खरे द

वभाग

ी साईबाबा सं थान व व त यव था, शड

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मािहती अिधकार आिधिनयम २००५
सावजिनक ािधकरण आबध
ं ने
कलम ४ (१) (ख)
खरेदी िवभाग
यांचे कायालया या मािहतीचे वयं कटीकरण
(मािहती अिधकार आिधिनयम २००५ या कलम ४ (१) (ख) नुसार कािशत मािहती)
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* मािहती अिधकार आिधिनयम कलम ४ *
सावजिनक ािधकरण आबंधने –
 कलम ४ (१) (ख) –
१) – रचना, काय व कत य याचा तपिशल –
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांनी साईभ तानं ा सोयी – सिु वधा उपल ध
क न दे या या टीने यांचे अिधप याखाली िविवध िवभाग सु के लेले आहेत. यापैक खरे दी हा एक
िवभाग कायरत आहे. याची रचना, काय व कत ये याचं ा तपशील खालील माणे आहे.
 रचना –
खरे दी अिध क
सहायक खरे दी अिध क

व र ठ िलपीक

िलपीक टंकलेखक

व र ठ िलपीक

िलपीक टंकलेखक

िलपीक टंकलेखक

िलपीक टंकलेखक

मदतनीस (सहा)
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 काय आिण कत यांचा तपिशल –
01 िवभागाचे नावं
खरे दी िवभाग
02 संपणु प ता
साईिनवास अितथीगृह तळमजला,
म.ु पो. िशड , ता. राहाता, िज हा – अहमदनगर. (महारा ) –
423109
03 कायालय मख
अिध क
ु
04 कोण या खा या या अिधन त हे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
कायालय आहे ?
05 कामाचा अहवाल कोण या मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
कायालयाकडे सादर के ला जातो ? िव व त यव था, िशड
06 कायक ा : भौगोिलक
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे खरे दी िवभाग
कायालय.
07 अंगीकृ त त (Mission)
साईभ तानं ा सेवा- सिु वधा परु िवणे.
08 येय/ धोरण (Vision)
साईभ तानं ा सेवासिु वधा परु िवणेसाठी सात याने य नशील
राहन पारदशक खरेदी ि या राबिवणे व वेळेपवु माल
उपल ध होईल याची काळजी घेणे.
09 कायालयाची वेळ आिण दरु वनी कायालयाची वेळ :
मांक
सकाळी 10:00 ते 01:30 व 02:00 ते 06:00
दरु वनी मांक (02423) 258771, 258772
10 सा तािहक सु ी
रिववार

Desktop/ RTI Purchase Information-3 | P a g e

खरे द

वभाग

ी साईबाबा सं थान व व त यव था, शड

२) - अिधकारी व कमचारी यांचे अिधकार व कत ये :अ.न.ं
अिधकार पद
िव मान
सवसाधारण कत ये
पदसं या
01
अिध क
१
िवभागं ातगत तयार करावया या िटप या व प यवहार
यासाठी मागदशन करणे. मे.कोट संदभातील
करणाबं ाबत कागदप ाचं ी पतु ता करणे, सं थानचे
मा.वक ल अगर मा.वरी ठांचे सचु नेनसु ार तसेच
वक लांना करणाचे व तिु थतीची मािहती देणे.
मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषयाबाबतची
िटप या व मािहती तयार क न घेणे व सादर करणे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयांची
अंमलबजावणीबाबतची कायालयीन कायवाही करणे.
भांडार िवभागाकडून पतु ता होऊन आलेली
परु वठाधारकाचं ी सव बीले,बजेट रिज टर,उपबजेट
रिज टर न दी तपासनू पढु ील कायवाहीसाठी सादर
करणे. खरे दी िवभागातील कमचा-या◌ंचे कामावर
िनयं ण ठे वणे. खरे दी िवभागातं गत कमचा-यां या
िकरकोळ रजा व सावजिनक सु या मंजरू करणे,
अिजत रजा मजं रु ीसाठी मा.वरी ठांकडे सादर करणे.
िवभागांकडून ा त झाले या तावांबाबत ई-िनिवदा
ि येसाठी मागदशन करणे. आरती पास पडताळणी.
मा. शासक य अिधकारी व वरी ठांनी सोपिवलेली
कामे. िलपीकांनी तयार के लेले ई-िनिवदा ताव
तपासून ते मा यतेसाठी सादर करणे. जनसंपक
कायालयाला खरेदी या जािहराती कुठ या िठकाणी
िस द करावयाचे याबाबत मिहती देण,े िनिवदा
िस दी या तारखा िनि त करणे. मा.व र ठांनी
सोपिवलेली कामे पार पाडणे.
02
सहायक अिध क
१
खरे दी संबंिध या िवभागांकडून आले या तावाची
छाननी करणे. ई-िनिवदा ि येबाबत सधु ा रत खरे दी
िनयमावलीतील तरतदु ीनसु ार उिचत मागदशन व
कायवाही करणे. अिध क यांचे रजेचे कालावधीत
भारी अिध क हणनू कामकाज पहाणे.
िवभागाकडील सव िटप या व ताव, सव बीले
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03

व र ठ िलपीक

२

04

िलपीक टंकलेखक

४

तपासणे. डेड टॉक न दी पहाणे. ई-िनिवदा
कामकाजात मदत करणे. खरे दी कामकाजाचा आढावा
घेणे. किन ठ कमचा-यावं र िनय णं ठे वणे. खरे दी
िवभागांतगत कमचा-यां या िकरकोळ रजा व
सावजिनक सु या मंजरू करणे, अिजत रजा मजं रु ीसाठी
िशफारस करणे. ई-िनिवदा ताव तपासणी क न
सादर करणे. एकंदरीत खरे दी िवभागाचे सवच
कामकाजात अिध क यानं ा सवतोपरी सहा य करणे.
Vendor Audit बाबत उिचत ताव तयार करणे व
सादर करणे.
वरी ठांकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत येणा-या
िटप या/ तावा या रिज टरला न दी घेणे.
परु वठाधारकांना मागणी माणे माल पुरिवणेबाबत
दरु वनी ारे कळिवणे व परु वठाधारकांकडे पाठपरु ावा
करणे. भांडार िवभागाकडील मािसक मागणी व
या माणे चलने िद यानंतर येणा-या मालाचा
ताळमेळ ठे वणे. चलना माणे परु वठा झाले या
मालाचा व येणे बाक असले या मालाचा वेळोवेळी
आढावा घेणे. पुरवठा झाले या मालाचं ी य वजने
घेणे. परु वठाधारकांकडून माल आ यानंतर द ता
पथकास बोलावनू मालाची तपासणी क न घेणे.
वरी ठां या आदेशाने इतर कायालयीन कामकाज
करणे. परु वठाधारकांशी वेळोवेळी दरु वनीव न
पाठपरु ावा करणे व याचे न दी ठे वणे. िविवध
खरे दीकामी मागिव यात येणा-या नमु यां या न दी घेणे
वअिध क यांचेकडे पाठिवले जाणारे सव ताव व
बीलांची तपासणी करणे. वरी ठ अिधकारी सोपवतील
ते कामे.
िवभागाकडील सव
शासक य िटप या,
अहवाल,प रप के ,आदेश यांची पुतता करणे. वािषक
िकराणामाल,भाजीपाला,
छपाई, टेशनरी,कपडे,
बेडशीट खरे दी ई-िनिवदा तयार करणे. ई-िनिवदासबं धं ी
कायवाही करतांना थम प रप क काढून भांडार
िवभागाकडून मागणी घेणे. परु वठा आदेशानसु ार
परु वठाधारकांनी परु िवले या सािह य/माल संबंिधत
िवभागामाफत तपासुन सदर या मालाची पोहच करणे.
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05

मदतनीस

६

वरी ठांनी सोपिवलेली कामे करणे. दशन पास
पडताळणी. आले या माला या िबलांची पुतता
करणे. िवदयतु ,पाणीपरु वठा,बगीचा,आरो य िवभागाचे
वािषक सािह य व इतर खरे दीबाबत उिचत पुतता
करणे. टपाला या वकिशट रिज टरला रोज या रोज
न दी घेऊन यांची पतु ता करणे. कायम कमचा-यां या
हजेरी, लेटकमस,टाईम ॅक रपोटची पतु ता क न
वरी ठांकडे सादर करणे. कमचा-यानं ी घेतले या रजा
सटु ् या रिज टरला न दिवणे. खरे दी बीलां या
परु वठाधारकािनहाय समरी करणे. तसेच आले या
माला या साईटेक संगणक णालीमधनू रसी ट क न
भांडार िवभागाकडे देणे. बीलां या साईटेक सगं णक
णालीम ये ERP न दी करणे. मा.अ य व
सद यांना रोज या कामकाजाचे मेल करणे.
परु वठाधारकांना दयावयाचे मालाचे चलन साईटेक
सगं णक णालीमधनु काढणे. माल परु वठा चलन
परु वठाधारकांना मेल करणे. िविवध खरेदीकामी ईिनिवदा मा.अ य सव िव व तानं ा मेल क न
मािहती देणे. खरे दी बीलां या रिज टरला न दी घेऊन
पढु ील कायवाहीसाठी सादर करणे. परु वठयाबाबत
परु वठाधारकाक
ं डे पाठपरु ावा करणे.
कायालयीन मदतनीस व पाची कामकाज करणे.
कायालयाची साफसफाई करणे. वरी ठ कायालयाकडे
बीले व रिज टर ने-आण करणे. िटप या/ ताव वरी ठ
अिधका-यांकडे ने-आण करणे. लेखाशाखा िवभागात
बीले घेऊन जाणे. दररोज पुरवठाधारकाकडून ा त
होणारे मालाचे नमनु े काढणे व नमनु े सीलबंद करणे.
ते सं थान या माल तपासणी सिमती या सद यांकडे
तपासणीसाठी घेऊन जाणे, तसेच मालाचे वजन
घेणेकामी संबंिधतांना सहा य करणे, खरे दी
िवभागामाफत आलेले छपाई, टेशनरी व इतर
सािह य उतरवून भांडार िवभागाचे ता यात देणे.
दि णा मोजणीकामी उपि थत राहाणे. व र ठांनी
सोपिवलेली कामे करणे.
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३) – िनणय घे या या ि येत अनुसर यात येणारी कायप ती, तसेच पयवे ण
आिण उ तरदािय व णाली –
िविवध माल व सािह य खरेदीचे मा य ताव िवभागांकडून ा त होतात. सदर तावांची
छाननी क न सधु ा रत खरे दी िनयमावलीस अनसु न ई-िनिवदा अटी-शत , बीओ यू तयार करणे. ईिनिवदा दोन िलफाफा प दतीने तयार के ली जाते. याम ये तांि क व कमिशयल बीड असे दोन भाग
असतात. दोन िलफाफे प दतीने तयार के लेले टडर डॉ यमु टला िनिवदा मसदु ा सिमतीची मा यता घेतली
जाते. सदर सिमतीची मा यता घेतलेनतं र जािहरात मसदु यासह ई-िनिवदा तावास मा.मु य कायकारी
अिधकारी महोदय यांची मा यता घे यात येऊन जनसंपक कायालयामाफत ई-िनिवदा जािहरात िस द
के ली जाते. िनिवदा भरणेसाठी िनयमावलीम ये नमदू के ले माणे िविहत ऑनलाईन कालावधी िदला
जातो. ऑनलाईन ई-िनिवदा मदु त संप यानंतर ३ िकंवा यापे ा जा त ई-िनिवदा ा त झा यास थम
तांि क िनिवदा खरे दी सिमती या सभेत उघड या जातात व यांची छाननी होऊन याम ये पा /अपा
िनिवदाधारक अिं तम के ले जातात. यानंतर हा त ता िनिवदा पोटलवर िस द क न यातील पा
िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा पुढील खरे दी सिमतीचे सभेत उघड या जातात व यनू तम
िनिवदाधारक िनि त के ला जातो. यनू तम िनिवदाधारकाशी िविहत प दतीने चचा-वाटाघाटी घेऊन
खरे दीचे यनू तम दर िनि त के ले जातात व यानंतर मा.तदथ/मा. यवसथापन सिमतीची अंितम मा यता
घे यात येते सदर अंितम मा यतेनंतर िनिवदेतील अटी-शत स अनसु न यनू तम िनिवदाधारकास परु वठा
आदेश दे यात येतो.
४) – काय पार पाड यासाठी ठरिव यात आलेली मानके :सवसाधारणपणे िविवध मालाची / सािह याची मानके सबं ंिधत िवभागाकडून िनि त के ली
जातात. खरे दी िवभागाकडून यानसु ार खरे दीची वरील नमदू के ले माणे ई-िनिवदा ि या राबिवली
जाते.. तसेच िकराणामाल खरे दी ि येम ये नमनु े िनवडणेकामी महा मा फुले कृ िष िव ािपठ, राहरी
येथील त ांचे मागदशन घे यात येते. तसेच िकराणा मालाची तपासणी सं थान सादालयातील
योगशाळे माफ के ली जाते. तर खादय तेल हे िज हा आरो य योगशाळा, अहमदनगर / नािशक,
अ वमेघ योगशाळा, नािशक व शु द तपू हे सं थान योगशाळा, िज हा आरो य योगशाळा,
अहमदनगर / नािशक, अ वमेध योगशाळा, नािशक आिण सीएफटीआरआय, हैसरू या क
शासना या लॅबम ये तपासले जाते.
बहतेक खरे दी सािह याचा परु वठा आदेश िद यानंतर खरे दी िनयमावली माण सरु ा अनामत
र कम भ न घेतली जाते. तसेच करारनामा क न घेतला जातो.
५) – कामांसंबंधी सवसामा य िनयम :ी साईबाबा सं थान िव व त यवसथा, िशड कडून िविवध सािह य/व तचू ी खरेदी ही महारा
शासनाचे सुधा रत खरे दी िनयमावली, १ िडसबर, २०१६ नुसार के ली जाते. तसेच क शासना या
CVC गाईडलाईनचा संगी कामकाजाम ये वापर के ला जातो.
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६) – िनयं णाखाली असले या द तऐवजां या वगाचे िववरण :सुधा रत खरेदी िनयमावलीम ये द तऐवजाचे वग िनि त के लेले आहेत. यानस
ु ार
द तऐवज वेळोवेळी अिभलेख क ाकडे जमा कर यात येतात.
७) – धोरण तयार कर या या िकंवा अंमलबजावणी कर या या सबं ध
ं ात, लोकांशी
िवचारिवनीमय कर यासाठी िकंवा लोकांकडून िनवेदने के ली जा यासाठी अि त वात असले या
कोण याही यव थेचा तपिशल –
सािह य खरेदी या जािहराती सं थान या जनसंपक कायालयामाफत शासक य दराने वतमानप ात
िस द कर यात येतात. तसेच सािह याची येक जािहरात व मािहती सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द
के ली जाते. तसेच शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर िस कर यात येतात.
८) – सं थेचा एक भाग हणून िकंवा स ला दे या या योजनासाठी घटीत के ले या दोन िकंवा
अिधक य त या िमळून बनले या मंडळाचे, प रषदांचे, सिम यांचे आिण अ य िनकायांचे
िववरण, आिण या मंडळा या, प रषदां या, सिम यां या आिण अ य िनकायां या बैठक
लोकांसाठी खु या आहेत िकंवा कसे िकंवा अशा बैठक ची कायवृ ते जनतेला पहावयास
िमळ याजोगी आहे िकंवा कसे याबाबतचे िववरण –
सं थान या मा. यव थापन सिमती या अगर मा.तदथ सिमती या झाले या सभांची
इितवृ ते पीडीएफ फॉरमॅटम ये सवजनतेसाठी सं थान या www.sai.org.in lj या संकेत थळावर
उपल ध आहेत. इतरही कागदप े मािहती अिधकार कायदयातं गत िनरी णासाठी उपल ध
आहेत. तसेच िवहीत के लेले दरा माणे िविहत प दतीने मािहती िमळणेचा अज के यास व िविहत
शु क भर यास कागदप े उपल ध क न िदली जातात.
९) – अिधका-यांची व कमचा-यांची िनदिशका –
अ. .
01

अिधकारी पद
खरे दी .अिध क

अिधकारी वा कमचारी नांव

वग

ी. अिवनाश िवनायक
कुलकण

नोकरीवर जू
झा याचा िदनांक

वग 3

१८.०५.१९८९

पद र त

वग 3

-

पद र त
पद र त

वग 3
वग 3

-

संपकासाठी
दुर वनी मांक
०२४२३-२५८७७१
७७२००७७२६४

03
04

सहायक खरे दी
अिध क
व र ठ िलपीक
व र ठ िलपीक

05

िलपीक टंकलेखक

ी अिनल िजजाबा गायकवाड

वग 3

१०/०१/१९९३

06
07

िलपीक टंकलेखक
िलपीक टंकलेखक
िलपीक टंकलेखक
मदतनीस
मदतनीस
मदतनीस

ी िवजय चंपालाल उपा ये
ी िवजय बाबुराव सपु ेकर
पद र त-१
ी बाळू शंकर सोनवणे
ी िवजय कारभारी सपु ेकर
र त पदे -१

वग 3
वग 3
वग 3
वग 4
वग 4
वग 4

१८/०६/२००८
०४/१२/२००६

०२४२३-२५८७७२
८३०८१४१०८३
९४२११८२०००
९६५७१२३७२०

०६/०३/१९८९
०४/१२/२००६
-

७२१८७४६३९४
९५२७७६३८७४
-

02

08
09
10
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१०) – अिधका-याला व कमचा-याला िमळणारे मािसक वेतन.(माहे – जून, २०२०)
अ.न.ं
नांव
पद
मुळ महागाई घर भाडे वास िवशेष एकुण
पगार भ ता
भ ता भ ता भ ता र कम
ी.अिवनाश िवनायक
खरे दी
01
49000 8330
57330
कुलकण
.अिध क
ी. अिनल िजजाबा
िलपीक
02
36400 6188
2912
45500
गायकवाड
टंकलेखक
ी. िवजय चंपालाल
िलपीक
03
28400 4828
33228
उपा ये
टंकलेखक
ी. िवजय बाबरु ाव
िलपीक
04
27600 4692
2208
400
34900
सपु ेकर
टंकलेखक
िलपीक
05 ी. बाळू शंकर सोनवणे
31700 5389
2176
39265
टंकलेखक
ी. िवजय कारभारी
िलपीक
06
20300 3451
1800
400
25951
सपु ेकर
टंकलेखक
वरील कमचा-यां यित र त र त पदी काम करणारे कुशल व अकुशल कं ाटी कमचारी यांना
िकमान वेतन कायदयानुसार िनि त के लेले दराने वेतन दे यात येते.
११) – योजनांचा तपिशल, तािवत खच, येक अिभकरणाला नेमून िदलेला अथसंक प,
आिण संिवत रत के ले या र कमांचा अहवाल –
खरेदी िवभाग सुधारीत अंदाजप क 2019-20
अ.न.ं
तपिशल
मज
ं रु र कम
01
वास खच
१२,५०,०००/02 कं ाटी कामगार खच
१२,५०,०००/एकुण र कम पये
२५,००,०००/खरे दी िवभाग मुळ अंदाजप क 2020-21
अ.न.ं
तपिशल
01
वास खच
02 कं ाटी कामगार खच
एकुण र कम पये

मज
ं रु र कम
१५,६३,०००/१५,६३,०००/३१,२६,०००/-

इतर िवभागांकडून खरेदीकामी अंदाजप क २०१९-२०
अ.न.ं
िवभागाचे नांव
01 िव तु िवभाग
02 पाणी परु वठा िवभाग
03
टेशनरी खच
04 छपाई खच

तािवत र कम
५०,००,०००/५०,००,०००/६२,५०,०००/९३,७५,०००/-
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इतर िवभागांकडून खरेदीकामी अंदाजप क २०२०-२१
अ.न.ं
िवभागाचे नांव
01 िव तु िवभाग
02 पाणी परु वठा िवभाग
03 आरो य िवभाग
04
टेशनरी खच
05 छपाई खच

तािवत र कम
५०,००,०००/५०,००,०००/३६,००,०००/०९,२७,५९०/५९,६९,९८७/-

सन २०२०-२१ करीता सादालय, मंिदर व कॅ टीन िवभागांसाठी आव यक िकराणामाल व
भाजीपाला खरेदीकामी तािवत अंदाजप क य तरतदू :
अ.न.ं
तपिशल
मंजुर र कम
०१ भाजीपाला खरे दी
२,२४,००,०००/०२ िकराणामाल खरेदी
४२,१८,८२,४१७/०३ शु द तपु खरे दी
३१,६३,८६०००/सादालय िवभागासाठी आव यक भाजीपाला हा वािषक ई-िनिवदा ि या राबवनू खरे दी
कर यात येत आहे. खरे दी िवभागामाफत खरेदी कर यात येणा-या सािह यासाठी सबं ंिधत िवभागामाफत
अगर भांडार िवभागामाफत अंदाजे खचा या रकमेला मजं रू ी घेतली जाते.
१२) – अथसहा् य काय मा या अंमलबजावणीची रत तसेच वाटप के ले या र कमा
आिण काय मां या लाभािधका-यांचा तपिशल -

िनरंक.

१३) – या य त ना सवलती, परवाने िकंवा ािधकारप े िदलेली आहेत अशा य त चा
तपिशल :िनरंक.
१४) – िवभागाकडे इले ॉिन स व पात उपल ध असलेली मािहती :खरे दी िवभागामाफत बहताश
ं ी खरे दी ही ई-िनिवदा प दतीने होते. ई-िनिवदा प दतीने चालणारे
कामकाज CCTV िवभागाकडे सोपिव यात आलेले आहे. यामळ
ु े याबाबतची इले ॉिनक
(संगणक य) सव मािहती CCTV िवभागाकडे उपल ध आहे.
१५) –मािहती िमळिव यासाठी नाग रकांना उपल ध असणा-या सुिवधांचा तपिशल:खरे दी िवभागामाफत या ई-िनिवदा िस द के या जातात. या सं थान या वेबसाईटवर
उपल ध क न िद या जातात. तसेच नागरीकांनी मािहती अिधकार अजा ारे मागिवलेली मािहती यांना
सम येऊन पाहता येते अथवा यांनी पैसे भर याची तयारी दशिव यास कागदप ां या झेरॉ स ती
परु िव यात येतात.
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१६) – जन मािहती अिधका-यांची नावे, पदनामे आिण इतर तपिशल :जन मािहती अिधकारी –
अ.नं.
जन मािहती अिधका-याचे नांव
अिधकार पद
संपणु प ता / दरू वनी मांक
01
ी. अिवनाश िवनायक कुलकण
.अिध क
खरे दी िवभाग कायालय,
साईिनवास
अितथीगृह
तळमजला,
म.ु पो.िशड ,ता.राहाता,
िज हा–अहमदनगर.
(महारा ) – 423109
02423 – 258771
सहायक जन मािहती अिधकारी –
अ.नं.
01

सहायक जन मािहती
अिधका-याचे नांव
ी. अिनल िजजाबा गायकवाड

थम अिपलीय अिधकारी –
अ.नं.
थम अिपलीय अिधका-याचे नांव
01

ी. िदलीप यंबकराव उगले

अिधकार पद
िलिपक –टंकलेखक

अिधकार पद
शासिकय अिधकारी

संपणु प ता / दरू वनी
मांक
खरे दी िवभाग कायालय,
साईिनवास
अितथीगृह
तळमजला,
म.ु पो.िशड ,ता.राहाता,
िज हा–अहमदनगर.
(महारा ) – 423109
02423 - 258772
संपणु प ता / दरू वनी
मांक
शासक य कायालय, शातं ी
िनवास िब ड ग दसु रा
मजला,
म.ु पो.िशड ,ता.राहाता,
िज हा–अहमदनगर.
(महारा ) – 423109
02423-258707
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१७) – िवहीत कर यात येईल अशी इतर मािहती िनरंक.

(अिवनाश कुलकण )
.अिध क
(िदलीप उगले)
शासिकय अिधकारी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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