




डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगहृ तिवााह भत्ता योजिेंिगाि िोंदणीकृि संस्ांिा वसतिगहृ  

चालववण्यासाठी देणेबाबि अटी व शिी खालील प्रमाणे आहेि. 
०१. अर्ज करणारी संस्था ही म ंबई विश्िस्त कायदा,१९५० ककंिा संस्था नोंदणी कायदा,१८६० अंतर्जत नोंदणीकृत  

असािी. 
०२. अशा संस्थेचे ककमान मार्ील ०३ िर्षे लेखापररक्षण पूणज असणे आिश्यक आहे. 
०३. जर्ल्हा म ख्यालयाच्या ठिकाणी कायजरत असणा-या संस्थांना प्राध्यान्य देण्यात येईल. 
०४. एकापेक्षा अनेक संस्थांची मार्णी आल्यास अन भिी ि र्ास्त क्षमता असणा-याना देण्यात येईल. 
०५. सदरच्या संस्थेला म लांच्या िसततर्हृासािी ०१ रेक्टर, २४ तासाचे मयाजदेमध्ये ०३ स रक्षारक्षक, ०३ जस्िपर तसेच 

म लींच्या िसततर्हृासािी ०१ मठहला रेक्टर, २४ तासाचे मयाजदेमध्ये ०३ स रक्षारक्षक, ०१ ड्राय ि ०१ िेट मठहला 
जस्िपर इतका ककमान कमजचारी िर्ज प रिािा लार्णार आहे.  

०६. सिज शौचालयाची, कॉमन िॉशशरं् एररया यांची स्िच्छता ठदिसात न ०२ िेळा (सकाळी ि संध्याकाळी) कराियाची 
आहे 

०७. विद्यार्थयाांच्या सिज खोल्या, रेक्टर रूम ि इतर खोल्या यांची स्िच्छता ठदिसात न एकादा सकाळी ०९ चे आत 
कराियाची आहे. 

०८. म ख्य कॉरीडॉर, इतर कॉरीडॉर, सेंट्रल कोटज याडज ठदिसात न एकदा स्िच्छ कराियाचे आहेत. सिज मर्ल्यािरील 
ओपन स्पेस रोर्च्या रोर् साफ करून िेिणे. 

०९. सिज शौचालयातील शौचालय आसन, िॉश बेसीन, मीरर ि इतर भांडे रोर्च्या रोर् ध त न स्िच्छ करणे. 
१०. रोर्च्या रोर् िसततर्हृातील कचरा पेटी ररकामी करणे. 
११. शौचालयातील कचरा पेटीत रोर्च्या रोर् िेळोिेळी ररकामी करणे.  

१२. आििडयात न एकदा िसततर्हृातील सिज िॉल, खखडक्या ि फॅन्स स्िच्छ करणे. 
१३. आििडयात न एकदा इमारतीमधील सिज रेलींग्स स्िच्छ करणे. स्टेअरकेसेस स्िच्छ करणे, शसलींर् स्िच्छ करणे, 

आखण शभतंी िरील र्ाळेर्ळमटे काढणे.  

१४. सिज खखडक्या दरिारे् आििडयात न एकदा स्िच्छ कराियाचे आहेत. 
१५. महाराष्ट्ट्र शासन उच्च ि तंत्र शशक्षण विभार् शासन तनणजय क्रमांक संककणज-२०१८/प्र.क्र.२४९/१८/तांशश-४ ठदनांक 

१३ र् लै २०१८ मधील सिजसाधारण कायजपध्दती ि तनयमांचे पालन करणे आिश्यक आहे. 
१६. ठदनांक १३ र् लै २०१८ च्या शासन तनणजयान सार िसततर्हृाचे कामकार् व्यिजस्थतररत्या चाल राहण्यासािी मा. 

जर्ल्हाधधकारी यांना आिश्यक िाटतील अशा अटी ि शती करारनाम्यामध्ये समाविष्ट्ट करण्याची म भा राहील. 
१७. स विधांबाबत कोणत्याही तकारी प्राप्त झाल्यास संस्थेशी केलेला करारनामा रदद करण्याचे अधधकार 

मा.जर्ल्हाधधकारी यांना राहतील.  

    उपरोक्त सिज अटी ि शती मान्य असल्याचे स्ियंघोर्षणापत्र संबंधीत संस्थेने लेखी द्यािे लार्ेल.  

१८. िसततर्हृ नम ना अर्ज कायाजलयातून घेऊन तो भरून सीलबंद पाकीटात सादर करण्यात यािा. 
 



डॉ. पंजाबराव देशमुख वसतिगहृ तिवााह भत्ता योजिेंिगाि 

वसतिगहृ चालववण्यासाठी िोंदणीकृि संस्ांिी भरावयाचा अजा 
१ संस्थेचे पूणज नाि: 
२ संस्थेचा कायमचा पत्ता: 
३. संस्थेचा दरूध्िनी क्रमांक ि ईमेल: 
४. संस्थेचा नोंदणी क्रमांक: 
५. संस्थेचा पॅन क्रमांक - छायांककत प्रत र्ोडािी: 
६. संस्था कधीपासून कायजरत आहे: 
७. संस्थेचे म ख्यालय कोिे आहे - 
८. िसतीर्हृ चालविण्याचा अन भि आहे काय? 
९. संस्थेचा विविध क्षेत्रातील एकूण अन भूि (िर्षे ि महीने)  
१०.संस्थेचे र्ीएसटी नोंदणी झाली आहे काय - असल्यास प्रमाणपत्र र्ोडािे. 
११. संस्थेच्या संचालक मंडळाबाबतची माठहती 
अ) संस्था संचालकाचे नाि: 
ब) संचालक मंडळातील एकूण सभासद संख्या:  
क) संस्थेचा कोणत्या क्षेत्रातील अन भि आहे त्याबाबतची माठहती 
ड) इतर 
 
ठदनांक:                संचालकाची स्िाक्षरी ि नाि 
ठिकाण:               संस्थेचा शशक्का 
 
सोबत र्ोडाियाची कार्दपते्र - 
१) संस्था नोंदणी प्रमाणपत्राची प्रत.  
२) संस्थेच्या संचालक मंडळाची यादी. 
३) संस्थेचा मार्ील तीन िर्षाजचा लेखापरीक्षण अहिाल प्रमाणपते्र.  
४) संस्थेचे विविध क्षेत्रातील अन भि प्रमाणपत्र. 
 
ठटप:  १) अर्ज ि आिश्यक कार्दपत्र मोहरबंद लखोट्यामध्येच (Sealed Envelope) र्मा करािीत. 

२) िसततर्हृ प्रिेश तनयम अटी ि शती शासन तनणजय उच्च ि तंत्रशशक्षण विभार्, शासन तनणजय क्र. सकंीणज-२०१८/प्रक्र 
२४९/तांशी-४ ठद.१३/०७/२०१८ न सार लारू् राहतील.  
3) उच्च ि ततं्रशशक्षण विभार्, शासन तनणजय क्र. संकीणज-२०१८/प्रक्र २४९/ताशी-४ ठद १०/०८/२०१८ मधील पररशशष्ट्ट-
अ(१)अन्िये शासकीय / स्थातनक संस्था / मंडळ याच्या ताब्यातील इमारत र्ी संस्था िसततर्हृ चालविण्यासािी घेईल 
त्या नोंदणीकृत संस्थेने िसततर्हृाच्या दैनठदन व्यिस्थापनासािी िसततर्हृ िाडजन, स रक्षा रक्षक, सफाई कमजचारी तथा 
अन्य कमजचारी स्ितःच्या खचाजतूनकंत्राटी तत्िािर तनय क्त करणे आिश्यक राहील ि या करीता शासनाकडून कोणतेही 
अन दान ठदले र्ाणार नाही, याची नोंद घ्यािी. 



 

सवयंघोषणापत्र 

 
प्रमाखणत करण्यात येते की, शासकीय तंत्रतनकेतन, प णे  यांनी िसततर्हृ चालविण्याविर्षयी घालून ठदलेल्या 

अटी ि शती मी/आम्ही िाचल्या असून मला/आम्हाला हा िेका शमळाल्यास तनविदेतील ि करारातील अटी ि 
शतींची पूतजता करण्याची र्बाबदारी माझ्यािर/आमच्यािर असून त्या माझ्यािर/आमच्यािर बंधनकारक राहतील, 

िरील अटी ि शतींचा र्र माझ्या आमच्या कडून भंर् झाला तर माझी / आमची अनामत रक्कम र्प्त 
करण्याचा अधधकार  प्राचायज, शासकीय तंत्रतनकेतन, प णे  यांना राहील. तसेच त्याम ळे झालेल्या न कसानीची 
भरपाई देखील करण्यास मी / आम्ही र्बाबदार असू. तसेच िेक्याच्या कालािधीत सेिा अंतर्जत कामर्ाराकडून 
िसततर्हृाच्या कोणत्याही मालमते्तचे न कसान झाल्यास ककंिा तसे िेक्याचा कालािधी संपल्यानंतर लक्षात 
आल्यास तसेच शासकीय तनयमांचे / कायद्याचे पालन न झाल्यास त्याची भरपाई करण्याची र्बाबदारी माझी 
/आमची राहील. 
 

ठिकाण :                                     तनविदा धारकाचे नाि ि सही__________________________ 

ठदनांक :             पत्ता:    ____________________________________________________ 

                                                             _________________________________________             

                                                   द रध्िनी/ मोबाईल क्रमांक: 

 

 

नोट: स्ितःच्या लेटरहेड िर स्ियंघोर्षणापत्र  टाईप  करून घ्यािे. 
      

       

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    


