ऩण
ु े छाळणी ऩररवद, ऩण
ु े

गोलीबार मैदान, ऩण
ु े – ४११ ००१
Notice for Expression of Interest
( स्वारस्याची अभभव्यक्ती सूचना )
शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत पुणे छावणी पररषदेव्दारा संचभलत शाळांमध्ये तयार आहाराचा
पुरवठा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाच्या मागगदशगक सुचनेनुसार पुणे छावणी पररषद हे बचत गट / स्वयंसेवी
संस्था / अशासकीय संस्थांकडू न स्वारस्याची अभभव्यक्तीसाठी (
आहेत.
१) कामाचे स्वरुप
२)अजग भवक्री कालावधी
३) अजग भवक्री व
भस्वकारण्याचे रठकाण
४)अजग भस्वकृ ती

Expression Of Interest) अजग मागवीत

कें द्र पुरस्कृ त शालेय पोषणआहार योजनेंतगगत पुणे छावणी पररषदेव्दारा संचाभलत
शाळांमधील इ.१ली ते ८वी च्या भवद्यार्थयाांना तयार आहाराचा पुरवठा करणे.
कायागलयीन कामाच्या ददवशी ददनांक ०३/०५/२०१९ ते २२/०५/२०१९ सकाळी
११ ते सायंकाळी ५,०० वाजेपयांत
कायागलय अभधक्षक, पभहला मजला, पुणे छावणी पररषद, गोळीबार मैदान, पुणे ०१
कायागलयीन कामाच्या ददवशी ददनांक ०३/०५/२०१९ ते २२/०५/२०१९ सकाळी
११ ते सायंकाळी ५.०० वाजेपयांत

५) अजागची ककमत

पुणे छावणी पररषद क्षेत्रासाठी रु.३,०००/- (रुपये तीन हजार मात्र) (भवनापरतावा)

६) कामाचा कालावधी

कायागलयीन कामाच्या ददवशी सकाळी 10.00 ते दुपारी 1.00 वाजेपयांत
पुरवठा आदेश भमळाल्यापासून समाधानकारक काम असल्यास ३ वषे

२) सभवस्तर सूचना/ अटी व शती ह्या कायागलय अभधक्षक , पुणे छावणी पररषद, गोळीबार मैदान, पुणे ०१
यांच्या कायागलयात पहावयास भमळतील.
३) उपरोक्त स्वारस्याच्या अभभव्यक्तीसाठीचे अजग

Chief Executive Officer, Pune Cantonment

Board यांच्या नावाने काढलेला पुणे येथे देय असलेला धनादेश (डी.डी.)

ककवा रोख स्वरुपात भरल्यानंतर

भमळतील.
४) इच्छु क बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्थांनी आपले पररपुणग प्रस्ताव भवभहत मुदतीत मुख्य
कायगकारी अभधकारी, पुणे छावणी पररषद, गोळीबार मैदान, पुणे ०१ या कायागलयात सादर करावेत.
५) अजग सादर करावयाच्या भलफाफ्यावर पुणे छावणी पररषद स्तरावरील

Expression of Interest

प्रदक्रयेसाठी अजग असे स्पष्टपणे नमूद करावे.
६) पुणे छावणी पररषद, पुणे यांजकडू न अजागची छाननी होऊन पात्र बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय
संस्थेस पुरवठा आदेश देण्यात येईल.
७) कोणतेही कारण नमूद न करता अजग भस्वकारण्याचा अथवा नाकारण्याचा अभधकार मुख्य कायगकारी
अभधकारी, पुणे छावणी पररषद यांचेकडे राखून ठे वला आहे.
सही

/मुख्य कायगकारी अभधकारी
पुणे छावणी पररषद

ऩण
ु छाळनी ऩररवद

PUNE CANTONMENT BOARD

गोऱीबार मैदान, ऩण
ु े – ४११ ००१, दरू भाव

: 26452159

Golibar Maidan, Pune – 411 001. Tel. : 26452159

Email Id : ceopunecantt@gmail.com
NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST
EXPRESSION OF INTEREST INVITED FOR SUPPLY OF COOKED FOOD
FROM CENTRALISED
KITCHENS TO PUNE CANTONMENT SCHOOLS
UNDER MID DAY MEAL SCHEME.
Expression of Interest are invited from eligible Self Help Groups, NonGovernment Organisations and Societies for supply of cooked food from their
Centralised Kitchen to the students of Pune Cantonment Board schools from
Std. 1st to 8th under Mid day Meal Scheme of the Government .
The interested organizations / institutions have to submit their
Expression of Interest in the prescribed form, which will be available in the
Office of the Pune Cantonment Board, Golibar Maidan, Pune on payment of
Rs. 3,000/- (Non-Refundable). The details are available on the website of the
Board www.punecantonmentboard.org.
Expression of Interest proposal will be accepted in the office of Pune
Cantonment Board, Golibar Maidan, Pune from 02.05.2019 at 11.00 am to
22.05.2019 upto 03.00 pm.
Place:- Pune
Date :- 02.05.2019

Sd/Chief Executive Officer
Pune Cantonment Board
(Dr. D N Yadav)

ऩण
ु छाळनी ऩररवद

PUNE CANTONMENT BOARD

गोऱीबार मैदान, ऩण
ु े – ४११ ००१, दरू भाव

: 26452159

Golibar Maidan, Pune – 411 001. Tel. : 26452159

Email Id : ceopunecantt@gmail.com
स्वारस्याची अभभव्यक्ती (EOI) सूचना

शालेय पोषण आहार योजनेंतगगत कें द्रीय स्वयंपाक गृहामाफग त शाळांना भशजभवलेल्या अन्नाचा
पुरवठा करण्याकररता पात्र संस्थांकडू न स्वारस्याची अभभव्यक्ती E
( xpression Of Interest)
मागभवण्याबाबत.
पुणे छावणी पररषदे व्दारा संचाभलत शाळे तील इ.१ली ते ८वीच्या भवद्यार्थयाांना शालेय पोषण आहार
योजनेंतगगत मभहला बचत गट / स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्थांच्या कें द्रीय स्वयंपाक गृहामाफग त शासनाने
ठरभवलेल्या दरात भशजभवलेल्या अन्नाचा पुरवठा करण्यासाठी पात्र संस्थांकडू न स्वारस्याची
अभभव्यक्तीचे(Expression Of Interest) अजग मागभवण्यात येत आहेत.
इच्छु क संस्थांना स्वारस्याची अभभव्यक्तीचे (Expression Of Interest) अजग पुणे छावनी पररषदेच्या
कायागलयात रुपये 3,000 /- (भवना परतावा) भरल्यानंतर देण्यात येतील.

(EOI) बाबतची संपूणग माभहती

www.punecantonmentboard.org या संकेत स्थळावर प्रभसद्ध करण्यात आली आहे.
स्वारस्याच्या अभभव्यक्ती चे ( Expression Of Interest) प्रस्ताव ददनांक ०२/०५/२०१९ रोजी
सकाळी ११.०० ते ददनांक २२/०५/२०१९ रोजी दुपारी ३.०० पयांत पुणे छावनी पररषद, गोळीबार मैदान,
पुणे – 1, या कायागलयात जमा करता येतील.
रठकाण :- पुणे
ददनांक :- ०२/०५/२०१९

सही

/मुख्य कायगकारी अभधकारी
पुणे छावणी पररषद

पुणे छावणी पररषद, पुणे
शालेय पोषण आहार योजना
अजागचा क्रमांक.....................
पुणे छावणी पररषद मध्यवती स्वयंपाक गृह भनवडी करता स्वारस्याची अभभव्यक्ती प्रदक्रयेसंदभागत बचत गट /
स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था यांनी भरावयाच्या अजागचा नमुना
१.ज्या छावणी पररषदेसाठी अजग के ला आहे त्या छावणी पररषदेचे नांव व संबंभधत तालुका व भजल्ह्याचे नांव:_____________________________________________________________________________
२.बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था नांव:- _____________________________________
______________________________________________________________________________
३. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था कायागलयाचा पुणग पत्ता संपकागसाठी प्रभतभनधीचे नांव व
दूरध्वनी व भ्रमणध्वनी क्रमांक ई-मेल आय डी:- ____________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
४. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था नोंदणी प्रकार (सावगजभनक भवश्वस्त व्यवस्था अभधभनयम
१९५०/संस्था भनयम अभधभनयम १८६०/सहकारी संस्था अभधभनयम १९६०/ कं पनी नोंदणी कायदा २०११)
यांपैकी एक :- ___________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
५. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था नोंदणी क्रमांक व ददनांक:- ______________________
_____________________________________________________________________________
६. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था स्वयंपाक गृहाचा संपुणग पत्ता:- ____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
७. स्वयंपाक गृहाची जागा मालकीची / भाड्याची आहे.जागेचा संपुणग पत्ता:- ________________________
______________________________________________________________________________
८.स्वयंपाक गृहाचे क्षेत्रफळ (चौरस फु टामध्ये) :- ___________________________________________

९.बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था गोडाउनचे क्षेत्रफळ (चौरस फु टामध्ये):- ______________
______________________________________________________________________________
१०. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था असलेल्या कामाचा अनुभव:-____________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
अ.क्र. शासकीय/भनमशासकीय
संस्था/खाजगी
(वस्तीगृह,े भजमखाना,खाजगी
कायगक्रम इ.) आस्थापनेचा

ज्या आस्थापनेकडे अन्न
भशजवून ददले त्या
आस्थापनेचे नांव व पत्ता

अन्न भशजवून
देण्याचे काम
के ल्याचा
कालावधी

रक्कम रुपये

प्रकार (*)

(* - अभधक माभहती साठी या अजाग सोबत वेगळी शीट लेटर हेड वर टाईप करुन जोडावी)
११.आर्थथक वषग सन २०१६-१७ व २०१७-१८ मधील संस्थेची सरासरी उलाढाल (लाखामध्ये):- _________
______________________________________________________________________________
१२. अन्न सुरक्षा व मानके अभधभनयम सन २०११नुसार अन्न भशजभवण्याचा परवाना क्रमांक व ददनांक :- ____
______________________________________________________________________________
१३. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्थेकडे अन्न भशजभवण्यासाठी आरोग्य दृष्ट्या पात्र असलेला व
संसगग जन्य रोगांपासून मुक्त असलेला कमगचारी वगग संख्या:- ___________________________________
_____________________________________________________________________________
१४. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्थाकडे महानगरपाभलका/ नगरपाभलका/नगरपररषद/ कटक
मंडळ यांचे आरोग्य अभधकारी/सक्षम अभधकारी यांचा स्वयंपाक गृहाचा (

Kitchen NOC) / अन्न भशजवून

तयार करण्याचा परवाना (Cooking License) क्रमांक व ददनांक:- ____________________________
_____________________________________________________________________________
१५.स्वयंपाक गृहासाठी अभिसुरक्षा प्रमाण पत्र क्रमांक व ददनांक:- _______________________________
______________________________________________________________________________
१६.अन्न भेसळ अभधभनयम अंतगगत परवाना कमांक व ददनांक:- _________________________________
______________________________________________________________________________

१७. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्थाकडे असलेली वाहने त्यांची संख्या व

RC Book क्रमांक

यांच्या प्रभत ( अन्न सुरक्षा व मानके अभधभनयम २०११ अंतगगत वाहतुकीच्या परवानासह):- _____________
_____________________________________________________________________________
१८. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था काळ्या यादीत आहे काय
नसल्यास१००रुपयांच्या स्टँपपेपरवर नोटराईज प्रभतज्ञापत्र

? (होय/नाही)
:-

_____________________________________________
______________________________________________________________________________
१९. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था/ पदाभधकारी यांच्यावर फौजदारी गुन्हा नोंद आहे काय?
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
२०. बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था / पदाभधकारी यांनी शासनाभवरुद्द न्यायालयीन याभचका/
दावा दाखल के ला/के ली आहे काय? असल्यास तपशील द्यावा. __________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
मी / आम्ही अजागतील सवग भनयम, अटी व शती ह्या काळजीपुवगक वाचल्या असून त्या आम्हाला मान्य
आहेत. मी / आम्ही सवग भनयम, अटी व शतीची पुतगता के लेली आहे. वर नमूद के लेली सवग माभहती खरी व सत्य
आहे. सदर माभहती चुकीची असल्याचे भसद्ध झाल्यास अजगदार बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था
कायदेशीर कारवाईस पात्र राहील. तसेच संस्थेच्या प्रस्तावाचा भवचार करण्यात येणार नाही. आम्हास काम
भमळाल्यास ज्या शाळांचे आहार पुरभवठ्याचे काम पुणे छावणी पररषद यांच्यामाफग त देण्यात येईल ते आम्हास
भवनातक्रार मान्य असेल याची संस्थेने नोंद घेतली आहे.
बचत गट/ स्वयंसेवी संस्था / अशासकीय संस्था अध्यक्ष /सभचव स्वाक्षरी
रठकाण -

पूणग नांव:- ________________________________

ददनांक-

पदनाम:- _________________________________

भशक्का :-

ऩण
ु े छाळणी ऩररवद, ऩण
ु े

केंद्रिय स्ळयंऩाक गष
ृ प्रणाऱीबाबत स्ळारस्याची अभभव्यक्ती
(Expression of Interest)
योजनेची माद्रषती :१. केंद्र ऩुयस्कृत ळारेम ऩोऴण आशाय मोजना याज्माभध्मे ददनाॊक २२नोव्शें फय १९९५ ऩावून वुरु
कयण्मात आरेरी आशे.

२. केंद्र ल याज्म ळावनाच्मा ग्राभीण ल ळशयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाच्मा

, खाजगी वॊस्थाॊच्मा

अनुदाननत ल अॊळत : अनुदाननत ळाऱा , लस्ती ळाऱा , भशात्भा पुरे शळषण शभी मोजना केंद्र मा
दिकाणी इ .१री ते ८ली ऩमंतचे शळषण घेणाये वलद्माथी ळारेम ऩोऴण आशाय य़ोजनेचे राबाथी
आशे .

३. ळारेम शळषण ल क्रिडा वलबाग

, भशायाष्ट्र ळावन माॊच्मा ददनाॊक १८ जन
ु २००९ च्मा ळावन

ननणणमानुवाय आणण ळारेम शळषण ल क्रिडा वलबागाकडून ( भशायाष्ट्र ळावन) ददनाॊक ०३ ऑगस्ट

२०१८ योजी उच्च स्तयीम वशभतीच्मा ननणणमानुवाय , याज्चातीर भशानगयऩाशरका / नगयऩाशरका /
नगयऩरयऴद

/ कटक भॊडऱ षेत्रातीर मोजनेच्मा ऩात्र ळाऱाॊभधीर वलद्मार्थमांना मोजनेंतगणत

शळजलरेल्मा गयभ आशायाचा (Cooked Food) ऩुयलिा कयण्मावािी फचत गट / स्लमॊवेली वॊस्था /
अळावकीम वॊस्थाॊकडून अजण भागवलण्मात मेत आशे त.

४. कामाचे स्ळरुऩ:४.१ ळारेम ऩोऴण आशाय मा केंद्र ऩुयस्कृत मोजनेंतगणत इ

.१री ते ५ली मा प्राथशभक लगाणतीर

वलद्मार्थमांना ४५० उष्ट्भाॊक ल १२ ग्रॅभ प्रथथनेमुक्त भध्मान्श बोजन आणण इमत्ता ६ ते ८ली मा

उच्च प्राथशभक वलद्मार्थमांना ७०० उष्ट्भाॊक ल २० ग्रॅभ प्रथथनेमुक्त भध्मान्श बोजन ऩुयवलण्मात मेत.े
मा मोजनेवािी केंद्र ळावनाकडून प्राथशभक लगाणतीर वलद्मार्थमांवािी प्रनत ददन १०० ग्रॅभ ताॊदऱ
ू
आणण उच्च प्राथशभक लगाणतीर वलद्मार्थमांवािी प्रनत ददन १५० ग्रॅभ ताॊदऱ
ू

भोपत दे ण्मात मेतो .

मा ताॊदऱ
ू ाशळलाम ळावनाने वलशीत केरेल्मा प्रभाणानुवाय वॊफॊथथत वॊस्थैने स्लखचाणने खये दी करुन

अथला ऩुयलिे दायाभापणत ऩुयवलण्मात मेणाया इतय आलश्मक धान्मादी भार , बाजीऩारा इ. घटकाॊचा
आशायात वभालेळ करुन वलद्मार्थमांना शळजवलरेरे अन्न ऩुयलामचे आशे . शळजवलरेल्मा अन्नाचे वलण
वाधायणऩणे लजन प्रनत वलद्माथी प्राथशभक कयीता ४०० ते ४५० ग्रॅभ ल उच्च प्राथशभक कयीता
७०० ते ७५० ग्रॅभ अवणे आलश्मक आशे
कयण्मात मेईर.

. वॊफॊथधत वॊस्थेव ताॊदऱ
ु ाचा ऩयु लिा ळावन स्तयालरुन

४.२ नागयी बागाकरयता स्लायस्माची अशबव्मक्ती

(Expression of Interest)अजण प्रक्रिमेतून ऩात्र

ियणाऱ्मा ल वलाणत जास्त गण
ु शभऱारेल्मा वॊस्थाॊना आशाय लाटऩाचे काभ शे ऩायदळणक ऩद्धतीने
वॊस्थेच्मा षभतेनुवाय वलबागून लाटऩ कयण्मात मेईर.

४.३ नागयी बागाभध्मे तमाय आशाय ऩुयलिा कयणाऱ्मा वॊस्थेने स्लखचाणने खारी नभूद अन्न

शळजलण्माकयीता लाऩयालमाच्मा धान्मादी लस्तू ल त्माचे प्रनत ददन प्रनत वलद्माथी प्रभाण मा
फाफतचा तऩळीर ऩुढीर प्रभाणे आशे.

अ.ि.

लस्तूचे नाॊल

प्राथशभक (ग्रॅभभध्मे)

उच्च प्राथशभक (ग्रॅभभध्मे)

भूग डाऱ

२०.००

३०.००

भवुय डाऱ

२०.००

३०.००

तूय डाऱ

२०.००

३०.००

शयबया

२०.००

३०.००

५.

चलऱी

२०.००

३०.००

६.

भटकी

२०.००

३०.००

७.

भूग

२०.००

३०.००

लाटाणा

२०.००

३०.००

९.

पोटीपाईड ईडीफर वोमाफीन

५.००

७.५

१०.

काॊदा रवूण भवारा

०.३०

०.४५

शऱद ऩालडय (अॉगभाकण)

०.१५

०.२०

१२.

डफर पोटीपाईड

२.००

३.००

१३.

जजये

०.१०

०.१५

१४.

भोशयी

०.१५

०.२०

१५.

शभयची ऩालडय (अॉगभाकण)

०.३०

०.४५

१६.

गयभ भवारा (अॉगभाकण)

०.१०

०.१०

१७.

बाजीऩारा

५०

७५

१.
२.
३
४.

८.

११.

४.४.

तेर (प्रनत रीटय)

भीि(अॉगभाकण)

भशायाष्ट्र ळावन ननणणम ददनाॊक १८ जुन , २००९ ल ददनाॊक २ पेब्रुलायी , २०११ भधीर ऩरयशळष्ट्टात वलशीत

कयण्मात आरेल्मा ऩाककृतीप्रभाणे तवेच, खारी नभद
ु केरेल्मा ऩाककृतीऩैकी आिलड्माभध्मे वलवलध ऩाककृतीॊचा
वभालेळ अवरेरा दययोज शळजलरेरा ताजा ल गयभ आशायाचा ऩुयलिा वॊस्थेने वॊफॊथथत ळाऱाॊना कयालमाचा
आशे . मा मोजनेभर्थमे राबार्थमांना द्मालमाच्मा ऩाककृती ळावनाभापणत आलश्मकतेप्रभाणे लेऱोलेऱी वलशीत

कयण्मात आरेल्मा आशे त . वदय ऩाककृतीभधून ददलवननशाम ऩाककृती ननलड कयण्माचे ल त्माभध्मे फदर
कयण्माचे अथधकाय स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊना याशतीर

. वदय ळावन ननणणम भशायाष्ट्र ळावनाच्मा

www.maharashtra.gov.inमा वॊकेतस्थऱालय उऩरब्ध आशे त.
अ.ि.
१.
२.

ऩाककृती

डाऱ ताॊदऱ
ू ाची णखचडी (भूगडाऱ)

बात ल कडधान्माची उवऱ (भटकी)

३.

बात ल कडधान्माची उवऱ (लाटाणा)

४.

लयण बात (तूयडाऱ)

५.

बात ल कडधान्माची उवऱ (शयबया)

६.

बात ल कडधान्माची उवऱ (चलऱी)

७.

ऩर
ु ाल बात

तवेच, आिलड्मातून एकदा ननमशभत आशायाव्मनतरयक्त एक ददलव ऩुयक आशाय दद

पेब्रुलायी, २०११

. ०२

च्मा ळावन ननणणमाभध्मे नभूद केरेल्मा ऩदाथाणऩैकी (खजूय, थचक्की, याजगीया राडू,

पऱे इ.) स्लखचाणतून दे णे अननलामण याशीर.

प्रत्मेक आिलड्माचा ऩुयक आशाय प्रत्मेक फुधलायी खारीर ननमोजनाप्रभाणे द्माला –
१. भदशन्माचा ऩदशरा फुधलाय – पऱे स्थाननक उऩरब्धतेनुवाय
२. भदशन्माचा दव
ु ाय फुधलाय – ळेंगदाणा राडू/ थचक्की

३. भदशन्माचा नतवया फुधलाय – याजथगया / चुयभुया राडू
४. भदशन्माचा चौथा फुधलाय – खजुय / खारयक

५. भदशन्माचा ऩाचला फध
ु लाय - पऱे स्थाननक उऩरब्धतेनव
ु ाय
जय फुधलायी ळाऱे रा वुट्टी अवेर तय रगतच्मा ळारेम ददलळी ऩुयक आशायाचे लाटऩ कयण्मात
माले.
४.५

वॊफॊथधत वॊस्थेने आलश्मक अवरेरा बाजीऩारा

, कोथथॊफीय, शभयची, टोभॅटो ल इतय वादशत्माचा

स्लखचाणने लाऩय कयणे अननलामण याशीर. अन्न शळजवलण्माकयीता आलश्मक इॊधन स्लखचाणने लाऩयणे
अननलामण याशीर.

४.६

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेंतगंत केंद्र ळावनाकडून शभऱणाया ताॊदऱ
ू शा अन्न शळजलून दे णाऱ्मा

वॊस्थाॊना स्लतॊत्र ऩुयलिे दायाभापणत उऩरब्थ करुन दे ण्मात मेईर . उऩरब्ध करुन दे ण्मात आरेरा
ताॊदऱ
ू वुजस्थतीभध्मे िे लण्माची जफाफदायी वॊस्थेची याशीर.

४.७

वॊस्थेने स्लत :च्मा स्लमॊऩाकगश
ृ ाभध्मे अन्न शळजलामचे आशे

. शळजलरेरे अन्न ळाऱास्तयाऩमंत

लाशतूक करुन ळाऱे भध्मे वलद्माध्मांना याॊगेभर्थमे फवलून लाटऩ कयालमाचे आशे

. वलद्मार्थमांनी

आशाय घेतल्मानॊतय त्माॊच्मा जेलणाची ताटे ल इतय बाॊडी स्लच्छ कयणे ल ऩरयवय स्लच्छ कयणे
आदी काभे वॊफॊथधत वॊस्थेव कयणे अननलामण याशीर

. तमाय अन्नाचा ऩुयलिा ळाऱाॊऩमंत कयणे ,

वलद्मार्थमांना आशायाचे लाटऩ कयणे , बाॊडी ल ऩरयवय स्लच्छ कयणे शी वलण जफाफदायी वॊफॊथधत

वॊस्थेची याशीर . ळाऱा, शळषक ल वलद्माथी माॊच्मालय मा फाफतची कोणतीशी जफाफदायी याशणाय
नाशी.
४.८

शळजवलरेरे अन्न शलाफॊद डब्मातन
ू आणण अन्न ल औऴध प्रळावनाचा अन्न लाशतक
ु ीचा ऩयलाना

४.९

वॊस्थेव आशाय ऩुयलठ्माच्मा काभाचे कॊत्राट ददल्माच्मा ददनाॊकाऩावून ऩुढीर ३ लऴाणच्मा कारालधीत

अवरेल्मा लाशनातून अन्नाची लाशतूक ळाऱास्तयाऩमंत कयणे अननलामण याशीर.

ळारेम काभकाज वुरु अवणाऱ्मा प्रत्मैक ळारेम ददलळी दै नॊददन तत्लालय वॊस्थेने शळजवलरेल्मा
आशायाचा ऩुयलिा ळाऱे तीर वलद्मार्थमांना कयालमाचा आशे.

४.१०

शळजवलरेल्मा आशायाचा ऩुयलिा ळाऱे त ऩदशरी ते आिलीच्मा लगाणत उऩजस्थत अवरेल्मा
वलद्मार्थमांना ळाऱे चे भुख्माध्माऩक

/ वलबाग प्रभुख ियलतीर त्मालेऱेत कयालमाचा आशे

ळाऱे भध्मे दोन वत्राभध्मे लगण चारवलरे जात अवतीर अळा ळाऱे भध्मे ऩदशल्मा ल दव
ु ऱ्मा

. ज्मा

वत्रावािी लेगलेगळ्मा ऩाककृती दे णे आलश्मक याशीर . वकाऱच्मा वत्रावािी वकाऱी तमाय केरेरा

आशाय आणण दऩ
ु ायच्मा वत्रावािी दऩ
ु ायी तमाय केरेरा आशाय अवणे आलश्मक आशे

. ळाऱे चे

भुख्माध्माऩक / वलबाग प्रभुख प्रत्मेक भदशन्माकयीता ऩटवॊख्मा ल अऩेक्षषत वयावयी उऩजस्थती
ननजश्चत करुन ती भाशीती वॊस्थेव रेखी दे तीर.
४.११

स्लायस्माची अशबव्मक्ती अजण प्रक्रिमेव्दाये ननमुक्त शोणाऱ्मा वॊस्थेने प्रनत वलद्माधी प्रनत ददन
प्राथशभकवािी

४०० ते ४५० ग्रॅभ लजनाचा ल उच्च प्राथशभकवािी ७०० ते ७५० ग्रॅभ लजनाचा

तमाय आशाय ऩुयलिा कयणे फॊधनकायक याशीर . वदय आशाव वॊफॊथधत वॊस्थेने
लयीर शभऱारेल्मा वलद्मार्थमांच्मा वॊख्मेलरुन तमाय कयणे आलश्मक आशे

MDM PORTAL
. आशाय तमाय

कयण्मावािी आलश्मक अवणाया इतय धान्मादी भार खये दीफाफत वॊफॊथथत वॊस्थाॊना खारीरप्रभाणे
दोन ऩमाणम दे ण्मात मेतीर.

ऩयााय १ :- ज्मा वॊस्थाॊना स्लखचाणने धान्मादी भार

(उदा. कडधान्म, तेर, भवारा) खये दी करुन

ळाऱाॊना वलद्माथीवॊख्मेनुवाय शळजवलरेल्मा अन्नाचा ऩुयलिा कयालमाचा आशे

. अळा वॊस्थाॊकडून

प्राप्त शोणाऱ्मा आशायाचे ननमशभतऩणे प्रनतददन आशाय ऩुयलिा कयतेलेऱी लजन केरे जाईर आणण
प्रत्मषात लजन

(डब्माचे लजन लगऱून ) त्मारा ४०० ग्रॅभ

(प्राथशभकवािी) / ७०० ग्रॅभ

(उच्च

प्राथशभकवािी) माच्माळी बागन
ू प्रत्मषात क्रकती वलद्मार्थमांवािी वॊस्थेकडून आशाय आरा आशे
माची ऩरयगणना केरी जाईर . अळी ऩरयगणना करुन ज्मा ळाऱे भध्मे पक्त प्राथशभक

,

(इ.१री ते

५ली) वलद्माथी शळषण घेत आशे त तेथे शळजवलरेल्मा आशायावािी रुऩमे १० .९० प्रनत क्रकरो ल ज्मा

ळाऱे भध्मे केलऱ उच्च प्राथशभक (इ.६ली ते ८ली ) शळषण घेत आशे त अळा ळाऱाॊवािी रुऩमे ९ .३०
प्रनत क्रकरो प्रभाणे यक्कभ दे म याशीर . ज्मा ळाऱाॊभध्मे प्राथशभक ल उच्च प्राथशभक अवे दोनशी
प्रकायचे लगण वुरु आशे त अळा ळाऱाॊवािी शळजवलरेल्मा आशायावािी रुऩमे १०
माप्रभाणे दे मके अदा केरी जातीर.

.१० प्रनत क्रकरो

ऩयााय २:- स्लायस्माची अशबव्मक्ती अजण प्रक्रिमेव्दाये ऩात्र वॊस्थाॊना ऩुयलिे दायाकडून धान्मादी भार
ऩयु वलण्मात मेईर . वदय धान्मादी भाराचा लाऩय करुन अन्न शळजलन
ू दे ण्माव वॊस्था इच्छुक

अवल्माव अळा वॊस्थाॊना प्रस्तुत ऩुयलिे दायाभापणत धान्मादी भाराचा ऩुयलिा कयण्मात मेईर . वदय
धान्मादी भाराचा लाऩय करुन वॊस्थाॊनी प्राथशभक लगाणवािी ५० ग्रॅभ प्रनत वलद्माथी ल उच्च

प्राथशभक लगाणवािी ७५ ग्रॅभ प्रनत वलद्माथी मा प्रभाणात बाजीऩाल्माचा लाऩय करुन अन्न शळजलून
दे णे आलश्मक याशीर . मावािी वॊफॊथधत वॊस्थेव इॊधन ल बाजीऩारा खचाणऩोटी प्राथशभक लगाणवािी

प्रनत ददन प्रनत वलद्माथी रुऩमे १ .५७ ल उच्च प्राथशभक लगाणवािी प्रनत ददन प्रनत वलद्माथी रुऩमे
२.३५ माप्रभाणे दे मकाची अदामगी कयण्मात मेईर.
४.१२

वॊस्थेची ननलड झाल्मानॊतय उऩयोक्त दोन ऩमाणमाॊऩैकी एक ऩमाणम ननलडण्माचे स्लातॊत्र्म वॊफॊथधत

वॊस्थेव याशीर. त्माप्रभाणे भादशती वॊफॊथधत शळषणाथधकायी प्राथशभक माॊना दे णे आलश्मक याशीर .

जस्लकृत केरेल्मा ऩमाणमानुवाय वॊफॊथधत वॊस्थेव दे मकाची अदामगी कयण्मात मेईर. ऩुयलिा केरेल्मा
आशायाची यक्कभ ळाऱे च्मा व्मलस्थाऩन वशभतीच्मा फॉक खात्मालय कयण्मात मेईर

. ळाऱा

व्मलस्थाऩन वशभतीभापणत वॊफॊथधत वॊस्थेव भदशन्मातून क्रकभान एक लेऱा दे मक अदा कयण्मात
मेईर. ळाऱा व्मलस्थाऩन वशभतीने ळावनाकडून दे मकाऩोटी ननधी प्राप्त झाल्मानॊतय ऩुढीर दशा
ददलवात वॊफॊथधत वॊस्थेव दे मकाची यक्कभ अदा कयणे फॊधनकायक याशीर

. ळारेम व्मलस्थाऩन

वशभती भापणत अन्नाचा ऩुयलिा कयणाऱ्मा वॊस्थेरा वलदशत कारालधीत दे मके अदा शोत नवतीर
तय वॊफॊथधत ळारेम व्मलस्थाऩन वशभतीलय कायलाई कयण्माचे ल दे मकाॊती अदामगी वलदशत

कारालधीत शोण्मावािी ऩमाणमी व्मलस्था कयण्माचे अथधकाय वॊफॊथधत षेत्रत्रम अथधकायी माॊना
याशतीर.
५

शंस्थेच्या ऩात्रतेबाबत ननकव :-

५.१

ज्मा स्लमॊवेली वॊस्थेभापणत धभण. जात आणण लॊळ मा आधाये कोणताशी बेदबाल कयण्मात मेत नाशी
क्रकॊ ला कोणत्माशी वलशळष्ट्ट धभाणचा प्रचाय कयण्मात मेत नाशी , अळी स्लमॊवेली / अळावकीम वॊस्था
मोजनेभध्मे बाग घेण्माव ऩात्र याशीर.

५.२

वदयशू मोजनेत बाग घेणायी वॊस्था शी वालणजननक वलश्लस्त व्मलस्था अथधननमभ १९५० क्रकॊ ला
वॊस्था नोंदणी अथधननमभ १८६०, वशकायी वॊस्था अथधननमभ १९६०, कॊऩनी नोंदणी कामदा अन्लमे

ना नपा ना तोटा मा तत्लालय नोंदणी झारेरी कॊऩनी अथला आस्थाऩना क्रकॊ ला फचतगट मा वॊस्था
कोणत्माशी अथधननमभाखारी नोंदणीकृत झारेल्मा अवालीत . वदय वॊस्थेची नोंदणी शी ददनाॊक १
एवप्रर २०१६ ऩूली झारेरी अवणे आलश्मक आशे.
५.३

भशानगयऩाशरका षेत्राभध्मे क्रकभान १० ,००० वलद्मार्थमांना आशाय ऩुयवलण्मावािी एक मुननट ल

नगयऩाशरका / नगयऩरयऴद / कटक भॊडऱ माॊना क्रकभान ५००० वलद्मार्थमांना आशाय ऩयु वलण्मावािी
एक मुननट माप्रभाणे अजण वादय कयणे आलश्मक याशीर

. तथावऩ, वळद्याथी शंख्येनुशार युननट

ठरवळताना यामध्ये स्थाननक गरजा वळचारात घेऊन बदऱ करण्याचे अधधकार शंबंधधत स्थाननक
स्ळराज्य शंस्थांच्या वळभागप्रमुखाश राषतीऱ.
५.४

आशाय ऩुयवलण्मावािी वॊस्था आथथणकदृष्ट््मा वषभ अवणे आलश्मक आशे
भॊडऱ

. नगयऩाशरका / कटक

षेत्रातीर वलद्मार्थमांच्मा एक मुननटवािी अजण कयणाऱ्मा वॊस्थेचा आथथणक उराढार वन

२०१६-१७ ल २०१७ -१८ भध्मे लावऴणक वयावयी रुऩमे 10 रष एलढी अवणे आलश्मक याशीर . वदय
आथथणक उराढार शी आशाय शळजलून त्माचे लाटऩ कयण्मावॊदबाणतीर अवणे आलश्मक आशे.
५.५

वॊस्थेव ळावकीम, ननभळावकीम वॊस्थेव क्रकॊ ला खाजगी उदा. लस्तीगश
ृ े, जजभखाना, खाजगी कामणिभ

५.६

वॊस्थेकडे स्लमॊऩाकगश
ु ाय खारीरप्रभाणे जागा अवणे
ृ ावािी तवेच गोडाऊनवािी कटकभॊडऱ षेत्रानव

इ. दिकाणी अन्न शळजलन
ू ऩयु लिा केल्माफाफत काभाचा अनब
ु ल अवणे आलश्मक आशे.

आलश्मक आशे . वदय जागा वॊस्थेच्मा भारकीची क्रकॊ ला रयतवय नोंदणीकृत बाडेतत्लालय घेतरेरी
अवणे आलश्मक आशे. बाडे कयाय स्लायस्माची अशबव्मक्ती अजण कयण्माऩल
ू ीचा अवाला.
नागयी षेत्र प्रकाय

नगयऩाशरका / नगयऩरयऴद /
कटक भॊडऱे
५.७

स्लमॊऩाक गश
ृ ावािी क्रकभान

जागा (Carpet area) चौयव
पुट

५००

गोडाऊनवािी क्रकभान जागा
(Carpet area) चौयव पुट
५००

अन्न वयु षा ल भानके अथधननमभ २००६ नव
ु ाय वॊस्थेकडे अन्न शळजवलण्माचा ऩयलाना अवणे
आलश्मक आशे.

५.८

वॊस्थेकडे अन्न शळजलण्माच्मा प्रक्रिमेवािी आयोग्मदृष्ट््मा ऩात्र अवरेरा ल कोणत्माशी वॊवगणजन्म
योगाऩावून भुक्त अवरेरा ऩुयेवा कभणचायी लगण अवणे फॊधनकायक आशे

. ळावकीम लैद्मकीम

अथधकाऱ्माकडून प्रत्मेक कभणचाऱ्माची आयोग्म तऩावणी करुन घेणे आलश्मक आशे . वदय कामणलाशी
वॊस्थेची ननलड झाल्मानॊतय १ भदशन्माच्मा कारालधीत ऩूणण कयण्मात माली.
५.९

शळजवलरेल्मा अन्नाची ळाऱास्तयाऩमंत लाशतूक कयण्माकरयता स्लत

:च्मा भारकीची अथला

बाडेतत्लालयीर प्रनतमुननट क्रकभान ०१ लाशन अवणे आलश्मक आशे . वदयीर लाशनाॊना अन्न वुयषा
ल भानके अथधननमभ २००६ नुवाय लाशन ऩयलाना अवणे आलश्मक आशे . माफाफतचे स्लमॊघोऴणा
ऩत्र ल वॊफॊथधत लाशनाॊचे आय .वी .फक
ु आणण अन्न वयु षा ल भानके अथधननमभ २००६ अॊतगणत
लाशतूकीचा ऩयलाना कटक भॊडऱ , ऩुणे माॊच्माकडे छामाॊक्रकत प्रत उऩरब्ध करुन दे णे आलश्मक

आशे . तमाय आशायाचा ऩुयलिा अन्न तमाय झाल्माऩावून जास्तीत जास्त २ तावाभध्मे ळाऱे ऩमंत
ऩोशचणे आलश्मक याशीर.
५.१०

स्लायस्माची अशबव्मक्ती अजण प्रक्रिमेवािी नोंदणीकृत फचतगट अजण कयण्माव ऩात्र याशतीर.

५.११

एक व्मक्ती अनेक वॊस्थाॊभर्थमे ऩदाथथकायी अवल्माव , अळा प्रकयणी कोणत्माशी एकाच वॊस्थेने
अजण वादय कयणे अननलामण आशे . वदय अटीचे ऩारन न कयणाऱ्मा वॊस्था ननलड कयण्माव अऩात्र
ियवलण्मात मेईर.

५.१२

वदयीर वॊस्थेच्मावलरुद्ध क्रकॊ ला वॊस्थेतीर ऩदाथथकाऱ्मावलरुद्ध कोणत्माशी स्लरुऩाचा पौजदायी गुन्शा

दाखर झारेरा नवाला . तवेच, वदयीर वॊस्थेचा काळ्मा मादीत (Black Listed) वभालेळ झारेरा
नवाला.

६.

अजााशोबत शादर कराळयाच्या कागदऩत्रांची यादी :-

६.१

वॊस्थेचे ऩदाथधकायी ल वॊऩकण अथधकायी माॊचे नाल

६.२

वॊस्थेच्मा उऩवलधीची प्रत / वलधान ऩत्राची (Memorandum of Association) ची प्रत

६.३

वॊस्था नोंदणी प्रभाणऩत्राची प्रत

६.४

वॊस्थेच्मा कामाणचा अशलार

६.५

वॊस्थेव ळावकीम / ननभळावकीम कामाणरमे , लस्तीगश
ृ े क्रकॊ ला अॊगणलाड्मा माॊना आशाय ऩयु लिा

तऩळीर.

, ऩदनाभ, ऩत्ता, दयू ध्लनी िभाॊक , इ. फाफतचा

कयण्मावॊदबाणत अनुबल अवल्माव त्माफाफतचे वषभ प्राथधकाऱ्माॊचे प्रभाणऩत्र वदय प्रभाणऩत्राभध्मे
अन्न ऩुयवलल्माच्मा कारालधी ल अन्न ऩुयलठ्माचा एकुण यकभेचा उल्रेख अवाला.

६.६

अजग्न वुयक्षषतता प्रभाणऩत्राची (Fire Safety Certificate) प्रत

६.७

अन्न वुयषा ल भानके अथधननमभ २००६ नुवाय वॊस्थेचा अन्न शळजवलण्माचा ऩयलाना

६.८

शळजवलरेल्मा अन्नाची ळाऱास्तयाऩमंत लाशतुक कयण्माकरयता स्लत

:च्मा भारकीची अथला

बाडेतत्लालयीर प्रनतमुननट क्रकभान ०१ लाशने अवणे आलश्मक आशे . वदयीर लाशनाॊना अन्न वुयषा
ल भानके अथधननमभ २००६ नुवाय लाशन ऩयलाना अवणे आलश्मक आशे . माफाफतचे स्लमॊघोऴणा
ऩत्र ल वॊफॊथधत लाशनाॊचे आय

.वी. फुक ल अन्न वुयषा ल भानके अथधननमभ २००६ अॊतगणत

लाशतक
ु ीचा ऩयलाना ल बाडेकयाय.
६.९

गुभास्ता अनुसाऩत्राची प्रत (Shop Act License)

६.१०

कोणताशी पौजदायी गुन्शा दाखर नवल्माफाफतचे ल काळ्मा मादीत वभालेळ नवल्माफाफतचे

६.११

वॊस्थेचे वनदी रेखाऩार माॊनी प्रभाणणत केरेरे वन २०१६

६.१२

वॊस्थेकडे स्लमॊऩाकगश
ृ ावािी तवेच गोडाऊनवािी कटक भॊडऱ षेत्रानुवाय आलश्मक अवणाऱ्मा

(Black Listed) १०० रु. च्मा स्टॅ म्ऩ ऩेऩयलय अॉक्रपडेजव्शट

ताऱे फॊद

जागेची कागदऩत्रे

-१७ ल २०१७ -१८ मा लऴाणचे आथथणक

(जागा स्लत :च्मा भारकीची अवल्माव ) क्रकॊ ला नोंदणीकृत बाडेकयाय

(जागा

बाड्माची अवल्माव) मा फाफतची कागदऩत्रे
६.१३

उऩयोक्त भद्द
ु ा िभाॊक ५.६ नव
ु ाय आथथणक उराढारीफाफत वनदी रेखाऩाराचे प्रभाणऩत्र.

७.

शंस्थेची ननळड करण्यची कायाऩध्दती :-

७.१

भुद्दा ि .५ भध्मे नभूद अवरेल्मा ननकऴानुवाय ऩात्र अवरेल्मा वॊस्थाॊनी भुद्दा ि
कयण्मात आरेल्मा वलण कागदऩत्राॊची वलशीत कारालधीत छाननी कयण्मात मेईर
गण
ु ाॊकन कयण्मात मेईर.

७.२

.६ भध्मे नभूद

. तवेच त्माॊचे

ऩात्र झारेल्मा वॊस्थाॊभधून कटक भॊडऱ कामणषेत्राभधीर केंद्रीम स्लमॊऩाकगश
ृ ाच्मा ननजश्चत झारेल्मा
मुननट वॊख्मे इतक्मा प्रभाणात वलाणथधक गुणानुिभानुवाय वॊस्थाची ननलड कयण्मात मेईर . ननलड
झारेल्मा वॊस्थाॊना आशाय लाटऩाचे काभ वलद्माथी / ळाऱा वॊख्मेनव
ु ाय ऩायदळणक ऩद्धतीने वलबागन
ू
दे ण्मात मेईर.

८.

शळाशाधारण अटी ळ ऴती :-

८.१

वदय वॊस्थेने शळजवलरेल्मा आशायाचा ऩुयलिा कयण्मावॊदबाणत द्मालमाची लावऴणक ऩुयलठ्माच्मा ३ %
म्शणजे ६०,०००/- रुऩमे माप्रभाणे याष्ट्रीमकृत / ळेड्मल्
ु ड फॉक माॊचेकडून काढण्मात आरेल्मा वयु षा

अनाभत यक्कभ Chief Executive Officer, Pune Cantonment Board माॊच्मा नाले अवरेल्मा
धनाकऴाणव्दाया (Demand Draft) मा व्मनतरयक्त ळावनाच्मा ताॊदऱावािी स्लतॊत्र वुयषा अनाभत

यक्कभ वादय कयणे आलश्मक आशे . कटक भॊडऱ षेत्रावािी रु .५.०० रष प्रनत मुननट माप्रभाणे
याष्ट्रीमकृत

/

ळेड्मुल्ड फॉक माॊचेकडून काढण्मात आरेल्मा वुयषा अनाभत यक्कभ

RajyaSamanvayAdhikari, ShaleyPOshanAaharKaksh, Maharashtra Rajya, Pune) माॊच्मा
नाले अवरेल्मा धनाकऴाणव्दाया (Demand Draft) बयण्मात माली . वदय जभा वुयषा यकभेलय
कोणत्माशी प्रकायचे व्माज ददरे जाणाय नाशी.

८.२

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेवािी केंद्र ळावनाकडून शभऱणाया भोपत ताॊदऱ
ू स्लतॊत्रऩणे ननमुक्त

केरेल्मा कॊत्राटदायाभापणत वॊस्थेव उऩरब्ध करुन दे ण्मात मेईर . वदय ताॊदऱाची वॊस्थेने स्लत :च्मा
गोदाभात आलश्मक वलण उऩाममोजना करुन वजु स्थतीत वािलणक
ू कयणे आलश्मक याशीर.

८.३

ऩयु लिादाय वॊस्थेव ताॊदऱ
ू ाव्मनतरयक्त कोणत्माशी प्रकायच्मा लस्तू

८.४

ऩुयलिादाय वॊस्थेने आशायाची लाशतूक कयणाऱ्मा लाशनात प्रभाणणत ईरेक्रॉननक लजन काटा िे लरा

८.५

ननमोजजत ऩयु लिादाय वॊस्थेव नेभन
ू ददरेल्मा ळाऱाॊभध्मे

ळावनाकडून ऩुयवलरे जाणाय नाशी.

, बाॊडी क्रकॊ ला ऩयू क ऩदाथण

ऩादशजे ल प्रत्मष आशाय ळाऱे चे कभणचायी लगण माॊचेवभोय दययोज लजन करुन ददरा ऩादशजे.

, आशाय ऩयु लठ्माचे काभ कयणाऱ्मा

कभणचाऱ्माकडे अथधकृत ओऱखऩत्र अवणे आलश्मक आशे . वदय कभणचाऱ्माची भादशती ऩुयलिादाय
वॊस्थेने कटक भॊडऱ, ऩुणे मेथीर शळषण वलबागाचे अथधकायी माॊचेकडे दे णे फॊधनकायक याशीर.

८.६

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेवॊदबाणत केंद्र ळावन ल याज्म ळावनाच्मा आदे ळाॊची

८,७

ऩुयलिादाय वॊस्थेचे स्लमॊऩाकगश
ृ , गोदाभ, वॊस्थेतीर वलण रेखी नोंदलह्मा तवेच अळा लाशनाॊची

अॊभरफजालणी ऩुयलिादाय वॊस्थेने कयणे अननलामण याशीर.

/ ननमभाॊची

ळावकीम अथधकायी तऩावणी कयतीर , त्मालेऱी वॊफॊथधत अथधकाऱ्माॊना वॊऩुणण वशकामण कयण्माची
वॊस्थेची जफाफदायी याशीर.

८.८

ळाऱे भध्मे शळजवलरेरे अन्न ऩोशोच कयणे तवेच वदय अन्नाचे वलद्मार्थमांना लाटऩ कयणे

त्माप्रभाणे दद .०२/०२/२०११ च्मा ळावन ननणणमाभध्मे स्लमॊऩाकी तथा भदतनीवाच्मा काभावािी
वलदशत केरेल्मा जफाफदाऱ्मा वॊस्थेच्मा याशतीर.

८.९

अजणदाय वॊस्थेने वादय केरेल्मा वलण कागदऩत्रातीर प्रत्मेक कागदऩत्र नोटयी करुन वादय कयणे

८.१०

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेंतगंत आशाय ऩुयलिा कयण्मावािी भागवलण्मात आरेरे अजण कुिरेशी

अननलामण याशीर.

रेखी अथला तोंडी कायण न दे ता जस्लकृत कयणे , नाकायणे क्रकॊ ला यद्द कयणे माफाफत वलण अथधकाय
ऩुणे छालणी ऩरयऴदे व याशतीर.

८.११

ळारेम ऩोऴण आशाय मोजनेंतगणत शळजलरेरा आशाय ऩुयलिा कयण्मावॊदबाणत वॊस्थेफयोफय

८.१२

वॊस्थेव नेभन
ू दे ण्मात मेणायी ळाऱा ल वलद्माथी वॊख्मा माभध्मे फदर कयण्माचा अथधकाय ऩण
ु े

८.१३

क्रकभान दोन भदशन्माभध्मे एकदा कच्चा भार ल तमाय आशायाची तऩावणी कयण्मावािी आशायाचे

कयालमाचा कयायनाभा / Memorandum Of Understanding शा ३ लऴांवािी कयण्मात मेईर.

छालणी ऩरयऴदे व याशीर.

नभुने ननमुक्त कयण्मात मेणाऱ्मा वॊस्थेच्मा खचाणने ळावकीम प्रमोगळाऱे भध्मे अथला ळावनभान्म
खाजगी प्रमोगळाऱे भध्मे ऩथ
ृ :कयणावािी ऩािवलण्मात मेईर.

८.१४

आशायाचा ऩुयलिा कयताना वॊस्थेव कोणतेशी कय द्माले रागल्माव त्माचा बयणा वॊस्थेने स्लत
कयणे आलश्मक याशीर

:

. तवेच तमाय आशायाचा लाशतुकीच्मा दयम्मान अऩघात झाल्माव

अऩघातग्रस्ताव बयऩाई दे ण्माची जफाफदायी वॊस्थेलय याशीर.
८.१५

वॊस्था त्माॊनी केरेल्मा आशाय ऩुयलठ्माच्मा काभाचे भाशवक ळाराननशाम अशलार

(लजनावश)

शळषणाथधकायी (प्राथशभक), जजल्शा ऩरयऴद / कटक भॊडऱे माॊना लेऱोलेऱी वादय कयीर . वॊस्थेने
केरेल्मा आशाय ऩुयलठ्माचे दे मक लेऱोलेऱी ळावनाकडून प्राप्त शोणाऱ्मा ननधीनुवाय याज्म

स्तयालरुन थेटऩणे ळाऱा व्मलस्थाऩन वशभतीच्मा फॉक खात्माभध्मे जभा करुन ळाऱाॊभापणत अदा

केरे जाईर. काशी ताॊत्रत्रक अडचणी ल अऩरयशामण कायणाभऱ
ु े दे मकाच्मा अदामगीव वलरॊफ झाल्माव
कोणत्माशी प्रकायची नुकवान बयऩाई ददरी जाणाय नाशी
भान्म कयणे आलश्मक आशे.
८.१६.

. शी अट अजण वादय कयताना वॊस्थेव

आशाय ऩुयलठ्माचे काभ ऩुयलिादाय वॊस्थेव स्लत : कयाले रागेर . त्माकरयता उऩकॊत्राटदाय नेभता
मेणाय नाशी . वॊस्था त्माॊना नेभून ददरेरे काभ उऩऩुयलिादाय नेभून कयत अवल्माचे आढऱून
आल्माव वॊस्थेव दे ण्मात आरेरा काभाचा िे का यद्द कयण्मात मेईर.

८.१७

आशाय शळजलण्मावािी शऱद , शभयची ऩालडय , काॊदा रवूण भवारा ल गयभ भवारा ह्मा ब्रॉडड
े ल

अॉगभाकण अवरेल्मा लाऩयणे अननलामण याशीर . तवेच, पोदटण पाईड वोमाफीन खाद्म तेर ल डफर
पोदटण पाईड भीि लाऩयणे अननलामण याशीर.

८.१८

ळावनाने ननजश्चत केरेल्मा ऩाककृतीप्रभाणे ल ळाऱे ने ियवलरेल्मा लेऱाऩत्रकाप्रभाणे तमाय आशायाची

८.१९

ऩुयलिादाय वॊस्थेभापणत ऩुयलिा कयण्मात आरेल्मा आशायाची चल वॊफॊथधत ळाऱे च्मा

लाशतक
ु शी शलाफॊद डब्मातन
ू ल फॊददस्त लाशनातन
ू वॊफॊथधत ळाऱे ऩमंत कयाली रागेर.

भुख्माध्माऩकाकडून क्रकॊ ला इतय शळषक माॊचेकडून घेण्मात मेईर

. त्मानॊतय त्मा आशायाचे

वलद्मार्थमांना लाटऩ कयण्मात मेईर . आशाय खाण्माव अमोग्म अवल्माव तो जस्लकायरा जाणाय
नाशी.
८.२०

ननकृष्ट्ट दजाणचा आशाय ऩुयवलल्माभुऱे

/ उळीया आशाय ऩुयवलल्माभुऱे क्रकॊ ला अन्म कायणास्तल

ऩुयलिादाय वॊस्थेव दॊ ड आकायण्मात आल्माव , दॊ डाच्मा यकभेची लवुरी प्रथभ त्माॊच्मा दे मकाभधून
कयण्मात मेईर ल दॊ डाची यक्कभ दे मकाऩेषा अथधक झाल्माव त्माॊची लवुरी वुयषा अनाभत
यकभेतून कयण्मात मेईर.

८.२१

आशाय ऩुयलठ्माफाफत कोणतीशी गैय घटना घडल्माव त्मावॊफॊथधत वॊस्था वलणस्ली जफाफदाय याशीर .
तवेच वॊस्थेने ऩुयलिा केरेल्मा आशायाभुऱे वलऴफाधाचे घटना घडल्माव अन्न वुयषा ल भानके
अथधननमभ २००६ अॊतगणत ननमभानुवाय वॊस्था कायलाईव ऩात्र िये र.

८.२२

वॊस्था आशाय ऩुयलिा कयण्माचे काभ कयण्मात अथला अटी ळतीचे ऩारन कयण्मात अवभथण
अमळस्ली ियल्माव त्माॊचे काभ कोणत्माशी प्रकायचे रेखी स्लरुऩात ऩल
ण च
ू व
ू ना न दे ता यद्द
कयण्माचा अथला त्मा काभाकरयता अन्म ऩुयलिादाय वॊस्था ननमुक्त कयण्माचा अथधकाय
भॊडऱ, ऩुणे माॊचा याशीर.

/
कटक

८.२३

स्लमॊऩाकगश
ृ ाचे स्थऱ / दिकाण अजाणभध्मे कऱवलल्माप्रभाणे त्माच दिकाणी अवणे आलश्मक आशे .
गोडालून / स्लमॊऩाक गश
ृ माॊची तऩावणी लेऱोलेऱी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्था
कयण्मात मेईर.

/ ळावनाभापणत

८.२४

स्लमॊऩाक गश
ू ल धान्मादी भार िे लण्माची जागा
ृ ल स्लमॊऩाकावािी आलश्मक अवणाया ताॊदऱ

८.२५

ताॊदऱ
ू ल धान्मादी भार िे लण्माची जागा (कोिी घय / Store Room / Godown) दययोज आशाय

(कोिी घय / Store Room / Godown) स्लतॊत्र अवाली.

ऩुयलिावलऴमक काभकाज ऩूणण झाल्मानॊतय , वीरफॊद कयणे आलश्मक आशे . तवेच ळारेम ऩोऴण
आशाय मोजनेवािी लाऩयरेरा ताॊदऱ
ू ल धान्मादी भार माॊच्मा नोंदलह्मा दययोज अद्ममालत
िे लाव्मात.

८.२६

ऩुयलिादाय वॊस्थेभापणत ऩुयलिा कयण्मात आरेल्मा आशायात तऩावणीभध्मे प्रथथने ल उष्ट्भाॊक
वलशीत ऩरयभाणाऩेषा कभी आढऱून आल्माव त्मा ददलळी त्मा वॊस्थेने ऩुयलिा केरेल्मा वलण
ळाऱाॊतीर आशायाची दे मके अदा केरी जाणाय नाशी

. तथावऩ, वतत ३लेऱा ऩेषा जास्त लेऱा

आशायातीर प्रथथने ल उष्ट्भाॊकाॊचे प्रभाण कभी आढऱून आल्माव अळा ऩुयलिाधायकाचे काभ
कोणतीशी ऩूलण वूचना न दे ता ऩूणऩ
ण णे यद्द कयण्माचे ल ऩुयलिादाय वॊस्थेरा काळ्मा मादीत
टाकण्माचे अथधकाय वॊफॊथधत नागयी स्थाननक स्लयाज्म वॊस्थाॊना याशीर.
८.२७

ऩुयलिा कयण्मात आरेल्मा आशायाभुऱे वलद्मार्थमांना वलऴफाधा झाल्माव , वॊफॊथधत ऩुयलिादायावलरुद्ध
मोग्म ती पौजदायी कायलाई कयण्मात मेईर

. त्माचप्रभाणे वॊस्थेने त्मा ददलळी आशाय ऩुयलिा

केरेरी वलण ळाऱाॊतीर वलण वलद्मार्थमांवािीची दे मके अदा कयण्मात मेणाय नाशीत

. वलऴफाधा

झारेल्मा तत्कारीन ऩरयजस्थतीचा वलचाय करुन ऩुयलिादायाव वलण लैद्मकीम खचण कयाला रागेर

.

जजवलत शानी झाल्माव वॊऩुणण जफाफदायी ऩुयलिादायाची याशीर . अळा वॊस्थेचे काभ कोणतीशी ऩुलण
वूचना न दे ता यद्द कयण्मात मेईर.
८.२८

ज्मा ऩुयलिादाय वॊस्थेभापणत ऩुयवलण्मात मेणाया आशाय ज्मा ददलळी बेवऱमुक्त अवल्माचे आढऱून
आल्माव त्मा ददलवाचा ऩुयलिा केरेल्मा आशायाची दे मके अदा कयण्मात मेणाय नाशीत. आशायाभध्मे
बेवऱ कयणे शी फाफ गाॊबीमणऩूलक
ण वलचायात घेलून अन्न ल बेवऱ प्रनतफॊध कामद्माखारी वॊस्था
कायलाईव ऩात्र याशीर.

तमाय अन्न ऩयु वलणाऱ्मा वॊस्थेरा खारीर नभद
ू कायणाॊकरयता त्मा ददलवाचे दे मक अदा

न कयण्माचा अथधकाय ऩुणे छालणी ऩरयऴदे रा याशीर.
१) वलऴफाधा झाल्माव

२) प्रमोग ळाऱा तऩावणी अशलाराभध्मे नभुने अवभाधानकायक आढऱल्माव
३) धान्माभध्मे बेवऱ आढऱल्माव

४) धान्म ननकृष्ट्ट दजाणचे आढऱल्माव

५) आलश्मक प्रथथने ल उष्ट्भाॊक अन्नाभध्मे न आढऱल्माव
वशी

भुख्म कामणकायी अथधकायी
ऩुणे छालनी ऩरयऴद

/-

