जाहरात नमन
ु ा
उमेद महारा राय ामीण जीवनोती अभयान
िजहा यवथापन क" वाशम
$श"ण क%& 'नवडी बाबत
रायात द*नदयाळ अं-योदय योजना- रा*य ामीण अंमलबजावणी कर/यासाठ2 रायात उमेद
महारा

राय

ामीण

जीवनोनती

अभयानाची

थापना

केलेल*

अंमलबजावणी िजहा अभयान यवथापन क" माफ6त कर/यात येत.े
वाशम अंतग6त िजहा तरावर व पंचायत समती तरावर

आहे .

या

अभयानाची

िजहा यवथापन क"

वाशम, मालेगाव, 9रसोड, मंग:ळपीर,

मानोरा व कारं जा येथे वयं सहा;यता गटासाठ2 तसेच ाम संघासाठ2 >व>वध 'नवासी व अ'नवासी
$श"णाचे आयोजन केले जाते -याक9रता -यांची 'नवास यवथा, सस
ु य $श"ण क" व भोजन
यवथा असलेया $श"ण क%&ाचे दर 'नि@चत क:न 31 माच6 2019 पयFत करार

करणे आव@यक

आहे . तर* इIछुक संथांनी/ सेवा पुरवठादार यांनी खाल*ल नमद
ू केलेया प--यावर Nकं वा संकेथळावर
अजा6चा नमन
ु ा $ाOत करावा. अज6 सादर कर/याची अं'तम तार*ख 29/09/2018 व वेळ 05.00 वाजता
अजा6Iया छानणी नंतर $-य" जागेची पाहणी क:न महलांI या $श"णासाठ2 योRय असणाSया व
अभनायाचे इतर अट* व शतTनुसार असलेया $श"ण

क%&/ मंगल काया6लय/ हॉटे ल या सेवा

पुरवठादारा याद* 'नि@चत क:न -यांIयाकडून 'नवीदा माग>व/यात येतील. सेवा पुरवठादार यांची याद*
'नि@चत कर/याचा अVधकार अभयानाने राखन
ू ठे वले आहे त.

अज6 सादर कर/याIया मद
ु तीत बदल

झायास -याबाबत सच
ू ना िजहा प9रषद वाशम नोट*स बोड6वर

Nकं वा www.zpwashim.in या

संकेतथळावर $सदध कर/यात येईल. सदर 'नवीदा $NZयेम[ये

सहभागी हो/यासाठ2 सेवा

पुरवठादार यांI याकडू न कोणतेह* श
ु क र\कम घे/यात येणार नाह*.
टप- सदरIया जाह*रातीम[ये बदल कर/याचे अVधकार मा. मक
ु ाअ िजहा प9रषद वाशम यांIया कडे
राखन
ठे व/यात आले आहे त.
ु
-वाम^
ु य काय6कार* अVधकार* िजहा प9रषद वाशम तथा
िजहा अभयान संचालक एम.एस.आर.एल.एम
जन
ु ी िजहा प9रषद प9रसर, वाशम

अजा6चा नमुना
$'त
मा. म^
ु य काय6कार* अVधकार* िजहा प9रषद वाशम तथा
िजहा अभयान संचालक महारा राय ामीण िजवनोनीती अभयान वाशम
>वषय- $श"ण क%& 'नवडीबाबतची माहती सादर करणेबाबत.
संदभ6 - आपल* दनांक

/09/2018 रोजी िजहा प9रषदIया संकेतथळावर व वत6मान प`ात $स[द

झालेल* जाह*रात.
महोदय,
वर*ल >वषयास अनुस:न मी $श"ण क%& 'नवडीबाबतIया 'नवीदा $NZयेम[ये सहभागी
हो/याबाबत लागणार* माहती खाल*ल $माणे सादर कर*त आहे .
अ.Z.
1

>ववरण

िजहातर

संथेचे नाव सेवा पुरवठादार यांचे नाव व/प-ता

2

$कार (.अशासकcय संथा ई ,भागीदार* ,वैय\तीक)

3

$श"ण क%&/ मंगल काया6लय हॉटे ल यवसाय ई ठकाण .

4

आपणाकडे eडिजटल सRनेचर सरट*Nफकेट आहे काय?

5

आपल* संथा Mahaetenders.gov.in या संकेतथळावर नfदणीकत आहे
काय? असयास Registered ID नमुद करावा.

6

Shop and Establishment Act अंतग6त नfदणीकृत आहे काय? नसयास
यवसायासाठ2 लागणारा इतर कोणता परवाना आहे ?

7

Pan Card आहे काय?

8

Service tax registration आहे काय?

9

$श"णासाठ2 हॉल Nकती आहे त ? चौफुटा म[ये आकारमान नमद
ू

.

.करावे
10

$श"णासाठ2 एका वेळी Nकती य\ती बसू शकतील?

11

$श"ण हॉल म[ये पंखजनरे
े
टर ई ,खुI या6 सतरं जी कुलर ,टे बल ,
आव@यक स>ु वधा पैकc कोण-या बाबी आहेत?

12

राह/याची सोय आहे काय? असयास एका वेळी Nकती य\ती राहू
शकतात?

13

एकुण Nकती शौचालय व नानगहृ आहे त?

14

जेव/याची सोय आहे का?

15

सुर"ेI या iट*ने काय यवथा आहे ?

वर नमद
ू केलेल* माहती बरोबर असन
ू $-ये" भेट* दरjयान ती उपलkध असेल याची मी खा`ी दे तो.
संथेचे नाव व श\का

(कृपया मागे पहा)

अजा6चा नमुना
$'त
मा. म^
ु य काय6कार* अVधकार* िजहा प9रषद वाशम तथा
िजहा अभयान संचालक महारा राय ामीण िजवनोनीती अभयान वाशम
>वषय- $श"ण क%& 'नवडीबाबतची माहती सादर करणेबाबत.
संदभ6 - आपल* दनांक

/09/2018 रोजी िजहा प9रषदIया संकेतथळावर व वत6मान प`ात $स[द

झालेल* जाह*रात.
महोदय,
वर*ल >वषयास अनुस:न मी $श"ण क%& 'नवडीबाबतIया 'नवीदा $NZयेम[ये सहभागी
हो/याबाबत लागणार* माहती खाल*ल $माणे सादर कर*त आहे .
अ.Z.
1

>ववरण
संथेचे नाव सेवा पुरवठादार यांचे नाव व/प-ता

2

$कार (.अशासकcय संथा ई ,भागीदार* ,वैय\तीक)

3

$श"ण क%&/ मंगल काया6लय हॉटे ल यवसाय ई ठकाण .

4

आपणाकडे eडिजटल सRनेचर सरट*Nफकेट आहे काय?

5

आपल* संथा Mahaetenders.gov.in या संकेतथळावर

तालक
ु ा तर

नfदणीकत आहे काय? असयास Registered ID नमुद करावा.
6

Shop and Establishment Act अंतग6त नfदणीकृत आहे काय?
नसयास यवसायासाठ2 लागणारा इतर कोणता परवाना आहे?

7

Pan Card आहे काय?

8

Service tax registration आहे काय?

9

$श"णासाठ2 हॉल Nकती आहे त ? चौफुटा म[ये आकारमान

.

.नमद
ू करावे
10

$श"णासाठ2 एका वेळी Nकती य\ती बसू शकतील?

11

$श"ण हॉल म[ये पंखजनरे
े
टर ई

,खुIया6 सतरं जी कुलर ,टे बल ,

आव@यक स>ु वधा पैकc कोण-या बाबी आहे त?
12

राह/याची सोय आहे काय? असयास एका वेळी Nकती य\ती राहू
शकतात?

13

एकुण Nकती शौचालय व नानगहृ आहे त?

14

जेव/याची सोय आहे का?

15

सुर"ेIया iट*ने काय यवथा आहे ?

वर नमद
ू केलेल* माहती बरोबर असन
ू $-ये" भेट* दरjयान ती उपलkध असेल याची मी खा`ी दे तो.

संथेचे नाव व श\का

अट व शतT
1. कं`ाटदार/ पुरवठादार जीएसट* पंजीकृत असावा.
2. $श"ण हॉल 'नवास यवथा व भोजन यवथा वतं` यवथा असावी.
3. सीसीट*ह*ची यवथा करणे अ'नवा6य राह*ल.( $श"ण व भेाजन इ-याद* सह

आव@यक

ठकाणी)
4.जनरेटरची यवथा असावी.
5. पा/याची 24तास यवथा असावी.
6. महलांचे 'नवासाबाबत कोण-याह* $कारची गैरसोय होणार नाह* याबाबत आव@यक -या
यवथा असायात.
7. एकावेळी 40पसंद राह/याची सोय (गाद*, उशी, चादर*, kलo केट, मIछरदाणी पंखा, पुpष`ी यांIयासाठ2 वतं` वIछतागह
ृ े, >प/याचे वIछ पाणी इ-याद* आव@यकता राहतील.
8. जेवणाम[ये दररोज बदल असावा.
9. एका वेळी 40 $श"नाथT $श"ण हॉलम[ये खच
ु Tवर बस/याची सोय माईक, पंख,े फळा,
डटर इ. सोई कं`ाटदार / पुरवठादारास कpण दे णे बंधनकारक राह*ल.
10. कोणतेह* कारणातव उदभवलेले $करण वाशम िजहा यायालयाIया "े`ाIया मया6द*त

राह*ल.
आहे त.

कोण-याह* `ृट*बाबत चे सव6 अVधकार या काया6लयाकडे राखन
ु

ठे व/यात आले

