
 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
अ- े ीय कायालय, आरो य वभाग 

 

जाह र कटन 
 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलके या अ- े ीय कायालयाचे काय े ात मे. ए साईड इंड ज ली. 
यांचेमाफत (१) के.एस.बी. चौक, िचंचवड व (२) थरमॅ स चौक, िचंचवड या ठकाणी C.S.R. चे मा यमातुन 

तरंग या लोकसं येसाठ  म हला व पु षांकर ता सावजिनक व छतागृहे बांधणेत आली आहेत. सदर 

व छतागृहांची नाग रकांकडून शु क आका न ( पैसे ा व वापरा त वावर ) दैनं दन व छता, दु ती व 

देखभाल यासाठ  ३ वष कालावधीकर ता एज सी िनयु  करावयाची आहे. याकामी इ छुक एज सी यांचेकडून 

ताव माग वणेत येत आहेत. याबाबत या अट  / शत  महानगरपािलके या www.pcmcindia.gov.in 

2.https://mahatenders gov.in या संकेत थळावर पहावयास िमळतील. याबाबत काह  तां क अडचण 
िनमाण झा यास NIC यांचेकड ल ई मेल support-eproc@nic.in अथवा Help Desk Number 0120-

4200462,0120-4001002,0120-4001005,0120-6277787 या दुर वनीवर संपक साधावा.  यानुसार 

इ छुक एज सी / सं था यांनी दनांक १७/०९/२०१८ पयत कायालयीन वेळेत आपले ताव िसलबंद पा कटात 

आव यक या अ ावत कागदप ां या स य तींसह मा. े ीय अिधकार , अ- े ीय कायालय, पंपर  िचंचवड 

महानगरपािलका, िनगड  – ४११ ०४४ यांचे नावे यांचे कायालयात सादर करावेत.  
 
                                                           सह /- 

े ीय अिधकार  

अ- े ीय कायालय 

पंपर  िचंचवड महानगरपािलका 
जाह रात मांक १६१          िनगड  – ४११ ०४४ 

मांक - अ ेका/आ/५/का व/३८/२०१८ 

दनांक  ३१/०८/२०१८ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, 
अ े ीय कायालय, आरो य वभाग 

जाह र कटन 
 
पंपर  िचंचवड महानगरपािलका C.S.R. ( Corporate Social Responsibility ) चे मा यमातुन म.न.पा. 

ह त तरंग या लोकसं येसाठ  व छ भारत िमशन (नागर ) व व छ महारा  िमशन (नागर ) अंतगत म हला व 

पु षांकर ता “पैसे ा व वापरा “ या त वावर मे. ए साईड इंड ज यांचेमाफत खालील ठकाणी न याने सावजिनक 

व छतागृहे बांधणेत आली आहेत. याबाबतचा तपिशल खालील माण.े 

 
अट  व शत  –  

१) उपरो  नमुद ठकाणी C.S.R. ( Corporate Social Responsibility ) चे मा यमातुन मनपा ह त तरंग या 
लोकसं येसाठ  “पैसे ा व वापरा” त वावर उभारणेत आले या सावजिनक व छतागृहाचे देखभालीसाठ  या 
कामाचा अनुभव असले या एज सीची िनयु  करणेकामी इ छुक एज सी / य  सं था यांनी मा. े ीय 

अिधकार , अ े ीय कायालय, पंपर  िचंचवड महानगरपािलका, िनगड  ४११ ०४४ यांचे नावे िसलबंद पाक टात 

ताव दनांक   १७/०९/२०१८ पयत सादर करावेत. 

२) तावासोबत खालील कागदप  ेसादर करावीत. 

१. सं था न दणीकृत असलेबाबत शॉपअँ ट अ यावत नूतनीकरण असलेला परवाना. 
२. सं थे या मागील २ वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल. 

३) याकामी येक ठकाणास वािम व धन (रॉय ट ) भरावे लागेल. जा तीत जा त वािम व धन (रॉय ट ) 

देणा-या सं थेस सदरचे काम देणेत येईल. अ. . १ व २ चे ठकाणासाठ  वतं  ताव सादर करावेत. 

४) याकामी िनयु  एज सीला येक ठकाणासाठ  र. .५०,०००/- वतं  अनामत र कम मनपा कोषागरात रोख 

/ ड .ड . ारे जमा करावी लागेल. याच माणे आव यक अट  / शत चा करारनामा करावा लागेल. 

५) सदर ठकाणी शौचालयाचे वापरासाठ  ित वापर र. .२/- शु क आकारणेची मुभा एज सीस रा हल. तथा प 

मु ालयचे वापरासाठ  कोणतेह  शु क आकारता येणार नाह . तसा दराचा फलक दशनी भागात लावण े

बंधणकारक रा हल. जादा शु क आकारता येणार नाह . 

६) सदर शौचालयाचे ठकाणची संपुण दु ती, देखभाल व छता याची संपूण जबाबदार  िनयु  एज सीची 
रा हल. यासाठ  महापािलकेकडून कोणतेह  शु क अदा करणेत येणार नाह . व छतेचा दजा उ च दजाचा 
ठेव याची जबाबदार  संबंिधत एज सीची रा हल. व छतेसाठ  अ याधुिनक वयंचलीत यं णेचा वापर करावा 
लागेल. 

७) सदर ठकाणी २४ तास सेवा पुर वण ेअिनवाय रा हल. व छतेसाठ  िनयु  कामगारास राह याची मोफत 

सु वधा शौचालयाचे ठकाणी उपल ध असेल. तथापी सदर कामगाराकडून िनवास थानाचा दु पयोग, अस य 

वतन के याचे िनदशनास आ यास २४ तासात िनवास थान खाली क न पयायी यव था २४ तासात करणेची 
जबाबदार  िनयु  एज सीची रा हल. 

अ. . सावजिनक शौचालयाचे 

ठकाण 

तपिशल कामाचा 
कालावधी 

१ के.एस.बी. चौक, िचंचवड 
 

म हला व छतागृह – २ िस स, 

पु ष व छतागृह – २ िस स, 

पु ष मु ालय - २ िस स, वॉश बेिसन 

 
३ वष 

 

२ थरमॅ स चौक, िचंचवड म हला व छतागृह – २ िस स, 

पु ष व छतागृह – २ िस स, 

पु ष मु ालय - २ िस स, वॉश बेिसन 

 
३ वष 

 



८) कामाची मुदत पूण होताच िनवास थान सोडण,े िनवासी थान व व छतागृहाचा सु थतीत महापािलकेस 

ताबा देणे बंधनकारक रा हल. याम ये काह  नुकसान झालेचे आढळ यास याची मनपा ठर वल ती नुकसान 

भरपाई मनपाकडे असले या अनामत रकमेतून करणेत येईल. 

९) सदर ठकाणी महानगरपािलकेमाफत व ुत पुरवठा, पाणीपुरवठा पुर वणेत येईल. तथा प व ुत पुरव याचे 

बल िनयिमत व वेळेत भर याची जबाबदार  संबंिधत एज सीची रा हल. 

१०) िनयु  करणेत येणा-या एज सीला सदरचे कामाबाबत महानगरपािलकेशी आव यक या अट  / शत चा 
र. .५००/- चे टँप पेपरवर वखचाने करारनामा करावा लागेल. सब ठेकेदार नेमता येणार नाह . 

११) सदर कामाची प त बदल यास ते मुदतपूव बंद कर याचा अिधकार महापािलकेकडे राह ल. याबाबत कोणतीह  

त ार वचारात घेतली जाणार नाह . 

१२) कोणताह  / सव ताव कोणतेह  कारण न देता नाकार याचा अिधकार महापािलकेने राखून ठेवला आहे. 

१३) सदर ठकाणी गैर कार झालेस पुढ ल यो य ती कायदेशीर कारवाई केली जाईल. 

१४) काम अचानक बंद करता येणार नाह . काम बंद केलेस अनामत ज  क न म.न.पा. कोषागरात भरणेत येईल. 

१५) सदर कामावर कामगारांना भ व यात म.न.पा.म ये नोकर कर ता ह क सांगता येणार नाह . 

१६) काम करतेवेळ  कामगारास अपघातात इजा झालेस याची जबाबदार  म.न.पा.ची राहणार नाह  अथवा नुकसान 

भरपाई दली जाणार नाह . 

 

   सह /- 

े ीय अिधकार  

अ े ीय कायालय 

पंपर  िचचवड महानगरपािलका 
िनगड  ४११ ०४४. 

.अ ेका/आ/५/का व/३८/२०१८ 

दनांक ३१/०८/२०१८ 

 

 

 

  



 
 
 


