
�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका, �पंपर� – ४११ ०१८ 

आरो�य �वभाग 

- जा�हर िनवेदन Ð 

 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका  े!ात ६४ $भागांम%ये कचरा अलगीकरणबाबत (वग*करण) जनजागरण 

मो�हम राब�वणे तसेच ६ $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर ‘ शु/य कचरा $भाग ’ $क0प राब�वणेसाठ2 इ4छुक 

सं6थांनी $6ताव सादर करणे बाबत 

घनकचरा (9यव6थापन व हाताळणी) िनयम २००० व अ/य लागू $चिलत िनयम / कायदे / माग=दश=क त,वे 

यास अनुस>न �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका काय= े!ात ६४ $भागाम%ये कचरा अलगीकरणाबाबत 

(वग*करण) जनजागरण मो�हम राब�वणे तसेच ६ $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर ‘शु/य कचरा $भाग ’ 

$क0प राब�वणे �वचारािधन आहे. यासाठ2 खाजगी लोकसहभाग / साव=जिनक भागीदार� त,वावर (Public 

Private Partnership) मुंबई �वB6त सं6था अिधिनयम १९५० अथवा कंपनी कायदा १९५६ (कलम २५) नुसार 

नEदणीकृत व घनकचरा 9यव6थापन  या  े!ात काय=रत असणा-या अनुभवी / नामां�कत सं6था खाजगी 

कंप/यां4या आिथ=क सहकाया=ने अंमलात आणGयायो�य तं!Hानाचा अवलंब क>न $क0प राब�वणेसाठ2 

$6ताव माग�वणेत येत आहेत.  

$क0पाची पाB=भूमीः$क0पाची पाB=भूमीः$क0पाची पाB=भूमीः$क0पाची पाB=भूमीः-     

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका ह� मुंबई $ांितक महानगरपािलका अिधिनयम १९४९  (स%याचा 

महाराJ महानगरपािलका अिधिनयम) नुसार अK6त,वात आलेली शहरातील नागLरकांना नागर� सु�वधा 

पुर�वणेची जबाबदार� असलेली 6थािनक 6वराMय सं6था आहे. याम%ये घनकचरा संकलन, वाहतूक व अंितम 

�व0हेवाट लावणेची जबाबदार� महापािलकेची आहे. स%या महानगरपािलका संकिलत केले0या कच-याची 

$OPया कQ Rावर �व0हेवाट लावीत आहे. महापािलकेस कQ R शासनाचे जवाहरलाल नेह> राJीय शहर� पुन>,थान जवाहरलाल नेह> राJीय शहर� पुन>,थान जवाहरलाल नेह> राJीय शहर� पुन>,थान जवाहरलाल नेह> राJीय शहर� पुन>,थान 

अिभयानअिभयानअिभयानअिभयान (जे.एन.एन.यु.आर.एम.) योजेनQतग=त घनकचरा 9यव6थापनासाठ2 उपलUद िनधीतून घरोघरचा कचरा 

गोळा करGयासाठ2 Tata Ace वाहने उपलUध झालेली आहेत, तसेच ओला व सुका कचरा वग*कृत ठेवGयासाठ2 

७ िलटर  मते4या $ित कुटंुब २ YलाK6टक बाद0या देणे कामी िनधी उपलUध झाला आहे. 

घनकचरा (9यव6थापन व हाताळणी) िनयम २००० नुसार िनिम=ती 6तरावर कच-याचे ओला व सुका 

असे यो�य $कारे अलगीकरण करणे यासाठ2 मोZया 6व>पात नागLरकांम%ये जनजागरण होणे आव[यक 

आहे. जेणे क\न अलगीकरण केले0या कच-यावर आव[यक $�Oया व �व0हेवाट लावणे महापािलकेस सोयीचे 

होईल. पुन=वापरयो�य कच-यापासून मु0यिनिम=ती, कचरा वाहतुक व $OPया यावर�ल खचा=त बचत व स%याचे 

कचरा डेपोचा अिधक काळासाठ2 वापर करणे श]य होईल.        

 

कामाचे 6व>प व 9या^ी कामाचे 6व>प व 9या^ी कामाचे 6व>प व 9या^ी कामाचे 6व>प व 9या^ी (६४ ६४ ६४ ६४ $भागाम%ये कचरा अलगीकरणबाबत $भागाम%ये कचरा अलगीकरणबाबत $भागाम%ये कचरा अलगीकरणबाबत $भागाम%ये कचरा अलगीकरणबाबत (वग*करणवग*करणवग*करणवग*करण) जनजागरण मो�हम राब�वणे जनजागरण मो�हम राब�वणे जनजागरण मो�हम राब�वणे जनजागरण मो�हम राब�वणे 

तसेच तसेच तसेच तसेच ६ ६ ६ ६ $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर ‘ शु/य शु/य शु/य शु/य कचरा $भागकचरा $भागकचरा $भागकचरा $भाग ’    $क0प राब�वणे$क0प राब�वणे$क0प राब�वणे$क0प राब�वणे.  

 

१. �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका  े!ात दैनं�दन िनमा=ण होणा-या कच-याचे िनिम=ती 6तरावर ओला व 

सुका असे अलगीकरण (वग*करण) व म.न.पा. ने उपलUध केले0या 9यव6थेमधुन दारादोरचा कचरा 

संकलन याबाबत �व�वध $चार व $सार मा%यमांचा वापर क\न नागLरकांम%ये जाग>कता िनमा=ण 

करणे. 

२. ‘शु/य कचरा $भाग’ $क0पातील ६ $भागांम%ये िनिम=ती 6तराव>न कच-याचे ओला व सुका असे १००% 

अलगीकरण (वग*करण) करGयास नागLरकांना जागतृ क\न तशी प`ती �वकिसत करGयास /उभारGयास 

पािलकेला मदत करणे. 

३. नागLरकांम%ये पुन=वापरास यो�य कचरा िमb 6व>पात न देणे. तदज/य / उप-पदाथ= cहणून कच-याचे 

मु0य इ.बाबत मा�हतीdारे जाग>कता आणणे . 

४. दैनं�दन कच-याचे १०० % संकलन 9यव6था स म करGयासाठ2 महापािलकेस मदत करणे. 

५. दारोदारचा गोळा केलेला कचरा वाहतुक करणेची (Secondary Collection) यं!णा अिधक स म 

करणेबाबत महापािलकेस मदत करणे. 

६. ओ0या कच-याची कंपोeींग, बायोगॅस िनिम=ती या व त,सम $क0पाdारे $भाग/सोसायट� 6तरावर 

�व0हेवाट लावGयास नागLरकांना $ो,सा�हत करणे. 

७. सु]या कच-याचे जा6तीत जा6त पुन=वापरातुन मु0यवध=न करGयाचे $क0प वॉड= 6तरावर राब�वGयास 

पािलकेला व इतर सं6था/संघटनांना माग=दश=न करणे. 

८. पुन=वापरास अयो�य अशा कच-याची कचरा डेपो येथे म%यवत* $OPया कQ Rात �व0हेवाट लावली जाते. हा 

कचरा कमी करGयाचा $यh करणे. जेणेक>न कचरा डेपो येथे भुभरण / $OPया कQ Rात कमीत कमी 

कचरा पाठ�वला जावून कचरा डेपोची स%याची जागा जा6तीत जा6त �दवस वापरली जावू शकेल 



िनवड�चे िनकषिनवड�चे िनकषिनवड�चे िनकषिनवड�चे िनकष 

अज=दार सं6था खालील िनकष पुण= कर�त असली पा�हज.े 

१. अज=दार सं6था मुंबई �वB6त सं6था अिधिनयम १९५० अथवा कंपनी कायदा १९५६ ( कलम २५ ) 

अथवा नवीन कंपनी कायदा कलम ८ नुसार अथवा सहकार कायjा अंतग=त नEदणीकृत असणे आव[यक 

आहे.  

अज=दार सं6था यांना या कामासाठ2 �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका, �पंपर� Ð ४११ ०१८ आरो�य मुkय 

काय=लयाकडे �दनांक   २५/८/२०१४ पयlत ई-टQडLरंग अंतग=त नEदणी करणे आव[यक आहे. Mयांनी ई-

टQडLरंग अंतग=त अशी नEदणी केली आहे अशा सं6थांनाच Digital Key  देणेत येईल व तेच याकामी 

$6ताव सादर क> शकतील.  

२. कमीत कमी कमीत कमी कमीत कमी कमीत कमी १० १० १० १० लाख लोकसंkया असले0या आKण �कमान लाख लोकसंkया असले0या आKण �कमान लाख लोकसंkया असले0या आKण �कमान लाख लोकसंkया असले0या आKण �कमान ५० ५० ५० ५० लाख >पये �कमतीचा कचरा लाख >पये �कमतीचा कचरा लाख >पये �कमतीचा कचरा लाख >पये �कमतीचा कचरा 

9यव6थापनाचा जनजागरण $क0प राब�वGयाचा को9यव6थापनाचा जनजागरण $क0प राब�वGयाचा को9यव6थापनाचा जनजागरण $क0प राब�वGयाचा को9यव6थापनाचा जनजागरण $क0प राब�वGयाचा कोण,याह� महानगरपािलकेसोबतचा कामाचाण,याह� महानगरपािलकेसोबतचा कामाचाण,याह� महानगरपािलकेसोबतचा कामाचाण,याह� महानगरपािलकेसोबतचा कामाचा अनुभव 

असणा-या खाजगी / सहकार� / सामाKजक इ4छुक सं6था ,यांचे $6ताव सादर क> शकतील.  

३. शु/य कचरा वॉड= $क0प राब�वGयासाठ2 सी.एस.आर. (Corporate Social Responsibility) 4या मा%यमातुन 

िनधी उभारणेचा अनुभव असणा-या व �वकQ R�करणाdारे घनकचरा 9यव6थापनाचा अनुभव असणा-या 

सं6थाना $ाधा/य देGयात येईल. याकामाचे 9यव6थापनासाठ2 आययाकामाचे 9यव6थापनासाठ2 आययाकामाचे 9यव6थापनासाठ2 आययाकामाचे 9यव6थापनासाठ2 आय.एसएसएसएस.ओओओओ. मानांकन $ा^ असणामानांकन $ा^ असणामानांकन $ा^ असणामानांकन $ा^ असणा-या या या या 

सं6थांना $ाधा/य देणेत येईलसं6थांना $ाधा/य देणेत येईलसं6थांना $ाधा/य देणेत येईलसं6थांना $ाधा/य देणेत येईल. 

४. �पंपर� िचंचवड महापािलके4या $,येक $भाग काया=लय  े!ातील १ या $माणे ६ िनवडणूक $भागांम%ये 

$ायोजक उपलUध क>न ‘शु/य कचरा वॉड=शु/य कचरा वॉड=शु/य कचरा वॉड=शु/य कचरा वॉड=’ $क0प राब�वGयास इ4छुक असले0या सं6था $6ताव सादर 

क> शकतील. 

५. अज=दार सं6थेची मािगल ३ वषा=ची सरासर� वा�ष=क उलाढाल �कमान र�कमान र�कमान र�कमान र.>>>>. २५ २५ २५ २५ लाख इतकPलाख इतकPलाख इतकPलाख इतकP असली 

पाह�ज.े तसे लेखा पLर णाचे अहवाल सादर करावेत.  

६. संपुण= $6तावाची मा�हती/कागदप!े म.न.पा. चे www.pcmcindia.gov.in या वेबसाईटव>न डाऊनलोड 

करता येतील. 

७. $6तावासोबत (1) सं6था नEदणी $माणप!, (2) मािगल ितन वषा=चा लेखा पLर ण अहवाल, (3) पॅन काड=, 

(4) सं6थेची घटना व काय=कार� मंडळ मा�हती $त (5) कचरा 9यव6थपनातील कामाचे अनुभवाबाबतचे 

कमाल ४ पानंम%ये स�व6तर मा�हती, याम%ये कामाचे �ठकाण, $क0पाचे नांव, $क0पाचा कालावधी, 

$क0पाची �कंमत, याकामी उपलUध केलेले मनुoयबळ, वापरणेत आलेली काय=प`ती, $क0पाचे मुkय 

9यpP ( Key Person ) यांचे अनुभवाबाबत मा�हती (बायोडाटा) इ. कागदप! पी.ड�.एफ. क>न ऑनलाईन 

सादर करावीत. जी कागदप!े ऑनलाईन सादर करणे श]य नाह� ती िन�वदा भरतेवळे� आरो�य मुkय 

काया=लय, �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका, �पंपर� – ४११ ०१८ येथे बंद पाकPटाम%ये सादर करावीत.   

८. $6तावासोबत र.> ३०००/- फॉम= फP व र.>. १ लाख बयाणा र]कम cहणून ऑनलाईन बॅ�कंग dारे जमा 

करावी लागेल. Mया सं6थेचा $6ताव K6वकारणेत येवून याकामी िनवड करणेत येईल. ,या सं6थेस 

सदरचे काम देणेत येईल ,यांना >. ५ लाख र]कम अनामत cहणून भरावी लागेल.  

९. कामाबाबत म.न.पा. सोबत सामंज6य करार ( Memorandum Of Understanding ) करावा लागेल. 

१०. $6ताव “�पंपर� िचंचवड शहरात �पंपर� िचंचवड शहरात �पंपर� िचंचवड शहरात �पंपर� िचंचवड शहरात ६४ ६४ ६४ ६४ िनवडणूक $भागांम%ये कचरा अलगीकरिनवडणूक $भागांम%ये कचरा अलगीकरिनवडणूक $भागांम%ये कचरा अलगीकरिनवडणूक $भागांम%ये कचरा अलगीकरणबाबत णबाबत णबाबत णबाबत (वग*करणवग*करणवग*करणवग*करण) 

जनजागरण मो�हम राब�वणे तसेच जनजागरण मो�हम राब�वणे तसेच जनजागरण मो�हम राब�वणे तसेच जनजागरण मो�हम राब�वणे तसेच ६ ६ ६ ६ $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर शु/य कचरा वॉड= $क0प $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर शु/य कचरा वॉड= $क0प $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर शु/य कचरा वॉड= $क0प $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर शु/य कचरा वॉड= $क0प 

राब�वणेराब�वणेराब�वणेराब�वणे” असे 6पe नमुद क>न ई-टQडLरंग प`तीने मा. आयुp, �पंपर� िचचंवड महानगरपािलका, �पंपर�–

४११०१८ यांचे नांवे �दनांक .५/९/२०१४ द.ु ३.०० वा. पयlत सादर करावेत. याम%ये ९ म�हने कालावधीसाठ2 

कामाचे िनयोजन याबाबत स�व6तर मा�हती व आव[यक खचा=चा स�व6तर तपिशल सादर करावा.  

११. या $क0पाबाबत4या अट�ंम%ये बदल करGयाचे, कोणतेह� $6ताव K6वकारणेचे अथवा नाकारGयाचे तसेच 

यो�य सं6थेची िनवड करGयाचे सवा=िधकार मा. आयुp, �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका यांनी राखून 

ठेवले आहेत. 

१२. अिधक मा�हतीसाठ2 संपक=  – आरो�य काय=कार� अिधकार� �पंपर�  िचंचवड महानगरपािलका, �पंपर�, पुणे – 

४११ ०१८  (फॅ]स – ०२०-२७४२५६००, दरु%वनी O. ०२०-६७३३३३३३) 

E mail – healthho@pcmcindia.gov.in  

                सह�/- 

आयुp 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

�पंपर� – ४११ ०१८ 

 

 

 



�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका, �पंपर� – ४११ ०१८ 

आरो�य �वभाग 

- जा�हर िनवेदन - 

 

घनकचरा ( 9यव6थापन व हाताळणी ) िनयम २००० व अ/य लागू $चिलत िनयम / कायदे / माग=दश=क त,वे 

यास अनुस>न �पंपर� िचंचवड महानगरपािलका काय= े!ात ६४ $भागाम%ये कचरा अलगीकरणबाबत 

(वग*करण) जनजागरण मो�हम राब�वणे तसेच ६ $भागांम%ये $ायोिगक त,वावर ‘ शु/य कचरा $भाग ’ 

$क0प राब�वणे �वचारािधन आहे. यासाठ2 खाजगी लोकसहभाग / साव=जिनक भागीदार� त,वावर ( Public 

Private Partnership ) मुंबई �वB6त सं6था अिधिनयम १९५० अथवा कंपनी कायदा १९५६ ( कलम २५ ) 

अथवा नवीन कंपनी कायदा कलम ८ अथवा सहकार कायjा अंतग=त नEदणीकृत व घनकचरा 9यव6थापन 

या  े!ात काय=रत असणा-या अनुभवी / नामां�कत सं6था खाजगी कंप/यां4या आिथ=क सहकाया=ने अंमलात 

आणGयायो�य तं!Hानाचा अवलंब क>न $क0प राब�वणेसाठ2 $6ताव माग�वणेत येत आहेत. सदरचे $6ताव 

ई-टQडLरंग प`तीने सादर करावयाचे असून �पंपर� िचचंवड महानगरपािलके4या आरो�य �वभागाकडे ई-टQडLरंग 

नEदणीकृत सं6था व अ/य आव[यक बाबींची पुत=ता करणा-या सं6था यांनी मा. आयुp, �पंपर� िचचंवड 

महानगरपािलका, �पंपर� – ४११ ०१८ यांचे नांवे �दनांक  ०५/०९/२०१४ द.ु ३.०० वा. पयlत $6ताव सादर 

करावेत. 

सदरचे $क0प $6तावा संदभा=तील सव= मा�हती अट� व शत* , कागदप!े �पंपर� िचंचवड 

महानगरपािलके4या www.pcmcindia.gov.in  या वेबसाईटव>न डाऊनलोड करता येतील. 

 

 
      सह�/- 

आयुp 

�पंपर� िचंचवड महानगरपािलका 

�पंपर� – ४११ ०१८ 

 

 

 

 Oमांक :  आ.मु.का./२/का�व/५३६/२०१४ 

 �दनांक :   १२/०८/२०१४ 

 

 

 


