
 

 

 

 पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या फ क्षेत्रीय कायााियािंे कायाक्षेत्रातीि प्रभाग क्र.२८, 

मासुळकर कॉिनी भाजी मंडई मधीि गाळे ११ मलहने कािावधीसाठी भाडतेत्वावर दणेेकामी खािीि 

जालहर प्रकटनामधीि ५५ गाळयांसाठी अजा (िंाकीट क्र.१) व दरिंत्रक (िंाकीट क्र.२) लववकृती 

कािावधी ददनांक ९/०१/२०१६ दिुंारी ३.०० वाजेिंयंत वाढलवणेत येत आह.े इतर तिंलिि व अटी- 

ितींमध्ये कोणताही बदि नाही. 

जालहर प्रकटन क्र.४५५/२०१५-१६ मधीि गाळा क्रमांक अजा लववकृती ददनांक 

१,४ ते ६, ८ ते ९, १२ ते ६० 
दद. ९/०१/२०१६ द.ु३.०० 

वाजेिंयंत 

 

सही/- 

आयुक्त 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

लनगडी - ४११ ०४४ 

 

जालहरात क्र. ५२७/२०१५ 

फ क्षेत्रीय कायाािय, लनगडी-४४ 

क्र.फक्षेका/४/कालव/७०६/२०१५  

ददनांक –  २२/१२/२०१५               सही/- 

क्षते्रीय अलधकारी 

फ क्षेत्रीय कायाािय 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

लनगडी - ४११ ०४४ 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

फ क्षते्रीय कायाािय, लनगडी ४११ ०४४ 

जाहीर प्रकटन क्र.४५५/२०१५-१६ 

िधु्दीिंत्रक क्र. - १ 

 



  
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या फ क्षेत्रीय कायााियािंे कायाक्षेत्रातीि प्रभाग क्र.२८, मासुळकर 

कॉिनी येथ े महानगरिंालिकेने  बांधिेल्या  भाजी भाजी मंडईमधीि गाळा क्र.१ ते ५ व ७ ते ६० एकुण ५९ 

गाळे प्रतीमहा भाडेतत्वावर ११ मलहने कािावधीसाठी भाडेिंट्टयाने िंािलवण्यास द्यावयािंे आहते. त्यासाठी 

इच्छुक व्यक्तीं/व्यावसालयकाकडून अजा मागलवणेत येत आहते.  

अटी व िती :- 

१) अजादार पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका कायाक्षेत्रातीि रलहवासी असणे आवश्यक आह.े 

२) अजाासोबत लनवासािंा िंुरावा म्हणुन रेिनकाडा, वीजलबि व ओळखीिंा िंुरावा म्हणुन लनवडणुक 

ओळखिंत्र/िंॅनकाडा/आधार क्रमांक काडा  इ. कागदिंत्राचं्या सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आह.े 

३) यािंवुी हॉकसा अंतगात सादर केिेल्या अजाािंी िंोहोिं जोडणेत यावी. 

४) लवहीत नमुन्यातीि आवश्यक कागदिंत्रांसह अजा िंाकीट क्र.१ व िंाकीट क्र.२  ददनांक १६/११/२०१५ ते      

ददनांक ५/१२/२०१५ अखेर (कायााियीन सुट्टीिंे ददवस वगळुन) स.१०:०० ते सा.५:०० िंयंत फ क्षेत्रीय 

कायााियातीि लनलवदा िंेटीत टाकणेत यावेत. मुदतीनंतर अजा लववकारणेत यणेार नाहीत. अिंुणा अथवा 

िंुकीिंी मालहती नमुद केिेिे अजा तसेिं अजाासोबत आवश्यक कागदिंत्रे सोबत जोडिेिी नसिेस अजा 

अिंात्र करणेत येईि, यािंी नोंद घ्यावी. 

५) गाळयासाठी दकमान प्रलतमहा भाडेदर खािीि प्रमाण ेराहीि. 

गाळा क्रमांक बाबत 

तिंलिि 

क्षेत्रफळ (िंौ.फुट) लनव्वळ मालसक भाडे               

(मनिंा व िासन कराव्यलतरीक्त) 

गाळा क्र.१ ते ५ व 

गाळा क्र.७ ते ६० 

४१ िंौ.फुट र.रु.१,५१७/-         * 

 अलधक म.न.िंा. व िासन कर लनयमानुसार भरावे िागतीि. 

६) एकािं गाळयासाठी एका िंके्षा जावत अजा प्राप्त झािेस िंाकीट क्र.२ उघडणेत येऊन नमुद जादा भाड े

रक्कमेनुसार भाडेदर लनलित करणेत येऊन वाटिं करणेत येईि. िंाकीट क्र.२ क्षेत्रीय कायाािय प्रिासन 

ठरलवि त्या ददविी व वळेेस उघडणेत येतीि ककवा मा.आयुक्त सो. यांिंे लनदिेानुसार कायावाही करणेत 

येईि. 

७) उक्त प्रतीमहा दकमान भाड े रकमेमध्य ेमनिंाकर/सवेाकर व इतर कर/िंाजसे इत्यादीिंा समाविे करणेत 

आिेिा नाही. सबंलधत गाळाधारकान े लमळकतकर/सेवाकर व इतर कर/िंाजेस िंी रक्कम िासन/मनिंा 

लनयमानुसार भरणे बंधनकारक राहीि. 

८) गाळा मंजरु झािेनंतर ११ मलहने कािावधीिंे सेवाकरासह आगाऊ भाडे व लनव्वळ मालसक भाडे रकमचे्या 

४ िंट अनामत रक्कम लवहीत कािावधीत भरिेनंतरिं करारनामा करणेत येऊन ताबा दणेेत येईि. 

करारनामा कािावधी संिंुष्टात आिेनंतर गाळा मनिंािं े ताब्यात दणेे बंधनकारक राहीि. ११ मलहने 

कािावधी िंणुा होणेिंे िंुवी संबलधत गाळाधारकास करारनामा रद्द करावयािंा असिेस भाड्यािंोटी 

भरिेिी उवारीत रक्कम िंरत लमळणार नाही. 

९) गाळयािंा वािंर लवद्यार्थयांवर/समाजावर िंररणाम होईि, अिा व्यवसायाकरीता करता येणार नाही. 

तसेिं ज्वािाग्रही,वफोटक िंदाथांिंा,मांस,मद्य,अमंिी िंदाथांिंी साठवण, लवक्री करता यणेार नाही. 

१०) मनिंा अटी-िती प्रमाणे ववखिंााने नोंदणीकृत करारनामा करुन दणेे व सदर करारनामा कािावधीत सवा 

मनिंा कर/िासन कर/िंाजेस भरुन नुतनीकरण करुन घणेे बधंनकारक राहीि. 

११) मनिंा लमळकत भाडेिंट्टयाने/भाडेकराराने दणेे संदभाातच्या इतर सवा अटी व िती संबलधतावर बंधनकारक 

राहतीि. अजाािंा लवहीत नमुना व द्यावयािंा दर नमुना याबाबतिंा तिंलिि महािंालिकेिं े

www.pcmcindia.gov.in संकेतवथळावर व कायााियािं ेनोटीस बोडावर प्रलसध्द करणते आिेिा आह.े 

१२) कोणतेही कारण न दतेा प्राप्त अजा मंजुर अथवा नामंजुर करणेिंा अलधकार मा.आयुक्त यानंी राखून ठेविा 

आह.े 

 

जालहरात क्र.४५५/२०१५             

फ क्षेत्रीय कायाािय, लनगडी-४४              आयकु्त 

क्र. फक्षेका/४/कालव/६३४/२०१५      पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

           ददनांक – ७/११/२०१५         लनगडी - ४११ ०४४ 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

फ क्षते्रीय कायाािय, लनगडी ४११ ०४४ 

जाहीर प्रकटन 
 

http://www.pcmcindia.gov.in/


अजाािंा लवहीत नमनुा    (िंाकीट क्र.१) 

 

 

प्रलत, 

मा.क्षते्रीय अलधकारी 

फ क्षेत्रीय कायाािय 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

लनगडी – ४११ ०४४ 

 

लवषय – मासळुकर कॉिनी यथेीि भाजी मडंई मधीि गाळा ११मलहन े 

            कािावधीसाठी भाडेिंट्टयान ेलमळणेबाबत. 

सदंभा - -------------------------------- वतृ्तिंत्रात प्रलसध्द झाििे ेजालहर प्रकटन. 

 

महोदय, 

 

   मी, श्री/श्रीम---------------------------------------------------------------------------- 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका कायाक्षेत्रातीि रलहवासी असनु फ क्षेत्रीय कायााियािं े

कायाक्षेत्रातीि पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या मािकीच्या प्रभाग क्र.२८ मासुळकर कॉिनी 

मधीि भाजी मंडई मधीि गाळा क्रमांक ------- हा ११ मलहने कािावधीसाठी 

भाडिेंट्टयाने/भाडकेराराने लमळणेकामी अजा सादर करीत आह.े महािंालिकेने सदरिंे गाळयासाठी 

लवहीत केिेिा दकमान भाडदेर व जालहर प्रकटनामध्ये लवहीत केिेल्या तसेिं भाडिेंट्टा/भाडकेरार 

संदभाात इतर सवा अटी व िती मिा मान्य आहते. सोबतिंे िंाकीट क्रमांक २ मध्ये प्रतीमहा भाडदेर 

नमुद करणेत आिेिा आह.े तसेिं सोबत माझे पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका कायाक्षेत्रातीि 

वावतव्यािंे िुंराव े व ओळखिंत्र व इतर तिंलििासंदभाात कागदिंत्रांच्या छायांकीत सत्यप्रती 

जोडिेल्या असुन माझी वैयलक्तक मालहती खािीिप्रमाणे आह.े 

 

१) संिुंणा नाव :- 

२) िंत्रव्यवहारािंा िंत्ता :- 

     (दरुध्वनी/मोबाईि क्रमांकसह) 

 

३) व्यवसायािंे ववरुिं :- 

४) अिंंगत्वािंा प्रकार :-  

      (असल्यास सक्षम रुग्णाियाकडीि अिंंगत्वािंे प्रमाणिंत्र सोबत जोडणेत यावे.) 

५) यािुंवी हॉकसा अंतगात अजा सादर केिेिा आह ेकाय? :-  होय / नाही  

      (होय असल्यास अजाािंी िंोहोिं जोडणेत यावी.) 

आिंिा लवश्वासू, 

 

(                                                 ) 

 

सोबत :-     जोडि ेआह/ेनाही (/x )                जोडि ेआह/ेनाही (/x ) 

 १) रेिनकाडा     (        )      २) वीजलबि                    (        ) 

  ३) लनवडणुक ओळखिंत्र   (        )      ४) िॅंनकाडा { आवश्यक }                   (        ) 

  ५) आधारकाडा    (        )      ६) हॉकसा अंतगात सादर अजाािंी िंोहोिं(        ) 

  ७) अिंंगत्वािंे प्रमाणिंत्र ( िागू असल्यास ) (        ) 

   

                                        

अर्जदाराचा फोटो 



िंाकीट क्र.२ 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

फ क्षते्रीय कायाािय,लनगडी-४४ 

 

प्रभाग क्र.२८, मासळुकर कॉिनी यथेीि भाजीमडंई गाळा ११ मलहन्यासाठी भाड ेकरारान े

दणेबेाबतिं ेदरिंत्रक 

 

तिंलिि गाळा क्रमांक दये मालसक भाड े

प्रभाग क्र.२८, मासुळकर 

कॉिनी येथीि भाजी मंडईतीि 

गाळा ११ मलहने 

कािावधीकरीता भाड ेतत्वावर 

िंािलवणे. 

 

 अंकी र.रु. ________________ 

(अक्षरी 

रु.रु.___________________ 

___________________ फक्त) 

 

अजादारािंी ववाक्षरी  :- 

अजादारािंे नाव  :- 

अजादारािंा िंत्ता  :- 

 

ददनांक   :-       /       /२०१५ 



 

 
पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या फ क्षेत्रीय कायााियािंे कायाक्षेत्रातीि प्रभाग क्र.२८, मासुळकर 

कॉिनी येथ े महानगरिंालिकेने  बाांधिेल्या  भाजी भाजी मांडईमधीि गाळा क्र.१ ते ५ व ७ ते ६० एकुण ५९ 

गाळे प्रतीमहा भाडेतत्वावर ११ मलहने कािावधीसाठी भाडेिंट्टयाने िंािलवण्यास द्यावयािंे आहते. त्यासाठी 

इच्छुक व्यक्तीं/व्यावसालयकाकडून अजा मागलवणेत येत आहते.  

अटी व शती :- 

१) अजादार पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका कायाक्षेत्रातीि रलहवासी असणे आवश्यक आह.े 

२) अजाासोबत लनवासािंा िंुरावा म्हणुन रेशनकाडा, वीजलबि व ओळखीिंा िंुरावा म्हणुन लनवडणुक 

ओळखिंत्र/िंॅनकाडा/आधार क्रमाांक काडा  इ. कागदिंत्राांच्या सत्यप्रती जोडणे आवश्यक आह.े 

३) यािंवुी हॉकसा अांतगात सादर केिेल्या अजाािंी िंोहोिं जोडणेत यावी. 

४) लवहीत नमुन्यातीि आवश्यक कागदिंत्राांसह अजा िंाकीट क्र.१ व िंाकीट क्र.२  ददनाांक १६/११/२०१५ ते      

ददनाांक ५/१२/२०१५ अखेर (कायााियीन सुट्टीिंे ददवस वगळुन) स.१०:०० ते सा.५:०० िंयंत फ क्षेत्रीय 

कायााियातीि लनलवदा िंेटीत टाकणेत यावेत. मुदतीनांतर अजा लववकारणेत यणेार नाहीत. अिंुणा अथवा 

िंुकीिंी मालहती नमुद केिेिे अजा तसेिं अजाासोबत आवश्यक कागदिंत्रे सोबत जोडिेिी नसिेस अजा 

अिंात्र करणेत येईि, यािंी नोंद घ्यावी. 

५) गाळयासाठी दकमान प्रलतमहा भाडेदर खािीि प्रमाण ेराहीि. 

गाळा क्रमाांक बाबत 

तिंलशि 

क्षेत्रफळ (िंौ.फुट) लनव्वळ मालसक भाडे               

(मनिंा व शासन कराव्यलतरीक्त) 

गाळा क्र.१ ते ५ व 

गाळा क्र.७ ते ६० 

४१ िंौ.फुट र.रु.१,५१७/-         * 

 अलधक म.न.िंा. व शासन कर लनयमानुसार भरावे िागतीि. 

६) एकािं गाळयासाठी एका िंके्षा जावत अजा प्राप्त झािेस िंाकीट क्र.२ उघडणेत येऊन नमुद जादा भाड े

रक्कमेनुसार भाडेदर लनलित करणेत येऊन वाटिं करणेत येईि. िंाकीट क्र.२ क्षेत्रीय कायाािय प्रशासन 

ठरलवि त्या ददवशी व वळेेस उघडणेत येतीि ककवा मा.आयुक्त सो. याांिंे लनदशेानुसार कायावाही करणेत 

येईि. 

७) उक्त प्रतीमहा दकमान भाड े रकमेमध्य ेमनिंाकर/सवेाकर व इतर कर/िंाजसे इत्यादीिंा समावशे करणेत 

आिेिा नाही. सांबलधत गाळाधारकान े लमळकतकर/सेवाकर व इतर कर/िंाजेस िंी रक्कम शासन/मनिंा 

लनयमानुसार भरणे बांधनकारक राहीि. 

८) गाळा मांजरु झािेनांतर ११ मलहने कािावधीिंे सेवाकरासह आगाऊ भाडे व लनव्वळ मालसक भाडे रकमचे्या 

४ िंट अनामत रक्कम लवहीत कािावधीत भरिेनांतरिं करारनामा करणेत येऊन ताबा दणेेत येईि. 

करारनामा कािावधी सांिंुष्टात आिेनांतर गाळा मनिंािं े तायायात दणेे बांधनकारक राहीि. ११ मलहने 

कािावधी िंणुा होणेिंे िंुवी सांबलधत गाळाधारकास करारनामा रद्द करावयािंा असिेस भाड्यािंोटी 

भरिेिी उवारीत रक्कम िंरत लमळणार नाही. 

९) गाळयािंा वािंर लवद्यार्थयांवर/समाजावर िंररणाम होईि, अशा व्यवसायाकरीता करता येणार नाही. 

तसेिं ज्वािाग्रही,वफोटक िंदाथांिंा,माांस,मद्य,अांमिी िंदाथांिंी साठवण, लवक्री करता यणेार नाही. 

१०) मनिंा अटी-शती प्रमाणे ववखिंााने नोंदणीकृत करारनामा करुन दणेे व सदर करारनामा कािावधीत सवा 

मनिंा कर/शासन कर/िंाजेस भरुन नुतनीकरण करुन घणेे बांधनकारक राहीि. 

११) मनिंा लमळकत भाडेिंट्टयाने/भाडेकराराने दणेे सांदभाातच्या इतर सवा अटी व शती सांबलधतावर बांधनकारक 

राहतीि. अजाािंा लवहीत नमुना व द्यावयािंा दर नमुना याबाबतिंा तिंलशि महािंालिकेिं े

www.pcmcindia.gov.in सांकेतवथळावर व कायााियािं ेनोटीस बोडावर प्रलसध्द करणते आिेिा आह.े 

१२) कोणतेही कारण न दतेा प्राप्त अजा मांजुर अथवा नामांजुर करणेिंा अलधकार मा.आयुक्त याांनी राखून ठेविा 

आह.े 

 

जालहरात क्र.४५५/२०१५                सही/- 

फ क्षेत्रीय कायाािय, लनगडी-४४              आयकु्त 

क्र. फक्षेका/४/कालव/६३४/२०१५      पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

           ददनाांक – ७/११/२०१५         लनगडी - ४११ ०४४ 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

फ क्षते्रीय कायाािय, लनगडी ४११ ०४४ 

जाहीर प्रकटन 
 

http://www.pcmcindia.gov.in/


 

                                     अजाािंा लवहीत नमनुा    (िंाकीट क्र.१) 

 

 

प्रलत, 

मा.क्षते्रीय अलधकारी 

फ क्षेत्रीय कायाािय 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

लनगडी – ४११ ०४४ 

 

लवषय – मासळुकर कॉिनी यथेीि भाजी मांडई मधीि गाळा ११मलहन े 

            कािावधीसाठी भाडेिंट्टयान ेलमळणेबाबत. 

सांदभा - -------------------------------- वतृ्तिंत्रात प्रलसध्द झाििे ेजालहर प्रकटन. 

 

महोदय, 

 

   मी, श्री/श्रीम---------------------------------------------------------------------------- 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका कायाक्षेत्रातीि रलहवासी असनु फ क्षेत्रीय कायााियािं े

कायाक्षेत्रातीि पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिकेच्या मािकीच्या प्रभाग क्र.२८ मधीि भाजी माकेट 

मधीि गाळा क्रमाांक ------- हा ११ मलहने कािावधीसाठी भाडिेंट्टयाने/भाडकेराराने लमळणेकामी 

अजा सादर करीत आह.े महािंालिकेने सदरिंे गाळा यासाठी लवहीत केिेिा दकमान भाडदेर व जालहर 

प्रकटनामध्ये लवहीत केिेल्या तसिें भाडिेंट्टा/भाडकेरार सांदभाात इतर सवा अटी व शती मिा मान्य 

आहते. सोबतिं ेिंाकीट क्रमाांक २ मध्ये प्रतीमहा भाडदेर नमुद करणेत आिेिा आह.े तसेिं सोबत 

माझे पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका कायाक्षेत्रातीि वावतव्यािंे िुंरावे व ओळखिंत्र व इतर 

तिंलशिासांदभाात कागदिंत्राांच्या छायाांकीत सत्यप्रती जोडिेल्या असुन माझी वैयलक्तक मालहती 

खािीिप्रमाणे आह.े 

 

१) सांिुंणा नाव :- 

२) िंत्रव्यवहारािंा िंत्ता :- 

     (दरुध्वनी/मोबाईि क्रमाांकसह) 

 

३) व्यवसायािंे ववरुिं :- 

४) अिंांगत्वािंा प्रकार :-  

      (असल्यास सक्षम रुग्णाियाकडीि अिंांगत्वािंे प्रमाणिंत्र सोबत जोडणेत यावे.) 

५) यािुंवी हॉकसा अांतगात अजा सादर केिेिा आह ेकाय? :-  होय / नाही  

      (होय असल्यास अजाािंी िंोहोिं जोडणेत यावी.) 

आिंिा लवश्वासू, 

 

(                                                 ) 

 

सोबत :-     जोडि ेआह/ेनाही (/x )                जोडि ेआह/ेनाही (/x ) 

 १) रेशनकाडा     (        )      २) वीजलबि                    (        ) 

  ३) लनवडणुक ओळखिंत्र   (        )      ४) िॅंनकाडा { आवश्यक }                   (        ) 

  ५) आधारकाडा    (        )      ६) हॉकसा अांतगात सादर अजाािंी िंोहोिं(        ) 

  ७) अिंांगत्वािंे प्रमाणिंत्र ( िागू असल्यास ) (        ) 

   

                                        

अर्जदाराचा फोटो 



िंाकीट क्र.२ 

 

पिंिंरी पिंिंवड महानगरिंालिका 

फ क्षते्रीय कायाािय,लनगडी-४४ 

 

प्रभाग क्र.२८, मासळुकर कॉिनी यथेीि भाजीमांडई गाळा ११ मलहन्यासाठी भाड ेकरारान े

दणेबेाबतिं ेदरिंत्रक 

 

तिंलशि गाळा क्रमाांक दये मालसक भाड े

प्रभाग क्र.२८, मासुळकर 

कॉिनी येथीि भाजी मांडईतीि 

गाळा ११ मलहने 

कािावधीकरीता भाड ेतत्वावर 

िंािलवणे. 

 

 अांकी र.रु. ________________ 

(अक्षरी 

रु.रु.___________________ 

___________________ फक्त) 

 

अजादारािंी ववाक्षरी  :- 

अजादारािंे नाव  :- 

अजादारािंा िंत्ता  :- 

 

ददनाांक   :-       /       /२०१५   

   


