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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१०/ २०१८
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०६.०९.२०१८
वेळ- दपु ारी १२.३० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.०६.०९.२०१८ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी १२.३० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/२६०७/२०१८,
िद.२९.०८.२०१८ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार गु वार िद.०६.०९.२०१८ रोजी दपु ारी १२.३०
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे याच
ं े अ य तेखाली सु कर यात आली.
०१. मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०४. मा.डॉ.राज राजाबाली िसंग, सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य ०६. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा. ी. ताप सखाहारी भोसले
यांनी दरू वनी ारे कळिवले होते, याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपु ि थत राह याची अनमु ती िदली.
मा.अमोल क ितकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.०६.०९.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनचे े तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया संदभात
िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.देव फडणवीस यां याशी चचा के ली
होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनल
े ा यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत अजनू पयत कोणतीही
कायवाही झालेली नस यामळ
ु े खेद वाटत आहे. यामळ
ु े या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृ पया न द यावी.
सभेस आव यक गणपतु नस यामळ
ु े िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, यानतं र दपु ारी ०१.००
वाजता सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानंतर मा.अ य महोदय यांनी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१
िदनांक २२.०८.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम करणे.
िनणय .५३६ िदनांक २२.०८.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचनू कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
१) िनणय .५१४- यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१८-१९ अखेर तावीत व चालू
असले या क पांवर होणा या अपेि त खचाचे तुलनेत माहे जुलै-२०१८ अखेर .८८.८५ कोटी खच झालेला
आहे. आयकर काय ानसु ार सन २०१३-१४ या आिथक वषाची िद.३१.०३.२०१९ अखेर खच करावयाची
अखिचत र कम .३४३.९२ कोटी आहे. यामळ
ु े उवरीत कालावधीत .२५५.०७ कोटी खच होणे आव यक
अस याने साईभ ाचं े ीने आव यक असले या सोयी सिु वधा उपल ध क न देण,े कॅ सर हॉ पीटलची
उभारणी करणे, मेडीकल व निसग कॉलेज सु करणे, यासाठी आव यक असले या जिमनी खरे दी करणे इ यादी
साठी अखच त र कमेचा िविनयोग करावा असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१८-१९ अखेर तावीत व चालू असले या क पांवर
होणा या अपेि त खचाचे तुलनेत माहे जुलै-२०१८ अखेर .८८.८५ कोटी खच झालेला आहे. आयकर
काय ानसु ार सन २०१३-१४ या आिथक वषाची िद.३१.०३.२०१९ अखेर खच करावयाची अखिचत र कम
.३४३.९२ कोटी आहे. यामळ
ु े उवरीत कालावधीत .२५५.०७ कोटी खच होणे आव यक अस याने
साईभ ांचे ीने आव यक असले या सोयी सिु वधा उपल ध क न देण,े कॅ सर हॉ पीटलची उभारणी करणे,
मेडीकल व निसग कॉलेज सु करणे, यासाठी आव यक असले या जिमनी खरे दी करणे इ यादी साठी अखच त
र कमेचा िविनयोग करावा असे ठरले.
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तसेच सं थानचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप आयकर कायालयाकडे
दाखल करणेकामी सदर आयकर िववरणासोबत सन २०१७-१८ या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची
र कम कशी व कोण या उ ी ासं ाठी खच कर यात येईल याबाबतचा मा. यव थापन सिमतीचा िनणय सोबत
जोडणे बधं नकारक अस याने पढु ील पाच वषात सं थानचे उ ी ांवर होणा या आिथक वष २०१७-१८ चे
अखिचत उ प न र कम .२७५ कोटी सं थान वा सं थान या संयु िव माने खचा या िनयोजनाचा ढोबळ
मसदु ा सन २०१७-१८ या वषाचे आयकर िववरणप ासोबत आयकर िवभागाकडे दाखल करणेस मा यता दे यात
आली.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

०६
०७

तपिशल
मिं दराची िव त यवसथे या मालम ाचं ा िवकास करणे, थावर िकंवा जगं म मालम ाचं े संपादन करणे,
देखभाल, यव थापन व शासन करणे.
भ ांना साद भोजन देणे आिण अ नछ चालिवणे, पाणी योजनेकरीता.
भ ांना दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोई
व सिु वधा परु िवणे, दशनरांग क प.
भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगृह बांधणे, याची दु ती देखभाल करणे,
भ ाक
ं रीता साईिसटी क प िनिमती.
शासन मा यतेने न दणीकृ त सावजिनक िव त यव था, सोसायटी यांचे शै िणक सं था, ि डा, सं था
वाचनालय, णालय, दवाखाना, िनरा ीत अथवा श ररीक या िवकलांग य साठी आधारगृह िकंवा इतर
धमदाय वा धािमक सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व सािह य े ाशी
संबधीत असलेली सं था, कोण याही िबगर वािण यीक सां कृ तीक संघटनेची थापना व देखभाल करवनू
घेणे, शै िणक संकुल.
िशड नगरपंचायतीस थािनक नागरी सेवा व सिु वधा व वाढ हो यासाठी, िशड नगरपंचायतीला सहा य करणे.
भ ां या / जनते या सोईसाठी सं थान या २५ िक.मी.प रसरातील र यांची कामे करणे.

(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२) िनणय क्र. ५१७
- यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई महासमाधी शता दी महो सव
२०१८ िनिम सं थानचे सव मा.िव त, माजी िव त,मा यवर व ितिनयु वरील शासक य अिधकारी, इतर
अिधकारी/कमचारी यांना तावात नमदु के या माणे कं ाटी कमचारी १७५० (आऊटसोस) वगळता इतरांना
साई ितमा असलेले २५ ॅम वजनाचे चांदीचे नाणे स ेम भेट हणनू देणसे मा यता दे यात आली व याकामी
१०,००० चांदीची नाणी नमु या माणे तयार कर यास येणा या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली. सदर
चांदी या ना यावर सन १९१८–२०१८ असा उ लेख करावा, स ेमभेट हणनू िदले या चांदीची नाणे यितरी
उवरीत चादं ीची नाणे साईभ ानं ा िव साठी उपल ध क न दे यात यावी, तसेच भिव यात देखील सदर नाणे
‘शता दी नाणे’ हणनू िव साठी उपल ध करावे. सदरचा ताव महारा शासनाचे मा.िवधी व याय
िवभागाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत यावा शासनाची मा यता िमळालेनतं र यानसु ार पढु ील कायवाही करणेत
यावी, असे ठरले.
(कायवाही-मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई महासमाधी शता दी महो सव २०१८ िनिम सं थानचे सव
मा.िव त, मा यवर,सं थानचे आ थापनेवरील कायम व कं ाटी कमचारी अिधकारी तसेच ितिनयु वरील
अिधकारी/ कमचारी यांना साई ितमा असलेले २५ ॅम वजनाचे चांदीचे नाणे स ेम भेट हणनू देणेस मा यता
दे यात आली. मा आऊटसोस कर यात आले या कामांवरील कमचा यांना सदर नाणे दे यात येऊ नये, असे
ठरले.व याकामी दहा हजार चांदीची नाणी भारत सरकार या फोट, मंबु ई येथील टाकसाळीतुन नमु या माणे तयार
क न खरे दी कर यास व येणा या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली. सदर चांदी या ना यावर सन १९१८–
२०१८ असा उ लेख करावा, स ेमभेट हणनू िदले या चांदीची नाणे यितरी उवरीत चांदीची नाणे साईभ ांना
िव साठी उपल ध क न दे यात यावी, तसेच भिव यात देखील सदर नाणे ‘शता दी नाणे’ हणनू भारत
सरकार या फोट, मंबु ई येथील टाकसाळीतून आव यकते माणे खरे दी क न साईभ ांना िव साठी उपल ध
करावे. सदरचा ताव महारा शासनाचे मा.िवधी व याय िवभागाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत यावा शासनाची
मा यता िमळालेनंतर यानसु ार पढु ील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही-मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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३)
िनणय .५२०- यावर सिव तर चचा होऊन, नदं ी ाम वै क य सहकारी सं था मयािदत,
नादं डे यांचे ी गु जी सहकार णालय यांना कॅ थ लॅब व िसटी कॅ न उपकरणासाठी र कम .३.६५ कोटी
आिथक मदत देणबे ाबत मा. मु यमं ी महोदय यांची िशफारस अस याने त वता मा यता दे यात आली. तथापी
सदर णालयाची न दणी सोसायटी ॲ ट १९६० नसु ार झालेली अस याने आथ क अनदु ान देता येईल काय ?
याबाबत शासनाचे मागदशन घे यासाठी िवधी व याय िवभागाकडे ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, नंदी ाम वै क य सहकारी सं था मयािदत,नांदडे यांचे ी गु जी सहकार णालय
यांना कॅ थ लॅब व िसटी कॅ न उपकरणासाठी र कम .३.६५ कोटी आिथक मदत देणबे ाबत मा. मु यमं ी
महोदय यांची िशफारस अस याने त वता मा यता दे यात आली. तथापी सदर णालयाची न दणी महारा
सहकारी सं था अिधिनयम १९६० अ वये झालेली अस याने आथ क अनदु ान देता येईल काय? याबाबत
शासनाचे मागदशन घे यासाठी िवधी व याय िवभागाकडे ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४)
िनणय . ५३०- यावर सिव तर चचा कर यात आली आिथक वष २०१२-१३ व
यापुढीलही वषा संबंधीत आले या नोटीसी संदभात आव यकते नसु ार फे र कर िनधारण करणे, अिपल,
आव यकतेनसु ार मा. उ च यायालयात याचीका दाखल करणेबाबत तसेच यासाठी कर स लागार, सी.ए.,
िवधी ाचं ी िनयु करणे, यांचे मानधन ठरिवणेबाबत िनणय घे याचे अिधकार सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर
यांना दे यात यावे असे ठरले.
तसेच हॅट कर वसल
ु ीबाबत या नोटीशी िव द मा.मंबु ई उ च यायालयात दाखल के लेली रट
याचीका औरंगाबाद खंडपीठाकडे वग झाली असनु यासाठी औरंगाबाद येथील ॲङआर.एन.धोड यांचेशी चचा
झाली असनु यांना सव मािहती दे यात आली आहे. असे मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी नमदु के ले, तसेच
ॲङआर.एन.धोड यांना वक लप देणबे ाबत सचु ीत के ले, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा कर यात आली आिथक वष २०१२-१३ व यापढु ीलही वषा संबधं ीत आले या
नोटीसी सदं भात आव यकते नसु ार फे र कर िनधारण करणे, अिपल, आव यकतेनसु ार मा. उ च यायालयात
याचीका दाखल करणेबाबत तसेच यासाठी कर स लागार, सी.ए., िवधी ाच
ं ी िनयु करणे, यांचे मानधन
ठरिवणेबाबत िनणय घे याचे अिधकार सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना दे यात यावे असे ठरले.
तसेच हॅट कर वसल
ु ीबाबत या नोटीशी िव द मा.मबंु ई उ च यायालयात दाखल के लेली रट
याचीका औरंगाबाद खडं पीठाकडे वग झाली असनु यासाठी औरंगाबाद येथील ॲङ आर. एन. धोड यांचेशी
चचा झाली असनु यांना सव मािहती दे यात आली आहे. असे मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी नमदु के ले, तसेच
यासाठी यांचा मल
ु गा ॲङ ही.आर. धोड यांना वक लप देणबे ाबत सचु ीत के ले, यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५)
िनणय .५३३- नक
ु याच के रळ रा यात आले या अितवृ ीमळ
ु े रा यातील जनतेवर
नैसिगक संकट कोसळून मोठया माणात िजिवत व आिथक हानी झालेली आहे, मानवते या ीकोणातून ी
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड या वतीने मदत हणनू . ५ कोटी (अ री पये पाच कोटी मा ) इतक
र कम शासना या पवू मा यतेने ‘मु यमं ी के रळ परु त सहायता िनधी’ (Chief Minister Kerala Flood
Relief Fund) यांचेकडे जमा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
नक
ु याच के रळ रा यात आले या अितवृ ीमळ
ु े रा यातील जनतेवर नैसिगक संकट कोसळून मोठया
माणात िजिवत व आिथक हानी झालेली आहे, मानवते या ीकोणातून ी साईबाबा सं थान िव त यव था,
िशड या वतीने मदत हणनू . ५ कोटी (अ री पये पाच कोटी मा ) इतक र कम के रळ परु तांसाठी
शासना या पवू मा यतेने ‘मु यमं ी सहायता िनधी’, महारा रा य यांचेकडे जमा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२

मा. शासनाने िद. २१ स टबर, २०१७ रोजी पारीत के लेली अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणबे ाबतची िनयमावली
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड करीता लागु करणेबाबत.
तावअ) मा.शासन िनणयातील अनक
ु ं पा तरतदु ीचे अनषु गं ाने, शासक य सेवते असतानं ा मृत पावणा-या कमचा-यां या
कुटूंबातील एका पा वारसदारास सरळ सेवेने भर या जाणा-या गट-क व गट-ड चे पदावं र नेमणक
ू देणचे ी कायप दती
आहे. अशा प दतीने अनक
ु ं पा त वावरील एका पा वारसदारास सेवेत समािव ट क न घेणेबाबत मा.शासनाने िद.२१
स टबर,२०१७ अ वये सव समावेशक िनयमावली िस द के लेली आहे.या शासक य िनयमावलीतील तरतदु ी सं थान
यव थापनास लागु करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१जनू ,२०१८ रोजीचे सभेत सिव तर व तपिशलवार
ताव सादर करणेत आला होता. सदरह तावावर िनणय .३७१ खालील माणे संमत करणेत आला आहे.
“...अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणेबाबत या िनयमावलीचे मा. ी. भाऊसाहेब वाकचौरे , सिमती सद य यांनी
अवलोकन करावे व यव थापन सिमती या पढु ील बैठक त याचं े अिभ ाय सादर करावेत. यानंतर पढु ील िनणय
यावा, असे ठरले.”
ब)
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानसु ार मा. ी. भाऊसाहेब वाकचौरे, सिमती सद य यानं ी तावीत
अनक
ु ं पा िनयमावलीचे पनु ःवाचन व अवलोकन के ले असनू िद.१६/०७/२०१८ रोजीचे प ा वये खालील माणे
अिभ ाय सादर के लेला आहे १)
िनयम .०१ मधील तरतूद जशी या - तशी लागू राहील.
२)
िनयम . ०२ चे (अ) म ये “ शासक य सेवेत असतांना िदवंगत झाले या गट क व गट ड संवगातील
कमचा-यां या पा कुटूंिबयानाच अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती अनु ये राहील.” असे नमदू आहे,
याऐवजी ...
“सं थान सेवेत असतांना िदवंगत झाले या गट ‘अ’ ‘ब’ ‘क’ व ‘ड’ संवगातील कमचा-यां या पा
कुटूंिबयांना अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती अनु ेय राहील.” अशी दु ती करणे उिचत राहील, असा अिभ ाय िदला
आहे.
३)
तसेच िनयम .०३ ते २३ मधील तरतदू जशी या - तशा लागू राहतील.
िवभागाचे अिभ ायः मा.शासनाचे िनयमानसु ार शासक य सेवेत असतानं ा िदवगं त झाले या गट-क व गट-ड
संवगामधील शासक य कमचा-यां या पा यानं ाच अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती अनु ये आहे. यानसु ारच सं थान
कमचा-यांसाठी तरतदु असावी व वेळोवेळी शासन आदेशानसु ार यात बदल करावेत, असे मत आहे.
तावः शासन िनणयानसु ार अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणेबाबतची सव समावेशक िनयमावली व मा.
सिमती सद य, ी भाऊसाहेब वाकचौरे याचं े अिभ ाय अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर.
िनणय .५३७ यावर सिव तर चचा होऊन, मा. शासनाचे अनक
ु ं पा कारणा तव नेमणक
ू देणबे ाबत या िनयमावलीतील, िनयम १
ते २३ अनुसार सं थान सेवेत असतांना िदवंगत झाले या गट-क व गट-ड संवगामधील सं थान कमचा-यां या
पा यांना अनक
ु ं पा त वावर िनयु ती दे यास मा यता दे यात आली. तसेच सं थान सेवेतील गट ‘अ’ व ‘ब’ या
संवगातील कमचा-यां या पा कुटूंिबयांना अनक
े ामी शासनाचे
ु ं पा त वावर िनयु ती देणबे ाबत मागदशन घेणक
िवधी व याय िवभाग यांचक
े डे ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३
िद. २१-२२/०२/२००४ रोजी िस द झाले या अिं तम सेवाजे ता यादीवरील अपील.
तावअ) उपरो त िवषयांस अनसु न ी. सितष कासार व इतर ९ कमचारी यांनी िद.१९/०८/२०१०, िद.२१/०३/२०१०,
िद.२०/०६/२०१३, िद.०३/०४/२०१४, िद.०८/०१०/२०१४, िद.२१/०३/२०१६, िद.०६/०६/२०१६,
िद.२४/०४/२०१७ व िद.०१/०६/२०१८ चे प ा वये वेळोवेळी सेवाजे ठता यादीतील न दीबाबत सामिु हक र या
तसेच वैयि क र या अज के लेले असनू आमचे अजाचा िवचार होऊन आम यावर झालेला अ याय दरु करावा, अशी
िवनंती के लेली होती.
तसेच आता, पनु ः च िद.२२ जनू , २०१८ रोजी मा. अ य साहेब, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यांचक
े डे अजदाखल के लेला आहे. सदरचे अजात यानं ी नमूद के लेली ि थती खालील माणेअ. .
सेवा जे ठता यादीबाबतची त ार
०१
मा. ी.द.म. सक
ु थनकर यां या अ य तेखाली त कालीन मा.
यव थापन सिमती या िद. १९-२०/०६/१९९९ रोजी झाले या
सभेतील िनणय .२४० अ वये, सं थानमधील िलपीक
टंकलेखक संवगातील या कमचा-यांची सलग १२ वष पणू
सेवा झालेली आहे, अशा कमचा-यानं ा व र ठ िलपीक या
पदावर पदो नतीने िनयिमत िनयु ती दे यात यावी (अशी
िनयु ती िद यानंतर व र ठ िलपीक या संवगातील याचं ी पर पर

त ारीबाबतची व तिु थती
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९-२०/०६/१९९९ चे सभेतील
िनणय .२४०“ब” नसु ार जे कमचारी िलपीक-टंकलेखक
(असधु ा रत वेतन ेणी .९५०-१५००) या पदावर सलग १२ वष
समाधानकारकपणे सेवा पणू झा यानंतर कंु ठीतता िनवारण
योजनेअतं गत यांना लगतची वरची वेतन ेणी (असधु ा रत .
१२००-२०४०) दे यात आलेली आहे. यानं ा याच वेतन ेणीतील
( .१२००-२०४०असधु ा रत) व र ठ िलपीक/ किन ठ पयवे क या
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०२

०३

०४

सेवाजे ठता िलपीक टंकलेखक या सवं गातील यां या पवू या पदावर पदो नतीने िनयिमत िनयु ती दे यात यावी. (अशी िनयु ती
संवगातील पर पर सेवाजे ठतेनुसारच कायम राख यात यावी) िद यानतं र “व र ठ िलपीक” या संवगातील याचं ी पर पर
असे ठरले होते.
सेवाजे ठता “िलपीक टंकलेखक” या सवं गातील यां या पवू या
पर पर सेवाजे ठतेनसु ारच कायम राखणेत यावी.) ही िनयु ती ०१
ऑग ट, १९९९ पासनू अमं लात आणणेत यावी, असा िनणय
झालेला आहे.
सदर या िनणयास अनसु न कालब द पदो नती योजनेअंतगत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०-११/०७/१९९९ चे सभेतील िनणय
लाभ िमळाले या कमचा-यानं ा ी साईबाबा सं थान या
.२९२ संसथान
आ थापनेवरील व र ठ िलपीक / किन ठ
्
सधु ारीत कमचारी आकृ तीबधं ानसु ार िद.०१/०८/१९९९ पासनू पयवे क या संवगातील एकूण ५० पदे िलपीक-टंकलेखक
एकाचवेळी ५० कमचा-यांना व र ठ िलपीक या र त पदांवर (असधु ा रत वेतन ेणी . ९५० ते १५०० हणजेच सधु ा रत
पदो नती दे यात आलेली होती. यावेळी व र ठ िलपीक या वेतन ेणी . ३०५०/- ते . ४५९०/-) या संवगात सेवेत
पदावर किन ठ संवगा या जे ठता सचू ीतील (िलपीक असले या कमचा-यांना सेवाजे ठता व समाधानकारक काम या
टंकलेखक) पदावरील कमचा-याच
ं ी सेवाजे ठतेनसु ार पद थापना िनकषानसु ार पदो नती देऊन भर यास मा यता दे यात आली आहे.
कर यात आलेली होती.
याच िनणयात व र ठ िलपीकया पदावर पदो नती िदले या सव
कमचा-यांची नांवे सेवा जे ठतेनसु ार प टपणे नमदू के लेली आहेत.
पद थापना के लेपासनू ते सन २०१० पयत वेळोवेळी िस द सन २०१० चे सेवाजे ठता यादीबाबत पारीत कर यात आले या
के ले या सेवाजे ठता यादीतील सवच व र ठ िलपीक कमचा- जा. .एसएसएस/वशी-१/४३३९/ २०१० िद. १४/०८/२०१०
याचं ा म यो य होता. हणजेच सन १९९९ ते २००९ पयत चे प रप कातील “ड”-२ म ये असे नमदू के ले आहे क ,पदो नत
सेवाजे ठतेबाबत कुठलाही बदल झालेला नाही. मा सन कमचा-याचं ी जे ठता यां या िनयमीत पदो नती या
२०१० म ये िस द झाले या सेवाजे ठता यादीत िदनाक
ं ानसु ार िनि त के ली आहे. मा जर असा िदनाक
ं एकच
अचानकपणे बरे च बदल कर यात आलेले आहे.
असेल तर वयाने जे ठ असलेला कमचारी जे ठ दशिव यात
महारा नागरी सेवा (जे ठतेचे िविनयम) आलेला आहे.
िनयमावली १९८२ मधील िनयम ४ (ब) नसु ार पदो नत तसेच सेवाजे ठता यादीबाबत आ थापना िवभागाने िदनाक
ं
कमचा-यां या बाबतीत िनवड सिमतीने िनवड सचु ीतील २५/०६/२०१३ रोजीचे मंजरू िटपणीनसु ार सन २०१० चे व र ठ
याचं ी नावे या माने असतील याच मानसु ार याचं ी िलपीकाचे सेवा जे ठता यादीबाबत या कमचा-यांनी हरकती
आपसातील जे ठता िनि त करावयाची असते. परंतू सं थान घेतले या हो या यां या हरकती शासन प रप क . साजेिलशासनाने सन २०१० ची जे ठता यादी तयार करतांना सदर १००४/ . .६९/ २००४/१४ अ, सामा य शासन िवभाग,
िनयमानसु ार कायवाही न करता मं ालयातील िलपीक, मं ालय मंबु ई, िद. १७ मे, २००६ व शासन .साजेिलिलपीक-टंकलेखक यां यासाठी लागू असलेले िद.१७ मे, १०१३/ . .४८/२०१३/१४-अ, सामा य शासन िवभाग,
२००६ व िद.३० एि ल, २०१३ चे प रप कास अनसु न मं ालय मबुं ई, िदनाक
ं ३० एि ल, २०१३ रोजीचे सहा यक
जे ठता यादीतील म बदललेला आहे.
पदावरील पदो नतीसाठी अहता ा त करणा-या मं ालयीन
तथािप, वेळोवेळी आमची हरकत शासन िनणयास िवभागातील िलपीक, िलपीक-टंकलेखक व टंकलेखकांची
अनसु न िनकाली न काढता शासनाने मं ालयातील फ त सामाईक ता परु ती जे ठतासचू ीबाबतचे प रप काचा आधार
िलपीक टंकलेखक या संवगासाठी िद.१७ मे,२००६ व िद.३० घेऊन पदो नत कमचा-याचं ी जे ठता िनयिमत पदो नती या
एि ल,२०१३ या प रप कात नमदू असले या मजकुरानसु ार िदनांकानसु ार िनि त के ली आहे. मा जर असा िदनांक एकच
िनकाली काढणेत आ याचे आदेश िनगमीत के ले आहेत. असेल तर वयाने जे ठ असलेला कमचारी जे ठ दशिव यात
सदरची दो ही प रप के ही फ त मं ालयातील िविश ट आला आहे. असे नमदू क न सेवा जे ठता यादी अिं तम कर यात
कामसाठी हणजेच सहा यक पदावरील पदो नतीसाठी आली होती. व सबं िं धतां या हरकती िनकाली काढणेत
अहता ा त करणा-यानं ा मं ालयीन िवभागातील िलपीक, आले या आहेत.
िलपीक टंकलेखक व टंकलेखकाचं ी सामाईक जे ठतासचू ी मा उपरो त प रप के सं थान कमचा-यांना लागू करणे उिचत
(फ त या संवगापरु ते मायिदत) िद.०१/०१/१९९५ व होणार नाही.
िद.०१/०१/२०१३ साठी काढलेली आहेत.
सन १९९९ व २००४ म ये यव थापन सिमती या अनु मे शासनप रप क . साजेिल- १००४/ . .६९/२००४/१४ अ,
िनणय . २४०, २९२ व ८९ अ वये सेवाजे ठतेब ल िनणय सामा य शासन िवभाग, मं ालय मुंबई, िद. १७ मे, २००६ व
झालेला आहे. या िनणयानसु ारसन २००९ पयतची सेवा शासन मांक साजेिल-१०१३/ . .४८/२०१३/ १४-अ,
जे ठतेबाबतची कायवाही यो य होती. परंतू सन २०१० म ये सामा य शासन िवभाग, मं ालय मंबु ई, िदनांक ३० एि ल,
सेवा जे ठता यादीत जो बदल के ला तो बदल िनयमानसु ार २०१३ हे दो ही शासन प रप के सहा यक पदावरील
नसनू यव थापन सिमती या वरील िनणया यािव द आहे. पदो नतीसाठी अहता ा त करणा-या मं ालयीन िवभागातील
तरी, वरील नमदू व तिु थती िवचारात घेता, मा. िलपीक, िलपीक-टंकलेखक व टंकलेखकाचं ी सामाईक ता परु ती
यव थापन सिमती या सन १९९९ व २००४ मधील अनु मे जे ठतासचू ी असनू ती सवासाठीची िनयमावली नाही. सदर
िनणय . २४०/२९२ व ८९ माणे तसेच महारा नागरी प रप कातील तरतुद चा िवचार न करता मा. यव थापन
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सेवा (जे ठतेचे िविनयमन) िनयमावली १९८२ मधील िनयम
४ (ब) नसु ार सेवाजे ठता यादीतील न दीचे पनु िवलोकन
होऊन सेवाजे ठता यादीतील न दीची दु ती हावी व
सेवाजे ठता यादीम ये आम या मवारीत झालेला अ याय
दरू करावा, अशी िवनतं ी के लेली आहे.

सिमतीचे िद.१९-२०/०६/१९९९ चे सभेतील िनणय
.२४०,मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०-११/०७/१९९९ चे
सभेतील िनणय .२९२ व मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१२२/०२/२००४चे सभेतील िनणय . ८९ चे िनणयात नमदु
के लेनसु ार तसेच सन २००० ते २००९ या कालावधीत िस द
के ले या सेवा जे ठता यादीनसु ारच सदरची व र ठ िलपीकाचं ी
सेवा जे ठता यादी िस द करणे अिभ ते होते.

ब) (१) जा.न.ं एसएसएस/सा. शा/आ था/४४६०/२०१४ िद. २७/१२/२०१४ रोजीचे आदेशा वये शासनाने मा यता
िदलेले िविनयम सं थानला िदनांक ०१ जानेवारी, २०१५ पासनू लागू कर यात आलेले आहे. सदर
िवनयमातील(सवसाधारण सेवा अटी) २०१३ चे िनयम २३ (जे ठता) म ये खालील माणे तरतदू कर यात आलेली
आहे.
१)
सं थान या येक थायी कमचा-याला सेवा वेशानतं र णे ी िदली जाईल.
२)
सेवा जे ठता िनवड गणु व ता यादीनसु ार आिण िविश पदावरीत िनयु ती िदनांकानसु ार िन ीत
के ली जाईल. तर िनयु ती िदनांक सारखेच असतील तर वयानसु ार जे ठतेची गणना करणे आव यक आहे.
३)
जर एकच वेतन णे ीतील दोन िकंवा जा त िभ न पदावरील सं थानचे कमचारी एक िकंवा
यापे ा जा त एकाच वेतन ेणीतील उ च पदावरील पदो नतीसाठी पा असतील तर िनयु ती िदनांकनसु ार
सं थान या अशा कमचा-याचं ी सयं ु त जे ठता यादी तयार कर यात येईल आिण उ चपदावर िकंवा पदांवर या
िविनयमात नमदु कर यात आले या सेवाजे ठता आिण पदो नती यासंबिं ध या इतर तरतदु ी या अधीन राहन पदो नती
दे या या उ श
े ाने जे ठता िन चीत कर यासाठी अशी सयं ु त जे ठता यादी ल ात घेतली जाईल.
४)
आव यकता अस यास सिमती या मजं रु ी या अधीन राहन कायकारी अिधकारी सेवाजे ठता
िन चीत कर यासाठी इतर काणतेही िनकष िविहत क शकतात.
(२) महारा नागरी सेवा (जे ठतेचे िविनयमन) िनयमावली १९८२ मधील िनयम ४ (ब) म ये खालील माणे नमदू
आहे.
“िनवड सचु ीतून पदो नती िमळाले या शासक य कमचा-यां या बाबतीत अशा िनवडसचु ीत याचं ी नावे
या माने असतील याच मानसु ार याचं ी अपसातील जे ठता राहील, जर िनवडसचु ी दोन भागात तयार के लेली
असेल तर, पिह या भागात िबनशत िनवड झाले याचं ी नावे अतं भतू असतील व दसु -या भागात िनवड झाले याचं ी
नावं े असतील. पिह या भागात समािव झाले या सव य त चा म दसु -या भागातील समािव ट के ले या
य त या वर लागेल.
परंतू िनवड सचु ीतील नावे या माने लावलेली आहेत तो म मागाहन आढावा घेत यामळ
ु े बदल यात
आला तर, सबं िं धत शासक य कमचा-याचं ा जे ठता म यां या या सधु ारीत मानसु ार फे रमाडं णी कर यात येऊन
िनधा रत के ला जाईल.”
(३) शासन िनणय मांकः एसआर ही-२०११/ . .२८४/१२, सामा य शासन िवभाग, मं ालय मबंु ई, यांचे
िद.२१/१०/२०११ रोजीचे शासन िनणयाचे अवलोकन के ले असता, अिं तम सेवाजे ठता यादी िस द झालेनंतर यात
समािव ठ असले या अिधकारी / कमचा-यांकडून न याने आ ेप ा त झा यास असे अ ेप िवचारात घे यात येऊ
नये. असे नमदू आहे. तसेच सदरील त ारदार यांनी मा. अ य साहेब यांचक
े डे िदनांक २२/०६/२०१८ रोजीचे
अजा वये सन २०१६ म ये िस द कर यात आले या सेवा जे ठता यादीबाबत त ार के लेली आहे. कमचा-यांना
याचं ेवर झाले या अ यायाबाबत नैसिगक याय त वास अनसु न मा. यव थापन सिमतीकडे िवनतं ी अज–वजा–
अिपल कर याची मभु ा आहे.
तथापी, सबं िं धत त ारदारानं ी सन २०१०पासनू हणजेच यावेळेस सेवाजे ठता यादीत थम बदल के ला
गेला, यावेळेपासनू हरकत / िवनंती अज िदलेले आहेत. व सदरचे त ार अज वेळोवेळी िनकाली काढ यात आलेले
आहेत. तसेच आता, यानं ी मा. अ य साहेब, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं ेकडे पु हाः िवनतं ी
अज के लेला आहे. हे िवचारात घेऊन सदरचा ताव सादर करणेत येत आहे.
(क)
उपरो त प र छे द “अ” व “ब” मधील व तिु थतीदशक प र थती िवचारात घेऊन सोबत सन २०१६ ची
िस द कर यत आलेली व र ठ िलपीक सवं गाची स याची सेवा जे ठता यादी प रिश ट “अ” हणून सादर कर यात
आलेली आहे. तसेच सन १९९९ चे ि थती माणे तयार करणेत आलेली सेवा जे ठता यादी प रिश ट “ब” हणून
अवलोकनाथ सादर के लेली आहे. या दो ही या ामं ये सेवािनवृ त झाले या कमचा-याचं ी नावं े समािव ट नाहीत.
तावः अजदार ी.कासार व इतर ०९ यानं ी सेवा जे ठता यादीबाबत वेळोवेळी घेतले या हरकती /
िवनतं ी अज यामधील बाबी िवचारात घेऊन ता कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९-२०/०६/१९९९ चे सभेतील
िनणय .२४०,मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०-११/०७/१९९९ चे सभेतील िनणय .२९२ व मा. यव थापन
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सिमतीचे िद. २१-२२/०२/२००४ चे सभेतील िनणय .८९ नसु ार व र ठ िलपीकाचं ी सेवा जे ठता यादी (प रिश ट
“ब” माणे) पु हाः न याने तयार क न कािशत करावयाची िकंवा सन २०१६ म ये िस द कर यात आलेली
सेवाजे ठता यादी प रिश ट “अ” माणे कायम ठे वावयाची याबाबत िनणय होणेस िवनंती आहे.
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५३८ यावर सिव तर चचा होऊन, त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९-२०/०६/१९९९ चे सभेतील िनणय
.२४०,मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०-११/०७/१९९९ चे सभेतील िनणय .२९२ व मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२१-२२/०२/२००४ चे सभेतील िनणय .८९ नसु ार व र ठ िलपीकांची सेवा जे ठता यादी
(प रिश ट “ब” माणे) व सन २०१६ म ये िस द कर यात आलेली सेवाजे ठता यादी प रिश ट “अ” याम ये
जे ता यादीम ये बरीच तफावत अस याचे िदसनु येते. सन २०१० मधील यादी ही मं ालयीन कमचा-यांसाठी
लागु असले या प रप काचे आधारे तयार कर यात आली आहे, व तुता सदर यादी शासना या महारा नागरी
सेवा/ जे तेचे िविनयम िनयमावली १९८२ व सं थान या िविनयमातील सव साधारण सेवा अटी-२०१६ चे िनयम
२३ नसु ार करणे आव यक आहे, यामळ
ु े व र िलपीक सवं गाची सन २०१० म ये िस द कर यात आलेली
सेवाजे ता यादी र कर यात यावी व शासना या महारा नागरी सेवा (जे तेचे िविनयम िनयमावली) १९८२
मधील तरतुदीनसु ार तयार कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४
सं थानचे साईिनवास अितथीगृह इमारतीस िल ट बसिवणेकरीता आर.सी.सी. व िवट बांधकामाम ये शा ट तयार
करणे तसेच िल ट कॅ बीन, मिशन इ.मेकॅिनकल कामे करणेसाठी येणा या एकुण पये १६.६० ल इत या
अदं ाजप क य खचास मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू -अिधिनयमाचे कलम १७ मधील
पोटकलम (१) म ये “ भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न दे याची तरतदू आहे. तसेच
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये “ मिं दरा या व िव व त यव थे या
मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन करणे ” या योजनासाठी सिमतीकडून िव व त यव थे या
िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतदू आहे.
तावनाः- सं थानचे जुने सादालय परीसरात साईिनवास अितथीगृह या इमारतीचे बांधकाम सन
२००० साली पणू करणेत आलेले आहे. सदर इमारतीचे तळमज यावर भांडारगृह असनू पिह या व दसु -या
मज यावर एकूण २४ वातानक
सटु स् आहेत. या सटु सम ये मा.अ य , मा.उपा य व
्
ु ू लीत वहीआयपी
मा.िव व त तसेच इतर मा यवर, ही.आय.पी. यांची िनवासाची यव था के ली जाते. सदरह इमारतीस िल टची
यव था करणे आव यक अस याने याबाबतचा ताव सादर करणेिवषयी इकडील िवभागास सचू ना करणेत
आलेली आहे.
साईिनवास अितथीगृह इमारतीचे बांधकाम आिकटे ट िनकम पा., ीरामपरु याचं े देखरे खी खाली
करणेत आलेले असनू यांचेमाफत चरल िडझाईनचे काम ी.एम.डी.बालटे, साई क स टंट, अहमदनगर यांनी
के लेले आहे. यामळ
ु े सदर िनयोजीत िल टचे कामासाठी चरल िडझाईन क न देणेबाबत यांना िवनतं ी
करणेत आली. यास अनसु न ी.एम.डी.बा टे यांनी िद.२६/०७/२०१८ रोजी साईटवर पहाणी क न मोजमापे
घेतली.सदर इमारतीमिधल उ तर बाजचु े िज यामिधल मोकळया जागेत (staircase well) ३.२० िम. X १.८०
िम. साईजचे िल ट शा टचे बांधकाम करता येईल, असे ी.एम.डी.बालटे यांनी िद.१६/०८/२०१८ रोजीचे
ईमेल दारे कळिवले आहे. यासाठी करावयाची कामे व अपेि त खचाचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. कामाचा तपिशल
अदं ाजप क य
र कम
िल टसाठी आरसीसी व वीट बांधकामाम ये शा ट बांधकाम करणे. ३.२०mx १.८०m या
साईजचा २.५ मी. खोलीपयत खोदकाम करणे, सोिलगं पी.सी.सी. क न आर.सी.सी. रा ट,
०१ कॉलम व िबमकरीता M20 कॉं ट करणे, िवट बांधकाम ला टर व रंगकाम करणे तसेच . ४.१० ल
िल टचे ओपिनंगकरीता व समोरील भागात ने ाईट बसिवणे इ. िस हील कामे, चरल
िडझाईन क स टंसी चाजस, इ यादीसह
०२ िल ट, के बीन, मशीन इ. मेकॅिनकल व इले ीकल कामाचं े इ टॉलेशनव किमशन ग करणे.
.१२.५० ल
एकूण र कम . - . १६.६० ल
िवभागाचा अिभ ाय– साईिनवास अितथीगृह येथे मा.अ य , मा.उपा य व मा. िव व त, ही.
ही.आय.पी. तसेच इतर मा यवर यांची िनवास यव था करणेत येत.े तसेच सदर इमारतीमधील पिह या
मज यावरील सभागृहात मा. यव थापन सिमती, मा.उपसिमती, मा.खरे दी सिमती यां या सभा आयोजीत करणेत
येत असलेने सदरह इमारतीस िल ट बसिवणे आव यक आहे.
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ताव– सं थानचे साईिनवास अितथीगृह इमारतीस िल ट बसिवणेकरीता वर नमदू के ले माणे
िसि हल मेकॅिनकल व इले ीकल कामे करणेसाठी येणारे एकुण . १६.६० ल मा चे खचास मा यता देण.े
तसेच यापैक . ४.१० ल इत या अदं ाजे खचाचे िस हील कामासाठी बांधकाम िवभागामाफत िशड
नगरपचं ायत िशड याचं ी बांधकाम परवानगी ा त क न िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणे. यासाठी
आव यक चरल िडझाईन स लासेवा ी.एम.डी.बा टे, साई क स टंट, अहमदनगर यांचक
े डून घेणसे मा यता
देण.े मेकॅिनकल व पा या . १२.५० ल इत या अदं ाजे खचाचे कामासाठी मेकॅिनकल िवभागामाफत िविहत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यतेकरीता सदरह तावावर िनणय होणेस िवनंती .
िनणय .५३९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे साईिनवास अितथीगृह इमारतीस िल ट बसिवणेकरीता िसि हल,
मेकॅिनकल व इले ीकल कामे संबधीत िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबवनु करणेस व
याकामी येणा या एकुण .१६.६० ल मा चे अंदाजे खचास मा यता दे यात आली. तसेच यासाठी
आव यक चरल िडझाईन स ला सेवा ी एम.डी. बा टे, साई क सलटंट, अहमदनगर यांचेकडून क न घेणेस
मा यता दे यात आली. (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग/ उप कायकारी अिभयंता,िव तु
िवभाग/ मॅकेिनकल िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५
स ह नं. १४८ मधील ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील जागेतील तावीत निवन इमारत बांधकाम र क न
याकामाचे आिकटे ट िडझाईन असोिशएट्स, नोयडा यांची नेमणक
ू र करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदु : अिधिनयम कलम २१(१) अ वये
सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनासं ाठी करणे बाबत
तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व
शासन या योजनासं ाठी कर यात येईल अशी तरतदु आहे.
मा. यव थापन सिमतीचेसभेतीलिनणय :
१.
िदनाक
ं १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६९.
२.
िदनांक ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८९०.
३.
िदनांक २५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५२४ (अ)
४.
िदनांक २३/१०/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९०३.
५.
िदनांक १४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१००५ (४)
६.
िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२१५.
तावना: ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयांम ये णांकरीता आव यक सिु वधा व बेडचे सं येत
वाढ करणेसाठी स ह न.ं १४८ पैक मधील ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील जागेत निवन इमारतीचे
बांधकाम करणेसाठी नामांिकत आिकटे टची नेमणक
ू करणेकरीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा.
यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .५६९ अ वये मा यता देणते आली आहे.
यानसु ार सदरह कामासाठी िवहीत प दतीने आिकटे ट यांचेकडून ई- ताव मागिवणेत येऊन, मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१००५ (४) अ वये िन नतम दराचे आिकटे ट िडझाईन
असेािशएटस,नोयडा यांची क प िकमतीवर १.३% फ अिधक जीएसटी नेमणक
ू करणेस मा यता देणते आली
आहे. यानसु ार यांना िद.०५/१२/२०१७ अ वये नेमणक
ू प देणते आले आहे. स लागार यांनी
िद.११/०१/२०१८ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचे उपि थतीत संबंिधत िवभागाचे ितिनध चे
बैठक तील चचनसु ार पाठिवलेले या कामाचे सिव तर आराखडे िद.०३/०३/२०१८ रोजी ा त झालेनंतर
णालय बांधकामाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेत चचा झाली व या अनषु ंगाने
िनणय
. २१५ खालील माणे झाला आहे.
“..मौजे ई, ता. राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानीचॅ रटेबल ट, मंबु ई यांचेकडून दानप ा ारे
ा त गट न.ं २९३ मधील ७ हे टर ३२ आर या जागेम ये ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये तसेच तावीत
कॅ सर हॉ पीटलसाठी एकि त ‘वै क य सक
ं ू ल’ उभार यासाठी आिकटे टची िनयु ती कर याबाबतची ि या
सु कर यात यावी.”
उपरो त िनणय िवचारात घेता, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये तसेच तावीत कॅ सर
हॉ पीटलसाठी एकि त ‘वै क य सक
ं ू ल’ उभारणे तावीत अस याने ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील
स ह न.ं १४८ मधील जागेतनिवन इमारतबाधं काम करणे तसेच या कामाचे आक टे ट िडझाईन
असेािशएटस,नोयडायाचं ेनमे णक
ू बाबत िनणय घेणे आव यक अस याने सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
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सभेपढु े िनणयाथसादर करणेकामी ताव िद.३०/०५/२०१८ रोजी सादर करणेत आला होता. यावरील
िनदशानसु ार फे र ताव सादर कर यात येत आहे.
१.
सदर कामाचे Request For Proposalमधील पृ ठ .३ Disclaimerम ये काम र करणेबाबत
खालील माणे नमदू करणेत आलेले आहे.
“..Shri Saibaba Sansthan Trust reserves the right not to proceed with the Project or to
change the configuration of the Project, to alter the timetable reflected in this document or to
change the process or procedure to be applied. It also reserves the right to decline to discuss the
matter further with any intending party.”
२.
STAGE

1.

2.
3.
4.

DESCRIPTION

या कामाचे ई- तावानसु ार फ अदा करणे या टेजेस खाली माणे आहेत.

PERCENTAGE OF Effecting Payment
FEES PAYABLE

On signing of the contract awarding the Architectural work 10% of the total fees
and on completion of initial work up to and including
submitting NIT, Specification, BOQ and tender drawing etc.
for inviting e-tenders from eligible contractors.
On award of the works to the contractor finally selected of its 20% of the total fees
execution.
During construction-Prorate basis on certified works of the 50% of the total fees
contractor.
On completion of the works, after submission of final 20% of the total fees
certificate of completion and certification of contractors final
bill.

On
Approved
Estimated Cost
On
Approved
Estimated Cost
On Value of
Workdone by the
Contractor
On Value of
Work done by the
Contractor

िवभागाचा अिभ ाय:- आिकटे ट िडझाईन असोिशएटस,नोयडा यांना या कामासाठी नेमणक
ू प देणते
आले आहे. मा ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये तसेच तावीत कॅ सर हॉ पीटलसाठी एकि त ‘वै क य
संकूल’ उभारणे तावीत अस याने यांचेसमवेत अ ाप करारनामा कर यात आलेला नाही. यामळ
ु े आक टे ट
यांचे नेमणक
ू बाबत व फ बाबत िनणय घेणे आव यक आहे. आिकटे ट िडझाईन असोिशएटस,नोयडा यांनी या
कामाचे आराखडे सादर के ले असले तरी फ अदा करणेचे टेज .१ म ये नमदू के लेले कामकाजपणू होणेपवु च
सदरचे काम थिगत अस याने यांना कोणतेही Payment अनु ेय होत नाही असे मत आहे.
ताव:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये तसेच तावीत कॅ सर हॉ पीटलसाठी एकि त
‘वै क य सक
ं ू ल’ उभारणे तावीत अस याने ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह न.ं १४८ मधील
जागेतील तावीत निवन इमारत बांधकाम र करणे तसेच या कामाचे आक टे ट िडझाईन असोिशएटस,नोयडा
यांची नेमणक
ू र करणे व फ बाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .५४० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये तसेच तावीत कॅ सर हॉ पीटलसाठी
एकि त ‘वै क य सक
ं ू ल’ उभारणे तावीत अस याने ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह न.ं १४८
मधील जागेतील तावीत निवन इमारत बांधकाम र करणेत यावे, तसेच या कामाचे आक टे ट िडझाईन
असोिशएटस, नोयडा याचं ी नेमणक
ू र करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही-कायकारी अिभयतं ा,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप सोसायटी िल. िशड यांना चालिवणेस िदले या सं थानचे
वागतक येथील लोक मसाठी मदु तवाढ देणबे ाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पवू मंजरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अथवा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतूद
आहे.
तावना- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५७३ माणे ी साई
सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड यांना वागतक येथील लोक म िद.२२/०१/२०१६ ते
िद.२१/०१/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी पवू चेच अटी व शत स अनसु न व मािसक फ म ये १०%
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वाढ क न आिण िव तु आकार मीटर रड ग माणे वेगळा आका न चालिवणेकामी मदु तवाढ दे यात आलेली
आहे व या माणे करारनामा क न घे यात आलेला आहे.
सदरची मदु त िद.२१/०१/२०१७ रोजी सपं ु टात आ याने पढु ील मदु तवाढ िमळणेकामी ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यानं ी यांचेकडील िद.२६/१२/२०१६ रोजी या प ा वये इकडेस िवनतं ी
के लेली आहे.तदनुषगं ाने पढु ील मदु तवाढ देणक
े ामी िद.२८/०३/२०१७ रोजी कायालयीन िटपणी सादर कर यात
आलेली आहे. दर यानचे काळात मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजी या सभेतील िनणय ं .३५५
माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“पाद ाणेगहृ ,बॅग लोक म, मोबाईल व कॅ मेरा लॉकर या सिु वधा सोसायटीस पढु ील अटीवर
चालवणेत देणते या यात. पाद ाणेगहृ व बॅग लोक म या सिु वधा सोसायटीने िवनामु य चालवा यात व
मोबाईल कॅ मेरा यासाठी ित नगर .५/- मा आकार आकार यात यावा. तसेच याबाबत ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी यांचेकडून लेखी व पात करारनामा क न घे यात यावा,” असेबाबतचा
िनणय झालेला आहे.
उ त िनणया या अनषु गं ाने, आता सदरची पाद ाणेगहृ व बॅग लोक मची सेवा साईभ तास िवनामु य
िदली जात आहे. सं थान मालक ची जागा वापरास ११-११ मिह याची मुदतवाढ िद यास व सदरचा कालावधी
सलग धर यास एक वषापे ा जा त कालावधी होत असलेने व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता
रा य शासना या लेखी पूवमंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने
दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकंवा अथवा अ य सं िमत
कर यात येणार नाही,अशी तरतूद असलेने यापवू जागा वापराची मदु तवाढीचे काही करणात शासनाकडे
अहवाल सादर क न मदु तवाढ देणकामीचे ताव सादर करणेत आलेले आहेत.
यापैक चे गु थान मिं दराचे दि णेकडील सं थान मालक चे िसटी सव न.ं २० नगरपंचायत िमळकत
घर न.ं ७०६ म ये मोबाईल कॅ मेरा लोक म चालिव या या
यवसायास िद.०७/११/२०१६ ते
िद.०६/१०/२०१७ या ११ मिह या या कालावधीसाठी मदु तवाढ देवनू करारनामा कर यास मा यता
िमळणेकामीचा ताव शासनाकडे सादर कर यात आलेला होता. यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी
व याय िवभाग यानं ी यांचेकडील प जा. ं .सासिं व/ १०१७/ २०३६/ . .२२२/का.१६ िद.०१/०३/२०१८
अ वये “ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ चे पोटकलम (३)
नसु ार ी साईबाबा सं थान या मालक ची जागा ११ मिह यासं ाठी भाडेत वावर दे याकरीता शासना या
मा यतेची आव यकता नाही. या तव करणी िद.२०/१२/२०१२ पासनू ११ मिह यांचे करारनामे क न
मा. यव थापन सिमती या मा यतेने काय तर मा यता देता येईल.तसेच भिव यात ११ मिह यां या
कालावधीसाठी करारनामा क न यव थापन सिमती या मा यतेने मदु तवाढ दे याची कायवाही कर यात यावी,”
असेबाबत इकडेस कळिव यात आलेले आहे. तदनषु गं ाने सदर करणी कायवाही अलाहीदा कर यात आलेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त गु थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल कॅ मेरा लोक म माणेच
सदरचे वागतक ाचे जागा वापराचे मुदतवाढीचे करण आहे. या तव ततु करणी ी साई सं थान
ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड यांना सं थानचे वागतक येथील लोक मसाठीची मािसक
परवाना फ .१,०३७/- म ये १०% वाढ क न ( .१,०३७/-+१०% .१०४/-= .१,१४१/-) .१,१४१/(अ री .एक हजार एकशे ए के चाळीस मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न
िद.२२/०१/२०१७ ते िद.२१/१२/२०१७ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी तसेच िद.२२/१२/२०१७ ते
िद.२१/११/२०१८ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी देखील मागील मािसक परवाना फ ,१,१४१/- म ये
१०% वाढ क न ( .१,१४१/-+१०% .११४/-= .१,२५५/-) .१,२५५/- (अ री .एक हजार दोनशे
पंचाव न मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न आिण लोक मची सेवा साईभ तांना
िवनामु य देणे या व इतर पवू याच अटी व शत स अनसु न मदु तवाढ देता येईल व या माणे करारनामे क न
घेता येईल.
ताव– ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थानचे वागतक
येथील लोक म साठीची जागा वापरास मािसक परवाना फ .१,०३७/- म ये १०% वाढ क न ( .१,०३७/+१०% .१०४/-= .१,१४१/-) .१,१४१/- (अ री .एक हजार एकशे ए के चाळीस मा ) व िव तु बील
मीटर रड ग माणे वेगळे आका न िद.२२/०१/२०१७ ते िद.२१/१२/२०१७ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी
तसेच िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२१/११/२०१८ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी देखील मागील मािसक परवाना
फ ,१,१४१/- म ये १०% वाढ क न ( .१,१४१/-+१०% .११४/-= .१,२५५/-) .१,२५५/- (अ री
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.एक हजार दोनशे पचं ाव न मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न आिण लोक मची सेवा
साईभ तानं ा िवनामु य देणे या व इतर पवू याच अटी व शत स अनसु न मदु तवाढ देणे या व या माणे
करारनामे क न घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .५४१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यानं ा सं थानचे
वागतक येथील लोक म साठीची जागा िद.२२/०१/२०१७ ते िद.२१/१२/२०१७ या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी वापरास मािसक परवाना फ .१,०३७/- म ये १०% वाढ क न ( .१,०३७/-+१०% .१०४/= .१,१४१/-) .१,१४१/- (अ री .एक हजार एकशे ए के चाळीस मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे
वेगळे आका न तसेच िद.२२/१२/२०१७ ते िद.२१/११/२०१८ या ११ मिह याचं े कालावधीसाठी देखील
मागील मािसक परवाना फ ,१,१४१/- म ये १०% वाढ क न ( .१,१४१/-+१०% .११४/-= .१,२५५/-)
.१,२५५/- (अ री .एक हजार दोनशे पचं ाव न मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न आिण
लोक मची सेवा साईभ तांना िवनामु य देणे या व इतर पवू याच अटी व शत स अनसु न मदु तवाढ दे यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७
सं थान या साईनाथ छाया इमारतीत ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को.ऑप.सोसायटी िल.,िशड यांचे माफत
चालवत असले या लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक म यवसायास मदु तवाढ िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पवू मंजरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना– यापूव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०५/२००९ चे सभेतील िनणय ं .४४१ अ वये
साईनाथ छाया इमारतीत लोक म व मोबाईल ठे वणेकामी एकि त ५ वषाकरीता त वत मा यता देवनू ित ११
मिहने कालावधीसाठी (१०% ित वष वाढ क न) करार करणेत यावा,असे ठरले होते.
यास अनसु न ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटीस सं थानचे साईनाथछाया
इमारतीतील एकूण ५ गाळे एकि त े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक मचे
यवसायासाठी िल ह अॅ ड लायस स त वावर ५ या वषाकरीता हणजेच िद.१७/०७/२०१३ ते
िद.१६/०६/२०१४ अखेर ११ मिह यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ .८,८५८/- मा व मीटर
रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न मदु तवाढ दे यात आली होती.
सदरचे यवसायाची मदु त िद.१६/०६/२०१४ रोजी सपं ु टात येत अस याने पढु ील मदु तवाढ
िमळणेकामी उ त सोसायटीने िद.०८/०५/२०१४ रोजी इकडेस िवनतं ी के लेली आहे. यास अनसु न
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेत सदरचा ताव सादर करणेत आलेला होता. यावर
िनणय ं .६४३ माणे “ तािवत कामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येवनू मा.उ च
यायालय,खडं पीठ,औरंगाबाद याचं ी मा यता घे यात यावी व खंडपीठाचे िनदशा माणे पढु ील कायवाही करणेत
यावी,” असे ठरले.
सदर िनणया या अनषु ंगाने मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचे कोटात िस हील अॅि लके शन
ं .१०४२६/२०१४ चे िद.०६/१०/२०१४ रोजी दाखल करणेत आले. यानतं र मा. यव थापन सिमती गठीत
झालेन,े मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .५६६ अ वये मा.उ च
यायालयात दाखल के लेले िस हील अज मागे घेणबे ाबत (Withdraw) िनणय झालेला आहे. यानसु ार
िद.०८/०९/२०१६ रोजी मा.उ च यायालयातनू उपरो त िस हील अज मागे घेणते आलेला आहे. यात मे.उ च
यायालयाने िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे िनणयाने मा यता िदलेली आहे.
दर यानचे काळात सं थान मालक चे साईनाथछाया इमारतीत ी साई सं थान ए लॉईज े डीट कोऑप. सोसायटी िल. यांचमे ाफत साईभ तां या सेवेसाठी व सोयीसाठी बॅग लोक म व मोबाईल कॅ मेरा या
सिु वधाबाबतचा यवसाय सु ठे वणेत आलेला आहे.
सदर यवसायाची मुदत यापवू िद.१६/०६/२०१४ रोजी सपं ु टात आलेली असलेने मा.चेअरमन, ी
साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांनी यांचेकडील प जा. ं . ीसासएं े सो/
११३/२०१८ िद.०९/०८/२०१८ अ वये िद.१७/०६/२०१४ ते िद.१६/०५/२०१५,िद.१७/०५/२०१५ ते
िद.१६/०४/२०१६, िद.१७/०४/२०१६ ते िद.१६/०३/२०१७, िद.१७/०३/२०१७ ते िद.१६/०२/२०१८ व
िद.१७/०२/२०१८ ते िद.१६/०१/२०१९ या ११-११ मिह यांचे कालावधीसाठी मदु तवाढ िमळणेकामी िवनंती
के लेली असनू यात मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३५६ माणे सं था
साईभ तानं ा पाद ाणेगहृ व बॅग लोक म या सिु वधा िवनामु य परु िवत आहे,असेबाबत नमदू क न सं था
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सं थानचे िनयमा माणे जागा भाडे भर यास व करारनामा क न दे यास तयार आहे. तरी सं थेमाफत
साईनाथछाया इमारतीत चालवत असलेले बॅग लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक म या यवसायास
वरील माणे मदु तवाढ िमळावी हणनू िवनतं ी के लेली आहे.
यापवू उ त सं थेस िविवध िठकाणी िविवध यवसायासाठी सं थान मालक या िमळकती ११-११
मिह यांचे िल ह अॅ ड लायस स कराराने वापरास िदले या आहेत. सदरचा ११-११ मिह याचा कालावधी सलग
धर यास १ वषापे ा जा त कालावधी होत अस याने, गु थान मिं दरा या दि णेकडील सं थान मालक चे िसटी
सव न.ं २० नगरपंचायत िमळकत घर न.ं ७०६ म ये मोबाईल कॅ मेरा लोक म चालिवणे या यवसायास
मदु तवाढीबाबतचा
ताव मा यतेसाठी इकडील प
ं .एसएसएसटी/मालम ता/४५२९/ २०१७
िद.१७/११/२०१७ अनवये
् शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे सादर करणेत आलेला होता.
सदर तावास अनसु न यांनी यांचेकडील प ं .सासंिव/१०१७/२०३६/ . .२२२/का.१६
िद.०१/०३/२०१८ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७
चे पोटकलम (३) नसु ार ी साईबाबा सं थान या मालक ची जागा ११ मिह यांसाठी भाडे त वावर दे याकरीता
शासना या मा यतेची आव यकता नाही. या तव तुत करणी िद.२०/१२/२०१२ पासनू ११ मिह यांचे
करारनामे क न यव थापन सिमती या मा यतेने काय तर मा यता देता येईल. तसेच
भिव यात ११ मिह यां या कालावधीसाठी करारनामा क न यव थापन सिमती या मा यतेने मदु तवाढ
दे याची कायवाही कर यात यावी,असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थानचे
साईनाथछाया इमारतीतील एकूण ५ गाळे एकि त े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व मोबाईल कॅ मेरा
लोक मचे यवसायासाठी िल ह अॅ ड लायस स त वावर खालील नमदू के ले या िद.१७/०६/२०१४ पासनू
पढु ील ११-११ मिह याचे कालावधीसाठी यासमोर दशिवले या मािसक भाडेदरा माणे व िव तु बील वेगळे
आका न मदु तवाढ देता येईल व या माणे उपरो त कालावधीसाठीचे करारनामे क न घेता येतील आिण उ त
सं थेकडे असलेली बाक वसल
ु करता येईल.

करारनामा तारीख

१
१७/०७/२०१३
१६/०६/२०१४
१७/०६/२०१४
१६/०५/२०१५
१७/०५/२०१५
१६/०४/२०१६
१७/०४/२०१६
१६/०३/२०१७
१७/०३/२०१७
१६/०२/२०१८
१७/०२/२०१८
१६/०१/२०१९

िनणय .५४२

मािसक भाडे

२
ते .८,८५८/-

वसल
झालेले भाडे
वसल
पढु ील
ु करावयाचे वसल
ु
ु करारानसु ार
एकूण भाडे
एकूण भाडे
करावयाची बाक वषासाठी १०% दरमहा
होणारी भाडेवाढ र कम
(रकाना ं .२ मधील
रकमे या १०% र कम)
३
४
५
६
. ९७,४३८/. ९७,४३८/-.८८६/-

१०% भाडेवाढ
ध न दरमहा
होणारे एकूण
भाडे (रकाना
ं .२ + ६)
७
.९,७४४/-

ते

.९,७४४/-

.१,०७,१८४/-

. ९७,४३८/-

. ९,७४६/-

.९७४/-

.१०,७१८/-

ते

.१०,७१८/-

.१,१७,८९८/-

. ९७,४३८/-

. २०,४६०/-

.१,०७२/-

.११,७९०/-

ते

.११,७९०/-

.१,२९,६९०/-

. ९७,४३८/-

. ३२,२५२/-

.१,१७९/-

.१२,९६९/-

ते

.१२,९६९/-

.१,४२,६५९/-

. ९७,४३८/-

. ४५,२२१/-

.१,२९७/-

.१४,२६६/-

ते

.१४,२६६/-

.१,५६,९२६/-

. ९७,४३८/-

. ५९,४८८/-

.१,४२७/-

.१५,६९३/-

.७,५१,७९५/-

.५,८४,६२८/-

.१,६७,१६७/-

ताव- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थानचे साईनाथछाया
इमारतीतील एकूण ५ गाळे एकि त े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व मोबाईल कॅ मेरा लोक मचे
यवसायासाठी िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.१७/०६/२०१४ पासनू िद.१६/०१/२०१९ पयत ११-११
मिह यांचे कालावधीसाठी उपरो त त यात दशिवले या कालावधीसाठी यासमोर दशिवले या भाडेदरा माणे व
िव तु बील वेगळे आका न मदु तवाढ देणे या व या माणे करारनामे क न घेणे या व उ त सं थेकडे उपरो त
त यात दशिवलेली बाक वसल
ु करणे या िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थानचे
साईनाथ छाया इमारतीतील एकूण ५ गाळे एकि त े फळ ६५७.२१ चौ.फूट लोक म व मोबाईल कॅ मेरा
लोक मचे यवसायासाठी िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.१७/०६/२०१४ पासनू िद.१६/०१/२०१९ पयत
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११-११ मिह यांचे कालावधीसाठी खालील त यात दशिवले या भाडे दरा माणे व िव तु बील वेगळे आका न
मदु तवाढ देणसे व या माणे करारनामे क न घेणेस तसेच ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी
िल.िशड यांचेकडून उपरो त त यात दशिवलेली बाक वसल
ु करणेस मा यता दे यात आली.
करारनामा तारीख मािसक भाडे

वसल
ु
करावयाचे
एकूण भाडे

१
१७/०७/२०१३
ते
१६/०६/२०१४
१७/०६/२०१४
ते
१६/०५/२०१५
१७/०५/२०१५
ते
१६/०४/२०१६
१७/०४/२०१६
ते
१६/०३/२०१७
१७/०३/२०१७
ते
१६/०२/२०१८
१७/०२/२०१८
ते
१६/०१/२०१९

३
. ९७,४३८/-

२
.८,८५८/-

वसल
झालेले भाडे
वसल
ु
ु करारानसु ार
एकूण भाडे
करावयाची
वषासाठी
बाक
दरमहा
भाडेवाढ
(रकाना ं .२
रकमे या
र कम)
४
५
६
. ९७,४३८/- -.८८६/-

पढु ील
१०%
होणारी
र कम
मधील
१०%

१०%
भाडेवाढ ध न
दरमहा होणारे
एकूण भाडे
(रकाना
ं .२ + ६)
७
.९,७४४/-

.९,७४४/-

.१,०७,१८४/-

. ९७,४३८/-

. ९,७४६/-

.९७४/-

.१०,७१८/-

.१०,७१८/-

.१,१७,८९८/-

. ९७,४३८/-

. २०,४६०/-

.१,०७२/-

.११,७९०/-

.११,७९०/-

.१,२९,६९०/-

. ९७,४३८/-

. ३२,२५२/-

.१,१७९/-

.१२,९६९/-

.१२,९६९/-

.१,४२,६५९/-

. ९७,४३८/-

. ४५,२२१/-

.१,२९७/-

.१४,२६६/-

.१४,२६६/-

.१,५६,९२६/-

. ९७,४३८/-

. ५९,४८८/-

.१,४२७/-

.१५,६९३/-

.७,५१,७९५/-

.५,८४,६२८/-

.१,६७,१६७/(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८
ताव-

गु थान मंिदराचे दि णेकडील मोबाईल कॅ मेरा लोक म चालिवणेस ी साई सं थान ए लॉईज े डीट
को.ऑप.सोसायटी िल.,िशड यांना मदु तवाढ देणबे ाबत.
अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता,रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना- ी साई सं थान ऍ लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना सं थान मालक चे
गु थान मिं दराचे दि णेकडील िसटी सव न.ं २० नगरपचं ायत िमळकत न.ं ७०६ ( े १३ चौमी.) येथे मोबाईल
कॅ मेरा लोक म चालिवणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०८
अ वये िद.०७/१०/२०१७ ते िद.०६/०९/२०१८ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी दरमहा भाडे र कम
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.८,५७५/- व िव तु बील वेगळे आका न करारनामा करणेस मा यता देणते आलेली आहे. या माणे उ त
सं थेकडून िद.११/०७/२०१८ रोजी करारनामा क न घे यात आलेला आहे.
सदर करारना याची मदु त िद.०६/०९/२०१८ रोजी सपं ु टात येत अस याकारणाने उ त जागा
वापरासाठी पढु ील िद.०७/०९/२०१८ ते िद.०६/०८/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी मदु तवाढ
िमळणेसाठी मा.चेअरमन, ी साई सं थान ऍ लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांनी यांचेकडील
जा.न.ं ीसासंए े सो/८१/२०१८ िद.०५/०७/२०१८ अ वये इकडेस िवनंती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– यापवू मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,महारा शासन, मं ालय ,
मंबु ई यांनी यांचेकडील प जा. ं .सासंिव-१०१७/२०३६/ . .२२२/का.१६ िद.०१/०३/२०१८ रोजी या
प ा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ चे पोटकलम (३)
नसु ार ी साईबाबा सं थान या मालक ची जागा ११ मिह यांसाठी भाडेत वावर दे याकरीता शासनाचया
्
मा यतेची आव यकता नाही. तसेच भिव यात ११ मिह यां या कालावधीसाठी करारनामा क न यव थापन
सिमतीचे मा यतेने मदु तवाढ दे याची कायवाही कर यात यावी, असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
ी साई सं थान ऍ लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना गु थान मंिदराचे दि णेकडील
सं थान मालक ची मौजे िशड येथील िसटी सव नं.२० नगरपचं ायत िमळकत न.ं ७०६ म ये मोबाईल,कॅ मेरा
लोक म चालिवणे या यवसायास िद.०७/०९/२०१८ ते िद.०६/०८/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी
दरमहा भाडे र कम .८,५७५/-+ १०% .८५८/- = एकूण र कम .९,४३३/- इतक िनि त क न व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पवू माणेच करारनामा नोटराईज क न घेता येईल.
ताव- ी साई सं थान ऍ लॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना गु थान मंिदराचे
दि णेकडील सं थान मालक ची मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं २० नगरपचं ायत िमळकत न.ं ७०६ म ये
मोबाईल, कॅ मेरा लोक म चालिवणे या यवसायास िद.०७/०९/२०१८ ते िद.०६/०८/२०१९ या ११
मिह यांचे कालावधीसाठी दरमहा भाडे र कम .८,५७५/-+ १०% .८५८/- = एकूण र कम .९,४३३/- इतक
िनि त क न व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पूव माणेच करारनामा नोटराईज क न घेणे या
िनणयाथ सादर.
िनणय .५४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ऍ पलॉईज े डीट को-ऑप. सोसायटी िल.िशड यांना गु थान
मिं दराचे दि णेकडील सं थान मालक ची मौजे िशड येथील िसटी सव न.ं २० नगरपचं ायत िमळकत नं.७०६ म ये
मोबाईल, कॅ मेरा लोक म चालिवणे या यवसायास िद.०७/०९/२०१८ ते िद.०६/०८/२०१९ या ११ मिह याचं े
कालावधीसाठी दरमहा भाडे र कम .८,५७५/-+ १०% .८५८/- = एकूण र कम .९,४३३/- इतक िनि त
क न व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ दे यास व याकामी पवू माणे करारनामा क न
घेणसे मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९
ताव-

अ.
०१
०२
०३

चे समाधी मिं दरातील चे मतु चे मागील खाबं ावर सो याचे " दा –सबरु ी" नांवे देणगी दाखल ि वकारणे व
बसिवणेचे परवानगीबाबत.
चे समाधी मिं दराम ये ची मतू ित ीत कर यात आलेली आहे. चे मतू चे मागीलबाजसु मुत चे वरील
िभंतीवर सोने देणगीदाखल बसिव यात आलेले आहे. तसेच चे िसहं ासन हे सो याचे देणगीदाखल बसिव यात
आलेले आहे. चे मतू चे मागे िभतं आहे. या िभंतीवर चे मतू चे दो ही बाजंनू ी दगडी खांब आहेत. यािठकाणी
कोण याही कारचे सोने िकंवा इतर धातू बसिव यात आलेले नाही.
ताव:- साईभ ी.ठाकुर गज िसंग, रा.है ाबाद यांनी यांचे िद.०४/०८/२०१८ रोजीचे प ानसु ार
चे समाधी मंिदरातील चे मतू चे मागील दो ही बाजसु असले या खांबांना सो याचे “Shradda” and
“Saburi” अशी दोन नांवे इं जी भाषेम ये देणगीदाखल देणबे ाबत इ छा दिशत के ली आहे.
िवभागचा अिभ ाय:- यापवु साईभ
ी.ठाकुर गज िसंगयांनी खालील माणे सोने व तू
देणगीदाखल िदले या आहेतआवक िदनांक
तपशील
नग कॅ रे ट वजन ( ॅम) पावतीनसु ार िकंमत
िद.०२/११/२००४ सो याचा मक
०१ २२ ६४६.००० ३,८३,०७८/ु ूट
िद.०१/१०/२००६ सो याम ये मढलेली ा माळ ०१ २४ ६४१.००० ५,८३,४६५/िद.२३/१०/२००६ सो याम ये मढलेली ा माळ ०१ २२ ५४१.४५० ४,९१,६३७/-
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आता पु हा देणगीदार साईभ ी.ठाकूर गज िसगं यानं ी समाधी मिं दराम ये चे मतू चे मागे
असले या िभतं ीवरील खाबं ावं र सो याम ये “ ा व सबरु ी” अशी दोन नांवे लावणेबाबत िवनतं ी के ली आहे.
याबाबत असे क , “ ा” आिण “सबरु ी” ही दो ही अ रे मराठी भाषेम येच बनवावे, असे न मत आहे.
ताव:- तरी उपरो नमदू के ले या माणे देणगीदार साईभ ी.ठाकुर गज िसगं , रा.है ाबाद यानं ी
के ले या िवनतं ीनसु ार समाधी मंिदरातील मतू चे मागील बाजूस असले या खांबांवर “ ा” आिण “सबुरी” अशी
दोन नांवे मराठी भाषेम ये देणगीदाखल ि वकारणेबाबतचा िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .५४४ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ी.ठाकूर गज िसंग यांनी समाधी मंिदराम ये चे मतू चे मागे असले या
िभंतीवरील खांबांवर सो याम ये “ ा व सबुरी” अशी दोन नांवे देणगीदाखल लावणेबाबतचा ताव सिमती
सद य वत: लावणार अस याने ततू थगीत ठे वावा.
यावेळी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को हे यांनी चे समाधी मंिदरातील चे मतू चे मागील
दो ही बाजसु असले या खांबांना सो याचे “ ा” आिण “सबुरी” अशी दोन नावे मराठी भाषेम ये वखचाने
शता दीपुव देणगीदाखल देणबे ाबत इ छा दिशत के ली, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मंिदर िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
सन २०१७-१८ या आथ क वषातील ी साई सादालयातील धा य–कडधा य व िकराणा मालाचे घटतुटीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :-सन २००४ चा महारा अिधिनयम मांक १४ भाग-४ म ये महारा िवधान
मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१ (१ घ) नसु ार
भ तानं ा जेवण परु िवणे आिण अ छ चालिवणे.
तािवक :- ी साई सादालयाम ये दररोज अदं ाजे ३५ ते ४० हजार साईभ त सादभोजनाचा लाभ
घेत असनू उ सव कालावधीम ये ही सं या वाढून ८० ते ८५ हजारापयत जाते. तसेच दररोज समु ारे ९ हजार ते
१० हजार अ नपाक टांची िव होत आहे. याकामी लागणारा िकराणा माल, धा य- कडधा य डाळी इ यादी
साफ के यानतं र वापरासाठी दे यात येतात. सदर माल िड टोनर मिशन दारे व मनु यबळाकरवी साफ कर यात
येतो. सव कारचे धा य व कडधा य व छ कर यात येत असनू गह व हरबरा दाळ दळ यानतं र काही माणात
घट येते. याच माणे दळण-काडं न व साफ के यानतं र काही माणात कचरा, खडे, मातेरे िनघते. तसेच
वातावरणात वेळोवेळी होणा-या बदलामळ
ु े ही कडधा या या वजनात घट येते. या सव कारणामळ
ु े व ि या
करतांना िकराणा मालाम ये घट-तटु येत असते. वरील माणे भाजी बनिवणेसाठी लागणारा मसाला देखील तयार
कर यात येतो. याकरीता मसा याचे पदाथ उदा. िहरवी िवलायची, लवगं , तेजपान, हळद, िमरची इ.वापरणेत येत
असनू याम ये देखील वरील माणे या के ली असता काही माणात घट येत असते.
याबाबत सन-२००५-२००६ म ये सादालयाचे लेखाप र णामधील मु ा व मा. यव थापन सिमती
िद.०२/०५/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४०५ नसू ार, सन २००७-०८ पासनू पढु े ी ल गाणी, थािनक
अतं गत लेखाप र क यांचे सचु नेनसू ार शासक य िडपाटमटकडून माहीती घेवनू ी ल गाणी यांचे मागदशनाने
िनयमावली क न घट-तुट दशिव याची कायवाही करणेस मा यता दे यात आली होती. घट-तुटीबाबत शासनाची
िनि त अशी िनयमावली नस यामळ
ु े याकरीता शासक य सं था, इतर देव थान, सरकारी कारागृह, िमलीटरी
कॅ प, सरकारी अ नधा य महामंडळ अशा १० सं थांना शासन शाखा जा.न.ं ७८३७ िद.२१/०५/२००७ प
पाठवनू याचं ेकडे असलेली धा य कडधा य व िकराणा मालाचे घट-तुटीची प दती िलखीत व पात मागिवणेत
आलेली होती.
यानसू ार धा य कडधा य व िकराणा मालाचे घट-तुटीबाबत खालील तीन शासक य व धािमक
देव थानांकडून धा य कडधा य व िकराणा मालाचे चलीत घट-तटु ीबाबत माहीती ा त झाली होती. याचा
तपिशल खालील माणे
अ.नं. सं थेचे नांव
०१. येरवडा म यवत कारागृह, पणु े
०२.
०३.

म यवत कारागृह, नािसकरोड
गजानन महाराज सं थान, शेगांव

तपिशल ( ित ि वंटल घट-तुट)
वारी-४%, बाजरी-५%, गह-५%, तांदळ
ू -२%, सव कार या डाळी-२%,
फळभाजी-५%, पालेभाजी-१०%, ज.लाकूड/कोळसा-५%
साखर व वन.तुप या खा तेलास घट नाही मा कडधा य व डाळी-२%
ती ि वटं ल ३% ते ५% एवढी घट-तटु दशिवलेली आहे.
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उपरो त सदर प दतीचा िवचार क न मा. ी अभय शा ी (सी.ए.), मा. ी.ए.जी.ल गाणी, (सी.ए.) हे
सं थानचे अतं गत लेखाप र क व मु य लेखािधकारी यांनी खालील माणे सं थानची घट-तटु ीबाबतची
िनयमावली बनिवणेत आलेली असनू यास मा. यव थापन सिमती सभा िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभेत िनणय
ं .५६० नसू ार मा यता िमळालेली आहे त हापासनू चलीत िनयमावली माणे आजतागायत सादालयातील
धा य-कडधा याची घट-तुट दशिवणेबाबत कायवाही चालू आहे.
१.
सन २००७ -२००८ म ये सादालयात य आलेली घट-तुट इतर देव थान व सं था यांचेकडील
िचलत घट-तुटीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तुट यो य असनू इतरांचे तल
ु नेने कमी
असलेने दर सहा मिह यानतं र तािवत घट-तुट नांवे टाकणेत यावी.
२.
दर सहा मिह यानतं र य मालाचा साठा व रिज टर माणे िदसणारा मालाचा साठा याची पडताळणी
करावी.
३.
दर सहा मिह यानंतर य िश लक माल व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के यानतं र
तपासणी अतं ी आलेली घट-तुट तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ यास याबाबतचा व तुिन ठ अहवाल मा.
यव थापन सिमती समोर अवलोकनाथ सादर करावा. मा तािवत सरासरी पे ा आलेली घट-तुट जादा असेल
तर यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी.
उपरो त िनयमावलीनसु ार व मा. यव थापन सिमती िनणयानसू ार सादालयातील धा य-कडधा य व
िकराणा मालाची घट-तुट खच टाकणेस मा यता िमळालेली आहे. यानसू ार सन २०१७-२०१८ या आिथक
वषाम ये ी साई सादालयातील धा य-कडधा य व िकराणा मालाम ये खालील माणे घट-तुट आलेली आहे.
याबाबतचा अहवाल मा यतेसाठी सादर करणेत येत आहे.
अ)

अ.नं.

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

सन २०१७-२०१८ म ये धा य-कडधा य व िकराणा मालाम ये आले या घट-तुटीचा तपिशल

मालाचा तपिशल

गह
तांदळ
ू
तुरदाळ
हरबरा दाळ
मगु दाळ
गळ
ु
रवा
शगदाणे
अखंड िमरची
अखंड हळद
मोहरी
िजरे
अखंड मसाला
अखंड धने
खोबरे वाटी
हरबरा
वाटाणा
मगु
मठ
मेथी
संठु (अखंड)
मैदा

िद.०१/०४/२०१७ ते
िद.३१/०३/२०१८
अखेर
य खच
झालेला माल
िकलो/ मॅ
१२६३६६०.५००
८९०८७४.४००
११२२८४.५००
४२४८४.५००
९०९३२.५००
३६३८४.५००
६१९६०.१००
४३०१९.४५०
१३७४७.८४०
१०४१३.०००
४६०४.५००
६२६३.५००
२३६५.३५०
१४७०५.५००
१६९९५.७५०
६९८३६.२५०
४७५३२.८००
८७८६९.५००
७२०५९.८००
३६४.४५०
१९९.७५०
३०३१०.०००

िद.०१/०४/२०१७ ते
िद.३१/०३/२०१८
अखेर य आलेली
घट-तटु
िकलो/ मॅ
२८९२९.०००
२९०८.५००
२१८.०००
२४३.७५०
३१७.५००
८३.५००
६५.५००
२१७.०००
३८०.०००
२६४.५००
२८.०००
४२.५००
३३.०००
२१७.०००
९६.२५०
१९३.०००
१०९.०००
४१३.०००
२३५.०००
२.८५०
९.२५०
३६.०००
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घट-तुटीचे
माण

मा य झालेलया
्
घट-तटु ीचे माण

ट के वारीम ये
२.२९
०.३३
०.१९
०.५७
०.३५
०.२३
०.११
०.५०
२.७६
२.५४
०.६१
०.६८
१.४०
१.४८
०.५७
०.२८
०.२३
०.४७
०.३३
०.७८
४.६३
०.१२

ट के वारीम ये
३.००
१.००
१.००
२.००
१.००
१.००
१.००
१.००
४.००
४.००
२.००
२.००
२.२५
२.५०
१.००
१.००
१.००
१.००
१.००
२.२५
५.२५
०.५०
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२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९

भगर
साबुदाणा
क चे पोहे
भाजके पोहे
डा या
चवळी
काबल
ु ी चना
३

२७७.५००
२१४३७.७५०
१२७५.०००
२८०९.०००
५७३.७५०
१८०८०.०००
११९३१.०००

१.५००
९६.२५०
६.१००
८६.०००
२.०००
११४.०००
४८.०००

०.५४
०.४५
०.४८
३.०६
०.३५
०.६३
०.४०

२.००
१.२५
१.००
४.००
१.२५
१.००
१.००

इकडील िवभागामाफत वरील माणे आलेली घट-तुटीबाबत ताव मा यतेची िटपणी सादर करणेत आलेली
होती. यावर मा.मु यलेखािधकारी तथा उपकायकारी अिधकारी साहेब यांनी ‘घट-तुट काढ यासाठी कोणती
कायप दती अवलंबिव यात येत आहे, ते नमदू क न सादर कर यात यावे.’ असे िनदश िदलेले आहेत. यानसू ार
मु य भांडारमधनू ी साई सादालयात येणारा िकराणा माल व याची घट-तुटीबाबत असणारी कायप दती
खालील माणे सादर करीत आहोत.

मु य
भांडारकडून
सादालयात येणारा
माल
गह, तांदळ
ु , तुरदाळ,
हरबरादाळ, मगु दाळ,
गळ
ु , रवा, शगदाणे,
मोहरी, िजरे , खोबरे वाटी,
हरबरा, वाटाणा, मगु ,
मठ, मेथी, सठंु , मैदा,
भगर, साबदु ाणा, क चे
पोहे, भाजके पोहे,
डाळया,
चवळी,
काबल
ु ी चना इ यादी.

घट-तुट कायप दती

थमत: सदरचा माल मु य भांडारम ये उतरिवला जातो. तदनतं र आव यकतेनसु ार सादालयातील
उपभाडं ारम ये आणला जातो. उपभाडं ारम ये आण यानतं र तो मनु यबळा दारे िनवडला जातो.
यातील खडे, काडं े, काडी, कचरा इ यादी िनवडले जाते. िनवडलेले गह पु हा िड टोनर मिशनम ये
टाकून मिशन दारे यातील खडे, काडं े, काडी, कचरा, लोहिकस काढून पणु त: साफ सफाई के ली
जाते. साफ-सफाई के लेले गह िगरणीम ये दळणेसाठी िदले जातात. गह दळ यानतं र चाळणी दारे
चाळण (क डा) िनघतो व िनघाले या पीठाचा ४० िकलो वजना माणे गो या भ न ठे व यात येतात.
उपरो त माणे के ले या वजनानसू ारच सदरचे पीठ मु य िकचनम ये चपाती/परु ी तयार करणेसाठी
खच टाकणेत येते व यानसू ारच उपभांडारमधील आवक-जावक रिज टरला न दी घे यात येतात.
मु य भांडारमधनू ी साई सादालयात आणले जाणारे गह, तांदळ
ु , तुरदाळ, हरबरादाळ,
मगु दाळ, गळ
ु , रवा, शगदाणे, मोहरी, िजरे , खोबरे वाटी, हरबरा, वाटाणा, मगु , मठ, मेथी, संठु , मैदा,
भगर, साबुदाणा, क चे पोहे, भाजके पोहे, डाळया, चवळी, काबल
ु ी चना इ यादी धा य कडधा य हे
मनु यबळा दारे िनवडून, िड टोनर मिशन दारे साफ-सफाई क नच मु य िकचनम ये वापर यासाठी
दे यात येतो. ही सव ि या करत असतांना मु य भांडारकडून आलेले वजन व साफ-सफाई क न
झा यानंतरचे वजन याम ये काही माणात घट-तुट येत असते. यामळ
ु े दर सहा मिह यानंतर आलेली
घट-तुट जमा-नांवे टाकणेबाबत मा. य.सिमतीची मा यत घे यात येत असते.
अखंड िमरची, अखंड थमत: मु य भांडारम ये आ यानंतर आव यकतेनसु ार सादालयातील उपभांडारम ये य
हळद, अखंड मसाला
वजनानसू ार आणणे, आणले या ि थतीतच आहे या वजनानसू ार याची आवक रिज टरला न दी
घेण.े तदनतं र उ हाम ये वाळवणे, वाळून झा यानतं र ाईडरम
ं ये बारीक (पावडर) करणेसाठी तीन
वेळेला दळणे. दळण झा यानंतर टॉक करणे व मु य िकचनम ये वापरणेकामी देण.े ही सव ि या
करत असतांना मु य भांडारकडून आलेले वजन व उ हाम ये वाळून झा यानंतरचे वजन तसेच तीन
वेळा ाईडर
ु े दर
ं म ये दळून झा यानतं रचे वजन याम ये काही माणात घट-तुट येत असते. यामळ
सहा मिह यानतं र आलेली घट-तटु जमा-नांवे टाकणेबाबत मा. य.सिमतीची मा यत घे यात येत
असते.
वरील माणे काही िकराणा मालाम ये वातावरणातील बदलामळ
ु े व पावसा याम ये काही वेळेला
उपरो त मालापैक काही माल ओलसर असतो, यामळ
ु े तो खराब होऊ नये याकरीता तो उ हाम ये वाळवनू
वापरावा लागतो. तसेच काही माल उदा.अखडं हळद, अखडं धने, अखडं िमरची हे ाईडर
ं दारे एकदाच जादा
माणात दळणेत येऊन सदर माल उपभांडारम ये टॉक करावा लागतो. यामळ
ु े दळतांना याम ये काही माणात
घट येते व य ात मालाची मोजदाद करतानं ा या माणात माल कमी भरतो. करीता आलेली घट-तटु खच
टाकणेकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता असणे गरजेचे आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी उपरो त माणे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाम ये ी साई
सादालयात य आलेली घट-तटु ही सं थानने िनि त के ले या माणापे ा कमी माणात आहे.
ताव:- सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाम ये ी साई सादालयात धा य-कडधा य िकराणा माल
याम ये आले या घट-तटु ीचा अहवाल मा यतेसाठी सादर.
िनणय .५४५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाम ये ी साई सादालयात धा य, कडधा य,
िकराणा माल याम ये आले या घट-तटु ी या अहवालाचे अवलोकन क न, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानासाठी आव यक सािह य ( वायर फोम मॅ ेस, उशी, उशीक हर व
कॉट) बाबत िद. १९/०९/२०१६ मधील २३४ नग कॉट खरे दी ि या ताव िनर त करणेबाबत.
ताव०१. अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) भ तांना मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा
धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे. या अिधिनयम व तरतुदी नसु ार ी साईबाबा
सं थान िव व त यव थे माफत भ तांसाठी िनवास यव था व अनषु ंगीक सिु वधा परु िव यात येते.
०२. तावीक – िशड येथे न याने बांधकाम कर यात आले या बस थानकात सं थानचे
तळमज यावर तीन गाळे असनू पिहला व दसु रा संपुण मजला सं थानचे ता यात आहे. पिह या मज यावर ०७
म व ०७ हॉल तसेच दसु -या मज यावर ०७ म व ०७ हॉल असे एकूण १४ स व १४ हॉ स तेथे आहेत.
यामधील स क रता सडं ास बाथ मची यव था अॅटॅच आहे व हॉल क रता संडास बाथ मची यव था जनरल
(कॉमन) आहे.
िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .६३९ नसु ार िशड
बस थानकावरील सं थान िनवास थानात लागणारे सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प तीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली आहे.
याअनषु ंगाने िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानात लागणारे आव यक कॉट्स खरे दीकामी
बांधकाम िवभागास कळिवणेत आले होते. बांधकाम िवभागामाफत सदर खरे दीची कायवाही सु कर यात येवनू
अलीकडेच सदर कायवाही बांधकाम िवभागाकडून मेकॅिनकल िवभागाकडे वग के ली आहे.
तथािप, साई साद िनवास थान िवभागाकडील साई साद न.ं ०१ व ०२ या इमारती ऑ ट बर २०१७ व
नो हबर २०१७ म ये नवीन दशनलाईन क प उभारणीकामी पाड यात आ या आहेत. यामधील ३५६ कॉट्स
िवभागाकडे उपल ध झालेने आव यकतेनसु ार साईउ ान इमारती मधील स, हॉ स व िशड बस थानकावरील
सं थान िनवास थानात साईभ तां या वापराकरीता ठे व यात आले आहेत.
०३. िवभागाचा प ट अिभ ाय/ प ट मत– यामळ
ु े िशड बस थानकावरील सं थान
िनवास थानाकरीता ततु कॉट खरेदीची आव यकता नाही. भिव यात तेथे कॉटची आव यकता भास यास साई
धमशाळे कडील नक
ु तीच एक इमारत व र ठ महािव ालयासाठी दे यात आली आहे. तेथील कॉट उपल ध क न
घेता येतील.
तरी िद.१९/०९/२०१६ चे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .६३९ मधील वायर फोम मॅ ेस,
उशी, उशीक हर वगळून तावीत के लेनसु ार स या कॉटची आव यकता नस याने िशड बस थानकावरील
सं थान िनवास थानात लागणारे आव यक २३४ नग कॉट खरे दी ि या ताव िनर त करणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेत चचा होऊन िनणय होणे तव सादर.
िनणय .५४६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानाकरीता तुत कॉट खरेदीची
आव यकता नस याने तसेच भिव यात तेथे कॉटची आव यकता भास यास साई धमशाळेकडील नक
ु तीच एक
इमारत व र ठ महािव ालयासाठी दे यात आली आहे. तेथील कॉट उपल ध क न घेता येतील. यामळ
ु े
िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .६३९ मधील वायर फोम मॅ ेस, उशी,
उशीक हर वगळून २३४ नग कॉट खरे दीचा िनणय िनर त करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ ड बाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स कॉ े ट सन २०१९
साठी देणक
े ामी मा यता िमळणेबाबत.
तावतावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िनयोग
पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मंिदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
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ताव:- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१).मिं दर परीसर, ०२). साईबाबा
भ िनवास थान (५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर, ०४). निवन धमशाळा + ी साईनाथ
णालय, ०५). ी साई सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई धमशाळा, ०८). पाणीपरु वठा
साठवण तलाव, ०९). साईआ म भ िनवास ए.सी. या वेगवेगळया िठकाणी महारा रा य वीज िवतरण
कंपनीकडून वीजपरु वठा घे यात आलेला आहे. महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा परु वठा काही कारणा तव
वेळोवेळी खंडीत होतो. मोठे दु तीचे कामे चालू अस यास महारा रा य वीज िवतरण कंपनीकडून २४ तास ते
४८ तास देखील वीजपुरवठा बदं ठे वला जातो. अशा काळात सं थानचे कामकाज सरु ळीत चालावे व गद त,
अधं ारात काही अनचु ीत घटना घडू नये हणनू पयायी वीजपरु वठयासाठी िठकिठकाणी जनरे टरसेट बसिव यात
आलेले आहे. हे सव जनरेटर सिु थतीत कायाि वत असणे गरजेचे आहे. याकरीता यासव जनरे टरची काही
ठरावीक कालावधीत इिं जन आईल, िडझेल िफ टर, ऑईल िफ टर, बायपास िफ टर, कुलंट िफ टर बदली क न
बी चेक सि हिसंग करणे गरजेचे असते. तसेच काही फॉ ट झा यास तातडीने दु त क न जनरे टर कायाि वत
करणे गरजेचे असते. ऑईल िफ टर व इतर मटेरीअल हे जनरे टर उ पादक कंपनीचे वापरणे फायदेिशर असते. हे
सव मटेरीअल आप याकडे उपल ध नसते. हणनू जनरे टर इिं जनची सि हिसंग हे जनरे टर इिं जन उ पादक कंपनीचे
अिधकृ त सि हस िडलर याचं ेकडून क न घेणे गरजेचे असते.
जनरे टसेटचा तपशील खालील माणे :अ. . जनरे टसेट िठकाण
०१)
ी साई मंिदर परीसर (निवन)
०२)
ी साई मंिदर परीसर (जुना)
०३) साईबाबा भ िनवास थान(५००
म)
०४) साईबाबा भ िनवास थान(५००
उ
म)
प
०५)
ी साईबाबा हॉ पीटल
रो
०६)
ी साईबाबा हॉ पीटल
०७) धमशाळा
०८) धमशाळा
०९)
ी साई सादालय
मा
१०)
ी साई सादालय
णे
११) साईआ म भ िनवास
१२) ी साईआ म भ िनवास
१३) साई धमशाळा
१४)सा साई धमशाळा
१५)ई साईआ म भ िनवास ए.सी.

मता
हीए
हीए
हीए

ईएसएन .
२५२६०००३
२५१६७८०९
२५२४२३१७

मॉडेल .
हीटीए-२८-जी.
हीटीए-१७१०-जी.
हीटीए-२८-जी.

सं या
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.

१०० के हीए

२५१८७२९६

एनटी-४९५-जी.

०१ नग.

१०१० के हीए
५०० के हीए
२५० के हीए
२५० के हीए
५०० के हीए
२५० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
५०० के हीए
३२० के हीए

२५३६५८०५
२५३५०२८१
२५२४९०८५
२५२४९२८५
२५३२०२७१
२५२४९०८७
२५३६९१६६
२५३६७६०४
२५३५०९७०
२५३०९०२८
२५३८१०५७

०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.

बा
१६)बा साईआ म भ िनवास ए.सी.

३२० के हीए

२५३८१०५८

१७)सं
१८) था
१९)न
२०)चे

२५० के हीए
१०० के हीए
१५ के हीए
१० के हीए

२५७६९५२९
२५१५४५१४
३०९७४
SC2130064

के टीए-३८-जी-५
के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी.
एनटीए-८५५-जी.
के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी.
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
के टीए-१९-जी-९
एनटीए-८५५-जी-२I
एनटीए-८५५-जी-२I
६ सीटीएए.३-६४
एनटीए-४९५-जी
F1-7G1
X13 G2

पाणीपुरवठा साठवण तलाव
पाणीपुरवठा साठवण तलाव
रथपालखी (िसंगल फे ज)
इमज सी ( ी फे ज) ( पेअर)

जनसेट
५०० के
५०० के
५०० के

०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.
०१ नग.

२१)स शािं तिनके तन
१५ के हीए
D21022DM 20
०१ नग.
0300022
व
पॉवर ग
टॅ डबाय जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट सं थान
जा.न.ं एसएसएसटी/िव तु /५२७७/२०१७ िद.०१-०१-२०१८ अ वये र कम
.३७,००,०००/- मा रकमेस
जनसेट उ पादक कंपनी मे.किम स कंपनीचे अिधकृ त स ह स िडलर मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड
सि हसेस, औरंगाबाद यांना िद.१-०१-२०१८ ते िद.३१-१२-२०१८ या कालावधीकरीता दे यात आलेले होते.
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मे.ि िनटी हाळसा दगु ा से स ॲ ड सि हसेस, नािशक हे मे.किम स याच
ं े अहमदनगर, नािशक, जळगांव व
औरंगाबाद िज ाकरीता एकमेव कंपनी मा यता ा अिधकृ त स ह स सि हस िडलर आहेत. या सि हस
कॉ ॅ ट कालावधीम ये यानं ी उ म र या सि हस िदली असनू सव जनसेट सरु ळीत कायाि वत आहेत. आता या
सि हस कॉ ॅ टचा कालावधी िद.३१-१२-२०१८ रोजी सपं त आहे.
तसेच यावष सदर जनसेट या सं येत वाढ झालेली असनू याचा तपिशल खालील ामणे :अ. . जनरे टसेट िठकाण
जनसेट मता ईएसएन .
मॉडेल .
सं या
०१)
बस थानक
६२.५ के हीए ७२०३११८४ ४११ बीटीएए ३.३ जी ०१
११
नग.
०२)
फायर ॲ ड से टी िवभाग ५० के हीए ७२०३७५२१ ४११ बीटीएए ३.३ जी ०१
११
नग.
उपरो सव २३ नग जनसेट नेहमी कायाि वत राहावे हणनू वेळोवेळी सि हिसंग करणे गरजेचे असते.
यामळ
ु े ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनरे टरसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक स ह स
कॉ ॅ ट देणे गरजेचे आहे.
मागणी:- आता, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी या ०१). मंिदर परीसर, ०२).
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म), ०३). ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर, ०४). निवन धमशाळा + ी
साईनाथ णालय, ०५). ी साई सादालय, ०६). साईआ म भ िनवास, ०७). साई धमशाळा, ०८).
पाणीपरु वठा साठवण तलाव, ०९). साईआ म ए.सी. या वेगवेगळया परीसरातील २३ नग जनरे टरसेट या इिं जनचे
िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या कालावधीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट देणक
े ामी
र कम पये ३८,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग
जनसेट या िडझेल इिं जनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या
कालावधीकरीता देणक
े ामी अदं ाजे र कम पये ३८,००,०००/-(अ री र कम पये अडोतीस लाख) मा खच
येणे अपेि त आहे. तरी ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टँडबाय २३ नग जनसेट या िडझेल इिं जनचे
वािषक स ह स कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या कालावधीसाठी देणक
े रीता येणाया खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न मे.किम स कंपनीचे अिधकृ त स ह स िडलर
यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मबंु ई-पणु े येथील
आवृ ीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणेस तसेच ईिनिवदा ा झा यानतं र ई-िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडून दराच
ु ना मक त ा िनणयासाठी थािनक
ं ा तल
उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .५४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे सव पॉवर ग टॅ डबाय २३ नग जनसेट या िडझेल इिं जनचे
वािषक सि हस कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या कालावधीकरीता देणक
े ामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे र कम .३८,००,०००/- मा खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
एअर सिकट ेकसचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट (AMC) सन २०१९ साठी देणक
े ामी मा यता िमळणेबाबत.
तावतावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िनयोग
पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मंिदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- ी साईबाबा सं थानचे मंिदर परीसर, साईनगर, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ
णालय+ दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई सादालय, साईआ म भ िनवास व
साईधमशाळा यािठकाणी या इमारत ना वीज परु वठयाकरीता वतं आठ िठकाणी सब टेशन उभा न
िव तु परु वठा कर यात आलेला आहे. महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरु वठा खंडीत झा यानंतर
करावया या तातडी या वीजपरु वठयासाठी येक िठकाणी जनरे टरसेट बसिव यात आलेले आहेत. सदरचे
जनरे टर सेट ऑपरे ट ग करणेकरीता वतं ए.एम.एफ.पॅनेल बसिव यात आलेले आहे. येक सब टेशन म ये
महारा रा य वीज िवतरण कंपनीचा वीजपरु वठा व जनरे टर या ए.एम.एफ.पॅनल
े माफत येणारा वीजपरु वठा वरील
इमारत ना परु िवणेक रता मेन िडि यश
े बसिव यात आलेले आहेत. सं थानम ये आजपयत िविवध
ु न पॅनल
िठकाण या ए.एम.एफ.पॅनेल व मेन िडि यश
ु न पॅनेलम ये ८०० ॲ पीअर ते २०००ॲ पीअर कॅ पॅिसटीचे
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एल.अँड.टी.कंपनीचे व िसमे स कंपनीचे येक . १,३०,०००/- ते . ४,५०,०००/- िकंमतीचे एकुण १०२ नग
एअर सक ट ेकर बसिव यात आलेले आहेत.
जनरे टर या ए.एम.एफ.पॅनल
े मधील एअर सक ट ेकर हे वीजपरु वठा चालू बदं हो या या वेळेस
हणजेच जनरे टर सेट चालू बदं हो या या वेळेस कं ोल सिकट दारे ऑटोमॅटीक ON / OFF होतात. याच माणे
मेन िडि यश
े मधील एअर सिकट क
े र हे Mannually ON / OFF करावे लागतात. सतत या ON /
ु न पॅनल
OFF हो या या ि येमळ
ु े कॉ टॅ ट ेकरचे ू , नट, बो ट, कने टर ि ंग हे लूज होत असतात. तसेच ेकर
यािठकाणी स लायला जोडला जातो यािठकाणी पािकग होऊन कॉ टॅ टवर काबन जमा होत असतो. यामळ
ु े
कधी कधी ेकर चालू / बंद हो यास व स लाय यामधनू पास हो यास अडथळा येऊ शकतो. याच माणे
एखादया मेन िडि यश
े अथवा ए.एम.एफ.पॅनेल मधील एअर सिकट ेकर पासनू पढु े जोडलेला एखादा
ु न पॅनल
मेन वीच अथवा िव तु उपकरण अथवा मेन वीच भसू पं िकत झा यास या एअर सक ट ेकर मधनू मतेपे ा
जा त वीज वाह वाहन पढु ील हानी व धोका टळ यासाठी एअर सक ट ेकरमधील Over current & Earth
fault स सर कायाि वत होऊन वीजपुरवठा खंडीत होतो. यामळ
ु े पुढील हानी अथवा धोका टळत असतो.
सं थानमधील काही िठकाणचे एअर सिकट ेकर हे २३ वषापवु बसिवलेले आहेत. वरील सव कारणांमळ
ु े एअर
सिकट ेकरमाफत वीजपरु वठा कर यास काही अडथळा येऊन नये. याकरीता सदर या एअर सिकट ेकरची
िनयिमत सि हिसंग करावी लागते. सि हिसंगचे वेळेस खराब झालेले कॉ टॅ ट व ेकर या आतील मेकॅिनझमचे
सदोष पाट बदलून एअर सिकट क
े रची सि हिसंग कर यात येत.े एअर सक ट ेकरचा तपिशल खालील माणे.
01). L & T कंपनीचे Air Circuit Breaker
Sr.No.
Description
Regular Preventive Maintence of following low Voltage Air Circuit Breaker
01)
L & T Make 800 A 3 Pole Air Circuit Breaker
02)
L & T Make 1000 A 3 Pole Air Circuit Breaker
03) 0
L & T Make 1000 A 4 Pole Air Circuit Breaker
04)
L & T Make 1600 A 3 Pole Air Circuit Breaker
Total :-

Nos.
50 Nos.
10 Nos.
04 Nos.
11 Nos.
75 Nos.

02). Siemens कंपनीचे Air Circuit Breaker
Sr.No.
Description
Nos.
Regular Preventive Maintence of following low Voltage Air Circuit Breaker
01)
02)
03)
04)

Siemens Make 800 A 4 Pole Air Circuit Breaker
Siemens Make 1000 A 4 Pole Air Circuit Breaker
Siemens Make 1600 A 4 Pole Air Circuit Breaker
Siemens Make 2000 A 4 Pole Air Circuit Breaker
Total :-

11 Nos.
04 Nos.
07 Nos.
05 Nos.
27 Nos.

उ
परो माणे एल ॲ ड टी मेक कंपनीचे ७५ नग एअर सक ट क
े रचे तसेच िसमे स मेक एअर सक ट क
े रचे
वािषक स ह स कॉ ॅ ट सं थानचे जा.न.ं एसएसएसटी / िव तु / ५२७४ / २०१७ िदनांक ०१-०१-२०१८ अ वये
र कम . १३,५१,०००/- मा रकमेस मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई यांना िद.०१-०१-२०१८ ते
िद.३१-१२-२०१८ या कालावधीकरीता दे यात आलेले आहे. या स ह स कॉ ॅ ट कालावधीम ये मे.टेक इिं डया
इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई हे उ म र या स ह स देत असनू सव एअर सक ट ेकर सरु ळीत कायाि वत आहेत.
सदर या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनांक ३१-१२-२०१८ रोजी सपं त आहे.
मागणी :- उपरो माणे सव िठकाणचे एल.अँङ टी. आिण िसमे स कंपनीचे एअर सक ट ेकरचे
वािषक सि हस कॉ ॅ ट दयावयाचा तपशील खालील ामणे :Sr.No. Description
Qty.
Regular Preventive Maintence low Voltage L&T
01)
75 Nos.
make Air Circuit Breaker
Regular Preventive Maintence low Voltage Siemens
02)
27 Nos.
make Air Circuit Breaker
Total :- 102 Nos.

{10} 06.09.2018, Shirdi (SPJ.docx)

22

वरील ामणे एल.अँड टी कंपनी व िसमे स कंपनी अशा दो ही कंप याचे एकुण १०२ नग एअर सक ट
ेकरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या कालावधीकरीता
देणक
े ामी सरासरी अदं ाजे .१३,५०,०००/- इत या खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे ी साईबाबा सं थानचे मिं दर परीसर, साईनगर, ी
साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ णालय+ दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई
सादालय, साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या िविवध िठकाणी कायाि वत असले या एल.अँड टी
कंपनी व िसमे स कंपनी अशा दो ही कंप याचे एकुण १०२ नग एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट
िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या कालावधीकरीता देणक
े रीता अदं ाजे र कम पये
१३,५०,०००/- (अ री र कम पये तेरा लाख प नास हजार) मा खच येणे अपेि त आहे. तरी ी साईबाबा
सं थानचे सव एअर सक ट ेकरचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट िद.०१-०१-२०१९ ते िद.३१-१२-२०१९ या
कालावधीसाठी देणक
े रीता येणा-या खचास व शासना या वेबसाईटवर ई-िनिवदा कािशत क न उ पादक
कंपनीचे अिधकृ त स ह स िडलर व इतर यांचेकडून ई-िनिवदा मागिवणेस तसेच मराठीतील, व इं जीतील जादा
खपा या वृ प ां या मंबु ई-पणु े येथील आवृ ीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड
क न ई-िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा ा झा यानंतर ई-िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडून दरांचा
तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .५४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे मंिदर परीसर, साईनगर, ी साईबाबा हॉ पीटल, ी साईनाथ
णालय+ दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान, ी साई सादालय, साईआ म भ िनवास व साई
धमशाळा या िविवध िठकाणी कायाि वत असले या एल.अँड टी कंपनी व िसमे स कंपनी अशा दो ही कंप याचे
एकुण १०२ नग एअर सक ट क
े रचे िदनांक ०१-०१-२०१९ ते िदनांक ३१-१२-२०१९ या कालावधीकरीता
वािषक सि हस कॉ ॅ ट देणक
े ामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे
र कम . १३,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यांनी प .सासंिव-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६ िद.०८.०५.२०१७
अ वये ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील तरतुद चा िवचारकरता साई
णवािहका क पा या फे र तावास मा.छाननी सिमतीचे िनणयानसु ार मा. यव थापन सिमतीची मा यता
घेणबे ाबत.
ताव- ताव- महारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः१) कलम १७ (१) म ये, “रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन
राहन, सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व
थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो यती
यव था करणे, भ तगणानं ा आव यकत या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२) कलम १७ (२-ण) म ये,मानवजातीचे क याण करणा-या िकंवा मानवाला अप ती म ये सहा य
करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
३) कलम २१ (१) म ये, िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन
राहन, सिमतीकडून पढु ील पैक सव िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल,-(ख) - ढी व थांनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
(ग) - भ तानं ा देवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार
पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
(ड) – ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
४) कलम २१ (१क-२) म ये पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनांसाठी परु े शा
तरतुदी के यानतं र, िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली अस यास अशा िश लक र कमेचा
िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी
पढु ील सव िकंवा कोण याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.(एक) रा य शासना या पवू मजं रु ीने, एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव वसत् यव था िकंवा
न दणीकृ त सोसायटी यां याकडून कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक वाचनालय,
णालय, दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक टया िवकलागं य त साठी आधारगृह िकंवा इतर धमादाय वा
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धािमक सं था याचं ी थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी सबं िं धत असलेला
एखादी न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकंवा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडून अ य कोण याही िबगरवािणि यक सां कृ ितक सघं टनेची थापना व देखाभाल क न घेणसे ाठी छाननी सिमतीचे मा यतेने अथसाह य
दे याची तरतदु आहे.
५) कलम-१७ (३) म ये “िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य
शासना या लेखी पवू मंजरु ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदु तीक रता, भाडेप याने
दे यात येणार नाही, िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ यसं िमत
कर यात येणार नाही”, अशी तरतदु आहे.
तावनाः-िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीने सभेतील िवषय .२३ िनणय न.ं ६३७
(१८) अ वये, ी साईबाबांनी यां या हयाती म ये वत: या हाताने अनेक णांची सेवा सु षु ा क न यां या
याधी ब-या के ले या आहेत. ी साईबाबांनी के लेले हे णसेवेचे काय ी साईबाबा सं थानने अिवरतपणे पुढे
सु ठे वलेले आहे. आजिमतीस िशड म येसं थान माफत ी साईबाबा व ी साईनाथ या दोन णालयामाफत ही
सेवा अ पदरात उपल ध क न दे यात येत आहे.
ी साईबाबांचे हे णसेवेचे काय पढु े असेचचालु ठे वनु यांची या ती वाढिव याकरीता,“रा यातील
ामीण व दगु म भागातील अिधकािधक णांपयत तातडीने वै क य सेवा पोहचिवणेसाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड व दानशरु साईभ त यांचे सयं ु त िव ामाने रा यातील िविवध भागातील वयंसवे ी
सं थाना णवािहका उपल ध क न दे याचा उप म सु कर याचा यव थापन सिमतीचा मानस आहे. सदरचा
उप म सु कर यासाठी ५०० णवािहका (Ambulance) खरेदी करा या लागतील. या णवािहकां या
खरे दीसाठी णवािहका क प राबिवणा-या वयंसवे ी सं थानी यासाठीची २५ ट के र कम भरावी व उव रत
७५ ट के र कम दानशरु देणगीदार साईभ ता या देणगीमधनु उपल ध करावयाची आहे. याकरीता या
उप मासाठी देणगीदार साईभ त आप या आई-वडीलां या मृतीिप यथ अथवा इतर कायािनिम त देणगी देऊ
शकतात. अशा कारे देणगीदारांना आवाहान कर यात यावे. या सव णवािहका साई अॅ बल
ु स या नावाने
महारा भर चालतील व यांचे संचालन वयंसवे ी सं थामाफत होईल अशा कारे कायवाही कर यात यावी”
असा िनणय झालेला आहे.
यानसु ार इकडील जा.नं.एसएसएस-वशी-वाहन/४४५५/२०१६ िद.२३/११/२०१६ अ वये मा. धान
सिचव, िवधी व याय िवभाग महारा शासन यांना सदर साई- णवािहका क पास शासन मा यता िमळणे
कामी प दे यात आलेले होते.
यानतं र िद.२५.०२.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं १४ व िनणय .१४
अ वये ‘‘महारा ातील ामीण, दगु म भागातील गरीब व गरजु णांना ता काळ वै िकय सेवा उपल ध क न
देणसे ाठी ५०० णवािहकांचा क प राबिवणेकामी अतं ीम सधु ा रत िनयमावली तयार करणेत येऊन यास
मा यता दे यात आली व या सव कायवाहीस सं थान या छाननी सिमतीची मा यता घेऊन पढु ील मजं रु ीसाठी सदर
ताव महारा शासना या िवधी व याय िवभागाकडे पाठिव यात यावा”, असे ठरले.
सदर िनणयानुसार,िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा छाननी सिमतीचे सभेत सदर साई णवािहका
क पास व या बाबतचे सधु ारीत िनयमावलीस मा यता िमळणे बाबतचा ताव सादर कर यात आला होता. या
सभेत खालील माणे िनणय घे यात आलेला आहे.
“वरील िवषयावर सिव तर चचा कर यात आली. ी साईबाबा सं थानमाफत ५०० णवािहकांचा साईणवािहका क प राबिवणेस व याकामी मिहं ा व मिहं ा कंपनीचे BS-III बोलेरो वाहन, िवशेष िकंमत .५
ल ित णवािहका या दराने खरे दी कर यास त वतः मा यता दे यात आली.
सवसहमतीने असेही ठरले क , या क पा या पिह या ट यात १०० णवािहका खरे दी कर यात
या यात व यानतं र या १०० णवािहकां या व या णवािहका चालिवणा-या सं था या कामकाजाबाबत
आढावा घेवनु पढु ील क प राबिव याची कायवाही करावी. ी साईबाबा सं थानचे णवािहका संदभातील सव
िनयम हे सबं ंधीत सं थांना लागु असतील. तसेच या क पात लागु होणारे सव कारचे सरकारी कर माफ
कर याचा िवनंती ताव रा य शासनाकडे पाठिव यात यावा. सवानमु ते तावीत िनयमावलीस मा यता दे यात
आली व सदरह िनयमावलीस व क प राबिवणेस शासनाची मा यता घेणसे ाठी िवधी व याय िवभाग महारा
शासन यांचेकडे ताव सादर कर यात यावा, असे ठरले.
यानुसार इकडील जा.न.ं एसएसएस/वाहन/२५३/२०१७ िद.१५/०४/२०१७ चे प ा वये, साई
णवािहका क पास व या बाबतचे मा. यव थापन सिमतीने तसेच छाननी सिमतीने मा यता िदलेले
िनयमावलीस शासन मा यता िमळणे करीता ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यांचेकडे सादर कर यात आला होता.
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महारा शासन, िविध व याय िवभाग यानं ी प . सासिं व-१०१७/६७४/ . .२०/का.१६
िद.०८/०५/२०१७ अ वये, “ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ मधील उपरो त
तरतदू ी िवचारात घेता,“भ तांना जािहर आवाहन क न या योजनासाठी भ ताक
ं डून थेट ा त होणारा िनधी
कोण याही वयसं वे ी सं थेला उपल ध क न देता येणार नाही. सबब, सदं भाधीन प ा वये आपण सादर के लेला
ताव अिधिनयमातील तरतुद शी िवसगं त अस याने सदर तावावी फे र तपासणी कर यात यावी”, असे
कळिवलेले होते.
यानुसार सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ चे सभेत सादर के ला असता. यावर
सिव तर चचा होऊन, “रा यातील गोर-गरीब, दबु ल, आिदवाशी णां या सेवेसाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव थामाफत साई णवािहका क प सु कर याचा सिमतीचा माणस आहे. सदरह क प
राबिवणेसाठी, अिधिनयमातील तरतदू चा सखोल अ यास क न, तसेच सं थान कायदे स लागाराचा स ला
घे यात येऊन व मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांचबे रोबर चचा क न सिव तर फे र ताव यव थापन
सिमतीसमोर सादर कर यात यावा”, असे ठरले.
या िनणयानुसार इकडील जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/९०९/२०१७ िद.२३/०५/२०१७ चे प ा वये
सं थानचे कायदे िवषयक स लागार अॅड. िनतीन आर. भवर, औरंगाबाद यांना शासनाचे प सं थान अिधिनयम
याचा अ यास क न साई णवािहका क पाबाबत उचीत मागदशन करणे बाबत कळिवलेले आहे. यांचेकडून
अ ाप अिभ ाय अ ा त आहे.
कायासन अिधकारी, िविध व याय िवभाग, महारा शासन यांचे प .सासिव-१०१७/स.ं .
११९५/का.१६, िद.१९.०७.२०१७ चे प इकडील कायालयास िद.२८/०७/२०१७ रोजी ा त झालेले आहे.
सदर प ाम ये," ी संजय भा करराव काळे, कोपरगावं , िज.अहमदनगर यां या िदनांक २१/०६/२०१७ रोजी या
प ाचे अवलोकन करावे. सदर प ातील मु ां या अनषु ंगाने आपले वयं प ट अिभ ाय शासनास वरीत सादर
कर यात यावेत”, असे कळिवलेले आहे.
तसेच मा. उ च यायालय मबंु ई, खडं पीठ औरंगाबाद येथे ी सजं य भा कर काळे यानं ी १) महारा
शासन, २) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे िव द दाखल के ले या जनिहत याचीके त
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ व िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयाची मा.कोटाचा पुढील
आदेश होईपावेतो थगीत ठे वणेची मागणी के लेली आहे. या करीता सं थानचे िवधी िवभागामाफत
िद.०९/०९/२०१७ चे िटपणीनसु ार अॅड. िनतीन भवर यांना वक लप िदलेले आहे. सदर जनिहत यािचके चा नबं र
८६/२०१८ असनु पढु ील सनु ावणी िद.१८/०७/२०१८ रोजी होती.
महारा शासन, िविध व याय िवभाग याच
ं ेकडील प ातील व मा. उ च यायालय मबंु ई, खडं पीठ
औरंगाबाद येथे दाखल के ले या जनिहत याचीके तील मु ाबं ाबत सिव तर चचा होऊन शासनास देणचे े अिभ ाय
बाबत िनणय होणे करीता सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ चे सभेपढु े सादर कर यात
आला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०५, िनणय
.२०४ “साई णवािहका क पाम ये सं थानने Aggregator ची भूिमका पार पाडावी. मिहं ा अॅ ड मिहं ा
कंपनीशी चचा क न एका णवािहके ची िकंमत िनि त करावी. सदर िकंमती या २५% र कम णवािहका
मागणी करणा-या सं थेने व उवरीत ७५% र कम साईभ तानं ी मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीकडे भरावेत. यासाठी
सं थानने सव साईभ तांना आवाहन करावे.
थम मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनी या ितिनध शी चचा क न या क पासाठी णवािहके ची िकंमत
िनि त करावी. सदर णवािहके वर “साई णवािहका” असे कंपनीमाफत ि ंट क न यावे. यासाठी थम
कायवाही करावी.
स या सदर क पासाठी या साईभ तानं ी देणगी िदलेली आहे. यांना यांची र कम परत करता येईल
का? याबाबत अ यास क न ताव सभेसमोर सदर करणेत यावा, असे ठरले.
यानंतर िद.०४/०४/२०१८ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०१ िनणय
.२२४ (५) नसु ार िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे िशड येथे झाले या मा. यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या
ती सव मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, यांची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचनू कायम
करत असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
िद.०७/०३/२०१८ चे सभेतील िनणय .२०४ या म ये खालील मजकुर समािव ठ करणेत यावा.
साई णवािहका क पासाठी साईभ तानं ी देणगी िदले या रकमेचा सदर योजनेसाठी िविनयोग कसा
करता येईल, याबाबत सिमती सद य मा. अॅड. मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली कायदेत व आयकर त ांचा
स ला घे यात यावा, असे ठरले.
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या सभेत िदले या िनदशानसु ार वाहन िवभागाकडील िद.०५/०४/२०१८ चे मा यतेने व
जा.न.ं एसएसएस/वाहन/९९/२०१८ िद.१२/०४/२०१८ चे आदेशा वये साई णवािहका क पाकरीता
सं थानमाफत साईभ ताक
ं डून ि वकार यात येणारी देणगी पढु ील आदेश पावेतो थिगत कर यात आलेली आहे.
यानसु ार साई णवािहका क पाचे िनधीम ये सं थानखाती िद.१३/०४/२०१८ अखेर एकुण
.६,२४,३४,४६१/- (अ री . सहा कोटी चौिवस लाख चौतीस हजार चारशे एकस ट मा ) जमा आहेत.
यानंतर िद.०२/०५/२०१८ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३३८ व
िद.०१/०६/२०१८ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३४७ अ वये खालील माणे िनणय झालेला
आहे.
“ णवािहकांसाठी साई णवािहका क पाबाबत सभेत सिव तर चचा झाली, सदर क पासाठी
भािवकांकडून जमा के ले या िनधीचा िविनयोग कसा करावा, याबाबत सं थानचे कर स लागार ी के ळकर व
सनदी लेखापाल ी िचतळे यांचा स ला घे यात आला. भािवकांनी णवाहीकांसाठी देणगी व पात िदलेली
र कम कोण याही प रि थतीत यांना परत करता येणार नाही, असे दो ही स लागारांनी सिु चत के ले आहे.
याऐवजी सदर िनधीचा िविनयोग सं थाननेच करावा असे यांची सचिवले
आहे.
ु
यावर सिव तर चचा होऊन, सदर िनधी भािवकांना परत क नये, असे ठरले. तसेच सदर िनधीमधनु
िवहीत कायप दतीचा अवलंब क न १०० णवाहीका खरे दी करा यात, सदर णवािहके वर साई णवािहका व
सं थानचे तसेच देणगीदार साईभ ताचे नाव टाकावे. सदर णवािहका रा यभरातील आरो य े ात काय करणाया सेवाभावी सं था / ट यांना करारप दतीने वापर यासाठी दे यात या या, यासाठी सदर सं थाकडून .१
लाख मा एवढी र कम नापरतावा अनामत र कम हणनू सं थानकडे जमा क न यावी. सदर णवाहीकांची
मालक सं थानची राहील. तथापी सदर णवाहीके वरील वाहन चालक यासाठी येणार इधं न, दु ती देखभाल व
इतर अनषु गं ीक खच कर याची जबाबदारी वापरक या स थांची राहील. तसेच सदर णवािहके चा वापर करतांना
अपघात िकंवा त सम संगातुन उ वणा-या कायदेशीर बाब ची जबाबदारी देखील संबधीत वापरक या स थांची
राहील”, असे ठरले. या माणे ताव शासन मा यतेसाठी सादर कर यास मा यता दे यात आली.
याबाबत सेवाभावी सं था/ ट यांचेकडून अज मागिवणे, यांची िनवड कर याची प दती पा तेचे
िनकष तसेच सं थेची िनवड झा यानंतर यांचेशी करावया या करारना यातील अटी व शत यांचा समावेश
असले या िनयमावलीसह सिव तर ताव सभेसमोर सादर करावा, असे ठरले.
उपरो त िनणयानसु ार, साई णवािहका क पा या णवािहका सं थान या नावावर असलेने या
अनषु गं ीक खालील बाबी सं थानवर बधं नकारक राहतील.
१)
सदर साई णवािहका क पाकरीता १०० णवािहका कंपनी व मॉडेल िनि त क न िवहीत प दतीने
खरे दी करणेस तसेच या कामी येणा-या खचास शासनाची मा यता यावी लागेल.
२)
साई णवािहकाचं ा थम RTO रिज ेशन व इतर अनषु गीक खच सं थानला करावा लागेल.
३)
एखा ा णवािहके स अपघात झालेस तसेच या अपघातात ददु वै ी मृ यु झा यास या
सबं धं ीतकायदेशीर ि या सं थानला पारपाडा या लागतील. यासबं धं ीत काही कायदेिशर बाबी िनमाण झा यास
यावेळी सबं ंधीत यायालयात सं थानचे िवधी िवभागामाफत सं थान ितिनधी हजर ठे वनु वेळोवेळी मािहती
ावी लागेल.
४)
अपघात त साई णवािहका दु ती करीता येणा-या खचाचा तसेच अपघातातील जखमी अथवा
मयत य त नी िकंवा यांचे नातेवाईकांनी नुकसान भरपाईची मागणी के यास यासंबंधी िवमा लेम सबं ंधीत
िवमा कंपनीकडे सं थानला सादर करावा लागेल. तसेच यासबं ंधीत कायदेिशर बाब चे पतु तेकरीता संबंधीत
यायालयात सं थानचे िवधी िवभागामाफत सं थान ितिनधी हजर ठे वनु कायवाही करावी लागेल.
५)
साई णवािहका क पातील णवािहके चा अपघात झा यास तीचे दु ती करीता झालेला खच
संबंधीत सं था सेवाभावी सं था / ट आदा करणार आहेत. मा साई णवािहका सं थानचे नावावर असलेने
अपघात त णवािहके स दु ती करीता आले या खचाची िवमा कंपनीचे िनयमानसु ार िवमा लेम पोटी
िमळणारी परतावा र कम थम सं थान खाती जमा होईल. अशी सं थान खाती झालेली जमा झालेली र कम
संबधीत सं थांना परत करणे अडचणीचे होईल.
६)
साई णवािहकांचा तीवष टॅ स माफ क न घेणे करीता सव सेवाभावी सं थाना णवािहका व
आव यक कागदप ांसह िशड येथे बोलावनु टॅ स माफ करणेची अनश
ु िं गक कामे सं थानला करावे लागतील.
टॅ स माफ न िमळा यास िनयमानसु ार RTO कायालयात टॅ सची र कम भरावी लागेल.
७)
साई णवािहकांचा ती वष सव वाहने िफटनेस करीता सव सेवाभावी सं थाना णवािहका व
आव यक कागदप ांसह िशड येथे बोलावनु सदर या णवािहका िवहीत फॉम व फ भ न RTO कायालयाकडे
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तपासणी कामी पाठवा या लागतील. िवहीत कालावधीत िफटनेस न झालेस या कामी RTO कायालया या
िनयमानसु ार दडं सं थानला भरावा लागेल.
८)
िफटनेस कामांकरीता सव णवािहका एकाच वेळी उपल ध होतील असे नाही यामळ
ु े सदर
कामेवेळोवेळी करावे लागतील.
९)
साई णवािहका आठ वष जु या झा यानंतर नतं र RTO कायालया या िनयमानसु ार पयावरणकर
सं थानलाभरावा लागेल.
१०) साई णवािहका क पातील सव णवािहकांचा ित वष िवमा नतु णीकरण सं थानमाफत वेळेत
करावा लागेल. याकामी िवमा ह याची र कम संबधीत सं थेकडून परत यावी लागेल.
११) या सव णवािहके वर व यांचे कामकाजावर िनयं ण ठे वणे करीता एक वतं साई णवािहका या
नावाने नवीन िवभाग तयार करावा लागेल. या करीता आव यक कमचारी उपल ध क न ावे लागतील. या
कामी लागणा-या कमचा-यांची सं येची सं थान आकृ तीबंधात वाढ करणे बाबत शासन मा यता यावी लागेल.
१२) सदर णवािहकांवर िनयं ण ठे वणे करीता वाहनांम ये कॅ मे-यासह जीपीआरएस िस टीम बसवावी
लागेल. तसेच इतर अनश
ु ंिगक साधन सामु ी सं थानचे सीसीटी ही िवभागामाफत उपल ध क न यांचे दैनिं दन
िनयं ण व दु ती देखभाल सीसीटी ही िवभागामाफत करावी लागेल.
उपरो बाबी िवचारात घेता सदर णवािहका क पाची अमं लबजावणी करणे अ यवहाय आहे, असे
शासनाचे मत आहे.
तथािप या वयंसवे ी सं था / ट यांना णवािहका ावया या आहेत, यांचे िनकष / िनयमावली
िनि त क न यानसु ार यांचेकडून िवहीत नमु यात अज मागवनु या सं था िनि त क न यांना ठरावीक र कम
अनदु ान हणनु देवनु या र कमेतनु यांनी णवािहका खरे दी के यास या णवािहकांची कायदेशीर जबाबदारी
यांची राहील.
सं थान अिधिनयमातील कलम २१ (२) (१) नसु ार पा सं थाचं ी िनवड क न मा.छाननी
सिमती या मा यतेने शासनाला ताव सादर करता येईल. शासन मा यता िमळालेनतं र सबं धीत सं थाना
एकरकमी अनदु ान अटी व शत ं या अिधन राहन देता येईल. यामळ
ु े सं थानवर भिव यात कोणतीही
कायदेिशर जबाबदारी येणार नाही.
मा. यव थापन सिमती या सभेम ये साई णवािहका क पाबाबत वेळोवेळी झाले या सव
िनणयांचे अवलोकन होऊन शासनास पाठवाव या अंितम तवाचा मसदु ा िनि त क न िनणय होणे
बाबतचा ताव िद.२६/०७/२०१८ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात आला होता.
िद.२६/०७/२०१८ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .२० िनणय .४८० नसु ार,
सिव तर चचा होऊन, ततु करणी खालील माणे िनणय घे यात आले.
१)
५०० णवािहकांचा क प मा यतेसाठी मा.छाननी सिमतीचे िशफारशीने शासनाकडे फे र ताव
पाठिव यात यावा.
२)
याकामी सं थानने पा सेवाभावी सं थाना येक पये ५ (पाच) लाख उपल ध क न ावेत,
उवरीत र कम सबं धीत सं थेने ावी.
३)
संबधीत सं थेशी करारनामा क न घे यात यावा.
४)
णवाहीके साठी मिहं ा अॅ ड मिहं ा कंपनीचे BS-VI हे मॉडेल िनि त करणेत यावे.
५)
येक णवाहीके स GPS System बसवनु घे यात यावी.
६)
णवाहीके या न दणी व िव याची जबाबदारी संबधीत सं थेची राहील.
७)
णवाहीके वर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था याचं े सौज याने ी साई शता दी णवाहीका
असे नमदु करणयात
् यावे.
उपरो त िनणयानसु ार, सदर फे र तावास मा यता िमळणेस बाबतचा ताव िद.२२/०८/२०१८ चे
मा.छाननी सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात आला होता.
यानसु ार, िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतीचे िवषय .०६, िनणय .४० नसु ार,
यावर सिव तर चचा होऊन, िवषय नं.६ वर शासक य अडचणी पािह यानतं र पढु े येणा या अडचणी व
कायदेशीर बाबी ल ात घेता, िशड सं थानतफ अथसहा य हणनू महारा ातील न दणीकृ त येक एक या
माणे ५०० सामाजीक सं थाना (मबंु ई सावजिनक सं था कायदा १९५० िकंवा सोसायटी रिज ेशन ॲ ट
१८६० नसु ार नोदणीकृ त) येक णवािहकासाठी सं थानतफ .५.०० ल कायम व पी अनदु ान हणनू
दे यात यावी. अशी र कम सदर सं थेला न देता मागणी करणा या सं थेने मिहं ा ॲ ड मिहं ा कंपनीकडे
आगाऊ र कम (५ ल वजा क न) भरावी व कागदोप ी पतु ता करावी अशी र कम यांनी भर यानतं र
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सं थानतफ .५ ल अनदु ान पर पर िडलरला / कंपनीला दे यात यावे. णवािहके ची मालक ही वयंसेवी
सं थेची राहील. मा यांना सं थान या नावाने हमीप ावे लागेल, क ते सदर णवािहका िवकणार नाही
व सव कायवाही सं थानचे िनयमा माणे करतील, सदर छाननी सिमतीची िशफारस यव थापन सिमती पढु े
ठे वनू तदनंतर शासनाकडे पाठवावी, असे ठरले.
तावः- ०१) िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतीचे िवषय .०६, िनणय .४०
नसु ार, ५०० णवािहकानं ा येक .५ ल या माणे अनदु ान देणे करीता .२५ कोटी येणारे खचास
मा यता िमळणेस.
०२) मा.छाननी सिमतीने िशफारस के लेनसु ार सदर तावास मा यता िमळणे कामी व यानंतर िवधी व याय
िवभाग, महारा शासन यांचेकडे मा यता िमळणेस सादर करणे कामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५४९ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२२/०८/२०१८ चे मा.छाननी सिमतीचे सभेतील िवषय .०६, िनणय .४०
नसु ार, ५०० णवािहकानं ा येक .५ ल या माणे अनदु ान देणे करीता .२५ कोटी येणारे खचास
मा यता दे यात आली. तसेच सदरचा ताव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडे मा यतेसाठी
पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क,वाहन िवभाग/मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
Trademark व Copy Right रिज टेशन संदभात ॲङ शांत माळी यांनी Copy Right Office, Delhi येथे
सनु ावणीकामी उपि थत राहणेकरीता मागणी के ले या खचाचे रकमेवर िनणय घेणबे ाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-कलम१७ (१) भ तगणांना आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:-िद.१२.०३.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .७४.
ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२.०३.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .७४ अ वये
सं थानचे अिधकृ त वेबसाईट सदं भात Trademark व Copy Right रिज ेशन करणेकामी Cyber Crime
े ातील नामवतं अॅड. शातं माळी (Cyber Crime/Law, Cyber Security, Privacy Law, Financial
Crime & IPR Specialist) मबंु ई उ च यायालय, मबंु ई याच
े डून क न घेणक
े ामी यांना उपरो त सदं भ
ं क
.०१ अ वये कायादेश देणते आलेला आहे.
उपरो त कायादेशानसु ार पढु ील माणे सं थानचे नाव, वेबसाईट, बोधिच ह व काशने इ याद चे
Copy Right व Trademark सदं भात कायवाही करणेस कळिवणेत आलेले आहे.
Sr
No
1
2
3
4
5
6
7

Nature of Work
Trust Name Word mark
Website Copyright:
Shrisaibabasansthan.org
Online.sai.org.in
Sansthan, ITI, Hospital Logo
Books and Photo
Shraddha Saburi Slogan
Function of Sansthan
Aarti of ShriSaibaba

Unit
Legal
Qty Amount
Rate
Charges
3500 2
7000
4000
4000 2

8000

8000

3500
500
3500
5000
500

7000
62500
3500
15000
2000

4000
39000
2000
8700
1000

2
125
1
3
4

Total Charges
11,000
16,000

11,000
1,01,500
5,500
23,700
3,000
1,71,700 + Tax
In Words One Lacks Seventy One thousand Seven Hundred + Taxes as Applicable
उपरो त त याम ये नमदु के ले माणे अदा करावयाची र कम पये १,७१,७००/- + टॅ स अॅड. शातं
माळी यानं ा आगाऊ व पात अदा करणेत आलेली आहे. ी शातं माळी यांनी याकामी एकुण ५ ेडमाक, ९
वड माक व ६२ कॉपीराईटसाठी Copyright Office, Government of India येथे न दणी के लेली आहे.
आजिमतीस यापैक एकूण१३पु तकाच
ं े Copyright Certificate ची कॅ न कॉपी ई-मेल ारे इकडील िवभागास
ा त झाली आहे.
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सदं भ .०२ अ वये, Copyright office Delhi यांचे कडून अॅड. शातं माळी यानं ा एकूण ०७
पु तकां या ( ी साईनाथ थवन मिं जरी (क नड), ी साईच र (िसधं ीअरबी), ी साईिललामृत (मराठी), ी
साईनाथ थवनमिं जरी (गजु राथी), ी साईच र (इिं लश), ी साईच र (उद),ू ी साई ा याय (अ याय-११))
Copyright सदं भातील सनु ावणीकामी Registrar of Copyrights यांचे िद ली येथील कायालयात
िद.३०ऑग ट, २०१८ रोजी उपि थत राहणेकामी पाठिवणेत आले या नोटीसां या तीइकडील िवभागास ा त
झाले या आहेत.
संदभ .०३ अ वये अॅड. शांत माळी यांचे कडून ा त झाले या ई-मेल ारे यांनी सदर सनु ावणी
कामी Copy right office, Delhi येथे उपि थत राहणेकरीता र कम पये ८०,०००/- व वास खचासाठी
र कम पये२०,०००/-असे एकूण र कम पये १,००,०००/-मा खच एकावेळे या सनु ावणीकामी कळिवला
आहे. तसेच सदरचे ई-मेलम ये यांनी र कम लवकरात लवकर ा सफर करणे संदभात नमदु के ले असनू सदर
रकमेचा यांना याकामी याअगोदर अदा के ले या रकमेम ये समावेश नाही असेही नमदु के लेले आहे.
परंतू अॅड. शांत माळी यांना संदभ .०१ अ वये दे यात आले या कायादेशा म ये नमदु
कायवाहीसाठी र कम पये १,७१,७००/-+कर याम ये Copy Right व Trademark ि येसाठी आव यक
असले या सव रकमेचा समावेश आहे, असे नमदु करणेत आलेले आहे. सबब, अॅड. शांत माळी यांनी मागणी
के ले माणे याकामी एका सनु ावणीसाठी र कम पये१,००,०००/- यांना अदा करणे यो य वाटत नाही.
उपरो त माणे Copy Right व Trademark याबाबतची उवरीत कायवाही लवकरात लवकर
होणे या टीने यासंदभात आजपावेतो झालेली व तावीत कायवाही तसेच Copyright office, Delhi येथे
सनु ावणीसाठी उपि थत राहणे करीता यांनी कळिवले या र कम पये १,००,०००/- चे खचाबाबत चचाकरणे
कामीअॅड. शातं माळी यांना मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमदु के ले माणे Copy Right व Trademark याबाबतची उवरीत कायवाही
लवकरात लवकर होणे या टीने यासंदभात आजपावेतो झालेली व तावीत कायवाही तसेच याकामी यांना
कायादेशा माणे अदा करणेत आलेली र कम िह सवसमावेशक अस याचे कायादेशामधे नमदु अस याने
Copyright office, Delhi येथे एका सनु ावणीसाठी उपि थत राहणेकरीता यांनी िद.१४.०८.२०१८ रोजीचे ईमेल ारे कळिवले या र कम पये १,००,०००/- चे खचाबाबत चचाकरणे कामी अॅड. शांत माळी यांना
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवणेस मा यता असावी,िह न िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम/ठरावयानसु ार छानणी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक इ. छानणी
क न अनमु ान :- शासक य व तािं क
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- Copy Right व Trademark याबाबतची उवरीत कायवाही
लवकरात लवकर होणे या टीने यासदं भात आजपावेतो झालेली व तावीत कायवाही तसेच याकामी यांना
कायादेशा माणे अदा करणेत आलेली र कम िह सवसमावेशक अस याचे कायादेशामधे नमदु अस याने
Copyright office, Delhi येथे एका सनु ावणीसाठी उपि थत राहणेकरीता यांनी िद.१४.०८.२०१८ रोजीचे ईमेल ारे कळिवले या र कम पये १,००,०००/- चे खचाबाबत चचाकरणे कामी अॅड. शातं माळी यांना
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर बोलिवणे कामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
ताव:- Copy Right व Trademark बाबतची उवरीत कायवाही लवकरात लवकर होणे या टीने
यासंदभात आजपावेतो झालेली व तावीत कायवाही तसेच याकामी यांना कायादेशा माणे अदा करणेत
आलेली र कम िह सवसमावेशक अस याचे कायादेशामधे नमदु अस याने Copyright office, Delhi येथे
एका सनु ावणीसाठी उपि थत राहणेकरीता यांनी िद. १४.०८.२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे कळिवले या र कम पये
१,००,०००/- चे खचाबाबत िनणय घेणे तव, चचाकरणे कामी अॅड. शांत माळी यांना मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर बोलिवणे कामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .५५० यावर सिव तर चचा होऊन, Trademark व Copy Right रिज टेशन संदभात ॲङ शांत माळी यांना
कायादेशा माणे र कम .१,७१,७००/-+ टॅ स अॅड. शांत माळी यांना आगाऊ व पात अदा करणेत आलेली
आहे.
अॅड. शांत माळी यांचे कडून ा त झाले या ई-मेल ारे यांनी सदर सनु ावणी कामी Copy right
office, Delhi येथे उपि थत राहणेकरीता र कम पये ८०,०००/- व वास खचासाठी रक्कम पये२०,०००/असे एकूण र कम पये १,००,०००/-मा खच एका वेळे या सुनावणीकामी कळिवला आहे. तो संयु क वाटत
नाही असे सव सिमती सद यांचे मत झाले. याबाबत सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी अॅड. शांत
माळी यांचेशी चचा करावी यानंतर तुत िवषयाबाबत िनणय यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१६

मे.के पीएमजी, मबंु ई यांचेकडून िद.२०.०७.२०१८ रोजीचे ा झालेले यांचे िबलाची र कम .९,६३,६६०/अदा होणे या प ावर िनणय घेणबे ाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- कलम१७(१)भ गणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:-०१. िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३२९, ०२.
िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२, ०३. िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९,
०४.िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१८.
ा तािवक :-मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३२९ नसु ार
साईटेक क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या महारा शासनाचे मािहती तं ानसचं ालनालय िवभागाचे
अ यादेशातील अिधकृ त क स टं सी कंपनीकडुन अिं तम करणेस मा यता दे यात आलेली आहे.मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२ अ वये,याकामी M/s. KPMG Advisory
Services Private Limited, Mumbaiयांना एक वष कालावधीसाठी जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/२५७५/
२०१६ िद.२३.०८.२०१६ ने कायादेश दे यात आलेला आहे.
मे.के .पी.एम.जी,मंबु ई यांना दे यात आले या कायादेशाम ये एक वष कालावधीत करावया या
कायवाहीचे पाच (५) ट यांम ये िवभागणी करणेत आलेली होती. तसेच, यांना देय असलेली र कम पये
३८,४०,०००/- मा समान चार ह यांम ये अदा करणेत येईल, असे कायादेशाम ये नमदु करणेत आलेले होते.
मे.के .पी.एम.जी,मंबु ई यांचक
े डून आजपावेतो तीन बीले इकडील िवभागास ा त झालेली असनू यापैक दोन
बीलांची र कम पये १९,२०,०००/- मा यांना अदा करणेत आलेली आहे. उपरो त संदभ .०२ नसु ार
मे.के .पी.एम.जी,मंबु ई यांचेकडून ा त झालेले तृतीय तीमाहीचे बील ं . ४०३२८७६, िद.२९.०६.२०१७ अदा
करणेत आलेले नाही. मे.के .पी.एम.जी,मंबु ई यांना देणेत आलेला कायादेश, य ात झालेले काम व अदा
करावयाची र कम याची तपिशलवार मािहती पढु ील माणे आहे.

ताव-

Stage
No
01
02
03

04

05

Stages of the consultancy
services
Current as IS and TO BE
study
DPR Preparation &
Presentation
RFP Preparation &
Finalization
Bid Management (Publish
of RFP to Selection of SI)

Work done

Payment

Completed

As per work
order payment
of
Rs.38,40,000/to be made on
quarterly basis.
M/s
KPMG
submitted
3
invoices, amount
of
2invoices
Rs.19,20,000/among
these
had been paid by
Sansthan.

Completed
Completed

Partialy done
Tender was published but as per
queries received from various
bidders tender did not described
scope clearly. There was no
response to tender even if
publishing of 3 corrigendum &
appropriate extensions.
Project
Management Not Done
(Implementation as per
schedule,
as
per
technology)

मे.के .पी.एम.जी,मंबु ई यांचेकडून ा त उपरो तसंदभ .०३ चे प ा ारे सदर या बीलाची र कम यांना
अदा करणेबाबत यांनी िवनतं ी के लेली आहे.
मे.के .पी.एम.जी,मंबु ई यांना िदले या कायादेशा माणे यांनी ई-िनिवदा ि या राबिवणेकामी
काया वीत क पाचा अ यास, येणा-या अडचणी तसेच भिव यात करावयाचे बदल/सधु ारणा याबाबत अ यास
क न आव यक िनिवदेचा मसदु ा सं थानला सादर के लेला होता. यानसु ार “साईटेक क प-२” साठी ई-िनिवदा
िद.२०.०३.२०१७ ते िद.१९.०४.२०१७ अखेर िस करणेत आलेली होती. परंतू िनिवदेबाबत िविवध

{10} 06.09.2018, Shirdi (SPJ.docx)

30

कंप यांनी उपि थत के ले या शक
ं ाच
ं े माण जा त अस याने सदर ई-िनिवदा ि येअतं गत तीन वेळेस शु ीप क
िस क न, िनिवदा सादर करणेस िद.१२.०७.२०१७ अखेर मदु तवाढ देणते आलेली होती. परंतू सदरचे
कालावधीम ये ई-िनिवदा ि येस परु े सा ितसाद िमळालेला नाही.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५.०७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५५९ अ वये “साईटेक क प
ट पा-२” िनिवदा मा. धान सिचव (मािहती तं ान) मागदशना माणे तयार करणेत यावी,असे िनदश दे यात
आलेले होते. सदर िनदशा वये, “साईटेक क प ट पा-२” िनिवदा ि येिवषयी मागदशन घेणक
े ामी,मा. धान
सिचव याचं े क ाम ये मे.के पीएमजी व सं थानचे आयटी िवभाग यांची संयु त बैठक िद.२२.०९.२०१७ रोजी
आयोजीत करणेत आलेली होती. सदर बैठक म ये मा. धान सिचव यांनी िनिवदा ि येिवषयी
झाले याकायवाहीचा आढावा घेऊन ि येिवषयी काही मागदशक सचु ना के ले या हो या. यानसु ार
मे.के पीएमजी यानं ी “साईटेक क पट पा-०२” िनिवदा ि येिवषयक तपिशलवार मािहतीचे सादरीकरण
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.०१.२०१८ रोजीचे सभेसमोर के लेले आहे.
सदरह सादरीकरण पाहन असे ठरले क , मे. के पीएमजी यांनी सादरीकरणाचे अनषु ंगाने निवन डीपीआर
व टडर तयार क न, याचा अहवाल सभेसमोर सादर करावा. यानतं र मे. के पीएमजी यांचे उवरीत बील अदा
करणेत यावे. तसेच मे. के पीएमजी यांची मदु त सपं ु टात आलेली असलयाम
् ळ
ु े सदरह ई-िनिवदा ि या पणु
होऊन,“साईटेक क पट पा-०२”साठी निवन कंपनीची नेमणक
ु होईपयत यांना मदु तवाढ दे यात यावी.
“साईटेक क पट पा-०२”साठी हाडवेअर,OFCके बल, टॅली िस टीम इटं ी ेशन, आव यक तेथे ईआरपी
ओरॅ कल सॉ टवेअर असा कमी खचाचा क प अहवाल तयार करावा. सदर क प अहवालास शासना या
मािहती तं ान िवभागाची मा यता घे यात यावी व यानतं र िनिवदा ि या सु करणेत यावी.
मे.के पीएमजी यांना ई-िनिवदा ि येिवषयी चचा करणेकरीता मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०७.०३.२०१८ रोजीचे सभेम ये बोलिवणेत आलेले होते. यावेळी सिव तर चचअतं ी मे.के पीएमजी यानं ा
क प अहवालाम ये असले या टु ी दु त क न सधु ारीत क प अहवाल व िनिवदा मसदु ा लवकरात लवकर
सादर करणेबाबत कळिवणेत आलेले होते.
मे.के पीएमजी यांनी सादर के ले या क प अहवालाम ये Oracle Licensesचे तफावतीबाबत प ट
उ लेख के लेला नस याचे आढळून आ याने मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये नाराजी य त करणेत आली
होती, व याबाबत यांना वेळोवेळी झाले या चचचया
् दर यान अवगतही करणेत आलेले होते.
मे.के पीएमजी याचं ेकडून ा त झाले या उपरो त सदं भ य प ाम ये Oracle Licensesचे
तफावतीबाबत पढु ील माणे नमदु के लेले आहे. “Oracle Databaseसाठी Standard Editionखरे दी करणेत
आलेले आहे, परंतू य ात Enterprise Editionचा वापर होत आहे. तसेच Golden Gateचे 13Licenseची
आव यकता असताना य ात 04 Licenseखरे दी करणेत आलेले आहेत. वापरात असले या सव License
चे AMCएि ल-२०१७ पासनू भरणे बाक आहे. तसेच सदरची तफावत शोधणे हे यांना देणते आले या
कायादेशा माणे कामाचा भाग नाही असे कळिवलेले आहे. सदरची तफावत य ात णाली िवकसीत करणारी
सं था अथवा Oracleयांनाच मािहत असू शकते, असेही प ाम ये नमदु के लेले आहे. याबाबत यांना इ छूक
िनिवदाधारकाकडून मािहती िमळालेनंतर यांनी सं थानला वरीत अवगत के लयाचे
् प ाम ये नमदु के लेले आहे.”
मे.के पीएमजी यांना दे यात आले या कायादेशा माणे पिहले तीन ट याचे कामकाज (Current as IS
and TO BE study, DPR Preparation & Presentation, RFP Preparation & Finalization)पणु
झालेले आहे. ट पा ं . ०४ (Bid Management (Publish of RFP to Selection of SI)) अतं गत िस
करणेत आले या ई-िनिवदेिवषयी िविवध कंप यांकडून फार मोठ्या माणात शंका ा त झा याने ि येअतं गत
तीन वेळेस शु ीप क िस करणेत येऊन, सरु वातीस िद.२०.०३.२०१७ ते िद.१९.०४.२०१७ अखेर िस
करणेत आले या ई-िनिवदा ि येस िद.१२.०७.२०१७ अखेर मदु तवाढ देणते आलेली होती. सदरचे
कालावधीत ई-िनिवदा ि येस कंप यांकडून ितसाद िमळालेला नस याने, ट पा ं . ०४ ची कायवाही पणु
झालेली नाही. सबब, कायादेशातील ट पा ं . ०५ चे कायवाहीस सु वातही झालेली नाही. उपरो त नमदु
के ले माणे मे.के पीएमजी यांना दे यात आले या कायादेशा माणे एकुण र कम . ३८,४०,०००/- पैक र कम .
१९,२०,०००/- अदा करणेत आलेली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
ं . २७५ अ वये मे.टाटा स स यांनी तयारी दशिवले माणे क पाअतं गतची काय णालीबाबतची कायवाही
यांचेमाफत मोफत व पात क न घेणसे मा यता दे यात आलेली आहे. सदर िनणया वये मे.टाटा स स
यांचमे ाफत M/s.Tata Consultancy Services यांनी य कायवाहीस सु वात के लेली आहे. सबब,
मे.के पीएमजी यांना दे यात आले या कायादेशातील ट पा ं . ०४ व ०५ माणेची कायवाही करणेची
आव यकता भासणार नाही.
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उपरो त नमदु के ले माणे मे.के पीएमजी, मबंु ई यानं ा दे यात आले या कायादेशा माणे एकुण पाच
ट यांपैक थम ०३ ट यांची कायवाही पणु व ट पा ं . ०४ ची कायवाही अश
ं त: पणु झालेली असनू ट पा ं .
०५ कायवाही झालेली नाही. यांना आजपावेतो एकुण र कम . ३८,४०,०००/- पैक र कम .
१९,२०,०००/- अदा करणेत आलेली आहे. कायादेशात नमदु कायवाही पणु न झा याने मे.के पीएमजी, मबंु ई
यांचेकडून िद.२९.०६.२०१७ रोजीचे ा त झालेले तृतीय तीमाहीचे बीलाची र कम पये ९,६३,६६०/- मा
यांना अदा करणे यो य वाटत नाही. सबब, संदभ य प ाम ये मे.के पीएमजी, मंबु ई यानं ी मागणी के ले माणे यांचे
बीलाची र कम यांना अदा होणेबाबत िनणय घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमुद के ले माणे मे.के पीएमजी यांना दे यात आले या कायादेशा माणे “साईटेक
क प-०२” ई-िनिवदेिवषयक कायवाही पणु झालेली नाही, तसेच यांनी याकामी सादर के लेला क प अहवाल
व िनिवदेम ये अनेक टु ी आढळून आले या आहेत. मे.के पीएमजी, मंबु ई यांना आजपावेतो याकामीचे एकुण
र कम . ३८,४०,०००/- पैक र कम . १९,२०,०००/- अदा करणेत आलेली आहे, कायादेशाम ये नमदु
के लेल माणे एकुण ०५ ट यांपैक ०३ ट यांची कायवाही पुण व ट पा ं . ०४ ची कायवाही अश
ं त: पणु
झालेली असनू , ट पा ं . ०५ ची कायवाही झालेली नस याने सदं भ य प ा ारे यांनी मागणी के ले माणे यांचे
बीलाची र कम यांना अदा करणे यो य वाटत नाही, असे न मत आहे. सबब, संदभ य प ाम ये मे.के पीएमजी,
मंबु ई यांनी मागणी के ले माणे यांचे बीलाची र कम यांना अदा होणेबाबत िनणयघेणक
े ामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम / ठराव या नसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान:- आिथक,तांि क व शासक य
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मे.के पीएमजी यांना दे यात आले या कायादेशा माणे “साईटेक
क प-०२” ई-िनिवदेिवषयक कायवाही पणु झालेली नाही, तसेच यांनी याकामी सादर के लेला क प अहवाल
व िनिवदेम ये अनेक टु ी आढळून आले या आहेत. मे.के पीएमजी, मंबु ई यांना आजपावेतो याकामीचे एकुण
र कम . ३८,४०,०००/- पैक र कम . १९,२०,०००/- अदा करणेत आलेली आहे, कायादेशाम ये नमदु
के लेले माणे एकुण ०५ ट यांपैक ०३ ट यांची कायवाही पुण व ट पा ं . ०४ ची कायवाही अश
ं त: पणु
झालेली असनू , ट पा ं . ०५ ची कायवाही झालेली नाही. सबब, सदं भ य प ा ारे यांनी मागणी के ले माणे
यांचे बीलाची र कम यांना अदा करणे यो य वाटत नाही, असे न मत आहे.
ताव: मे.के पीएमजी, मबंु ई यानं ी िद.२०.०७.२०१७ रोजीचे प ा ारे मागणी के ले माणे यांचे
िद.२९.०६.२०१७ चे बीलाची र कम . ९,६३,६६०/- यांना अदा होणेबाबत िनणय घेणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .५५१ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.के पीएमजी यांना दे यात आले या कायादेशाम ये नमदु के ले माणे एकुण ०५
ट यांपैक ०३ ट याचं ी कायवाही पणु व ट पा ं . ०४ ची कायवाही अश
ं त: पणु झालेली असनू , ट पा ं . ०५
ची कायवाही झालेली नाही. यामळ
ु े करारना यातील ट या माणे रािहलेले काम व अदा करावयाची र कम
याबाबत सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी तपासनू याबाबत अिभ ाय ावेत. यानतं र सिमतीने िनणय
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक (सन २०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे औषधे,
सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दीस व र कम .५७,६२,०२,५१७/- चे खचास
शासक य मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनिं दन वापरासाठी सन २०१८-१९ या
वषाकरीता लागणा-या औषधे, सिजकल सािह य, लॅब- लड बँक के मीक स, -िकरण, िस.टी. कॅ न,
एम.आर.आय. िफ स, डटल मटेरीयल, मलम, आयवु दीक औषधे, कॅ थलॅब व काड याक ओ.टी. मटेरीयल,
यरु ो ओ.टी. मटेरीयल, आय ले सेस इ यादी खरे दीकामी ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयात सभा
बोलिव यात येऊन Specification िनि त कर यात येऊन िद.०२/०४/२०१८ रोजीचे प रप का वये दो ही
णालयातील वॉड/िवभाग मख
ु यांना गतवषाची मागणी के ले या औषधांची यादी दे यात आली होती. यास
अनसु न एकही वॉड/िवभागाची मागणी ा त न झा याने िद.१०/०५/२०१८ अ वये मरणप .०१ अ वये फे र
मागणी िमळणेकामी तगादा कर यात आला होता. यानसु ार काही वॉड / िवभागानं ी मागणी सादर के ली होती,
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परंतु याम ये देखील काही वॉड/िवभागाची मागणी ा त न झा याने उवरीत वॉड/िवभागानं ा िद.११/०६/२०१८
अ वये मरणप .०२ अ वये फे र मागणी िमळणेकामी तगादा कर यात आला. तसेच िद.१८/०६/२०१८
अ वये साईनाथ सब टोअर िवभागास मरणप .०३ अ वये ी साईनाथ णालयातील सव वॉड/िवभागाचं ी
मागणी एकि त क न वािषक मागणी देणबे ाबत तगादा कर यात आला होता. यानसु ार साईनाथ सब टोअर
िवभागाने िद.३०/०६/२०१८ रोजी सव वॉड / िवभागांची मागणी एकि त क न िदलेली आहे. तसेच ी साईबाबा
हॉि पटलमधील कॅ थलॅब िवभागाची मागणी िद.२४/०७/२०१८ रोजी ा त झालेली आहे. हणजेच खरे दी
िवभागाने िद.०२/०४/२०१८ रोजीचे प रप का वये वािषक मागणी के लेली आहे, परंतु ३-४ मिह यांचा
कालावधी मागणी ा त हो यासाठी लागलेला आहे.
खरे दी िवभागाने टोअर िवभागातील वेगवेगळया कार या हेड असणा-या फामािस टकडून वािषक
मागणीकामी दैनिं दन खपाचा िवचार क न मागील िदड वषा या औषधे / सिजकल सािह या या वापराव न
वािषक मागणी ठरिव यात आलेली आहे. याम ये यांनी के ले या मागणीनसु ार व या औषधांची णालयात
आव यकता आहे, अशा औषधांची मागणी के लेली आहे, तर काही औषधांची मागणी गतवषातील खपाचा
अनभु व / िश लक असलेला साठा यांचा िवचार क न तसेच डॉ टरांनी सचु िव या माणे नवीन औषधे /
सिजकल सािह य इ याद चा यादीत समावेश कर यात आलेला आहे. अशा कारे सव बाब चा िवचार क न
के ले या मागणीचा थोड यात गोषवारा पढु ील माणेअ.नं.

तपिशल

१
२
३
४
५
६
७
८

गोळया (Tablet)
इजं े शन व आय. ही. यडु ् स (Injection & I.V.Fluids)
िल वीड ओर स (Syrup)
मलम (Ointment)
आय, इअर व नोझल ा स (Drops)
डटल मटेरीयल (Dental Material)
-िकरण, िस.टी. कॅ न, एमआरआय िफ स व इतर सािह य
लॅब के मीक स ( ी साईनाथ णालय, ी साईबाबा हॉि पटल,
लड बँक)
Miscellaneous (इतर िकरकाळ सािह य)
ओ.टी. आिण इतर सिजकल मटेरीयल
कॅ थलॅब, काड याक ओ.टी. व पर यजु नी ट मटेरीयल व सिजकल सािह य
डायलेसीस यनु ीट
यरु ो ऑपरे शन िथएटर िवभाग सिजकल सािह य
आयवु दीक औषधे
कॅ टगट अॅ ड सचु स मटेरीयल
( ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव ओ.टी.)
On Consignment Basis Items (Stent / Valve / Balloon /
Pacemaker / Devices / Ortho & Neuro Surgery Items etc.)
एकुण र कम .पणु ािकत एकूण र कम - .

९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

अ. तपिशल
न.ं

सन २०१८-१९ करीता मागणी माणे
अदं ाजे खच .
47821627.56
82812739.87
3157248.23
717197.27
1299801.79
650145.63
45409781.14
70042924.51
4121875.85
60063721.64
84054211.10
2471402.86
1940067.73
14152821.69
57486949.62
100000000.00
57,62,02,516.50
57,62,02,517.00

सदरची मागणी तयार करताना पढु ील बाबी िवचारात घे यात आले या आहेत०१) दो ही णालयात वाढ झालेली णांची सं या, श ि यांची सं या इ यादीचा तपिशल खालील माणेी साईनाथ णालयातील अतं ण व बाहय णांची सं या-

सन 2008
- 2009
(01.04.0
8
ते
31.03.09

सन 2009
-2010
(01.04.0
9
ते
31.03.10

सन 2010
- 2011
(01.04.10
ते
31.03.11)

सन 2011
- 2012
(01.04.11
ते
31.03.12)

सन 2012
- 2013
(01.04.1
2
ते
31.03.1
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सन 2013
- 2014
(01.04.1
3
ते
31.03.1

सन 2014
- 2015
(01.04.1
4
ते
31.03.1

सन 2015 2016
(01.04.15
ते
31.03.16)

सन
20172018
(01.04.1
7
ते

33

०
१
०
२

अतं ण
सं या
बाहय
ण
सं या

)

)

9365

11573

11639

240890

223844

261321

अ.
न.ं

तपिशल

०१

कॅ थलॅब
ोिसजर
दय
श ि या
ऑ थॅलिमक
श ि या
आथ पेडीक
श ि या
जनरल
श ि या
यरु ो
श ि या
यरु ोलॉजी
श ि या
िस.टी. कॅ न
एम.आर.आय
.
2 - िड इको
डायलेसीस
अंत ण
सं या
बाहय ण
सं या
एकुण सं या

०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

3)

4)

5)

31.03.1
8)

11900

15220

14075

12279

8628

15945

260414

303668

298226

297184

213134

341402

ी साईबाबा णालयात कॅ थलॅब ऑपरे शन िथएटर,दो ही काड याक ऑपरे शन िथएटर, जनरल
ऑपरे शन िथएटर, यरु ो ऑपरे शन िथएटर, आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर तसेच िस.टी. कॅ न, एमआरआय,२-डी
इको, डायलेसीस हे िवभाग सु होऊन जवळजवळ १०-१२ वष झालेले आहेत. तेथे आतापयत
झाले याश ि याचं ा / तपास यांचा तपिशल खालील माणेसन
2008 2009
(01.04
.08 ते
31.03.
09)
4616

सन 2009 2010
(01.04.09
ते
31.03.10)

सन
2011 2012
(01.04.
11 ते
31.03.1
2)
7332

सन 2012
- 2013
(01.04.1
2
ते
31.03.1
3)

सन 2013
- 2014
(01.04.1
3
ते
31.03.1
4)

सन 2014
- 2015
(01.04.1
4
ते
31.03.1
5)

सन 2015 2016
(01.04.15
ते
31.03.16)

सन 2017 2018
(01.04.17
ते
31.03.18)

4922

सन
2010 2011
(01.04.1
0
ते
31.03.11
)
5482

9254

9805

5915

4577

5530

721

1023

1216

1491

1579

1700

1716

1665

1380

289

542

699

710

728

763

817

925

1030

936

548

1134

817

1535

1664

2249

2221

1984

1565

1036

1235

253

489

571

611

586

337

383

565

680

328

397

440

548

570

615

643

556

552

8091
7943

8024
8777

9995
10060

9656
15596

9546
13050

8780
13317

7827
13244

7851
12084

8887
16194

6402
1777
11147

6785
1850
12689

8793
1960
13489

11960
2078
15533

14113
2516
17266

16591
2337
17226

15692
2611
12792

14971
2162
11033

16517
2900
13267

66543

73068

102478

130105

147147

153034

146526

127668

162927

10989
0

120986

150213

189153

207940

226756

209850

184716

224293

ी साईनाथ णालयात थलांतर

िवभागाचे अिभ ाय - ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात खालील सव बाब चा िवचार करता
णां या सं येत मोठया माणात वाढ झा यामळ
ु े औषधे / सिजकल सािह यांचा सु दा खप वाढणार आहे.
१)
िद.०१/०१/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ या कालावधीतील झालेला खप, स या औषध भांडारात
असलेला औषध साठा, याचा होणारा खप तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील णाचं ी सं या
देखील िदवसिदवस वाढू शकते.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार सं थानम ये कं ाटी प दतीने ५ वष पणु झालेले कमचारी व
यांचेवरील अवलिं बत याचं ेसाठी णसेवा पणु पणे मोफत करणेत आलेली आहे तर या कं ाटी कमचा-यांना ५
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वष पणु झालेली नाहीत असे कमचारी व यांचेवरील अवलंिबत याच
ं ेसाठीिविश ट र कमेपयत उपल ध
असलेली औषधे व सिु वधा देणबे ाबत िनणय झालेला आहे व याची अमं लबजावणी देखील चालू झालेली आहे.
यामळ
ु े णांसाठी लागणा-या औषधांम ये वाढ सचिव
ु यात आलेली आहे.
३)
महारा शासनाने िद.१६/११/२०१३ पासनू सु के ले या जीवनदायी आरो य योजना, राजीव गाधं ी
आरो य योजना तसेच स याचे महा मा फुले आरो य योजनेअतं गत ी साईबाबा णालयात होणा-या श ि या
करा या लागतात व याम ये णांना अॅडिमट आहे तोपयत व िडसचाज िद यानतं र पुढील १० िदवसांची औषधे
मोफत ावी लागतात. तसेच पढु ील तपासणीसाठी ण आ यानंतर यास ३ मिहने औषधे मोफत ावी
लागतात. यामळ
ु े देखील औषधाचं े मागणीत खपू च वाढ झालेली आहे. यासाठी देखील अदं ाजे णाचं ी सं या
िवचारात ध न अदं ाजे औषधे मागणी के लेली आहे. सदर मागणी य आले या णानसु ार कमी जा त होऊ
शकते.
४)
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा, माय ोबायोलॉजी, िह टोपॅथोलॉजी इ यादी
िवभागासाठी लागणारे के िमक स यांचा गतवषाचा झालेला खप,महा मा फुले जन आरो य योजने अतं गत
णां या तपास या इ यादी ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात वाढणारी सभं ा य णांची सं या यांचा
िवचार क न मागणी सचु िवलेली आहे.
५)
दो ही णालयाम ये होणारी िविवध कारची िशिबरे , सं थानतफ राबिवले जाणारे इतर उप म,
महामागावरील अपघात इ यादीमळ
ु े वाढणारी गद व महा मा फुले जन आरो य योजने अतं गत दाखल होणारे
वाढ या णांची सं या (उदा. िकडनी टोन िशिबरे , उ सव, काड याक वकशॉप, आ याि मक िशिबरे , पालखी
सोहळा इ यादी).
६)
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालय िमळून १३ ऑपरे शन िथएटर कायाि वत आहेत. सदरचे
िथएटरम ये होणा-या िविवध कार या श ि या व यासाठी लागणारे सिजकल सािह य इ यादीचा िवचार
कर यात आलेला आहे. ी साईनाथ णालयात िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर १०१३९ तर
ी साईबाबा णालयात िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ या कालावधीत १०५११ इत या श ि या
झाले या आहेत.
७)
िविवध कारचे टे ट, हा व, बलून, पेसमेकर इ यादी महागडी सािह य ही On Consignment
Basis वर खरे दी करणेबाबत तािवत के लेले आहे. ते सािह य णांना वापर यानतं र परु वठा धारकांचे बील
अदा करत असतो. यासाठी दरमहा गतवषाचा अनभु व िवचारात घेऊन अदं ाजे र कमेची तरतूद के लेली आहे.
मागील वषा या टडरम ये खरे दी िनयमानसु ार सव Product हे िन नतम दराने घे यात आलेले होते. य ात
बघता सदरचे दर हे बाक या कंपनीचे दरापे ा ब-याच िठकाणी िन यानी कमी आहे. यामळ
ु े सोबत या त यात
औषधाचं ी र कम धरतानं ा गतवषातील मजं रू दराने सं थानने जी औषधे खरेदी के लेले आहे या दरावर १० ट के
साधारणता दर वाढ करणे आव यकतेनसु ार वाढ क न व या Product करीता दर ा त झालेले नाहीत या
Productकरीता ऑनलाईन स याचे बाजारभावा माणे दर घेऊन के वळ िहशोबासाठी अदं ाजे दर धरणेत आलेले
आहे. य ात िनिवदेम ये ा त होणारे दर हे हयापे ा वेगळे ये याची श यता आहे. स या औषधांचे बाबतीत
Branded औषधे जरी खरे दी करावयाचे ठरले तरी यां या उ पादीत कंप याचा िवचार करता यांचे कमीत कमी
५० ते ६० Brand असले या कंप याचे एकाच Content ची औषधे आज बाजारात उपल ध आहे, यांचे खरे दी
िकंमतीचा िवचार करता याम ये बरीच तफावत आढळते. यामळ
ु े औषधे खरे दीकामी जर एखादे कंपनीचे दर
ध न खरे दी के यास आपणास िनिवदे दारे िमळणारे दर व आपले िनिवदासाठी घेतलेले अदं ाजे दर यातील
तफावत पाहता खरे दी ि येस अडथळा येईल यामळ
ु े औषधे खरे दी करता येणार नाही. यामळ
ु े णांची गैरसोय
होऊन हॉि पटलला लागणारे औषधे उपल ध होणार नाही.
यासाठी ा त दर व आपण िनिवदा खचाम ये िदले या दराम ये तफावत येणार हे िवचारात ध नच
खरे दी करावेलागणार आहेत. स या एकच Content असले या औषधां या वेगवेगळया कंप यांचे दर उदाहरणाथ
सादर के लेले असनू ते खालील माणे –
1) Tab. Deplat CV 10 mg –
USV – 84.76
Mankind – 71.25
Sun – 48.00
Intas – 62.00
2) Tb. Telma 20 mg –
USV – 6.93
Aristo – 4.99
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Ezis – 6.93
Mankind – 3.26
Lupin – 6.68
3) Inj. Supacef –
Macledoes – 226.00
Lupin – 226.00
GSK – 260.00
Fountil – 260.00
Glenmark – 349.00
4) NIV Mask –
BMC – 1850.00
Philips – 4000.00
Medical Bulkbag – 2899.00
BMC – 4700.00
Haffrichfer – 6500.00
5) I.V.Set –
Oyster – 8.70
Poly Medicure – 8.70
Romson – 8.97
B.Braun – 15.50
यामळ
ु े औषधे खरे दी करताना अदं ाजे खचाचा िवचार करता येणार नाही.
सन २०१३-१४ या वषाकरीता आव यक असणा-या वािषक औषधे खरे दीकामी मा. उ च
यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाने िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदरचे खरे दीकामी ा त होणा-या
िनिवदांवर अतं ीम िनणय घेणक
े रीता सरकारी सहा.वक ल ी. पी. पी. मोरे , िज हा श यिचक सक, िज हा
आरो य अिधकारी, वै क य सच
ं ालक, वै क य अिध क याच
ं ी सिमती गठीत क न सदर सिमतीने औषधे
खरे दीची ि या पणू करावी असे आदेश पारीत के ले होते, यानसु ार सन २०१३-१४ या वषाकरीता लागणारी
औषधे खरे दी कर यात आलेली आहे.
तसेच सन २०१५-१६ या वषाकरीता आव यक असणा-या वािषक औषधे खरे दीकामी मा.उ च
यायालयाचे औरंगाबाद खडं पीठाने िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे आदेशा वये िनिवदाधारकांकडून िनिवदा
मागिवतांना येक आयटमची MRP मागवनू यानतं र खरे दीची कायवाही करणेस मा यता िमळालेली आहे.
तथािप सन २०१७-१८ म ये औषधे खरे दीकामी कोणतीही किमटी थापन कर यात आलेली न हती.
सन२०१७-१८ चे िनिवदाम ये खरे दी िनयमावलीतील तरतदु ीनसु ार िन न तम दराने खरे दी करणेत आलेली होती,
याम ये हल या ती या कंप यानं ा भाग घेता येऊ नये हणनू ठरािवक Turnover व Standard Certificates
ची मागणी करणेत आलेली होती. यानसु ार या कंप याचा Turnover आप या मागणी माणे नाही व या
कंप यांकडे आप या मागणी माणे Certificatesनाहीत, अशा कंप यांना अपा क नच िन न तम दराने खरे दी
करणेत आलेली होती, परंतु याम ये वापरणा-या डॉ टर यांना पािहजे असले या कंप यांचे औषधे न
िमळा यामळ
ु े खरे दी िवभागाला ब-याच डॉ टरांचा रोष सहन करावा लागलाआहे.
औषधे वेळोवेळी िनयिमत उपल ध होणेचे टीने खालील कायप दत अवलंबिव यात यावी असे न मत आहे१)
महा मा फुले जन आरो य योजनेअतं गत परु िव यात येणा-या औषधांबाबत –
महा मा फुले जन आरो य योजनेअतं गत पेशंटला औषधे / सिजकल सािह य परु िव याची सव वी
जबाबदारी णालयाची अस याने यांना ती औषधे कोण याही प रि थतीत उपल ध क न दयावी लागतात.
कधी-कधी या मटेरीयलचा वािषक औषध खरे दीम ये समावेश नसतो िकंवा तर ते मटेरीयल फे र कोटेशन/
िनिवदा मागवनू खरे दीची कायवाही चालू असते अथवा याचा परु वठाधारकाने वेळेवर परु वठा न के याने तुटवडा
भासतो. अशा वेळी महा मा फुले जन आरो य योजनेअतं गत पेशंटचे नातेवाईक औषधांसाठी व र ठांकडे तथा
वतमान प ा दारे त ार न दिवतात तसेच महा मा फुले योजने या वेबसाईटला देखील त ारी न दिवतात, अशा
त ारी ा त झा यामळ
ु े याआधी काही णालयाम ये सदरह योजनेची मा यता र करणेत आलेली आहे.
यासाठी काही औषधांचा तुटवडा भासू नये हणनू सदर औषधे नजीक या पुरवठा धारकाकडून वाजवी दराने
तातडीने मा.वै िकय सचं ालक यांचे अिधकारात खरेदी क न देता येईल.
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२)

औषधे अितरी त खरे दीबाबत –
नवीन िनयमावलीनसु ार वािषक औषधांचे परु वठा आदेश िद यानतं र पढु ील सहा मिह यातच अित र त
औषधे खरेदी करता येणार आहे. परंतु ब-याच वेळा वािषक औषधे खरे दीचा कालावधी सपं नू पढु ील वािषक
खरे दीस काही तांि क कारणा तव िवलंब लाग याने वािषक औषधाच
ं ी वषाची मागणी सपं ते यासाठी कमीत कमी
एक वषाचा कालावधी पुण होऊन जातो. तसेच िशबीरे व कधी कधी ससं गज य रोगांची लागण झा यामळ
ु े सु दा
वािषक मागणी संपनू अितरी त मागणी करावी लागते. त हावािषक खरे दीकामी मा. यव थापन सिमती सभेने
िदले या र कमे या मंजरू ीतंगत ती औषधे / सिजकल सािह य मंजूर दराने अित र त खरे दीस मंजरू ी िमळावी.
३)
सन २०१८ – २०१९ या वािषक खरेदीसाठी तयार कर यात आले या वािषक मागणीम ये ब-याशा
डॉ टरांनी Branded Company तसेच Specific Company या औषधांची मागणी के ली आहे. यामळ
ु े
Branded औषधेच खरे दी करणेत यावीत.
४)
िशबीरासाठी लागणारे औषधे / सिजकल सािह याबाबत – सं थान दारे िशड प रसरात येवला,
मनमाड, राहरी, वैजापरू व इतर िठकाणी मिहना / दोन मिह यांत ाथिमक तपासणी िशिबराचे आयोजन के ले जाते.
तसेच र तदान िशिबर व यरु ोलॉजी / ऑ थल कॅ पचे आयोजन कर यात येते. यासाठी लागणारे औषधे ही
वािषक मागणीतील औषधांमधनू च परु िव यात येतात. यामळ
ु े सु दा वािषक मागणीवर प रणाम होतो,
त हाअितरी त खरेदीकामी मंजूर बजेट र कमेतून खरे दीस मा यता िमळा यास ते परु िवणे श य होईल व जी
औषधे आप या परु वठा आदेशाम ये नसतील ती औषधे वाजवी दराने तातडीने मा.वै िकय सचं ालक याचं े
अिधकारात खरे दी करता येईल.
५)
संसगज य रोगांचे ादभु ाव वाढ याने पुरिव यात येणा-या औषधांबाबत –
ब-याच वेळा ड य,ु मलेरीया, गोचीड ताप, िचकनगु या, वाईन यु तसेच र तपेशी वाढणे अथवा कमी होणे या
कारचे ससं गज य रोगांचा ादभु ाव वाढ यामळ
ु े पेशंटची वाढती सं या यां या कर यात येणा-या Lab Test
तसेच यांचे उपचारासाठी लागणारे औषधे यांची मागणी वािषक मागणी या दु पट / ित पट असते त हा याकामी
सु दा अित र त खरे दीकामी नवीन खरे दी ि या पणू होईपयत मजं रू बजेट या र कमेतून ती खरे दी कर यास
मा यता असावी तसेच काही मटेरीयल हे वािषक मागणीम ये नसते त हा ते मा. वै क य सचं ालक यांचे
अिधकारात तातडीने वाजवी दराने खरे दी क न देता येईल.
६)
िहमोिफिलया फॅ टर खरे दीकामी मागील तीन वषापासनू िनिवदा ा त न झा याने आपण Factor VIII
हे िहमोिफिलया सोसयटीकडून .१०/- ती यनु ीट माणे खरे दी करत आहोत, तसेच मागील वषात आपणास दर
ा त न झा याने .१०/- ती यनु ीट माणे उपल ध कंपनीचे खरे दीस मा यता िमळालेली आहे, यानसु ार सन
२०१८-१९ म ये जर Factor VIII कामी दर ा त झाले नाही तर ते मागील माणे खरे दीस मा यता असावी.
७)
शासन कर णालीम ये बदल झा यास –
शासन िनयमावलीनसु ार औषधे / सिजकल सािह याकमी कर णालीत वाढ / कमी झा यास याकामी मा. मु य
कायकारी अिधकारी याचं े मजं रू ीने याबाबत परु वठाधारकांना प पाठवनू कर णाली माणे झालेला बदल
अमं लात आणनू या माणे िबले िव त िवभागामाफत अदा कर यात येतील.
८)
सं थान कमचा-यांना तसेच यांचे अवलंिबतांना परु िव यात येणा-या औषधांबाबत –
सं थानचे कायम / कं ाटी कमचारी व यांचे अवलंिबतास आपले टोअर िवभागामाफत लागणारे
औषधे परु िवले जातात. परंत,ु जे औषधे आपणाकडे िश लक नसतात ती औषधे बाहे न िवकत घेऊन वै क य
बील परता या दारे यांना ती र कम परत भेटते. याम ये बाहे न घेतले या औषधांसाठी MRPदर आकारले
जातात. यामळ
ु े जा तीची र कम ावी लागते. याक रता वािषक खरे दीम ये सं थानचे कमचा-यांना लागणा-या
सव औषधांची मागणी कर यात येऊन कमचा-यांना श यतो आपणाकडे असलेले औषधे डॉ टारांनी िलहन
ावीत हणजे सं थान कमचा-यांना औषधांची उपल ध होऊन वै क य बील परतावा देणक
े ामी सं थानचे
आिथक नक
ु सानीचे माण कमी करता येईल.
९)
औषधे वापरणारे डॉ टर/तं यां या िशफारसी वये मागणी कर यात येते, परंतु ब-याच वेळी असा
अनभु व येतो क , सदर िशफारसी के लेले डॉ टर / तं सोडून गे यास ते औषधांचा वापर बंद के ला जातो तसेच
काही औषधांबाबत मागणी वषाचा खप पाहन मागणी के ले जाते य ात चालू वषात या औषधांचा खप
इतका कमी होतो क , ते मटे रयल कधी – कधी मदु तबा सु दा होते अथवा परु वठाधारक परत घेत नाही यामळ
ु े
सं थानचे आिथक नक
ु सान हो याची श यता नाकारता येत नाही. आपणाकडे बरे च परु वठाधारक सं थान खातर
सेवाभावी हणनू दर भरतात परंत,ु यांचे मटे रयल न वापरताच यांना परत के यामळ
ु े यांचे नुकसान होते यामळ
ु े
बरचसे परु वठाधारक आपणाकडे िनिवदा भर यास तयार होत नाही. काही डॉ टर / तं हे Specific कंपनी या
औषधांची मागणी करतात यामळ
ु े सु दा आपणाकडील औषध साठ्यांचा वापर न झा याने ते परु वठाधारकास
परत करावे लागते अथवा परु वठाधारकांने परत न घेत यास ते मुदतबा होऊन सं थानचे आिथक नक
ु सान होते
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त हा सदर कामी सं थानचे डॉ टर / तं यानं ा थमतः औषध भाडं ारमधील असलेला साठ्याच
ं ा वापर करावा
जेणक
े न आपणास परु वठाधारकास औषध परत करणे अथवा औषध मदु तबा ता टाळता येऊन सं थानचे
आिथक नक
ु सान टाळता येईल.
१०) काही परु वठाधारक मटे रयल वेळेत परु वठा न के यामळ
ु े सदर मटे रयल हे सं थान िनयमा माणे इतर
परु वठाधारकांकडून जा तीची र कम अदा क न खरे दी करावे लागते त हा जा तीची र कम यांचे सरु ा
र कमेतून िकंवा चालू िबलामं धनू वसल
ू कर यात येत असते.
११) जर एखादे कंपनीस परु वठा आदेश िदला व या कंपनीने परु वठाकरणेकामी एखा ा नजीक या
िव े तामाफत पुरवठा करणेकामी मा यता घेतली असता कधी कधी सदर कंपनीधारक काही तांि क कारणामळ
ु े
दसु -या िव े यांकडून परु वठा करतो. यासाठी लागणारी मंजरु ी ही मा. कायकारी अिधकारी सो. याचं े मा यतेने
दे यात यावी कारण या दारे सं थानचे कोणतेही आिथक नुकसान होणार नसनू या दारे मटे रअल मागिव यास
अडचण येणार नाही.
१२) ब-याच वेळेस काही मटे रअल हे परु वठा आदेशा या मागणी पे ा जा त ा त होते अथवा काही
मटे रअल हे परु वठा आदेश नसतानाही कंपनीकडून पाठिवले जाते. याबाबत परु वठा धारकांना वारंवार फोन तथा
प क न सु दा पुरवठा धारक परत घेऊन जात नाही कधी-कधी ते मटे रअल आपणाकडे पडून मदु तबा सधु दा
्
होते. याम ये सं थानचा कोणताही सबं ंध नसताना सदर बाबत लेखाप र ण म ये मु ा उठिवला जातो. ते हा सदर
कामी ा त मटे रअल हे जर परु वठाधारकांनी परत नेले नाही तर ते मदु तबा झा यास ते िवहीत प दतीने न ट
कर यास वै क य सचं ालक यांना कायवाही कर यास अिधकार दे यात यावेत.
१३) औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामी मोठया माणात िस दी दे यासाठी बाहेरील रा यातील
वतमान प ात ई-िनिवदेची जािहरात दे यात येऊन ई-िनिवदे दारे खरे दी कर यात यावी.
१४)
Sr.No. Name of Item Head
Quotation Items
Tender Items
1
Ayurvedic
210
2
Miscellaneous
64
3
Neuro OT Material
26
4
Ointment
23
5
Dental
76
6
Drop
34
7
Syrup
50
8
Dialysis
7
3
9
Cardiac & Cathlab Material
338
10
X-ray
11
11
Injection
170
12
Tablet
214
13
Laboratory Material
298
14
OT & Other Surgical Material
457
15
Suture Material
183
16
On Consignment Material
303
Total
490
1977
Total Medicine Purchase Items - 2164
Total On Consignment Items - 303
Total All Item 2467
उपरो त मागणी पाहता अ.नं.१ ते ७ मधील ४८३ आयटम व अ.न.ं ८ मधील ७ आयटम असे एकुण
४९० आयटमकरीता कोटेशन मागणी के लेली आहे. सदर मागणी ही निवन शासन खरे दी िनयमावलीनुसार
.३,००,०००/- पयतचे खरे दीस असणा-या तरतुदीनसु ार कोटेश स मागवनू खरे दी करता येतील. तसेच मागील
वष या अनभु वाव न सदरचे औषधे / सिजकल सािह य आपण ई-िनिवदा दारे मागिव यात आले होते, परंतु
यातील ब-याच या मटेरीयलकरीता ३-४ वेळा ई-िनिवदा ि या राबवनू सु दा सदरचे औषधे / सिजकल
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सािह यासाठी दर ा त झाले न हते आिण सदर औषधे / सिजकल सािह याची खरे दी नझा यामळ
ु े याकाळात
पेशटं ची फारच गैरसोय होऊन डॉ टराच
ं ा तसेच थािनक वृ तप ाचं ा रोष सहन करावा लागला होता. यानतं र
आपण मागील वष सदरचे औषधे / सिजकल सािह य िवहीत प दतीने कोटेश स मागवनू खरे दी क न िदलेले
आहेत. तसेच सदर औषधे / सिजकल सािह यांची वािषक खरे दी िकंमत पाहता िनिवदाधारकांस सु दा िनिवदा फ
व अनामत र कम भरणे श य होत नस याने ई-िनिवदा ि येस आव यक ितसाद िमळत नस याने सदरह
औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामी वारंवार ई-िनिवदा ि या राबवावी लागते.
त हा वरील सव बाब चा िवचार करता आिण हॉि पटलची दैनंिदन गरज पाहता .३,००,०००/लाखापयतचे औषधे / सिजकल सािह याकामी निवन खरे दी िनयमावलीनसु ार कोटेशन मागणी क न खरे दी
करता येईल. यासाठी जा तीत जा त ितसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात सं थानचे संकेत थळावर टाक यात
येईल तसेच जा त खपा या वतमान प ात जािहरात देता येईल आिण जा तीत जा त परु वठाधारकांना ई-मेल तथा
प ा दारे कोटेश स मागणी करता येऊन आपले डॉ टरांना याबाबत मािहती दे यात येऊन यांचेकडे येणा-या
ितिनध ना मािहती देता येईल, तसेच उपरो त त यातील ४९० आयटमकरीता वतं पणे कोटेशन न मागिवता
एकि त कोटेशन मागिव यास व परु वठा आदेश देतेवेळेस एकि त परु वठा आदेश दे यास तािवत के ले आहे.
तसेच Tablet, Injection, OT & Other Material, Cardiac & Cathlab Material,
Laboratory Material, Consignment Material इ यादी पाटसाठी याआधी चांगला ितसाद िमळालेला
असनू याम ये येक परु वठाधारकाकडे या या पाटमधील जा तीत जा त मटेरीयल असते. यामळ
ु े याम ये
१९७७ औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामी ई-िनिवदा करणेबाबत तसेच सदर या ई-िनिवदा येक दोन
पाटसाठी एकावेळेस घे यात येऊन यासाठी ८ िदवसांचे अतं र ठे वनू ई-िनिवदा काढ याचे तािवत करणेत
आलेले आहे.
तसेच कोटेशन मागणी करतेवेळेस या अटी व शत तसेच ई-िनिवदा मागिवतेवेळेस Turnover व
Certificate तसेच अटी व शत अिं तम कर यासाठी संबंिधत किमटीम ये िनणय घेता यईल.
१५) सदर खरेदीम ये औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामीची वतं ई-िनिवदा तर On Consignment
Basis वरील Stent / Valve / Balloon / Pacemaker / Devices इ यादी आयटमची वतं ई-िनिवदा
कर यात यावी. तसेच सन २०१५ पयत On Consignment Material बाबत ा त िनिवदां वये सव
िनिवदाधारकाचं े दर ि वकार यात येऊन यांचे वग करण राजीव गाधं ी पेशटं तथा Paid Patient म ये कर यात
येऊन वापर यात येत होते. हणजेच येक मटेरीयल खरे दीकामी १ पे ा जा त परु वठाधारकानं ा पुरवठा आदेश
दे यात येत होता. यामळ
ु े On Consignment Basis मटेरीयलचा कधीच तटु वडा भासत न हता, तसेच
पेशटं ची गैरसोय टाळता आलेली आहे. परंतु मागील तीन वषात शासन िनयमावली माणे फ त िन न तम
दरधारकाचं े दर ि वका न एकाच परु वठा धारकांस परु वठा आदेश दे यात येतो. याम ये ब-याच वेळा ा त
मटेरीयल म ये सव साईजेस नसतात. तसेच परु वठाधारकांकडून मटेरीयल या उपल धतेबाबत मु ा वारंवार उठतो
तसेच स या एकाच परु वठाधारकासं िदले या परु वठा आदेशामळ
् या साईजेस या उपल धतेमळ
ु े तया
ु े ब-याच
वेळा पेशटं ची गैरसोय होत असनू डॉ टरां या व थािनक वृ तवािह या या रोषांस सामोरे जावे लागते. यामळ
ु े
सव On Consignment Basis मटेरीयल तथा दैनंिदन खरे दीमधील Oxygenator खरे दीकामी कमीत कमी दोन
परु वठाधारकांकडून घे यात यावे व सम माणात वापर याची जबाबदारी ही संबंिधत डॉ टर यांना दे यात यावी
असे मत आहे. यामळ
ु े पेशटं ची गैरसोय व डॉ टरांचा रोष तथा वृ तवािह यामळ
ु े सं थानची बदनामी टाळता
येईल.
१६) बरे चसे लॅब मटेरीयल तथा ओटी.मधील सिजकल सािह य हे आपण पवु खरे दी के ले या कंप या या
मिशनसाठी लागतात व ते पण याच कंपनीचे खरे दी करावे लागते हणजेच यासाठी Monopoly आयटम
हटले तरी चालेल यासाठी फ त एकच िनिवदा ा त होते यामळ
ु े या ा त एकाच िनिवदेचा िवचार होऊन
याची बाजारभावाशी तल
ु ना क नच ते मटेरीयल खरे दी के यास पेशटं ची होणारी गैरसोय टाळता येईल.
१७) सन २०१८-१९ मधील खरे दी ि या ही सन २०१८ म ये पणू होणार असनू याम ये दे यात येणा-या
परु वठा आदेशातील माल पढु ील वषामधील खरे दी ि या पणू होईपयत खरे दी कर यास मा यता असावी.
१८) DMER,Mumbai यांचे कायप दतीनसु ार खरे दीकामी थम िनिवदा िस द क न २१ िदवस
िनिवदाधारकांना ई-िनिवदा भर यासाठी मदु त दे यात येऊन देखील जर तीन पे ा कमी िनिवदाधारकांनी िनिवदा
अपलोड झाले या अस यास एक आठवड्याची मदु तवाढ दे यात यावी आिण तरी देखील तीन पे ा कमी
िनिवदा ा त झा यास पु हा एकदा मदु तवाढ दे यात यावी आिण तरी देखील एकच िनिवदा ा त झाली तर
िवभागाची ( णालयाची) गरज पाहता एकच िनिवदा ा ध न तांि क िनिवदा उघड यात येऊन खरे दीची
कायवाही पणू करता येईल.
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िनणय .५५२

१९) आतापयत या खरेदीतील अनभु वानसु ार असे िनदशनास आले आहे क , औषधे खरे दी या िनिवदेला
आप याला खपु चांगला ितसाद िमळतो, हणजेच मागील सन २०१७-१८ या वािषक खरे दी वेळेस थम ईिनिवदेला १६० पे ा जा त कंप यांनी सहभाग घेतला होता. परंतु टेि नकल म ये ब-याच िनिवदाधारकाच
ं े १ ते २
कागदप कमी अस यामळ
ु े जवळपास ४० िनिवदा बाद ठरिव यात आ या हो या. यामळ
ु े ब-याच आयटमसाठी
३ पे ा कमी िनिवदा िमळा यामळ
ु े फे र ई-िनिवदा मागवा या लाग या. सदरबाबत कागदप ाचं ी पतु ता क न
घेणक
े ामी निवन खरे दी िनयमावलीम ये तरतदु नाही, परंतु यामळ
ु े वारंवार फे र िनिवदा मागवा या लागतात.
याएैवजी आपण DMER व Haffkine याचं े कायप दतीनसु ार कायवाही के यास पिह याच ई-िनिवदेम ये
जा तीत जा त आयटमकरीता परु वठा आदेश देता येतील.याबाबत DMERव Haffkineम ये कर यात येणारी
ि या खालील माणे –
DMERव Haffkine,Mumbai यांचे कायप दतीनसु ार खरे दीकामी िनिवदाधारकांनी ऑनलाईन
िनिवदा भर यानतं र तांि क ऑनलाईन काही द तएैवज (Document) दयावयाचे राही यास व तसेच तांि क
िनिवदा तपासताना ते ल ात आ यास संबंिधत िनिवदाधारकांना दरु वनी दारे िकंवा ई-मेल दारे कळिव यात येते
क , तु ही अपलोड के ले या ऑनलाईन िनिवदेम ये काही द त (Document) िदलेले नाही ते आ हाला पढु ील
सात िदवसात दे याचे करावे सरकारी सु ी (Government) Holiday) वगळता सात िदवसात दे याचे करावे
असे कळिवले जाते व सात िदवसात जे परु वठाधारक उवरीत द त (Document) देतील यांचीच फ त
Commercial Bid उघड यात येईल व जे परु वठाधारक द त (Document) देणार नाहीत यांची िनिवदा अपा
ठरिव यात येईल, असे कळिवले जाते. सं थानने DMERव Haffkine ची कायप दती राबिव यास ब-याच
माणात िनिवदाधारक पा होऊन यां या कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा उघडून वािषक औषधे / सिजकल
सािह याची खरे दी होईल, जेणेक न औषधांअभावी णांची होणारी गैरसोय टाळता येईल. DMERव
Haffkine,Mumbaiचे कायप दतीने अपणु कागदप े मागवनू िनिवदाधारकाची पतु ता क न घेत यास आपणास
जा तीत जा त िनिवदा ा त होऊन शासन िनयमा माणे आपणास लागणा-या तीन िनिवदा धारकांचे दर
िमळतील व यामळ
ु े मटेरीयल खरे दीस मदत होईल.
२०)
ी साईबाबा व ी सादनाथ णालयातील काही डा टर औषधे खरे दी ि या पणु झा◌ा यानंतर
निवन मटेरीयलची मागणी करतात. परंतु खरे दी िनयमावलीनुसार सदरह मटेरीयल ची िकंमत .३,००,०००/- पे ा
कमी िकंवा .३,००,०००/- पे ा जा त अस यास शासन िनयमावलीनसु ार कोटेशन िकंवा िनिवदा मागवनू च
खरे दी कर यात येईल. यामळ
े न
ु े निवन मागणी कमीत कमी दोन ते तीन मिहने अगोदर करावी जेणक
िनयमावलीनसु ार खरे दी करता येईल.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान:१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानसु ार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरेदीसाठी कायप दतीची िनयमावली नसु ार शासन
िनणय . भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४, िद.०१ िडसबर २०१६ अ वये प र छे द ३.२.१/२ –
िनयमपिु तके नसु ार खल
ु ी पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदांचे अदं ािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. संबंिधत िवभागांना
.५ हजार पयत या िकंमती या व तू िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मभु ा दे यात
आली आहे. अशा व तंचु ी एकूण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
ताव- सोबत या त यातील Annual Tender Req. 2018-19 या कॉलमम ये के ले या
मागणीनसु ार औषधे/सिजकल सािह य,के िमक स,िकरकोळ सािह य, ऑपरे शन िथएटरसाठीचे सिजकल सािह य
इ यादी खरे दीकामी अदं ाजे एकूण .५७,६२,०२,५१७/- इतका खच अपेि त आहे. गतवषाचा अनभु व िवचारात
घेता य ात एक वषात होणारा खच यापे ा कमी िकंवा जा त होऊ शकतो.तरी वरील माणे औषधे
खरे दीकामी येणा-या अदं ाजे र कम .५७,६२,०२,५१७/- (अ री .सताव न कोटी बास ठ लाख दोन हजार
पाचशे सतरा मा ) चे खचास तसेच औषधे खरे दीची कायप दत अ.नं. १ ते २० चे तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक (सन २०१८-१९) या
वषाकरीता लागणारे औषधे , सिजकल सािह य व On Consignment Material उपरो ् तावातील अ.न.ं १
ते २० म ये नमदु के ले या कायप दतीनसु ार खरे दी करणेस व याकामी येणा या अदं ाजे र कम
.५७,६२,०२,५१७/- मा चे खचास शासक य मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
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--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईबाबा हॉ पीटल मधील यरु ोसजन व इटं र हशनल काड ओलॉजी ट पदावर वै क य अिधका-यां या
ता परु या व पात के ले या नेमणक
ू चा कालावधी सपं ु ात येत असलेबाबत.
तावअिधिनयम कलम २००४ तरतदु – कलम १३(४) मधील सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-याची नेमणक
ू करता येईल.
परंतु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकंवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबंधानसु ार मजं ूर कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबंधातील अटी-शत . ३ –“सदर पदांवर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची आव यकता व
अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी.” तसेच अट शत .
८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.
शासन िनणय सासिं व-१०१७/१४३२/ . .१५२/का.१६ िद. ०८/०५/२०१८.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ या कलम १३(४) अ वये ा त
अिधकारानसु ार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड संचिलत ी साईबाबा णालयासाठी दयिवकार
त (Interventional Cardiologist) या सवं गातील (वेतन ेणी .१५६००- .३९१०० ेड पे .६६००)
दोन का पिनक पदे ता परु या व पात िनमाण कर यास शासन मा यता दे यात येत आहे. सदर मा यता खालील
अटी व शत ं या अधीन राहन दे यात येत आहे.
अ. सदर पदे िन वळ का पिनक व पातील असनू ी साईबाबा णालया या ३०० खाटां या
सधु ा रत आकृ तीबंधाला शासन मा यता ा त होईपयतच कायरत राहतील.
ब. ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती ारे का पिनक पदावर कंञाटी प दतीने ११ मिह यांसाठी
पाञ दयिवकार त ांची िनयु ती, सिमती िनि त करे ल अशा मानधन अथवा वेतनावर कर यात येईल.
क. सदर पदांवर कंञाटी प दतीने दयिवकार त ांची िनयु ती करताना सदर पदे ही िन वळ का पिनक
व पातील असनू थायी अथवा कायम व पातील नाहीत याची परु े परू क पना िनयु तीस पाञ ठरणा-या
दयिवकार त ानं ा यव थापन सिमती ारे दे यात येईल.
ड. ी साईबाबा णालया या सधु ा रत आकृ तीबधं ाम ये दयिवकार त सवं गात दोन वाढीव पदांचा
समावेश कर यात येईल. माञ सदर शासन िनणया वये िनमाण कर यात आले या का पिनक पदांवर कंञाटी
प दतीने िनयु त कर यात येईल, अशा दयिवकार त ानं ा भिव यात िनमाण कर यात येणा-या कायम / थायी
पदावर िनयु तीसाठी कोणताही दावा करता येणार नाही अथवा अशा दयरोग त ानं ा या पदावर िनयु तीचा
अिधकार असणार नाही या अट चा समावेश िनयु ती आदेशात आिण करारपञात कर यात येईल.
इ. ी साईबाबा हॉि पटल या सधु ा रत आकृ तीबधं ा ारे न याने िनमाण कर यात येतील अशा सव
थायी पदांवर सेवा वेश िनयमातील तरतदु ीनसु ार, िविहत कायप दतीचा अवलंब क नच पाञ दयरोग त ाचं ी
िनयु ती यव थापन सिमतीला करता येईल.
शासन िनणय .सासंिव-१०१७/९८०/ . .१०८/का.१६ िद. २७ जनू २०१८.
१) ी साईबाबा सपु र पेशािलटी णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ता अदा कर याबाबत
यव थापन सिमतीने घेतले या िनणयास काय तर मा यता दे यात येत आहे.
२) ी साईबाबा सपु र पेशािलटी णालया माणे ी साईनाथ णालयांतील डॉ टसना ो साहन
भ ता लागू कर यास मा यता दे यात येत आहे.
३) दो ही णालयातील डॉ टसना ो साहन भ ता अदा कर याबाबतची िनयमावली / अटी व शत
तसेच ो साहन भ याचे दर यव थापन सिमती या मा यतेने िनि त कर यात यावेत.
यव थापन सिमतीचा ठराव .१) मा यव थापन सिमती िद. ०३/०६/२००६ रोजीचे सभेतील िनणय ३२८ (२).
कॅ थलॅब व दय श ञि येकरीता खालील माणे दर िन चीत होऊन वै क य अिधका-यांना ावयाचे
चाजस व सं थानचे चाजस िनि त करणेत आले.
Services
Proposed
Sanctioned by Sub Committee
CATH LAB
Sansthan
DoctorsCharges Sansthan
Doctors
Charges
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Coronary Angiography
6000
1000
6000
1000
Coronary Angioplasty
50000-75000 8000
50000-75000 8000
Renal & Peripheral Angiogr. 6000
1000
7500
750
Renal
&
Peripheral 50000
8000
50000
8000
Angioplasty.
BMV
25000
7500
25000
7500
Permanent
Pacemaker 1250002000
1250002000
Charges
200000
200000
Temporary Pacing
4000
500
4000
500
CVTS
CABG
80000
8000
60000
8000
Single Valve Replacement
100000
12000
100000
12000
Double Valve Replacement 150000
18000
150000
18000
ASD/VSD/TOF
110000
12000
100000
12000
BT shunt
25000
2500
25000
2500
PDA Ligation
25000
5000
25000
5000
Note:Anaesthist’s share-30 of the surgeon’s charges 2. Assistant Surgeon 10
of the surgeon’s charges.
सिजकल ऑपरे टी ह चाजस पॅकेजम ये ३० णालय आकार गृहीत धरलेला आहे. सदर
आकारा या ५०  िह सा सजनला दे यात यावा. तसेच भल
ू त यांना न या या १५  िह सा यांचे
वेतनानतं र या रकमेवर ावा.
२) मा यव थापन सिमती िद. २२/०९/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ७७०.
पवू या दरप कात क सलटेशनवर लागू असले या ७०% दर ६०% वर, जनरल सजरीवर डॉ टर
५५.५५%, भल
ु त १६.६६% व न डॉ टर ४५%, भल
ु त १३%, पवू क सलटेशनचे दर वॉड माणे वाढत जात
होते ते सव वॉडम ये जनरल वॉड माणे कमी राहतील. िडल सचे मचा दर . ८००/- व न . ५००/- व दय
श ि या िवभागात अॅ जीओ ाफ . ६,०००/- व न . ५,०००/- तर पर यजु िन ट व कॅ थलॅब ऑपरे टरला
ित के स नसु ार मिसक वेतना यितरी त मोबदला, इं सेटी ही ट यांना मािसक . २०,०००/- ऐवजी ित के स
नसु ार मोबदला, पॅथॉलॉिज ट यांना २% व न ५% वाढ असे ठळक बदल कर यात आलेले आहेत.
३) मा यव थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय १९३.
यु रे डीओलॉजी ट िटकवनु ठे व याचे टीने रे डीओलॉजी िवभागातील इतर तपास यांवर पवु इतकाच
१० इं सटीवह ठे वनु सोनो ाफ वकलर डॉ लर तपास यांवर २० इं सटी ह देणसे मा यता देणते आली.
४) मा यव थापन सिमती िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय २७५.
कॅ थलॅब िवभागाम ये कायरत असले या सव डॉ टरांना िद. ०१/०४/२०१४ पासनू ित
ए जीओ ाफ साठी . ३००/-, अॅ जीओ ला टी व इतर समक ोिसजरसाठी . ३०००/- आिण ओपीडी,
टीएमटी, २-डी इको इ. साठी स या लागू असलेला इं सटी ह देणते यावा, असे ठरले.
५) मा यव थापन सिमती िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ३७५ (५)
सं थान णालयांम ये ि हजीट ग प दतीने सेवा कर याची सधं ी िमळावी, यासाठी बरे चसे त डॉ टस
सं थानकडे अज करतात व ते अज सभेसमोर सादर करणेत येऊन यांना परवानगी दे याम ये बराचसा कालावधी
जातो. याकरीता यापढु े ि हजीट ग प दतीने सेवा कर याची ई छा य त करणारे अज आ यास यावर िनणय
घे याचे अिधकार कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात आले.
६) मा यव थापन सिमती िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ७२३.
तावात नमदु के ले माणे, डॉ िकशोर उ दवराव गोडगे याचं ा यरु ोसजन पदाचा नेमणक
ू कालावधी िद.
२१/०९/२०१७ अखेर सपं ु टात येत अस याने यांना पु हा यरु ोसजन या पदावर िद.२२/०९/२०१७ पासनू पढु े
एक वष अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल या कालावधीसाठी Adhoc
Basis प दतीने, ता परु या व पात नेमणक
ू देणसे मा यता दे यात आली. तसेच यांना यरु ोसजन पदासाठी
मंजरु असले या वेतन ेणीनसु ार होणारे सु वातीचे वेतनाचे जवळपासचे मानधन .६५,९००/- व सं थान
िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात यावा, असे ठरले.
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७) मा यव थापन सिमती िद. १४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ९९७.
डॉ मनोहर िशदं ,े इटं र ह नल काड ओलॉजी ट (कंञाटी), ी साईबाबा हॉि पटल याचं ी िद.
०१/११/२०१७ रोजी मदु त सपं ु टात येत अस यामळ
ु े, यांना िद. ०२/११/२०१७ पासनू पढु े ११ मिहने अथवा
पढु ील आदेश होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत या कालावधीसाठी, दरमहा मािसक मानधन .
६१,०००/- माञ व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात येऊन, कंञाटी प दतीने ता परु या व पात
नेमणक
ू दे यात यावी, असे ठरले.
तािवक- अ) मा यव थापन सिमती िद. २०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ७२३ नसु ार,
तावात नमदु के ले माणे, डॉ िकशोर उद दराव गोडगे याचं ा यरु ोसजन पदाचा नेमणक
ू कालावधी िद.
२१/०९/२०१७ अखेर सपं ु टात येत अस याने यांना पु हा यरु ोसजन या पदावर िद.२२/०९/२०१७ पासनू पढु े
एक वष अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल या कालावधीसाठी Adhoc
Basis प दतीने, ता परु या व पात नेमणक
ू देणसे मा यता दे यात आली. तसेच यांना यरु ोसजन पदासाठी
मंजरु असले या वेतन ेणीनसु ार होणारे सु वातीचे वेतनाचे जवळपासचे मानधन .६५,९००/- व सं थान
िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात यावा, असे ठरले. सदर िनणयास अनसु न डॉ िकशोर गोडगे यांना
जा.न.ं एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१३३५/२०१७ िद. २६/०९/२०१७ अ वये ी साईबाबा णालयात
यरु ोसजन पदावर Adhoc Basis प दतीने िद. २२/०९/२०१७ पासनु पढु े एक वष अथवा थायी व पात
उमेदवार िमळेपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत ता परु या व पात नेमणक
ू करणेत आली असनु यांना .
६५,९००/- माञ एिकञत मािसक मानधन व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात येत आहे.
डॉ िकशोर गोडगे यांचा िद. ०९/०६/२०१८ रोजीचा अज ा त झाला असनु याम ये यांनी
खालील माणे नमदु के ले आहे.
“I Dr Godage Kishor Uddhawrao, working as full time consultant since last 2ys in
department of neurosurgery. My adhoc basis order will end on sept2018 & want to make
extension / next order in advance to continue work. So kindly consider & do needful”.
डॉ गोडगे यांना यापवु पिह यांदा िद. २२/०९/२०१६ व दसु -यांदा िद.२६/०९/२०१७ रोजी नेमणक
ू
िदलेली आहे. िद. २६/०९/२०१७ रोजी, िद.२२/०९/२०१७ पासनू एक वष कालावधीसाठी िदले या नेमणक
ू चा
एक वषाचा कालावधी िद. २१/०९/२०१८ अखेर सपं ु टात येत आहे.
यरु ोसजन पदासाठी मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज यानं ी तावीत के लेली पाञता व मजं रु
आकृ तीबधं ानसु ार साईबाबा हॉि पटलमधील स ि थती खालील माणे आहे.
पदाचे
नाव
यरु ोसजन

बी जे एम सी पणु े यानं ी
के लेली शै िणक पाञता

तावीत सन २००९ चे
आकृ तीबंधातील
मंजरु पदसं या
1) MBBS.
०२
2) MCH/DNB Neurosurgery.
3) MS-CIT.
4)MMC/MCI Registration
with renewal is mandatory.

स या कायरत
थायी अ थायी
००

०२
डॉ गोडगे
डॉ सजं ेिलया

ि हजीट ग
०१
डॉ हाञे

ब) मा यव थापन सिमती िद. १४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ९९७ नसु ार, डॉ मनोहर िशंद,े
इटं र ह नल काड ओलॉजी ट (कंञाटी), ी साईबाबा हॉि पटल यांची िद. ०१/११/२०१७ रोजी मदु त संपु टात
येत अस यामळ
ु े, यांना िद. ०२/११/२०१७ पासनू पढु े ११ मिहने अथवा पढु ील आदेश होईपावेतो यापैक जे
अगोदर घडेल तोपयत या कालावधीसाठी, दरमहा मािसक मानधन . ६१,०००/- माञ व सं थान िनयमानुसार
ो साहन भ ता दे यात येऊन, कंञाटी प दतीने ता परु या व पात नेमणक
ू दे यात यावी, असे ठरले. सदर
िनणयानुसार डॉ मनोहर िशंदे यांची जा.न.ं एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१७४०/२०१७ िद. ०६/१२/२०१७
अ वये इटं र ह नल काड ओलॉजी ट पदावर िद. ०२/११/२०१७ पासनू पढु े ११ मिहने अथवा पुढील आदेश
होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत या कालावधीसाठी दरमहा मािसक मानधन . ६१,०००/- माञ व
सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात येऊन, कंञाटी प दतीने ता परु या व पात नेमणक
ू देणेत आली
आहे. सदर नेमणक
ु कालावधी िद. ०१/१०/२०१८ अखेर सपं ु टात येत आहे.
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डॉ िशदं े यांना यापवु पिह यांदा िद. ३०/०४/२०१४ (६ मिहने कालावधी), दसु -यांदा िद.
१९/०१/२०१५ (१ वष कालावधी), ितस-यांदा िद. १९/०१/२०१६(१ वष कालावधी), चौ यांदा िद.
०७/०१/२०१७ (१ वष कालावधी), पाच यांदा िद. ०६/१२/२०१७(११मिहने कालावधी) रोजी िद.
०२/११/२०१७ पासनू ११ मिहने कालावधीसाठी िदलेली नेमणक
ू िद. ०१/१०/२०१८ अखेर सपं ु टात येत आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी मजं रु आकृ तीबधं ानसु ार इटं र ह नल काड ओलॉजी ट पदांची मजं रु सं या
व स ि थती खालील माणे आहेत.
पदाचे नाव
मंजरू
भरलेली पदसं या
शेरा
पदसं या थायी
अ थायी
ि हजीट ग
इटं र ह नल ०२
०२
०२
०४
डॉ ह रष बजाज व डॉ गौरव वमा
काड ओडॉ
ह रष डॉ देवरे
डॉ मक
ु ंु द बजाज, स या सेवािनलिं बत आहेत.
लॉजी ट
बजाज,
डॉ िशंदे
डॉ देवराव ठगे,
डॉ गौरव वमा
डॉ काळे, डॉ
थोपटे
ि लनीकल १०
००
०१
००
डॉ महाले हे ि लनीकल अिस टंट
अिस टंट
पेशािलटी
डॉ महाले
(काड ओलॉजी) पदावर ११
नसु ार
मिहने
कालावधीसाठी
बा यञ
ं णे ारे सेवा देत आहे.
मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलम ये डॉ िकशोर उ दवराव गोडगे यांची यरु ोसजन पदावर अॅडहॉक
बेिसस प दतीने िद.२२/०९/२०१७ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी व डॉ मनोहर िव वासराव िशंदे यांची
इटं र हे नल काड ओलॉजी ट पदावर कंञाटी प दतीने िद. ०२/१०/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी
ता परु या व पात नेमणक
ू करणेबाबत.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनमु ान –
वेतन ेणी
१५६००-३९१००
बेिसक
१८७५०
ेड पे
६६००
डीए (१३९%)
३५२३७
एनपीए(३५%)
८८७३
एकुण वेतन
६९,४६०
(मािसक एकिञत देय मानधन)
६९,०००
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी साईबाबा हॉि पटलम ये डॉ.िकशोर उ दवराव गोडगे यांना
यरु ोसजन पदावर अॅडहॉक बेिसस प दतीने िद.२२/०९/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी व डॉ
मनोहर िव वासराव िशदं े यानं ा इटं र हे नल काड ओलॉजी ट पदावर कंञाटी प दतीने िद. ०२/१०/२०१८ पासनू
पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी ता परु या व पात नेमणक
ू देता येईल तसेच यांना अनु मे मािसक एकिञत .
६९,०००/- मानधन व सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता देता येईल.
िनणया तव सादर.
िनणय .५५३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये डॉ.िकशोर उ दवराव गोडगे यांना यरु ोसजन पदावर
अॅडहॉक बेिसस प दतीने िद.२२/०९/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने कालावधीसाठी व डॉ मनोहर िव वासराव िशदं े
यांना इटं र हे नल काड ओलॉजी ट पदावर कंञाटी प दतीने िद. ०२/१०/२०१८ पासनू पढु े ११ मिहने
कालावधीसाठी ता परु या व पात नेमणक
ू दे यात यावी, तसेच यांना अनु मे मािसक एकिञत .६९,०००/मा मानधन व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलंबीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .७,५६,४४७/- मा अदा करणेस
मंजरू ी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
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यव थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९/१०/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- पयत मा.
कायकारी अिधकारी याचं े अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यांची . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज.
अ.
कमचाडॉ टरांचे
णालयाचे एकूण मागणी एकूण
देय
कमचा-याचे नाव
आजाराचे नाव
शेरा
नं.
याशी नाते
नाव
नाव
र कम
र कम
अ. सं थान या णालयात उपचार होऊ शकत नस याने सं थान मा य यादीतील बाहेरील हॉि पटलम ये रे फर के ले होते
चालु आिथक
वषात यापुव
अदा के लेली
र कम खालील
माणे आहे.
१
ी.िशंदे भाऊसाहेब विडलां
D.M
डॉ.जाधवर सहया ी
६७३२८.००
६०२५५.००
७३६६ .००
बाबुराव
Nephropathy
हॉि पटल,
िवभाग- य.ु कॉलेज
नािशक
ह ा- थं पाल
२
ी.अभयकुमार
प नी
Colonopy
डॉ.बो-हाडे सहया ी
४०३१६१.०० ३६३८३७.०० १०४६५४.००
शांताराम दनु ाखे
Chemo/Radia
हॉि पटल,
िवभाग-औ.
.
tion
नािशक
सं था ह ा-िनदशक
३
ी.क पना रघुनाथ पती
Acute MI
डॉ. मनोहर बी हॉल २४९८१०.०० २४६४३०.०० ५३१.००
मुसमाडे
िशंदे
लीनीक,पणु े
िवभाग-प रचा रका
ह ा – साईनाथ
णालय
४

शकंु तला
शंकर आई
मोिहते
ह ाप रचा रकािवभागसाईनाथ णालय

Ca

डॉ.बो-हाडे

टाटा
हॉि पटल,मुं
बई

८५९२५.००

८५९२५.००

एकूण

८०६२२४.००

७५६४४७.००

१२९५५.००

सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .७,५६,४४७/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असनु तसेच णांना सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये पढु ील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले आहेत. सबब सदर र कम
अदा कर यास हरकत नाही, असे मत आहे.
ताव– उपरो त ५ कमचारी / कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा र कम
.७,५६,४४७ /- मा अदा कर यास मा यता असावी.
िनणय .५५४ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमदु के ले या कमचा यानं ी सादर के ले या बीलांची वै क य
देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असनू , यांची स यता पडताळून पािहलेली अस यामळ
ु े,
उपरो त यामधील ४ कमचा यांना देय असलेली र कम . ७,५६,४४७/-मा यानं ा अदा करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै क य सच
ं ालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये जल
ु ै २०१८ मिह यात वै क य िबलात दे यात आले या
.८९,२४,२५४/- सवलतीस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या संबंिधत मा. य.स.िनणय
.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
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उप.वै.सचं ालक/वै.सचं ालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु ् कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
जनसपं क अिधकारी/सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक
कागदप ासं ह सवलत मजं रु ी करीता तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत
दे याकरीता वतं िवभाग कायरत आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात
आले या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी
एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर
२०१७ म ये दे यात आले या वै िकय सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी दर
महा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे जुलै २०१८ म ये ी साईबाबा
हॉि पटलला ओपीडी ण १४,७३० व १,०४१ आयपीडी णांपैक ३,७९७ ओपीडी व ५७० आयपीडी
णांना वै िकय िबलात एकुण .८३,३७,७०४/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये
गरीब व गरजु णांना वै क य िबलात सवलत दे या सबं ंधीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१
संमत झाला आहे, जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची
िसकल सेल आजारा या णांना मोफत र त देणेबाबत िटपणी माणे एकुण ३५६ णाना र कम
.५,८६,५५०/- इतक मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे–
(अ)

ी साईबाबा हॉि पटल
लाभाथ
णांची गटवारी
अ.नं.
सं या
गरीब/दा र य रे षेखालील
णांना
१
१५४
िदलेली सवलत र कम
आिथक टया दबु ल घटकातील
२
३३५
णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
३
१६
सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई
भ त, सा वी क या कुमारी, आ म,
४
७०१
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय
पोशन आरे ा ययोजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना आरो य
५
योजना आयपीडी णांना िदलेली ३१३
सवलत
महा मा फुले आरो या योजना ओपीडी
६
२,८४८
णांना िदलेली सवलत
एकुण
४,३६७

एकुण िबल र कम

िबलापोटी
िबलात िदलेली
िमळालेली र कम सवलत

१२,७८,१५५/-

-

१२,७८,१५५/-

२७,९८,६४७/-

१२,४९,८५४/-

१५,४८,७९३/-

७०,८३०/-

८,७८१/-

६२,०४९/-

४६,१०,६२४/-

२७,९९,५३८/-

१८,११,०८६/-

१,४४,४४,३११/- १,२४,२५,०००/- २०,१९,३११/१६,१८,३१०/-

-

१६,१८,३१०/-

२,४८,२०,८७७/- १,६४,८३,१७३/- ८३,३७,७०४/-

(ब) ी साईनाथ र तपेढी
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

णांची गटवारी
थॅलॅिसिमया
िहमोिफलीया
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
ि डन बाय एमएडी/एमएस
हॉलंटरी लड डोनेशन ि
महा मा फुले आरो या योजना
सं थान ए लॉयी ि
कॉ ट ए लॉयी ि
ी साईनाथ हॉि पटल ि

लाभाथ
सं या
४३
०
०
१८
३६
१४०
२
४
११३

एकुण िबल र कम
६०,८००/१५,६००/४,६००/३,४२,१००/२,४००/४,८००/१,५६,२५०/-
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एकुण

एकुण अ+ब

३५६
४,७२३

५,८६,५५०/२,५४,०७,४२७/- १,६४,८३,१७३/-

५,८६,५५०/८९,२४,२५४/-

ताव - उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये जल
ु ै २०१८ म ये
वै िकय िबलात िविहत प दतीने दे यात आले या .८९,२४,२५४/- सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .५५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये माहे जुलै-२०१८ या मिह यात
वै िकय िबलात िविहत प दतीने दे यात आले या सवलतीची र कम .८९,२४,२५४/- मा चे अवलोकन
कर यात येऊन यास चॅ रटी खाती खच टाक यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सधु ारीत वै क य आिथक अनदु ान िनयमावलीस मा यता बाबत.
तावअिधिनय २००४ मधील तरतदु :- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण ) मानवजातीचे क याण करणा-या िकंवा
मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय न.ं १४, िनणय .५८१.
ा तिवक :-मा. यव थापन सिमती सभा िद.०८/१२/२०१७, आय या वेळेचा िवषय न.ं १४ िनणय
.१०६४, यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , आिथक अनदु ानाअभावी गोर-गरीब णांची गैरसोय होऊ
नये, याकरीता उपरो िवभागा या अिभ ायामधील त यात नमदु के ले या णालयांपैक अ.नं.१, २ व ५
णालये वगळता उव रत णालयांमधील तािवत लंबीत करणांपैक पा करणांचे वै िकय आिथक
अनदु ान दे यात यावे.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , ब याचशा आजारांसाठी राजीवगांधी जीवनदायी योजनेमाफत
णांना वै िकय आिथक अनदु ान िमळत असते. यामळ
ु े या आजाराचं ा राजीवगांधी जीवनदायी योजनेम ये
समावेश नाही, फ अशा आजारांसाठी सं थानमाफत वै िकय आिथक अनदु ान िदले जावे, असे सिमतीचे मत
झाले व याबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
उपरो त िनणया वये, व िद.०५/०१/२०१८ रोजीचे िटपणीस अनसु न, जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/
अनदु ान/४३५/२०१८, िद.२६/०१/२०१८ चे आदेशा वये,
१) उप िज हािधकारी,
२) उपकायकारी अिधकारी,
३) मु य लेखािधकारी,
४) वै क य संचालक,
५) उपवै क य संचालक,
६) वै क य अिधि का व दोन डॉ टर यांची किमटी थापन
करणेत आली.
याबाबत िद.१५/०२/२०१८ रोजी मा.उप िज हािधकारी साहेब यांचे अ य तेखाली, उपरो त िवषयांस
अनसु ण िमिटंग आयोिजत क न तािवत िनयमावलीतील अ. .
१) दयश ि या व नतं रचे उपचार,
२) िकडनी डायलेिसस व नतं रचे उपचार,
३) मदचु ी श ि या व नतं रचे उपचार,
७) मणका श ि या व नतं रचे उपचार, या आजांवरील श ि या व नतं रचे उपचार, हे ी
साईबाबा सं थान या णालयात होत अस याने, हे आजार वगळुन.
िनयमावलीतील
अ. . ४) ककरोगासबं धी उपचार, श ि या व नतं रचे उपचार,
५) र तासबं धं ी आजार, ( उदा.िहमोफे िलया इ.)
६) जी.बी.एस ( Gullian Barre Sundrome),
८) कॉ लीअर इं लांट,या आजारांना व
सव कार या ा स लॅ ट (Transplant), श ि या व नंतरचे उपचार,
या आजाराचं ा समावेश क न,वै क य आिथक अनदु ान िनयमावलीतील आजारांचे यादीत फे र बदल
करणेबाबत मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०५/२०१८,िवषय न.ं ३७ सादर करणेत आला होता. यावर
िनणय .३२३ यावर सिव तर चचा होऊन, वै क य आिथक अनदु ान िनयमावलीत उपरो त तावात नमदु
के ले माणे, १) ककरोगासबं धी उपचार, श ि या व नतं रचे उपचार, २) र तासंबंधी आजार, ( उदा.िहमोफे िलया
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इ.) ३) जी.बी.एस ( Gullian Barre Sundrome), ४) कॉ लीअर इं लांट, ५) सव कार या ा स लॅ ट
(Transplant), श ि या व नतं रचे उपचार, या आजाराच
ं ा समावेश करणेत यावा. तसेच स या दे यात येत
असले या .२५,०००/- मा वै क य आिथक अनदु ाना या रकमेत वाढ क न अनदु ानाची र कम .
५०,०००/- मा कर यात यावी. तसेच याबाबत सधु ा रत िनयमावली तयार क न ती मा यतेसाठी सभेसमोर सादर
करावी, असे ठरले.मा. यव थापन सिमती िनणयास अनसु न, सधु ा रत िनयमावली.
अ.नं. चिलत िनयमावली
१.
वै क य आिथक अनदु ान हे खालील श ि या
/ उपचारासाठी दे यात येते.
१) दयश ि या व नतं रचे उपचार
२) िकडनी डायलेिसस, यारोपन व नंतरचे
उपचार.
३) मदचु ी श ि या नंतरचे उपचार
४) ककरोगासबं धी उपचार, श ि या व नंतरचे
उपचार.
५) र तासंबधीचे आजार (उदा.िहमोफे िलया)
६) जी.बी.एस.(Guillain Barre Syndrome)
७) मनका श ि या व नतं रचे उपचार.
८) कॉ लीअर इ लॅटं
२.
ण व यांचे कुटुंिबय याचं े सव मागाने िमळणारे
एकुण वािषक उ प न पये एक लाख िकंवा
यापे ा कमी अस यास अजदाराचा अज
अनदु ानासाठी ा समज यात येईल. उ पा नाचे
माणप खालील माणे असावे.
अ)
ण वा / आिण णांचा पालक
नोकरी करत अस यास याचेकडे नोकरी करत
असेल / असतील या सं थेने / य तीने णांला
वा / आिण णा या पालकाला दे यात येत
असले या पगारासंबंधीचे (वेतन / भ ते इ. सव
िमळुन एकुन उपल धीचे) माणप / पगाराची
लीप आिण इतर मागाने ( हणजे शेती /
गंतु वणीक वरील याज / घरभाडे इ.) णाला /
णा या पालकाला उ प न आहे वा नाही.
याबाबत ित ाप (Affidavit)
आ)
णाचा / पालकाचा यवसाय वा
यापार असेल तर णाने वा / आिण याचे
पालकाने यां या सव मागानी िमळणा-या
उ प नाबाबत ित ाप (Affidavit) ावे.
ब) ण वा / आिण या या पालकांचे एकुण
उ प नाबाबत या भागातील तहिसलदार यांनी
िदलेले उ पा नाचे माण प ावे.
क) ण जर शेती करत असेल तर याचे एकुण
उ प नाचे तहिसलदाराकडुन माणप येते. परंतु
यािशवाय तो याचं वे र अवलबं नु आहे. या
मल
ु ाचे / मल
ु ीचे वा पालकाचे एकुण ल ात घेणे
ज री आहे हणनु कुटुंबातील सवा या एकि त
एकुण उ प नाचे वा पालका या उ प नाचे
माणप ावे.मा ण ६० वषा या वर असेल

सधु ा रत िनयमावली
वै क य आिथक अनदु ान हे खालील श ि या
/ उपचारासाठी दे यात येईल.
१) ककरोगासंबधी उपचार, श ि या व नंतरचे
उपचार,
२) र तासंबंधी आजार, (उदा.िहमोफे िलया इ.)
३) जी.बी.एस(Gullian Barre Sundrome),
४) कॉ लीअर इं लांट,
५) सव कार या ा स लॅ ट (Transplant),
श ि या व नतं रचे उपचार

शेरा
मा. य थापन
सिमती
सभा
िद.०२/०५/२०१८
िवषय
न.ं ३७,
िनणय .३२३.

िपवळे रे शन काड ण व यांचे कुटिुं बय यांचे
सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ प न पये
एक लाख साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा
यापे ा कमी व के सरी रेशन काड ण व याचं े
कुटुंिबय यांचे सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक
उ प न पये पं याऐ ं शी हजार (८५,०००/-)
िकंवा यापे ा कमी अस यास अजदाराचा अज
अनदु ानासाठी ा समज यात येईल. उ प नाचे
माणप खालील माणे असावे.
अ)
णाचा / पालकाचा यवसाय / शेती
वा नोकरी / यापार असेल तर णाने वा / आिण
याचे पालकाने यां या सव मागानी िमळणा-या
उ प नाबाबत ित ाप (Affidavit) ावे.
ब) ण वा / आिण या या पालकांचे एकुण
उ प नाबाबत या भागातील तहिसलदार
यांनी
िदलेले उ पा नाचे माण प ावे.
क) ण ६० वषा या वर असेल तर के वळ
या या
क)
वैयि क उ प नाचा िवचार क न
अनदु ान
ख)
दे यात येईल.

महारा
शासन
िवधी व याय
िवभाग यांची िद.
२३/०२/२०१८
रोजीची
अिधसचु ना.
यापवु या
िनयमावलीतील
जाचक अटी काढून
टाकुन गरीब व
गरजु
णांना
जा तीत जा त
लाभ
दे याचा
िवचार के लेला
आहे.
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३)

४)

तर के वळ या या वैयि क उ प नाचा िवचार
क न अनदु ान दे यात येईल.
अनदु ान हे के वळ भारतातील सरकारी, िज हा
प रषद वा यु सीपल णालय, सावजिनक
धमदाय यासाने चालिवलेले
णालय,
सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited
Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी
सं था (Co Operative Society) यांनी
चालिवलेले णालय, यातील उपचार /
श ि येवरील खचा पोटी दे यात येईल.

अनदु ान हे के वळ भारतातील सरकारी, िज हा
प रषद वा यु सीपल णालय, सावजिनक
धमदाय यासाने चालिवलेले
णालय,
सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public Limited
Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी
सं था (Co Operative Society) अथवा
शासक य वै क य महािव ालय यांनी
चालिवलेले णालय, यातील उपचार /
श ि येवरील खचा पोटी दे यात येईल.परंतु
अशा णालयाची न द सं थान या अनदु ान
यादीत असणे आव यक.
सं थानचे णालयात या णां या श ि या/ सं थानचे णालयात या णां या श ि या/
उपचार, होणार / झालेले असतील अशा णांना उपचार, होणार / झालेले असतील अशा णांना
सं थान माफत अनदु ान दे यात येत नाही.
सं थान माफत अनदु ान दे यात येणार नाही.

५)

अनदु ान मागणी अजासोबत उपचार /
श ि येसाठी लागणा-या खचाचे व श ि या
अदं ाजे (Tenative) तारीख दशिवणारे संबिधत
वै क य अिधकारी यांचे णालयाचे लेटरहेडवर
माणप आव यक आहे.

६)

औषधां या उपचारा या वाढ या िकंमती व खच
ल ात घेता अनदु ान हे श ि या उपचारासाठी
येणारे एकुण खचाचे १५% अगर पये
२५,०००/- पैक जी कमी पणु ािकंत र कम असेल
तेवढी र कम, दे यात येईल.मा श ि या
उपचाराचा खच पये १०,०००/- अगर तयाहन
्
कमी अस यास अनदु ान दे यात येणार नाही.

७)

अनदु ानाची र कम पर पर सबं धं ीत णालया या
नावाने डी.डी.अथवा ॉस चेकने पाठिव यात
येईल. (अक टपेयी)

८)

णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे यात णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे यात
येणार नाही.
येणार नाही.
णाची श ि या यातारखेस आहे.त पवु
णाची श ि या जयातारखे
स आहे.त पवु
्
अगर जा तीस जा त एक मिहना नंतर अनदु ान अगर जा तीस जा त एक मिहना नंतर अनदु ान
िमळु शके ल. यानंतर आले या अजाचा िवचार िमळु शके ल. यानंतर आले या अजाचा िवचार

९)

अनदु ान मागणी अजासोबत उपचार /
श ि येसाठी लागणा-या खचाचे व श ि या
अदं ाजे (Tenative) तारीख दशिवणारे सबं िधत
वै क य अिधकारी यांचे सही, पदवी, रिज टेशन
नंबर सह णालयाचे लेटरहेडवर माणप
आव यक आहे.
औषधां या उपचारा या वाढ या िकंमती व खच
ल ात घेता अनदु ान हे श ि या उपचारासाठी
येणारे एकुण खचाचे २५% अगर पये
५०,०००/- पैक जी कमी पणु ािकंत र कम
असेल तेवढी र कम, दे यात येईल.मा
श ि या उपचाराचा खच पये १५,०००/अगर याहन कमी अस यास अनदु ान दे यात
येणार नाही.
अनदु ानाची र कम पर पर सबं धं ीत णालया या
नावाने आर.टी.जी.एस. ारे पाठिव यात येईल.
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वै क य आिथक
अनदु ानाचा
दु पयोग होऊ नये
व गरीब व गरजु
णांना लाभ घेता
यावा.

सं थानम ये कमीत
कमी
दरात
श ि य के या
जातात व पेशटं ला
िबलात देिखल
सवलत िदली जाते.
यामळ
ु े सं थान
णालयात
श ि या
झाले या णांना
या योजनेचा लाभ
घेता येणार नाही.
अनदु ान योजनेचा
दु पयोग होऊ नये
याकरीता
आव यक.
मा. य थापन
सिमती
सभा
िद.०२/०५/२०१८,
िवषय
न.ं ३७,
िनणय .३२३.

जेणे क न लवकर
अनदु ान र कम
णा पयत पोहचणे
करीता अव यक
ण दु पयोग क
शकतात.
गरीब व गरजु
णांना जा तीत
जा त लाभ घेता
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करणेत येणार नाही. मा अज अपणु कागदप ाचं ी
पतु ता करणेसंबंधी णास प पाठिव यास असे
प पाठिवलेपासनु पुढे एक मिह याची मदु त सदर
णास सव आव यक कागदप ाची पतु ता
करणेकामी दे यात येईल. यानतं र आले या
अजाचा मा िवचार करणेत येणार नाही.

करणेत येणार नाही. मा अज अपणु
कागदप ांची पतु ता करणेसंबंधी णास प
पाठिव यास असे प पाठिवलेपासनु पढु े एक
मिह याची मदु त सदर णास सव आव यक
कागदप ाची पुतता करणेकामी दे यात येईल.
यानंतर आले या अजाचा मा िवचार करणेत
येणार नाही.
अजदाराने अनदु ान मागणीचा सपं णु अज
श ि येपवु साधरणत: एक मिहना अगोदर
जमा के यास श ि यापवु अनदु ानाची र कम
णालयात पोहोच होईल, तसेच तातडी या
(इमज सी) करणात श ि येनंतर परंतु
णालयातुन
णास िडसचाज देणपे वु
अजदाराने सव कागदप ाची पतु ता क न अज
सादर करावा.

यावा.

१०)

अजदाराने अनदु ान मागणीचा सपं णु अज
श ि येपवु साधरणत: एक मिहना अगोदर जमा
के यास श ि यापवु अनदु ानाची र कम
णालयात पोहोच होईल, तसेच तातडी या
(इमज सी) करणात श ि येनंतर परंतु णालय
खाते (अक ट) बंद होणेचे आत अजदाराने सव
कागदप ाची पतु ताक न अज सादर
करावा.जेणक
े न यास सं थानने पाठिवले या
रकमेचा उपयोग होईल.

११)

येक णांस गभं ीर आजारासाठी फ त एकदाच येक णांस गभं ीर आजारासाठी फ त एकदाच गरीब व गरजु
अनदु ान दे यात येते. परंतु अशा गभं ीर अनदु ान दे यात येत.े परंतु अशा गभं ीर णांना जा तीत
आजारासाठी पाच वषानतं र पु हा णाने मागणी आजारासाठी तीन वषानतं र पु हा णाने मागणी जा त लाभ घेता
के यास वै क य आिथक अनदु ान दे यात येईल. के यास वै क य आिथक अनदु ान दे यात येईल. यावा यासाठी अट
िशिथल के लेली
आहे.
अनदु ान मागणी अजासोबत रे शनकाडची मािणत अनदु ान मागणी अजासोबत रे शनकाडची व आधार काड हा
के लेली झेरॉ स त देणे आव यक आहे.
पेशंटची आधारकाडची
मािणत के लेली यिु नक आय डी
झेरॉ स त देणे आव यक आहे.
नंबर अस यामळ
ु े
सदर
काडची
झेरॉ स आव यक
आहे.
शासना या िजवनदायी आरो य योजनेअतं गत क शासना या िकंवा रा य शासना या
काही ण या
लाभाथ असणा-या णांना सं थानमाफत िजवनदायी / महा मा योितबा फुले जीवनदायी दो ही योजनेचा
अनदु ान दे यात येत नाही.
आरो य योजना,त सम योजने अतं गत असले या लाभ घेऊ शकतात
गणांना ससं थानमाफत
अनदु ान दे यात येणार यासाठी सदर अट
्
नाही.
घातली आहे.
अजासोबत जोडा या लागणा-या सवकागदप ाची अजासोबत जोडा या लागणा-या सव कोण याही
स म अिधकारी यांनी सा ािं कत के लेली कागदप ाची वत: (Self Attested) मािणत योजनेचा लाभ
मािणत ित िलपी (अॅट टेट ती ) असावी.
ित िलपी (अॅट टेट ती ) असावी.
घेणक
े ामी
िनयमानसु ार
सा ािं कत
ती
असणे आव यक
आहे
टॅ प रसीट व उपयोिगता माणप ाबाबत.
अनदु ान ा त होणा-या णालयांनी पाठिव यात उपयोिगता
आले या वै क य आिथक अनदु ानाचा याच माणप
णासाठी वापर करावा, ण िडसचाज झाला अ याव यक
अस यास सदर या णाला िदले या रकमेची के यामळ
ु े िदलेले
टॅ प रसीट व उपयोिगता माणप ाची मािहती अनदु ान या
ता काळ इकडील कायालयास सादर करावी. णाला वापरले

१२)

१३)

१४)

१५)
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अनदु ान मागणी
अज
देणक
े ामी
काही ठरािवक
कालावधी
आव यक
अस यामळ
ु े ही
अट आहे.
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१६)

िदले या वै क य आिथक अनदु ानाचे रकमेचा
उपयोग या णासाठी न झा यास ती र कम
सं थान खाती वरीत जमा करणे आव यक आहे.
ी साईबाबा सं थान या वै क य आिथक ी साईबाबा सं थान या वै क य आिथक
अनदु ान दे या या िनयमावलीत णालयाचा अनदु ान दे या या िनयमावलीत णालयाचा
समावेश, करावयाचा झा यास णालयाने सादर समावेश, करावयाचा झा यास णालयाने
करावयाची कागदप े.
खालील माणे कागदप े सादर करणे आव यक
आहे.
१) मा. धमदाय आयु त यांचे कायालयात
रिज टर ट असलेबाबत न दणी माणप ची
झेरॉ स त.
२) ट िनयमावली. (Trust Byelaws)
३) आयकर ८० जी, १२ ए माणप ाची झेरॉ स
त. मागील तीन वषाचे ऑडीट रपोट.
४) णालयात कोणकोण या आजारावरील
श ि या / उपचार के ले जातात याबाबतची
मािहती. (दरप कासह)
५) णालय हे धमदाय असलेबाबतचे हमी प .
( णालयाचे लेटरहेडवर न दणी मांकासह.)
६) णालयास शासनाचे महा मा योितबा फुले
जनआरो य योजनेची मा यता आहे िकंवा कसे ?
याबाबत णालय मख
ु ाचे माणप .
७) णालय हे धमदाय सं थे या वमालक चे
आहे िकंवा करारावर अथवा भाडेत वावर
चालिवणेस घेतलेले आहे, याबाबतचा खल
ु ासा.
तसेच णालयाबाबतची इतर अनषु ंगीक
मािहती सादर करणे.
ही सव कागदप े अनुदान िवभाग व िव त िवभाग
अथवा लेखाशाखा अथवा ऑिडटर यांचे कडुन
तपासणी के यानतं र, मा. यव थापन सिमतीचे
मा येतेने णालय पॅनलवर घेणते येईल.

िकंवा कसे ?
याबाबत मािहती
उपल ध होईल.
िज हा प रषद वा
यिु निसपल
णालय,
सावजिनक धमदाय
यासाने
चालिवलेले
णालय,
सावजिनक
िलिमटेड कंपनी
(Public Limited
Company) यांनी
चालिवलेले अगर
सहकारी सं था
(Co Operative
Society) अथवा
शासक य वै क य
महािव ालय यानं ी
चालिवलेले
णालय, याबाबत
परु ावा
घेणे
अव यक आहे.

सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार अनमु ान:- ी साईबाबा सं थानने वै क य आिथक अनदु ान
देणक
े ामी वतं िनयमावली तयार के लेली असनु , यास शासनाची मा यता आहे. ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यांचमे ाफत वै क य आिथक अनदु ान हे के वळ, भारतातील सरकारी िज हा प रषद वा
यिु निसपल णालय, सावजिनक धमदाय यासाने चालिवलेले णालय, सावजिनक िलिमटेड कंपनी (Public
Limited Company) यांनी चालिवलेले अगर सहकारी सं था (Co Operative Society) यांनी चालिवलेले
णालय यातील उपचार / श ि येवरील खचा पोटी खचा या १५% अगर पये २५,०००/- पैक जी कमी
पणु ािकंत र कम असेल तेवढी र कम, पॅनलवरील ८२ णालयांना णाचे नावे िनयमावलीतील आठ
आजारांकरीता दे यात येते.
िवभागाचा प ट अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०५/२०१८, िवषय न.ं ३७ िनणय
.३२३, अ वये, वै िकय आिथक अनदु ान िनयमावलीतील आजारांचे यादीत फे रबदल करणेबाबत मा यता
िमळालेली आहे. या नसु ार, सधु ा रत िनयमावली,मा. यव थापन सिमती सभेसमोर,मा. यव थापन सिमतीचे
मा यतेनतं र, शासन मा यतेसाठी पाठिवता येईल,शासन मा यतेनतं र िनयमावली लागु करता येईल. तो पय त
पवु या चिलत प दतीने अनदु ान देता येईल.
ताव:- सधु ा रत िनयमावलीचा ताव मा. य थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
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िनणय .५५६

यावर सिव तर चचा होऊन, सधु ारीत वै क य आिथक अनदु ान िनयमावलीबाबत खालील माणे िनणय घे यात
आले.
१. या आजारांसाठी वारंवार उपचार करावे लागतात उदा. कॅ सर इ. अशा आजारांसाठी दरवष अनदु ान
दे यात यावे या दु तीसह वै क य आिथक अनदु ाना या सधु ा रत िनयमावलीस मा यता दे यात आली.
२. वै क य आिथक अनदु ानाची सधु ा रत िनयमावली शासनाचे मा यतेसाठी पाठिवणेत यावी.
३. शासन मा यतेनंतर सधु ा रत िनयमावली लागु करणेत यावी.
४. शासनाची मा यता िमळे पयत पवु या चिलत प दतीने वै क य आिथक अनदु ान देणे सु ठे वावे.
(कायवाही-वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िदनांक ०३.०९.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम करणे.
िनणय .५५७ िदनांक ०३.०९.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
१.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषाम ये िद. २९ स टबर, २०१८ या िदवशी प.प.ू िव णू महाराज
पारनेरकर यांचे वचन व यांचे ह ते ी साईबाबा मंिदर सवु णकलशाचे पजू न करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुदः१)
अिधिनयम कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही
सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे. मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक व पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोजीत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणांना आव यक या सोयी-सिु वधा
उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयामा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे,
ती उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यवव थेची उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ख) ढी व थांनसु ार, मिं दरातील धािमक
िवधी, पजू ा-अचा समारंभ व उ सव आयोिजत करणे.
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम (१) (ग) भ तांना देवते या दशनासाठी व
मिं दरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी सिु वधा परु िवणे.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जात आहे. यासाठी सपं णू
वषभर वेगवेग या धािमक व सां कृ ितक काय मांचे आयोजन करणेत येत आहे.
मंिदर िवभागामाफत ी. सिु नल नारायण जोशी, पंचवटी, नािशक यांनी िद.२९ स टबर हा िदवस
ितवष ी साईबाबा समाधी मंिदर सवु ण कलशारोहण मृतीिदन हणनू साजरा करावा तसेच ी साईबाबा
समाधी शता दी वषात पणू वाद-विध णू आदरणीय िव णू महाराज पारनेरकर, रा. पारनेर, िज. अहमदनगर यांचे
“पणू वाद त व ान” व “ ी साईबाबा यांचे त व ान” यावर काय म ठे वणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आला होता. यावर िनणय . ६९८ खालील माणे
झालेला आहे:

“ ी सुिनल नारायण जोशी, पंचवटी नािशक यांचे िवनंती मधील सन-२०१८ चे ीसाईबाबा समाधी
शता दी वषात समाधी शता दी क ाचे उपल ध तारखे माणे पूणवाद-विध णू आदरणीय िव णू महाराज
पारनेरकर, रा. पारनेर िज. अहमदनगर यांचे मागदशनाखाली “ ी साईबाबा यांचे त व ान” यावर काय म ठे वणेस
हरकत नाही, परंतू ी साईबाबा समाधी शता दी काय मांस बराचसा कालावधी अस यामुळे सदरह िवषय तूत
थिगत ठे वणेत यावा.”
आता ी. राजीव माधव मठु ाळ, िशड यानं ी मा. अ य महोदय यांना अ षे ीत के ले या प ाम ये
कळिवले आहे क , आ ही खाली स ा करणारे सम त िशड ाम त वरील िवषयास अनसु न आपणास िनवेदन
सादर करत आहोत.
“िद. २९ स टबर, १९५२ या िदवशी प.प.ू रामचं महाराज पारनेरकर याचं े ह ते ी साईबाबां या
आ ेव न सवु णकलशारोहण (कळस) कर यात आले. आज या घटनेला ६६ वष पणु होत आहेत. या घटनेचा
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इितहास खपू मोठा आहे व तो सव तृ आहे. जु या िपढीतील सव िशड ाम थांना तो मािहत आहे. हा सव
इितहास या िनवेदना ारे दाखवत आहोत.
यामळ
े ाने
ु े या घटनेचे मरण कर यासाठी व येणा-या निवन िपढीला हा इितहास मािहत हावा या उ श
प.प.ू रामचं महाराज पारनेरकर यांचे पढु ील वश
ं ज ी. प.प.ू िव णमु हाराज यांना सवु णकलशाचे पजू न व वचन
या काय मांसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेने आंमि त करावे िह िवनतं ी.
तसेच ी साई समाधी शता दी सोहळयाचे उद् घाटन काय मास यांनी िदले या योगदानाब ल
कृ ता य त करणेसाठी आमंि त कर यात यावे, ही िवनंती.
या िनवेदना या आगोदरही साधारण माच-२०१७ म ये ी सिु नल जोशी, नािशक यांनी वरील िवषयांचे
प आपणास िदले होते.
सदरह घटनेची मािहती व फोटो सं थान या यिु झयमम येही लाव यात आलेली आहे. हयाचा
िशलालेख ी साई मिं दरा या मु य वेश ारावर डा या बाजूस लाव यात आलेला आहे. तसेच नक
ु याच
कािशत झालेले “ िशड गॅिझऐटर ” या पु तकाम ये या घटनेचा उ लेख आहे. तसेच सं थान या साईिलला या
मािसकाम येही सिव तर वणन छापलेले आहे.
तरी आपणास न िनवेदन कर यात येते क , सदरह काय मांचे लवकरात लवकर िनयोजन क न तसे
लेखी प दयावे िह िवनंती.” सदरह प ावर मा. ी भाऊसाहेब वाक् चौरे, सद य, यव थापन सिमती यांनी
‘उपसिमतीपढु े ठे वा’ असे िनदश िदलेले आहेत.
िवभागाचा अिभ ायः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेत सदरह िवषय तुतास
थिगत ठे व यात यावा असे ठरले होते. तथािप आता परत के ले या िवनंतीनुसार िद. २९ स टबर,२०१८ रोजी
दपु ारी ०४.०० ते ०६.०० या वेळेम ये ी साईबाबा समाधी मंिदर शता दी मंडप येथे “ पणू वाद त व ान ” व “
ी साईबाबा यांचे त व ान” या िवषयावर वचनाचे आयोजन करता येईल तसेच अॅड. िव णू महाराज पारनेरकर
यांचेह ते चे समाधी मंिदरावरील सवु ण कलशाचे ितका मक पूजन समाधी मंिदरात मंिदर िवभागामाफत
करणेसाठी सदरचा ताव पु हा मा. मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर करावा, असे न मत आहे.
तावः- अॅड. िव णू महाराज पारनेरकर यांचे िद. २९ स टबर,२०१८ रोजी दपु ारी ०४.०० ते ०६.००
या वेळेम ये ी साईबाबा समाधी मंिदर शता दी मंडप येथे “ पणू वाद त व ान ” व “ ी साईबाबा यांचे
त व ान” या िवषयावर वचनाचे आयोजन तसेच यांचे ह ते चे समाधी मिं दरावरील सवु ण कलशाचे
ितका मक पजू न समाधी मिं दरात मिं दर िवभागामाफत करणेसाठी सदरचा ताव उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषाम ये िद.२९ स टबर,२०१८
रोजी दपु ारी ०४.०० ते ०६.०० या वेळेम ये ी साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मडं प येथे “ पणू वाद त व ान ”
व “ ी साईबाबा याचं े त व ान” या िवषयावर ॲङ िव णू महाराज पारनेरकर यांचे वचनाचे आयोजन करणेस
तसेच यांचे ह ते चे समाधी मिं दरावरील सवु ण कलशाचे ितका मक पजू न कर यास मा यता ावी, अशी
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
मा य समाधी मंिदरावरील सुवणकलशाचे पजु न कर यास कोणासही मा यता दे यात येऊ नये,
अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२.
चे मिं दर व प रसराचे सरु े या ीने न याने ०३ नग डी.एफ.एम.डी. मिश स ई-िनिवदेतील मजं रू दरां माणे
भाडे त वावर घेणक
े ामी येणा-या खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरचा ताव मा.उप सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ घेणबे ाबत.
उपरो त िवषया वये सिवनय सादर क , मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ व िद.
०८/१२/२०१७ रोजीचे िनणय . ८३७ व १०६० अ वये चे दशनाथ येणा या-साईभ ाचं ी संभा य गद
ल ात घेता साईभ तांचे तसेच मंिदर व परीसराचे सरु ो या ि कोनातनु तातडीची गरज हणनू सरु ा साही य
भाडेत वावर घेणेकामी मा यता घे यात आलेली होती. सदर सरु ा साही य ३ मिह यांकरीता भाडे त वावर
घेणक
े ामी िद.२७/०१/२०१८ ते िद. ०३/०२/२०१८ अखेर या कालावधीत शासनाचे
www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर ई-िनिवदा कािशत/अपलोड कर यात आलेली होती.
यानसु ार डी.एफ.एम.डी. या साही याकरीता , Reliance Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad,
Nashik याचं े दर यनु तम अस यामळ
ु े , यांना ९ नग डी.एफ.एम.डी. या उपकरणाकरीता जा.नं.
एसएसएसटी/सरं ण/६४७०/२०१८ िद.०५/०३/२०१८ अ वये िद. २४/०२/२०१८ पासनु ते िद. २३/०५/२०१८
अखेर ३ मिह यांकरीता कायादेश दे यात आला होता. तसेच यानतं र सदर साही यांची मदु त सपं ु टात
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आ यामळ
् ि ने तातडीची गरज हणनु , यांना सदं भ . ७ व ९ अ वये पढु ील आदेश होईपावेतो
ु े, सरु चे या
मदु तवाढी दे यात आले या आहेत.
परंतु स ि थतीत ी साईबाबाचं े समाधी शता दी महो सव अस याने चे दशनाथ येणा-या
भावीकां या तसेच मिं दर परीसराचे सरु े या ि कोनातनू १.मख
ु दशन गेट येथे १ नग डी.एफ.एम.डी., २. गेट न.ं ३ येथे १ नग डी.एफ.एम.डी. तसेच ३. गेट न.ं -१ येथे १ नग डी.एफ.एम.डी. असे एकुण- ०३ नग डी.एफ.एम.डी.
मिश स बसिवणे गरजेचे अस याने, Reliance Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik यांना ईिनिवदेतील (Tender ID 2018_SAI_275256_1) अटी-शत तसेच मािसक भाडे दरां माणे ०३ नग
डी.एफ.एम.डी. मिश स भाडेत वावर घेता येतील असे न मत आहे. सदरकामी ई-िनिवदेतील दरां माणे ती नग
डी.एफ.एम.डी. भाडे १४,९७४.२० X ३ = ४४,९२२.६० पणु ाक त ४४,९२३/- मा खच अपेि त आहे.
तरी ी साईबाबाचं े समाधी शता दी महो सव अस याने, चे दशनाथ येणा-या भावीकां या तसेच
मंिदर परीसराचे सरु े या ि कोनातून Reliance Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik यांना
०३ नग डी.एफ.एम.डी.या साही याकरीता ई-िनिवदेतील मंजरु दराने भाडे त वावर परु िवणेस कायादेश देणेस व
याकामी येणा-या दरमहा खच र कम पये- ४४,९२३/- (अ री- चौ-हेचाळीस हजार नऊशे तेवीस पये ) चे
खचास मा यता िमळणेस व सदर बाबत चचा होवनू िनणय होणेस िवनतं ी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांचे समाधी शता दी महो सव अस याने चे दशनाथ येणा-या
भािवकां या तसेच मंिदर परीसराचे सरु े या ि कोनातनू Reliance Electronics, D-1/2,
M.I.D.C.,Ambad,Nashik यांना ०३ नग डी.एफ.एम.डी.या सािह याकरीता ई-िनिवदेतील मंजरु दराने भाडे
त वावर परु िवणेसाठी कायादेश देणेस व याकामी येणा-या दरमहा खच र कम पये . ४४,९२३/- मा चे खचास
मा यता दे यात यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- संर ण िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३.
साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान, या िवभागाकडील इमारतीम ये व
प रसरात पे ट कं ोल ( िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेबाबत.
सं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान, दारावती िनवास थान, या
िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेबाबत ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.
१

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल.

२

मागणी

३
४

ई-िनिवदा िस दी िदनांक
वृ तप ा या अिधसचु ने या यित र त
चौकशी कशी पाठवली जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
---िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.२३.०७.२०१८ ते िद.३१.०७.२०१८ साय.ं ५ वा.
ा त िनिवदाकारांची सं या.
१० (दहा)
पा िनिवदाकारांची सं या.
०३ (तीन)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का ?
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली होय
आहे का ?
जर नमनू े िदले नाही तर का ?
पे ट कं ोल सि हस संबिधत अस याने िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
अ. ं िनिवदाकाराचे नाव
सादर के लेले दर ती नग
ि थती
१
Pest Control M.Walshe, Mumbai
1.55
L-1
२
KHFM Hospitality and Facility, Mumbai
1.60
L-2
३
Hindustan Insecticides, Mumbai
1.69
L-3
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर –

५
६
७
८
९
१०
११
१२

१३

साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती
िनवास थान, या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल
(िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेबाबत
पे ट कं ोल सि हस (वाष क सहा फवारणी) िद.०१.०९.२०१८ ते
िद.३१.०८.२०१९
२२.०७.२०१८
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट

{10} 06.09.2018, Shirdi (SPJ.docx)

54

१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

अ. ं . वष
प रमाण
१
सन २०१३-२०१८
-मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल –
अ. ं . तपिशल
१
पे ट कं ोल (औषध फवारणी करणेबाबत)
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला
आहे का
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला
अस यास उपि थतांची नावे.

दर े चौ.फुट. .पैसे
सि हस चाजस दर २.२० .पैसे
वष
खच प रमाण
२०१७-२०१८
----सि हस चाजस दर ती चौ.फुट २.२० .पैसे
सन २०१३-१८ मे. पे ट कं ोल, एम.वॉ श, मबु ंई
१.५५ . पैसे
मे. पे ट कं ोल, एम.वॉ श, मबु ईं
होय

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी
(१ व २) मा.मु य लेखािधकारी तथा उप कायकारी
अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी.
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे ित े .चौ.फुट माकट रे ट
१.६० .पैस.े
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी / जा त
------------

सिं त टीप– मा. यव थापन सिमती सभा िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ३४ व िनणय
ं .७२१ तसेच मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०१/०६/२०१८ आय या वेळचा िवषय ं .१३ िनणय ं .४०३
अ वये सन २०१८-१९ या कालावधीसाठी सं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान व
दारावती िनवास थान या िवभागाकडील ईमारती व प रसराम ये पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी)
करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व जािहरात िस द करणेस तसेच पे ट कं ोल कामी येणा-या र कम
.८,०२,२८५/- मा या खचास मा यता िमळालेली आहे.
सदर कामाचे तीन िवभागाकडील े फळ याम ये साईबाबा भ तिनवास थान - १,७३,२६८.००
चौ.फुट , साई साद िनवास थान- ४६,५५४.११ तसेच दारावती िनवास थान- २,०५,११७.०० चौ.फुट या
तीनही िवभागाचे एकुण े फळ - ४,२४,९३९.११ चौ.फुट इतके आहे.
मागणी :- िद.१४/०८/२०१८ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर उघडणेत उघड यात आलेले कमिशअल
(वािण यीक) िबड िनिवदेम ये मे. पे ट कं ोल, एम.वॉ श, मबु ंई यांचे कर वगळुन दर ती चौ.फुटास .१.५५
इतके असनू मंजरु दरानसु ार र कम .६,५८,६५५.६२+ GST १८ % र कम -१,१८,५५८.०१ असे एकुण
र कम . ७,७७,२१३.६३ (अ री र कम .सात लाख,स याह तर हजार,दोनशे तेरा पैसे ेस ठ मा ) इतक होत
असनू सदर दरांबाबत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा.उपसिमती सभेत िशफारशीसाठी
सादर.
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक मे.पे ट कं ोल,
एम.वॉ श, मंबु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती
िनवास थान या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेकामी
िन नतम दरधारक मे.पे ट कं ोल, एम.वॉ श, मंबु ई यांचे दर ती चौ.फुटास .१.५५ इतके असनू मंजरु दरानुसार
र कम .६,५८,६५५.६२+ GST १८ % र कम -१,१८,५५८.०१ असे एकुण र कम . ७,७७,२१३.६३
(अ री र कम .सात लाख,स याह तर हजार,दोनशे तेरा पैसे ेस ठ) मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश
दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क,साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४.
साई कॉ ले स प रसराम ये १६ गठंु े येथील शेडम ये तसेच साईआ म भ िनवास येथे उभार यात आले या
टे साईल फॅ ि क शेडम ये िव तु ीकरण करणेकरीता उघड यात आले या िनिवदामं धील यनु तम दर
िनिवदाधारकाश
ं ी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
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सं थानचे िव तु िवभागाकरीता साई कॉ ले स प रसराम ये १६ गठंु े येथील शेडम ये तसेच साईआ म
भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅ ि क शेडम ये िव तु ीकरण करणेकरीता ऑनलाईन ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
अ.
.
१
२
३
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल

साई कॉ ले स प रसराम ये १६ गंठु े येथील शेडम ये तसेच
साईआ म भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅ ि क
शेडम ये िव तु ीकरण करणे.
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
०१). िद.२३-०७-२०१८ ते िद.०६-०८-२०१८
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी िद.२२-०७-२०१८
रोजी
दै.लोकस ा,
पणु े
कशी पाठवली जाते ?
www.mahatenders.gov.in,
सं थान
वेबसाईट
व
परु वठाधारकांना ई-मेल दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०१). िद.२१-०७-२०१८ रोजी ४५ परु वठाधारकांना ई-मेल दारे
कळिवले.
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.२३-०७-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद.०९-०८-२०१८
कमिशयल बीड िद.१४-०८-२०१८
ा िनिवदाकारांची सं या.
०३
पा िनिवदाकारांची सं या.
०३
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरिनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
मे.आिदती इले ीक स,् नािशक
. १५,८६,७७९.५२
मे.इमज सी इले ॉिन स िस यु रटी इिं डया ा.िल., मंबु ई
. १५,३४,६५९.६३
मे.एचआरएस ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मबंु ई
. १२,९८,२१०.००
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
प रमाण
दर ती सेट .
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर उपरो तुलना मक त यामधील गडद व अधोरे खील के लेले
मे.एचआरएस ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मंबु ई यांचे यनु तम दर
र कम . १२,९८,२१०/- इतके येतात.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे.एचआरएस ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मंबु ई
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर होय.
सादर कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर मा.मु य
कायकारी
अिधकारी,
मा.उपिज हािधकारी,
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,
नावे.
मा.कायकारी अिभयंता आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
०१). . ३,६३,६९३/- + ०२). . ११,८३,६३७/- =
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. १५,४७,३३०/२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---२४ मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
२५) संि िटप :- िव तु िवभागाचे मागणी माणे साई कॉ ले स प रसराम ये १६ गंठु े येथील शेडम ये
तसेच साईआ म भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅ ि क शेडम ये िव तु ीकरण करणेकामी ईिनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०३ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तािं क िनिवदेम ये पा ठरले या
तीन िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.१४-०८-२०१८ रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो
तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खील के लेले मे.एचआरएस ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मबंु ई याचं े
यनु तम दर . १२,९८,२१०/- येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक मे.एचआरएस ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मबंु ई याच
े ी ई-िनिवदेत िदले या
ं श
यनतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी
सादर.
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.एचआरएस
ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मबंु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, सिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यांनी िन नतम दर र कम .१२,९८,२१०/- या एकुण रकमेवर
५% सवलत देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साई कॉ ले स प रसराम ये १६ गंठु े येथील शेडम ये तसेच साईआ म
भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅ ि क शेडम ये िव तु ीकरण करणेकरीता िन नतम िनिवदाधारक
मे.एचआरएस ए टर ाईजेस, घाटकोपर (ई ट), मंबु ई यांनी चचअतं ी देऊ के लेले अतं ीम दर र कम
.१२,३३,२९९.५० मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५.
साईिनवास अितथीगृहाकरीता निवन िसल ग फॅ न, टयुब लाईट व वीच बोड खरे दी करणेकरीता उघड यात
आले या िनिवदांमधील यनु तम दर िनिवदाधारकांशी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
सं थानचे िव तु िवभागाकरीता साईिनवास अितथीगृहाकरीता निवन िसल ग फॅ न, टयबु लाईट व वीच
बोड खरे दी करणेकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल

साईिनवास अितथीगृहाकरीता निवन िसल ग फॅ न, टयबु लाईट व
वीच बोड खरे दी करणे.
मागणी
खाली िदले या त या माणे.
ई-िनिवदा िस दी
०१). िद.२३-०७-२०१८ ते िद.०६-०८-२०१८
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी िद.२२-०७-२०१८
रोजी
दै.िड.एन.ए.,
मंबु ई
कशी पाठवली जाते ?
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व परु वठाधारकांना
ई-मेल दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०१). िद.२१-०७-२०१८ रोजी ४५ परु वठाधारकांना ई-मेल दारे
कळिवले.
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.२३-०७-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद.०९-०८-२०१८
कमिशयल बीड िद.१४-०८-२०१८
ा िनिवदाकारांची सं या.
०४
पा िनिवदाकारांची सं या.
०४
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर-
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Sl.
No

No.of
Qty

Description of Work / Item(s)

Excel
Trading
Company,M
umbai
Rate Per Nos

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Sl.
No

Supply of ISI mark Ceiling rose/Batten
holder/Angle holder/pendent holder. erected
on ISI mark PVC junction box.
Supply of modular type switch 6A / 10A ISI
mark approved make duly erected on
provided plate and box with wiring
connections complete
Supply of modular type bell-push 6A / 10A
ISI mark approved make duly erected on
provided plate and box.
Supply of modular type Two way Switch
6A / 10A (1/2 Module) ISI mark approved
make duly erected on provided plate and
box.
Supply of modular type 3 pin 6A multi
socket with safety shutter ISI mark approved
make duly erected on provided plate and
box.

Description of Work / Item(s)

7.00

8.00

9.00

10.00
11.00
12.00
13.00

Supply of modular type switch one way 16 /
20 A, ISI mark, approved make duly erected
on provided plate and box.
Supply of modular type 3 pin 6 / 16A multi
socket with safety shutter ISI mark approved
make duly erected on provided plate and
box.
Supply of modular type telephone socket
one gang with safety shutter ISI mark
approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of modular type electronic step
regulator for fan two module ISI mark
approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 1 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 2 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 3 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 4 module complete duly
erected in an approved manner.

Sutej
Electricals,
Nashik
Rate
Nos

Shri sai
electrical,
Astagaon

Per Rate
Nos

Per

300.00
Nos

27.00

18.82

28.75

21.00

1000.00
Nos

51.30

43.22

152.95

60.00

30.00
Nos

78.30

61.74

282.89

110.00

150.00
Nos

70.20

57.11

201.26

79.00

300.00
Nos

81.00

64.05

230.00

90.50

No.of
Qty

Excel
Trading
Company,M
umbai

Sutej
Electricals,
Nashik

Shri sai
electrical,
Astagaon

Rate Per Nos
6.00

Emergency
Electronic
Security India
Pvt
Ltd,
Mumbai
Rate Per
Nos

Emergency
Electronic
Security India
Pvt
Ltd,
Mumbai
Rate Per
Nos

Rate
Nos

Per Rate
Nos

60.00
Nos

81.00

65.60

276.00

108.00

80.00
Nos

127.00

64.05

358.60

141.00

50.00
Nos

63.00

54.02

189.75

75.00

75.00
Nos

261.00

220.71

1009.70

395.00

50.00
Nos

45.00

37.04

137.99

55.00

60.00
Nos

50.40

41.67

151.79

60.00

10.00
Nos

58.50

47.07

173.66

68.00

20.00
Nos

63.00

54.02

207.00

81.00
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14.00
15.00

16.00

17.00
18.00
19.00
20.00

Sl.
No

Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 5 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 6 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 8 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 10 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 12 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 16/18 module complete duly
erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double
mounting plate 24 module complete duly
erected in an approved manner.

Description of Work / Item(s)

100.00
Nos

72.00

60.19

219.64

87.00

30.00
Nos

90.00

76.40

277.15

109.00

100.00
Nos

117.00

98.00

361.10

142.00

50.00
Nos

138.60

117.30

431.25

170.00

10.00
Nos

171.00

135.82

491.04

193.00

20.00
Nos

171.00

135.82

684.25

268.00

10.00
Nos

252.00

204.51

730.26

285.00

No.of
Qty

Excel
Trading
Company,M
umbai

Sutej
Electricals,
Nashik

Shri sai
electrical,
Astagaon

Rate Per Nos

21.00

22.00

23.00

24.00

25.00

Supply of modular type bell-push with
indicator 2 modules 6A / 10A ISI mark
approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of modular type 32A, DP key tag
switch with KEY TAG ISI mark approved
make duly erected on provided plate and
box.
Supply of square shaped CRCA /die-cast
aluminium powder coated housing LED
Panel light (slim edge-lit) 600X600mm
suitable for 36 W-40W with provision for
plane front frame with translucent cover
fixed to the housing complete (including
Lamp).
Supply of regular/ standard model Ceiling
fan of 1200mm. sweep complete erected in
position as per specification no. FG-FN/CF
Supply of air circulator 450 mm. sweep
oscillating type, wall mounting 1440 RPM
without speed regulator, overheat protection
unit, totally enclosed, flame proof motor
suitable for230/250 Volts single phase, 50
cycles A.C. supply, with one meter of 3core
lead wire and with moisture proof treatment
to winding and with ‘E’class insulation and
marking Sr. No. and date of erection.

Emergency
Electronic
Security India
Pvt
Ltd,
Mumbai
Rate Per
Nos

Rate
Nos

Per Rate
Nos

Per

30.00
Nos

130.50

106.50

374.90

147.00

40.00
Nos

1170.00

243.00

855.60

336.00

20.00
Nos

3708.00

2082.00

3392.50

2150.00

80.00
Nos

1890.00

1375.00

1937.76

1629.00

8.00
Nos

6300.00

5317.00

6440.00

5386.00

{10} 06.09.2018, Shirdi (SPJ.docx)

59

26.00

27.00
28.00

१३
१४
१५
१६
१७
१८

१९
२०
२१

२२
२३
२४

Supply of air circulator 600 mm. sweep
oscillating type, wall mounting 1440 RPM
without speed regulator, overheat protection
unit, totally enclosed, flame proof motor
8.00
suitable for 230/250 Volts single phase, 50
Nos
cycles A.C. supply, core lead wire and with
moisture proof treatment to winding and
with ‘E’class insulation and marking Sr. No.
and date of erection.
100.00
Supply of 20 watt LED tube bar.
Nos
100.00
Supply of Choke for 20 watt LED tube bar.
Nos

यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर

8280.00

6473.51

8337.50

6499.00

252.00

283.00

299.00

290.00

0.00

283.00

0.00

290.00

प रमाण
-

दर ती सेट .
-

वष
खच प रमाण
उपरो तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खील के लेले
आयटेम .०१ ते २६ व २८ साठी मे.इमज सी इले ॉिनक
िस यु रटी इिं डया ा.िल., मंबु ई यांचे यनु तम दर येतात. व
आयटेम .२७ साठी मे.ए सेल ेड ग कंपनी, मंबु ई यांचे
िन नतम दर येतात.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
०१). मे.इमज सी इले ॉिनक िस यु रटी इिं डया ा.िल.,
मंबु ई
०२). मे.ए सेल ेड ग कंपनी, मबंु ई
सदर खरेदीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरेदीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थत ची नावे.
मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,
मा.कायकारी अिभयतं ा आिण उपकायकारी अिभयतं ा
(िव तु )
इि टमेट कॉ ट
. ४,६३,८८५/घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
२५) संि िटप:- िव तु िवभागाचे मागणी माणे साईिनवास अितथीगृहाकरीता निवन िसल ग फॅ न, टयबु
लाईट व वीच बोड खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तािं क िनिवदेम ये पा ठरले या
चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.१४-०८-२०१८ रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो
तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले आयटेम .०१ ते २६ व २८ साठी मे.इमज सी इले ॉिनक
िस यु रटी इिं डया ा.िल., मबंु ई यांचे यनु तम दर येतात. व आयटेम .२७ साठी मे.ए सेल ेड ग कंपनी, मबंु ई
यांचे िन नतम दर येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक ०१). मे.इमज सी इले ॉिनक िस यु रटी इिं डया ा.िल., मबंु ई व ०२). मे.ए सेल
ेड ग कंपनी, मबंु ई याचं ेशी ई-िनिवदेत िदले या यनतम दराबाबत चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी
सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर.
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ततु करणी उपरो तल
ु ना मक त यामधील अ.नं.१ ते २८ पैक अ.नं.२७ (20 watt LED tube
bar.) वगळता उवरीत सव आयटेमसाठी मे.इमज सी इले ॉिनक िस यु रटी इिं डया ा.िल., मबंु ई यांचे दर
िन नतम आहेत. यांनी अ.नं.२७ व २८ करीता येक र कम .२५१/- मा ती नग दर देणबे ाबत लेखी
कळिवलेले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृहाकरीता निवन िसल ग फॅ न, टयुब लाईट व वीच
बोड खरे दी करणेसाठी िन नतम िनिवदाधारक मे.इमज सी इले ॉिनक िस यु रटी इिं डया ा.िल., मबंु ई याचे
खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.

Sl.N
o

1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.
00
11.
00
12.
00

Emergency
Electronic
Security
India Pvt
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Description of Work / Item(s)

No.of Qty

Supply of ISI mark Ceiling rose/Batten holder/Angle holder
/ pendent holder.erected on ISI mark PVC junction box.
Supply of modular type switch 6A / 10A ISI mark approved
make duly erected on provided plate and box with wiring
connections complete
Supply of modular type bell-push 6A / 10A ISI mark
approved make duly erected on provided plate and box.
Supply of modular type Two way Switch 6A / 10A (1/2
Module) ISI mark approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of modular type 3 pin 6A multi socket with safety
shutter ISI mark approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of modular type switch one way 16 / 20 A, ISI mark,
approved make duly erected on provided plate and box.
Supply of modular type 3 pin 6 / 16A multi socket with
safety shutter ISI mark approved make duly erected on
provided plate and box.
Supply of modular type telephone socket one gang with
safety shutter ISI mark approved make duly erected on
provided plate and box.
Supply of modular type electronic step regulator for fan two
module ISI mark approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 1
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 2
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 3
module complete duly erected in an approved manner.

300.00
Nos

18.82

1000.00
Nos

43.22

30.00
Nos

61.74

150.00
Nos

57.11

300.00
Nos

64.05

60.00
Nos

65.60

80.00
Nos

64.05

50.00
Nos

54.02

75.00
Nos

220.71
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Supply of PVC Surface modular double mounting plate 4
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 5
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 6
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 8
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 10
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 12
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate
16/18 module complete duly erected in an approved
manner.
Supply of PVC Surface modular double mounting plate 24
module complete duly erected in an approved manner.
Supply of modular type bell-push with indicator 2 modules
6A / 10A ISI mark approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of modular type 32A, DP key tag switch with KEY
TAG ISI mark approved make duly erected on provided
plate and box.
Supply of square shaped CRCA /die-cast aluminium powder
coated housing LED Panel light (slim edge-lit) 600X600mm
suitable for 36 W-40W with provision for plane front frame
with translucent cover fixed to the housing complete
(including Lamp).
Supply of regular/ standard model Ceiling fan of 1200mm.
sweep complete erected in position as per specification no.
FG-FN/CF
Supply of air circulator 450 mm. sweep oscillating type,
wall mounting 1440 RPM without speed regulator, overheat
protection unit, totally enclosed, flame proof motor suitable
for230/250 Volts single phase, 50 cycles A.C. supply, with
one meter of 3core lead wire and with moisture proof
treatment to winding and with ‘E’class insulation and
marking Sr. No. and date of erection.
Supply of air circulator 600 mm. sweep oscillating type,
wall mounting 1440 RPM without speed regulator, overheat
protection unit, totally enclosed, flame proof motor suitable
for 230/250 Volts single phase, 50 cycles A.C. supply, core
lead wire and with moisture proof treatment to winding and
with ‘E’class insulation and marking Sr. No. and date of
erection.
Supply of 20 watt LED tube bar.
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20.00
Nos
100.00
Nos
30.00
Nos
100.00
Nos
50.00
Nos
10.00
Nos

54.02
60.19
76.40
98.00
117.30
135.82

20.00
Nos

135.82

10.00
Nos

204.51

30.00
Nos

106.50

40.00
Nos

243.00

20.00
Nos

2082.00

80.00
Nos

1375.00

8.00
Nos

5317.00

8.00
Nos

6473.51

100.00

251.00
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00
28.
00

Nos
100.00
Supply of Choke for 20 watt LED tube bar.
251.00
Nos
(कायवाही- उपकायकारी अिभयतं ा, िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६.
सं थानचे शै िणक संकुलातील इमारत ना बाहेरील बाजूने रंगकाम करणेकामी ा झाले या ई िनिवदांपैक
िन नतम दराचे िनिवदाधारक यांचे समवेत चचा वाटाघाटी क न मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणेबाबत.
१) कामाचे नावं
सं थानचे शै िणक संकुलातील इमारत ना बाहेरील बाजनू े रंगकाम करणे .
२) शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .१५८.
३) शासिकय
मा यता
िदलेली
. ३५,०२,४७२/अदं ाजप क य र कम
४)
तािवत कामाबाबत मािहती
ी साईबाबा सं थानचे शै िणक संकुलातील इिं लश मेडीअम कुल, क या िव ा
मंिदर, औ ोिगक िश ण सं था व वकशॉप या सव इमारत चे बाहेरील भागाचे रंगकाम
सततचे वातावणाचे बदलामळ
ु े खराब झालेले अस याने सदरह इमारत ना बाहेरील
भागास रंगकाम करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणारे
.३५,०२,४७२/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजीचे
सभेत मा यता देणेत आलेली आहे. यानसु ार सदरह कामी आयटमरे ट प दतीची िनिवदा
तयार क न वतमानप ात व सं थानचे सक
ं े त थळावर जािहरात िस द क न
िद.०७/०८/२०१८ अखेर ई- िनिवदा मागिवणेत आ या.
५) िनिवदा तपिशल
ई-िनिवदा अपलोड करणेचे िद.०७/०८/२०१८ रोजी पयतचे मदु तीत खालील
ठे केदारांनी ई-िनिवदा अपलोड के ले या आहेत.
१) जी. जे. क शन, नांदडे
२) एस. एम. कदम इ ा चर ा. िल., पणु े
३) मे. एस. ि ह.चंदन, मंबु ई
४) सौरव डेकोरे टस, पणु े
५) वैभव ,े पणु े
अ) िनिवदा कालावधी
०४ मिहने
ब) तािं क िलफाफा उघडणेची िदनाक
ं व िद.०९/०८/२०१८, सकाळी ११.०० वाजता
वेळ
क) िनिवदा
येत भाग घेणा-या
०५ (पाच)
ठे केदाराचं ी सं या
ड) सव िनिवदा धारकांनी संकेत थळावर
होय.
कागदप जमा के ले आहेत काय ?
इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत होय. ईएमडी र कम .३५,०००/- चा तपिशल अनु मे खालील माणे आहे.
र कम (ईएमडी) जमा के ली आहे काय 1) UTR NO. CH87348720. Dtd- 05/08/2018
?
2) UTR NO. CPJ1413520. Dtd- 07/08/2018
3) UTR NO. CPI99700220. Dtd- 02/08/2018
4) UTR NO. CPJ1278220. Dtd- 06/08/2018
5) UTR NO. CH87350324. Dtd- 05/08/2018
ई) िनिवदेची अदं ाजप क य र कम
. ३५,०२,४७२/तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकाराचा तपिशल –
िनिवदा ट के वारी
शेरा
अ.नं. ठे केदाराचे नाव
िनिवदा र कम
कमी/अिधक
१)
मे. एस. ि ह. चंदन, मंबु ई
१९,८७,६३२/४३.२५०५% (कमी)
िन नतम
२)
सौरव डेकोरेटस, पणु े
२५,४८,०३३.८० २७.२५०४% (कमी)
३)
एस. एम. कदम इ ा चर ा. िल., पणु े
२६,८६,९८४/२३.२८३२% (कमी)
४)
जी. जे. क शन, नांदडे
४०,४८,८८०/१५.६००६% (अिधक)
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७) िन नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल –
अ) ठे केदाराचे नाव
ब) िनिवदा र कम
क) िनिवदा ट के वारी कमी/अिधक
८)

मे. एस. ि ह. चदं न, मबंु ई
. १९,८७,६३२/४३.२५०५% कमी

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था , िशड अिधिनयम २००४ मा. यव थापन सिमती,
मधील तरतदू ीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

उपरो त नमदू तपिशलानसु ार ा त िनिवदाधारकांचे उघड यात आले या वािण यीक िलफाफाचे
तुलना मक त यानसु ार ठे केदार मे. एस. ि ह. चंदन, मंबु ई यांचे िन नतम दर र कम . १९,८७,६३२/(४३.२५०५%कमी) आहे. सदर िनमन् तम िनिवदेचा देकार हा अदं ाजप क य िकंमतीपे ा १०% पे ा कमी
अस याने महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय मांक सीएटी/२०१७/ . .८/इमा-२
िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ वये ठे केदार मे. एस. ि ह. चंदन, मंबु ई यांचेकडून अदं ाजप क य िकंमतीचे
३४.२५०५% माणे होणारी र कम .११,९९,६१४.१७ एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतु हमी घेणे आव यक
आहे.
तरी सं थानचे शै िणक संकुल इमारत चे बाहेरील भागास रंगकाम करणेसाठी िन नतम दराचे ठे केदार
मे. एस. ि ह. चंदन, मंबु ई यांचे िन नतम दर र कम .१९,८७,६३२/- (४३.२५०५% कमी) ि कारणेस व
यांचेकडून शासन िनणयानसु ार र कम .११,९९,६१४.१७ एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतु हमी ा त
झालेनतं र यांना कायादेश देणसे ाठी मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस
िवनतं ी.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे शै िणक सक
ं ु लातील इमारत ना बाहेरील बाजनू े रंगकाम
करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.एस. ि ह. चदं न, मबंु ई यांचे िन नतम दर र कम .१९,८७,६३२/-मा
ि वकारणेत येऊन, याचं ेकडून शासन िनणयानसु ार र कम .११,९९,६१४.१७ एवढया िकंमतीची बॅकेची
ितपतु हमी ा त झालेनतं र यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायकारी अिभयतं ा,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------७.
सं थान िनधीतून बांध यात आले या िशड येथील स ह नं. १७१/१२ मधील बस थानक व भ िनवास
इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणेकामी ा झाले या ई िनिवदांपैक िन नतम दराचे िनिवदाधारक यांचे
समवेत चचा वाटाघाटी क न मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणेबाबत.
१) कामाचे नांव
२)
३)

सं थान िनधीतून बांध यात आले या िशड येथील स ह नं.१७१/१२ मधील
बस थानक व भ तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२८८

शासिकय मा यता
शासिकय मा यता िदलेली
. १४,३३,०००/अदं ाजप क य र कम
४)
तािवत कामाबाबत मािहती
सं थान िनधीतनू बाधं यात आले या िशड येथील स ह न.ं १७१/१२ मधील
बस थानक व भ तिनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणेकामी िविहत प दतीने
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे . १४,३३,०००/- मा चे खचास
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .२८८ अ वये
मा यता दे यात आलेली आहे. िद.०२/०२/२०१८ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणय . १२९ अ वये अदं ाजप क य र कमेत २० ट के कपात क न B2
हणजे अॅटमरे ट प दतीने यापढु े ई-िनिवदा माग यावात असे ठरले. यानसु ार २० ट के
कपात क न . ११,४६,४००/- मा इतक र कम येते. यानसु ार अि नशमन यं णा
बसिवणेकामी िद.०७/०८/२०१८ पयत ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या.
५) िनिवदा तपिशल
सदरह कामी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर ई-िनिवदा सचू ना िस द
करणेत आली होती. िद.०७/०८/२०१८ पयतचे अिं तम मदु तीत खालील
िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदा अपलोड के ले या आहेत.
१) ए.जी.एस. टे नॉलॉजी इिं डया ा.िल.पणु े
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२) अॅ टीफायर िसि टम, पणु े
३) ओम फायर सि हस, औरंगाबाद
४) ओरीए टल फायर टेक िस टीम, मंबु ई
५) रॅ िपड िसिट से स अॅ ड सि हसेस, पणु े
६) ी सि हसेस, औरंगाबाद
७) यिु न हसल फायर सि हसेस, नवी मुंबई
०४ मिहने

अ) िनिवदा कालावधी
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद.०९/०८/२०१८, सकाळी ११.०० वाजता
व वेळ
क) िनिवदा
येत भाग घेणा-या
ठे केदारांची सं या
०७ (सात)
ड) सव िनिवदा धारकांनी सक
ं ेत
थळावर कागदप जमा के ले
आहेत काय ?
इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा
अनामत र कम (ईएमडी) जमा
के ली आहे काय ?

होय.

होय. ईएमडी र कम .११,५००/- चा तपिशल अनु मे खालील माणे आहे.
1) UTR NO. CPJ1373573. Dtd- 07/08/2018
2) UTR NO. CPJ1211726. Dtd- 07/08/2018
3) UTR NO. CH87078628. Dtd- 31/08/2018
4) UTR NO. CPJ1350234. Dtd- 07/08/2018
5) UTR NO. IGAECGDQU7. Dtd- 04/08/2018
6) UTR NO. CH87440218. Dtd- 07/08/2018
7) UTR NO. CPJ1347497. Dtd- 07/08/2018
ई) िनिवदेची अदं ाजप क य र कम
. ११,४६,४००/तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकाराचा तपिशल –
िनिवदा ट के वारी
शेरा
अ.नं. ठे केदाराचे नाव
िनिवदा र कम
कमी/अिधक
१)
यिु न हसल फायर सि हसेस,् नवी मंबु ई
११,३६,७७४.०० ०.८३९६% (कमी)
िन नतम
२)
अॅ टीफायर िसि टम, पणु े
१२,५४,८२२.०० ९.४५७६% (अिधक)
३)
ए.जी.एस. टे नॉलॉजीज इिं डया ा.िल., पणु े १८,८५,३७५.०० ६४.४६०४% (अिधक)
४)
रॅ िपड िसिट से स अॅ ड सि हसेस, पणु े
१९,६६,९०९.०० ७१.५७२६% (अिधक)
५)
ओरीए टल फायर टेक िस टीम, मबंु ई
२३,६७,६७६.०० १०६.५३१४% (अिधक)
७) िन नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल –
अ) ठे केदाराचे नाव
यिु न हसल फायर सि हसेस,् नवी मंबु ई
ब) िनिवदा र कम
.११,३६,७७४/क) िनिवदा ट के वारी कमी/अिधक
०.८३९६% (कमी)
८)

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था , िशड अिधिनयम २००४ मा. यव थापन सिमती,
मधील तरतूदीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
उपरो त नमदू तपिशलानसु ार ा त िनिवदाधारकाच
ं े उघड यात आले या वािण यीक िलफाफाचे
तुलना मक त यानसु ार ठे केदार यिु न हसल फायर सि हसेस,् नवी मंबु ई यांचे िन नतम दर र कम .
११,३६,७७४/- (०.८३९६% कमी) आहे. सदर िन न तम िनिवदेचा देकार हा अदं ाजप क य िकंमतीपे ा १०%
पे ा कमी अस याने महारा शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय मांक
सीएटी/२०१७/ . .८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ वये ठे केदार यिु न हसल फायर सि हसेस,् नवी
मंबु ई यांचेकडून अदं ाजप क य िकंमतीचे १% माणे होणारी र कम .११,४६४/- एवढया िकंमतीची बॅकेची
ितपतु हमी घेणे आव यक आहे.
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तरी सदरचे दराबाबत ठे केदारयिु न हसल फायर सि हसेस,् नवी मबंु ई यांचे समवेत चचा वाटाघाटी क न
यांचेकडून शासन िनणयानसु ार र कम .११,४६४/- एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतू हमी ा त झालेनतं र
यांना कायादेश देणसे ाठी मा यता िमळणेबाबत सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस िवनतं ी.
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक यिु न हसल फायर
सि हसेस,नवी मंबु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतून बांध यात आले या िशड येथील स ह नं. १७१/१२
मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीस अि नशमन यं णा बसिवणेकामी िन नतम दरधारक यिु न हसल फायर
सि हसेस,नवी मंबु ई यांचे िन नतम दर र कम .११,३६,७७४/- मा ि वकारणेत येऊन, यांचेकडून शासन
िनणयानसु ार र कम .११,४६४/- मा एवढया िकंमतीची बँकेची ितपतू हमी ा त झालेनंतर यांना कायादेश
दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------८.
ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिवणेत आलेले जुने खराब झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी
निवन िशट बसिवणेसाठी ा झाले या ई-िनिवदेतील िन नतम दराचे िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी
क न िनणय होणेबाबत.
१)
२)
३)
४)
५)

अ)
ब)
क)
ड)
इ)
ई)

७)

कामाचे नाव

ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिव यात आलेले जनु े खराब झालेले पॉलीकाब नेट
िशट काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणे.
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .२३४
अदं ाजप क य र कम
.४१,३२,९५४/तािवत कामाबाबत मािहती ी साई सादालय इमारतीचे भोजन हॉलवरील १० डोम, ित ा रांगते ील ०७ डोम व स ह स
पॅसेजमधील ०२ डोमचे छतास बसिव यात आलेले जुने खराब झा याने पॉलीकाब नेट
िशटकाढून याऐवजी १० एम.एम.जाड नवीन पॉलीकाब नेट िशटबसिवणे.
िनवीदा तपशील
िद.०१/०८/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर ई – िनिवदा सचु ना िस द
करणेत आली होती. िद.१०/०८/२०१८ पयतचे अिं तम मदु तीत ०४ िनवीदाधारकांनी ईिनवीदा जमा के या हो या. िद.१४/०८/२०१८ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत तांि क िनवीदा
उघडणेत आ या असनू ०४ िनिवदाधारकां पैक ०३िनिवदाधारक हे पा झाले आहेत. पा
िनिवदांचा वािण यीक िलफाफा िद.२४/०८/२०१८ रोजी या खरे दी सिमती या सभेपढु े
उघडणेत आला आहे.
िनिवदा कालावधी
६ मिहने
तांि क िलफाफा उघडणेची िद.१४/०८/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता.
िदनांक व वेळ
िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ०४ (चार)
ठे केदारांची सं या
सव िनिवदा धारकांनी संकेत होय, जमा के ले आहेत.
थळावर कागदप जमा के ले
आहेत काय?
सव िनिवदा धारकांनी सरु ा होय, .४१,०००/- मा
अनामत र कम (ईएमडी)
जमा के ली आहेत काय?
िनिवदेची
अदं ाजप क य .४१,३२,९५४/र कम
तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकाराचा तपिशलः
अ.नं. ठे केदारचे नांव
िनिवदा र कम.
िनिवदा ट के वारी कमी/ अिधक
१.
एम. एस. शे टस, नािशक
.४३,१९,८७०/४.५२ % अिधक
२.
एन. जी. पडवळ, पणु े
.३८,६९,४२८/६.३७६ % कमी
३.
टॉ वट आिकटे चरल सोलूश स, नवी मंबु ई .३७,०३,६२०/१०.३८८ % कमी
िन नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल
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अ)
ब)
क)
८)

ठे केदाराचे नांव
टॉ वट आिकटे चरल सोलूश स, नवी मंबु ई
िनिवदा र कम
.३७,०३,६२०/िनिवदा ट के वारी कमी/ १०.३८८ % कमी
अिधक
ी साईबाबा सं थान मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
िव त यव था,
िशड
अिधिनयम २००४ मधील
तरतूदीनसु ार
िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकार

९.वरील नमदू तपिशला नसू ार ीसाई सादालय इमारतीचे छतास बसिव यात आलेले जुने खराब
झालेले पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी नवीन िशट बसिवणेचे काम करणेसाठी टॉ वट आिकटे चरल
सोलूश स, नवी मुंबई यांना मा.उप सिमती या सभेपढु े बोलावनू यांचेशी चचा वाटाघाटी क न यांना कायादेश
देणसे ाठी सदरील िवषय मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक टॉ वट आिकटे चरल
सोलूश स, नवी मंबु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर
कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय इमारतीचे छतास बसिवणेत आलेले जुने खराब झालेले
पॉलीकाब नेट िशट काढून याऐवजी निवन िशट बसिवणेकामी टॉ वट आिकटे चरल सोलूश स, नवी मबंु ई
यांचे िन नतम दर र कम .३७,०३,६२०/- मा ि वकारणेत येऊन यानं ा कायादेश दे यात यावा, अशी
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायकारी अिभयतं ा,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------९.
वनवासी क याण आ म, महारा यांचेमाफत िद.३०.०९.२०१८ ते िद.०२.१०.२०१८ असे ०३ िदवसां या
होणा या भारतातील आिदवासी ितिनध चे िनवासी समं ेलनाकरीता गट नं.१७२ पैक मधील साई धमशाळा
प रसरात सपु र चर मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था उभारणेसाठी ा झाले या ई-िनिवदेतील िन नतम दराचे
िनिवदाधारका समवेत वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत.
१)

२)
३)
४)

५)

अ)
ब)
क)

कामाचे नाव

वनवासी क याण आ म, महारा यांचमे ाफत िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८
असे ०३ िदवसां या होणा-या भारतातील आिदवासी ितिनध चे िनवासी
समं ेलनाकरीता गट न.ं १७२ पैक मधील साई धमशाळा परीसरात सपु र चर मडं प व
इतर अनषू िं गक यव था उभारणेसाठी ा त झाले या ई-िनवीदेतील िन नतम दराचे
िनिवदाधारका समवेत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत.
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .४१५ (१६)
अदं ाजप क य र कम
.२६,१६,३७०/तािवत
कामाबाबत वनवासी क याण आ म, महारा यांचमे ाफत िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८
मािहती
असे ०३ िदवसां या होणा-या भारतातील आिदवासी ितिनध चे िनवासी
संमेलनाकरीता सपु र चर मंडप, टेज, बॅरेकेड ग, खु या , भोजन टेबल,सोफासेट टू
िसटर, टी-पॉय, साऊ ड िस टीम व िवदयतु यव था जनरे टर बॅकअपसह करणे.
िनवीदा तपशील
िद.०८/०८/२०१८ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर ई – िनिवदा सचु ना
िस द करणेत आली होती. िद.१८/०८/२०१८ पयतचे अिं तम मदु तीत ०६
िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा जमा के या हो या. िद.२४/०८/२०१८ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेत तांि क िनवीदा उघडणेत आ या असनू ०६ िनिवदाधारकांपैक ०५
िनिवदाधारक हे पा झाले आहेत. पा िनिवदांचा वािण यीक िलफाफा
िद.३०/०८/२०१८ रोजी या मा.खरे दी सिमती या सभेपढु े उघडणेत आला आहे.
िनिवदा कालावधी
िद.०८/०८/२०१८ ते िद.१८/०८/२०१८
तािं क िलफाफा उघडणेची िद.२४/०८/२०१८ सकाळी ११.०० वाजता.
िदनाक
ं व वेळ
िनिवदा ि येत भाग घेणा- ०६ (सहा)
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ड)
इ)
ई)

७)
अ)
ब)
क)
८)

या ठे केदाराचं ी सं या
सव
िनिवदाधारकानं ी होय, जमा के ले आहेत.
सक
ं े त थळावर कागदप
जमा के ले आहेत काय?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा होय.
अनामत र कम (ईएमडी) .२६,०००/- मा
जमा के ली आहेत काय?
िनिवदेची अदं ाजप क य .२६,१६,३७०/-.
र कम
तांि क टया पा ठे केदारां या वािण यीक देकाराचा तपिशलः
अ.नं.
ठे केदारचे नांव
िनिवदा र कम
शेरा
१. आर.एम.बी. ईवहट मॅनेजमट ा. ली., मबंु ई
.३४,९६,३३२/-२. िनिकता एसबीएस को-ऑ सोसायटी िल.
.२९,६६,२०४/-३. मेहे े डेकोरे टस, अहमदनगर
.२५,२६,३१९.५०
-४. जाधव मंडप डेकेारे टस, औरंगाबाद
.२६,२१,६४०/-५. सिचन िवण मंडप कॉ ॉ टर, सोलापरू
.२४,७५,४००.०४
िन नतम
िन नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल ठे केदाराचे नांव
सिचन िवण मंडप कॉ ॉ टर, सोलापरू
िनिवदा र कम
.२४,७५,४००/-.
िनिवदा ट के वारी कमी / --अिधक
ी साईबाबा सं थान मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड .
िव त यव था, िशड
अिधिनयम २००४ मधील
तरतदू ीनसु ार
िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकार

९.
वरील नमदू तपिशलानसू ार वनवासी क याण आ म, महारा यांचमे ाफत िद.३०/०९/२०१८ ते
०२/१०/२०१८ असे ०३ िदवसां या होणा-या भारतातील आिदवासी ितिनध चे िनवासी संमल
े नाकरीता
सपु र चर मंडप, टेज, बॅरेकेड ग, खु या, भोजन टेबल, सोफासेट टू िसटर, टी-पॉय, साऊ ड िस टीम व िवदयतु
यव था जनरे टर बॅकअपसह करणे कामाकरीता ठे केदार सिचन िवण मडं प कॉ टर, सोलापरू याचं े दर
.२४,७५,४००/- मा िन नतम आहेत.
तरी याकामी यांना मा. उप सिमती या सभेपढु े बोलावनू यांचश
े ी चचा वाटाघाटी क न यांना कायादेश
देणसे ाठी सदरील िवषय मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक सिचन िवण मडं प
कॉ टॅ्र टर, सोलापरू यांचे ितिनधी ी.िभगं ारे हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.
सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यांनी ई-िनिवदेतील .२४,७५,४००/-मा या रकमेत
.५०,४००/- मा सवलत देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन,वनवासी क याण आ म, महारा यांचेमाफत िद.३०.०९.२०१८ ते
िद.०२.१०.२०१८ असे ०३ िदवसां या होणा या भारतातील आिदवासी ितिनध चे िनवासी संमेलनाकरीता गट
नं.१७२ पैक मधील साई धमशाळा प रसरात सपु र चर मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था उभारणेकामी सिचन
िवण मंडप कॉ टॅ्र टर, सोलापरू यांनी चचअतं ी देऊ के लेले र कम .२४,२५,०००/- मा ि वकारणेत येऊन
यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१०.

अ.
.
१.

मा. मु यमं ी महोदय यांचे अ य तेखाली िद. ०१.०२.२०१८ रोजी पार पडले या बैठक या इितवृ ातील
िवषय न.ं १ अ वये िज हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडून १०९२ नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी िनधी
िमळणेकरीता ा झाले या तावातनू मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार शाळा व शाळा खो यांची िनवड
करणेबाबत.
अहमदनगर िज हा प रषदे या ३५९९ शाळांमधनू समु ारे २,४२,००० िव ाथ िश ण घेत आहेत.
िव ा या या शै णीक वाढी बरोबर यां या शारीरीक, मानिसक व भाविनक िवकास हो याक रता िविवध
उप म िज हा प रषद शाळांमधनू राबिवले जातात. िव ा याचे यि म व घडिव यासाठी शाळांना पायाभतु
सिु वधा परु िवणे आव यक असते. या टीने आमचे य न सु आहेत. या गरजा िज हा प रषद सेस व िज हा
वािषक योजने या उपल ध िनधीमधनू पणु कर याचा य न के ला जात आहे. तथािप शाळांची व वग खो यांची
सं या िवचारात घेता सदरचा िनधी अपरु ा पडत आहे. िज हा प रषदे या अनेक शाळा, समाज मदं ीर िकंवा
सामािजक सं थानी देऊ के ले या इमारतीम ये ता परु या व पात भरत आहेत. दरवष वादळासार या नैसग क
आप तीमळ
ु ेही शाळे चे खपू आिथक नक
ु सान होत असते. तेथेही उपल ध िनधीतून खच करावा लागतो. प रणामी
निवन वग खो या बांधकामासाठी िनधी कमी पडतो असे कळिवले आहे.
मागणी :- िज हा प रषद शाळानं ा ५०० वग खो याचं ी आव यकता असनू सन २०१६-१७ या
डीएसआर नसु ार एका खोलीला र कम .७,२०,०००/- मा एवढा, अशी एकूण .३६ कोटीची मागणी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यांचेकडे के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय :- िद. ०८.०९.२०१७ रोजीचे बैठक तील िनणय ं . ७५६ अ वये
या िवषयावर सिव तर चचा होऊन “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद. ०१.ऑ ट बर २०१७ पासनू
ारंभ होत आहे. या अनषु ंगाने, मा. मु यमं ी महोदय यांचे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आराखडयास मा यता िदलेली
आहे. परंत,ु सदरह िनधी अ ाप ा त नाही. या महो सवाम ये िविवध काय माचे आयोजन करणे व साईभ तानं ा
पायाभतु सोयी-सिु वधा परु िवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू , सं थानला िनधीची
कमतरता भासू शकते. अशा पा वभमु ीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना उपरो त िवषयांिकत
आिथक मदत देणे उिचत होणार नाही.” असा िनणय झालेला आहे.
मा. मु यमं ी महोदय, यांचे अ य तेखालील बैठक तील िनदश:ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां या कामकाजासदं भात वषा, मा. मु यमं ी महोदय
यांचे शासक य िनवास थान येथे िद. ०१ फे वु ारी २०१८ रोजी आयोिजत के ले या बैठक तील मु ा ं . १
खाली माणे आहे.

िवषय

बैठक त घे यात आलेले िनणय

अंमलबजावणी करणारी यं णा

अहमदनगर
िज हयातील नवीन
शाळा/खोली
बाधं कामासाठी
िनधी िमळ याबाबत

१.निवन वग खो याचं ी आव यकता असले या शाळाचं ी तालक
ु ा िनहाय यादी िज हा
प रषद, अहमदनगर यानं ी िज हािधकारी, अहमदनगर यानं ा सादर करावी.
२. तद् नतं र िज हािधकारी, अहमदनगर आिण मु य कायकारी अिधकारी िज हा
प रषद याच
ं ी सिमती गठीत कर यात यावी. तसेच सिमतीची कायक ा िनि त क न
दे यात यावी.
३. उपरो त सिमतीचे िनकष िनि त क न या माणे शाळांची यादी अिं तम क न ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांना ावी.सदर यादी माणे सं थानने
अनदु ान उपल ध क न ावे.
४. सदर अनदु ान ट या– ट याने िवतरीत कर यात यावे
५. शाळाचं े/वग खो याचं े बांधकाम/उभारणी/दु ती इ. सावजिनक बांधकाम
िवभागाकडून कर यात यावी.

१. मु य कायकारी अिधकारी,
िज हा प रषद अहमदनगर
२. िज हािधकारी अहमदनगर
३. मु य कायकारी अिधकारी
ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड

उपरो त िनदशास अनसु न िज हा प रषद अहमदनगर या ाथिमक शाळानं ा निवन वग खो या
बाधं कामासाठी . ३६ कोटी अनदु ान देणबे ाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े फे रिनणयाथ
यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात आला. सदर बैठक त मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद
अहमदनगर यानं ी मा. मु यमं ी महोदयां या बैठक तील िनदशा माणे िज हािधकारी अहमदनगर याचं े
अ य तेखालील सिमती या बैठक चे प जा. ं . काया४/बाधं /४२१/२०१८ िद. ०३.०४.२०१८ नसु ार
पाठिवले या इितवृ ता या ती मा. यव थापन सिमती या सद यांना वाटप कर यात आ या. सदर इितवृतात
१०९२ वगखो यां या बाधं कामासाठी एकूण . ६८,१६,४०,०००/- मा इतका िनधी िमळणेबाबतची िशफारस
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कर यात आलेली आहे. तसेच इितवृ तात शाळाच
ं ी नावे व नवीन बाधं ावया या खो यांची सं याही नमदू
के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- िद.०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणय ं . २५१ अ वये चचा होऊन
मा. मु यमं ी महोदयांकडील बैठक तील िनदशा माणे िज हािधकारी, अहमदनगर व मु यकायकारी अिधकारी,
िज हा प रषद अहमदनगर यानं ी िज हयातील एकूण ३५९९ शाळा व १०९२ नवीन खो या
बांधकाम/उभारणी/दरु तीची र कम . ६८,१६,४०,०००/- मा चा ताव सादर के ला आहे.
सदर तावावर चचा होऊन, अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना नवीन वगखो या इमारती
बांधकामासाठी अनदु ान देणसे त वतः मा यता दे यात आली. सदरह अनदु ान ट याट याने दे यात यावे, पिह या
ट यासाठी . १० कोटी मा अनदु ान दे यात यावे. याक रता िज हािधका-यां या यादीतून शाळांची िनवड
थािनक उपसिमतीने करावे, असे ठरले.
मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद अहमदनगर यांनी सादर के ले या १०९२ निवन शाळा
खो यां या तावानसु ार एका खोलीसाठी साधारणपणे .६,२४,०००/- मा खच अपेि त आहे. यानसु ार
. १० कोटी म ये पिह या ट यांत १६० शाळा खो यांची िनवड करावी लागणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार िज हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडून ा त १०९२ शाळा खो यांचे
तावातून १६० शाळा खो या व शाळांची नावे िनि त क न िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. थािनक
उपसिमतीसमोर िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळां या नवीन वग खो या
बांध यासाठी ावया या अनदु ानातील .१० कोटी म ये मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यांचे सिमतीने िशफारस
के ले या शाळा खो यां या यादीमधील खालील माणे तालुका िनहाय १५९ शाळांची नावे िन ीत करणेत
आली व यानसु ार िज हा प रषद, अहमदनगर यांना कळिवणेत यावे, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
अ.न.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

तालुका
नेवासा

११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

कजत
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२१
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२३
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िज. प.

अिं तम यादी शाळा नांव
वग खोली सं या
ाथिमक शाळा र तापरू
०१
ाथिमक शाळा, खपु टी
०१
ाथिमक शाळा, बाभळ
०१
ु वेढा
ाथिमक शाळा जैऊर हैबती
०१
ाथिमक शाळा, गणेशवाडी
०१
ाथिमक शाळा, गळिनंब
०१
ाथिमक शाळा, िपं ीशहाली
०१
ाथिमक शाळा, फ तेपरु
०१
ाथिमक शाळा नारायणवाडी
०१
ाथिमक शाळा पाचदु ा
०१
एकूण खो या
१०
ाथिमक शाळा, कोरे गाव
०१
ाथिमक शाळा, राशीन
०१
ाथिमक शाळा टाकळी खडं े वरी
०१
ाथिमक शाळा, िपपं ळवाडी
०१
ाथिमक शाळा, ितखी
०१
ाथिमक शाळा, घमु री
०१
ाथिमक शाळा, िदघी
०१
ाथिमक शाळा, कजत शहर (मल
०१
ु ांची)
ाथिमक शाळा, िशंदवे ाडी(कापरे वाडी)
०१
ाथिमक शाळा, भोसे
०१
एकूण खो या
१०
ाथिमक शाळा, मोहटे
०१
ाथिमक शाळा, खरवंडी कासार
०१
ाथिमक शाळा,कळसिपं ी
०१
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२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७
४८
४९
५०
५१
५२
५३

कोपरगांव

५४
५५
५६
५७
५८
५९
६०
६१
६२
६३

संगमनेर

६४
६५
६६
६७
६८

ीग दा

ाथिमक शाळा, साके गांव
ाथिमक शाळा, ससु रे
ाथिमक शाळा, टाकळी मानरु
ाथिमक शाळा, धामणगांव
ाथिमक शाळा, खोजेवाडी (िनवडुंगे)
ाथिमक शाळा करंजी
ाथिमक शाळा, िमरी
एकूण खो या
बोरावके व ती
कारवाडी
कोकमठाण
डांगेवाडी
भा करव ती
िखड गणेश
ओगदी
िशवाजीनगर
रांजणगांव देशमुख
घोयेगांव
रे लवाडी कोकमठाण
अचं लगांव
करंजी
परजणेव ती सवं सर
िशंदवे ती पढेगांव
का हेगांव
धो े
चासनळी
कारवाडी कोकमठाण
नाटेगाव
पढेगाव
देड चांदवड
पानमळा
एकूण खो या
िज. प. ा. शाळा, अभं ोरे
िज. प. ा. शाळा, िचंचेवाडी
िज. प. ा. शाळा, साकूर
िज. प. ा. शाळा, कासार दमु ाला
िज. प. ा. शाळा, दे. ख. आखाडा
िज. प. ा. शाळा, िड स
िज. प. ा. शाळा, कौठे धांदरफळ
िज. प. ा. शाळा, गंजु ाळवाडी
िज. प. ा. शाळा, संगमनेर ख.ु
िज. प. ा. शाळा, भागवतवाडी
एकूण खो या
िज. प. ा. शाळा, कोकणगाव
िज. प. ा. शाळा, येळपणे
िज. प. ा. शाळा, वेळू
िज. प. ा. शाळा, िचंभळा
िज. प. ा. शाळा, ढोकराई
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०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
१०
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
२३
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
०१
१०
०१
०१
०१
०१
०१
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६९
७०
७१
७२
७३
७४
७५
७६
७७
७८
७९
८०
८१
८२
८३
८४
८५
८६
८७
८८
८९
९०
९१
९२
९३

९४
९५
९६
९७
९८
९९
१००
१०१
१०२
१०३
१०४
१०५
१०६
१०७
१०८
१०९
११०
१११
११२
११३

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
जामखेड

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
नगर

ीरामपरू

शेवगांव

ा. शाळा, घारगावं
ा. शाळा, द वाडी
ा. शाळा, हसे
ा. शाळा, बागं ड
ा. शाळा, िपपं ळगाव िपसा

एकूण खो या

ाथिमक शाळा, सातेफळ
ाथिमक शाळा, हापटेवाडी
ाथिमक शाळा, फाळके वाडी
ाथिमक शाळा, इनामव ती
ाथिमक शाळा, नाहली
ाथिमक शाळा, पारे वाडी
ाथिमक शाळा, कडभनवाडी
ाथिमक शाळा, जातेगाव
ाथिमक शाळा, मोहरी
ाथिमक शाळा, देवकरवाडी
एकूण खो या

खाडं के
सारोळा ब दी
भोरवाडी
ने ती
िचंचोडी पाटील
माथणी
पदमपरू वाडी
खातगाव टाकळी
देहरे
धनगरवाडी (राळे गण)

सतु िगरणी
ह रहरनगर उदु
अशोकनगर उदु
वांगी खुद
खानापरू
गळिनंब
खोकर
फ याबाद
खंडाळा
भेडापरू
गोवधनपरू
िदघी
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

ा. शाळा क-हे टाकळी
ा. शाळा शहरटाकळी
ा. शाळा, सामनगांव
ा. शाळा, मजलेशहर
ा. शाळा खामगावं ऊदु
ा. शाळा चापडगांव
ा. शाळा ढोरजळगांव
ा. शाळा मंगु ी
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०१
०१
०१
०१
०१
१०
०१
०१
०१
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११४
११५

िज. प. ा. शाळा लाखेफळ
िज. प. ा. शाळा रा ी

११६
११७
११८
११९
१२०
१२१
१२२
१२३
१२४
१२५

अकोले

१२६
१२७
१२८
१२९
१३०
१३१
१३२
१३३
१३४
१३५

पारनेर

१३६
१३७
१३८
१३९
१४०
१४१
१४२
१४३
१४४
१४५
१४६
१४७
१४८
१४९

राहरी

१५०
१५१
१५२
१५३
१५४
१५५
१५६

राहाता

िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.
िज. प.

एकूण खो या

ाथिमक शाळा, गणोरे
ाथिमक शाळा, नायकर वाडी
ाथिमक शाळा, िहवरगांव आबं रे
ाथिमक शाळा, शेलद
ाथिमक शाळा, रे डे
ाथिमक शाळा, धामनवन पाटीलवाडी
ाथिमक शाळा, िशरपंजु े देवाचीवाडी
ाथिमक शाळा, तांभोळ
ाथिमक शाळा, खडक ख.ु
ाथिमक शाळा, देवठाण
एकूण खो या
िज. प. ाथिमक शाळा, वाळवणे
िज. प. ाथिमक शाळा, घाणेगांव
िज. प. ाथिमक शाळा, अळकुटी
िज. प. ाथिमक शाळा, पवळदरा
िज. प. ाथिमक शाळा, पारनेर मल
ु ी
िज. प. ाथिमक शाळा, वरखेड मळा
िज. प. ाथिमक शाळा, गणेशवाडी रायतळे
िज. प. ाथिमक शाळा, वडनेर
िज. प. ाथिमक शाळा, कळस
िज. प. ाथिमक शाळा, डेरेिशवार
एकूण खो या
जुंदरे वाडी
लाख
मालंजु े ख.ु
गोटुंबे आखाडा
हनुमान वाडी
करजगांव
बाभळ
ु गावं
खडांबे ब.ु
महा ख व ती
डु े वाडी
आ ेवाडी
पल
ु वाडी
कोकाटे व ती
रामपरू
एकूण खो या
िशंगवे जाधव व ती
िज. प. ा. शाळा पणु तांबा
िज. प. ा. शाळा, कोकणे व ती
िज. प. ा. शाळा सदाफळ लास
िज. प. ा. शाळा वाळक
िज. प. ा. शाळा, इनामके व ती
िज. प. ा. शाळा ल मीवाडी
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१४
०१
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०१
०१
०१
०१
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१५७
१५८
१५९

िज. प. ा. शाळा के लवड
०१
िज. प. ा. शाळा मोठे बाबा
०१
िज. प. ा. शाळा अ तगांव मराठी
०१
एकूण खो या
१०
एकूण एकंदर
१५९
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११.
ी साई सादालयात दैनंिदन वापराकरीता उपकरणे व इतर सािह य खरे दी करणेकामी ा ई िनिवदेतील िन न म
दर धारकाशी चचा वाटा घाटी करणेबाबत.
कामाचे नांव
ी साई सादालयात दैनंदीन वापराकरीता उपकरणे व इतर सािह य
०१
खरे दी करणेबाबत
०२
शासक य मा यता
मा. यव थापन सिमती िद. ८/१२/२०१७ िनणय ं . १०३८(१०)
०३
अदं ाजे खच
४७,६८,६६९/०४
तावाची थोड यात मािहती.
शता दी महो सव कालावधीत साईभ तांची मोठया माणावर गद
होणार अस याने स याचे उपल ध वापरातील सािह य अपरु े पडणार
अस याने ी साई सादालय िवभागाचे मागणीनसु ार खालील माणे
टे. टील फिनचर सािह य / उपकरणे खरे दी करणे आव यक आहे.
अ.नं.
व तंचु े नांव.
खरे दी
करावयाचे
नग.
•
टेनलेस टील साद भोजन वाढणेची
१० नग.
गाडी (४ भांडी)
•
टेनलेस टील पाणी वाढणेची गाडी.
१० नग.
•
टेनलेस टील ताटे वाहणेची गाडी.
१० नग.
•
टेनलेस टील भाताची जाळी.
०६ नग.
•
टेनलेस टील बेनमेरी काऊंटर (६
१२ नग.
भांडी असलेले)
•
टेनलेस टील जेवणाचे टेबल ४सीट
१०० नग.
असलेल.े
•
टेनलेस टील भात ठे वणेसाठी ॉली.
०३ नग.
०५
ई-िनिवदा तपिशल महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर
ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. तसेच सं थानचे
सक
ं े त थळावर जािहरात िस द क न ई-िनिवदा िस द क न ईिनिवदा मागिवणेत आली होती. ई-िनिवदा भर याची मदु त िदनांक
६/०७/२०१८ ते िदनांक १४/०७/२०१८ अखेर होती.
४५ िदवस
• कामाची मदु त
• तांि क िनिवदा उघडणय
् ाची िदनांक िदनांक २४/०७/२०१८ सकाळी ११ :०० वाजता
व वेळा
०७
•
ा त ई-िनिवदा
•
ा त ई-िनिवदाधारकांनी सव दोन िनिवदा धारक यांनी आव यक कागदप जमा न के याने अपा
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा झालेले आहेत.
के ले आहेत का ?
• सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलेले होय
कागदप े जमा के ले आहेत का ?
०६
• मागील वषाकरीता िन न तम दर पये
• मागील िन न तम दरधारक
-
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ई-िनिवदा ि यातील तांि क टया पा िनिवदाधारकानं ी िदले या दराचा अॅटम वाईज तपशील.
Sr.
Description
Qty Bharti
Pravin
Arihant
Padmatech Rajlaxmi
No.
Refrigeration And Co., Engineering Industries Industries,
Works, Delhi Mumbai
Works,
Pvt. Ltd.,
Kolhapur
Aurangabad Pune
1 Food Serving Trolley
10
224000
345000
NQ
275100
285000
2 Water Serving Trolley
10
224000
439000
NQ
381000
270000
3 Plate Collecting
10
247000
432000
NQ
407650
350000
Trolley
4 Rice Tray Trolley
6
106200
322200
NQ
296610
276000
5 Bain-Marie
12
424800
525600
NQ
406680
333000
6 Dining Table
100
2300000 2360000
2350000
2552500
2465000
7 Rice Stainer
3
26400
60000
NQ
37365
36000
उपरो त तपिशलानसु ार,
ी साई सादालयात दैनंदीन वापराकरीता उपकरणे व सािह य खरे दी करणेकामी मे. भारती रे ि जेरेशन
व स, िद ली यांचे दर अ. नं. १,२,३,४,६,व ७ करीता र कम पये -३१,२७,६००/- (अ री र कम पये एकतीस लाख स तावीस हजार सहाशे ) व मे. राजल मी इडं ीज, को हापरू यांचे अ. न.ं ५ करीता र कम
पये - ३,३३,०००/- (अ री र कम पये - तीन लाख तेहतीस हजार ) मा िन न तम असनु यांचेशी ा त
दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढु ील कायवाही करणेकरीता ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि यमधील अ.नं.५ बेनमेरी काऊंटर १२ नग या
सािह याकरीता िन नतम िनिवदाधारक मे. राजल मी इडं ीज, को हापरू यांचे ितिनधी ी.पवार हे आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता
यांनी र कम .१८,०००/- मा सवलत देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयात दैनिं दन वापराकरीता बेनमेरी काऊंटर १२ नग खरे दी
करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे. राजल मी इडं ीज, को हापरू यांनी चचअतं ी देऊ के लेली र कम
.३,१५,०००/- मा अिं तम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
तसेच तावातील अ.नं.१ ते ४,६, व ७ या सािह यांसाठी मे. भारती रे ि जेरेशन व स, िद ली यांचे दर
िन नतम असुन िनिवदेतील नमदु दरावर यांनी खालील माणे सवलत देऊ के ली आहे.
Sr. No.
Description
1
Food Serving
Trolley
2
Water Serving
Trolley
3
Plate Collecting
Trolley
4
Rice Tray Trolley
5
Bain-Marie
6
Dining Table
7
Rice Stainer

Qty Bharti Refrigeration Works, Delhi
10
220000
10

220000

10

240000

6

102000
---2250000
25500

--100
3

तथापी खरे दी िनयमावलीनसु ार िन नतम परु वठाधारक महारा रा याचे बाहेरील अस यास अशा वेळी
महारा ातील L-2 िनिवदाधारक हे L-1 या दरात सािह य/उपकरणे परु िव यास तयार असतील तर एकुण
सािह या या परु वठयापैक ५० ट के परु वठा आदेश महारा ातील L-2 िनिवदाधारकास दे यात यावा अशी
तरतदु आहे.
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यानसु ार उपरो सािह य खरे दीकरणे कामी जे L-2 िनिवदाधारक L-1 या दरात सािह य/उपकरणे
दे यात तयार असतील अशा L-2 िनिवदाधारकास ५० ट के परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२. समाधी मंिदर स ल ए.सी. लांट यं णेचे सन २०१८-१९ या एक वषाचे कालावधीकरीता CAMC देणेकामी ा
ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी करणेबाबत.
०१
०२
०३
०४
०५

कामाचे नांव

समाधी मंिदर स ल ए.सी. लांट यं णेचे सन २०१८-२०१९ या एक वषाचे
कालावाधीकरीता CAMC देणक
े रीता
शासक य मा यता
मेकॅिनकल िवभागाकडील िदनांक ०९ जुलै, २०१८ रोजीची मंजरु िटपणी
अदं ाजे खच
र कम पये - ४,१९,९९८/तावाची थोड यात मािहती.
ी साई समाधी मदं ीरातील सव स ल ए.सी. यं णा काया वीत राहणे
आव यक आहे. याकरीता पढु ी १ वष कालावधी करीता सदर यं णेचे
कॉ िस ह वािषक स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणे आव यक आहे.
ई-िनिवदा तपिशल महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ईिनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर जािहरात िस द क न ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा
मागिवणेत आली होती. ई-िनिवदा भर याची मदु त िदनांक ०७/०८/२०१८ ते
िदनांक १४/०८/२०१८ अखेर हाती.
I. कामाची मदु त
३६५ िदवस
II. तांि क िनिवदा उघड याची िदनाक
ं व िदनांक २४/०८/२०१८ सकाळी ११ :०० वाजता
वेळा
III.
ा त ई-िनिवदा
०३
IV. ा त ई-िनिवदाधारकांनी सव होय जमा के ले आहे.
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा
के ले आहेत का ?
V. सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलेले होय
कागदप े जमा के ले आहेत का ?
VI. मागील वषाकरीता िनमन् तत् म दर पये
VII. मागील िन न तम दरधारक
अ.नं.
१.
२.
३.

ई-िनिवदा ि यातील तांि क टया पा िनिवदाधारकांनी िदले या दराचा तपशील.
िनिवदाधारकाचं े नाव
ई-िनिवेदते ील ा त दर र कम (GST शेरा
वगळता)
मे. हेरंब ए टर ाईजेस, जळगाव
४,८३,४००/L3
मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मंबु ई
३,२२,०२६/L1
मे. ी यक
L2
ु न ३,८७,८००/ं टेशवरा ंिक ोजे ट सो यश
ा. िल., पणु े
उपरो त तपिशलानसु ार,
समाधी मंिदर स ल ए.सी. लांट यं णेचे एक वषाचे कालावाधीकरीता CAMC देणेकामी मे. कै लास
रे ि जरे शन व स, मंबु ई यांचे दर र कम पये ३,२२,०२६/- (अ री र कम पये - तीन लाख बावीस हजार
स वीस) मा . आिधक GST िन तम असनु यांचेशी ा त दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढु ील कायवाही
करणेकरीता ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
समाधी मंिदर स ल ए.सी. लांट यं णेचे सन २०१८-१९ या एक वषाचे कालावधीकरीता CAMC
देणक
े ामी िन नतम िनिवदाधारक मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मबंु ई यांचे िन नतम दर र कम .३,२२,०२६/- +
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GST मा दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३. मख
ु दशन हॉलकरीता तसेच मिं दर प रसरातील झाडाच
ं े ओटयाला निवन रल ग तयार क न बसिवणेकामी ा
ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी करणेबाबत.
०१ कामाचे नांव
१.
मख
ु दशन हॉलकरीता नवीन रल ग तयार करणे.
२.
मंिदर प रसरातील झाडांचे ओटयाला रे ल ग तयार क न बसिवणे
०२
शासक य मा यता
१.
मेकॅिनकल िवभागाकडील िदनांक १२ जल
ु ,ै २०१८ रोजीची मजं रु िटपणी
२.
मेकॅिनकल िवभागाकडील िदनांक १८ जुल,ै २०१८ रोजीची मंजरु िटपणी
०३ अदं ाजे खच
१. र कम पये १,१२,०००/२. र कम पये २,४५,५५०/एकुण र कम पये - ३५७५५०/०४
तावाची थोड यात मािहती.
१.
ी साईबाबा मदं ीर प रसरात म ये नवीन लोर ग बसिवणेत आलेले आहे.
लोर ग करते वेळी मंदीर प रसरात असले या (संर ण कायालय, देणगी कायालय,
शाक य इमारत, फायर & से टी कायालय) झाडाचं े ओटयास ही फच बसिवणेत
आलेली आहे. सदर ओटयाचे वरील बाजसु ½ फुट उंचीची टेनलेस टील रेल ग
बसिवणेबाबत मा. अ य साहेब यांनी िनदश िदलेले आहेत. झाडाचं े ओटयास
बसिवणेकरीता आव यक रे ल ग उपल ध नस याने ती बाहेरील फॅ ीके टस यांचे
कडून नवीन तयार क न यावी लागणार आहे.
२.
मख
ु दशनाचे िठकाणी ४ फुट उंचीची रल ग बसिवणेत आलेली आहे.
मा ६ फुट उंचीची रल गची संर ण िवभागाने मागणी के लेली आहे, यामळ
ु े नवीन
तयार क न यावी लागणार आहे.
०५ ई-िनिवदा तपिशल महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा
जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात
िस द क न ई-िनिवदा िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेत आली होती. ई-िनिवदा
भर याची मदु त िदनांक ०७/०८/२०१८ ते िदनांक १४/०८/२०१८ अखेर हाती.
I. कामाची मदु त
३० िदवस
II. तांि क िनिवदा उघड याची िदनांक २२/०८/२०१८ सकाळी ११ :०० वाजता
िदनांक व वेळा
III.
ा त ई-िनिवदा
०४
IV.
ा त ई-िनिवदाधारकांनी सव मे. एम. आर. क शन यांनी कंपनी रजी ेशन सिटिफके ट नतु नी करण के लेले
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा जमा के लेले नसलेने ते अपा असनु उवरीत ३ िनिवदा धारकामनं ी सव कागदप
के ले आहेत का ?
जमा के लेली आहे.
V. सव िनिवदाधारकांनी EMD होय
भरलेले कागदप े जमा के ले आहेत
का ?
VI. मागील वषाकरीता िन न तम दर पये
VII. मागील िन न तम दरधारक
ई-िनिवदा ि यातील तांि क टया पा िनिवदाधारकानं ी िदले या दराचा तपशील.
अ.नं.
१.
२.

िनिवदाधारकांचे नाव
मे. अ रहतं इिं जिनअर ग व स
मे. अपवु ा इिं जिनअर ग व स

ई-िनिवदेतील ा त दर र कम

शेरा

332500/316700/-

L2
L1

३.

मे. पी. एस. टेभुण कर

381730/-

L3

उपरो त तपिशलानसु ार,
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मख
ु दशन हॉलकरीता तसेच मिं दर प रसरातील झाडाचं े ओटयाला नवीन रे ल ग तयार क न
बसिवणेकामी मे. अपवु ा इिं जिनअर ग व स, औरंगाबाद यांचे दर र कम पये - ३,१६,७००/- (अ री र कम
पये-तीन लाख सोळा हजार सातशे) मा िन न तम असनु यांचेशी ा त दराबाबत चचा/वाटाघाटी क न
पढु ील कायवाही करणेकरीता ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढु े सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, मख
ु दशन हॉलकरीता तसेच मंिदर प रसरातील झाडांचे ओटयाला निवन
रल ग तयार क न बसिवणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे. अपवु ा इिं जिनअर ग व स, औरंगाबाद यांचे िन नतम
दर र कम .३,१६,७००/- मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४. दरवष माणे सन २०१९ ची ी साई दैनंिदनी /िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने
छपाई क न भ ांना उपल ध क न देणक
े ामी आले या ई-िनिवदेतील ा यनु तम दराबाबत व िव दर िन ीत
होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे काशने िवभागामाफत दरवष माणे सन २०१९ ची ी साई दैनंिदनी /
िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने छपाई क न भ तानं ा उपल ध क न देणक
े ामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४

खरे दी/छपाई करावयाचे सािह य /व तूचा तपिशल
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
वृ तप ा या अिधसचू ने या यित र त चौकशी कशी पाठवली जाते?

०५
०६

तर तसे, कोणाला पाठिवले
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ

०७
०८
०९
१०
११
१२

ा त िनिवदाकारांची सं या
पा िनिवदाकारांची सं या
सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम अदा के ली आहे का
जर नमनु े िदले नाही, तर का
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ.ं न.ं

तपिशल

०१

ी साई दैनंिदनी
िडल स साईज७.५०" x ९.७५"
ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x
४.५"
क हर मेटपेट
ी साई िदनदिशका
०१ पानी मोठे
(१९"x२९") इचं
ी साईबाबा िडल स
वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस)
आकार २२"x३५" इचं
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार
१९.२५"x२७.००"
इचं
ी साईबाबा ीडी
वॉल कॅ लडस (िसगं ल

०२

०३
०४

०५

०६

छपाई सं या

िनट ि टं स,
अहमदनगर

अ.नं.१२ म ये नमदु के ले माणे
अ.नं.१२ म ये नमदु के ले माणे
िद.-०६.०८.२०१८ ते १७.०८.२०१८
www.mahatenders.gov.in , सं थान
वेबसाईट व ेसधारकांना दरु वनी ारे
-िद.०६.०८.२०१८
टे नीकल बीड-२४.०८.२०१८
कमिशयल बीड-३०.०८.२०१८
०६
०५
नमनु े मागिवलेले नाहीत.
होय
नमनु े मागिवलेले नाहीत.

ि टं लस ा.िल,
मबुं ई

सॅप ि टं सो युशन
ा िल., मबुं ई

मे.टॅको
ि हजन, मंबु ई

वेद काश
सिु नल द ,
नवी िद ली

२,३०,०००

८५.४

१०४.००

९२.०७

१२०.००

११५.०५

१,००,०००

१५.९०

१३.००

११.८८

२५.००

११.८

३,००,०००

१४.९६

२३

१९.४४

१६.९०

१५.६८

१५,०००

००

००

००

२०७.००

२१२.८०

१०,०००

००

००

००

२२३.००

२२९.६०

२,०००

००

००

३०३.९३

२३५.००

४९९.००

{10} 06.09.2018, Shirdi (SPJ.docx)

78

०७

०८

०९

१०

११

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

२२
२३
२४

पेज)
आकार १९"x२७" इचं
ी साईबाबा ीडी
डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७"
इचं
ी साईबाबा डे क
कॅ लडस (१४ पेजसे )
आकार
६.५०"x९.५०" काड
बोड पेपरवर छपाई
ी साईबाबा वॉल
कॅ लडर
(ऑफ स)
आकार
१९.५०"x२८.००"
ी साईबाबा वॉल
कॅ लडर (घरगुती)
आकार ११.००"x
१६.८०"
ी साईबाबा कार
कॅ लडर (कार)
आकार ३.८०" x
५.५०"

१५,०००

००

००

११९.००

१२१.००

१२२.०८

१०,०००

५७.५०

८२.००

५६.४०

५५.५०

५०.४०

१०,०००

२५.७०

३३.५०

२४.६६

३१.९०

२९.१२

१०,०००

१२.१०

१०.२०

११.८५

१२.३०

१४.५६

२०,०००

५.००

७.५५

७.१०

६.१०

७.५६

यापवू के ले या खरे दीचा तपिशल आिण खरे दी दरअ.नं.
वष
प रमाण
----मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ.नं.
वष
--स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नावं
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला अस यास
उपि थताचं ी नांवे

दर ती नग .
--खच प रमाण
-----------वरील अ.न.ं १२ माणे
वरील अ.न.ं १२ माणे
होय
मा.मु य कायकारी अिधकारी,
मा.उपिज हािधकारी, मा.मु य
लेखािधकारी तथा .उपकायकारी
अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी व
.अिध क, काशने

घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपिशल अदं ाजे .----/- ती
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
.---.------.----.---------सदर खरे दीसाठी िवभागाने िनि त के लेला अदं ाजे खच .४,६१,५०,०००/२५. संि त िटप- सदर िनिवदेम ये सहा िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. यापैक एक अपा
ठरला होता. तरी वर अ.न.ं १२ म ये नमदु के ले माणे आयटेमवाईज यनु तम असले या िनिवदाधारकाबरोबर चचा
वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी तसेच सदर सव आयटेमचा िव दर िनि त करणेसाठी सदर िवषय मा.
उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारकां पैक िनट ि ंटस,
अहमदनगर व मे.टॅको ि हजन, मंबु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
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यावर सिव तर चचा होऊन, दरवष माणे सन २०१९ ची ी साई दैनिं दनी /िदनदिशका व ी साईबाबा
िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने छपाई क न भ ानं ा उपल ध क न देणक
े ामी खालील माणे िन नतम
िनिवदाधारकाचं े दर मा य कर यात येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, तसेच िव साठीची िकंमत
GST+आ थापन खच िमळून ठरिव यात यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनट ि ंटस, अहमदनगर
१

तपिशल

२
३
ि ंट लस ा.िल.मंबु ई
४
मे. सॅप ि टं सो यश
ु न ा.िल.मबंु ई
५
६
मे.टॅको ि हजन, मंबु ई
७
८
९
वेद काश सिु नल द , नवी िद ली
१०
११

छपाई सं या

िन नतम दर

ी साई दैनिं दनी िडल स साईज७.५०" x ९.७५"
ी साई िदनदिशका ०१ पानी मोठे
(१९"x२९") इचं
ी साईबाबा कार कॅ लडर (कार)
आकार ३.८०" x ५.५०"

२,३०,०००

८५.४०

३,००,०००

१४.९६

२०,०००

५.००

ी साईबाबा वॉल कॅ लडर (घरगुती)
आकार ११.००"x १६.८०"

१०,०००

१०.२०

ी साईबाबा ीडी डे क कॅ लडस
(७ पेजेस) आकार ९.७५"x०७" इचं
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(ऑफ स)
आकार १९.५०"x२८.००"

१५,०००

११९.००

१०,०००

२४.६६

ी साईबाबा िडल स वॉल कॅ लडस
(८ पेजेस) आकार २२"x३५" इचं
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७ पेजेस) आकार
१९.२५"x२७.००" इचं
ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस
(िसगं ल पेज)
आकार १९"x२७" इचं

१५,०००

२०७.००

१०,०००

२२३.००

२,०००

२३५.००

ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x ४.५" क हर
मेटपेट
ी साईबाबा डे क कॅ लडस (१४
पेजेस)
आकार ६.५०"x९.५०" काड बोड
पेपरवर छपाई

१,००,०००

११.८०

१०,०००

५०.४०

(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५. साईिनवास अितथीगृह इमारतीचे नतु नीकरण करणेसाठी आव यक लब ग सािह य खरे दीकामी ा ई-िनिवदा
यनु तम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
सं थानचे पाणी परु वठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरे दी कामी ऑनलाईन ई-िनिवदा
या
राबिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह य /व तचू ा तपिशल.
पाणी परु वठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरे दी.
०२ मागणी
३६ कारचे लंब ग सािह य.
०३ ई-िनिवदा िस दी
िद.०६/०८/२०१८ ते िद.१८/०८/२०१८.
०४ वृ तप ा या अिधसचु ने या यित र त चौकशी www.mahatenders.gov.in , सं थान वेबसाईट व
कशी पाठवली जाते?
परु वठाधारकांना दरु वनी दारे .
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
--
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०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

१३

िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ

िद.०६/०८/२०१८ ; टेि नकल बीड- िद.२४/०८/२०१८.,
कमिसयल बीड- िद.३०/०८/२०१८.
ा त िनिवदाकारांची सं या.
०५ (पाच)
पा िनिवदाकारांची सं या.
०५ (पाच)
सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाहीत.
सव िनिवदाकरांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे पा ०५ िनिवदाधारकांनी बयाना र कम भरलेली आहे.
का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
िनिवदाकरानं ी सादर के लेले दर – सोबत ई-िनिवदा त ता सादर के ला आहे.
यापवु के ले या खरे दीचा तपिशल आिण खरे दी दर- पाणी परु वठा िवभागाकडुन यापवु खरे दी के ले या सािह य दर तपिशल.
दर
ती
अ.नं. वष
सािह य
प रमाण
नग/फुट/िल. .
01
सन 2018
3/4" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
फुट
16.00
02
सन 2018
1" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
फुट
24.00
03
सन 2018
2" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
फुट
85.00
04
सन 2018
3/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
नग
8.60
05
सन 2018
1.1/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स नग
35.00
06
सन 2018
1.1/2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स नग
57.00
07
सन 2018
2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
नग
-3/4" x 1/2" CPVC ास एलबो. (13.5 SDR),
08
सन 2018
नग
34.00
िफनोले स
3/4" x 1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
09
सन 2018
नग
-िफनोले स
1.1/4" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
10
सन 2018
नग
390.00
िफनोले स
1.1/4" CPVC ास FTA. (13.5 SDR),
11
सन 2018
नग
390.00
िफनोले स
1.1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
12
सन 2018
नग
345.00
िफनोले स
1" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
13
सन 2018
नग
140.00
िफनोले स
1" x 3/4" CPVC रे डयसु र. (13.5 SDR),
14
सन 2018
नग
10.40
िफनोले स
1.1/4" x 3/4" CPVC रे डयसु र. (13.5 SDR),
15
सन 2018
नग
30.00
िफनोले स
1.1/4" x 3/4" CPVC टी. (13.5 SDR),
16
सन 2018
नग
-िफनोले स
1.1/2" x 1.1/4" CPVC टी. (13.5 SDR),
17
सन 2018
नग
-िफनोले स
2" x 1.1/2" CPVC टी. (13.5 SDR),
18
सन 2018
नग
-िफनोले स
1.1/2" x 1" CPVC टी. (13.5 SDR),
19
सन 2018
नग
51.52
िफनोले स
20
सन 2018
3/4" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स
नग
6.50
21
सन 2018
1.1/2" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स नग
32.50
22
सन 2018
2" CPVC सॉके ट. (3.5 SDR), िफनोले स
नग
68.00
23
सन 2018
1" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
नग
-1.1/2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR),
24
सन 2018
नग
-िफनोले स
25
सन 2018
2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
नग
-26
सन 2018
1" CPVC बायपास. (13.5 SDR), िफनोले स
नग
-27
सन 2018
3/4" CPVC एलबो (45º). (13.5 SDR), नग
--
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१४

१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

28
29
30
31
32

सन 2018
सन 2018
सन 2018
सन 2018
सन 2018

33

सन 2018

34
35
36

सन 2018
सन 2018
सन 2018

अ.
न.ं

नग
नग
जोडी
नग
नग

------

िलटर

145.00

नग
नग
नग

570.00
90.00
100.00

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तिपशलअ. ं . तपिशल
वष
मागील वष पाणी परु वठा िवभागाकरीता सदर कारचे लंब ग सािह य खरे दी कर यात आलेले नाही.

खच प रमाण
-

स याची िश लक ि थती

पाणी परु वठा िवभागाकडुन सव बाबी िवचारात घेऊन मागणी िनि त
के ली आहे.
मागील खरे दी दर
--मागील परु वठादार
--स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर सोबत जोडले या त या माणे.
के लेले दर
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने नांव
सोबत जोडले या त या माणे.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर
होय
सादर कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर मा.मु य
कायकारी
अिधकारी,
मा.उपिज हािधकारी,
सादर कर यात आला अस यास मा. .उपकायकारी अिधकारी तथा मु य लेखािधकारी, मा.कायकारी
उपि थताचं ी नांवे.
अिभयंता, िवभाग मख
ु - पाणी परु वठा
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपिशल अदं ाजे . /- ती नग, िलटर, फुट माकट रे ट – अदं ािजत खच . असनू
िनिवदेतील यनु तम दरा माणे सदर खरे दीसाठी खच अपेि त आहे.
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
पये ---

२४.

िफनोले स
1/2" क सील टॉपकॉप (CON-083 KN), ज वार
िम सर कॉक (CON-217 KN), ज वार
लॅटफॉम बेसीन क
ॅ े ट (18" लांबीचे, हेवी)
1" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो
1.1/2" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो
CPVC सो यश
ु न (200 ॅम पॅिकंग सन2018),िफनोले स
सी.पी. शॉवर (F160039), िहदं वेअर
1/2" x 1.1/2" सी.पी.ए सटशन नेपल
1/2" x 2" सी.पी.ए सटशन नेपल

पये

---

सिं त टीप- सं थानचे पाणी परु वठा िवभागाकरीता लबं ग सािह य खरे दीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या
राबिव यात आली होती. सािह याचे टेि नकल पेिसिफके शन ई- िनिवदेत दे यात आलेले होते.
सदरह ई-िनिवदेत ०५ ई-िनिवदाधारकांनी भाग घेतलेला होता. याकामी तािं क िनिवदेत पा ठरले या
०५ (पाच) िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.३०/०८/२०१८ रोजी उघड यात आले या आहेत.

सािह य तपिशल

माग
णी

एक
क

यिु नयन
िडंग,
नािशक
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संजय
ेमसख
ु
बंब,
कोपरगां
व

इमज सी
इले टॉ
िन स
िस यु र
टी
इिं डया
िल.
मुंबई

ए.जी.ए
स.
टे नॉलॉ
जी
इिं डया
िल. पणु े

सागर पंप
&
पेअस,
को हार
ब.ु

82

िनिवदा
दर

िनिवदा
दर

िनिवदा
दर

िनिवदा
दर

िनिवदा दर
13.82

01

3/4" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स

1200 फुट

17.17

16.40

16.30

20.90

02

1" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स

600

फुट

25.89

24.80

24.58

31.49

03

2" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स

400

फुट

91.43

89.00

86.80

111.18 75.58

04

3/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स

350

नग

9.34

9.30

9.22

11.36

7.62

05

1.1/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR),
130
िफनोले स

नग

38.00

37.00

37.49

46.20

31.50

30

नग

65.95

64.00

65.00

80.20

54.87

20

नग

135.79

134.00 133.97 165.11 112.79

320

नग

36.69

35.70

36.21

44.63

30.50

120

नग

60.03

59.00

59.23

72.99

49.80

30

नग

301.53

294.00 297.48 366.62 250.00

30

नग

319.70

310.00 315.40 388.70 270.00

38

नग

374.64

365.00 369.60 455.50 311.00

60

नग

151.67

148.00 149.64 184.42 126.00

30

नग

14.06

14.00

13.87

17.09

11.70

30

नग

31.54

32.00

31.11

38.34

26.50

120

नग

61.93

62.00

61.10

75.30

51.90

40

नग

83.21

85.00

82.09

101.17 69.10

20

नग

159.96

160.00 157.81 194.49 133.10

20

नग

85.11

85.00

83.97

105.79 71.10

100

नग

7.00

6.75

6.67

8.22

5.61

50

नग

39.90

38.80

39.36

48.51

33.10

40
18

नग
नग

83.21
10.00

81.00
10.00

82.09
9.52

101.17 69.10
11.73 8.05

18

नग

28.00

28.00

27.36

33.72

23.10

5

नग

58.00

60.00

56.98

70.22

48.00

06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

1.1/2" CPVC एलबो. (13.5 SDR),
िफनोले स
2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
3/4" x 1/2" CPVC ास एलबो. (13.5
SDR), िफनोले स
3/4" x 1/2" CPVC ास MTA. (13.5
SDR), िफनोले स
1.1/4" CPVC ास MTA. (13.5
SDR),िफनोले स
1.1/4" CPVC ास FTA. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
िफनोले स
1" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
िफनोले स
1" x 3/4" CPVC रे डयसु र. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/4" x 3/4" CPVC रे डयसु र. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/4" x 3/4" CPVC टी. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/2" x 1.1/4" CPVC टी. (13.5 SDR),
िफनोले स
2" x 1.1/2" CPVC टी. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/2" x 1" CPVC टी. (13.5 SDR),
िफनोले स
3/4" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR),
िफनोले स
2" CPVC सॉके ट. (3.5 SDR), िफनोले स
1" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR),
िफनोले स
2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
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21.24
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26

1" CPVC बायपास. (13.5 SDR), िफनोले स

25

नग

70.00

68.00

68.67

84.63

59.00

27

3/4" CPVC एलबो (45º). (13.5 SDR),
25
िफनोले स

नग

11.40

12.00

11.25

13.86

9.50

28

1/2" क सील टॉपकॉप (CON-083 KN),
50
ज वार

नग

29

िम सर कॉक (CON-217 KN), ज वार

24

नग

1160.0
0
2999.0
0

1135.0
1103.9
421.26
960.50
0
5
2924.0 3117.3 4055.7
2916.50
0
2
8

30

लॅटफॉम बेसीन ॅकेट (18" लांबीचे, हेवी)

24

जो
डी

240.00

580.00 63.19

31

1" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो

26

नग

32

1.1/2" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो

4

33

CPVC सो यश
ु न (200
2018),िफनोले स

10

34

सी.पी. शॉवर (F160039), िहदं वेअर

24

नग

705.00

35
36

1/2" x 1.1/2" सी.पी.ए सटशन नेपल
1/2" x 2" सी.पी.ए सटशन नेपल

90
100

नग
नग

35.00
40.00

ॅम पॅिकंग सन-

1053.0
0
1426.0
नग
0
िलट 1200.0
र
0

127.44 81.30

1226.9
691.00
9
1470.0 1225.4 2498.3
1270.16
0
0
3
1152.5
980.00
295.26 960.00
4
1123.0
698.00 815.84
632.00
7
33.00 49.15 108.32 61.00
44.00 56.17 124.89 82.00
662.00 639.51

याम ये सागर पपं & पेअस-को हार, संजय ेमसख
ु बंब-कोपरगांव, इमज सी इले ोिनक से यु रटीमंबु ई, ए.जी.एस.टे नॉलॉजी इिं डया िल. पणु े आिण यिु नयन ेिडंग, नािशक यांचे दर वरील त याम ये अधोरे िखत
के ले माणे यनु मत आहेत.
सागर पंप & पेअस, को हार ब.ु
लंब ग सािह य खरे दी
अ.न.ं सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01
02
03
04
05
06
07
08

1200
600
400
350
130
30
20

फुट
फुट
फुट
नग
नग
नग
नग

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये
13.82
16584.00
21.24
12744.00
75.58
29832.00
7.62
2667.00
31.50
4095.00
54.87
1646.10
112.79
2255.80

320

नग

30.50

9760.00

120

नग

49.80

5976.00

30
30
38
60
30

नग
नग
नग
नग
नग

250.00
270.00
311.00
126.00
11.70

7500.00
8100.00
11818.00
7560.00
351.00

30

नग

26.50

795.00

120
40
20
20

नग
नग
नग
नग

51.90
69.10
133.10
71.10

6228.00
2764.00
2662.00
1422.00

09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

3/4" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
1" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
2" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
3/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
3/4" x 1/2" CPVC ास एलबो. (13.5 SDR),
िफनोले स
3/4" x 1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/4" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),िफनोले स
1.1/4" CPVC ास FTA. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR), िफनोले स
1" CPVC ास MTA. (13.5 SDR), िफनोले स
1" x 3/4" CPVC रे डयसु र. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/4" x 3/4" CPVC रे डयुसर. (13.5 SDR),
िफनोले स
1.1/4" x 3/4" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" x 1.1/4" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
2" x 1.1/2" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" x 1" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
एकुण र

3/4" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स
2" CPVC सॉके ट. (3.5 SDR), िफनोले स
1" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
1" CPVC बायपास. (13.5 SDR), िफनोले स
3/4" CPVC एलबो (45º). (13.5 SDR), िफनोले स
िम सर कॉक (CON-217 KN), ज वार
सी.पी. शॉवर (F160039), िहदं वेअर
कम पये:-

100
50
40
18
18
5
25
25
24
24

सजं य ेमसख
ु बंब, कोपरगांव.
लंब ग सािह य खरेदी
अ.न.ं सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01
1/2" x 1.1/2" सी.पी.ए सटशन नेपल
एकुण र कम पये:-

90

नग

नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग

िनिवदेतील L1 दर
नग/जोडी
33.00

इमज सी इले टॉिन स िस यु रटी इिं डया िल. मबुं ई
लंब ग सािह य खरेदी
अ.न.ं सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01
02
03
04
एकुण र

50
24
26
4

नग
जोडी
नग
नग

अ.न.ं सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01

10

िलटर

1/2" क सील टॉपकॉप (CON-083 KN), ज वार
लॅटफॉम बेसीन ॅकेट (18" लाबं ीचे, हेवी)
1" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो
1.1/2" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो
कम पये:ए.जी.एस. टे नॉलॉजी इिं डया िल. पणु े
लंब ग सािह य खरेदी
CPVC सो यश
ु न (200 ॅम पॅिकंग सन-2018),िफनोले स
यिु नयन ेिडंग, नािशक
लंब ग सािह य खरेदी

अ.न.ं सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01

100

नग

1/2" x 2" सी.पी.ए सटशन नेपल

5.61
33.10
69.10
8.05
23.10
48.00
59.00
9.50
2916.50
632.00

561.00
1655.00
2764.00
144.90
415.80
240.00
1475.00
237.50
69996.00
15168.00
227417.10

ती एकुण र कम
पये
2970.00
2970.00

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये
421.26
21063.00
63.19
1516.56
639.51
16627.26
1225.40
4901.60
44108.42

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये
295.26
2952.60
एकुण र कम पये:- 2952.60

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये
40.00
4000.00
एकुण र कम पये:- 4000.00

तरी यनु तम िनिवदाधारक सागर पपं & पेअस-को हार, सजं य मे सख
ु बबं -कोपरगावं , इमज सी
इले ोिनक से यु रटी-मबंु ई, ए.जी.एस.टे नॉलॉजी इिं डया िल. पणु े आिण यिु नयन ेिडंग, नािशक यांचश
े ी
िनिवदेत िदले या यनु तम दराबं ाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत
िशफारशीसाठी सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृह इमारतीचे नतु नीकरण करणेसाठी आव यक लब ग
सािह य खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक सागर पपं & पेअस-को हार, सजं य ेमसख
ु बबं -कोपरगांव,
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इमज सी इले ोिनक से यु रटी-मबंु ई, ए.जी.एस.टे नॉलॉजी इिं डया िल. पणु े आिण यिु नयन ेिडंग, नािशक यांचे
खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात यावा, तसेच जादा मटे रअलची
आव यकत भास यास याच मजं रू दराने आव यकतेनसु ार खरे दी करणेत यावे , अशी उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(१) सागर पंप & पेअस, को हार ब.ु
लंब ग सािह य खरे दी
अ.न.ं सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01
02
03
04
05
06
07
08

1200
600
400
350
130
30
20

फुट
फुट
फुट
नग
नग
नग
नग

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये
13.82
16584.00
21.24
12744.00
75.58
29832.00
7.62
2667.00
31.50
4095.00
54.87
1646.10
112.79
2255.80

320

नग

30.50

9760.00

120

नग

49.80

5976.00

30
30
38
60
30

नग
नग
नग
नग
नग

250.00
270.00
311.00
126.00
11.70

7500.00
8100.00
11818.00
7560.00
351.00

30

नग

26.50

795.00

120
40
20
20
100
50
40
18
18
5
25
25
24
24

नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग
नग

51.90
69.10
133.10
71.10
5.61
33.10
69.10
8.05
23.10
48.00
59.00
9.50
2916.50
632.00

6228.00
2764.00
2662.00
1422.00
561.00
1655.00
2764.00
144.90
415.80
240.00
1475.00
237.50
69996.00
15168.00
227417.10

3/4" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
1" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
2" CPVC पाईप. (13.5 SDR), िफनोले स
3/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/4" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
1.1/2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
2" CPVC एलबो. (13.5 SDR), िफनोले स
3/4" x 1/2" CPVC ास एलबो. (13.5 SDR),
िफनोले स
09
3/4" x 1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),
िफनोले स
10
1.1/4" CPVC ास MTA. (13.5 SDR),िफनोले स
11
1.1/4" CPVC ास FTA. (13.5 SDR), िफनोले स
12
1.1/2" CPVC ास MTA. (13.5 SDR), िफनोले स
13
1" CPVC ास MTA. (13.5 SDR), िफनोले स
14
1" x 3/4" CPVC रे डयसु र. (13.5 SDR), िफनोले स
15
1.1/4" x 3/4" CPVC रे डयुसर. (13.5 SDR),
िफनोले स
16
1.1/4" x 3/4" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
17
1.1/2" x 1.1/4" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
18
2" x 1.1/2" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
19
1.1/2" x 1" CPVC टी. (13.5 SDR), िफनोले स
20
3/4" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स
21
1.1/2" CPVC सॉके ट. (13.5 SDR), िफनोले स
22
2" CPVC सॉके ट. (3.5 SDR), िफनोले स
23
1" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
24
1.1/2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
25
2" CPVC ए ड कॅ प. (13.5 SDR), िफनोले स
26
1" CPVC बायपास. (13.5 SDR), िफनोले स
27
3/4" CPVC एलबो (45º). (13.5 SDR), िफनोले स
28
िम सर कॉक (CON-217 KN), ज वार
29
सी.पी. शॉवर (F160039), िहदं वेअर
एकुण र कम पये:-

(२) संजय ेमसख
ु बंब, कोपरगांव.
लंब ग सािह य खरे दी
अ.नं. सािह य तपिशल

मागणी

एकक

01 1/2" x 1.1/2" सी.पी.ए सटशन नेपल
एकुण र कम पये:-

90

नग
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िनिवदेतील L1 दर ती एकुण र कम
नग/जोडी
पये
33.00
2970.00
2970.00
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(३) इमज सी इले टॉिन स िस यु रटी इिं डया िल. मबंु ई
लंब ग सािह य खरे दी
अ.नं. सािह य तपिशल

मागणी एकक

01 1/2" क सील टॉपकॉप (CON-083 KN), ज वार
02
लॅटफॉम बेसीन ॅकेट (18" लांबीचे, हेवी)
03 1" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो
04 1.1/2" नॉन रटन हॉ व (ISI heavy), झेलोटो
एकुण र कम पये:-

50
24
26
4

नग
जोडी
नग
नग

(४) ए.जी.एस. टे नॉलॉजी इिं डया िल. पणु े
लंब ग सािह य खरे दी
अ.नं. सािह य तपिशल
CPVC सो यश
ु न (200
2018),िफनोले स
एकुण र कम पये:01

ॅम पॅिकंग सन-

िनिवदेतील L1 दर
ती नग/जोडी
421.26
63.19
639.51
1225.40

एकुण र कम
पये
21063.00
1516.56
16627.26
4901.60
44108.42

मागणी एकक

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये

10

295.26

िलटर

2952.60
2952.60

(५) यिु नयन ेिडंग, नािशक
लंब ग सािह य खरे दी

िनिवदेतील L1 दर एकुण र कम
ती नग/जोडी
पये
01 1/2" x 2" सी.पी.ए सटशन नेपल 100
नग
40.00
4000.00
एकुण र कम पये:- 4000.00
(कायवाही- पाणीपरु वठा िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६. “साईटेक क प-२” अनषु ंगीक कायवाहीकरीता M/s Tata Consultancy Services यांचे कमचा यांसाठी
संगणके , लॅपटॉप व ॲपल मॅकबक
ु तसेच क पाअतं गत काय णाली काया वीत करणेसाठी स हर व सॉ टवेअर
खरे दीकामी ई-िनिवदा ि येअतं गत उघडणेत आले या वािण यीक ई-िनिवदामं धील िन न म दरधारक
िनिवदाधारकानं ा चचा व वाटाघाटीसाठी बोलािवणेबाबत.
“साईटेक क प-२” अनषु िं गक कायवाहीकरीता M/s Tata Consultancy Servicesयांचे कमचायांसाठी सगं णके , लॅपटॉप व अॅपल मॅकबक
ु तसेच क पाअतं गत काय णाली काया वीत करणेसाठी स हर व
सॉ टवेअर खरे दीकामी ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
खरे दी करावयाचे
संगणके , लॅपटॉप व अॅपल मॅकबक
ु तसेच क पाअतं गत काय णाली काया वीत
०१ सािह य/व तूचा
करणेसाठी स हर व सॉ टवेअर
तपिशल.
अ.नं. सािह य तपिशल

०२ मागणी

मागणी

एकक

Sr.
Specification of Material
No.
Blade Servers
01
Details given in Tender Document Annexure B-A
Blade Encloser and Chasis
02 Solution Requirement and details given in Tender
Document Annexure B-B
03 VM Ware Ent Plus Licenses with 5 years support
VMWare Venter server to manage all the virtual
04
machines with 5 years support
MS Windows Server 2016 Operating System - 10 No's
05
with total of 10 RDP CAL's with 5 years support
06 Red Hat Enterprise Linux with version 7 and above
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Qty.
08
01
08
01
10
02
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with 5 years support
MS SQL Server 2017 2 license ( 1 license = 2 cores)
Visual Studio Professional with MSDN. Allowing to
download earlier versions, supporting software.
SAN storage
Solution Requirement and details given in Tender
Document Annexure B-D
Desktop Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell
Commercial Series Laptop Brand HP/Lenovo/Dell
Apple Mac Book pro

07
08
09
10
11
12

02
03
01
15
10
03

०३ ई-िनिवदा िस ी िद.२४.०७.२०१८ ते िद.१७.०८.२०१८
वृ तप ा या
अिधसचु ने या
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट (sai.org.in) व परु वठाधारकानं ा
०४ यित र त चौकशी
ई-मेल ारे .
कशी पाठिवली
जाते ?
तर तसे, कोणाला
०५
२१ परु वठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आहे.
पाठिवले ?
िनिवदा
सु िद.२४.०७.२०१८ सकाळी ११:०० वा.
०६ झालेची िदनांक व तांि क िनिवदा- िद.२८.०८.२०१८
वेळ
यावसायीक िनिवदा- िद.३०.०८.२०१८
ात
०७ िनिवदाकारांची
०४ (चार)
सं या
पा िनिवदाकारांची
०८
०४ (चार)
सं या
सव िनिवदाकारांनी
०९ नमनु े िदली आहेत लागू नाही.
का ?
सव िनिवदाकारांनी
१० बयाणा र कम अदा सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
के ली आहे का ?
जर नमुने िदले
११
लागू नाही.
नाही, तर का ?
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
अ.नं.

िनिवदाकाराचे नाव

सादर के लेले दर ( ती नग
ि थती
.)

Blade Servers
Details given in Tender Document Annexure B-A – 08 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
12,02,656/L2
02
Pentagon Network
11,20,000/L1
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
16,82,438/L3
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
00/-Blade Encloser and Chasis
Solution Requirement and details given in Tender Document Annexure B-B -01 No
01
Cybernet IT Pvt Ltd
16,45,348/L3
02
Pentagon Network
12,50,000/L1
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
16,10,508/L2
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
00/-VM Ware Ent Plus Licenses with 5 years support – 08 Nos
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01
Cybernet IT Pvt Ltd
7,88,362/L4
02
Pentagon Network
7,75,000/L3
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
5,05,856/L1
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
5,41,275/L2
VMWare Venter server to manage all the virtual machines with 5 years support – 01 No
01
Cybernet IT Pvt Ltd
7,61,507/L2
02
Pentagon Network
7,15,000/L1
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
8,93,691/L3
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
9,56,261/L4
MS Windows Server 2016 Operating System - 10 No's with total of 10 RDP CAL's with 5
years support – 10 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
65,575/L2
02
Pentagon Network
75,000/L4
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
63,621/L1
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
66,041/L3
Red Hat Enterprise Linux with version 7 and above with 5 years support – 02 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
2,05,300/L3
02
Pentagon Network
1,12,000/L1
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
2,64,372/L4
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
2,03,550/L2
MS SQL Server 2017 2 license ( 1 license = 2 cores) – 02 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
2,66,443/L2
02
Pentagon Network
3,00,000/L3
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
2,31,868/L1
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
13,43,010/L4
Visual Studio Professional with MSDN. Allowing to download earlier versions, supporting
software.– 03 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
84,575/L3
02
Pentagon Network
1,15,000/L4
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
73,601/L1
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
74,110/L2
SAN storage Solution Requirement and details given in Tender Document Annexure B -D–
01 No
01
Cybernet IT Pvt Ltd
62,16,995/L3
02
Pentagon Network
11,00,000/L1
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
20,03,884/L2
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
00/-Desktop Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell – 15 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
52,800/L2
02
Pentagon Network
58,000/L3
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
52,330/L1
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
00/-Commercial Series Laptop Brand HP/Lenovo/Dell – 10 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
68,416/L1
02
Pentagon Network
75,000/L3
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
70,485/L2
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
00/-Apple Mac Book pro – 03 Nos
01
Cybernet IT Pvt Ltd
2,23,087/L3
02
Pentagon Network
1,33,500/L1
03
Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd
1,87,344/L2
04
Gowra Bits & Bytes Pvt Ltd
00/--
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१३ यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर –
Sr.
No
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12

Year-2018
Blade Servers
Details given in Tender Document Annexure B-A
Blade Encloser and Chasis
Solution Requirement and details given in Tender Document
Annexure B-B
VM Ware Ent Plus Licenses with 5 years support
VMWare Venter server to manage all the virtual machines
with 5 years support
MS Windows Server 2016 Operating System - 10 No's with
total of 10 RDP CAL's with 5 years support
Red Hat Enterprise Linux with version 7 and above with 5
years support
MS SQL Server 2017 2 license ( 1 license = 2 cores)
Visual Studio Professional with MSDN. Allowing to
download earlier versions, supporting software.
SAN storage
Solution Requirement and details given in Tender Document
Annexure B-D
Desktop Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell
Commercial Series Laptop Brand HP/Lenovo/Dell
Apple Mac Book pro

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल वष
१४ अ.नं. तपशील

UOM

Amount

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos

--

Nos
Nos
Nos

38,586/47,200/--

खच प रमाण

स याची िश लक -ि थती
१६ मागील खरे दी दर
अ.नं. १३ माणे
१५

१७ मागील परु वठादार

अ.नं. व तूचे वणन
०१ सगं णक
०२ लॅपटॉप
Sr.
No.
01
02

स याचे िन न तम
१८ िनिवदाकाराने सादर
के लेले दर

03
04
05
06
07
08

परु वठादाराचे नाव
मे.आर.डी.डाटा िस टी स, नािशक

Specification of Material
Blade Servers
Details given in Tender Document Annexure B-A
Blade Encloser and Chasis
Solution Requirement and details given in Tender
Document Annexure B-B
VM Ware Ent Plus Licenses with 5 years support
VMWare Venter server to manage all the virtual
machines with 5 years support
MS Windows Server 2016 Operating System 10 No's with total of 10 RDP CAL's with 5 years
support
Red Hat Enterprise Linux with version 7 and
above with 5 years support
MS SQL Server 2017 2 license ( 1 license = 2
cores)
Visual Studio Professional with MSDN. Allowing
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Amount
11,20,000/12,50,000/5,05,856/7,15,000/63,621/1,12,000/2,31,868/73,601/-

90

09
10
11
12
Sr.
No.

१९

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

to download earlier versions, supporting software.
SAN storage
Solution Requirement and details given in Tender
Document Annexure B-D
Desktop
Commercial
Series
Brand
HP/Lenovo/Dell
Commercial
Series
Laptop
Brand
HP/Lenovo/Dell
Apple Mac Book pro
Name of Bidder

01

Pentagon Network

02

Pentagon Network

03

Wysetek Systems
Tech. Pvt Ltd

04

Pentagon Network

05

Wysetek Systems
Tech. Pvt Ltd

06

Pentagon Network

07

Wysetek Systems
Tech. Pvt Ltd

08

Wysetek Systems
Tech. Pvt Ltd

09

Pentagon Network

10

Wysetek Systems
Tech. Pvt Ltd

11

Cybernet IT Pvt Ltd

12

Pentagon Network

11,00,000/52,330/68,416/1,33,500/-

Specification of Material
Blade Servers Details given in Tender
Document Annexure B-A
Blade Encloser and Chasis
Solution Requirement and details given in
Tender Document Annexure B-B
VM Ware Ent Plus Licenses with 5 years
support
VMWare Venter server to manage all the
virtual machines with 5 years support
MS Windows Server 2016 Operating
System - 10 No's with total of 10 RDP
CAL's with 5 years support
Red Hat Enterprise Linux with version 7
and above with 5 years support
MS SQL Server 2017 2 license ( 1 license
= 2 cores)
Visual Studio Professional with MSDN.
Allowing to download earlier versions,
supporting software.
SAN storage
Solution Requirement and details given in
Tender Document Annexure B-D
Desktop Commercial Series Brand
HP/Lenovo/Dell
Commercial Series Laptop Brand
HP/Lenovo/Dell
Apple Mac Book pro

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
२०
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरे दीचा क प
खरे दी सिमतीसमोर
मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी, मा.मु यलेखािधकारीतथा
२१ सादर करणेत आला
उपकायकारी अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मख
ु , आयटी िवभाग.
अस यास
उपि थताचं ी नावे
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे र कम पये ---- ितसेट माकट रे ट पये ---मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
.-------------- .---------------------- .----------.-----------२३
मागील
%
ने
अ.नं. तपिशल
01

Blade Servers

खरे दी दर
--
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स याचे दर

11,20,000/-

फरक

कमी/जा त
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02
03
04

05

06
07
08

09
10
11
12

Details given in Tender
Document Annexure B-A
Blade Encloser and Chasis
Solution Requirement and
details given in Tender
Document Annexure B-B
VM Ware Ent Plus Licenses
with 5 years support
VMWare Venter server to
manage all the virtual
machines with 5 years support
MS Windows Server 2016
Operating System - 10 No's
with total of 10 RDP CAL's
with 5 years support
Red Hat Enterprise Linux with
version 7 and above with 5
years support
MS SQL Server 2017 2 license
( 1 license = 2 cores)
Visual Studio Professional
with MSDN. Allowing to
download earlier versions,
supporting software.
SAN storage
Solution Requirement and
details given in Tender
Document Annexure B-D
Desktop Commercial Series
Brand HP/Lenovo/Dell
Commercial Series Laptop
Brand HP/Lenovo/Dell
Apple Mac Book pro

--

12,50,000/-

--

5,05,856/-

--

--

--

7,15,000/-

--

--

--

63,621/-

--

--

--

1,12,000/-

--

--

--

2,31,868/-

--

--

--

73,601/-

--

--

--

11,00,000/-

--

--

38,586/-

52,330/-

13,744/-

३६ % ने जा त

47,200/-

68,416/-

21,216/-

45 % ने जा त

--

1,33,500/-

--

--

२४. संि त िटप :-मु ा .२३ मधील अ.नं.१०- संगणक व ११-लॅपटॉप यांची तांि क मता मागील
वेळी खरे दी के ले या सगं णके व लॅपटॉप पे ा उ च मतेचे आहे.
उपरो त मु ा .१९ म ये नमुद के ले माणे सगं णके व सगं णक य सािह यासाठी देऊ के ले या िन न तम
दरधारक िनिवदाकार M/s Pentagon Network, M/s Wysetek Systems Tech. Pvt Ltd व M/s
Cybernet IT Pvt Ltd यांचेबरोबर यांनी देऊ के ले या सािह यां या तांि क बाब बाबत मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७५ अ वये, देणते आले या िनदशा माणे मे.टाटा
क स ट सी सि हसेस यांचे ितिनध सोबत चचा क न याच
ं े अिभ ायानसु ार यांनी देऊ के ले या दराबं ाबत चचा
व वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, “साईटेक क प-२” अनषु गं ीक कायवाहीकरीता M/s Tata
Consultancy Services यांचे कमचा यांसाठी सगं णके , लॅपटॉप व ॲपल मॅकबक
ु तसेच क पाअतं गत
काय णाली काया वीत करणेसाठी स हर व सॉ टवेअर खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s Pentagon
Network, M/s Wysetek Systems Tech. PvtLtd व M/s Cybernet IT Pvt Ltd यांचेबरोबर मे.टाटा
क स ट सी सि हसेस याचं े ितिनध नी व मािहती तं ान िवभागाचे अिधका यांनी चचा क न िन नतम
दरधारकांनी देऊ के ले या सािह याचे पेिसिफके शन अपेि त पेिसिफके शन माणे अस याचे खा ी क न
याबाबतचा ताव िद.०६.०९.२०१८ रोजी होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस होती.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मख
ु )
यावेळी M/s.Tata Consultancy Services यांनी सादर के ले या अहवालावर सिव तर चचा होऊन
यांनी के ले या िशफारसनसु ार पढु ील माणे िनणय घे यात आला.
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यावेळी M/s.Tata Consultancy Services यांनी पढु ील माणे अहवाल सादर के ला.
Item
Processor
Technology

Memory

Expansion
Slots

Blade
Chassis

Pentagon_Lenovo Blade Server - TCS Technical evaluation
Description of
Compliance
TCS Evaluation
Requirement
(Yes/No)
2*Intel®XeonWe have quoted 2
We need Intel Xeon Gold
Gold6134(3.2GHz/16x Gold 6134
6130 - 16 core
core/150W)
processor which is
processor, 2.10 GHz
8 Core 3.2Ghz
clock speed
130W, We can
offer Gold 6130
Processor instead
of this quoted
processor if we get
written
communication
from Sansthan on
mail. We had
quoted the
processor as the
model no was
mentioned in the
Tender
2 socket 16cores in
We have quoted
We need 24 slots with
each CPU – total of 512GB RAM
the population of 16
32cores with
slots i.e 16x32GB=512GB
24DIMM slots. DDR4
scalable to 768GB.
16nos of 32GB DIMMS
Bidder/OEM agreed.
occupancy 16 slots i.e.
16x32=512GB memory,
scalable up to 768GB
using DDR4 Registered
DIMM (RDIMM)
operating at 2666 MHz
(depending on
processor
model). Should be
capable of identifying
and reporting whether
genuine OEM memory
is installed for system
reliability.
Minimum of 3 Nos of x8 Please amend this
It is ok to have 2 PCI
or higher PCIe 3.0 based as 2 no. of PCI slots slots.
mezzanine slots
as more than 2
supporting Converged
requires full width
Ethernet, Ethernet, FC
or height blades.
adapters and SAS/IB
adaptors
Solution to house the
We support total
We requested for 16 but
required number of
14 nos of Half
provided only 14. There
blade servers in
Width servers,
is a gap of 2 slots.
smallest number
which fulfills the
of enclosures.
current
Bidder/OEM agreed that
Should support full
requirement and
they does not have the
height and half height
will have space for requested specifications.
blades in the same
adding 6 more
We lose the scalability
enclosure,
server blades in
and flexibility that is
occupying a max of 10U same chassis. We
planned for SSST.
rack height
can Fulfill
Should support
Sansthan's
minimum 16 half height requirement by
servers or 8 full height
having only 6 Bays
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Remark
Agreed

Agreed

Agreed

Not Major
Concern.
Bidder/OEM
agreed that
they does not
have the
requested
specifications
. We lose the
scalability
and flexibility
that is
planned for
SSST.
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Blade
Chassis

servers

also as each node
can go maximum
upto 48 Core and
1.5TB memory.

Should support eight
interconnect bays to
configure 3+3
redundacy

We suppport 4
Interconnect
bays to give 2+2
redundancy. Our
chassis has
maximum port
density to fulfill
the future
upgrade
requirements in
terms of no of
ports and
throughtput.
This point is
specific
propritory
feature of
sepcific OEM ,
For storage
requirement
already external
SAN storage is
quoted as a part
of the solution
which supports
software defined
storage.
We are giving
24x 1.8TB 10K
RPM SAS Disk
and 24x1.8TB 10
K RPM SAS Disk
in a Dual
controller FC
Storage as the
uplink in Chassis
asked in FC
(Make Lenovo :
1.8TB 10K 2.5"
SAS HDD, Part no
: 01DC402)

We requested 4+4 but
bidder provided only
2+2. There is a gap of
2+2 slots.

Yes

Bidder quote is L2
(with 20 Lakhs+
difference).
TCS recommends to
have single vendor for
VMWare license for
better
implementation and
support. Please check

Blade
Chassis

Enclosure should
support at least 56
small form factor
drives within
enclosure along
with a compute
module to configure
as DAS or software
defined storage.

New
storage
Processor
and extra
disk shelf

New SAN process
with both FCoE and
ISCSI connectivity
which will support
1Gbps Ethernet
Network as well as 10
Gbps Ethernet
Network and FC0E
with extra shelf for
adding disks. New
Fast Class and SAS
disks each of
minimun 1.8TB (24
each)
Note: 24 number of
SAS disks and 24
number Fast Class
disks
VMWare EntPlus
Licenses with 5 yrs
Support - 8 No's with
5 years support

VMWare
Licenses
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Bidder/OEM agreed
that they does not
have the requested
specifications. We
lose the scalability and
flexibility that is
planned for SSST.
Bidder/OEM clarified
the provision is
avialable.

Agreed

We requested for Fast
class drives/SSD (Solid
State Drives) but
Bidder is providing
HDD (less
performance than
SSD).

Major
Concern.
We should
not
comprimise
on the
Storage
performanc
e.

We should not
comprimise on the
Storage performance
of the Storage.

Recommend
ation. Better
to go with
one Bidder
for future
support/mai
ntenance/co
ordination/e
scalations.
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if Bidder provies the
same rate as L1.
VMWare
Vcenter

VMWare Vcenter
server to manage all
the virtual machines 1 no with 5 years
support

Yes

Bidder quote is L1.
TCS recommends to
have single vendor for
VMWare license for
better
implementation and
support.

अहवालावर सिव तर चचा होऊन यांनी के ले या िशफारसनसु ार पढु ील माणे िनणय घे यात आला.
पढु ील व तंु या िनवीदा ि येतील िन नतम दरधारक यांनी देऊ के लेले Technical Specifications हे
िनिवदेतील नमदु Technical Specifications माणे अस याचे TCS चे ितिनध नी नमदू के याने पढु ील व तू
िनिवदेतील िन तम दरधारकांकडून िन नतम दराने खरे दी कर यास मा यता दे यात आली.

अ. .

व तुचे नांव

परु वठाधारक

१

Desktops

२
३

Laptops
Apple
BookPro
MS
Windows M/s.Wyseetek
Server
Technologists
Limited
MS SQL Server
MS Visual Studio

४
५
६

M/s.Wyseetek
Systems
Technologists
Private
Limited
M/s.Cybernet IT Pvt.Ltd.
Mac M/s.Pentagon Network
Systems
Private

एकुण नग

१५ नग

िकंमत

एकुण िकंमत

५२,३३०/- ७,८४,९५०/-

१० नग
०३ नग

६८,४१६/- ६,८४,१६०/१,३३,५००/- ४,००,५००/-

१० नग

६३,६२१/- ६,३६,२१०/-

०२ नग
०३ नग

२,३१,८६८/- ४,६३,७३६/७३,६०१/- २,२०८०३/-

उपरो त यातील अ. . नं. ४ ते ६ सॉ टवेअरसाठी िन नतम दरधारक M/s.Wyseetek Systems
Technologists Private Limited यांचेबरोबर चचा क न, सं थान िह धमदाय सं था अस याने सदरचे
सॉट् वेअर मोफत व पात अथवा यांचे दरावर अिधकची सटु िमळते का याची खातरजमा क न यांना परु वठा
आदेश दे यात यावा,
तसेच Blade Server- Qty. 8 , Blade Chassis- Qty.1, VMWare EntPlus- Qty.8,
VMWare Vcentre- Qty.1, RedHat Linux-Qty.2 and SAN Storage-Qty.1 यासाठी सदर िनिवदा
ि या र क न फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७. साईआ म भ िनवास थानकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरे दीसाठी ा नमनु े िनवडून अिं तम करणेबाबत.
साईआ म भ तिनवास थान िवभागाकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरे दी करणेस व याकामी
येणा या र कम .१९,१०,२००/- (अ री .एकोणवीस लाख दहा हजार दोनशे) मा चे खचास मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२५.०९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ८२३ नसु ार मा यता िमळालेली आहे. सदरचा
ताव िद.१३.१०.२०१७ रोजी खरे दी िवभागास ा त झालेला होता. यानसु ार ई- िनिवदा या राबिव यात
येऊन िन नतम दरधारकांचा त ा मा. उप सिमती सभेतील िनणया माणे नामांिकत ॅ डचेच ला टीक सािह य
खरे दी करावे असे ठरले यानसु ार िद. २४.०१.२०१८ रोजी ी साईआ म भ िनवास िवभागाला फे र ई िनिवदा
या कर यासाठी specification इकडील िवभागास कळिव याचे प ाने सिु चत के ले होते. या माणे
साईआ म िवभागाने िद. ११.०५.२०१८ रोजी specifications ची मा यतेसह िदले या मािहती माणे फे र ईिनिवदा
या कर यात आली होती. याम ये कुशन डोअर मॅट व पायपसु णी या सािह यासाठी कुठलीही
कंपनी/दजा तसेच specification नमदू के लेले न हते. यामळ
ु े सदर आयटे ससाठी नामांिकत कंपनी व चागं या
दजाचे या बाबी BOQ म ये मा यता घेऊन समािव ट कर यात आली होती.
साई आ म िवभागाचे ला टीक व इतर सािह यासाठी खालील ०४ िनिवदाधारकां या Online
िनिवदा िद. १९.०७.२०१८ अखेर ा झा या हो या.
१.
मे. सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर
२.
मे. ओम साई एटं र ायजेस, मंबु ई
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३.
मे. यिु नयन ेड ग, नािसक
४.
मे. पी.के ेड ग, मबंु ई
सदर ०४ िनिवदाधारकां या िनिवदांचे तां ीक बीड िद. २४.०७.२०१८ रोजी उघड यात आले होते.
या म ये वरील ०४ िह िनिवदाधारक पा ठरले आहेत. सदर ०४ ही िनिवदाधारकांनी िदले या सािह याचे
नमु यांचा specifications माणे त ा सोबत जोडलेला आहे. याम ये काही आयटे सम ये िकरकोळ व पात
बदल आहेत ते त याम ये अधोरे िखत के लेले आहेत.
साई आ म िवभागाला सदर सािह य वापरावयाचे अस यामळ
ु े ा सािह याचे सव नमनु े सदर
िवभागाने तपासणे गरजेचे आहे. तसेच सदर ा सािह यांचे नमु यापैक येक सािह याचा नमनु ा िनवडून अिं तम
करणे गरजेचे आहे हणजे यानंतर Commercial Bid उघडुन खरे दीचा िनणय घेणे यो य होईल असे मत आहे.
तरी सोबत या त यातील ला टीक व इतर सािह याचे नमनु े िनवडुन अतं ीम करणेसाठी सदरचा
ताव उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थानकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरे दीकामी
िनिवदाधारकांनी िदले या सािह यांचे नमनु े पािहले असता, यातील १. कुलुप,े २.ि टल लास, ३. कुशन
डोअरमॅट, ४. पायपसु णी यांचा दजा समाधानकारक अस याने ा चार नमनु े मा य कर यात यावे, व या माणे
वािण यीक िनिवदा उघड यात या यात, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
तावातील उवरीत व तु डड कंपनी या नसनु यांचा दजाही समाधानकारक नाही, असे सव
सद यांचे मत झाले. यामळ
ु े सदर करणी बडेड कंप याचा (िनलकमल, िम टन, सेलो इ.) उ लेख क न फे र
ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८.
ी साईबाबा णालयातील Ortho O.T. या िवभागाकरीता Shaver System खरे दीकामी चचा िविनमय क न
परु वठा आदेश देणबे ाबत.
१) कामाचे नाव
२) शासक य मा यता
३) अदं ाजप क य र कम
४)
तािवत कामाबाबत मािहती

५) िनिवदा तपिशल

ी साईबाबा णालयातील Ortho O.T. या िवभागाक रता Shaver System
खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणबे ाबत. (दिु बणी दारे
श ि या करणेसाठी लागणारे उपकरण)
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५
.२०,००,०००/िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५
अ वये, ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकूण १०८ नग व ी साईनाथ
णालयातील १६ नग असे एकूण १२४ नगमिश स ०५ वष वॉरंटीसह
खरे दीकरणे कामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
अदं ाजे .२०,००,०००/- इत या खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार िद.२६/०१/२०१८ रोजीचे मजं रु िटपणी वये वतमान प ात जािहरात
देऊन िद.२०/०२/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या, यास
अनसु न या मिशनरी खरे दीकामी ३ पे ा कमी िनिवदा ा त झा या हो या,
अशा मिशनरी खरे दीकामी शासन िनणयानसु ार दोनदा मदु तवाढ देऊन
िद.०८/०४/२०१८ पयत िनिवदा वीकार याची अिं तम मदु त ठे व यात आली
होती. परंत,ु या मिशनरी खरे दीकामी थम जािहरातीस अनसु न ०३ पे ा कमी
िनिवदा ा त झा या हो या, अशा मिशनरी खरे दीकामी िद.१६/०४/२०१८
अ वये फे र िनिवदा मागिव यास मा यता घे यात आलेली आहे.
िद.१६/०४/२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणी वये फे र िनिवदा मागिव यास मा यता
घेऊन िद. ०६/०६/२०१८ ते िद.२५/०६/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन
िनिवदा मागिव यात आले या आहेत, उपरो त खरे दीकामी तीनपे ा कमी
िनिवदा ा त झा यामळ
ु े शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भागIII/उदयोग- ४, िद.०१ िडसबर २०१६– करणे चार मधील मु ा .४.४.३.१
मधील–िनिवदा कालावधीस मदु तवाढ अ वये सदरह ई-िनिवदेस
िद.०२/०७/२०१८ पयत थम एक आठवडयाची मुदतवाढ दे यात आलेली
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अ)
ब)
क)
ड)
इ)
ई)
६)

होती, उपरो त खरे दीकामी तीनपे ा कमी िनिवदा ा त झा यामळ
ु े शासन
िनणयानुसार सदरह ई-िनिवदेस दसु -यांदा िद.०९/०७/२०१८ पयत मदु तवाढ
दे यात आली होती. यास अनसु न ०२ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त झाले या
हो या.
िनिवदा कालावधी
२७ िदवस
तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद.१६/०७/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
िनिवदा
ि येत भाग घेणा-या ०२
ठे केदारांची सं या
सव िनिवदाधारकांनी सक
ं े त थळावर होय, जमा के ले आहेत.
कागदप जमा के ले आहेत काय ?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत होय, जमा के ली आहे.
र कम (EMD) जमा के ली आहे काय ?
वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनांक िद.०९/०८/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
S.N.

Description

Qty.

1.00

SHAVER
SYSTEM
WITH
ACCESSORIES WITH FIVE YEARS
WARRANTY & CONSUMABLES AS
PER TECHNICAL SPECIFICATION FOR
SHRI SAIBABA HOSPITAL, SHIRDI.

1.00

Total Amt. in Rs.
2.00 AMC/CMC Cost- AMC / CMC Cost
should
be
including
Taxes.
It should be fixed for next 5 years.
3.00 AMC 3.01 AMC Cost For 6th Year
1.00
3.02 AMC Cost For 7th Year
1.00
3.03 AMC Cost For 8th Year
1.00
3.04 AMC Cost For 9th Year
1.00
3.05 AMC Cost For 10th Year
1.00
Total Amt. AMC in Rs.
4.00 CMC 4.01 CMC Cost For 6th Year
1.00
4.02 CMC Cost For 7th Year
1.00
4.03 CMC Cost For 8th Year
1.00
4.04 CMC Cost For 9th Year
1.00
4.05 CMC Cost For 10th Year
1.00
Total Amt. CMC in Rs.

M/s. Stryker India Pvt. Ltd.,
New Delhi
Rate per in Total Amt. in
Rs.
Rs.
Make - Stryker, Model - Core
Console
683281.00 683281.00

M/s. Biomedicon Services (I)
Pvt. Ltd., Mumbai
Rate per in
Total Amt. in Rs.
Rs.
Make - Conmed Linvatec USA,
Model - Ergo Shaver System
960960.00
960960.00

683281.00

960960.00

14398.00
14398.00
14398.00
14398.00
14398.00

14398.00
14398.00
14398.00
14398.00
14398.00
71990.00

29000.00
31900.00
35090.00
38599.00
42459.00

29000.00
31900.00
35090.00
38599.00
42459.00
177048.00

28795.00
28795.00
28795.00
28795.00
28795.00

28795.00
28795.00
28795.00
28795.00
28795.00
143975.00

55000.00
60500.00
66550.00
73205.00
80526.00

55000.00
60500.00
66550.00
73205.00
80526.00
335781.00

७) िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल Sr.
No.
1

Name of Supplier

Name of Item(s)

No. of Rate per in CMC Amt.in Total Amount in
Qty.
Rs.
Rs.
Rs.
M/s. Stryker India SHAVER
SYSTEM 01
683281.00 143975.00
827256.00
Pvt. Ltd., New WITH ACCESSORIES
Delhi
Total Amt.in Rs. 827256.00

िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक
- ५८.६४% कमी
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
२००४ मधील तरतुदीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार- िशड

{10} 06.09.2018, Shirdi (SPJ.docx)

97

उपरो त तल
ु ना मक दरां या त याचा िवचार करता M/s. Stryker India Pvt. Ltd., New Delhi
यांचे ती नग .६,८३,२८१/- हे िन नतम दर ा त झालेले आहे, तसेच AMC आिण CMC करीता वॉरंटी
कालावधी सपं यानतं र पढु ील ०५ वषाक रता एकूण र कम .२,१५,९६५/- इतक देऊ के लेली आहे. परंत,ु
उपरो त िसि टम करीता AMC/CMC करणेबाबत Biomedical िवभागाला िवचारणा के ली असता ५ वषाची
Warranty संप यावर आपण CMC करणार आहोत, असे यांनी कळिवले अस यामळ
ु े मशीनची मळ
ु िकंमत
.६,८३,२८१/- व पढु ील ५ वषाची CMC ची र कम .२,१५,९६५/- अशी एकुण र कम .८,२७,२५६/- या
िकंमतीम ये अजून सटू िमळणेकामी पढु ील सिमतीचे सभेपढु े चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिव यात यावे, असे मत
आहे.
तथािप ा त िन न तम दर हे तािवत अदं ाजे दरापे ा कमी ा त झालेले असनू िन न तम दरधारक
कंपनी आप या णालयातील वापरणा-या डॉ टरांना चालेल का ? याबाबत बायोमेडीकल िवभागाला िवचारणा
के ली असता संबंिधत िवभागाने Stryker कंपनीची मागणी के ली अस यामळ
ु े आप याला घे यास हरकत नाही,
असे यांनी कळिवले आहे व यामळ
ु े सं थानचा फायदाच होणार अस यामळ
ु े घे यास हरकत नाही असे न मत
आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील Ortho O.T. या िवभागाक रता Shaver Systemखरे दीकामी M/s.
Stryker India Pvt. Ltd., New Delhi यांचेबरोबर चचा िविनमय क न यांना परु वठा आदेश दे यास तसेच
सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर
ताव िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s. Stryker
India Pvt. Ltd., New Delhi आजचे थािनक उपसिमतीसभेसमोर चचसाठी उपि थत होते, उपसिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Ortho O.T. या िवभागाकरीता Shaver
System खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. Stryker India Pvt. Ltd., New Delhi यांचे मशीनची
मळ
ु िकंमत .६,८३,२८१/- व ५ वषाचा वारंटी कालावधी संप यानंतर पढु ील ५ वषाकरीता CMC ची र कम
.१,४३,९७५/- अशी एकुण र कम .८,२७,२५६/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश
दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै क य सच
ं ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९.
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयातील वािषक सन २०१८-१९ करीता छपाई व कायालयीन
टेशनरी खरे दीकामी चचा/ वाटाघाटी क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये सववाड / िवभागात दैनिं दन वापरासाठी लागणारे
छपाई व कायालयीन टेशनरी इ. दरवष सव िवभागाच
ं ी वािषक मागणी घेऊन ती एकि त क न मा. यव थापन
सिमती सभेचे मा यतेने िवहीत प दतीने ई िनिवदा मागवनु खरे दी करणेत येत असते. यानसु ार सन २०१८-१९ या
वषाकरीता लागणारे छपाईकरीता िद.१४/१२/२०१७ रोजीचे प रप का वये सव िवभागांनािद. ३०/१२/२०१७
पयत मागणी दे याचे कळिव यात आले होते.परंतु िद.३०/१२/२०१७ अखेर दोन ते तीन वॉडची मागणी
आलेली होती, यामळ
ु े उवरीत वाड व िवभागांना वेळोवेळी दरु वनी व न तगादा कर यात आलेला होता
यानसु ार यांची मागणी व नमनु े िद.१०/०२/२०१८ अखेर उवरीत ा त झालेले आहेत.
िद. १/०१/२०१७ पासनु ी साईनाथ णालय पुणपणे मोफत झालेले आहे यामळ
ु े णां या सं येत
देखील वाढ झालेली आहे. यामळ
ु े छपाई व टेशनरी या सं येत फार मोठया माणात वाढ झालेली आहे. तसेच
िद. ०१/०७/२०१७ पासनू GSTलागू झा याने दरात वाढ झालेली आहे. यानसु ार ी साईबाबा हॉि पटल व ी
साईनाथ णालयातील िविवध वाड व िवभागांकडून वािषक छपाई व कायालयीन टेशनरीची मागणी ा त
झालेली असनु ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील अतं ण व बाहय ण व श या यांचे तुलनेत
मागील वषापे ा १५ ते २० ट के णांत वाढ झालेली आहे. तसेच ी साईनाथ णालयात मोफत उपचार के ले
जात अस यामळ
ु े णां या सं येत वाढ झालेली आहे. तसेच महा मा फुले जीवनदायी योजना न याने चालू
झा याने या िवभागाची वाढलेली मागणी देखील िवचारात घेतलेली आहे. तसेच गतवष या तुलनेत
यावष या दरात वाढ या महागाईमळ
ु े पे ोल ,िडझेल व क या मटेरीयल या िकंमती वाढले या आहे. यामळ
ु े
दरात वाढ झालेली आहे.
सदरची मागणी अदं ाजे १ वषाकरीता असनु यात कमी िकंवा जा त खप होऊ शकतो. दो ही
णालयात दैनंिदन लागणारी छपाई व टेशनरी नस यास कामाची गैरसोय होऊ शकते. सदरची ा त मागणी
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एकि त क न याची होणारी एकुण मागणी व स या टोअरम ये असलेली िश लक व वापर / खप इ. बघनु
िन वळ मागणी तयार कर यात आली असनू याचा त ता सोबत प रिश ट अ व ब हणनू सादर के ला आहे.
सदर वािषक सन २०१८-१९ या वषाकरीता लागणा-या छपाई व टेशनरी खरे दीकामी या अदं ाजे
खचाकरीता मे. महाराजा मु णालय, देवळाली वरा याचं ेकडे अदं ाजे खचासाठी दरप क मागिव यात आले होते,
वािषक छपाई मागणीचे आयटम जा त अस याकारणाने यांना दरप क दे यास िवलंब झाला असनु यांनी िद.
७/०३/२०१८ रोजी यांचे दरप क िदलेले आहे. यांचे दरप कानसु ार सदर खरे दीकामी . १,०५,६८,६७८ /(अ री पणु ािकत एकूण र कम एक कोटी पाच लाख अडुस ट हजार सहाशे अठयाह तर पये) मा पयत खच
अपेि त आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
नं .
िवभागाचे नाव
एकूण र कम .
अ
छपाई
ी साईबाबा हॉि पटल
४२,१२,५८८
ी साईनाथ णालय
५१,१३,५१५
अएकुण र कम सव करांसिहत .९३,२६,१०३
ब
कायालयीन टेशनरी
ी साईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ णालय १२,४२,५७५
सारखेच आयटम अस याने एकि त मागणी
ब - एकुण र कम सव करांसिहत .१२,४२,५७५
एकुण र कम .- (अ + ब)
१,०५,६८,६७८ .
उपरो त छपाई व कायालयीन टेशनरी िवहीत प दतीने ई – िनिवदा मागवनु करणेस व याकामी येणाया अदं ाजे . १,०५,६८,६७८ /- (अ री पणु ािकत एकूण र कम एक कोटी पाच लाख अडुस ट हजार सहाशे
अठयाह तर पये) मा चे खचास, मा यता घेणक
े ामीचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर करणेत
आलेला होता.
यावर िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय .४० िनणय .३२६
अ वये ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील वािषक सन २०१८-१९ करीता छपाई व
कायालयीन टेशनरी खरे दीकरणेसाठी .१,०५,६८,६७८/- इत या खचास व िनिवदा काढ यास मा यता
िमळालेली आहे.
यानुसार वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सक
ं े त थळावर वरील माणे
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती व अिधकृ त िव े ते / परु वठाधारक यांना दरू वनी ारे जािहरातीबाबत
अवगत कर यात आले होते. ऑनलाईन िनिवदा िव ची मदु त िद.२६/०६/२०१८ ते िद. १६/०७/२०१८ अशी
ठे व यात आलेली होती. सदर िनिवदेस अनसु न सदर िनिवदेस अनसू न ०८ ई - िनिवदा ा त झाले या आहेत.
सदर खरे दीकामी जा तीत जा त तल
ु ना मक दर िमळणेकामी सदर ई िनिवदेस िद.१७/०७/२०१८ रोजीचे
िट पणी वये एक आठवड्याची हणजे िद.२३/०७/२०१८ पयत पिह यांदा मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
यास अनसू न १० िनिवदा ा त झाले या हो या. तरी देखील काही परु वठाधारकांनी मदु त वाढ देणबे ाबत
दरू वनी ारे िवनतं ी के ली होती यामळ
ु े िद.२३/०७/२०१८ रोजीचे िट पणी वये एक आठवड्याची हणजे
िद.३०/०७/२०१८ पयत दसु -यादं ा मदु तवाढ दे यात आलेली होती. यास अनसू न ११ ई िनिवदा ा त झाले या
हो या.
सदर ा त झाले या११ तांि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.०९/०८/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमती
सभेपढु े सम उघड यात आले याअसनू तांि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात असनू Shree
Gajanan Offset, KopargaonवBaabujee and Associates, Mumbai या दोन परु वठाधारकांनी GST
Registration Certificate िदलेले नाही, पंरतु यांनी मेल ारे GST Registration Certificate िदलेले आहे.
यामळ
ु े या दोन परु वठाधारकांना तांि क ट्या पा कर यात आलेले आहे.
यानसु ार सदर तांि क ट्या पा िनिवदा धारकांचा तपशील खालील माणे –
Sr. No.
१
२

Name of Supplier
Aviraj Packwell, Kopargaon
Baabujee and Associates, Mumbai
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३
४
५
६
७
८
९
१०
११

Classic Stationers,Mumbai
MangalmrutiEnterprises,Ahmednagar
Momai Enterprises, Mumbai
Printwell Printers, Malegaon
Rohan Printers, Aurangabad
Security Printers, Mumbai
Shree Gajanan Offset , Kopargaon
Shree Ganesh Enterprises, Nashik
Vasant Traders ,Mumbai

यानसु ार उपरो त खरे दीकामी पा असले या११ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१४/०८/२०१८
रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े संबंिधत िनिवदांधारकांचे सम उघड यात आले या असनू यांनी िदले या
दरानसु ार िन न तम दराने या पुरवठाधारकांना परु वठा आदेश जात आहेत, याचा थोड यात तपिशल
खालील माणे –
Sr.No.

Name of Supplier

Total Amt.in Rs.

Aviraj Packwell, Kopargaon

PART "A"
PART "B"
PART "C"
(Saibaba Hospital (Sainath Hospital (Saibaba&Saina
Printing)
Printing)
thHospitals
Stationary)
238192.90
316930.00

1
2

Baabujee And Associates, Mumbai

4624.25

16720.12

21344.37

3

Classic Stationers Co., Mumbai

43573.00

90260.61

188592.61

4

Maganmurti
Enterprises,
Ahmednagar
Printwell Printers, Malegaon
340604.00

387803.50

387803.50

5

54759.00

555122.9

894235.00

1234839.00

8160.00

40321.00

28896.00

876318.86

8

Rohan Printers And Stationers, 32161.00
Aurangabad
Security Printers of Pvt. Ltd., 847422.86
Mumbai
Shree Ganesh Enterprises, Nashik
1757774.50

362797.50

333635.65

2454207.65

9

ShriGajanan Offset, Kopergaon

287550.00

715220.00

50431.40

1053201.40

10

Vasant Traders, Fort Mumbai

533664.00

171744.00

47504.90

752912.90

Total Amt.in Rs.

4085566.51

2552741.50

926356.18

7564664.19

6
7

उपरो त माणे ा त दरानसु ार या आयटमकरीता दोन पुरवठाधारकांचे सारखेच िन न तम दर ा त
झालेले आहेत, या िठकाणी एकुण नगसं या दो हीही परु वठाधारकांना िवभागनू दे यात आलेली आहे. यानसु ार
एकुण १० िनिवदाधारकांना िन न तम दराने परु वठा आदेश जात असनू , यांचेबरोबर चचा/ िविनमय क न यांना
परु वठा आदेश दे यास तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या पणु ािकत र कम .७५,६४,६६४/- चे खचास मा यता
घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीचे सभेकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारकापं ैक Aviraj
Packwell, Kopargaon, Mangalmruti Enterprises,Ahmednagar, Printwell Printers,
Malegaon ,Shri Gajanan Offset, Kopergaon यांनी ई-िनिवदेतील नमदु दरावर ०.५० ट के सवलत देऊ
के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयातील वािषक सन २०१८१९ करीता छपाई व कायालयीन टेशनरी खरे दीकामी खालील माणे िन नतम िनिवदाधारक यांचे िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
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Sr.No. Name of Supplier

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PART "A"
(Saibaba
Hospital
Printing)
Aviraj Packwell, Kopargaon
238192.90
Baabujee And Associates,
4624.25
Mumbai
Classic Stationers Co.,
43573.00
Mumbai
Maganmurti Enterprises,
Ahmednagar
Printwell Printers,
340604.00
Malegaon
Rohan Printers And
32161.00
Stationers, Aurangabad
Security Printers of Pvt.
847422.86
Ltd., Mumbai
Shree Ganesh Enterprises,
1757774.50
Nashik
ShriGajanan Offset,
287550.00
Kopergaon
Vasant Traders, Fort
533664.00
Mumbai
Total Amt.in Rs.
4085566.51

PART "B"
(Sainath
Hospital
Printing)
316930.00

54759.00

PART "C"
Total Amt.in
(Saibaba&Sai Rs.
nathHospitals
Stationary)
552347.28
16720.12
21344.37
90260.61

188592.61

387803.50

385864.48

894235.00

1228664.60

8160.00

40321.00

28896.00

876318.86

362797.50

333635.65

2454207.65

715220.00

50431.40

1047935.39

171744.00

47504.90

752912.90

2552741.50

926356.18
7548509.14
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०. िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळां या निवन वग खो या बांधकामासाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां याकडून पिह या ट यातील .१० कोटी अनदु ान ावया या शाळा
खो यांची िनवड करणेबाबत.
तावना :- अहमदनगर िज हा प रषदे या ३५९९ शाळामं धनू समु ारे २,४२,००० िव ाथ िश ण घेत
आहेत. िव ा या या शै णीक वाढी बरोबर यां या शारीरीक, मानिसक व भाविनक िवकास हो याक रता
िविवध उप म िज हा प रषद शाळांमधनू राबिवले जातात. िव ा याचे यि म व घडिव यासाठी शाळानं ा
पायाभतु सिु वधा परु िवणे आव यक असते. या टीने आमचे य न सु आहेत. या गरजा िज हा प रषद सेस व
िज हा वािषक योजने या उपल ध िनधीमधनू पणु कर याचा य न के ला जात आहे. तथािप शाळाच
ं ी व वग
खो यांची सं या िवचारात घेता सदरचा िनधी अपरु ा पडत आहे. िज हा प रषदे या अनेक शाळा, समाज मदं ीर
िकंवा सामािजक सं थानी देऊ के ले या इमारतीम ये ता परु या व पात भरत आहेत. दरवष वादळासार या
नैसग क आप तीमळ
ु ेही शाळे चे खपू आिथक नक
ु साना होत असते. तेथेही उपल ध िनधीतून खच करावा लागतो.
प रणामी निवन वग खो या बांधकामासाठी िनधी कमी पडतो असे कळिवले आहे.
मागणी:- िज हा प रषद शाळांना ५०० वग खो यांची आव यकता असनू सन २०१६-१७ या
डीएसआर नसु ार एका खोलीला र कम .७,२०,०००/- मा एवढा, अशी एकूण .३६ कोटीची मागणी
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यांचेकडे के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- िद. ०८.०९.२०१७ रोजीचे बैठक तील िनणय ं . ७५६ अ वये या
िवषयावर सिव तर चचा होऊन “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवास िद. ०१.ऑ ट बर २०१७ पासनू
ारंभ होत आहे. या अनषु ंगाने, मा. मु यमं ी महोदय यांचे अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीने
िद.३१.०३.२०१७ रोजी या महो सवासाठी एकूण .३०२३ कोटी मा या कृ ती आराखडयास मा यता िदलेली
आहे. परंत,ु सदरह िनधी अ ाप ा त नाही. या महो सवाम ये िविवध काय माचे आयोजन करणे व साईभ तानं ा
पायाभतु सोयी-सिु वधा परु िवणेकामी सं थानचा मोठया माणावर खच होणार असनू , सं थानला िनधीची
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कमतरता भासू शकते. अशा पा वभमु ीवर अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळानं ा उपरो त िवषयांिकत
आिथक मदत देणे उिचत होणार नाही.” असा िनणय झालेला आहे.
मा.मु यमं ी महोदय, यांचे अ य तेखालील बैठक तील िनदश:- ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था िशड यां या कामकाजासदं भात वषा, मा. मु यमं ी महोदय यांचे शासक य िनवास थान येथे
िद. ०१ फे वु ारी २०१८ रोजी आयोिजत के ले या बैठक तील मु ा ं . १ खाली माणे आहे.
अ.
िवषय
.
१. अहमदनगर
िज हयातील
नवीन
शाळा/खोली
बांधकामासाठी
िनधी
िमळ याबाबत

बैठक त घे यात आलेले िनणय
१.निवन वग खो यांची आव यकता असले या शाळाचं ी तालुका िनहाय
यादी िज हा प रषद, अहमदनगर यांनी िज हािधकारी, अहमदनगर यांना
सादर करावी.
२. तद् नंतर िज हािधकारी, अहमदनगर आिण मु य कायकारी अिधकारी
िज हा प रषद यांची सिमती गठीत कर यात यावी. तसेच सिमतीची
कायक ा िनि त क न दे यात यावी.
३. उपरो त सिमतीचे िनकष िनि त क न या माणे शाळांची यादी अिं तम
क न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांना ावी.सदर
यादी माणे सं थानने अनदु ान उपल ध क न ावे.
४. सदर अनदु ान ट या– ट याने िवतरीत कर यात यावे
५. शाळांच/े वग खो यांचे बाधं काम/उभारणी/दु ती इ. सावजिनक
बाधं काम िवभागाकडून कर यात यावी.

अमं लबजावणी करणारी
यं णा
१. मु य कायकारी
अिधकारी, िज हा प रषद
अहमदनगर
२.
िज हािधकारी
अहमदनगर
३. मु य कायकारी
अिधकारी ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था
िशड

उपरो त िनदशास अनसु न िज हा प रषद अहमदनगर या ाथिमक शाळानं ा निवन वग खो या
बांधकामासाठी . ३६ कोटी अनदु ान देणबे ाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े फे रिनणयाथ
यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात आला. सदर बैठक त मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद
अहमदनगर यांनी मा. मु यमं ी महोदयां या बैठक तील िनदशा माणे िज हािधकारी अहमदनगर याचं े
अ य तेखालील सिमती या बैठक चे प जा. ं . काया४/बाधं /४२१/२०१८ िद. ०३.०४.२०१८ नसु ार
पाठिवले या इितवृ ता या ती मा. यव थापन सिमती या सद यांना वाटप कर यात आ या. सदर इितवृतात
१०९२ वगखो यां या बाधं कामासाठी एकूण . ६८,१६,४०,०००/- मा इतका िनधी िमळणेबाबतची िशफारस
कर यात आलेली आहे. तसेच इितवृ तात शाळाच
ं ी नावे व नवीन बाधं ावया या खो यांची सं याही नमदू
के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- िद. ०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणय ं . २५१ अ वये चचा
होऊन मा. मु यमं ी महोदयाक
ं डील बैठक तील िनदशा माणे िज हािधकारी, अहमदनगर व मु यकायकारी
अिधकारी, िज हा प रषद अहमदनगर यानं ी िज हयातील एकूण ३५९९ शाळा व १०९२ नवीन खो या
बांधकाम/उभारणी/दरु तीची र कम . ६८,१६,४०,०००/- मा चा ताव सादर के ला आहे.
सदर तावावर चचा होऊन, अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळांना नवीन वगखो या इमारती
बांधकामासाठी अनदु ान देणसे त वतः मा यता दे यात आली. सदरह अनदु ान ट याट याने दे यात यावे, पिह या
ट यासाठी . १० कोटी मा अनदु ान दे यात यावे. याक रता िज हािधका-यां या यादीतून शाळांची िनवड
थािनक उपसिमतीने करावे, असे ठरले.
मा. थािनक उपसिमतीचा िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सदरचा ताव थािनक
उपसिमतीचे सभेपढु े सादर के ला असता िद. १९.०५.२०१८ रोजी झाले या उपसिमती सभेचे इितवृ त कायम
करतांना िनणय . ३४८/२६ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडून १०९२
नवीन शाळा खो या बांधकामासाठी िनधी िमळणेक रता ा त झालेलया
् तावामधनू िव ा यासाठी वगखो या
नाही तसेच िव ाथ सं या वाढली याबाबी िवचारात घेऊन येक तालु याक रता १० खो याचं ी िनवड
कर यात यावी. कोपरगांव व राहरी तालु यातील २० खो यांची िनवड कर यात यावी, तसेच शाळांची िनवड
क न अिं तम यादी उपसिमती या पढु ील बैठक त िनि त करावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
सदरह इितवृ त कायम करतांना असे ठरले क , िज हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडून १०९२ नवीन
शाळा खो या बांधकामासाठी िनधी िमळणेक रता ा त झाले या तावामधनू िव ा यासाठी वगखोली नाही
तसेच िव ाथ सं या वाढली याबाबी िवचारात घेऊन कोपरगांव तालु यातील २०, राहरी तालु यातील १५,
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ीरामपरू तालु यातील १५ व उवरीत तालु याकरीता येक १० खो यांची िनवड कर यात येऊन, अिं तम यादी
उपसिमती या पढु ील बैठक त िनि त करावी.
शासन िनणय :- िवधी व याय िवभागाचा शासन िनणय ं . सासिं व-१०१८/८९३/ . .८८/का.१६
िद. २६ जनू २०१८ अ वये खालील माणे शासन िनणय झालेला आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ), अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ण) मधील
तरतुदीनसु ार िज हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळे या निवन खो या बांध यासाठी पिह या ट यात पये १०
कोटी इतके अनदु ान ी साईबाबा सं थान ारे दे यास खालील अट या अिधन राहन मंजरू ी दे यात येत आहे.
१)
उपरो त मंजूर िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचमे ाफत िज हा प रषद
अहमदनगर यांना उपल ध क न दे यात यावा.
२)
िज हा प रषद, अहमदनगर यां या अख यारीतील शाळांचे बांधकाम सावजिनक बांधकाम िवभाग,
अहमदनगर यांचेमाफत कर यात यावे.
३)
िज हा प रषद, अहमदनगर याचं ेमाफत कामा या गती माणे सावजिनक बांधकाम िवभाग,
अहमदनगर यां याकडे िनधी वग कर यात यावा.
४)
िज हािधकारी, अहमदनगर यांनी सादर के ले या यादीतील शाळाचं ी िनवड ी साईबाबा सं थान या
थािनक सिमतीमाफत कर यात यावी.
ताव - उपरो मा. यव थापन सिमती या िनणय व शासन िनणया वये कायवाही होणेसाठी सदरचा
ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन,
१.
उपरो मंजरू िनधी िज हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडे वग करणेत यावा व वग खो यांचे बांधकाम
शासना या सावजिनक बांधकाम िवभागामाफत कर यात यावे.
२.
संबधीत तालु याचे उपअिभयंता व गट िश णािधकारी यांनी मा. थािनक िव तांशी िवचार िविनमय
क न भिु मपुजनाचे काय म आयोिजत करावे.
३.
वग खोलीवर “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड यांचे सन २०१८-१९ म ये ा िनधीतून
बांध यात आलेली वग खोली” असे नमदु करावे.
अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
तसेच िज हा प रषदे या १६० खो यांसाठी सदर . १० कोटी इतके अनदु ान दे यात येत
आहे, सदर खो यांसाठी अनदु ान कमी पड यास जा तीची र कम िज हा प रषद / ामपचं ायत यांनी
यांचेकडील उपल ध अनदु ानातनू खच करावी, तसेच मा. िज हािधकारी यां या सिमतीने िवहीत
के ले या मानाक
ं ानसु ार अनदु ान खच करावे, असे ठरले.
िद. ०४.०४.२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय . २५१ अ वये
अहमदनगर िज हा प रषद, ाथमीक शाळांना निवन वग खो या इमारत बांधकामासाठी र कम . ३०
कोटी अनदु ान देणेस त वत: मा यता दे यात आली सदरह अनदु ान ट याट याने दे यात यावे असे
ठरले. उपरो पिह या ट यातील . १० कोटी अनदु ान वगळता िज हा प रषद शाळा खो या
बांधकामासाठी उवरीत .२० कोटी मा अनदु ान दे यास मा यता दे यात आली तसेच यासाठी िज हा
प रषदेकडून िज हािधकारी यां या सिमतीची मा यता घेऊन सधु ारीत यादी मागवावी, असे ठरले तसेच
अनदु ान मंजरू ीचा ताव शासनास पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२१
मा.सद यां या सचु नांबाबत.
थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनषु ंगाने मा.अ य महोदय यांचे मा यतेने
खालील माणे िशफारसी करणेत आ या. यास मा यता दे यात आली.
(१)
साई आ म धमशाळा येथे टे साईल फॅ ीक मंडप उभार यासाठी तपशीलवार अदं ाजप कासह
आव यक खचाचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर वरीत सादर करावा.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता बांधकाम िवभाग)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------(२)
िशड नगरपंचायत, ी साईबाबा सं थान व कोपरगाव नगरपािलका साठी िनळवंडे धरणाम ये पाणी
आर ीत क न िमळ याचा ताव शासन तरावर लंबीत आहे.
सदर ताव हा शासना या अमृत योजने या दरडोई, दरिदवशी १३५ िलटर या मानंका माणे तयार
कर यात आलेला आहे.
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तथापी धरणातील पाणी आर णासाठी महारा जलसपं ी िनयमाक ािधकरणाचे (MWRRA)
दरडोई, दरिदवशी १०० िलटर असे मानक िन ीत आहे.
यामळ
ु े िशड नगरपचं ायत, ी साईबाबा सं थान व कोपरगाव नगरपािलका यासाठी अमृत योजने या
दरडोई, दरिदवशी १३५ िलटर या मानका माणे आर ण मजं रु हावे यासाठी महारा जलसपं ी िनयमाक
ािधकरणाकडे अिपल दाखल कर यास व अिपला या मसु ास मा यता ावी, अशी उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- . अिध क, पाणी परु वठा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
शासन प ाचे / िनणयाचे वाचन करणे.
तावमहारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजा संबंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प ा त होतात. सदर प ाचं ी एकि त र या मागासवग क ाकडे
न द घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी सबं ंधीत िवभागाकडे पाठिव यात येते. सदर शासन प ावर संबंधीत
िवभागाने काय कायवाही के ली आहे याबाबतचा अहवाल येक मिह यास व र ठांकडे सादर कर यात येतो.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभेत आय या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६
"सं थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय,प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद यांना बैठक या
अजडयासोबत दे यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के यांचे वाचन असा िवषय अजडयाम ये समािव ट
कर यात यावा."असा झालेला आहे.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.२२/०८/२०१८ ते िद. ०५/०९/२०१८ अखेर या
कालावधीत महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजासंदभात खालील माणे ा त झालेली प े सोबत सादर के लेली आहेत.
अ. .

०१

०२

शासन प

. व िदनांक

ा त िदनांक

िवषय
के रळ रा यात पाऊसामळ
ु े उ वले या नैसिगक आप ती
त नाग रकांना मदत हणनू रा यातील सव भा. .से.,
शासन प रप क
.संिकण भा.पो.से., भा.व.से. व महारा रा य शासनाचे सव
१११८/ . .३७८/१६-अ/ सामा य
२८/०८/२०१८
अिधकारी/कमचारी याचं े माहे स टबर, २०१८ या
शासन िवभाग िद.२७/०८/२०१८
वेतनातील एक िदवसाचे वेतन मु यमं ी सहा यता
िनधीम ये देगणी हणनू उपल ध क न दे याबाबत
शासन
िनणय
.सासंिवी साईबाबा सं थान, िशड येथील जु या जीन २००० नग
१०१८/१०२५/ . .
११४/का.१६ ०३/०९/२०१८ रबराई ड वायर फोम मॅ ेसची वािषक उ चतम दर कराराने
िद.२३/०८/२०१८
िव कर यास मा यता दे याबाबत

िनणय .५५८

यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा झाले या उपरो शासन िनणय व प रप क यांचे वाचन क न
यांची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,मागासवग क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम
चे आराधना िवधी पजु ेची जागा िन ीत होणेबाबत.
ताव- ी साईबाबांचे िनवाणानतं र ित वष िवजयादशमीचे िदवशी चा समाराधना िवधी
(आराधना िवधी) कर याची था आहे. चे आराधना िवधीचे यजमान हणनू ी साईबाबा सं थान
िव त यव थेचे िव मान अ य महोदय (सप नीक) भषु िवतात. चे आराधना िवधीची पजू ा समाधी मंिदराचे
समोरील गाभा-यात करत असे, गद चे माणात वाढ होत अस याने जा तीत-जा त साईभ ाचं े दशन हावे
याकरीता ही पूजा पिह या मा यावर कर यास सु वात झाली. यानतं र चे समाधी मंिदराचे पिह या मा यावर
गद चे माण जा त होत अस याने व चे समाधी मिं दराचे वा तूचे जतन करणे या हेतनू े मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ चे सभेतील िनणय .३९४ नसु ार असे ठरले आहे क , “आराधना िवधी समाधी
मंिदरा या पिह या मा यावर आहे याच िठकाणी कर यात यावा, सदरह आराधना िवधीचे थेट ेपण (Live
Telecast) िट हीवर व इतर मा यमांना कर यात यावे, यामळ
ु े मंिदर प रसरातील दरू िच वाणी या सचं ावर व
संपणू जगात देखील भ तांना हा सोहळा बघता येईल. समाधी मंिदर (बुटी वाडयास १०० वष झा याने जनु ी वा तू
झाली आहे. यामळ
ु े गावकरी व इतर यांची वदळ वरती बंद क न लाई ह दशन देणेत यावे. आराधना िवधीकरीता
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जे यजमान (पतीप नी) असतात ते व मिं दरातील ा ण व सवु ािसनी ( यां या प नी) याच
ं ी साद भोजनाची
यव था समाधी मिं दराचे पिह या मा यावरील हॉल येथे करणेत यावी. यांचे िशवाय इतरांना समाधी मिं दर
हॉलवर वेश नसावा. जे भोजन यजमान, ा ण सवु ािसन ना िदले जाते तेच भोजन गावकरी व मा यवर यानं ा
ीसाई सादालया या ही.आय.पी.हॉल या बाजल
ु ा असले या दोन हॉ सम ये ठरावीक वेळेत देणते यावेयव था कर यात यावी. या िदवशी साईभ त व गावक-यांसाठी ीसाई सादालयाम ये उ सवाचे नेहमीचे साद
भोजन सं थानतफ मोफत दे यात यावे.तसेच ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत वषातून तीन
सण रामनवमी, गु पौिणमा व िवजयादशमी हे उ सव हणनू साजरे के ले जातात. या तीनही उ सवात साईभ ताचं ा
समावेश असतो हणनू मा.ि सद यीय सिमतीची अशी इ छा आहे क , या तीनही उ सवांना गावकरी व
ीसाईबाबां या सव भ तानं ा सं थानमाफत मोफत साद भोजन दे यात यावे. या उ सव कालावधीम ये गावकरी
व भ तांची चंड गद ल ात घेता, साद भोजन सटु सटु ीतपणे व चांग या प दतीने देता यावे याक रता िविश ट
कारचे पदाथ भोजनाम ये चांग या प दतीने देता येतील, हे ठरिव याकरीता मा.कायकारी अिधकारी(आता
मा.मु य कायकारी अिधकारी), सादालयाचे सबं ंधीत शासक य अिधकारी, सादालय िवभाग मख
ु तसेच
गावक-यांतफ नगरा य िकंवा यांचे ऐवजी यांनी सचु िवलेली एकच य ती, (उपनगरा य अथवा नगरपचं ायत
सद य एक य ) यांची एक ीत बैठक आयोिजत क न, यात मोफत साद भोजना या पदाथाची यादी
(menu) ठरिव यात यावा व तो menuतीनही उ सवात ( ीपु यितथी, ीरामनवमी व ीगु पौिणमा) दे यात
यावेत. मोफत साद भोजनाची यव था ीरामनवमी उ सव-२०१४ या उ सवापासनू सु कर यात यावे असे
ठरले आहे.
ताव:- सन-२०१८ चे िवजयादशमीचे िदवशी ीसाईबाबांचे महािनवाणास १०० वष पणु होत असनू
शतकपतु पु यितथी साजरी कर यात येत आहे. यािनिम ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत िद.०१
ऑ टोबर, २०१७ पासनु ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवास सु वात कर यात आली असनू ीसाईबाबा
पु यितथी उ सव-२०१८ हा चे समाधी शता दी महो सवाचा सांगता सोहळा साजरा कर यात येणार आहे.
याकरीता गतवष चे आराधना िवधीची पजू ा समाधी मंिदराचे पिह या मा यावर कर याऐवजी इतर
करणेबाबत िनणय होणेस िवनंती.
िवभागाचा अिभ ाय:- चे समाधी मंिदरास(बुटी वाड्यास) १०० वष पणु झाली अस याने सदर वा तू
अितशय जनु ी झाली असनू ितचे सवं धन होणे व जपवणक
ू करणे ही ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेची
अितशय मह वाची जबाबदारी आहे. याकरीता समाधी मिं दराचे वरील भागात भारद त िकंवा जड व तू ठे व यात
येत नाही. याकरीता समाधी मिं दराचे वरील वा तवू र वदळ रिहत ठे वली जाते.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१७ ते पु यितथी उ सव-२०१८ अखेर ीसाईबाबा सं थान
िव त यव थेमाफत ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येत आहे. यािनिम वषभर िविवध
कारचे धािमक काय म घे यात येत आहे. या शता दी महो सवाची सांगता या ीने सन-२०१८चे (दसरा मु य
िदवस) आराधना िवधी पजू ेस अन य साधारण मह व आहे. चे आराधना िवधीचे पजू ा समाधी मिं दराचे पिह या
मा यावर कर यात येते. यािठकाणी सं थानचे िव मान मा.अ य महोदय (सप नीक) याच
ं े ह ते पजू ा कर यात
येते व यांचे समवेत वइ छे नसु ार िव मान मा.उपा य , सव िव त, मा.मु य कायकारी अिधकारी,
मा.उपिज हािधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी,मा. शासक य अिधकारीव इतर अिधकारी याच माणे
सं थानचे माजी अ य , माजी िव त, माजी अिधकारी, काही मह वाचे देणगीदार साईभ , काही ाम थ व
इतर असे अनेक इ छुक य
चे आराधना िवधीचे पजू ेसाठी येतात. िदवसिदवस चे आराधना िवधी पजू ेस
येणा-या य म ये वाढ होत अस याचे िनदशनास येत आहे. याकरीता मागील काही वषापासनु चे आराधना
िवधीकरीता सु वातीस येणारे काही य नाच वेश दे यात येत असनू उव रत य ना पजू ेस असलेले य चे
दशनानंतर दशनास सोड यात येत आहे.
उपरो नमदू के या माणे या वष होणारी सभं ा य गद ल ात घेता या वष चे चे आराधना
िवधीकरीता हजर राहणेसाठी िव त, देणगीदार, ाम थ व अनेक साईभ इ छुक असतील. यामळ
ु े समाधी
मंिदराचे पिह या मा यावर सदर िवधी करणे यो य होणार नाही, असे न मत आहे. तसेच ऐन उ सवाम ये
दशनास न सोड याने अथवा लवकर सोडले-उशीरा सोडले याबाबत वाद िनमाण हो याची श यता नाकारता येत
नाही. चे आराधना िवधीचे पजू ा समाधी मिं दराचे समोरीलमख
ु दशन हॉलचे टेजवर करणे सोईचे राहील, असे
न मत आहे. या कालावधीत मख
ु दशन बंद ठे वणेबाबत प र थीतीनु प िनणय घेता येईल. तसेच या वष
आराधना िवधी साद भोजन यव था मागील वषा माणे ीसाई सादालयात करता येईल.
तरी ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१८ चे आराधना िवधीची जागा िनि त होणेकामी िनणय होणेस
िवनंती.
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िनणय .५५९

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा िनिम ी साईबाबा पु यितथी उ सव२०१८ चे आराधना िवधीची पजू ा समाधी मिं दराचे समोरील मख
ु दशन हॉलचे टेजवर करणेस मा यता दे यात
आली. तसेच जे सिमती सद य चे आराधना िवधीचे पजु ेस बस यास इ छुक असतील यांना बसु ावे. पजु ा
संप यानंतर आराधना िवधी साद भोजन यव था मागील वषा माणे ी साई सादालयात करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- मंिदर िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगतािनिम पंचधातूचा वज तयार क न लडीबागेतील तंभावर
लावणेबाबत.
ताव- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या वतीने ीसाईबाबाचं े समाधीस १०० वष पणु होत
अस याने चे पु यितथी उ सव-२०१७ ते पु यितथी उ सव-२०१८ अखेर शता दी वष हणनू साजरा कर यात
येत आहे. ीसाईबाबा समाधी शता दी वष महो सवाचे शभु ारंभाचे िदवशी वज तयार क न िद.०१/१०/२०१८
रोजी चे रथाम ये िशड गावातनू भ य िमरवणक
ू काढ यात आली व बांधकाम िवभागामाफत लडीबागेतील
धबध याजवळ उभार यात आले या िपतळी तंभावर मा.महामिहम राम नाथ कोिवंद, रा पती, भारत गणरा य
यांचे ह ते वजारोहणाचा काय म कर यात आला आहे. यांचे ह ते सकाळी १०.५५ वा लडीबागेतील
वज तंभावर ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवाची शभु ारंभािनिम “ वज”फडकवनु ीसाईबाबा समाधी
शता दीचे उ ाटन कर यात आले आहे.
ताव:- माहे-ऑ टोबर-२०१८ म ये ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगतािनिम
पंचधातूचा वज देणगीदाखल तयार क न मा यवरांचे ह ते पजू न क न कायम व पी लडीबागेतील शता दी
तंभावर बसिवणेस मा यता िमळणेबाबत िनणय होणेस मा यता असावी.
िवभागाचा अिभ ाय:- शता दी क ाचे जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/शता दी/१४३१/२०१७,
िद.२०/०६/२०१७चे इितवृ ातील अ. .३चे िनदशानसु ार ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम वज
िनिमती करणेबाबत आदेशीत कर यात आले होते. यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ चे
सभेतील आय या वेळेचा िवषय न.ं ०२, िनणय .८३२ नसु ार वज िनि ती क न ीसाईबाबा समाधी शता दी
वष महो सवाचे शभु ारंभाचे िदवशी िद.०१/१०/२०१८ रोजी चे रथाम ये िशड गावातून भ य िमरवणक
ू
काढ यात आली व बांधकाम िवभागामाफत लडीबागेतील धबध याजवळ उभार यात आले या िपतळी तंभावर
बसिव यात आला आहे. तसेच ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सवातील येक उ सवाम ये नवीन वज
बसिव यात आला आहे.
सन-२०१५ म ये नािशक येथे झाले या कंु भेमे याचे वेळी यािठकाणी कंु भमे याचा तां याचा वज
तयार क न कुशावतावर मा यवराचं े ह ते लाव यात आला होता. या पा भमु ीवर ीपु यितथी उ सव-२०१८ हा
चे समाधी शता दी महो सवाचा सागं ता समारंभ आहे. यािनिम लडीबागेतील शता दी तंभावर
ीसाईबाबांचे िच असलेला, ा-सबुरी नांव असलेला तसेच ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड व
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव असे नांव असलेला यो य या आकाराचा पचं धातचू ा वज तयार करता
येईल. तसेच मा यवरांचे ह ते शता दी महो सव-२०१८ चे वेळी तंभावर कायम व पी बसिवणेबाबतचा िनणय
होणेस िवनतं ी.
िनणय .५६० यावर सिव तर चचा होऊन, लडीबागेतील वज तंभावर पंचधातूचा वज लाव याचा सताव आमा य
कर यात आला याएैवजी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगतािनिम लडीबागेतील तंभावर
कापडी वज लावणेत यावा, येक उ सवाचे वेळी वज बदलणेत यावा तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी
वषािनमी शता दी वजाची तीकृ ती लहान आकारात तयार क न साई भ ांना िव साठी उपल ध क न
दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मंिदर िवभाग मख
ु / लेखाशाखा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ी साईबाबा पु यितथी उ सव-२०१८ म ये वीणा, पोथी, फोटो, अ याय वाचन व पा पजु ा इ.साठी
मा. यव थापन सिमती या सद यांची नावे िन ीत करणेबाबत.
ताव- सं थानमाफत ी रामनवमी उ सव, ी गु पौिणमा उ सव व ी पु यितथी उ सव पुव
परंपरे नसु ार पार पाडले जातात. सदर या येक उ सवात पहाटे दारकामाईत अखंड पारायणास सु वात होते
त पवू
चा वीणा, पोथी, फोटो,िमरवणक
ू ने गु थानमाग दारकामाईत येतात व मा. यव थापन सिमतीचे
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सद यां या ह ते अख
ं ड साईस च रत पारायणास दारकामाईत सरु वात होते. तसेच चे नान झा यानतं र
समािध मिं दरात मा. यव थापन सिमतीचे सद य याच
ं े ह ते पा पजु ा पार पाडली जाते.
ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१६ पासनू सदर या काय मात भाग घेतले या मा. यव थापन
सिमती या सद यांची मािहती खालील माणे..
िदनाक
ं
१०/१०/२०१६.
सोमवार

वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

पहाटे ५.१५ वाजता

११/१०/२०१६.
मंगळवार

सकाळी ६.०० वाजता
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ९.०० वाजता
सकाळी १०.४५वाजता
१२/१०/२०१६.
बुधवार
१३/१०/२०१६
गु वार

िदनांक
०३/०४/२०१७.
सोमवार

सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.४५ वाजता

वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

पहाटे ५.१५ वाजता

िदनांक
०४/०४/२०१७.
मंगळवार

सकाळी ६.०० वाजता
वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता

ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१६
उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवराच
ं ी नावे
थम िदवस
वीणा- मा. ी.सिचन भागवत ताबं े, सद य
पोथी– मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
ितमा - मा. अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य / मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी
अ याय वाचन –
अ याय .१ - मा. ी. ताप सखाहरी भोसले – सद य
अ याय .२ - मा. सौ.अिनताताई िवजय जगताप – पदिस द सद य
अ याय .३ - मा.सौ.सर वती भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य
अ याय .४- मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय .५ - मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद य
ची पा पजू ा – मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम – उपा य
मु य िदवस
वीणा - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम – उपा य
पोथी – मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – सद य
ितमा- १) मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद य, २) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
ची पा पजू ा- १) मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य २) मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य
३) मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी
िभ ा झोळी काय म – १) मा. ी सरु े श हावरे , अ य २)चं शेखर कदम , उपा य
३) ी. भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य ३) ी.सिचन तांबे, सद य ४) मा.अॅड.मोहन जयकर, सद य
५) मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी
आराधना िवधी काय म- मा.अ य व उपि थत सद य
तृतीय िदवस
ची पा पजू ा- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – सद य व ी.सिचन तांबे, सद य
सांगता िदवस
ची पा पजू ा- मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
गु थान येथे ािभषेक – मा. ी.बाजीराव िशंदे , कायकारी अिधकारी

ी रामनवमी उ सव २०१७
उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवरांची नावे
थम िदवस
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम , उपा य
पोथी– मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, सद य
ितमा-०१)मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०२) मा. ी.सिचन भागवत तांबे,
सद य
अ याय वाचन – अ याय .१ - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम , उपा य
अ याय .२ - मा. ी.सिचन भागवत ताबं े, सद य
अ याय .३ - मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
अ याय .४ - मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय .५ - मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील , सद य
ची पा पजू ा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.- कायकारी अिधकारी
उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवरांची नावे
मु य िदवस
वीणा - मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
पोथी – मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले २) मा.डॉ.राज राजाबली िसंग , सद य
ची पा पजू ा- मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
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०५/०४/२०१७
बुधवार

िदनांक
०८/०७/२०१७.
शिनवार

सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.३० वाजता
वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

पहाटे ५.१५ वाजता

०९/०७/२०१७.
रिववार

सकाळी ६.०० वाजता
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता
१०/०७/२०१७
सोमवार
िदनाक
ं
२९/०९/२०१७
शु वार

सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.१५ वाजता

वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

पहाटे ५.१५ वाजता

३०/०९/२०१७.
शिनवार

सकाळी ६.०० वाजता
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ९.०० वाजता

सकाळी १०.३० वाजता
०१/१०/२०१७.
रिववार
०२/१०/२०१७
सोमवार

सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.४५ वाजता

सागं ता िदवस
ची पा पजू ा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम , उपा य
गु थान येथे ािभषेक – मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी
ी गु पौिणमा उ सव -२०१७
उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवरांची नावे
थम िदवस
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम – उपा य
पोथी– मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – सद य
ितमा - मा. अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य व मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद य
अ याय वाचन –
अ याय .१ - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम – उपा य
अ याय .२ मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे – सद य
अ याय .३ - मा.सौ.योिगता शेळके पाटील सद या
अ याय .४ - मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद य
अ याय .५ - मा. अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य
ची पा पजू ा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.- कायकारी अिधकारी
मु य िदवस
वीणा - मा. ी. िबपीनदादा शक
रराव
को
हे
,
सद य
ं
पोथी – मा. ी सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले व मा. अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य
ची पा पजू ा- मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
सागं ता िदवस
ची पा पजू ा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
गु थान येथे ािभषेक – मा.डॉ.सदं ीप आहेर - उपकायकारी अिधकारी
ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१७
उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवराच
ं ी नावे
थम िदवस
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
पोथी- मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
ितमा- मा.अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य व मा. ी. धनं जय िनकम, उपिज हािधकारी
अ याय वाचनअ याय .१ - १.मा. सौ. सर वती वाकचौरे व मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे –सद य
अ याय .२ ते ४ - २. मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय .५
- ३.मा. सौ. शेळके पाटील
ची पा पजू ा - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
मु य िदवस
वीणा - मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
पोथी - मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
ितमा- १) मा. अॅड.मोहन मोतीराम जयकर, सद य २) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले, सद य
ची पा पजू ा- मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
िभ ा झोळी काय म - १) मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य व २)चं शेखर कदम , उपा य
३) ी. भाऊसाहेब वाकचौरे , सद य ४) मा. ी. ताप सखाहरी भोसले, सद य
५)मा. सौ.योिगताताई शेळके पाटील, सद य ६) मा. ी. धनं जय िनकम,उपिज हािधकारी
७) मा. ी. मनोज घोडेपाटील – उपिज हािधकारी.
आराधना िवधी काय म- मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य व उपि थत सद य
तृतीय िदवस
ची पा पजू ा- मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से. मु य कायकारी अिधकारी
सांगता िदवस
ची पा पजू ा- मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
गु थान येथे ािभषेक - मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज हािधकारी
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ी रामनवमी उ सव २०१८
िदनांक
२४/०३/२०१८
शिनवार

वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

पहाटे ५.१५ वाजता

२५/०३/२०१८
रिववार

२६/०३/२०१८.
सोमवार

िदनाक
ं
२६/०७/२०१८.
गु वार

सकाळी ६.०० वाजता
सायं . ६.०० वाजता
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता
सायं . ६.०० वाजता
सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.३० वाजता
सायं . ६.०० वाजता

वेळ
पहाटे ५.०० वाजता

पहाटे ५.१५ वाजता

२७/०७/२०१८.
शु वार

२८/०७/२०१८
शिनवार

सकाळी ६.०० वाजता
सायंकाळी
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता
सायक
ं ाळी
सकाळी ६.०० वाजता
सकाळी ६.१५ वाजता

उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवरांची नावे
थम िदवस
या फोटोची व पोथीची िमरवणक
ू
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
पोथी– मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
ितमा -१) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
२) मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज हािधकारी
अ याय वाचन - अ याय .१ - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
अ याय .२ - मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
अ याय .३ - मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय .४ - मा. ी. िबपीनदादा शक
ं रराव को हे, सद य
अ याय .५ - मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद या
ची पा पजू ा – मा. ीमती. बल अ वाल, मु य कायकारी अिधकारी
ची पा पजू ा – मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
मु य िदवस
या फोटोची व पोथीची िमरवणक
ू
वीणा - मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
पोथी – मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद या
ितमा- १) मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
२) मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज हािधकारी
ची पा पजू ा- मा. ी. ताप भोसले, सद य
ची पा पजू ा – मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
उ सवाचा सांगता िदवस
ची पा पजू ा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
गु थान येथे ािभषेक – मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज हािधकारी
ची पा पजू ा- मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
ी गु पौिणमा उ सव २०१८
उ सवातील काय मात सहभागी झाले या मा यवराच
ं ी नावे
थम िदवस
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
पोथी- मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
ितमा - मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य व
मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय वाचन –
अ याय .१ - मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
अ याय .२ - मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
अ याय .३ - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
अ याय .४ - मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद या
अ याय .५ - मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
ची पा पजू ा – मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
मु य िदवस
वीणा - मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे, सद य
पोथी – मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद या
ितमा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य व
मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
ची पा पजू ा- मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
मा. ी. िबपीनदादा शक
ं रराव को हे, सद य
सांगता िदवस
ची पा पजू ा- मा. ीमती बल अ वाल, मु य कायकारी अिधकारी
गु थान येथे ािभषेक- मा. मु य कायकारी अिधकारी यांचे ितनीधी
ी. धनंजय िनकम, उपिज हािधकारी
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सन २०१६ पासनू चे उ सवातील काय मात मा. यव थापन सिमती या सद यांची सहभागाची मािहती खालील माणे...
अ.नं. सद यांचे नाव
०१
०२
०३
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे, अ य
मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
मा.डॉ.मनीषा शामसंदु र कायंद,े सद य
मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
मा. ी. ताप सखाहरी भोसले, सद य
मा.डॉ.राज राजा बली िसंह , सद य
मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद य
मा. ी. िबपीनदादा शक
ं रराव को हे, सद य
मा.रिवं गजानन िमलकर,सद य
मा.अमोल गजानन क त कर, सद य
मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके पाटील सद य

ी साईस च रत
(पोथी)
०२
०१
०५
०१
०३

ितमा

वीणा

०१
०७
०३
१
०२
०३
-

०६
०१
०४
-

अ याय
वाचन
०५
०६
०१
०६
०२
०५

पा पजु ा
०६
०६
०२
०१
०२
०४
-

आता ी पु यितथी उ सव २०१८ मधील काय मांसाठी मा यवरां या नावांची िनि ती करणे आहे.
तरी वीणा, पोथी, फोटो, अ याय वाचन, पा पजु ा यातील सहभागाबाबत िनणय होणे आव यक आहे. .
तरी खालील त यात दशिवले माणे मा यवरांची नावे िनि त होणेस मा यतेसाठी सादर.
िदनांक
वेळ
१७/१०/२०१८ पहाटे ५.०० वाजता
बुधवार
पहाटे ५.१५ वाजता

१८/१०/२०१८.
गु वार

सकाळी ६.०० वाजता
सायंकाळी
पहाटे ५.०० वाजता

सकाळी ६.०० वाजता
सायंकाळी
सकाळी ९.०० वाजता
सकाळी १०.३० वाजता
१९/१०/२०१८
शु वार

सकाळी ६.०० वाजता
साय.ं -६.०० वाजता
सकाळी ६.१५ वाजता

उ सवातील काय मात सहभागी होणा-या मा यवरांची नावे
थम िदवस
वीणापोथीितमाअ याय वाचन –
अ याय .१ –
अ याय .२ अ याय .३ अ याय .४ –
अ याय .५ ची पा पजू ा –
ची पा पजू ा वीणा पोथी ितमाची पा पजू ा –
ची पा पजू ा िभ ा झोळी काय म आराधना िवधी काय म-

मु य िदवस

सांगता िदवस

ची पा पजू ा –
ची पा पजू ा –
गु थान येथे ािभषेक - मा. मु य कायकारी अिधकारी
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िनणय .५६१

यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव २०१८ मधील काय मासं ाठी खालील माणे मा यवरां या
नावांची िनि ती कर यात आली.

िदनांक वेळ
१७/१०/२०१८ पहाटे ५.०० वाजता
बुधवार

उ सवातील काय मात सहभागी होणा-या मा यवरांची नावे
थम िदवस
वीणा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
पोथी- मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
ितमा- मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर
मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे
पहाटे ५.१५ वाजता
अ याय वाचन –
अ याय .१ – मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर
अ याय .२ - मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
अ याय .३ - मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके पाटील
अ याय .४ – मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
अ याय .५ - मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
सकाळी ६.०० वाजता
ची पा पजू ा – मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
सायंकाळी
ची पा पजू ा - मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके पाटील
१८/१०/२०१८. पहाटे ५.०० वाजता
मु य िदवस
गु वार
वीणा - मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे
पोथी - मा.सौ.योिगताताई अभय शेळके पाटील
ितमा- मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
मा. अॅड. मोहन मोतीराम जयकर
सकाळी ६.०० वाजता
ची पा पजू ा – मा. ी. सरु े श कािशनाथ हावरे, अ य
सायक
ची पा पजू ा - मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे
ं ाळी
सकाळी ९.०० वाजता
िभ ा झोळी काय म - सव िव त
सकाळी १०.३० वाजता
आराधना िवधी काय म- सव िव त
१९/१०/२०१८
सांगता िदवस
शु वार
सकाळी ६.०० वाजता
ची पा पजू ा – मा.मु य कायकारी अिधकारी
साय.ं -६.०० वाजता
ची पा पजू ा – मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को हे
सकाळी ६.१५ वाजता
गु थान येथे ािभषेक - मा. मु य कायकारी अिधकारी
(कायवाही-शता दी क मख
ु / मंिदर िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ी साईबाबा यां या चरण पादक
ु ा िवदेशात जाऊ न दे याबाबत सिचन िनवृ ी िशदं े यांचे प .
ताव- मा. यव थापन सिमती ठरावःमा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७
“...पादक
ु पादक
ु ा दशन सोह यासाठी देशातील काही ठरािवक िठकाणी या मळ
ु ा व परदेशात
चांदी या पादक
ु ा पाठिव यात या यात....”
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जात आहे.
या अनषु ंगाने ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या पवू तयारीसाठी ी साईबाबा सं थानमाफत
तयार कर यात आलेला कृ ती आराखडा मा. मु यमं ी महोदय यांचे अ य तेखाली नेमले या सिमतीचे
सभेसमोर सादर कर यात आला होता. या आराखडयाम ये िविवध धािमक, सां कृ ितक काय मांचे आयोजन
करणे या िशषकाखाली “ देशातील िविवध शहरात तथा रा या या राजधानी या िठकाणी महो सवाचे व ी
साईबाबां या चार- सारासाठी साई भजन सं या व इ यादी काय माचं े आयोजन करणे. तसेच जािहरात िस दी
व शता दी महो सवाची देशभरात मािहती देणेकरीता साईरथ या ा आयोजन ” याचा समावेश करणेत आलेला
होता.
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उपरो त आराखडयास मा. मु यमं ी महोदय यानं ी िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा यता िदलेली आहे.
यानसु ार देशातील िविवध शहरात तथा रा यांत साईरथ व इतर वासी साधनां ारे चे पादक
ु ा दशन सोह याचे
आयोजन कर यात येत आहे.
तथािप िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याच
ं ेकडील .पी.जो.पो-२०१८ स.ं .११४२/का.१६
िद.१०/०८/२०१८ रोजी यांनी सं थानला खालील माणे प पाठिवले आहे.
ी. सिचन िनवृ ती िशंदे यांनी मा. पंत धान महोदय यांना सादर के लेला िद.०२/०६/२०१७ रोजीचा
अज यासोबत पाठिव यात येत आहे.
सदर अजात यांनी ी साईबाबा यां या चरण पादक
ु ा िवदेशात जाऊ न दे याची िवनतं ी के ली आहे.
ी. सिचन िनवृती िशंदे यांचा सदरचा अज आव यक या कायवाहीसाठी आप याकडे अ ेषीत
कर यात येत आहे. या अनषु ंगाने कायवाही के लेनतं र या सदं भातील अहवाल शासनास सादर क न अजदारस
पर पर कळिव यात यावे.
उपरो त प ात नमदू के ले माणे ी. िशंदे यांनी मा. धानमं ी महोदय यांना पाठिवले या प ात
खालील माणे मजकूर नमदू के लेला आहे.
“..मा. धानमं ीजी, म साईबाबा के चरण से पावन िशरडी का रहनेवाला हॅू िशरडी म रोज हजार
भ त साईदशन के िलए देश िवदेश से आते है आनेवाली िवजयादशमी से बाबा क समाधी शता दी महो सव होने
जा रहा है उसके चार और सार हेतु यहॉ का कायकारी मंडल बाबा क चरण पादक
ु ा िवदेश ले जाना चाहता ह
हम थािनक भ इसके िवरोध म है. िवरोध का कारण है िक िवदेश म सरु ा कारण से बाबा क चरण पादक
ु ा के
साथ गलत यवहार िकया जा सकता है जो हमारी धािमक भावनाओ ं को ठे स पहचं ा सकता है बाबा क यह चरण
पादक
ु ा सौ देडसौ साल परु ानी है जो हमारी धािमक धरोहर है अतं ः हम आपसे ाथना करते है िक साईबाबा क
चरण पादक
ु ा िवदेश ले जाने क यव थापन मंडल क योजना को आप धािमक कारण से रोक लगाए आपका
बहत बहत ध यवाद..”
तावःतरी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडील ी साईबाबा यां या चरण पादक
ु ा िवदेशात
जाऊ न दे याचे प मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े अवलोकनाथ सादर.
िनणय .५६२ सदरचा ताव र कर यात आला.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
वाढीव िशड सं थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड नगरपचं ायत सयं ु पाणी परु वठा योजना (िनळवडं े धरण
उ व ध न) ता. राहाता, िज. अहमदनगर ट पा-१ चे ई िनिवदेतील वािण यीक देकार (Commercial Bids)
उघडणेबाबत िनणय घेणबे ाबत.
ताववाढीव िशड सं थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड नगरपंचायत संयु त
१) कामाचे नांव
पाणी परु वठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) (ट पा-१)
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०४/०४/२०१८, िनणय ं .२३९.
२) शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०५/२०१८, िनणय ं .२८७.
.१८,१७,४९,५४५/३) अदं ाजप क य र कम
.१४,५३,९९,६३६/- (२०% कपात क न)
मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांची िद.०७/०२/२०१८ रोजी
४) रा य शासनाची शासिकय मा यता
अदं ाजे .२७,१३,०३,९८०/- मा चे खचास शासिकय मा यता ा त
झाली आहे.
ट पा-१ अतं गत िशड प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution
५)
तािवत कामाबाबत मािहती
Network व पाईपलाईनचे काम करणे.
िद.०४/०४/२०१८ रोजी जािहरात िस द करणेत आली. सदरह
जािहरातीनुसार ट पा-१ कामाचा ई-िनिवदा कालावधी िद.०७/०४/२०१८ ते
िद.१०/०५/२०१८ अखेर होता. िद.२५/०४/२०१८ रोजीचे िनिवदापवू
६) िनिवदा तपिशल
बैठक म ये ठरले माणे ई-िनिवदा सादर करणेसाठी िद.१७/०५/२०१८
अखेर साय.ं ०५:०० वाजेपयत मदू तवाढ देणेत आली होती. यानंतर सदरह
क प मोठया व पाचा अस याने THE INDIAN HUME PIPE
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CO.LTD., PUNE व AastroPune Systems Pvt.Ltd.,
Ahmedabad यांनी िनिवदा सादर करणेसाठी मदू तवाढीची मागणी के ली
होती. िद.१६/०५/२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणीनवये
याकामी
्
िद.०१/०६/२०१८ अखेर सायं.०५:०० वाजेपयत मदू तवाढ देणेत आली
होती.
उपरो त िवहीत कालावधीत ०१ ई-िनिवदा ा त झा याने
िद.०२/०६/२०१८ रोजीचे मंजूर िटपणी वये याकामी िद.१४/०६/२०१८
अखेर सायं.०५:०० वाजेपयत मदू तवाढ देणते आली होती. याकामी पु हा
LAXMI CIVIL ENGINEERING PVT. LTD., Kolhapur यांनी
मदु तवाढ देणचे ी मागणी के याने िद.२५/०६/२०१८ अखेर साय.ं ०५:००
वाजेपयत मदू तवाढ देणते आली होती.
याकामी परत एकदा R.A.GHULE, Palghar व Dilip Raut,
Sascon Infrastructure यांनी िद.२५/०६/२०१८ रोजी मंबु ई
उपिवभागात मसु ळधार पाऊस पडत अस याने कायालयातील बहतांशी
कमचारी वग उपि थत राह शकला नाही. सनदी लेखापाल चे
कायालयातील िव तु परु वठा खंडीत होता व नेटवक यं णा पणू पणे
नादु त झाली होती. या योजनेचा देकार भरणे श य झाले नाही. यामळ
ु े
मदु तवाढ देणचे ी िवनतं ी के ली. िद.२६/०६/२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणी वये
याकामी िद.०२/०७/२०१८ अखेर साय.ं ०५:०० वाजेपयत मदू तवाढ देणते
आली.
उपरो त कामी िद.०७/०४/२०१८ ते िद.०२/०७/२०१८ या कालावधीत
खालील ०५ ठे केदारांकडुन ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत.
१. LAXMI CIVIL ENGINEERING PVT. LTD. Kolhapur
२. R.A.GHULE, Palghar.
३. Shriya Civil Engneers Pvt.Ltd.
४. Tejus Construction & Infrastructure Pvt.Ltd.
५. THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE.
उपरो त ई-िनिवदेतील तांि क िलफाफे िद.०९/०७/२०१८ रोजीचे
खरे दी सिमतीम ये उघडणेत आलेले आहेत. सदर तांि क िनिवदेतील
कागदप ांची तपासणी या क पाचे स लागार महारा जीवन ािधकरण
िवभागाकडुन होणे आव यक अस याने यासाठी मा.मु य अिभयंता,
महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यांना इकडील
िवभागाकडील िद.११/०७/२०१८ व िद.१६/०७/२०१८ रोजीचे प ा वये
कळिव यात आले.
सदर तािं क ई-िनिवदांची महारा जीवन ािधकरण िवभाग, संगमनेर
यांचेकडुन तांि क छाननी के ली असता, याम ये R.A.GHULE, Palghar
Thane यांनी सादर के ले या के ले या कागदप ामं ये िकमान पा ता
िनकषाम ये नमदु के यानसु ार याचं ी फम काळया यादीत समािव ट के ले
नसलेचे माणप िदलेले होते मा arbitration & litigation record
बाबत काहीही उ लेख आढळून येत नसलेबाबत कळिव यात आले.
याबाबत िद.०१/०८/२०१८ रोजीचे मंजूर िटपणी वये महारा शासनाचे
सावजिनक बांधकाम िवभागाचे िद.१२/०४/२०१७ रोजीचे शासन िनणय
ं .सीएटी २०१७/ . .०८/ई.मा-२ अ वये शत ं .४.५.२ पृ ट ं .१४ वर
नमदु तरतुदीनसु ार प टीकरण सादर करणेकामी R.A.GHULE, Palghar
Thane यांना जा.न.ं एसएसएसटी/वशी/पाणी परु वठा/२१८३/२०१८,
िद.०२/०८/२०१८ अ वये याबाबतचा वयं प ट खल
ु ासा सादर करणेसाठी
प दे यात आलेले होते.
यािवषयी मे.आर.ए.घल
ु े, पालघर (ठाणे) याच
ं ेकडुन िद.०२/०८/२०१८
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अ) िनिवदा कालावधी
तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक व
ब)
वेळ
िनिवदा ि येत भाग घेणा-या
क)
ठे केदारांची सं या
ड) तांि क िनिवदेत पा ठे केदार
सव िनिवदाधारकांनी सक
ं े त थळावर
इ)
कागदप जमा के ले आहेत काय?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत
ई) र कम (ईएमडी) जमा के ली आहेत
काय?
उ)

अदं ाजप िकय मंजरू र कम

व िद.१०/०८/२०१८ रोजी ई-मेल दारे प ा त झाले. मे.आर.ए.घल
ु े,
पालघर (ठाणे) यांनी सादर के लेला वयं प ट खल
ु ासा मु य अिभयंता,
महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यांना सादर क न
यांचेकडुन तािं क िनिवदांचा अिं तम अहवाल घेणसे ाठी िद.१८/०८/२०१८
रोजी प देणते आलेले होते.
महारा जीवन ािधकरण िवभागाकडुन याबाबतचा अिं तम अहवाल
सादर करणेत आलेला असनू सोबत जोडलेला आहे.
िद.०७/०४/२०१८ ते िद.०२/०७/२०१८.
िद.०९/०७/२०१८ सकाळी ११:०० वाजता.
०५ ठे केदार.
०३ ठे केदार.
होय.
होय.
.१८,१७,४९,५४५/.१४,५३,९९,६३६/- (२०% कपात क न)

सं थानचे या क पाचे स लागार महारा जीवन ािधकरण यांचे िशफारशी माणे ठे केदारां या तांि क
पा तेिवषयीचा तपिशल:अ.नं.
ठे केदाराचे नांव
शेरा
LAXMI CIVIL ENGINEERING
०१
पा .
PVT. LTD. Kolhapur
०२ R.A.GHULE, Palghar.
पा .
८)
०३ Shriya Civil Engneers Pvt.Ltd.
Tejus Construction & Infrastructure
०४
Pvt.Ltd.
THE INDIAN HUME PIPE
०५
पा .
CO.LTD., PUNE.

िनणय .५६३

ताव:- उपरो त वाढीव िशड सं थान, कोपरगांव नगरपािलका व िशड नगरपचं ायत संयु त पाणी
परु वठा योजना (िनळवंडे धरण उ व ध न) (ट पा-१) क पासाठी ई-िनिवदा मागिवणेसाठी िद.०४/०४/२०१८
रोजी जािहरात िस द करणेत आली. सदरह जािहरातीनसु ार ई-िनिवदा सादर करणेसाठी िद.१०/०५/२०१८
अखेर मदु त देणते आलेली होती. यानंतर िद.१७/०५/२०१८ अखेर, िद.०१/०६/२०१८ अखेर अशी ०२ वेळेस
मदु तवाढ देणते आली. यावेळी वाढीव मदु तीअखेर ०१ िनिवदा ा त झा याने िद.१४/०६/२०१८ अखेर,
िद.२५/०६/२०१८ अखेर व िद.०२/०७/२०१८ अखेर अशी ०३ वेळेस मदु तवाढ देणते आलेली होती.
िद.०२/०७/२०१८ अखेर एकुण ०५ ठे केदारांकडुन िनिवदा ा त झाले या आहेत. सं थानचे या क पाचे
स लागार मु य अिभयतं ा, महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यांनी ०३ ठे केदार पा होत
अस याचा अहवाल िदला आहे.
तरी याकामी ा त होणारे ०३ ठे केदार याचं े वािणि यक देकार (Price Bids) उघडणेकामी िनणय होणेस िवनतं ी.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त वाढीव िशड सं थान, कोपरगावं नगरपािलका व िशड नगरपच
ं ायत सयं ु त
पाणी परु वठा योजना (िनळवडं े धरण उ व ध न) (ट पा-१) क पासाठी ई-िनिवदा वािणि यक देकार उघडणेस
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िद.०६/०९/२०१८ रोजी मा यता िदली यानसु ार वािणजीक देकार उघड यात
आले याम ये खालील माणे दर ा त झालेले आहेत.
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अ.नं.
०१
०२

ठे केदाराचे नांव
LAXMI CIVIL ENGINEERING
PVT. LTD. Kolhapur
R.A.GHULE, Palghar.

ा त दर

शेरा

२५,६७,१९,८२०.०९

L3

२३,९१,०७,०३९.९०

L2

THE INDIAN HUME PIPE
२३,८७,१४,५५५.१०
L1- िन नतम
CO.LTD., PUNE.
याम ये THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे िन नतम दर पये २३,
८७,१४,५५५.१० इतके असनु अदं ाजप क य रकमेपे ा ३१.३४ % अिधक आहे. अदं ाजप क य र कम
२०१६-१७ चे DSR माणे आहे, यामळ
ु े महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक कडून २०१८१९ चे DSR माणे अदं ाजप क मागवनू यावेत. तसेच तृत करणी ट पा ं .-१ तर िशड प रसरात
करावयाची WTP, ESR, Distribution Network व पाईपलाईनचे काम करणे करीता शासनाची शासक य
मा यता पये २७,१३,०३,९८०/- मा इतक आहे.
मा. धान सिचव, िवधी व याय शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/१००७ / .क.१७७ (भाग-१)
/का.१६ िद. ०७ फे वु ारी २०१८ यांचे प ा वये, योजनेसाठी आव यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी
गणु व ता तपासणी अहवाल, उपांगांसाठी लागणा-या जिमनीची समंतीप के व अनषु ंिगक परवान या ा त
झा यािशवाय योजनेचे कायादेश दे यात येऊ नयेत, असे िनदश आहेत. तथापी वाढीव िशड सं थान पाणी
परु वठा योजना ता.राहाता िज.अहमदनगर (िनळवंडे धरण उ व ध न ) या योजनेचा ट पा ं -१ व ट पा ं .-२ ची
कामे वतं व पाची अस याने शासनाने ट पा ं .-१ व ट पा ं .-२ दोन वतं ट यात राबिवणेस मा यता
िदलेली आहे, तसेच ट पा ं .-१ ( िशड प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribut Network व पाईप
लाईनची कामे करणे) इ. कामे अंतगत पाणी परु वठा िवतरनासाठी असून आज रोजी याकामी दारणा धरणाव न
आर ण मंजरू आहे यामळ
े ामी
ु े शासन िनणयातील अट िशथील क न ट पा ं .-१ साठी कायारंभ आदेश देणक
शासनाची मा यता यावी यासाठी शासनाला वरीत ताव सादर करावा, असे ठरले.
तसेच THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे ा त झालेले िन नतम दर पये
२३,८७,१४,५५५.१० असनू यांनी वाटाघाटी अतं ी लेखी व पात . २३,८१,००,०००/- इत या रकमेस
सदरचे काम करणेस सहमती दशिवली आहे. अदं ाजप क य र कम ही सन २०१६-१७ चे DSR दरा माणे
अस याने THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांचे िन नतम दर ि वकार यात यावे असे
ठरले तथािप ट पा ं .-१ साठी शासनाने Work Order दे यासाठी अटी िशथील क न मा यता िद यानतं र
THE INDIAN HUME PIPE CO.LTD., PUNE यांना कायारंभ आदेश ावा, असे ठरले.
(कायवाही- पाणी परु वठा िवभाग मख
ु )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
वल
ु न लॅकेट नमनु ा व यनु तम िनिवदाधारक मे. बांिठया एटं र ायजेस, पणु े यांनी लॅकेट िमलचे मालक यांना
यव थापन सिमतीचे सभेचे िदवशी भेट िमळणेबाबत.
तावसं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकरीता वल
ु न लॅके ट खरे दीकामी ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत आली होती. याम ये मे.बांिठया एंटर ायजेस,पणु े यांचे दर बल
ु न लॅकें टसाठी यनु तम होते. यांचेशी
िद.२२.०१.२०१८ या उप सिमतीचे सभेत चचा वाटाघाटी होऊन मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८
चे सभेत यांचे दर मा य कर यात आले होते.
मे.बािं ठया एंटर ायजेस,पणु े यांना िद.०७.०३.२०१८ चे प ा वये इरादा प दे यात येऊन वल
ु न लॅकें ट
नमनु ा मागिव यात आला होता. सदर नमनु ा Textile committee lab, Mumbai येथे तपासणीसाठी पाठिवला
होता. याम ये ५ Parameters म ये फरक अस यामळ
ु े पु हा यांचेकडे लॅकें टचा नमनु ा मागिवला होता.
यानंतर यांनी ई-मेल ारे सदर वल
ु न लॅकेट तयार करणारे िमलचे मालक यांनी सं थान या यव थापन
सिमती या सद यां या भेटीची वेळ िमळ याची िवनतं ी के ली आहे.
वरील िवनतं ीस अनसु न मे.बािं ठया एंटर ायजेस,पणु े यांना वल
ु न लॅकें टचे मील मालकासह
िद.०६.०९.२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेला उपि थत राहणेसाठी लेखी प ा ारे कळिव यात आले
आहे.
तरी मे.बांिठया एंटर ायजेस, पणु े यांचेशी वल
ु न लॅकें टबाबत चचा होणेसाठी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
०३
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िनणय .५६४

मे. बांिठया एटं र ायजेस, पणु े हे आजचे यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने
यांचेशी िनिवदेम ये नमदु के ले या नमु यानसु ार वल
ु न लॅके टचा परु वठा करणेबाबत िवचारणा के ली असता
याबाबत यांना समपक उ रे देता आली नाही.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाकरीता वल
ु न लॅके ट
खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक मे. बांिठया एंटर ायजेस, पणु े हे िनिवदेम ये नमदु के ले या नमु यानसु ार वल
ु न
लॅके टचे सॅ पल दे यासाठी १५ िदवसांची मदु त ावी, यांनी मदु तीत सॅ पल सादर न के यास यांचा परु वठा
आदेश र करावा व यांचे नावाचा काळया यादीम ये समावेश क न तुत करणी फे र ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
मे. मृती ॉड ट्स ा.िल., अंबाला यांनी सं थानिव द राहाता येथील मे. यायालयात दाखल के लेले दा याचे
स ि थतीबाबत.
तावसन २०१७-१८ चे शु द तूप खरेदी परु वठादार मे. मृती ॉड ट्स ा.िल.,अबं ाला यांनी परु िवले या
शु द तूपाचे लॅब रपोट्सबाबतचा ताव सं थान या भांडार िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक
२३.१०.२०१७ चे सभेत सादर के ला होता, याम ये मे. मृती ॉड ट्स ा.िल.,अबं ाला यांचेकडून तुप खरे दी
थांबव याचा िनणय घे यात आला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १४.११.२०१७ चे सभेत पवु वत परु वठा आदेश िमळ याची सम
िवनंती के ली होती. तथािप सभेने यांना परु वठा आदेश देता येणार नाही, परंतु यांचा काळया यादीत समावेश
कर याची अट िशथील क न यापढु ील गाईचे तूप खरे दीकामी या ई-िनिवदा ि येम ये सहभागी होणेस यांना
मभु ा दे यात यावी असा िनणय घेतला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे सदर िनणयानुसार मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला यानं ा सं थानकडून
जा. ं एसएसएसटी/वशी-खरे दी/४२९८/२०१७ िद.१६/११/२०१७ नसु ार यांचे परु वठयाची मदु त सपं लेबाबत व
यांचा पढु ील तपू परु वठा थांबवायचा िनणय घेतलेबाबत कळिवणेत आले होते.
सं थान यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ चे सभेतील िनणयानुसार तूप खरे दीकामीचे नवीन ईिनिवदा ि येत मे. मृती ॉड ट्स ा.िल., अबं ाला यांना सहभाग घे याची सधं ीही दे यात आली होती. परंतु
तांि क िनिवदेम ये आिथक बाबीबाबतची उिचत कागदप े ऑनलाईन सादर न के यामळ
ु े ते अपा ठरले होते.
यामळ
ु े व मागील िनिवदेतील पढु ील कालावधीसाठीचा परु वठा आदेश यांना न िमळालेमळ
ु े, या
सं थानिवषयी या रागातनू च यांनी िदनाक
ं २६.१२.२०१७ रोजी सं थानिव अबं ाला (ह रयाणा) यायालयात
अनािधकारे परु वठा आदेश र के ला व सं थानला तपु परु वठा करणेचा यांचा आदेश कायम करणेबाबत व
सं थान या तपु ाचे नवीन ई-िनिवदा खरे दी ि येस थिगती िमळावी, याबाबत दावा .३६२७/२०१७ दाखल
के ला होता. याबाबत सं थाननेही वेळीच उिचत कागदप ासं ह मा. यायालयात हणणे सादर के लेमळ
ु े, मे. मृती
ॉड ट्स ा.िल., अबं ाला यानं ा मनाईहकुम िमळालेला न हता. तसेच सं थानने अबं ाला येथील मे.कोटात हणणे
सादर के लेनतं र मे. मृती ॉड ट्स ा.िल., अबं ाला यांनी अबं ाला कोटात दाखल के लेला दावा मागे घेऊन राहाता
येथील मे. यायालयात याबाबत दावा दाखल के ला आहे.
सं थानने मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला यांनी परु िवलेले शु द तपू १६३९.६२ ि वंटल यांची
ि वंटलची एकुण िकमत र कम .६,४९,२८,९५२/- यांना आदा के लेली आहे.
मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला यांची सदर शु द तूप परु वठयापोटी एकूण िदले या परु वठा
आदेशा या ३ ट के र कम .३३,२६,४००/- सं थानकडे जमा आहे.
मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला यांनी मे.अबं ाला येथील यायालयात सं थानिव द दावा दाखल
के लेमळ
ु े व ही बाब याय िव ट अस यामळ
ु े यांची सं थानकडे असलेली सरु ा अनामत र कम
.३३,२६,४००/- परत करणेबाबत सं थानचे िवधी स लागार अॅड. ी.िनतीन भवर याचं े मागदशन/स ला
घे याचे ठरले होते. यांनी सदर र कम परत कर याऐवजी सं थानकडे जमा राह देणबे ाबत स ला िदला होता.
याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.७/३/२०१८ चे सभेत मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला यांची
सं थानकढे जमा असलेली सरु ा अनामत र कम .३३,२६,४००/- परत करावी अगर कसे? याबाबत सं थानचे
वक लांनी िदलेले अिभ ायासह ताव सादर कर यात आला होता. यावर िनणय ं .१६३ अ वये सदरह बाब
याय िव ट अस यामळ
ु े मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला याचं े शु द तपू परु वठयापोटी सं थानकडे जमा
असले या सरु ा अनामत र कम परत करणेबाबतचा उपरो त ताव अमा य करणेत आला. असा िनणय झाला
होता.
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मे. मृती ॉड टस ा.िल., अबं ाला यांनी ससं थानिव द राहाता येथील मे. यायालयात दाखल के लेले
दा याम ये सं थान पॅनलवरील अॅड होके ट ी.ग दकर यानं ी सं थानची बाजू मांडलेली आहे. राहाता येथील
मा. यायालयातही सं थानचे वक लांनी उिचत यायालयीन पतू ता के लेली आहे. तया
् ंना आव यक ती मािहती व
कागदप े परु िव यात आली आहेत. सदर दावा कोपरगावं येथील यायालयात वग होईल अशी मािहती सं थानचे
वक लांनी िदलेली आहे. तसेच मे. मृती ॉड टस ा.िल., अंबाला यांनी सं थानकडून तूपा या परु वठयाची
उव रत र कम पये ३१,०१,३४८/- याजासह ितवादीकडून वसल
ु होऊन िमळावी असा सधु ा रत अज राहाता
येथील मे. यायालयात सादर के ला आहे. असे सांिगतले आहे व याची तही िदली आहे.
ताव – वरील माणे मे. मृती ॉड ट्स ा.िल अबं ाला यांनी राहाता येथील मे. यायालयात
सं थान या िव द दाखल के ले या दा याची सदयि थती मा. यव थापन सिमतीचे सभेत अवलोकनाथ व
मािहतीसाठी सादर.
िनणय .५६५
यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह बाब याय िव ट अस यामळ
ु े मे. मृती ॉड टस ा.िल., अंबाला
यांचे शु द तपू परु वठयापोटी सं थानकडे जमा असलेली सरु ा अनामत र कम परत देऊ नये, असे ठरले मा
दा याचा अंितम िनकालानंतर याबाबत िनणय घेता येईल.
(कायवाही- .अिध क,खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
दरवष माणे सन २०१९ ची ी साई दैनंिदनी / िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने
छपाई क न भ ांना उपल ध क न देणक
े ामी ई- िनिवदेतील तांि क बीडम ये (Technical Bid) पा
िनिवदाकार यांचे यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले असता, िन न म दर देऊ के ले या
िनिवदाकारांना कायादेश देणेसाठी िव दर िन ीत होणेबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७ नं. ठ म ये खालील
माणे तरतूद आहे.
" ी साईबाबांचे जीवन काय, यां या िलला व याचं ी िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चारसार करील आिण सािह य ंथालय चालिवल व याचा िव तार करील."
तािवकः- ी साईबाबां या िशकवणक
े ाने दरवष ी साईबाबा सं थान
ू चा चार- सार कर या या उ श
िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साई दैनिं दनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई
क न साईभ तांना उपल ध क न िदले जातात.
तावः- सदं भ .०१ नसु ार मा. यव थापन सिमती िद.०२.०५.२०१८ रोजी या सभेतील िनणय .
३१५(२९)नसु ार सन २०१९ ची दैनिं दनी, िदनदिशका-०१ पाने व िडल स, ऑफ स,कार तसेच घरगतू ी
िदनदिशका छपाईकामी . ४,६१,५०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
सदं भ .०२ नसु ार ी साई दैनिं दनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाईकामी
ई-िनिवदा सचू ना शासनाचे सक
ं े त थळावर, सं थान सक
ं े त थळावर, माहीती सारीत क न तसेच सव ि टं ीग ेस
यांना ई-मेल दारे व शासक य दराने मंबु ई,ठाणे,पणु ,े सोलापरू ,को हापरू ,अहमदनगर,नािशक,औरंगाबाद, नागपरू या
शहरातील वतमानप ात शासक य दराने िस दी कर यात येऊन, अपलोडसाठी िद. ०६.०८.२०१८ ते
िद.१७.०८.२०१८ पयत असा १२ िदवसांचा कायकाल दे यात आलेला होता.
संदभ . ०३ नसु ार मा. खरे दी सिमती िद.२४.०८.२०१८ रोजीची सभेत सन-२०१९ या साई दैनिं दनी
व िदनदिशका ई- िनिवदेतील तांि क बीड (Technical Bid) उघडून, िनिवदेतील अटी/ शत नसु ार ०६ पधक
िनिवदाकारां या पूवपा तेिवषयक कागदप ांची लेखाशाखेकडून छाननी के ली असता, यांचा अहवाल खालील
माणे सादर करीत आहे.
अ.ं नं.
िनिवदाकारांचे नाव
पा / अपा
०१ मे. िनट ि ंटस, अहमदनगर
पा
०२ मे.ओ रए ट ि ंटस, मंबु ई
अपा
०३ मे. ि टं लस ा.िल., मबंु ई
पा
०४ मे. सॅप ि टं सो यश
पा
ु न ा. िल., मबंु ई
०५ मे.टॅको ि हजन,मंबु ई
पा
०६ मे. वेद काश सिु नल द , नवी िद ली
पा
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सदं भ . ०४ नसु ार ई-िनिवदेतील तांि क बीडम ये (Technical Bid) ०५ पा िनिवदाकार यांचे मा.
खरे दी सिमती िद.३०.०८.२०१७ रोजीची सभेतील ई- िनिवदेतील यवसाियक बीड (Commercial Bid)
उघडणेबाबतचा िनिवदाकारांचे दरप काचं ा तल
ु ना मक त ता खालील माणे सादर करीत आहे.
अ.ं न.ं

तपिशल

०१

ी साई दैनंिदनी िडल स
साईज- ७.५०" x ९.७५"
ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x ४.५"
क हर मेटपेट
ी साई िदनदिशका ०१ पानी
मोठे (१९"x२९") इचं
ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस) आकार
२२"x३५" इचं
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७ पेजेस) आकार
१९.२५"x२७.००" इचं
ी साईबाबा ीडी वॉल
कॅ लडस (िसगं ल पेज)
आकार १९"x२७" इचं
ी साईबाबा ीडी डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७" इचं
ी साईबाबा डे क कॅ लडस
(१४ पेजसे )
आकार ६.५०"x९.५०"
काड बोड पेपरवर छपाई
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(ऑफ स)
आकार १९.५०"x२८.००"
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(घरगुती)
आकार ११.००"x १६.८०"
ी साईबाबा कार कॅ लडर
(कार)
आकार १३.८०" x ५.५०"

०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

०९
१०
११

छपाई सं या

िनट ि टं स,
अहमदनगर

सॅप ि टं
सो युशन ा.िल.
मबुं ई

ि टं लस ा.िल,
मबुं ई

मे.टॅको
ि हजन, मंबु ई

वेद काश सिु नल
द , नवी िद ली

२,३०,०००

८५.४०

९२.०७

१०४/-

१२०/-

११५.०५

१,००,०००

१५.९०

११.८८

१३/-

२५/-

११.८०

३,००,०००

१४.९६

१९.४४

२३/-

१६.९०

१५.६८

१५,०००

०.००

०.००

०.००

२०७/-

२१२.८०

१०,०००

०.००

०.००

०.००

२२३/-

२२९.६०

२,०००

०.००

३०३.९३

०.००

२३२/-

४९९/-

१५,०००

०.००

११९/-

०.००

१२१/-

१२२.०८

१०,०००

५७.५०

५६.४०

८२/-

५५.५०

५०.४०

१०,०००

२५.७०

२४.६६

३३.५०

३१.९०

२९.१२

१०,०००

१२.१०

११.८५

१०.२०

१२.३०

१४.५६

२०,०००

५/-

७.१०

७.५५

६.१०

७.५६

मा. यव थापन सिमती िद.०३.०९.२०१८ रोजीचे सभेत यनु तम िनिवदाधारकांना चचा वाटाघाटीकामी
बोलािवणेत आले असता, सदरील िमट ग म ये ०५ यनु तम दरधारकांपैक मे.िनट ि टं स, अहमदनगर व मे.टॅको
ि हजन, मबंु ई हे हजर राहन यांनी मा.उपसिमती समोर कुठ याही कारे दर कमी के लेले नाहीत.
मागणीः- सन २०१९ चे दैनिं दनी व िदनदिशका िविहत प दतीने छपाईकामी ा त पधक िनिवदाकार
यांचे ई-िनिवदेतील यवसाियक बीड (Commercial Bid) उघडले अस याने िन न म दर ा त झालेले आहे.
ी साई समाधी शता दी वष अस याने लवकरात लवकर छपाई क न िन न म दरधारकानं ा कायादेश देणे आहे.
क रता खालील त यात दशिवले माणे सं थान िव िकंमत ठरिवता येईल, असे मत आहे.
अ.न.ं

१
२
३
१

छपाई सािह याचा तपिशल
मे.िनट ि ंटस, अहमदनगर
ी साई दैनंिदनी िडल स साईज७.५०" x ९.७५"
ी साई िदनदिशका ०१ पानी मोठे
(१९"x२९") इचं
ी साईबाबा कार कॅ लडर (कार)
आकार ३.८०" x ५.५०"
मे.वेद काश सिु नल द त, नवी िद ली.
ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x ४.५"

सन-२०१९
साठी छपाई
सं या नग

मागील वष चे
मंजरू दर

मागील वष चे
िव दर

सन-२०१९ ईिनिवदेतील L1 दर
ती नग

सन-२०१९
वषासाठी िव
दर ती नग

२,३०,०००

८६/-

८६/-

८५.४

९०/-

३,००,०००

१५.१२

१५/-

१४.९६

१५/-

२०,०००

-

-

५.००

५/-

१,००,०००

१०.५०

१०/-

११.८०

१५/-
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२

१
२
३

१
२

१

क हर मेटपेट
ी साईबाबा डे क कॅ लडस (१४
पेजेस)
आकार ६.५०"x९.५०"
कारोनाडो पेपरवर छपाई
मे.टॅको ि हजन ि ंट ग , मंबु ई
ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस) आकार
२२"x३५" इचं
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७ पेजेस) आकार
१९.२५"x२७.००" इचं
ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस
(िसगं ल पेज)
आकार १९"x२७" इचं
मे.सॅप ि ं ट ा.िल.मंबु ई
ी साईबाबा ीडी डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७" इचं
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(ऑफ स)
आकार १९.५०"x२८.००"
मे.ि ं ट लस ा.िल.मबंु ई
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(घरगुती)
आकार ११.००"x १६.८०"

िनणय .५६६

१०,०००

५३.५५

५४/-

५०.४०

५५/-

१५,०००

२०१.६०

२०२/-

२०७/-

२१०/-

१०,०००

२२४/-

२२४/-

२२३/-

२२५/-

२,०००

२३७.४०

२३७/-

२३५/-

२४०/-

१५,०००

१२२.३१

१२२/-

११९/-

१२०/-

१०,०००

-

-

२४.६६

३०/-

१०,०००

-

-

१०.२०

१५/-

सं थानचे अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी क न शासन िनदश, तािं क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनमु ानः- आिथक/ धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प टः– दरवष माणे सन २०१९ ची ी साई दैनिं दनी / िदनदिशका व ी
साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने छपाई क न भ तांना वेळेत उपलबध क न देणक
े ामी ईिनिवदेतील तांि क बीडम ये (Technical Bid) ०५ पा िनिवदाकार यांचे यवसाियक बीड (Commercial
Bid) उघडले असता उ त दरप कांचा तुलना मक त यात अधोरेखीत व गडद के लेले िन न म दर पणु ाक त
क न या दराने ी साई दैनिं दनी व िदनदिशका िव करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा.
यव थापन सिमती सभेत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, भ ांना सं थान काशीत सािह य “ ना-नफा, ना-तोटा” त वावर िव करावे,
असे ठरले िनिवदा येत ि ंटसकडून GST सह दर मागिव यात आले आहेत, तथापी ि ंटसकडून सािह य
ा झा यानंतर िव कर यासाठी आ थापना खच, हमाली व इतर हाताळणी खरच् यासाठी साधारणत: १०%
खच येतो, सदर बाब िवचारात घेता छपाई खचात काही र कम वाढ क न िव िकंमत िन ीत करावी, असे
ठरले यानसु ार सन २०१९ ची ी साई दैनिं दनी/िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका िविहत प दतीने
छपाई क न भ तांना वेळेत उपल ध क न देणक
े ामी खालील त यात दशिवले माणे सं थान िव िकंमत
ठरिव यास मा यता दे यात आली.
अ.न.ं

१
२
३

छपाई सािह याचा तपिशल

सन-२०१९
साठी छपाई
सं या नग

मे.िनट ि टं स, अहमदनगर
ी साई दैनंिदनी िडल स साईज- २,३०,०००
७.५०" x ९.७५"
ी साई िदनदिशका ०१ पानी मोठे ३,००,०००
(१९"x२९") इचं
ी साईबाबा कार कॅ लडर (कार)
२०,०००
आकार ३.८०" x ५.५०"
मे.वेद काश सिु नल द त, नवी िद ली.
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सन-२०१९ ईिनिवदेतील L1 दर
ती नग

सन-२०१९
वषासाठी िव
दर ती नग

८५.४

९०/-

१४.९६

१५/-

५.००

५/-

119

१
२

१
२
३

१
२

१

ी साईबाबा डायरी
पॅकेट साईज ३" x ४.५"
क हर मेटपेट
ी साईबाबा डे क कॅ लडस (१४
पेजेस)
आकार ६.५०"x९.५०"
कारोनाडो पेपरवर छपाई
मे.टॅको ि हजन ि ंट ग , मंबु ई
ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस (८ पेजेस) आकार
२२"x३५" इचं
ी साईबाबा मेटपेट
कॅ लडस (७ पेजेस) आकार
१९.२५"x२७.००" इचं
ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस
(िसगं ल पेज)
आकार १९"x२७" इचं
मे.सॅप ि ं ट ा.िल.मंबु ई
ी साईबाबा ीडी डे क
कॅ लडस (७ पेजेस)
आकार ९.७५"x०७" इचं
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(ऑफ स)
आकार १९.५०"x२८.००"
मे.ि ं ट लस ा.िल.मंबु ई
ी साईबाबा वॉल कॅ लडर
(घरगुती)
आकार ११.००"x १६.८०"

१,००,०००

११.८०

१५/-

१०,०००

५०.४०

५५/-

१५,०००

२०७/-

२१०/-

१०,०००

२२३/-

२२५/-

२,०००

२३५/-

२४०/-

१५,०००

११९/-

१२०/-

१०,०००

२४.६६

३०/-

१०,०००

१०.२०

१५/-

(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
अ नपाक टे तयार करणेकामी असलेले ठे केदार यांना ई-िनिवदा या होईपावेतो मदु तवाढ देणबे ाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये
महारा िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थािपत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४
(२ घ) नसू ार भ ांना सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नसू ार भ ांना जेवण
परु िवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतदु के लेली आहे.
तावना:- वरील िवषयास अनसु न, ी साई सादालयातील अ नपाक टे तयार करणेकामी
िद.यशोधरा महीला सह.उ पा.सं था, नािशक यांना िद.०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता
ती अ न पाक टास .२.६९ पैसे जी.एस.टी.सह या माणे मा. यव थापन सिमतीचे मा येतेने कामाचा कायादेश
दे यात आलेला आहे.
उपरो अ नपाक टे तयार करणेकामी असले या ठे केदारांची मदु त िद.३० स टबर २०१८ अखेर
संपु ात येत आहे. यामळ
ु े भ ाचं ी गैरसोय होऊ नये, याकरीता पढु ील कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या सु
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती सभेत मा यता िमळालेली आहे. यानूसार इकडील
िवभागामाफत ई-िनिवदा मसदु ा तयार क न तो मसदु ा “िनिवदा द तऐवज तपासणी” सिमतीकडून तपासनू कायम
करणेत येवनू वृ प ात जाहीरात िस द करणेकामी जनसपं क िवभागाकडे िद.०४/०९/२०१८ रोजी
कायवाहीसाठी दे यात आलेली आहे. जाहीरात िस द झा यानतं र िनिवदा भरणेसाठी िनिवदाधारकानं ा िकमान
१५ िदवसांचा कालावधी देणे अिनवाय असते. यासव बाबीस साधारणतः एक ते दोन मिह याचा कालावधी
लाग याची श यता आहे.
अ पाक टे ई-िनिवदा ि या िद.३०/०९/२०१८ पयत मदु तीत पणु होईल असे वाटते. परंतू काहीशा
(उदा.मा. य.स.सभे या तारखा मागे-पढु े झा यास) कारणा तव सदर येस िवलबं झाला तर, स या असलेले
अ नपाक टे ठे केदार यांना करारनामातील अटी/शत नसू ार सन २०१८-२०१९ करीता सु असलेली ई-िनिवदा
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ि या पणु होवनू नवीन ठे केदारास कायादेश देईपावेतो, आहे याच मजं रू दराने मदु तवाढ िमळणेस व याकामी
मिह याकाठी अदं ाजे .८,२३,५६०/- पयत खच अपे ीत असनू यास मा यता िमळावी असे न मत आहे.
मागणी:- अ न पाक टे तयार करणेकामी असलेले स या-चे ठे केदारानं ा, भ ाच
ं ी गैरसोय होवू नये
याकरीता ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच
अटी/शत वर, के ले या. करारना यानूसार संबंधीत ठे केदार िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक यांना
मदु तवाढ दयावी लागेल. करीता सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेत सादर करणे गरजेचे आहे. असे न
मत आहे.
िवभागाचा प अिभ ाय:- तरी उपरो
तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम ये अ न
पाक टे तयार करणेकामी स या काम करत असलेले ठे केदार, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक यांना
अ नपाक टांअभावी भ ांची गैरसोय होवू नये याकरीता ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश
देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच अटी/शत वर, के ले या करारना यानसू ार मदु तवाढ देणक
े ामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर करणेस मा यता असावी ही िवनंती.
िनणय .५६७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये अ न पाक टे तयार करणेकामी स या काम करत असलेले
ठे केदार, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक यांना अ नपाक टांअभावी भ ांची गैरसोय होवू नये
याकरीता आव यकता भास यास एक मिहना मदु तवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील समारोप काय मािनिम मोफत ने तपासणी, च मे वाटप, सांधेरोपन
श ि या िनदान िशबीर व कॅ सर िनदान िशबीराचे आयोजन करणेबाबत व सव समावेशक अदं ाजे
.८२,९०,०००/- खचास मा यता िमळणेबाबत.
ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती या क याण
करणा-या िकंवा मानवाला अप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव – मा. यव थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ िवषय न.ं ०२ िनणय . ५०७
तािवक – उपरो त िवषयां वये महासतं ी साईबाबा यानं ी मगं ळवार िद.१५ ऑ टोबर १९१८ या
िदवशी िवजयादशमी या महु तावर देहसमा ती क न अनतं ाकडे याण के ले. ी साईबाबां या महािनवाणास
िद. १८ ऑ टोबर २०१८ रोजी १०० वष पणु होत आहे. साईनाथांचा भ तगण आज भारतासह सपं णु जगभर
िवपल
ु सं येने पसरलेला आहे. यां या दारे ी साईत व ान आिण िशकवणीचा सार तमाम िव वात होत
आहे. हणनु च ी साईनाथाचं ी १०० वी पु यितथी के वळ तीन िदवसाचं ा उ सव हणनु साजरा न करता १०० या
पु यितथी अगोदरचे सपं णु वष ी साईसमाधी शता दी वष हणनू साजरे कर याचा िनणय ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड या यव थापन सिमतीने घेतला आहे. िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर
२०१८ हे वष हणजे साईसमाधी शता दी वष असनू , हे सपं णु वष उ साही वातावरणात साजरे कर याचा सक
ं प
सं थानने घेतला आहे.
ी साईबाबा यांचे महासमाधीस सन २०१८ म ये शंभर वष पणु होत अस याने ी साईबाबा
सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद. ०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद. १८ ऑ टोबर २०१८ या
कालावधीम ये वेगवेगळया धािमक व सां कृ तीक काय माचे आयोजन क न, संपणु वषभरात िशड म ये
भ तीमय वातावरण राहन ी साईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल. या टीने काय माचे
िनयोजन के लेले आहे. तरी शता दी वष समारोप काय मा िनिम त णालये िवभागाकडुन िद. १२/१०/२०१८
रोजी सकाळी ०९ ते साय.ं ०५ वा. या वेळेत खालील माणे िशबीरांचे आयोजन करणेत आलेले आहे.
१. मोफत सांधरे ोपन िनदान िशबीर (गडु घा व खबु ा) - ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील समारोप
काय मा िनिमतत् मोफत सांधेरोपन िशबीराचे आयोजन कर याचा मानस सं थान या णालय िवभागाने य त
के ला आहे. ी साईबाबांचे शता दी वष अस यामळ
ु े शभं र जॉई ट र लेसमट श या करणेचा मानस णालय
िवभागाने के ला आहे. पैक पं नास श या या गडु घेरोपन व प नास श या या खु यां या सांधरे ोपन अशा
व पात करता येतील, तसेच ५० श या या ी साईनाथ णालय व ५० श या या ी साईबाबा
हॉ पीटल येथील आथ पेडीक िवभागातील त वै क य अिधकारी यांचेमाफत करता येतील. तसेच सव
श या या एकाच वेळी करणे अवघड अस यामळ
ु े णांची नांव नोदंणी झा यानंतर ण व उॉ टर तसेच
णालया या सोईनसु ार णांना यो य ती तारीख देऊन पढु े तीन ते सहा मािहने इत या कालावधीत सव
श या पणु के या जातील तसेच या सव श या करणेकामी िविवध कारचे इं लां टस णांसाठी
वापरावे लागतात. सदर इ लां टस चा खच खालील को टकात दशिव या माणे आहे.
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०१
०२

श

या

ण इं लां टस
सं या
गडु घेरोपन श या
५०
खबु ा सांधरे ोपन श या ५०
एकुण १००

एका इं लां टस चा अदं ाजे एकुण पये
खच
४६,०००/२३,००,०००/५७,०००/२८,५०,०००/१,०३,०००/५०,५०,०००/-

परंतू णांची सं या वाढ यास सदरचा खच वाढू शकतो स ि थतीला णालयात सदर कारचे
इं लां टस Consignment basis वर घेतले जातात. तरी या प तीने ठरवनू िदले या दरा माणे Consignment
basis वर सदरचे इं लांटस वापरता येतील.
सदयि थतीला दोनही णालय िमळून सहा अ थीरोगत डॉ टर पणु वेळ व दोन डॉ टस हे ि हजीट ग
प तीने उपल ध असनू यां या स यानसु ार सदर श या क न घेता येतील. जे ण श या करणेकामी
िन चीत झालेले आहेत, अशा णां या सव तपास या उदा. र त, लघवी, ए स-रे , ईसीजी, टुडी ईको, सीटी कॅ न,
एम.आर.आय, इ यादी सं थान या दोनही णालयात आवशयकते
माणे मोफत करणेत येतील. परंतू
्
स ि थतीला णालयातील सीटी कॅ न व एमआरआय मिशन बंद अस यामळ
ु े मा. यव थापन सिमतीचे िद.
२२/०८/२०१८ या ठरावानसु ार िनणय . ५०७ सदर तपास या या वरा मेडीकल ट, लोणी यांचेकडुन क न
घेता येतील. तसेच सदर णांना लोणी येथे जाणेयेणे करीता मोफत अॅ बु लॅ स सेवा देता येईल. तसेच वरा
मेडीकल ट, लोणी यानं ा सदरचे दरा माणे ित मिहना बील अदा करता येईल. तसेच िपवळे व के शरी रे शनकाड
असणा-या णांना सदर िशबीराम ये ाधा य िदले जाईल. िशबीराम ये होणा-या श ि या व इतर सव खच
संसथान माफत मोफत के ला जाईल.
०२. मोफत ने तपासणी व च मे वाटप िशबीर - ी काश गंगवाणी, िगरीश ऑ टी स, मंबु ई व ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडी यां या संयु त िव माने १००० णांची मोफत ने तपासणी व एक
हजार णांना मोफत नंबरचे च मे वाटप करणेत येईल. ी काश गंगवाणी, मंबु ई यांनी आतापयत सं थान
णालयात अशा व पा या १० िशबीरांचे आयोजन के लेले आहे. तसेच साईसमाधी शता दी वषा या
सु वातीलाच ी गगं वाणी यानं ी १००० णानं ा मोफत च मे वाटप के लेले आहे. ी गगं वाणी यानं ी शता दी
वषा या समारोपा वेळी पु हा िशबीर आयोिजत करणेची इ छा य त के ली होती. सदर िशबीराम ये िशड व
िशड परीसरातील ने णांची मोफत डोळयाचं ी तपासणी करणेत येईल. व डोळयाचं ा नंबर असले या णांना
आव यकते माणे नंबरचे च मे वाटप करणेत येईल. सदर िशबीराम ये १००० णांची मोफत ने तपासणी
कर यात येऊन १००० णांना मोफत नंबरचे च मे वाट याचा मानस ी. काश गंगवाणी यांनी के लेला आहे.
०३. मोफत कॅ सर िनदान िशबीर,- ए.सी.जी.मानवता कॅ सर सटर, नािशक यांचे िद.०१/०९/२०१८
रोजीचे मा.मु य कायकारी अिधकारी यानं ा िदले या प ात नमदु के या माणे ी साईबाबांचे समाधी शता दी वष
अस यामळ
ु े कॅ सर िनदान िशबीराचे आयोजन करणेचा मानस ए.सी.जी.मानवता कॅ सर सटर यांनी के लेला आहे.
सदर िशबीरामधये् यांनी सिजकल अॅ कोलॉजी, मेिडकल अॅ कोलॉजी, िहमेटो अॅ कोलॉजी, व बोन
मॅरो ा स लॉ ट बाबत मोफत स ला देणक
े ामी त डॉ टरांची उपि थती दाखिव याचे नमदु के लेले आहे.
याबरोबरच यांनी खालील आजाराचे िनदान करणेची तयारी दशिवली आहे.
०१. त डाचा कॅ सर,
०२. तनाचा कॅ सर,
०३.गभिपशवीचा कॅ सर,
०४. िसकलसेल अॅनेिमया, ०५. थॅलॅसेिमया,
०६. यक
ु े िमया
सदर िशबीराम ये यांनी ३०० पे ा जा त णांची िनदान चाचणी करणेत येईल. याबाबत कळिवले
आहे. तसेच िनदान झाले या णांवर सवलती या दरात पढु ील तपास या व उपचार करणेची तयारी यांनी
दशिवलेली आहे. ए.सी.जी.मानवता कॅ सर सटर, नािशक हे सं थान णालयामाफत आले या णांना
सवलती या दरात उपचार करणार असनु ए.सी.जी.मानवता कॅ सर सटर, नािशक यां याकडुन तसे लेखी प
घे यात येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसु ार अनमु ान –
१) मा. यव थापन सिमती िद. २०/०८/२०१७ िवषय न.ं ०७ िनणय . ६८२
२) मा. यव थापन सिमती िद. २२/०८/२०१८ िवषय न.ं ०२ िनणय . ५०७
िवभागाचे प ट मत / अिभ ाय – मोफत ने तपासणी, च मे वाटप व ऑथ इं पलांटेशन िशबीरा या
अनषु ंगाने खालील सव िवभागांमाफत कायवाही होणे तसेच येणा-या सव खचास मा यता िमळणे
आव यक आहे.
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िवभाग

०१

बांधकाम िवभाग

०२

०३

०४
०५

०६
०७
०८

०९
१०
११
१२
१३

कामाचे तपिशल

०१. सदर िशबीराकामी २५ हजार के , फुट आकाराची मंडप यव था,
०२.सदर मंडपाम ये १२x१५ साईजचे ३० यबु ी सेल पाट शन
०३. ऑफ स टेबल १५ नग, खु या ५०० नग,
०४. टॅ ड फॅ न ५० नग िव तु पावर पॉई ट ५० नग, लाईट सीएफएल ५० नग
०५. जाहीरातीकामी ३० ७x४ चे साईजचे ले स बोड, वागत कमान ले स बोड
०२ नग, १२x०६ चे ०३ नग
०६. संपणु मंडपाम ये कारपेट यव था
०७. मेडीकल चेक-अप टेबल ३० नग, गादी ३० नग
कॅ टीन िवभाग ०१. िशबीर कालावधीम ये कॅ टीन िवभागाने साईनगर मैदानात आपले टॉल
उभारणी क न चहा/कॉफ /िमनीरल वॉटरची यव था दर आकरणी क न ण व
णां या नातेवाईकासं ाठी कर यात यावे.
०२. िशबीर कालावधीम ये अदं ाजे ३०० य त करीता दैनिं दन दोन वेळे या
चहाची मोफत यव था करणेत यावी.
०३. िशबीर कालावधीम ये बाहेरील वै क य अिधकारी तं याच
ं ेकरीता
कॉफ ,बी क टे, िमनरल वॉटर, यांची मोफत यव था आव यते माणे करणेत
यावी.
ी साई सादालय ०१. िशबीर कालावधीम ये बाहेरील येणा-या डॉ टर तं , यांचेकरीता दोन
िवभाग
वेळे या जेवणाची यव था ही.आय.पी. क ात मोफत करणेत यावी.
०२. िशबीर कालावधीम ये येणा-या डॉ टर तं , तसेच इतर टाफ यांचेकरीता
शंभर य तीकरीता मोफत ना टा परु िवणेत यावा.
०३. िशबीर कालावधीम ये बाहेरील येणा-या डॉ टर व तं व इतर टाफ
यांचेकरीता दोन वेळा जेवणाची यव था बाहेरील हॉटेलम ये करणेत यावी.
दारावती
िशबीर कालावधीम ये बाहे न येणा-या डॉ टर तं िवनामु य १० एसी मची
भ तिनवास
मोफत यव था करणेत यावी.
जनसपं क िवभाग ०१. िशबीरासाठी येणा-या मा यवराच
ं ी दशन व आरतीची मोफत यव था करणेत
यावी.
०२. िशबीराची अव यकते माणे िस ी करणे तसेच िशबीर सपं न झालेनतं र
आपले िवभागाकडून सिव तर बातमी िस द करणेत यावी.
िव तु िवभाग िशबीर थळी आव यतेनसु ार यो य िठकाणी मागणी माणे िव तु जोडणी लाईट,
फॅ न, कुलर, ची यव था करणेत यावी.
वाहन िवभाग बाहे न येणा-या डॉ टर व तं यांचेकरीता जेवण व दशन कामी मव न ने आण
करणेकामी वातानुकुलीन गाडीची मोफत यव था करणेत यावी.
संर ण िवभाग ०१. िशबीरात आले या मा यवर डॉ टर व तं याचं े दशन व आरतीची यव था
मोफत करणेत यावी.
२. िशबीरा कालावधीत दोन िश टम ये दोन अित र त सरु ार काची
िशबीर थळी नेमणक
ू करणेत यावी.
काशने िवभाग बाहे न येणारे डॉ टर व तं याचं ेकरीता मोफत ३० नग साईच र , ३० ी डी
फोटो, मोफत परु िवणेत यावे.
िस.िस.टी. ही
िशबीर कालावधीम ये आव यकतेनसु ार फोटो ाफर व शटु गचे यव था करणेत
िवभाग
यावी.
वनी ेपण िवभाग िशबीर कालावधीम ये िशबीर थळी माईक, साऊंड यव था, करणेत यावी.
िव त िवभाग,
ी साईबाबा
हॉ पीटल
कामगार िवभाग

अदं ाजे येणारा
खच
५,००,०००/-

२०,०००/-

५०,०००/-

२०,०००/२०,०००/-

-२०,०००/२०,०००/-

२०,०००/---

िशबीर कालावधीम ये िशबीराकामी आले या अनषु िं गक खचास वेळेवर बील
अदा करणेत यावे.
१. िशबीर कालावधीत २० कुशल प रचारीका/प रचारक तथा आया/वाडबॉय २०
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१४
१५

उपल ध क न दे यता यावे.
२. िशबीरा कालावधीत दोन िश टम ये दोन अित र त सरु ार काची
िशबीर थळी नेमणक
ू करणेत यावी.
िशबीर कामी लागणारे मेिडसीन, तसेच इं लाट साही य आपले िवभागाकडुन ७५,००,०००/आव यकते माणे परु िव यात यावेत.

मेडीकल टोअर,
ी साईबाबा
हॉ पीटल
ी साईबाबा
िशबीराकामी िकरकोळ अनषु ंिगक खचास मा यता दे यात यावी.
हॉ पीटल / ी
साईनाथ णालय

१,००,०००/-

एकुण खच र कम ८२,९०,०००/िवभागाचा प अिभ ायः- सदर िशबीराम ये दाखल झाले या णांचे गडु याचे सांधरे ोपन व खबु ा
सांधेरोपन श येसाठी अनु मे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयातील अ थीरोग त ांमाफत
णांची िवभागणी क न दोनही णालयाम ये श या करता येईल तसेच णांना लागणारी औषधे ही
णालया या आितरी त वािषक औषध खरे दीमधनु वापरता येतील तसेच सांधेरोपन श ि यासाठी लागणारे
इं लांटस हे सं थानमधील स या या दरा माणेच Consigment basis वर घेता येतील.
ताव- तरी उपरो त नमदु के ले या एकुण र कम पये ८२,९०,०००/- पैक गडु याचे सांधरे ोपन व
खबु ा सांधेरोपन श येसाठी ऑथ इं पलांट पये ५०,५०,०००/- चा खच अपे ीत आहे. तरी नांव नोदणी
करणेत येणा-या णांना ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील असथीरोगत डॉ टर णांना
आव यकतेनसु ार तारीख देऊन श या करतील. िशबीराकामी येणा-या मेिडसीन, इं लांट इ यादी खचास व
इतर अनषु िं गक य व अ य अदं ाजे खचास मा यता असावी. तसेच उपरो त िवभागाकडून िवभागातं गत
कामे क न घे यास देखील मा यता असावी.
तरी सदरह ताव मा. यव थापन सिमती समोर िनणयाथ सादर.
िनणय .५६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषातील समारोप काय मािनिम मोफत ने
तपासणी, च मे वाटप, साधं ेरोपन श ि या िनदान िशबीर व कॅ सर िनदान िशबीराचे आयोजन करणेस व
याकामी येणा या सव समावेशक अदं ाजे र कम .८२,९०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
मंिदर परीसरातील साई स य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदर तयार करणेसाठी थाप य, िव तु आिण
वातानक
ू लन कामे करणेसाठी येणा-या अदं ाजे . ३५.७८ ल इत या अपेि त खचास मा यता देणे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद-अिधिनयमाचे कलम १७ मधील
पोटकलम (१) म ये “ भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न दे याची तरतूद आहे. तसेच
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये “ मिं दरा या व िव व त यव थे या
मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन करणे ” या योजनासाठी सिमतीकडून िव व त यव थे या
िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतदू आहे.
तावनाः- मंिदर परीसरातील साई स य त हॉलचे पिह या मज यावरील हॉलम ये साईभ तामं ाफत
सकाळी ७ ते ८ व ९ ते १० या वेळेत िन याने अिभषेक पजु ा कर यात येते. तसेच सदरह हॉलम ये चे
आरतीकरीता येणारे सशु क पासधारक साईभ तांकरीता ित ालय हणनु सदर हॉलचा वापर कर यात येतो.
चे दशनाथ येणा-या साईभ तानं ा यान साधना करणेकरीता सदरचे िठकाणी बंिद त हॉल क न यान मंिदर
बनिवणेबाबत मा.अ य महोदय यांनी िनदश िदलेले आहेत. यानसु ार सदर िठकाणी यान मिं दर करणेकरीता
स याचे िठकाणी साईभ तांकरीता होत असलेली अिभषेक पजु ा व आरतीसाठी येणारे सशु क पासधारक
साईभ ताचं े ित ालयासाठी इतर पयायी यव था करावी लागेल.
यान मंिदर करणेकरीता सदरह िठकाणी आर.सी.सी. कॉ ट, वीट बांधकाम, ला टर, लोर ग,
अॅ यिु मिनयम दरवाजे व िखड या बसिवणे, फॉ स िसिलंग, वॉल पॅनिे लंग, इले ीकल व स, वातानक
ु ू लन
यं णा इ.कामे करणेसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं. कामाचा तपिशल
अदं ाजे र कम .
अ िसि हल कामे
२२,७८,९११.००
ब इले ीकल व स
१,८२,७२०.००
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क

वातानक
४,४७,३७२.००
ु ु लीत यं णा बसिवणे
र कम .- (अ) २९,०९,००३.००
क टजं सीज ५% १,४५,४५०.१५
GST- १८ % (अ ) वर
५,२३,६२०.५४
एकूण . - ३५,७८,०७३.६९
पणु ाक त पये- ३५,७८,०७४.००
िवभागाचा अिभ ाय – चे दशनाथ येणा-या साईभ तानं ा यानसाधना करता यावी यासाठी यानमिं दराची
सिु वधा असणे आव यक आहे. स या सं थान प रसरात अशा कारची सिु वधा उपल ध नाही. मिं दर प रसरातील
स यनारायण पजु ा हॉलचे वर पिह या मज यावरील उपरो त जागा यान मंिदरासाठी यो य आहे. तरी सदर
िठकाणी स या होत असलेली अिभषेक पजु ा व आरती पासधारकांसाठी ित ालय या यव था इतर
थलांतरीत क न सदर िठकाणी यान मंिदर करणेत यावे असे मत आहे.
ताव – मिं दर परीसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदर तयार करणेसाठी उपरो त
दशिवले या तपिशलानसु ार थाप य,िव तु व वातानक
ु ू लन कामे करणेसाठी खािलल बाब वर िनणय होणेस
िवनंती.
१)
२)

एकुण . ३५.७८ ल इत या अदं ाजप क य खचास मा यता देण.े
िस हील मेकॅिनकल व िव तु कामांसाठी सबं िं धत िवभागांनी पर पर सम वयाने बांधकाम
िवभागामाफत िवहीत प तीने एकि त व पात एकच ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता देण.े

तरी तावातील वरील बाब बाबत िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .५६९ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनाथ येणा-या साईभ तांना यानसाधना करता यावी यासाठी यानमंिदराची
सिु वधा असणे आव यक आहे. स या सं थान प रसरात अशा कारची सिु वधा उपल ध नाही. मंिदर प रसरातील
स यनारायण पुजा हॉलचे वर पिह या मज यावरील उपरो त जागा यान मिं दरासाठी यो य आहे.
यासाठी आर.सी.सी. कॉ ट, वीट बांधकाम, ला टर, लोर ग, अॅ यिु मिनयम दरवाजे व िखड या
बसिवणे, फॉ स िसिलंग, वॉल पॅनेिलंग, इले ीकल व स, वातानक
ु ू लन यं णा इ.कामे करणेस तसेच िस हील
मेकॅिनकल व िव तु कामांसाठी संबंिधत िवभागांनी पर पर सम वयाने बांधकाम िवभागामाफत िवहीत प तीने
एकि त व पात एकच ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे . ३५.७८ ल इत या खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग/ उप कायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग/मॅकेिनकल िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.
आय या वेळेचा
िवषय नं.१४ िनणय .५७० ी िव ल यमीणी देव थान, पढं रपरु चे यव थापक आजचे यव थापन सिमतीसमोर उपि थत होते.
यांनी सादर के लेले तावावर चचा झाली पढं रपरु येथे अ नछ बाधं यासाठी सं थानमाफत अनदु ान देणबे ाबत
चचा झाली. याकरीता ी िव ल यमीणी देव थान, पढं रपरु याच
ं ेकडून अ नछ बांध याबाबतचा सिव तर
ताव, Estimate आणी Design घेवनू यव थापन सिमतीपढु े सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५ िनणय .५७१ मा.पंत धान महोदय व मा.मु यमं ी महोदय यांचे काय माचे िदवशी साई सेवकांचे संमेलन आयोिजत
करावे. साई सेवकांची साईधमशाळा येथे मोफत िनवास व जेवण यव था करणेत यावी.
(कायवाही- शता दी क मख
ु , िवभाग मख
ु साईधमशाळा, . कामगार अिधकारी, ी साई सादालय िवभाग )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६ िनणय .५७२ योगीराज सदगु गंगािगर महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स ाह सं थान व िशड ाम थां तफ
आयोजीत कर यात आला होता, याकामी सं थान तफ . ७५ लाखाचे अनदु ान मंजरू कर यात आले होते,
यापैक . ५१ लाख योगीराज सदगु गंगािगर महाराज १७१ वा अखंड ह रनाम स ाह सिमतीस यापवु दे यात
आलेले आहे, स ाह कामी ५२.२८ एकर जमीन अिध हीत कर यात आली होती, याकामी . ५,२७,०००/इतका खच आला आहे, सदरचा खच स ाह सिमतीस देय र कम . २४ लाख मधनू कपात क न उवरीत र कम
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. १८,७३,०००/- स ाह सिमतीस दे यात यावे, तसेच स ाह कालावधीत सं थानचे इतर िवभागामाफत
कर यात आले या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १७ िनणय .५७३ ी साई सेवक मंडळ, साई मंिदर को हापरू यांना िद. २५/०९/२०१८ व िद. २६/०९/२०१८ रोजी
या मळ
ु पादक
ु ा भािवकां या दशनासाठी उपल ध क न देणसे मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८ िनणय .५७४ शता दी वषा या समारोपासाठी िविवध मा यमा दारे यापक व पात जािहरात कर याबाबत आजचे
सभेम ये सिव तर चचा कर यात आली, तथापी भािवकां या दशनासाठी समाधी मंिदराची मता मयादीत
अस याने सं थानने कोण याही प दतीची जाहीरात क नये असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९ िनणय .५७५ आजचे सभेत डॉ. बोध जोशी, अ य ,् वनवासी, क याण आ म , अहमदनगर िज हा व इतर यांनी
सम ् येऊन वनवासी क याण आ मा माफत िद. ३०/०९/२०१८ ते िद. ०२/१०/२०१८ या कालावधीत
आयोजीत होणा या िशबीरासाठी सं थानने िदले या योगदानाब ल आभार मानले, परंतू याच वेळेस यांनी
यापवु सं थानने के ले या यव थे यित र सदरह िशबीरासाठी खालील माणे अित र यव था होणेसाठी
िवनंती के ली.
वॉटर फ
ु मंडप
अ) दशनी – (१०८ X १०५ फुट = ११,४०० वे.फुट)
ब) पजु ा – (२५६ X १५० फुट = ३८,४०० वे.फुट )
भोजन, चहा व ना ा
अ) अितरी ६०० ते ७०० य करीता भोजन व चहा
ब) अितरी ६०० ते ७०० य साठी सकाळचा ना ा व ३२५० य साठी दपु ारचा ना ा.
क) सं थानचे साईनाथ हॉ पीटलमाफत आरो य (िचिक सा) यव था.
ड) समं ेलन थळी वाढीव खु याची यव था.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो माणे अित र वॉटर फ
ु मडं प टाकणेस, अितरी भोजन,चहा,
ना ा उपल ध क न देणेस तसेच साईनाथ हॉ पीटल माफत आरो य (िचिक सा) यव था उभारणेस व वाढीव
खु या उपल ध क न देणसे व याकामी येणा या अनषु गं ीक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही - शता दी क मख
ु )
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२० िनणय .५७६ मेळघाट (अमरावती ) येथील आिदवासी बांधवांसाठी कामकरणा या डॉ. मीता को हे यांचेवर ी
साईबाबा सं थान या ी साईबाबा णालयात मोफत सांधेरोपन श या करणेबाबत होणा या सव समावेशक
अनषु ंगीक .९०,२९०/- इत या खचास मा यता दे यात आली. व यांना िवशेषबाब हणनू ी साईबाबा
णालयात िडल स म म ये भरती क न श या करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही – ी साईबाबा हॉ पीटल)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .५३६ ते ५७६ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर सायक
ं ाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/वा रीत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
(सरु े श हावरे )
मु यकायकारी अिधकारी
अय
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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