
 

NOTICE FOR EXPRESSION OF INTEREST  
 

 

 

Government Polytechnic, Sadar, Nagpur invites proposal from 

registered, bonafide & experienced catering firms for running of mess located at  

Boy’s hostel of  Government Polytechnic, Sadar, Nagpur The terms & conditions for 

running the mess are available at Boy’s hostel, office, Government Polytechnic, 

Nagpur during working hours.  

 

Expression of interest should be submitted in sealed cover along with 

copies of licenses from statutory bodies like food & drugs administration, collector 

of District Certificate from organisations where the firms have run/ running the 

Mess. A demand draft or Rs.500/- as processing fee should also be submitted. This 

amount is non refundable.  

 

The last date of submitting expression of interest is (29/05/2017)         

till 5 pm.  

 

 
 
 

Principal, 

Government Polytechnic, Nagpur 
 

 

Copy on :- 1) Institute Website.  

         2) Institute/ Hostel Notice board.  

 

 



शासकीय तंत्रननकेतन, नागपरू 
 

मलुांच्या वसतीगहृातील भोजनगहृ (Mess) चालनवण्याच ेकामाकनरता अटी  व शती :- 
 

1. मलुांचे वसतीगहृात अंदानजत 180 नवदयाथी असनु त्यांच्या दोन्ही वळेच्या जवेणाची व सकाळच्या 
चहा नाश्ताची (वकैल्पपक) सोय करावी लागले. 

2. आवदेन करणा-या ठेकेदाराकडे अन्न व औषध प्रानधकरण व नजपहानधका-यांकडून भोजनगहृ (मेस) 
चालनवण्याचा परवाना असणे आवश्यक आहे. 

3. ससं्थेमार्फ त भोजनगृह चालनवणा-यास इमारत, नवज व पाणी नन: शपुक उपलब्ध करुन देण्यात यईेल. 
तसचे भोजनगहृातील र्र्ननचर व इतर वस्तू त्यांच्या वापरात देण्यात यतेील. 

4. ससं्थेने उपलब्ध करुन नदलेपया वस्तुंव्यनतनरक्त इतर भांडयांची व र्र्ननचर व्यवस्था ठेकेदारास 
करावी लागले. 

5. भोजनगृहातील सवफ पदाथांची व सवेचेी गणुवत्ता (Quality) तपासण्याकरीता वसतीगहृ समन्वय 
सनमती राहील. हया सनमतीने केलेपया नशर्ारशींची अंमलबजावणी करण े ठेकेदारास बधंनकारक 
राहील. 

6. अन्न व औषध प्रानधकरण त्यांचकेडून तपासणी झापयास त्यानुसार कायफवाही करण े ठेकेदारास 
बधंनकारक राहील. कोणत्याही कायदयाचा ककवा ननयमांचा भगं झापयास त्याची जबाबदारी 
ठेकेदाराची राहील. 

7. भोजनगृहात बाल व वदै्यकीयदृष्टया अपात्र कामगार ठेवता यणेार नाही. भोजनगहृ व जवळचा पनरसर 
स्वच्छ ठेवणे, व कामगारांच ेकपडे स्वच्छ ठेवणे ठेकेदारास बधंनकारक राहील. तसचे कामगारांना 
एकाच प्रकारच ेगणवषे स्वखचाने दयाव ेलागतील. 

8. भोजनगृहातील सवेकांची सपंणुफ मानहती ससं्थेला लेखी स्वरुपात दयावी लागेल. तसचे कोणताही 
सवेक सवेा सोडून गपेयास व ननवन सवेक नेमपयास त्याची मानहती देणे बधंनकारक राहील. 

9. भोजनगृहात पाननबडी, नसगारेट, तंबाखु, गटुखा, मादक पदाथफ ठेवण्यास मनाई राहील. तसचे 
ठेकेदार व त्याच े कमफचारी हयांना वरील पदाथांच े सवेन करण्यास मनाई राहील. भोजनगहृात 
कुठलेही बनेशस्त व अशोभनीय कृत्य होऊ न देण्याची जबाबदारी ठेकेदाराची राहील. 

10. समन्वय सनमती ककवा त्यामधील सदस्य भोजनगहृातील खादयपदाथांची गणुवत्ता व प्रमाण व 
स्वच्छतेबाबत आढावा घेईल. या सनमतीला ककवा सदस्याला सपंणुफ सहकायफ करण ेव त्यांनी नदलेपया 
सचुनांची अंमलबजावणी करण े ठेकेदारास बधंनकारक राहील. नवदयार्थ्यांकडून मेस सबंधंीत प्राप्त 
झालेपया तक्रारींची चौकशी ही सनमती करेल.  

11. भोजनगृहाचा वापर कुठपयाही पनरल्स्थतीत ननवासाकरीता करता यणेार नाही. तसचे कोणतीही 
व्यावसानयक उत्पादन ेव कंपनीची जाहीरात करण्यात मनाई राहील. 

12. भोजनगृहात कोणत्याही प्रकारच ेप्राणी वा पक्षी पाळता यणेार नाही. 
13. ठेकेदारास करारमदुती पवुी भोजनगहृ बदं करावयाच ेअसपयास नकमान 40 नदवसाची पवुफसचुना 

लेखी दयावी लागले. अशा पनरल्स्थतीत सरुक्षाठेव परत होणार नाही. 
14. भोजनगृह ठेकेदारास चालनवण्यास देण्यापवुी करारनामा करण्यात यईेल. हा करार 10 ते 12 

मनहन्याचा राहील. अटी व शतीचे पालन न झापयास भोजनगहृ तात्काळ बदं करण्याच े सपंणुफ 
अनधकार प्राचायफ, शासकीय तंत्रननकेतन, नागपरू हयांनी राखून ठेवलेले आहेत. भोजनगहृ 
समाधानकारक चालनवपयास करारनाम्यास पढुील वषासाठी मदुतवाढ देण्याच े अनधकार प्राचायफ, 
शासकीय तंत्रननकेतन, नागपरू हयांचकेडे आरनक्षत राहतील.  



15. ठेकेदारास प्रवनेशत नवदयार्थ्यांच्या भोजनासाठी रु.1400/- प्रनत नवदयाथी प्रनत मनहना व नाश्तासाठी 
रु.500/- प्रनत नवदयाथी प्रनत मनहना नाश्ता र्क्त नवकपप देणा-या नवदयार्थ्यां पोटी देण्यात यईेल. 
नदवाळीत 15 नदवस व उन्हाळा 2 मनहने मेस बदं राहील 

16. स्वयपंाकासाठी लागणारा गसॅ/ इंधन हयाचा सपंणुफ खचफ व व्यवस्था ठेकेदाराला करावी लागले. 
ससं्थेकडे एकूण ( सहा  ) गॅस जोडण्या उपलब्ध आहेत.  

17.  रु.50,000/- इतकी सरुक्षा ठेव ससं्थेकडे नबनव्याजी ठेवावी लागले. 
18. भोजनात खालीलप्रमाणे पदाथफ असण ेआवश्यक आहे.  

 

सकाळच ेभोजन  - 1 ओली भाजी 
     1 सकुी भाजी/ उसळ  
     पोळया  
     भात / पलुाव 
     वरण/ दालफ्राय/ बसेन   
     दही/ ताक/ कठी 
     पापड/ लोणच/े Salad  
 

रात्रीच ेजवेण   - 1 भाजी/ बसेन /दालफ्राय 
     पोळया 

भात/ पलुाव/ वरण 
     पापड/ लोणच/े सलाद / चटणी 
     दही/ ताक/ कठी 
 

  भाज्यांमध्ये नवनवधता असली पानहज ेव आठवडयातनू 1 नदवस सानमष पदाथफ (मटन, नचकन, 
नर्श, अंडी) देण ेअपनेक्षत आहे.  

  

नाश्तातील पदाथफ  - साउथ इंडीयन पदाथफ ककवा पोहे आनण तत्सम व चहा/ कॉर्ी 
 

19. नवदयाथी प्रनतननधी/ वॉडफने हयांचशेी चचा करुन प्रत्यके मनहन्याचा मेन्य ूतयार करुन नोटीस बोडफवर 
लावावा लागले. 

20. भोजनगृहात लागणारे धान्य व तेल खालील दजाच ेअसणे बधंनकारक राहील. 
 

गहू   - एम.पी.बोट  (सरबती)  
तांदूळ  - नचन्नोर  
दाल   - यवतमाळ दाल (Unpolished) 
तेल   - चांगपया बँ्रड च ेSunflower तेल 

 

 वरील धान्य व तेलाचा नकमान 15 नदवसाचा साठा करुन ठेवावा लागले. खरेदी व साठा करतेवळेी 
नवदयाथी प्रनतननधी व वॉडफन/ कुलमंत्री हजर राहतील. रेडीमेड आटा वापरता यणेार नाही.  
 

21. नननवदा प्रनक्रया कुठपयाही टप्प्यावर थांबनवणे, रद्य करणे, पढेु ढकलणे इत्यादी सबंधंी सवानधकार   
प्राचायफ,  शासकीय तंत्रननकेतन, नागपरू हयांचकेडे आरनक्षत राहतील.  

 
 

प्राचायफ, 
शासकीय तंत्रननकेतन, नागपरू 



vkosnu i= 

 

izfr] 

   ek- izkpk;Z 

   ’kkldh; ra= fudsru]  

   ukxi~j 

 

fo"k;%& eqykaps olfrx`g ’kkldh; ra= fudsru ukxi~j ;sFkhy Hkkstux`g ¼ esl½  

       pkyfo.;kckcr- 

lanHkZ%& Hksktuxg̀ pkyfo.;k lanHkkZr orZeku i=@laLFksP;k osclkbZVojhy izfl/n >kysyh tkghjkr-  

 

egksn;] 

  

     vkiY;kdMqu izkIr >kysY;k mijksDr lanHkkZfdr  tkghjkr o laca/khr vfV o ’kFkhZP;k vf/ku jkgqu 

eh vkiY;k laLFksps Hkkstux`g ¼ esl ½pkyfo.;kl r;kj vkgs- 

ekÖ;k dWVjhax ,tsUlhpk rif’ky [kkyky izek.ks vkgs- 

 

1½ dWVfjax ,tsUlhps ukao                    %& 

 

2½ dWVjhax ,tsUlhP;k ekydkps ukao]LFkk;h      %& 

   iRrk] vk/kkj dkMZ dz- o nqj/ouh dz- 

 

3½ dWVjhax ,tsUlh jftLVªs’ku ua-@xqekLrk ua-    %& 

   @vUu o vkS"k/kh iz’kklu jftLVªs’ku ua- 

 

4½ dWVfjax’kh laca/khr ’kS{k.khd vgZrk /kkj.k    %& 

   Dfjr vlY;kl  rif’ky n;kok- 

 

5½ ;kiqohZ@l|% ifjLFkhrhr pkyfor vlysyk  %& 

   dWVjhax ,tsUlhpk vuqHko 

 

6½ dWVjhax laca/khr miyC/k vlysY;k         %& 

   lkghR;kpk rif’ky 

 

7½ euq";cGkph la[;k                     %& 

 

8½ ns.;kr ;s.kkjh dWVjhax lsok               %&  Loa;lsok@VscylohZl 

 

                                    

9½ ;k O;olk;klac/kh izyachr               %& 

  [kVyk@f’k{kk cnnyph ekfgrh  

             

10½ lnj izdkjph lsok ;k iqohZ@l|kifjfLFkrhr %& 

  fdrh o dks.kR;k izfr"Bk.kkdfjrk nsr vkgs 

  ;kcnnypk rif’ky 

 

 

11½ izfr fnol O;olk;kpk VuZ vksOgj     %& 

 

12½ iqjfo.;kr ;s.kk&;k [kk|inkFkkZpk     %& 

    Rkif’ky 

 



13½ vfV o ’kFkhZ e/;s ueqn dsysyh :- 1400@& %& 

    Ikzfr fo|kFkhZ izfr efguk ¼ Hkkstukdfjrk ½ o  

   :- 500@&Ikzfr fo|kFkhZ  izfr efguk  

   ¼uk'R;kdfjrk oSdfYid½ gh izfriqfrZph jDde  

   ekU; vkgs dhaok ukgh\ rs fygkos 

 

14½ ofjy izfriqfrZ jDde ekU; ulY;kl         %& 

    Hkkstukdfjrk Ok uk'R;kdfjrk osxosxGh jDde  

    vkiY;k rQsZ ueqn djkoh- 

      

     eh fuosnu djrksdh] mijksDr laiq.kZ ekfgrh lR; vkgs- iqjfoysyh ekfgrh [kksVh vk<GY;kl ek>k 

vtZ jnn gks.;kl ik= jkghy- 

 

 

                                                 vkosndkph lgh 

                                                 ukao 

 

                                                 fnukad 

 

fVi%& vk/kkj dkMZ]lacf/kr ijokuk i=s]vuqHko izek.ki=s] o dWVfjax’kh lacaf/kr vgZrk izek.k i=s   

     g;kaP;k lk{kkadhr izfrfyih lkscr tksMkO;k- 

 

 

 

 

 

    

    

  

 

 
     

 


