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बचतधाम िव ामगृह येथील उपाहारगृह भाडेत वावर चालिवणेबाबत. 

 
 बचतधाम िव ामगृह येथील उपाहारगृहाच े े फळ खालील माणे  : -  

 

अ. . सेवा े फळ 
1 उपाहारगृह 131.29 चौ. मी. 

2 वयंपाकगृह 25.60 चौ. मी. 

3 भांडारगृह 10.85 चौ. मी 

 

दरप क संदभ त िनयम व अटी 
 
 

अ. . िनयम व अटी 
1 मोहोरबदं पाकीटात दरप क सम  िदनांक 20.03.2023 पयत सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 

04.00 वाजपेयत काय लयीन कामकाजा या िदवशी या काय लयातील इमारत क , पिहला 
मजला, क कण भवन येथे जमा करावीत. यावर *बचतधाम िव ामगृह येथील उपाहारगृह 

चालिवणेबाबत दरप क* असा प ट उ ेख असावा. सदरहू दरप क अज सोबत िलफाफा अ) 
म ये आव यक शासकीय परवाने व कागदप े तसेच वयै तक कागदप े समािव ट क न व 
िलफाफा ब) म ये दरप क समािव ट क न दोन वतं  िलफाफे (िलफाफा अ व ब) या 
काय लयास सादर करावते. दरप क िदनाकं 20.03.2023 रोजी सायंकाळी 4.30 वाजता 
उघड यात येईल. दरप क उघड या या वळेी दरप कधारक यांना हजर राहता येईल.  

2 दरप कधारक यानंी इसा याची र कम पये 2000/- (अ री पये दोन हजार मा ) या 
काय लयातील इमारत क , पिहला मजला, कोकण भवन येथे जमा करावी. इसा याची र कम 
भर यानंतर इमारत क ाकडून ा त झाललेी पावती दरप क अज सोबत जोडणे आव यक 
आहे. इसा याची र कम भर याबाबतचा परुावा सोबत सादर केललेा नस यास दरप क ा  
धरल ेजाणार नाही. सदरची इसारा र कम ना-परतावा असेल. 

3 सदरहू बचतधाम िव ामगृहातील उपाहारगृह चालिव याचा कालावधी िदनांक 01.04.2023 ते 
िदनांक 31.03.2024 असा असेल.  

4 व तु व सेवाकर अिधिनयमानुसार, यश वी दरप कधारकास आव यक तो व तू व सेवा कर 
(GST) भरावा लागेल, तसेच व तू व सेवा कर (GST) भर याचा परुावा या काय लयास सादर 
करावा लागेल. 

5 दरप क कागदप ात कोठेही खाडाखोड, Overwriting, पांढरी शाई लावणे टाळाव.े चकूुन तस े

कराव ेलाग यास पणू वा री करावी. तसे न के यास दरप क र  कर याचे अिधकार बचतधाम 

िव ामगृह सिमतीने राखून ठेवल ेआहेत. 

6 यश वी दरप क धारकास दरप क वकृत झा याचे कळ यापासनू सरु ा अनामत ठेव र कम 

पये 50,000/- या काय लयाकडे रा ीयकृत बकेँच े डी. डी. दारे भरणा करावी. डी. डी. 

*बचतधाम किमटी कोकण भवन* या नावाने काढावा.          

7 कोणतेही कारण न देता कोणतेही दरप क कवा सव दरप के फेटाळ याचा अिधकार बचतधाम 

िव ामगृह सिमतीस राहतील. 



अ. . िनयम व अटी 
8 उपाहारगृहातील खा  पदाथ चा दज  व सेवा चांग या दज ची असावी. 

9 उपाहारगृहाची जागा व पिरसर व छ ठेव याची जबाबदारी यश वी दरप कधारकाची राहील. 
10 बचतधाम िव ामगृहाकरीता येणा या एकूण वीज व पाणी देयका या र कमेतील 5% वीजे या व 

पा या या देयकाचा भरणा कर याची जबाबदारी यश वी दरप कधारकाची असेल. 
11 बचतधाम िव ामगृहातील उपाहारगृह चालिव याकरीता न दणीकृत मिहला बचतगटास ाधा य 

देणेत येईल. 
12 बचतधाम िव ामगृहा या मालम ेचे कोण याही व पाचे आ थक नुकसान झा यास याची 

सव वी जबाबदारी दरप क धारकाची राहील व अशी नुकसान भरपाई एक मिह या या आत 

क न देणे बधंनकारक राहील. 

13 बचतधाम िव ामगृहा या उपाहारगृह चालिवणेकरीता आव यक असणारे स म ािधका याने 
िदलेले परवाने असणे बधंनकारक आहे. 

14 बचतधाम िव ामगृहा या उपाहारगृहात परुिव यात येणा या खा पदाथ च ेदर हे वाजवी असणे 
आव यक आहे. सदर दरांबाबतचा फलक उपाहारगृहा या दशनी भागात लावणे 
दरप कधारकावर बधंनकारक राहील. 

15 बचतधाम िव ामगृहात येणा या शासकीय, िनमशासकीय अिधकारी / कमचारी यांचकेरीता तसेच 
बाहेरील खाजगी य त करीता जवेण, चहापानाची यव था सकाळी 07.00 ते रा ी 10.00 पयत 
करणे बधंनकारक राहील. तसेच आव यक अस यास ाहकांना याचं ेआरि त क ाम ये सेवा 
देणे आव यक राहील. 

16 बचतधाम िव ामगृहा या उपाहारगृहात कोण याही कारच े मादक पदाथ ठेव यास परवानगी 
नाही. तस ेआढळून आ यास आपला करार संपु टात येईल. 

17 बचतधाम िव ामगृहा या उपाहारगृहाकरीता आकार यात येणा या शु काचा भरणा *बचतधाम 
किमटी कोकण भवन* या नावाने कर यात यावा. 

18 उ त सेवाबंाबत दरप कधारकाने उपाहारगृहात नेमले या य त बाबत भिव यात काही 
अपघात, िजिवतहानी झा यास याची जबाबदारी या काय लयाची राहणार नाही. तसेच 
याबाबत दरप कधारक व संबंिधत य तीस कोण याही कारचा दावा करता येणार नाही. 

19 दरप कधारकास वरील सव िनयम व अटी मा य अस यास यांनी याबाबत पये 100/- या बॉ ड 
पेपरवर लखेी करारनामा क न या काय लयास सादर करावा. 

 

 

  
 

   





 

RATE  QUOTATION  

 

As per QUOTATION NOTICE No.GAD/DESK-1/ 

BUILDING/BACHATDHAM-CANTEEN/EXTENSION-2/2023  

 Date 09.03.2023 For Bachatdham Rest House-Canteen,  

CBD-Belapur, Navi Mumbai 

 
 

NAME OF THE AGENCY :- 

Full Postal Address :- 

Mobile No. :- 

E-mail Id  :- 

GST No. 

 

 

 

 

 

Name and Signature of Applicant 
 

Sr. No. Quoted Rate for Canteen Per Month 
(In Rupees) 

 
1 
 

 


