माहितीपत्रक
पपपरी पिंिंवड नवनगर हवकास प्राहिकरण, आकुडी, पुणे -35.
दुरध्वनी क्रमाांक - (020)27166000, 27652934/35
(विस्तावित क्रमाांक 1203)
ई हनहवदा सूिंना क्र. 1 सन 2020
प्राहिकरणातील पेठ क्र. 4 मिील दुकानाांिंे
हनहवदा पध्दतीने भाडे पट्टा तत्वावर वाटप करण्याबाबतच्या अटी व शती
हदनाांक:-

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 -1 सन 2020

प्राविकिणातील पेठ क्र. 4 मिील 2 दुकानाांचे भार्डे पट्टा तत्िािि िाटप किण्याकविता माविती
पत्रकामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वििीत पात्रता िािण किणाऱ्या इच्छू क वनविदािािकाांकर्डू न मोििबांद ऑनलाईन
वनविदा मागविण्यात येत आिे त.

दुकान वाटपासाठी ई-हनहवदा कायय क्रम खालीलप्रमाणे
अ.

तपशील

हदनाांक

वेळ

क्र.
1

ऑन लाईन वनविदा जावििात प्रवसद्धी

05/02/2020

सकाळी 11.00 िाजता

2.

वनविदा Upload किणे

05/02/2020

सकाळी 11.00 िाजता

3.

वनविदापुिव बैठक

07/02/2020

दुपािी 12.00 िाजता

4.
5

वनविदा सादि किण्याचा अांवतम वदनाांक
वनविदा उघर्डण्याचा वदनाांक

27/02/2020
28/02/2020

सायांकाळी 5.30 पयंत
सकाळी 11.00 िाजता

(ताांवत्रक वलफाफा)
6.

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

अ.

ई - वनविदाप्रवक्रयेमध्ये सिभागी िोऊ इस्च्छणाऱ्या सिव पात्र व्यक्तीनी ई-वनविदा पोटव ल
"https://mahatenders.gov.in" िि नोंदणी किणे सक्तीचे असून त्याांना लागू असणाऱ्या
आिश्यक त्या प्रिगाच्या प ॅनलिि स्ित:ची नोंदणी करून घेणे गिजेचे आिे .

ब.

वनविदािािकाांना ई वनविदा भिताना अविक ताांवत्रक अर्डचणी वनमाण झाल्यास त्याांनी 24 X 7 टोल फ्री
क्रमाांक 1800-3070-2232 तसेच भ्रमणध्िनी क्र. 91-7878007972 ककिा 91-7878007979
िि सांपकव सािािा. ति दुकानाबाबत अविक माविती ििी असल्यास 020 - 27652934/35 या
दूिध्िनी क्रमाांकािि सांपकव सािािा.

क.

सिव वनविदािािकाांनी वनविदे सांबांिी सिव कागदपत्रे ऑनलाईनच सादि किणे बांिनकािक आिे . पोस्टाने,
अथिा व्यक्तीश: पाठविण्यात येणािी वनविदा स्िीकािली जाणाि नािी. वनविदािािकाांकर्डू न इति मागाने
प्राप्त झाले ली वनविदा उघर्डली जाणाि नािी.

र्ड.

कोणतेिी कािण न दे ता एक अथिा सिव वनविदा नाकािण्याचा सिवस्िी अविकाि प्राविकिणाचा िािील.

इ.

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

या पोटव लिि ि

“www.pcntda.org.in” या सांकेत स्थळािि पािण्यास उपलब्ि आिे त.

सिी /मुख्य कायय कारी अहिकारी
कप.कच.न.वि.प्रा.,आकुर्डी
पुणे

पेठ क्र. 4 ये थील 2 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.)
कपपिी कचचिर्ड निनगि विकास प्राविकिणातफे पेठ क्र. 4 मध्ये विकवसत केले ल्या 2 दुकानाांचे
Online वनविदा पद्धतीने 99 िर्षांच्या भार्डे पट्टा तत्िािि िाटप किण्यात येणाि आिे .
िाटपासाठी प्रस्तावित असलेल्या दुकानाांची, इच्छु क व्यक्तींनी समक्ष पािणी करुन या दुकानाांसाठी
त्याांच्या सिात अविकत्तम दिाांची वनविदा Online सादि किाियाची आिे . प्रस्तुत िाटप किाियाच्या दुकानाांचा
तपवशल खालील प्रमाणे आिे . दुकानाांच्या स्थानाची माविती सोबतच्या नकाशात दशवविली आिे .

1)

पेठ क्र. 4 मध्ये वाटपासाठी उपलब्ि दुकानाांिंा तपशील

अ.

दुकान

क्षे त्रफळ

एकू ण

क्र.

क्र.

Carpet

अहिमुल्य

Area िंौ.

6

15.6

आरक्षण

त

हनहवदा फामय
फी (रु.)

भरावयािंी

मी. मध्ये
1

हनहवदे सोब

रक्कम
31,08,050

62,161/-

अनु. जमाती

1000/

ST
2

8

19.5

38,85,062

77,701/-

अपांग

1000/

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

2. हनहवदा सादर करण्यािंी पध्दत
पात्र वनविदा िािकाकर्डू न दुकानाांचे भार्डे तत्िाने िाटप किण्याकविता ई - वनविदा पध्दतीने वनविदा
मागविण्यात येत आिे त. िी वनविदा वलफाफा क्र. 1 ताांवत्रक वलफाफा ि वलफाफा क्र. 2 दिाचा वलफाफा या
पध्दतीने Upload किािी.

अ) हलफाफा क्र. 1 - ताांहत्रक हलफाफा
ताांवत्रक वलफाफ्यामध्ये खालील कागदपत्राांच्या स्कॅ न केलेल्या प्रती जोर्डाव्यात.
1) पविवशष्ट - 1 येथील वििीत नमुन्यातील अजव.
2) फॉमव फी रुपये 1000 ि बयाना िक्कम भिल्याच्या Online Payment receipt ची स्कॅ न कॉपी.
3) वनविदािािकाचे िय 18 िर्षव असल्याचा पुिािा म्िणून जन्माचा दाखल्याची ककिा शाळा सोर्डल्याच्या
दाखल्याची स्कॅ न प्रत.
4) मिािाष्राचा िवििासी असल्याबाबत अवििास प्रमाणपत्र ककिा मिाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्ले खासि शाळा सोर्डल्याचा दाखला

ककिा
वनविदािािक कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका क्षेत्रातअजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षव कोणत्यािी
नोंदणीकृ त कांपनी / सांस्था / शासकीय / वनमशासकीय कायालये / आस्थापनेमध्ये नोकिीस
असल्याबाबत वनयोक्त्याने वदलेला दाखला / प्रमाणपत्र.
5) वनविदािािक अथिा त्याच्या कुटुां वबयाच्या नािे कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका अथिा कपपिी कचचिर्ड
निनगि विकास प्राविकिण क्षेत्रात 15 चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे दुकान / व्यािसावयक गाळा
नसल्याबाबत पविवशष्ट 3 येथील नमुन्यात प्रवतज्ञापत्राची प्रत.
6) अनु. जमाती प्रिगातून अजव किीत असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र
7) अपांग प्रिगातून अजव किीत असल्यास वजल्िा शल्यवचवकसाांचे अथिा सांबांवित िैद्यकीय मांर्डळाचे
वकमान 40% अपांगत्िाच्या प्रमाणपत्राची प्रत.
8) प ॅनकार्डव ची प्रत.
9) आिािकार्डव ची प्रत.

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

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

अजव सादि किाियाच्या वदिशी वनविदािािकाचे िय 18 िर्षांपेक्षा कमी नसािे. तसेच अजव किणािी
व्यक्ती इांवर्डयन कॉन्रॅक्ट ॲक्ट प्रमाणे किाि किण्यास पात्र असली पाविजे.

2.

वनविदािािक, जन्माने मिािाष्राचा िवििासी ककिा मिािाष्रातील वकमान 10 िर्षांच्या िास्तव्याने
अवििासी असला पािीजे. या वनकर्षासाठी,


मिसूल अविकाऱ्याांमाफवत वमळणािा अवििासाचा दाखला (Domicile Certificate) अथिा
मिािाष्रातील जन्मस्थळाच्या उल्ले खासि शाळा सोर्डल्याचा दाखला.



वििावित स्त्री वनविदािािकाचे बाबत अवििास दाखला ककिा मिािाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्ले खासि शाळा सोर्डल्याचा दाखल्याबिोबि सक्षम प्राविकाऱ्याने वदले ले वििाि प्रमाणपत्र सादि
किणे आिश्यक िाविल. अथिा नािात बदलाबाबत शासन िाजपत्र सादि किणे आिश्यक
िािील.
ककिा



वनविदािािक कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका क्षेत्रात अजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षव
कोणत्यािी नोंदणीकृ त कांपनी / सांस्था / शासकीय / वनमशासकीय कायालये / आस्थापनेमध्ये
नोकिीस असला पाविजे. या पात्रतेबाबत सक्षम अविकाऱ्याने वदले ला नोकिीचा दाखला आिश्यक
िािील.

3.

अनुसवू चत जमाती (S.T.), या प्रिगासाठी आिवक्षत असले ल्या दुकानासाठी वनविदा भिीत असताना
वनविदािािकाकर्डे सक्षम प्राविकाऱ्याने वदले ले जात प्रमाणपत्र उपलब्ि असणे आिश्यक आिे .

4.

अपांग आिक्षणाचा लाभ घे ऊ इस्च्छनाऱ्या अजवदािाांनी वजल्िा शल्यवचकीत्सकाांचे अथिा सांबांवित
िैद्यकीय मांर्डळाचे अपांगत्िाचे प्रमाणपत्र सादि किािे. अपांगत्िाचे प्रमाण वकमान 40% असणे
आिश्यक आिे . 40% पेक्षा कमी अपांगत्ि असणाऱ्या अजवदािाांना अपांग आिक्षणाचा लाभ वमळणाि
नािी.

5.

वनविदािािक अथिा त्याांची पत्नी / पती ककिा त्याांची अज्ञान मुले याांचे नािे मालकी तत्िािि भार्डे
खिे दी पध्दतीने अथिा नोंदणीकृ त सिकािी गृिवनमाण सांस्थेचा सदस्य म्िणून कपपिी कचचिर्ड
मिानगिपावलका िद्दीत ककिा कपपिी कचचिर्ड निनगि विकास प्राविकिणाच्या िद्दीत 15 चौ. मी. पेक्षा
जास्त क्षेत्रफळाचे दुकान / व्यािसावयक गाळा नसािा.

6.

सािवजवनक / वनमसािवजवनक प्राविकिणे / सिकािी सांस्था / सािवजवनक ककिा खाजगी कांपन्या /
भावगदािी सांस्था अशा इच्छू क सांस्थाांनी सदि वनविदा प्रवक्रयेमध्ये सिभाग घे ऊ नये.

7.

यशस्िी लाभाथींच्या यादीतील अजवदािाांची पात्रता वनस्श्चत किण्याकविता वनविदािािकाांना अजात नमूद
केले ल्या मावितीच्या पृष्ठयथव कागदोपत्री पुिािा सादि किणे आिश्यक िािील. अजाच्या वदनाांकास
अवििास प्रमाणपत्र, जाती प्रमाणपत्र, ि इति आिश्यक ती प्रमाणपत्रे वनविदािािकाकर्डे उपलब्ि
असणे आिश्यक आिे . जात िैिता प्रमाणपत्र िगळता अजाच्या वदनाांकानांतिची इति प्रमाणपत्रे
स्िीकािली जाणाि नािीत.

8.

यशस्िी

वनविदािािकाने अजात नमूद केले ल्या मावितीबाबत वनविदािािकाकर्डू न मूळ कागदपत्रे

घे िून त्याांची सविस्तिपणे छाननी किण्यात येऊन वनविदािािकाची पात्रता वनश्चीत किण्यात
येईल वनविदािािक मूळ कागदपत्रे सादि करु न शकल्यास त्यास अपात्र ठिविण्यात येईल.

4. हनहवदा सादर करण्याबाबत
1.

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

2.

सदि जावििातीमिील वनविदे बाबतचा तपशील नमूद केलेल्या मुदतीत ि िेळेमध्ये कपपिी कचचिर्ड
निनगि विकास प्राविकिण कायालयाच्या सांकेतस्थळािि (www.pcntda.org.in) पािता येईल.

3.

फॉमव फी ि बयाणा िक्कम e-payment gate-way mode द्वािे िेब साईटििील सुचनेप्रमाणे जमा
किािी.

4.

वनविदा अजात वबनचूक माविती भिणे आिश्यक आिे . चुकीची िा अिविट माविती भिल्यास ि
त्यामुळे वनविदा ग्राह्य न झाल्यास त्याची सांपण
ू व जबाबदािी वनविदािािकाची असेल.

5.

आिश्यक तेथे आकर्डे अांकात ि अक्षिात वलिािेत.

6.

वनविदा अजव भिण्यापूिी मागणी किाियाचे दुकान ि त्याचा आजूबाजूचा पविसि, क्षेत्रफळ समक्ष
पिािे. दुकान आिे त्या स्स्थतीत िाटप किाियाचे आिे . िे पािू नच दि नमूद किािा. नांति या सांदभात
कोणत्यािी प्रकािच्या तक्रािीची दखल घे तली जाणाि नािी.

7.

वनविदािािकाने आपला सांपण
ू व पत्ता इमेल, भ्रमणध्िनी क्रमाांक वनविदे मध्ये वलिािा. या पत्त्यािि
पाठविले ले पत्र वनविदािािकास वमळाले आिे , असे गृिीत ििण्यात येईल.

8.

सिव कागदपत्रे सुस्पष्ट वदसतील अशा पद्धतीने अपलोर्ड किािीत.

9.

एका व्यक्तीने एकापेक्षा अविक दुकानाांसाठी अजव करू नयेत. एका वनविदािािकाने एकच वनविदा
भिणे बांिनकािक आिे . एकापेक्षा जास्त वनविदा आढळल्यास अशा वनविदािािकास अपात्र ठिविण्यात
येईल.

10.

अनुसवू चत जमाती (S.T.), या प्रिगासाठी आिवक्षत असले ल्या दुकानासाठी वनविदा भिीत असताना
वनविदािािकाकर्डे सक्षम प्राविकाऱ्याने वदले ले जात प्रमाणपत्र उपलब्ि असणे आिश्यक आिे .

11.

अपांग आिक्षणाचा लाभ घे ऊ इस्च्छनाऱ्या अजवदािाांनी वजल्िा शल्यवचकीत्सकाांचे अथिा सांबांवित
िैद्यकीय मांर्डळाचे अपांगत्िाचे प्रमाणपत्र सादि किािे. अपांगत्िाचे प्रमाण वकमान 40% असणे
आिश्यक आिे . 40% पेक्षा कमी अपांगत्ि असणाऱ्या अजवदािाांना अपांग आिक्षणाचा लाभ वमळणाि
नािी.

5. र्ागेिंा व्यावसाहयक वापर
अजवदािास 1) और्षिाचे दुकान 2) जनिल स्टोअसव 3) वकिाणा 4) िोवजअिी 5) कापर्ड दुकान 6)
बेकिी 7) चप्पल बूट विक्री दुकान 8) वमठाई दुकान 9) केशकतवनालय 10) फु ल पुजा सावित्य भाांर्डाि
11) गोदामे 12) िे शन दुकान 13) िॉटे ल / अमृततुल्य 14) बक
ँ कायालय 15) शासकीय /
वनमशासकीय अथिा सािवजवनक सांस्थांची कायालये 16) कन्सलकटग रुम 17) सांगणकीकिण सांबांवित
व्यिसाय 18) शाले य ि वक्रर्डा सावित्य भाांर्डाि यापैकी 1 व्यिसाय किता येईल.
वनविदािािकाने वनविदे मध्ये कोणता व्यिसाय किणाि आिे त्याचा उल्ले ख किािा. वनविदे मध्ये नमूद
केले ल्या व्यिसायासाठीच दुकानाचा िापि किािा लागेल. अचानक तपासणीत या खेिीज अन्य
प्रयोजनाांसाठी दुकानाांचा िापि केल्याचे वनदशवनास आल्यास कायदे शीि काििाई किणेचा अविकाि
कपपिी कचचिर्ड निनगि विकास प्राविकिण कायालयास िािील.

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

जावििातीमध्ये नमूद केल्याप्रमाणे वनस्श्चत 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 िािील. या वदिशी कािी अपवििायव
कािणामुळे / पविस्स्थतीमुळे वनविदा उघर्डणे शक्य न झाल्यास उपस्स्थत वनविदा भिणाऱ्याांना वनविदा
उघर्डणेबाबतचा वदनाांक कळविणेत येईल. तसेच सदिचा वदनाांक प्राविकिणाचे िेबसाईटिि प्रवसद्ध
किणेत येईल.

2.

प्रथम ताांवत्रक वलफाफा (पात्रतेच्या कागदपत्राांचा) उघर्डण्यात येईल ि यामध्ये वनविदािािकाने सिव
कागदपत्रे जोर्डली असतील ि त्यानुसाि वनविदािािक पात्र ठित असेल तिच त्याची िावणज्य
वलफाफ्यामध्ये ठे िले ली दिाची वनविदा उघर्डण्यात येईल. ताांवत्रक वलफाफ्यामिील पात्रतेची कागदपत्रे
अपूणव असतील वनविदािािक अपात्र असेल ति िावणज्य वलफाफा (दिाचा वलफाफा ) उघर्डण्यात
येणाि नािी.

3.

ज्या पात्र वनविदािािकाने दुकानासाठी जास्तीत जास्त ककमत दे ऊ केली असेल अशा वनविदािािकास
यशस्िी वनविदािािक म्िणून घोवर्षत किण्यात येईल. अशा वितीने सिव दुकानासाठी यशस्िी
वनविदािािक वनिर्डण्यात येतील.

4.

कोणत्यािी वनविदा अजात कािी पूिव अटींचा उल्ले ख असल्यास असा वनविदा अजव स्स्िकािला जाणाि
नािी.

5.

वनविदा उघर्डल्यानांति ती कोणत्यािी पविस्स्थतीत मागे घे ता येणाि नािी.

6.

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

7.

सांपण
ु व वनविदा प्रवक्रया ि िाटप िे प्राविकिण सभेच्या मान्यतेस अिीन िािील.

8.

वनविदा स्स्िकािण्याचा अथिा नाकािण्याचा अांवतम अविकाि कपपिी कचचिर्ड निनगि विकास
प्राविकिणाचा िािील.

9.

प्राविकिणाने ठििून वदलेल्या दुकानाच्या एकूण ककमतीच्या 2% िक्कम बयाणा िक्कम म्िणून भिािी
लागणाि आिे . या िक्कमेिि व्याज वदले जाणाि नािी.

10.

सिात जास्त िक्कमेची पात्र वनविदा सोर्डू न इति सिव अपात्र वनविदािािकाांची बयाणा िक्कम
e-payment gate-way mode पद्धतीने विनाव्याज पित केली जाईल.

7.

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

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

वनविदािािकाने आपले िय अजव सादि केल्याच्या वदनाांका िोजी 18 िर्षापेक्षा जास्त िोते िे वसध्द
किण्यासाठी जन्माचा दाखला/ शाळा सोर्डल्याचा दाखला/ वजल्िा शल्य वचवकत्सक याांच्याकर्डील
प्रमाणपत्र सादि किािे.

2.

वनविदािािक मिािाष्र िाज्याच्या कोणत्यािी भागामध्ये, वकमान 10 िर्षे सलग िास्तव्य किीत
असल्याबाबतचे सक्षम

प्राविकािी

याांनी

वदलेले

मिािाष्रातील

अवििासाचे

प्रमाणपत्र

(Domicile Certificate) ककिा स्थावनक िास्तव्याचा दाखला ककिा मिािाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्ले खासि शाळा सोर्डल्याचा दाखला ककिा वनविदािािक कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका क्षेत्रात
अजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षव कोणत्यािी नोंदणीकृ त कांपनी/सांस्था/शासकीय/वनमशासकीय
कायालये/आस्थपनेमध्ये नोकिी किीत असल्याबाबत त्याच्या वनयोक्त्याने/कायालय प्रमुखाने वदले ला
नोकिीचा दाखला सादि किणे आिश्यक आिे .
3.

वनविदािािकाचे ककिा त्याांच्या कुटुां बातील (कुटुां बाची व्याख्या - स्ित: , पती/पत्नी ि अज्ञान मुले/
मुली) इति

व्यक्तीच्या मालकीचे

कपपिी

कचचिर्ड निनगि क्षेत्रात

अथिा

कपपिी

कचचिर्ड

मिानगिपावलका क्षेत्रात 15 चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे दुकान नसल्याबाबत स्ट ॅम्प पेपििि
नोटिाईज्र्ड प्रवतज्ञापत्र सादि किणे आिश्यक आिे . याबाबतची माविती चुकीची आढळल्यास यशस्िी
वनविदािािकास कोणत्यािी टप्प्यािि अपात्र ठििून दुकानाचे िाटप िद्द करुन दुकानाचा ताबा काढू न
घे ण्यात येईल.
4.

वनविदािािकाने ज्या प्रिगातील िाखीि गाळयाांकविता अजव केला आिे त्या प्रिगात मोर्डत
असल्याबाबत सक्षम प्राविकाऱ्याकर्डू न प्राप्त केलेल्या दाखल्याची प्रमावणत प्रत सादि किािी.

5.

वनविदािािकाने मागासिगीय प्रिगामध्ये अजव केला असल्यास त्या प्रिगात असल्याबाबत सक्षम
प्राविकाऱ्याकर्डू न वदलेल्या जातीच्या प्रमाणपत्राची प्रत सादि किणे आिश्यक िािील.
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 आिक्षणाचा लाभ घे ऊ इस्च्छनाऱ्या वनविदािािकाांनी वजल्िा शल्यवचकीत्सकाांचे / अपांगत्िाचे
अथिा सांबांवित िैद्यकीय मांर्डळाचे प्रमाणपत्र सादि किािे. अपांगत्िाचे प्रमाण वकमान 40% असणे
आिश्यक आिे . 40% पेक्षा कमी अपांगत्ि असणाऱ्या वनविदािािकाांनी अपांग आिक्षणाचा लाभ
वमळणाि नािी.

7.

प ॅनकार्डव ि आिािकार्डव .

8.

यशस्िी वनविदािािकाची पात्रता ठिविण्यासाठी िि नमुद केले ल्या कागद पत्रा व्यवतविक्त
आिश्यक असल्यास इति कागदपत्रे उपलब्ि किण्याबाबत पत्राने कळविले जाईल. त्यानुसाि
वनविदािािकाने वििीत कालाििीमध्ये स्ित: प्राविकिण कायालयामध्ये मूळ कागदपत्रासि येऊन
कागदपत्रे जमा किणे, तपासून घे णे आिश्यक आिे . विवित कालाििीत कागदपत्रे सादि न
केल्यास वनविदािािकास अपात्र ठििण्यात येईल, याची नोंद घ्यािी.

8.

दुकानाांिंे अहिमूल्य भरणा करावयाच्या अटी व शती

1.

प्राविकिण कायालयास

दुकानासाठी दशवविण्यात आलेल्या

विक्री ककमतीमध्ये िाढ किण्याचा

अविकाि िािील.
2.

सदवनकाांकविता विक्री ककमत भिण्याची पध्दत :यशस्िी वनविदािािकाची पात्रता वनस्श्चत झाल्यािि दुकानाच्या ककमतीचा िप्ता वनस्श्चत करुन
त्याबाबत

वनविदािािकास

िवजस्टि

पोस्टाने

कळविण्यात

येईल.

दुकानाची

ककमत

पुढील िेळापत्रकानुसाि भिाियाची आिे . िाटप पत्राच्या वदनाांकापासून 15 वदिस टपाल कालाििी
ग्रािय ििला जाईल.
अ.

िाटपपत्र िवजस्टि पोस्टाने वदले जाणाि असल्याने या पत्राच्या वदनाांकापासून 15 वदिस सोर्डू न
त्यानांतिच्या 2 मविन्याच्या कालाििीत अनामत िक्कम िजा जाता उिववित िक्कम पुढीलप्रमाणे 2
टप्प्यात भिणा किाियाची आिे .

ब.

पविला टप्पा :- िाटपपत्राच्या टपाल कालाििीच्या वदनाांकापासून 1 मविन्याच्या आत उिववित
िकमेपैकी 1/2 िक्कम जमा किािी लागेल.

क.

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

ड.

दुकानाची ककमत वििीत मुदतीत अदा किणे शक्य नसेल ति ककमत भिण्यासाठी नमूद
केले ल्या वििीत कालाििीच्या आत मुख्य कायवकािी अविकािी याांचेकर्डे मुदतिाढीसाठी
अजव किता येईल. मुख्य कायवकािी अविकािी, PCNTDA याांना योग्य िाटल्यास PLR
(Prime Lending Rate) प्रमाणे व्याजासवित मुदतिाढ जास्तीत जास्त 60 वदिसाांपयंत
दे ण्यात येईल. या 60 वदिसाांच्या कालाििीकिीता एकूण ककमती पैकी अदा किाियाच्या
िक्कमेिि PLR प्रमाणे व्याज आकािणी किण्यात येईल. ियानांतििी दुकानाची ककमत
अदा किण्यात कसूि केल्यास सदवनका/दुकानाचे केले ले िाटप तात्काळ िद्द किण्यात
येईल. ि अनामत िक्कम जप्त केली जाईल.

3.

वनविदािािकाने मागणी केल्यास कोणत्यािी वित्तीय सांस्थेकर्डू न कजव प्राप्त िोण्यासाठी मांर्डळाचे "ना
ििकत प्रमाणपत्र" दे ण्यात येईल. त्याकविता वनविदािािकाने "ना ििकत प्रमाणपत्र" वमळणेसाठी
अजव किणे आिश्यक आिे .

4.

यशस्िी वनविदािािकाांनी अजव 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 त्याची अनामत िक्कम जप्त किण्यात येईल.

6.

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

9.

दुकाने हवतरणाच्या इतर मित्वाच्या अटी:-

1.

दुकानाांची विक्री ककमत तात्पुिती असून त्यामध्ये बद्दल झाल्यास बदलले ली ककमत वनविदािािकास
कळविण्यात येईल. अांवतम विक्री ककमत ि जावििातीतील विक्री ककमत याचे फिकामुळे जि
दुकानाांच्या ककमतीत िाढ झाली. ति ती िाढीि िक्कम भिणे लाभाथींिि बांिनकािक िािील.

2.

यशस्िी

वनविदािािकाने दुकानाचा ताबा वमळाल्यानांति 1 मविन्याच्या आत भार्डे पट्टा करुन घे णे

बांिनकािक िािील.
3.

यशस्िी वनविदािािकाांनी आिश्यक ती िक्कम भरुन व्यस्क्तगतवित्या िीजपुििठा, पाणीपुििठा सुरु
करुन घ्याियाचा आिे .

4.

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

5.

या माविती पुस्तकेत वदले ला तपशील पविपूणव नािी तो फक्त वनदशवक आिे . दुकानाांच्या
वितिणाच्या अटी ि शती, यशस्िी लाभाथींना िेळोिेळी कायालयाद्वािे कळविल्या जातील ि त्या
लाभाथींना बांिनकािक िाितील.

6.

िाटप

झालेल्या

अविक्षक मुद्राकां

दुकानाांच्या
शुल्क

कायालय

विक्री

ककमतीिि

याांचेकर्डे

मिािाष्र

आिश्यक

मुद्राांक

शासनाच्या
शुल्काचा

वनयमानुसाि
भिणा

किािा

लागेल. तसेच दुकानाचे आगाऊ िार्षर्षक सेिा शुल्क अदा किािे लागतील. शासनाच्या
िोिणानुसाि लाभार्थ्याने विकी ककमती व्यवतविक्त इति दे य कि सांबांवित कायालयाकर्डे भिणा
किणे आिश्यक आिे . त्यानांति दुकानाचा ताबा वदला जाईल याची कृ पया नेाांद घ्यािी.
7.

यशस्िी वनविदािािकास भार्डे पट्टयाच्या वदनाांकानांति दुकानाची 5 िर्षांच्या कालाििीपयंत विक्री
किता येणाि नािी. दुकानाची अनाविकृ त विक्री, िस्ताांतिण झाल्याचे आढळू न आल्यास सांबांवित
दुकान िािकाविरुध्द कायदे शीि काििाई केली जाईल ि दुकानाचे िाटप िद्द करुन दुकानाचा

8.

ताबा काढू न घेतला जाईल.
यशस्िी ि पात्र ठिले ल्या वनविदािािकाच्या कागदपत्राांची फेितपासणी किण्याचे अविकाि मुख्य
कायवकािी अविकािी याांना असून त्यामध्ये कािी त्रुटी आढळल्यास अशा वनविदािािकास
दुकानाचे केले ले वितिण िद्द किण्यात येईल.

9.

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

10.

अजामध्ये नमूद केल्याप्रमाणे दुकानाचा व्यािसावयक िापि किण्याकविता योग्य त्या खात्याची
पूिवपििानगी घे णे िी जबाबदािी अजवदािाची िािील.

11.

वनविदािािकाांनी दुकाने पािू न घ्यािीत ि त्याबाबतची पूणव माविती अजव किण्यापूिी करुन घ्यािी.
त्याबाबतची तक्राि नांति ऐकून घे तली जाणाि नािी ककिा िाटपपत्र िद्द किता येणाि नािी.

12.

दुकान घे णाऱ्यास मिािाष्र िाज्य विद्युत मांर्डळ तसेच कपपिी - कचचिर्ड मिानगिपावलका याांचेकर्डे
अनुक्रमे विजेच्या ि पाण्याच्या मीटिसाठी वर्डपॉवझट द्यािे लागेल ि विजेचा तसेच पाण्याचा पुििठा
आिश्यक तेथे स्िखचाने सुरु करुन घ्यािा लागेल. यासांबांिी येणािा अनुर्षांवगक खचव अजवदािास
किािा लागेल. त्यासाठी या कायालयामाफवत NOC वदली जाईल.

13.

दुकानासाठी दे य असणािे ककिा िोणािे सिव कि, उपकि ि ले व्िी, शासकीय कि इ. ताबा

वमळाले नांति िेळोिेळी योग्य सिकािी, वनमसिकािी तसेच स्थावनक प्राविकृ त कायालयात
भिण्याची जबाबदािी अजवदािािि िािील.
14.

व्यापािी इमाितीतील, स्िच्छतागृिे सामाईक िापिाच्या जागा िगैिेची स्िच्छता, दे खभाल, दुरुस्ती
िगैिे बाबींची जबाबदािी त्या इमाितीतील सिांची िािील.

15.

निनिदाधारकास प्रानधकरणाच्या लेखी पुिवपरिािगीनििाय दुकािामध्ये कसलाही फेिफाि, दुरुस्ती,
अगि िाढ अगि

कोणत्यािी प्रकािचा

बाांिकामाचा बदल

किता येणाि नािी. जि

वनविदािािक दुकानदािाने एकदा िाटप केलेल्या जागेच्या बाांिकामामध्ये बदल केल्यास अथिा
जास्तीची जागा व्यापल्याचे आढळल्यास िाटप भार्डे पट्टा िद्द करुन दुकान ताब्यात घे ण्याचे
अविकाि प्राविकिणास िाितील.
16.

इति नागविकाांना, दुकानदािाांना कोणतािी त्रास अथिा उपद्रि िोईल अशा वितीने व्यिसाय सुरु
किता येणाि नािी.

17.

वनविदािािकाने त्यास कळविले ली पूणव िक्कम भिल्यानांति प्राविकिणाबिोबि किािनामा
किािा लागेल या किािनाम्याचा तपशील प्राविकिण ठििेल त्यानुसाि असेल. यासाठी
येणािा टां कले खन, स्टम्ॅ पर्डयुटी, नोंदणी फी, इ. अनुर्षांवगक सिव खचव अजवदािास किािा
लागेल.

18.

या योजनेतील दुकानाांचा अनुज्ञेय व्यिसायापैकी एका व्यिसायासाठी िापि किण्यापूिी सांबांवित
व्यिसायासाठी आिश्यक असले ली अनुज्ञप्ती प्राप्त किण्याची जबाबदािी वनविदािािकािि िािील.

19.

जि दुकान िे कोणत्यािी िि नमूद केले ल्या िापिासाठी उपयोगता आणता येणाि असले तिी
येथे ज्िालाग्रािी पदाथव तसेच दुकानास ककिा इमाितीस इजा िोणािे पदाथव याांचा तात्पुिता ककिा
कायम ककिा कोणत्यािी स्िरुपातील साठा ककिा विक्री किता येणाि नािी. या अटीचा भां ग
झाल्यास ताबर्डतोब कायदे शीि काििाई िोईल.

20.

वनविदािािकास अजात नमूद केले ला व्यिसाय स्ित:च सुरु किािा ि चालू ठे िािा लागेल. इति
कोणासिी पोटभार्डयाने, किािाने ककिा अन्य कोणत्यािी मागाने पूणव ककिा कािी भाग चालविण्यास
अगि िापिण्यास प्राविकिणाचे ले खी पूिवपििानगी वशिाय दे ता येणाि नािी ि दुकान
चालविण्यासांबांिी तसेच मालाचे साठिणीसांबांिी प्राविकिण, मिानगिपावलका, शासन ककिा
प्राविकृ त कायालये याांनी केले ले वनयम दुकानिािकाांिि बांिनकािक िाितील.

21.

दुकान लाभार्थ्याने व्यिसावयक दुकानाचा जि कोणत्यािी कािणाने िापि बदलाियाचा असेल ति
त्यासाठी प्राविकिणाची ले खी पूिव अनुमती घे णे आिश्यक आिे . पिस्पि िापि बदलू नये. अशी
पििानगी प्राविकिण िेळोिेळी ठििेल त्या वनयमानुसाि ि विवित िक्कम भिणा केल्यािि दे ण्यात
येईल.

22.

भार्डे पट्टयातील तितुदीनुसाि जवमनीचे लीजिें ट दिसाल रु. 1 याप्रमाणे प्रत्येक िर्षाच्या 31
माचव पयंत प्राविकिणाचे कायालयामध्ये भिािे लागेल.

23.

ििीलपैकी कोणत्यािी अटीचा भां ग केल्यास चुकीची माविती वदल्यास कोणत्यािी टप्प्यािि अथिा
विक्रीनांतििी दुकानाचे िाटप िद्द केले जाईल ि प्राविकिण दुकानाचा ताबा पित घेईल.

24.

नमूद केले ल्या अटी ि वनयमामध्ये कोणत्यािी िेळी प्राविकिणास योग्य िाटे ल तो फेिबदल किणे, िद्द
किणे, त्यात दुरुस्ती किणे ककिा निीन अटी ककिा वनयम याांचा समािेश किणे याांचे पूणव अविकाि

प्राविकिणास आिे त. िा अविकाि प्राविकिण योग्य िाटे ल त्यािेळी िापरु शकेल. अशावितीने
बदलण्यात आले ले, िद्द केले ले, दुरुस्त केले ले तसेच निीन केले ले वनयम ि अटी वनविदािािकािि
बांिनकािक िाितील.
25.

या मावितीपत्रकात समाविष्ट नसलेल्या पिां तु इति आिश्यक बाबींसाठी शासनमान्य "वर्डस्पोझल
ऑफ ल ँर्ड िे ग्युलेशनस् 1973" मिील तितुदी लागू आवण ग्रािय िाितील.

26.

या मावितीपत्रकातील वनयम ककिा अटी याांचे अथवबोिाबाबत कािी िाद वनमाण झाल्यास त्याबाबतचा
अांवतम वनणवय प्राविकिणाचा िािील ि तो वनविदािािकािि बांिनकािक िािील

27.

वनविदािािकाने भिले ली वनविदा स्स्िकािणे अथिा नाकािणे याबाबत प्राविकिण कायालयाचा
वनणवय अांवतम िािील.

साविानतेिंा इशारा
कपपिी-कचचिर्ड निनगि विकास प्राविकिण, आकुर्डी, पुणे-35. दुकान िाटपाच्या कोणत्यािी
कामासाठी, कोणालािी

प्रवतवनिी / सल्ला दे णाि ि प्रॉपटी एजांट म्िणून नेमले ले नािी. वनविदािािकाांनी

कोणत्यािी अनविकृ त व्यक्तींशी पिस्पि पैशाांचा व्यििाि केल्यास त्याला कपपिी-कचचिर्ड निनगि विकास
प्राविकिण, आकुर्डी, जबाबदाि िािणाि नािीत. तसेच वनविदािािकास कोणी दलाल / व्यक्ती पिस्पि अजव
विक्री ककिा प्राविकिणाच्या नाांिे पैसे उकळणे ककिा 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
कपपिी कचचिर्ड निनगि विकास प्राविकिण,

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

विर्षय :- पेठ क्र. 4 मिील दुकान िाटपाच्या वनविदे बाबत.
सांदभव :- वनविदा क्र. गृि 1 2020 जावििात वद. --------------मिोदय,
मी श्री. ---------------------------------------------- िा. (पूणव पत्ता)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ विर्षयािीन वनविदा जावििातीच्या अनुर्षांगाने ------------------ प्रिगासाठी िाखीि असलेले
दुकान क्र. ------------ खिे दी किण्यास इच्छु क असून मी या दुकानाचा ----------------- या
व्यिसायासाठी िापि किीन. वनविदे तील सिव अटी ि शती मला मान्य आिे त. सोबत पुढील कागदपत्रे
जोर्डत आिे .
1) पविवशष्ट - 1 येथील वििीत नमुन्यातील अजव.
2) फॉमव फी रुपये 1000 भिल्याची Online Payment receipt ची प्रत.
3) बयाणा िक्कम भिल्याची Online Payment receipt ची प्रत.
4) वनविदािािकाचे िय 18 िर्षव असल्याचा पुिािा म्िणून जन्माचा दाखला ककिा शाळा
सोर्डल्याच्या दाखल्याची प्रत.
5) मिािाष्राचा िवििासी असल्याबाबत अवििासाचा दाखला ककिा मिाष्रातील जन्मस्थळाच्या
उल्लेखासि शाळा सोर्डल्याचा दाखला.
ककिा

वनविदािािक कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका क्षेत्रातअजाच्या वदनाांकापूिी सलग 1 िर्षव कोणत्यािी
नोंदणीकृ त कांपनी / सांस्था / शासकीय / वनमशासकीय कायालये / आस्थापनेमध्ये नोकिीस
असल्याबाबत वनयोक्त्याने वदलेला दाखला / प्रमाणपत्र.
6) वनविदािािक अथिा त्याच्या कुटुां वबयाच्या नािे कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका अथिा कपपिी
कचचिर्ड निनगि विकास प्राविकिण क्षेत्रात 15 चौ. मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे दुकान
नसल्याबाबतच्या पविवशष्ट 3 येथील नमुन्यात प्रवतज्ञापत्राची प्रत.
7) अनु. जमाती प्रिगातून अजव किीत असल्यास जातीचे प्रमाणपत्र ि उपलब्ि असल्यास जात
िैिता प्रमाणपत्र.
8) अपांग प्रिगातून अजव किीत असल्यास वजल्िा शल्यवचकीत्सकाांचे अथिा सांबांवित िैद्यकीय
मांर्डळाचे वकमान 40% च्या अपांगत्िाच्या प्रमाणपत्राची प्रत.
9) प ॅनकार्डव ची प्रत.
10) आिािकार्डव ची प्रत.

वनविदािािकाची स्िाक्षिी पूणव 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 -

वनविदािािकाची स्िाक्षिी :वनविदािािकाचे 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 ककिा माझ्या पत्नीच्या/ पतीच्या अगि माझ्यािि अिलांबन
ू असणाऱ्या व्यक्तीचे अगि
कुटूां बातील कोणािी व्यक्तीचे नािाने कपपिी कचचिर्ड मिानगिपावलका ि कपपिी कचचिर्ड
निनगि विकास प्राविकिण कायवक्षेत्रात 15.00 चौ.मी. पेक्षा जास्त क्षेत्रफळाचे दुकान /
व्यािसावयक गाळा नािी.
ििील सिव माविती माझ्या मावितीप्रमाणे ि समजुतीप्रमाणे खिी ि बिोबि आिे . सदिचे
प्रवतज्ञापत्र मी प्राविकिणाकर्डु न सदवनका/दुकान वमळण्यासाठी केले आिे . प्रवतज्ञापत्रातील
माविती खोटी आढळल्यास मला िाटप केले ले सदवनका/ दुकान िद्द िोण्यास पात्र आिे . तसेच
सदि मजकुि खोटा आढळु न आल्यास मी भाितीय दां र्ड सांविता (आय.पी.सी.) चे कलम 193
(2), 199, 200 नुसाि दां र्डास पात्र िािील.
सदि प्रवतज्ञापत्र आज वदनाांक ---------------- िोजी केले असे.

फोटो साक्ाांनकि करणे

प्रवतज्ञापत्र किणाि

