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बचतधाम िव ामगृह येथील यव थापक, सुर ा र क व सफाई कामगार यां या सेवा पुरिवणेबाबत.

 आव यक सेवांचा तपशील खालील माणे-:
अ. .

सेवा

आव यक मनु यबळ

तपशील

1

यव थापक (पु ष)

2

12 x 12 तासांकरीता

2

सुर ार क (पु ष)

2

12 x 12 तासांकरीता

3

सफाई कामगार (पु ष)

3

स.06.00 ते दु .2.00 (2)

दु .02.00 ते रा.10.00 (1)

शेरा
सदरहू सेवांचा कालावधी
िदनांक 01.04.2022 ते
िदनांक 31.03.2023 पयत
असेल.

दरप क संदभ त िनयम व अटी
अ. .

िनयम व अटी

1

मोहोरबंद पाकीटात दरप क सम िदनांक 04.03.2022 ते िदनांक 14.03.2022 या कालावधीत
सकाळी 11.00 ते सायंकाळी 05.00 वाजेपयत काय लयीन कामकाजा या िदवशी या

काय लयातील इमारत क , पिहला मजला, क कण भवन येथे जमा करावीत. यावर *बचतधाम
िव ामगृह येथील यव थापक, सुर ा र क व सफाईगार यां या सेवा पुरिव याबाबत दरप क*
असा प ट उ ेख असावा. सदरहू दरप क अज सोबत िलफाफा अ) म ये आव यक शासकीय

परवाने व कागदप े तसेच वैय 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 करावेत. दरप क

िदनांक 15.03.2022 रोजी दुपारी 03.45 वाजता उघड यात येईल. दरप क उघड या या वेळी
दरप कधारक यांना हजर राहता येईल.
2

दरप कधारक यांनी इसा याची र कम

पये 2000/- (अ री

पये दोन हजार मा ) या

काय लयातील इमारत क , पिहला मजला, क कण भवन येथे जमा करावी. इसा याची र कम
भर यानंतर इमारत क ाकडू न ा त झालेली पावती दरप क अज सोबत जोडणे आव यक आहे.
इसा याची र कम भर याबाबतचा पुरावा सोबत सादर केलेला नस यास दरप क
जाणार नाही. सदरची इसारा र कम ना-परतावा असेल.

3

ा

धरली

दरप क कागदप ात कोठे ही खाडाखोड, Overwriting, पांढरी शाई लावणे टाळावे. चुकून तसे
करावे लाग यास पूण वा री करावी. तसे न के यास दरप क र कर याचे अिधकार बचतधाम
सिमतीने राखून ठे वले आहे त.

4

दरप क मंजूर करताना यव थापक, सुर ार क व सफाई कामगार यां या सेवांचा दरप कात

नमूद केलेला एकि त ती मिहना दर िवचारात घे यात येईल. व तु व सेवा कर अिधिनयमा या
अिधन राहू न, शासना या चिलत दरानु सार व तु व सेवा कराचा यो य दर दरप कात नमूद करणे

दरप कधारकावर बंधनकारक राहील. दरप क मंजूर झालेनंतर दरप कात नमूद केले या
दराबाबत फेरबदल करणेबाबतची िवनंती या काय लयाकडू न मा य कर यात येणार नाही.
5

बचतधाम िव ामगृह सिमतीकडू न दरप कां या छाननी दर यान दरप कधारकांनी िलफाफा-अ
म ये समािव ट केले या सव कागदप ां या मुळ ती सोबत आणणे व आव यकतेनुसार बचतधाम
सिमतीसमोर सदर मुळ ती सादर करणे बंधनकारक राहील.

6

कोणतेही कारण न दे ता कोणतेही दरप क कवा सव दरप के फेटाळ याचा अिधकार बचतधाम
िव ामगृह सिमतीला राहतील.

7

यश वी दरप कधारकास दरप क सफल झा याचे कळ यापासून सुर ा अनामत ठे व र कम
पये 50,000/- या काय लयाकडे रा ीयकृत बँकेचे डी. डी. दारे भरणा करावी. डी. डी.

*बचतधाम सिमती क कण भवन* या नावाने काढावा.
8

बचतधाम िव ामगृह येथे नेम यात आले या यव थापकास ओळखप , गणवेश व आव यक
न दव ा व टे शनरी सािह य दरप कधारकाने

ावयाचे आहे.

9

बचतधाम िव ामगृह येथे नेम यात आले या सुर ार कास ओळखप , गणवेश व सुर ा

10

बचतधाम िव ामगृह येथे नेम यात आले या सफाईगार

11

साफसफाईसाठी वापर याचे सव सािह य दरप कधारकाने उपल ध क न दे याचे आहे. या

12

यव थापक यांनी बचतधाम िव ामगृहात येणा या शासकीय, िनमशासकीय अिधकारी / कमचारी

सािह याचा पुरवठा हा दरप कधारकाने कर याचा आहे.

व छते या सािह याचा पुरवठा हा दरप कधारकाने कर याचा आहे .

सािह याचा दज उ म असणे आव यक आहे . कोणतेही मिशनरी चाजस िदले जाणार नाहीत.
यांचेकडू न शासनाचे ओळखप

घेणे बंधनकारक राहील.
13

य तीस ओळखप , गणवेश व

व आधारकाड ची त घेऊन याबाबतची न द संबंधीत न दवहीत

दरप कधारक यांचेमाफत पुरिव यात येणा या यव थापक यांनी िदनांक 01.04.2022 पासून
िहशोब न दवही ठे वावी व
आठव

येक िदवशी जमा होणारी क

आर णाची र कम लगत या

ा या सोमवारी सकाळी 11.00 वाजता बचतधाम सिमती या भारतीय टे ट बँक क कण

भवन शाखेत जमा क न याबाबची पावती इमारत शाखेकडे सादर करणे आव यक राहील.
14

बचतधाम िव ामगृहाचे क

आर णापोटी जमा र कम व पावती पु तक याचा ताळमेळ होणे

आव यक आहे. जर िहशोबात फरक िनदशनास आला तर कमी असणा या र कमेचा भरणा
संबंिधत एज सीधारकास (दरप कधारकास) या काय लयाकडे करणे बंधनकारक राहील.
15

साफसफाई या कामा या अनुषंगाने बचतधाम इमारतीमधील सव क , सभागृह, जीने, हरांडे,
टे रेस, साधनगृह व इमारती सभोवतालचा सव पिरसर रोजचे रोज व छ करणे व झाडांना पाणी
घालणे आव यक राहील.

16

सुर ार क यांनी बचतधाम िव ामगृहात येणा या वाहनांची न द संबंधीत न दवहीत घेणे, वाहन
पाक गचे यव थापन करणे व िव ामगृहा या सुरि तते या
राहील.

17

येक मिह यात केले या कामाची एकि त चेकिल ट दे यकासोबत जोडू न या काय लयास सादर

करणे आव यक राहील व यानुसार झाले या कामाची तपासणी क न संबध
ं ीत मिह याचे देयक
(शासकीय िनयमानुसार TDS र कम वजा क न)
धनादे शा दारे अदा कर यात येईल.

18

या पुढील मिह या या 15 तारखेपयत

व तू व सेवाकर अिधिनयमानु सार, यश वी दरप कधारकास िनयमानुसार अनु य
े व तू व सेवा
कर (GST)
लागेल.

19

टीने कामकाज पाहणे आव यक

येक मिह यास भरावा लागेल व याबाबतचा पुरावा या काय लयास सादर करावा

बचतधाम िव ामगृहा या मालम च
े े कोण याही व पाचे आ थक नुकसान झा यास याची सव वी

जबाबदारी दरप कधारकाची राहील व अशी नुकसान भरपाई एक मिह या या आत क न दे णे
बंधनकारक राहील.

20

उ त सेवांबाबत दरप कधारकाने नेमले या य त बाबत भिव यात काही अपघात, िजिवतहानी

झा यास याची जबाबदारी या काय लयाची राहणार नाही. तसेच याबाबत दरप कधारक व
संबिं धत य तीस कोण याही कारचा दावा करता येणार नाही.

21

दरप कधारकाने या काय लयाकडू न कळिव यात आले या कालावधीत, वरील सव िनयम व अटी
मा य अस याबाबत

पये 100/- या बॉ ड पेपरवर लेखी करारनामा क न या काय लयास सादर

करावा. त नंतर संबंधीत दरप कधारकास या काय लयाकडू न काय रंभ आदेश दे यात येईल.
ही/-

RATE QUOTATION
As per QUOTATION NOTICE No.GAD/DESK-1/BUILDING/BACHATDHAMMAINTAINANCE/2022
Date 04.03.2022 For Bachatdham Rest House,
CBD Belapur, Navi Mumbai

NAME OF THE AGENCY :Full Address :Mobile No. :E-mail Id :-

Sr.
No.
1

Type of
Manpower
2

Expected
Gross Salary
Per Person
Per Month
(In Rupees)

Necessary
Staff

(In Numbers)
3

1

Housekeeper (M)

3

2

Security Guard (M)

2

3

Manager (M)

2

4

Total Salary
Per Month
(Col. 3x4)
(In Rupees)
5

GST Charges (18%)
Material Charges
Per Month

Total Payable Amount
* TDS amount (CGST+SGST) as per current Government declared rate will be deducted from total
payable amount.

Name and Signature of Applicant

