यका ई -धनधवदका नममुनका अटरी शररसह www.pcntda.org.in अथवका
www.mahatenders.gov.in

वर दशर्यधवल्यकापमकाणणे ऑनलकाईन धदनकातांक 14/11/2018

रफोजरी सककाळरी 10.00 पिंकासरन रणे धदनकातांक 22/11/2018 रफोजरी 17.00 वकाजणेपिंयर्यंर उपिंलब्धि हफोईल.
पकाप्र धनधवदका धदनकातांक 26/11/2018 रफोजरी दमुपिंकाररी 15.00 वकाजरका उघडल्यका जकाररील.

जका.क्र./धवपका/जनसतांपिंकर्य/ 362 /2018
धद. 12/11/2018

सहरी/-मकुख्य ककायर्य ककाररी अवधिककाररी
पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण आककुडर्डी
पिंकुणणे – 44.

पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिककारण
नवरीन पशकासकरीय इमकारर, आकमुडर रणे ल्वणे स्टणे शन, आकमुडर, पिंमुणणे-44
दमुरध्वनरी क्र. 020-27652934/35
-------------------------------------------------------------------------------------------ई-वनववदका सकुचिंनका क.2 सन 2018-2019 ( ततृतरीय मकागणरी)
ममुख्य ककायर्यककाररी अधधिककाररी , पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधधिकरण आकमुडर , पिंमुणणे -44 हणे अनमुभवरी
फफोटफोगकाफर रसणेचिं ववहडरीओ शमुटटींग करणणे यका ककामकाकररीरका पकाधधिकरण ककायर्यालयकाररील धवधवधि ककायर्यक्रम रसणेचिं अधरक्रमण
धनमरर्यलन कररकातांनका व करण्यकापिंरवर व अधरक्रमण ककाढलणेनतांरर चिंणे फफोटफो ककाढणणे यका
ककामकाकधररका ननोंदणरीकतृर अनमुभवरी
एजन्सरीकडर न ई-धनधवदका मकागधवर आहणे र.
अ.क.

1

ईवनववदका
कमकामांक
1

ककामकाचिंणे नकाव

एक वरर्षाचिंका अमांदकाजरीत
र.(Estimated
Cost)

बयकाणका
रक्कम र.

अधरक्रमण धनमरर्यलन
कररकातांनका व करण्यकापिंरवर व
अधरक्रमण ककाढलणेनतांरर चिंणे
फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ
शमुटटींग करणणे.

3.30 लकाख

3300/-

वनववदका
ककालकावधिरी

ई-वनववदका
फफॉमर्य फरी
र.

1 वरर

र.560/GST सह

Online धनधवदका खरणे दरी व रयकाररीचिंका ककालकावधिरी

धद.14/11/2018 वणेळ 10.00 पिंकासमुन रणे धद.22/11/2018
रफोजरी 17.00 पिंयर्यंर

Online धनधवदका बतांद हफोण्यकाचिंरी वणेळ

धद.22/11/2018 रफोजरी 17.00 पिंयर्यंर

धनधवदका सकादर करण्यकाचिंका ककालकावधिरी Submission

धद. 14/11/2018 वणेळ 10.00 पिंकासमुन रणे धद.22/11/2018
रफोजरी 17.00 पिंयर्यंर

धनधवदका उघडण्यकाचिंका धदनकातांक

धद.26/11/2018 वणेळ दमुपिंकाररी 15.00 वका.

वटिपिं :-1) ई-धनधवदकाबकाबर सधवस्रर मकाधहररी, अटरी व शरर यका
www.pcntda.org.in
or
www.mahatenders.gov.in
यका सतांकणेरस्थळकावर उपिंलब्धि आहणे .
2) धनधवदणे बकाबरचिंणे पिंमुरवणरी पकवका शमुध्दरीपिंत्रक हणे वणेब सकाईट वरचिं पधसध्द कणेलणे जकाईल. यकासकाठरी वरर्यमकान पिंत्रकार जकाधहरकार
धदलरी जकाणकार नकाहरी
सहरी/-मकुख्य ककायर्य ककाररी अवधिककाररी

पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण,
नवरीन पशकासकरीय इमकारत, आककुडर्डी रल्वणे स्टिणे शनजवळ, आककुडर्डी, पिंकुणणे - 44
दकुरध्वनरी क. 020-27652934/35
वनववदका सकुचिंनका क. 2 सन 2018-19 (ततृतरीय मकागणरी)
पकावधिकरण ककायर्षालयकातरील ववववधि ककायर्य कम तसणेचिं अवतकमण वनमरर्यलन करतकामांनका व करण्यकापिंरवर्डी व
अवतकमण ककाढलणेनमांतर चिंणे फफोटिफो ककाढणणे व ववहडरीओ शकुटिटींग करणणे यका ककामकाकररीतका वनववदका
(DTP)

पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण, आककुडर्डी, पिंकुणणे -44.
वणेबसकाईटि - www.pcntda.org.in
ई-मणे ल – pro@pcntda.org.in

दकुरध्वनरी क.27652934/35/27166009

पधर,
मका. ममुख्य ककायर्यककाररी अधधिककाररी,
पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधधिकरण
धनगडरी, पिंमुणणे - 44
ववरय : -

ककायर्षालयकातरील ववववधि ककायर्य कम तसणेचिं अवतकमण वनमरर्यलन करतकामांनका व करण्यकापिंरवर्डी व
अवतकमण ककाढलणेनमांतर चिंणे फफोटिफो ककाढणणे व ववहडरीओ शकुटिटींग करणणे.
समांदरर्य :- दद .----------------- (पिंकुणणे) मधिरील जकावहरकात वद.-----------------महफोदय,
1) मरी/आम्हरी वररील धवरयकाचिंणे सफोबर जफोडलणेल्यका पपिंत्रकामध्यणे ई- धनधवदका भरर आहणे /आहफोर.
2) मरी / आम्हरी मकाधहररीपिंत्रककाररील पिंकात्ररणेच्यका अटरी नमुसकार ई -धनधवदका भरण्यकास पिंकात्र असमुन , मकाझ्यका
/आमच्यका पिंकात्ररणेबकाबर पिंमुरकावयकाचिंरी ककागदपिंत्रणे Online सकादर कणेलरी आहणे र.
3) नकापिंररकावका फफॉमर्य फरी रक्कम र.500 + GST, रसणेचिं 1% बयकाणका रक्कम र.3300/- Netbanking
e-paypent gateway वदकारणे SB MOPS मध्यणे online जमका कणेलरी आहणे .
4) मरी/आम्हरी धनधवदका सफोबरच्यका मकाधहररीपिंत्रककाररील अटरी व शरर वकाचिंलणे असरन रणे मलका /आम्हकातांलका मकान्य
आहणे र व त्यकासवर्य अटरी व धनयम मकाझणे/आमचिंणे वर बतांधिनककारक रकाहररील हणे मलका/आम्हकातांलका मकान्य
आहणे .
धनधवदका धिकारककाचिंरी सहरी :- ------------------------------धनधवदका धिकारककाचिंणे नकाव :- -------------------------------सतांस्थणेचिंणे नकाव :- ---------------------------------------पिंत्तका :- -----------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------दमुरध्वनरी क्र. :- ----------------------------------------(ककायर्यालय) -------------------------------------------मफोबकाईल नतां :- 1)--------------------------------------2)--------------------------------------ई-मणेल आयडरी :- -------------------------------------

1)

2)
3)

4)

5)
a)
b)
c)
d)
e)
6)
7)
8)

पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर ववककास पकावधिकरण,
नवरीन पशकासकरीय इमकारर, आकमुडर रल्वणे स्टणे शनजवळ, आकमुडर, पिंमुणणे - 44
-: धनधवदका अटिरी व शतर्डी :धनधवदणे चिंरी फफॉमर्य फरी र.500/- + GST सहरीर एकमुण र.560/-, 1% बयकाणका रक्कम Netbanking epaypent gateway दकारणे www.mahatenders.gov.in यका वणेबसकाईट वररील समुचिंनणेपमकाणणे SB
MOPS मध्यणे online जमका करकावरी.
धनधवदका गकाहयरका ककालकावधिरी (Bid Validity Period) धनधवदका सकादर (Submission) कणेल्यकाच्यका
धदनकातांककापिंकासरन 120 धदवसकातांसकाठरी गकाहय रकाहरील.
यशस्वरी धनधवदकाधिकारककास ककायर्यादणेश दणे ण्यका अगफोदर समुरकका अनकामर रक्कम र .10,000/- (रपिंयणे दहका
हजकार फक्र) D.D वदकारणे ककायर्यालयकाकडणे जमका करकावरी लकागणेल . समुरकका अनकामर रक्कम म्हणरन 1
वरर्यासकाठरी धबनवयकाजरी ठणे वकावरी लकागणेल . ककाम पिंरणर्य झकालणेनतांरर सतांबधधिर कणेधत्रय अधधिककाररी यकातांचिंणे
पमकाणपिंत्रकानतांरर एकरण समुरकका अनकामर रक्कम पिंरर करणणेर यणेईल.
यशस्वरी धनधवदकाधिकारककानणे भरलणेलरी बयकाणका रक्कम त्यकाच्यका इच्छणे नस
मु कार समुरकका अनकामर रकमणेर
रपिंकातांरररीर हफोऊ शकणेल, अन्यथका बयकाणका रक्कम हरी पिंमुणर्य समुरकका अनकामर रक्कम भरलणेनतांरर पिंरर
करण्यकार यणेईल.
धनधवदणे सफोबर खकालरील पमकाणणे ककागदपिंत्रणे सकादर करकावरीर.
ममुतांबई दमुककानणे अधधिधनयम 1981 अन्वयणे यफोग्य त्यका सतांस्थणेनणे धदलणेलका ववैधि दमुककान पिंरवकान्यकाचिंरी सकाककातांधकर
पर.
पिं पनककाडर्य चिंरी सकाककातांधकर पर.
मकागरील 3 वरर्याचिंणे आयकर धववरण पिंत्रक (धवधत्तय वरर्य सन 2014-15,2015- 16,2016-17)
अटरी व शरर मकान्य असल्यकाबकाबरचिंणे हमरीपिंत्र.
शकासकरीय, धनमशकासकरीय, खकाजगरी ककायर्यालयकार फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ शमुटटींग करणणे यका ककामकाचिंका
अनमुभव आवश्यक आहणे . अनमुभव पमकाणपिंत्र धवधहर नममुन्यकाररीलचिं जफोडणणे आवश्यक आहणे .
मकान्य कणेलणेलणे दर व ककामकाचिंका ककालकावधिरी ककायर्यादणेश धदल्यकापिंकासरन 1 वरर्यासकाठरी असणेल. आवश्यकरका
वकाटल्यकास रणेचिं दर व ककामकाचिंका ककालकावधिरी पिंमुढरील 1 वरर्याकररीरका वकाढधवणणेर यणेईल.
पकाप्र धनधवदका मधिरन न्यमुनरम दर मकान्य करणणेर यणेररील.
मतांजरर धनधवदका धिकारककानणे आठ धदवसकातांच्यका आर समुरकका अनकामर रकमणेचिंका पकाधधिकरणकार भरणका करकावका.
करकारनकामका कणेलणेनतांरर नणेमणमुकरीचिंणे पिंत्र दणे णणेर यणेईल व आवश्यकरणेनस
मु कार नणेमणरक कणेलणेल्यका सतांस्थणेलका
वणेळफोवणेळरी ककाम दणे णणेर यणेईल.

ककायर्यारतांभ आदणे श धदलणे नतांरर कळधवण्यकार आलणेल्यका धदनकातांककास आवश्यक सतांख्यणेनणे फफोटफोगकाफर व
ववहडरीओगकाफर उपिंलब्धि करन दणे णणे बतांधिनककारक आहणे . अन्यथका त्यका धदवशरी इरर/ बकाहणे ररील फफोटफोगकाफर
व ववहडरीओगकाफर यकातांच्यका कडर न ककाम करन घणे ण्यकार यणेईल व झकालणेलका खचिंर्य धनधवदका धिकारककाकडर न वसरल
करण्यकार यणेईल.
10) फफोटफो ककाढरकातांनका व शमुटटींग कररकातांनका कप मणेरका व अनमुरतांधगक सकाधहत्यकाचिंरी रसणेचिं धजधवर व इरर मकालमत्तणेचिंरी
सतांपिंण
र र्य जबकाबदकाररी मतांजरर धनधवदकाधिकारककाचिंरी रकाहरील. यकासकाठरी आवश्यकरणे पमकाणणे धवमका ककाढणणेचिंरी
जबकाबदकाररी धनधवदका धिकारककाचिंरी रकाहरील.
11) यफोग्य दजर्याच्यका पिंणेपिंरवर रतां गरीर फफोटफो असणणे आवश्यक आहणे . त्यकावर पत्यणेक वणेळरी धदनकातांक व वणेळ असणणे
आवश्यक आहणे . रसणेचिं C. D./ V. C. D. वर पसतांगकाचिंणे सतांधकप्र नकावणे/वणर्यन पिंरमनतांन्ट मकाकर्यर नणे
धलधहण्यकार यकावणे.
12) वहरीडरीओ शमुटटींग यफोग्य दजर्याचिंणे स्वच्छ असलणे पिंकाधहजणे रसणेचिं त्यकार धदनकातांक व वणेळणेचिंका अतांरभर्याव असणणे
आवश्यक आहणे .
13) फफोटफोचिंका आककार व सतांख्यका रसणेचिं सरी. डरी. चिंका ककालकावधिरी व सतांख्यका सतांबतांधधिर कणेधत्रय अधधिककाररी यकातांच्यका
धनदर शकापमकाणणेचिं करणणेचिंणे/ पिंमुरधवणणेचिं आहणे . अन्यथका जकादका/ अवकास्रव फफोटफो सतांख्यका/ ववहडरीओ शमुटटींग,
ककालकावधिरीचिंणे दणे यक नकाककारण्यकार यणेईल.
14) उपिंरफोक्र ककामकासकाठरी आवश्यक असणकारणे फफोटफोगकाफर व ववहडरीओगकाफर धनधवदका धिकारककास दमुरध्वनरी
अथवका समक समुचिंनका धदलणेनतांरर त्वररीर उपिंलब्धि करन दकावयचिंणे आहणे र.
15) धनधवदका धिकारककाकडणे वयवसकाय पिंरवकानका असणणे आवश्यक आहणे .
16) धनधवदका धिकारककाकडणे रसणेचिं त्यकातांचिंणे पधरधनधिरीकडणे त्वररीर सतांपिंकर्य सकाधिरका यणेररील अशरी वयवस्थका, मफोबकाईल/
दमुरध्वनरी सतांपिंकर्य यतांत्रणका उपिंलब्धि असलरी पिंकाधहजणे.
17) अधरक्रमण ककायर्यवकाहरी करकावयकाच्यका वणेळरी धडमफॉधलशनच्यका ककामकाचिंरी अतांमलबजकावणरी हफोर असरकातांनका
पकवका हफोणणेपिंव
र र अथवका नतांरर धनधवदका धिकारककातांकडरील कमर्यचिंकाररी यकातांनका कफोणत्यकाहरी पककारचिंरी इजका पकवका
नमुकसकान झकालणेस त्यकास पकाधधिकरण जबकाबदकार रकाहणकार नकाहरी. ररी जबकाबदकाररी सवर्यस्वरी धनधवदका धिकारककाचिंरी
रकाहरील. पकाधधिकरण झकालणेल्यका नमुकसकानकाचिंरी भरपिंकाई रक्कम अदका करणकार नकाहरी धनधवदका धिकारककातांचिंणे कमर्यचिंकाररी
यकातांचिंणे ककायदणे शरीर दकाधयत्वकाचिंरी जबकाबदकाररी पिंरणर्यपिंणणे धनधवदका धिकारककावर रकाहरील.
18) पकाधधिकरणकानणे धनधिर्याधरर कणेलणेल्यका अटरी व शररमधिरील एखकादका अटरीवर वकाद धनमर्याण झकाल्यकास सदरचिंका
वकाद ममुख्य ककायर्यककाररी अधधिककाररी यकातांचिंणे धनदर्य शनकास आणरन दणे णणेर यणेईल. त्यकातांनरी वकादकावर धदलणेलका धनणर्यय हका
अतांधरम व बतांधिनककारक असणेल.
19) फफोटफोगकाफरी सतांस्थणेच्यका कमर्यचिंकाऱ्यकातांनका ओळखरका यकावणे यकासकाठरी ओळखपिंत्र, धबल्लणे पकवका इरर सकाधहत्यकाचिंका
वकापिंर धनधवदका धिकारककानणे करकावयकाचिंका आहणे .
20) धनधवदका धिकारककानणे त्यकातांचिंणेकडणे ककाम कररीर असलणेल्यका कमर्यचिंकाऱ्यकातांनरी अनधधिकतृर बकातांधिककामणे हटधवरकानका
पिंमुरणेशरी ककाळजरी घणे रलरी पिंकाधहजणे, त्यकातांनका यफोग्य ररी समुरकका सकाधिनणे धनधवदकाधिकारककानणे पिंमुरधवलरी पिंकाधहजणेर. रसणेचिं
पकाथधमक औरधिफोपिंचिंकारकाचिंणे सकाधहत्य त्यकातांनरी सफोबर ठणे वलणे पिंकाधहजणे.
21) ककाहरी रकातांधत्रक अडचिंणटींमळ
र णे कमर्यचिंकाररी उपिंलब्धि करन न धदलणेस पकाधधिकरण सदररील ककाम बकाहणे ररील
एजन्सरीकडर न करन घणे ईल व त्यकातांचिंरी दणे यकणे बकाजकारभकावकानमुसकार धनधवदकाधिकारककाचिंणे दणे य रक्कमणेरन
र
वजका/वसरल करणणेर यणेईल.
22) धनधवदकाधिकारककाकडणे ककायर्यरर असणकारका कमर्यचिंकाररी वगर्याचिंणे वय हणे 18 वरर्यापिंणेकका जकास्र असणणे आवश्यक
आहणे .
23) धमनरीमम वणेजणेस ऍऍ़ क्ट अतांरगर्यर धनधवदकाधिकारककातांकडणे ककायर्यरर असणकाऱ्यका कमर्यचिंकाऱ्यकातांनका पिंगकार दणे णणे
धनधवदकाधिकारककास बतांधिनककारक आहणे .
24) सदर धनधवदका वस्वकतृररीचिंणे व कफोणत्यकाहरी स्ररकावर नकाककारण्यकाचिंणे सतांपिंण
र र्य अधधिककार ममुख्य ककायर्यककाररी
9)

अधधिककाररी यकातांचिंणे रकाहररील.
25) फफोटफो ककाढण्यकासकाठरी व ववहडरीओ शमुपटग करण्यकासकाठरीचिंरी समुचिंनका मतांजर
मु धनधवदकाधिकारक यकातांनका धदल्यकानतांरर
जर ककायर्यक्रम अचिंकानक रद करणणे भकाग पिंडलणेस ठणे कणेदकारकास धनधवदकाधिकारककास कफोणरणेहरी दणे यक अथवका
नमुकसकान भरपिंकाई पकाधधिकरणकामकाफर्यर दणे ण्यकार यणेणकार नकाहरी.
26) ववहडरीओ शकुपटिगचिंणे दणे यककासकाठरी पत्यककात जणेवहका ववहडरीओ शकुपटिग सकुर हफोईल व समांपिंणेल (पत्यककात
शकुटिटींगचिंका ककालकावधिरी) तणेवढकाचिं ककालकावधिरी गकाहय धिरण्यकात यणे ईल.
27) धनधवदकाधिकारककानणे आपिंलणे दर हणे आयकर, वस्रमु व सणेवकाकर पकवका शकासनकाचिंणे इरर कफोणरणेहरी पचिंधलर कर
धिरन सकादर करकावणे.
28) शकासनकाचिंणे पचिंधलर शकासन धनणर्ययकानमुसकार कर आककारणरी करण्यकार यणेईल.
29) धनधवदका वस्वकतृररी, धदनकातांक व वणेळ वतृत्तपिंत्रकाररील जकाहरीरकाररी मध्यणे पधसध्द कणेलका जकाईल. सधवस्रर मकाधहररी
यका ककायर्यालयकाच्यका www.pcntda.org.in यका वणेबसकाईटवर उपिंलब्धि आहणे . अधधिक मकाधहररीसकाठरी ई-मणेल
pro@pcntda.org.in व दमुरध्वनरी क्रतां.-020 -27166009 यणेथणे सतांपिंकर्य सकाधिकावका.
30) ऑनलकाईन

ई-धनधवदका पधक्रयणेर धलफकाफका क्र .१ मध्यणे खकालरील ककागदपिंत्रकातांचिंरी स्कप न कफॉपिंरी सकादर
(Upload /Submission) करणणे आवश्यक आहणे .
1) वलफकाफका क.1 :- तकामांवत्रिक वलफकाफका
a) धनधवदका फफॉमर्य फरी र. 500/- + GST
b) बयकाणका रक्कम र. 3300/c) ममुतांबई दमुककानणे अधधिधनयम 1981 अन्वयणे यफोग्य त्यका सतांस्थणेनणे धदलणेलका ववैधि दमुककान पिंरवकान्यकाचिंरी
सकाककातांधकर पर.
d) पिं पनककाडर्य चिंरी सकाककातांधकर पर.
e) मकागरील 3 वरर्याचिंणे आयकर धववरण पिंत्रक (धवधत्तय वरर्य सन 2014-15,2015-16,2016-17)
f) अटरी व शरर मकान्य असल्यकाबकाबरचिंणे हमरीपिंत्र.
g) फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ शमुटटींग करणणे यका ककामकाचिंणे 1 वरर्याचिंणे अनमुभव पमकाणपिंत्र
31) 2) वलफकाफका क.2 :- दरकाचिंरी वनववदका
धलफकाफका क्र.1 मध्यणे नममुद कणेलणेलरी आवश्यक ककागदपिंत्रकातांचिंरी रपिंकासणरी झकाल्यकानतांरर पिंकात्र धनधवदका
धिकारककाचिंणे online धलफकाफका क्र.2 उघडण्यकार यणेईल. अन्यथका धलफकाफका क्र.2 उघडलरी जकाणकार
नकाहरी.

धनधवदकाधिकारककाचिंरी सहरी व धशक्कका:-

धदनकातांक:-

मफोबकाईल नतां:-

वववरणपिंत्रि
वनववदका पपिंत्रि
(वनववदका पपिंत्रि पिंकावकटि क. 02 मध्यणे सकादर करकावणे)
बकाब

तपिंशरील

पथम पत

दकुसररी पत

अ) फफोटफो ककाढणणे व फफोटफो सरी. डरी./ पिंणेन डकाईवह सह पिंमुरधवणणे . (अधरक्रमण ककारवकाई सतांदभर्यार)
अल्बम सकाईज फफोटफो ककाढर न फफोटफो सकाईज
पिंमुरधवणणे.
4 x 6 इतांचिं
5 इतांचिं x 7 इतांचिं
6 इतांचिं x 8 इतांचिं
ब) फफोटफो ककाढणणे व फफोटफो सरी. डरी./ पिंणेन डकाईवह सह पिंमुरधवणणे . (धनयधमर ककायर्यक्रमकासकाठरी).
अल्बम सकाईज फफोटफो ककाढर न फफोटफो सकाईज
पिंमुरधवणणे.
4 x 6 इतांचिं
5 इतांचिं x 7 इतांचिं
6 इतांचिं x 8 इतांचिं
क) ववहडरीओ शमुटटींग करणणे व ववहडरीओ DVD पिंमुरधवणणे (अधरक्रमण ककारवकाई सतांदभर्यार)
1) 1 रकासकापिंयर्यंर
2) 1 रकासकापिंयर्यंर पिंमुढणे व 6
रकासकापिंयर्यंर
3) 6 रकासकापिंयर्यंर पिंमुढणे
ड) ववहडरीओ शमुपटग करणणे व ववहडरीओ DVD पिंमुरधवणणे (धनयधमर ककायर्यक्रमकासकाठरी).
1) 1 रकासकापिंयर्यंर
2) 1 रकासकापिंयर्यंर पिंमुढणे व 6
रकासकापिंयर्यंर
3) 6 रकासकापिंयर्यंर पिंमुढणे
वटिपिं :- 1) धनधवदकाधिकारककानणे आपिंलणे दर हणे आयकर, वस्रमु व सणेवकाकर पकवका शकासनकाचिंणे इरर कफोणरणेहरी कर धिरन
सकादर करकावणे.
2) धनधवदकाधिकारक व कमर्यचिंकाररी यकातांचिंणे वकाहरमुकरीचिंका रसणेचिं फफोटफो व ववहडरीओशमुटटींग घणे ऊन जकाणणे अथवका
आणरन दणे णणे यकाचिंरी वयवस्थका स्वर: करकावयकाचिंरी आहणे . यकासकाठरी वणेगळरी रक्कम अदका कणेलरी जकाणकार नकाहरी.
धनधवदकाधिकारककाचिंरी सहरी :- --------------------------धनधवदकाधिकारककाचिंणे नकाव :- --------------------------सतांस्थणेचिंणे नकाव :- -------------------------पिंत्तका :- --------------------------दमुरध्वनरी क्र. (दमुककान):- ---------------(ककायर्यालय):- -------------------------मफोबकाईल नतां :- 1) ------------------2) -----------------ई-मणेल आयडरी:- ----------------------

हमरीपिंत्रि
पपिंपिंररी पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधधिकरण, आकमुडर, पिंमुणणे - 44 यकातांनरी पकाधधिकरण
ककायर्यालयकाररील धवधवधि ककायर्यक्रम रसणेचिं अधरक्रमण धनमरर्यलन कररकातांनका व करण्यकापिंरवर व
अधरक्रमण ककाढलणेनतांररचिंणे फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ शमुटटींग करणणे यका ककामकासकाठरी ई -धनधवदका
मकागधवणणेबकाबरच्यका सवर्य अटरी व शरर मलका / आम्हकालका मकान्य आहणे र.
धदनकातांक :धठककाण :स्वकाकररी :धनधवदकाधिकारककाचिंणे नकातांव :पिंत्तका:दमुरध्वनरी / मफोबकाईल क्र. :-

अनकुरव पमकाणपिंत्रि
पधर,
मका. ममुख्य ककायर्यककाररी अधधिककाररी,
पपिंपिंररी-पचिंचिंवड नवनगर धवककास पकाधधिकरण,
आकमुडर, पिंमुणणे - 44.
धवरय :- अनमुभव पमकाणपिंत्र.
मणे.--------------------------------------------------------------- यका सतांस्थणेनणे यका
ककायर्यालयकार / कतांपिंनरीमध्यणे फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ शमुटटींगचिंणे ककाम कणेलणेलणे आहणे .
अ.क्र.

फफोटफो ककाढणणे व ववहडरीओ शमुटटींग कणेलणेल्यका ककामकाचिंणे वरर्य / ककालकावधिरी

मणे.---------------------------------------------------------------------यकातांचिंणे ककाम
समकाधिकानककारक आहणे .
धदनकातांक :धठककाण :-

सहरी :ककायर्यालयकाचिंका धशक्कका

