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ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती,
पंढरपूर

िवधी व याय िवभाग

ई- ललाव सुचना ं . ९

ी िव ल

मणी भ

िनवास, स ह नं. ५९ मधील सी वग दक
ु ान गाळे व एफ

वग ( यवसायीक इमारत) दक
ु ान गाळे / ऑिफसेस
सुर ा ठेव िकमान बोली र म :- प रश “ अ”
अनामत (E MD )

:- १०,०००/-

माणे

पये

सन २०२० - २०२१

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कायकारी अधकारी

2

कायकारी अिधकारी ी िव ल ि मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर
यांचे कायालय िज हा सोलापूर - ४१३३०४
(महारा शासन थािपत)
दरु वनी

प

. ०२१८६-२२४४६६/२२३५५०

जा. ./ ी िव ल

ई मेल : eotemple@gmail.com

मणी भ िनवास
िनवास/का.िव.

/२०२०

िदनांक:

/१२/२०२०

ई- ललाव सुचना ं . ९ सन २०२०
ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती पंढरपूर, ता. पंढरपूर यां या मालक चे,

ी िव ल

िनवास, स ह नं. ५९ मधील सी वग दक
ु ान गाळे व एफ वग ( यवसायीक इमारत) दक
ु ान

मणी भ

गाळे /ऑिफस भोगव

ाने दे याबाबतचा ई - जािहर ललावाचे आयोजन केले ले आहे. खालील नमुद

दक
ु ान गाळे /ऑिफस ३३ मिहने करीता भा

ाने

ावयाचे आहेत. याकरीता पा

ई- ललाव बोली

धारकांकडु न ललाव बोली सुर ा ठे वीवर मागिव यात येत आहेत.
नमुना त ता

(प र श ठ “अ”

गाळा

अ. ं .

मांक

साईज (मीटर)

े फळ
(चौ.मीटर)

दरमहा भाडे

माणे )

सुर ा ठेव
िकमान बोली र म

-: अटी - शत :1. संपूण

ि या ई-जािहर
शत व पुढील
जािहर ललावा ारे करावयाची आहे. ललावाबाबत या अटी-शत

तपशलासाठी कृपया शासना या https://maharashtra.nextprocure.in या संकेत थळावर
िद. २५/१२/२०२० पासुन भेट

ावी
ावी. तसेच ललाव वेळाप क नमुद संकेत थळावर पहावयास

िमळे ल.
2. सदर ललावाकरीता ललाव बोली फ , १०००/- व ललाव अनामत र म

रा ीयकॄत बॅंकेचा डी.डी.(कायकारी
कायकारी अधकारी,

ी िव ल

१०,०००/- चा

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर) यांचे नावे

कवा रोख व पात व ओळखप , रिहवासी पुरावा, पॅन काड आण द तवेजा या वा ांक त
लख़ो

त

ात िद.२५/१२/२०२० पासुन िद. १६/०१/२०२१ सायं. ६.०० वाजेपयत कायालयीन

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कायकारी अधकारी
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वेळेत

मंिदरे

सिमती

कायालयात

जमा

करावी.

तसेच

ऑनलाईन

र￭ज टेशन

फ

https://organizations.maharashtra.nextprocure.in या संकेत थळावर ऑनलाईन सबिमशन करता येईल.

तसेच

िद.१८/०१/२०२१ सकाळी

११.००

वाजले पासुन

दपु ारी

३.००

वाजेपयत

पा

ललावधारकांची ऑनलाईन सुर ा ठेव र मेची ललावाची बोली अपलोड करता येईल.
3.

ई-जािहर ललावात सहभागी होणे करीता पा
संबंधीचे सव कागदप े PDF

ललावधारकाने या या पा

व पात तसेच स ह स

ो हायडर फ

वगातील न दणी

. ११८०/- ऑनलाईन

व पात भरावी. ललाव बोली भरणा संबंधीचे द तऐवज ( ललाव बोली फ /अनामत र म) कॅन
क न ई-जािहर ललाव बोली सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.
4.

या ललावधारकांना एक पे ा जा त दक
ु ानांकरीता ललावात सहभागी हावयाचे असेल. यांनी
येक दक
ु ानाकरीता वतं पणे ललाव बोली फ , ललाव बोली अनामत व ऑनलाईन र￭ज टेशन
फ भरणा करणे बंधनकारक राहील.

5.

ललावधारकाने ऑनलाईन सुर ा ठेव ललाव बोली बोलतांना िकमान र म

.१०,०००/- या

पटीत सुर ा ठे व ललाव बोली अपलोड करावी.
6.

ई-िनिवदाम ये ठरिव यात आले या मुलभुत दरापे ा कमी दरा या िनिवदा देकार ा झा यास याचा
िवचार केला जाणार नाही व यासाठी पु हा ई-िनिवदा मागव यात येतील.

7.

दुकान गाळे /ऑिफस मंजुर ललाव धारकांस प रश
दक
ु ान गाळे /ऑिफसला अधकॄत

“ अ”

माणे हणजे मंिदरे सिमतीने

येक

मांक िदले आहेत या माणे गाळा भाडे व मंजुर बोली माणे सुर ा

ठेव भरावी लागेल. सुर ा ठे वीवर मंिदरे सिमती कडू न कोणतेही याज िमळणार नाही.
8.

यांची दक
ु ान गाळे /ऑिफस चे सुर ा ठे व ललाव बोली मंजुर होईल या ललावधारकांनी सुर ा ठे व
१ मिह या या आत

ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर कायालयात भरणा करणे बंधनकारक

राहील. रकमेचा भरणा मुदतीत न झा यास ललाव बोली अनामत र म ज

कर यात येईल व

दक
ु ानाचा ताबा िमळणार नाही.
9.

दुकान गाळे /ऑिफस चे मा￭सक भाडे दर हे नगरपा लका करा यत र

आहे. नगरपा लका कर तसेच

सेवा कर व इतर अ य कर (जी.एस.टी.,सरकारी,वीज,पाणी) वगरै असतील ते ललावधारकाने
वतं पणे मंिदरे सिमती कडे जमा करावयाचे आहे .

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कायकारी अधकारी
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10.

दुकान गाळे /ऑिफसम ये लागणारे वीज कने शन दे यात आले आहे. या यतरी
वखचाने जोडणी/द ु

इतर सािह याचे

ती करणेचे आहे. तसेच दरमहा वीजेची देयके वतः ललाव धारकाने जमा

करावयाची आहेत.
11. सुर ा ठे व मा य ललाव धारकांस दुकानाचा ताबा घे यापुव तमाही भाडे “ प रश

अ” नुसार व या

नुसार होणा-या एक ीत मालम ा कराची र म सिमती कायालयात भरणा करणे आव यक राहील.
तसेच ललाव कालावधीत अगाऊ तमाही भाडे सिमतीकडे जमा करावयाचे आहे.
12.

ी िव ल

मणी भ

िनवास संकुलातील सव दक
ु ान गा यांचा/ऑिफस यांचा ललाव कालावधी

३३ महीने असेल. यानंतर दुकान गा यांचा/ऑिफस सिमती या ता यात देणे बंधनकारक राहील.
13.

ी िव ल

मणी भ

िनवास संकुलातील सव दक
ु ान गा यांचा/ऑिफसे/हॉल ललाव पही या

११ मिह या करीता मंजुर दरा माणे व तदनंतरील ११ मिहने करीता ०५%

माणे व शेवटचे ११

असे ३३ मिहने करीता आपोआप भाडेवाढ कर यात येईल.

मिह या करीता १०% (

14. एखा ा यश वी झाले या िनिवदाकाराने िवहीत कालावधीत हणजे १ मिह याचे आत सुर ा र म व

करारप वेळेत न के यास यांची आनामत र म

ज

कर यात येईल व यांना या पुढील

िनिवदा ि येत भाग घेता येणार नाही. आशा वेळी मा िनिवदा ि येत केवळ या दक
ु ान गा यां या/
ऑिफसेस / हॉल साठी सहभागी झाले या सव पा

िनिवदाकारांना पु हा

ललावा या

बोलीसाठी संधी दे यात येईल. या ि येत न याने कोणालाही भाग घेता येणार नाही.
15. यश वी दक
ु ान गाळे /ऑिफस ललाव मंजुरी नंतर सिमतीने प रश

मिह याचे आत ल ह ॲ ड लायस सी/ परवाना प

“ ब” म ये िदले या नमु यात १

करावा लागणार आहे. याशवाय दुकान

गाळे /ऑिफसयांचा ताबा िदला जाणार नाही.
16. मा य ललाव धारकांस दक
ु ान भा

लायस सी/ परवाना प

ा या अटी-शत मा य अस याबाबत रतसर ले खी ल ह ॲ ड

न दणीकरीता आव यक या

टॅ प पेपरवर र￭ज टर क न

ावा लागेल.

तसेच मुब
ं ई मु ांक शु क अधिनयम १९५८ नुसार दुकान ल ह ॲ ड लायस सी/ परवाना प
बाबतचा करारनामा यो य ते शु क भ न न दणीकृत कर याची जबाबदारी ललाव धारकांची राहील.
17. दक
ु ान गाळे /ऑिफस करार कालावधीत ललावधारकाने दक
ु ानाचे काही नुकसान के यास होणा या

नुकसानाची र म दंडासह ललाव धारकांकडु न वसुल कर यात येईल.

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कायकारी अधकारी
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18. दुकान गाळे /ऑिफसम ये रंगरंगोटी, िकरकोळ दु

बंधनकारक आहे, शवाय दक
ु ाना या मुळ आराख

ती

वखचाने सिमती या पुव परवानगी करणे

ात कवा इतर कोणताही फेरबदल ललावधारकास

करता येणार नाही.
19. दुकान गाळे /ऑिफस करार कालावधीत

गाळे /ऑिफसम ये पोट भाडेक

ललावधारकाने कोण याही प र थीतीम ये

या दुकान

ठेवणे कवा ललावधारकाचे वैयि क/सं था/कंपनी या नावावर

असेल तर यालाच गाळा िमळे ल, न याने ललावधारक सं था/कंपनी/ भागीदारी सं था
क न सदर दक
ु ान गा यांचे ह
गाळा/ऑिफसेस व रत र

थापन

ह तांतरीत करता येणार नाही. ही बाब ￭स द झा यास अशा कारचा

कर यात येईल व याची सुर ा र म ज

केणतीही नुकसान भरपाई र म िदली जाणार नाही.

केले जाईल व यासाठी

दक
ु ान पर पर पोट भा

ाने िद यास कवा

ह तांतरीत करता येणार नाही, तसे के याचे िनदशनास आ यास नमुद दक
ु ान गाळा/ऑिफसेस
सिमतीतफ ता यात घे यात येईल.
20. ललावधारकास दुकानात, मांस िव ी, म

िव ी, हॉटेल, गुटखा, तंबाखु, वाला ाही कवा फोटक

पदाथ तसेच शासनाने यां या िव ीस बंदी घातली आहे असे यवसाय करता येणार नाही.
21. दक
ु ान गाळे /ऑिफसभाडे कालावधीत मुळ ललावधारक मयत झा यास, िवभ

झा यास अगर

यवसायात निवन भागीदार आ यास याबाबतची पुव परवानगी कायकारी अधकारी यांचेकडु न घेणे
बंधनकारक राहील. तसेच एकच दुकानात एकापे ा अधक य

या नावे दुकान ललाव भाग घेणे

अस यास तशी पुव सुचना व तदअनुशंगीक द तावेज सिमतीकडे दाखल करणे बंधनकारक राहील.
22. तसेच कोण याही कारणाशवाय कोणतीही ललाव बोली मंजुर/नामंजुर कर याचा अधकार, तसेच अटी

व शत म ये बदल करणेचे अधकार कायकारी अधकारी,

ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर

यां याकडे स राखुन ठेव यात आले ला आहे.
23. दक
ु ान गाळे /ऑिफसेस यांस कोण याही कारणाने नैसग क आप ी (आग, भुकंप, पूर व इतर) मुळे

नुकसान झा यास याची जबाबदारी
24. ी िव ल

ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर यांची राहणार नाही.

मणी मंिदरे सिमतीस कोण याही कारणासाठी संबंधीत गा याची आव यकता अस यास

सिमती गाळा ता यात घे यापूव संबधीतास ३ मिह याची आगाऊ नोटीस देईल, व दुकान गाळे /
ऑिफसेस/हॉल ता यात घेईल. अशा वेळी ललावधारकास कोणतीही नुकसान भरपाई देय असणार
नाही.

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कायकारी अधकारी
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25. ी िव ल

मणी भ

िनवास संकुलातील दुकान गाळे /ऑिफसधारकांनी घनकचरा यव थापन

२०१६ नुसार ओला व सुका कच यासाठी वतं वग करण करणे, तसेच तो कचरा कंु डीम ये टाकणे,
तसेच दक
ु ान गाळे /ऑिफसप रसर व छ ठेवणे बंधनकारक राहील. दक
ु ाना या प रसराम ये अ व छता
आढळू न आ यास संबंधीताना काय ातील तरतुदी माणे दंड आकार यात येईल.
26. ी िव ल

मणी भ

िनवास संकुलातील दक
ु ान गाळे /ऑिफसधारकांनी बाहेरील बाजुस साईन

बोड, बांधकाम व दशन सिमतीचे ठरवून िदले या जागेत िवहीत नमु यात करावे लागेल.
27. ी िव ल

मणी भ

िनवास संकुलातील दक
ु ान गाळे /ऑिफसेस कायालयीन वेळेत पहाणी करीता

येतील.
28. ई- ललावात सहभागी झाले या सव ललावधारकांची अंतम सुर ा ठे व बोली िन त झाले नंतर पा

ललावधारकां या द तावेजांची छाननी कर यात येईल व यानंतर संबंधतास मा य सुर ा ठेव र म
भरणा करणेबाबत कळिव यात येईल.
29. येणे

माणे अटी-शत त काहीही अंतभुत असले तरी वाद

त

थतीत सिमती या मागदशक

सुचना/िनणय अतभावी ठरतील व या ललावदारांस बंधनकारक राहतील.
30. ललावाबाबत अधक मागदशनाकरीता ०२०– २५३१५५५५/३०१८७५०० या दरु वनी

मांकावर

संपक करावा.
कायकारी अधकारी
ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती,
पंढरपूर

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कायकारी अधकारी
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प रश ‘ अ’

ी िव ल
नवीन भ

मणी मंिदरे सिमती, पंढरपूर
िनवास, सव नंबर ५९, पंढरपूर

ई- ललाव-२०२० दक
ु ान गाळा/ ऑिफसेस ची माहीती
चटई
अ. ं .

तळ मजला

साईज (मीटर)

े फळ
(चौ.मीट

सुर ा ठे व
दरमहा भाडे

िकमान बोली
र म

र)

ललाव
िदनांक

१

एफ वग - दक
ु ान गाळा ं .१०

5.400 X 3.400

18.36

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

२

एफ वग - दक
ु ान गाळा ं .१९

5.400 X 3.400

18.36

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

३

एफ वग दक
ु ान गाळा ं .२०(अपंगाकरीता)

5.400 X 3.600

19.44

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

४

एफ वग - दक
ु ान गाळा ं .२१

5.400 X 3.600

19.44

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

५

एफ वग - दक
ु ान गाळा ं .२६

5.400 X 3.600

19.44

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

६

एफ वग - दक
ु ान गाळा ं .२८

5.400 X 3.600

19.44

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

७

एफ वग - दक
ु ान गाळा ं .२९

5.400 X 3.600

19.44

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

८

सी वग दुकान गाळा ं .३०(अपंगाकरीता)

3.400 X 2.725

9.27

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

९

सी वग - दक
ु ान गाळा ं .३८

3.400 X 3.650

12.41

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

१0

सी वग - दक
ु ान गाळा ं .४३

3.400 X 3.125

10.63

४०००/-

२,५०,०००/-

१८/०१/२१

११

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.१

5.400 X 7.430

40.12

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१२

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.२

5.400 X 6.530

35.26

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१३

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.३

5.400 X 6.530

35.26

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१४

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.४

5.400 X 7.430

40.12

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१५

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.५

5.400 X 7.430

40.12

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१६

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.६

6.400 X 7.420

47.49

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१७

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.७

5.050 X 5.520

27.88

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१८

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

.८

5.050 X 5.520

27.88

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

१९

एफ वग पिहला मजला ऑिफस

. ११

3.770 X 5.050

19.04

८५००/-

३,००,०००/-

१८/०१/२१

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी
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प रश ‘ ब’

।।

ी िव ल

मणी स ।।

ल ह ॲ ड लायस सी / परवाना प
ल ह ॲ ड लायस सी / परवाना प आज िदनांक

/०१/२०२१ वार ------- माहे ------ सन

२०२१ वार ------ इसवी ते रोजीचे …

ी िव ल

मणी मंिदरे सिमती,

पंढरपूर

लहुण घेणार

तफ कायकारी अधकारी

ी. --------------वय - ---- वष, धंदा - ------

लहुण देणार

रा.- -------------------

कारणे ल ह ॲ ड लायस सी / परवाना प
१)

लहुन देतो क ,-

िमळकतीचे वणन :- ड. सोलापूर सब ड. व तालुका पंढरपूर, मे. सब र￭ज टार साहेब यांचे ह ीतील व

पंढरपूर नगरपा लका यांचे थळ￭समेतील ￭स.स. नं. ५९ या िमळकतीवर बांधले या

ी िव ल

संकुलातील, या इमारतीतील ----- वग मधील -----मज यावरील दक
ु ान गाळा

मणी भ िनवास

./ऑिफस

. -----

यांसी े ------- चौरस फुट येणे माणे िमळकत यामधील िफट ज व फ नचरसह इतर सव सुिवधांसह याचा
उ ेख या पुढे सदरची िमळकत करारना याचा िवषय आहे.
२)

लहून घेणार पंढरपूर मंिदरे अधिनयम-१९७३ ही महारा

शासन

थािपत

ी िव ल

सिमती यांचे मालक ह ाची असून िनवध व िनजोखमी असून सदर िमळकतीचे ह तांतरण, भा

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

मणी मंिदरे
ाने दे याचा

कायकारी अधकारी
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करारनामा क न देणेचे सिमतीस पुण ह
दक
ु ान/ऑिफस िमळकत वापरणे कामी

व अधकार आहे.

तुत ह ास व अधकारास अनुस नच सदर

तुतचा करारनामा आज रोजी लहून देत आहोत.

३) सदर सिमतीने वर कलम नं १ म ये वणन केले ले िमळकत ही भाडेत वावर दे यासाठी ई- ललाव
राबिवली होती. सदर ई- ललाव

ि येम ये लहुन देणार यांनी सहभागी झाले . तसेच

बुकले ट या अटी शत स अधन राहुन सदर दक
ु ान गाळा/ऑिफस करीता उ

ीया

ि ये माणे ई- ललाव

सुर ा ठे व बोली बोलुन सदर दक
ु ान

गाळा/ऑिफस चे ललाव धारक झाले आहेत.
४) दक
ु ान गा याचे मा￭सक भाडे दर हे नगरपा लका करा यत र

आहे. नगरपा लका कर तसेच सेवा कर व इतर

अ य कर (जी.एस.टी.,सरकारी,वीज,पाणी) वगरै असतील ते लहुण देणार यांनी वतं पणे मंिदरे सिमती कडे जमा
करावयाचे आहे.
५) लहून देणार यांनी यांचे बोली माणे सुर ा ठे व जमा केले नंतर लहून घेणार हे सदरील िमळकत यवसायकरीता
वापरास दे यास तयार झाले आहेत. सदरील यवसायक वापरा या यवहाराचा मोबदला दरमहा “ प रश अ”

माणे

असुन तमाही प दतीने अगाऊ घे याचा ठरिव यात आले असुन, लहून देणार यांना मा य अस यामुळे यांनी
सदरील िमळकत लहून घेणार यांस तचेवरील यवसायक वापरा या ह ांसह खालील अटी, शत त नमूद
के या माणे मा य व कबुल क न

तुतचा द त मोबदला

वका न लहून िदले ला आहे.

सदरील लहून घेणार व लहून देणार यां या दर यान ठरले या अटी व शत खालील माणे :ए)

सदर करारना याची मुदत ३३ मही याचे हणजेच िदनांक ०१/०२/२०२१ ते ३१/१०/२०२३ इतक

आहे व राहील. वर कलम १ याम ये वणन केले ली िमळकत ही िद.०१/०२/२०२१ लहुण घेणारानी लहुन
देणारास यवसाय करणेस ता यात िदली आहे.
बी)

लहून घेणार यांनी लहून देणार यांना यवसायक वापरा या यवहाराचा मोबदला दरमहा

-/- ( अ री

पये -------- फ ) दे याचा आहे. सदरील यवसायक वापरा यापोटी मोबदला

घे णार यांनी लहून देणार यांना तीन मिह याचे अगाऊ भाडे
शत

पये------लहून

ावयाचे आहे. तसेच ई- ललाव बुकले ट मधील अटी

. १३ माणे आपले भाडेवाढ होईल. ती पुढील माणे असेल.

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी
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अ. .

बोली माणे त माह

वाष क भाडे एकुण

भाडे वाढ

भाडे
१

माहे फे ुवारी २०२१

फे ुवारी २०२१ ते डसबर

थम ११ मिहने प रश अ माणे

२०२१
२

माहे जानेवारी २०२२

जानेवारी २०२२ ते नो हबर

ि तीय ११ मिहने ०५% वाढ

२०२२
३

माहे नो हबर २०२२

थम ११ मिह याचे भा

तृतीय ११ महीने १०% भाडेवाढ

२०२३

ि तीय ११ मिह याचे भा

ावरती

येक इं जी कॅलडर माणे दर मिह या या १

होवुन याच मही या या अखेर या तारखेस संपेल. तसेच लहुन देणार यांनी दर ३ मिह याचे सुरवातीचे

१५ िदवसाचे आत अगाऊ ३ मिह याचे भाडे जमा करणे ही
झा यास

ावरती

नो हबर २०२२ ते ऑ ट बर

सदरील यवसायक वापरा या यवहाराचा मोबदलाचा महीना
तारखेस सु

माणे

ा कराराची मु य अट व शत आहे. सदर अटीचा भंग

तुतचा करारनामा संपु ात येईल. याबाबत लहुन देणार यांची कोण याही कारची त ार चालणर नाही.

तुत अटीस लहुन देणार हे बांधील आहेत. याकरीता वेगळे बंध/हमीप ाची गरज नाही.
सी) सदरील िमळकत ही केवळ आण केवळ यवसायक वापराकरीता िदले ली असुन याम ये सदर ललाव धारक
वा याचे कमचारी यांनी याचा रिहवासी वापर अथवा इतर अ य कोण याही कारणासाठी वापर करणे नाही.
डी) सदर यापारी दक
ु ाना या सुर ततेपोटी सुर ा ठे व बोली र म पये --------/-( अ री ------------------फ ) लहून घेणार यांनी लहून देणार यांना आज रोजी रोख/डी.डी./चेक व पात िदले ली
असुन याचा जमा पावती

.______ अ वये ते लहुन घेणार यांना िमळाले . सदरची अनामत र म

तुत

करारना याची मुदत संप यानंतर व सदर दक
ु ान गाळा ताबा िद यानंतर िबन याजी लहुन घेणार परत करतील.
ई) सदर यापारी दक
ु ानाम ये लहुन देणारचे नावे िव ुत पुरवठा कने शन असुन याचा वापर लहुन घेणार यांनी
करावयाचा आहे. याचे बील लहुन देणारांनी भरावयाचे आहे. याची कोण याही कारे थकबाक कर याची नाही.
एफ) असे क , कलम १ मधील िमळकतीम ये लहून देणार कोण याही कारचा
अगर कोण याही

कारचे प या

े फळाम ये बदल करणार नाही

व पाचे बांधकाम व इमारतीम ये असणा या स

थतीतील बांधकामाम ये

कोणताही बदल करणार नाही. तसेच सदरील िमळकत चांगली व व छ ठे वीन िमळकतीम ये कोण याही

लपीक

भ.िव. .

ले खा अधकारी

यव थापक

कारचा
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बेकायदेशीर यवसाय करणार नाही. तसेच कोण याही

कारचे गैरवतन सदरहू िमळकतीत करणार नाहीत तसे

अढळ यास सदर िमळकत रकामी क न घे याचा संपण
ु अधकार लहून घेणार यांचेकडे राहील. तसेच फोटक

य

पदाथ िमळकतीम ये ठे वणार नाही.
जी) असे क , सदरील िमळकतीम ये काही बदल, तोडफोड द ु

ती वा रंगरंगोटी करावयाची अस यास याबाबत

लहून देणार यांनी लहून घेणार यां याकडू न पुव ले खी सूचना घेत यानंतर बदल व द ु

ती वा रंगरंगोटी करणेची

आहे. ले खी परवानगी शवाय लहून देणार यांनी काही बदल करणेचा नाही.
एच) असे क , भारतातील कोण याही भाडे काय ाअंतगत लहून देणार यांना भाडेक

हणून कधीही ह

ा होणार

नाही लहूण देणार लायसे सी आण लहून घेणार लायसे सॉर असाच संबध
ं लहून घेणार व लहून देणार यांचेम ये
आहे व राहील.
आय) असे क , वरील सव अट चे व शत चे पालन लहूण देणार यांनी करणेचे असुन कोण याही अटीचे लहून देणार
यांनी उ घंन करणेची नाही सदर अटी व शत चे पालन लहून देणार यांनी न के यास जागेचा ताबा मागणेचा अधकार
व परवानाप कधीही र कर याचा अधकार लहून घेणार यांना राहील.
जे) असे क , सदरील िमळकतीम ये

थापन कर यात येणा या यवसायाक रता कोण याही य

कडू न सहकारी

बॅंकाकडू न, रा ीयकृत बॅंकाकडू न कोण याही िव ीय सं था कडु न कोण याही पतसं थाकडू न, सावकाराकडू न व इतर
कोणतेही कस याही कारचे कज घे याचा ह

व अधकार लहून देणारास राहाणार नाही व सदर िमळकतीवर लहुन

देणार सहकारी बॅंकाकडू न, रा ीयकृत बॅंकाकडू न कोण याही िव ीय सं था कडु न कोण याही पतसं थाकडू न,
सावकाराकडू न बोजा चडवून कज घेणार नाही अशी हमी व वचन

ा ारे तु हास देत आहे.

के) असे क , सदरील िमळकतीमधील करार कलम १ म ये वणन केले या जागेशवाय इतर रािहले या िमळकतीम ये
या ल ह ॲ ड लायस सी/परवाना प ाचा काही एक संबध नाही.
एल) लहुण देणार हे घनकचरा यव थापन २०१६ नुसार ओला व सुका कच यासाठी वतं वग करण करणे, तसेच
तो कचरा कंु डीम ये टाकणे, तसेच दुकान गाळा व प रसर व छ ठे वणे बंधनकारक राहील. दुकाना या प रसराम ये
अ व छता आढळू न आ यास संबंधीताना काय ातील तरतुदी माणे दंड आकार यात येईल.
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एम) लहुण देणार यांचे करीता यांचे मालक चे एक वाहन पाक गची यव था लहूण घेणार यांनी क न िदले या
जागेत करावयाची आहे. या यतीरी

इतर जागेत लहुन देणार यांनी वाहन पाक ग क

नये.

एन) लहूण घेणार यांनी शौचालय बांधले ले असुन यांचे लहुण देणार यांनी वापर क न या िठकाणी वछता ठे वावी.
ओ) लहुन देणार यांनी यांना वापरावयास िदले या िमळकतीचा वापर चांगला व यो य
सदरची िमळकर चांगली व यो य

थतीत करणेचा असुन

थतीत ठे व याची आहे. सदर िमळकतीतील दारे, खड या, लाईट िफट ग काचा

यांचा वापर यो य क न सु थतीत ठे वणेचे आहे.
पी) येणे

माणे अटी-शत त काहीही अंतभुत असले तरी वाद

त

थतीत कायकारी अधकारी व

सिमती या मागदशक सुचना/िनणय अतभावी ठरतील व या ललावदारांस बंधनकारक राहतील
यु) लहून देणार यांनी यांचे यवसायासाठी केले ले फ नचर मुदत संप यानंतर यांचे वखचाने काढू न घेणेचे आहे.
यास लहून घेणार यांनी हरकत करणेची नाही.
आर) ई- ललाव बुकले ट मधील सव अटी व शत मला मा य आहेत. तसेच याचा भंग झा यास सदर करारनामा र
होईल. व दक
ु ान ताबा लहुण घेणार यांना दे यात येईल, याबाबत माझी काही त ार चालणार नाही.
सबब हे ल ह लायसे सी/ परवाना प

लहून देणार यांनी वत:चे राजीखुशीने, अ लहुशारीने, समजुन

उमजुन, वाचून, लहून िदले ली असून, यावर सा ीदारासम स ा केले या आहेत.
सा ीदार : -

१.
सही :
नांव:
प ा:

लहुन देणार

२
सही :
नांव :
प ा
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