
         आरो  य िवभाग  
                                                                                            ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
                                                                                                                  िद.  १७/०८/२०२१  
मा  यते  तव सिवनय सादर,  

             िवषय- सं  थान इमारती व प रसरातील दैनंिदन साफसफाई क न कचरा डेपोवर जमा होणारा    

                         लॅ  टीक कचरा िव  करणेबाबत.  
 

संदभ – १)  लोबल पॉलीमस, िचखली, ता. हवेली िज. पुणे  यांचे िद. ०४/०४/२०२१ रोजीचे प .  

            २) आरो  य िवभागाकडील िद. ०९/०४/२०२१रोजीची मंजुर िटपणी.  

            ३) मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे क ात िद. ०८/०५/२०२१ रोजी झाले  या  

                 सभेचे इितवृ  त.  

             ४) मा.तदथ सिमतीचे िद. ०६/०८/२०२१ रोजी सभेतील िवषय . ७१ व िनणय . १११   
 
 

 

 सं  थान इमारती व प रसर दनंैिदन साफसफाई क न िनघणा-या घनकच-याम  य े  लॅ  टीकचे माण जा  त आह.े 

सदरचा घनकचरा  स  ह नं. १८२ म  य ेखड्डे क न डिपंग डेपोवर साठिव  यात येत आह.े सदरचा कच-यावर कोणतीही 

या न  होता स  या कचरा खड्डयांम  य ेटाकून  यावर मातीचा थर दऊेन बुजनू टाक  यात येत आह.े  यामळेु भिव  यात 

सदर जागचेा वापर करावयाचा झा  यास  लॅ  टीक कच-याचे िव  हवेाट लाव  याचा  न िनमाण होऊ शकतो. गद चे 

कालावधीत सुमारे २ ते २.५ टन सकुा कचरा िनघतो.  याम  य े  लॅ  टीक बाट  या, दधु िपशवी, सलाईनचे बॉटल, इ  यादी 

िव  होणारे  लॅ  टीक वगळता, स  या िव  न होणारे  लॅ  टीक ( पॉलीथीन बॅग, खा पदाथाचे पाऊच, इतर 

िवभागाकडील पॅक गचे  लॅ  टीक व इतर )   सुमारे दैनंिदन  १५ ते २० िकलो ॅम माण असते.  हणजेच मिह  याला 

समुारे ४०० ते ६०० िकलो ॅम इतके  लॅ  टीक िनघते, साधारणपण ेवािषक ५ ते ६ टन इतका  लॅ  टीक कचरा िव   

क न सं  थानला िव तून . १० ते १२ हजाराचे वािषक उ  प  न िमळून उवरीत कुजणा-या कच-याचा सं  थानचे बगीचा 

िवभागासाठी खत  हणनू उपयोग होईल.  तसेच कचरा डेपोसाठी भिव  यात सं  थानची िकंमती जागा अडकुण पडणार 

नाही.  
 

 

 लोबल पॉलीमस, िचखली यांचे िद.०४/०४/२०२१ रोजीचे िवनंती प  व आरो  य िवभागाकडील िद. 

०९/०४/२०२१ रोजीचे मजंरु िटपणीनसुार िद.०८/०५/२०२१ रोजी सं  थान इमारती व प रसरातील दैनंिदन साफसफाई 

क न िनघाण-या  लॅ  टीकचा पनुवापर करण ेव िव  दराबाबत चचा करणकेामी बोलिव  यात आलले ेहोते.  यानसुार 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी सो यांचे क ात खालील मु यांवर चचा क न िनणय घे  यात आला आह.े 

 लोबल पॉलीमस, िचखली यांनी िद.०४/०४/२०२१ रोजीचे प ाम  य ेखालील माणे दोन  ताव सं  थानकडे 

सादर केले आहते.  
 

१)  सं  थान माफत  लॅ  टीक मटेरीयल वग करण क न व ग े बांधनु िद  यास ०३ पये ित िकलो ॅम  या माणे  

      ( . ३००० ित टन) सं  थानास मोबदला दे  यात येईल. 

२)  िशड  सं  थान डेपो िठकाणी आमचे कामगार लावनू मटे रयल वगेळे क न ग े बांधनू  घतेले तर  . १.५/- ित 

     िकलो ॅम  हणजे ( १५०० पये ित टन) या माणे सं  थानास मोबदला दे  यात येईल.  
 
 

 उपरो  त  तावाबाबत िद. ०८/०५/२०२१ रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांना  लोबल पॉलीमस, 

िचखली यांचे ितिनधी ी. ताप थोरात यांचेशी सिवनय चचा क न  यांनी  यांचे कामगार लावनू  लॅ  टीक मटेरीयलचे 

वग करण क न ग े बांधनु वाहतकु व इतर सव समावेशक खचासह . ०२.०० ित िकलो ॅम ( पये २०००/- ित टन) 

दर  यांनी मा  य केले आहते.  

  यानसुार सं  थान इमारती व प रसरातील दनंैिदन साफसफाई क न कचरा डेपोवर जमा होणारा  लॅ  टीक  

कचरा िव  करणबेाबतचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे िद. ०६/०८/२०२१ रोजी सभेत िनणयाथ ठेव  यात आला होता. 
सदर िवषयावर सिव  तर चचा होऊन,  “फ  त  लोबर पॉलीमस, िचखली यांचेवर िवसंबुन न राहता  यांचे 



 यित र  त  जे-कोणी हे काम कर  यास तयार आहेत  यांची मािहती सं  थानचे संकेत  थळावर व वतमान 

प ामधुन जािहर िस  दी देऊन मागवुन  यावी. व पुढील कायवाहीसाठी सिमतीसमोर  ताव ठेव  यात यावा. 

ग ् लोबल पॉलीमस, िचखली यांना दे  याचा  ताव नामंजूर कर  यात येत आहे.” असे ठरले.  

मा. तदथ सिमतीचे िद. ०६/०८/२०२१ रोजी सभेत िनणयानसुार सं  थान इमारती व प रसरातील दनंैिदन 

साफसफाई क न कचरा डेपोवर जमा होणारा  लॅ  टीक कचरा िव  करणे कामी  सं  थानचे संकेत  थळावर व वतमान 

प ामधनु जािहर िस  दी देऊन मागवनु  यावी लागेल  याकरीता सोबत  या मसु ा माणे जािहरात िस  द करता येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय- मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०८/२०२१ रोजी सभते िनणयानुसार सं  थान इमारती व 
प रसरातील दनैंिदन साफसफाई क न कचरा डेपोवर जमा होणा-या  लॅ  टीक कच-याची िव  उ   तम दराने करणकेामी 
सं  थानचे जनसंपक िवभागामाफत मुबंई, पणु,े नािशक, औरंगाबाद, अहमदनगर येथून िस  द होणा-या वृ  तप ात तसेच 
सं  थानचे संकेत  थळावर मािहती व तं ान िवभागामाफत जािहरात िस  द क न दरप के मागिवणते येवनू  यातील 
उ  चतम दरानसुार मा. तदथ सिमतीचे मा  यतेने िव  करता येईल,  असे न  मत आह.े  

 

करीता..  

अ) सं  थानचे जनसंपक िवभागामाफत मुबंई, पणु,े नािशक , औरंगाबाद, अहमदनगर येथनू िस  द होणा-या  

वृ  तप ात जािहरात िस  द करणसे, 

ब)  सं  थानचे संकेत  थळावर मािहती व तं ान िवभागामाफत  जािहरात िस  द करणसे,   

क)  ा  त दरप कानुसार तुलना  मक त  ता तयार क न उ  चतम दरप क धारकास कायादशे देणबेाबतचा  
                   ताव  मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभपेुढे सादर करणसे,  

 

    तरी उपरो  त अ, ब, व  क  माणे  कायवाही करणसे मा  यता असावी.  

 
 

  ( ताप कोते)   
  . अिध क  
  
 
 
                                  (राज  जगताप)     
                             . शासक य अिधकारी  
 
 
 
 
                                                                          (रिवं  ठाकरे) 
                                                                 उप मु  य कायकारी अिधकारी 
 
  
 
 
                                                                                                                (का  हराज बगाटे,भा. .से.)  
                                                                                                                 मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                                    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 
 
 
 
 
 



 

 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

ता.राहाता िज  हा –अहमदनगर 
दुर  वनी . (०२४२३) २५८५००, २५८९६७ 

जाहीर ई-िनिवदा 

   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  यांचे माफत सं  थान इमारती व प रसरातील दनंैिदन साफसफाई क न 

कचरा डेपोवर जमा होणारा  लॅ  टीक कचरा वािषक िव  करणकेामी िसलबदं दरप के खालील नमदु केले  या 

अ टी/शत स अिधन राहन मागिवणते येत आहते. 
अटी/शत  - 

१. सं  थानचे कचरा डेपोवरील कचरा उचल  याचा कालावधी ११ मिह  यांचा असेल. 

२. कचरा डेपो वरील कचरा गोळा करण,े पकॅ ग करण,े वाहतूक कर  याची जबाबदारी संबंिधत 

कंपनी/ठेकेदाराची राहील. 

३. कचरा संकलीत करतेवळेी काही अपघात, दखुापत झालसे  याची जबाबदारी संबंिधत 

कंपनी/ठेकेदाराची राहील. 

४.  लॅ  टीक कचरा बाबत िसलबंद दरप के िद.20/09/2021 अखेर सायं.५.०० वाजेपयत 

मा. मु  य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

                       ता.राहाता िज  हा –अहमदनगर या प  यावर पाठिव  याचे कराव.े 
५. दरप क िसलबंद क न  यावर “  लॅ  टीक कचरा िव  िनवीदा ” असा उ  लेख कराव.े 

६. िसलबंद दरप क बंद पाक टात सादर करायच े असनू  यासोबत . ५०००/- मा चा रा  ीयकृत 

बॅकेचा डी.डी. सोबत जोडण ेआव  यक आह.े बयाणा र  कम न भरणा-या दरप काचा िवचार केला 

जाणार नाही. 

७. सं  थानचे ितिनधीसमोर  लॅ  टीक कचरा वजन के  यानंतर होणा-या र  कमचेा भरणा सं  थानचे 

लेखाशाखते क न पावती जमा के  यांनतर ताबा िदला जाईल. 

८. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  ह े कुठलीही एक अथवा सव िनिवदा कुठ  या 

कारणािशवाय ि वकारणे अथवा नाकारणचेा ह  क राखनु ठेवत आह.े 

 
 

                                                                                                         (का  हराज बगाटे,भा. .से.)  
                                                                                                                 मु  य कायकारी अिधकारी  
                                                                                                    ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड . 

 
 

 


