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नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ात रस्त्यावर राहणा-या बालकांचे सव�क्षण करावयाचे आहे.

जेणेक�न बालकांच्या पुनर्वसनासाठी िवशेष कृती दलाच्या माध्यमातुन उपाय योजना करण्यात

येणार आहेत.

नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ातील सव्ह�क्षण करणेकरीता स्वयंसेवी संस्थाकडून

ऑफलाईन �स्ताव मागिवण्यात येत आहेत.
अ.�.
1.

तपिशल

नािशक महानगरपािलका कायर्क्षे�ात रस्त्यावर राहणा-या बालकांचे सव�क्षण
करणे.

अटी व शत� :1)
2)

संस्था ही नािशक िव�स्थ अिधिनयम १९५० व सावर्जिनक संस्था नोंदणी अिधिनयम १८६०

अतंगर्त िंकवा यथा�स्थत �चिलत काय�ाने नोंदणीकृत संस्था असावी.

सदर संस्था नािशक महानगरपािलका क्षे�ातील असल्यास �ाधान्य देण्यात येईल.संस्थेने

केलेल्या कामाचा अहवाल (अनुभव) अज� सोबत सादर करणे आवश्यक राहील.

3) संस्थेतील कायर्रत कमर्चा-यांची सिवस्तर यादी अज�सोबत सादर करणे बंधनकारक राहील.

4)

सव्ह�क्षणाकरीता येणा-या खच�चा तपिशल संस्थेने मु�ेिनहाय सादर करणे आवश्यक आहे.

संस्थेने सादर केलेल्या सव�क्षण अहवालानुसार त्यांना देयक अदा करण्यात येईल. �थम
सव�क्षण अहवाल सादर केल्यानंतर एकुण खच�च्या ३०% रक्कम �ीतीय सव�क्षण अहवाल
सादर केल्यानंतर ३०% व पुणर् सव�क्षण केलेल्या कामाचा अहवाल सादर केल्यानंतर उवर्रीत
४० % देयक संस्थेस अदा करण्यात येईल.

5) अज�सोबत जोडण्यात आलेले कागदप�े स्वाक्षांिकत (self Attested) केलेली असावी.
6)

अजर्दार संस्थेस सलग 03 वष�चे लेखा पिरक्षण अहवाल (Audit Report) सादर करणे

आवश्यक राहील.

7) संस्थेस सव�क्षणाचे काम िदलेल्या मुदतीत करणे बंधनकारक राहील.
8)

स्वारस्याची अिभव्यक्ती सुचनेस अनुस�न दाखल झालेले �स्ताव अंशत: अथवा पुणर्पणे

स्वीकारणे अथवा नाकारण्याचे अिधकार मा.आयुक्तांना अथवा त्यांनी �ािधकृत केलेल्या
अिधका-यांना असतील.

9) सव�क्षण करतांना मुलांचे नाव, िंलग, िशक्षण, अनाथ, एक पालक, �व्दपालक, िशक्षण व्यवसाय,

आरोग्य, आजार, िनवास इत्यादी बाबी तसेच या व्यितिरक्त इतर आवश्यक बाबींचा समावेश
क�न सव्ह�क्षण करणे.

वरील अटी व शत� पुणर् करणा-या इच्छुक संस्थानी िदनांक 21/08/2018 पय�त दुपारी

3.00 वाजेपावेतो उपआयुक्त (समाजकल्याण) यांचे काय�लय, तळमजला, राजीवगांधी भवन,

शरणपुर रोड, नािशक महानगरपािलका, नािशक येथे आपले �स्ताव सादर करावे. उशीरा
सादर केलेल्या �स्तावांचा िवचार केला जाणार नाही.
िठकाण - नािशक

िदनांक -31/07/2018

Sd/उपआयुक्त (समाजकल्याण)
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