CSR (Corporate Social Responsibility)
(पुणे शहरातील रस्तादु भाजक / वाहतूक बेट/ उद्यान सुशोभभकरण करण्यात येणारे प्रायोजकाांची
जबाबदारी)
• संधी
१) रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट/उद्याने हे सुशोभभकरण करणेसाठी आराखडा तयार करणे.
लॅ न्डस्केप आभण हॉटीकल् चर भवषयक प्लॅ न तयार करून रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट/ उद्याने
याांचे सुशोभभकरण करून पुणे शहराचे सौदयाा त भर टाकणे.
२) स्थापत्य/ भवद् युत तसेच उद्यान भवषयक बाबीांमध्ये सुधारणा करून रस्ता दु भाजक/
वाहतूक बेट/ उद्याने याांचे नुतनीकरण करणे.
३) दे खरे ख, दे खभाल व दु रुस्तीकररता होणारा खचा प्रायोजकाने करावयाचा आहे .
४) करारनामा सांपेपयंत रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट/ उद्याने याांची दे खभाल करण्याची सवा
जबाबदारी प्रायोजकाांची राहील.
५) ठराभवक आकाराचे ठराभवक अांतरावर जाभहरात फलक लावण्याचे अभधकार प्रायोजकाांना
दे णेत यतील.
६) करारनामा सांपुष्टात आले नांतर भवकभसत करणेत आले ले रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट/
उद्याने/वृक्षारोपण पुणे महानगरपाभलकेला सुपूता करण्यात येतील.
• पात्रता
१) अजादार/ प्रायोजकाांची कमीत कमी र. रु. १ करोड इतकी भनव्वळ मालमत्ता असावी.
२) प्रायोजकास रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट/ उद्याने हे सुभोभभकरण आराखडा तयार करणे,
लॅ न्डस्केप आभण हॉटीकल् चर भवषयक प्लॅ न तयार करणे अशा गोष्टीांचा अनुभव आवश्यक
आहे . तसेच दे खरे ख, दे खभाल व दु रुस्तीचा अनुभव आवश्यक आहे .
३) प्रस्ताव सादर करणेकररता येणारा सवा खचा प्रायोजकाने करावयाचा आहे .
• अटी व शती
१) स्थापत्य / भवद् युत तसेच उद्यान भवषयक दे खरे ख, दे खभाल व दु रुस्तीकररता होणारा खचा
प्रायोजकाने करावयाचा आहे.
२) सुरुवातीस रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेटाकरीता ३ मभहन्ाांचा, उद्यानाांसाठी ६ मभहन्ाांचा
भवकसन कालावधी सोडून ५ वषााकररता करारनामा तत्ाांवर दे खरे ख, दे खभाल व दु रुस्ती
कररता दे णेत येईल.
३) यशस्वी प्रायोजकाने ‘’मा. महापाभलका आयुक्त, पुणे मनपा’’ याांचे नावे सुरक्षा अनामत
रक्कम डी डी/पे ऑडा र/ चेक द्वारे भरावी.
अ. वाहतूक बेट -- प्रत्येक ५० चौ. मी. क्षेत्रास र. रु. ५०,०००/ब. रस्तादु भाजक -- प्रत्येक ५०० मी. लाां बीस र. रु २५,०००/क. उद्याने
-- प्रत्येक १००० चौ. मी. क्षेत्रास र. रु १,००,०००/ड. वृक्षारोपण
-- प्रभत वृक्ष र. रु ५००/- (वृक्षसांरक्षक भपांजयाासह)
प्रभत चौ. मी. क्षेत्रास र. रु ५००/- (वृक्षारोपणासह
सुशोभभकरण)
इ. मोठ्या कुांड्या -- प्रभत कुांडी र. रु. २५०/४) रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट/ उद्याने याांचे स्थापत्य/भवद् युत तसेच उद्यान भवषयक

प्रस्तावाच्या आराखड्यास उद्यान भवभागाची मांजुरी घेणे आवश्यक असून त्यावर
उद्यान भवभागाचे भनयांत्रण राहील.
५) प्रायोजकाने रस्ता दु भाजकउद्यान /वाहतूक बेट / याांची वेळोवेळी साफसफाई करणे,
गवत काढणे , पाणी दे णे, झाडाांची छाटणी करणे, खत दे णे, भकटकनाशके फवारणी
करणे इ. प्रकारे सुशोभभकरण करणे क्रमप्राप्त आहेत.
६) रस्ता दु भाजक /वाहतूक बेटास पाणी दे ताना रहदारीस अडथळा होणार नाही याची
खबरदारी प्रायोजकाने घेणेत यावी. तसेच झाडाांना/ रोपाांना पाणी भदल् याने
काही दु घाटना घडल् यास त्याची सवास्वी जबाबदारी सदर सांस्थेवर राहील.
७) प्रायोजकाने रस्ता दु भाजकउद्यान /वाहतूक बेट / यासाठी अनुभवी सेवकवगा नेमावा.
८) रस्ता दु भाजकवाहतूक बे /टे या मधील भवद् युत केबल् स, टे भलफोन केबल् स, पाण्याची
पाईप लाईन अथवा डर े नेज पाईप लाईन याांचे नुकसान झाल् यास ते दु रुस्ती करणेचे
जबाबदारी प्रायोजकावर राहील.
९) रस्ता दु भाजकवाहतूक बेट / या मध्ये कोणीही राडारोडा, कचरा टाकणार नाही याची
जबाबदारी सदर प्रायोजकाची राहील.
१०) रस्ता दु भाजक उद्याने /वाहतूक बेट /भवकभसत करणेकररता येणारा खचा (लाईट
भबल, पाणी भबल, सुरक्षारक्षकाांचे वेतन व इतर) प्रायोजाकाने करावयाचा आहे .
११) प्रायोजकाने उद्याना कररता लागणारे पाणी व भवजेकररता लाईट मीटर, पाणी
कनेक्शन स्वत : चे नावे असावे.
१२) रस्ता दु भाजकउद्याने /वाहतूक बेट // वृक्षारोपण यामध्ये प्रशासकीय कारणास्तव
अथवा वाहतुकीच्या दृष्टीने बदल करावयाचे असल् यास प्रायोजका समवेत केले ला
करार आपोआप रद्द होईल तसेच त्या बदल् यात सदर प्रायोजकास कोणतीही
नुकसान भरपाई भमळणार नाही.
१३) रस्ता दु भाजकवाहतूक बे /टा मधील झुडूपाची छाटणी करणाऱ्या मजुराच्या
सुरक्षेकररता लागणाऱ्या सोयीसुभवधा पुरवाव्यात. (सेफ्टीगाडा पुरवावे)
१४) प्रायोजकाने कमाचायां चा भवमा उतरभवणे आवश्यक आहे . तसेच प्रायोजकाच्या
साधन सामुग्रीची जबाबदारी त्याांचीच राहील.
१५) हॉटीकल् चर सुपरवायझर/ हॉटीकल् चर भमस्त्री याांनी दरमहा प्रायोजकाांस भदले ल् या
रस्ता दु भाजकउद्याने /वाहतूक बेट / याांची करावयाची असून त्याबाबतचा अहवाल
सहा. उद्यान अभधक्षक याांचे माफात मा. मुख्य उद्यान अभधक्षक याांना सादर
करावयाचा आहे . दर ३ मभहन्ाांनी रस्ता दु भाजकउद्यान /वाहतूक बेट / या सांबांधीचा अहवाल
मा. अभत. महापाभलका आयुक्त (इ), पुणे मनपा याांचेकडे सादर करावयाचा आहे .
१६) १ वषााच्या कालावधीनांतर प्रायोजकाने रस्ता दु भाजक उद्याने /वाहतूक बेट /याांची
दे खभाल करावयाची नसल् यास सदर बाबत ३ मभहने अगोदर पूवासूचना दे णे गरजेचे आहे .
१७) रस्ता दु भाजक/ वाहतूक बेट / उद्याने / याांचा करारनामा सांपल् यावर प्रायोजकाचा
जागा, वृक्ष, जाभहरातफलक यावर कोणताही हक्क राहणार नाही.
१८) सदरच्या योजनेअांतगात प्रायोजकाांकडे रस्ता दु भाजक /वाहतूक बेट /वृक्षारोपण व
उद्याने याांची पूणा दे खभाल, दे खरे ख व दु रुस्ती इ कामे करून घेण्यात येणार
आहे . त्याबद्दल प्रायोजकास त्याांच्या नावाचा नामफलक लावण्यास परवानगी
दे ण्यात येणार आहे .

•

अटी शती – रस्ता दु भाजक / वाहतूक बेटे
प्रायोजकास खालील प्रमाणे नामफलक लावणेस परवानगी दे णेत येत आहे .

१. वाहतूक बेटे – प्रत्येक ५० चौ. मी. क्षेत्रास १५ ╳ १८ इां च आकाराचा नामफलक
२. रस्ता दु भाजक – प्रत्येक १०० मीटर लाांबीस १५ ╳ १८ इां च आकाराचा नामफलक
(प्रायोजकाच्या प्रत्येक ३ नामफलकानंतर उद्यान ववभाग, पुणे महानगरपावलकेच्या एक
नामफलक व त्यावर पयाावरणाचा संदेश दे णारे वाक्य असणे बंधनकारक असणार आहे.)
३. झुडुपाांची उां ची रस्त्याच्या रहदारीस अडथळा करणार नाही, याची खबरदारी घेणे.
४. रस्तादु भाजाक/ वाहतूक बेट येथे रात्रीच्या वेळी रहदारी सुरळीतपणे व्हावी यासाठी
लाईट ररफ्ले क्टर बसवावेत.
•

अटी शती – उद्याने
प्रायोजकास खालील प्रमाणे नामफलक लावणेस परवानगी दे णेत येत आहे.

१. उद्यान-अ) प्रवेशद्वार ६ x ४ फुट आकाराचा नामफलक (२/३ आकार पुणे मनपासाठी व १/३
आकार प्रायोजकाांच्या नावासाठी असणार आहे .)
ब) शौचालय, पाणपोई, खेळणीचा भाग, कारां जे- १५ x १८ इां च प्रत्येकी
क) उद्यानाच्या सीमाभभांतीच्या कुांपणावर बाहेरून भदसणारा प्रत्येकी २५
मीटर लाांबीस १५ x १८ इां च आकाराचा नामफलक
ड) बाकडे – ६ x १२ इां च आकाराचा नामफलक
२. उद्यान मधील सेवकाची कोठी, नामफलक, कारां जे व मशीनकररता लागणाऱ्या भवजेचा
खचा प्रायोजकाने करावयाचा आहे.
३. उद्यानामध्ये प्रायोजकाने रे नवॉटर हॉरवेस्टीग प्रकल्प राबवायचा आहे .
४. प्रायोजक उद्यानाची वेळ बदलू शकत नाही. उद्यानाची वेळ उद्यान भवभाग, पुणे
महानगरपाभलकेने ठरभवले ल् या भनयमाप्रमाणेच असेल.
५. प्रायोजकाने उद्यानाचा वापर व्यवसाभयक दृष्ट्या करावयाचा नाही.
•

अटी शती - वृक्षारोपण
प्रायोजकास खालील प्रमाणे नामफलक लावणेस परवानगी दे णेत येत आहे.

१. वृक्षारोपण – वृक्षसांवधान भपांजरे व कुांड्या यावर ८ x ६ इां चाचा नामफलक दोन्ही बाजूस
लावण्यात यावा.
२. प्रायोजकाने स्थाभनक जातीचे वृक्षलावणे बांधनकारक असून त्यास योग्य प्रकारची खते
टाकून पाणी दे णे बांधनकारक आहे.
३. नागररकाां माफात वृक्षारोपणास हानी पोहचणार नाही, याची खबरदारी घेणे.

(कंपनीचे ले टरहेडवर प्रस्ताव)
भद.

/

/२०२१

मा. मुख्य उद्यान अभधक्षक
उद्यान भवभाग, छ. सांभाजीराजे उद्यान,
जांगली महाराज रस्ता,
भशवाजीनगर, पुणे- ४११००५
पुणे महानगरपाभलका
याांजकडे स सभवनय सादर....
भवषय:- सी. एस. आर अांतगात रस्तादु भाजक/ वाहतूक बेट/ उद्यान सुशोभभकरण
करणेबाबत.
१. प्रस्ताव धारकाचे नाव:२. प्रस्ताव धारकाांचे पत्ता, फोन नां, ई - मेल :३. कांपनीमाफात प्रस्ताव दाखल करणारे सांबांभधत व्यक्तीांचे नाांव व मोबाईल नांबर :४. सी.एस.आर अांतगात सुशोभभकरण करणार असले ल् या रस्तादु भाजक/वाहतूक बेट/उद्यानाांचे
नाांव:५. सी.एस.आर तत्ावर कामाच्या बदली मोबदल् याचे स्वरूप:६. सी.एस.आर अांतगात सुशोभभकरण करणार असले ल् या रस्ता दु भाजक/वाहतूक बेट/उद्यानाांचे
वास्तूभवशारद भदले ल् या कामाचा नकाशा मोजमापासह:७. सी.एस.आर अांतगात रस्तादु भाजक/वाहतूक बेट/ उद्यानाांचे सुशोभभकरण करणेसाठी येणारा
खचा

प्रस्ताव धारकाचे नाव, सही व भशक्का
सोबत:- १. प्रस्ताव धारकाचे ओळखपत्र.
२. सुशोभभकरण करणार असलेल्या जागेचा मोजमापासह नकाशा
(वास्तूभवशारद माफात)
३. खचााचा तपशील
४. जाभहरात फलक १५’’ ╳ १८’’ ची फोटो कॉफी
(१- कांपनी लोगोसह व १ – उद्यान भवभाग, पुणे महानगरपाभलका लोगोसह)
५. कामाांचे मोबदल् यात स्वरूप तपशील

