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आष्टी नगरपंचायत, जिल्हा वर्धा 
" संपरू्ण स्वच्छता अजियानासाठी " 

माजहती व िनजिक्षर् अंतगणत सवंकष िार्ीव िागतृी कायणक्रम राबजवरे्बाबत 
 
प्रस्तावना: 
आि आपल्याला िेडसावर्ाऱ्या समस्यांपैकी एक महत्तत्तवाची समस्या म्हर्िे स्वच्छतेची व कचऱ्याची समस्या. 
िगातील प्रत्तयेक देिाला, राज्याला, िहराला व गावांना आजर् पयायाने संपरू्ण पयावरर् व्यवस्थेला या प्रश्नाची 
ियानकता कमी िास्त प्रमार्ात िेडसावत आहे. बदलत्तया िीवनिैली मळेु हा प्रश्न िहर आजर् ्ामीर् िागात 
सावणजिक झाला आहे. प्लास्स्टक वापराचे प्रमार् वालले आहे. कुठेही, कर्धीही, कसाही पडर्ारा कचरा पयावरर्ाचे 
तीन महत्तवाचे घटक प्रदजूषत करतो - हवा िमीन आजर् पार्ी. अिा वेळी संपरू्ण स्वच्छतेसाठी कचऱ्याचे अजतिय 
काटेकोरपरे् संकलन व जनयोिन करून त्तयाची जवल्हेवाट लावरे् गरिेचे झाले आहे.  
 
िी आपल्याला नको ती टाकून देण्याची गोष्ट म्हर्िे कचरा हे सवणमान्य आहे. लवकरात लवकर त्तयापासनू सटुका 
जमळवरे् या मार्साच्या मलुितू सवयीतनू आि त्तयाने उ् रूप घेतले आहे. आपर् आजर् आपले घर स्वच्छ 
असावे असे सवाना वाटते. पर् ही िावना सावणिजनक क्षेिात माि अिावानेच जदसते. घराच्या आिबूािचूा 
पजरसर, गल्ल्या, रस्ते, सावणिजनक जठकारे् िसे की बागा, बस स्टॉप, कायालये इ. जठकार्ी कचरा पसरलेला 
जदसतो. िहरात िरून वाहर्ाऱ्या कचराकंुड्या, त्तयावर वावरर्ारी कुिी, डुकरे, इतर प्रार्ी-पक्षी कचरा जवस्कटून 
पजरसर आर्खी अस्वच्छ करतात. उजकरडे, नाल्या-गटारी, पाण्याचे साठे, नद्या, ओले, प्लास्स्टकच्या कचऱ्याने 
वेललेले आपर् बघतो. आिबूािचू्या जनसगण सौंदयाला त्तयामळेु बार्धा येते. आपली पयणटन स्थळे, तीथणक्षेि, 
सवांनाच या कचऱ्याने जवद्रपू केले आहे.  
 
िासकीय यंिर्ा आपल्या परीने स्वच्छता ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्तन करते, त्तयावर पैसाही मोठ्या प्रमार्ावर खचण 
करते. पर् कचरा करर्ारे हात िास्त आजर् स्वच्छता करर्ारे हात कमी अिी जवषम पजरस्स्थती असल्याने 
अस्वच्छता वालतेच आहे. हे सवण बदलावे असे ज्यांना मनापासनू वाटते त्तया सवांनी एकि ये न एका जदिेने नेटाने 
प्रयत्तन केल्याजिवाय कचऱ्याचा जवळखा सटुर्ार नाही. त्तयासाठी प्रथम आपल्याला आपला िनुा दृष्टीकोन 
बदलायला हवा. कचरा तयार करर्ाऱ्या प्रत्तयेकाने कचरा व्यवस्थापन ही आपलीही िबाबदारी आहे, हा नवा 
जवचार, नवा दृष्टीकोन आपल्याला स्वीकारायला हवा. नागजरकांच्या कृतीिील सहिागामळेुच स्वच्छतेचा प्रश्न 
योग्य प्रकारे सटूु िकतो. यासाठी उत्तम, संवाद कौिल्ये व सार्धनांचा वापर करून माजहती व िन जिक्षर् अजियाना 
बरोबर कचरा व्यवस्थापना साठी सवणकष जवचार करून प्रत्तयक्ष कृती करण्याची गरि आहे. 
 
प्रकल्पाचा कालावधी: 
प्रकल्पाचा कालावर्धी १ वषाचा असेल... 
 
कामाचे स्वरूप व व्याप्ती:  



िाग १: संपरू्ण सवेक्षर् व िार्ीव िागतृी आराखडा तयार कररे्.. 
िहरातील प्रत्तयेक घराचे सवेक्षर् कररे्. घनकचरा जवषयाची व्याप्ती सयुोग्यपरे् समिनू घेरे् व त्तया सवेक्षर्ातनू 

खालील बाबीचा व्यवहायण जनयोिन आराखडा तयार कररे्.  
a. आष्टी नगरपंचायत क्षेिात संपरू्ण स्वच्छतेसाठी माजहती व िनजिक्षर्ाचा  जनयोिनबद्ध आराखडा 
तयार कररे्. उपलब्र्ध सार्धनसामु् ी, कामगार त्तयांचे प्रजिक्षर् तसेच सक्षमीकरर्ासाठी 

उपाययोिना सचुजवरे् तसेच त्तयांचा सजवस्तर कृजतकायणक्रम आखरे्. 
 
b. िहरातील कचरा समस्येचा सवंकष अभ्यास करून त्तयावर कायमस्वरूपी  उपाययोिना 
योिण्याच्या दृष्टीकोनातनू अहवाल तयार कररे्. ओला व सकुा  कचरा वगीकरर्ासाठी योिना, 

कचरा संकलनाचा सजवस्तर आराखडा व कचरा प्रजक्रयेसंबंर्धी जवजवर्ध पयायांची मांडर्ी याचा 

सजवस्तर अहवाल तयार कररे्.  
 
िाग २:  संपरू्ण स्वच्छतेबाबत व कचरा वगीकरर्ाबाबत िनिागरर् मोहीम राबजवरे्... 

 संपरू्ण स्वच्छतेबाबत व कचरा वगीकरर्ाबाबत जवजवर्ध गटांचे प्रजिक्षर् कररे्. 
o आष्टी नगरपंचायत कचरा व्यवस्थापनािी संबजर्धत कमणचारी वगण. 
o आष्टी िहरातील सक्रीय मजहला मंडळे व बचत गट 
o िाळा व महाजवद्यालयातील जवद्याथी  
o हॉटेल व उपाहारगहृाचे मालक व चालक  
o आवी पजरसरातील िािीपाला घा क व जकरकोळ जवके्रते  
o जवजवर्ध पजरसरातील दकुानदार  

 
 आष्टी िहर क्षेिात संपरू्ण स्वच्छतेसाठी जनयोिनबद्ध आराखडानसुार वेगवेगळे िार्ीव िागतृी कायणक्रम 
राबजवरे्.  

 आष्टी िहर क्षेिात दैनंजदन जनमार् होर्ाऱ्या कचऱ्यासंबंर्धी संकलन, वाहतकु, सकु्या कचऱ्याचे पनुवापर 
व ओल्या कचऱ्यावर िास्िीय प्रक्रीया यासंबंर्धी नगरपाजलकेला मागणदिणन कररे्. 

 आष्टी िहर क्षेिात दैनंजदन जनमार् होर्ाऱ्या कचऱ्याचे जनर्ममती स्तरावर ओला व सकुा असे वगीकरर् 
करण्यास नागरीकांना िागतृ कररे्. 

 आष्टी नगरपंचायत क्षेिात जनमार् होर्ाऱ्या कचऱ्यासंबंर्धी योग्य अभ्यास करुन कचऱ्याचे मळु 

स्िोताकडेच िास्तीत िास्त संकलन होईल यासाठी नगरपाजलकेला मदत कररे्. 
 कचऱ्याची वाहतकु व्यवस्था सरु्धारण्यासाठी व कमीत कमी वेळेत िास्तीत िास्त कचरा संकजलत व्हावा 

यासाठी नगरपाजलकेला तसेच वाहतकु कंिाटदाराला मदत कररे्. 



 पनुवापरासाठी योग्य कचरा जमश्र स्वरूपात ये  नये यासाठी िनिागरर् राबजवरे्. कचऱ्याची समस्या 
त्तयावरील उपाय व पनुवापरासाठी योग्य कचऱ्याचे मलू्य यासंबंर्धी िार्ीव िागतृी कररे्. 

 सकु्या कचऱ्याचे िास्तीत िास्त पनुवापरातनू मलू्यवर्धणन करण्याचे प्रकल्प राबजवण्यास नगरपंचायतला 
मदत कररे्.  

 नगरपंचायत क्षेिात जनमार् होर्ाऱ्या ओल्या कचऱ्यावर िािीय पद्धतीने प्रक्रीया व्यवस्था उिारण्यास 

नगरपाजलकेला मागणदिणन कररे्. 
 पनुवापरास अयोग्य अिा कचऱ्याची कचरा डेपो येथे जवल्हेवाट लावली िाते. हा कचरा कमी करण्याचा 

प्रयत्तन कररे्. िेरे्करून कचरा डेपो येथील िू-िरर् / प्रजक्रया कें द्रात कमीत कमी कचरा पाठजवला 

िा न कचरा डेपोची िागा िास्तीत िास्त जदवस वापरली िा  िकेल. 
 नगरपंचायत क्षेिातील कचरापेट्ांची संख्या कमी व्हावी या पद्दतीने संकलन व्यवस्था जनमार् 

करण्यासाठी नगरपाजलकेला मागणदिणन कररे्.  
 
िाग ३ :  माजहती व िनजिक्षर्ाचे कामासाठी सिणनिील साजहत्तयाची, पोस्टर, बनॅर, standy, स्स्टकर, 
ऑडीओ स्क्लप, इत्तयादद साठी मिकूर व जडझाईन तयार कररे्... 
 सवेक्षर्ा दरम्यान संपरू्ण स्वच्छता ह्या जवषयासंबंर्धीत अगोदर राबजवण्यात आलेल्या िार्ीव िागतृी 
कायणक्रमांच्या पजरर्ामांचा अभ्यास कररे् व संबंर्धीत जवषय पजरर्ामकारक रीत्तया नागजरकांपयंत 

पोचजवण्यासाठी कल्पक / योग्य संवाद कौिल्यांचा वापर कररे्.  
 पजरर्ामकारक िनजिक्षर्ासाठी आवश्यक सार्धनांची गरि समिनू घेरे् व त्तयानसुार सवण सामान्य 
नागजरकांपयंत स्वच्छतेचा संदेि देण्यासाठी सिणनिील सार्धनांची जनर्ममती कररे्. 

 सदर जवषय जवद्याथी तसेच सवण नागजरकांपयंत पोचावा यासाठी काटूणन जिल्म दाखवरे्. जिरते 

प्रदिणनासाठी आवश्यक जचि, िोटो, माजहती नकािे तयार कररे्. 
 नागजरकांचे म्हर्रे् नगरपाजलकेमध्ये योग्य रीत्तया पोचावे व त्तयावर उपाययोिना करता यावी यासाठी सोपे 

संवादाचे माध्यम उिाररे्. नागरीकांना स्वच्छता अजियानात सक्रीय सहिाग घेतां यावा यासाठी 

अत्तयार्धजुनक संवाद सार्धनांचा मदतीने उदा. मोबाईल, संगर्क याद्वारे माजहतीची देवार्-घेवार् सरुळीत 
व्हावी अिी व्यवस्था उिाररे्. 

 
 
  



नगरपंचायत आष्टी, जिल्हा वर्धा 
 जनजवदा अटी व िती 

जनजवदा पिे / िॉमण: 
अ) जवजहत नमनु्यातील जनजवदा िॉमणची जवक्री नगरपंचायत कायालय नगरपंचायत आष्टी येथे जद.    /  /२०१६ 
पयंत कामाचे जदविी सकाळी ११.०० वा. पासनू ते दपुारी ५.०० वािेपयंत  
जनवडीच्या गरु्तक्त्तयाचे जनकष: 
अिणदार संस्था खालील जनकष परू्ण करीत असली पाजहिे. 

1. अिणदार संस्था मुंबई जवश्वस्त संस्था अजर्धजनयम १९५० अथवा कंपनी कायदा १९५६ (कलम २५) अथवा 
नवीन कंपनी कायदा कलम ८ अथवा सहकार कायद्या अंतगणत नोंदर्ीकृत अथवा मुंबई दकुाने व संस्था 
अजर्धजनयम १९४८ (महाराष्र दकुाने व संस्था जनयम, १९६१ च्या जनयम ६ अन्वये) कातड्या अंतगणत 
नोंदर्ीकृत असरे् आवश्यक आहे. 

2. सदर संस्था पयावरर् जवषयात काम करर्ारी असावी व त्तया संस्थेने जकमान दोन िासकीय / 
जनमिासकीय यंिरे्नेसाठी िन िागतृीसाठी कल्पक सार्धने उदा. जिल्म बनजवण्याचे काम केलेले असावे. 

3. कमीत कमी ३० हिार लोकसंख्या असलेल्या आजर् जकमान १० ते १२ टन कचरा व्यवस्थापनाचा, 
िनिागरर् प्रकल्प राबजवण्याचा कोर्त्तयाही नगरपाजलकेचा अनिुव असर्ाऱ्या खािगी / सहकारी / 
सामाजिक इच्छुक संस्था प्रस्ताव सादर करू िकतील. 

4. सिणदार संस्थांची मागील ३ वषाची वार्मषक उलालाल जकमान रु. २५,००,०००/- असाली पाजहिे. तसे 
लेखापरीक्षर्ाचे अहवाल संस्थेने सादर कररे् आवश्यक आहे. 

5. संपरू्ण प्रस्तावाची माजहती, कागदपिे नगरपंचायतीच्या www.mahatenders.gov.in  या 
संकेतस्थळावरून डा नलोड करता येतील. 

6. प्रस्तावासोबत 
i. संस्था नोंदर्ी प्रमार्पि 

ii. मागील ३ वषाचा लेखा परीक्षर् अहवाल 
iii. पनॅ काडण  
iv. संस्थेची घटना व कायणकारी मंडळ माजहती पि. 
v. स्वच्छता व कचरा व्यवस्थापनासंबंर्धी िनजिक्षर्ाच्या कामाच्या अनिुवा बाबतचे 

जकमान ४ पानांमध्ये सजवस्तर माजहती, यामध्ये कामाचे जठकार्, प्रकल्पाचे नाव, 
कालावर्धी, प्रकल्पाची दकमत, याकामी उपलब्र्ध केलेले मनषु्यबळ, वापरण्यात आलेली 
कायण पद्धती व प्रकल्पाचे मखु्य व्यक्तीचा बायोडाटा (त्तयाच्या अनिुवाची सजवस्तर 

माजहती) इ. कागदपि PDF करून ONLINE सादर करावीत. 
vi. मागील केलेल्या कामाची प्रिस्तीपि 

 



परिरिष्ट  - अ 

प्ररतज्ञा पत्र 
 
नोट- सदरचे  प्ररतज्ञा पत्र  हे  रु. 100/- च्या स्टपँ पेपरवर करून नननवदा सोबत जोडावे 
 
मी -------------------------------------------------------------- वय --- वषे   राहर्ार ---------
--------- 
 
-------------------------------------- या सत्तयप्रतीज्ञा लेखादवारे जलहून देतो की मी  ----------------
-- 
 
-------------------------------------------------- या कंपनी चा प्रोपरायाटर / िागीदार असनू मी ---
--- 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------- या 
कामासाठी   
 
ई – जनजवदा सदर केली आहे. सदर जनजवदेसोबत िी कागदपिे सादर केली आहेत सदर कागदपिे सत्तय, 
बरोबर व पजरपरू्ण आहेत सदर कागदपिामध्ये िटुी आठवा चकुा नाहीत असे िपथपवूणक मान्य करत आहे. या 
कागदपिामध्ये काही  चकुीची, जदिािलू करर्ारी, खोटी व अपरू्ण माजहती आलळल्यास मी कायदेिीर 
कारवाईस पाि राहील. 
 
जनजवदार्धारकाचे नाव -------------------------------------------------- 
 
पत्ता - ------------------------------------------------------ 
 
जदनांक-          जनजवदार्धारकाची सही  
 
साक्षीदाराचे नाव- ---------------------------------------------------- 
 
पत्ता - ------------------------------------------------------ 
 

जदनांक--          साक्षीदाराची सही  



परिरिष्ट  - ब  
प्ररतज्ञा पत्र 

 
नोट- सदरचे  प्ररतज्ञा पत्र  हे  रु. 100/- च्या स्टपँ पेपरवर करून नननवदा सोबत जोडावे 
 

मी/आम्ही याद्वारे असे नमदू करतो की, महाराष्र नगरपजरषद, नगरपंचायती व औद्योजगक नगरी अजर्धजनयम १९६५ चे कलम १६(१) 

(आय) व कलम ४४(१)(ब) ज्या तरतदुी उदर्धत केलेल्या आहेत त्तयाबाबत माजहती आहे आजर् गंिीरपरे् नमदू करतो की, 

नगरपाजलकेिी दकवा नगरपाजलकेच्या अर्धीन दकवा नगरपाजलकेने दकवा नगरपाजलकेच्या वतीने करण्यात येर्ाऱ्या संजवरे्धमध्ये 

नगरपंचायतीच्या कोर्त्तयाही नगरसेवकाचा कोर्ताही जहस्सा, जहतसंबंर्ध दकवा आमच्यात िागीदारी नाही. 
 
कलम १६(१)(आय) - यापलेु तरतदू केली असेल त्तया व्यजतरीक्त नगरपाजलकेच्या आदेिावरून केलेक्या कोर्त्तयाही कामात दकवा 

नगरपाजलकेिी दकवा नगरपाजलकेच्या अर्धीन दकवा नगरपाजलकेने दकवा नगरपाजलकेच्या वतीने करण्यात येर्ाऱ्या संजवरे्धमध्ये जिचा 

स्वताचा दकवा आपल्या िागीदारी मािण त प्रत्तयक्ष दकवा अप्रत्तयक्षरीत्तया कोर्ताही जहस्सा दकवा जहतसंबंर्ध असेल.  

 
कलम ४४(१)(ब) - पाजलका सदस्य म्हर्नू नगरपाजलकेच्या कोर्त्तयाही सजमतीचा सदस्य म्हर्नू ज्या कोर्त्तयाही बाबतीत कलम १६ 

चे पोटकलम (३), खंड (अ), (ब), (क), (इ) व (ग) मध्ये वर्णन केल्याप्रमारे् त्तयाचा दकवा त्तयाच्या िागीदाराचा प्रत्तयक्ष दकवा 

अप्रत्तयक्षरीत्तया कोर्ताही जहस्सा दकवा जहतसंबंर्ध असेल मग अिा जहस्साची दकवा जहतसंबंर्धाची दकमत काहीही असो दकवा िीत 
त्तयाच्या अिीलाच्या, प्रकत्तयाच्या दकवा इतर व्यक्तीच्या वतीने व्यावसायीक द्दष्ट्ा त्तयाचा जहस्सा दकवा जहतसंबंर्ध असेल अिा 
कोर्त्तयाही बाबतीत मतदान करील. 
 
जनजवदार्धारकाचे नाव -------------------------------------------------- 
पत्ता - ------------------------------------------------------ 
 
 
जदनांक-          जनजवदार्धारकाची सही  
 
साक्षीदाराचे नाव- ---------------------------------------------------- 
पत्ता - ------------------------------------------------------ 
 
 
 
जदनांक--          साक्षीदाराची सही  
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