महाराष्ट्र शासन

उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान,
ग्रामववकास व जऱसंधारण वविाग, महाराष्ट्र राज्य,
जजल्हा अभियान व्यवस्थाऩन कऺ,जाऱना

जाहहरात - 3

जाफ्राबाद ळ बदनाऩुर ताऱुकास्तरीय प्रभशऺणाठी प्रभशऺण केद्र/ मंगऱ कायााऱय यांची ननवड करण्याबाबत.

ग्राभीण बागातीर दारयद्र ननभर
मू न कयण्मावाठी केद्र ळावनाने ग्राभवलकाव भंत्रारमाच्मा भाध्मभातन
ु ल जागतीक फॅकेच्मा अथू
वशाममाने ऩं. ददन दमाऱ उऩाध्माम अंत्मोदम मोजना ( याष्ट्रीम ग्राभीण जीलनोनन्ती अभबमानाची) ची वुयलात केरी आशे . मा
अभबमानाची अंभरफजालणीवाठी याज्मात उभेद- भशायाऴर् याज्म ग्राभीण जीलनोन्नती अभबमानाची स्थाऩना कयण्मात आरेरी आशे .
मा अभबमानाची अंभरफजालणी जजल्शास्तयालय जजल्शा अभबमान व्मलस्थाऩन कष, जारना ल तारुका अभबमान कषा भापूत
कयण्मात मेत.े अभबमानांतगूत जजल्शा ल तारुकास्तयालय स्लमंवशाममता गट/ ग्राभवंघ मांचक
े यीता वललीध वलऴमाचे प्रभळषणे
/ कामूळाऱा आमोजीत कयण्मावाठी तारक
ु ास्तयीम प्रभळषण घेण्मावाठी प्रभळषण शॉर / भंगर कामाूरम (ननलावी ल
अननलावी) बोजन व्मलस्थेवश इ. चे दय

एक लऴू कारालधीकयीता

ननश्चीत कयण्मावाठी ईच्छुक ऩुयलठादाय / एजन्वी

मांच्माकडुन ई- भमाूदीत ननलीदा (Limited E- Tender) प्रणारी व्दाये ननवलदा भागवलण्मात मेणाय आशे . वदय ननवलदा
प्रक्रिमे भध्मे वशबागी शोणावाठी प्रभळषण केंद्राचे ऩयु लठादाय / वंस्था मांचक
े डे खारीर फाफी अवणे आलश्मक आशे .

१. DSC (Digital Signature Certificate)

२. http://mahatenders.gov.in मा वंकेतस्थऱालय / ऩोटू रलय नोदणी

३. Shop & Establishment Act अंतगूत क्रकं ला इतय वषभ प्राधीकृत कामाूरमात नोदणी
४. अन्न ल औऴध प्रळावन वलबागाचे प्रभाणऩत्र
५.

PAN काडू

लरयर अटींची ऩमतत
ू ा कयणा-मा इच्छुक ऩुयलठादाय/ वंस्था मांनी त्मांच्मा http://mahatenders.gov.in लय नोदणीकृत केरेरे

Login ID तवेच लय नभमद केरेल्मा वंऩुणू कागदऩत्राच्मा प्रतीवश अजू खारी ददरेल्मा ऩत्मालय दद. 18/04/2018 दऩ
ु ायी 3.00
लाजेऩमेत रेखी अजू कयण्मात माला. अऩर्
ु ण अर्ण / भाशीती फाद ठयलण्मात मेईर ल तमाांना ननलड प्रक्रिमेत बाग घेता

मेनाय नाशी. तवेच एका ऩेषा र्ास्त तारुकमाांकयीता अर्ण कयामचे अवल्माव स्लतांत्र तारुका ननशाम अर्ण कयालेत.
कोणत्माशी कायणास्तल भद
ु तीनंतय प्राप्त शोणा-मा अजाूचा वदय ई-ननलीदा प्रक्रिमेभध्मे वशबागी करून घेता मेणाय नाशी माची कृऩमा

नोद घ्माली. वदय ननलीदा प्रक्रिमेभध्मे वशबागी शोण्मावाठी इच्छुक ऩुयलठादाय मांच्माकडुन कोणतीशी ननवलदा ळुल्क ल EMD घेण्मात
मेणाय नाशी. अजू वादय कयण्माच्मा भुदतीत क्रकं ला इतय फाफींभध्मे काशी फदर झाल्माव त्माफाफतची वमचना http://www.umed.in

क्रकांला http://jalna.nic.in/ मा वंकेतस्थऱालय प्रभवध्द कयण्मात मेईर.

जजल्हा अभियान संचाऱक तथा,
मख्
ु य कायाकारी अधधकारी, जजल्हा ऩररषद, जाऱना

कायााऱय ऩत्ता-जजल्हा अभियान व्यवस्थाऩन कऺ, MSRLM, दस
ु रा मजऱा, जजल्हा ऩररषद जाऱना - ४३१२०३ दरु ध्वनी क्र.
0240-225510, e-mail – dmmuumedjalna@gmail.com

अजााचा नमुना
प्रनत,
मा. जजल्षा अभियान शंचाऱक तथा
मुख्य काययकारी अधधकारी, जज.ऩ.

मषाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीळनोन्नती अभियान
जाऱना
वळवय – प्रभऴसण केंद्र ननळडीबाबतची माहषती शादर करण्याबाबत.
शंदिय – आऩऱी हदनांक

/

/

रोजीची ळतयमान ऩत्रात / शंकेतस्थलाळर प्रभशध्द झाऱेऱी जाषीरात.

मषोदय,
ळरीऱ वळवयाश अनश
ु रुन मी बदनाऩरु / जाफ्राबाद येथीऱ प्रभऴसण केंद्र ननळडीबाबतच्या ननवळदा प्रक्रियेमध्ये शषिागी

षोण्याबाबत ऱागणारी माषीती खाऱीऱ प्रमाणे शादर करीत आषे .
अ.ि.

वळळरण

1.

शंस्थेचे नाळ / शेळा ऩुरळठादाराचे नाळ ळ शंऩुणय ऩत्ता.

2.

प्रकार (ळैयक्तीक, िागीदारी, अऴाशकीय शंस्था, कराराळर इ.)

3.

प्रभऴसण केंद्र / षॉटे ऱ व्याळशाय / मंगऱ कायायऱयाचा शंऩुणय ऩत्ता

4.

DSC (Digital Signature Certificate) No.

5.

http://mahatenders.gov.in ळरती registered ID नमद
ु कराळा

6.

माहषती

(मोबाईऱ ि. ळ ईमेऱशष)

Shop & Establishment Act अंतगूत क्रकं ला इतय वषभ प्राधीकृत
कामाूरमात नोदणी िभाांक

7.

PAN Card िभाांक

8.

प्रशळषर्ावाठी क्रकती शॉर आशे त? चौ. पुटाभध्मे आकायभान नभुद

9.

प्रशळषर्ावाठी एका लेऱी क्रकती व्मकती फवु ळकतीर वांख्मा नभुद

10.

प्रशळषर् शॉर भध्मे ऩांख,े टे फर, खच
ु ाण, कुरय, र्नये टय, ई. आलश्मक

11.

ननलावाची वोम आशे काम? अवल्माव क्रकती व्मकती याशु ळकतात?
(अऩेषा 40 व्मकती)

कयाले.

कयाली. (अऩेषा 40 व्मकती)

वुवलधाऩैकी कोर्ती फाफी आशे त ते वांख्मा वश नभुद कयाले

12.

एकुर् क्रकती ळौचारम ल स्नानगश
ु कयाली. (अऩेषा
ृ े आशे त वांख्मा नभद

13.

र्ेलन व्मलस्थेकयीता अन्न ल औऴधी वलबागाचे प्रभार्ऩत्र ि. नभद
ु

14.

वुयषेच्मा दृष्टीने काम व्मलस्था आशे, नभुद कयाले.

क्रकभान 4)

ऴौचाऱय

स्नानगष
ृ े

कयाला क्रकां ला इतय व्मकतीळी कयाय केरेरा अवल्माव तवे नभुद कयाले

लय नभद
ु केरेरी भाशीती शी खयी अवल्माची भी खात्री दे तो.

ऩुयलठादायाचे नाांल वशी
वांऩकण ि.

