नवी मंब
ु ई महानगरपालका
मुयालय, भूखंड .1व 2, सेटर 16अे, पामबीच जंशन, सीबीडी-बेलापूर,नवी मुंबई - 400614.

मालमता वभाग
ई-%न&वदा सुचना . नमुंमपा/मालम)ता/+कऑस/दक
ु ान-गाळे /34-3/2020-2021
वषय:-

नवी मुंबई महानगरपालका कायेातील कऑ स/दक
ु ान-गाळे परवानगी व अनु&ा (“ल)ह ॲ+ड
लायसन”) तवावर दे णेसाठ1 Online 7नवदा मागवणेबाबत....

नवी मब
ुं ई महानगरपा2लकेने &वक2सत केलेले &व&वध 4े5फळाचे दक
ु ान गाळे /+कऑस/काया7लये 5
वषा7:या कालावधीकर;ता "2ल=ह ॲ?ड लायसन" त)वावर दे णेसाठB, इ:छुक नागर;क, बेरोजगार तFण,
=यावसायीक, =यापार; संGथा, इ)याद;कडून On-line मोहरबंद %न&वदा माग&व?यात येत आहे त. सदर %न&वदा
दे कारात "Oचल;त बाजार दर (2शQ2सRद गणकानस
ु ार) %निUचत केलेले मा2सक भाडे (9तंभ :.6 <माणे ) हे
पायाभत
ु भाडेदर (Base Rate) ठे ऊन Gपधा7)मक भाडे दर माग&व?यात येत आहेत. )यामRये खाल;ल Gतंभ
. 6 मRये नमद
ू मा2सक भाडे रकमेपे4ा जाGतीत जाGत भाडे दे कार नमद
ू करणा\या %न&वदाकारास
काया7लय/दक
ु ान गाळे /+कऑस "परवानगी

व

अन&
ु ा"

(2ल=ह ऍ़?ड

लायसन)

त)वावर

05 वषा7:या

कालावधीकर;ता दे ?यात येतील.
परवानगी व अनु_ा त)वावर दे ?यात येणा\या दक
ु ान/गाळे तप2शल खाल;ल Oमाणे आहे .
%न&वदा
दक
ु ान
अ.

इमारतीचे नांव व

.

प)ता

अनु_ेय वापर

मनपाने %निUचत

इसारा

पुGतके:या

गाळे

4े5फळ

केलेले मा2सक

अनामत

+कं मतीवर

/काया7लये

(चौ.मी.)

भाडे रकम F.

रकम

F.500/-

(Base Rate)

F.

18% F.90/-

मांक

GST

01
3

02

03

भूखंड .71, 72 व

रे pडमेड

73,

अcपोहार,Gटे शनर;,

सेटर

11,

04

06

07

फुड,qयुस,

सीबीडी-बेलापूर, नवी

झेरॉस,फुलाचे दक
ु ान इ. (tटप

मुंबई 400 614

– सदर

+कऑस &व2शvट

फायबर मटे wरयलचे असcयाने
तेथे

05

गॅस,

शेगडी,

08
590/-

18

6.76

7,860/-

1,000/-

Gटो=ह,

आगीचा वापर यास O%तबंध
आहे .)

सूचना1. नवी मब
ुं ई महानगरपालकेकडे भाडेप@याने AयावयाBया )यावसा7यक गाळयांची एकूण संDया वचारात

घेऊन, या <माणात, ववध शासन 7नणय/धोरण/पKरपकास अनस
ु Lन मागासवग/ मMहला/अपंग
यांना गाळे वतरणामNये <ाधाOय दे +यात येईल.
2. अज7दार महानगरपा2लकेचा करदाता नागर;क असावा व )याने [माच7 2021] अखेरपयbत महानगरपा2लकेचे
मालम)ता कर भरणा केcयाचा पुरावा सादर करावा. मा5 करदा)या:या कुटुंबातील अdय =यती अज7 सादर
करणार असcयास, )यासाठB करदा)या =यतीचे "ना हरकत Oमाणप5" बंधनकारक राह;ल.
3. एखाfया =यती/संGथेने एका पे4ा जाGत दक
ु ानगाळे कर;ता %न&वदा सादर केcयास, तो पा5 ठरणा\या
जागेपेकg +कती जागा fयावयाची या बाबत मा. आय
ु त, नमंम
ु पा यांचा %नण7य अं%तम असेल.
4.

मनपाचे दक
ु ानगाळे यांचा एकदा लाभ 2मळालेcया =यती/संGथा यांना दब
ु ार लाभ 2मळणार नाह; +कं वा +कं वा
एकाच कंु टुंबातील सदGयानी एका पे4ा जाGत अज7 केcयास कंु टुंबातील एकाच =यतीला जागा वाटप करणेत
येईल.

5. <9तुत 7नवदा <कया पूण झाRयानंतर 9तंभ :.07 मNये नमूद केRया<माणे सNया वापरात असलेRया
गाळे धारकांचा कालावधी संपुUटात आRयानंतर <य ताबा दे +यात येईल व ताबा Mदनांकापासून भाडे अनु&ेय
राहXल.

1

6. नवी मुंबई महानगरपा2लकेकडे भाडेपyयाने fयावया:या =यावसा%यक गाळयांची एकूण संया &वचारात घेऊन ,
)या Oमाणात, &व&वध शासन %नण7य/धोरण/पwरप5कास अनुसFन इ:छुक नागर;क, मtहला बचत गट,वैयितक
मtहला, tद=यांग =यती, बेरोजगार तFण, =यावसायीक, =यापार; संGथा (वैयितक) यांना गाळे &वतरणाचे
अ|धकार हे , एकाच गाळयासाठB
=यावसायीक, =यापार; संGथा

इ:छुक नागर;क, मtहला बचत गट, tद=यांग =यती, बेरोजगार तFण,

यांची %न&वदा Oा}त झाcयास, )यापैकg कोण)या घटकाची %नवड करावयाची

याबाबतचे अ|धकार मा.आयु त, नमुंमपा यांनी राखन
ू ठे वलेले आहे .
%न&वदा पुिGतका ई-ट~ डर;ंग (E-Tendering) संगणक Oणाल;:या (https://maharashtra.nextprocure.in/) या
संकेत Gथळावर व नमंम
ु पा:या संकेत Gथळावर (www.nmmc.gov.in) Oा}त होतील. %न&वदे चे सादर;करण खाल;ल
त)यात नमद
ु केcयाOमाणे https://maharashtra.nextprocure.in/) या संकेत Gथळावर online कर?याचे आहे .
ई-%न&वदा O2सRद;चा तपशील
ई %न&वदा &वg व भरणे (upload)
कालावधी
%न&वदा संबंधी बैठक

tदनांक- 16/04/2021, सकाळी 10.00 पासुन
tदनांक- 04/05/2021, रोजी दप
ु ार; 1.00 वाजेपयbत
tदनांक 29/04/2021 रोजी दप
ु ार; 3.00 वाजता (उपआयुत (मालम)ता) दालन.

ई %न&वदा सादर;करण (submission)
कालावधी
ई %न&वदा (तां5क अ) उघड?याचा tदनांक

tदनांक-16/04/2021, सकाळी 10.00 पासुन
tदनांक 04/05/2021 रोजी दप
ु ार; 3.00 वाजेपयbत
tदनांक-04/05/2021, दप
ु ार; 4.00 वाजता शय झाcयास

%न&वदाकारांनी कोर; %न&वदा फॉम7 फg इसारा रकम व सेवा शुcक ऑनलाईन पेम~ट गेटवेfवारे भरावयाचे
आहे . वर;ल नमुद सव7 शुcक कोण)याह; बँकेचे डेबट काड7 अथवा नेट बँकgंग माफ7त भरणा करता येईल, %न&वदा फॉम7
फg शुcक नमुंमपाचे लेखा &वभागात िGवकारले जाणार नाह;. याची %न&वदाकारांनी नद यावी. तसेच इसारा अनामत
रकम खाल;लOमाणे नमुंमपा:या खा)यामRये जमा करणे आवUयक राह;ल.
Account No. NMMC – 00000036965786737
NMMC Branch, Navi Mumbai
IFSC Code – SBIN0041078
MICR Code – 400002483
कोणतीह; %न&वदा िGवकारणे अथवा नाकार?याचा अ|धकार मा.आयुत, नवी मुंबई महानगरपा2लका यांनी
राखून ठे वला आहे .

उप आयु त (मालमता)

tठकाण :- बेलापूर, नवी मुंबई

नवी मुंबई महानगरपालका

tदनांक :-16/08/2021
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नवी मंब
ु ई महानगरपालका
नवीन मुयालय , भूखंड . 01 व

2 , सेटर 16 अे , पामबीच जंशन, सीबीडी-बेलापूर, नवी मुंबई - 400 614

मालमता वभाग
ई-%न&वदा सुचना . नमुंमपा/मालम)ता/+कऑस/दक
ु ान-गाळे /34-3/2020-2021
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

7नवदे तील अटX व शतZ
वषय:-

नवी नवी मुंबई महानगरपालका कायेातील कऑ स/दक
ु ान-गाळे परवानगी व अनु&ा (“ल)ह ॲ+ड
लायसन”) तवावर दे णेसाठ1 Online 7नवदा मागवणेबाबत....

नवी मब
ंु ई महानगरपा2लकेने &वक2सत केलेले &व&वध 4े5फळाचे दक
ु ान गाळे /+कऑस/काया7लये 5 वषा7:या
कालावधीकर;ता "2ल=ह ॲ?ड लायसन" त)वावर दे णेसाठB, इ:छुक नागर;क, बेरोजगार तFण, =यावसायीक,
=यापार; संGथा, इ)याद;कडून On-line मोहरबंद %न&वदा माग&व?यात येत आहे त. सदर %न&वदा दे कारात
"Oचल;त बाजार दर (2शQ2सRद गणकानस
ु ार) %निUचत केलेले मा2सक भाडे (9तंभ :.6 <माणे ) हे पायाभत
ु
भाडेदर (Base Rate) ठे ऊन Gपधा7)मक भाडे दर माग&व?यात येत आहे त. )यामRये खाल;ल Gतंभ . 6
मRये

नमद
ू

मा2सक

भाडे रकमेप4
े ा

जाGतीत

काया7लय/दक
ु ान गाळे /+कऑस "परवानगी

व

जाGत

अन&
ु ा"

भाडे दे कार

(2ल=ह ऍ़?ड

नमद
ू

करणा\या

%न&वदाकारास

त)वावर

05 वषा7:या

लायसन)

कालावधीकर;ता दे ?यात येतील.
परवानगी व अनु_ा त)वावर दे ?यात येणा\या दक
ु ान/गाळे तप2शल खाल;ल Oमाणे आहे .
%न&वदा
दक
ु ान
अ.

इमारतीचे नांव व

.

प)ता

अनु_ेय वापर

मनपाने %निUचत

इसारा

पुGतके:या

गाळे

4े5फळ

केलेले मा2सक

अनामत

+कं मतीवर

/काया7लये

(चौ.मी.)

भाडे रकम F.

रकम

F.500/-

(Base Rate)

F.

18% F.90/-

मांक

GST

01
3

02

03

04

भूखंड .71, 72 व

रे pडमेड फुड,qयुस, अcपोहार,

73,

Gटे शनर;,झेरॉस,फुलाचे दक
ु ान

सेटर

11,

सीबीडी-बेलापरू , नवी

इ. (tटप – सदर

मुंबई 400 614

&व2शvट

फायबर

असcयाने तेथे
Gटो=ह,

आगीचा

05

06

07

08
590/-

+कऑस
मटे wरयलचे

18

6.76

7,860/-

1,000/-

गॅस, शेगडी,
वापर यास

O%तबंध आहे.)

(भाडयावर शासनाBया 7नयमा<माणे GST अनु&ेय राहXल)
अटX व शतZ:1

नवी मब
ुं ई महानगरपा2लकेकडे भाडेपyयाने fयावया:या =यावसा%यक गाळयांची एकूण संया &वचारात
घेऊन, )या Oमाणात, &व&वध शासन %नण7य/धोरण/पwरप5कास अनस
ु Fन मागासवग7/ मtहला/अपंग यांना
गाळे &वतरणामRये Oाधाdय दे ?यात येईल.

2

2मळकत "परवानगी व अनु_ा (2ल=ह ॲ?ड लायसन)" त)वावर घेऊ इि:छणा-यांनी 2मळकतीची O)य4 Gथळपाहणी
कFन 2मळकतीचे 4े5, बांधकामाची सfय:िGथती याबाबतची खा5ी करावी.

तसेच 2मळकत वापर?यासंबंधीचे हक

व जबाबदा-या यासंबंधी:या अट;, शत काळजीपूवक
7
वाचा=यात. 2मळकत "परवानगी व अनु_ा (2ल=ह ऍ़dड
लायसन)"

त)वावर

tदcयानंतर

यासंबंधी:या

कोण)याह;

तार;

&वचारात

घेतcया

जाणार

नाह;त.

अ|धक

माtहतीसाठB उपायुत (मालम)ता), मुयालय , भूखंड . 1 व 2 , सेटर 16 अे , पामबीच जंशन, सीबीडीबेलापरू , नवी मंब
ु ई 400 614

यांचे काया7लयात

सुyीचे tदवस वगळून दप
ु ार; 2.00 ते दप
ु ार; 5.00 या वेळेत

संपक7 साधावा.
3

सदरची जागा "जशी आहे तशी" "परवानगी व अनु_ा (2ल=ह ॲ?ड लायसन)" त)वावर दे ?यात येणार आहे .

3

4

O)येक 2मळकतीसाठB Gवतं5 On-line %न&वदा दाखल करणे आवUयक राह;ल.

5

अज7दार महानगरपा2लकेचा करदाता नागर;क असावा व )याने माच7 -2021 अखेर पयbत महानगरपा2लकेचे
मालम)ता कर भरणा केcयाचा पुरावा सादर करावा.

6

%न&वदाधारकाने आयकाड7 साईज:या फोटोवर Gवत: Gवा4र; कFन, %न&वदा दे कार प5ावर फोटो |चकट&वणे आवUयक
आहे .

नदणीकृत संGथा यांनी संGथा Oमख
ु ाचा

+कवा अ|धकार Oदान केलेcया Oमख
ु ाचा फोटो Gवा4र;सह

|चकटवावा.
7

महानगरपा2लकेने %निUचत केलेcया पायाभुत मा2सक भाडे (Base Rate) रकमेपे4ा जाGतीत जाGत भाडे दर
%न&वदाकाराने नमुद करावयाची आहे .

8

पा5 %न&वदाधारकाने नमुद केलेcया भाडे रकमे:या 06 मtहनेचे भाडे सुर4ा अनामत रकम हणून जमा करावी.
2मळकत "परवानगी व अनु_ा (2ल=ह ॲ?ड लायसन)" त)वावर मंजरू होताच 30tदवसाचे आत %न&वदे त नमद
ु
केलेcया "सुर4ा अनामत" रकमेचा %न&वदाकारास भरणा करावा लागेल.

मुदतीत रकम जमा न केcयास

%न&वदे सोबत जमा केलेल; "इसारा रकम" ज}त करणेत येईल.
9

सदर गाळे &वतर;त करताना इ:छुक नागर;क, मtहला बचत गट, tद=यांग =यती, बेरोजगार तFण, =यावसायीक,
=यापार; संGथा यांना वाटप कर?यात येईल. सदर

वाटपामRये Gथा%नक OकcपGतांना सव:च Oाधाdय दे ?यात

येईल.
10 अ) qया =यती/संGथा/ 05 वषा7चे भाडे मुcय आगाऊ भरणा करतील अशा =यती/संGथेस दर वष आकार?यात

येणारे 10% भाडे वाढ लागू असणार नाह;. सदर =यती/संGथेने 5 वषा7चे भाडे मुcय भरणा केcयानंतर
)यां:यासमवेत 5 वषा7चा नदणीकृत करारनामा कर?यात येईल.
क) qया =यती/संGथा 12 मtहdयाचे आगाऊ भाडे भरणा करतील अशा =यती/संGथेस 2मळकतीचे मा2सक भाडे
रकम हे दरवष चवाढ पRदतीने 10% इतके वाढे ल. सदर वाढ होत असताना जाGतीत जाGत पुढ:या 10
Fपया:या पुणाbकात वाढ आकार?यात येईल. सदर =यती/संGथेने महापा2लकासमवेत 11 मtहdयाचा नदणीकृत
करारनामा केcयानंतर , 12 मtहdयाचे मागणी दे यक

बजाव?यात येईल. =यती/संGथे:या भाडे कालावधीचा

आढावा घेऊन पढ
े डे
ु ;ल कालावधीकर;ता मद
ु तवाढ दे णे अथवा भाडेकरार र कर?याचा अ|धकार मा.आय
ु त यांचक
%नtहत राह;ल.
11 अ. 2मळकतीचा वापर हा संबंधीत गाळाधारकानेच करावयाचा असून, कोणासह; परGपर पोटभाडयाने अगर अdय

Oकारे हGतांतर करता येणार नाह;.
ता यात घेणेत येईल.

अशा Oकारची बाब

%नदश7नास आcयास करार र

कFन , 2मळकत मनपा

सुर4ा अनामत रकम ज}त करणेत येऊन, )याचा मनपा:या का¡या याद;त समावेश

कर?यात येईल. %न&वदाधारकास मंजरू झालेल; 2मळकत बँकेकडे तारण ठे वता येणार नाह;. अथवा सदर
मालम)ते:या नावे, कोण)याह; Oकारचे कज7 घेता येणार नाह; व )या संबंधीचा नाहरकत दाखला tदला जाणार नाह;.
ब. अपवादा)मक बाब हणून करारनामा मुदतीत वारसा हकानुसार अथवा %नयमानुसार हGतांतर करता येईल.
यासंबंधी

आवUयक

ती

कायदे शीर कागदप5े व नाममा5 मनपा

दे य हGतांतर

रकम (वा&ष7क भाडया:या

0.5%) भरावी लागेल व )यासंबंधीचा वारसा हकधारकाने न=याने नदणीकृत करारनामा %न&वदा मुदतीपय7तचा
Gवखचा7ने कFन दे णे बंधनकारक राह;ल.
12 मनपाचे "कर" 2मळकतधारकास भरावे लागतील.

तसेच इतर वेळोवेळी लागू होणारे कर जसे सेवाकर, शेतसारा,

दे खभाल दF
ु Gती खच7, सोसायट; चाज¢स, इ.2मळकतधारकास मागणी Oमाणे रोख वेगळे भरावे लागतील. (%न=वळ
मा2सक भाडे रकमेत सदर बाबींचा समावेश नाह;). 2मळकत वाटप झालेcया =यती/संGथा यांनी, एमएसईडीसीकडे
&Oपेड 2मटर व महानगपा2लकेकडे पाणी कनेशन 2मळणेसाठB परGपर अज7 करणे आ£ण आवUयक ती सुर4ा
अनामत भरणेची जबाबदार; संबं|धत गाळे धारकांची राह;ल. याबाबत महापा2लकेमाफ7त आवUयकता असcयास "ना
हरकत दाखला" 2मळकतधारकास दे ?यात येईल. तसेच पाणीपुरवठा व &वदयुत वापरापोट; येणा-या दे यकां:या
रकमा

परGपर

संबं|धतास

अदा

करावया:या

असून,

दे यक

भरणा

केलेcया

पावती:या

छायांकgत

Oती

महानगरपा2लकेस उपल ध कFन दे णे बंधनकारक राह;ल.
13 qया tठकाणी महानगरपा2लकेने &वज 2मटर व पाणी 2मटर उपल ध कFन tदलेले आहे त. )या tठकाणचे &वfयुत

दे यक संबधीतानी अदा करावे लागेल व )याची छायां+कत Oत वेळोवेळी महानगरपा2लकेस उपल ध कFन fयावी
लागेल.
14 भाडेकरारासाठB येणारा खच7 Gटॅ पपेपर, मसद
ु ा फg, रिजG¤े शन फg इ. खच7 2मळकत धारकाने Gवत: करावयाचा

आहे .
15 महानगरपा2लकेची 2मळकत qया तारखेपासून मा2सक भाडेकराराने tदल; असल; तर;,

तारखेपासून भाडे भरावे लागेल.

2मळकतीचे मा2सक भाडे

)या मtहdया:या पtहcया

05 तारखे पव
ु  मनपाकडे भरणे बंधनकारक राह;ल.

&वह;त मुदतीत भाडे शुcक न भरcयास (चेक न वटcयास) दरमहा 01% चवाढ पRदतीने दं ड आकार?यात येईल.
एका वेळेस 02 मtहdयांपय7तचे भाडे शुcक आकार थकgत राtहcयास, थकgत रकम सुर4ा अनामत रकमेतून
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दं डासह वसूल कर?यात येईल.

तसेच भाडे शुcक )यापुढे थकgत राtहcयास संबं|धतांकडून 2मळकत खाल; कFन

घे?याची काय7वाह; कर?यात येईल. महानगरपा2लकेचे )यामुळे जे आ|थ7क नुकसान होईल )याची वसुल; सुर4ा
अनामत रकमेमधून कर?यात येईल. जर, सुर4ा अनामत रकमेपे4ा जाGत नुकसान होत असcयास अशी रकम
मालम)ता कर qयाOमाणे वसुल कर?यात येत,े )या पRदतीने वसूल कर?याचा अ|धकार महानगरप2लकेस राह;ल.
16 नैस|ग7क आप)ती2शवाय जाणून बज
ु ून 2मळकतीचे नक
ु सान केcयास मनपा %निUचत करे ल, )या रकमेची नक
ु सान

भरपाई वसूल करणेत येईल. )यासाठB अनामत (सुर4ा ठे व ) रकम ज}त कर?याचा अ|धकार महापा2लकेस राह;ल.
17 2मळकतधारकास आयातीत मालाबाबत Gथा%नक संGथाकर(एल.बी.ट;.)/जकातमाफgचा दाखला tदला जाणार नाह;.
18 =यवसायांसाठB आवUयक ते परवाने उदा. गुमाGता लायसन, पोल;स परवाना, अdन व भेसळ परवाना %नयमानुसार

फg भFन Gवत: यावयाचे आहे त. तसेच ते दश7नी भागावर लावावयाचे आहे त.
19 2मळकत धारकास 2मळकती:या जागे=य%तwरत इतर जागेचा वापर करता येणार नाह;. )या&वFRद कुठcयाह;

तार;स गाळा धारक Gवत: जबाबदार राहतील. 2मळकत qया कारणासाठB वापर कर?यास घेतल; असेल,

)याच

कारणासाठB 2मळकतीचा वापर करावा. अdयथा भाडेकरार र करणेत येईल. 2मळकतींवर कामगार ठे वcयास
कामगार कायदयातील तरतुद; पाळणेची जबाबदार; 2मळकतधारकाची राह;ल.
20

गाळा

धारक

2मळकतीबाहे र

कोण)याह;

बाजुस

अ%तमण

करणार

नाह;.

तसेच

महानगरपा2लके:या

पुव7

परवानग2शवाय 2मळकतीवर नामफलक/जाtहरात उभारणार नाह;.
21 2मळकतीमRये, &वfया¥याbवर, समाजावर &वतर;त पwरणाम होईल असा =यवसाय करता येणार नाह;. तसेच

qवालााह;, Gफोटक पदाथा7चा साठा, मfय, नशा, येणा-या पदाथाbची साठवण &वg करता येणार नाह;.
22 करारानामा कालावधीत दरवष चालू वष7 समा}त होणा\यापूव +कमान 30 tदवसा:या आत करारनामा नूतनीकरण

कFन घेणे आवUयक राह;ल. अdयथा, उव7र;त कालावधीचा करार र करणेत येईल. याकामी कोणतीह; नुकसान
भरपाई tदल; जाणार नाह;. करारनामा नत
ू नीकरणासोबत भाडे थकgत नसcयाचा दाखला +कं वा शेवटची पावती,
2मळकत कर तथा अdय दे य कर थकgत नसcयाचा दाखला/पावती व पाणीपyी वीजबील भरcया:या पाव)या सादर
करणे आवUयक राह;ल.
23 परवानगी व अनु_ा (2ल=ह ॲ?ड लायसन) त)वाची मुदत संपcयानंतर (05 वष7 कालावधी नंतर) ता)काळ ताबा

मनपाकडे दयावा लागेल. मुदतीत ताबा न tदcयास सव7 चीज, वGतू, अ%तमण समजून उचलून आण?याचा तसेच
अन|धकृत भोगवटा हणून मालम)तेतून काढून टाकणे, मालम)ता ज}त करणे इ.यासंबंधीचे सव7 अ|धकार मनपास
राहतील. तसेच याकामी कोणतीह; नुकसान भरपाई tदल; जाणार नाह;.
24 महाराv¤ महानगरपा2लका अ|ध%नयम मधील तरतुद; मनपाने केलेले उप&वधी, %नयम अट; व आिGत)वात असलेले

कायदे इ. चे %नयम 2मळकत धारकावर बंधनकारक राहतील. तसेच याकामी केलेला प5=यवहार, मा. Gथायी
स2मती, मा. सव7 साधारण सभा, इ. सभांचे ठराव, करारनायाचा अ&वभाqय भाग राह;ल.
25 अ.मनपाने &वतर;त केलेcया 2मळकतीचा करार मद
ु तीपव
ू  भ&वvयात कोण)याह; कारणाGतव मनपास आवUयकता

भासcयास, मनापाने पूवस
7 ूचना tदcयानंतर 16 tदवसाचे आत 2मळकत कोणतेह; कारण न दे ता wरत कFन दयावी
लागेल.

या कामी कोणतीह; नुकसान भरपाई tदल; जाणार नाह;. तसेच अdय tठकाणी जागा दे णे मनपावर

बंधनकारक राहणार नाह;.
घेणेत येईल.

मद
ु तीत 2मळकत wरत कFन न tदcयास %नयमानुसार सतीने कारवाई कFन ताबाह;

वर;लOमाणे करारनायापूव 2मळकत मनपाने ता यात घेतcयास केलेला करारनामा संपुvटात येईल.

ब. करारनामा समा}तीनंतर मनपास येणे असलेcया रकम (सरु 4ा ठे व) रकमेतून वजावट कFन

उव7र;त

रकमेचा परतावा करणेत येईल.
26 मनपा हीत मंजूर %न&वदाधारकाचे +कवा )या:या कुटूंबा:या नावे यापूव मनपाने 2मळकत &वतर;त केल; असcयास,

सदर 2मळकतीचे मा2सक भाडे 2लज रकम व इतर कर ( पाणी बील, लाईट बील, इ) थकgत नसcयाचा संबंधीत
Oभाग काया7लय व &वभागीय काया7लयाकडील दाखला %न&वदा मंजूर झाcयानंतर 16 tदवसाचे आत अथवा मुदतवाढ
कालावधीत अनामत (सरु 4ा ठे व) रकम भरणेपव
ू  सादर करणे आवUयक आहे अdयथा %न&वदा नामंजरू करणेत
येऊन इसारा रकम ज}त करणेत येईल.
27 अ. मुदतीपूव 2मळकतीचा ताबा सोडावयाचा झालेस अथवा भाडेकरार मुदतीनंतर ताबा मनपाकडे दे ताना सव7

संबं|धत कर भरcया:या पाव)या, लाईट बील, पाणी बील, सेवाकर, भाडे भरcया:या पाव)या, इ. सादर कFन,
सम4 2मळकतीचा ताबा लेखी मनपाकडे परत करावयाचा आहे . अdयथा अनामत (सुर4ा ठे व) रकमेमधून वसुल;
करणेत येईल. लेखी ताबा न tदcयास 2मळकतीचा वापर चालू आहे , असे माननेत येऊन %नयमानस
ु ारचे भाडे व
इतर सव7 कर वसूल करणेत येतील.
ब. %न&वदाकारास करारनामा मुदती पूव 2मळकतीचा ताबा र करावयाचा झालेस Oथम मनपास 1 मtहdयाची
नोट;स दे णे बंधनकारक राह;ल. नोट;स सोबत थकgत भाडे रकम, व दे य कराची रकम भरcयाचे Oमाणप5 सादर
कFन तशा Oकारचे मनपास लेखी कळ&वणेत येऊन wरतसर O)य4 ताबा मनपाकडे दयावा. परGपर ताबा सोडता
येणार नाह;.
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28 2मळकतीचा करारनामा कFन tदcयानंतर, काया7लयाने नमूद केलेcया मुदतीत 2मळकतीचा ताबा न घेतcयास

2मळकतीचे वाटपप5 र कFन करारनामा संपुvटात आणणेत येऊन अनामत रकम ज}त करणेत येईल.
29 करारनामा नदणीकृत झाcयानंतर, ताबापावतीfवारे मनपाने 2मळकत %न&वदाधारकां:या ता यात tदcयांनतर दे य

भाडे मनपा/शासन कर लागू राहतील.

कोण)याह; कारणाGतव भाडे, मनपा /शासन कर भर?याची टाळाटाळ केcयास

अथवा नाकारcयास %नयमानुसार कारवाई कर?याचा अ|धकार मनपाचा राह;ल.
कोणतीह; तार &वचारात घेतल; जाणार नाह;.

2मळकती संबंधीची

2मळकत ताबा घेतcयानंतर

संपूण7 जबाबदार; करारनामा मुदतीपय7त

%न&वदाधारकाची राह;ल. करारनामा समा}तीनंतर सदर 2मळकत Gवत:हून मनपा ता यात दे णे बंधनकारक राह;ल.
करारनामा मुदतीनंतर परGपर वापर चालू ठे वता येणार नाह;.
30 करारनामा कालावधीमRये शासन द}तर; (उदा.7/12, मालम)ता पुिGतका इ.) भोगवटादार/ भाडेपyाधारक अथवा इतर

कोण)याह; Oकारची नद करता येणार नाह; असे आढळून आcयास मनपा फसवणक
ू तसेच %नयमानस
ु ार पो2लस
कारवाई/गुdहा दाखल कर?यात येईल व मालम)ता भाडेपyा/करारनामा र करणेत येऊन मालम)ता मनपा:या
ता यात घे?यात येईल, या संबधी महानगरपा2लकेकडून कोणतीह; नुकसान भरपाई tदल; जाणार नाह;.
31 परवानगी व अनु_ा (2ल=ह ॲdड लायसन) त)वा:या मुदतीनंतर 2मळकत फेर%न&वदा/सव:च दर पRदतीने )यावेळचे

अ|ध%नयम, उप&वधी, अट;/शतनुसार &वतरण करणेत येतील. या संबंधीचे सव7 अ|धकार मनपाने राखून ठे वले
आहे त.
32 महानगरपा2लकेने वेळोवेळी मंजुर केलेcया %नयमानुसार अथवा सुधाwरत %नयमानुसार =यवसाय करणे 2मळकत

धारकावर बंधनकारक राह;ल.
33 2मळकत धारक महानगरपा2लके:या नगररचना &वभाग +कं वा आरो¦य &वभाग +कं वा इतर &वभागाने वेळोवेळी

tदलेcया सुचनांचे पालन कर;ल. जेणेकFन इतर नागर;क वा गाळे धारकांना )या:या =यवसायापासून कोणताह; 5ास
होणार नाह;.
34 2मळकत धारक )याला वाटप झालेcया 2मळकतीमRये धोकादायक +कं वा अि¦नजdय वGतुंचा वापर अथवा पदाथाbचा

साठा मनपाचा परवाना घेतcया2शवय करणार नाह;.
35 2मळकत धारकाने महानगरपा2लकेत जमा केलेल; इसारा/सुर4ा अनामत रकम खाल;ल बाबी घडcयास ज}त

कर?यात येईल.

35

i.

अज7दाराने वाटप केलेल; 2मळकत िGवकारल; नाह; अथवा ता यात न घेतcयास

ii.

वाटप झालेल; 2मळकत ता यात घेतcयानंतर अट; /शतचा भंग झाcयास

वाटप केलेल; 2मळकत %न&वदाकारास मुदती पूव परत करता येणार नाह;.
•
•

%न&वदा दाखल कर?याची O+या.
%न&वदा पिु Gतका ई-ट~ डर;ंग (E-Tendering)संगणक Oणाल;:या (www.nmmc.maharashtra.etenders.in) या
संकेत Gथळावर व नमुंमपा:या संकेत Gथळावर (www.nmmc.gov.in) Oा}त होतील. %न&वदे चे सादर;करण
खाल;ल त)यात नमुद केcयाOमाणे (www.nmmc.maharashtra.etenders.in) या संकेत Gथळावर online
कर?याचे आहे .
%न&वदाकारांनी कोर; %न&वदा फॉम7 फg इसारा रकम व सेवा शुcक ऑनलाईन पेम~ट गेटवेfवारे भरावयाचे आहे .
वर;ल नमद
ु सव7 शुcक कोण)याह; बँकेचे डेबट काड7 अथवा नेट बँकgंग माफ7त भरणा करता येईल, %न&वदा फॉम7
फg शुcक नमुंमपाचे लेखा &वभागात िGवकारले जाणार नाह;. याची %न&वदाकारांनी नद यावी.

36 कोणतीहX 7नवदा ि9वकारणे अथवा नाकार+याचा अaधकार मा.आयु त, नवी मुंबई महानगरपालका यांनी राखून
ठे वला आहे .
a.

2लफाफा मांक 01 उघडून )यामRये दाखल असलेले कागदप5ांची छाननी कर?यात येईल. महानगरपा2लकेने
%निUचत केलेल; कागदप5े 2लफाफा मांक 01 मRये आढळून न आcयास %न&वदा उघड स2मती तशी tटप नमद
ु
करे ल आ£ण अशा %न&वदाकारा:या दे काराचा 2लफाफा मांक 02 उघड?यात येणार नाह;.

b.

जर 2लफाफा मांक 01 मRये महानगरपा2लकेने %निUचत केलेcया कागदप5ांची पुतत
7 ा झाcयाचे आढळcयानंतर
%न&वदा दे कारप5 उघड?यात येईल.

c.

O)येक 2लफा§या:या डा=या बाजस
ू %न&वदा मांक, tदनांक, गाळा मांक, नांव, प)ता व ¨मणRवनी मांक
उcलेख करावा.

37 2मळकत धारकास 2मळकत कोण)याह; कारणाGतव पोटभा©याने, कराराने अथवा अdय Oकारे
हGतांतर;त करता येणार नाह;.
38

महानगरपा2लकेने %निUचत केलेcया अट;/ शतमRये बदल करणे, दF
ु Gती करणे, +कं वा कोण)याह; वेळी
र करणे या संबंधीचा हक महानगरपा2लकेने राखून ठे वला आहे .

39 फत वा£णqय वापरासंबधीचे (काया7लय/दक
ु ानगाळे /+कऑस) 2मळकती कर;ता सव7साधारण %नयम:-

6

1. यशGवी %न&वदाकाराला खाल; नमुद केलेले =यवसाय कर?यासाठB महानगरपा2लका परवानगी दे ईल.
2. %न&वदाकाराला जो =यवसाय करावयाचा आहे )या =यवसायाचा उcलेख )यांने %न&वदा Oप5ामRये करणे आवUयक
राह;ल.
3. %न&वदा Oप5ामRये नमुद केलेcया =यवसायामRये महानगरपा2लके:या लेखी परवानगी2शवाय बदल करता येणार
नाह;.,
4. गाळा कर;ता Gतंभ . 3 Oमाणे वापर महानगरपा2लके:या &वकास %नयं5ण %नयमावल;नुसार अनु_ेय राह;ल .
40 दक
ु ान / गाळया:या संयेत वाढ/घट तसेच 2मळकत &वतर;त कर?याचा अथवा नाकार?याचा अ|धकार महापा2लकेने
राखून ठे वलेला आहे .
41 OGतुत:या करारामRये कोण)याह; अट;चा भंग झाcयास दक
ु ान/गाळे /कया7लयाचा &वतरण करार संपुvटात आण?याचा
अ|धकार महापा2लकेस राह;ल.
42 वर;ल अट; =य%तwरत आवUयकतेनुसार अट; वाढ&वणेचा अ|धकार मा. आयुतांना राह;ल. तसेच वर;ल अट;मधील
कोण)याह; अट; कारण न दे ता

2श|थल कर?याचा अ|धकार मा.आयुतांना राह;ल.

43 <9तुत 7नवदा <कया पूण झाRयानंतर 9तंभ :.07 मNये नमूद केRया<माणे सNया वापरात असलेRया
गाळे धारकांचा कालावधी संपुUटात आRयानंतर <य ताबा दे +यात येईल व ताबा Mदनांकापासून भाडे अनु&ेय
राहXल.
44 %न&वदे मRये अट;/शत:या अथा7संबंधी एखादा वाद %नमा7ण झाcयास, )याबाबतचा अं%तम %नण7य घे?याचा अ|धकार
मा. महापा2लका आयुत यांचा राह;ल व तो अज7दारावर बंधनकारक राह;ल.
45 कराराने tदलेcया मनपा 2मळकतीची तपासणी व चौकशी कर?याचा संपूण7 अ|धकार मनपा कम7चार;/अ|धकार; यांना
राह;ल.

तसेच सदर Oकरणी काह; वाद %नमा7ण झाcयास मा.आयुत हे एकमेव लवाद राहतील.

उप आयु त (मालमता)
नवी मुंबई महानगरपालका

7

7नवदा लफाफा -अ

ताdंक लफाफा
ई-%न&वदा सुचना . नमुंमपा/मालम)ता/+कऑस/दक
ु ान-गाळे /34/2020-2021

01.

नवी

%न&वदा कामाचे नाव

मंब
ु ई

महानगरपालकेBया

कायेातील

/कऑ स/दक
ु ान-गाळे 05 वषाBया कालावधीसाठ1
“

परवानगी

व

अनु&ाeती

”

(ल)ह

ॲOड

लायसन) तवावर दे णेसाठ1 दे कार मागवणेबाबत
उप आयु त (मालमता)

02.

स4म अ|धकार;

03.

%न&वदाधारकाचे संपूण7 नांव व पुण7 प)ता,
दरु Rवनी व मोबाईल मांकासह

04

=यती/संGथा/कंपनी/फम7 असलेcयांचे नाव

अ) नदणीचा तप2शल
ब) =यवसायाचे tठकाण
क) =यवGथापकाचे नाव व पुण7 प)ता
संपका7चा तप2शल
05.

अ) दरु Rवनी मांक
ब)फॅस मांक
क) ¨मणRवनी मांक

06.

पा5ता %नकष आ£ण %न&वदा भरणेकर;ता आवशक कागदप5

अ.:.

गाळा परवानगी व अनु&ाeती (ल)ह ॲOड पातेसाठ1 आवfयक कागदप
लायसन) तवावर मळणेकरXता पाता

01

भारतीय

सं&वदा

अ|ध%नयमानस
ु ार

सं&वदा वयाचा अ|धकृत पुरावा (उदा. शाळा सोडcयाचा

कर?यास पा5 असलेल; स_ान =यती.

दाखला,

जdमाचा

दाखला

इ.)(Oमाणीत

Oत

जोडावी)
02

भारतीय कंपनी कायदा 1956 नुसार नदणी कंपनी कायदयाखाल; नदलेल; कंपनी असcयास
केलेल; आGथापना / कंपनी असcयास,

(Oमाणीत Oत जोडावी)
अज7दार भागीदार; संGथा असcयास पाट7 नर2शप

03

04

भारतीय

भागीदार;

कायदा

1932

नुसार डीड आ£ण नदणीचे Oमाणप5ा:या (Oमाणीत Oत

नदणी केलेल; भागीदार; संGथा असcयास.
साव7ज%नक

dयास

कायदा

1950

जोडावी) Oती जोडा=यात .

नुसार ¤Gट नदणीचे Oमाणप5,

नदणी केलेला साव7ज%नक dयास असcयास.
%न&वदा Oप5ावर Gवा4र; कर?यास Oा|धकृत

05

केcयासंबंधी:या संचालक मंडळा:या ठरावाची
स)यOत

(असcयास)

(कंपनी,

भागीदार;,

8

(Oमाणीत Oत जोडावी)
आहे /नाह;

साव7ज%नक dयास कर;ता लागू).
=यती
06

अज7दार

अनुसु|चत

जाती/जमाती,

(Oमाणीत Oत जोडावी)

मागास Oवग7, असcयास स4म Oा|धका-याने
tदलेले जाती:या Oमाणप5ाची स)यOत.
अज7दार अपंग =यती असcयास आ£खल (Oमाणीत Oत जोडावी)
भारतीय शाwरर;क अपंग पुनव7सन संGथेचे

07

अथवा स4म Oा|धकृत वैfय+कय त_ाचे
40%पे4ा
सं4म

जाGत

अपंग)व

Oा|धका-याने

tदलेले

असलेबाबतचे
Oमाणप5ाची

स)यOत.
अज7दार माजी सै%नक, Oकcप Gत, मधील आहे /नाह;
08

असcयास

स4म

Oा|धका-याने

tदलेले

Oमाणप5ाची स)यOत.
%नवासा:या पुर=यासाठB माच7 2021 पयbतचा आहे
09

मालम)ता

कर

2शधाप5का,

भरणा
&वfयुत

केलेcया

पावती,

दे यक,

मतदार

ओळखप5, स)यOत.
10
11

इसारा अनामत रकम (पावतीची Online)

आहे

Fपये 100/- :या Gटॅ }ा पेपरवर पwर2शvठ- आहे
01 मधील नमुdयानुसार नोटराईज हमीप5

12

%न&वदा Online खरे द; पावतीची

आहे

13

%न&वदा पुGतकाची Oत. (Online)

आहे

(आवUयक सा4ां+कत Oती जोडणे.)

%न&वदाधारकाची सह;
tठकाण
tदनांक:-

(संGथा असcयास रबर Gटॅ प सह)
/

/2021

9

अ..---------------

नवी मुंबई महानगरपालका
मुय काया7लय, 1ला मजला, बेलापूर भवन,
सी.बी.डी. बेलापूर, नवी मुंबई- 400 614.

ताdंक लफाफा - ब
दे कार प
ई-%न&वदा सुचना . नमुंमपा/मालम)ता/+कऑस/दक
ु ान-गाळे /34/2020-2021
i.

फोटो

मोक¡या जागा सव
ु ा:च अ4रात भरा=यात. लागू नसलेल; बाब खोड?यात यावी.

ii. अजा7मRये खाडाखोड कFन न=याने भरलेल;/बदल केलेcया माtहती:या
tठकाणी

Gवा4र; कर?यात यावी.

iii.

O)येक गाळयासाठB Gवतं5 अज7 भरणे आवUयक आहे .

iv.

अजा7सोबत जोडलेcया कागदप5ांची याद; खाल;

Gवा4र; करणे आवUयक आहे .

1. महानगरपा2लके:या ----------------------------------------------------------------------------------- (%न&वदा मांक)
दक
ु ानगाळा/+कऑस/काया7लय कर;ता "परवानगी व अनु_ा " (2ल=ह ॲ?ड लायसन) त)वावर दे णेसाठB:या
जाtहरातीस अनुस«न मी दे कार सादर कर;त आहे .
2. मी/आह; दक
ु ान/गाळा हा परवानगी व अनु_ा}ती (2ल=ह ॲ?ड लायसन) त)वावर दे णेसंबधी:या अट;/शत
काळजीपव
7 वाचcया असून )या मला/आहाला माdय आहे /आहे त.
ू क
3. मी/आह;

----------------------------------------------------------------------(नांव

दक
ु ान/गाळा

व

प)ता)

खाल;लOमाणे

"परवानगी व अनु_ा}ती" (2ल=ह ऍ़dड लायसन) त)वावर 2मळणेबाबत अज7 कर;त असून, )यासाठB

खाल;ल त)यामRये दे कार नमुद करत आहे /आहोत.
4.
2मळकत इमारतीचे नाव

गाळा

.

4े5फळ

Gपधा7)मक

दरापे4ा

जाGतीत

जाGत

(चौ.मी.)

भाडेदर दे कार (Fपये अंकात व अ4रात
नमुद करावेत)
अंकg रकम F
अ4र; रकम F.

(सुचना:- महानगरपा2लकेने %निUचत केलेcया बे2सक भाडेदर रकमेपे4ा (Base Rate) जाGत रकम वर;ल
रकाdयामRये नमद
ु करावयाची आहे . )यामRये कोणतीह; खाडाखोड असू नये.)
गाळयामRये करावया:या =यवसायाचे नाव:5. महानगरपा2लकेने %न&वदे मधील दे कार िGवकृत केcयाचे कळ&वcयापासून 30 tदवसां:या आत %न&वदा Oप5ात
नमुद केलेcया सुर4ा अनामत रकमेचा भरणा कर?याचे माdय करत आहे .
6. %न&वदाकाराने %न&वदा Oप5ामRये नमद
ु केलेcया सरु 4ा अनामत रकमेची पण
ु 7 अदायगी केcयानंतर वाटपा:या
tदनांकापासून 01 मtहdया:या आत करारनामा नदणीकृत कFन tदcयानंतर, गाळयाचा ताबा दे ?यात येईल.
तसेच मा2सक भाडे ताबा पावती tदcया:या tदनांका पासून लागू राह;ल हे मला/आहाला माdय आहे .
7. महाराv¤ महानगरपा2लका अ|ध%नयम (सन 1949 चा अ|ध%नयम 59चे कलम 79 नुसार गाळयाचे &वतरण
कर?यात येत असून )यामधील अट;/शत मला/आहाला माdय आहे त.
8. मी/आह; दक
7 वाचले असून )यामधील
ु ान/गाळयाची Gवत: पाहणी केल; असून संपण
ू 7 %न&वदा Oप5 काळजी पव
ु क
सव7 अट;/शत मला/आहाला माdय आहे त.
9. मी यासोबत इसारा अनामत रकम Fपये-------------------/tद.

/

धनाकष7 (DD)/ पे ऑड7र

.--------------------

/2020 Online fवारे भरणा केलेला आहे . जर माझा अज7 ना मंजुर झाला तर सदर इसारा अनामत

रकम बन=याजी मला परत कर?यात येईल.
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10. महानगरपा2लकेस भरणा केलेcया सुर4ा अनामत रकमेवर कोणतेह; =याज दे य असणार नाह; हे मला/आहाला
माdय आहे .
11. दक
ु ान/गाळयाचे भाडे दर %न&वदा पूGतीकेतील अट .9(क) नुसार वाढे ल हे मला /आहाला माdय आहे .
12. %न&वदे मधील अट;/शत आ£ण या Oप5ातील अट;/शत या दोdह; %न&वदे चा भाग असcयाने )या सव7
मला/आहाला माdय आहे त.
13. महानगरपा2लकेचा मालम)ता कर व इतर Oा|धकरणांचे कर व शुcक मी/आह; %नय2मतपणे भर?याचे माdय
करतो.
14. मी/आह; नमुद केलेल; सुर4ा अनामत रकम tदलेcया मुदतीत भF शकलो नाह; +कं वा जर मी/आह;
%न&वदे मधील कोण)याह; अट;/शतचा भंग केला तर, महानगरपा2लका वाटपप5 र होईल आ£ण मी/आह;
भरलेल; अनामत रकम महानगरपा2लका ज}त करे ल. तसेच जर वर;ल कारणामळ
ु े मला/आहाला केलेले
वाटपप5

र

करताना

महानगरपा2लकेचे

अनामत

रकमेपे4ा

जाGत

नुकसान

झाcयास

सदरचा

खच7

महानगरपा2लकेस माझेकडून/आमचेकडून वसूल कर?याचा हक राह;ल.
15. जर माझा/आमचा %न&वदा दे कार अज7 महानगरपा2लकेने िGवकारcयास, मी या अजा7सोबत जमा केलेल; अनामत
रकम ह; सुर4ा अनामत रकमेचा भाग हणुन जमा कर?यात यावी आ£ण उव7wरत रकम मी/आह; गाळा
वाटप प5ात नमद
ु केलेcया मद
ु तीपव
ू  +कं वा मद
ु ती:या तारखेपयbत भरणा करणे.
16. "2ल=ह ॲdड लायसन" करारनामा करणेकwरता महानगरपा2लकेला येणारा सव7 कायदे शीर खच7 व इतर चाज¢स
महानगरपा2लकेस मी/आह; दे ?याचे माdय करतो.
17. महानगरपा2लका आयुत +कं वा )यांनी या कामाकwरता %नयुत केलेला महानगरपा2लका अ|धकार; यांनी
कोण)याह; अनुषंगाdवये tदलेले आदे श मला /आहाला माdय राहतील.
18. मला पाठ&वलेल; कोणतीह; नोट;स, प5 खाल; नमद
ु केलेcया प)यावर सव7सामाdय पोGटाने पाठ&वcयास ती
ा®य समज?यात येईल. आ£ण ती सुचना मला समजल; असे समज?यात येईल.

अज7दाराचे संपुण7 नाव व प)ता :दरु Rवनी मांक/¨मणRवनी ----------------------------------tदनांक:-

/

/2021

अज7दाराची Gवा4र;
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(Lपये 100 Bया 9टँ प पेपरवर नोटराईज)
पwर2शvट -1

सय<7त&ाप
मी ¯ी/¯ीम.----------------------------------------------

नमुद करतो कg,

येथील न.मुं.म.पा. माफ7त &वक2सत केलेcया गाळा मांक
या Oयोजनाकर;ता भाडेत)वावर 2मळणेसाठB सादर केलेcया

हा

%न&वदे सोबत tदलेल; सव7 माtहती खर; आहे . सदरची माtहती खोट; आढळून आcयास मी (संGथा/¤Gट असcयास )यांचे
वतीने) भारतीय दं ड &वधान 1860 मधील कलम 199 व 200 अdवये 2श4ेस पा5 ठरे ल तसेच महानगरपा2लकेला
अनु_ेय असलेले भाडे मी, धनादे श (Post Dated Check) fवारे भरणा केcयास, सदरचे धनादे श न वटcयास "
%नगो2सएबल

इंGटुम~ टेशन ऍ़ट 1881" अdवये मा²यावर कारवाई होईल.

तसेच महाराv¤ महानगरपा2लका अ|ध%नयम

कलम 81क नुसार दक
ु ान भाडयाची रकम +कं वा नुकसान भरपाईची रकम मालम)ते:या मालम)ता कराची थकबाकg
हणून वसूल कर?यात येईल हे मला/आहाला माdय असून )यास माझी/आमची हरकत नाह;. याची समज घेऊन
सदर:या

O%त_ाप5ावर Gवा4र; कर;त आहे .

सह;
नाव--------------------------------tदनांक:tठकाण:-
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(Lपये 100 Bया 9टँ प पेपरवर नोटराईज)

ना हरकत दाखला

मी ¯ी/¯ीम.------------------------------- प)ता (घर मांक सtहत) -------------------- याfवारे नाहरकत दे तो कg, माझा ----------------- ¯ी.------------------------------ हे मा²या कुटूंबातील सदGय/भाडेकF
असन
ू ते मा²यासह प)ता ------------------------------- (घर मांकासtहत) मRये राहत आहोत.

माझा ----------------- ¯ी ------------------------------------ यांना आपcया महानगरपा2लकेतन
ू --------------------- या OयोजनासाठB महानगरपा2लकेची मालम)ता भाडेत)वावर घे?यासाठB )यांनी %न&वदा सादर
केलेल; आहे. ते मा²या कुटूंबाचे सदGय/भाडेक« असन
ू )यां:या रtहवास ाहय धरावा व %न&वदा %नयमानस
ु ार
महानगरपा2लका मालम)ता "परवानगी व अन_
ु ा" त)वावर (Leave & Licence) घे?यास माझी कोणतीह;
हरकत नाह;. तसेच महाराv¤ महानगरपा2लका अ|ध%नयम कलम 81क नुसार दक
ु ान भाडयाची रकम

+कंवा नक
ु सान भरपाईची रकम उत मालम)ते:या मालम)ता कराची थकबाकg हणून वसल
ू कर?यात
येईल हे मला/आहाला मान ्य असून )यास माझी/आमची हरकत नाह;.

कुटूंब <मख
ु ाची 9वारX/घरमालक

वारस/कुटुंब सदGयाची Gवा4र;
नाव :9थळ :-

Mदनांक :Mठकाण :-
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तांdक लफाफा अ सोबत खाल;ल कागदप5े ऑनलाईन (Upload करणे) सादर करणे आवUयक राह;ल.
1. तां5क 2लफाफा अ
2. %न&वदा पG
ु तीका (Gवा4र; सह)
3. %न&वदा खरे द; पावती (Online)
4. इसारा अनामत रकम पावती (Online)
5. F.100/- Gटँ मपेपरवर स)यO%त_ाप5 (नोटर;)
6. माच7 2021 पयbत मालम)ता कर दे यक व भरणा पावती.
7. मालम)ता कर Gवत:चे नांवे नसcयास, F.100/- Gटँ म पेपरवर ना हरकत दाखला (नोटर;)
व भाडेकF असcयास, घरमालकाचा ना हरकत दाखला.
8. आधारकाड7/पॅनकाड7
उपरो त अ.:.1 ते 8 हे कागदपे ऑनलाईन सादर करणे बंधनकार आहे .

9. संGथा/मtहला बचत गट/अपंग/OकcपGत असcयास Oमाणप5 (असcयास)

तांdक लफाफा ब दे कारप 9वतं ऑनलाईन (Upload) करणे आवfयक आहे .
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