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* शनश्दा धारकाची माशहती *
१) शनश्दा धारकाचे नां्
:-----------------------------------------------------------------------------------------२) पत्रव्य्हारासाठी संपणु ण पत्ता :---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------कायाणलय फोन क्रमांक

------------------------------------------------------------------------------------------

शन्ास

- -----------------------------------------------------------------------------------------------------

ऑफीस

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

फॅ क्स नंबर

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

मोबाईल नंबर - -----------------------------------------------------------------------------------------------------ई-मेल

- ------------------------------------------------------------------------------------------------------

३) संपकाणसाठी प्रशतशनधीचे नां् -------------------------------------------------------------------------------------------फोन क्रमांक --------------------------------------------------------------------------------------------------------४) मालकाचे /भागीदारांची नां्े १) ---------------------------------------------------------------------------------------२) ---------------------------------------------------------------------------------------५) ठे केदारीचा नोंदणी क्रमांक. :- -----------------------------------------------------------------------------------------( िॉप अॅक्ट कंपनी अॅक्ट प्रमाणे
६) औद्दोशगक रशिस्रेिन नबं र :- -----------------------------------------------------------------------------------------७) सध्याचे लेबर लायसन्स नंबर :- ---------------------------------------------------------------------------------------८) PF प्रॉव्हीडंड फंड रशिस्रेिन नंबर :- -----------------------------------------------------------------------------९) GST नोंदणी प्रमाणपत्र शकं्ा GST क्रमांक :- -------------------------------------------------------------------------१०) आयकर पॅन नंबर
:- ------------------------------------------------------------------------------------------११) (अ बॅक खाते नंबर
:- --------------------------------------------------------------------------------------(ब आय.एफ.एस.सी.कोड
:- ----------------------------------------------------------------------------------१२) सन २०१७-१८ ्ाशषणक उलाढाल चाटणडण अकाउंन्टट सशटणशफके ट :--------------------------------------------------------१३) (अ बयाना रक्कम िासनाच्या ्ेबसाईड ्र भरयाची पा्ती:---------------------------------------------------------(ब शनश्दा शकंमत िासनाच्या ्ेबसाईड ्र भरयाची पा्ती:---------------------------------------------------------

शनश्दाधारकाची सही ् शिक्का
_____________________________________________________________________________________
कायाणलयीन कामकािा करीता
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शनश्दाधारकाने भरा्याची माशहती 

अ.नं.
१
२
३

४
५
६
७
८

९

जीडले असकयास 
माकम करा्े

कागद रांचा त िील
ई-शनश्दा फी रु.३,३०० - रक्कम www.mahatenders.gov.in या ्ेबसाईट्र ऑनलाईन
िमा के लेची पा्ती.
बयाणा रक्कम रु.५५,००० - मात्र रक्कम www.mahatenders.gov.in या ्ेबसाईट्र
ऑनलाईन िमा के लेची पा्ती.
लॉन्री कायाणन््ीत असलेबाबत ग्रामपच
ं ायत नगरपचं ायत, नगरपाशलका शकं्ा मबंु ई दक
ु ाने ्
संस्था अशधशनयम १९४८ अतं गणत नोंदणी यापैकी एक प्रमाणपत्र. शकं्ा महाराष्टर िासन शिहा
उद्योग कें द्र यांचे प्रमाणपत्र.
कमणचारी भश्ष्टय शन्ाणह शनधी रशिस्रेिनचे प्रमाणपत्र.
GST रशिस्रेिन प्रमाणपत्र.
पॅन काडण.
लॉन्री कामाचे सन २०१७-१८ ्षाणमधील ्ाशषणक उलाढालीबाबत चाटणड अकाऊंटंट (CA
यांचे प्रमाणपत्र.
Technical Document पा.न.ं ५ अ.नं.२, लॉण्डरी संदभाणतील संस्थानने नमदु के लेली मशिनरी
लॉण्डरी शनश्दाधारकाकडे असले बाबत, सदरच्या पाना्र फमणचा शिक्का सही देऊन ते पान
स्कॅ न करुन ऑनलाईन अपलोड करा्े.
आपया फमणचे ना् ललॅक शलस्टेड नसले असलेबाबतचे हमीपत्र लेडरहेड्र सही शिक्याशनिी
सादर करा्े.
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ई-शनश्देच्या अटी िती
१) लॉण्डरी कामाची ई-शनश्दा ऑनलाईन सादर करा्याची आहे.
२) अ) ई-शनश्दा फी रक्कम रु.३,३०० - (अक्षरी रुपये - तीन हिार तीनिे मात्र) ् बयाणा रक्कम (EMD)
रु.५५,००० - (अक्षरी रु. पंच्चा्न हिार मात्र) रक्कम िासनाचे www.mahatendars.gov.in या ्ेबसाईट्र
िमा करा्ी.
ब) ई-शनश्देसीबत फक्त Online कागद रे सादर करा्याची आहेत. Hard Copy मध्ये सादर
के लेकया कागद रांचा श्चार के ला जाणार नाही.
क) ऑनलाईन ई-शनश्दा भरते्ळ
े ी या Nit Document मधील पान नं.६ अ.नं.२६ ्र नमदु के लेले कागदपत्रे
स्कॅ न करुन Upload करणे आ्यक आहे.
३) Technical Bid ् Commercial Bid उघडणेचे शद्िी आपण शकं्ा आपले प्रशतशनधी उपशस्थत राहणे
आ्यक आहे. शनश्दाधारकांनी याबाबत साईआश्रम भकतशन्ास ् साई धमणिाळाकडील कायाणलयात संपकण
करुन माशहती घ्या्ी.
४) अपणु ण शनश्दा श्चारात घेतया िाणार नाहीत.
५) ई-शनश्दा फी ् बयाणा रक्कम ऑनलाईन भरले शि्ाय सादर के लेले बीड ऑफ कोटेिन (BOQ)चे कागदपत्र
उघडले िाणार नाही.
६) ज्याची ई-शनश्दा मान्य होईल ्या शनश्दाधारकास या कामासाठी ्ाशषणक खचाणस शमळालेया मान्यता रक्कमे्र
५% रक्कम सरु क्षा अनामत ्हणनू एक ्षाणसाठी संस्थानकडे िमा के ली पाशहिे. ्यामध्ये बयाणा रक्कम
रु.५५,००० - िमा करुन उ्णरीत रक्कम रोखीने िमा करा्ी लागेल. ई-शनश्देत कायाणदि
े ात नमदु के लेया कामा
बद्दल कोणतीही तक्रार नसेल तर कामाचा काला्धी सपं यानतं र सरु क्षा अनामत रक्कम परत के ली िाईल. सरु क्षा
अनामत रक्कमे्र कोण्याही प्रकारचे व्याि शमळणार नाही शकं्ा शनश्दाधारकास मागणी करता येणार नाही.
७) शनश्दाधारकास प्री-बीड शमशटंगसाठी शिडी येथे उपशस्थत राहणे आ्यक आहे. प्री-बीड शमशटंग
्ार- बधु ्ार शद. ०३ ०७ २०१९ रोिी सकाळी ११:०० ्ािता ठे ्ण्डयात आलेली आहे. प्री-बीड शमशटंगच्या
तारखेत ् ्ेळे मध्ये काही बदल लायास आपणास दरु ध््नी शकं्ा पत्राव्दारे कळश्ले िाईल.
८) साईआश्रम भक्तशन्ास ् साईधमणिाळा करीता एकशत्रत ई-शनश्देमध्ये १) बेडिीट, उिी कव्हर धण
ु े/इस्री
करणे, टॉ्ेल धु्ून ड्रायर करणे, चादर ् गादीच्या ळीळी धुणे (संस्थानचे क डेसाठी दर) तसेच
२)भक्तांचे क डे िुकक आकाुनन धुणे/इस्री कुनन देणे (भक्तांसाठीचे दर असे दोन पध्दतीचे बीड ऑफ
कोटेिन (BOQ भरा्याचे आहे.
९) भक्ताचं े कपडे िु क आकारुन धणु े इस्त्री करणे या कामी शनश्दाधारकाने स््तंत्र लॉण्डरी कमणचारी नेमणू सकाळी ८
ते १० ् दपु ारी ४ ते ६ या ्ेळेमध्ये प्र्येक इमारतीमध्ये िाऊन भक्तांिी सपं कण करुन ्यानं ी लॉण्डरीसाठीचे कपडे
िमा करा्े ् भक्तांनी सकाळच्या सत्रातील शदलेले कपडे सायंकाळी परत करुन दपु ारी शदलेले कपडे दसु -या
शद्िी सकाळच्या ्ेळेत भक्तांना परत करणे या पध्दतीने सशव्हणस द्या्ी लागेल.
१०) भक्ताने कपडे शदयानतं र भक्ताला फमणच्या ना्ाची मोबाईल नबं रसह पोहोच पा्ती देऊन, कपडे लॉण्डरी करुन
शदयानंतर ्याचे भक्ताला बील देऊन, ्या बीलाप्रमाणे भक्तांकडून परस्पर पैसे स््ीकारण्डयात या्े.
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११) सस्ं थानने ठर्नू शदलेया दरापेक्षा िास्त रक्कम ्सल
ू के ली ् तिी तक्रार साईभक्ताने के यास ्याबाबत
शनश्दाधारका्र दडं ा्मक कायण्ाही करण्डयात येईल.
१२) भक्ताक
ं डून ्यांच्या कपडयांचे के लेया लॉण्डरी कामाच्या िु कामध्ये संस्थानचा कुठलाही आशथणक ्ाटा
राहणार नाही. यासाठी ई-शनश्दाधारकाने याबाबतचे बीड ऑफ कोटेिन मध्ये योग्य दर भरा्ेत.
१३) साईआश्रम भक्तशन्ास शकं्ा साईधमणिाळा श्भागाकडील भक्ताने कपडयांबाबत काही तक्रार के यास ्याची
स्णस््ी िबाबदारी लॉण्डरी शनश्दाधारकाची राहील. यामध्ये भक्तांना काही नक
ु सान भरपाई द्या्याची ठरयास
संबंधीत लॉण्डरी शनश्दाधारकाने ती आशथणक नक
ु सान भरपाई रोख स््रुपात भक्तानं ा ््रीत देण्डयात या्ी. ते न
शदयास सरु क्षा अनामत रक्कमेमधनु सदरची रक्कम ्िा करुन भक्ताला शदली िाईल.
१४) ज्या शनश्दाधारकाला भक्तांचे कपडे धणु े इस्त्री करणे या कामाचा कायाणदि
े शमळेल, ्या शनश्दाधारकाला
साईआश्रम भक्तशन्ासमधील प्रिासकीय इमारतीसह १२ इमारतीमध्ये, तसेच साईधमणिाळा श्भागातील
प्रिासकीय इमारतीसह ४ इमारतीमध्ये सस्ं थान ठर्नू देईल ्या साईिमध्ये ् िागे्र लॉण्डरी कामाचे दर,
मोबाईल नंबरसह बोडण ला्णे क्रमप्राप्त राहील.
१५) कमी िास्त दराची कोणतीही ई-शनश्दा स््ीकारण्डयाचा, नाकारण्डयाचा, अथ्ा स्ण ई-शनश्दा कोणतेही कारण न
देता रद्द करण्डयाचा अशधकार सस्ं थान व्य्स्थापनाने राखनू ठे ्लेला आहे. ्याबद्दलची कारणे, स्पष्टटीकरण देणे
संस्थान व्य्स्थापना्र बंधनकारक राहणार नाही.
१६) Technical ् Nit Document चे प्र्येक पाना्र लॉण्डरीधारकाने फमणचा शिक्का देऊन ते Document
ऑनलाईन सादर करा्ेत.
१७) शनश्दाधारकाची लॉन्री कामाचे क्षेत्रात सन २०१७-१८ या एका आशथणक ्षाणमध्ये रु.१० लाख पेक्षा िास्त
उलाढाल असा्ी. तसे चाटणड अकाऊंटंट यांचे प्रमाणपत्र सोबत िोडा्े.
१८) शनश्दाधारकाकडे अ्याधशु नक यंत्रसामग्रु ीसह प्रशिशक्षत कमणचारी ्गण आ्यक आहे.
१९) कपडे धण्डु यासाठी उच्च प्रशतचे के शमकल शडटिजंनन्ट (john son diverse, blueoxy, starving, rosary,
alliance, त्सम दिाणचे यांचा ्ापर शनश्दाधारकाने स््खचाणने करा्याचा आहे. कपडे धल
ु ाई करणे कामी
ISI रेडमाकण असलेली ्ॉशिंग पा्डर ्ापरा्ी.
२०) कायाणदि
े ाप्रमाणे काम करत असलेया कामाचे परीक्षण करण्डयाचा श्री साईबाबा सस्ं थान श््स्तव्य्स्था,शिडी
यांस पणू ण अशधकार राहील.
२१) शनश्दाधारकाने ई-शनश्दा भरणे प्ु ी साईआश्रम भक्तशन्ास ् साईधमणिाळे मधील प्र्यक्ष करा्याच्या
कामाची पहाणी ् सखोल अभ्यास करुन माशहती घे्नू बीड ऑफ कोटेिन (BOQ सादर करा्े.
२२) बीड ऑफ कोटेिन (BOQ सादर करतांना काही माशहती अपणू ण ठे ्यास राशहयास ्या ई-शनश्दा कोणतेही
कारण न देता रद्द समिण्डयात येतील. अशं तम शनणणय हा श्री साईबाबा संस्थान श््स्तव्य्स्था,शिडी यांचेसाठी
राखी् असेल.
२३) बीड ऑफ कोटेिन (BOQ) अपलोड करतानं ा शनश्दाधारकाने स्ण करासह रक्कम नमदू करा्ी. िासन
शनयमाप्रमाणे ्ेळो्ेळी लागू होणा-या दरानसु ार िी.एस.टी.ची रक्कम श्हीत मदु तीत िासनाकडे भरणा
करणेबाबतची स्णस््ी िबाबदारी शनश्दाधारकाची राशहल. तसेच िासनाकडे िी.एस.टी. भरणा के लेबाबतची
चलन प्रत ् बील शनहाय गोष्ारा दरमहा बीलासोबत सस्ं थानकडे सादर करणे शनश्दाधारका्र बधं नकारक
राहील. िी.एस.टी ची रक्कम संस्थानकडे मागणीचा अशधकार शनश्दाधारकास राहणार नाही.
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२४) दरमहा मागील मशहन्यातील GST बाबतची पतु णता के यानंतर तपिीलासह चालू मशहन्याचे बील सादर करा्े.
२५) शनयमानसु ार आ्यक आयकर रक्कमेची कपात करणेत येईल.
२६) खालील तक््यात नमदु के लेले ताशं त्रक कागदपत्रे (Technical Bid स्कॅ न करुन ते ऑनलाईन अपलोड
करा्ेत.
अ.नं.
कागदपत्रांचा तपिील
१ ई-शनश्दा फी रु.३,३०० - रक्कम िासनाच्या www.mahatenders.gov.in या ्ेबसाईड ्र भरलेबाबत
तपिील.
२ बयाणा रक्कम रु.५५,००० - मात्र रक्कम िासनाच्या www.mahatenders.gov.in या ्ेबसाईड ्र
भरलेबाबत तपिील.
३ लॉन्री कायाणन््ीत असलेबाबत ग्रामपचं ायत नगरपचं ायत, नगरपाशलका शकं्ा मबंु ई दक
ु ाने ् सस्ं था
अशधशनयम १९४८ अतं गणत नोंदणी यापैकी एक प्रमाणपत्र शकं्ा महाराष्टर िासन शिहा उद्योग कें द्र यांचे
प्रमाणपत्र.
४ कमणचारी भश्ष्टय शन्ाणह शनधी रशिस्रेिनचे प्रमाणपत्र.
५ GST रशिस्रेिन प्रमाणपत्र.
६ पॅन काडण.
७ लॉन्री कामाचे सन-२०१७-१८ या आशथणक ्षाणमधील ्ाशषणक उलाढालीबाबत चाटणड अकाऊंटंट (CA
यांचे प्रमाणपत्र.
८ Technical Document पा.न.ं ५ अ.न.ं २, लॉण्डरी सदं भाणतील सस्ं थानने नमदु के लेली मशिनरी लॉण्डरी
शनश्दाधारकाकडे असले बाबत, सदरच्या पाना्र फमणचा शिक्का सही देऊन ते पान स्कॅ न करुन ऑनलाईन
अपलोड करा्े.
९ आपया फमणचे ना् ललॅक शलस्टेड नसले असलेबाबतचे हमीपत्र लेडरहेड्र सही शिक्याशनिी सादर करा्े.
२७) इतर स्ण प्रकारचे कर िासनाला अदा करण्डयाची िबाबदारी शनश्दाधारक याच
ं ी राहील.
२८) ई-शनश्देमध्ये नमदु के लेया कामामध्ये कपात करणे शकं्ा ्यामध्ये ्ाढ करणे तसेच आ्यकतेनसु ार एक
शकं्ा एका पेक्षा िास्त पाटीला कायाणदि
े देऊ िके ल याचा अशधकार श्री साईबाबा संस्थान
श््स्तव्य्स्था,शिडी यानं ा राहील.
२९) साईआश्रम भक्तशन्ास ् साईधमणिाळा श्भागामधील अशधक्षक यांनी काम प्रमाणीत करणे ् ्यास मान्यता
शदयानंतरच दरमहाचे लॉण्डरी कामाच्या बीलाची रक्कम अदा करणेत येईल.
३०) शनश्दाधारक ठरलेया ्ेळेत काम करत नसेल, कामात चालढकल करत असेल शकं्ा काम समाधानकारक
करत नसेल, तर शनश्दाधारकास शदलेला कायाणदि
े कुठलीही प्ु ण सचू ना न देता रद्द करुन संस्थानकडे िमा
असलेली सरु क्षा अनामत रक्कम िप्त करण्डयात येईल.
३१) संस्थानने नमदु के लेया मशिनरी व्यशतरीक्त इतर काही िादा मशिनरी आपणाकडे असयास Technical
Document पा.न.ं ५ अ.न.ं ३ ्र शदलेया तक््यात नमदु करुन ते पान स्कॅ न करुन ऑनलाईन अपलोड करा्ेत.
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३२) कायाणदि
े शदयानतं र ३० शद्साचं े आत करारनामा करुन देणसे ाठी रु.६०० - चा गैरन्यायीक स्टॅ्प पेपर िमा
करा्ा. परंत,ु श्हीत ्ेळेत करारनामा करुन न शदयास, अथ्ा ्याबाबत टाळाटाळ के यास कायाणदि
े रद्द
करणेत येईल.
३३) ई-शनश्देत नमदु के लेया कामासाठी शनश्दाधारक यानं ी दसु -या लॉण्डरीधारकास काम शदयाचे आढळयास
शनश्दाधारकाचे लॉण्डरीचे काम रद्द करण्डयात येईल.
३४) संबंधीत शनश्दाधारकाला काम िमत नसेल तर पयाणयी व्य्स्था ्हणनू दसु -या लॅान्री कॉन्रॅक्टर यांचेकडून
सदरचे काम करुन घेतले िाईल, ्याचा खचण संबंधीत कॅ ान्रॅक्टरच्या बीलातनू अथ्ा बयाणा रकमेतनू ्सल
ू
करण्डयात येईल.
३५) शनश्दाधारकाकडून संस्थानने ठर्नू शदलेले कपडे तसेच भक्ताचे कपडे धणु से ाठी ्ापरत असलेले के शमकल
साही्य तपासणीचा अशधकार संस्थानला राहील. के शमकल कमी दिाणचे कमी गणु ्ततेचे आढळयास
कायाणदि
े रद्द करणेत येईल.
३६) संस्थानचे शकं्ा भक्तांचे कपडे अस््च् शदसनू आयास शकं्ा व्य्शस्थत इस्त्री के लेली नसयास
शनश्दाधारकाला ते कपडे पन्ु हा ध्ु नू इस्त्री करुन द्या्े लागतील ्याचा अशतकरक्त मोबदला शमळणार नाही.
३७) कपडे ध्ु नू इस्त्री करुन शदयानतं र ्यामध्ये अस््च् , डाग ् खराब कपडे आढळून आयास पन्ु हा श्नािु क
कपडे ध्ु नू घ्या्े लागेल. तरीही ्या मशहन्यामध्ये १०० पेक्षा िास्त कपडे समाधानकारक धतु लेले नसतील तर
संस्थानमाफण त रुपये.५०० -(अक्षरी रु.पाचिे मात्र) दडं आकारणेत येईल.
३८) काम समानधानकारक आढळून न आयास ्या मशहन्याच्या कामाच्या एकूण बीलामधून ५ % पयजंनत दडं ाची
रक्कम कपात के ली िाईल. कपात के लेली रक्कम शनश्दाधारकास मागणी करण्डयाचा अशधकार राहणार नाही.
३९) लॉण्डरी शनश्दाधारकास लॉण्डरी कामाचा कायाणदि
े शमळायानंतर ्यानं ा संस्थानच्या आस्थापने्रील इतर
शन्ासस्थानाकडील कपडे मंिरू दरातच ध्ु नू इस्त्री करुन घ्या्े लागतील. ्यासाठी कोण्याही प्रकारचा
्ाढी् दर शदला िाणार नाही मागणी करता येणार नाही.
४०) कामाचा काला्धी फक्त एक ्षाणचा असयाने कपडे लॉण्डरी करण्डयासाठी लागणारी मशिनरी यासाठी मोठी
गतंु ्णक
े ाचा काला्धी संपण्डयाप्ू ी पढु ील काला्धी
ू करण्डयाची िबाबदारी शनश्दाधारकाची राहील. कायाणदि
करीता ई-शनश्दा मागश्णेत येईल.
४१) पढु ील ्षाणसाठी नश्न ठे केदाराला कायाणदि
े पारीत होऊन नश्न ठे केदाराने काम सरुु करे पयजंनत, आहे ्याच मिं रु
दरात काम करुन देणे शनश्दाधारका्र बंधनकारक राहील. दरात कोण्याही प्रकारची ्ाढ शदली मागणी करता
येणार नाही.
४२) सदरची ई-शनश्दा कायाणदि
े नसनू फक्त बीड ऑफ कोटेिन (BOQ) मागश्ण्डयासाठी आहे.
४३) कपडे धणु े इस्त्री करणे कामी साईआश्रम भक्तशन्ास मधील A ते L या १२ शन्ासी इमारतीमधनू तसेच
साईधमणिाळा A, B, E, F या ४ इमारतीमधनू स््तचचे ्ाहनामध्ये कपडे घेऊन िाणे ् पन्ु हा ्ेळे्र पोहोच
करणेची िबाबदारी शनश्दाधारकाची राहील.
४४) करार काला्धीत कोण्याही कारणांसाठी अथ्ा सबबी्र शनश्दाधारकास दर्ाढ मागता येणार
नाही शमळणार नाही. शनशित के लेया दरानेच संस्थानचे ् भक्तांचे कपडे ध्ु नू इस्त्री करुन द्या्े लागतील.
४५) बीलाची रक्कम RTGS व्दारे शनश्दाधारकाचे बॅकं खाती िमा के ली िाईल, ्यासाठी लागणा-या कागदत्राच
ं ी
पतु णता शनश्दाधारक यांना करा्ी लागेल.
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४६) सस्ं थानचे शकं्ा भक्तांचे कपडे फाटयास हार्यास ्याची नक
ु सान भरपाई शनश्दाधारक यानं ा द्या्ी लागेल.
ई-शनश्देतील अटी िती तसेच करारमान्यानसु ार कुठयाही प्रकारच्या अटी ितीचं ा भगं लायास सरु शक्षत
अनामत रकमेतनू दडं ्सल
ू करण्डयाचा अशधकार संस्थानला राहील.
४७) कपडे ने-आण करणा-या ्ाहनास अपघात ् ्यातील कमणचा-यास काही इिा लायास शकं्ा इतर कारणास्त्
दख
ु ापत लायास कामगार नुकसान भरपाई कायदा १९३३ नसु ार भरपाई द्या्याची लायास ती िबाबदारी
शनश्दाधारकाची राहील.
४८) उलटी के लेले अथ्ा इतर डाग पडलेले कपडे शनश्दाधारक यांनी प्रथम ितं नू ािक रसायनाचा ्ापर करुन
ध्ु ा्ेत ् नंतर नेहमी प्रमाणे स््च् ध्ु ा्ेत.
४९) कपडे धण्डु यासाठी स््च् पाणी, सक
ु श्णेसाठी िागा, मशिनरी, श्ि इ. उपललधतेची स्ण िबाबदारी
शनश्दाधारकाची राहील. संस्थान या सशु ्धा उपललध करुन देणार नाही.
५०) साईआश्रम भक्तशन्ास ् साईधमणिाळा श्भागाचे पकरसरात कपडे गोळा करण्डयासाठी येणा-या ्ाहना्र फमणचे
ना्ं अथ्ा बोधशचन्ह असा्े. तसेच रायव्हर ् काम करणा-या कमणचा-याच
ं ी सपं णू ण माशहती स््तच ि्ळ
ठे ्ा्ी. सदर कमणचा-यासं ओळखपत्र देऊन ते ला्णे बधं नकारक असा्े. बदली कमणचारी बाबत प्ू ण सचू ना
द्या्ी.
५१) कपडे नेणे आणणेकामी ्ापरा्याचे ्ाहनाचा खचण ् शनयुक्त के लेया कामगाराच
ं े िाणे-येण्डयाचा खचण तसेच
चहापाणी िे्ण नाष्टटा राहाणेचा खचण शनश्दाधारकाने स््तच करा्याचा आहे.
५२) शनश्दाधारकाने ्यांचे कमणचा-याने संस्थानचे पकरसरात काम करताना संस्थानच्या कुठयाही शनयमांचे उलंघन
होणार नाही, याची खबरदारी घ्या्ी. िेणे करुन संस्थानचे पकरसरात िांतता राहील, ् संस्थानचे मालम्तेचे
नक
ु सान होणार नाही. तसेच साईभक्तांची सरु शक्षतता आबाशधत राहील याची काळिी घ्या्याची आहे.
५३) ई-शनश्देमधील अटी ितीचं ा ् कागदपत्रांचा अभ्यास करुन ई-शनश्दा सादर करा्ी. ई-शनश्देसंबंधी काही
िक
ं ा असेल तर शनश्दाधारकांनी श्री साईबाबा संस्थान श््स्तव्य्स्था,शिडी यांचे साईआश्रम भक्तशन्ास
कायाणलयात दरु ध््नी क्र.(०२४२३ २५९३०३

२५९३०५ साईधमणिाळा दरु ध््नी क्र.(०२४२३

२५९६०१ ०५ ्र संपकण करा्ा.
५४) उपरोक्त िती-अटी यापैकी एक शकं्ा अनेक शकं्ा कोण्याही अटी ितीत बदल करणे, सधु ारणा करणे ् िादा
अटी-िती श्हीत करणेचा अशधकार सस्ं थान व्य्स्थापने राखनू ठे ्लेला आहे.
५५) सस्ं थानचे कपडे ् भक्तांचे कपडे यामध्ये न्यनू तम दरधारक हे ्ेग्ेगळे असयास ्याप्रमाणे दर शस््कृ त
करण्डयाचा शकं्ा नाकारण्डयाचा अशधकार सस्ं थान व्य्स्थापनाकडे राहील.
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५६) दैनशं दन लॉण्डरीसाठी साईआश्रम ् साईधमणिाळा श्भागाकडुन देण्डयात येणा-या कपडयाच
ं े सख्ं येसह कॅ लेंडर
खालील प्रमाणे असेल.
कपडयाचा
एका शद्साची
उदा. माहे माचण २०१९
शदनांक
सचू ना
मशहन्याची संख्या (३१ शद्स
तपिील
सख्ं या
१ ३ १९ ते
३१ ३ १९

बेडिीट
उिी कव्हर
चादर
टॉ्ेल
गादीच्या खोळी

१,२६५
१,२४२
१००
१२५
५०

३९,२१५
३८,५०२
३,१००
३,८७५
१,५५०

याप्रमाणे दररोि कपडयाचं ी सख्ं या
धणु े इस्त्री करणे कामी राशहल. भक्ताचं े
गदीनसु ार संख्ये मध्ये फरक पडू िकतो.
तसेच गादीच्या खोळी फक्त उ्स्
काला्धीत टाकणेत येणा-या मंडपमधनू
शनघेल ्याप्रमाणे राहील.

एका मशहन्यासाठी एकूण कपडयांची सख्ं या ८४,२४२

५७) या कामी कोणकोण्या मशिनरी आपणाकडे उपललध असणे आ्यक आहे ्याचा तपिील Technical
Document पान न.ं ५ अ.न.ं २ ्र शदलेला असनू ्यानसु ार मशिशनरी लॉण्डरी शनश्दाधारकाकडे असणे
आ्यक आहे ती नसयास शनश्दा ग्राह्य धरली िाणार नाही.
५८) आपले फमणचे ना् कोण्याही संस्थेच्या कायाया यादीत समाश्ष्टट नसलेबाबत आपले फमणचे लेटरहेड्र (SelfDeclaration स््तचचे स््ाक्षरीने हमीपत्र शलहन द्या्े.
५९) गादीच्या खोळी उ्स् काला्धीत टाकणेत येणा-या मडं पमधनू शनघेल ्याप्रमाणे राहील.
६०) संस्थानने नमदु के लेया मशिनरी लॉण्डरी शनश्दाधारकाकडे उपललधतेबाबत पकरक्षण करण्डयासाठी संस्थान
अशधकारी आपया प्रोिेक्टला ्ेळ पडयास समक्ष भेट देऊ िकतात.
६१) संस्थनला आ्यकता ्ाटयास संबंधीत लॉण्डरी शनश्दाधारकास मळ
ु कागदपत्रे तपासणीकामी बोलश्ण्डयात
येईल.
६२) कायाणदि
े ानसु ार काम सरुु के लेनतं र कोण्याही कारणास्त् काम बदं करता येणार नाही. मात्र काम बदं
करा्याचे असयास संस्थानला शकमान ०४ मशहने अगोदर प्ु ण सचू ना देणे शनश्दाधारका्र बंधनकारक
राहील. अिा पकरशस्थतीमध्ये शनश्दाधारकाची सरु क्षा अनामत रक्कम संस्थानकडून िप्त करण्डयात येईल.
६३) सदर कामाचा कायाणदि
े शमळायानंतर संबंधीत लॉण्डरी शनश्दाधारकास कायद्यानसु ार लेबर लायसन्सची पतु णता
मशहन्याच्या आत करुन देणे बंधनकारक राशहल. याबाबत श्लंब के यास देय य रक्कमेतनू दरमहा रु.५०० (अक्षरी रु.पाचिे रुपये दडं ्सल
ू करणेत येईल.
६४) न्याय प्रश्ष्टट बाब राहाता, कोपरगा् ् औरंगाबाद न्यायालयाचे कक्षेत राहील.
६५) ई-शनश्दा भरणेप्ू ी “ज्या शनश्दाधारकानं ा कामाची माशहती घ्या्याची असेल अिा शनश्दाधारकानं ी
साईआश्रम भक्तशन्ास ् साईधमणिाळा श्भागामध्ये समक्ष िाऊन कामाची पहाणी करुन ् सखोल अभ्यास
करुन माशहती घे्नु दर भरण्डयात या्े. तसेच ई-शनश्दा ऑनलाईन भरणेकामी काही तांशत्रक अडचण असयास,
श्री श्नोद कोते मोबाईल नबं र ०७७२००७७२२१ क्रमाक
ं ा्र सपं कण साधा्ा. इतर कागदपत्रा सबं धी माशहती
आ्यक असयास श्री पी.के .कोते, प्र.अशधक्षक साईआश्रम भक्तशन्ास कायाणलय दरु ध््नी क्रमाक-(०२४२३
२५९३०३ ०५ मो.नं.०७७२००७७२७०, श्री के .एन.घायदार, प्र.अशधक्षक साईधमणिाळा कायाणलय दरु ध््नी
क्रमांक-(०२४२३ २५९६०१ ०५ मो.नं.०७७२००७७२९४ या क्रमांका्र कायाणलयीन ्ेळेत संपकण साधा्ा.
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 मागमदिमन र इतर माशहती 
कामाचा त िील
ई-शनश्दा भरतांना खालील मागणदिणन पर मद्यु ांचा श्चार करुन बीड ऑफ कोटेिन (BOQ) ई-शनश्दा भरा्ी.
साईआश्रम भक्तशन्ासमध्ये भक्ताचं े शन्ासासाठी A ते L अिा एकूण १२ इमारती आहेत. ्यापैकी A,B ् C
या ३ इमारतीमध्ये ३८४ ्ातानक
ु ू लीत खोया आहेत. तर D ते L या ९ इमारतींमध्ये ११५२ ्ातानक
ु ू लीत यंत्रणा
श्रशहत खोया आहेत. प्र्येक इमारतीत ४ माळे असनू एका मायाया्र ३२ रुम आहेत. अिा स्ण इमारती शमळून एकूण
१५३६ खोया या श्भागात आहेत. इमारतीच्या प्र्येक मायाया्र दोन स्टोअसण आहेत. असे १२ इमारतीमध्ये एकूण
९६ स्टोअसण आहेत.
तसेच साईधमणिाळा श्भागात A ते F एकूण ६ इमारती असनू २ इमारती साईबाबा संचशलत कशनष्टठ ् ्करष्टठ
महाश्द्यालयास ्ापरण्डयास देण्डयात आलेया आहेत ् उ्णकरत ४ इमारतीमध्ये प्र्येक इमारतीत ४ माळे असनू ३२ हॉल
आहेत. असे एकूण १२८ हॉल आहे. इमारतीच्या प्र्येक मायाया्र दोन स्टोअसण आहेत. असे ४ इमारतीमध्ये एकूण ३२
स्टोअसण आहेत. प्र्येक मायाया्र हाऊसशकपींग कंपनीचा एक आऊटसोसण मदतनीस २४ तास कायणरत असतो. लॉण्डरी
कामासाठी याच कंपनीचे तीन लॉण्डरी मदतनीस असतात. ्याबाबतचे पयण्क्ष
े कीय कामकािासाठी संस्थानचा एक
स्थायी मदतनीस असतो.
साईआश्रम भक्तशन्ास ् साई धमणिाळे मधील बेडिीट, उिी कव्हर, चादर, टॉ्ेल ् गादीच्या खोळी
धणु े इस्त्री करणे करीता नेण्डयासाठी आपणास दररोि सकाळी ०७:०० ्ािता आपया स््त:चे ्ाहनासह श्भागात
हिर रहा्े लागेल. हॉल ् खोलीमध्ये भक्तांनी ्ापरलेले कपडे धणु े इस्त्री करणे कामासाठी देणे करीता लॉण्डरी मदतनीस
यानं ी प्र्येक इमारतीचे ४ मायाया्ं रील स्ण कपडे इमारतीच्या तळ मायाया्र मोिनू गोळा करुन ठे ्लेले असतात. ते
आपण स््त: पन्ु हा मोिदाद करुन तालयात घ्या्याचे आहे. याप्रमाणे साईआश्रम भक्तशन्ास श्भागातील १२ इमारतींचे
् साई धमणिाळा श्भागातील ४ इमारतीतील कपडे मोिनू तालयात घेतयानंतर संस्थानचे स्थायी मदतनीस संस्थानच्या
डी.पी. पस्ु तका्र इमारत शनहाय सदरच्या कपडयाच्ं या नोंदी करतील. कपडे धणु े इस्त्री करणे देण्डयात येत आहेत, याची
माशहती ्हणनू ्या्र आऊटसोशसजंनग कंपनीचे िनरल मॅनेिर तसेच संस्थानचे शिट ट पयण्क्ष
े क यांच्या स््ाक्षरी असतील.
डी.पी. पस्ु तका्रील के लेया नोंदी बरोबर असनू ्याप्रमाणे कपडे धणु से ाठी तालयात शमळाले आहेत, यासाठी
शनश्दाधारक यानं ा डी.पी. पस्ु तका्र स््ाक्षरी करा्ी लागेल. ्याची एक प्रत शनश्दाधारक यानं ा शदली िाईल.
्रील प्रमाणेच अगोरदच्या शद्िी धणु े इस्त्री करणे करीता नेलेले कपडे दसु -या शद्िी धऊ
ु न परत करा्याचे
आहे. धऊ
ु न आणलेले कपडे शनश्दाधारक यांनी स््त:च्या ्ाहनाने प्र्येक इमारतीच्या तळ मायाया्र लॉण्डरी मदतनीस
याच
ु न आलेले कपडे स््च् धतु लेले शकं्ा व्य्स्थीत इस्त्री के लेले नसले तर
ं े तालयात मोिनू द्या्याची आहे. परंतू धऊ
ते पन्ु हा श्नामु य धणु से ाठी शकं्ा इस्त्री करणेसाठी परत के ले िातील. ्याबाबतच्या नोंदी लॉण्डरी मदतनीस ठे ्तील.
एकूण ध्ु नू इस्त्री करुन आलेले कपडे इमारतीमध्ये पोहोच के यानंतर, शदलेया कपडयांची पोहोच पा्ती कॉन्रॅक्टर
यांनी संस्थानचे स्थायी मदतनीस यांना कपडे धऊ
ु न इस्त्री करुन बरोबर शमळाले आहेत. याबाबत स््ाक्षरी घेऊन पोहोच
पा्ती सस्ं थानचे मदतनीस यानं ा द्या्याची आहे.
अिा धऊ
ु न शदलेया कपडयांच्या तपिीलाप्रमाणे मशहन्याचे अखेरीस शनश्दाधारक यांनी बील सादर करा्याचे
आहे. सदरचे बीलाची रक्कम ही धऊ
ु न शदलेया पोहोच पा््यांच्या नोंदी प्रमाणे असयास, बील सादर के ले नंतर १५
शद्साच
ं े अतं राने बील अदा करण्डयात येईल.
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 भक्तांचे क डे भक्तांकडून िुकक ेेऊन लॉ्ड्री कुनण देणे
साईआश्रम ् साईधमणिाळा श्भागातील शन्ासी भक्ताचं े कपडे िु क आकारुन धणु े इस्त्री करणे या
कामी शनश्दाधारकाने स््तत्रं लॉण्डरी कमणचारी नेमणू सकाळी ८ ते १० ् दपु ारी ४ ते ६ या ्ेळेमध्ये प्र्येक
इमारतीमध्ये िाऊन भक्ताि
ं ी संपकण करुन ्यांनी लॉण्डरीसाठीचे कपडे गोळा करा्े ् भक्तांनी सकाळच्या सत्रातील
शदलेले कपडे सायंकाळी देऊन दपु ारी शदलेले कपडे दसु -या शद्िी सकाळच्या ्ेळेत भक्तांना परत करणे या
पध्दतीने सशव्हणस द्या्ा्याची आहे.
भक्ताने कपडे शदयानतं र भक्ताला फमणच्या ना्ाची मोबाईल नबं रसह पोहोच पा्ती देऊन, कपडे
लॉण्डरी करुन शदयानंतर ्याचे भक्ताला बील देऊन ्या बीलाप्रमाणे भक्तांकडून परस्पर पैसे स््ीकारण्डयात या्े. या
मध्ये संस्थानचा कुठलाही प्रकारचा आशथणक व्य्हार राहणार नाही.
 प्रशिक्षण आणण शिक्षण

साईआश्रम भक्तशन्ास ् साई धमणिाळा श्भागामधील संस्थानचे बेडिीट, उिी कव्हर, चादर, टॉ्ेल
् गादीच्या खोळी धुणे इस्त्री करणे ् भक्ताचं े कपडे धणु े इस्त्री करणे कामासाठी ्ापरण्डयात येणारा कमणचारी ्गण
प्रशिशक्षत असा्ा. कपडयांचा दिाण ् स््च् ता राखण्डयासाठी तसेच चांगली से्ा शमळा्ी या करीता कमणचा-यांना
्यांचे कामानसु ार प्रशिक्षण देणे गरिेचे आहे ्याची िबाबदारी शनश्दाधारकाची राहील.
 जबाबदारी
कॉन्टरॅ क्टरी

१) साईआश्रम भक्तशन्ास ् साई धमणिाळे मधील बेडिीट, उिी कव्हर, चादर, टॉ्ेल ् गादीच्या खोळी
धणु े इस्त्री करणे कामाचे संस्थानचे सोईप्रमाणे दररोिचे ्ेळापत्रक तयार करण्डयात या्े ् ्याप्रमाणे काम
करा्े.
२) योग्य उपकरणे आशण साही्याचा ्ापर करा्ा.
३) साईआश्रम भक्तशन्ास ् साई धमणिाळे चे पकरसरात लॉन्री कामासाठी ्ापरण्डयात येणारे ्ाहना्र आपया
लॉन्रीचे नां् शकं्ा बोधशचन्ह असा्े.
४) संस्थान ्करष्टठांनी शदलेया प्रासंशगक सचू नांना ता्काळ प्रशतसाद देणते या्ा.
५) सस्ं थान कमणचारी ् भक्तांबरोबर सभ्य ् मैत्रीप्ू ण ्ागणक
ू असा्ी.
६) साईभक्तांनी शदलेले कपडे ्यांना ध्ू नू ्ेळेत परत करा्ेत ्याबद्दल तक्रार येऊ दे्ू नये.
७) कायद्यातील तरतदु ीप्रमाणे कमणचा-यांचा पगार देण्डयाची िबाबदारी शनश्दाधारक यांची राहील.
८) संस्थानला आ्यकता ्ाटयास काम करीत असलेया शनश्दाधारकाला ३ मशहने शकं्ा नश्न
शनश्दाधारकाची नेमणक
ु होई पा्ेतो मदु त्ाढ शदयास, मागील आहे ्याच मंिरू दराने काम करण्डयाची
िबाबदारी शनश्दाधारक याचं ी राहील.
९) ज्या शनश्दाधारकाला भक्तांचे कपडे धणु े इस्त्री करणे या कामाचा कायाणदि
े शमळेल, ्या शनश्दाधारकाला
प्रिासकीय इमारतीसह भक्तशन्ास इमारतीमध्ये, संस्थान ठर्नू देईल ्या साईिमध्ये ् िागे्र लॉण्डरी
कामाचे दर, मोबाईल नबं रसह बोडण ला्णे क्रमप्राप्त राहील.
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श्री साईबाबा संस्थान व श््स्तव्य्स्था, शिर्डी

साईआश्रम भक्तनिन व्ास ् साई धममिाळा

 संस्थान माफम त मुकयमा न
शनश्दाधारक परु श्त असलेया से्ा ् कामाचे दर मशहन्याला मू यमापन करण्डयात येईल.
शनश्दाधारकाकडून बेडिीट, उिी कव्हर, चादर, टॉ्ेल, गादीच्या खोळी धणु से ाठी ्ापरात असलेले साही्य
तपासणीचा अशधकार सस्ं थानला राहील. के शमकल कमी दिाणचे कमी गणु ््तेचे आढळयास कायाणदि
े रद्द
करण्डयात येईल.
 साईआश्रम भक्तशन्ासमधील स्टीअर ् दररीज ध्ु यासाठी असलेकया क डायांची स
ं या
अ.नं.
इमारतीचा तपिील
एकूण इमारत
प्र्येक
एकूण
लॉण्डरी कामासाठी एका
संख्या
इमारतीमधील
स्टोअरची
शद्ासाची कपडयांची
स्टोअर संख्या
संख्या
सरासरी संख्या
१
A,B,C, (AC)
३
८
२४
१ बेडिीट- १६००
२ उिीकव्हार- १५००
२
D,E,F,G,H,I,J,K,L
९
८
७२
३ टॉ्ेल- २००
(NAC
४ सोलापरू चादर- १००
एकूण
१२
--९६
५ चादर-२५०
 साई धममिाळे मधील स्टीअर ् दररीज धु्यासाठी असलेकया क डायांची संया
अ.न.ं
इमारतीचा तपिील
एकूण इमारत
प्र्येक
एकूण
लॉण्डरी कामासाठी एका
संख्या
इमारतीमधील
स्टोअरची
शद्ासाची कपडयांची
स्टोअर संख्या
संख्या
सरासरी संख्या
१
A, B, E, F,
४
८
३२
१ बेडिीट- ६००
२ उिीकव्हार- ५००
एकूण
४
८
३२
३ टॉ्ेल- नाही
४ सोलापरू चादर- ३०
५ चादर -१००
६ गादी खोळी – उ्स्
् नंतर िे्ढे असेल.
शनश्दाधारकाचे ना्, सही ् शिक्का
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