सामान्य

प्रशासन

विभागाच्या

अविपत्याखालील

आहार/उपाहारगृहाांच्या काययन्न्ियतेसाठी लागणाऱ्या
कच्चा माल/िस्तु/सावहत्य इ. च्या खरेदीसाठी
वद.01.07.2017

ते

वद.30.06.2018

या

कालाििीसाठी वनविदा न्स्िकृत करणेबाबत.
--------------------------------------------

महाराष्ट्र शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग (उपाहारगृहे),
शासन वनणयय क्रमाांक:वनविदा-2017/प्र.क्र.65/17/मांउका (2)
मादाम कामा मागय, हु तात्मा राजगुरु चौक,
मांत्रालय, मुांबई-400 032.
वदनाांक : 11 ऑगस्ट, 2017.
िाचा : 1) शासन वनणयय उद्योग, उजा ि कामगार विभाग क्रमाांक :भाांखस-2014/प्र.क्र.82/भाग-III/
उद्योग-4, वदनाांक 1.12.2016
2) शासन वनणयय सामान्य प्रशासन विभाग(उपाहारगृहे) क्रमाांक:सांकीणय-2016/प्र.क्र.82/16/मांउका,
वदनाांक 19.03.2016
प्रस्तािना :
सामान्य प्रशासन विभागाच्या अविपत्याखालील मांत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, वििान
भिन उपाहारगृह, मुांबई आवण कोकण भिन उपाहारगृह, कोकण भिन, निी मुांबई येथील उपाहारगृहाच्या
काययन्न्ियतेसाठी कमयचारी गणिेश िुलाईसाठी, वरकामे डबे, गोणी इ.ची विक्रीसाठी गॅस, शेगडी बनयरची
दे खभाि ि दु रुस्तीसाठी तसेच साबणपाणी, विनेल इ. च्या खरेदीसाठी वद.01.07.2017 ते
वद.30.06.2018 या कालाििीकरीता सांदभय क्रमाांक 1 येथील वद.01.12.2016 च्या शासन वनणययातील
तरतुदींनुसार स्थावनक स्तरािर मोहोरबांद वनविदा मागविण्यात आल्या होत्या. त्यानुसार "पवरवशष्ट्ट-अ"
मिील अनुसूचीनुसार लागणाऱ्या िस्तुांच्या खरेदीसाठी पुरिठादाराांची नेमणूक करण्याची बाब विचारिीन
होती.
शासन वनणयय :
सामान्य प्रशासन विभागाच्या मांत्रालय उपाहारगृह, चौरस आहारगृह, वििान भिन उपाहारगृह,
मुांबई आवण कोकण भिन उपाहारगृह, कोकण भिन, निी मुांबई येथील आहार/उपाहारगृहाांना
वद.01.07.2017 ते वद.30.06.2018 या कालाििीकवरता उपरोक्त आहार/उपाहारगृहातील कमयचारी
गणिेश िुलाई, वरकामे डबे ि गोणी विक्री, गॅस शेगडी दु रुस्ती ि दे खभाल, साबण पाणी ि विनेल खरेदी
इ. बाबींबाबत

सांदभािीन क्रमाांक 1 मिील

वद.01.12.2016 च्या शासन वनणययातील विवहत

तरतुदींनूसार स्थावनक िृत्तपत्रात जावहरात दे िून मोहोरबांद वनविदा मागविण्यात आल्या होत्या.
त्यानुसार प्राप्त झालेल्या माहोरबांद वनविदाांचे काळजीपूिक
य पवरक्षण करण्यात आले. वद.01.07.2017 ते
वद.30.06.2018 या कालाििीकवरता उक्त आहार/उपाहारगृहाांतील कमयचारी गणिेश िुलाई, वरकामे
डबे ि गोणी विक्री, गॅस/शेगडी दे खभाल ि दु रुस्ती, साबण पाणी ि विनेल खरे दी इ. बाबींबात सोबतच्या
"पवरवशष्ट्ट-अ" मिील अनुसुची क्रमाांक 14,15,16 ि 17 मध्ये नमूद केलेल्या वनम्नतम दराच्या वनविदा
न्स्िकृत करण्यात येत आहे त.
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2.

"पवरवशष्ट्ट-अ" मिील न्स्िकृत वनविदादाराांकडू न अनुसुचीमध्ये नमुद न्स्िकृत कालाििीकरीता

सांबांवित िस्तुच्या समोर दशयविलेल्या दरानूसार सुवििा घेण्याबाबत या शासन वनणययान्िये मांजूरी दे ण्यात
येत आहे.
3.

सदर शासन वनणयय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या सांकेतस्थळािर उपलब्ि

करण्यात आला असून, त्याचा सांकेताांक 201708111718367907 असा आहे. हा शासन वनणयय
वडजीटल स्िाक्षरीने साक्षाांवकत करुन काढण्यात येत आहे.
महाराष्ट्राचे राज्यपाल याांच्या आदे शानूसार ि नािाने,

Dadasaheb
Sopan khatal

Digitally signed by Dadasaheb Sopan khatal
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=General
Administration, postalCode=400032, st=Maharashtra,
2.5.4.20=a310d57c42fb870fa7e7090329a6f40b05dc84a
e61a81ed6b863484754bf19f1, cn=Dadasaheb Sopan
khatal
Date: 2017.08.11 17:09:02 +05'30'

(दा. सो. खताळ)
महाव्यिस्थापक,
मांत्रालय उपाहारगृहे.
प्रत :
1. महालेखाकार-1, (लेखा ि अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र, मुांबई,
2. महालेखाकार-1, (लेखा पवरक्षा) महाराष्ट्र, मुांबई,
3. वनिासी लेखा पवरक्षा अविकारी, महाराष्ट्र, मुांबई,
4. अविदान ि लेखा अविकारी, महाराष्ट्र, मुांबई,
5. अप्पर कोषागार अविकारी, कोकण भिन, निी मुांबई,
6. कोषागार अविकारी, ठाणे,
7. वित्त विभाग, व्यय-4, मांत्रालय, मुांबई,
8. सहा. लेखा अविकारी, मांत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/वििानभिन उपाहारगृह/कोकण भिन
उपाहारगृह
9. सहा. लेखा परीक्षा अविकारी, मांत्रालय उपाहारगृहे,
10. िरीष्ट्ठ भाांडारपाल, मांत्रालय उपाहारगृहे,
11. िरीष्ट्ठ व्यिस्थापक, मांत्रालय उपाहारगृहे,
12. व्यिस्थापक, मांत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/वििानभिन उपाहारगृह/कोकण भिन
उपाहारगृह
13. भाांडारपाल, मांत्रालय उपाहारगृह/चौरस आहारगृह/वििानभिन उपाहारगृह/कोकण भिन
उपाहारगृह
14. सांबवां ित बील लेखापाल/ उप लेखापाल/देयक लेखापाल/लेखा वलवपक, मांत्रालय उपाहारगृह/चौरस
आहारगृह/ वििानभिन उपाहारगृह/कोकण भिन उपाहारगृह
15. सांबवां ित वनविदाकार,
16. वनिड नस्ती.
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पवरवशष्ट्ट-अ
(शासन वनणयय क्रमाांक:वनविदा-2017/प्र.क्र.65/17/मांउका (2) वद. 11.08.2017 चे सहपत्र)
अनुसुची क्रमाांक - 14 गणिेश िुलाई
न्स्िकृत वनविदाकार- मे. मयकु प्रसाद लॉण्री
न्स्िकृत वनविदा कालाििी वद.01.07.2017 ते वद.30.06.2018
अ.क्र.

िस्तुचे नाि

1

2

दर
रुपये
3

प्रमाण प्रवत
4

1

जोिपुरी कोट वि.आ.पी. सर्व्व्हस

22.00

प्रवत नग

2

जोिपुरी पॅट वि.आ.पी. सर्व्व्हस

22.00

प्रवत नग

3

टे वरकॉट शटय

15.00

प्रवत नग

4

टे वरकॉट पॅट

15.00

प्रवत नग

5

टे बल क्लॉथ

20.00

प्रवत नग

अनुसुची क्रमाांक-15 वरकामे डबे, गोणी इत्यादीची विक्री
न्स्िकृत वनविदाकार- मे. सहारा स्क्रॅप हॉऊस
न्स्िकृत वनविदा कालाििी वद.01.07.2017 ते वद.30.06.2018
अ.क्र.

िस्तुचे नाि

1

2

दर
रुपये
3

प्रमाण प्रवत
4

1

तेलाचे वरकामे डबे (15 वकलो) (चाांगल्या प्रतीचे)

7.00

प्रवत नग

2

तेलाचे वरकामे डबे (दु य्यम प्रतीचे)

5.00

प्रवत नग

3

साखरे च्या वरकाम्या गोण्या (50 वकलो)

5.00

प्रवत नग

4

लहान गोणी कडिान्य (बाचकी 50 वकलो)

3.00

प्रवत नग

5

लहान गोणी कडिान्य (बाचकी 25 वकलो)

2.00

प्रवत नग

6

तुपाचे वरकामे डबे

6.00

प्रवत नग

7

प्लॅन्स्टक गोणी (50 वकलो बाचकी)

1.00

प्रवत नग

8

प्लॅन्स्टक गोणी (25 वकलो बाचकी)

1.00

प्रवत नग

अनुसुची क्रमाांक -16 राईस कुकर, चपाती प्लेट, गॅस/शेगडी बनयरची दे खभाल ि दु रुस्ती तसेच गॅस चेंबर
पाईप लाईन दे खभाल
न्स्िकृत वनविदाकार- मे. सुभाष यादि
न्स्िकृत वनविदा कालाििी वद.01.07.2017 ते वद.30.06.2018
अ.क्र.

िस्तुचे नाि

1

2

दर
रुपये
3

प्रमाण प्रवत
4

1

गॅस शेगडी/राईस कूकर बनयर

45.00

प्रवत नग

2

चपाती/डोसा प्लेट/बेनमारी बनयर

45.00

प्रवत नग

3

घरगुती गॅस

100.00

प्रवत नग
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अनुसुची क्रमाांक-17 साबणपाणी, विनेल, सोडीयम क्लोराईड इत्यादी
न्स्िकृत वनविदाकार- मे. नीथी केवमक्लस
न्स्िकृत वनविदा कालाििी वद.01.07.2017 ते वद.30.06.2018
अ.क्र.

िस्तुचे नाि

1

2

दर
रुपये
3

प्रमाण प्रवत
4

1

साबणपाणी

23.00

प्रवत वलटर

2

सोडीयम क्लोराईड

23.00

प्रवत वलटर

3

विनेल (सुगांिीत)

20.00

प्रवत वलटर

4

टे बल डस्टर (20×20)

14.00

प्रवत नग

5

नॅपकीन (12×18)

11.00

प्रवत नग

6

पेपर नॅपकीन (100 नगाचे पाकीट)

30.00

प्रवत पॅकेट

7

िुण्याची पािडर (साईनइट/ओडोपीक)

10.00

प्रवत वकलो

8

िुण्याचा सोडा

20.00

प्रवत वकलो

9

िुण्याचा साबण

10.00

प्रवत नग

10

ॲवसड बॉटल (1 वलटर)

40.00

प्रवत बॉटल

11

प्लॅन्स्टक वपशिी (22×38)

60.00

प्रवत वकलो

12

स्रॉ. बॉक्स (100×1) पॅकेट

10.00

प्रवत पॅकेट

13

चहा गाळण्याचे कापड (माांजरपाट)

30.00

प्रवत मीटर

14

न्ब्लचचग पािडर

35.00

प्रवत वकलो

15

रेड हारपीक (200 वमली बॉटल)

35.00

प्रवत बॉटल

16

खराटा झाडू

28.00

प्रवत नग
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