
     पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका–४११०१८ 

क्रीडा पवभाग 

 

जाहहर प्रकटन-२०२२-२३ 

या जाहीर प्रकटनाद्वारे कळववण्यात येते की, वपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या वतीने क्रीडा ववभागाचे 
अिंतगगत  साववत्रीबाई फुिे अकादमी (S.P.A.) आयट्रेंड िाईफ-३, काळा खडक वाकड येथे सुरू करणेत येत 

आहे. सदर ठिकाणी  प्रशासकीय सेवा परीक्षेचा (U.P.S.C) अभ्यास करणाऱ्या ववद्यार्थयाांची ननवासाची 
व्यवस्था  केिेिी असून ववद्यार्थयाांच्या वाचनािय कक्ष व व्याख्यान कक्ष ननवासी व्यवस्थेपासून जवळच 

असणे  आवश्यक आहे. त्याकररता मौजे काळाखडक वाकड या पररसरातीि ववद्यार्थयाांकररता तात्पुरत्या 
स्वरुपात अिंदाजे ३०००-४००० चौ.फुट चा एक हॉि व अिंदाजे २००० चौ.फुटचा एक हॉि तातडीने भाड े

करारान ेतात्पुरत्या स्वरुपात (५ वर्ग कािावधीसािी) घ्यावयाच ेआहे. तथावप सवग नागररकािंना या जाहीर 
प्रकटनाद्वारे आवाहन करण्यात येते की, काळाखडक,वाकड पररसरात साववत्रीबाई फुिे अकादमी 
(S.P.A.),क्रीडा ववभाग यािंच े वापरकररता वरीिप्रमाणे हॉि मनपास भाड े कराराने देण्यास इच्छुक 

असिेल्या नागररक / सिंस्था यािंनी आपल्या जागेच्या मािकी कागपत्रासह भाडदेरासह आपिे अजग बिंद 

पाकीटामध्ये दोन लिफाफा पद्धतीने मा.आयुक्त, वपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका, वपिंपरी ४११०१८ यािंचे 
नावे क्रीडा ववभाग साईकृपा कमलशगयि कॉम्प्िेक्स पी.सी.एम.सी. बबल्डीिंग (३ रा मजिा) के.एस.बी.किं पनी 
समोर मुिंबई पुणे रोड खराळवाडी, वपिंपरी -४११०१८ येथे ठद.२९/१२/२०२२ त े ठद.०६/०१/२०२३ या काळात 

(सावगजननक व सा्ताठहक सुट्टट्टया वगळून) स.१०.०० ते सायिं. ५.०० या वेळेत क्रीडा ववभागाकड ेसमक्ष 

सादर करावेत. मुदतीनिंतर आिेल्या अजागचा ववचार केिा जाणार नाही. सदरच ेजाहीर प्रकटन आणण 

सववस्तर अटी व शती तसेच अजागचा नमुना वपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिकेच्या 
www.pcmcindia.gov.in या सिंकेतस्थळावर पाहणेसािी उपिब्ध आहे. 

 

सही/- 

(शखेर लसिंह) 

आयुक्त 

वपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका 
वपिंपरी - ४११०१८ 
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     पपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका–४११०१८ 

क्रीडा पवभाग 

अटी व शती (जाहीर प्रकटन२०२२-२३ चे िगत) 

१) सावीत्रीबाई फुिे अकादमी (S.P.A.)च्या ववद्यार्थयाांच्या आयट्रेंड िाईफ-३,काळा खडक,वाकड या ननवास स्थानापासून 

५०० मीटर अिंतराच्या पररघात असणारे वाचनकक्ष (१२० ववद्यार्थयाांची आसन व्यवस्था) व व्याख्यानकक्षाकरीता(१२० 

ववद्यार्थयाांकररता बिैक व्यवस्था) हॉि पूणग फननगचरसह ,सवग णखडक्यािंना पडदे असावेत तसेच वाचनकक्ष हे ध्वनी 
प्रनतबिंचधत असावे. 

२) ववद्युत ववर्यक सुववधा व स्वच्छ पाणीपुरविा सुववधा असाव्यात. 

३) मुिे व मुिीिंकररता वेगवेगळी स्वच्छतागहृ असावे. 

४)वाहनािंसािी समवपगत पार्कां ग सुववधा र्कमान ६० दचुाकी. 

५) इमारत बहुमजिी असल्यास लिफ्ट ची व्यवस्था असावी. 

६)बािंधकाम पूणग झाल्याचे मनपा कडीि प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. 

७) सदर इमारतीमध्ये लिफ्ट,बािंधकाम र्किं वा ववद्यतु इत्यादीमुळे अपघात, ववत्त, जीववतहानी झाल्यास त्याची सिंपूणग 
जबाबदारी हॉि मािकाची राहीि. यामध्ये मनपाचा काही सिंबिंध राहणार नाही. 

८) स्वीकृत केिेल्या जागे मािकासोबत नोंदणीकृत करारनामा वेगळ्याने केिा जाईि सदर करारनाम्पयातीि अटी व 

शती प्रचलित भाडकेरारनाम्पयाप्रमाणे राहतीि व त्याचा खचग दोन्ही पक्षािंना समान राहीि. 

९) सदर इमारत मनपा ननयमाविीप्रमाणे बािंधण्यात आिेिी असावी. 

१०) वरीि बाबीिंचा ववचार करता जागा मािकाने चटई क्षेत्र नमूद करून आपिा भाड ेप्रस्ताव द्यावा. 

११)भाडदेर ननश्श्चत झाल्यावर प्रचलित दराने मनपा कडून GST अदा केिा जाईि.त्यामुळे भाडदेर देताना  GST 

वगळून भाडदेर द्यावेत. 

१२) करारनामा कािावधी  ६० मठहन्याचा राहीि. 

१३) जर महानगरपालिकेिा सदर जागेची आवश्यकता न भासिेस ३ मठहने अगोदर कळववण्यात येईि. 

१४) शैक्षणणक वर्ागच्या मध्ये कोणत्याही कारणास्तव ताबा देता येणार नाही. 

१५) दरवर्ी ५% भाडवेाढ अनुजे्ञय राहीि. 

१६) वरीिपैकी काही आणण कसे जरी असिे तरी सदरीि वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्ष इमारत मा.आयुक्त व 

मा.अनत.आयुक्त र्किं वा त्यािंचे प्रनतननधी यािंना अभ्यासपूणग वातावरणाच्या दृष्टीने पसिंत पडणे आवश्यक आहे.तसेच सदर 
जाहीर प्रकटनाचे कोणतेही कारण न देता रद्द करणे ,पूणगतः अथवा अिंशतः मिंजूर वा नामिंजूर करणेचे सिंपूणग अचधकार 
मा.आयुक्त सो वप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका यािंना राहतीि. 

१७) भाड ेशुल्क आणण िेव - पी.सी.एम.सी मािकािा देय देईि ,त्या सुववधेच्या वापरासािी व्याजमुक्त परतावा योग्य 

सुरक्षा िेव .भाड ेशुल्काची रक्कम भाड्याच्या सिंबिंचधत मठहन्याच्या पठहल्या सात ठदवसात देय राहीि.भाड्याच्या िेवीची 
रक्कम भाड ेशुल्काच्या रकमेच्या ३ मठहनेपेक्षा जास्त नसावी. 



१८) देखभाि शुल्क – जागेच्या सिंदभागत सवग दर ,कर,आकारणी,मुल्यािंकन,देखभाि शुल्क ,नॉन ऑक्यपुिंसी चाजेस 

इत्यादीसह सवग खचग मािकाने भरावे. 

१९) वीज शुल्क - पी.सी.एम.सी वीज शुल्क भरेि.वर वापरिेल्या उजेसािी थेट बबिे परवानाकृत सेंटर वर भरेि व 

मािकास मुळ पावत्या सादर केल्या जातीि. 

२०) वाचनकक्ष ववद्यार्थयाांसािी चािंगल्या प्रकारे प्रकालशत ,आभ्यासासािी योग्य असावा 

२१) वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्षाची र्करकोळ देखभाि दरुुस्ती म्पहणजेच ट्टयबू,बल्ब,पिंखे ,नळाची चावी/तोटी व ्ििंबब िंग 

सिंबिंधी र्करकोळ दरुुस्ती पी.सी.एम.सी माफग त केिी जाईि त्यामध्ये कोणताही मोिा फेरबदि करणार नाही. तसेच वरीि 

नमूद केिेल्या दरुुस्त्या वगळता सवग दरुुस्त्या मािकािा कराव्या िागतीि. 

२२) वाचनकक्षामध्ये १२०ववद्यार्थयाांची टेबि व खचु्याांच्या स्वरुपात बैिक व्यवस्था असावी. 

२३) सभागहृ अभ्यासादरम्पयान उपद्रव आणण ववद्यार्थयाांना त्रास देणाऱ्या उपक्रमापासून मुक्त असावे. 

२४) वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्षाचे सिंपूणग क्षेत्र व्यापण्यासािी सभागहृािा पुरेशा प्रमाणात पिंखे ठदिेिे असावे. 

२५) वाचनकक्षामध्ये पुरेशा प्रमाणात ववद्यार्थयाांसािी िॉकर असावेत. 

२६)सदर इमारतीचा शासकीय ववमा काढिेिा असावा. 

२७) वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्षाकररता भाडतेत्वावर घेणेत येणाऱ्या इमारतीचे बािंधकाम हे १५ वर्ाांपेक्षा जनेु नसावे. 

२८) वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्षाकररता भाडतेत्वावर घेणेत येणाऱ्या इमारतीबाबत मािकी हक्कािंबाबत वववाद ननमागण 

झािेस त्याची सवगस्वी जबाबदारी वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्ष मािकाची राहीि व वववाद सोडवविा न गेल्यास 

मािकाची अनामत रक्कम ज्त केिी जाईि तसेच मािकािा करावयाचा दिंड/नकुसान भरपाई ची रक्कम स्वतिंत्र 

सलमती नेमून िरवविी जाईि. 

२९) अिंदाजे ३०००-४००० चौ.फुट चा एक हॉि उपिब्ध नसिेस अिंदाजे २००० चौ.फुट चे दोन हॉि उपिब्ध असिेस तसा 
प्रस्ताव द्यावा.  

३०) हॉि ची ननवड ही हॉि ची गुणवत्ता ननकर् तपासून त्यामध्ये पात्र आढळल्यास आचथगक लिफाफा क्र.२ उघडिा जाईि. 

३१)प्रत्येक लिफाफ्यावर लिफाफा क्र.,ववर्य व मािकाचे/सिंस्थेचे नाव टाकणे आवश्यक राहीि.   

३२)वप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पायाभूत सुववधा व फननगचर सठहत दर मागवीत आहे .तथावप दर देताना फननगचर 
सठहत व फननगचर ववरठहत अशा दोन्ही पद्धतीने दर नमूद करावेत.   

व्याख्यानकक्ष/वाचनकक्षासाठी तािंत्रिक मलुयािंकन 

अ.क्र. ननकर् कमाि गणु सहाय्यक कागदपत्र े

A िेक्चर हॉिची आवश्यकता ६०  

१ 

ववद्यार्थयाांसािी हॉि ननवास व्यवस्थे जवळ 

असेि.ननवासस्थानाच्या सवागत जवळची जागा असेि 

त्यािंना सवोच्च गणु ठदिे जातीि आणण इतरािंना उिट 

प्रमाणात गणु लमळतीि 

२० रेखािंश आणण 

जागेचा अक्षािंश 

 

२ 

वाहनािंसािी समवपगत पार्कां ग सवुवधा 
र्कमान ६० दचुाकी 

१० मलू्यािंकन सलमती द्वारे भटे 

ठदल्यानिंतर पषु्टी करणेत 

येईि. 

३ 
शकै्षणणक सिंस्थेमध्ये असणाऱ्या पररसरािा अनतररक्त 

गणु ठदि ेजातीि. 

१० सिंस्थेचे वधै प्रमाणपत्र 



४ 
आवश्यक पायाभतू सवुवधा आधीच उपिब्ध 

आहेत(पाणी,प्रकाशव्यवस्था,स्वच्छतागहेृ इ.) 

२० साइट ननरीक्षणानसुार 

B साइट तपासणी आणण व्यवहाययतवेर आधाररत ४०  

१ रस्ता जोडणी १० साइट ननरीक्षणानसुार 

२ 
ववद्यार्थयाांसािी सरुक्षक्षतता,आभ्यासाच्या दृष्टीने 

वातावरण 

१० साइट ननरीक्षणानसुार 

३ जागेची स्वच्छता १० साइट ननरीक्षणानसुार 

४ 

प्रस्ताववत फननगचर, इिेश्क्ट्रकि, ्ििंबब िंग,पडदे,ध्वनी 
प्रनतबिंचधत वाचनकक्ष ई. 

तपशीि 

१० प्रस्तावानसुार 

टीप: आचथगक बोिी उघडण्यासािी पात्र होण्यासािी बोिीदाराने र्कमान ७० गणु लमळवि ेपाठहजेत. 

 

सही/- 

(शखेर लस िंह) 

आयकु्त 

वप िंपरी चच िंचवड महानगरपालिका 
वप िंपरी - ४११०१८ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

लिफाफा क्र.१ 

 

क्रीडा पवभाग, पप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका .पप िंपरी  ४११०१८ 

साईकृपा कमलशययि कॉम्प्िेक्स पी.सी.एम.सी. त्रिलडीिंग (३ रा मजिा)     
के.एस.िी.किं पनी समोर मुिंिई पणेु रोड खराळवाडी,पप िंपरी -४११०१८  . 

Email-sports@pcmcindia.gov.in 

==================================================================                                                           

ठदनािंकः-   /१२/२०२२ 

अजय नमुना 
मािकाच े/सिंस्थेच ेनाव – 

पत्ता – 

ईमेि आय.डी - 
आधारकाडग निं.-  
पॅनकाडग क्र.– 

दरूध्वनी क्र.- 

GST निं. - 

अ.क्र. मािकाच/ेसिंस्थेचे नाव हॉि/जागेचा पत्ता एकूण क्षेत्रफळ 

    

 

सोित जोडावयाची कागदपि े

१) हॉि/जागा मािकीच ेप्रमाणपत्र  

२) मािमत्ता कर भरिेबाबतची अद्ययावत पावती 
३) आधारकाडग 
४) पॅनकाडग 
५) GST नोंदणी प्रमाणपत्र 

६) मनपा कडीि सदर हॉिच ेबािंधकाम चाि ूकरणे व बािंधकाम पूणग झाल्याच ेप्रमाणपत्र सादर कराव.े 

ठिकाण –          मािक/सिंस्था सही 
ठदनािंक -        नाव--------------------- 

पत्ता --------------------- 
लशक्का--------------------- 
 
 



लिफाफा क्र.२ 

क्रीडा पवभाग ,पप िंपरी  चचिंचवड महानगरपालिका ,पप िंपरी ४११०१८ 

साईकृपा कमलशययि कॉम्प्िेक्स पी.सी.एम.सी. त्रिलडीिंग (३ रा मजिा)     
के.एस.िी.किं पनी समोर मुिंिई पणेु रोड खराळवाडी,पप िंपरी -४११०१८ . 
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प्रनत  

मा.आयुक्त सो. 
वपिंपरी चचिंचवड महानगरपालिका  
वपिंपरी 

ववर्य – वाचनकक्ष व व्याख्यानकक्षाच ेदरपत्रक  

 

अ.क्र. मािकाच/ेसिंस्थेचे नाव 
हॉि/जागेचा 

पत्ता 
एकूण क्षेत्रफळ 

चटई क्षेत्र 

प्रनत.चौ.फुट दर एकूण भाड े

रक्कम  फननगचर 
सठहत  

फननगचर 
ववरठहत 

१       

२       

 

 

ठिकाण –          मािक/सिंस्था सही 

ठदनािंक -        नाव--------------------- 

पत्ता --------------------- 

लशक्का--------------------- 

 

टीप - वप िंपरी चचिंचवड महानगरपालिका पायाभूत सुववधा व फननगचर सठहत दर मागवीत आहे .तथावप दर देताना 
फननगचर सठहत व फननगचर ववरठहत अशा दोन्ही पद्धतीने दर नमूद करावेत. 

 

 


