
 

 

तपशीलवार जा हरात 
 

महारा  रा यात कॉप रेशन या मालक या आ ण कॉप रेशनने चालवले या रटेल आऊटलेट (कोको) 
चालव यासाठ  सेवा पुरवठादारां या सहभागासाछ  सूचना 

ओएमसी (तेल कंपनीचे नाव) महारा  रा यातील खाल ल ठकाणी आप या कॉप रेशन या मालक या 
कॉप रेशनने चालवले या रटेल आऊटले सना मनु यबळ आ ण व वध सेवा दे यासाठ  सेवा पुरवठादारांना 
सहभागी कर याचा ताव देत आहे. 
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कोणताह  भारतीय नाग रक (फ त य ती) अज कर यास पा  आहे. तथा प, कोण याह  तेल कंप यांचे डीलर/ 
वतरक / एलओआयधारर (सेवा पुरवठादारांसह) आ ण यां या कुटुंबाचे सद य अज कर यास पा  नसतील. 
परंत,ु व यमान सेवा पुरवठादार / जॉब काँ ॅ टर / कामगार कं ाटदार- यां या कं ाटाअंतगत कोको या 
कं ाटासाठ  अज कर यास पा  असतील.  

सेवा पुरवठादारांवर कं ाट  कामगार ( नयमन आ ण न कासन) कायदा १९७० वारे नयमन केले जाईल आ ण 
यांना यातील कोणतेह  नयम/ नयमावल / नयामकां या तरतुद ंअंतगत आव यक या जबाबदा या पूण 
करणे यांना स तीचे असेल. 



वार य असले या य तींना मागदशक त वे/ मा हतीपुि तका आ ण अज यांची त खाल ल प यांव न १०० 
पये (शंभर पये) भ न भारत पे ो लयम के मकल ल मटेड यां या नावे जार  केले या डमांड ा ट/ पे 

ऑडर यां वारे खाल ल प यात दले या ठकाणी देय क न यावी.  

या पदांसाठ  अज मागव यात आले आहेत ते मनु यबळ तसेच कॉप रेशनने पुरवले या व वध सेवांसाठ  
असून सेवा पुरवठादारांचा कं ाट दले या ठकाणी डीलर शप मळव यासाठ  कोण याह  कारचा दावा 
लाव याचा अ धकार असणार नाह  आ ण नवड यात आले या सेवा पुरवठादाराला करार कर याबरोबरच या 
कारणासाठ  शपथप  सादर करावे लागेल. 

तपशीलवार मागदशक त वे (मा हतीपुि तका) आ ण अज आम या वेबसाइटव न डाऊलोड करता येईल 
(www.bharatpetroleum.in)  

 
अजदारांना या मा हतीपुि तकेत नमूद कर यात आले या अट  आ ण शत चे पालन कर याचा स ला दे यात 
येत आहे. नवड यात आले या अजदारांना यातील येक ठकाणी नमूद के या माणे बँक हमी या व पात 
तारण दे याचीह  गरज पडेल. 
अज कर यास इ छुक असले या अजदारांनी भारत पे ो लयम कॉप रेशन ल मटेड या नावे १००० पयांचा (एक 
हजार पये) एक डमांड ा ट वना परतावा अज शु का या व पात पूणपणे भरले या अजासह खाल  
दले या प यावर पाठवायचे आहे.  
पूणपणे भरलेले अज खाल  नमूद के या माणे ०३/१०/२०१७ रोजी सायंकाळी १७.०० पूव  पोहोचणे आव यक 
आहे. अं तम तार ख आ ण वेळेनंतर कोण याह  कारणा तव आलेले अज वचारात घेतले जाणार नाह त. 
 

1) ादे शक कायालयाचा प ताः ादे शक यव थापक ( रटेल), मु ंबई देश, भारत पे ो लयम कॉप रेशन 
ल मटेड, बे झेन इ टॉलेशन, शवडी क ला रोड, शवडी (पूव), मु ंबई- ४०००१५.  
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