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* शनश्दा धारकाची माशहती * 

१)  शनश्दा धारकाच ेनां्          :------------------------------------------------------------------------------------------ 

२)  पत्रव्य्हारासाठी संपणुण पत्ता :------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

 कायाणलय फोन क्रमांक            ------------------------------------------------------------------------------------------ 

  शन्ास          - ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                 ऑफीस        - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

                फॅक्स नंबर      - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

              मोबाईल नंबर     - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

               ई-मले             - ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

३) संपकाणसाठी प्रशतशनधीच ेनां्  -------------------------------------------------------------------------------------------- 

               फोन क्रमांक  --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

४) मालकाच े/भागीदारांची नां्े   १) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

                                                      २) ---------------------------------------------------------------------------------------- 

५)  ठेकेदारीचा नोंदणी क्रमांक. :-  ------------------------------------------------------------------------------------------ 

               ( िॉप अकॅ् ट   कंपनी अकॅ् ट प्रमाण े  

६)  औद्दोशगक रशिस्रेिन नबंर :- ------------------------------------------------------------------------------------------ 

७)  सध् याचे लेबर लायसन् स नंबर :- ---------------------------------------------------------------------------------------- 

८)  PF प्रॉव् हीडंड फंड रशिस् रेिन 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 अकाउंन् टट सशटणशफकेट :--------------------------------------------------------- 

१३)  (अ  बयाना रक् कम िासनाच् या ्बेसाईड ्र भर याची पा्ती:---------------------------------------------------------- 

   (ब  शनश्दा शकंमत िासनाच् या ्ेबसाईड ्र भर याची पा्ती:---------------------------------------------------------  

                                                                                                                                                         

                                                                  शनश्दाधारकाची सही ् शिक्का 
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शनश्दाधारकाने भरा्याची माशहती  

 

अ.नं. कागद रांचा त िील 
जीडले असक यास  

माकम  करा्े 

१ ई-शनश्दा फी रु.३,३०० - रक् कम www.mahatenders.gov.in या ्ेबसाईट्र ऑनलाईन 

िमा केलेची पा्ती.  
 

२ बयाणा रक् कम रु.५५,००० - मात्र रक् कम www.mahatenders.gov.in या ्ेबसाईट्र 

ऑनलाईन िमा केलेची पा्ती. 
 

३ लॉन् री कायाणन् ् ीत असलेबाबत ग्रामपंचायत नगरपचंायत, नगरपाशलका शकं्ा मुंबई दकुाने ् 

संस् था अशधशनयम १९४८ अतंगणत नोंदणी यापकैी एक प्रमाणपत्र. शकं्ा महाराष्ट र िासन शि हा 

उद्योग कें द्र यांचे प्रमाणपत्र.   

 

४ कमणचारी भश्ष्ट य शन्ाणह शनधी रशिस् रेिनचे प्रमाणपत्र.  

५ GST रशिस् रेिन प्रमाणपत्र.  

६ पॅन काडण.  

७ लॉन् री कामाचे सन २०१७-१८ ्षाणमधील ्ाशषणक उलाढालीबाबत चाटणड अकाऊंटंट (CA  

यांचे प्रमाणपत्र.  

 

८ Technical Document पा.न.ं५ अ.नं.२, लॉण्ड री संदभाणतील संस् थानने नमदु केलेली मशिनरी 

लॉण्ड री शनश्दाधारकाकडे असले बाबत, सदरच् या पाना्र फमणचा शिक् का सही दऊेन ते पान 

स् कॅन करुन ऑनलाईन अपलोड करा्े. 

 

९ आप या फमणच ेना् ललॅक शलस् टेड नसले असलेबाबतच ेहमीपत्र लेडरहडे्र सही शिक् याशनिी 

सादर करा्.े 
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ई-शनश्देच् या अटी िती 

१) लॉण्ड री कामाची ई-शनश्दा ऑनलाईन सादर करा्याची आह.े   

२) अ) ई-शनश्दा फी रक्कम रु.३,३०० - (अक्षरी रुपये - तीन हिार तीनिे मात्र) ् बयाणा रक्कम (EMD) 

रु.५५,००० - (अक्षरी रु. पंच् चा्न हिार मात्र) रक्कम िासनाचे www.mahatendars.gov.in या ्बेसाईट्र 

िमा करा्ी.   

ब) ई-शनश्देसीबत फक् त Online कागद रे सादर करा्याची आहेत. Hard Copy मध् ये सादर 

केलेक या कागद रांचा श्चार केला जाणार नाही.  

क) ऑनलाईन ई-शनश्दा भरते्ळेी या Nit Document मधील पान नं.६ अ.नं.२६ ्र नमदु केलेले कागदपते्र 

स् कॅन करुन Upload करण ेआ् यक आह.े 

३) Technical Bid ् Commercial Bid उघडणचेे शद्िी आपण शकं्ा आपले प्रशतशनधी उपशस्थत राहणे 

आ् यक आह.े शनश्दाधारकांनी याबाबत साईआश्रम भकतशन्ास ् साई धमणिाळाकडील कायाणलयात संपकण  

करुन माशहती घ् या्ी.   

४) अपणुण शनश्दा श्चारात घते या िाणार नाहीत.  

५) ई-शनश्दा फी ् बयाणा रक् कम ऑनलाईन भरले शि्ाय सादर केलेले बीड ऑफ कोटेिन (BOQ)चे कागदपत्र 

उघडले िाणार नाही.   

६) ज् याची ई-शनश्दा मान् य होईल ् या शनश्दाधारकास या कामासाठी ्ाशषणक खचाणस शमळाले या मान् यता रक्कमे् र 

५% रक् कम सरुक्षा अनामत ् हणनू एक ्षाणसाठी संस् थानकडे िमा केली पाशहिे. ् यामध् ये बयाणा रक् कम 

रु.५५,००० - िमा करुन उ्णरीत रक् कम रोखीन ेिमा करा्ी लागले. ई-शनश्दते कायाणदिेात नमदु केले या कामा 

बद्दल कोणतीही तक्रार नसेल तर कामाचा काला्धी संप यानंतर सरुक्षा अनामत रक् कम परत केली िाईल. सरुक्षा 

अनामत रक् कमे् र कोण् याही प्रकारचे व् याि शमळणार नाही शकं्ा शनश्दाधारकास मागणी करता येणार नाही.  

७) शनश्दाधारकास प्री-बीड शमशटंगसाठी शिडी येथे उपशस्थत राहण े आ् यक आह.े प्री-बीड शमशटंग                   

्ार-  बधु्ार  शद. ०३   ०७  २०१९ रोिी सकाळी ११:०० ्ािता ठे्ण्ड यात आलेली आह.े प्री-बीड शमशटंगच् या 

तारखते ् ्ेळे मध् ये काही बदल ला यास आपणास दरुध् ् नी शकं्ा पत्राव् दारे कळश्ले िाईल. 

८) साईआश्रम भक् तशन्ास ् साईधमणिाळा करीता एकशत्रत ई-शनश्दमेध् ये १) बेडिीट, उिी कव् हर धुणे/इस् री 

करणे, टॉ्ेल धु्ून ड्रायर करणे, चादर ् गादीच् या ळीळी धुणे (संस् थानचे क डेसाठी दर) तसेच 

२)भक् तांचे क डे िुक क आकाुनन धुणे/इस् री कुनन देणे (भक् तांसाठीचे दर  असे दोन पध् दतीचे बीड ऑफ 

कोटेिन (BOQ  भरा्याचे आह.े 

९) भक् ताचंे कपडे िुक आकारुन धणु ेइस् त्री करण ेया कामी शनश्दाधारकाने स् ् तंत्र लॉण्ड री कमणचारी नेमणू सकाळी ८ 

ते १० ् दपुारी ४ ते ६ या ्ेळेमध् ये प्र्येक इमारतीमध् ये िाऊन भक् तांिी संपकण  करुन ् यांनी लॉण्ड रीसाठीचे कपडे 

िमा करा् े ् भक् तांनी सकाळच् या सत्रातील शदलेले कपडे सायंकाळी परत करुन दपुारी शदलेले कपडे दसु-या 

शद्िी सकाळच् या ्ेळेत भक् तांना परत करण ेया पध् दतीन ेसशव्हणस द्या्ी लागले. 

१०) भक् ताने कपडे शद यानंतर भक् ताला फमणच् या ना्ाची मोबाईल नंबरसह पोहोच पा्ती दऊेन, कपडे लॉण्ड री करुन 

शद यानंतर ् याचे भक् ताला बील दऊेन, ् या बीलाप्रमाण ेभक् तांकडून परस् पर पैसे स््ीकारण्ड यात या्.े 
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११) संस् थानने ठर्नू शदले या दरापेक्षा िास् त रक् कम ्सलू केली ् तिी तक्रार साईभक् ताने के यास ् याबाबत 

शनश्दाधारका्र दडंा् मक कायण्ाही करण्ड यात येईल.     

१२) भक् ताकंडून ् यांच् या कपड यांचे केले या लॉण्ड री कामाच् या िु कामध् य े संस् थानचा कुठलाही आशथणक ्ाटा 

राहणार नाही. यासाठी ई-शनश्दाधारकाने याबाबतचे बीड ऑफ कोटेिन मध् ये योग् य दर भरा्ते.  

१३) साईआश्रम भक् तशन्ास शकं्ा साईधमणिाळा श्भागाकडील भक् ताने कपड यांबाबत काही तक्रार के यास ् याची 

स्णस् ् ी िबाबदारी लॉण्ड री शनश्दाधारकाची राहील. यामध् य ेभक् तांना काही नकुसान भरपाई द्या्याची ठर यास 

संबंधीत लॉण्ड री शनश्दाधारकाने ती आशथणक नकुसान भरपाई रोख स् ् रुपात भक् तांना ् ् रीत दणे्ड यात या्ी. ते न 

शद यास सरुक्षा अनामत रक् कममेधनु सदरची रक् कम ्िा करुन भक् ताला शदली िाईल. 

१४) ज् या शनश्दाधारकाला भक् तांचे कपडे धणु ेइस् त्री करण े या कामाचा कायाणदिे शमळेल, ् या शनश्दाधारकाला 

साईआश्रम भक् तशन्ासमधील प्रिासकीय इमारतीसह १२ इमारतीमध् ये, तसेच साईधमणिाळा श्भागातील 

प्रिासकीय इमारतीसह ४ इमारतीमध् ये संस् थान ठर्नू दईेल ् या साईिमध् ये ् िागे्र लॉण्ड री कामाचे दर, 

मोबाईल नंबरसह बोडण ला्ण ेक्रमप्राप् त राहील. 

१५) कमी िास् त दराची कोणतीही ई-शनश्दा स् ् ीकारण्ड याचा, नाकारण्ड याचा, अथ्ा स्ण ई-शनश्दा कोणतेही कारण न 

दतेा रद्द करण्ड याचा अशधकार संस् थान व् य्स् थापनाने राखनू ठे्लेला आह.े ् याबद्दलची कारण,े स् पष्ट टीकरण दणेे 

संस् थान व् य्स् थापना्र बंधनकारक राहणार नाही. 

१६) Technical ् Nit Document चे प्र् येक पाना्र लॉण्ड रीधारकाने फमणचा शिक् का दऊेन ते Document 

ऑनलाईन सादर करा्ते.  

१७) शनश्दाधारकाची लॉन् री कामाचे क्षेत्रात सन २०१७-१८ या एका आशथणक ्षाणमध् य े रु.१० लाख पेक्षा िास् त 

उलाढाल असा्ी. तस ेचाटणड अकाऊंटंट यांचे प्रमाणपत्र सोबत िोडा्.े  

१८) शनश्दाधारकाकडे अ् याधशुनक यंत्रसामगु्रीसह प्रशिशक्षत कमणचारी ्गण आ् यक आह.े 

१९) कपडे धणु्ड यासाठी उच् च प्रशतचे केशमकल शडटिजंनन् ट (john son diverse, blueoxy, starving, rosary, 

alliance, त् सम दिाणचे  यांचा ्ापर शनश्दाधारकाने स् ् खचाणने करा्याचा आह.े कपडे धलुाई करण ेकामी 

ISI रेडमाकण  असलेली ्ॉशिंग पा्डर ्ापरा्ी. 

२०) कायाणदिेाप्रमाण ेकाम करत असले या कामाचे परीक्षण करण्ड याचा श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव्य्स् था,शिडी 

यांस पणूण अशधकार राहील. 

२१) शनश्दाधारकाने ई-शनश्दा भरण े पु् ी साईआश्रम भक् तशन्ास ् साईधमणिाळेमधील प्र् यक्ष करा्याच् या 

कामाची पहाणी ् सखोल अभ् यास करुन माशहती घे् नू बीड ऑफ कोटेिन (BOQ  सादर करा्.े 

२२) बीड ऑफ कोटेिन (BOQ  सादर करतांना काही माशहती अपणूण ठे् यास राशह यास ् या ई-शनश्दा कोणतेही 

कारण न दतेा रद्द समिण्ड यात येतील. अशंतम शनणणय हा श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था,शिडी यांचेसाठी 

राखी् असेल. 

२३) बीड ऑफ कोटेिन (BOQ) अपलोड करतांना शनश्दाधारकाने स्ण करासह रक् कम नमदू करा्ी. िासन 

शनयमाप्रमाणे ्ळेो्ळेी लाग ू होणा-या दरानसुार िी.एस.टी.ची रक् कम श्हीत मदुतीत िासनाकडे भरणा 

करणबेाबतची स्णस् ् ी िबाबदारी शनश्दाधारकाची राशहल. तसेच िासनाकडे िी.एस.टी. भरणा केलेबाबतची 

चलन प्रत ् बील शनहाय गोष्ारा दरमहा बीलासोबत संस् थानकडे सादर करण ेशनश्दाधारका्र बंधनकारक 

राहील. िी.एस.टी ची रक् कम संस् थानकडे मागणीचा अशधकार शनश्दाधारकास राहणार नाही. 
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२४) दरमहा मागील मशहन् यातील GST बाबतची पतुणता के यानंतर तपिीलासह चाल ूमशहन् याचे बील सादर करा्.े 

२५) शनयमानसुार आ्यक आयकर रक्कमचेी कपात करणते येईल. 

२६) खालील तक् ् यात नमदु केलेले तांशत्रक कागदपते्र (Technical Bid  स् कॅन करुन ते ऑनलाईन अपलोड 

करा्ते.  

अ.नं. कागदपत्रांचा तपिील 

१ ई-शनश्दा फी रु.३,३०० - रक् कम िासनाच् या www.mahatenders.gov.in या ्बेसाईड ्र भरलेबाबत 

तपिील. 

२ बयाणा रक् कम रु.५५,००० - मात्र रक् कम िासनाच् या www.mahatenders.gov.in या ्बेसाईड ्र 

भरलेबाबत तपिील. 

३ लॉन् री कायाणन् ् ीत असलबेाबत ग्रामपचंायत नगरपचंायत, नगरपाशलका शकं्ा मुबंई दकुान े ् संस् था 

अशधशनयम १९४८ अतंगणत नोंदणी यापैकी एक प्रमाणपत्र शकं्ा  महाराष्ट र िासन शि हा उद्योग कें द्र यांचे 

प्रमाणपत्र. 

४ कमणचारी भश्ष्ट य शन्ाणह शनधी रशिस् रेिनचे प्रमाणपत्र. 

५ GST रशिस् रेिन प्रमाणपत्र. 

६ पॅन काडण. 

७ लॉन् री कामाचे सन-२०१७-१८ या आशथणक ्षाणमधील ्ाशषणक उलाढालीबाबत चाटणड अकाऊंटंट (CA  

यांचे प्रमाणपत्र. 

८ Technical Document पा.न.ं५ अ.न.ं२, लॉण्ड री संदभाणतील संस् थानन े नमदु केलेली मशिनरी लॉण्ड री 

शनश्दाधारकाकडे असले बाबत, सदरच् या पाना्र फमणचा शिक् का सही दऊेन ते पान स् कॅन करुन ऑनलाईन 

अपलोड करा्.े  

९ आप या फमणचे ना् ललॅक शलस् टेड नसल ेअसलेबाबतचे हमीपत्र लेडरहडे्र सही शिक् याशनिी सादर करा्.े 

२७) इतर स्ण प्रकारचे कर िासनाला अदा करण्ड याची िबाबदारी शनश्दाधारक यांची रा हील. 

२८) ई-शनश्दमेध् ये नमदु केले या कामामध् ये कपात करण े शकं्ा ् यामध् य े ्ाढ करण े तसेच आ्यकतेनसुार एक 

शकं्ा एका पेक्षा िास् त पाटीला कायाणदिे दऊे िकेल याचा अशधकार श्री साईबाबा संस् थान 

श् ् स् तव् य्स् था,शिडी यांना राहील. 

२९) साईआश्रम भक् तशन्ास ् साईधमणिाळा श्भागामधील अशधक्षक यांनी काम प्रमाणीत करण े् ् यास मान् यता 

शद यानंतरच दरमहाचे लॉण्ड री कामाच् या बीलाची रक् कम  अदा करणते येईल. 

३०) शनश्दाधारक ठरले या ्ळेेत काम करत नसेल, कामात चालढकल करत असेल शकं्ा काम समाधानकारक 

करत नसेल, तर शनश्दाधारकास शदलेला कायाणदिे कुठलीही पु् ण सचूना न दतेा रद्द करुन संस् थानकडे िमा 

असलेली सरुक्षा अनामत रक् कम िप् त करण्ड यात येईल.  

३१) संस् थानने नमदु केले या मशिनरी व् यशतरीक् त इतर काही िादा मशिनरी आपणाकडे अस यास Technical 

Document पा.नं.५ अ.नं.३ ्र शदले या तक् ् यात नमदु करुन ते पान स् कॅन करुन ऑनलाईन अपलोड करा्ते.    
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३२) कायाणदिे शद यानंतर ३० शद्सांचे आत करारनामा करुन दणेसेाठी रु.६०० - चा गरैन् यायीक स् टॅ् प पेपर िमा 

करा्ा. परंत,ु श्हीत ्ळेेत करारनामा करुन न शद यास, अथ्ा ् याबाबत टाळाटाळ के यास कायाणदिे रद्द 

करणते येईल. 

३३) ई-शनश्दते नमदु केले या कामासाठी शनश्दाधारक यांनी दसु-या लॉण्ड रीधारकास काम शद याचे आढळ यास 

शनश्दाधारकाचे लॉण्ड रीचे काम रद्द करण्ड यात येईल.  

३४) संबंधीत शनश्दाधारकाला काम िमत नसेल तर पयाणयी व् य्स् था ् हणनू दसु-या लॅान् री कॉन् रॅक् टर यांचेकडून 

सदरचे काम करुन घतेले िाईल, ् याचा खचण संबंधीत कॅान् रॅक् टरच् या बीलातनू अथ्ा बयाणा रकमतेनू ्सलू 

करण्ड यात येईल. 

३५) शनश्दाधारकाकडून संस् थानने ठर्नू शदलेले कपडे तसेच भक् ताचे कपडे धणुसेाठी ्ापरत असलेले केशमकल 

साही् य तपासणीचा अशधकार संस् थानला राहील. केशमकल कमी दिाणचे कमी गणु्त   तेचे आढळ यास 

कायाणदिे रद्द करणते येईल. 

३६) संस् थानचे शकं्ा भक् तांचे कपडे अस् ् च्  शदसनू आ यास शकं्ा व् य्शस्थत इस् त्री केलेली नस यास 

शनश्दाधारकाला ते कपडे पनु् हा धु् नू इस् त्री करुन द्या् ेलागतील ् याचा अशतकरक् त मोबदला शमळणार नाही. 

३७) कपडे धु् नू इस् त्री करुन शद यानंतर ् यामध् य ेअस् ् च्  , डाग ् खराब कपडे आढळून आ यास पनु् हा श्नािु क 

कपडे धु् नू घ् या् ेलागले. तरीही ् या मशहन् यामध् य े१०० पेक्षा िास् त कपडे समाधानकारक धतुलेले नसतील तर 

संस् थानमाफण त रुपये.५०० -(अक्षरी रु.पाचि ेमात्र)  दडं आकारणते येईल. 

३८) काम समानधानकारक आढळून न आ यास ् या मशहन् याच् या कामाच् या एकूण बीलामधून ५ % पयजंनत दडंाची 

रक् कम कपात केली िाईल. कपात केलेली रक् कम शनश्दाधारकास मागणी करण्ड याचा अशधकार राहणार नाही.  

३९) लॉण्ड री शनश्दाधारकास लॉण्ड री कामाचा कायाणदिे शमळा यानंतर ् यांना संस् थानच् या आस् थापने्रील इतर 

शन्ासस् थानाकडील कपडे मंिरू दरातच धु् नू इस् त्री करुन घ् या् े लागतील. ् यासाठी कोण् याही प्रकारचा 

्ाढी् दर शदला िाणार नाही  मागणी करता येणार नाही. 

४०) कामाचा काला्धी फक् त एक ्षाणचा अस याने कपडे लॉण्ड री करण्ड यासाठी लागणारी मशिनरी यासाठी मोठी 

गुतं्णकू करण्ड याची िबाबदारी शनश्दाधारकाची राहील. कायाणदिेाचा काला्धी संपण्ड यापू् ी पढुील काला्धी 

करीता ई-शनश्दा मागश्णते येईल. 

४१) पढुील ्षाणसाठी नश्न ठेकेदाराला कायाणदिे पारीत होऊन नश्न ठेकेदाराने काम सरुु करेपयजंनत, आह े् याच मिंरु 

दरात काम करुन दणे ेशनश्दाधारका्र बंधनकारक राहील. दरात कोण् याही प्रकारची ्ाढ शदली मागणी करता 

येणार नाही.   

४२) सदरची ई-शनश्दा कायाणदिे नसनू फक् त बीड ऑफ कोटेिन (BOQ) मागश्ण्ड यासाठी आह.े 

४३) कपडे धणु ेइस् त्री करण े कामी साईआश्रम भक् तशन्ास मधील A ते L या १२ शन्ासी इमारतीमधनू तसेच 

साईधमणिाळा A, B, E, F या ४ इमारतीमधनू स् ् तचचे ्ाहनामध् ये कपडे घऊेन िाण े् पनु् हा ्ळेे्र पोहोच 

करणचेी िबाबदारी शनश्दाधारकाची राहील. 

४४) करार काला्धीत कोण् याही कारणांसाठी अथ्ा सबबी्र शनश्दाधारकास दर्ाढ मागता येणार 

नाही शमळणार नाही. शनशित केले या दरानेच संस् थानचे ् भक् तांचे कपडे धु् नू इस् त्री करुन द्या् ेलागतील. 

४५) बीलाची रक् कम RTGS व् दारे शनश्दाधारकाचे बॅकं खाती िमा केली िाईल, ् यासाठी लागणा-या कागदत्रांची 

पतुणता शनश्दाधारक यांना करा्ी लागले.  



श्री साईबाबा संस् थान व श् ्स् तव् य्स् था, शिर्डी  साईआश्रम भक् तनिन व्ास ् साई धममिाळा 

पा.न वं.8 

 

४६) संस् थानचे शकं्ा भक् तांचे कपडे फाट यास हार् यास ् याची नकुसान भरपाई शनश्दाधारक यांना द्या्ी लागले. 

ई-शनश्दतेील अटी िती तसेच करारमान् यानसुार कुठ याही प्रकारच् या अटी ितीचंा भंग ला यास सरुशक्षत 

अनामत रकमेतनू दडं ्सलू करण्ड याचा अशधकार संस् थानला राहील. 

४७) कपडे ने-आण करणा-या ्ाहनास अपघात ् ् यातील कमणचा-यास काही इिा ला यास शकं्ा इतर कारणास् त् 

दखुापत ला यास कामगार नुकसान भरपाई कायदा १९३३ नसुार भरपाई द्या्याची ला यास ती िबाबदारी 

शनश्दाधारकाची राहील. 

४८) उलटी केलेले अथ्ा इतर डाग पडलेले कपडे शनश्दाधारक यांनी प्रथम ितंनूािक रसायनाचा ्ापर करुन 

धु् ा्ते ् नंतर नेहमी प्रमाण ेस् ् च्   धु् ा्ते. 

४९) कपडे धणु्ड यासाठी स् ् च्   पाणी, सकुश्णसेाठी िागा, मशिनरी, श्ि इ. उपलल धतेची स्ण िबाबदारी 

शनश्दाधारकाची राहील. संस् थान या सशु्धा उपलल ध करुन दणेार नाही.   

५०) साईआश्रम भक् तशन्ास ् साईधमणिाळा श्भागाचे पकरसरात कपडे गोळा करण्ड यासाठी येणा-या ्ाहना्र फमणचे 

नां् अथ्ा बोधशचन् ह असा्.े तसेच रायव् हर ् काम करणा-या कमणचा-यांची संपणूण माशहती स् ् तच ि्ळ 

ठे्ा्ी. सदर कमणचा-यांस ओळखपत्र दऊेन ते ला्ण े बंधनकारक असा्.े बदली कमणचारी बाबत पू् ण सचूना 

द्या्ी. 

५१) कपडे नेण ेआणणकेामी ्ापरा्याचे ्ाहनाचा खचण ् शनयुक् त केले या कामगारांचे िाणे-येण्ड याचा खचण तसेच 

चहापाणी िे् ण नाष्ट टा राहाणचेा खचण शनश्दाधारकाने स् ् तच करा्याचा आह.े 

५२) शनश्दाधारकाने  ् याचंे कमणचा-याने संस् थानचे पकरसरात काम करताना संस् थानच् या कुठ याही शनयमांचे उ लंघन 

होणार नाही, याची खबरदारी घ् या्ी. िणे े करुन संस् थानचे पकरसरात िांतता राहील, ् संस् थानचे मालम् तेचे 

नकुसान होणार नाही. तसेच साईभक् तांची सरुशक्षतता आबाशधत राहील याची काळिी घ् या्याची आह.े 

५३) ई-शनश्दमेधील अटी ितीचंा ् कागदपत्रांचा अभ् यास करुन ई-शनश्दा सादर करा्ी. ई-शनश्दसंेबंधी काही 

िकंा असेल तर शनश्दाधारकांनी श्री साईबाबा संस् थान श् ् स् तव् य्स् था,शिडी यांचे साईआश्रम भक् तशन्ास 

कायाणलयात दरुध् ् नी क्र.(०२४२३  २५९३०३   २५९३०५ साईधमणिाळा दरुध् ् नी क्र.(०२४२३  

२५९६०१ ०५ ्र संपकण  करा्ा. 

५४) उपरोक् त िती-अटी यापैकी एक शकं्ा अनेक शकं्ा कोण् याही अटी ितीत बदल करण,े सधुारणा करण े् िादा 

अटी-िती श्हीत करणचेा अशधकार संस् थान व् य्स् थापने राखनू ठे्लेला आह.े 

५५) संस् थानचे कपडे ् भक् तांचे कपडे यामध् ये न् यनूतम दरधारक ह े ्गे्गेळे अस यास ् याप्रमाण े दर शस्् कृत 

करण्ड याचा शकं्ा नाकारण्ड याचा अशधकार संस् थान व् य्स् थापनाकडे राहील. 
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५६) दनैंशदन लॉण्ड रीसाठी साईआश्रम ् साईधमणिाळा श्भागाकडुन दणे्ड यात येणा-या कपड यांचे संख् येसह कॅलेंडर 

खालील प्रमाण ेअसेल.  

शदनांक 
कपड याचा 

तपिील 

एका शद्साची 

संख् या 

उदा. माह ेमाचण २०१९ 

मशहन् याची संख् या (३१ शद्स  
सचूना 

१ ३ १९ ते 

३१ ३ १९  

 

बेडिीट 

उिी कव् हर 

चादर 

टॉ्ेल 

गादीच् या खोळी 

१,२६५ 

१,२४२ 

 १०० 

 १२५ 

५० 

३९,२१५ 

३८,५०२ 

 ३,१०० 

 ३,८७५ 

१,५५० 

याप्रमाणे दररोि कपड याचंी संख् या 

धणेु इस् त्री करणे कामी राशहल. भक् ताचंे 

गदीनसुार संख् ये मध् ये फरक पडू िकतो. 

तसेच गादीच् या खोळी फक् त उ् स् 

काला्धीत टाकणेत येणा-या मंडपमधनू 

शनघेल ् याप्रमाणे राहील.    

                          एका मशहन् यासाठी एकूण कपड यांची संख् या ८४,२४२  

५७) या कामी कोणकोण् या मशिनरी आपणाकडे उपलल ध असण ेआ् यक आह े ् याचा तपिील Technical 

Document पान न.ं५ अ.न.ं२ ्र शदलेला असनू ् यानसुार मशिशनरी लॉण्ड री शनश्दाधारकाकडे असण े

आ् यक आह ेती नस यास शनश्दा ग्राह्य धरली िाणार नाही. 

५८) आपले फमणचे ना् कोण् याही संस् थेच् या कायाया यादीत समाश्ष्ट ट नसलेबाबत आपले फमणचे लेटरहडे्र (Self-

Declaration  स् ् तचचे स् ् ाक्षरीने हमीपत्र शलह न द्या्.े 

५९) गादीच् या खोळी उ् स् काला्धीत टाकणते येणा-या मडंपमधनू शनघले ् याप्रमाण ेराहील.    

६०) संस् थानने नमदु केले या मशिनरी लॉण्ड री शनश्दाधारकाकडे उपलल धतेबाबत पकरक्षण करण्ड यासाठी संस् थान 

अशधकारी आप या प्रोिके् टला ्ळे पड यास समक्ष भटे दऊे िकतात.  

६१) संस् थनला आ् यकता ्ाट यास संबंधीत लॉण्ड री शनश्दाधारकास मळु कागदपते्र तपासणीकामी बोलश्ण्ड यात 

येईल.       

६२) कायाणदिेानसुार काम सरुु केलेनंतर कोण् याही कारणास् त् काम बंद करता येणार नाही. मात्र काम बंद 

करा्याचे अस यास संस् थानला शकमान ०४ मशहने अगोदर पु् ण सचूना दणे े शनश्दाधारका्र बंधनकारक 

राहील. अिा पकरशस्थतीमध् ये शनश्दाधारकाची सरुक्षा अनामत रक् कम संस् थानकडून िप् त करण्ड यात येईल. 

६३) सदर कामाचा कायाणदिे शमळा यानंतर संबंधीत लॉण्ड री शनश्दाधारकास कायद्यानसुार लेबर लायसन् सची पतुणता 

मशहन् याच् या आत करुन दणे े बंधनकारक राशहल. याबाबत श्लंब के यास दये य रक् कमेतनू दरमहा रु.५०० -

(अक्षरी रु.पाचि ेरुपये  दडं ्सलू करणते येईल. 

६४) न् याय प्रश्ष्ट ट बाब राहाता, कोपरगा् ् औरंगाबाद न् यायालयाचे कक्षेत राहील.  

६५) ई-शनश्दा भरणपेू् ी “ज् या शनश्दाधारकांना कामाची माशहती घ् या्याची असेल अिा शनश्दाधारकांनी 

साईआश्रम भक् तशन्ास ् साईधमणिाळा श्भागामध् ये समक्ष िाऊन   कामाची पहाणी करुन ् सखोल अभ्यास 

करुन माशहती घे् नु दर भरण्डयात या्.े तसेच ई-शनश्दा ऑनलाईन भरणकेामी काही तांशत्रक अडचण असयास, 

श्री श्नोद कोते मोबाईल नंबर ०७७२००७७२२१ क्रमांका्र संपकण  साधा्ा. इतर कागदपत्रा संबधी माशहती 

आ् यक असयास श्री पी.के.कोते, प्र.अशधक्षक साईआश्रम भक् तशन्ास कायाणलय दरुध् ् नी क्रमाक-(०२४२३  

२५९३०३ ०५ मो.नं.०७७२००७७२७०, श्री के.एन.घायदार, प्र.अशधक्षक साईधमणिाळा कायाणलय दरुध् ् नी 

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 मदु्यांचा श्चार करुन बीड ऑफ कोटेिन (BOQ) ई-शनश्दा भरा्ी. 

 साईआश्रम भक् तशन्ासमध् ये भक् तांचे शन्ासासाठी A ते L अिा एकूण १२ इमारती आहते. ् यापैकी A,B ् C 

या ३ इमारतीमध् य े ३८४ ्ातानकूुलीत खो या आहते. तर D ते L या ९ इमारतींमध् ये ११५२ ्ातानकूुलीत यंत्रणा 

श्रशहत खो या आहते. प्र् येक इमारतीत ४ माळे असनू एका मायाया्र ३२ रुम आहते. अिा स्ण इमारती शमळून एकूण 

१५३६ खो या या श्भागात आहेत. इमारतीच् या प्र् येक मायाया्र दोन स् टोअसण आहते. असे १२ इमारतीमध् ये एकूण 

९६ स् टोअसण आहते. 
 तसेच साईधमणिाळा श्भागात A ते F एकूण ६ इमारती असनू २ इमारती साईबाबा संचशलत कशनष्ट ठ ् ्करष्ट ठ 

महाश्द्यालयास ्ापरण्ड यास देण्ड यात आले या आहते ् उ्णकरत ४ इमारतीमध् ये प्र् येक इमारतीत ४ माळे असनू ३२ हॉल 

आहते. असे एकूण १२८ हॉल आह.े इमारतीच् या प्र् येक मायाया्र दोन स् टोअसण आहते. असे ४ इमारतीमध् ये एकूण ३२ 

स् टोअसण आहते.  प्र् येक मायाया्र हाऊसशकपींग कंपनीचा एक आऊटसोसण मदतनीस २४ तास कायणरत असतो. लॉण्ड री 

कामासाठी याच कंपनीच े तीन लॉण्ड री मदतनीस असतात. ् याबाबतचे पयण्के्षकीय कामकािासाठी संस् थानचा एक 

स् थायी मदतनीस असतो. 

 साईआश्रम भक् तशन्ास ् साई धमणिाळे मधील बेडिीट, उिी कव् हर, चादर, टॉ्ले ् गादीच् या खोळी 

धणु ेइस् त्री करण ेकरीता नेण्ड यासाठी आपणास दररोि सकाळी ०७:०० ्ािता आप या स् ् त:चे ्ाहनासह श्भागात 

हिर रहा् ेलागले. हॉल ् खोलीमध् ये भक् तांनी ्ापरलेले कपडे धणु ेइस् त्री करण ेकामासाठी दणे ेकरीता लॉण्ड री मदतनीस 

यांनी प्र् येक इमारतीचे ४ मायायां्रील स्ण कपडे इमारतीच् या तळ मायाया्र मोिनू गोळा करुन ठे्लेले असतात. ते 

आपण स् ् त: पनु् हा मोिदाद करुन ताल यात घ् या्याचे आह.े याप्रमाण ेसाईआश्रम भक् तशन्ास श्भागातील १२ इमारतींचे 

् साई धमणिाळा श्भागातील ४ इमारतीतील कपडे मोिनू ताल यात घते यानंतर संस् थानचे स् थायी मदतनीस संस् थानच् या 

डी.पी. पसु् तका्र इमारत शनहाय सदरच् या कपड यांच् या नोंदी करतील. कपडे धणु ेइस् त्री करण ेदणे्ड यात येत आहते, याची 

माशहती ् हणनू ् या्र आऊटसोशसजंनग कंपनीचे िनरल मॅनेिर तसेच संस् थानचे शिट ट पयण्के्षक यांच् या स् ् ाक्षरी असतील. 

डी.पी. पसु् तका्रील केले या नोंदी बरोबर असनू ् याप्रमाण े कपडे धणुसेाठी ताल यात शमळाले आहते, यासाठी 

शनश्दाधारक  यांना डी.पी. पसु् तका्र स् ् ाक्षरी करा्ी लागेल. ् याची एक प्रत शनश्दाधारक यांना शदली िाईल. 

 ्रील प्रमाणचे अगोरदच् या शद्िी धणु ेइस् त्री करण ेकरीता नेलेले कपडे दसु-या शद्िी धऊुन परत करा्याच े

आह.े धऊुन आणलेले कपडे शनश्दाधारक यांनी स् ् त:च् या ्ाहनाने प्र् येक इमारतीच् या तळ मायाया्र लॉण्ड री मदतनीस 

यांचे ताल यात मोिनू द्या्याची आह.े परंत ूधऊुन आलेले कपडे स् ् च्   धतुलेले शकं्ा व् य्स्थीत इस् त्री केलेले नसले तर 

ते पनु् हा श्नामु य धणुसेाठी शकं्ा इस् त्री करणसेाठी परत केले िातील. ् याबाबतच् या नोंदी लॉण्ड री मदतनीस ठे्तील. 

एकूण धु् नू इस् त्री करुन आलेले कपडे इमारतीमध् ये पोहोच के यानंतर, शदले या कपड यांची पोहोच पा्ती कॉन् रॅक् टर 

यांनी संस् थानचे स् थायी मदतनीस यांना कपडे धऊुन इस् त्री करुन बरोबर शमळाले आहते. याबाबत स् ् ाक्षरी घऊेन पोहोच 

पा्ती संस् थानचे मदतनीस यांना द्या्याची आह.े 

 अिा धऊुन शदले या कपड यांच् या तपिीलाप्रमाण ेमशहन् याचे अखरेीस शनश्दाधारक यांनी बील सादर करा्याचे 

आह.े सदरचे बीलाची रक् कम ही धऊुन शदले या पोहोच पा्् यांच् या नोंदी प्रमाण ेअस यास, बील सादर केले नंतर १५ 

शद्सांचे अतंराने बील अदा करण्ड यात येईल. 
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 भक् तांचे क डे भक् तांकडून िुक क ेेऊन लॉ् ड्री कुनण देणे  

 

  साईआश्रम ् साईधमणिाळा श्भागातील शन्ासी भक् तांचे कपडे िुक आकारुन धणु ेइस् त्री करण ेया 

कामी शनश्दाधारकाने स् ् तंत्र लॉण्ड री कमणचारी नेमणू सकाळी ८ ते १० ् दपुारी ४ ते ६ या ्ेळेमध् ये प्र्येक 

इमारतीमध् ये िाऊन भक् तांिी संपकण  करुन ् यांनी लॉण्ड रीसाठीचे कपडे गोळा करा् े् भक् तांनी सकाळच् या सत्रातील 

शदलेले कपडे सायंकाळी दऊेन दपुारी शदलेले कपडे दसु-या शद्िी सकाळच् या ्ेळेत भक् तांना परत करण े या 

पध् दतीने सशव्हणस द्या्ा्याची आह.े 

  भक् ताने कपडे शद यानंतर भक् ताला फमणच् या ना्ाची मोबाईल नंबरसह पोहोच पा्ती दऊेन, कपडे 

लॉण्ड री करुन शद यानंतर ् याचे भक् ताला बील दऊेन ् या बीलाप्रमाण ेभक् तांकडून परस् पर पैसे स््ीकारण्ड यात या्.े या 

मध् य ेसंस् थानचा कुठलाही प्रकारचा आशथणक व् य्हार राहणार नाही. 

 

 प्रशिक्षण आणण शिक्षण 

  साईआश्रम भक् तशन्ास ् साई धमणिाळा श्भागामधील संस् थानचे बेडिीट, उिी कव् हर, चादर, टॉ्ले  

् गादीच् या खोळी धुण ेइस् त्री करण े् भक् तांचे कपडे धणु ेइस् त्री करण ेकामासाठी ्ापरण्ड यात येणारा कमणचारी ्गण 

प्रशिशक्षत असा्ा. कपड यांचा दिाण ् स् ् च्  ता राखण्ड यासाठी तसेच चांगली से्ा शमळा्ी या करीता कमणचा-यांना 

् यांचे कामानसुार प्रशिक्षण दणेे गरिचेे आह े् याची िबाबदारी शनश्दाधारकाची राहील.  

 

 जबाबदारी 
कॉन्ट रॅक् टरी  
१) साईआश्रम भक् तशन्ास ् साई धमणिाळेमधील बेडिीट, उिी कव् हर, चादर, टॉ्ले ् गादीच् या खोळी 

धणु ेइस् त्री करण े कामाचे संस् थानचे सोईप्रमाण े दररोिचे ्ेळापत्रक तयार करण्ड यात या्े ् ् याप्रमाण े काम 

करा्.े 

२) योग् य उपकरण ेआशण साही् याचा ्ापर करा्ा.  

३) साईआश्रम भक् तशन्ास ् साई धमणिाळेचे पकरसरात लॉन् री कामासाठी ्ापरण्ड यात येणारे ्ाहना्र आप या 

लॉन् रीचे नां् शकं्ा बोधशचन् ह असा्.े 

४) संस् थान ्करष्ट ठानंी शदले या प्रासंशगक सचूनांना ता् काळ प्रशतसाद दणेते या्ा.  
५) संस् थान कमणचारी ् भक् तांबरोबर सभ् य ् मतै्रीपू् ण ्ागणकू असा्ी.  

६) साईभक् तांनी शदलेले कपडे ् यांना धू् नू ्ळेेत परत करा्ते ् याबद्दल तक्रार येऊ दे्  ूनये. 
७) कायद्यातील तरतदुीप्रमाण ेकमणचा-यांचा पगार दणे्ड याची िबाबदारी शनश्दाधारक यांची राहील. 
८)  संस् थानला आ् यकता ्ाट यास काम करीत असले या शनश्दाधारकाला ३ मशहने शकं्ा नश्न 

शनश्दाधारकाची नेमणकु होई पा्तेो मदुत्ाढ शद यास, मागील आह े ् याच मंिरू दराने काम करण्ड याची 

िबाबदारी शनश्दाधारक यांची राहील. 

९) ज् या शनश्दाधारकाला भक् तांचे कपडे धणु ेइस् त्री करण ेया कामाचा कायाणदिे शमळेल, ् या शनश्दाधारकाला 

प्रिासकीय इमारतीसह भक् तशन्ास इमारतीमध् ये, संस् थान ठर्नू दईेल ् या साईिमध् ये ् िागे् र लॉण्ड री 

कामाचे दर, मोबाईल नंबरसह बोडण ला्ण ेक्रमप्राप् त राहील. 

 

 

 



श्री साईबाबा संस् थान व श् ्स् तव् य्स् था, शिर्डी  साईआश्रम भक् तनिन व्ास ् साई धममिाळा 
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 संस् थान माफम त मुक यमा न 

   शनश्दाधारक परुश्त असले या से्ा ् कामाचे दर मशहन् याला मू यमापन करण्ड यात येईल. 

शनश्दाधारकाकडून बेडिीट, उिी कव् हर, चादर, टॉ्ले, गादीच् या खोळी धणुसेाठी ्ापरात असलेले साही् य 

तपासणीचा अशधकार संस् थानला राहील. केशमकल कमी दिाणचे कमी गणु्् तेचे आढळ यास कायाणदिे रद्द 

करण्ड यात येईल. 

 

 साईआश्रम भक् तशन्ासमधील स् टीअर ् दररीज धु् यासाठी असलेक या क डायांची सं या 

अ.नं. इमारतीचा तपिील एकूण इमारत 

संख् या 

प्र् येक 

इमारतीमधील 

स् टोअर संख् या 

एकूण 

स् टोअरची 

संख् या 

लॉण्ड री कामासाठी एका 

शद्ासाची कपड यांची 

सरासरी संख् या 

१ A,B,C, (AC) ३ ८ २४ १  बेडिीट- १६०० 

२  उिीकव् हार- १५०० 

३  टॉ्ले- २०० 

४  सोलापरू चादर- १०० 

५  चादर-२५० 

२ D,E,F,G,H,I,J,K,L 

(NAC  

९ ८ ७२ 
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 साई धममिाळेमधील स् टीअर ् दररीज धु् यासाठी असलेक या क डायांची सं या 

अ.नं. इमारतीचा तपिील एकूण इमारत 

संख् या 

प्र् येक 

इमारतीमधील 

स् टोअर संख् या 

एकूण 

स् टोअरची 

संख् या 

लॉण्ड री कामासाठी एका 

शद्ासाची कपड यांची 

सरासरी संख् या 

१ A, B, E, F, ४ ८ ३२ १  बेडिीट- ६०० 

२  उिीकव् हार- ५०० 

३  टॉ्ले- नाही 

४  सोलापरू चादर- ३० 

५  चादर -१०० 

६  गादी खोळी – उ् स् 

् नंतर िे् ढे असेल. 
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