
 

कँटीन िनिवदा मािहती  

 

 

 

सच प रसर व णालया  साठी कँटीन सेवा पुरव या क रता नामां कत कंपनी/ सं था / ि गत / 
मालक  ित ान ारे िनिवदा मागव यात येत आह.े सोबत जोडलेला िनिवदेचा अज भ न आव यक  
कागद प ा सिहत खालील दले या प यावर पो टानी पाठवा ा, ईमेल करा ा कवा वतः आणून 

ा ा..  
सच कँटीन करार आिण करार अटी 

(कॅ टीन सेवा देणा-याला ऑपरेटर हटले आह)े 

कँटीन सवेाः 

१) ना ता, चहा, कॉफ , सरबत, गरजेनुसार अ य पदाथ.  

२) थाली - दपुारचे जेवण 

3) दनैं दन गरजेचे सामान 

४) वगळलेले पदाथ: 

- नॉन वेज 
- नशेचे   पदाथ 

5) ाहकः  ण, नातेवाईक, पा णे, वयंसेवक, कामगार, गे ट आिण सच टाफ 

6) कॅ पस म ये एक वषात साधारणतः १,००,००० लोकांची ये - जा असते. 

वेळः 

- दररोज, आठव ातून ७ दवस 

- सकाळी ७.३० ते रा ी ७.०० पयत (िशिबर दर यान वेळेत बदल कराव लागू शकतो व रा ीचे 
जेवण दणेार अस यास ९.०० पयत) 



 

िनयम : 

१) दर : 

- ऑपरेटरने वाजवी आिण परवडणारे दर लागू केले पािहजेत. 
- ऑपरेटर वाजवी मयादते दरांम ये सुधारणा क  शकतात. 
- ऑपरेटरने ऑफर केले या िविवध सेवांसाठी दर यादी सामाियक करावी. जर गडिचरोलीम ये 

ऑपरेटरची िव मान कॅ टीन असेल तर ही दर यादी गडिचरोलीतील दर यादीशी जुळली 
पािहजे. 

- िबलाची मागणी करणा  या ाहकाला िबल ावे लागेल . 

२) व छता : 

- यो य व छता राखली पािहजे. 
- व छतेसाठी चेकिल ट असली पािहजे जी दररोज, सा ािहक आिण मािसक आधारावर 

वापरली जावी. 
- मालक (सच)  व छता तपास याचा अिधकार राखून ठेवतो 
- ऑपरेटरने मा या, लहान लहान कड े याबाबत बचाव कर यासाठी यो य ती पावले 

उचलावीत. 

३) एफडीए, कॅ टीन न दणी वगैरे सव आव यक परवान या घे याची जबाबदारी ऑपरेटर ची राहील.  

४) वीज  : 

- मािसक िबल ऑपरेटर ारे देय राहील. 
- MSEDL पुरवठा खंिडत असेल ते हा सच (वीज सौर / जनरेटर) पुरवेल. याचे िबल वतं पणे 

आकारले जाईल. 
- सचने दान केलेले िवजेचे दर सं थे या एकूण दर आिण धोरणानुसार वा षक पुनरावृ ी या 

अधीन असतील.  

५) प टंग: 

- सच आव यकतेनुसार सच या िनयिमत प टंग ो ामनुसार कॅ टीन ला सु ा सेवा दान 
करेल. 

- ऑपरेटर या िवनंतीवर आधा रत सच प टंग ची आव यकता  ठरवेल. 

६) सुर ाः 

- कॅ पस सुर ेचा भाग हणून एकंदर सुर ा सच ारे पुरिव यात येईल. वेगळी सुर ा नसेल. 
- कॅ टीन प रसराची िविश  सुर ा ही ऑपरेटरची जबाबदारी असेल. 
- कॅ टीन म ये काम करणा  या सव कमचा  यांची व यां याबाबतीतील सव जोखीमांची 

जबाबदारी ही सव वी ऑपरेटर ची राहील.  



७) कमचारी वगाचे िनकषः 

- कमचा  यांनी तंबाखू, अ कोहोल इ यादी कोण याही सनाधीन पदाथाचे सेवन क  नये. 

- कमचारी सच या लिगक छळा या त ारीचे िनवारण धोरण पाळतील. 
- कमचारी ण, नातेवाईक कंवा कमचा  यांशी वागताना अ यंत सजगता व सुसंवाद राखतील. 

- कोण याही बालमजुरीसाठी नोकरी दऊे नये. 
- कमचा  यांनी नेहमी युिनफॉम घातला पािहजे. 
- कमचा  यांनी सव  वैयि क व छता राखली पािहजे. 
- कोण याही सं मक आजारासाठी टाफला तपासणी करावी लागू शकते. 

८) कचरा व थापन: 

- ऑपरेटरला कच  याचे स ीय आिण अजैिवक म ये िवभागणी करणे आव यक असेल 
- सच कचरा िव हवेाट लाव यासाठी साइट दान करेल. 

९) भाड ेव िस यु रटी िडपॉिझट (SD) 

- िस यु रटी हणून . ५०,०००/- सच कडे िडपॉिझट भरावे लागेल. (मुदत / करार 

संप यानंतर कोण याही ाजा िशवाय ते परत केले जाईल) 
- सच डाय नंग म म ये फ नचर सुिवधा दान करेल. (gas, शेगडी, वयंपाकाचे सामान, 

जेवणा या ले स, कप-ब या, इ. सोडून) 
- इमारत भाडे दरमहा .१०/- ती चौ. फुट दराने असेल. हणजे ८०० चौरस फूट रचनेसाठी 

दरमहा  . ६०००/- इतके असेल. या म ये फ नचर + पाणी भाडे . २००० ितमाह 
सामािव  राहतील 

- पिहली भाडे वाढ (१०%) २ वषानंतर होईल. यांतर दर वष  भाडे १०% नी वाढले. 

- टोअर क रता लागणारी व वयंपाकसाठी लागणारी इतर सव  भांडी व ते ठेव याक रता 
लागणारे फ नचर ही ऑपरेटरची जबाबदारी असेल. 

- येक मिह या या ५ तारखेपूव  सचचा भा ाचे पेमट ावे लागेल. देय चेक, रोख कंवा 

िडिजटल पेमट ारे असू शकते. 
- भा ा म ये - सव मालम ा (इमारत, फ नचर, फ चर इ.), पाणी, लँड केप, बदलणारी 

फ चर (िव ुत, व छतािवषयक, आव यकतेनुसार नागरी), अि सुर ा फ चर आिण 

सेवा, अँटी ट मट, पट ग, एकंदर सुर ा इ. राहील. 

१०) नुकसान दु ती: 

- नैस गक नुकसानी या बाबतीत, सच कोण याही अित र  शु कािशवाय दु तीचे काम हाती 

घेईल. 
- कमचा  यांकडून झाले या अपघाती कवा मु ाम केले या नुकसानी या बाबतीत, ऑपरेटर 

दु तीचे काम करेल कंवा सच ते काम करेल आिण यासाठी वेगळे शु क आकारले जाईल. 



 

 

११) ां डगंः 

- नाव:   ‘चारोळी ’ राहील  

- ऑपरेटर  जािहरात क  शकतो. 
- ऑपरेटर बाहरे प रसरात, चौर या वर कोणतेही बो डग वगरेै ठेवणार नाही. 

१२) वयंपाकासाठी फ  गॅस वापरावा 

    कराराचा कालावधीः 

१) ५ वष. 

२) जु या अनुभवा या आधारावर  कराराचे  नूतनीकरण होईल. याबाबत अंितम िनणय सच 
सं थेचा राहील. 

३) करारसंपु ात आण या साठी दो ही बाजूस  ३ मिह यांचा नोटीस कालावधी बधंन कारक 

राहील. 

४) चोरी कंवा गंभीर नैितक गु हा झा यास ताबडतोब करार र  कर याचे अिधकार मालकाकडे 

राखीव राहील. 

५) सव अिधकार सच कडे राखीव राहील. 

िनिवदा भर या बाबत वळेा प क : 

 दनांक  वेळ दये 

िनिवदा भर याची 
अंितम दनांक  

२१-०१-२०२० सं या ५.०० पयत  संचालक, सच (शोध ाम 
), चातगाव, िज. 
गडिचरोली ४४२६०६  

िनिवदा सोबत  १०००/- िडपॉिझट चा डी डी जोडावा. हा पूण पणे परत केले जाईल 

 

 

 

 

 



 

 

 

िनिवदा भ न पाठिव यासाठी अजाचा नमूना 

ती,  
संचालक, सच  
शोध ाम  
िज हा – गडिचरोली  

 

िवषय :  कॅ टीन िनिवदा   
महोदय , 

 मी तुम या सं थेम ये कॅ टीन सेवा दे यासाठी इ छुक आह े. कॅ टीन सेवा दे यासाठी आव यक पा ता 
मा यात/ मा या सं थेत आहे. माझे कॅ टीन सेवेचे दर पुढील माणे राहतील  
 
१.खालील पदाथा पैक  कोणते पदाथ तु ही दऊे शकता कवा या पे ा वेगळे कोणते पदाथ दतेा येईल व  

    यांचे रेट कती?  

के फा ट युिनट  

4 नग पुरी, आलुभाजी सह  

साधा डोसा १ नग,  सांभार सह  
वडा – 2 नग. सांबार, चटणी-  

उत पा, चटणी सह   
इडली – 2 नग, सांबार आिण चटणी सह  

पोहा / उपमा / शीरा   
िमसळ 2 ेड (पाव) कांदा आिण लंबू सह  

पाव भाजी लोणी सह, 2 नग पाव, भाजी, कांदा आिण 
लंबू   

 

लोणी आिण ेड टो ट - 2  

हजे सँडिवच - 4नग सॉस सह  

आलू  पराठा 1 नग -   

मेथी पराठा 2 नग -   

गोबी  पराठा 2 नग -   

साबुदाणा िखचडी (दही सह) / साबुदाणा वडा 2 नग.   

मसाला डोसा सांबार आिण चटणीसह   
पकोडा 1 लेट   
आलुब डा  1 लेट (2 नग )   चटणी / चणा र सा   



वडा पाव संगल  
कचोरी १ नग सह चट या / सॉससह   
डाळ वडा   लेट -2 नग   

दही वडा  लेट -2 नग   
समोसा  लेट -2 नग   
 
लंच / िडनर (थाली) : 
भात , वरण , कढी, २ कारची भाजी  

चपाती (N), पापड, को शंबीर, लोणचे, गोड,  दही व  
चटणी  
( n माकं टाकावा ) 

 

चहा (साखरेसह आिण िशवाय) 
ीन टी / पेशल चहा 

 

कॉफ  - (साखरे सह आिण यािशवाय)  
लंबू चहा / काळी चहा ( लंबासह कंवा िशवाय)  

दधू  
बोनिवटा / हॉ ल स असलेले दधू  
अंडी   

थंड पेय   
फळे   
लाि टक बदं पदाथ जसे : 

िच स , कुरकुरे, पाणी बॉटल, दधु, िब क ट, पनीर, 
ेड, ….इ यादी… 

 

ईतर अस यास  

 

२. कॅ टीन चे रिज ेशन आह ेका ? (आह े/ नाही ) 

अस यास याचा नंबर - _____________ 

३. टाफ कती राहील (एक व छतादतू वेगळा असला पािहजे)–_____________________ 

४. या वसायात नवीनच आहात का ? अस यास तुमचे कौश य काय? – 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 



५. तुम या  कडे कॅ टीन / हॉटेल चा अनुभव आह ेका, अस यास – 

कॅ टीन / हॉटेलचे 
नाव  
 

 

 

 

 

 

 

प ा कोण कोणते पदाथ  टाफ कती न दणी आह ेका? 
 

 

 

 

 

 

मी ____________________________________ मािणत करतो क  वरील सव मािहती स य असून  
मी वतः भ न दते आह ेव या म ये काही गरै आढळ यास मी िश ेस पा  राहील.  
 िनिवदसेोबत जोडलेले करार व करारा या  सव अटी मी काळजीपूवक वाच या आहते व समजून 
घेत या आहते.  करारा या सव अटी मला मा य आहते.  

 

 

सही - 
नाव – 

द.- 


