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जाहीर नोटीि
महालक्ष्मी िरि भवक्री व प्रदर्शन – २०१८-१९ प्रदर्शन कालावधीत वाहन पार्किं ग ठे का देणब
े ाबत
ग्रामीण िागातील दाररद्र भनमूल
श न करण्यािाठी कें द्र र्ािनाने ग्रामभवकाि मुंत्रालयाच्या माध्यमातून दीन दयाल अुंतोदय योजना (राष्ट्रीय
ग्रामीण जीवनन्नोती अभियानाची) िरुवात के ली आहे. या अभियानाच्या अुंमलबजावणी िाठी राज्यात उमेद- महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण
जीवनोन्नती अभियानाची स्थापना करण्यात आली आहे. अभियाना अुंतगशत ग्रामीण िागातील स्वयुं िहायता िमूहाने बनभवलेल्या वस्तू
,कलाकृ तीचे िव्य प्रदर्शन दद. २३/१/२०१९ ते ४/०२/२०१९ पयिंत बाुंद्रा कलाश िुंकल मुंबई येथील एमएमआरडीए मैदानात िरभवण्यात
येणार आहे. प्रदर्शन कालावधीत हजारोंच्या िुंख्येने ग्राहक दचाकी, चार चाकी वाहने घेऊन येतात. िदर कालावधीत प्रदर्शन स्थळी
वाहनाुंची कोंडी होणार नाही याकररता वाहन पार्किं गिाठी अनिवी ठे केदाराची तात्परत्या स्वरुपात भनयक्ती करावयाची आहे. अनिवी
ठे केदाराकडू न िोबत जोडलेल्या नमन्यात दरपत्रक मागभवण्यात येत आहे.
िदर काम करण्यािाठी खालील प्रमाणे अटी व र्ती राहतील
१. वाहन पार्किं गिाठी भनयक्त करण्यात येणाऱ्या ठे केदाराने दद. २३/१/२०१९ ते ४/२/२०१९ या कालावधीत प्रदर्शन स्थळी वाहनाुंची
कोंडी होणार नाही याची दिता घेणे बुंधनकारक राहील.
२. प्रदर्शन स्थळी येणाऱ्या प्रत्येक वाहनाुंची नोंद ठे वणे.
३. पार्किं गची जागा स्वच्छ ठे वावी.
४. पार्किं ग के लेल्या वाहनाुंची िुंपूणश जबाबदारी ठे केदाराची राहील.
५. कायदेर्ीर र्ािदकय परवाना ,भवमा इत्यादी काढण्याची िुंपण
ू श जबाबदारी ठे केदाराची राहील.
६. वाहन स्थळी अभिर्ामक युंत्रणा उपलब्ध करावी.
७. चार चाकी खाजगी वाहनाुंना प्रभत वाहन र. रु. २०/- , तीन चाकी िाठी रु. १५/- व दोन चाकी वाहनाुंना र. रु. ५/- या प्रमाणे दर
आकारण्यात यावे.
८. र्ािकीय वाहनाुंकडू न दर आकारण्यात येऊ नये.
९. नमूद के लेल्या दरापेिा जास्त दर घेऊ नये तिे के ल्याि ठे का रद्द करून कायदेर्ीर कायशवाही करण्यात येईल.
१०. वाहन पार्किं गिाठी भनयक्त करण्यात येणाऱ्या कमशचाऱ्याुंना गणवेर् व ओळखपत्र देणेही जबाबदारी ठे केदाराची राहील.
११. वाहन पार्किं गिाठी भनयक्त के लेल्या कमशचाऱ्याुंची नावे, मोबाईल क्र. इ. माभहती या कायाशलयाकडे देणे बुंधनकारक राहील.
१२. वाहन पार्किं गिाठी दद. २३/१/२०१९ ते ०४/०२/२०१९ या कालावधीत िकाळी ९.०० ते रात्री ११.३० वाजेपयिंत िेवा परवावी
लागेल.
१३. दरपत्रक िादर करताना Earnest Money Deposit (EMD) रुपये १०,००० /- रकमेचा CEO, MAHARASHTRA STATE
RURAL LIVELIHOODS MISSION याुंच्या नावे Demand Draft स्वतुंत्र भलफाफ्यात िादर करावा. िदरची रक्कम ठे का
भनभित झाल्यानुंतर भवना व्याज परत के ली जाईल. ज्या ठे केदाराने ठे का भमळू न देय रक्कम भवभहत मदतीत ककुं वा न िरण्याि EMD
रक्कम जप्त करून त्याुंच्यावर कायदेर्ीर कायशवाही करण्यात येईल.
१४. वाहन पार्किं ग करीत ठे का भनभित झाल्यानुंतर भनभित के लेली रक्कम रकमेचा CEO, MAHARASHTRA STATE RURAL
LIVELIHOODS MISSION याुंच्या नावाने डीमाुंड ड्राफ्ट स्वरुपात कायाशरुंि आदेर् भमळाल्यापािून ३ ददविात या
कायाशलयाकडे जमा करणे बुंधनकारक राहील.
१५. इच्छक ठे केदाराुंनी िीलबुंद लखोट्यात दद. १४ /१/२०१९ िुंध्या.५.०० वाजेपयिंत एकू ण ठे क्याची दकमत कायाशलयात िादर
करावीत.िीलबुंद भलफाफा िादर करताना त्यावर ‘महालक्ष्मी िरि भवक्री व प्रदर्शन – २०१८-१९ कालावधीत वाहन पार्किं ग
ठे क्याबाबत अिे भलहावे.
१६. कोणत्याही कारणास्तव भवभहत मदतीनुंतर प्राप्त होणारे दरपत्रक स्वीकारण्यात येणार नाहीत.
१७. ज्या ठे केदाराुंनी EMD जमा के ली आहे अश्याच ठे केदाराुंचे दरपत्रक ददनाुंक १४/०१/२०१९ रोजी िुंध्या. ५.३० वाजता त्याुंच्या
उपभस्थत उघडण्यात येतील.
१८. ठे क्याची मूळ दकमत रुपये १,००,०००/- इतकी आहे. ज्या ठे केदाराने जास्तीत जास्त ठे क्याची दकमत देऊ के ले अिेल त्याुंना िदर
कालावधीिाठी ठे का देण्यात येईल.
१९. कोणतेही दरपत्रक स्वीकारणेचे अथवा कोणतेही कारण न िाुंगता नाकारण्याचे अभधकार मख्य कायशकारी अभधकारी , महाराष्ट्र राज्य
ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान याुंनी राखून ठे वला आहे.
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मख्य कायशकारी अभधकारी
महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान
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भवषय : महालक्ष्मी िरि भवक्री व प्रदर्शन – २०१८-१९ प्रदर्शन कालावधीत वाहन पार्किं ग ठे क्याचा दर िादर करण्याबाबत
महोदय,
महालक्ष्मी िरि भवक्री व प्रदर्शन – २०१८-१९ प्रदर्शन कालावधीत वाहन पार्किं ग ठे क्याची दकमत खालील प्रमाणे िादर
करीत आहोत.
अ. क्र.
१.

तपर्ील
दद. २३ जानेवारी, २०१९ ते ४ फे ब्रवारी २०१९ या दरम्यान
एमएमआरडीए , मैदान क्र. १ व ४ , बाुंद्रा कलाश िुंकल , वाुंद्रे (पूवश) ,
मुंबई येथे वाहन पार्किं गचा ठे का घेणे.

जाहीर िचनामध्ये नमूद के लेल्या िवश अटी व र्ती मला मान्य आहेत.

ठे केदाराचे नाव :
पत्ता :
मोबईल नुं:
भर्क्का:

एकू ण कालावधीिाठी ठे क्याची
रक्कम / दकमत

