माहितीपत्रक
पपपरी पिंिंवड नवनगर हवकास प्राहिकरण, आकुडी, पुणे -35.
दुरध्वनी क्रमाांक - (020)27166000, 27652934/35
(विस्तावित क्रमाांक 1203)

ई हनहवदा सूिंना क्रमाांक गृि 3 सन 2018-2019
प्राहिकरणातील पेठ क्र. 4 मिील 6 दुकाने
हनहवदा पध्दतीने भाडे पट्टा तत्वावर वाटप करावयाच्या हनहवदे च्या अटी व शती
हदनाांक:- 05/09/2018

पपपरी पिंिंवड नवनगर हवकास प्राहिकरण
निीन प्रशासकीय इमाित, आकुर्डी िे ल्िे स्टे शन जिळ, पुणे - 411035.
दुिध्िनी क्र. : (020) 27166000 (विस्तािीत 1203)
____________________________________________________________________
ई-हनहवदा सुिंना क्रमाांक गृि-3 सन 2018-19

पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिणाने पेठ क्र. 4 मध्ये बाांिलेल्या 8 दुकानाांिंे
भार्डे पट्टा तत्िािि िाटप किण्याकविता पात्र वनविदा िािकाकर्डू न ई वनविदा सूिंना क्र. गृह 2 सन
2018-19 अन्िये वद. 13/8/2018 पासून ऑनलाईन वनविदा मागविण्यात आलेल्या होत्या. वनविदा
सादि किण्यािंी अांवतम मुदत वद. 30/8/2018 पयंत ति वनविदा उघर्डण्यािंा वदनाांक 03/09/2018
होता. पिां तु या 8 दुकानापैकी दुकान क्र. 1 ि दुकान क्र. 5 िगळता बाकी दुकान क्र. 2,3,4,6,7 ि 8
पुिेशा वनविदा प्राप्त न झाल्याने दुकान क्र. 1 ि 5 िगळता बाकी दुकान क्र. 2,3,4,6,7 ि 8 साठी
प्राप्त वनविदा फेटाळण्यात येऊन मावहती पत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे विहीत पात्रता िािण
किणाऱ्या इच्छू क वनविदािािकाांकर्डू न दुकान क्र. 2,3,4,6,7 ि 8 साठी मोहिबांद ऑनलाईन वनविदा
नव्याने मागविण्यात येत आहे त.

दुकान वाटपासाठी ई-हनहवदा कायय क्रम खालीलप्रमाणे
अ.

तपशील

हदनाांक

वेळ

क्र.
1

ऑन लाईन वनविदा जावहिात प्रवसद्धी

05/09/2018

सकाळी 11.00 िाजता

वदनाांक
2.

वनविदा Upload किण्यािंा वदनाांक

05/09/2018

सकाळी 11.00 िाजता

3.
4.

वनविदा सादि किण्यािंा अांवतम वदनाांक
वनविदा उघर्डण्यािंा वदनाांक

24/09/2018
27/09/2018

सायांकाळी 5.30 पयंत
सकाळी 11.00 िाजता

(ताांवत्रक वलफाफा)
5.

वटप क्र.1 : वनविदा अजज शुल्क ि बयाणा िक्कम फक्त नेट ब ँकींगद्वािे ई पेमेंट गेटिे मोर्डनेिं
स्स्िकािले जाईल. SB MOPS ि इति इांटिनेट ब ँकींगिंा िापि किणाऱ्या वनविदािािकाांनी
ऑनलाईन पेमेंट िंाि वदिस आिी किािे.

अ.

ई - वनविदाप्रवक्रयेमध्ये सहभागी होऊ इस्च्छणाऱ्या सिज पात्र व्यक्तीनी ई-वनविदा पोटज ल
"https://mahatenders.gov.in" िि नोंदणी किणे सक्तीिंे असून त्याांना लागू असणाऱ्या
आिश्यक त्या प्रिगाच्या प ॅनलिि स्ित:िंी नोंदणी करून घेणे गिजेिंे आहे .

ब.

वनविदािािकाांना ई वनविदा भिताना अविक ताांवत्रक अर्डिंणी वनमाण झाल्यास त्याांनी 24 X 7 टोल
फ्री क्रमाांक 1800-3070-2232 तसेिं भ्रमणध्िनी क्र. 91-7878007972 पकिा 917878007979 िि सांपकज सािािा. ति दुकानाबाबत अविक मावहती हिी असल्यास 020 27652934/35 या दूिध्िनी क्रमाांकािि सांपकज सािािा.

क.

सिज वनविदािािकाांनी वनविदे सांबांिी सिज कागदपत्रे ऑनलाईनिं सादि किणे बांिनकािक आहे .
पोस्टाने, अथिा व्यक्तीश: पाठविण्यात येणािी वनविदा स्िीकािली जाणाि नाही. वनविदािािकाांकर्डू न
इति मागाने प्राप्त झाले ली वनविदा उघर्डली जाणाि नाही.

र्ड.

कोणतेही कािण न दे ता एक अथिा सिज वनविदा नाकािण्यािंा सिजस्िी अविकाि प्राविकिणािंा
िाहील.

इ.

सदि वनविदा सूिंना सविस्ति अटी ि शती https://mahatenders.gov.in

या पोटज लिि ि

“www.pcntda.org.in” या सांकेत स्थळािि पाहण्यास उपलब्ि आहे त.

सिी/मुख्य कायय कारी अहिकारी
पप.पिं.न.वि.प्रा.,आकुर्डी
पुणे

पेठ क्र. 4 ये थील 6 दुकानाांिंे हनहवदा पध्दतीने 99 वर्षांच्या भाडे पट्टा तत्वावर
वाटप करण्याकहरता हनहवदे च्या अटी व शतीिंे माहितीपत्रक
(हवशे र्ष सूिंना : सदर माहिती पत्रकातील हनहवदा अर्य, अटी व शती काळर्ीपूवयक वािंून हनहवदा
अर्य भरावा. नांतर याबाबत कोणतीिी तक्रार हविंारात घे तली र्ाणार नािी.)
पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिणातफे पेठ क्र. 4 मध्ये विकवसत केले ल्या 6 दुकानाांिंे
Online वनविदा पद्धतीने 99 िर्षांच्या भार्डे पट्टा तत्िािि िाटप किण्यात येणाि आहे .
िाटपासाठी प्रस्तावित असले ल्या दुकानाांिंी, इच्छु क व्यक्तींनी समक्ष पाहणी करुन या दुकानाांसाठी
त्याांच्या सिात अविकत्तम दिाांिंी वनविदा Online सादि किाियािंी आहे . प्रस्तुत

िाटप किाियाच्या

दुकानाांिंा तपवशल खालील प्रमाणे आहे . दुकानाांच्या स्थानािंी मावहती सोबतच्या नकाशात दशजविली आहे .

1)

पेठ क्र. 4 मध्ये वाटपासाठी उपलब्ि दुकानाांिंा तपशील

अ.

दुकान

क्षे त्रफळ

एकू ण

क्र.

क्र.

Carpet

अहिमुल्य

Area िंौ.

2

15.8

आरक्षण

त

हनहवदा फामय
फी (रु.)

भरावयािंी

मी. मध्ये
1

हनहवदे सोब

रक्कम
31,47,896

62958/-

अनु. जाती

1000/

SC
2

3

15.8

31,47,896

62958/-

खुला

1000/

3

4

15.8

31,47,896

62958/-

खुला

1000/

4

6

15.6

31,08,050

62,161/-

अनु. जमाती

1000/

ST
5

7

19.5

38,85,062

77,701/-

खुला

1000/

6

8

19.5

38,85,062

77,701/-

अपांग

1000/

हनहवदा फॉमय फीिंी रक्कम वरीलप्रमाणे असून ती परत केली र्ाणार नािी.

2.

दुकानाांिंे आरक्षण :
नगि विकास विभागाकर्डील शासनवनणजय क्र. पीसीएम/2009/160/प्र.क्र.94/नवि-22, वद.

04/09/2011 नुसाि प्राविकिणाच्या सदवनका िाटपामध्ये मागासिगीय प्रिगासाठी पुढीलप्रमाणे आिक्षण
ठे िण्यास शासनािंी मान्यता दे ण्यात आले ली आहे .
अ. क्र.

प्रवगय

दुकान वाटप योर्नेतील आरक्षण

1

अनुसवू िंत जाती (निबौद्धसह) (S.C.)

11%

2

अनुसवू िंत जमाती (S.T.)

6%

3

विमुक्त जाती

1.5%

4

भटक्या जमाती

1.5%

तसेिं अपांग आिक्षण 3%

3. दुकानासि आरक्षण तपशील
अ. क्र.

प्रवगय

दुकानावरील आरक्षण

दुकान क्र.

1

अनुसवू िंत जाती (निबौद्धसह) (S.C.)

1

2

2

अनुसवू िंत जमाती (S.T.)

1

6

3

अपांग

1

8

4. हनहवदा सादर करण्यािंी पध्दत
पात्र वनविदा िािकाकर्डू न दुकानाांिंे भार्डे तत्िाने िाटप किण्याकविता ई - वनविदा पध्दतीने वनविदा
मागविण्यात येत आहे त. ही वनविदा वलफाफा क्र. 1 ताांवत्रक वलफाफा ि वलफाफा क्र. 2 दिािंा वलफाफा या
पध्दतीने Upload किािी.

अ) हलफाफा क्र. 1 - ताांहत्रक हलफाफा
ताांवत्रक वलफाफ्यामध्ये खालील कागदपत्राांच्या स्कॅ न केलेल्या प्रती जोर्डाव्यात.
01) पविवशष्ट - 1 येथील विहीत नमुन्यातील अजज.
02) फॉमज फी रुपये 1000 ि बयाना िक्कम भिल्याच्या Online Payment receipt िंी स्कॅ न कॉपी.
03) वनविदािािकािंे िय 18 िर्षज असल्यािंा पुिािा म्हणून जन्मािंा दाखल्यािंी पकिा शाळा सोर्डल्याच्या
दाखल्यािंी स्कॅ न प्रत.
04)महािाष्रािंा िवहिासी असल्याबाबत अवििास प्रमाणपत्र पकिा महाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्ले खासह शाळा सोर्डल्यािंा दाखला

पकिा
वनविदािािक पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका क्षेत्रातअजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षज कोणत्याही
नोंदणीकृ त कांपनी / सांस्था / शासकीय / वनमशासकीय कायालये / आस्थापनेमध्ये नोकिीस
असल्याबाबत वनयोक्त्याने वदलेला दाखला / प्रमाणपत्र.
05) वनविदािािक अथिा त्याच्या कुटुां वबयाच्या नािे पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका अथिा पपपिी
पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिण क्षेत्रात 15 िंौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळािंे दुकान / व्यािसावयक
गाळा नसल्याबाबत पविवशष्ट 3 येथील नमुन्यात प्रवतज्ञापत्रािंी प्रत.
06) अनु जाती, अनु. जमाती प्रिगातून अजज किीत असल्यास जातीिंे प्रमाणपत्र
07) अपांग प्रिगातून अजज किीत असल्यास वजल्हा शल्यविंवकत्साांिंे अथिा सांबांवित िैयक्तीक मांर्डळािंे
वकमान 40% अपांगत्िाांच्या प्रमाणपत्रािंी प्रत.
08) प ॅनकार्डज िंी प्रत.
09) आिािकार्डज िंी प्रत.

ब) हलफाफा क्र. 2 दरािंा हलफाफा
दिाच्या वलफाफ्यात सोबत जोर्डले ल्या पविवशष्ट 2 येथील नमुन्यात दिपत्रक भरुन सादि किािे.

5. पात्रता
दुकान िाटपासाठी खालील व्यक्ती पात्र असतील.
1.

अजज सादि किाियाच्या वदिशी वनविदािािकािंे िय 18 िर्षांपेक्षा कमी नसािे. तसेिं अजज किणािी
व्यक्ती इांवर्डयन कॉन्रॅक्ट ॲक्ट प्रमाणे किाि किण्यास पात्र असली पावहजे.

2.

वनविदािािक, जन्माने महािाष्रािंा िवहिासी पकिा महािाष्रातील वकमान 10 िर्षांच्या िास्तव्याने
अवििासी असला पाहीजे. या वनकर्षासाठी,


महसूल अविकाऱ्याांमाफजत वमळणािा अवििासािंा दाखला (Domicile Certificate) अथिा
महािाष्रातील जन्मस्थळाच्या उल्ले खासह शाळा सोर्डल्यािंा दाखला.



वििावहत स्त्री वनविदािािकािंे बाबत अवििास दाखला पकिा महािाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्ले खासह शाळा सोर्डल्यािंा दाखल्याबिोबि सक्षम प्राविकाऱ्याने वदले ले वििाह प्रमाणपत्र
सादि किणे आिश्यक िावहल. अथिा नािात बदलाबाबत शासन िाजपत्र सादि किणे
आिश्यक िाहील.
पकिा



वनविदािािक पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका क्षेत्रात अजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षज
कोणत्याही नोंदणीकृ त कांपनी / सांस्था / शासकीय / वनमशासकीय कायालये / आस्थापनेमध्ये
नोकिीस असला पावहजे. या पात्रतेबाबत सक्षम अविकाऱ्याने वदले ला नोकिीिंा दाखला
आिश्यक िाहील.

3.

अनुसवू िंत जाती (निबौद्ध सह)(S.C.), अनुसवू िंत जमाती (S.T.), या प्रिगासाठी आिवक्षत
असले ल्या दुकानासाठी वनविदा भिीत असताना वनविदािािकाकर्डे सक्षम प्राविकाऱ्याने वदलेले जात
प्रमाणपत्र उपलब्ि असणे आिश्यक आहे .

4.

अपांग आिक्षणािंा लाभ घेिू इस्च्छणाऱ्या अजजदािाांनी वजल्हा शल्यविंकीत्सकाांिंे अथिा सांबांवित
िैद्यकीय मांर्डळािंे अपांगत्िािंे प्रमाणपत्र सादि किािे. अपांगत्िािंे प्रमाण वकमान 40% असणे
आिश्यक आहे . 40% पेक्षा कमी अपांगत्ि असणाऱ्या अजजदािाांना अपांग आिक्षणािंा लाभ
वमळणाि नाही.

5.

वनविदािािक अथिा त्याांिंी पत्नी / पती पकिा त्याांिंी अज्ञान मुले याांिंे नािे मालकी तत्िािि भार्डे
खिे दी पध्दतीने अथिा नोंदणीकृ त सहकािी गृहवनमाण सांस्थेिंा सदस्य म्हणून पपपिी पिंिंिर्ड
महानगिपावलका हद्दीत पकिा पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिणाच्या हद्दीत 15 िंौ. मी. पेक्षा
जास्त क्षेत्रफळािंे दुकान / व्यािसावयक गाळा नसािा.

6.

सािजजवनक / वनमसािजजवनक प्राविकिणे / सहकािी सांस्था / सािजजवनक पकिा खाजगी कांपन्या /
भावगदािी सांस्था अशा इच्छू क सांस्थाांनी सदि वनविदा प्रवक्रयेमध्ये सहभाग घे ऊ नये.

7.

यशस्िी लाभाथींच्या यादीतील अजजदािाांिंी पात्रता वनस्श्िंत किण्याकविता वनविदािािकाांना अजात नमूद
केले ल्या मावहतीच्या पृष्ठयथज कागदोपत्री पुिािा सादि किणे आिश्यक िाहील. अजाच्या वदनाांकास
अवििास प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, ि इति आिश्यक ती प्रमाणपत्रे वनविदािािकाकर्डे उपलब्ि
असणे आिश्यक आहे . जात िैिता प्रमाणपत्र िगळता अजाच्या वदनाांकानांतििंी इति प्रमाणपत्रे
स्िीकािली जाणाि नाहीत.

8.

यशस्िी वनविदािािकाने अजात नमूद केले ल्या मावहतीबाबत वनविदािािकाकर्डू न मूळ कागदपत्रे
घे िून त्याांिंी सविस्तिपणे छाननी किण्यात येऊन वनविदािािकािंी पात्रता वनश्िंीत किण्यात
येईल वनविदािािक मूळ कागदपत्रे सादि करु न शकल्यास त्यास अपात्र ठिविण्यात येईल.

6. हनहवदा सादर करण्याबाबत
1.

दुकानाांिंे भार्डे पट्टा तत्िािि िाटप किणेकविता ई-वनविदा पद्धतीने वनविदा मागविण्यात येत आहे त.
ई-वनविदा (1) ताांहत्रक हलफाफा ि (2) वाहणज्य हलफाफा या पद्धतीने अपलोर्ड किािी.

2.

सदि जावहिातीमिील वनविदे बाबतिंा तपशील नमूद केले ल्या मुदतीत ि िेळेमध्ये पपपिी पिंिंिर्ड
निनगि विकास प्राविकिण कायालयाच्या सांकेतस्थळािि (www.pcntda.org.in) पाहता येईल.

3.

फॉमज फी ि बयाणा िक्कम e-payment gate-way mode द्वािे िेब साईटििील सुिंनेप्रमाणे जमा
किािी.

4.

वनविदा अजात वबनिंूक मावहती भिणे आिश्यक आहे . िंुकीिंी िा अिजिट मावहती भिल्यास ि
त्यामुळे वनविदा ग्राह्य न झाल्यास त्यािंी सांपण
ू ज जबाबदािी वनविदािािकािंी असेल.

5.

आिश्यक तेथे आकर्डे अांकात ि अक्षिात वलहािेत.

6.

वनविदा अजज भिण्यापूिी मागणी किाियािंे दुकान ि त्यािंा आजूबाजूिंा पविसि, क्षेत्रफळ समक्ष
पहािे. दुकान आहे त्या स्स्थतीत िाटप किाियािंे आहे . हे पाहू निं दि नमूद किािा. नांति या सांदभात
कोणत्याही प्रकािच्या तक्रािीिंी दखल घे तली जाणाि नाही.

7.

वनविदािािकाने आपला सांपण
ू ज पत्ता इमेल, भ्रमणध्िनी क्रमाांक वनविदे मध्ये वलहािा. या पत्त्यािि
पाठविले ले पत्र वनविदािािकास वमळाले आहे , असे गृहीत ििण्यात येईल.

8.

सिज कागदपत्रे सुस्पष्ट वदसतील अशा पद्धतीने अपलोर्ड किािीत.

9.

एका व्यक्तीने एकापेक्षा अविक दुकानाांसाठी अजज करू नयेत. एका वनविदािािकाने एकिं वनविदा
भिणे बांिनकािक आहे . एकापेक्षा जास्त वनविदा आढळल्यास अशा वनविदािािकास अपात्र
ठिविण्यात येईल.

10.

अनुसवू िंत जाती (निबौद्ध सह)(S.C.), अनुसवू िंत जमाती (S.T.), या प्रिगासाठी आिवक्षत
असले ल्या दुकानासाठी वनविदा भिीत असताना वनविदािािकाकर्डे सक्षम प्राविकाऱ्याने वदलेले जात
प्रमाणपत्र उपलब्ि असणे आिश्यक आहे .

11.

अपांग आिक्षणािंा लाभ घेिू इस्च्छणाऱ्या अजजदािाांनी वजल्हा शल्यविंकीत्सकाांिंे अथिा सांबांवित
िैद्यकीय मांर्डळािंे अपांगत्िािंे प्रमाणपत्र सादि किािे. अपांगत्िािंे प्रमाण वकमान 40% असणे
आिश्यक आहे . 40% पेक्षा कमी अपांगत्ि असणाऱ्या अजजदािाांना अपांग आिक्षणािंा लाभ
वमळणाि नाही.

7. र्ागेिंा व्यावसाहयक वापर

अजजदािास 1) और्षिािंे दुकान 2) जनिल स्टोअसज 3) वकिाणा 4) होवजअिी 5) कापर्ड दुकान 6)
बेकिी 7) िंप्पल बूट विक्री दुकान 8) वमठाई दुकान 9) केशकतजनालय 10) फु ल पुजा सावहत्य भाांर्डाि
11) गोदामे 12) िे शन दुकान 13) हॉटे ल / अमृततुल्य 14) बक
ँ कायालय 15) शासकीय /
वनमशासकीय अथिा सािजजवनक सांस्थांिंी कायालये 16) कन्सलपटग रुम 17) सांगणकीकिण
सांबांवित व्यिसाय 18) शाले य ि वक्रर्डा सावहत्य भाांर्डाि यापैकी 1 व्यिसाय किता येईल.
वनविदािािकाने वनविदे मध्ये कोणता व्यिसाय किणाि आहे त्यािंा उल्ले ख किािा. वनविदे मध्ये नमूद
केले ल्या व्यिसायासाठीिं दुकानािंा िापि किािा लागेल. अिंानक तपासणीत या खेिीज अन्य
प्रयोजनाांसाठी दुकानाांिंा िापि केल्यािंे वनदशजनास आल्यास कायदे शीि काििाई किणेिंा अविकाि
पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिण कायालयास िाहील.

8. हनहवदा अर्य उघडणे / स्ववकृ ती व वाटपपत्र :
1.

जावहिातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वनस्श्िंत केले ल्या वदिशी प्राविकिण ठििेल त्या वठकाणी उपस्स्थत
वनविदािािकाांसमक्ष अथिा प्राविकृ त प्रवतवनिींसमक्ष वनविदा Online उघर्डण्यात येतील. प्राविकृ त
प्रवतवनिीस वनविदािािकाने अविकाि पत्र दे णे आिश्यक िाहील. या वदिशी काही अपविहायज
कािणामुळे / पविस्स्थतीमुळे वनविदा उघर्डणे शक्य न झाल्यास उपस्स्थत वनविदा भिणाऱ्याांना वनविदा
उघर्डणेबाबतिंा वदनाांक कळविणेत येईल. तसेिं सदििंा वदनाांक प्राविकिणािंे िेबसाईटिि प्रवसद्ध
किणेत येईल.

2.

प्रथम ताांवत्रक वलफाफा (पात्रतेच्या कागदपत्राांिंा) उघर्डण्यात येईल ि यामध्ये वनविदािािकाने सिज
कागदपत्रे जोर्डली असतील ि त्यानुसाि वनविदािािक पात्र ठित असेल तििं त्यािंी िावणज्य
वलफाफ्यामध्ये ठे िले ली दिािंी वनविदा उघर्डण्यात येईल. ताांवत्रक वलफाफ्यामिील पात्रतेिंी कागदपत्रे
अपूणज असतील वनविदािािक अपात्र असेल ति िावणज्य वलफाफा (दिािंा वलफाफा ) उघर्डण्यात
येणाि नाही.

3.

ज्या पात्र वनविदािािकाने दुकानासाठी जास्तीत जास्त पकमत दे ऊ केली असेल अशा वनविदािािकास
यशस्िी वनविदािािक म्हणून घोवर्षत किण्यात येईल. अशा वितीने सिज दुकानासाठी यशस्िी
वनविदािािक वनिर्डण्यात येतील.

4.

कोणत्याही वनविदा अजात काही पूिज अटींिंा उल्ले ख असल्यास असा वनविदा अजज स्स्िकािला
जाणाि नाही.

5.

वनविदा उघर्डल्यानांति ती कोणत्याही पविस्स्थतीत मागे घे ता येणाि नाही.

6.

वनविदे सोबत पात्रतेबाबत आिश्यक कागदपत्रे / पुिािे नसल्यास वनविदा स्स्िकृ ती केली जाणाि नाही.

7.

सांपण
ु ज वनविदा प्रवक्रया ि िाटप हे प्राविकिण सभेच्या मान्यतेस अिीन िाहील.

8.

वनविदा स्स्िकािण्यािंा अथिा नाकािण्यािंा अांवतम अविकाि पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास
प्राविकिणािंा िाहील.

9.

प्राविकिणाने ठििून वदलेल्या दुकानाच्या एकूण पकमतीच्या 2% िक्कम बयाणा िक्कम म्हणून
भिािी लागणाि आहे . या िक्कमेिि व्याज वदले जाणाि नाही.

10.

सिात जास्त िक्कमेिंी पात्र वनविदा सोर्डू न इति सिज अपात्र वनविदािािकाांिंी बयाणा िक्कम
e-payment gate-way mode पद्धतीने विनाव्याज पित केली जाईल.

9.

यशववी हनहवदािारकाने दाखल करावयाच्या कागदपत्राांिंा तपशील
वनविदे मध्ये यशस्िी झाले ल्या वनविदािािकाांना पोस्टामाफजत (RPAD) पत्रे पाठविण्यात

येतील. त्यानुसाि यशस्िी झालेल्या वनविदािािकाांना पात्रता वनस्श्िंत किण्यासाठी खालीलप्रमाणे मूळ
कागदपत्रे विहीत कालाििीत सादि किािी लागतील.
1.

वनविदािािकाने आपले िय अजज सादि केल्याच्या वदनाांका िोजी 18 िर्षापेक्षा जास्त होते हे वसध्द
किण्यासाठी जन्मािंा दाखला/ शाळा सोर्डल्यािंा दाखला/ वजल्हा शल्य विंवकत्सक याांच्याकर्डील
प्रमाणपत्र सादि किािे.

2.

वनविदािािक महािाष्र िाज्याच्या कोणत्याही भागामध्ये, वकमान 10 िर्षे सलग िास्तव्य किीत
असल्याबाबतिंे सक्षम

प्राविकािी

याांनी

वदले ले

महािाष्रातील

अवििासािंे

प्रमाणपत्र

(Domicile Certificate) पकिा स्थावनक िास्तव्यािंा दाखला पकिा महािाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्ले खासह शाळा सोर्डल्यािंा दाखला पकिा वनविदािािक पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका क्षेत्रात
अजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षज कोणत्याही नोंदणीकृ त कांपनी/सांस्था/शासकीय/वनमशासकीय
कायालये/आस्थपनेमध्ये नोकिी किीत असल्याबाबत त्याच्या वनयोक्त्याने/कायालय प्रमुखाने वदले ला
नोकिीिंा दाखला सादि किणे आिश्यक आहे .

3.

वनविदािािकािंे पकिा त्याांच्या कुटुां बातील (कुटुां बािंी व्याख्या - स्ित: , पती/पत्नी ि अज्ञान मुले/
मुली) इति व्यक्तीच्या मालकीिंे पपपिी

पिंिंिर्ड निनगि क्षेत्रात अथिा पपपिी पिंिंिर्ड

महानगिपावलका क्षेत्रात 15 िंौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळािंे दुकान नसल्याबाबत स्ट ॅम्प पेपििि
नोटिाईज्र्ड प्रवतज्ञापत्र सादि किणे आिश्यक आहे . याबाबतिंी मावहती िंुकीिंी आढळल्यास यशस्िी
वनविदािािकास कोणत्याही टप्प्यािि अपात्र ठििून दुकानािंे िाटप िद्द करुन दुकानािंा ताबा काढू न
घे ण्यात येईल.
4.

वनविदािािकाने ज्या प्रिगातील िाखीि गाळयाांकविता अजज केला आहे त्या प्रिगात मोर्डत
असल्याबाबत सक्षम प्राविकाऱ्याकर्डू न प्राप्त केले ल्या दाखल्यािंी प्रमावणत प्रत सादि
किािी.

5.

वनविदािािकाने मागासिगीय प्रिगामध्ये अजज केला असल्यास त्या प्रिगात असल्याबाबत सक्षम
प्राविकाऱ्याकर्डू न वदलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्रािंी प्रत सादि किणे आिश्यक िाहील.
शासन हनणययानुसार अनुसहू िंत र्ाती(SC), अनुसहू िंत र्माती(ST), या प्रवगातील यशववी
अर्यदाराांना सक्षम प्राहिकाऱ्याने हदलेले र्ात पडताळणी वैिता प्रमाणपत्र(Cast Validity
Certificate)

प्रथम

सुिंनापत्र

हदल्यापासून

6

महिन्यात

सादर

करणे

अनिवार्य

राहील.
सदर र्ात पडताळणी वैिता प्रमाणपत्र सादर केल्याहशवाय दुकानािंे वाटपपत्र व ताबा
दे ण्यात ये णार नािी हनहवदािारक असे र्ात वैिता प्रमाणपत्र 6 महिन्याच्या कालाविीत
सादर करु न शकल्यास त्यास अपात्र घोहर्षत करण्यात ये ईल व त्या प्रवगातील इतर
हनहवदािारकाांना सांिी दे ण्यात ये ईल.
6.

अपांग आिक्षणािंा लाभ घे िू इस्च्छणाऱ्या वनविदािािकाांनी वजल्हा शल्यविंकीत्सकाांिंे/अपांगत्िािंे
अथिा सांबांवित िैदयकीय मांर्डळािंे प्रमाणपत्र सादि किािे. अपांगत्िािंे प्रमाण वकमान 40%
असणे आिश्यक आहे . 40% पेक्षा कमी अपांगत्ि असणाऱ्या वनविदािािकाांना अपांग आिक्षणािंा
लाभ वमळणाि नाही.

7.

प ॅनकार्डज ि आिािकार्डज .

8.

यशस्िी वनविदािािकािंी पात्रता ठिविण्यासाठी िि नमुद केलेल्या कागद पत्रा व्यवतविक्त
आिश्यक असल्यास इति कागदपत्रे उपलब्ि किण्याबाबत पत्राने कळविले जाईल. त्यानुसाि
वनविदािािकाने विहीत कालाििीमध्ये स्ित: प्राविकिण कायालयामध्ये मूळ कागदपत्रासह येऊन
कागदपत्रे जमा किणे, तपासून घे णे आिश्यक आहे . विवहत कालाििीत कागदपत्रे सादि न
केल्यास वनविदािािकास अपात्र ठििण्यात येईल, यािंी नोंद घ्यािी.

.10.
1.

दुकानाांिंे अहिमूल्य भरणा करावयाच्या अटी व शती
प्राविकिण कायालयास दुकानासाठी दशजविण्यात आलेल्या विक्री पकमतीमध्ये िाढ किण्यािंा
अविकाि िाहील.

2.

सदवनकाांकविता विक्री पकमत भिण्यािंी पध्दत :-

यशस्िी वनविदािािकािंी पात्रता वनस्श्िंत झाल्यािि दुकानाच्या पकमतीिंा हप्ता वनस्श्िंत करुन
त्याबाबत

वनविदािािकास

िवजस्टि

पोस्टाने

कळविण्यात

येईल.

दुकानािंी

पकमत

पुढील िेळापत्रकानुसाि भिाियािंी आहे . िाटप पत्राच्या वदनाांकापासून 15 वदिस

टपाल

कालाििी ग्राहय ििला जाईल.
अ.

िाटपपत्र िवजस्टि पोस्टाने वदले जाणाि असल्याने या पत्राच्या वदनाांकापासून 15 वदिस सोर्डू न
त्यानांतिच्या 2 मवहन्याच्या कालाििीत अनामत िक्कम िजा जाता उिजवित िक्कम पुढीलप्रमाणे 2
टप्प्यात भिणा किाियािंी आहे .

ब.

पवहला टप्पा :- िाटपपत्राच्या टपाल कालाििीच्या वदनाांकापासून 1 मवहन्याच्या आत उिजवित
िकमेपैकी 1/2 िक्कम जमा किािी लागेल.

क.

दुसिा टप्पा:- िाटपपत्राच्या टपाल कालाििीच्या वदनाांकापासून 2 मवहन्याच्या आत पुढील
1/2 िक्कम जमा किािी लागेल.

ड.

दुकानािंी पकमत विहीत मुदतीत अदा किणे शक्य नसेल ति पकमत भिण्यासाठी नमूद
केले ल्या विहीत कालाििीच्या आत मुख्य कायजकािी अविकािी याांिंेकर्डे मुदतिाढीसाठी
अजज किता येईल. मुख्य कायजकािी अविकािी, PCNTDA याांना योग्य िाटल्यास PLR
(Prime Lending Rate) प्रमाणे व्याजासवहत मुदतिाढ जास्तीत जास्त 60 वदिसाांपयंत
दे ण्यात येईल. या 60 वदिसाांच्या कालाििीकिीता एकूण पकमती पैकी अदा किाियाच्या
िक्कमेिि PLR प्रमाणे व्याज आकािणी किण्यात येईल. हयानांतिही दुकानािंी पकमत
अदा किण्यात कसूि केल्यास सदवनका/दुकानािंे केले ले िाटप तात्काळ िद्द किण्यात
येईल. ि अनामत िक्कम जप्त केली जाईल.

3.

वनविदािािकाने मागणी केल्यास कोणत्याही वित्तीय सांस्थेकर्डू न कजज प्राप्त होण्यासाठी मांर्डळािंे "ना
हिकत प्रमाणपत्र" दे ण्यात येईल. त्याकविता वनविदािािकाने "ना हिकत प्रमाणपत्र" वमळणेसाठी
अजज किणे आिश्यक आहे .

4.

यशस्िी वनविदािािकाांनी अजज मागे घे तल्यास अजासोबत भिले ली अनामत िक्कम जप्त केली
जाईल.

5.

वनविदािािक वनविदे मध्ये यशस्िी ठिल्यानांति आिश्यक कागदपत्राांमध्ये त्रुटी असल्यास अथिा
वनविदािािक अांवतमत: अपात्र ठिला ति त्यािंी अनामत िक्कम जप्त किण्यात येईल.

6.

िाटपपत्र वदल्यानांति कोणत्याही कािणास्ति वनविदािािकाने दुकान नाकािले पकिा कोणत्याही
कािणास्ति वितिण िद्द किण्यात आल्यास वनविदािािकाने भिले ली अनामत िक्कम जप्त
किण्यात येईल.

11.
1.

दुकाने हवतरणाच्या इतर मित्वाच्या अटी:दुकानाांिंी विक्री पकमत तात्पुिती असून त्यामध्ये बद्दल झाल्यास बदललेली पकमत वनविदािािकास
कळविण्यात येईल. अांवतम विक्री पकमत ि जावहिातीतील विक्री पकमत यािंे फिकामुळे जि
दुकानाांच्या पकमतीत िाढ झाली. ति ती िाढीि िक्कम भिणे लाभाथींिि बांिनकािक िाहील.

2.

यशस्िी वनविदािािकाने दुकानािंा ताबा वमळाल्यानांति 1 मवहन्याच्या आत भार्डे पट्टा करुन घे णे
बांिनकािक िाहील.

3.

यशस्िी वनविदािािकाांनी आिश्यक ती िक्कम भरुन व्यस्क्तगतवित्या िीजपुििठा, पाणीपुििठा
सुरु करुन घ्याियािंा आहे .

4.

महानगिपावलकेिंे सिज कि, पाणीपट्टी, मल:वनस्सािण आकाि, िीज आकाि इ. त्या त्या स्थावनक 3
सांस्थाकर्डे पिस्पि भिािे लागतील.

5.

या मावहती पुस्तकेत वदले ला तपशील पविपूणज नाही तो फक्त वनदशजक आहे . दुकानाांच्या
वितिणाच्या अटी ि शती, यशस्िी लाभाथींना िेळोिेळी कायालयाद्वािे कळविल्या जातील ि त्या
लाभाथींना बांिनकािक िाहतील.

6.

िाटप

झाले ल्या

दुकानाांच्या

विक्री

पकमतीिि

महािाष्र

शासनाच्या

वनयमानुसाि

अविक्षक मुद्राकां शुल्क कायालय याांिंेकर्डे आिश्यक मुद्राांक शुल्कािंा भिणा किािा
लागेल. तसेिं दुकानािंे आगाऊ िार्षर्षक सेिा शुल्क अदा किािे लागतील. शासनाच्या
िोिणानुसाि लाभार्थ्याने विकी पकमती व्यवतविक्त इति दे य कि सांबांवित कायालयाकर्डे भिणा
किणे आिश्यक आहे . त्यानांति दुकानािंा ताबा वदला जाईल यािंी कृ पया नेाांद घ्यािी.
7.

यशस्िी वनविदािािकास भार्डे पट्टयाच्या वदनाांकानांति दुकानािंी 5 िर्षांच्या कालाििीपयंत विक्री
किता येणाि नाही. दुकानािंी अनाविकृ त विक्री, हस्ताांतिण झाल्यािंे आढळू न आल्यास सांबांवित
दुकान िािकाविरुध्द कायदे शीि काििाई केली जाईल ि दुकानािंे िाटप िद्द करुन दुकानािंा

8.

ताबा काढू न घे तला जाईल.
यशस्िी ि पात्र ठिलेल्या वनविदािािकाच्या कागदपत्राांिंी फेितपासणी किण्यािंे अविकाि मुख्य
कायजकािी अविकािी याांना असून त्यामध्ये काही त्रुटी आढळल्यास अशा वनविदािािकास
दुकानािंे केले ले वितिण िद्द किण्यात येईल.

9.

शासनाच्या सुिािीत िोिणानुसाि दुकानाच्या वकमांतीिि लागणािा सेिा कि अथिा
भविष्यात लागू होणािे इति कि गाळे िािकाांना भिािे लागतील

10.

अजामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दुकानािंा व्यािसावयक िापि किण्याकविता योग्य त्या खात्यािंी
पूिजपििानगी घे णे ही जबाबदािी अजजदािािंी िाहील.

11.

वनविदािािकाांनी दुकाने पाहू न घ्यािीत ि त्याबाबतिंी पूणज मावहती अजज किण्यापूिी करुन घ्यािी.
त्याबाबतिंी तक्राि नांति ऐकून घेतली जाणाि नाही पकिा िाटपपत्र िद्द किता येणाि नाही.

12.

दुकान घे णाऱ्यास महािाष्र िाज्य विद्युत मांर्डळ तसेिं पपपिी - पिंिंिर्ड महानगिपावलका याांिंेकर्डे
अनुक्रमे विजेच्या ि पाण्याच्या मीटिसाठी वर्डपॉवझट द्यािे लागेल ि विजेिंा तसेिं पाण्यािंा पुििठा
आिश्यक तेथे स्िखिंाने सुरु करुन घ्यािा लागेल. यासांबांिी येणािा अनुर्षांवगक खिंज अजजदािास
किािा लागेल. त्यासाठी या कायालयामाफजत NOC वदली जाईल.

13.

दुकानासाठी दे य असणािे पकिा होणािे सिज कि, उपकि ि ले व्ही, शासकीय कि इ. ताबा
वमळाले नांति िेळोिेळी योग्य सिकािी, वनमसिकािी तसेिं स्थावनक प्राविकृ त कायालयात
भिण्यािंी जबाबदािी अजजदािािि िाहील.

14.

व्यापािी इमाितीतील, स्िच्छतागृहे सामाईक िापिाच्या जागा िगैिेिंी स्िच्छता, दे खभाल, दुरुस्ती
िगैिे बाबींिंी जबाबदािी त्या इमाितीतील सिांिंी िाहील.

15.

निनिदाधारकास

प्रानधकरणाच्या

लेखी

पुिवपरिािगीनििाय

दुकािामध्ये

कसलाही

फेिफाि, दुरुस्ती, अगि िाढ अगि कोणत्याही प्रकाििंा बाांिकामािंा बदल किता येणाि नाही. जि

वनविदािािक दुकानदािाने एकदा िाटप केलेल्या जागेच्या बाांिकामामध्ये बदल केल्यास अथिा
जास्तीिंी जागा व्यापल्यािंे आढळल्यास िाटप भार्डे पट्टा िद्द करुन दुकान ताब्यात घे ण्यािंे
अविकाि प्राविकिणास िाहतील.
16.

इति नागविकाांना, दुकानदािाांना कोणताही त्रास अथिा उपद्रि होईल अशा वितीने व्यिसाय सुरु
किता येणाि नाही.

17.

वनविदािािकाने त्यास कळविले ली पूणज िक्कम भिल्यानांति प्राविकिणाबिोबि किािनामा
किािा लागेल या किािनाम्यािंा तपशील प्राविकिण ठििेल त्यानुसाि असेल. यासाठी
येणािा टां कले खन, स्टम्ॅ पर्डयुटी, नोंदणी फी, इ. अनुर्षांवगक सिज खिंज अजजदािास किािा
लागेल.

18.

या योजनेतील दुकानाांिंा अनुज्ञेय व्यिसायापैकी एका व्यिसायासाठी िापि किण्यापूिी सांबांवित
व्यिसायासाठी आिश्यक असले ली अनुज्ञप्ती प्राप्त किण्यािंी जबाबदािी वनविदािािकािि िाहील.

19.

जि दुकान हे कोणत्याही िि नमूद केले ल्या िापिासाठी उपयोगता आणता येणाि असले तिी
येथे ज्िालाग्राही पदाथज तसेिं दुकानास पकिा इमाितीस इजा होणािे पदाथज याांिंा तात्पुिता पकिा
कायम पकिा कोणत्याही स्िरुपातील साठा पकिा विक्री किता येणाि नाही. या अटीिंा भां ग
झाल्यास ताबर्डतोब कायदे शीि काििाई होईल.

20.

वनविदािािकास अजात नमूद केले ला व्यिसाय स्ित:िं सुरु किािा ि िंालू ठे िािा लागेल. इति
कोणासही पोटभार्डयाने, किािाने पकिा अन्य कोणत्याही मागाने पूणज पकिा काही भाग िंालविण्यास
अगि िापिण्यास प्राविकिणािंे ले खी पूिजपििानगी वशिाय दे ता येणाि नाही ि दुकान
िंालविण्यासांबांिी तसेिं मालािंे साठिणीसांबांिी प्राविकिण, महानगिपावलका, शासन पकिा
प्राविकृ त कायालये याांनी केले ले वनयम दुकानिािकाांिि बांिनकािक िाहतील.

21.

दुकान लाभार्थ्याने व्यिसावयक दुकानािंा जि कोणत्याही कािणाने िापि बदलाियािंा असेल ति
त्यासाठी प्राविकिणािंी ले खी पूिज अनुमती घे णे आिश्यक आहे . पिस्पि िापि बदलू नये. अशी
पििानगी प्राविकिण िेळोिेळी ठििेल त्या वनयमानुसाि ि विवहत िक्कम भिणा केल्यािि दे ण्यात
येईल.

22.

भार्डे पट्टयातील तितुदीनुसाि जवमनीिंे लीजिें ट दिसाल रु. 1 याप्रमाणे प्रत्येक िर्षाच्या 31
मािंज पयंत प्राविकिणािंे कायालयामध्ये भिािे लागेल.

23.

ििीलपैकी कोणत्याही अटीिंा भां ग केल्यास िंुकीिंी मावहती वदल्यास कोणत्याही टप्प्यािि अथिा
विक्रीनांतिही दुकानािंे िाटप िद्द केले जाईल ि प्राविकिण दुकानािंा ताबा पित घेईल.

24.

नमूद केलेल्या अटी ि वनयमामध्ये कोणत्याही िेळी प्राविकिणास योग्य िाटे ल तो फेिबदल
किणे, िद्द किणे, त्यात दुरुस्ती किणे पकिा निीन अटी पकिा वनयम याांिंा समािेश किणे
याांिंे पूणज अविकाि प्राविकिणास आहे त. हा अविकाि प्राविकिण योग्य िाटे ल त्यािेळी
िापरु शकेल. अशावितीने बदलण्यात आले ले, िद्द केलेले, दुरुस्त केलेले तसेिं निीन
केले ले वनयम ि अटी वनविदािािकािि बांिनकािक िाहतील.

25.

या मावहतीपत्रकात समाविष्ट नसलेल्या पिां तु इति आिश्यक बाबींसाठी शासनमान्य "वर्डस्पोझल
ऑफ ल ँर्ड िे ग्युलेशनस् 1973" मिील तितुदी लागू आवण ग्राहय िाहतील.

26.

या मावहतीपत्रकातील वनयम पकिा अटी याांिंे अथजबोिाबाबत काही िाद वनमाण झाल्यास त्याबाबतिंा

अांवतम वनणजय प्राविकिणािंा िाहील ि तो वनविदािािकािि बांिनकािक िाहील
27.

वनविदािािकाने भिलेली वनविदा स्स्िकािणे अथिा नाकािणे याबाबत प्राविकिण कायालयािंा
वनणजय अांवतम िाहील.

साविानतेिंा इशारा

पपपिी-पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिण, आकुर्डी, पुणे-35. दुकान िाटपाच्या कोणत्याही
कामासाठी, कोणालाही प्रवतवनिी / सल्ला दे णाि ि प्रॉपटी एजांट म्हणून नेमले ले नाही. वनविदािािकाांनी
कोणत्याही अनविकृ त व्यक्तींशी पिस्पि पैशाांिंा व्यिहाि केल्यास त्याला पपपिी-पिंिंिर्ड निनगि विकास
प्राविकिण, आकुर्डी, जबाबदाि िाहणाि नाहीत. तसेिं वनविदािािकास कोणी दलाल / व्यक्ती पिस्पि अजज
विक्री पकिा प्राविकिणाच्या नाांिे पैसे उकळणे पकिा फसिणूक किणे इ. बाबी किताांना आढळल्यास या
कायालयास पुढील दुिध्िनीिि कळिािे.
दुिध्िनी क्रमाांक :- (020) 27166000, 27652934/35 (विस्तावित क्रमाांक 1203)

सिी

मुख्य कायय कारी अहिकारी
पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिण,
आकुर्डी, पुणे - 35.

पहरहशष्ट - 1
अर्ािंा नमुना
वनविदािािकािंा फोटो
प्रहत,
मुख्य कायय कारी अहिकारी
पपपरी पिंिंवड नवनगर हवकास प्राहिकरण
आकुडी, पुणे.

विर्षय :- पेठ क्र. 4 मिील दुकान िाटपाच्या वनविदे बाबत.
सांदभज :- वनविदा क्र. गृह 3 2018-19 जावहिात वद. --------------महोदय,
मी श्री. ---------------------------------------------- िा. (पूणज पत्ता)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ विर्षयािीन वनविदा जावहिातीच्या अनुर्षांगाने ------------------ प्रिगासाठी िाखीि
असलेले दुकान क्र. ------------ खिे दी किण्यास इच्छु क असून मी या दुकानािंा ----------------या व्यिसायासाठी िापि किीन. वनविदे तील सिज अटी ि शती मला मान्य आहे त. सोबत पुढील
कागदपत्रे जोर्डत आहे .
1) पविवशष्ट - 1 येथील विहीत नमुन्यातील अजज.
2) फॉमज फी रुपये 1000 भिल्यािंी Online Payment receipt िंी प्रत.
3) बयाणा िक्कम भिल्यािंी Online Payment receipt िंी प्रत.
4) वनविदािािकािंे िय 18 िर्षज असल्यािंा पुिािा म्हणून जन्मािंा दाखला पकिा शाळा
सोर्डल्याच्या दाखल्यािंी प्रत.
5) महािाष्रािंा िवहिासी असल्याबाबत अवििासािंा दाखला पकिा महाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्लेखासह शाळा सोर्डल्यािंा दाखला.
पकिा

वनविदािािक पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका क्षेत्रातअजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षज कोणत्याही
नोंदणीकृ त कांपनी / सांस्था / शासकीय / वनमशासकीय कायालये / आस्थापनेमध्ये नोकिीस
असल्याबाबत वनयोक्त्याने वदलेला दाखला / प्रमाणपत्र.
6) वनविदािािक अथिा त्याच्या कुटुां वबयाच्या नािे पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका अथिा
पपपिी पिंिंिर्ड निनगि विकास प्राविकिण क्षेत्रात 15 िंौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळािंे दुकान
नसल्याबाबतच्या पविवशष्ट 3 येथील नमुन्यात प्रवतज्ञापत्रािंी प्रत.
7) अनु जाती, अनु. जमाती प्रिगातून अजज किीत असल्यास जातीिंे प्रमाणपत्र
8) अपांग प्रिगातून अजज किीत असल्यास वजल्हा शल्यविंवकत्साांिंे अथिा सांबांवित िैद्यकीय
मांर्डळािंे वकमान 40% च्या अपांगत्िाांच्या प्रमाणपत्रािंी प्रत.
9) प ॅनकार्डज िंी प्रत.
10) आिािकार्डज िंी प्रत.

वनविदािािकािंी स्िाक्षिी पूणज नाि
मोबाईल क्र. ई मेल पत्ता -

पहरहशष्ट - 2
हलफाफा क्र. 2 हनहवदािारकाने दुकानासाठी नमूद करावयािंा दर

दुकान क्रमाांक

क्षे त्र िंौ. मी

प्राहिकरणािंा
दर

हकमान हनहवदािारकाने दे ऊ
र्ावतीत र्ावत दर
रक्कम)
अांकात अक्षरात -

वनविदािािकािंी स्िाक्षिी :वनविदािािकािंे नाि :मोबाईल क्र. :ई मेल :-

केलेला
(एकूण

पहरहशष्ट - 3

( सदरचे प्रनिज्ञापत्र रु. 100 च्या स्टॅ म्प पेपरिर करणे (िॉि ज्युडीनियल) )

प्रनिज्ञापत्र

मी--------------------------------------------------- िय--------िांदा------------िा.---------------------------------------------------सत्य प्रवतज्ञेिि कथन कितो / किते की
मी पकिा माझ्या पत्नीच्या/ पतीच्या अगि माझ्यािि अिलांबन
ू असणाऱ्या व्यक्तीिंे अगि
कुटूां बातील कोणाही व्यक्तीिंे नािाने पपपिी पिंिंिर्ड महानगिपावलका ि पपपिी पिंिंिर्ड
निनगि विकास प्राविकिण कायजक्षेत्रात 15.00 िंौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळािंे दुकान /
व्यािसावयक गाळा नाही.
ििील सिज मावहती माझ्या मावहतीप्रमाणे ि समजुतीप्रमाणे खिी ि बिोबि आहे .
सदििंे प्रवतज्ञापत्र मी प्राविकिणाकर्डु न सदवनका/दुकान वमळण्यासाठी केले आहे .
प्रवतज्ञापत्रातील मावहती खोटी आढळल्यास मला िाटप केलेले सदवनका/ दुकान िद्द होण्यास
पात्र आहे . तसेिं सदि मजकुि खोटा आढळु न आल्यास मी भाितीय दां र्ड सांवहता
(आय.पी.सी.) िंे कलम 193 (2), 199, 200 नुसाि दां र्डास पात्र िाहील.
सदि प्रवतज्ञापत्र आज वदनाांक ---------------- िोजी केले असे.

फोटो साक्ाांनकि करणे
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