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वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका,वपिंपरी-411018
भलू म आणि जििंदगी विभाग
ई-टें डर पध्दतीबाबत.
ाहीर प्रकटन

मनपाचे विविध लमळकतीिंचे िाटप/वितरि भलू म आणि जििंदगी विभागामार्फंत ननविदा

पध्दतीने करिेत येत आहे . आतापयंत सदर लमळकतीिंचे वितरि ननविदा पध्दतीने करताना

ननविदा काययिाही ही ननविदा र्फॉमय विक्री , ननविदा जविकृतीसाठी ननविदा पेटी ठे ििे , ननविदा पेटी
मधीि ननविदा समक्ष उघडिे इ.पध्दतीने करिेत येत हतती.

मनपाचे इतर विभागात ननविदे साठी ई-टे न्डरीिंग सवु िधे अिंतगयत सिय ननविदा काययिाही

ऑन-िाईन पध्दतीने करिेत येत आहे . कामकािातीि सस
ु त्र
ू तेच्या दृष्टीने तसेच मनपाचे

धतरिानस
ु ार मनपाचे भलू म आणि जििंदगी विभागासाठीही ई-टें न्डरीिंग सवु िधे अतगयत ननविदा
काययिाही ऑन-िाईन पध्दतीने करिेचे ठरिे आहे .ऑनिाईन ननविदा पध्दत दतन टप्यात
राबवििेत येिार आहे .

प्रथम टप्पप्पयात व्यापारी गाळे , वाहनतळ , कॅन्टीन व ज द्ववतीय टप्पप्पयात भा ी मिंड

मटि माकेट इ.गाळे पवतरिाबाबतची काययवाही

,

-टे न्डरीिंग पध्दतीने करिेत येिार आहे . याकामी

मनपाकडे ई-टें न्डरीिंग अिंतगयत नोंदिी करुन नोंदिी प्रमािपत्र घेिेकामी खािीिबाबीिंची पत
य ा
ु त
करिे आिश्यक आहे .

1. भलू म आणि जििंदगी विभागाकडे ननविदा सादर करिा-या ननविदाकारािंसाठी मनपाकडे
ई-टें न्डरीिंग अिंतगयत नोंदिी करिे अननिायय ि सकतीिंचे राहहि.

2. सदरची नोंदिी मा.अनतररकत आयक
ु त वपिं.चच.मनपा यािंचे कायायियात करिेत यािी.
3. सदरकामी ई-टें न्डरीिंगसाठी विहहत नमन्
ु यातीि नोंदिी अिय सादर करिेत यािा.

4. सदर नोंदिी अिय भलू म आणि जििंदगी विभाग, अनतररकत आयक
ु त कक्ष या विभागात
तसेच मनपाचे www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतवथळािर उपिब्ध आहे .

5. सदरकामी नोंदिी र्फी रककम रुपये ३०००/- ि िावषयक नत
ु नीकरि र्फी र.रु.५००/- इतकी
राहहि.(रतख ककिं िा डी.डी.द्िारे ) सदर र्फी मनपाचे िेखा विभागात भरिेत यािी.

6. सदर नोंदिीसाठी पढ
ु ीि प्रमािे कागदपत्रे सादर करिे आिश्यक राहतीि –
7. (अ)

पॅन काडय (ब) तीन आयडी प्रर्फ
ु (ओळखपत्र परु ािा)-उदा.पासपतटय ,िाहन परिाना

,ननिडिूक ओळखपत्र , आधार काडय , ि 3 पासपतटय साईि र्फतटत.

8. सिय कागपत्रािंच्या मळ
ू प्रती नोंदिीच्या िेळी सादर कराव्यात.र्फामय सादर कराियाच्या िेळी
सिय कागदपत्रािंच्या दतन प्रतीसह सत्यप्रत/नतटरी करुन सादर करिेत याव्यात.

9. नोंदिीबाबतचा सविवतर तपशीि नोंदिी अिायत नमद
ू आहे .

तरी मनपाचे भलू म आणि जििंदगी विभागामार्फंत प्रलसध्द करिेत येिा-या ननविदािंसाठी
ननविदा सादर करिा-या इच्छुकािंनी मनपाकडे ई-टें न्डरीिंग अिंतगयत नोंदिी करािी.
सही/-

आयक
ु त

वपिंपरी चचिंचिड महानगरपालिका
िाहहरात क्र.
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