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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०६/२०२०
थळ- What’s App दारे ि हडीओ कॉ फर स गने

िदनाक
ं २७.०३.२०२०
वेळ- दुपारी ०१.०० वाजता

मा.उ च यायालय,मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद येथील जनिहत यािचका नं.१२०/२०१९ यावर िदनांक ०९/१०/२०१९ रोजी
मा. यायालयाने िदले या आदेशा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता िनयु के ले या मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमतीची सभा शु वार िदनांक २७/०३/२०२० रोजी दपु ारी ०१.०० वाजता िशड येथील सं थानचे साईिनवास अितथीगृहाम ये
आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/५०१०/२०२०,िद.१९.०३.२०२० अ वये सव मा.सद यांना
कळिवणेत आलेले होते.
कोरोना िवषाणू (को हीड-१९) चा ादभु ाव रोख यासाठी जमावबदं ी, सच
ु े
ं ारबदं ी असे आदेश अस यामळ
िद.२७/०३/२०२० रोजी दपु ारी ०१.०० वाजता What’s App या मा यमाने ि हडीओ कॉ फर स गने सदरची सभा घे यात आली.
या ि हडीओ कॉ फर स गम ये खालील मा.सद य सहभागी झाले.
१.
मा. या. ीकांत आणेकर, मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर.
२.
मा. ी.अ ण ड गरे (भा. .से.) मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
३.
मा. ी.िदलीप वामी, अ पर महसल
ु िवभागीय आयु , नािशक िवभाग, नािशक.
४.
मा. ीमती गीता िवण बनकर, सहा.धमादाय आयु , अहमदनगर.
यानंतर िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
च य प दतीने मा यता िदलेला िवषय वाचनु कायम करणे.
करोना िवषाणू (को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी ितबध
ं ा मक उपाययोजना करणेबाबत.
ताव(अ) मा. धान सिचव, सावजिनक आरो य िवभाग, महारा शासन यांनी यांचेकडील प मांक करोना
२०२०/ . .५८/आरो य ५, िदनांक १४ माच, २०२० अ वये असे कळिवलेले आहे क , “.. .. करोना िवषाणू
(को हीड १९) चा ादभु ाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबधं ा मक कायदा, १८९७ िदनांक १३ माच,
२०२० लागू करणेत आलेला आहे.
करोना िवषाणचू ा ादभु ाव रोख यासाठी ितबंधा मक उपाययोजनेचा एक भाग हणनू नागरीकाचं ी
एका िठकाणी होणारी गद टाळ यासाठी रा यात सामािजक, सां कृ ितक, राजक य, धािमक, ि डािवषयक
काय मांना पढु ील आदेश होईपय त परवानगी दे यात येऊ नये तसेच यापवु दे यात आली अस यास सदर
परवानगी र कर या या सचू ना साथरोग ितबंधा मक कायदा, १८९७ अ वये िनगिमत कर यात आलेली
अिधसचू ना व िनयमावली मधील तरतुदीनसु ार स म ािधका-या या मा यतेने दे यात येत आहे. ”
तसेच, मा. िज हािधकारी, अहमदनगर (आप ी यव थापन, मदत व पनु वसन क ) यांनी यांचेकडील
जावक मांक आ यमप/ु काया १९ अ/१८८/२०२०,िदनांक १४ माच,२०२० अ वये असे आदेिशत के ले आहे
क,
“.. .. याअथ , मी िज हािधकारी, अहमदनगर करोना िवषाणचू ा ादभु ाव रोख यासाठी ितबधं ा मक
उपाययोजनेचा भाग हणनू अहमदनगर िज हयाम ये नागरीकांची एका िठकाणी होणारी गद टाळ यासाठी
िज हयात सामािजक, सां कृ ितक, राजक य, धािमक, ि डािवषयक काय मांना पढु ील आदेश होईपय त
परवानगी दे यात येऊ नये. तसेच यापवु दे यात आली अस यास सदर परवानगी र कर या या सचू ना साथरोग
ितबधं ा मक कायदा, १८९७ अ वये िनगिमत कर यात आलेली अिधसचू ना व िनयमावली मधील तरतदु ीनसु ार
मला दान झाले या अिधकारानसु ार आदेिशत करीत आहे.
उपरो आदेशाचे कोण याही य ने अथवा सं थेने अव ा के यास सदर बाब ही भारतीय दडं सिं हता
१८६० (४५) या या कलम १८८ नसु ार िश ेस पा असलेला अपराध के ला असे मान यात येईल व पढु ील
कारवाई कर यात येईल.”
उपरो मा. धान सिचव, सावजिनक आरो य िवभाग, महारा शासन याचं ेकडील िनदश तसेच
मा.िज हािधकारी, अहमदनगर याचं ेकडील आदेशास अनसु न खालील माणे तािवत करणेत येत आहे-
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(ब)
करोना िवषाणू (को हीड१९) चा ादभु ाव रोख यासाठी रा यात साथरोग ितबंधा मक कायदा, १८९७,
िदनांक १३ माच, २०२० लागू करणेत आलेला आहे. यानसु ार वर नमदू के ले या आदेशा वये सव कारचे
ितबधं ा मक उपाययोजना करणेसाठी िदनांक १७ माच, २०२० रोजी सं थान शासक य तरावर बैठक घेणते
आली. या शासक य तरावरील बैठक त खालील माणे ितबधं ा मक उपाययोजना करणेचे ठरिवणेत आले –
०१. सं थान यव थापन सचिलत
ी साईबाबा समाधी मिं दरासह सव मिं दरे ( दारकामाई, गु थान, चावडी,
ं
धान लडीबाग, नंदादीप, ी द मंिदर, ी गणेश, ी शनी व ी महादेव मंिदर, ी दि णमख
ु ी
हनुमान मंिदर आिद) आज िदनांक १७ माच, २०२० रोजी दपु ारी ३.०० वाजेपासनू भ ांसाठी पढु ील
आदेश होईपावेतो दशनाकरीता (मख
ु दशनासह) बंद करणेत यावे.
०२. सं थान यव थापन सचं िलत सव भ िनवास थाने ( ी साई िनवास अितथीगृह, साई साद
िनवास थान, दारावती भ िनवास थान, ी साईबाबा भ िनवास थान, ी साई आ म
भ िनवास थान, ी साई धमशाळा आिद ) हे आज िदनांक १७ माच, २०२० रोजीपासनू भ ांचे
ता परु ते िनवासासाठी पढु ील आदेश होईपावेतो उपल ध क न देणेत येऊ नये.
०३. सं थान यव थापन सचिलत
ी साई सादालयामाफत करणेत येणारी भ ाच
ं
ं ी साद भोजन यव था
ही आज िदनांक १७ माच, २०२० रोजीपासनू तसेच अ पोपहार (ना ा) यव था िदनांक १८ माच,
२०२० पासनू पढु ील आदेश होईपावेतो बदं करणेत यावी.
०४. सं थान यव थापन संचिलत ी साई समाधी मंिदरासह इतर मंिदराम ये िन यनेमा या पजू ा-अचा व
इतर दैनंिदन िवधी मंिदर िवभागामं ाफत सु राहतील. तसेच दर गु वार िनघणारी ची िन याची
पालखी िनयिमत सु राहणार असनू , पालखीकरीता समाधी मंिदराचे पुजारी व इतर आव यक कमचारी
उपि थत राहतील.
०५. सं थान यव थापनामाफत ितवष साजरा करणेत येणारा ी रामनवमी उ सव – सन २०२० हा
पणू तः र करणेत येत आहे. याबाबतची मािहती भ ानं ा सं थानचे अिधकृ त सक
ं े त थळासह ई-मेल व
इतर इले ॉिनक मा यमा दारे देणते यावी.
०६. सं थान यव थापन सचं िलत अिधकृ त सक
ं े त थळा दारे करणेत येणारे ऑनलाईन दशन / आरती /
िनवास आिद सिु वधाचं े आगाऊ आर ण (Online Booking) बदं करणेत यावे. या माणे सं थानचे
अिधकृ त सक
ं े त थळावर तसेच सार मा यमाम ये ेसनोट दारे जािहर करणेत यावे.
०७. या यित र करोना िवषाणचू ा ादभु ाव रोखणेसाठी करावयाचे ितबंधा मक उपाययोजना
राबिवणेसाठी आिण या अनषु गं ाने यावयाचे िनणयांसाठी मा. मु य कायकारी अिधकारी याचं े
अ य तेखाली एक शासक य तरावरील उपसिमती गठीत करणेत यावी. याम ये मा. मु य कायकारी
अिधकारी, उप मु य कायकारी अिधकारी, सव शासक य अिधकारी, मु यलेखािधकारी, वै क य
सचं ालक, वै िकय अिधि का, सरं ण अिधकारी याच
ं ा समावेश असावा. तसेच याकामी मा. मु य
कायकारी अिधकारी यानं ा ािधकृ त अिधकारी हणनू िनयु करणेत यावे.
०८. उपरो उपाययोजना यित र मा. तदथ सिमतीचे िनदशानसु ार कायवाही करणेत यावी.
(क) वरील प र छे द अ व ब म ये नमदू के ले या सिव तर िववेचनानसु ार, उपरो माणे करोना िवषाणू या
साथरोगाचा ादभु ाव रोखणेकामी करावयाचे ितबंधा मक उपाययोजनांची अमं लबजावणी करणेसाठी सदरचा
ताव च य प दतीने मा. तदथ सिमतीचे िनणयाथ तथा मा यते तव सादर.
िनणय .१८० यावर सिव तर चचा होऊन, करोना िवषाणू (को हीड १९) चा ादुभाव रोखणेसाठी उपरो
तावात
नमदु के ले या उपाययोजनाच
ं ी अमं लबजावणी करणेस िद.१७.०३.२०२० रोजी चि य प दतीने
मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेत याचे अवलोकन कर यात येऊन, याची न द घे यात
आली.
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०२
सं थानचे लेखाशाखा िवभागाचे वापरासाठी मिं दर प रसरातील गु थान समोरील तळघरात
ॉग मचे बांधकाम करणेसाठी आिकटे ट माथुर ॲ ड का े असोिसएटस, नवी िद ली यांचेमाफत
तयार करणेत आले या अंदाजप कानुसार र कम .४१,७४,७१०/-मा चे अंदाजप क य खचास व
सदर बांधकामासाठी वतमानप ात जािहराती दारे िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता देणे.
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ताव-

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये
सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेची
तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल, यव थापन
व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
तावना:- ी साईबाबा मंिदर परीसरातील भ तिनवास इमारतीचे दसु -या मज यावर लेखाशाखा
िवभागाचे कायालयात कॅ िशयर के बीन जवळ ॉंग म तयार करणेत आलेली आहे. सदर ॉंग मम ये देणगी
व पात ा त झालेले सोने, चांदी व इतर मौ यवान व तू ठे व यात येतात. सदर ॉंग मम ये लेखाशाखेमाफत
साधारणपणे एकूण ४,४००िकलो ॅम वजना या व तूठेव यात आ या अस याचे तसेच दैनंिदन जमा होणारे
सोने,चांदी तसेच खडे इ. व तू ठे व यात येत अस याचे लेखाशाखेचे िद.२०/०८/२०१९ चे आदेशात नमदू आहे.
ॉंग मम ये ठे व यात आले या मौ यवान व तंचू े वजन मतेपे ा जादा झा यास तेथील इमारतीचे
लॅबला इजा पोहचू शकते, यासाठी संर ण िवभागाचे िनगरानीत बांधकाम िवभागाने ॉंग मची मता
तपासणी (Structural Audit) वरीत करावी,असे सदर आदेशा वये कळिवले आहे.
सदर आदेशा वये ॉंग मची पाहणी कर यासाठी, ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरांग क पाचे
आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असो., निव िद ली यांचेकडील चरल क स टंट ी. जे. एस. सबरवाल यांना
बोलिव यात आले होते. यानसु ार यांनी िद.०६/११/२०१९ रोजी सदर ॉंग मची सम पाहणी के ली. सदर
पाहणीचे वेळी चरल क स टंट ी. जे. एस. सबरवाल यांनी ॉंग मचे आतील भागाची व ॉंग म खालील
दशनरांग हॉलचे िसिलंगची पहाणी के ली. यावेळी सदर लॅबचे िफिनिशगं सिु थतीत अस याचे तसेच याला
कुठे ही तडे गे याचे अथवा हानी पोहोच याचे (Signs of distress) िदसनू आले नाही. तथािप ी. जे. एस.
सबरवाल यांनी असे सांिगतले क , स या सदर ॉंग मम ये ठे व यात आले या सामानाचे वजन हे Design
Load चे िवहीत मानकांपे ा खपू च जा त आहे. कारण या इमारतीचे बांधकाम होऊन समु ारे ५० वषापे ा जा त
कालावधी झालेला आहे. यावेळी वापर यात येणारी बांधकाम साम ी व बांधकाम तं ान हे आज या इतके
गत नस याने सदर लॅबवर मोठया माणात वजन देणे उिचत होणार नाही. यासाठी इमारतीचे तळमज यावर
निवन ॉंग म तयार क न स याचे ॉंग ममधील मौ यवान सामान या िठकाणी हलिवणे आव यक अस याचे
ी. जे. एस. सबरवाल यांनी सांिगतले आहे. याबाबत दशनरांग इमारत बांधकाम क पाचे आिकटे ट ी.उदय
का े याचं ेशी यांचे िद.०७/११/२०१९ रोजीचे साईटवरील भेटीदर यान चचा के ली असता यानं ी याबाबत यांचे
चरल क स टंट ी. जे. एस. सबरवाल याच
ं ेशी चचा क न अिभ ाय पाठिवणेत येईल असे सांिगतले.
यानसु ार आिकटे ट यांनी िद.१२/११/२०१९ रोजीचे प ाने खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“….With reference to the above subject we are enclosing an inspection report of
our Structural Engineer Mr. J. S. Sabharwal.
As per his observations the strong room located on the Second Floor of
BhaktaNiwas is not safe because of the loads imposed on its floor. The loading is almost
two and a half times the loads it would have been designed for. Therefore, he has
recommended relocation of the Strong Room to some Basement / Ground Floor location.
There are two possible locations that could be considered for the relocation of the Strong
Room.
1.
The Basement of the counting hall near the Gurusthan, and
2.
The Strong Room could be newly constructed on the ground floor of either the
Shanti Niwas or the BhaktaNiwas after the Darshan queue complex becomes operational.
The Darshan Queue shall be operating at the first floor level of the Shanti &BhaktaNiwas.
Therefore, the Ground floors of the two buildings shall become available for alternate
accommodation.
Meanwhile,we recommend shifting of vaults and lockers to an alternate location.
We hope you find above in order and wait for your decision for shifting of the Strong
Room to enable new construction / remodeling in the basement”.
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वर नमदू अिभ ायानसु ार आिकटे ट यानं ी स याची ॉंग म तळमजला अथवा तळघरात हलिवणे
आव यक अस याचे कळिवले आहे. तसेच दर यान ितजोरी व लॉकस तेथनू इतर हलिवणेत यावेत असे नमदू
के ले आहे. निवन ॉंग मसाठी यानं ी खालील पयाय सचु िवले आहेत.
१)
गु थान जवळील तळघर.
२)
शांतीिनवास अथवा भ तिनवास इमारतीचे तळमज यावर. कारण नवीन दशनरांग क प कायाि वत
झा यानंतर दशनरांग शांतीिनवास व भ तिनवास इमारत चे पिह या मज याव न जाईल. यामळ
ु े दो ही इमारत चे
तळमज यावरील जागा दसु -या आव यक या योजनासाठी वापरता येईल.
याबाबत इकडील िवभागाने सादर के ले या िद.२२/११/२०१९ रोजीचे कायालयीन िटपणीवर मा. मु य
कायकारी अिधकारी यांनी“गु थान जवळील Basement यो य राहील असे माझे मत आहे. यानसू ार ताव
सादर करावा.”असे आदेशीत के ले आहे. यानसु ार गु थान समोरील तळघरात ॉंग म बांधकामासाठी
आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असोिसएटस,् नवी िद लीयांचेकडून नकाशे व अदं ाजप क तयार क न घेणते आले
आहे.सदर नकाशानसु ार िनयोिजत ॉंग मची साईज४.९६५ मी. X ४.७ मी. X २.७५० मी (उंची) अशी
दशिवणेत आली आहे. आिकटे ट यांनी याकामाचे .४१,७४,७१०/- मा इत या रकमेचे अदं ाजप क सादर
के ले आहे. याम ये यांनी खालील बाब चा समावेश के लेला आहे.
Sr. No.
A
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
B
01
02
03
04

Description
Civil and Allied Works Dismantling Work.
Plain Cement Concrete (Grade - M10).
Reinforcement Steel and RCC work (Grade - M40).
Solid Concrete Block Work.
Waterproofing Work.
Internal Plastering Work.
Matt Finish Vitrified Tiles.
Internal Painting Work (Plastic Emulsion).
Painting Work (Oil Bound Distemper).
Total Amount (A):
Door & Security SystemTang Bar.
High Security Doors - Class AA, Air vent, Exhaust
Fan, V Cage.
Steel Fire Door
Electrical & PA System Works.
Total Amount (B):
Total (A+B):
GST @ 18% :
Contingencies @ 4% :
Centage Charges @ 5% :
Total Amount (Rs.):

Amount (Rs.)
24,882/-.
48,924/-.
10,61,698/-.
24,561/-.
89,423/-.
1,40,905/-.
90,267/-.
17,247/-.
7,255/-.
15,05,162/2,88,545.40
16,25,444.04
62,298.72
1,00,000/20,76,288/35,81,450/-.
2,70,929/-.
1,43,258/-.
1,79,073/-.
41,74,710/-.

आिकटे ट यांनी वरील तपिशला माणे .४१,७४,७१०/- मा इत या रकमेचे अदं ाजप क सादर
के लेले आहे. याबाबत आिकटे ट यांनी िद.२०/०२/२०२० रोजी ई-मेल दारे पाठिवले या प ाम ये असे नमूद
के ले आहे क , सदर ॉंग मचे अदं जप क हे आरबीआय चे मानकां माणे तयार करणेत आलेले आहे.
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सदर अदं ाजप कात आरबीआय नसू ार खालील बाब चा व मानकाचं ा समावेश के लेला आहे.
Sr.No. RBI Specifications
Considered By Architect
01.
Walls - Walls of Class AA Vault - Grade Walls - Walls of Class AA Vault - Grade of
of Concrete M40 and min. thickness Concrete M40 and thickness 450 mm.
450mm.
02.
Reinforcement - 20 mm dia. placed 200 Reinforcement – 20 mm dia. placed 200 mm c/c
mm c/c placed vertically and placed vertically and horizontally to form mesh.
horizontally to form mesh.
03.
RCC Floor & Roof - Grade of Concrete RCC Floor & Roof - Grade of Concrete M40 and
M40 and min. thickness 450 mm thick thickness 300 mm thk. with two way double
with two way double reinforcement of reinforcement of 20 mm dia. @ 200 mm c/c. is
20 mm dia. mild steel.
considered because there is existing Raft and
existing Slab for the basement.
04.
Surveillance (Patrolling Corridor) - Surveillance (Patrolling Corridor) – Surveillance
Surveillance space of 1150 mm min. for space of 900 mm from one side and more than
front and back & 750 mm min. for sides 1150 mm from all other sides.
around the vault shall be kept.
नवीन ॉंग म बांधकाम करणेस ई-िनिवदा ि या राबवनू य बांधकाम होणेस कालावधी लागणार
अस याने स याचे ॉंग मम ये असलेले ितजोरी व लॉकस इ. हे अवजड सािह य लेखाशाखा िवभागामाफत
इतर हलिवणेत आले आहे.
ताव- तरी लेखाशाखा िवभागाचे वापरासाठी मंिदर परीसरातील गु थान मंिदराचे समोरील
तळघरात सी.सी.टी. हीकं ोल मजवळ ॉंग मचे बांधकाम करणेसाठी येणारे एकूण .४१,७४,७१०/- मा चे
अदं ाजप क य खचास व याकामी वतमानप ातील जािहराती दारे ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेसाठी
तसेच सदर बांधकामासाठी दशनरांग इमारत बांधकाम क पाचे आिकटे ट माथरू अॅ ड का े असोिसएटस,् नवी
िद ली यांचेकडून आर.सी.सी.िडझाईन,आिकटे चरल विकग ॉईग,ं ई-िनिवदा प े इ.तयार क न घेणसे मा यता
िमळणेस िवनंती.
िनणय .१८१ यावर सिव तर चचा होऊन,सं थानचे लेखाशाखा िवभागाचे वापरासाठी मंिदर प रसरातील गु थान
समोरील तळघरात ॉग मचे बांधकाम करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व
याकामी येणा या अंदाजे र कम .४१,७४,७१०/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदर
बांधकामासाठी दशनरांग इमारत बांधकाम क पाचे आिकटे ट माथूर अॅ ड का े असोिसएटस,् नवी
िद ली यांचेकडून आर.सी.सी. िडझाईन,आिकटे चरल विकग ॉईगं ई-िनिवदा प े इ यादी तयार
क न घे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०३
सं थान प रसरातून िनघणा या घनकच यासाठी एका मीकृत घनकचरा यव थापन यं णा
(Integrated solid Waste Management System) उभारणेसाठी स लागार नेमणूक करीता
ई-आर.एफ.पी. (e-Request for Proposal) ताव मागिवणेस मा यता देणे.
तावी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत यांचे संयु वापरासाठी सं थान िनधीतनू घनकचरा ि या क प
उभारणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .०३ अ वये िवहीत प दतीने
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता दे यात आलेली आहे. त पवु मा. मु य अिभयतं ा, महारा जीवन
ािधकरण देश, नािशक यांनी प िद.१७/१०/२०१८ अ वये सदरह क पाचे अदं ाजप कास तांि क मा यता
िदलेली आहे. तसेच सदरह क पास शासन िनणय .सा.स.िव-१०१७/१६३४/ . .१७६/ का.१६
िद.०३/०१/२०१९ व िद.०७/०२/२०१९ रोजीचे िनणयानुसार र कम .४,३५,३५,९४६/- मा इत या िकंमतीचे
अदं ाजप कास शासक य मा यता देणते आली आहे.
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यानसु ार िद.०७/०५/२०१९ रोजीचे िटपणीतील मा यतेनसु ार याकामी ि दतीय मागणी (Second
Call) ई-िनिवदा सचू ना िस द करणेत आली होती. ई-िनिवदा जमा करणेसाठी िद.२९/०६/२०१९पयतचे
मदु तीत ितन िनिवदाधारकांनी ई-िनिवदा जमा के या हो या. ा त ितनही ई-िनवीदेचे तािं क माहीतीचे िलफाफे
खरे दी सिमती या िद.०३/०७/२०१९ रोजी या सभेपढु े (Online) उघडणेत आलेव िनवीदाधारक यानं ी िबड ग
कपॅसीटी संबंधी कागदप ाचं ी पतु ता के लेली नस याने ितनही ई-िनिवदा तांि क ट्या अपा ठर या हो या.
सदरह ई-िनिवदे या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग कपॅसीटी संबंधीची तरतूद र क न फे र
ई-िनवीदा ि या राबवीणेस मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१९ रोजीचे सभेत
ताव सादर करणेत आला होता. सदरह सभेतील िनणय .४३२ अ वये यास मा यता दे यात आलेली आहे.
यानसु ार याकामी वतमान प ात व सं थानचे सक
ं े त थळावर िवहीत प तीने ई-िनवीदा सचू ना िस क न
िनवीदा मागिवणेत आ या हो या. िद.२०/०९/२०१९ पयत ई-िनवीदा जमा करणेचे अिं तम कालावधीत ०२
िनवीदाधारकांनी ई-िनवीदा अपलोड के या हो या.
सदरह िनवीदाचं ा तां ीक िलफाफा िद.०७/०१/२०२० रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेसाठी
ताव सादर के ला होता. सदरह ई-िनिवदे या िकमान पा ता िनकषातील िबड ग कपॅसीटी संबंधीची तरतूद र
क न फे र ई-िनवीदा ि या राबिवलेली अस याने सदरची ई- िनवीदा ि या ही थम मागणी (First Call) होत
अस याने सदरची िनवीदा ि या र क न याकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी असे ठरले आहे.
उ त िनिवदा ि येत िद.०४/०९/२०१९ रोजी झाले या िनवीदापवू बैठक चे वेळी काही इ छुक
िनवीदासादरक यानी सम तसेच ई-मेल दारे सं थानचे कचरा डेपोचे िठकाणी येणा-या स ीय कच-याचे माण
फारच कमी हणजे समु ारे २ ते ३ टन ती िदवस इतके च आहे असे िनदशननास आणले आहे. यामळ
ु े १० TPD
मते या लांटचा पणू मतेने वापर होणार नाही. तसेच िशड नगरपंचायत यांनी यांचे ह ीतील कच-यासाठी
क पो ट ग या सु के लेली अस याने नगरपचं ायतीकरीता उभारावया या िनयोजीत १० TPD मते या
पला
् ंटची स ि थतीत आव यकता िदसनू येत नाही.
सं थानचे िविवध परीसरातून आरो य िवभागामाफत दैनंदीन कचरा संकलीत के ला जातो.आरो य
िवभागाकडील मािहतीनसु ार सं थान प रसरातनू िनघणा-या कच-याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ. परीसराचे नाव
कच-याचा तपिशल
न.ं
०१. समाधी मदं ीर परीसर व अ) िनमा य - फुले
िनयोजीत दशनरांग
इमारत परीसर
ब) सक
ु ा कचरा - लाि टकबॉटल, कागद, लाडू पािकट
व ना टा पािकट याचं ी पािकटे, चहाचे कप इ.
क) ओला कचरा - साईिनवास अितथीगृह व साई
सभागृह यांचे कॅ टीन मधील कचरा
०२. ी साईबाबा व ी अ) ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील
साईनाथ
णालय, हॉि पटल वे टेज
दारावती
ब) सक
ु ा कचरा - लाि टकबॉटल, कागद, चहाचे कप
भ तिनवास थान, व व कमचारी िनवास थानातील सक
ु ा कचरा इ.
साईनगर कमचारी क) ओला कचरा - दारावती पाक गं मधील भोजनालय
वसाहत
तसेच साईनगर कमचारी वसाहतीमधून िनघणारा ओला
कचरा
०३. ी
साईबाबा अ) सक
ु ा कचरा - लाि टकबॉटल, कागद, चहाचे कप
भ तिनवास(५००
व कमचारी िनवास थानातील सक
ु ा कचरा इ.
स), साईआ म ब) ओला कचरा - ी साईबाबा भ तिनवास(५००
भ तिनवास
व स),भोजनालय तसेच साईसहवास कमचारी
साईसहवास कमचारी वसाहतीमधनू िनघणारा ओला कचरा
वसाहत व प रसर
०४ ी साई सादालय, अ) सादालयातील दैनदं ीन िनघणा-या ओला कचरा
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िवलहे् वाट
अगरब ती तयार करणेसाठी वापरणेत
येतात.
लाि टकबॉटल सोडून उवरीत कचरा
सं थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत येतो.
कचरा सं थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत
येतो.
िवहीत कारे कच-याची िव हेवाट
करणेत येतो.
कचरा सं थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत
येतो.

कचरा सं थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत
येतो.

बायोगॅस लांट म ये

या करणेत येत.े
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साईधमशाळा
व ब) सक
ु ा कचरा - लाि टकबॉटल, कागद, चहाचे कप कचरा सं थानचे कचरा डेपोवर टाकणेत
सेवाधाम वग ०४ व कमचारी िनवास थानातील सक
येतो.
ु ा कचरा इ.
कमचारी िनवास थान क) ओला कचरा - साईधमशाळा व सेवाधाम वग ०४
कमचारी िनवास थान कमचारी वसाहतीमधनू िनघणारा
ओला कचरा
स या मंिदर प रसरातनू िनघणारी सव हार व फुले (िनमा य) अगरब ती िनिमतीसाठी वापर यात येत
आहेत. सं थान माफत ी साई सादालय परीसरात ०५TPD मतेचा बायोगॅस लांट उभारलेला आहे.
सादालयातील दैनंदीन िनघणा-या अदं ाजे ०१ ते ०२ टन ओ या कच-यावर सदर बायोगॅस लांटम ये या
करणेत येत आहे.
स या उपरो त त यात नमदू के ले या ी साई सादालय वगळता इतर िठकाणातील कच-यातून
ला टीक बॉटल वेगळया क न सं थानचे अिभलेख क ामाफत वािषक मंजरू दराने िव के ली जाते व उवरीत
सव कचरा (ओला व सक
ु ा) एकि तपणे सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येिथल गट न.ं १८२ मधील कचरा
डेपोवर टाक यात येतो. सं थानचे सव िठकाणांचे कमचारी िनवास थाने व इतर प रसरात िनघणारा ओला कचरा
वतं र या सक
ं लीत क न ी साई सादालयातील बायोगॅस लॅ टला ि या करणेसाठी पाठिवता येईल, असे
मत आहे. अशा कारे ी साई सादालय येथील िव मान ०५TPD मते याबायोगॅस ला टचा पणू मतेने
वापर करता येईल. तथािप यासाठी स यासं थान प रसरातनू िकती ओला स ीय कचरा िनघतो याचे िनि त
मोजमाप होणे आव यक आहे.
सदर क पासाठी कुठ याही स लागाराची नेमणक
ू कर यात आलेली नाही. तसेच बाधं काम िवभाग
हा अशा कार या Biomethanationतं ानावर आधारीत क पासाठी त िवभाग नाही.
याबाबत क ीय नगर िवकास मं ालय, भारत सरकार यांनी कािशत के ले या MUNICIPAL
SOLID WASTE MANAGEMNET MANUAL 2016 चे अवलोकन के ले असता थमदशनी खालील
संबंधीत तरतुदी िदसनू येतात.
“1.2 GUIDING PRINCIPLES FOR MUNICIPAL SOLID WASTE MANAGEMENT.
1.2.1 THE INTEGRATED SOLID WASTE MANAGEMENT SYSTEM
MSWM and adoption of processing technologies are dependent on quantity and
characteristics of the total waste generated in a local authority, the financial recourses
available and in house capability of local authorities to oversee project implementation.
.........
Figure 1.1: Integrated Solid Waste Management System Hierarchy
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1.4.5.12 PROCESS SELECTION AND BEST AVAILABLE TECHNOLOGY FOR
PROCESSING AND DISPOSAL
.............
The selection of waste management processes and technology shall be based on the fivetier ISWM hierarchy, which is explained in Section 1.2 of this chapter. The corresponding
illustration of the ISWM hierarchy is reiterated in Figure 1.1 for easy reference.
The Selection of technology should be based on defined selection criteria and local
conditions, subject to a detailed due diligence study. The criteria are listed in Table 1.18
and applied to a number of common strategy and technology options.
In cases where municipal authorities feel challenged to ensure appropriate selection
processes, they may seek external expertise to ascertain the most viable solutions.”
उ त MSWM Manual मिधल Table 1.18:Indicative Criteria for Selection of
Appropriate Technology or Combination of Technologies म ये नमदू के लेनसु ार १०-५० TPD
मते याBiomethanation Plant साठी २०० मीटर Buffer Zone (No Development Zone) ची
आव यकता आहे.
वरील िवषयांिकत Biomethanation Plant चे मौजे िनमगांव को. गट नं. १८२ मिधल िनयोिजत
जागेपासनू उ तर बाजूस समु ारे १८० मीटर इत या अतं रावर मौजे िनमगांव को. गट न.ं १८३ मिधल जागेत
सं थानचे शै िणक संकुलाचे बाधं काम स या गतीत आहे. तसेच सदर िनयोिजत जागे या पि मेस गट नं.
१९८,१९९,२०० व २०१ मिधल सं थान मालक चे जागेत साईसृ टी क प तािवत आहे. सदर िनयोिजत
जागे या लगत उ तर बाजूसही सं थानची मोकळी जागा िश लक आहे, याम ये भिव यात सं थानची
िवकासकामे हाती घेता येणे श य आहे. अशा कारे Biomethanation Plant चे िनयोिजत जागे या
अवतीभोवती सं थानचे िवकास क प गतीत तसेच िनयोिजत अस याने या िठकाणी २०० मीटर अतं राचा
Buffer Zone (No Development Zone) ठे वणे ससु ा य होणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय- तरी ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपचं ायत यांचे संयु त वापरासाठी १०
TPD मतेचे दोन Biomethanation Plant उभारणे ऐवजी सं थान प रसरातून िनघणा-या घनकच-यासाठी
एका मीकृ त घनकचरा यव थापन यं णा(Integrated Solid Waste Management System) उभारणे
उिचत होईल, असे मत आहे. तथािप बाधं काम िवभाग हा या िवषयातील त नस याने यासाठी त स लगाराची
नेमणक
ु क न यांचे स याने पढु ील कायवाही होणे आव यक आहे.
MSWM Manual नसु ार सव थम सं थान प रसरातनू िनघणा-या सव ओला (स ीय) कचरा व सक
ु ा
कचरा यांचे िवभागवार व कारानसु ार मोजमाप क न याचे प रमाण व कार (Quantity and
Characteristics). ही मल
ु भतू व पाची मािहती तयार झालेनतं र एका मीकृ त घनकचरा यव थापन यं णा
(Integrated Solid Waste Management System) करणेसाठी आराखडा व तं ान ठरिवता येईल.
याबाबतची आव यक कायवाही त स लागारामाफत करता येईल.
ताव- तरी ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपंचायत यांचे संयु त वापरासाठी सं थान िनधीतून
येक १० TPD मतेचे दोन Biomethanation Plant उभारणे ऐवजी सं थान प रसरातून िनघणा-या
घनकच-यासाठी एका मीकृ त घनकचरा यव थापन यं णा(Integrated Solid Waste Management
System) उभारणेसाठी या े ातील त स लागाराची नेमणक
ू करणेसाठी स लागारांकडून ई-आरएफपी (eRequest for Proposal) ताव मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .१८२ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही -बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०४
सं थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड उभारणी करणेकामी येणारे अंदाजे र कम
.१३,८१,३३३/-मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनंती.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम – २१ (१)
मधील पोटकलम (क) अ वये,“ मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन
करणे”. अशी तरतूद आहे.
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तावना:- सं थानचे फायर अॅ ड से टी िवभागाकडे स या असले या वाहनापं ैक वॉटर बाऊझर व
फोम टडर दारावती गाडनचे पि म बाजसू रंगरोड लगत पािकग करणेत येतात. याकरीता मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२३३ अ वये, अि नशमन वाहने पािकग करणेचे िठकाणी
पे ह ग लॉक बसिवणेबाबत िनणय झालेला होता. यानसु ार सदरह िठकाणी ९ इचं जाड सोल ग व ८० एम.एम
जाड पे ह ग लॉक बसिवणेकामी र कम .१९,०६,०७९/- मा खच आलेला आहे.
सदरह जागेवर वाहणे पािकग करणेसाठी प ाशेड उभारणेबाबत फायर अॅ ड से टी िवभागाने मागणी
के ली होती. तथापी सदरह जागी िह मंजरू ले-आऊट म ये ओपन पेस हणनू दशिवलेली अस याने यािठकाणी
प ाशेड उभारणी अनु ेय नाही. करीता फायर अॅ ड से टी िवभाग, बांधकाम िवभाग व मालम ता िवभागा या
ितिनध नी एक ीत पाहणी क न ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पूवकडील बाजूस फायर
अॅ ड से टी िवभागाकडील वाहने पािकग करणेसाठी शेड तयार करता येईल असे कळिवले आहे. यानसु ार फायर
अॅ ड से टी िवभागाने यांचे िद.१३/१२/२०१९ रोजीचे मंजरू िटपणी दारे ०२ अि नशमन वाहने उभी राहणेकरीता
१९ फूट उंच, ४२ फूट लांब व ३५ फूट ं द आकाराचे प ाशेड व टोअर (वकशॉप) करीता ०१ म, तसेच
कमचा-यांकरीता एक म (टॉयलेट बाथ मसह) तयार क न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणी माणे प ाशेड, टोअर व कमचा-यांकरीता म तयार करणेसाठी रा य दर
सचु ी २०१९-२० नसु ार अदं ाजप क तयार करणेत आले असनू यासाठी खालील माणे र कम
.१३,८१,३३३/- मा खच अपेि त आहे.
अ.न.ं
०१.
०२.

तपशील
र कम ( ).
खोदकाम करणे व मटे रअल वाहतक
१,१३९.२२
ू करणे.
२२५ एम.एम यासाचे आर.सी.सी (एम-२०) पाईल
२५,७२०.३३
कॉ ट ग करणे.
०३.
आर.सी.सी (एम-२०) िबम कॉ ट क करणे.
६६,९३६.८०
०४.
मु म भराई व सोल ग करणे.
७९,७८८.८०
०५.
ि िम स (एम-३०) लोर ग.
१,१६,७९८.३१
०६.
चरल ि टल वक
३,७८,६६८.५८
०७.
रे नफोसमट ि टल
५०,०६४.८०
०८.
शेड या छतास व िभतं ना कलर कोटेड प े बसिवणे.
४,१३,१२२.७५
एकूण : ११,३२,२४०.००
जी.एस.टी १८% : २,०३,८०३.००
कंटीनजंसी ४% : ४५,२९०.००
एकूण अंदाजप क य र कम : १३,८१,३३३.००
ताव– तरी फायर अॅ ड से टी िवभागाचे मागणीनसु ार सं थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता
प ाशेड उभारणी करणेकामी येणारे अदं ाजे .१३,८१,३३३/- मा चे खचास व याकामी िवहीत प दतीन ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .१८३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे अि नशमन वाहन पािकगकरीता प ाशेड उभारणी करणेकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .१३,८१,३३३/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही -बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदराचे थाप य,िव ुत व
वातानक
शन, मुंबई ा.िल.मुंबई यांनी सादर के ले या दुसरे
ु ू लन कामे करणे कामाचे ठे केदार भानु कं
व अंितम िबलाची र कम .४५,६३,९४५/-मा मज
ं ुर होऊन यापैक उवरीत देय र कम .३,८७,३०३/मा अदा करणेस मज
ं ुरी देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतदू – अिधिनयमाचे कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
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करणेची तरतदु आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मिं दराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल, अशी तरतदू आहे.
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १६१ अ वये मिं दर
प रसरातील साई स य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मिं दर तयार करणेसाठी थाप य, िव तु आिण
वातानक
ु ू लन कामे करणेसाठी ठे केदार ीम भानू क शन ा. िल. मंबु ई यांची िनिवदा ि वका न यांना
कायादेश देणसे मा यता देणते आलेली आहे. िद.०४/०७/२०१९ रोजीचे सभेत िनणय ं . ३८२ अ वये सदरह
यानमंिदर हॉल साऊंड फ
ु हो याचे टीने अतं गत कामास आव यक या िकरकोळ सधु ारणा सदर कामाचे
ठे केदार यांचेकडून क न घेणसे व याकामी येणारे .७/- ल मा चे खचास मा यता देणते आलेली आहे.
ठे केदार ीम भानू क शन ा. िल., मंबु ई यांनी साई स य त हॉलचे पिह या मज यावर यान
मंिदराचे थाप य, िव तु व वातानक
ु ू लन कामे िद.२६/०७/२०१९ अखेर पणू के ली असनू सदर कामाचे
.४८,३९,५६७/- मा रकमेचे दसु रे व अिं तम िबल सादर के ले आहे. सदर अिं तम िबलाची सिव तर तपासणी
के ली असनू य झाले या मोजमापानुसार सदरह िबलातील झाले या कामाची एकूण र कम .४५,६३,९४५/मा इतक होते. सदर कामाचा व अिं तम िबलाचा तपिशल खालील माणे आहे.
१)

कामाचे नाव

साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मिं दर तयार
करणेसाठी थाप य, िव तु व वातानक
ु ू लन कामे करणे.
२) ठे केदाराचे नाव
ीम भानू क शन ा. िल. मंबु ई
३) मजं रू िनिवदा र कम
४०,००,०००/-+७,००,०००/- = ४७,००,०००/४) काम बहाल करणेबाबत मा. यव थापन सिमती िनणय िनणय ं . १६१, िद.२६/०२/२०१९ व िनणय ं . ३८२,
.व िद.
िद.०४/०७/२०१९.
५) ठे केदार यांना दे यात आलेला कायादेश ं . व िदनांक जा. नं. एसएसएसटी/बांधकाम/६१८/२०१९, िद.२७/०५/२०१९
६) अिं तम िबलानसु ार झाले या कामाची र कम
. ४५,६३,९४५/७) यापुव अदा के लेली र कम
. ४१,७६,६४२/८) उवरीत िश लक देय र कम
. ३,८७,३०३/९) मजं रू िनिवदेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच
. १,३६, ०५५/- कमी (२.८९४७% कमी)
१०) करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदु त
िद.०२/१०/२०१९
११) य काम पणू झा याचा िदनांक
िद.२६/०७/२०१९
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२१/०८/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ं .४४९ अ वये येक कामाचे
अिं तम िबल आदा करणेपुव पूण झाले या कामाची शासक य अिधकारी यांचेमाफत पाहणी कर यात यावी,
असे ठरले आहे. यानसु ार आदेश .१९४२ /२०१९ िद.१२/१२/२०१९ अ वये शासिकय अिधकारी
ी.एस. ही. गमे यांनी िद.१६/०३/२०२० रोजी सदरह कामाची सम पाहणी के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ठे केदार यांनी सदर काम िवहीत मानकांनसु ार पणू के लेले अस याने ठे केदार यांचे
सदरह अिं तम िबल मंजूर करणेस हरकत नाही.
ताव – तरी ठे केदार ीम भानू क शन ा. िल. यांचे मंिदर प रसरातील साई स य त हॉलचे
पिह या मज यावर यान मंिदर बांधकामाचे दसु रे व अिं तम देयक र कम .४५,६३,९४५/- मा मजं ूर होऊन
यापैक उवरीत िन वळ देय र कम .३,८७,३०३/- मा अदा करणेस मंजरु ी िमळणेस िवनंती.
िनणय .१८४ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलचे पिह या मज यावर यान मंिदराचे
थाप य,िव ुत व वातानक
ु ू लन कामे करणे कामाचे एकुण िबलाची र कम .४५,६३,९४५/-मा मंजुर
कर यात येऊन यापैक उवरीत देय र कम .३,८७,३०३/-मा सदर कामाचे ठे केदार भानु कं
शन,
ा.िल.मुंबई यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही -बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०६
ताव-

सं थानला देणगी व पात ा होणारे सोने चांदी व तंच
ु ी कस लावून तपासणी क न मु यांकन
करणेकामी नेमणेत आले या मु यांकनकारांना (Gold Silver Valuer) मुदतवाढ देणेबाबत.
ी े िशड येथे ी साईबाबांचे समाधी दशनासाठी देश-िवदेशातून हजारो भ दररोज येत असतात, हीच
भ ाचं ी सं या सलग सु याचं े कालावधीत लाख या घरात जाते. िशड येथे येणा-या या हजारो भ ापं ैक
बहतांशी भ ी साईचें चरणी रोख र कम, सोने-चांदी व इतर मौ यवान व तू देणगी पाने अपण करीत
असतात. या देणगी पाने ा होणा-या सोने-चांदी व मौ यावान व तंच
ू ी कस लावनू तपासणी क न, याचे
बाजारभावाने मु यांकन के लेनतं र िविहत प दतीने न दी घेऊन, सदर यां व तू लेखाशाखेकडे जमा करणेत येत
असतात. स या अशा कार या सोने-चांदी व तू कापडी िपशवीत िसलंबद क न लेखाशाखेकडील ॉंग मम ये
ठे वणेत येतात.
मागील तीन वषात देणगी पाने ा त झाले या सोने व चांदी व तंचु ा तपिशल पढु ील माणे. :अ.न.ं वष
सोने वजन
चांदी वजन
िकलो ॅम
िमली मॅ
िकलो
ॅम
िमली मॅ
०१
२०१६-१७ २६
७९८
७१०
३,९४ ६५६ ६४०
०२
२०१७-१८ ३९
२६७
७३०
४,०० ४०६ ४२०
०३
२०१८-१९ २४
७९५
१५०
४,२८ ५५५ ४६०
एकुण ९०
८६१
५९०
१२,२३ ६१८ ५२०
येक आठवडयात दोन वेळा हणजे मगं ळवार व शु वारी दान पेटयामधील ा त रोख र कम व
अपण व तु, सोने-चांदी यांची मोजणी कर यात येत.े सदर मोजणी या िदवशी दान पेिटत ा त झालेले सोने व
चांदी यांची शु ता तपासणी व बाजारभावानसु ार मु याकंन कर यासाठी सदर मु यांकनकारांना उपि थत रहावे
लागते.
दानपेटीम ये व रोखपाल कायालयाम ये देणगी पाने सम ा त होणा-या सोने-चांदी या व तंचू ी कस
लावनू तपासणी करणे व याचे बाजारभावाने मु यांकन करणेकामी खालील माणे तीन मु यांकनकारांची मा.
यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार िनयु ती कर यात येऊन, यांना वेळोवेळी मदु तवाढ देणते आलेली आहे.
यांची मदु त ३१ माच २०२० अखेर सपं त आहे. िनयु त कर यात आले या मु यांकनकाराचं ी थोड यात मािहती
खालील माणे. :(१)
िद.०९ ऑ टोबर, २०१४ रोजी झाले या मा. यव थापन समीतीचे सभेतील िनणय .९२३ अ वये
वृ तप ात जािहरात देऊन कर यात आलेली िनयु ती.
(२)
िद.०२ एि ल, २०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन समीतीचे सभेतील िनणय .२४०अ वये िद.
०१/०४/२०१६ ते िद.३१/०३/२०१७ अखेर करीता मदु तवाढ.
(३)
िद.२७ माच, २०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन समीतीचे सभेतील िनणय .२२८अ वये िद.
०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर करीता मदु तवाढ.
(४)
िद.०७ माच, २०१८ रोजी झाले या मा. यव थापन समीतीचे सभेतील िनणय .१७०अ वये िद.
०१/०४/२०१८ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर करीता मदु तवाढ.
आता पवु या तीनही मु यांकनकाराक
ं डुन पढु ील कालावधीकरीता समं तीप े ा त झालेले आहेत.
याची थोड यात मािहती खालील माणे. :अ.नं. मु यांककनकाराचे (सराफाचे) स या दे यात येत असलेले संमतीप ा वये मागणी
नाव व प ा
मानधन
के लेले मानधन
०१
ी गणेश द ा य नागरे , िशड पये ३,०००/- ित माह संमतीप िद.०८/०२/२०२०२०
मानधन मागणी .९०००/०२
ी ल मी अलंकार, िशड
पये १,०००/- ित माह संमतीप िद.०८/०२/२०२०२०
( ी.बाळासाहेब नागरे )
मानधन मागणी .९०००/०३
ी वेलस, सगं मनेर
पये १,०००/- ित माह समं तीप िद.०८/०२/२०२०२०
( ी. सधु ीर वडनेरे)
मानधन मागणी .९०००/-
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उपरो मु याक
ू सन २०१४ म ये, िविहत प दतीने वतमानप ात
ं नकाराच
ं ी (सराफांची) नेमणक
जािहरात देऊन, कर यात आली असनु , मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०३/२०१८ रोजी झाले या सभेतील
िनणय ं .१७० अ वये, िद.०१/०४/२०१८ पासनु अ.नं.०१ यांना दरमहा पवु माणेच .३,०००/- व अ.नं.०२ व
०३ यांना दरमहा .१०००/- मानधन देऊन िद. ३१/०३/२०२० पयत मदु तवाढ देणते आलेली आहे.
तथािप, उपरो त ा त स मतीप ा वये अ.नं.०१ ते ०३ यांनी दरमहा .९०००/- अशी मागणी के ली
आहे. या तीनही मु यांकनकारांचे काम समाधानकारक असनु , सदर मु यांकनकारापैक अ.न.ं ०१ व ०२ हे
थािनक अस याने, देणगीदार भ त सोने-चांदी व तु घेऊन मु य रोखपाल क ाम ये आ यावर, सोने-चांदी व तु
कस लावनु तपासणीकरीता ता काळ हजर राहन, तपासणी क न, चालु बाजारभावा माणे मु यांकन क न देतात.
परंतु अ.नं.०३ हे फ त दि णापेटी र कम मोजणीचे वेळेस उपि थत असतात. तसेच उपरो त मु यांकनकारांपैक
अ.नं.०१ ी गणेश द ा य नागरे , िशड हे फार पवु पासनु दि णा पेटी र कम मोजणी व रोखपाल कायालयाकडे
सोने-चांदी देणगी येणा-या व तुची कस लावनु तपासणी करत असतात. तसेच अ.नं.०२ ी.बाळासाहेब नागरे ,
िशड हे दि णा पेटी र कम मोजणी आिण अ.न.ं ०१ ी गणेश नागरे हे उपल ध नस यास मु य रोखपाल
क ाकडे देगणी येणा-या सोने-चांदी व तंचु ी कस लावनु तपासणी क न मु यांकन करत असतात. तसेच अ.नं.
०३ ी. सधु ीर वडनेरे, संगमनेर हे बाहेरगावीचे अस याने फ त दि णा पेटी र कम मोजणीतील सोने-चांदी
व तुची कस लावनु तपासणी क न चालु बाजारभावा माणे मु यांकन करत असतात.
१)
उपरो त व तुि थतीचा िवचार क न वरील त यातील तीनही मु यांकनकारांची, िद.३१/०३/२०२०
रोजी मदु त संपत अस याने, यांना सोने-चांदी कस लावनु तपासणी करणे व बाजारभावा माणे मु यांकन करणे,
याकरीता िद.०१/०४/२०२० पासनु सहा मिहने मदु तवाढ देऊन, दर यान कालावधीत रतसर टडर काढुन थािनक
मु यांकनकारांना ाधा य देता येईल, असे मत आहे.
२)
तसेच संबंधीत मु यांकनकारानं ा उपरो त नमदु के ले माणे यांचे कामाचे व प व कामाचा पवु ानभु व
ल ात घेऊन अ.न.ं ०१ ी गणेश द ा य नागरे , िशड , यांना ितमाह एकि त .५,०००/- मा , व अ.न.ं ०२
ी.बाळासाहेब नागरे , िशड , अ.नं.०३ ी. सधु ीर वडनेरे, संगमनेर यांना ितमाह एकि त .३,०००/- मा
या माणे मानधन ावे असे वाटते.
उपरो त माणे मु यांकनकारांना मदु तवाढ तसेच मानधन िनि तीबाबतचा ताव मा. तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .१८५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला देणगी व पात ा होणारे सोने चांदी व तंच
ु ी कस लावून
तपासणी क न मु यांकन करणेकामी नेमणेत आले या ी गणेश द ा य नागरे, िशड यांना ितमाह
एकि त .५,०००/- मा , व ी.बाळासाहेब नागरे, िशड व ी. सध
ु ीर वडनेरे, सगं मनेर यांना येक
ितमाह एकि त .३,०००/- मा या माणे मानधनावर िद.०१/०४/२०२० पासनु सहा मिहने
कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०७
माहे ऑग ट व स टबर-२०१९ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा
जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनषु गं ाने माहे ऑग ट व स टबर-२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े तयार
कर यात आले असनू ते मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे. जमा-खचाचा
तपिशल खालील माणे अ.न.ं
मिहना
जमा
खच
०१
ऑग ट-२०१९
६२,७९,५१,७९२/९०,५२,५४,४५३/०२
स टबर-२०१९
३२,०१,८४,९९२/६०,७६,८१,०१०/तरी लेखापु तका माणे माहे ऑग ट व स टबर-२०१९ या कालावधीतील जमा खचाची न द
घे यासाठी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .१८६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे ऑग ट व स टबर-२०१९ या कालावधीतील जमा-खच त याचे
अवलोकन क न याची न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ०८
ताव-

माहे ऑ ट बर व नो हबर-२०१९ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा
जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनषु ंगाने माहे ऑ टोबर व नो हबर-२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े तयार
कर यात आले असनू ते मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे. जमा-खचाचा
तपिशल खालील माणे अ.न.ं
०१
०२

मिहना
ऑ टोबर-२०१९
नो हबर-२०१९

जमा
३५,६६,२०,९१२/४८,८५,०१,१९८/-

खच
५७,७०,५०,१८५/२६,७१,९३,२३७/-

तरी लेखापु तका माणे माहे ऑ टोबर व नो हबर-२०१९ या कालावधीतील जमा खचाची न द
घे यासाठी सदरचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .१८७ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे ऑ ट बर व नो हबर-२०१९ या कालावधीतील जमा-खच त याचे
अवलोकन क न याची न द घे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
आिथक वष २०१९-२० करीता वैधािनक लेखाप र क िनयु कामी सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द
कर यात आले या मािहतीस अनुस न ा झाले या तावांचा फ चा तुलना मक त ा िनणयाथ व
शासनास सादर करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदु कलम १७(२) ग व कलम २९(१)
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल कलम १७(०२)(ग) अ वये, िव त
यव थे या िहशोबाची, रा य शासन िनदश देईल अशा य कडून पढु ील लगत वषातील अशा तारखेपयत
वािषक लेखाप र ण कर याची यव था करील. अशी तरतुद आहे.
तसेच कलम २९(०१) म ये अ वये. “सिमती या िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा
तपिशल दशिवणारा िद.३१ माच, रोजी सपं णा-या येक िव ीय वषाचा लेखाप र काचं ा अहवाल, तसेच यांना
या िव त यव थेकडून आिथक सहा य दे यात आले अशा देणगी ि वकारणा-या सं थेची (संपणू प यासह)
तपिशलवार यादी व असे आिथक सहा य माग यामागील उ श
े व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत
जोडले या छानणी सिमतीचा अहवाल, यांसह वािषक अहवाल तयार करवनू घेईल आिण या अहवालाची एक
त शासनाला व एक त धमादाय आयु ाला या वषा या ३० स टबर या आत सादर करील.” अशी तरतुद
आहे.
वैधािनक लेखाप र क िनयु ती कामी मा.तदथ सिमती सभा िनणय .१०/िद.१४.०१.२०२० अ वये
सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर मािहती िस द कर यात येऊन, बंद पािकटाम ये यांचे फ सह अज
मागिव यास मा यता िमळाली होती. तयास
अनसु न, िद.३१.०१.२०२० रोजी सं थानचे अिधकृ त
्
संकेत थळावर मािहती िस द कर यात आली होती. अिं तम िद.१५.०२.२०२० पयत मदु तीत २० लेखाप र ण
सं थांचे तांि क व वािण यीक िलफाफे ा त झाले होते. िद.२०.०२.२०२० रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेसमोर
तांि क िलफाफे उघड यात येऊन, यातील पा १२ लेखाप र ण सं थांचे वािणि यक िलफाफे
िद.११.०३.२०२० रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघड यात आले आहेत. पा लेखाप र ण सं था या फ चा
तुलना मक त ता तयार कर यात आला असनु तो खालील माणेS.No. Name of the CA Firm
Expected Annual Fees with all taxes
Remark
A S Bedmutha& Co , Aurangabad
७४,३४०/L1
1
2
SantoshBhutada& Co, Nashik
१,०६,२००/L2
3
Kailash Chand Jain & Co., Mumbai
१,१८,०००/L3
4
R. Seth & Associates, Thane
१,२०,०००/L4
5
GoyalParul& Co , Pune
१,७८,२९९/L5
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6

RodiDabir& Co., Nagpur

7

Mukund M. Chitale& Co, Mumbai

8
9
10
11
12

A.R. Sulakhe& Co., Pune
S S A A M & Co. Pune
NBS & Co., Mumbai
Batliboi&Purohit, Mumbai
RathiJaju&Associates CA, Aurangabad

१,८४,०८०/२,३०,१००/- + Out of Pocket of
Expenses as actual.
२,६५,०००/२,९५,०००/४,७२,०००/८,२६,०००/२४,००,०००/- As perGovernment Norms.

L6
L7
L8
L9
L10
L11
L12

मा.तदथ सिमती िनणय .१०/िद.१४.०१.२०२० अ वये आिथक वष २०१९-२० क रता वैधािनक
लेखाप र क िनयु ती कामी सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द कर यात आले या मािहतीस अनसु न, ा त
झाले या तावांचा फ चा तुलना मक त ता िनणयाथ व शासनास सादर करणेस मा यता िमळणेकामी ताव
मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .१८८ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१९-२० करीता वैधािनक लेखाप र क िनयु कामी
सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द कर यात आले या मािहतीस अनुस न ा झाले या तावांचा
फ चा तल
ु ना मक त याचे अवलोकन कर यात येऊन सदरचा ताव शासनास सादर कर यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १०
आिथक वष २०२०-२१ करीता अंतगत लेखाप र क िनयु कामी सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द
कर यात आले या मािहतीस अनुस न ा झाले या तावांचा फ चा तुलना मक त ा िनणयाथ व
शासनास सादर करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसं थानम ये दैनंिदन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत आहे, या अनषु गं ाने आिथक यवहारात व
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. अतं गत लेखाप र णाम ये आ पे ाचं े माण कमी हो या या
टीने व आिथक यवहारातं पारदशकता येऊन वेळीच यां यात सधु ारणा क न ता काळ कायवाही कर यासाठी
व अतं गत िनयं ण स म राह यासाठी पवु लेखापरी क, अतं गत लेखाप र क व करस लागार हणनु बाहेरील
स म सं थे या नेमणक
ु ा कर यात येतात.
अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार वैधािनक लेखाप र काचं ी नेमणक
ु मा.िवधी व याय िवभागामाफत
कर यात येते. तथापी सासिं व-२०१७/१२९४/ . .१३४/का.१६/िद.०८.११.२०१७ चे प ा वये “ ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम-२००४ म ये िव व तवयव
् थे या िहशेबाची, रा य शासन िनदश
देईल. अशा य तीकडून पढु ील लगत वषातील अशा तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था क रल,
अशी तरतुद कर यात आली आहे. सदर तरतुद िवचारात घेता ी साईबाबा सं थान या वैधािनक
लेखाप र कां या िनयु ती माणेच अतं गत लेखा प र णासाठी लेखाप र कांची िनयु ती शासन मा यतेनचे
करणे आव यक आहे. सबब, या माणे भिव यात कायवाही कर यात यावी.” असे कळिवले आहे.
अतं गत लेखाप र क िनयु तीकामी मा.तदथ सिमती सभा िनणय .११/िद.१४.०१.२०२० अनवये
्
सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर मािहती िस द कर यात येऊन, बंद पािकटाम ये यांचे फ सह अज
मागिव यास मा यता िमळाली होती. यास अनसु न, िद.३१.०१.२०२० रोजी सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर
मािहती िस द कर यात आली होती. अिं तम िद.१५.०२.२०२० पयत मुदतीत २८ लेखाप र ण सं थांचे तांि क
व वािण यीक िलफाफे ा त झाले होते. िद.२०.०२.२०२० रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेसमोर तांि क िलफाफे
उघड यात येऊन, यातील पा २१ लेखाप र ण सं थांचे वािणि यक िलफाफे िद.११.०३.२०२० रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेपढु े उघड यात आले आहेत. पा लेखाप र ण सं था या फ चा तुलना मक त ता तयार कर यात
आला असनु तो खालील माणेS.No. Name Of the CA Firm
Expected Annual Fees
Remark
with all taxes
1
A S Bedmutha& Co Aurangabad
१,३८,०६०/L1
2
SantoshBhutada&Co, Nashik
१,४८,६८०/L2
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3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

R.Seth&Asso. Thane
GoyalParul& Co , Pune
L.S. Nalwaya& Co. Mumbai
B.D Khainrar& Co, Nashik
Kailash Chand Jain & Co., Mumbai
RathiJaju& Associates, Aurangabad
RodiDabir& Co. Nagpur
S S A A M & Co. Pune
BandyopadhyayaBhaumik&
Co.
Mumbai
Amit Ray & Co., Mumbai
NBS & Co. Mumbai
TusharPagar& Co. Nasik
Batliboi&PurohitMumai
CY & Associates, Nashik
PowarSamant&Jadhav, Kolhapur
T.R. Chadha& Co. LLP, Pune
Suresh D Daule& Co, Rahuri
Guru &Jana Co. CA ., Pune
Suresh Surana& Associates LLP,
New Delhi

२,४०,०००/५,१८,१३९/५,६६,४००/५,७८,२००/५,९०,०००/६,०००००/७,२२,१६०/७,३७,५००/७,६७,०००/-

L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11

८,०२,४००/९,४४,०००/१०,६२,०००/१०,६२,०००/११,८०,०००/१२,९८,०००/१३,५७,०००/१४,१६,०००/१६,५२,०००/३३,३९,४००/-

L12
L13
L14
L15
L16
L17
L18
L19
L20
L21

मा.तदथ सिमती िनणय .११/िद.१४.०१.२०२० अ वये आिथक वष २०२०-२१ क रता अतं गत
लेखाप र क िनयु ती कामी सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द कर यात आले या मािहतीस अनसु न, ा त
झाले या तावांचा फ चा तल
ु ना मक त ता िनणयाथ व शासनास सादर करणेस मा यतािमळणेकामी ताव
मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .१८९ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०२०-२१ करीता अंतगत लेखाप र क िनयु कामी
सं थानचे सक
ं े त थळावर िस द कर यात आले या मािहतीस अनुस न ा झाले या तावांचा
फ चा तल
ु ना मक त याचे अवलोकन कर यात येऊन सदरचा ताव शासनास सादर कर यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ११
प यवहार,नाव व प ा बदलाबाबत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे, रा. ीरामपूर यांचे िद.०७.११.२०१९
रोजीचा अज.
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 तरतदू आहे.
तावना- मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मबंु ई याच
ं ेकडील प ं .सासिं व१०१६/८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याचं े
मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट न.ं ८० व ८५ मधील साई सादालय इमारतीतील पिह या
मज यावरील ७२०० चौ.फुट े फळ असलेली जागा ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) (सधु ारणा)
अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) मधील तरतदु ीनसु ार ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े रा. ीरामपरू यानं ा
“ऐितहािसक व तुव श ा ेयाच
ं े कलादालन व दशन” मांड याकरीता ११ मिह यां या िल ह अॅ ड लायस स
त वावर ११ वेळा वाढवनू दे यास काहीअटी व शत वं र मा यता दे यात आलेली आहे.
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सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९ रोजी या सभेतील िनणय ं .५२ माणे
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ऐितहािसक व त,ु श ा ,े कलादालन व दशन मांड याकरीता ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े
रा. ीरामपरू यांना सं थान मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील साई सादालय इमारतीतील
वापरास िदले या जागेचे िद.३१/०१/२०१७ ते िद.३१/१२/२०१७ या ११ मिहने कालावधीसाठीचे भाडेदरा माणे
ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचेकडून उ त कालावधीसाठीची र कम .१,१०,०००/- इतक यांनी
उपरो त माणे िद.२५/१०/२०१७ रोजी सं थानकडे जमा के ले या र कम .१,५०,८४०/- मधनू वजा क न
उव रत र कम पढु ील कालावधीसाठी या भाडे रकमेतून िहशोिबत क न समायोिजत करणेस मा यता दे यात
आली.
उपरो त जागा वापराची मदु त िद.०१/०१/२०१८ ते िद.३०/११/२०१८ या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी पवू चे भाडेदराची र कम .१०,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम
.११,०००/- इतके भाडेदराने व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मदु तवाढ देणेस व करारनामा
क न घे यास मा यता दे यात आली.
तसेच िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी यापवू ची भाडे
र कम .११,०००/- म ये १०% वाढ क न हणजेच दरमहा र कम .१२,१००/- इतके भाडेदराने व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील
जा. ं .सामंिव-१०१६/ ८४०/ . .११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ातील अटी व शत स अधीन राहन
मदु तवाढ देणसे व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घे यास मा यता दे यात आली.”
सदर िनणया माणे कायवाही अलािहदा करणेत आलेली असनू ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांना उ त
कारणासाठी वापरास िदले या सं थान या उ त िमळकती या वापराचा िद.०१/१२/२०१८ ते िद.३१/१०/२०१९
या ११ मिह यांचे कालावधीसाठीचा करारनामा िद.३०/१०/२०१९ रोजी अलािहदा करणेत आलेला आहे.
तदनतं र ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यानं ी िद.०७/११/२०१९ रोजीचा प यवहार व नाव व प ता
बदलाबाबत इकडेस अज सादर के ला असनू यात यांनी “मला शासनाचे मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय
िवभाग,मं ालय,मंबु ई यांचेकडील प जा. ं सासिं व/१०१६/८४०/ .कं.११०/का.१६ िद.२२/१०/२०१८ अ वये
िशड सं थान या मौजे िनमगावं -को-हाळे,ता.राहाता येथील ी साई सादालय इमारतीतील आय.टी.
िवभागाशेजारील असलेली जागा ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) (सधु ारणा) अिधिनयम २००४
मधील कलम १७(३) मधील तरतदु ीनसु ार सदर जागा ही ऐितहािसक व तु व श ा े याच
ं े दशन माडं याकरीता
११ मिह यां या िल ह अॅ ड लायस स त वावर ११ वेळा वाढवनू दे यात आली आहे. सदर श
सं हालयासाठी महारा शासन व तु व वा तु सं हालय परु ात व िवभाग याच
ं ी मला िशवसृ टी सं हालयासाठी
परवानगी िमळालेली आहे. याची त मालम ता िवभागास िदलेली आहे. तरी यापढु े प यवहार करतानं ा
पढु ील माणे (“िशवसृ टी सं हालय”) c/o Pro.अिभजीत िशदं ,े ी साई सादालय इमारत,आय.टी.िवभागा
शेजारी, म.ु पो.िशड , ता.राहाता, िज हा-अहमदनगर या नावानेच सदर जागेचे १) लाईटबील २) जागा भाडे पावती
३) सं थानकडून होणारा प यवहार या िठकाणी या नावाने कर यात यावा,ही िवनंती” असेबाबत नमदु के लेले
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- स यि थतीत ी.अिभिजत देिवदास िशंदे यांचा प यवहाराचा प ता
खालील माणे आहे.
“ ी.अिभिजत देिवदास िशदं ,े गगं ो ी िनवास,वॉड न.ं ७,थ ते ांऊंडजवळ, म.ु पो.ता. ीरामपरू ,
िज.अहमदनगर” आता ी.अिभिजत देिवदास िशदं े यांनी यांचेकडील उपरो त िद.०७/११/२०१९ रोजी या
अजा वये यापढु ील प यवहार करतांना खाली नमुद के ले या प या माणे करणेत यावा,असेबाबत िवनंती
के लेली आहे.
“िशवसृ टी सं हालय, c/o Pro.अिभजीत िशंद,े ी साई सादालय इमारत,आय.टी.िवभागा शेजारी,
म.ु पो.िशड , ता.राहाता, िज हा-अहमदनगर तथािप मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मंबु ई
यांचेकडील उपरो त िद.२२/१०/२०१८ रोजी या प ात उपरो त जागा वापराबाबत ी.अिभिजत देिवदास
िशंद,े रा. ीरामपरु यांना “ऐितहािसक व तु व श ा े यांचे कलादालन व दशन” असा नामो लेख के लेला आहे
व सदर दशन मांड याकरीता ११ मिह यां या िल ह अॅ ड लायस स त वावर ११ वेळा वाढवनू दे यास अटी व
शत वं र मा यता दे यात आलेली आहे.
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तसेच शासनाकडील सदर प ातील अट (ब) म ये या कलादालनात व दशनात ठे व यात आले या
व तु या िशवकालीन व परु ातन अस याचा उ लेख करारना यात कर यात येणार नाही,अशी अट नमदु के लेली
आहे.
अशा प रि थतीत अजदार ी.अिभिजत देिवदास िशदं े याच
ं े िद.०७/११/२०१९ रोजी या अजातील
प यवहार व नाव व प ता बदलाबाबतची िवनंती मा य करता येणार नाही.
ताव– ी.अिभिजत देिवदास िशंद,े रा. ीरामपरू यांचे िद.०७/११/२०१९ रोजी या अजातील
प यवहार व नाव व प ता बदलाबाबतची िवनंती मा य अथवा अमा य करणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .१९० सदरचा िवषय सपं ुण तपिशलासह मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती या पुढील सभेसमोर ठे व यात यावा,
असे ठरले.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १२
महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी मयादीत यांना यांचे ३३/११ के . ही.उपक ासाठी सं थान मालक ची
मौजे िनमगावं -को हाळे येथील गट न.ं ८७ पैक २४.५० आर व गट न.ं ८८ पैक े २७.५० आर असे एकुण
वापरास िदलेले े ०.५२ आर इतके (नवीन गट न.ं ८७/८८) े ा या जागा वापरास मुदतवाढ
िमळणेबाबत मा.अित र कायकारी अिधकारी अिभयंता ( था) थाप य उपिवभाग, महािवतरण
यांचेकडील प .अकाअ ( था) बां सु उपिवभाग/अनगर/तांि क न.ं ६६ िद.०४.०२.२०२०.
तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िवशव् 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 मजं रू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडून एक 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 तरतदू आहे.
तावना- करणाची पवू िपठीका-यापूव िद.१२/०८/२००१ रोजी महारा रा य िव तु मंडळाचे
टेि नकल डायरे टर ी.शामसंदु र देव व ी साईबाबा सं थानचे त कािलन मा.िव व त यांचेम ये िशड साठी
वतं ५ एम. ही.ए./३३ के . ही.ए. मतेचे सब टेशन िमळणेबाबत चचा झाली असता या सब टेशन
उभारणीसाठी येणारा अदं ाजे खच १.५ कोटी िव तु मंडळ करील व याकामी आव यक असणारी जागा सं थानने
उपल ध क न ावी अशी मागणी यांनी के ली. यानसु ार नािशक प रमंडळाचे मु य अिभयतं ा ी.अ वाल यांना
वरीत िशड येथील सब टेशनचा ताव सादर करणेस तसेच हा ताव िव तु मंडळ तातडीने मजं ूर करणार
अस याचे सांग यात आले.
िद.१६/१०/२००२ रोजीचे प ा वये कायकारी अिभयतं ा,महारा रा य िव तु मंडळ,संगमनेर यांनी
आगामी िसहं थ पवणी या संदभात अपेि त मागणी परु िव यासाठी महारा रा य िव तु मंडळाने िशड येथे
३३/११ के . ही.चे एक उपक तातडीने मंजूर के ले असनू यासाठी १०० मीटर x १५० मीटर जमीन लवकरात
लवकर िमळावी,अशी िवनतं ी के ली आहे.
तुत करणी खालील माणे ताव मा. यव थापन मंडळाचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता.
“स या सं थानला व िशड गावाला िनमगाव येथील ३३/११ हजार हो ट, ५ एम हीए मते या
महारा रा य िव तु मंडळा या उपक ातून वीज परु वठा होतो. िनमगाव येथनू िशड साठी जो ११ के . ही.ए.चा
िव तु परु वठा दे यात आलेला आहे याचे कंड टस बरे च जनु े झाले असनू कमी मतेचे आहेत. िशड गावातील
तसेच सं थानचा वीजभार िदवसिदवस वाढत आहे. या जादा भारामळ
ु े वारंवार कंड टर तुटणे,इ सल
ु ेटर खराब
होणे इ.मळ
ु े ब-याच वेळा िव तु परु वठा खंडीत होतो. यामळ
ु े सं थानला िव तु परु वठा सरु ळीत ठे व यासाठी
जनरे टरचा वापर करावा लागतो.”
सदर तािवत िव तु उपक कायाि वत झा यास िव तु परु वठा खंडीत हो याचे माण नाहीसे वा
अ यतं कमी होवनू िशड शहर व सं थानला महारा रा य िव तु मडं ळाचा वीज परु वठा अखडीत
ं वा जा त वेळ
िमळून सं थानचा जनरे टरसाठी िडझेल खरे दीकामी होणारा खच कमी होईल. सदर तावावर मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०९-१०/०८/२००३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३७१ पढु ील माणे झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन,सं थानने न याने खरे दी के ले या शेती महामडं ळाचे जमीनीत महारा
रा य िव तु मडं ळाचे उपक ासाठी आव यक असणारी ६५ मीटर x ८० मीटर जागा .१०१/- वािषक या
नाममा भाडेदराने ११ वषाचे कालावधीसाठी भाडेप याने दे यात यावी आिण सदर ११ वषाचा कालावधी
सपं यानतं र यापढु ील कालावधीसाठी महारा रा य िव तु मडं ळ व ी साईबाबा सं थान,िशड यांचे पर पर
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समं तीने व सहमतीने झाले या अटी-शत नसु ार या कराराचे नतु नीकरण करणेत यावे,असे ठरले. याकामी
मा.धमादाय आयु त,महारा रा य,मबंु ई याच
ं ी परवानगी स वर घे यात येवनू आव यक तो करारनामा क न
घे यात यावा.”
सदर करणी मा.धमादाय आयु त,महारा रा य,मबंु ई यानं ी िद.२३/०३/२००४ रोजीचे आदेशा वये
यावेळेस अलािहदा मा यता िदलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९-१०/०८/२००३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३७१ अ वये तसेच
मा.धमादाय आयु त, महारा रा य,मंबु ई यांचेकडील मा यतेने महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी मया. यांना
३३/११ के . ही. उपक ासाठी सं थान मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ह ीतील गट न.ं ८७ पै. े २४.५०
आर व गट न.ं ८८ पै. े २७.५० आर असे एकूण ५२ आर े .१०१/- (अ री पये एकशे एक मा ) वािषक
भाडे आकारणीवर ११ वष मदु ती या करारावर िद.२५/०६/२००४ रोजी पासनू भाडेप याने दे यात आलेले
आहे. सदर भाडेप याची मदु त िद.२४/०६/२०१५ रोजी संपु टात आलेने मा.कायकारी अिभयंता,महारा रा य
िव तु िवतरण कंपनी मयािदत,संगमनेर यांनी सदर जागा वापराचा पढु ील करारनामा करणेबाबत िवनंती के लेली
आहे.
उपरो त िवनतं ी माणेचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे सभेपुढे सादर
कर यात आला. यात िनणय ं .२१८ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“उपरो त तावावर सिव तर चचा होवनू ,महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना ३३/११
के . ही. उपक ासाठी िदले या जागेस िल ह अॅ ड लायस स त वावर ११ मिहने कालावधीसाठी मदु तवाढ
देणक
े ामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येवनू , मा.मंबु ई उ च यायालयाचे औरंगाबाद खंडपीठाची परवानगी
घेणसे मा यता दे यात आली.
तसेच िव तु िवतरण कंपनीस उपक ासाठी कायम व पी जागेची आव यकता असते, याकरीता
यांचेबरोबरचा करारनामा तपासणेत येऊन, स या वापरत असलेली जागा उपक ासाठी कायम व पी देणबे ाबत
शासन व मा.उ च यायालय यांची मा यता घेणसे ाठीचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा,” असे ठरले.
या माणे मा.उ च यायालय,खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडील पी.आय.एल.१८/२०११ मधील
िस हील अॅि लके शन न.ं ६५४३/२०१६ मधील िद.०६/०५/२०१६ रोजी या आदेशा माणे महारा रा य िव तु
िवतरण कं. मयािदत, सगं मनेर याच
ं ेबरोबर िद.२४/०६/२०१५ नतं र या पढु ील ११ मिह यां या कालावधीसाठी
उपरोक्त जागे या वापराबाबतचा करारनामा क न दे यास मा यता िमळालेली आहे. हणजेच सदरची मा यता ही
िद.२५/०६/२०१५ ते िद.२४/०५/२०१६ या कालावधीसाठी िमळालेली आहे.
मा.उ च यायालयाचे मा यते माणे इकडील िद.१४/०६/२०१६ व िद.०२/०८/२०१६ चे कायालयीन
िटपणीचे अनषु गं ाने उपरो त िद.२५/०६/२०१५ ते िद.२४/०५/२०१६ या कालावधीतील करारनामा क न
घेणक
े ामी मा.कायकारी अिभयतं ा,महारा रा य िव तु मडं ळ,उभारणी तथा सच
ं ालन व सु यव था,सगं मनेर यांचे
कायालयाशी प यवहार करणेत आला. दर यानचे काळात सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर
यांचेकडून तयार क न घेणते आले या सधु ारीत करारनामा मसु ा माणे करारनामा क न देणसे िव तु मडं ळाने
थमत: असमथता दशिवलेने प यवहारात वेळ गेला व िद.१३/०८/२०१९ रोजी मा.कायकारी
अिभयंता,महारा रा य िव तु मडं ळ,उभारणी तथा सचं ालन व सु यव था, संगमनेर यांनी उपरो त कालावधीचा
करारनामा नोटराईज क न िदलेला आहे.
तदनतं र या उ त जागा वापरा या मदु तवाढी संदभात सं थानचे मा.तदथ सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९
रोजी या सभेपढु े ताव सादर करणेत आलेला आहे. यात िवषय न.ं २२ िनणय ं .५०१ माणे “सं थान
मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे ह ीतील जनु ा गट न.ं ८७ पै. े २४.५० आर व गट न.ं ८८ पै. े २७.५० आर
असे एकुण ०.५२ आर े (नवीन गट न.ं ८७/८८ पै.) महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना
सब टेशनसाठी वापरास वािषक भाडे र कम .१०१/- माणे भाडे कराराने िद.२५/०५/२०१६ ते
िद.२४/०४/२०१७,िद.२५/०४/२०१७ ते िद.२४/०३/२०१८, िद.२५/०३/२०१८ ते िद.२४/०२/२०१९ व
िद.२५/०२/२०१९ ते िद.२५/०१/२०२० या ११-११ मिहने कालावधीसाठी वापरास दे यास व या- या
कालावधीसाठीचे करारनामे क न घे यास मा यता दे यात आली,” असा िनणय झालेला आहे.
उपरो त िनणया माणे, यात नमदु के ले या कालावधीसाठीचे करारनामे िद.०१/०२/२०२० रोजी
नोटराईज क न घेणते आलेले आहेत. यापवू या करारना याची मदु त िद.२५/०१/२०२० रोजी संपु टात आलेली
असलेने उ त जागा वापराची पढु ील िद.२६/०१/२०२० ते िद.२५/१२/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठीची
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मदु त पवू चेच अटी व शत वर वाढवनू िमळणेकामी मा.अितरी त कायकारी अिभयतं ा ( था) थाप य
उपिवभाग,महािवतरण,अहमदनगर यांनी यांचेकडील प ं .अकाअ( था)/बां व सु उपिवभाग/अनगर/तािं क
नं.६६ िद.०४/०२/२०२० अ वये इकडेस िवनतं ी के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय - मा.अितरी त कायकारी अिभयतं ा ( था) थाप य उपिवभाग,महािवतरण,
अहमदनगर यांचेकडील उपरो त प ातील िवनंती माणे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याचं े
मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ह ीतील गट न.ं ८७/८८ पै.मधील े ०.५२ आर इतके महारा रा य िव तु
िवतरण कंपनी मयािदत यांना यांचे सब टेशनसाठी वापरासाठी िदले या जागे या वापराची पढु ील मदु त
िद.२६/०१/२०२० ते िद.२५/१२/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी पवू माणेच नाममा वािषक भाडे
र कम .१०१/- माणे भाडे कराराने देता येईल व यापवू माणेच पवू चेच अटी व शत वर उ त
कालावधीसाठीचा करारनामा नोटराईज क न घेता येईल.
ताव- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे
ह ीतील गट न.ं ८७/८८ पै.मधील े ०.५२ आर इतके महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी मयािदत यांना यांचे
सब टेशनसाठी वापरासाठी िदले या जागे या वापराची पढु ील मदु त िद.२६/०१/२०२० ते िद.२५/१२/२०२० या
११ मिहने कालावधीसाठी पूव माणेच नाममा वािषक भाडे र कम .१०१/- माणे भाडे कराराने देणे या व
यापूव माणेच पूव चेच अटी व शत वर उ त कालावधीसाठीचा करारनामा नोटराईज क न घेणे या िनणयाथ
सादर.
िनणय .१९१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक ची मौजे िनमगाव-को-हाळे ह ीतील गट न.ं ८७/८८
पै.मधील ०.५२ आर े महारा रा य िव ुत िवतरण कंपनी मयािदत यांना यांचे सब टेशनसाठी
वापरासाठी िदले या जागेस पवू माणेच नाममा वािषक भाडे र कम .१०१/- मा माणे भाडे
कराराने िद.२६/०१/२०२० ते िद.२५/१२/२०२० या ११ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता
दे यात आली. तसेच पूव चेच अटी व शत वर उ त कालावधीसाठीचा करारनामा नोटराईज क न
घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १३
साईआ म भ िनवास येथील A, B व C इमारतीचे ए.सी.यं णेचे सन २०१९-२० वषाकरीता
मे.डायिकन एअर कंडीशन ग इडं ीया ा.िल. यांना वािषक स ह स कॉ ट (AMC) देणेसाठी मा यता
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमामधील तरतूद २०१४ : (१) कलम २(१४)(घ) - भ तांचे सरु ि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक
ते तातडीचे दु तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घेणे (२) कलम २१(१)(क) मिं दराची व िव व त यव थे या
मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन
तावना:- िशड साई ट्, चे नई यांचेमाफत देणगीदाखल साईआ म भ तिनवास येथे A,B,C या
तीन इमारतीम ये येक १२८ म नसु ार एकूण ३८४ मम ये एकुण र कम पये १,५३,२८,२९६/- मा
र कमेची डायक न कंपनीचे VRV (Variable Refrigerant Volume) टाईप ए. सी. यं णा बसवनू िदलेली
आहे. याचा तपशील खालील माणे.
Sr. No.
1.
2.
3.

Description
Indoor - 1.33 TR - Model No. FXAQ40
Indoor - 1.67 TR - Model No. FXAQ50
Indoor - 10 TR - Model No. RXYQ12PRY6

Capacity
1.33 TR
1.67 TR
12 hp

Qty
288
96
48

सदरची यं णा िदनाक
ं ११/०१/२०१३ रोजीपासनू कायाि वत झालेली आहे. िशड साई ट्, चे नई् व
डायक न एअर कंडीशिनगं इिं डया ा. िल. याच
ं ते सदर यं णा बसिवणेकामी िदले या कायादेशा यावेळी
कर यात आले या करारना यात खालील माणे तरतूद कर यात आलेली आहे.
“Cost of Annual Maintenance Charges (AMC) after the warranty period, will be
Rs. 6,10,500/- per year. The AMC will be comprehensive and will include cost of labour
and parts. Other Taxes on the AMC Charges will be paid at actuals. The AMC Price will
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remain fixed and confirmed as valid for 8 years after warranty, by Dalkin (i.e.) 10 years
from the date of acceptance of the installation.”
उपरो त नमदू करारना यातील अटी व शत नसु ार तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०६/०६/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . २३० अ वये साईआ म भ तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील
VRV ए.सी. यं णेचे एक वष (िदनांक ०१/०४/२०१९ ते िदनांक ३१/०३/२०२०) कालावधीसाठी मे. डायक न
एअर कंडीशिनगं इिं डया ा. िल., पणु े यांना इकडील जा.न.ं एसएसएस/वशी/मेकॅिनकल/४७१/२०१९ िदनांक
१२/०६/२०१९ अ वये वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) करीता कायादेश दे यात आलेला आहे.
मागणी:- मे. डायक न एअर कडीशिनगं इिं डया ा. िल., पणु े यांना दे यात आले या AMC
कायादेशाची मदु त िदनांक ३१/०३/२०२० रोजी सपं ु टात येत असनू , यापढु ील एक वष कालावधीकरीता यांना
AMC देणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- िशड साई ट, चे नई व मे. डायक न एअर कंडीशिनगं इिं डया ा. िल. यां यात
झाले या करारना यातील अटी व शथ नसु ार वारंटी कालावधी संपलेपासनू पढु ील 8 वषाचे कालावधीसाठी
वािषक ए.एम.सी. करीता येक वष र कम पये ६,१०,५००/- + टॅ सेस या माणे दर िनि ती कर यात आली
आहे. या ८ वष कालावधीपैक ४ वषाचा कालावधी पणू झालेला असनू , पढु ील ४ वषाचा कालावधी बाक
आहे. येक वष ए.एम.सी. कामी अदा करावयाची र कम िनि त कर यात आलेली अस याने, AMC करीता
पढु ील एक वष कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०२० ते िदनांक ३१/०३/२०२१ पयत) कायादेश देणे
आव यक आहे.
मे. डायक न एअर कंडीशिनंग इिं डया ा. िल. यांना AMC करीता कायादेश देणक
े ामी तसेच AMC
कामी वािषक र कम पये ६,१०,५००/-+ टॅ सेस या माणे अदा करणेसाठी मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीची
मा यता यावी लागणार आहे.
ताव:- साईआ म भ तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णेचे पढु ील एक वषाचे
कालावधीसाठी (िदनांक ०१/०४/२०२० ते िदनांक ३१/०३/२०२१ पयत) उ पादक कंपनी मे. डायक न एअर
कंडीशिनगं इिं डया ा. िल., पणु े यांना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणक
े ामी येणा-या पये ६,१०,५००/-+
टॅ सेस खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१९२ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णेचे
िदनांक ०१/०४/२०२० ते िदनांक ३१/०३/२०२१ या एक वष कालावधीसाठी उ पादक कंपनी
मे.डायक न एअर कंडीशिनगं इिं डया ा. िल., पुणे यांना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) दे यास व
याकामी येणा या र कम .६,१०,५००/-+टॅ सचे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १४
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथील सांडपाणी ि या क प (STP) तसेच
दुषीत पाणी ि या क पाचे (ETP) एक वष कालावधीकरीता ऑपरेट ग व मे टन स देणेकरीता
ा ई-िनिवदेतील िन नतम दरधारक मे.पानसे कं लटंट, पुणे यांचेशी चचा वाटाघाटी क न यांना
कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
ताव१ कामाचे नाव
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथील सांडपाणी ि या
क प (STP) तसेच दषु ीत पाणी ि या क पाचे (ETP) एक वष
कालावधीकरीता ऑपरे ट ग व मे टेनं स देणे
२
शासिकय मा यता
मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेतील िनणय ं . १८
३ अदं ाजे खच
. १५,६६,४७७/४.
तावाची थोड यात माहीती
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथील सांडपाणी ि या
क प (STP)तसेच दषु ीत पाणी ि या क पाचे (ETP) एक वष
कालावधीकरीता ऑपरे ट ग व मे टेनं स देणक
े ामी िवहीत प तीने ई िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणा या र कम .१५,६६,४७७/- मा चे
खचास िदनांक १४.०१.२०२० रोजीचे मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीचे
सभेतील िनणय ं . १८ अ वये मा यता िमळालेली आहे.
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५

ई िनिवदा तपिशल

ई िनिवदा नोटीस महारा शासना या www.mahatenders.gov.inया
बेब साईटवर अपलेाड कर यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड करणेची
मदु त िदनांक १०.०२.२०२० ते िदनांक १८.०२.२०२० देणते आलेली होती.
कामाची मदु त
३६५ िदवस
तांि क िनिवदा उघडणेची िदनांक व वेळ िदनांक २०.०२.२०२० रोजी सकाळी ११.०० वा.
ा त ई िनिवदा
०९
ा त ई िनिवदा धारकानं ी सव आव यक नऊ िनिवदाधारकानं ी ई िनिवदा जमा के या हो या. यापैक
कागदप े ऑनलाईन जमा के ले आहेत ८िनिवदाधारकांनी सव आव यक कागदप ऑनलाईन जमा के ले असनू मे.
का ?
Synergy Technocrafts, Kalyanयांनी त सम कारचे कामाचे अनभु वाचे
कागदप जमा के लेली नस याने ते अपा दशिवणेत आले आहे
सव िनिवदा धारकांनी EMD भरलेले होय
कागदप जमा के ले आहेत का ?
मागील वषाकरीता िन न तम दर .
. ८,४०,०००/- (फ त STP साठी ETPन याने झालेने मागील वषाचे
र कमेत याचा खचाचा समावेश नाही. )
मागील िन न तम दरधारक
मे. ीन सांयटीिफक डे हलपमट (इ)ं िल. मंबु ई

ई िनिवदा ि यातील तािं क दु टया पा िनिवदाधारकाच
ं ी िदनाक
ं २.०३.२०२० रोजीचे मा. खरे दी
सिमती सभेपढु े कमिशयल बीड उघडणेत आले असनू दराचा तपिशल खालील माणे.
अ न.ं िनिवदाधारकांचे नाव
ऑपरे ट ग, मे टेनं स व शेरा
के िमकल सह
१०,००,०००/L1
१
Panse Consultants, Pune
२
Crown chemicals, Pune
३९,३६,१३१/L8
३
Oxybee Solutions Pvt. Ltd] Mumbai
१२,९९,९००/L4
४
Green Scientific Development (I) Ltd, Mumbai २१,११,६५२/L6
५
Watertech Solution, Pune
१०,०३,५१९/L2
६
Shivam Technical Services, Baramati
१२,२०,०००/L3
७
Envirocare Technocrats Pvt . Ltd., Surat
२३,७६,०००/L7
८
Airoclean Associates , Kalyan
१७,०७,४१७/L5
उपरो त ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथील सांडपाणी ि या क प (STP)
तसेच दषु ीत पाणी ि या क पाचे (ETP) एक वष कालावधीकरीता ऑपरे टीग व मे टेनं स देणक
े ामी मे.
पानसे क स ट ट , पणु े यांचे र कम पये १०,००,०००/- ( अ री र कम पये दहा लाख ) मा िन न तम
असनू यांचेशी ा त दराबाबत चचा वाटाघाटी क न यांना तावीत कामी कायादेश देणसे मा यतेकरीता
ताव मा. तदथ सिमतीचे (Ad-Hoc) सभेपढु े सादर.
िनणय .१९३
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.पानसे
कं स ट ट , पुणे यांचेशी मा.मु य कायकारी अिधकारी यांनी दर कमी करणेबाबत चचा/वाटाघाटी
क न िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
यानुसार िन नतम िनिवदाधारक मे. पानसे कं स ट ट , पुणे यांचेशी ई-िनिवदेतील देऊ के लेले
दर कमी करणेबाबत दुर वनी दारे चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली
तसेच ई-िनिवदेतील नमुद केलेले दर अंितम अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथील
सांडपाणी ि या क प (STP) तसेच दुषीत पाणी ि या क पाचे (ETP) एक वष
कालावधीकरीता ऑपरेट ग व मे टन स देणेकरीता िन नतम िनिवदाधारक मे. पानसे कं स ट ट , पुणे
यांचे िन नतम दर र कम .१०,००,०००/-मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं १५
ताव-

सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता चे दशनाथ येणारे मह वाचे, अितमह वाचे मा यवर साईभ ांचे
स काराकामी पावडर माबलमुत , युअर माबल मुत या िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरेदी
करणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतदु कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे
पोटकलम व तरतूद
मांक
शीषक
१(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचं ी देखभाल, यव थापन व
शासन, १(ख) ढी व थांनुसार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ा-अचा, समारंभ
िव त यव था
२१
व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. १ (ग) भ ानं ा देवते या दशनासाठी व
िनधीचा िवनीयोग
मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी
सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ४५, िनणय .८४ - “यावर सिव तर
चचा होऊन, सन२०२०-२०२१ या वषाकरीता उपरो त तावाद नमदु पावडर मुत व यअ
ु र माबल मतु
वगळता उवरीत फुटाणे साद, िवडयाची पाने व काशी पावडर अ टगधं खरे दीकामी िवहीत प दतीने कोटेशन
मागिवणे तसेच दारकामाई धनु ीकरीता रानशेणी गोवरी खरे दी करणेकामी व स यनारायण, अिभषेक पजु ेकरीता
नारळ खरे दी करणेकामी खरे दी िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या
सव समावेशक अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
तसेच पावडर माबल मतु व यअ
ु र माबल मतु खरे दीकामीचा वतं ताव मा.तदथ (Adhoc)
सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.”
तावना– १) पावडर माबल मतु - ीसाईबाबां या दशनासाठी देश-िवदेशातनु अनेक स माननीय
य येत असतात. या मा यवर अितथ चा सं थानचे वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो. स काराम ये
मा.अ य , मा.उपा य , मा.िव त मंडळ, मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु यकायकारी अिधकारी,
मा. शासक य अिधकारी व जनसपं क अिधकारी यांचे सचु नेनसु ार मा यवरांना आव यकते माणे पावडर माबल
मतू दे यात येते. तसेच सं थान सेवेतुन सेवािनवृ होणारे कमचा-यांना सं थानमाफत पावडर माबल मतू देऊन
स कार कर यात येतो. याकरीता आव यकते माणे परु वठादारांकडुन पावडर मतू नबं र ३, मतू नंबर ४, मतू नंबर
५ अशा पावडर मतू खरेदी कर यात येतात. माहे-एि ल-२०१९ ते माहे-िडसबर-२०१९ अखेर या कालावधीत
०४ नंबर मतू -एकूण ६९० नग दर .१८९/- माणे एकूण .१,३०,४१०/- (अ री पये एक लाख तीस हजार
चारशे दहा मा ) खच झालेला आहे.
२) यअ
ु र माबल मतु - तसेच मा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, मा.मु यमं ी महोदय, मा.सिु म
कोट व इतर कोट, मा.खासदार िकंवा ही. ही.आय.पी., देणगीदार साईभ व इतर त सम मह वाचे य
मंिदरात दशनासाठी येत असतात. यांचा सं थानचे वतीने शॉल,उदी देऊन यथोिचत स कार कर यात येतो. काही
य ना वेळ संगी व र ाचं े सचू नेनसु ार यअ
ु र/ मकराना माबल मतू सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येते. ती
ऐनवेळी िशड तील थािनक माकटमधनु थेट खरे दी कर यात येत.े अशा यअ
ु र माबल मतू आव यकते माणे थेट
खरे दी करा या लागतात याची सं या िनि त नसते. माहे-एि ल-२०१९ ते माहे-आ ट बर -२०१९ अखेर मंिदर
िवभागामाफत खच झालेला नाही.
मा.तदथ सिमतीचे सभेत सन २०२०-२०२१ या वषाकरीता फुटाणे साद, िवडयाची पाने, पावडर
माबल मतु , यअ
ु र माबल मतु व काशी पावडर अ टगंध कोटेशन प दतीने खरे दी करणेस तसेच दारकामाई
धनु ीकरीता रानशेणी गोवरी खरे दी करणेकामी तसेच स यनारायण,अिभषेक पुजेकरीता नारळ खरेदी करणेकामी ईिनिवदा या करणेव याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेबाबतचा ताव सादर करणेत आला होता.
यावर मा.तदथ सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० रोजीचे सभेतील िवषय .४५, िनणय .८४ अ वये
पावडर माबल मतु व यअ
ु र माबल मतु खरे दीकामीचा वतं ताव मा. तदथ (Adhoc) सिमतीसमोर सादर
करावा, असे ठरले आहे.
तरी सन-२०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता अदं ाजे खालील माणे पावडर माबल मतु खरे दी
करावी लागणार आहे-
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अ.

तपशील

पावडर मतू
नं . ३
०१ पावडर मतू
नं . ४
पावडर मतू
नं . ५

एि ल-२०१९ ते
िडसबर-२०१९
खच स याचे दर
व खच
दर
माण
पये
११८/- ---

सन-२०-२१
ची मागणी
(अदं ाजे)
(आव यकते
माणे)
१०० नग

अदं ाजे दर
पये

पैसे

१२५ ००

माण
नग

अदं ाजे खच
पये

एकूण अदं ाजे
खच पये

१२,५००/१,८१,२५०/-

१८९/- ६९०
नग
५५५/- ---

७०० नग

२०० ००

नग

१,४०,०००/-

५० नग

५७५ ००

नग

२८,७५०/-

िवभागाचा अिभ ाय – माहे एि ल २०१९ ते माहे िडसबर-२०१९ अखेर यअ
ु र माबल मतु चा मिं दर
िवभागामाफत खच झालेला नाही. यामळ
ु े चे दशनाथ ि हि हआयपी व अित ि हि हआयपी मा यवर दशनाथ
येणार अस यास आव यकते माणे यअ
ु र माबल मतु थेट खरे दी करता येईल तसेच उपरो त त यात नमदु
के ले माणे मतु .३,००,०००/- मा रकमेचे आत अस याने िविहत प दतीने दरप के मागवनु खरे दी करता
येईल, असे न मत आहे.
ताव- तरी सन २०२०-२०२१ या आिथक वषाकरीता चे दशनाथ येणारे मह वाचे, अितमह वाचे
मा यवर साईभ ताचं े स कारकामी पावडर माबलमतू या िवहीत प दतीने कोटेशन मागवनू खरे दी करणेस व
याकामी येणारे खचास तसेच यअ
ु र पावडर मतु आव यकते माणे थेट खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी
सदरह तावावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .१९४ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-मंिदर िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १६
सं थानचे भांडार िवभागासाठी टे शनरी सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा युनतम दराबाबत िनणय
होणेबाबत.
तावसं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरे दीकामी 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
मागणी
ई-िनिवदा िस ी
वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी
पाठवली जाते?
तर तसे, कोणाला पाठिवले?
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
ा त िनिवदाकारांची सं या
पा िनिवदाकारांची सं या
सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे
का ?
जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –

सं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरे दी
टेशनरी सािह य
िद. १६.०१.२०२० ते िद. २७.०१.२०२०
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ०८
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे
०८ ईमेल आय डी वर
िदनांक – १६.०१.२०२०
टेि नकल बीड – २९.०१.२०२०
कमिशयल बीड – २०.०२.२०२०
०८ (आठ)
०८ (आठ)
नमनु े मागिवलेले नाहीत.
०८ ही िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
--खालील त यात नमदु के ले माणे

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

24
Sl.No

Description of Work /
Item(s)

No.ofQ
ty

Units

RACC
A
PRINT
ERS

CLAS
SIC
STATI
ONER
S, CO.

Mital
Station
ery and
Printer
s

Mangal
murti
Enterpr
ises

HIMAL
AYA
EXIM
AND
TRADE

Vyank
atesh
Supplie
rs

LAX
MI
MA
RKE
TIN
G

1

आिखव कागद - द ते
13"x17" 70 Gsm
डबल फुल के प- संदु रम
आलेख
पेपरसाईज
11"x08" (१०० नगाचे
०१ पॅकेट)
एच.बी.पेि सल
नटराज-621
ऑिफस लॅ टीक े
हेवी
(26x37)
िनलकमल/ िमलन
कातरी (कायालयीन
काम काजाकरीता साईज
8")
टेनलेस टील- गोदरे ज
काबन पेपर- िनळा कलर
( पेटी )
210 mm x 330mm
(१०० नगाचे ०१ पॅकेट)
- कॅ मल/कोरस/ कांगा
कॅ ल यल
ु ेटर मोठे (DJ120D Plus 12
digit)- कॅ िसओ
कॅ ल यल
ु ेटर लहान OT-512 GT 12
Digit-कॅ िसओ/
िसटीझन/ ओरपॅट
खडु-कलर (१०० नगाचे
बॉ स)
ड टलेस
78 mm x 9.7 mm
dia - कोरस
खडु-पांढरे (१०० नगाचे
बॉ स)
ड टलेस
78 mm x 9.7 mm
dia - कोरस
खाक कागद पो टेज
पॅक गकरीता
80gsm 36"x44"०१ पॅकेट ५००नगाचा
खोड रबर (33mm x
17mm x 10mm) नटराज
यु टीक (Glue
Sticks)
15gmपेडेलाईट (फे हीकॉल)

700

द ते

22.50

11.50

246.50

180.00

12.32

0.00

352.
00

40

पॅकेट

46.95

69.00

84.00

36.00

71.46

0.00

44.0
0

72.80

1000

नग

3.65

3.20

3.90

2.60

3.08

0.00

3.90

3.90

25

नग

160.00

125.00

65.00

160.00

129.80

0.00

0.00

0.00

100

नग

185.00

152.00

155.00

198.00

45.43

149

94.0
0

252.00

120

पॅकेट

178.00

150.00

180.00

141.00

153.16

184.

165.
00

156.00

90

नग

569.00

420.00

390.00

475.00

584.10

105

605.
00

498.00

20

नग

163.00

200.00

130.00

125.00

129.80

350.

132.
00

156.00

300

बॉ स

56.00

74.00

74.00

36.00

55.00

35

77.0
0

54.90

500

बॉ स

43.00

50.00

48.00

36.00

41.80

28

71.5
0

39.50

5

पॅकेट

7500

3500

3920

2000

4114.88

0.00

70.0
0

0.00

150

नग

1.20

.90

2.80

2.15

1.69

3.50

1.50

2.45

25

नग

39.00

35.00

38.00

32.00

34.07

31

47.0
0

37.00

80

पॅकेट

351.00

400.00

409.00

410.00

441.32

385.

390.
00

465.00

2
3
4
5

6

7
8

9

10

11

12
13
14

झेरॉ स
पेपर- टेटमट
साईज-A-3
80Gsm
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SAMA
TA
ELEC
TRICA
LS
AND
GENE
RAL
SUPPL
IERS
0.00

25

(०१ पॅकेट ५०० नग)जे.के / पे ा/ ेडंट/TNPL

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36

टाचणी पीन 50
ॅ.पॅकेट- रोले स/कोरस/
कांगा
टेप - खाक मोठा
2"x50 िमटर- वंडर
टेप - िट को लहाण
1/2"x50 िमटर- वंडर
टेप - सफे द मोठा
2"x50 िमटर- वंडर
टोचा-लाकडी- Good
quality
ड टर-लाकडी
हेवी
अॅ ड गुड वॉलीटीओमेगा
िडंक बाटली मोठी 700
ml - कॅ मल
िडंक बाटली श सह
लहान 300 ml - कॅ मल
तारखेचे
िश के Music/पारनमी
दोरा बंडल (१० िमटरचे
०१ बंडल)- सन
पीन कुशन- ओमेगा
पेन काळा फाईन
लासीक- नटराज
पेन ाई ह 32 जी. बी.सोनी
पेन िनळा फाईन
लासीक- नटराज
पेन
लालफाईन
लासीक- नटराज
पेि सल सेल लहान AA
3DG 1.5 volts
carbon
zinc
battery- िन पो
पेपर पंिचंग मिशन
मेिडयम -(Model-DP500)- कागं ा
फाईल लॅग - ०3
कलरम ये 1"x3"x150
sheets- Music 555
फुट प ी टील 12" इलोरा-अजंता
फुल बंद पॅड मोठी
साईज/A-3िथक अॅ ड
हेवी
फॅ स रोल साईज
210mm x 216 mmMitsubhishi
माकर पेन-मोठा काळाकॅ मलीन

400

पॅकेट

18.00

16.00

13.50

14.90

14.28

25

24.0
0

0.00

150

नग

29.50

27.00

34.00

20.50

24.01

36

0.00

25.00

50

नग

10.00

15.00

12.00

6.00

6.04

31.5

0.00

8.50

200

नग

29.50

27.00

34.00

20.50

24.01

36.5

0.00

29.00

20

नग

21.40

25.00

18.00

12.00

11.68

30.00

20.0

14.00

350

नग

26.00

35.00

34.00

24.00

14.78

52.00

29.0

0.00

210

नग

117.00

54.00

110.00

94.00

49.97

71.00

105

111.00

120

नग

65.00

36.00

55.00

53.00

33.10

0.00

60

51.50

100

नग

45.00

54.00

60.00

45.00

38.94

120.00

90

45.00

200

बंडल

31.00

35.00

73.00

20.00

103.84

45.00

0.00

9.50

50

नग

38.00

36.00

39.00

32.00

26.41

60.00

0.00

34.00

50

नग

3.00

2.40

4.80

2.00

2.22

6.00

5.00

3.50

20

नग

478.00

790.00

440.00

350.00

367.33

500.00

0.00

625.00

1000

नग

3.00

2.40

4.80

2.00

2.22

6.00

6.00

3.15

150

नग

3.00

2.40

4.80

2.00

2.22

6.00

6.00

3.15

200

नग

9.50

14.00

46.00

6.00

8.80

0.00

8.00

0.00

60

नग

153.00

119.00

140.00

100.00

101.24

0.00

115.

120.00

550

नग

15.80

17.00

28.00

12.00

12.98

50.00

20.0

0.00

120

नग

18.00

15.00

24.00

11.00

18.48

30.00

28.0

24.50

50

नग

75.00

100.00

58.00

100.00

54.52

0.00

0.00

0.00

50

रोल

150.00

200.00

120.00

50.00

58.41

0.00

0.00

0.00

200

नग

18.00

16.50

17.00

10.50

12.94

30.00

18.0

15.50
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37

38

39

40
41
42
43

44

45

46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

रिज टर १ वायर
20.3x32.5cms (68
pages)सदंु रम/ लासमेट
रिज टर २ वायर
20.3x32.5cms (136
pages)सदंु रम/ लासमेट
रिज टर ३ वायर
20.3x32.5cms (184
pages)सदंु रम/ लासमेट
रिज टर ५ वायर
20.3x32.5cmsसंदु रम/ लासमेट
रबर बॅ ड लहान - िदड
इचं -लहान- नायलॉन
रमोट सेल AAA
4UT- िन पो

150

नग

32.40

49.00

44.00

35.00

51.92

25.00

23.4

47.00

200

नग

51.60

73.00

78.00

55.00

75.28

42.00

39.4

54.00

150

नग

64.80

99.00

105.00

75.00

101.24

68.00

0.00

84.00

40

नग

92.40

265.00

128.00

150.00

132.40

90.00

80.0
8

0.00

378.00

400.00

359.00

290.00

369.60

170.00

354

381.00

50

कलो

50

नग

14.00

14.00

18.00

8.00

7.70

30.00

9.00

0.00

30

पॅकेट

235.00

320.00

320.00

240.00

308.00

320.00

350

285.00

लेजर पेपर िहरवा 13" x
8" (80 GSM)
(500 paper-01 पॅकेट)

80

पॅकेट

244.00

350.00

300.00

270.00

320.32

350.00

350

299.00

लेबल
ि टकर
3.5x10cm
01
(1page16 sheet).हाईट
लेस फाईल मोठी F/s
हेवी अॅ ड गडु वॉलीटी
रजत/ योती/ ाईम
हाईट बोड - माकर पेनकॅ मल
शॉपनर- नटराज /कॅ मल
िसडी माकर पेन लाल
कलर- कॅ मल
के च पेन - मोठी
साईज१२
कलरचे
पॅकेट- कॅ मल
टॅपलर मिशन- 24/6कांगा
टॅपलर मिशन पीन
Max-10- कांगा
टॅपलर मिशन-Max10- कांगा
टॅ प पॅड बॉटल - िनळी
25 ml pack- कॅ मल
टॅ प पॅड मोठा िनळा
१५७x९६mm
(लोखडं ी
बॉडी)कॅ मिलन

52000

शीट

2.67

2.99

4.90

3.00

1.88

0.00

0.00

3.20

175

नग

34.00

35.00

28.00

19.00

35.05

80.00

39.0

0.00

200

नग

23.20

21.00

17.00

15.50

16.02

30.00

19.0

18.00

50

नग

3.50

2.75

3.00

1.90

2.28

4.00

3.00

4.90

260

नग

9.85

8.20

8.00

6.50

6.94

10.00

9.00

8.50

20

पॅकेट

24.00

23.00

24.00

16.50

18.48

36.00

19.0

21.50

50

नग

118.00

193.00

215.00

95.00

84.37

240.00

87.0

114.00

1200

पॅकेट

8.00

6.25

5.50

96.00

5.52

0.00

9.00

6.25

150

नग

48.00

33.00

35.00

27.00

28.56

0.00

169.

40.00

450

नग

21.60

19.00

21.00

16.50

17.22

35.00

25.0

21.50

100

नग

66.00

63.00

65.00

52.50

57.75

91.00

85.0

59.00

लेजर पेपर िहरवा 11" x
8"
(80
GSM)
(500 paper-01 पॅकेट)
जे.के / पे ा/ ेडंट/TNPL

जे.के / पे ा/ ेडंट/TNPL
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56

57
58
59

60

61
62

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

२०
२१
२२

सटॅ् प पॅड मोठा- लाल
१५७x९६
mm
(लोखंडी
बॉडी)कॅ मिलन
टॅ प पॅड लहान- िनळा
11x7c.m.
लोखंडी बॉडी- कॅ मिलन
टे लर पीन - २३/१५कांगा
हजेरी म टर मिहना दोन
वायर
फुल
साईज/20.3x32.5cms
संदु रम/ लासमेट/जागृती
हजेरी म टर मिहना एक
वायर फुल साईज/
20.3x32.5cmsसंदु रम/ लासमेट/जागृती
हायलायटर पेन िपवळा
कलर- कॅ मिलन
हाईटनर पेन (07 ml)कॅ मल/सेलो

2

नग

66.00

68.00

65.00

52.50

57.75

91.00

105.

59.00

80

नग

29.00

40.00

44.00

22.50

37.12

48.00

97.0

39.00

40

पॅकेट

47.00

40.00

46.00

35.00

40.24

0.00

39.0

42.00

50

नग

140.00

118.00

248.00

130.00

116.82

165.00

0.00

150.00

35

नग

80.00

59.00

224.00

65.00

62.30

100.00

0.00

82.00

150

नग

18.00

16.00

15.00

11.50

12.32

30.00

16.0

13.50

150

नग

23.50

20.00

17.00

14.90

16.37

30.00

22.0

18.50

यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर – --मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल - --स याची िश लक ि थती
--मागील खरे दी दर
---मागील परु वठादार
---स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
वरील अ.नं १२ म ये नमदु के ले आहेत.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे. मंगलमतु एंटर ायजेस, अ.नगर, मे. िमतल टेशनरी &
ि ंटस, मंबु ई, मे. िहमालया एि जम & ेड, रायगड, मे. ल मी
एंटर ायजेस, नािसक,मे. यंकटेश स लायस, औरंगाबाद, मे.
राका ि टं स, निसक मे. समता इले ीक & जनरल स लायस,
राहाता आिण मे. लािसक टेशनस कंपनी, मबंु ई
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर होय
कर यात आला आहे का ?
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर
मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी
कर यात आला अस यास उपि थतांची नावे.
अिधकारी, मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी,
.अिध क, खरे दी
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
-----------२३. संि टीप ( ताव)- सं थानचे भांडार िवभागासाठी टेशनरी सािह य खरे दीसाठी ऑनलाईन
ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. याची मदु त िद. २७.०१.२०२० रोजी सपं लेली होती. या
ई-िनिवदेत ०८ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. िद. २९.०१.२०२०रोजी या िनिवदेचे तांि क बीड उघड यात
आले आहेत. याम ये सव ०८ िनिवदाकार तांि क या पा ठरले होते. यामळ
ु े एकुण ८ िनिवदाधारकां या
कमिशअल िनिवदा िद. २०.०२.२०२० रोजीचे मा. खरे दी सिमती सभेत उघड यात आ या आहेत. याम ये मे.
मगं लमतु एटं र ायजेस, अ.नगर, मे. िमतल टेशनरी & ि टं स, मबंु ई, मे. िहमालया एि जम & ेड, रायगड, मे.
ल मी एटं र ायजेस, नािसक, मे. राका ि टं स, निसक, मे. लािसक टेशनस कंपनी, मबंु ई मे. समता इले ीक &
जनरल स लायस, राहाता आिण मे. यक
ं टेश स लायस, औरंगाबाद यांचे दर वर itemwise गडद व अधोरे िखत
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के ले माणे यनु तम आहेत. याचं श
े ी यांनी िनिवदेत िदले या यनु तम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन अिं तम
िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .१९५ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १७
सन २०२०-२०२१ करीता भाजीपाला खरेदी युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
तावसं थानचे सादालय िवभागाकरीता वािषक भाजीपाला खरे दीकामी 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
वािषक भाजीपाला खरेदी..
मागणी
िविवध कारचा भाजीपाला
ई-िनिवदा िस ी
३१.०१.२०२० ते १७.०२.२०२०
वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, ई-मेल व परु वठाधारकानं ा
पाठवली जाते?
दरु वनी दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले?
सं थानकडे उपल ध असले या ०८ ई-मेल आय डी वर
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िदनांक – ३१.०१.२०२०
टेि नकल बीड – २०.०२.२०२०
कमिशयल बीड – ०२.०३.२०२०
ा त िनिवदाकारांची सं या
०५ (पाच)
पा िनिवदाकारांची सं या
०५ (पाच)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागणी के लेले नाहीत.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे होय.
का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
नमनु े मागणी के लेले नाहीत.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर – एि ल २०२० ते जुन-२०२०

Sl.
No

Description of
Work / Item(s)

1.00 बटाटा - इदं ोर, चागं या
ितचा मोठा
2.00 कांदा - चांग या ितचा,
मोठा
3.00 लसणु - चांग या ितचा
मोठा वाळलेला, गावरान
4.00 िहरवी िमरची - लवंगी
(गावरान)
5.00 वांगी -चांग या ितची,
गावरान
6.00 टोमॅटो - चांग या ितचा,
मोठा
7.00
कोिथबं ीर -चागं या
ितची, गावरान

No.of
Qty

95000.
00
57500.
00
8500.
00
11000.
00
27500.
00
12500.
00
1800.
00

SAN
Salunke JAY
Trading MO
Compan HAN
y
GOR
E

NASHIK
AGRO
FARMER
PRODUCER
COMPANY
PRIVATE
LIMITED

Jai
Yogeshwar
and
Company

35.00

24.00

0.00

16.20

17.96

17.90

22.00

22.50 14.75

14.75

190.00

80.00

0.00

60.66

53.00

39.00

64.00

0.00

25.00

28.50

19.00

18.00

23.07 13.25

15.95

19.00

16.00

19.99 11.70

17.75

149.00

75.00

47.07 30.20

39.00

TIRUPA
TI
Uni VEGET
ts
ABLE
COMPA
NY
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
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8.00

37500.
00
9.00 भोपळा - चागं या
50000.
ितचा
00
10. डागं र - चागं या
30000.
00
ितचे,मोठे
00
11.
7500.
पालक - चांग या ितचा
00
00
12. कढीप ता -चागं या
1300.
00
ितचा
00
13.
िलंबु -चांग या ितचे
100.00
00
14. िसमला िमरची -चागं या 12500.
00
ितची
00
15. आ क -चांग या ितचे, 1250.
00 गावरान
00
16. गाजर -चांग या ितचे ,
250.00
00 गावरान
17. आळुपाने -चागं या
500.00
00
ितचे , गावरान
18. शेवगा शगा-चागं या
125.00
00
ित या , गावरान
19. मेथी भाजी -चागं या
50.00
00
ितची , गावरान
20. काकडी -चांग या ितची
300.00
00 , गावरान
21. भडी - चागं या ितची ,
100.00
00 गावरान
22. रताळे -चांग या ितचे ,
35.00
00 गावरान
23.
बीट -चागं या ितचे
6.00
00
24.
5000.
लावर -चांग या ितचा
00
00
25.
त डले - चांग या ितचे 25.00
00
26.
गवार शगा - गावरान
10.00
00
27.
2500.
दोडके - चांग या तीचे
00
00
कोबी - चांग या ितचा

िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो

13.50

9.07

13.00

9.75

10.99 10.65

10.75

11.00

9.75

0.00

11.80

12.75

14.00

18.00

0.00

12.35

11.25

21.00

65.00

0.00

30.00

45.00

60.00

150.00

0.00

45.00

80.00

27.00

44.00

20.07 21.85

22.75

55.00

65.00

0.00

55.60

29.75

70.00

75.00

0.00

22.60

45.00

60.00

100.00

0.00

65.00

100.00

100.00

150.00

0.00

60.50

100.00

20.00

150.00

0.00

24.50

50.00

50.00

100.00

0.00

21.50

30.00

60.00

100.00

0.00

48.00

40.00

60.00

100.00

0.00

54.00

90.00

60.00

100.00

0.00

19.00

50.00

35.00

36.50

27.00 17.75

25.00

60.00

100.00

0.00

34.00

50.00

60.00

100.00

0.00

78.00

90.00

50.00

36.50

0.00

45.00

35.00

NASHIK
AGRO
FARMER
PRODUCER
COMPANY
PRIVATE
LIMITED

Jai
Yogeshwar
and
Company

जुलै २०२० ते स टबर-२०२०

Sl.
No

Description
of No.of
Work / Item(s)
Qty

TIRUPA
TI
Uni VEGET
ts
ABLE
COMPA
NY
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SANJ
Salunke AY
Trading MOH
Compan AN
y
GOR
E

9.50

8.70

11.00

30

1.
00
2.
00
3.
00
4.
00
5.
00
6.
00
7.
00
8.
00
9.
00
10.
00
11.
00
12.
00
13.
00
14.
00
15.
00
16.
00
17.
00
18.
00
19.
00
20.
00
21.
00
22.
00
23.
00
24.
00
25.

बटाटा - इदं ोर, चागं या
ितचा मोठा
कांदा - चांग या ितचा,
मोठा
लसणु - चांग या ितचा
मोठा वाळलेला, गावरान
िहरवी िमरची - लवंगी
(गावरान)
वांगी -चांग या ितची,
गावरान
टोमॅटो - चागं या ितचा,
मोठा
कोिथबं ीर -चागं या
ितची, गावरान

95000.
00
57500.
00
8500.0
0
11000.
00
27500.
00
12500.
00
1800.0
0
37500.
कोबी - चागं या ितचा
00
भोपळा - चागं या
50000.
ितचा
00
डागं र-चागं या
30000.
ितचे,मोठे
00
7500.0
पालक - चागं या ितचा
0
कढीप ता -चागं या
1300.0
ितचा
0
िलंबु -चांग या ितचे

100.00

िसमला िमरची -चागं या
ितची
आ क -चांग या ितचे,
गावरान
गाजर -चांग या ितचे ,
गावरान
आळुपाने -चागं या
ितचे , गावरान
शेवगा शगा-चागं या
ित या , गावरान
मेथी भाजी -चागं या
ितची , गावरान
काकडी -चांग या ितची
, गावरान
भडी - चांग या ितची ,
गावरान

12500.
00
1250.0
0

बीट -चांग या ितचे

6.00

250.00
500.00
125.00
50.00
300.00
100.00

लावर -चांग या ितचा

5000.
00

त डले - चागं या ितचे

25.00

गवार शगा - गावरान

10.00

िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक

35.00

25.00

0.00

18.56

19.00

23.00

24.00

23.70

20.60

19.75

170.00

82.00

0.00

72.63

90.00

38.00

49.50

0.00

36.42

23.50

29.00

29.50

27.00

19.95

35.00

25.00

27.00

22.50

12.80

18.50

150.00

70.00

47.00

38.00

55.00

22.00

22.00

10.97

11.70

10.75

24.00

14.50

17.00

14.50

14.75

19.00

14.50

0.00

12.55

10.75

14.50

16.50

0.00

15.95

25.00

21.00

65.00

0.00

90.00

23.75

100.00

100.00

0.00

49.00

40.00

27.50

34.00

24.47

27.90

23.00

74.00

100.00

0.00

59.60

29.50

80.00

100.00

0.00

27.30

55.00

90.00

150.00

0.00

78.00

150.00

110.00

150.00

0.00

78.00

75.00

30.00

150.00

0.00

42.50

50.00

60.00

100.00

0.00

22.53

45.00

70.00

100.00

0.00

49.50

45.00

70.00

100.00

0.00

21.25

50.00

70.00

44.50

30.00

23.45

35.00

70.00

100.00

0.00

45.00

50.00

70.00

150.00

0.00

78.00

50.00
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00
26.
00

दोडके - चांग या तीचे

2500.
00

लो
िक
लो

65.00

29.00

SANJ
Salunke AY
Trading MOH
Compan AN
y
GOR
E

NASHIK
AGRO
FARMER
PRODUCER
COMPANY
PRIVATE
LIMITED

Jai
Yogeshwa
r
and
Company

35.00

25.00

0.00

19.20

21.00

32.00

27.00

30.00

21.60

22.75

180.00

115.00

0.00

85.75

99.10

24.00

33.50

0.00

28.32

22.50

20.00

18.00

30.17

14.75

16.75

18.00

22.00

23.50

16.70

19.50

49.00

49.50

37.00

32.55

29.50

12.50

16.00

12.77

8.40

12.75

18.00

16.50

13.77

11.20

14.75

10.50

16.50

0.00

12.25

8.75

11.00

16.50

0.00

10.85

11.50

21.00

65.00

0.00

95.00

23.75

90.00

150.00

0.00

45.00

50.00

24.00

34.50

19.47

23.95

17.75

68.00

75.00

0.00

56.00

29.50

90.00

75.00

0.00

24.60

50.00

100.00

100.00

0.00

69.00

150.00

120.00

150.00

0.00

55.60

125.00

60.00

39.00

0.00

ऑ टोबर २०२० ते िडसबर-२०२०

Sl.
No

Description
of No.of
Work / Item(s)
Qty

1.
00
2.
00

बटाटा - इदं ोर, चागं या
ितचा मोठा
कांदा - चांग या ितचा,
मोठा
लसणु - चांग या ितचा
, मोठा वाळलेला,
गावरान
िहरवी िमरची - लवंगी
(गावरान)
वांगी -चांग या ितची,
गावरान
टोमॅटो - चांग या ितचा,
मोठा
कोिथबं ीर -चागं या
ितची, गावरान

3.
00
4.
00
5.
00
6.
00
7.
00
8.
00
9.
00
10.
00
11.
00
12.
00
13.
00
14.
00
15.
00
16.
00
17.
00
18.
00

95000.
00
57500.
00

TIRUPA
TI
Uni VEGET
ts
ABLE
COMPA
NY
िक
लो
िक
लो

8500.0 िक
0
लो

11000.
00
27500.
00
12500.
00
1800.0
0
37500.
कोबी - चांग या ितचा
00
भोपळा - चागं या
50000.
ितचा
00
डागं र - चागं या
30000.
ितचे,मोठे
00
7500.0
पालक - चांग या ितचा
0
कढीप ता -चागं या
1300.0
ितचा
0
िलंबु -चांग या ितचे

100.00

िसमला िमरची -चागं या
ितची
आ क -चागं या ितचे,
गावरान
गाजर -चांग या ितचे ,
गावरान
आळुपाने -चागं या
ितचे , गावरान
शेवगा शगा-चागं या
ित या , गावरान

12500.
00
1250.0
0
250.00
1500.0
0
125.00

िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
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19.
00
20.
00
21.
00
22.
00
23.
00
24.
00
25.
00
26.
00
27.
00

मेथी भाजी -चागं या
ितची , गावरान
काकडी -चांग या ितची
, गावरान
भडी - चांग या ितची ,
गावरान
रताळे -चांग या ितचे ,
गावरान
बीट -चांग या ितचे

250.00
300.00
200.00
35.00
7.00

लावर -चांग या ितचा

5000.0
0

त डले - चांग या ितचे

25.00

गवार शगा - गावरान

20.00

दोडके - चांग या तीचे

2500.0
0

िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो

40.00

150.00

0.00

38.30

45.00

70.00

100.00

0.00

17.95

45.00

80.00

100.00

0.00

44.70

45.00

80.00

100.00

0.00

49.90

55.00

80.00

100.00

0.00

24.30

50.00

24.00

44.50

27.00

16.75

28.00

80.00

100.00

0.00

48.90

50.00

80.00

100.00

0.00

79.20

90.00

70.00

44.50

0.00

59.00

35.00

जानेवारी २०२१ ते माच-२०२१

Sl.
No

Description
of No.of
Work / Item(s)
Qty

1.
00
2.
00

बटाटा - इदं ोर, चागं या
ितचा मोठा
कांदा - चांग या ितचा,
मोठा
लसणु - चांग या ितचा
, मोठा वाळलेला,
गावरान
िहरवी िमरची - लवंगी
(गावरान)
वांगी -चांग या ितची,
गावरान
टोमॅटो - चांग या ितचे,
मोठा
कोिथबं ीर -चागं या
ितची, गावरान

3.
00
4.
00
5.
00
6.
00
7.
00
8.
00
9.
00
10.
00

कोबी - चागं या ितचा
भोपळा ितचा

चागं या

डागं र - चागं या
ितचे,मोठे

95000.
00
57500.
00

िक
लो
िक
लो

9500.0 िक
0
लो
12000.
00
27500.
00
12500.
00
2100.0
0
37500.
00
50000.
00

Salun
ke
Tradi
ng
Comp
any

SANJA
Y
MOHA
N
GORE

NASHIK
AGRO
FARMER
PRODUCER
COMPANY
PRIVATE
LIMITED

Jai
Yogeshwa
r
and
Company

35.00

25.00

0.00

18.60

13.51

21.00

22.00

27.00

17.90

19.75

85.00

115.00 0.00

70.45

51.51

33.00

44.50

0.00

26.52

34.50

18.50

16.50

20.00

14.20

16.25

15.00

16.50

13.17

15.30

13.25

34.00

75.00

37.00

28.42

29.99

11.00

14.50

9.70

8.65

7.75

12.00

13.70

11.07

18.20

8.75

11.00

13.70

0.00

13.55

18.75

TIRUPA
TI
Uni VEGETA
ts
BLE
COMPA
NY

िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
30000.
लो
00
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11.
00
12.
00
13.
00
14.
00
15.
00
16.
00
17.
00
18.
00
19.
00
20.
00
21.
00
22.
00
23.
00
24.
00
25.
00
26.
00
27.
00

१३
१४
१५
१६
१७

१८
१९
२०
२१

कढीप ता -चागं या
ितचा

7500.0
0
1600.0
0

िलबं ु -चागं या ितचे

100.00

िसमला िमरची -चागं या
ितची
आ क -चांग या ितचे,
गावरान
गाजर -चागं या ितचे ,
गावरान
आळुपाने -चागं या
ितचे , गावरान
शेवगा शगा-चागं या
ित या , गावरान
मेथी भाजी -चागं या
ितची , गावरान
काकडी -चांग या ितची
, गावरान
भडी - चागं या ितची ,
गावरान
रताळे -चांग या ितचे ,
गावरान

12500.
00
1250.0
0

बीट -चांग या ितचे

6.00

पालक - चांग या ितचा

250.00
500.00
125.00
50.00
300.00
100.00
30.00

लावर -चांग या ितचा

5000.0
0

त डले - चांग या ितचे

25.00

गवार शगा - गावरान

10.00

दोडके - चांग या तीचे

2500.0
0

िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो
िक
लो

11.90

16.50

0.00

9.45

11.99

21.00

65.00

0.00

95.55

23.50

50.00

150.00 0.00

54.00

50.00

26.00

38.50

20.99

22.60

22.50

49.00

75.00

0.00

49.00

29.50

100.00

75.00

0.00

16.70

50.00

90.00

100.00 0.00

78.00

150.00

130.00

150.00 0.00

69.00

80.00

50.00

150.00 0.00

35.40

45.00

80.00

100.00 0.00

16.50

45.00

90.00

100.00 0.00

41.55

45.00

90.00

100.00 0.00

49.00

55.00

90.00

100.00 0.00

16.45

55.00

22.00

28.50

15.50

30.00

90.00

100.00 0.00

59.00

50.00

90.00

100.00 0.00

89.00

90.00

80.00

34.50

48.00

34.50

यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार

22.07

0.00

मे.जय योगे वर अॅ ड कंपनी, राहाता, ित पती हेिजटेबल कंपनी,
राहाता, गृहल मी मिहला औदयोिगक सहकारी सं था िल., नािशक ,
संजय मोहन गोरे , िस नर, साई हचस, औरंगाबाद, साळंुके ेिडंग कंपनी,
पणु ,े जय म हार ेिडंग कंपनी, राहाता
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
वर अ.न.ं १२ म ये नमदू के ले माणे.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
वर अ.न.ं १२ म ये अधोरिखत के लेले ५ िनिवदाधारक
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात होय.
आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा. उपमु य कायकारी अिधकारी,
आला अस यास उपि थतांची नावे.
मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरे दी
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२२
२३
२४

घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील -----मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
. -. -. --िवभागाने वािषक भाजीपाला खरे दीसाठी मंजरु ी घेतलेली अदं ाजे र कम .२,२४,००,०००/-

२५. संि टीप–( ताव) ी साई सादालय िवभागाचे मागणी माणे वािषक भाजीपाला मागणीसाठी ई-िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. सदर ई-िनिवदेम ये ०५ (पाच) िनिवदाधारकानं ी भाग घेतला होता. याकामी तािं क
िनिवदेम ये पा ठरले या ०५ (पाच) िनिवदाधारकां या कमिशअल िनिवदा िद.०२.०३.२०२० रोजी उघड यात
आ या आहेत. याम ये वर अ.न.ं १२ म ये अधोरेिखत के लेले ५ िनिवदाधारक यांचे दर ती िकलोसाठी आयटेम
वाईज यनु तम आहेत.
तरी वर अ.न.ं १२ म ये अधोरेिखत के लेले ५ िनिवदाधारक यानं ी िनिवदेत िदले या आयटेम वाईज
यनु तम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सिवनय
सादर.
िनणय .१९६
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक यांचेशी मा.मु य
कायकारी अिधकारी यांनी दर कमी करणेबाबत चचा वाटाघाटी क न िनणय घे यात यावा, असे ठरले.
यानुसार सबं धीत पाचही िन नतम िनिवदाधारकांशी िनिवदेतील देऊ केलेले दर कमी
करणेबाबत दुर वनी दारे चचा के ली असता उपरो पाचही िन नतम िनिवदाधारकांनी दर कमी करणेस
असमथता दशिवली तसेच ई-िनिवदेम ये नमुद केलेले दर अंितम अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ करीता भाजीपाला खरे दीकामी खालील माणे
िन नतम दरधारक यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यास मा यता दे यात
आली.
TIRUPATI VEGETABLE COMPANY, RAHATA
एि ल ते जून २०२०
अ.नं तपिशल
मागणी प रमाण िनिवदेतील दर
1 कढीप ता -चांग या ितचा
1300
िकलो
21.00
2 आळुपाने -चांग या ितचे ,
500
िकलो
60.00
गावरान
3 मेथी भाजी -चांग या ितची ,
50
िकलो
20.00
गावरान
4 गवार शगा - गावरान
10
िकलो
60.00
जुलै ते स टबर २०२०
अ.नं तपिशल
मागणी प रमाण िनिवदेतील दर
1 पालक - चांग या ितचा
7500
िकलो
14.50
2 कढीप ता -चांग या ितचा
1300
िकलो
21.00
3 मेथी भाजी -चांग या ितची ,
50
िकलो
30.00
गावरान
ऑ टोबर ते िडसबर २०२०
अ.नं तपिशल
मागणी प रमाण िनिवदेतील दर
1
कढीप ता -चांग या ितचा
1300
िकलो
21.00
जानेवारी ते माच २०२१
अ.नं तपिशल
मागणी प रमाण िनिवदेतील दर
1
डांगर - चांग या ितचे, मोठे
30000 िकलो
11.00
2
कढीप ता -चांग या ितचा
1600
िकलो
21.00
3
िलंबु -चांग या ितचे
50
िकलो
50.00
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अ.नं
१
२
अ.नं
१
अ.नं
१

अ.नं
1
अ.नं
1
2

SALUNKE TRADING COMPANY, PUNE
एि ल ते जून २०२०
तपिशल
मागणी प रमाण
भोपळा - चांग या ितचा
50000 िकलो
डांगर - चांग या ितचे, मोठे 30000 िकलो
जुलै ते स टबर २०२०
तपिशल
मागणी प रमाण
भोपळा - चांग या ितचा
25000 िकलो
जानेवारी ते माच २०२१
तपिशल
मागणी प रमाण
दोडके - चांग या तीचे
1250
िकलो
SANJAY MOHAN GORE, SINNAR
एि ल ते जून २०२०
तपिशल
मागणी
िसमला िमरची -चांग या ितची 12500
जानेवारी ते माच २०२१
तपिशल
मागणी
टोमॅटो - चांग या ितचे, मोठा
12500
िसमला िमरची -चांग या ितची 12500

िनिवदेतील दर
9.75
9.75
िनिवदेतील दर
14.50
िनिवदेतील दर
34.50

प रमाण
िकलो

िनिवदेतील दर
20.07

प रमाण
िकलो
िकलो

िनिवदेतील दर
13.17
20.99

NASHIK AGRO FARMER PRODUCER COMPANY PRIVATE
LIMITED, SINNAR
एि ल ते जून २०२०
अ.नं तपिशल
मागणी प रमाण िनिवदेतील दर
१
बटाटा - इदं ोर, चांग या ितचा मोठा 95000 िकलो 16.20
२
कांदा - चांग या ितचा, मोठा
28750 िकलो 14.75
३
िहरवी िमरची - लवगं ी (गावरान)
11000 िकलो 25.00
४
वांगी -चांग या ितची, गावरान
27500 िकलो 13.25
५
टोमॅटो - चांग या ितचा, मोठा
12500 िकलो 11.70
६
कोिथंबीर -चांग या ितची, गावरान
1800
िकलो 30.20
७
िलंबु -चांग या ितचे
100
िकलो 45.00
८
गाजर -चांग या ितचे , गावरान
250
िकलो 22.60
९
शेवगा शगा-चांग या ित या , गावरान 125
िकलो 60.50
१० काकडी -चांग या ितची , गावरान
300
िकलो 21.50
११ रताळे -चांग या ितचे , गावरान
35
िकलो 54.00
१२ बीट -चांग या ितचे
6
िकलो 19.00
१३
लावर -चांग या ितचा
5000
िकलो 17.75
१४ त डले - चांग या ितचे
25
िकलो 34.00
जुलै ते स टबर २०२०
अ.नं तपिशल
मागणी प रमाण िनिवदेतील दर
१
बटाटा - इदं ोर, चांग या ितचा मोठा 95000 िकलो 18.56
२
लसुण - चांग या ितचा , मोठा
8500
िकलो 72.63
वाळलेला, गावरान
३
वांगी -चांग या ितची, गावरान
27500 िकलो 19.95
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४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

टोमॅटो - चांग या ितचा, मोठा
12500
कोिथबं ीर -चांग या ितची, गावरान
1800
भोपळा - चागं या ितचा
25000
गाजर -चांग या ितचे , गावरान
250
आळुपाने -चांग या ितचे , गावरान
500
काकडी -चांग या ितची , गावरान
300
बीट -चांग या ितचे
6
लावर -चांग या ितचा
5000
त डले - चांग या ितचे
25
ऑ ट बर ते िडसबर २०२०
अ.नं तपिशल
मागणी
१
बटाटा - इदं ोर, चांग या ितचा मोठा 95000
२
कांदा - चांग या ितचा, मोठा
57500
३
लसुण - चांग या ितचा , मोठा
8500
वाळलेला, गावरान
४
वांगी -चांग या ितची, गावरान
27500
५
टोमॅटो - चांग या ितचा, मोठा
12500
६
कोबी - चांग या ितचा
37500
७
भोपळा - चागं या ितचा
50000
८
पालक - चांग या ितचा
7500
९
िलंबु -चांग या ितचे
100
१० गाजर -चांग या ितचे , गावरान
250
११ आळुपाने -चांग या ितचे , गावरान
1500
१२ शेवगा शगा-चांग या ित या, गावरान 125
१३ मेथी भाजी -चांग या ितची , गावरान 250
१४ काकडी -चांग या ितची , गावरान
300
१५ भडी - चांग या ितची , गावरान
200
१६ रताळे -चांग या ितचे , गावरान
35
१७ बीट -चांग या ितचे
7
१८
लावर -चांग या ितचा
5000
१९ त डले - चांग या ितचे
25
२० गवार शगा - गावरान
20
जानेवारी ते माच २०२१
अ.नं तपिशल
मागणी
१
कांदा - चांग या ितचा, मोठा
57500
२
िहरवी िमरची - लवगं ी (गावरान)
12000
३
वांगी -चांग या ितची, गावरान
27500
४
कोिथबं ीर -चांग या ितची, गावरान
2100
५
पालक - चांग या ितचा
7500
६
गाजर -चांग या ितचे , गावरान
250
७
आळुपाने -चांग या ितचे , गावरान
500
८
शेवगा शगा-चांग या ित या , गावरान 125
९
मेथी भाजी -चांग या ितची , गावरान 50
१० काकडी -चांग या ितची , गावरान
300
११ भडी - चांग या ितची , गावरान
100
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िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

12.80
38.00
14.50
27.30
78.00
22.53
21.25
23.45
45.00

प रमाण
िकलो
िकलो
िकलो

िनिवदेतील दर
19.20
21.60
85.75

िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

14.75
16.70
8.40
11.20
10.85
45.00
24.60
69.00
55.60
38.30
17.95
44.70
49.90
24.30
16.75
48.90
79.20

प रमाण
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

िनिवदेतील दर
17.90
26.52
14.20
28.42
9.45
16.70
78.00
69.00
35.40
16.50
41.55
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१२
१३
१४
१५

रताळे -चांग या ितचे , गावरान
बीट -चांग या ितचे
लावर -चांग या ितचा
गवार शगा- गावरान

30
6
5000
10

िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

49.00
16.45
15.50
89.00

JAY YOGESWAR AND COMPANY, RAHATA
अ.नं
1
2
3
4
5
6
7
अ.नं
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
अ.नं
1
2
3
4
5
6
अ.नं
1
2
3

एि ल ते जून २०२०
तपिशल
मागणी
कांदा - चांग या ितचा, मोठा
28750
लसुण - चांग या ितचा , मोठा
8500
वाळलेला, गावरान
कोबी - चांग या ितचा
37500
पालक - चांग या ितचा
7500
आ क -चांग या ितचे, गावरान
1250
भडी - चांग या ितची , गावरान
100
दोडके - चांग या तीचे
2500
जुलै ते स टबर २०२०
तपिशल
मागणी
कांदा - चांग या ितचा, मोठा
57500
िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान)
11000
कोबी - चांग या ितचा
37500
डांगर - चांग या ितचे,मोठे
30000
िलंबु -चांग या ितचे
100
िसमला िमरची -चांग या ितची
12500
आ क -चांग या ितचे, गावरान
1250
शेवगा शगा-चांग या ित या ,
125
गावरान
भडी - चांग या ितची , गावरान
100
गवार शगा - गावरान
10
दोडके - चांग या तीचे
2500
ऑ टोबर ते िडसबर २०२०
तपिशल
मागणी
िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान)
11000
कोिथंबीर -चांग या ितची, गावरान 1800
डांगर - चांग या ितचे,मोठे
30000
िसमला िमरची -चांग या ितची
12500
आ क -चांग या ितचे, गावरान
1250
दोडके - चांग या तीचे
2500
जानेवारी ते माच २०२१
तपिशल
मागणी
बटाटा - इदं ोर, चांग या ितचा मोठा 95000
लसुण - चांग या ितचा , मोठा
9500
वाळलेला, गावरान
कोबी - चांग या ितचा
37500
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प रमाण िनिवदेतील दर
िकलो 14.75
िकलो 53.00
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

8.70
11.25
29.75
40.00
35.00

प रमाण
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

िनिवदेतील दर
19.75
23.50
10.75
10.75
40.00
23.00
29.50
75.00

िकलो
िकलो
िकलो

45.00
50.00
29.00

प रमाण
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

िनिवदेतील दर
22.50
29.50
8.75
17.75
29.50
35.00

प रमाण िनिवदेतील दर
िकलो 13.51
िकलो 51.51
िकलो

7.75
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4
5
6
7
8

भोपळा - चांग या ितचा
िलबं ु -चांग या ितचे
आ क -चांग या ितचे, गावरान
त डले - चांग या ितचे
दोडके - चांग या तीचे

8.75
50.00
29.50
50.00
34.50
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १८
सं थानचे िव ुत िवभागासाठी िव ुत सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदेत ा युनतम दराबाबत िनणय
होणेबाबत.
तावसं थानचे सं थानचे िव तु िवभागासाठी िव तु सािह य खरे दीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात
आली होती. याचा तपशील खालील माणे :०१ खरे दी करावयाचे सािह य/व तुचा तपिशल
सं थानचे िव तु िवभागासाठी िव तु सािह य खरे दी
०२ मागणी
िव तु सािह य
०३ ई-िनिवदा िस ी
िद. १३.०१.२०२० ते िद. २१.०१.२०२०
०४ वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ०६
पाठवली जाते?
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले?
०६ ईमेल आय डी वर
०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िदनांक – १३.०१.२०२०
टेि नकल बीड – २७.०१.२०२०
कमिशयल बीड – २०.०२.२०२०
०७ ा त िनिवदाकारांची सं या
०७ (सात)
०८ पा िनिवदाकारांची सं या
०७ (सात)
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिवलेले नाहीत.
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे ०७ ही िनिवदाधारकांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
का ?
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
--१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
खालील त यात नमदु के ले माणे
Sl.
No

Description of Item(s)

No.of
Qty

Union
Trading

m/s
laxmi
enterprise
s

1

SINGLE PHASE
ENERGY METER,
Size-230 VOLT,520AMP,
Company-L&T,
Type-EM-101 B
PEDESTAL FAN,
Size - 750 MM,
Company-CROMPTON/
ALMONARD/ HAVELLS/
BAJAJ
Type-AC750PED - 1
LED BULB,
Size-40 WATT,
Company-PHILIPS/
SYSKA/ JAQUAR/
HAVELLS/ LUKER
LED BULB
Size - 50 WATT,
Company-PHILIPS/
SYSKA/ JAQUAR/
HAVELLS/ LUKER

50

1070.00

50

2

3

4

50000
50
1250
25
1250

िकलो
िकलो
िकलो
िकलो
िकलो

GANDHI
BROTH
ERS

swapnil
enterprise
s

909.00

JADH
AV
ELEC
TRICA
LS
942.00

1050.00

HIMAL
AYA
EXIM
AND
TRADE
1130.56

SAMATA
ELECTRICA
LS AND
GENERAL
SUPPLIERS
1121.00

1291.00

8980.00

7349.00

9840.0

11664.0

7200.00

8220.09

8400.00

500

628.00

612.00

529.00

765.00

625.00

498.23

525.00

300

796.00

739.00

661.00

965.00

725.00

603.05

699.00

१३ यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर – --१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल - ---१५ स याची िश लक ि थती
---
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१६
१७
१८
१९

मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव

------वरील अ.नं १२ म ये नमदु के ले आहेत.
मे. िहमालया एि जम & ेड, रायगड, मे. ल मी एंटर ायजेस,
नािसक आिण मे. वपनील एटं र ायजेस, नािसक
२० सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर - होय
कर यात आला आहे का ?
२१ सदर खरेदीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा. उप मु य कायकारी
कर यात आला अस यास उपि थताचं ी नावे.
अिधकारी, मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी,
.अिध क, खरे दी
२२ मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
-----------२३. संि टीप ( ताव)- सं थानचे िव तु िवभागासाठी सािह य खरे दीसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या
राबिव यात आलेली होती. याची मदु त िद.२१.०१.२०२० रोजी सपं लेली होती. या ई-िनिवदेत ०७
िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. िद.२७.०१.२०२० रोजी या िनिवदेचे तांि क बीड उघड यात आले आहेत.
याम ये सव ०७ िनिवदाकार तांि क या पा ठरले होते. यामळ
् कमिशअल
ु े एकुण ०७ िनिवदाधारकांचया
िनिवदा िद.२०.०२.२०२० रोजीचे मा. खरे दी सिमती सभेत उघड यात आ या आहेत. याम ये मे.िहमालया
एि जम & ेड, रायगड, मे. ल मी एंटर ायजेस, नािसक आिण मे. वपनील एंटर ायजेस यांचे दर वर
itemwise गडद व अधोरे िखत के ले माणे यनु तम आहेत. यांचेशी यांनी िनिवदेत िदले या यनु तम दरांबाबत
चचा वाटाघाटी होऊन अिं तम िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad- hoc) सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .१९७ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं १९
मे.अिमतकुमार े ड ग कंपनी, बाश यांचेकडील खा तेलाचा पुरवठा कर यास असमथता
दशिव यामुळे सं थानचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी िदवाणी दावा दाखल करणेबाबत.
तावभांडार िवभागाने लाडू िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व अनषु ंिगक
सािह य र कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २ अ वये मा यता घेतलेली आहे. सदर ताव
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरे दी िवभागाकडे दे यात आला होता. यानसु ार खरे दी िवभागाने सादालय, लाडू
िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषु ंिगक सािह य खरे दीकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव या हो या. याम ये खादय
तेलाचा समावेश होता. खादय तेला या ई-िनिवदा ४ वाटरसाठी ४ ट यांम ये वतं दरासं ाठी मागिव यात
आ या हो या.
खादय तेल खरे दी या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी उघड यात आ या
हो या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता सु झा यामळ
ु े याबाबतची
पढु ील नमनू े िनवडणे, कमिशअल बीड उघडणे, चचा-वाटाघाटी करणे व मा. यव थापन सिमतीची अिं तम
मा यता घेणे वगैरे कायवाही आचारसिं हता सपं लेनतं र करणेचे ठरले होते. यास अनसु न तािं क िनिवदेम ये पा
ठरले या िनिवदाधारकानं ी सादर के लेले खादयतेलाचे नमनु े त ाक
ं डून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड यात
आले आहेत. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत कमिशअल बीड उघड यात आले होते.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांना हरबरा दाळ व खादय तेलाम ये यांचे दर यनू तम अस याचे
व मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणेसाठी उपि थत राहणेबाबत
यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू वनीवर कळिव यात आले होते.
यानंतर मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांनी िद.५/६/२०१९ रोजी सायंकाळी खालील माणे ईमेल पाठिवला होता.

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

40

We had participated in the captioned tender process. It is learnt that we are L1 in
the abovementioned Tender for Edible Oil.
However, after going through the commercial bids of other bidders, we realized
that inadvertently while calculathing per Quintal rate, we had considered “ per Litre rate”
(instead of per kilogram rate) while quoting per Quintal rate (as per the Standard 15 litre
packing rate quoted to us by the manufacturers).
Under such circumstances, we request you to kindly reconsider our rate
calculating as-per litre rate in proportion to per quintal rate; instead of per kilo rate in
proportion to per quintal rate. Otherwise it will not be possible for us to supply the Edible
Oil as required by you. This is nothing but a calculation error as per Litre rate is used and
prevailing in the market as a standard.
सदर ई-मेलबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे िनणय ं .२६० अ वये
खालील माणे िनणय झालेला होता.
िनणय ं .२६०- तुत करणी रािव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक
अिमतकुमार ेिडंग कंपीन, बाश हे आजचे यव थापन सिमतीसभेसमोर चचसाठी अनपु ि थत होते. तथािप
यांनी िद.०५.०६.२०१९ रोजी ई-मेल दारे खादयतेलाचे दर हे िलटरचा िवचार क न भरलेले आहेत. व यामळ
ु े
सदर दराम ये दरवाढ िमळावी अ यथा ते खादयतेल परु वठा करणेस असमथ अस याचे कळिवले होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, िनिवदा अटी-शत व सधु ा रत खरे दी िनयमावलीतील दरवाढ दे याची
तरतुद नस यामळ
ु े मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बश यांची िवनंती फे टाळ यात येऊन, ते परु वठा कर यास तयार
नस यामळ
ु े व यांनी MSME सवलत घेऊन िनिवदा भरलेली अस यामळ
ु े , पढु ील तीन वषासाठी यांचे नाव
काळया यादीत टाक यात यावे, असे ठरले.
तसेच याकामी वरीत फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, फे र ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत
आव यक असणारे खादयतेल मागील परु वठाधारक यांचेकडून मंजरू दराने खरे दी करावे, ते परु िव यास तयार
नस यास तातडीने दरप के मागवनु खादयतेल खरे दी करावे, असे ठरले.
वरील िनणया माणे मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांचा काळया यादीत समावेश क न तसे
यांना जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/९१५/२०१९ िद.१३.०६.२०१९ अ वये कळिव यात आले होते. तसेच
खादयतेल खरे दीकामी सं थानने जल
ु ै ते स टबर २०१९, ऑ टोबर ते िडसबर २०१९ व जानेवारी ते माच २०२०
या कालावधीसाठी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात येऊन याम ये मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल
टोअस, सातारा यानं ा परु वठा आदेश दे यात आलेला आहे. दर यानचे कालावधीत नवीन फे र ई-िनिवदा ि या
होईपयत मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल टोअस, सातारा याच
ं ेकडून मागील ितमाहीचे (जानेवारी ते माच२०१९) चे दराने सं थानने खादयतेलाची खरे दी के ली होती.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांनी वरील यांचे ई-मेल अ वये दरवाढ मािगतली होती. ती नामजं रू
कर यात आली आहे. तथािप िनिवदा अटी-शत मधील N.आप ती/नैसिगक आप ती, नक
ु सान भरपाई व
दडं ा मक कारवाई या तरतुदीम ये अ.नं.३ म ये खालील तरतुद आहे.
तरतुद ं .३- िनिवदेतील मंजरु दराने व िनवडले या नमु या माणे माल पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
मंजरु दराम ये कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार परु वठाधारकास असणार नाही अथवा
अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परु वठाधारकाने माल परु वठा करावयाचे नाकार यास अथवा माल
परु वठा न के यास सं थानला बाजारभावाने अथवा फे रिनिवदा मागणी क न माल खरे दी करावा लाग यास जादा
येणा-या खचाची नक
ु सान भरपाई परु वठाधारकाकडून वसल
ु के ली जाईल.
वरील तरतुदीचा िवचार करता मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी खादयतेल परु िवणेस असमथता
दशिव यामळ
ु े, सं थानला खालील A,B व C म ये नमदू के ले माणे जादा खच आलेला आहे. तसेच F म ये
नमदू के ले माणे जािहरात खच आला आहे आिण D व E नमदू के ले माणे माच २०२० पयत जादा खच येणार
आहे.
A. ११ जून २०१९ ते ३१/७/२०१९ या फे र ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी सं थानला
मागील वषाचे परु वठाधारक मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल टोअस, सातारा यांचेकडून मागील ितमाहीचे
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(जानेवारी ते माच २०१९) दराने खादय तेल खरे दी करावे लागले होते. यामळ
ु े याकामी जादा आलेला खच
खालील त यात नमदू के लेला आहे.
खरे दी के लेचा
कालावधी
१८.०६.२०१९
२५.०६.२०१९
०६.०७.२०१९
एकुण

प रमाण
ि वंटल
५१.६०
२४८.५५
४९.९५
३५०.१००

दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार यांचे दर ती जादा आलेला
ि वंटल
खच
८,८७५/८,८६५/८,८७५/८,८६५/३,५०१/८,८७५/८,८६५/-

B. खादय तेलाचे फे र ई-िनिवदा ि या पणू क न सदर ई-िनिवदेचा परु वठा आदेश िद.१/८/२०१९ रोजी
मे.कै लास फुड अॅ ड जनरल टोअस, सातारा यांना दे यात आलेला आहे. यांचेकडून िद.१/८/२०१९ ते
३०.०९.२०१९ पयत सं थानने नवीन ई-िनिवदा दराने मे.कै लास फुड अॅ ड िकराणा जनरल टोअस, सातारा
यांचेकडून खादय तेल खरे दी के लेले आहे. सदर तेल खरेदीसाठी आलेला जादा खच खालील त यात नमदू
के ला आहे.
खरे दी के लेचा
प रमाण फे र ई-िनिवदा दर मे.अिमतकुमार यांचे
कालावधी
ि वंटल
ती ि वंटल
दर ती ि वंटल
०१.०८.२०१९ ते
५४९.९५ ९,१५०/८,८६५/३०.०९.२०१९

जादा आलेला खच
१,५६,७३५.७५

C. सं थानला ०१ ऑ ट बर २०१९ ते ३० नो हबर २०१९ पयत फे र ई-िनिवदा ि येत ा त झालेले दराने
िनिवदेम ये नमदू के लेले उव रत प रमाणाइतके खादयतेल खरे दीसाठी येणारा जादा खच खालील त यात नमदू
के ला आहे.
खरे दी के लेचा कालावधी प रमाण फे र ई-िनिवदा मे.अिमतकुमार याच
ं े जादा आलेला खच
ि वंटल दर ती ि वंटल दर ती ि वंटल
०१.१०.२०१९ ते
२२९.३८ ९,१९०/८,८७५/७२,२५४.७०
३०.११.२०१९
D. सं थानला ०१ िडसबर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ पयत फे र ई-िनिवदा ि येत ा त झालेले दराने
िनिवदेम ये नमदू के लेले प रमाणाइतके खादयतेल खरे दीसाठी येणारा जादा खच खालील त यात नमूद के ला
आहे.
खरे दी करावयाचा प रमाण ि वंटल फे र ई-िनिवदा दर मे.अिमतकुमार यांचे जादा येणारा
कालावधी
ती ि वंटल
दर ती ि वंटल
अदं ाजे खच
०१.१२.२०१९ ते
३८९.७६
९,१९०/८,८७५/१,२२,७७४/३१.१२.२०१९
E. सं थानला जानेवारी २०२० ते माच २०२० पयत फे र ई-िनिवदा ि येत ा त झालेले दराने िनिवदेम ये नमूद
के लेले प रमाणाइतके खादयतेल खरे दीसाठी येणारा जादा खच खालील त यात नमदू के ला आहे.
खरे दी करावयाचा प रमाण
कालावधी
ि वंटल
०१.०१.२०२० ते
७५०.५०
३१.०३.२०२०

फे र ई-िनिवदा दर मे.अिमतकुमार यांचे
ती ि वंटल
दर ती ि वंटल

जादा येणारा
अदं ाजे खच

९,२५०/-

२,८१,४३७.५०
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F. सं थानचा खादय तेल खरेदी फे र ई-िनिवदा ि या जािहरातीसाठी खच झालेला आहे. जनसपं क
कायालयाकडून िद.२५.०७.२०१९ व िद.१४.०८.२०१९ चे प ाने ा त झालेला खच एकि त क न तो खालील
त यात नमदू के ला आहे.
अ.नं तपिशल
आलेला खच
१
जािहरात खच
८९,२६२/एकुण वर नमूद A to F माणे सं थानचा झालेला व जादा होणारा खच
पणु ािकत र कम पये

७,२५,९६४.९५
७,२५,९६५/-

वरील A,B,C,D,E व F माणे सं थानला आलेला जादा खच व येणारा जादा खच तसेच जािहरात
खच असे एकुण खादयतेल खरे दीसाठी सं थानचा जादा खच .७,२५,९६५/- वर सिव तर नमदू के ले माणे
झालेला आहे.
वरील माणे वाढीव झालेला व होणारे माच २०२० पयतची खचाची र कम यांचेकडून वसल
ु
करणेकामी यांना सदर र कम सं थान खाती जमा करणेबाबत इकडील जा.न.ं एसएसएस/वशीखरे दी/२२३०/२०१९ िद.१०.०९.२०१९ अ वये प दे यात आले होते. यावर यांनी सदर नोटीसचा खल
ु ासा
ी.िजत वाघ, अॅड होके ट, हायकोट, औरंगाबाद यांचेमाफत िद.२८.०९.२०१९ रोजी के ला आहे. तो यासोबत
सादर के ला आहे. सदर खल
ु ाशाबाबत सं थानकडून पढु े काय कारवाई करणे उिचत होईल याबाबत कायदेशीर
मागदशन घेणचे े ठरले होते. यास अनसु न अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांना जा.नं.एसएसएस/वशीखरे दी/३०६०/२०१९ िद.०९.११.२०१९ अ वये मागदशन िमळणेबाबत प दे यात आले होते.
यावर अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांनी िद. १४.११.२०१९ चे प ा वये यांनी सं थानचे झालेले
नक
ु सानीसाठी “In view of the above, as per our opinion, it would appropriate for Shri Saibaba
Sansthan Trust to file a civil suit in Civil Court for claiming the amount losses & damages
against M/s. Amitkumar Trading Company, Barshi. असे मत कळिवले होते.
सदर ताव िद.२७.११.२०१९ रोजी पुढील आदेशाथ सादर के ला असता यावर सदर ताव
मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सादर कर याचे िनदश हेाते. यानसु ार हा ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.१४.०१.२०२०
चे सभेत सादर के ला असता यावर खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िनणय ं .२१- यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावाची पुन:तपासणी क न सिव तर फे र
ताव मा.तदथ सिमती समोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
वरील मा.तदथ सिमतीचे िनणयास अनसु न, सदर तावाचे पनु : तपासणीम ये खालील मु यांबाबतची मािहती
घेऊन हा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेत पु हा सादर कर याचे ठरले होते.
१.
सदर िदवाणी दावा दाखल करणेसाठी येणारा टॅ प खच,
२.
सदर दा यासाठी अॅड होके ट यांना दयावी लागणारी अदं ाजे फ ,
३.
या दा यासाठी कोटाम ये लागणारा अदं ाजे वेळ
४.
सदर दा यात सं थान या बाजनू े िनकाल लाग याची श यता,
५.
सं थानचे बाजनू े िनकाल लाग यास सं थानला ा त होणारी अदं ाजे र कम,
६.
सदर दा याचे अनषु गं ाने होणारा इतर खच,
वरील मु याबं ाबत मािहती घेणेसाठी अॅड. ी.जग नाथ ग दकर यांना जा.न.ं एसएसएस/वशीखरे दी/४५८०/२०२० िद.१९.०२.२०२० अ वये प दे यात आले होते. यावर यांनी िद.०२.०३.२०२० अ वये
खालील मािहती कळिवलेली आहे.
१.
सदर िदवाणी दावा दाखल करणेसाठी येणारा टॅ प खच हा सं थानचे जादा झालेले साधारण ८
लाखाची र कम व यावर अदं ाजे १८ ट के माणे याजाची र कम काढून साधारण १६-१७ हजाराचे आसपास
कळिवला आहे. सदर खच दा याची र कम िनि त के यावर िनि त करता येईल असे यांनी कळिवले आहे.
२.
सदर दा यासाठी अॅड होके ट यांना दयावी लागणारी अदं ाजे फ - साईबाबा सं थान जो िनणय घेईल
या माणे दयावी.
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३.
या दा यासाठी कोटाम ये लागणारा अदं ाजे वेळ- मे.अितमकुमार ेिडगं कंपनी, बाश यानं ा दा याचे
समनस् लागलेनतं र िदड ते दोन वषाचा अदं ाजे कालावधी कळिवला आहे. परंतु िनि त नाही. असे यांनी
कळिवले आहे.
४.
सदर दा यात सं थान या बाजनू े िनकाल लाग याची श यता- सदर दा याम ये सपं णु कागदप े
सं थानकडे उपल ध अस यामळ
ु े या सव कागदप ाची शाबीती क न सं थानचे बाजनु े िनकाल लागणेस
अडचण येईल असे वाटत नाही. असे यांनी कळिवले आहे.
५.
सं थानचे बाजनू े िनकाल लाग यास सं थानला िमळणारी अदं ाजे र कम- दा याची र कम अिधक
यावर मे.कोटाने मंजरू के लेली याजाची र कम सं थानला िमळू शके ल. तथािप सदर करणाचा िनकाल
सं थान या बाजूने झालेनंतर र कम वसल
ु ीची कारवाई/अमं लबजावणी बाश येथे करावी लागेल. तसेच दावा
दाखल करणेचे अगोदर मे.अितमकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांचेकडे जादा खच व यावरील याजाची मागणी
नोटीस करणे ज रीचे राहील.
६.
सदर दा याचे अनषु ंगाने होणारा इतर खच- सदर दावा दाखल करणेकामी झेरॉ स, टायिपंग, लकज,
इतर कोटा या नकला व इतर अनषु ंगीक खच होणार आहे. असे यांनी कळिवले आहे.
अॅड. ी.जे.के .ग दकर, िशड यांनी िदलेले िद.०४.०३.२०२० चे प यासोबत अवलोकनाथ सादर के ले
आहे.
तरी सं थान अॅड होके ट यांचे स यानसु ार मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश याचं े िव द राहाता
येथील वरी ठ िदवाणी यायालयात दावा दाखल करावा अगर कसे? याबाबत पढु ील उिचत िनणय होणेकामी
सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर.
िनणय .१९८ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २०
मे.अिमतकुमार े ड ग कंपनी,बाश यांचेकडील हरबराडाळ पुरवठा कर यास असमथता दशिव यामुळे
सं थानचे झालेले नुकसान भरपाईसाठी िदवाणी दावा दाखल करणेबाबत.
तावभांडार िवभागाने लाडू िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणामाल व अनषु ंिगक
सािह य र कम .३६,९२,३५,०००/- मा ची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०८.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय मांक २ अ वये मा यता घेतलेली आहे. सदर ताव
िद.२५.०१.२०१९ रोजी खरे दी िवभागाकडे दे यात आला होता. यानसु ार खरे दी िवभागाने सादालय, लाडू
िनिमती, कॅ टीन व मिं दर िवभागासाठी सन २०१९-२० क रता िकराणा माल व अनषु िं गक सािह य खरे दीकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.११.०२.२०१९ ते ०२.०३.२०१९ या कालावधीत मागिव या हो या. याम ये गह,
तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळीचे एक ीत ई-िनिवदेचा समावेश होता. गह, तादं ळ
ु , साखर, व हरभरा दाळी या ईिनिवदा ४ वाटरसाठी ४ ट यांम ये वतं दरासं ाठी मागिव यात आ या हो या.
गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळी या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) िद.०७.०३.२०१९ रोजी
उघड यात आ या हो या. तथािप िद.१०.०३.२०१९ रोजी लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसिं हता सु
झा यामळ
ु े याबाबतची पढु ील नमनू े िनवडणे, कमिशअल बीड उघडणे, चचा-वाटाघाटी करणे व मा. यव थापन
सिमतीची अिं तम मा यता घेणे वगैरे कायवाही आचारसंिहता संपलेनंतर करणेचे ठरले होते. यास अनसु न
तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या िनिवदाधारकांनी सादर के लेले गह, तांदळ
ु , साखर, व हरभरा दाळीचे नमनु े
त ांकडून िदनांक २१.०५.२०१९ रोजी िनवड यात आले होते. तसेच िद.३०.०५.२०१९ रोजीचे खरे दी सिमतीचे
सभेत कमिशअल बीड उघड यात आले होते.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांना िनवडले या हरबरादाळीचे नमु यांचे दरांम ये यांचे दर
यनू तम अस याचे व मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ चे सभेत चचा व वाटाघाटीसाठी करणेसाठी
उपि थत राहणेबाबत यांना िद.४/६/२०१९ रोजी दरू वनीवर कळिव यात आले होते. तथािप ते चचा
वाटाघाटीस अनपु ि थत होते.
मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यांचे हरभरा दाळीसाठीचे ती ि वंटल दर त ानं ी िनवडलेले हरभरा
दाळीचे नमु यांम ये इतर िनिवदाधारकांपे ा ४ ही वाटरम ये यनू तम आहेत. यामळ
ु े मे.अिमतकुमार ेिडंग
कंपनी, बाश यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/८३४/२०१९ िद.११/६/२०१९ रोजीचा परु वठा
आदेश ई-मेल ारे दे यात आला होता.
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तथािप, मे.अिमतकुमार ेड ग कंपनी, बाश यानं ी िद.११ जनू , २०१९ रा ौ ९.४२ वाजता
खालील माणे ई-मेल ारे कळिवले होते.
We have learnt about allotment of Tender to us by going through attached Work
Order sent through this email.
However, you are hereby informed that, in view of unexpected unforeseen
financial difficulties which our firm is going through at present and considering the terms
and conditions mentioned in the Work Order, it would be difficult for us to enter into any
agreement.
सं थान या िकराणा माल व इतर अनषु ंिगक सािह याचे वािषक ई-िनिवदेम ये थमच मे.अिमतकुमार
ेड ग कंपनी, बाश यांनी हरभरा दाळ परु िवणेस असमथता दशिवली होती. यामळ
ु े हरबराडाळ खरे दीसाठी फे र
ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती. तसेच हरबराडाळ ३०० ि वंटल तातडीने दरप कातील यनु तम दरधारक
मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून ती ि वंटल .५,३३९/- दराने खरे दी करावी लागली असनू
याकामी .१६,०१,७००/- खच आला होता. थोड यात हरबराडाळ खरे दी साठीची िनिवदा ि या अिं तम
होईपयत आव यकते माणे एकुण ६८५.१७ ि वंटल हरबराडाळ .५३३९/- ती ि वंटल दराने मे.जयिहदं
िकराणा टोअस,नािशक यांचेकडून खरे दी कर यात आली होती.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ व खादयतेलाचा परु वठा न के याने सं थान
अॅड होके ट यांचे स याने कारवाई करणेसाठी ताव सादर कर यात आला होता. यावर खालील माणे िनणय
झालेला होता.
िनणय ं .३५८- यावर सिव तर चचा होऊन, मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांनी हरबराडाळ
परु वठा कर यास नकार िद याने तातडीने दरप का दारे कर यात आले या ३०० ि वंटल हरबराडाळ खरे दीस व
याकामी आले या र कम .१६,०१,७००/- मा चे खचास काय तर मा यता दे यात आली. तसेच तातडीने
हरबराडाळ खरे दी कामी आले या वाढीव खचाची र कम मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांचेकडून वसल
ु
कर यात येऊन यांचे नाव पढु ील तीन वषासाठी काळया यादीत टाक यात यावे तसेच MSME अतं गत िनघणाया टु ी बाबत सिव तर तपासणी क न ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
हरबराडाळ खरे दीकामी फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यास मा यता दे यात आली. तसेच सदरची
ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत आव यक असणारी हरबराडाळ स याचे दरप कातील यनु तम दरधारक
मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक याच
ं ेकडून खरे दी कर यास तसेच ते परु वठा कर यास तयार नस यास
दरप का दारे खरे दी कर यास मा यता दे यात आली.
मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यानं ी िद.११.०६.२०१९ चे मेल अ वये हरबराडाळ परु िवणेस
असमथता दशिवली होती. यामळ
ु े सं थानला दरप के मागवनू तातडीने डाळ खरे दी करावी लागली होती. तसेच
फे र ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती. यामळ
ु े िनिवदा अटी-शत मधील तरतदु ीनसु ार मे.अिमतकुमार ेिडगं
कंपनी,बाश याचं ेकडून सं थानची झालेली नक
ु सान भरपाई वसल
ु होणे गरजेचे आहे. िनिवदा अटी-शत मधील
N. आप ती/नैसिगक आप ती, नक
ु सान भरपाई व दंडा मक कारवाई या तरतुदीम ये अ.न.ं ३ म ये खालील तरतदु
आहे.
तरतुद ं .३- िनिवदेतील मंजरु दराने व िनवडले या नमु या माणे माल पुरवठा करणे बंधनकारक आहे.
मंजरु दराम ये कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधकार परु वठाधारकास असणार नाही अथवा
अशा कारची दरवाढ िदली जाणार नाही. परु वठाधारकाने माल परु वठा करावयाचे नाकार यास अथवा माल
परु वठा न के यास सं थानला बाजारभावाने अथवा फे रिनिवदा मागणी क न माल खरे दी करावा लाग यास जादा
येणा-या खचाची नक
ु सान भरपाई परु वठाधारकाकडून वसल
ु के ली जाईल.
वरील तरतुदीचा िवचार करता मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी,बाश यांनी हरबराडाळ परु िवणेस
असमथता दशिव यामळ
ु े A,B व E म ये नमदू के ले माणे जादा खच आलेला आहे. तसेच C व D म ये नमदू
के ले माणे िडसबर २०१९ पयत जादा खच येणार आहे. जानेवारी २०२० ते माच २०२० या कालावधीसाठी ईिनिवदा ि या होऊन याकामीचा दर मे.अिमतकुमार ेिडंग, बाश यांचे दरापे ा कमी अस यामळ
ु े याकामी
सं थानला जादा खच येणार नाही. यामळ
ु े या कालावधीसाठी र कम वसल
ु ीचा नच उ भत नाही.
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A. ११ जनू २०१९ ते २९/७/२०१९ या फे र ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी सं थानने
दरप का दारे मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक याच
ं ेकडून हरबराडाळ खरे दी के ली यासाठी झालेला खच
खालील त यात नमदू के लेला आहे.
तारीख
प रमाण
दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार यांचे दर ती ि वंटल जादा आलेला खच
२७.०६.२०१९ १६८.३०
०१.०७.२०१९ ११९.०४
११.०७.२०१९ १९९.२०
एि ल ते जनु २०१९- ५,३५०/५,३३९/जुलै ते स टबर २०१९- ५,४००१७.०७.२०१९ ९९.२३
१८.०७.२०१९ ९९.४०
एकुण ि वंटल ६८५.१७
B. िद.३०.०७.२०१९ ते ३०.०९.२०१९ पयत मे. मोद स लायस,मबंु ई याचं ेकडून खरे दी के ले या
हरबराडाळीसाठी जादा आलेला खच खालील त यात नमदू के ला आहे.
तारीख
प रमाण
मे. मोद स लायस
मे.अिमतकुमार यांचे जादा आलेला खच
यांचे दर ती ि वंटल दर ती ि वंटल
३०.०७.२०१९ ते
१८१२.५० ५,४७०/५,४००/१,२६,८७५/११.१०.२०१९
C. सं थानला १२ ऑ ट बर २०१९ ते ३१ िडसबर २०१९ पयत हरबराडाळ खरेदीसाठी आलेला जादा खच
खालील त यात नमदू के ला आहे.
तारीख
प रमाण
दर ती ि वंटल मे.अिमतकुमार यांचे दर ती ि वंटल जादा आलेला खच
१२.१०.२०१९ ते
१८९९.९० ५,७७०/५,५००/५,१२,९७३/३१.१२.२०१९
D. सं थानचा हरबराडाळ खरेदी फे र ई-िनिवदा ि या जािहरातीसाठी खच झालेला आहे. जनसंपक
कायालयाकडून िद.२५.०७.२०१९ व िद.१४.०८.२०१९ चे प ाने ा त झालेला खच एकि त क न तो खालील
त यात नमदू के ला आहे.
अ.नं तपिशल
आलेला खच
१
जािहरात खच
१,०१,२०९/एकुण वर नमूद A to D माणे सं थानचा झालेला व जादा होणारा खच

७,४१,०५७/-

वरील A,B,C व D माणे सं थानला आलेला जादा खच व येणारा सव खच .७,४१,०५७/- वर
सिव तर नमदू के ला आहे.
वरील माणे िडसबर २०१९ पयत झालेले वाढीव खचाची र कम यांचेकडून वसल
ु करणेकामी यांना
सदर र कम सं थान खाती जमा करणेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/२२३१/२०१९
िद.१०.०९.२०१९ अ वये प दे यात आले होते. यावर यांनी सदर नोटीसचा खल
ु ासा ी.िजत वाघ,
अॅड होके ट, हायकोट, औरंगाबाद यांचेमाफत िद.२८.०९.२०१९ रोजी के ला होता. सदर खल
ु ाशाबाबत
सं थानकडून पढु े काय कारवाई करणे उिचत होईल याबाबत कायदेशीर मागदशन घेणचे े ठरले होते. यास
अनसु न अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी/३०६०/२०१९ िद.०९.११.२०१९
अ वये मागदशन िमळणेबाबत प दे यात आले होते.
यावर अॅड. ी.िनतीन भवर, हायकोट यांनी िद. १४.११.२०१९ चे प ा वये यांनी सं थानचे झालेले
नक
ु सानीसाठी “In view of the above, as per our opinion, it would appropriate for Shri Saibaba
Sansthan Trust to file a civil suit in Civil Court for claiming the amount losses & damages
against M/s. Amitkumar Trading Company, Barshi. असे मत कळिवले होते.
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सदर ताव िद.२७.११.२०१९ रोजी पढु ील आदेशाथ सादर के ला असता यावर सदर ताव
मा.तदथ सिमतीचे सभेपढु े सादर कर याचे िनदश हेाते. यानसु ार हा ताव मा.तदथ सिमतीचे िद.१४.०१.२०२०
चे सभेत सादर के ला असता यावर खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िनणय ं .२०- यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावाची पनु :तपासणी क न सिव तर फे र ताव मा.तदथ
सिमती समोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
वरील मा.तदथ सिमतीचे िनणयास अनसु न, सदर तावाचे पनु : तपासणीम ये खालील
मु यांबाबतची मािहती घेऊन हा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेत पु हा सादर कर याचे ठरले होते.
१.
सदर िदवाणी दावा दाखल करणेसाठी येणारा टॅ प खच,
२.
सदर दा यासाठी अॅड होके ट यांना दयावी लागणारी अदं ाजे फ ,
३.
या दा यासाठी कोटाम ये लागणारा अदं ाजे वेळ
४.
सदर दा यात सं थान या बाजनू े िनकाल लाग याची श यता,
५.
सं थानचे बाजनू े िनकाल लाग यास सं थानला िमळणारी अदं ाजे र कम,
६.
सदर दा याचे अनषु ंगाने होणारा इतर खच
वरील मु यांबाबत मािहती घेणेसाठी अॅड. ी.जग नाथ ग दकर यांना जा.न.ं एसएसएस/वशीखरे दी/४५८०/२०२० िद.१९.०२.२०२० अ वये प दे यात आले होते. यावर यांनी िद.०४.०३.२०२० चे
प ा वये खालील मािहती कळिवलेली आहे.
१.
सदर िदवाणी दावा दाखल करणेसाठी येणारा टॅ प खच हा सं थानचे जादा झालेले साधारण ८
लाखाची र कम व यावर अदं ाजे १८ ट के माणे याजाची र कम काढून साधारण १६-१७ हजाराचे आसपास
कळिवला आहे. सदर खच दा याची र कम िनि त के यावर िनि त करता येईल असे यांनी कळिवले आहे.
२.
सदर दा यासाठी अॅड होके ट यांना दयावी लागणारी अदं ाजे फ - साईबाबा सं थान जो िनणय घेईल
या माणे दयावी.
३.
या दा यासाठी कोटाम ये लागणारा अदं ाजे वेळ- मे.अितमकुमार ेिडंग कंपनी, बाश यांना दा याचे
सम स लागलेनंतर िदड ते दोन वषाचा अदं ाजे कालावधी कळिवला आहे. परंतु िनि त नाही. असे यांनी
कळिवले आहे.
४.
सदर दा यात सं थान या बाजूने िनकाल लाग याची श यता- सदर दा याम ये सपं णु कागदप े
सं थानकडे उपल ध अस यामळ
ु े या सव कागदप ाची शाबीती क न सं थानचे बाजनु े िनकाल लागणेस
अडचण येईल असे वाटत नाही. असे यांनी कळिवले आहे.
५.
सं थानचे बाजनू े िनकाल लाग यास सं थानला िमळणारी अदं ाजे र कम- दा याची र कम अिधक
यावर मे.कोटाने मजं रू के लेली याजाची र कम सं थानला िमळू शके ल. तथािप सदर करणाचा िनकाल
सं थान या बाजनू े झालेनतं र र कम वसल
ु ीची कारवाई/अमं लबजावणी बाश येथे करावी लागेल. तसेच दावा
दाखल करणेचे अगोदर मे.अितमकुमार ेिडगं कंपनी,बाश याच
ं ेकडे जादा खच व यावरील याजाची मागणी
नोटीस करणे ज रीचे राहील.
६.
सदर दा याचे अनषु ंगाने होणारा इतर खच- सदर दावा दाखल करणेकामी झेरॉ स, टायिपंग, लकज,
इतर कोटा या नकला व इतर अनषु ंगीक खच होणार आहे. असे यांनी कळिवले आहे.
अॅड. ी.जे.के .ग दकर, िशड यांनी िदलेले िद.०४.०३.२०२० चे प यासोबत अवलोकनाथ सादर के ले
आहे.
तरी सं थान अॅड होके ट यांचे स यानसु ार मे.अिमतकुमार ेिडंग कंपनी, बाश याचं े िव द राहाता
येथील वरी ठ िदवाणी यायालयात दावा दाखल करावा अगर कसे? याबाबत पढु ील उिचत िनणय होणेकामी
सदरचा िवषय मा.तदथ सिमतीचे सभेत सिवनय सादर.
िनणय .१९९ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २१
मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल.भगवानपुर यांचे शु द तूप ोसेिसगं लॅ ट तपासणी अहवालाची न द
घेणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय . ३९१ अ वये ८,४०० ि वंटल तपु
खरे दी कामी भांडार िवभागाने मा यता घेतली होती. तथािप याबाबतचा ई-िनिवदा ताव सादर के ला असता
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ित पती देव थान माणे तपू ाचे पेिसिफके शन िनिवदेम ये नमदू करणेबाबत चचा झाली होती. तथािप याचं े शु द
तपू ाचे पेिसिफके शन हे AGMARK व FSSAI पेिसिफके शनपे ा वेगळे अस यामळ
ु े याबाबत राहरी कृ षी
िवदयापीठातील त ाचं ा स ला घे याचे ठरले होते. यानसु ार AGMARK, FSSAI व ित पती देव थानचे
पेिसिफके शन राहरी कृ षी िवदयापीठाकडे पाठवनू याबाबत मागदशन मािगतले होते.
राहरी िवदयापीठाने ितनही पेिसिफके शन िवचारात घेऊन शु द तूपासाठी पेिसिफके शन (मानके )
सं थानला कळिवली होती. परंतु सदर मानकानसु ार शु द तपू ाची ई-िनिवदा काढली तर याच मानकां या मयादेत
असणारे च िनिवदाधारक याम ये भाग घेऊ शकतील असे ल ात आ याने याबाबत मा.त कालीन मु य
कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी अिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी व . शासक य अिधकारी, खरे दी
यांची एकि त चचा झाली याम ये पवु चे पेिसिफके शन माणेच शु द तपू ाची िनिवदा काढ याचे ठरले होते.
शु द तपू ाचे पवु या पेिसिफके शन माणे ई-िनिवदा ताव सादर के ला असता सदर ताव मा.तदथ
सिमतीचे अ य तथा मा. धान िज हा व स यायािधश, अहमदनगर याचं े अवलोकनाथ सादर करणेबाबत
त कालीन मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी त डी िनदश िदले होते. यानसु ार सदर फाईल मा.अ य
महोदय यांना सादर कर यात आली होती. याम ये मा.अ य महोदय यांनी काही सधु ारणा सचु िव या हो या व
पढु ील कायवाहीबाबत सचु ना हो या. मा.अ य महोदय यांनी सचु िवले या सधु ारणांचा समावेश ई-िनिवदेत
कर यात आला होता. तथािप सदर शु द तूप खरे दीचा ताव मा.तदथ सिमतीचे सभेत सादर करणेचे िनदश ा त
झा यामळ
ु े, सदर ताव िद.०४/१२/२०१९ चे मा.तदथ सिमतीचे सभेत सादर कर यात आला होता.
मा.तदथ सिमतीचे िद.०४/१२/२०१९ चे सभेतील िनणय ं .५३० अ वये सदर शु द तपू खरे दीचे
तावास व येणारे खचास मा यता दे यात आली होती. मा याकामी मा.उ च यायालय मंबु ई खंडपीठ,
औरंगाबाद यांची मा यता घेणसे ाठी िस हील अॅ लीके शन दाखल कर यात यावे, असे ठरले होते. यानसु ार
मा.उ च यायालयात िद.१९/१२/२०१९ रोजी िस हील अॅ लीके शन सादर कर यात येऊन यास मा.उ च
यायालयाने िद.२०/१२/२०१९ रोजी मा यता िदली होती.
दर यान सन २०२० या एक वषासाठी शु द तुप खरे दीबाबत www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर िद.१६/१२/२०१९ ते ०६/०१/२०२० या कालावधीत ४ ट यांसाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. यानतं र याकामी ा त झाले या तां ीक िनिवदा (Technical Bid) उघडून छाननी
अतं ी ५ िनिवदाधारक पा ठरले होते.
सदर पा ५ िनिवदाधारकाच
ं े कमिशयल बीड िद.१८.०१.२०२० रोजी मा.खरेदी सिमतीचे सभेत
उघड यात आले होते. याम ये मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरू याच
ं े शु द तपू ासाठीचे दर ४ वाटरम ये
तल
ु ना मक टया यनू तम अस यामळ
ु े यांनी सादर के लेला गाईचे शु तपु ाचा नमनु ा कोड देऊन
जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/४१४२/२०२० िदनांक २३.०१.२०२० अ वये मे.अ वमेध इिं जिनअस अॅ ड
क सलट ट्स, नािशक या लॅबम ये तपासणीसाठी पाठिव यात आला होता. यांचेकडून िदनांक ३१/०१/२०२०
रोजी तपासणी अहवाल ा त झाला असनू तो FSSAI 2011 चे Standards Norms माणे आहे.
तसेच मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरू याच
ं े दर यनु तम अस याने यांचेशी दरांबाबत चचा
वाटाघाटी करणे व यांचे लॅ टचे हडर ऑिडटसाठी सं थानकडील िटम िनि तीबाबत मा.तदथ सिमतीचे
िद.०६.०२.२०२० चे सभेत ताव सादर कर यात आला होता. या तावावर खालील माणे िनणय झाला
होता.
िनणय ं .८०- यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२० करीता गाईचे शु द तूप खरे दीकामी ईिनिवदेतील िन नतम दरधारक मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरू यांनी चचअतं ी देऊ के लेले वरील माणे
अिं तम दर वीकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात मा यता दे यात आली. याकामी मा.उ च यायालय,
मबंु ई खंडपीठ, औरंगाबाद यांचेकडे िस हील अॅ लीके शन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
तसेच “मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल., भगवानपरु यांचे लॅ टचे हडर ऑिडटसाठी सिमती सद य
मा. ी. िदलीप वामी व उपमु य कायकारी अिधकारी ी.रिवं ठाकरे यानं ा पाठिव यास व याकामी येणा-या
अनषु ंिगक खचास मा यता दे यात आली.”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील वरील िनणया माणे मा.तदथ सिमतीचे सद य मा. ी.िदलीप वामी
साहेब व मा.उपमु य कायकारी अिधकारी ी.रिवं ठाकरे यांनी िद. ०६.०३.२०२० रोजी मे.हष े श डेअरी
ॉ. ा.िल., भगवनापरू , रक , हरी दार यांचे लॅ टला भेट देऊन याबाबत सहप े व फोटोसह िद.०८.०३.२०२०
रोजी सादर के लेला अहवाल प रिश ट “अ” हणनू सोबत जोडला आहे. सदर अहवाल सकारा मक आहे.
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तरी सदर भेटीचे अहवालाची न द घेणसे ाठी मा.तदथ सिमतीचे सभेत हा अहवाल सिवनय सादर.
िनणय .२०० यावर सिव तर चचा होऊन, मे.हष े श डेअरी ॉ. ा.िल.भगवानपुर यांचे शु द तूप ोसेिसगं लॅ ट
तपासणी अहवालाचे अवलोकन कर यात येऊन याची न द घे यात आली.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २२
सन २०२०-२१ ची िकराणा माल खरे दी िकया पुण होणेसाठी काही कारणा तव उशीर झा यास
एि ल २०२० साठी आव यक असणा या िकराणा माला या उपल धतेबाबत.
तावसन २०१९-२० चे िकराणा माल व अनषु िं गक सािह याचा परु वठा आदेश खालील माणे िदलेले आहेत.
अ.नं. तपिशल
परु वठा आदेशाची अिं तम मदु त
०१
िकराणा माल व अनषु िं गक सािह य
०२
पेपर िपशवी
०३
पॅके ड ि ंिकंग वॉटर
िद.३१ माच २०२०
०४
खा तेल
०५
दधु
०६
िब क टे
०७
प ावळ
िद.३० जून २०२०
सन २०२०-२१ चे कालावधीसाठी वरील सािह य खरे दी करणेबाबत वतं १० ई-िनिवदा िस
कर यात आ या आहेत, याचा तपिशल खालील माणे.
िकराणा माल, धा य, कडधा य, डाळी, ाय ु ट्स, वन पती तपु व इतर व तु, २) मसाला, ३) पेपर
कप, ४) चहा पावडर व कॉफ , ५) खा तेल, ६) िब क टे, ७) टो ड गाय दधु , ८) पॅके ड ि िकंग वॉटर, ९)
प ावळ व १०) पेपर िपशवी.
सदर िनिवदांची Uploading व Downloading मदु त िद.१७.०३.२०२० रोजी सायक
ं ाळी ५
वाजेपयत आहे. यानतं र िद.१८.०३.२०२० ते िद.१९.०३.२०२० या कालावधीत नमनु े ि वकार यात येणार
आहेत. तसेच श य झा यास िद.२०.०३.२०२० रोजी तांि क िनिवदा उघड यात येतील, असे नमदु के ले आहे.
तसेच गह, साखर, वारी व तादं ळ
ु खरे दीबाबत मा. उ च यायालयाने िद.१३.०२.२०२० चे आदेशाने
सदर माल FCI कडून घेणबे ाबत सचू ना के ली होती. यामळ
ु े याबाबत FCI शी प यवहार क न पु हा मा. तदथ
सिमतीचे सभेत सदरचे िवषयावर िनणय झालेनतं र सन २०२०-२१ करीता गह, तांदळ
ु , हरभरादाळ व साखर
खरे दीची वाष क ई-िनिवदा ि या करावी लागली होती. यामळ
ु े गह, हरभरादाळ, तांदळ
ु व साखर खरे दीची ईिनिवदा िद.०२.०३.२०२० ते िद.२३.०३.२०२० पयत िस कर यात आली आहे. तसेच िद.२४.०३.२०२० ते
िद.२५.०३.२०२० नमनु े ि वकारणे व िद.२६.०३.२०२० रोजी श य झा यास तािं क िबड उघडणेची तारीख
नमदु के ली आहे.
वरील तारखा िवचारात घेता सदर िकराणा माल खरे दीची ि या लगेचच पणु होवनू याबाबतचा
अिं तम िनणय होणे अश य वाटते, कारण कोरोणा हायरस मळ
ु े िनमाण झाले या आपतकालीन प रि थतीमळ
ु े
नमनु े ा त होणेस िवलंब होवू शकतो. तसेच सदर खरे दी ि येतील तांि क िनिवदा उघडणे, नमनु े िनवडणे,
वाणी य िनिवदा उघडणे, परु वठादारांशी चचा वाटाघाटी व यानंतर अिं तम िनणय होणे अशा ि येसाठी िवलंब
होवू शकतो. या अप रहाय कारणामळ
ु े उशीर झा यास व सदर खरे दीची अिं तम िनणय झालेनतं र परु वठा आदेश
देण,े य ात मालाची आवक होणे यास काही अवधी लागेल, यामळ
ु े साईभ तांना साद भोजन, लाडू-बुंदी
साद व कॅ टीन सेवा दे यात अडचण िनमाण होवू नये हणनू माहे एि ल २०२० करीता भांडार िवभागाकडे
िविवध िवभागांनी के लेली मागणी, मागील चलनातील िशललक,
मागील वषाचे िश लक प रमाण, स याचा
्
भांडार िवभागाकडील साठा या बाब चा िवचार करता, आता एि ल-२०२० साठी खालील मालाची खरे दी
करावी लागेल.
वाष क पुरवठा
मालाचा
पुरवठा आदेश
दर ( ती
येणारा खच
अ.नं.
आदेश २५ %
शेरा
तपिशल
प रमाण (ि वंटल) ि वंटल)
( .पै.)
प रमाण
०१ िहगं पावडर ०६
२७,३००/- १५० िकलो
४०,९५०/-
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०२
०३
०४
०५

तेजपान
हरभरा दाळ
गह
तादं ळ
ु

०२
१,९००
३,७५०
२,५००.६८

६,५००/५,२८८/२,३३५/३,०७५/-

५० िकलो
५०० ि वटं ल
२०० ि वटं ल
२०० ि वटं ल

३,२५०/२६,४४,०००/- सदर अ.न.ं 3 ते
४,६७,०००/- ५ चे मालाची
६,१५,०००/- मागणी ही
परु वठा
आदेशा या २५
% पे ा जा त
आहे.
एकुण र कम पये - ३७,७०,२००/-

तसेच माच मिह याकरीता साखर, हरभरादाळ, गह, तांदळ
ु , जायप ी, शहािजरे , मसाला िवलायची,
दगड फुल, नाके वर, दालिचनी व खसखस या ११ Item साठी मागील सभेत एकुण परु वठा आदेश प रमाणा या
२५% प रमाणाची खरे दी करणेचा ताव मंजुर झालेला आहे. यातील हरभरादाळ, गह व तांदळ
ु हा माल
आव यकतेनसु ार २५% पे ा जा त प रमाणाचा एि ल-२०२० मिह याकरीता खरे दी करावा लागेल. कारण या
तीन Item या परु वठा आदेशा या २५% मालाचे खरे दीस मागील सभेतच मा यता िमळालेली आहे.
वरीलपैक अ.नं. 1 व २ हा माल परु वठा आदेशा या २५% प रमाणातुन खरे दी करता येईल, तर अ.न.ं
३ ते ५ या मालाची २५% मागणी संपलेली अस यामळ
ु े याची िवशेष बाब हणनू खरे दी करावी लागेल. तसेच
उव रत िवभागांचे मागणी माणे लागणारा माल मागील २०१९-२० या वाष क मागणीत िश लक अस यामळ
ु े
यातुन खरे दी करता येईल. गह, तांदळ
ु व हरभरा दाळ यांची मागील वषाची खरे दी मे. जयिहदं िकराणा टोअस,
नािसक, यांचेकडून करणेत येत आहे. यांनी िद.१७.०३.२०२० रोजीचे ई-मेल ारे सदर तीनही Item ची पढु ील
वषाची ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत मागील दराने सं थानला परु िव यास तयार अस याचे कळिवले आहे.
सदर खरेदी ही सन २०२०-२१ चे खरे दी ि येस काही अप रहाय कारणामळ
ु े उिशर झा यास करावी
लागेल. तसेच सन २०२०-२१ चे वाष क खरे दीची ि या पणु होवनू परु वठा आदेश देवनू माल येईपयत मागील
वषा या दराने मालाची खरे दी करणेस मा यता िमळावी, ही िवनतं ी.
तरी वरील व तुि थती िवचारात घेता१)
वरील त यातील अ.नं. 1 व २ मधील माल २५ % प रमाणाम ये खरे दी करणेस तसेच अ.न.ं ३ ते ५
या मालाची २५ % मागणी यापवु च सपं लेली अस याने याची िवषेश बाब हणनू खरे दी करणेस आिण याकामी
येणारे एकुण र कम पये ३७,७०,२००/- (अ री र कम पये सदोतीस लाख स तर हजार दोनशे) मा चे खचास
मा यता िमळणेस.
२)
उव रत माल मागील २०१९-२० चे मंजरू प रमाणापैक िश लक असले या प रमातुन खरे दी करणेस.
वरील १ व २ म ये नमदु के या माणे कायवाही करणेस मंजरु ी िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. तदथ
सिमतचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .२०१ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ ची िकराणा माल खरेदी िकया पण
ु होणेसाठी काही
कारणा तव उशीर झा यास एि ल २०२० साठी आव यक असणा या िकराणा माल खरेदी करणेकामी
उपरो
तावात नमदु के या माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही-भांडार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २३
साईसेवक हणून आले या सेवेक यांचा एक वषाकरीता जनता अपघाती िवमा पॉलीसी घेणेकामी
ा झाले या युनतम दराबाबत.
तावी साईबाबा सं थान या मा. यव थापन सिमती या िनणयानसु ार िद.२९ जुल,ै २०१७ पासनू सं थान या िविवध
िवभागात मोफत सेवा देणक
े ामी साईसेवक योजना सु कर यात आलेली आहे. या साई सेवकांचा २१ य चा १
गट या माणे एक वषाकरीता एकूण ५२० गट (५२० x २१=१०९२० साईसेवक सं थान मागणीनसु ार कमी-जा त
होतील या माणे) तयार कर यात आलेले असनू , येक आठवडयात १० गट (२१० साईसेवक) मगं ळवार ते
सोमवार अशी सेवा देत आहेत. मागील वष िद.ओरीएंटल इं शरु स कं.िल.कोपरगांव यांचे दर िन मतम अस याने
( ती साई सेवक .५९/- मा ) ते ि वका न यांना एक वष कालावधीसाठी कायादेश दे यात आलेले होते.
आजअखेर पवू चा िद.ओरीएंटल इं शरु स कं.िल.कोपरगांव याचं े र कम .८६९२/- मा अॅड हा स बाक
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आहे.िद.ओरीएटं ल इं शरु स कं.िल.कोपरगावं यानं ा िदलेला अॅड हा स सपं ु ठात येईपयत िवमा पॉिलसी चालु
राहील, असे िवमा कंपनीने सांिगतले आहे.
दर आठवडयात सेवे या कालावधीत ७ िदवस सेवेसाठी आले या २१० साई सेवकांचा सं थानमाफत
अपघाती िवमा उतरिवणेकामी िद.०२/०२/२०१८ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय
.८३ नसु ार रा ीयकृ त िवमा कंपनीकडून कोटेशन मागवनू यनु तम दराने साई सेवकांचा अपघाती िवमा
उतरिव यात यावा,असे ठरले. यास अनसु न िद.०७/११/२०१९ रोजी या लेखाशाखा िवभागा या प ास
अनसु न मागील वष घे यात आले या िव याची र कम संपत आलेली अस याने,पढु ील कालावधीसाठी सव
रा ीयकृ त िवमा कंप यांना याचे कंपनीचे दरप क िविहत मदु तीत िद.१८/१२/२०१९ अखेरपयत सं थानला
सादर करणेबाबत कळिवले होते.
यास अनसु न रा ीयकृ त िवमा कंप यांनी यांचे यनु म दर िसलबंद िलफाफयाम ये िवहीत मदु तीत
सं थानला सादर के लेले होते. सादर के ले या यनु म दरांबरोबरच िवमा कंप यांनी साई सेवकाला सदर िवमा
पॉिलसी अतं गत पढु ील माणे िवमा संर ण िमळणार अस याचे नमदू के ले आहे.
अ.नं.
१
२
३
४
५

पॉलीसीमळ
ु े िमळणारे सरं ण
मृ यु
अ. दो ही डोळयाचं ी ी
ब. दो ही पाय/हात गमावणे
क. एक पाय / हात आिण डोळा
एक हात / पाय/ डोळा गमावणे.
संपणू कायमचे अपंग व
पॉिलसीची वै ता

पॉलीसी लाभ (र कम .)
१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/१,००,०००/५०,०००/१,००,०००/पॉिलसी या िदनांकापासनू १ वष

िवमा कंप यानं ी सादर के लेली दरप काचं ी िसलबदं पाक टे िद.०२ /०१/२०२० रोजी मा. उप मु य
कायकारी अिधकारी साहेब याच
ं े सम उघड यात आली.
रा ीयकृ त िवमा कंप यानं ी िदले या दराच
ु ना मक त ा तयार कर यात आला असनु याचा
ं ा तल
तपिशल पढु ील माणे
अ.नं. िवषय
रा ीयकृ त िवमा कंपनीचे ित य
वािषक िवमा
नांव
वािषक िवमा र कम( पये)
ि मीयम र कम
( पये)
िद.
य
इ
ि
डया
ए
योर
स
४५/४,५०,०००/ु ं
१
कं.िल. ीरामपरू
साई सेवक हणनु िद.ओरीएटं ल इं शरु स
२
1) (210 SaiSevak Member per week
आले या
कं.िल.कोपरगांव
premium up to 100 saisevek in a week
सेवेक यांचा एक
premium .५९/५,९०,०००/वषाकरीता जनता
2) Premium more than 100 saisevek in
अपघाती िवमा
week premium .५७/पॉिलसी उतरिवणे
५,७०,०००/बाबत.
३
यनु ायटेड इिं डया इं शरु स ६०/६,००,०००/कं.िल. िशड
वरील त यातीलअ.नं. 0१ िद. यु इिं डया ए योर स कं.िल. ीरामपरू या रा ीयकृ त िवमा कंपनीचे दर
हे यनु तम अस याने ते ि वका न यांचेकडून साई सेवक हणनू आले या सेवेक यांचा ट याट याने जनता
अपघाती िवमा उतरिवता येईल. यासाठी पढु ील माणे कायप दतीचा अवलंब कर यात येईल.
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कायप दती:अ) कामगार िवभाग
१.
येक आठवडयात साईसेवक हणनू येणा या साईसेवकाच
ं ी मािहती पढु ील तपिशला माणे िवमा
कंपनीस पाच िदवस अगोदर कळिवणे- साईसेवकाच
ं े नावं ,गांव,ज मतारीख,वारसाचे नांव इ यािद.
२.
उपरो माणे साईसेवकांची सिव तर मािहती येक आठवडयास िवमा कंपनीस सादर करणे.
३.
िवमा कंपनीकडून उतरिव यात आले या साई सेवकां या पॉिलसी या रकमेचा तपिशल (रकमेची
पावती) येक आठवडयात लेखाशाखेकडे वेळेत सादर करावा.
४.
िवमा कंपनीकडून ा झाले या साई सेवकांची पॉिलसी ही यांचा सेवेचा कालावधी सपं यानतं र
संबधीत साईसेवकास सपु द कर यात यावी.
ब) लेखाशाखा िवभाग:१.
उपरो माणे एकूण १०००० साईसेवकांचा िवमा उतरिवणेकामी ती साईसेवक . ४५/- माणे एकूण
र कम .४,५०,०००/- मा इतक र कम िवमा कंपनीस अ ीम व पात दे यात यावी.
२.
दर आठवडयात कामगार िवभागाकडून आले या पॉिलसी या रकमे माणे,ले याम ये र कम जमा नावं े
करावी.
३.
आिथक वषा या अखेरीस जमा नांवे क न राहीले या रकमेचा िहशोब लेखाप र णासाठी उपल ध
क न दयावा.
४.
जो पयत िवमा कंपनीकडे अ ीम िदले या र कमेतील र कम िश लक आहे तो पयत िवमा कंपनीस
र कम आदा क नये.
कामकाजात ससु ु ता रहावी हणनु उपरो माणे फ र कम आदा करणे व ती जमा नांवे क न याचा
िहशोब ठे वणे या सबं ंधीचे कामकाज लेखाशाखेमाफत कर यात येईल, उवरीत िवमा उतरिव यासंबंधीत असणारे
कामकाज कामगार िवभागामात पार पाड यात येईल. तसेच आजअखेर पवू चा िद. ओ रएंटल इं शरु स कंपनी
िल.,कोपरगांव याचं े र कम .८,६९२/- मा अॅड हा स बाक आहे. सदर अॅड हा स संपलेनतं र नवीन ा दराने
यनु तम दर असले या रा ीयकृ त िवमा कंपनीला कायादेश दे यात येईल, व यानुसार कायवाही सु कर यात
येईल. याकामी अदं ाजे र कम .४,५०,०००/- मा खच अपेि त आहे.
तरी,उपरो त यातील अ.न.ं ०१ िद. यु इिं डया ए योर स कं.िल. ीरामपरू याच
ं े दर हे यु नतम
अस याने ते ि वका न, यांचेकडून साईसेवकाच
ं ा ट याट याने जनता अपघाती िवमा उतरिवणेकामी र कम
( .४,५०,०००/-) मा येणा या खचास व याकामी मागील वषा माणे वर उ लेख के ले या कायप दती माणे
कामकाज करता येईल.
तरी, सदर तावावर िनणय होणेस िवनतं ी आहे.
िनणय .२०२ यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक हणून आले या सेवेक यांची एक वषाकरीता जनता अपघाती
िवमा पॉलीसी घेणेकामी रा ीयकृत िवमा कंप याकडून मागिव यात आले या दरप कातील िद. यु
इिं डया ए योर स कं.िल. ीरामपूर यांचे िन नतम दर वािषक िवमा ि मीयम र कम पये ४,५०,०००/मा ि वकारणेत येऊन यांचेकडून साईसेवकांचा ट याट याने जनता अपघाती िवमा उतरिवणेस व
याकामी येणा या र कम .४,५०,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २४
सं थानम ये कं ाटदारामाफत कामावर असले या कं ाटी कमचा-यांनासं थान सेवेत कं ाटी प दतीने
िनयु आदेश देणेकामी करणेत आले या कायवाहीचा अहवाल.
तावउपरो िवषयांस अनसु न, मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर (मा. तदथ सिमतीचे सद य) यांनी
यांचेकडील प मांक पीए/०३/२०२०, िदनांक ०६ जानेवारी, २०२० अ वये खालील माणे कळिवले आहे “ .. .. With reference to the subject noted above, my attention was invited to the
news published in daily newspaper “ Loksatta” dt. 04.01.2020. As per said news, 588
contractual employees, working in Shri Saibaba Sansthan Trust have been issued with
regular appointment letters absorbing them in the employment of Shri Saibaba Sansthan
Trust, Shirdi.
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It is seen from order dt. 09.10.2019 passed in PIL No. 120 of 2019 between
Uttamrao Rambhaji Shelke Vs The State of Maharashtra & ors., regularization of 2500
contractual employees is also one of the grounds agitated.
In the above background, it is clear as to why the ad-hoc Committee was bypassed
before issuing such appointment orders.
I hope that all important facts would be brought to the notice of the Committee in
this regard. ”
उपरो मा. मख
ु िज हा व स यायािधश, अहमदनगर ( मा. तदथ सिमती सद य) यांचे ा प ास
अनसु न िववेचना मक तपशील खालील माणे सादर करीत आहोत िवषयाची पवू पीठीका (अ-१) मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ेकडील ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड या आ थापनेवरील पदांचा आकृ तीबंध मंजरू करणेबाबतचे िदनांक ०७ ऑग , २००९ शासन
िनणयानुसार, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे आ थापनेवरील पदाचं े आकृ तीबंधास, हणजेच
एकूण ४८२६ पदांना ( थायी २९०८ पदे+अ थायी १९१८ पदे) खालील अटी-शत स अिधन राहन मा यता
िदलेली आहे. या अटी-शत चं ा थोड यात गोषवारा खालील माणे –
(०१) सिमतीने पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावेत व यास शासन मा यता यावी. तसेच सदर पदांवर
न याने िनयु ती करतांना सेवा वेश िनयमांचे काटेकोर पालन करणे आव यक राहील.
(०२) सेवा वेश िनयमामं ये येक पदांची शै िणक पा ता, जबाबदारी व कत ये ढोबळ मानाने िनि त
कर यात यावे. सेवा वेश िनयमांम ये पदो नतीची साखळी याबाबत प टपणे उ लेख असावा.
(०३) सदर पदांवर न याने िनयु ती करतांना सिमतीने सदर पदांची आव यकता व अहता याबाबत िव तृत
िस दी देऊन सदर पदांवर पधा मक प र ा घेऊन िनयु ती करावी.
(०४) सेवा वेश िनयमांम ये वेतन ेणीचा उ लेख असावा.
(०५) आकृ तीबंधातील मंजरु पदांवर काम करणा-या कमचा-यांना शासना माणे िनवृ तीवेतन लागू असणार
नाही.
(०६) सिमतीला आकृ तीबधं ाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही.
(०७) सिमतीला कोण याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना या पुव मा यतेिशवाय बदलता येणार
नाही.
(०८) सिमतीने श यतो आकृ तीबधं ातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प दतीने भरावी. जेणक
े न
यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही.
(०९) आ थापनेवरील खच िसमीत कर यासाठी रा य शासना या अिधका-यांची आकृ तीबधं ाम ये िनि त
पदांवर तीिनयु तीने िनयु ती कर याची तरतदू ठे वावी.
(१०) तांि क पदे न याने भरतानं ा याच े ातील त ांचा िनवड ि येत समावेश असेल याची द ता
यावी.
(११) आकृ तीबधं ातील पदांवर निवन कमचा-यांची िनयिमत पदावर िनयु ती झा यानतं र सदर कमचा-यांचा
प रिव ाधीन कालावधी एक वषाचा असावा व याचे वेतन वेतन ेणीतील सु वाती या ट यावर
िनि त करावे.
(अ-२) यानतं र, मा. शासनाने िदनांक २५ स टबर, २०१४ रोजीचे शासन िनणयानसु ार, सं थान सचं िलत ी
साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल या शाळे या ाथिमक िवभागासाठी मु या यापक (एक पद) व ी साईबाबा
हॉ पीटलकरीता पर यजू िन ट (०१ पद) न याने समािव करणेस मा यता िदली.
(अ-३) यानतं र मा. शासनाने िदनांक १७ नो हबर, २०१७ चे प ानसु ार, सं थानकडील िविवध प यवहारास
अनसु न असे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या सव िवभागातील
कामकाजाचा आढावा घेऊन वाढीव पदे मंजूर कर याचा सधु ा रत व एकि त आकृ तीबंधाचा ताव शासनास
सादर करावा.
(अ-४) याच कालावधीत, ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल, िशड कडील िव ाथ सं येत झालेली वाढ व
यामळ
ु े तुकडयां या सं येत झालेली वाढ ल ात घेऊन १० वाढीव सहा यक िश क पदांना मा यता
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देणबे ाबतचा ताव मा यते तव सादर करणेत आलेला होता. यास अनसु न, मा. शासनाने िदनाक
ं २० िडसबर,
२०१७ रोजीचे शासन िनणयानसु ार, सहायक िश क सवं गातील १० पदे िनमाण करणेस मा यता िदलेलीआहे.
(अ-५) िदनांक ०७ ऑग , २००९ चे शासन िनणयानसु ार मंजूर आकृ तीबंधात, उपरो प र छे द अ-२ व अ५ म ये नमदू के ले या वाढीव पदाच
ं ी मा यता िवचारात घेता,ं स या एकूण ४८३८ (४८२६+०२+१०) पदाचं ा
आकृ तीबंध मंजरू असनू , याम ये थायी पदे २९२० (२९०८+१२) + कं ाटी पदे १९१८ यांचा समावेश आहे.
(अ-६) दर यानचे कालावधीतत कालीनमा. यव थापन सिमतीचे िदनाक
ं १९ नो हबर, २०११ रोजीचे
सभेतील िनणय मांक ७६५ (२३) अ वये, सं थान शासनाकडील िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे
प ा दारे , सं थानम ये माहे िडसबर, २००० पवू चे तसेच सन २००१ ते माहे िडसबर, २००५ अखेर पय त या
कालावधीत कॉ ॅ टसमाफत कं ाटी प दतीने कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल८११ व कुशल-१०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत िनयिमत नेमणक
ू ा देणसे मा यता
देणबे ाबतचा ताव मा. शासनाकडे सादर करणेत आला. सदरह मळ
तावावर मा. शासनाकडून िवचारणा
ू
करणेत आले या बाब वर वेळोवेळी अलािहदा प यवहार करणेत आलेला आहे.
(अ-७) त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेन,े सं थान शासनामाफत िदनाक
ं ०८ िडसबर,२०११
रोजी सादर करणेत आले या (प र छे द अ-६ म ये नमदू के ले माणे) कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवते िनयिमत
नेमणक
ू ा देणे या तावाबाबत मा. मु यमं ी, महारा रा य याचं े अ य तेखाली िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८
रोजी मा. मु यमं ी यांचे शासक य िनवास थानात झाले या सं थान कामकाजासबं ंिधत आढावा बैठक चे
इितवृ मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ेकडील प िदनांक ०१ माच, २०१८ ( य ा िदनांक
०९ माच, २०१८ ) इकडील कायालयास ा झालेले होते.
उपरो िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८ रोजीचे आढावा बैठक चे इितवृ ातील िवषय मांक ०४ ी साईबाबा
सं थान या कुशल व अकुशल ९१३ कमचा-यांना िनयिमत करणेबाबत यावर खालील माणे िनणय घेणते
आलेला आहे (०१)
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या आकृ तीबंधातील कं ाटी पदांना थायी पदे हणनू
मा यता देणते यावी.
(०२) सदर पदांवरील पदभरती ि या राबिव यात यावी.
(०३) पदभरती येम ये ी साईबाबा सं थानमधील कामाचा अनभु व, यांचे कौश य आिण मागील सेवा
कालावधीस ाधा य दे यात यावे व यासाठी २५ गणु ेस व पात दे यात यावेत.
(अ-८) याच अनषु ंगाने मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचक
े डून िदनांक १२ स टबर,२०१८
रोजीचे प ाने असे कळिवणेत आले होते क ,
“.. .. (िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८ रोजीचे मा. मु यमं ी यां या आढावा बैठक तील िनणय .०४)
सदर िनणयानसु ार सं थान या आकृ तीबधं ात सधु ारणा करणे आव यक आहे. या तव या अनषु गं ाने सं थानमाफत
यव थापन सिमती या मा यतेने सधु ा रत आकृ तीबंधाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर कर यात यावा. ”
(अ-९) उपरो त त कालीन मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनवास थानी िदनांक ०१ फे वु ारी, २०१८ रोजीचे
बैठक तील िनणयानुसार, कं ाटी पदे थायी पदांम ये पांतरीत झालेनतं र यावरील नेमणक
ु ांसाठी पदभरती
या कशी राबवावी याबाबत प ट िनदश देणते आलेले नाहीत. तसेच पदभरती ि येम ये कं ाटी कमचायांना कामाचा अनभु व, यांचे कौश य आिण मािगल सेवा कालावधीसाठी २५ गणु ेस देणते यावेत असे
कळिवले आहे, याबाबतही प टता नाही. तसेच सेवेतील आर णाबाबत ही प ता नाही. स या सं थानम ये
कायरत असणारे कं ाटी कमचा-यांपैक बहतांशी कमचारी हे ४३ वषापे ा जा त वयाचे आहेत, यामळ
ु े
पदभरती करतांना वयोमयादेचे िनकषात यांचा समावेश होणे श य नाही, यामळ
ु े यांना वयोमयादेत सटू ावी
िकंवा कसे तसेच सेवते ील आर ण याबाबत मा. शासन तराव न मागदशन िमळणेकामी सं थान शासनामाफत
िदनांक ०१ िडसबर,२०१८ अ वये िवनंती प देणते आलेले होते.
(अ-१०) यानतं र मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यानं ी िदनाक
ं ३१ िडसबर, २०१८ ( ा िदनाक
ं
१५ जानेवारी, २०१९) अ वये खालील माणे कळिवले होते १.
शासना या िदनांक १२ स टबर या (या िटपणीतील संदभ मांक ०८) प ा वये कळिव यानुसार ी
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या सन २००९ मधील मंजरू आकृ तीबंधात १९१८ पदे
जी कायम व पी कं ाटी दाखिव यात आली आहेत या पदांपैक िकती पदांना थायी पदे हणनू
पांतरीत करणे आव यक आहे,
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२.
३.

यासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यांना िकती िव ीय भार येणार आहे,
उपरो मु ां यासह यव थापन सिमती या मा यतेने आकृ तीबधं ाचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर
कर यात यावा.
(अ-११) सं थानम ये कमचारी कं ाटारामाफत कं ाटी प दतीने काम करत असलेले माहे िडसबर, २००० पवु चे
व सन २००१ ते २००५ अखेर पय त ढोबळमानाने ९१६ अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचा-यांना सं थान
सेवेत िनयिमत नेमणक
ु ा देणबे ाबत ताव सादर करणेत आलेला आहे. या ९१६ कं ाटी कमचा-यांची मािहती
खालील माणे आहे त ाअ
माहे िडसबर, २०००
िद.२३ ऑग , २००४ ते िद.३१ िडसबर, २००५
पुव चे परंतु िद. २२
अ. न.ं तपशील
माहे िडसबर, २००५
अखेर एकूणसं या
ऑग , २००४ अखेर
अखेर सं या
(३+४=५)
सं या
१
२
३
४
५
तांि क
कुशल
०१
०५२
०१६
०६८
कमचारी
०२
कुशल कमचारी
०३९
०१७
०५६
०३
अकुशल कमचारी
३५६
११२
४६८
कुशल
सरु ा
०४
००४
००१
००५
कमचारी
अकुशल
सरु ा
०५
१८४
०६१
२४५
कमचारी
एकुण (१)
६३५
२०७
८४२
उपरो त ा अ व मळ
ू िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी सादर के ले या तावातील कमचा-यां या
सं येत खाली नमदू के ले या कारणामं ळ
ु े काही कं ाटी कमचारी कमी झालेने फरक पडलेला आहेत ाब

अ.
न.ं
१
०१
०२
०३
०४
०५

तपशील
२
काम सोडून गेलेले
मयत झालेले
वयोमयादा
ओलांड याने
अिभलेख
सापडत
नसलेले
कमी केलेले
एकुण (२)
एकुण
(त ा
.०१+०२)

माहे िडसबर, २०००
पवु चे परंतु िद. २२
ऑग , २००४ अखेर
कमी झालेली सं या

िद.२३ ऑग , २००४ ते
माहे िडसबर, २००५
अखेर कमी झालेली
सं या

३
४२
१०

४
१२
०१

िद.३१ िडसबर,
२००५
अखेर
एकूणकमी
झालेली सं या
(३+४=५)
५
५४
११

०७

०१

०८

०४

०१

०५

०३
६६

०४
१९

०७
८५

७०१

२२६

९२७

थोड यात, मळ
तावात नमदू के लेले ९१६ कमचारी अिधक नजरचक
ू
ु ने राहन गेलेले माहे िडसबर, २००५
पवू चे ११ कमचारी असे िमळून एकूण ९२७ कं ाटी कमचारी आहेत / होते.
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उपरो प र छे दातं नमदु के ले या िववेचनास आिण िवषयांिकत तावा या अनषु गं ाने कर यात आले या
प यवहारास अनसु न, या तावाबाबत करणेत आले या कायवाहीची स ःि थती खालील माणे सिव तर
नमदू के ली आहे.
िवषयाची स ःि थती (ब-१) िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजीचे तावा दारे , सं थानम ये माहे िडसबर, २००० पवू चे तसेच सन
२००१ ते माहे िडसबर, २००५ अखेर पय त या कालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने
कामावर असले या व स या काम करत असले या अकुशल - ८११ व कुशल - १०५ अशा एकूण ९१६ कं ाटी
कामगारांना सं थान सेवते िनयिमत नेमणक
ू ा देणसे मा यता िमळणेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता.
या तावाचे अनषु गं ाने, उपरो प र छे द अ म ये नमदु के ले या सिव तर िववेचनास तसेच
संदभािकंत प यवहारास अनसु न, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांनी यांचेकडील शासन िनणय
मांक सासिं व-२०१३ / २२ / . .७० / का.१६, िदनांक १७ स टबर, २०१९ अ वये शासन िनणय पा रत
के लेला आहे.
(ब-२) मा. शासनाने िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी “ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां या
आ थापनेवरील कं ाटी कमचा-यांना एकि त मािसक वेतन मंजरू कर याबाबत ” या शीषाखाली पा रत के ले या
शासन िनणयात खालील माणे नमदू करणेत आलेले आहे “ .. .. ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड येथे सन २००१ ते २००४या कालावधीत कं ाटी
प दतीने कामावर असले या व स या कायरत असले या ६३५कमचा-यांपैक कुशल कमचा-यांना दरमहा .
५,९१३/- ( . पाच हजार नऊशे तेरा फ ) व अकुशल कमचा-यांना दरमहा . ५,११३/- ( . पाच हजार एकशे
तेरा फ ) इतके मािसक एकि त वेतन िकंवा िकमान वेतन काय ानसु ार अनु ेय वेतन यापैक जे जा त असेल ते
वेतन देणसे मंजरु ी देऊन शासना या िद. ०७.०८.२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू के ले या
आकृ तीबंधातील कं ाटी पदावर िनयु दे यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ), अिधिनयम,
२००४ मधील कलम १३ (४) व याखालील परंतुकास अनसु न तसेच पढु ील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा
सं थान या यव थापन िनधीतनू अदा कर यास या शासन िनणया वये मा यता दे यात येत आहे.
उपरो माणे एकि त मािसक वेतन मंजरू कर यात येत असले तरी, संबंिधत कमचा-याचा सं थान या
नोकरीत दजा (Status)हा कं ाटी कमचारी हणनू राहील. यास ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
यां याकडे कायम व पी नोकरी माग याचा ह क असणार नाही. ”
(ब-३) उपरो िववेचनानसु ार व सामा य शासन िवभागाकडील वेळोवेळी सादर करणेत आले या
कायालयीन िटपणीवरील आदेशानसु ार, िदनांक २३ मे, २०१९ रोजीचे कामगार िवभागाकडील िटपणी-वजाप ासोबत ा झाले या ६३५ कमचा-यांचे यादीनसु ार, याम ये समािव असणारे कं ाटी कमचा-यांचे सन
२००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर हजर असलेले) मधील हजर िदवसाच
ं ी तसेच यांनी
सादर के ले या कागदप ाचं ी पडताळणी क न खाली नमदू के ले माणे िनयु आदेश िदनांक ०२ जानेवारी,
२०२० अखेर पा रत करणेत आलेले आहेतत ा मांक ०१
अ.न.ं तपशील
सं या शेरा / कारण
(अ) िदनाक
ं २३ मे, २०१९ रोजी
कामगार िवभागाकडून ा
६३५ -झाले या यादीतील कं ाटी
कमचा-यांची सं या
ी. रिवं भडांगे याचं े नांव यादीतील अ.नं.५० आिण अ.नं. ५४
यादीत एक नांव दोन वेळेस
०१
००१ वर ही आलेले आहे, यापैक यादीतील अ. न.ं ५० नसु ार िनयु
आलेले कं ाटी कमचारी
आदेश पा रत करणेत आलेला आहे.
यादीतील ६० वष वयोमान पणू
ीमती पच
ं फुला राठोड (यादीतील अ.नं.०२) वयोमान ६० वष पणू
०२
००१
के लेले कं ाटी कमचारी
झा याने िनयु आदेश पा रत करणेत आलेला नाही.
ी. िदवेकर (यादीतील अ.नं.६०) व ी. कसबे (यादीतील
यादीतील मयत झालेले कं ाटी
०३
००२ अ.नं.५६४) हे मयत अस या कारणाने िनयु आदेश पा रत
कमचारी
करणेत आलेले नाहीत.
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०४

यादीतील िदनांक २३ ऑग ,
००८
२००४ नंतरचे कं ाटी कमचारी

०५

यादीतील सतत
असणारे कमचारी

०६

यादीतील सन २००१ ते सन
२००४ (िद.२२/०८/२००४)या
०१५
कालावधीत कामावर नसणारे
कमचारी

(ब)

एकूण (अ.न.ं ०१ ते ०६)

(क)

पा रत करणेत आलेले
६०१
आदेश ((अ) –(ब))

(ड)

यादीत समािव आहेत परंतु
िनयु आदेश वीकारले नाही ००३
असे कमचारी

(इ)

िनयु आदेश वीका न सेवेत
जू झालेले एकूण कं ाटी ५९८
कमचारी
एकूण (क-ड)

गैरहजर

००७

०३४

सदरचे कं ाटी कमचारी हे िदनांक २३ ऑग , २००४ नंतर कं ाटी
कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर हजर झालेले आहेत, यामळ
ु े
यांना िनयु आदेश देणते आलेले नाहीत. (यादीतील अ.न.ं
५७२, ५७४, ५७६, ५७७, ६३२, ६३३, ६३४ व ६३५ )
कामगार िवभागामाफत ०१ वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाचे
आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी
कमचा-यांचे बाबतीत अलािहदा कायवाही सु आहे. या २५
कं ाटी कमचा-यांपैक तसेच या कं ाटी कमचा-यांची नांवे ६३५
कं ाटी कमचा-यांचे यादीत आहेत, परंतु स या कामावर हजर
नाहीत अशा कं ाटी कमचा-यांना िनयु आदेश पा रत करणेत
आलेले नाहीत (यादीतील अ.नं. ८९, १७२, २४०, ४९१, ५०४,
६०० व ६११)
कामगार िवभागाकडून ा झाले या यादीतील सन २००१ ते सन
२००४ या कालावधीत हजर नसणारे / कामावर नसणारे परंतु माहे
िडसबर, २००० पवु कामावर हजर असणारे कमचारी. (यादीतील
अ.नं.३, ४, ९, २७, ४८, ८२, ८४, १०५, ११४, ११६, १२२,
१२९, १४९व १६९)
-िदनाक
ं २३ मे, २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा
झाले या यादीतील ६०१ पा कमचा-यांना आदेश पा रत
करणेत आले.
कामगार िवभागाकडून ा झाले यायादीनसु ार हजर िदवस व
कागदप ांची पडताळणी क न िनयु आदेश पा रत करणेत
आलेले होते परंतु काही कारणा तव िनयु आदेश वीकारले
नाहीत असे कमचारी (यादीतील अ.नं.७६, ९० व ५३३ )
कामगार िवभागाकडून ा झाले या यादीतील कं ाटी कमचा-यांचे
सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४ अखेर
कामावर असलेले) या कालावधीतील हजर िदवस आिण
कागदप ाच
ं ी पडताळणी क न िनयु आदेश पा रत करणेत
आलेले असनू , सदर कमचारी सेवेत जू झाले आहेत.

(ब-४) उपरो प र छे द ब-३ मधील, त ा मांक ०१(इ) म ये नमदु के ले माणे, कं ाटी कमचा-यांना
पा रत करणेत आले या िनयु आदेशातील कमचा-यांचा िवभागा माणे व कारानसु ार (कुशल/अकुशल
कं ाटी कमचारी) यानुसार थोड यात गोषवारा खालील माणे त ा माक
ं ०२
अ. िनयु आदेश वीका न कं ाटी कमचारी
कं ाटी कमचारी
न.ं सेवेत जू झालेले कं ाटी कुशल अकुश एकुण पु ष
ी
एकुण
कमचारी
ल
०१ ५९८
०८७
५११
५९८
५६३
०३५
५९८
त ा मांक ०३
अ.न.ं

िवभागाचे नांव

1
०१
०२

2
सामा य शासन िवभाग
जनसंपक िवभाग

कं ाटी कमचारी
कुशल अकुशल
3
4
०१
०६
०१
०४
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एकुण
पु ष
ी
एकुण
(3+4)=5 6
7
(6+7)=8
०७
०७ ००
०७
०५
०५ ००
०५
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०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२७
२८
२९
३०
३१
३२

लेखाशाखा
मािहती तं ान िवभाग
मंिदर िवभाग
काशने िवभाग
आरो य िवभाग
सरं ण िवभाग
फायर अॅ ड से टी िवभाग
बांधकाम िवभाग
पाणीपुरवठा िवभाग
बगीचा िवभाग
िव तु िवभाग
मेकॅिनकल िवभाग
विन ेपण िवभाग
सीसीटी ही कं ोल सेल
साईबाबा भ िनवास थान िवभाग
साई साद िनवास थान िवभाग
दारावती भ िनवास थान िवभाग
ी साई आ म िवभाग
ी साई धमशाळा
ी साई सादालय
कॅ ि टन िवभाग
लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग
भांडार िवभाग
वाहन िवभाग
मबंु ई कायालय
ी साईबाबा इिं लश िमिडयम कूल
ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व
किन महािव ालय
ी साईनाथ णालय
ी साईबाबा हॉ पीटल
एकूण

१०
०२
०१
०१
०२
०२
००
०४
०५
००
१४
०३
०३
०१
००
०१
०२
००
०१
०२
०२
०१
००
१३
००
०४
०१

०२
०२
२५
०२
९०
१४३
०४
००
०२
०३
०२
०२
००
०४
१४
१०
०१
०४
०१
७७
३६
०७
०१
०३
०१
०३
०२

१२
०४
२६
०३
९२
१४५
०४
०४
०७
०३
१६
०५
०३
०५
१४
११
०३
०४
०२
७९
३८
०८
०१
१६
०१
०७
०३

१२
०३
२६
०३
८५
१३५
०४
०४
०७
०२
१६
०५
०३
०५
१४
११
०३
०४
०२
७६
३८
०८
०१
१६
०१
०२
०३

००
०१
००
००
०७
१०
००
००
००
०१
००
००
००
००
००
००
००
००
००
०३
००
००
००
००
००
०५
००

१२
०४
२६
०३
९२
१४५
०४
०४
०७
०३
१६
०५
०३
०५
१४
११
०३
०४
०२
७९
३८
०८
०१
१६
०१
०७
०३

०६
०४
८७

२३
३७
५११

२९
४१
५९८

२४ ०५
३८ ०३
५६३ ३५

२९
४१
५९८

(ब-५) उपरो प र छे द ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ. न.ं ०४म ये नमदू यादीतील जे कमचारी िदनाक
ं
२३ ऑग , २००४ नतं र कामावर हजर झालेले आहेत, अशा ०८ कं ाटी कमचा-यांचे िनयु आदेश लिं बत
ठे वणेत आलेले आहेत. या सव ०८ कं ाटी कमचा-यांना कागदप े पडताळणीची सधं ी देणते येत असनू , यांना
कामगार िवभागासह, या कमचा-यांनी या- या िवभागात काम के लेले आहे अशा िवभागातील उपल ध
कागदप े पडताळणीकामी उपल ध क न देणते येत आहे.
या ०८ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी हे सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचं ी पडताळणी पणू होईल यांना िविहत शासक य प दतीने /
मा यतेने िनयु आदेश पा रत करणेत येतील.
(ब-६) उपरो प र छे द ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ. न.ं ०५ म ये जे कमचारी सतत गैरहजर आहेत
अशा ०७ कं ाटी कमचारी यांचे िनयु आदेश लंिबत ठे वणेत आलेले आहेत.
या ०७ कं ाटी कमचा-यांपैक काही कं ाटी कमचा-यांचा समावेश हा कामगार िवभागामाफत ०१
वषापे ा जा त तसेच ०१ वषाचे आितल कालावधीत सतत गैरहजर असणारे एकूण २५ कं ाटी कमचा-यांम ये
आहे. याबाबत कामगार िवभागामाफत शासक य तराव न अलािहदाकायवाही सु असनू , याबाबतचा
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ताव मा. यव थापन सिमतीचे (मा. तदथ सिमतीचे) सभेपढु े िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर करणेत आलेला
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे (मा. तदथ सिमतीचे) सकारा मक िनणयानतं रच, या ०७ कं ाटी कमचायांपैक जे कमचारी पा होतील आिण जे सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/८/२००४ अखेर) कामावर हजर
असतील, यांचे कागदप ाचं ी यथोचीत पडताळणी क न यांना िविहत शासक य प दतीने / मा यतेने िनयु
आदेश पा रत करणेत येतील.
(ब-७) उपरो प र छे द ब-३ मधील त ा मांक ०१/ अ.न.ं ०६ म ये कामगार िवभागाकडून ा
झाले या यादीतील सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४अखेर) या कालावधीत हजर नसणारे /
कामावर नसणारे असे १५ कं ाटी कमचारी यांचे िनयु आदेश कागदप ाचं ी पडताळणी व पतू ता पणू होईपावेतो
लंिबत ठे वणेत आलेले आहेत.
या सव १५ कं ाटी कमचा-यांना कागदप े पडताळणीची संधी देणेत येत असनू , यांना कामगार
िवभागासह, या कमचा-यांनी या- या िवभागात काम के लेले आहे अशा िवभागातील उपल ध कागदप े
पडताळणीकामी उपल ध क न देणेत येत आहे.
या १५ कं ाटी कमचा-यांपैक , जे कं ाटी कमचारी हे सन २००१ ते सन २००४ (िद.२२/०८/२००४)
या कालावधीत हजर असतील व यांची कागदप ाचं ी पडताळणी पणू होईल यांना िविहत शासक य प दतीने /
मा यतेने िनयु आदेश पा रत करणेत येतील.
तसेच या कं ाटी कमचा-यांपैक जे कमचारी सन २००१ पवू हणजेच माहे िडसबर, २००० पवू
कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत सं थान सेवेत असतील, यांचेबाबतीत िवषयांिकत मळ
तावास अनसु न
ू
सकारा मक िवचार होणेकामी तसेच मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडील िदनांक १७ स टबर,
२०१९ रोजीचे आदेशात दु ती होणेकामी मा. शासनाकडे ताव सादर करावा लागेल.
(ब-८) या यित र , िदनांक २३ मे, २०१९ रोजी कामगार िवभागाकडून ा झाले या यादीत समावेश
नसलेले परंतु सन २००१ ते सन २००४ याकालावधीत कं ाटी कमचारी कं ाटदारामाफत कामावर असणारे
अनेक कं ाटी कमचारी िनयु आदेश िमळणेकामी शासनाकडे िवनंती अज करीत आहेत. शासनाकडे ा
झालेले संबंिधत कं ाटी कमचा-यांचे अज कामगार िवभागाकडे पडताळणीकामी पाठिवणेत येत आहेत. या
सबं िं धत कारणा तव ा होणारे सव कं ाटी कमचा-यांचे अज एकि त क न, ते पा अस यास याबाबतचा
वतं सिव तर ताव कामगार िवभागामाफत अलािहदा सादर करणेत येत आहे.
(क) िवषयांिकत तावाचे अनषु गं ाने, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम - २००४
मधील कलम – १३ मधील सिमतीचा कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी या शीषाखाली उपकलम ०४ म ये
खालील माणे नमदू के लेले आहे –
“ .. .. ४. सिमतीस, सं थान िव त यव थेचा कारभार काय मतेने चालिव यासाठी आिण या
अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-याच
ं ी (मु य
कायकारी अिधका-या यित र )व कमचा-यांची नेमणू करता येईल.
परंत,ु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकंवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबंधानसु ार मंजूर कर यात येईपय त, के ली जाणार नाही.”
तसेच, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम - २००४ मधील कलम – १६ मधील
सावजिनक िव त यव थेचे कमचारी सं थान िव त यव थेकडे नेमनू देणे या शीषाखाली खालील माणे नमदू
के लेले आहे –
“ .. .. िनयत िदवसा या लगतपवू , जी य पवू या िव त यव थे या सेवेत असेल आिण या या
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही य ही, िनयत िदवसा या लगतपूव ितला जे वेतन लागू
होते याच वेतनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती या िनयं णाखाली,
सं थान िव त यव थे या कामकाजाशी संबंिधत अशा सेवेसाठी नेमनू दे यात आ याचे व िनयु के याचे
मान यात येईल, आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पवू मा यतेखेरीज या य चे अिहत होईल
अशा रतीने सिमतीकडून कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकंवा अशा य ला सेवेतनू काढून टाक यात
येणार नाही.
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परंत,ु या अिधिनयमा या िकंवा िनयमां या तरतदु नसु ार अशा कोण याही य ची सेवा समा
कर या या सिमती या अिधकारावर या कलमातील कोण याही गो ीमळ
ु े प रणाम होणार नाही. ”
उपरो कलम १३ व कलम १६ मधील तरतदु ीचा िवचार करता,ं िवषयांिकत तावाचे अनषु गं ाने,
त कालीन मा. यव थापन सिमतीने िदनांक १९ नो हबर, २०११ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ७६५(२३)
अ वये, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडेस िदनांक ०८ िडसबर, २०११ रोजी, कं ाटी
कमचारी कं ाटदारामाफत माहे िडसबर, २००० पवू व यानतं र माहे जानेवारी,२००१ ते माहे िडसबर,२००५
पय त कायरत असणारे एकूण ९१६ कुशल / अकुशल कं ाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत सामावनू घेणबे ाबतचा
ताव सादर करणेत आलेला होता. सदर तावास मा. शासनाने िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजीचे शासन
िनणया वये, सन २००१ ते २००४ या कालावधीत कं ाटी प दतीने कामावर असले या व स या कायरत
असले या ६३५कमचा-यांना िकमान वेतन काय ानसु ार अनु ेय होणारे वेतनावर तसेच िदनांक ०७ ऑग ,
२००९ रोजी या शासन िनणया वये मंजरू के ले या आकृ तीबंधातील कं ाटी पदांवर िनयु देणसे मा यता िदली.
मा. शासनाने िदनांक १७ स टबर, २०१९ रोजी िदले या मा यतेनुसार, उपरो प र छे द ब म ये
सिव तर िववेचन के लेनसु ार, सन २००१ ते सन २००४ (िदनांक २२ ऑग , २००४) अखेर कं ाटी कमचारी
कं ाटदारामाफत कुशल / अकुशल हणनू कायरत असले या एकूण ६३५ कं ाटी कमचा-यांपैक ६०१ कं ाटी
कमचा-यांना िनयु आदेश पा रत करणेत आलेले आहेत, यापैक सेवेत जू होणेस इ छुक असले या
५९८कमचा-यांना कं ाटी कमचारी हणनू ११ मिह याचे कालावधीसाठी िविहत अटी-शत नसु ार सं थान सेवेत
सामावनू घेणते आलेले आहे.
सोबत, ६३५ कं ाटी कमचारी यांची सिव तर यादी प रिश अ हणनू तसेच िनयु आदेश लंिबत
असलेले ३४ कमचा-यांची सिव तर मािहती प रिश ०१ ते प रिश ०७ हणनू अवलोकनाथ सादर के ली आहे.
तरी उपरो माणे िवषयांिकत तावाचे अनषु ंगाने करणेत आले या कायवाहीस काय र मा यता
िमळणेकामी मा. तदथ सिमतीचे सभेपढु े िवचाराथ / िनणयाथ सादर.
िनणय .२०३ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २५
सन २०२०-२१ या कालावधीकरीता वाहन िवभागाकडील १२३ वाहनांचा वािषक िवमा नुतनीकरण
करणेकामी िन नतम दर देणारे िवमा कंपनीचे ितिनधीसोबत चचा क न अंितम दर िनि त करणे व
येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुदः- कलम १७(१) म ये रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा िवशेष
आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थेची मालम तेची व कामाची काय मतेने यव था पाहणे,
भ तगणं ानं ा आव यक 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 करणेसाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे ही सिमतीची कत ये असतील ,” असे नमदु के लेले आहे.
कलम १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यांचे यो य
कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील
असे नमदु आहे.
कलम २१ (१)(ज) म ये िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम या तरतुद ना अिधन राहन
या या वेळी अमं लात असले या कोण याही कादया वये िव व त यव थेकडून देय असलेले कोणतेही कर,
भाडे, आकार व इतर रकमा यांचे दान कर यात येईल, असे नमदु के लेले आहे.
तावना-िद.०१/०४/२०२० ते िद.३१/०३/२०२१ अखेर एकवष कालावधी करीता वाहन
िवभागाकडील १२३ वाहनांचा वाहन िनहाय िवमा उतरिव याचा असलेने िद.०६/०२/२०२० रोजीचे मा.तदथ
(Ad hoc) सिमतीचे सभेतील िनणय .५४ चे मा यतेने व जा.नं.एसएसएस/वशी/वाहन/ ४६०३/ २०२०
िद.२०.०२.२०२० चे प ाने िद.०४/०३/२०२० अखेर रा ीयकृ त िवमा कंप याकडूनच बदं िलफा याम ये
दरप के मागवी यात आली होती.
०१
०२

खरेदी करावयाचे सािह य / व तचु ा तपिशल
मागणी

िवमा नतु नीकरण
वाहन िवभागाकडील १२३ वाहनाचं े िद.०१.०४.२०२० ते ३१.०३.२०२१ या
कालावधीसाठी िवमा नतु नीकरण करणे

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

60

०३
०४

ई-िनिवदा िस दी / दरप के
जा.न.ं एसएसएस/वशी/वाहन/४६०३/२०२ ०िद. २०.०२.२०२०
वृतप ा या अिधसचू ने या यित र त चौकशी कशी दरु वनी ारे व सम िदले
पाठवली जाते?

०५
०६

तर तसे, कोणाला पाठिवले?
िनिवदा / दरप के कालावधी

०७

ा त िनिवदाकारांची सं या

सव रा ीयकृ त िवमाकंपनीचे ितनीधीना सम िदले.
िदनांक २०/०२/२०२० ते ०४/०३/२०२०
०४ (चार)

०८ पा िनिवदाकारांची सं या
०९ सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का?
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का ?
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का.
१२ रा ीयकृ त िवमा कंप यांनी दरप कात देऊ के लेले दरअ.न तपिशल
वाहन IDV
सं या

१
२
३

प रिश ट अ नुसार
िझरो डेप िवमा

१३

प रिश ट ब नुसार
फुल िवमा (पॅकेज ८६
पॉलेसी)
प रिश ट क नसु ार
२४
थड पाट िवमा
१२३
शेरा

०४ (चार)
दरप के असलेने बयाना र कम नाही.
-

दर प कात िदलेले दर
िद. य.ु
िद.ओरीए टल
इिं डया
इं योर स क.
अॅ यरु स
िल. शाखाकं.िल. शाखा - कोपरगाव
ीरामपरु
(७
(१३
१,११,२४,८६३/ वाहनांकरीता) वाहनांकरीता)
१,२६,९८८/- ४,०३,९८९/-

यनु ाइटेड इिं डया नेशनल
इ शरु े स कं.िल. इं योरे स क.
- िशड
िल. शाखाकोपरगांव
(१३
वाहनांकरीता)
४,२५,०००/-

(१३
वाहनांकरीता)
३,७६,०००/-

५,०९,५७,१५०/

२८,८७,३१०/- ३०,००,०००/- ३०,२५,०००/- ३०,५०,०००/-

०.००/-

१,०४,९००/-

१,०३,४८९/-

१,०७,०००/-

१,०५,०००/-

६,२०,८२,०१३/

प रिश ट ब प रिश ट
करीता L1 करीता

१३ यापवु के ले या नतु नीकरणचा तपिशल आिण नतु नीकरण दरअ.न.ं वष
२०१९-२०

प रमाण
१३५ वाहनाकरीता

क
L1

-

प रिश ट
करीता

अ
L1

एकुण र कम
३३,०४,५०५/-

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलःअ.न.ं
वष
खच प रमाण
२०१९-२०या कालावधीत १३५ वाहनाचं ा िवमा नतु णीकरणा कामी वािषक ह ता
३३,०४,५०५/१५ स याची िश लक ि थती
लागु नाही१६ मागील नतु नीकरण दर
१३५ वाहनाकरीता ३३,०४,५०५/१७ मागील नतु नीकरण िवमा कंपनी
यनु ायटेड इडं ीया इं शरु े स कंपनी िल. िशड व इतर
१८ स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर १२३ वाहनाचा िवमा नतु णीकरणासाठी३ िवमा कंप यानं ी िदलेले वािषक यनु तम दरानसु ार
येणारा एकुण खच .३३,६६,७९९/- सदरचे दर GST सहीत आहेत.
१९ स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नांव
१.परीिश ट अ नसु ार१३ वाहनाकरीता नेशनल इं योरे स क. िल. शाखा-कोपरगांव
२.परीिश ट ब नसु ार ८६ वाहनाकरीता िद. य.ु इिं डया अॅ यरु स कं.िल. शाखा – ीरामपरु
३.परीिश ट क नसु ार २४ वाहनाकरीता िद.ओरीए टल इं योर स क. िल. शाखा- कोपरगाव
२० सदर खरेदीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का?
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२१ सदर खरेदीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अधीकारी
कर यात आला अस यास उपि थतांची नावे
मा. उप मु य कायकारी अधीकारी , मा.मु य लेखािधकारी
मा. शासिकय अधीकारी , .अिध क वाहन िवभाग
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपिशल अंदाजे अपे ीत खच . ३०,००, ०००/अंदाजे .
२३ मागील नतु नीकरण .३३,०४,५०५/- स याचे ा त दर .३३,६६,७९९/- फरक . ६२,२९४/- ने जा त आहेत.
यावष २०२०-२१ म ये िवमा करावयाची वाहनाचं ी सं या १२३ असनु यात १५ बस, ५ मालवाहतक
ु वाहने व ०५ इतर वाहने अशा एकुण २५
निवन वाहनां या िव याचा समावेश अस याने मागील वषापे ा िवमा र कम जा त आहे.

२४ संि त िटपः- मा.तदथ (Add hoc) सिमतीचे िद.०६/०२/२०२० चे सभेतील िवषय मांक व
िनणय ं . ५४ अ वये “ सं थानचे िविवध कारचे १२३ वाहनां या वािषक िव याचे नतु नीकरण करणे कामी
रा ीयकृ त िवमा कप यांकडून िविहत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे ३०,००,०००/खचास मा यता दे यात आली होती .”
जा.न.ं एसएसएस/वशी/वाहन/४६०३/२०२०िद.२०.०२.२०२० अ वये िद.०४/०३/२०२० पयत
रा ीयकृ त िवमा कंप याकडून दरप के मागवी यात आली होती. यानसु ार ०४ रा ीयकृ त िवमा कंप यांची
दरप के मदु तीत ा त झाली आहेत. सदरची दरप के मा.खरे दी समीतीचे िद.११.०३.२०२० चे सभेपढु े
उघड यात आली आहेत.
यावेळी १२३ वाहनाचं े िवमा नतु नीकरण करणे करीता िवमा कंप यांनी िदले या दराचं ा िवचार करता
प रिश ट अ मधील १३ वाहनाच
ं ा िझरो डेप िव याकरीता नेशनल इं योरे स क. िल. शाखा-कोपरगांव याचं े
.३,७६,०००/- चे दर व प रिश ट ब मधील ८६ वाहनांचा फुल (पॅकेज पॉलेसी) िव याकरीता िद. य.ु इिं डया
अॅ यरु स कं.िल. शाखा- ीरामपरु यांचे .२८,८७,३९०/-चे दर तसेच प रिश ट क मधील २४ वाहनांचा थड
पाट िव या करीता िद. ओरीए टल इं योर स क. िल. शाखा- कोपरगाव यांचे .१०३४८९/-चे दर यनु तम
आहेत. अशा कारे १२३ वाहनां या िव याकरीता एकुण .३३,६६,७९९/- खच येणार आहे.
तसेच खरे दी समीतीचे िद.११/०३/२०२० चे सभेपुढे ४ िवमा कंप याचं े ितिनधी हजर होते . यावेळी
यांनी िवमा िनयामक व िवकास ािधकरण (IRDA) चे िद.०५/०३/२०२० चे प ानसु ार सन २०२०-२१ करीता
िद.०१/०४/२०२० पासनु थड पाट िव याची र कम वाढणार अस याचे सांगीतले आहे. तसेच उपरो त दरा
यित र त थड पाट िव याची वाढीव दरांची र कम अलािहदा िमळणे बाबत प िदलेले आहे.
सन २०२०-२१ या आिथक वषाचे कालावधीत िवमा नतु नीकरणाकरीता प रिश ट अ मधील १३
वाहनांचा िझरो डेप िव याकरीता नेशनल इं योरे स क. िल. शाखा-कोपरगांव व प रिश ट ब मधील ८६ वाहनांचा
फुल (पॅकेज पॉलेसी) िव याकरीता िद. य.ु इिं डया अॅ यरु स कं.िल. शाखा- ीरामपरु तसेच प रिश ट क मधील
२४ वाहनांचा थड पाट िव या करीता िद. ओरीए टल इं योर स क. िल. शाखा- कोपरगाव यांचे तीिनधीना मा.
तदरथ् (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर बोलावनु चचा वाटाघाटी होऊन अतं ीम दर िन चीत करता येतील.तसेच
या यतीरी त संबधीत िवमा कंप यांनी IRDA चे िनयमानसु ार थड पाट िव या या ह याची तपिशलवार मागणी
के लेनतं र सदर र कम यांना अलाहीदा अदा करावी लागेल.
मागणी- िद.०१/०४/२०२० ते िद.३१/०३/२०२१ या कालावधीत प रिश ट अ मधील १३ वाहनांचा
िझरो डेप िव याकरीता नेशनल इं योरे स क. िल. शाखा-कोपरगांव व प रिश ट ब मधील ८६ वाहनांचा फुल
(पॅकेज पॉलेसी) िव याकरीता िद. य.ु इिं डया अॅ यरु स कं.िल. शाखा- ीरामपरु तसेच प रिश ट क मधील २४
वाहनांचा थड पाट िव या करीता िद. ओरीए टल इं योर स क. िल. शाखा- कोपरगाव यांचे तीिनधीशी चचा
वाटाघाटी क न अतं ीम दर िन चीत करणेस व संबधीत िवमा कंप यांनी IRDA चे िनयमानसु ार थड पाट
िव या या ह याची तपिशलवार मागणी के लेनतं र सदर र कम यांना अलाहीदा अदा करणेस तसेच वरील माणे
१२३ वाहनांचा िवमा नतु नीकरण करणे करीता येणारे एकुण खचास मा यता िमळणे कामीचे सदर तावावर
मा.तदरथ् (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सवीनय सादर.
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िनणय .२०४

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे वाहन िवभागाकडील १२३ वाहनांचा सन २०२०-२१ या
कालावधीकरीता वािषक िवमा नुतनीकरण करणेकामी रा ीयकृत िवमा कंप याकडून मागिव यात
आले या दरप कामधील खालील माणे िन नतम दरधारक यांचे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन िवमा
नुतनीकरण करणेस व याकामी येणा या एकुण र कम .३३,६६,७९९/-मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
िद. यु.इिं डया इं योर स कं.िल. शाखा- ीरामपुर
अ.न.ं तपिशल
वाहन सं या दर प कात िदलेले दर
फुल िवमा
१
८६
२८,८७,३१०/(पॅकेज पॉलीसी)
िद.ओरीए टल इं योर स कं. िल. शाखा- कोपरगाव
अ.न तपिशल
वाहन सं या दर प कात िदलेले दर
१ थड पाट िवमा
२४
१,०३,४८९/नॅशनल इं योरे स कं. िल. शाखा- कोपरगांव
अ.न तपिशल
वाहन सं या दर प कात िदलेले दर
१ िझरो डेप िवमा
१३
३,७६,०००/-

(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २६
ी साई सादालयामाफत मनु यबळा दारे अ नपाक टे (ना ा पाक टे) तयार करणेकामी ा युनतम
दराबाबत िनणय होणेबाबत.
तावसं थानचे ी साई सादालय िवभागामाफत साईभ तांना सकाळी परु िवणेत येणारी अ नपाक टे (ना टापाक टे)
उ या आऊटसोस प दतीने तयार करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

ी साई सादालयामाफत अ नपाक टे (ना टापाक टे) तयार
क न परु िवणेबाबत.
मागणी
गद चे माणात दररोज सरासरी १२,००० ते १५,०००
ई-िनिवदा िस ी
२५/०१/२०२० ते २४/०२/२०२० (दोन वेळा मदु तवाढीसह)
वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, ईमेल-व
पाठवली जाते?
परु वठाधारकांना दरु वनी दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले?
सं थानकडे उपल ध असले या ०७ ईमेल- आय डी वर
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िदनांक –०६/०२/२०२०
टेि नकल बीड –०२/०३/२०२०
कमिशयल बीड –११/०३/२०२०
ा त िनिवदाकारांची सं या
०३ (तीन)
पा िनिवदाकारांची सं या
०३ (तीन)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नाही
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का. नाही
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
य ात काम करावयाचे अस यामळ
ु े नमनु े नाही िदले.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर :खरे दी करावयाचे सािह यचा तपिशलव तु/

अ.न.ं

िनिवदाकाराचे नाव

१
२

यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
िबकानेर वीट अॅ ड नमक न के टर ग, मंबु ई
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दर ती नग .
1.89
2.11

ि थती
L1
L2

63

१३

१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

३
साई समथ वयं मरोजगार सेवा सह.उ पा.सं था िल., नािशक 2.70
L3
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर –
अ.न.ं वष
प रमाण
दर ती सेट .
१
सन-२०१९-२०२० करीता अ नपाक टे ित
पाक टास .१.९७ पै.
तयार करणे
मजरु ी दर .
GSTिवरहीत
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल –
अ.नं. वष
खच प रमाण
-स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
.१.९७ पै.GST िवरहीत
मागील परु वठादार
यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
ित अ नपाक टास GST िवरहीत .१.८९ पै.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात होय.
आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात मा कायकारी अिधकारीमु य.,माउप.मु य कायकारी
आला अस यास उपि थतांची नावे.
अिधकारी, मालेखािधकारीमु य., मा शासक य अिधकारी.,
अिध क., ी साई सादालय
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील --मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमीजा त/
.१.९७ पै. .१.८९ पै. .००.०८ पै.कमी .००.०८ पै.कमी

२४. सिं टीप:- सं थानचे ी साई सादालय िवभागामाफत सन-२०२०-२०२१ करीता साईभ तानं ा
सकाळी परु िवणेत येणारी अ नपाक टे (ना टापाक टे) उ या आऊटसोस प दतीने तयार करणेकामी ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती. यानसू ार ा त झाले या ई-िनिवदांचे टे नीकल पेिसिफके शन तयार कर यात
आलेले आहे.
सदर ई-िनिवदेम ये ०३ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या ०३
िनिवदाकारां या कमिशयल िनिवदा िद.११/०३/२०२० रोजी मा.खरे दी सिमती सभेत उघड यात आ या हो या.
याम ये यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांचे दर यनु तम आलेले आहेत.
तरी यनु तम िनिवदाधारक मे.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक याच
ं ेशी िनिवदेत
िदले या यनु तम दरांबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२०५
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक मे.यशोधरा मिहला सह.
औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांनी ई-िनिवदेम ये नमुद के लेले दर अंितम अस याचे ई-मेल दारे
कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१ एि ल,२०२० ते िद.३१ माच,२०२१ या एक वष कालावधी
करीता सं थानचे ी साई सादालय िवभागामाफत साईभ तांना सकाळी पुरिवणेत येणारी
अ नपाक टे (ना टापाक टे) उ या आऊटसोस प दतीने तयार करणेकामी राबिवणेत आले या ईिनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक मे.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांचे
िन नतम ित नग दर GST िवरहीत र कम .१.८९ मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २७
ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या) पुरी मनु यबळा दारे तयार
करणेकामी ा युनतम दराबाबत िनणय होणेबाबत.
तावसं थानचे ी साई सादालय िवभागाम ये साईभ तांना सादभोजनाम ये परु िवणेत येणारी वामी नारायण
चपाती/परु ी उ या आऊटसोस प दतीने तयार करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
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०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

१३

१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

खरे दी करावयाचे सािह य/व तुचा तपिशल

ी साई सादालयात वामी नारायण चपाती/परु ी तयार क न
परु िवणेबाबत.
मागणी
गद चे माणात दररोज सरासरी गह आटा+मैदा आटा ८०० ते
२००० िकलो पयत चपा या/परु ी बनिवणे असते.
ई-िनिवदा िस ी
२५/०१/२०२० ते २४/०२/२०२० (दोन वेळा मदु तवाढीसह)
वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, ईमेल-व
पाठवली जाते?
परु वठाधारकांना दरु वनी दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले?
सं थानकडे उपल ध असले या ई-मेल आयडीवर
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िदनांक –०६/०२/२०२०
टेि नकल बीड –०२/०३/२०२०
कमिशयल बीड –११/०३/२०२०
ा त िनिवदाकारांची सं या
०२ (दोन)(िनिवदा ा त होणेसाठी दोन वेळा मदु तवाढ)
पा िनिवदाकारांची सं या
०२ (दोन)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नाही
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का. नाही
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
य ात काम करावयाचे अस यामळ
ु े नमनु े नाही िदले.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर :सादर के लेले दर ती
अ.न.ं िनिवदाकाराचे नाव
ि थती
ि वंटल .पै.
यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक १६०१/L1
१
२
िबकानेर वीट अॅ ड नमक न के टर ग, मंबु ई
१७००/L2
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर –
अ.न.ं वष
प रमाण
दर ती सेट .
१
सन-२०१९-२०२० करीता वामी ित ि वंटल ित ि व.कोरडा गह आटा+मैदा आटा
नारायण चपाती/परु ी तयार करणे
मजरु ी दर .
करीता .१३०४/- GST िवरहीत
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल –
अ.नं. वष
खच प रमाण
-स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
ित ि व.कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता .१३०४/-GSTिवरहीत
मागील परु वठादार
यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर .ि व.कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता .१६०१/- GSTिवरहीत
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु य कायकारी अिधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थतांची नावे. मा.मख
ु य् लेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील --मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमीजा त/
.१३०४/- .१६०१/- .२९७/- .२९७/- ने जा त
२४. संि टीप:- मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती िद.०४/१२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .५२५ नसू ार,
ी साई सादालयातील साद भोजनाम ये मनु यबळा दारे वामी नारायण पोळी (चपाती) /परु ी तयार करणेस व
याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .५५,८०,२७८/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. यानसू ार वृ तप ात
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जाहीरात िस द क न उपरो त कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेत आले या हो या. जाहीरातीनसू ार िनिवदा सादर
करणे या अिं तम कालावधीत िद.०६/०२/२०२० रोजीपयत फ त दोनच ई-िनिवदा ा त झाले या हो या.
यामळ
ु े शासन िनयमानसू ार कमीत कमी तीन ई-िनिवदा ा त असणे गरजेचे अस यामळ
ु े ई-िनिवदा भरणेकामी
पु हा दसु -यांदा िद.१५/०२/२०२० रोजीपयत कामाचे ०७ िदवस मदु तवाढ दे यात आलेली हेाती. उपरो त
मदु तवाढ िद यानंतर इकडील कायालयाकडून थािनक प रसरातील नामािं कत के टरसधारक यांना दरु वनी दारे
सदरह टडर भरणेसाठी ो साहीत करणेत आलेले होते. याबाबत यांना सादालयात बोलावनू कामाची सम
मािहती देखील दे यात आलेली होती. तरी देखील दसु -यांदा मदु वाढीचे िवहीत कालावधीत फ त दोनच
ई-िनिवदा ा त हो या. तदनतं र ितस-यांदा िद.२४/०२/२०२० रोजीपयत कामाचे ०७ िदवस मदु तवाढ दे यात
आलेली होती. याकालावधीतही .अधी क, ी साई सादालय यांनी मण वनी दारे नामांिकत के टर ग
यवसाियक यांना सदरह टडरबाबत माहीती देवनू सपं क के ला होता परं तू तरीही ई-िनिवदा भरणे या ितस-यांदा
मदु तवाढीचे िवहीत वेळेत फ त दोनच ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत.
सदर दोनही ई-िनिवदा तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या आहेत. पा ०२ िनिवदाकारांचे कमिशयल
िनिवदा िद.११/०३/२०२० रोजी मा.खरे दी सिमती सभेत उघड यात आ या हो या. याम ये यशोधरा मिहला सह.
औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांचे दर यनु तम आलेले आहेत.
तरी यनु तम िनिवदाधारक मे.यशोधरा मिहला सह.औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांचेशी िनिवदेत
िदले या यनु तम दरांबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
िनणय .२०६
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक मे.यशोधरा मिहला सह.
औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांनी ई-िनिवदेम ये नमुद केलेले दर र कम .१६०१/-मा ऐवजी
र कम .१५९६/-दर देत अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१ एि ल,२०२० ते िद.३१ माच,२०२१ या एक वष कालावधी
करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या) पुरी
मनु यबळा दारे तयार करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि यतील िन नतम दरधारक
मे.यशोधरा मिहला सह.औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांनी ई-मेल दारे देऊ केलेले ती ि वटं ल
कोरडा गह आटा+मैदा आटा िन नतम दर GST िवरहीत र कम .१५९६/-मा अंितम दर ि वकारणेत
येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २८
ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणेकामी ा युनतम
दराबाबत िनणय होणेबाबत.
तावसं थानचे ी साई सादालय िवभागातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार करणेकामी ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह यचा तपिशलव तु/
ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू
चपाती तयार क न परु िवणेबाबत.
०२ मागणी
गद चे माणात दररोज सरासरी गह आटा+मैदा आटा वाप न
१५०० ते ३००० िकलोपयत चपा या मिशनवर बनिवणे असते.
०३ ईिनिवदा िस ी२५/०१/२०२० ते २४/०२/२०२० (दोन वेळा मदु तवाढीसह)
०४ वृ प ा या अिधसचू ने या यित र चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, ईमेल-व
पाठवली जाते?
परु वठाधारकांना दरु वनी दारे .
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले?
सं थानकडे उपल ध असले या ईमेल आय डी वर०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िदनांक:-०६/०२/२०२०
टेि नकल बीड :- ०२/०३/२०२०
कमिशयल बीड :- ११/०३/२०२०
०७
ा त िनिवदाकारांची सं या
०३ (तीन)
०८ पा िनिवदाकारांची सं या
०३ (तीन)
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नाही

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

66

१०
११
१२

१३

१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३

सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का. नाही
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
य ात काम करावयाचे अस यामळ
ु े नमनु े नाही िदले.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर :अ.
सादर के लेलेदर ती ि व. कोरडा
िनिवदाकाराचे नाव
ि थती
न.ं
गह आटा+मैदा आटा .पै.
L1
१ गृहल मी मिहला औदयोिगक सह.सं था िल.नािशक ०५.३१
२ यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक २६९.००
L2
३ िबकानेर वीट अॅ ड नमक न के टर ग, मंबु ई
३०९.००
L3
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर –
अ.न.ं वष
प रमाण
दर ती सेट .
१
सन-२०१९-२०२० करीता मिशन दारे ित ि वंटल ित ि व.कोरडा गह आटा+मैदा आटा
चपाती तयार करणे
मजरु ी दर .
करीता .२७८/-GSTिवरहीत
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल –
अ.नं. वष
खच प रमाण
-स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
ित ि व.कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता .२७८/-GSTिवरहीत
मागील परु वठादार
यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर .ि व.कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता .५.३१ पै. GSTिवरहीत
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
गृहल मी मिहला औदयोिगक सह.सं था िल.नािशक
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर मा कायकारी अिधकारीमु य.,माउप.मु य कायकारी अिधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थतांची नावे. मालेखािधकारीमु य., मा शासक य अिधकारी., अिध क.
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील --मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमीजा त/
.२७८/- .५.३१ पै. .२७२.६९ पै. .२७२.६९ पै. ने कमी
२४. संि टीप:- मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती िद.०४/१२/२०२० रोजीचे सभेतील िनणय ं .५२४ नसू ार,
ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे
र कम .३१,६९,९९२/-मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर मनु यबळ परु वनू चपाती तयार करणेकामी या ई-िनिवदा
जाहीरातीतील िवहीत वेळेत िद.२४/०२/२०२० पयत फ त तीनच ई-िनिवदा ा त झाले या हो या. िवहीत
कालावलधीत ा त असले या तीनही िनिवदेचे तांि क बीड मा.खरेदी सिमती िद.०२/०३/२०२० रोजीचे सभेत
उघडणेत आलेले आहे. यानसू ार उघडणेत आले या तीनही ई-िनिवदा तािं क बीडम ये पा ठर याने सदरह
ई-िनिवदाधारकाचे ाईस बीड (दरप क) िद.११/०३/२०२० रोजीचे मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उघडणेत आलेले
आहे. याम ये गृहल मी मिहला औदयोिगक सह.सं था िल.नािशक यांचे दर अ यतं यनु तम आलेले आहेत.
मा.खरे दी सिमती सभेपढु े मे.गृहल मी महीला औ ोिगक सह.सं था,िल. नािशक हे य उपि थत
नस या कारणाने व यांनी नमदू के ले या दराबाबत साशंकता वाटत अस याकारणाने यांना दरु वनीवर संपक
साधला असता यांनी यांचे दराबाबत ी साई सादालयाचे ई-मेल आयडीवर ई-मेल प पाठवते असे सांिगतले.
यानसू ार यांनी यांचे दराबाबत ई-मेल प सादर के ले असनू यांनी ई-मेल प ात हटले आहे क , “वरील नमदू
िनिवदेत आम या सं थेने सहभाग घेतला असनू आ ही दराबाबत खल
ु ासा करीत आहोत. आ ही सादर के लेले दर
.५.३१ ित िकलो माणे आहे हणजेच ित ि वंटल माणे .५३१/-असे आहेत. आपण BOQ म ये आपण
ित ि वंटलसाठी दर मागिवले होते. सदर दर आ ही हे चक
ु ू न ित ि वंटल ऐवजी ित िकलो माणे सादर के लेले
आहेत. याबाबत आ ही िदलगीर आहोत. या माणे आमचे दर एल-१ अस यास आमचे दरप क िवचारात यावे.
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याबाबत आमची कोणतीही त ार नाही. तरी आप या सिमतीने आमचे प ि वका न िनिवदा ि या पणु करावी
याबाबत आमची कोणतीही त ार नाही. कृ पया याची न द यावी ही न िवनतं ी.”असे ई-मेल प सादर के लेले
आहे.
यानसू ार मे.गृहल मी महीला औ ोिगक सह.सं था,िल. नािशक यानं ी सादर के ले या ई-मेल प ातील
दरांचा िवचार करता, ा त िनिवदाधारक यांचा तुलना मक दरप क त ता खालील माणे होईल.
सादर के लेले दर ती ि व.
कोरडा गह आटा+मैदा आटा
.पै.
१. यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक २६९.००
२. िबकानेर वीट अॅ ड नमक न के टर ग, मंबु ई
३०९.००
३. गृहल मी मिहला औदयोिगक सह.सं था िल.नािशक
५३१.००
( .५.३१ पै. िकलो माणे ित ि वटं ल .५३१/-)
अ.
िनिवदाकाराचे नाव
न.ं

ि थती
L1
L2
L3

वरील तल
ु ना मक त याचा िवचार करता आता, यनु तम िनिवदाधारक यशोधरा मिहला
सह.औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक हे L1 येतात. परंतू मे.गृहल मी महीला औ ोिगक सह.सं था,िल. नािशक
यांनी ई-िनिवदेत ऑनलाईन भरलेले दराबाबत सादर के लेले ई-मेल प िवचारात घेता यांना मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमती सभेपढु े बोलावनू यांचे प व ई-िनिवदेबाबत चचा क न वरील त यानसू ार िन नतम दरधारक मे.यशोधरा
मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक यांना िवषयांिकत कामाचा कायादेश देणक
े ामी पढु ील िनणय होणे
गरजेचे आहे. करीता सदरचा ताव मा.तदथ(Ad-hoc) सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर.
िनणय .२०७
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िनिवदाधारक गृहल मी मिहला
औदयोिगक सह.सं था िल.नािशक यांनी .५.३१ दर देऊ के लेले असनु याबाबत यांनी ई-मेल दारे
कळिवले आहे क , आ ही सादर के लेले दर .५.३१ ित िकलो माणे आहे हणजेच ित ि वटं ल
माणे .५३१/-असे आहेत. आपण BOQ म ये ित ि वटं लसाठी दर मागिवले होते. सदर दर आ ही
हे चुकून ित ि वंटल ऐवजी ित िकलो माणे सादर केलेले आहेत. याबाबत आ ही िदलगीर आहोत.
मे.गृहल मी महीला औ ोिगक सह.सं था,िल. नािशक यांनी सादर के ले या ई-मेल मधील
दरांचा िवचार करता, ा त िनिवदाधारकांम ये यशोधरा मिहला सह.औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक
यांचे दर िन नतम आहेत.
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१ एि ल,२०२० ते िद.३१ माच,२०२१ या एक वष कालावधी
करीता ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणेकामी
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक यशोधरा मिहला सह.औ ोिगक
उ पा.सं था, नािशक यांचे ती ि वंटल कोरडा गह आटा+मैदा आटा िन नतम दर GST िवरहीत
र कम .२६९/- मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं २९
सं थानचे िविवध िठकाण या सब टे शनम ये व जनरे टर ममधील ा सफॉमर, युिबकल पॅनेल,
ही.सी.बी./ओ.सी.बी.मेन िड ी युशन पॅनेल, ए.एम.एफ. पॅनेल तसेच बस पॅने सचे िठकाणी
कमचा याला शॉक बसू नये याकरीता सरु ि ततेचा उपाय हणून िसथ
ं ेटीक इला टोमर इले ीकल
इ युलेटेड रबरी मॅट खरेदी करणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील युनतम दर
िनिवदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत.
तावसं थानचे िविवध िठकाण या सब टेशनम ये व जनरे टर ममधील ा सफॉमर, यिु बकल पॅनेल, ही.सी.बी./
ओ.सी.बी., मेन िड ी यश
े , ए.एम.एफ.पॅनल
े तसेच सब पॅने सचे िठकाणी कमचा-याला शॉक बसू नये
ु न पॅनल
याकरीता सरु ि ततेचा उपाय हणनू िसथं टे ीक इला टोमर इले ीकल इ यल
ु ेटेड रबरी मॅट खरे दी करणेकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
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०१

०२
०३
०४

०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

२२

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा सं थानचे िविवध िठकाण या सब टेशनम ये व जनरे टर ममधील
तपिशल
ा सफॉमर, यिु बकल पॅनल
े , ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., मेन िड ी यश
ु न
पॅनल
े , ए.एम.एफ.पॅनल
े तसेच सब पॅने सचे िठकाणी कमचा-याला शॉक
बसू नये याकरीता सरु ि ततेचा उपाय हणनू िसथं ेटीक इला टोमर
इले ीकल इ यल
ु ेटेड रबरी मॅट खरे दी करणे.
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
िद.२०-०१-२०२० ते िद.०५-०२-२०२०
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र िद.१७-०१-२०२० रोजी दैिनक पु यनगरी, पणु े व दैिनक लोकमत,
चौकशी कशी पाठवली जाते ?
अहमदनगर तसेच िद.१८-०१-२०२० रोजी दैिनक इिं डयन ए स ेस, मंबु ई
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ठे केदारांना ई-मेल
दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िद.१७-०१-२०२० रोजी ८६ ठे केदारांना ई-मेल दारे .
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.२०-०१-२०२०, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद. २०-०२-२०२०
कमिशयल बीड िद.०२-०३-२०२०
ा िनिवदाकारांची सं या.
०४
पा िनिवदाकारांची सं या.
०४
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का. सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
के ली आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ. . िनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
१
मे.आया इिं जिनअर ग, पणु े
. ३,६१,४००/२
मे.इले ोपथ ए टर ाईजेस, औरंगाबाद
. २,०२,५४०/३
मे.िहमालय एि झम अॅ ड ेड कळंबोली, रायगड
. २,५१,८७५/४
मे.ल मी रबर इडं ीज, मुंबई
. १,८४,०८०/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
.१,८४,०८०/स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे.ल मी रबर इडं ीज, मंबु ई
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी अिधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थत ची नावे.
मा.मु य लेखािधकारी,
उप कायकारी अिभयंता (बांधकाम) तथा .कायकारी अिभयतं ा
आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
. ४,९०,८८०/-
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२३
२४

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 सं थानचे िविवध िठकाण या सब टेशनम ये व जनरे टर
ममधील ा सफॉमर, यिु बकल पॅनल
े , ही.सी.बी. / ओ.सी.बी., मेन िड ी यश
ु न पॅनेल, ए.एम.एफ.पॅनेल तसेच
सब पॅने सचे िठकाणी कमचा-याला शॉक बसू नये याकरीता सरु ि ततेचा उपाय हणनू िसंथटे ीक इला टोमर
इले ीकल इ यल
ु ेटेड रबरी मॅट खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या
चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०२-०३-२०२० रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो
तुलना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले मे.ल मी रबर इडं ीज, मबंु ई याच
ं े यनु तम दर
.१,८४,०८०/- येत आहेत.
तरी यनु तम दरधारक मे.ल मी रबर इडं ीज, मबंु ई याच
ं ेशी ई-िनिवदेत िदले या दराबाबत चचा /
वाटाघाटी होऊन िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .२०८ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-िव ुत िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३०
एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ट सन २०२०-२१ साठी देणेकामी मे. ी साई
पॉवर कं ोलस
् कुकटप ली, हैदराबाद यांनी पाठिवले या िद.२४.०२.२०२० रोजीचे ई-मेल वर िनणय
होणेस तसेच उघड यात आले या इतर िनिवदांवर िवचार िविनमय होऊन िन नतम दर
िनिवदाधारकाशी वाटाघाटी/ चचा करणेबाबत.
तावएअर सक ट ेकसचे कॉ िे स ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०-२०२१ साठी देणक
े ामी ऑनलाईन ईिनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१ खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन-२०२०२०२१ साठी देणबे ाबत.
०२ मागणी
०३ ई-िनिवदा िस दी
०१). िद.२०-०१-२०२० ते िद.०५-०२-२०२०
०४ वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी िद.१७-०१-२०२० रोजी दैिनक सकाळ, पणु े व दैिनक लोकमत,
कशी पाठवली जाते ?
अहमदनगर तसेच िद.१८-०१-२०२० रोजी दैिनक िहदं ु थान टाई स,
मबंु ई, www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट व ठे केदारानं ा
ई-मेल दारे .
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िद.१७-०१-२०२० रोजी १०४ ठे केदारांना ई-मेल दारे .
०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.२०-०१-२०२०, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद. २०-०२-२०२०
कमिशयल बीड िद. ०२-०३-२०२०
०७
ा िनिवदाकारांची सं या.
०४
०८ पा िनिवदाकारांची सं या.
०४
०९ सव िनिवदाकारानं ी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
आहे का.
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ. िनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
.
१
मे.ओके एज सीज मल
. १६,७२,२००/ु ुंड, मंबु ई
२
मे. ेिसजन स ह स सटर, मबंु ई
. १६,०१,३८४/-
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३
४
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

२२
२३
२४

मे. ी साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद
. १२,७४,८९८/मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई
. १५,३८,३३६/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 वािषक स ह स कॉ टची र कम
. १५,००,०००/मागील ठे केदाराचे नाव
मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर उपरो तुलना मक त यामधील मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल.,
मबंु ई यांचे यनु तम दर र कम .१५,३८,३३६/- इतके येतात.
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मबंु ई
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.उपमु य कायकारी अिधकारी,
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची मा.मु य लेखािधकारी,
नावे.
उप कायकारी अिभयंता (बांधकाम) तथा .कायकारी अिभयतं ा
आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
. १५,००,०००/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 एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट सन२०२०-२०२१ साठी देणक
े ामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याम ये चारही िनिवदाधारक पा झालेले
आहे. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०२-०३-२०२०
रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम उघड यात आ या. याम ये उपरो तल
ु ना मक
त यामधील मे. ी साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद यांचे यनु तम दर . १२,७४,८९८/- इतके येत
आहे.
परंतू मे. ी साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद यांनी िद.२४-०२-२०२० रोजी सं थानला ई-मेल
पाठवनू कळिवलेले आहे क , ‘‘आ ही एअर सक ट ेकसचे कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ॅ टचे ई-िनिवदा
ि येम ये सहभागी झालेलो आहे. परंतू आ ही है ाबाद येथील असनू िशड हे आमचे े नाही. परंतू
आमचेकडून चक
ु ू न सदरचे टडर भर यात आलेले आहे. यामळ
ु े आ ही सदर या ई-िनिवदा ि येमधनू माघार
घेत आहोत. तरी सदर या ई-मेलचा िवचार कर यात यावा तुम या असिु वधेकरीता आ ही म व आहोत.’’
ई-िनिवदे या टे नीकल बीडम ये पान .१५ वर कॉ ॅ टरने दयावया या हमी प ातील खालील अट
नमदू आहे.
I/We understand that, the amount of earnest money will not bear interest and shall
be liable to be forfeited to the Sansthan if I/we fail (i) to keep the offer open for the period
mentioned above and (ii) if this offer is accepted, fail to sign and complete the contract
documents as required by The Chief Executive Officer, Shri Saibaba Sansthan Trust,
Shirdi or furnish the security deposit as specified under terms and conditions of the
contract. The amount of earnest money may be adjusted towards the security deposit or
refunded to me/us unless the same or any part thereof has been forfeited as aforesaid.
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उपरो त माणे,
०१). मे. ी साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद यांनी पाठिवले या िद.२४-०२-२०२० रोजीचे ई-मेलवर
िनणय होणेस तसेच यांनी ई-िनिवदा ि येतनू माघार घेत यामळ
ु े यांनी भरले या अन ट मनी िडपॉिझटवर
िनणय होणेस,
तसेच
०२). मे. ी साई पॉवर कं ो स कुकटप ली, है ाबाद यांनी सदर या ई-िनिवदा ि येमधनू माघार घेतलेली
अस याने व इतर रािहले या ई-िनिवदेतील L-2 िनिवदाधारक मे.टेक इिं डया इिं जिनअस ा.िल., मंबु ई यांनी पये
१५,३८,३३६/- इतका दर नमदू के ला असनू यांना चचा/वाटाघाटी करीता बोलवावे िकंवा कसे याबाबत िनणय
होणेस िवनतं ी.
िनणय .२०९ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३१
सादील व पा या िन पयोगी व तच
ु ी अिभलेख क ामाफत िव क न, िव झालेनतं र डेड टॉक
रिज टर मधनु व तच
ु ी न द कमी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- १७ (४) नसु ार िव व त यव थेम ये िनिहत के लेले प नास हजार पयांपे ा
अिधक िकंमतीचे कोणतेही जडजवाहीर,दािगने व इतर मौ यवान व तु (Movabl Property) रा यशासना या
लेखी पुव मंजरु ी खेरीज, सिमतीकडुन िवकता येणार नाहीत. असे िनदश आहेत.
यव थापन सिमतीचा ठराव :१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२९/०६/२००७ चे सभेतील िनणय . ४७८ अ वये सािदल व पाचे
टाकाऊ िन पयोगी भंगार साही य वािषक उ ातम दराने थािनक प रसरातील खरे दीदारास / िनिवदाधारकास
िव करणे कामीचे तावास मा यता दे यात आलेली आहे.
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०५/२००८ चे सभेतील िनणय . ४७६ अ वये कलम १७ (४)
खरे दीचे ॅ प डेड टॉक साही याची दरप के मागवनू वािषक उ चतम दराने वेळोवेळी िव कर याचे व
िव तुन येणारी र कम सं थान फंडात जमा क न घे याचे तसेच अशा सािह यां या न दी द तरातुन कमी
कर याचे सिमतीचे अिधकार उपरो त नमदु के ले या तरतुदी या आधारे मा. कायकारी अिधकारी यानं ा दान
के यास येणा-या अडचणीचे िनराकरण होईल असा ताव मा. कायकारी अिधकारी यानं ी सादर के ला होता
यास मा यता दे यात आली.
तािवक:- साई धमशाळा िवभागकडील साई भ तांचे िनवासासाठी वापरात असले या ४
इमारतीमधील ३२x०४=१२८ हॉलम ये िनवास यव था कर यात येत आहे. यात ितिदनी एकुण २३०० ते
२५०० पयत साईभ ताचं ी िनवास यव था कर यात येते.खालील को टकात दशिवले या व तु साईभ तांचे
दैनिं दन वापरामळ
ु े खराब व िन पयोगी झाले या आहेत.
अ
सगं णक कोड
न.ं

अॅसेट
टाईप

१
२
२
३
४

MIS/ D0२५
MIS/ D0२६
MIS/ D0२६
SUN/ A0१६
PLO/ A020

MISC
MISC
MISC
MISC
MISC

डेड टॉक
रिज टर
पा. अ.
न.ं
न.ं
५६ ०१
५७ ०१
५७ ०२
३८ ०२
११ ०८

५

CHR/A०२

MISC

०२

०१

६

CHR/A०२५

MISC

०२

०२

तपिशल

नग

कापसु गादी
कापसू गादी खोळ
कापसू गादी खोळ
बेडिशट
उशीक हर

२२
१०
३६३
११२५
६२५

लॅि टक खचु
०२
क ना कंपनी रंग िपवळा
लॅि टकखचु
०७
िनलकमल कंपनी रंग
पांढरा
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मुळ िकमंत
येक
एकुण
पये
७७५.३७
१७६.१८
१७६.१८
१४१.००
३९.९९

एकुण
िकमतं
पये

खरे दी िदनांक

उपयोगाचा
कालावधी

१७०५८.१४
१७६२.००
६३९५३.३४
१५८६२५.००
२४९९४.००

१७/०६/२००९
१७/०६/२००९
१७/०६/२००९
१७/०४/२०१२
२८/०६/२०१२

१० वष
१० वष
१० वष
०८ वष
०८ वष

२५७.००

५१४.००

१२/०५/२०११

०८ वष

४५०.००

३१५०.००

२९/०९/२०१५

०४ वष
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७

SUN/A०२१

MISC

१८

०१

लॅि टक मग
(अधा िलटर)

२२६

१३.००

२९३८.००

०६/०५/२०११

०९ वष

८

SUN/A०२३

MISC

२४

०१

लॅि टक बादली
(१८ िलटर)

१७३

९८.००

१६९५४.००

०७/०५/२०११

०९ वष

मागणी:- साई धमशाळा िवभागातील कापसु गादी,बेडिशट, उशीक हर तसेच लॅि टक खचु , मग, बादली हे
दैनंिदन वापरामळ
ु े फाटले या / तुटले या असनु या वापर या यो य नाहीत. सदरह व तु साईभ तांचे वापरासाठी
यो य नस यामळ
ु े अिभलेख क ामाफत व तुची िव क न, िव झाले या व तंचु ी डेड टॉक रिज टर मधनु
न द कमी करणेस मा यता िमळावी िह िवनतं ी आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय :१.
सदर व तु िकरकोळ व पा या (MISC) अस याने यावर घसारा खच आकारला जात नाही.
ला टीक या व तु िकरकोळ व पा या व तु आहेत. तरी तावीत के ले माणे कायवाही कर यास
हरकत नाही, असा शेरा अतं गत लेखाप र क, लेखाशाखा िवभागामाफत िदलेला आहे.
२.
सदर या व तु िन यवापराने खराब झाले या आहेत या वापरायो य नाहीत.
३.
सदर या व तचु ी घसारा वजा येणारी िकमतं .५०,०००/- पे ा अिधक नाही, तसेच सदर या व तू
जडजवाहीर अगर जगं म मालम ता नाही, सबब सदर तावास शासनाची मा यता घे याची
आव यकता नाही.
४.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०५/२००८ चे सभेतील िनणय .४७६ चे मा यतेनसु ार कायवाही
करता येईल असे न मत आहे.
५.
अिभलेख क िवभागाकडील ॅ प व तंुचे यादीत उपरो त व तंच
ु ा समावेश असनू ॅ प या मजं रु
असले या वािषक उ चतम दराने अिभलेख क ामाफत व तचु ी िव करणेस तसेच िव के लेनतं र
िवभागा या डेड टॉक मधनु िकंमतीसह व तंुची न द कमी करणेस मा यता िमळावी, ही िवनतं ी.
उपरो त अ. .०१ ते ०५ बाबत सदरचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर .
िनणय .२१० यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा िवभागाकडील उपरो
तावात नमुद के ले या सादील
व पा या िन पयोगी व तुची अिभलेख क ामाफत उपमु य कायकारी अिधकारी यांचे हजे रीत व
मागदशनाखाली िव क न, िव झालेनतं र डेड टॉक रिज टर मधुन व तुची न द कमी करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- साई धमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३२
मिं दर प रसरातील गु थान िनबं वृ ाचे प र ण (Lab Testing) व िट यक
ु चर प दतीने रोपे
बनिवणेबाबत मािहती घेऊन कायवाही करणेसाठी कोईमतुर येथे जाणेबाबत.
तावी साईबाबांचे समाधी मदं ीर व ी गु थान मदं ीर याम ये ी साईबाबाच
ं े हयातीमधील व यांना अितशय ि य
असलेले िनंबवृ आहे. ी साईस च र ात वणन के या माणे हया िनंबवृ ाखाली ी साईबाबांनी १२ वष
तप चया के लेली आहे व याच िठकाणी िशड ाम थांना याजागेवर खोदनू हेच माझे गु चे थान असलेबाबत
दाखवनू िदले होते. ी साईबाबांना हया िनबं वृ ाबाबत अ यतं मे व िज हाळा होता. ते या िनबं वृ ा या
पि मेकडील बाजूस जेथे गु थान मंदीर आहे तेथे बसत असत. यावरील सपं णू िनंबवृ ा या मोठया फांदीची
पाने आजही गोड लागत आहे असे अस याने साईभ तामं ये या िनंबवृ ाबाबत खुप दा आहे.
या िनंबवृ ाखाली गु थान िनबं वृ ासमोर येक गु वार व शु वारी भ त मोठया भ तीभावाने धपू व
लोबान जाळतात तसेच उ सवाम ये सव िदवस येथे मोठया माणात लोबान जाळला जात आहे. िनंबवृ हा
ी साईबाबां या हयात काळापासनू अस यामळ
ु े याचे साधारणतः आजपयत १८० वष वयोमान झालेले आहे.
सव साधारणपणे या िनंबवृ ाचे वयोमान १५० वष गृहीत धरले जाते. सरासरी वयोमानानसु ार या वृ ाचे वयोमान
जा त झालेमळ
ु े या िनंबवृ ाची काळजी घेणे अ यतं आव यक आहे.
गु थान िनबं वृ ाची दर ०२ वषानी िविवध मा यता ा त योगशाळे म ये तपासणी के ली जाते.
िनंबवृ ाला परु वावयाचे खादय, जंतुनाशके व इतर बाबतीत काळजी कशी यावयाची याबाबत िविवध
शा ाक
ं डून मागदशन घेऊन कायवाही करणेत आली आहे. तसेच या िनबं वृ ाचे सगं ोपनाबरोबरच याची
जाती यापढु ेही सवं धन होणेचे टीने पणु े येथे कुमार लो र ट लॅबम ये साधारणतः ०५ वषापवू
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टी यक
ु चरसाठी िनबं वृ ाची पाने परु िवली होती यांनी यापासनू २१ रोपे तयार क न िदलेली असनू ती ी
साईबाबा भ तिनवास थान पाठीमागे असले या गल
ु ाब बागेत लागवड कर यात आलेली आहे. या िनबं
वृ ा या िबयापं ासनु नैसिगक र या उगवले या काही रोपाच
ं े सवं धन करणेत येत आहे.
सं थान अिधिनयम ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तािं क, कायदेिशर तसेच आिथक िवषय
इ.छाननी क न अनमु ान- सदरचा िवषय धोरणा मक व पाचा आहे.
मागणी- ी गु थान िनंबवृ ाचे साईभ तांमधील मह व तसेच याचे आयु यमान याचा िवचार
क रता याची खपू काटेकोरपणे काळजी घेणे आव यक आहे. यासाठी आतापयत महा मा फुले कृ षी िवदयापीठ
राहरी, कुमार लो र ट पणु े , Growmore biotech Ltd, तािमळनाडू तसेच क शासनाची इि टटयूट ऑफ
फॉरे ट जेनेिटक अॅ ड ी ि ड ग, कोईमतरु वृ संवधन सं था क शासना या पयावरण मं ालया अतं गत असनू
येथील मु य शा
डॉ. एस. मु गेसन, कोईमतरु यांचे यासाठी मागदशन घेणे आव यक आहे. यांचेशी
झाले या चच माणे ते िशड येथे भेट देऊन तपासणी व काही नमनु े वतः नेणार होते, परंतु काही अप रहाय
कारणामळ
ु े ते िशड येथे येऊ न शक यामळ
ु े यांनी गु थान िनंबवृ ा या खोडाजवळील माती, साल, पाने व
फांदी या काडया इ. घेऊन सम कोइमतरु येथे सं थेम ये एि ल या दसु -या आठवडयात बोलािवले आहे. तेथे ते
सम या वृ ाचे सगं ोपनािवषयी व िनंबवृ ास दयावयाची खते, औषधे देऊन पढु ील संशोधनासाठी नेले या
नमु यावर सश
ु चर पदधतीने रोपे बनिवणेबाबत स ला
ं ोधन करणार आहे. तसेच यां या स या माणे िट यक
मसलत करणार आहे. यासाठी िनबं वृ ाचे नमनु े घेऊन ी अशोक औटी - शासक य अिधकारी, ी अिनल
भणगे-कृ षी अिधकारी, व कोइमतूर येथील देणगीदार साईभ त व इतर सं थानशी संबंिधत भ ताश
ं ी ओळख
असलेले तसेच पादक
ु कंु भकण-िलपीक टंकलेखक यांना कोइमतुर येथे
ु ा दशनाम ये सहभाग घेतलेले ी.अतल
एि ल या दसु -या आठवडयात पाठवनू िनंबवृ ा या संवधनाबाबत व िट यक
ु चर प तीने अिधकािधक रोपे
बनिवणेबाबत माहीती घेणक
े ामी कोईमतरु येथे पाठिवणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय-उपरो त िववेचन के या माणे पिव गु थान िनंबवृ ाची पाने, फांदया, झाडाचं ी
साल तसेच खोडाजवळील मातीचे नमनु े घेऊन डॉ. एस. मु गेसन, वरी ट शा इि टटयटु ऑफ फॉरे ट
जेनेटी स अॅ ड ी ि ड ग, कोईमतरु यांचेकडे प र णासाठी घेऊन जाणेस, यांचे मागदशन घेणसे ,
आव यकते माणे खते, औषधे खरे दी करणेबाबतचा िवषय मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सिवनय सादर.
िनणय .२११ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसरातील गु थान िनंबवृ ाचे सवं धनाबाबत सिव तर ताव
मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-बगीचा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३३
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड मंिदरातील मा यवरांचे मोफत दशन बाबतचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील ठरावांबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद - महारा शासनाने पनु घटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकार” या िशषकाखाली अिधिनियम नबं र 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, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा-अचा,
समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणांना
आव यक 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 उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे,ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
तािवक–उपरो त सदं भ .१ अ वये ी सजं य काळे, रा.कोपरगांव यांनी ी साईबाबा सं थान, िशड
मंिदरातील मा यवरांचे मोफत दशन पाचा टाचार वरीत बदं कर यात यावा, अशी त ार महारा शासन,
िविध व याय िवभाग, मं ालय, मबंु ई यांचे कडे दाखल के ली आहे. यात मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मोफत
दशन/आरती साठी वेळोवेळी घेतलेले िनणय र करणेबाबत कळिवलेले आहे.
याम ये ी संजय काळे यांनी शासनास सादर के ले या प ात, मा. यव थापन सिमती या व ि सद य
सिमती या सभेत वेळोवेळी झाले या मोफत दशन/आरती साठी खालील माणे ठरावांचा समावेश आहे.
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१)
िदनांक १४/११/२०१३ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ९०७ अ वये सं थानने
आरतीसाठी मोफत सोड यात येणा-या मा यवरांची यादी तयार कर यात आली.
२)
िदनांक ०९/१२/२०१४ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१०४१ अ वये ि सद य
सिमती अ य , सद य व उपकायकारी अिधकारी यांचा कायकाळ सपं यानतं र देखील एकूण चार य त ना
दशन यव था मोफत के ली.
३)
िदनांक ३०/११/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ८७० माणे
उपरो त िवषयावर सांगोपांग चचा हाऊन, मा. ि सद य सिमतीचे िद.१४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .
९०७ अ वये ठरिवणेत आलेले मा यवर तसेच शासना मधील सव कारचे वग-अ अिधकारी व सिमती सद यांनी
सचु िवलेले मा यवर यांचा मोफत दशन / आरती या यादी म ये समावेश कर यात यावा असे ठरले.
४)
िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . ४० व िनणय . १७८
माणे सन १९८४ पासनु या सव माजी िव व तानं ा यां यासह, यांचे कुटुंबातील ४ य त साठी दशन व
आरतीकरीता ओळखप दे याचे मा य कर यात आले. व ा सवाना मोफत दशन व आरती िमळ याचा माग
सख
ु कर कर यात आले.
५)
िदनांक ०४/०७/२०१९ रोजी या यव थापन सिमतीचे सभेतील आय या वेळे या िवषय .३६,
िनणय . ३७९ माणे खलील िनणय घे यात आला.
मा. यव थापन सिमती या िद. ३०/०१/२०१९ रोजी या सभेतील िनणय . ९२ अ वये शता दी
वषाचे कालावधीतील मु य कायकारी अिधकारी व शता दी मोह सवासाठी िनमाण कर यात आले या शता दी
क ासाठी सं थान आ थापनेवर अ थायी व पात महारा शासनाकडील ितिनयु तीवर आले या
उपिज हािधकारी, पोलीस उपिनरी क, मु य लेखािधकारी यांचेसह यांचे कुटुंबातील ४ य त साठी दशन /
आरती करीता ओळखप दे यात आलेली आहेत. याच माणे शता दी महो सवानंतर या पढु े शासनामाफत
ितिनयु तीने िनयु त होणारे मा.मु य कायकारी अिधकारी व इतर शासिकय अिधकारी याचं से ह यांचे
कुटुंबातील ४ य त साठी ओळखप दे यास मा यता दे यात आली.
अशा रीतीने ी साईबाबा सं थानचे िव व त मंडळाने आजी माजी िव व त व ितिनयु तीवर येणा-या
अिधकारी व यां या कुटूंबीयांची मोफत दशनाची बेकायदा कायमची सोय क न घेतली आहे. हा अिधकार व
पदाचा दु पयोग यांनी सगं नमताने व कटाने क न सं थानचे नुकसान के लेले आहे.
सं थान यव थापन सिमती या बैठक त जनसपं क िवभागाने खालील न उप थीत के लेत.
१)
माजी िव व ताचं े कुटूंबातील याचं ेसह (१+३=४) य त चे मोफत दशन/आरती यव था करावी.
तथापी यांचे सह इतर कोण या ३ य त ची मोफत दशन/आरती यव था करावी ?

ा नाचे उ तर नाही िदलेले, यामळ
ु े कमचारी व अिधकारी सं मात आहे.
२)
चारपे ा जा त य ती अस यास यांची चिलत प दतीने िनयमा माणे शु क आका न दशन /
आरतीची यव था करावी िकंवा कसे ?

ा नाचे उ तर िदलेले नाही यव थापनाने, यामळ
ु े अिधकारी / कमचारी सं मात आहे.
३)
माजी िव व ताचं ी मिह यातुन, वषातुन िकती वेळा मोफत दशन/ आरती यव था करावी ?

ा नाचे देखील उ तर यव थापन सिमतीने िदलेले नाही.
४)
ओळख प ावर माजी िव व ताचं ा फोटो व नाव तसेच यांचे कुटूंबातील इतर ०३ य त चे फ त नावे
नमदु कर यात येतील. दशन व आरतीसाठी येताना ओळखप ावर नमदु इतर ०३ य त नी आपले
आधार काड बरोबर आणणे आव यक राहील.

सदरची बाब यव थापन सिमतीने प टता के लेली नाही यामळ
ु े टाचाराला मोठी वाव आहे.
यव थापन सिमती या िदनांक ३०.११.२०१६ रोजी या सभेतील िनणयाने ( िनणय .८७०)
साईबाबा सं थानचे मोठे नुकसान झालेले आहे व िनरंतर होत आहे. सिमती सद य, अिधकारी यांनी थािनक
हॉटेलवा यांशी संगनमत क न वत:चे खाजगी सिचव नेमलेले आहेत. व हे सिचव िदवसाला येक वीस ते
तीस भ त दशन व आरतीसाठी मोफत सोडतात.
यव थापन सिमतीने गावकरी गेटवर CCTV कॅ मेरा ठे वलेला नाही. कोण या िव व ताने िकती भ त
मोफत दशन व आरती साठी सोडले याची न दवही ठे वलेली नाही. िव व त अिधकारी यांचे सिचव व हॉटेल
मालक झटपट दशना या नावाखाली भ ताच
ू करीत आहे.
ं ी लटु व सं थानची फसवणक
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िव व त अिधकारी हे ीमतं आहेत अिधकारी वगाला सातवा वेतन आयोग लागु अस यामळ
ु े यांना
व यां या सोबत येणा-या कोण याही य तीला मोफत दशन दे याचा सबं धं च नाही. यामळ
ु े सातवा वेतन
आयोगाचा गलेल पगार घेणा-यांनी सशु क दशन यावे. ही सिु वधा कायमची र हावी.
माजी िव व तांना सं थानवर िनयु त करतानं ा यांचे राजक य पनु वसन झालेले आहे / होते. यामळ
ु े हे
सव माजी िव व त आिथक टया सबळ अस याने यांचेसाठी मोफत दशन / आरती देणे हणजे सं थानचे
आिथक नक
ु सान आहे. िव व ताचं े तसेच अिधका-यांचे दशनासाठी नेमलेले िशड तील ि वय सहा यक पैशा या
नादात कुणालाही VIP हणनु सोड याची बळजबरी सरु ा र कांवर करतात. सरु ा र क िव व तां या,
अिधका-यां या िभतीने यांने पाठवले या VIP ना सोडतात तपासणी करीत नाही. यामळ
ु े मंिदर सरु ेसाठी
मोठा धोका िनमाण हो याची चंड िभती आहे.
या दरवाजाने हे सव VIP सोडले जातात या दरवाजावार CCTV नाही, भ ताचं ी कुठलीही न दवही
नस यामळ
ु े होणा-या टाचाराचे कुठलेही ताळे बंद ठे वले जात नाही. िव व त, अिधकारी वतःच आता पैसे
कमव यासाठी एजंटचा यवसाय करीत आहेत. हा वरीत थांबवावा. झालेले सव ठराव र हावेत. माजी
िव व त, माजी अिधकारी यांना मोफत दशन / आरती वरीत बंद हावे. यांनी सशु क दशन यावे. आमदार,
खासदार, मं ी यांनी देखील दशन सशु क यावे. यांना चांगला पगार िमळतो, पे शन िमळते यांचे सोबत
कुणालाही मोफत जानेचा अिधकार नसावा.
के वळ िशड या पचं ोशीत राहणारे व दररोज दशनासाठी येणा-या ाम थ भ तानं ा तसेच दर गु वारी
िशड ला पायी वारी करणारांनाच मोफत दशनाची सिु वधा ा त असावी. ाम थां या पाह यांना देखील ही
सिु वधा उपल ध नसावी. येक ाम थ व दररोज येणा-या भ ताचं े आधार काड कॅ न हावे.
मे ो रे वे टेशन माणे कॅ न झा यािशवाय भ ताला आत जा यासाठी परवानगी नसावी. ही यं णा
सं थानने सरु ेसाठी काया वीत करावी, हे आवाहन आहे. वरील सव ठराव वरीत र हावेत. व समानता व
पारदशकता आणावी. यािचके पवू ची नोटीस. असे ी सजं य काळे यानं ी शासनास किळवलेले आहे.
तसेच उपरो त संदभ .२ नसु ार महारा शासन, िविध व याय िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांनी
ी साईबाबा सं थान, िशड मिं दरातील मा यवराचं े मोफत दशन पाचा टाचार वरीत बंद करणेबाबत,
ी.संजय काळे, कोपरगांव यां या उपरो त संदभािदन प ातील सव मु ांबाबतची मािहती ( िववरणप व पात)
ता काळ शासनास सादर करणेबाबत कळिवले आहे.
मागणी- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) चे मा. यव थापन सिमती या व ि सद य
सिमती या सभेत मोफत दशन/आरती बाबत घेतलेले िनणय र करणेसाठी मागदशन िमळणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी सजं य काळे, रा. कोपरगांव,यानं ी शासनास ी साईबाबा सं थान,
िशड मिं दरातील मा यवराचं े मोफत दशन पाचा टाचार वरीत बदं कर यात यावा, तसेच मा. यव थापन
सिमती या ि सद य सिमती या सभेत मोफत दशन / आरती साठी वेळोवेळी घेतलेले िनणय र हावेत. अशी
त ार महारा शासन,िविध व याय िवभाग, मं ालय, मबंु ई याच
े डे दाखल के ली आहे. तरी सदरची बाब ही
ं क
मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेपढु े िवचाराथ ठे वावी असे मत आहे.
तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे मा. यव थापन सिमती या व ि सद य
सिमती या सभेतील मोफत दशन/आरती साठी वेळोवेळी घेतलेले िनणय र हावेत, यासाठी ी सजं य काळे,
रा.कोपरगांव यांनी शासनाकडे त ार दाखल के लेली आहे. यामळ
ु े सदर या तावावर मा. तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे सभेपढु े सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .२१२ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-जनसपं क िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३४
साईटेक क पातगं त काया वीत “online.sai.org.in” या वेबसाईटसाठी तसेच सं थान अंतगत
Internet वापरासाठी 50 Mbps Internet Link उपल ध करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस
व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद:१७(१) नसु ार भ गणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:१) मा. य. सिमतीचे िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. ं .४८.
२) मा. य.सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. ं .१०५१(०२).
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ा तिवक:- ी साईभ ानं ा Internet दारे म बक
ु ग, आरती/दशनपास,अिभषेक/स यनारायण कुपन
आर ण, साईिलला मािसक/ भ तमडं ळ सभासद व देणगी इ. सिु वधा उपल ध क न देणक
े ामी साईटेक
क पांतगत online.sai.org.in ही वेबसाईट िवकसीत क न काया वीत करणेत आलेली आहे. सदर वेबसाईट
व सं थान अतं गत इटं रनेट वापरासाठी 10 Mbps Internet Link ची सिु वध उपल ध करणेकामी मा. य.
सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १०५१(०२) अ वये, M/s. Bharti Airtel Ltd यांना
संदभ ं .०१ अ वये कायादेश देणते आलेला आहे. सदर िलंक बरोबरच M/s SwiftmailCommयांचमे ाफत
देणगी व पात उपल ध क न दे यात आलेले 50 Mbps Internet Link चाही वापर स ि थतीत चालू आहे.
सदर या दो ही िलंक Primary व Secondary Link हणनू काया वीत करणेत आले या आहेत. काही तािं क
अडचण मळ
ु े Primary Link बंद पड यास साईभ तानं ा Internet दारे उपल ध सिु वधेचा लाभ घे यास
अडचण िनमाण होऊ नये, तसेच सं थानचे कायालयीन कामकाजात य यय येऊ नये याकरीता Secondary
Link व न सदर या सिु वधा उपल ध होतात.
M/s. Bharti Airtel Ltd यांनी सदरची िलंक िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया वीत के लेली अस याने
यांना याकामी दोन वषाकरीता दे यात आले या कायादेशाची मदु त िद.१३.०३.२०२० अखेर संपु टात येणार
आहे. सबब, सदरची िलंक उपल ध करणेकामी चिलत प दतीनसु ार ई-िनिवदा राबवावी लागणार आहे.
यानसु ार ई-िनिवदेम ये मागणी करावयाचे Internet Link ची मता व तांि क तपिशलाबाबत मा. य.
सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे िनणय ं .२७५ यांस अिधन राहन मे. िटसीएस यांना अिभ ाय देणसे
कळिवणेत आले होते. यानसु ार मे. िटसीएस यांनी िद.२०.०१.२०२० राजीचे ई-मेल दारे याबाबत पढु ील माणे
अिभ ाय िदलेला आहे.
स ि थतीत दोन Internet Link ची आव यकता असनू िनिवदा िस द करणेपवु िनिवदा मसदु ा
दाखिवणेत यावा, िनिवदा मसु ाम ये पढु ील गो ट चा अतं भाव करणेत यावा.
1.
Speed should minimum 50 Mbps.
2.
It should be supported BGP configuration.
3.
Link should be laying with fibre optical cable.
4.
Vender should ensure the redundancy connectivity (One Link goes down, second
link will be up)
उपरो त मे. िटसीएस यांचे अिभ ाया माणे स ि थतीत M/s Swift mail यांचमे ाफत 50 Mbps ची
Internet Link देणगी व पात परु िवणेत येत.े सदर िलक
ं चा Secondary Link हणनू उपयोग करणेत येतो.
तसेच स या काया वीत असले या M/s Bharati Airtel यांचे 10 Mbps Internet Link ही Primary
Internet Link हणनू वापरात आहे. M/s Bharati Airtel याच
ं े 10 Mbps Internet Link ची मदु त
िद.१३.०३.२०२० अखेर सपं ु टात येणार अस याने मे. िटसीएस याचं े अिभ ायानसु ार सदर िलंकचे जागी न याने
50 Mbps Internet Link काया वीत करणे आव यक आहे.
सबब, मे. िटसीएस यानं ी िदले या अिभ ायानसु ार 50 Mbps Internet Link सिु वधेसाठीचे दराबाबत
या े ातील परु वठाधारकांकडे ई-मेल दारे िवचारणा के ली असता, यांचेमाफत पढु ील माणे दर ा त झालेले
आहेत.
अ. परु वठाधारक
वािषक दर 18%GST एकूण
इतर चाजस दोन वषाचे
नं
एकूण दर
१ M/s Vodafone Idea Ltd ३,२०,००० ५७,६००
३,७७,६०० १०,०००
७,६५,२००
२ M/s Gazonindia Ltd
५,००,००० ९०,०००
५,९०,००० ११,८०,०००
एकूण- १९,४५,२००
सरासरी (दोन वषाकरीता येणारा) अंदाजीत खच र कम .- ९,७२,६००
उपरो त त यात नमदु के ले माणे पढु ील दोन वषाकरीता 50 Mbps Internet Link उपल ध
करणेकामी अदं ाजे र कम .९,७२,६००/-इतका खच अपेि त आहे. सबब, मे. िटसीएस यांचे अिभ ायानसु ार
साईटेक क पांतगत ी साईभ ांसाठी काया वीत असले या online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसेच
सं थानचे अतं गत Internet वापरासाठी पढु ील दोन वषाकरीता 50 Mbps Internet Link उपल ध करणेकामी
िविहत प दतीनेई-िनिवदा ि या राबिवता येईल, असे न मत आहे.
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मागणी:- ा तिवके त नमदु के लेनसु ार स ि थतीत M/s Bharti Airtel Ltd यांचमे ाफत काया वीत
असले या 10 Mbps Internet Link चा कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी सपं ु ात येत अस याने, मे.
िटसीएस याचं े अिभ ायानसु ार साईटेक क पांतगत ी साईभ ासं ाठी कायरत असले या online.sai.org.in
हया वेबसाईटसाठी तसेच सं थानचे अतं गत Internet वापरासाठी न याने 50 Mbps Internet Link उपल ध
करणेकामी िविहत प दतीनेई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी पढु ील दोन वषाकरीता येणा-या अदं ाजे र कम
पये ९,७२,६००/-(सव करांसहीत) मा चे खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव िनणयाथमा.तदथ (Adhoc)सिमतीचे सभेसमोरसादर करणेस मा यता असावी, ही न िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान : तांि क, आिथक व शासिकय
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- साईटेक क पांतगत ी साईभ ासं ाठी काया वीत असले या
online.sai.org.in हया वेबसाईटसाठी तसेच सं थानचे अतं गत Internet वापरासाठी10 Mbps Internet
Link चिलत प दतीने खरे दी ि या राबवनू M/s Bharti Airtel Ltd यांना दोन वषाकरीता कायादेश दे यात
आलेला आहे. यानसु ार यांनी सदरची िलंक िद.१४.०३.२०१८ रोजी काया वीत के लेली अस याने दोन वषाचा
कालावधी िद.१३.०३.२०२० रोजी संपु ात येणार आहे. सबब, याकामी निवन परु वठाधारकाची नेमणक
ू
करणेकामी िवहीत प दतीने खरे दी ि या राबवावी लागणार आहे. सबब, याकामी मा. य. सिमतीचे
िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे िनणय ं .२७५ यांस अिधन राहनमे. िटसीएस यांना Internet Link ची मता व
तांि क तपिशलाबाबत अिभ ाय देणेस कळिवणेत आलेले होते. यानसु ार मे. िटसीएस यांनी िद.२०.०१.२०२०
रोजीचे ई-मेल दारे online.sai.org.in या वेबसाईटला साईभ ताचं ा वाढता ितसाद व सं थान अतं गत
Internet वापराची आव यकता यानसु ार 50 Mbps Internet Link घेणे आव यक अस याचे कळिवले
आहे.मे. िटसीएस यांनी िदले या अिभ ायानसु ार 50 Mbps Internet Link सिु वधेसाठीचे दराबाबत या
े ातील परु वठाधारकांकडे ई-मेल दारे िवचारणा के ली असता, याकामी दोन वषाकरीता अदं ाजे र कम
.९,७२,६००/- इतका खच अपे ीत आहे.
मे. िटसीएस यांचे अिभ ायानसु ार 50 Mbps Internet Link उपल ध करणेकामी िविहत प दतीने
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी पढु ील दोन वषाकरीता येणा-या अदं ाजे र कम पये ९,७२,६००/(सव करांसहीत) मा चे खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc)सिमतीचे सभेसमोर
सिवनय सादर.
िनणय .२१३ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३५
०३ नग Line printer-LIPI 6815 व ि ंटर रबन खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि याअंतगत
उघडणेत आले या वािण यीक ई-िनिवदांमधील िन न म दरधारक िनिवदाकारांबरोबर चचा होऊन
याकामी यांना पुरवठा आदेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावकायालयीन कामकाजासाठी ०३ नग Line printer-LIPI 6815 व ि ंटर रबन खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.
खरे दी करावयाचे सािह य/
०१
०३ नग Line printer-LIPI 6815 व १०० नग रबन काटज
व तूचा तपिशल.
Sr.
Description
Qty
No.
Line Printer-LIPI 6815 (With 2 years
०२ मागणी
01
03
warranty)
Original Lipi Ribbon Cartridges for
02
100
Printer
०३ ई-िनिवदा िस ी
िद.०८.०२.२०२० ते िद.२८.०२.२०२०
वृ तप ा या अिधसचु ने या
www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट (sai.org.in) व ई०४ यित र त चौकशी कशी
मेल ारे
पाठिवली जाते ?
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०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

१३

१४
१५
१६

०५ परु वठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले.
िद.०८.०२.२०२० सकाळी ११:०० वा.
िनिवदा सु झालेची िदनांक व
तांि क िनिवदा- िद.०२.०३.२०२०
वेळ
यावसायीक िनिवदा- िद.११.०३.२०२०
ा त िनिवदाकारांची सं या
०४ (चार)
पा िनिवदाकारांची सं या
०४ (चार)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली
लागू नाही.
आहेत का ?
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
अदा के ली आहे का ?
जर नमनु े िदले नाही, तर का ?
लागू नाही.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
सादर के लेले दर
अ. न.ं िनिवदाकाराचे नाव
ि थती
( ती नग .)
Line Printer-LIPI 6815 (With 2 years warranty)
03 Nos Qty
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd,
L1
01
4,53,450
Nashik
M/s Gray Technologies Pvt Ltd,
L2
02
4,63,740
Mumbai
03
M/s Himalaya Exim & Trade, Raigad 4,76,784.90
L3
04
M/s Smartnet Software Pvt Ltd., Pune 5,04,999
L4
Original Lipi Ribbon Cartridges for Printer
100 Nos Qty
M/s Minitek Systems India Pvt Ltd,
L2
01
2,519
Nashik
M/s Gray Technologies Pvt Ltd,
L1
02
2,419
Mumbai
03
M/s Himalaya Exim & Trade, Raigad
2,646.15
L4
04
M/s Smartnet Software Pvt Ltd., Pune 2,620
L3
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर –
Amount
Sr.No Year-2018-2019
UOM 201720182018
2019
Line Printer-LIPI 6815 (With 2
-01
Nos
-years warranty)
Original Lipi Ribbon Cartridges for
-02
Nos
-Printer
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल अ.नं. तपशील
वष खच प रमाण
01
Line Printer-LIPI 6815 (With 2 years warranty) --02
Original Lipi Ribbon Cartridges for Printer
--एकूण र कम
-स याची िश लक
िनरंक
मागील खरे दी दर
अ.नं. १३ माणे

१७ मागील परु वठादार

अ.न.ं
01

व तूचे वणन
परु वठादाराचे नाव
Line Printer-LIPI 6815 (With 2 years
िनरंक
warranty)
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02

Original Lipi Ribbon Cartridges for Printer

Sr. No.

स याचे िन न तम
१८ िनिवदाकाराने सादर
के लेले दर

01
02

Sr. No.
१९

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

01
02

२०

२१

२२

२३

िनरंक

Specification of Material
Amount
Line Printer-LIPI 6815 (With 2 years
4,53,450
warranty)
Original Lipi Ribbon Cartridges for
2,419
Printer

Name of Bidder
M/s Minitek Systems
India Pvt Ltd, Nashik
M/s Gray Technologies
Pvt Ltd, Mumbai

Specification of Material
Line Printer-LIPI 6815
(With 2 years warranty)
Original Lipi Ribbon
Cartridges for Printer

सदर खरे दीचा ताव
खरे दी सिमती समोर
होय
सादर करणेत आला
आहे का ?
सदर खरे दीचा क प
( ताव)
खरे दी
सिमतीसमोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी अिधकारी,
करणेत
आला मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िव. मख
ु ,आयटी िवभाग
अस यास
उपि थताचं ी नावे
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
.-------------.---------------------.----------- .----------------अ.नं
मागील
तपिशल
स याचे दर
फरक
% ने कमी/जा त
.
खरे दी दर
Line Printer-LIPI 6815
01
-4,53,450
--(With 2 years warranty)
Original Lipi Ribbon
02
-2,419
--Cartridges for Printer

२४. सिं त िटप:- कायालयीन कामासाठी ०३ नग Line printer-LIPI 6815 व रबन काटज
खरे दी करणेकामी अदं ाजे र कम पये १५,७८,०००/- मा चे खचास व फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेस
िद.१०.१०.२०१९ रोजीचे िटपणीअ वये मा यता घेणते आलेली होती. यानुसार राबिवणेत आले या ई-िनिवदा
ि येअतं गत M/s Minitek Systems India Pvt Ltd, Nashik यांनी Line Printer-LIPI 6815 साठी
देऊ के लेले दर र कम पये ४,५३,४५०/- (०३ नगांसाठी एकूण र कम पये १३,६०,३६०/-) तसेच M/s Gray
Technologies Pvt Ltd, Mumbai यांनी रबन काटजसाठी देऊ के लेले दर र कम पये २,४१९/- (१००
नगांसाठी एकूण र कम पये २,४१,९००/-) मा हे िन न म आहेत. सबब, M/s Minitek Systems, Nashik
व M/s Gray Tech, Mumbai यांनी देऊ के ले या िन न म दरांबाबत यांचबे रोबर चचा होऊन यांना
याकामी परु वठा आदेश देणे या मा यते तव सदरचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर
सिवनय सादर.
िनणय .२१४ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय न.ं ३६
ताव-

सं थानमाफत साज या होणा या ी रामनवमी उ सव २०२० या िनमं ण पि का छपाईकामी
िदले या कायादेशास काय र मा यता िमळणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः१)
अिधिनयमाचे 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 िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणानं ा आव यक 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 उि ट्ये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ाअचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
३)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ांना देवते या दशनासाठी व मंिदरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
४)
अिधिनयम कलम १९ (१) समारंभ,उ सव, पजू ा इ याद ची िशफारस कर यासाठी आ यदाते, आजीव
सद य, सवसामा य सद य, स मा य सद य, सहयोगी सद य आिण सं था सद य (संल न) यांचा समावेश
असलेले एक भ त मंडळ असेल, सद य वा या येक कारासाठी वगणीचा दर िविनयमां दारे िनधा रत क न
िद या माणे असेल.
(२)
कोण याही य तीस, मग ितची जात, धम अथवा िलंग कोणतेही असले तरी, भ तमंडळाचे सद य व
दे यात येईल. परंत,ु अशा य तीने वयाची अठरा वष पणू के ली असली पािहजेत व ती ी साईबाबांचा भ त
असली पािहजे.
(३)
भ तमंडळा या सद यांचे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत ये िविनयमां दारे िनधा रत क न
िद या माणे असतील.
सिमती, भ तमंडळा या सद य वासाठी अज करणा-या अजदाराने पणू करावया या इतर अटी व शत
देखील िविनयमां दारे िनधा रत क न देईल.
उपरो त अिधिनयमास अनसु न सं थान यव थापनाने तयार के लेले ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, (िशड ) भ तमडं ळ िविनयम सन २०१३ म ये शासनाने मा य के लेले आहेत. या िविनयमातील
कलम (४) भ त मडं ळा या सभासदाच
ं े ह क आिण िवशेषािधकार याम ये खालील माणे तरतदू आहे.
१)
भ तमडं ळां या सभासदांना सं थान या तीन उ सवाचे हणजेच रामनवमी, गु पौिणमा आिण
साईबाबाचं ी पु यितथी या उ सवाच
ं े िनमं ण पाठिव यात येईल. असे िनमं ण डाके ने, ए स ेस कुरीयरने, फॅ स,
ई-मेल दारा िकंवा इले ॉनीक सपं का या इतर कोण याही प दतीने पाठिव यात येईल.
२)
वर उ लेख के ले या तीन अिधकृ त उ सवानतं र येक सभासद डाके ने ‘उदी साद’ ा त हो यास
पा असेल.
३)
हे िविनयम लागू हो यापवू चे आ यदाते आिण आजीव सभासदाचं े सव ह क आिण िवशेषािधकार
पढु े चालु रहातील
मा. तदथ सिमतीचे िद.०६.०२.२०२० चे सभेतील िनणय .७१
वरील िनयमांचे अवलोकन कर यात येऊन, तसेच भ तमंडळा या सभासद वापोटी( कायम िनधीPermanent Fund) िद.३१.०३.२०१९ अखेर र कम पये २८,०३,१८,२७३/- एवढी याजासह जमा आहे.
साईभ त सभासदांना उ सवा या या िनमं ण पि का पाठव या जातात यांचा छपाईपासनू या पो टात
पडेपयतचा सव खच या याजातूनच वळता होत अस याने यासाठी सं थान या ितजोरीतनू कुठलीही वेगळी
िकंवा जा तीची र कम खच होत नाही. तसेच या िनमं ण पि के या पाक टातूनच ‘उदी साद’ पाठिवला जातो
कारण तशी तरतुद आहे व ‘उदी सादाशी’ भ तां या धािमक भावना जोडले या आहेत. यामळ
ु े पाक ट
यवि थत असणे आव यक आहे, असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता सं थानमाफत साज-या होणा-या सन
२०२० मधील तीनही उ सवां या िनमं णपि का उपरो त तावात नमदु के ले या पयाय मांक १ माणे छपाई
करणेस व याकामी येणा-या र कम .११,५५,६००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी
मा यतेसाठी मा. उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे िस हील अॅ लीके शन दाखल कर यात यावे
असे ठरले.
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तावना:- सं थानमाफत साज-या होणा-या सन २०२० मधील उ सवां या िनमं णपि का छपाई
करणेबाबतचा ताव मा. उ च यायालय मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद याच
ं ेकडे दाखल कर यात आला असता
उ सवां या िनमं णपि का छपाई करणेस व याकामी येणा-या र कम .११,५५,६००/- मा चे खचास मा. उ च
यायालय मबंु ई खडं पीठ औरंगाबाद यानं ी िद. ०९/०३/२०२० रोजी मा यता िदली आहे
िवभागाचा अिभ ाय– ी रामनवमी उ सव बधु वार, िद. ०१.०४.२०२० ते शु वार,
िद.०३.०४.२०२० असा तीन िदवस साजरा कर यात येणार आहे. सदर कालावधीचा िवचार करता िनमं ण
पि का छपाई करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेकामी जािहरात देण,े ई-िनिवदा मागिवणे, ई-िनिवदा उघडणे व
याबाबतचा ताव मा. तदथ सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस, इितवृ त ा त होणे, छपाईधारकास छपाई
कामाचा कायादेश देण,े पि के चे नमनु े तयार करणे, मा य होणे, फ
ु तपासणे अशा कामासाठी अदं ाजे २५ ते ३०
िदवसांचा कालावधी जाणार अस याने, उ सवापूव भ तमंडळा या सभासदांना िनमं णपि का वेळेत पाठिवता
येणार नाही. भ तमंडाळा या सभासदांना वेळेत पि का न िमळा यास सं थान अिधिनयमाचे उ लघंन हो याची
श यता नाकारता येत नाही.
यामळ
ु े ी रामनवमी उ सव २०२० ची िनमं ण पि का छपाईकामी शासन खरे दी िनयमावलीतील
करण .४.५ मधील (पान न.ं ६८) तातडीची खरे दी आदेश ि यातील खालील तरतुदीचा आधार घे यात
आला आहे.
शासन खरे दी िनयमावलीतील करण .४.५ ( पान न.ं ६८) :खरे दीचे मू य िकतीही असले तरी तातडी या खरे दी आदेशा या ि येत, दरप कासाठी िवनंती (आर
एफ य)ु या प दतीचा वीकार, देकार मागिव यासाठी करता येईल. या कारात, पध या कारासंबंधी
कोण याही िविश ट आव यकता (रा ीय/आंतररा ीय) नाहीत, परंतु खरे दी कमचा-यांनी पधा हो यासाठी
कमीत कमी तीन (३) दरप के मागिव याची काळजी यावी.
दरप के /देकार मागिवताना खालील मु े िवचारात घेणे आव यक आहे.
१.
कोणताही िविश ट नमुना (फॉम) वापर याची गरज नाही. आव यकता अस यास, परु वठादारांना िवनतं ी
त डी करता येईल.
२.
परु वठादारांना यां याकडुन दरप क के हा अपेि त आहे ते कळिव यासाठी एक अिं तम िदनांक
कळिवणे आव यक आहे.
३.
ि ये या कोण याही ट यावर अित र त परु वठादारांची भर घालता येईल.
४.
तीन परु वठादारांपैक येकाचे कायदेशीर अि त व िस द झालेले असणे आव यक आहे. आिण
यां यात कोणताही िहतसबं धं ाचा सघं ष असता कामा नये.
५.
वेळे या मयादेमळ
ु े आिण दळणवळणातील अडथ यांमळ
ु े थािनक परु वठादारानं ा ाधा य देता येईल.
तथािप, काही व तंचु ा साठा सक
ं टकािलन ि थतीत सपं ू शकत अस याने, खरे दी कमचा-यांनी व तंु या थािनक
उपल धतेम ये चढ-उतार होऊ शकतात याची जाणीव ठे वणे आव यक आहे. यामळ
ु े , अ य पयाय असावा
हणनू , बहिवध बाजारपेठांमधील प रि थती तपासनू आदेश दे यापवू व तु या उपल धतेबाबत पनु ः खा ी क न
घेणे नेहमीच उिचत ठरते.
६.
तांि क ट्या सवात जा त वीकाराह कमी िकंमतीची उ पादने देऊ करणा-या परु वठादाराला िवनतं ी
के ले या सव व तु िकंवा मािगतले या पूण सं येत परु िवता येणे श य होणार नाही. यामळ
ु े, संकटकािलन
ि थतीत खरे दी करणा-या खरे दीदाराने दरप कासाठी िवनतं ी (आर एफ य)ु करताना याम ये आदेश िवभागनू
िदला जा याचा पयाय अस याचे नेहमी प टपणे नमूद करणे आव यक असते. जर एखादा परु वठादार
मािगतले या व तचु ा पणू सं येत परु वठा क शकत नसेल तर, दसु री सवात कमी िकंमत उ त करणा-या
परु वठादारास अित र त आदेश देता येईल.
७.
जर वेळ असेल तर, दरप कासाठी िवनतं ी (आर एफ य)ु लेखी िनगिमत कर यात यावी आिण सव
परु वठादारांना समान मािहती एकाच वेळी देऊन ि येम ये पारदशकता राहील याची खा ी करावी.
उपरो त शासन खरे दी िनयमावलीतील करण .४.५ नसु ार ी रामनवमी उ सवाचे िनमं ण पि का
छपाईकामी ेसधारकांकडून दरु वनीव न दरप के मागिव यात आली एकूण ४ दरप के ा त झाली आहेत.
ती मा. मु य कायकारी अिधकारी साहेब यांचे क ात िद.१६.०३.२०२० रोजी सम उघड यात आली आहेत.
दरप कात ेसधारकांनी िदले या दराचा तपिशल खालील माणे.
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छपाई तपिशलअ)
िनमं ण पि का- फोर कलर छपाई , आकार-९.५" x९.५" कागदाचा कार १२० GSM आट पेपर
ब) पाक टे (फोर कलर) आकार -५"x१०.५"- ९० GSM आट पेपर क) पि का घडी क न पाक टात भरणे,
पाक टासं ाठी गमटेप वापरणे.
अ.न.ं
०१
०२
०३
०४

ेसधारकाचे नावं

१,८०,०००
िनमं णपि का/
पाक टे छपाईकामी सव करांसह
ती दर
सिलम एंटर ाईजेस,् मंबु ई
३.०८००
रॉयल बुक बायड ग व स, मंबु ई २.५७६०
सोहेल एटं र ाईजेस,् मुंबई
२.११६८
एस ािफ स ( इिं डया) ा.िल., २.९६८०
मबंु ई

एकूण र कम पये
५,५४,४००/४,६३,६८०/३,८१,०२४/५,३४,२४०/-

उपरो त माणे उघड यात आले या दरप काम ये अ.न.ं ३ सोहेल एंटर ाईजेस, मंबु ई यांचे सव करांसह
िन नतम दर .२.११६८ अस याने यांना (र कम पये ३,८१,०२४/-) या ी रामनवमी उ सव २०२०
िनमं णपि का छपाईकामाचा कायादेश देणते आलेला आहे.
ताव:- तरी िवभागा या अिभ ायात नमदु के ले माणे अ.न.ं ३ सोहेल एंटर ाईजेस, मंबु ई यांचे सव
करांसह िन नतम दर .२.११६८ अस याने यांना (र कम पये ३,८१,०२४/-) ी रामनवमी उ सव २०२०
िनमं णपि का छपाईकामी दे यात आले या कायादेशास काय तर मा यता असावी.
िनणय .२१५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साज या होणा या ी रामनवमी उ सव २०२० या िनमं ण
पि का छपाईकामी िदले या कायादेशास तसेच याकामी आले या र कम .३,८१,०२४/-मा चे
खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही-शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३७
िवधवा मिहला पा य योजना अंतगत मोफत िश ण सवलत देतांना खालील िनयमावलीचे अटी
शत स अिधन राहन सवलत देणेबाबत.
तावसन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतूद– सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद.१७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालांनी समं ती िदलेला महारा िवधानमंडळाचा िस द के लेला अिधिनयमा
मधील १७ (२ ढ) नसु ार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास साहा य करील,
तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मांक– मा. यव थापन सिमतीची िद. ०१/०६/२०१८ रोजीची सभा
िवषय न.ं ३९ िनणय .३८५.
ा तािवक – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सचं लीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम
कुल, िशड ही शै िणक सं था सन १९९० पासनू कायम िवना अनदु ानीत त वावर चालिव यात येत आहे.
शाळे त पवु ाथिमक िवभाग , ाथिमक िवभाग व मा यिमक िवभाग असे तीन वतं िवभाग असनू य.ु के जी
ते इय ता १० वी पयत िश ण िदले जाते.
मागणीः- सदर योजना ही सन २०१७-१८ या वषाम ये चे समाधी शता दी वष महो सव अस याने
एक िवशेष बाब हणनू सु कर यात आली आहे. सदर न याने योजना चालू करतानं ा आले या अडचणी
िवचारात घेता खालील माणे न याने सधु ारीत िनयमावली तयार कर यात आलेली असनू िनयमावलीचे अटीस
शत स अिधन राहन मोफत िश ण सवलत देता येईल.
अ. सन २०१८-१९ िनयमावली
दु ती िनयमाचं ी योजना
दु तीचे कारण
नं .
१ सदर िवधवा मिहलेचे वािषक सदर योजनेसाठी पा ठरले या िवधवा सन २०१८-१९ म ये िवधवा
उ प न . १,००,०००/- पे ा मिहलेचे वािषक उ प न . १,००,०००/- मिहलाचे पा याकडून रे शनकाड
जा त नसावे, याबाबत मा. पे ा जा त नसावे, याबाबत मा. त मागणी कर यात आलेली
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२

३

४
५

६

तहिसलदार यांनी
मािणत तहिसलदार यांनी मािणत के लेला
के लेला दाखला सोबत जोडणे संबिधत वषाचा उ प नाचा दाखला
आव यक आहे.
सोबत जोडणे आव यक आहे. तसेच
िव ा याचे नाव समािव ठ असलेली
रे शनकाड स य त सोबत जोडावी. या
िव ा याचे आई व वडील दोघांचेही
िनधन झालेले असेल अशा िव ा याना
उ प नाचा दाखला व रे शनकाड त
मागणी क नये. वेशा या वेळी सदर
पा यांचे कागदप घे यात यावे व
पा याचे िश ण पणू होईपयत ा
धरावे.
सदर िवधवा मिहले या पतीचा िवधवा मिहले या पतीचा मृ यचु ा
मृ यु दाखला सोबत जोडणे दाखला ओरीजनल िकंवा सा ांक त
आव यक आहे
के लेला त सोबत जोडणे आव यक
आहे. या िव ा याचे आई व वडील
दोघाचं ेही िनधन झालेले असेल, अशा
िव ा याचे आई व वडील दोघाच
ं ेही
मृ यचू े दाख याची स य त जोडणे
आव यक राहील.
सदर योजनेत पा ठरले या
सदर योजनेत पा ठरले या िव ा याना
िव ा याना शासना या इतर शासना या इतर कॉलरिशप सवलती
आिथक मदतीबाबत या सवलती िमळत असतील तर दे यात या यात.
दे यात येऊ नयेत.
सदरची मोफत िश ण योजना ही
फ त इय ता १ ली ते इय ता १०
वी पयत लागू कर यात यावी.
सदर योजना ही फ त आप या
शाळे परु ती मयादीत राहील. सदर
िव ा याने इतर शाळेत वेश
घेतला तर या योजनेचा लाभ
यांना दे यात येऊ नये.
सदर योजनेत पा ठरले या
िव ाथ / िव ाथ नीला आर.
टी. ई. अतं गत मोफत वेश या
योजनेत सहभागी कर यात येऊ
नये.

न हती. सदरची त मािहतीसाठी
द तरी असावी या करीता न याने
मागणी के लेली आहे.

ही योजना िवधवा मिहला
पा यासाठी होती परंतू या
िव ा याचे आई व वडीलाचे
दोघाचं ेही िनधन झाले असेल अशा
पा याकडून याचे आई वडीलांचे
मृ यू दाखले आव यक आहेत.

कॉलरिशप पोटी िमळणारी मदत
ही दोनशे ते ितनशे पयाचं ी
अस याने पाठयपु तके व इतर
सािह य खरे दी करणेस आिथक
मदत होऊ शके ल.
सदरची मोफत िश ण योजना ही इय ता फ त इ.ं िम. कुल, िशड या शाळेत
१ ली ते इय ता १० वी पयत या
िश ण
घेत
असलेले
िव ा याना लागू राहील.
िव ा यासाठी मयादीत.
सदर योजना ही फ त ी साईबाबा सदरची योजना चालू िकंवा बदं
इिं लश िमडीयम कुल, िशड ाथिमक ठे वणेबाबत सव अिधकार सं थान
व मा यिमक िवभागा परु ती मयादीत यव थापन सिमतीकडे राखीव
राहील.
राहावेत.
शासना या आर. टी. ई. अिधिनयम २००९ अतं गत २५%मोफत वेशासाठी
जे िव ाथ पा ठरतात यांना इय ता १
ली ते इय ता ८ वी पयत शै िणक शु क
न घेता मोफत िश ण िदले जाते परंतू
यांचेकडून कुलबस शु क घे यात येत.े
शासना या आर. टी. ई. अिधिनयम
मोफत वेशासाठी ऑनलाईन मािहती
भरली जाते. असे िनदशनास आले आहे
क , आर.टी. ई. अतं गत मोफत िश ण
वेशासाठी काही िव ाथ पा ठरलेले
आहेत परंतू हेच काही िव ाथ िवधवा
मिहला पा य योजनेत पा ठरत आहेत.
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आर. टी. ई. अतं गत मोफत
िश णासाठी पा ठरले या
िव ा या या पालकाच
ं े काही
अपघाती िनधन झाले व सदर
िव ाथ आपले शाळेत िशकत
असेल तर आप या सं थेचा
हातभार महण
् नू सदर िव ा याची
संबिधत वषातील याचे कुलबस
शु क फ माफ क न िश णाची
सवलत देता येईल.
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७

आप या शाळेत वेश घेतले या
अशा सव िव ा याना या योजनेत
सामावनू घेता येईल व येक
वष या शु क माफ बाबत मा.
यव थापन सिमतीची मा यता
घेणे गरजेची राहील.

८

तािवत ---

९

तािवत ---

आर. टी. ई. अिधिनयमानसु ार सदर
िव ा याची इय ता १ ली ते ८ वी पयत
शै िणक फ माफ के ली जाते परंतू
यांचेकडून कुलबस फ घे यात येते.
िवधवा मिहला पा य योजना अतं गत
वेशासाठी पा
ठरले या सव
िव ा याची
येक निवन शै िणक
वषाची फ माफ करणेकामी वतं पणे
येणा-या खचासाठी मा. यव थापन
सिमतीची मा यता घेणे बंधनकारक
राहील.
एखा ा िवधवा मिहलेने आपले पिह या
पतीचे िनधनानतं र पनु रिववाह के ला ितचे
पा याला सदर फ माफ ची सवलत लागू
राहणार नाही.

सदर योजनेसाठी येक वष
िव ाथ सं येनसु ार आिथक बदल
होणार असनू या योजने अतं गत
िजतके िव ाथ पा ठरतील यांना
सवाना फ माफ देता येईल.

सदर योजना ही फ त िवधवा
मिहला पा यांचे िश णासाठी
आहे. जे हा ती मिहला दसु रा
िववाह करते ते हा या मुलाचे
पालक व कुणीतरी घेत अस याने
सदर योजनेत तो िव ाथ बसत
नाही.
सदर योजनेसाठीचे सव अिधकारसं थान सदरची योजना चालू िकंवा बदं
यव थापन सिमतीकडे राहतील.
ठे वणेबाबत सव अिधकार सं थान
यव थापन सिमतीकडे असावेत.

िवभागाचा अिभ ायः- मागील वष सदर योजना राबिवतांना काही उणीवा भासले या असनू न याने
काही दु ती िनयमांची योजना कर यात आलेली आहे. सदर िनयमावलीची मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेपढु े मा यता िमळालेनतं र याच िनयमांचे अधारे योजना पढु े चालू ठे वता येईल. योजना िनयमावली त
मािहतीसाठी िवधी व याय िवभाग , मंबु ई यांचेकडे पाठिवता येईल. शासनाकडे ताव पाठिवतांना सन
२०१८-१९ व २०१९-२० या दोनही वषाचे शु क माफ करणेबाबत मागणी क न काय तर मंजरू ी घेता येईल
तसेच सदर योजना ही यापढु ेही कायम व पी चालू ठे व यात यावी याकरीता शासनाकडून मंजूरी घेता येईल असे
न मत आहे. तरी न याने तयार कर यात आले या िनयमावलीला मजं रू ी िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .२१६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलम ये िवधवा मिहला पा य
योजनेअंतगत मोफत िश ण सवलत देणेकामी तयार कर यात आले या िनयमावलीम ये उपरो
तावात नमुद के या माणे बदल क न सध
ु ारीत िनयमावली मा यते साठी िवधी व याय िवभाग
यांचेकडे पाठिव यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-इिं लश िमडीयम कुल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३८
िवधवा मिहला पा य मोफत िश ण योजना पुववत चालू ठे वणे व शै िणक वष २०१९-२०२० मधील
लाभाथ बालकांना मोफत िश ण देणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतूद– सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद.१७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालांनी समं ती िदलेला महारा िवधानमडं ळाचा िस द के लेला अिधिनयमा
मधील १७ (२ ढ) नसु ार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास साहा य करील,
तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मांक– मा. यव थापन सिमतीची िद.०१/०६/२०१८ रोजीची सभा
िवषय न.ं ३९ िनणय . ३८५.
ा तािवक– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सचं लीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम
कुल, िशड ही शै िणक सं था महारा रा य शासनाचे मा यतेने कायम िवना अनदु ानीत त वावर सन १९९०
पासनू चालिव यात येत आहे. शाळे त इं जी मा यमातून िश ण दे यात येत असनू य.ु के जी ते इय ता १० वी
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पयत एकूण ५७ वग तक
ु डी कायरत आहेत. सन २०१९-२० म ये अदं ाजे २७५४ िव ाथ िश ण घेत आहेत.
शाळे त पवु ाथिमक िवभाग , ाथिमक िवभाग व मा यिमक िवभाग असे तीन वतं िवभाग कायरत असनू
ाथिमक िवभागासाठी वतं मु या यािपके ची नेमणक
ू कर यात आलेली आहे. मा यिमक िवभागासाठी
वतं पणे ाचाय यांची िनयु ती कर यात आलेली आहे. शाळेकडील अप-ु या वगखो यांमळ
ु े शालेय
कामकाजाची वेळ सकाळ व दपु ार असे दोन स ात िवभागणी कर यात आलेले आहे. सं थानचे वतीने
आजअखेर शाळेकडे खालील योजना भावीपणे राबिव यात येत असनू सदर योजनाचे पालकानं ी वागत के लेले
आहे.
1.
बालकांचा मोफत व स ती या िश णाचा ह क अिधिनयम,२००९ (२००९ चा ३५) कलम २ चे
खंड (घ) व (ड) आिण कलम ८ चा खंड (च) यासंह कलम ३८ ची पोटकलमे (१) व (२) अ वये २५% वेश
देणे याम ये वंिचत गटातील व दबु ल घटकातील बालकांना ाथिमक िश णासाठी मोफत वेश देऊन मोफत
िश ण िदले जाते. सदरची योजना शै िणक वष २०१५-१६ पासनू आप या शाळे त लागू कर यात आलेली
असनू या योजने अतं गत २५ % माणे येक वष ३९ िव ा याना मोफत वेश दे यात येत आहे. सन
२०१९-२० शै िणक वषात इय ता १ ली करीता एकूण २५६ जागा ऑनलाईन िनि त झाले या असनू यावर
२५% माणे एकूण ६१ िव ा याना मोफत वेश देणबे ाबत यादी पंचायत सिमतीकडून शाळेकडे पाठिव यात
आलेली आहे.
2.
जा. न.ं एसएसएस/वशी-०६/६०००/२०१० िद. ०४ िडसबर २०१० चा आदेशानसु ार या सं थान
कायम कमचा-यां या पा यांनी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या शै िणक सं थेत वेश घेतला
असेल यां या पा यांना सं थानचे वतीने िवहीत के लेनसु ार येक वष शै िणक शु क परतावा दे यात येत
आहे.
3.
जा.न.ं एसएसएस/सा शा/वशी-०६/७३२/२०१७ िद.०८ मे २०१७ चे आदेशानसु ार संबिधत आिथक
वषात िकमान २४० िदवस कामावर हजर असले या कं ाटी कमचारी यांना यां या पा यांचा शै िणक फ
परतावा दे यात आलेला आहे.
4.
सं थानचे वतीने शाळेम ये माहे जुन सन-२०१७ पासनू शालेय िव ा याना मा या ह मोफत भोजन
यव था सु कर यात आलेली असनू सदर योजनेचा शाळे तील सव िव ा याना मा या ह भोजन दे यात येत
आहे.
5.
ी साईबाबा समाधी शता दी औिच य साधनू सं थानचे वतीने गोरगरीबांसाठी ी साईनाथ णालयात
मोफत उपचार कर यात येत आहेत. तसेच चे दशनासाठी आले या सव साईभ तानं ा दैनिं दन साद भोजन
यव था मोफत राबिव यात येत आहे.
सं थान या वतीने राबिव यात आले या या योजनेमळ
ु े गोरगरीब व सामा य पालकांना मोठा
िदलासा िमळाला आहे. पालकांनी सं थान या शासनाची मनोभावे शसं ा क न मा. यव थापन सिमतीला
ध यवाद िदलेले आहेत.
याच धत वर शै िणक वष २०१८-१९ म ये ी साईबाबा समाधी शता दीचे औिच य साधनू
मा. यव थापन सिमतीची िद.०१/०६/२०१८ रोजीची सभेत िवषय न.ं ३९ अ वये ी साईबाबा इिं लश िमडीयम
कुल, िशड म ये इ. १ ली ते १० पयत िश ण घेणा-या िवधवा मिहलां या पा यांस सं थान माफत मोफत
िश ण दे यात यावे यांचेकडून कोणतेही शु क आकरणी क नये असा ताव त कालीन व र ठांचे सचु नेनसु ार
सादर कर यात आला होता.
िनणय . ३८५-“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई समाधी शता दी वष औिच य साधनू शै िणक
वष २०१८-१९ या वषासाठी िवधवा मिहलां या तावात ३१ पा याचे शै िणक व कुलबस शु क एकूण .
२,१५,०४०/- एवढे माफ कर यास मा यता दे यात आली. तसेच दरवष याबाबतचा वतं ताव यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत यावा, असे ठरले ”.
िवधवा मिहला पा य या योजने अतं गत शै िणक वष २०१८-१९ म ये एकूण २६ िव ाथ पा
ठरले असनू यांचे शै िणक शु क . १२९४९०/- ( अ री पये एक लाख एकोणतीस हजार चारशे न वद
मा ) व कुलबस शु क . ४९२२०/- (अ री पये एकोणप नास हजार दोनशे वीस मा ) असे एकूण
.१७८७१०/- (अ री पये एक लाख आ या तर हजार सातशे दहा) माफ कर यात आलेले आहे. सदरची
एकूण र कम .१७८७१०/- लेखाशाखेत िवधवा मिहला पा य शै िणक खच वतं खाती जमा- नांवे
कर यात आलेली आहे.
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मागणी - सन २०१८-१९ म ये सदर योजना राबिवतानं ा काही उणीवा भासले या असनू सदर उणीवाचं े
िनरसन करणेकामी न याने काही सधु ारीत अटी शत स अिधन राहन सवलत दे यात यावी असे न मत आहे.
1.
सदर योजनेसाठी पा ठरले या िवधवा मिहलेचे वािषक उ प न . १,००,०००/- पे ा जा त नसावे,
याबाबत मा. तहिसलदार यांनी मािणत के लेला सबं िधत वषाचा उ प नाचा दाखला सोबत जोडणे आव यक
आहे. तसेच िव ा याचे नाव समािव ठ असलेली रे शनकाड छायांक त स य त सोबत जोडावी. या िव ा याचे
आई व वडील दोघांचेही िनधन झालेले असेल अशा िव ा याना उ प नाचा दाखला व रे शनकाड त मागणी
करता येणार नाही. वेशा या वेळी सदर पा यांचे कागदप घे यात यावे व पा याचे िश ण पणू होईपयत ा
धरावे.
2.
िवधवा मिहले या पतीचा मृ यचु ा दाखला ओरीजनल िकंवा सा ाक
ं त के लेला त सोबत जोडणे
आव यक आहे. या िव ा याचे आई व वडील दोघाचं ेही िनधन झालेले असेल, अशा िव ा याचे आई व
वडील दोघांचेही मृ यचू े दाख याची स य त जोडणे आव यक राहील.
3.
सदर योजनेत पा ठरले या िव ा याना शासना या इतर कॉलरिशप सवलती िमळत असतील तर
दे यात या यात जेणक
े न यांना पाठयपु तके व इतर सािह य खरे दी करणेस आिथक मदत होऊ शके ल.
4.
सदरची मोफत िश ण योजना ही इय ता १ ली ते इय ता १० वी पयत या िव ा याना लागू राहील.
5.
सदर योजना ही फ त ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल, िशड ाथिमक व मा यिमक िवभागा
परु ती मयादीत राहील.
6.
शासना या आर. टी. ई. अिधिनयम -२००९ अतं गत २५% मोफत वेशासाठी जे िव ाथ पा
ठरतात यांना इय ता १ ली ८ वी पयत शै िणक शु क न घेता मोफत िश ण िदले जाते परंतू यांचेकडून
कुलबस शु क आकार यात येत.े शासना या आर. टी. ई. अिधिनयम मोफत वेशासाठी ऑनलाईन मािहती
घेतली जाते. असे िनदशनास आले आहे क , आर.टी. ई. अतं गत मोफत िश ण वेशासाठी काही िव ाथ पा
ठरलेले आहेत परंतू हेच काही िव ाथ िवधवा मिहला पा य योजनेसाठीही पा ठरत आहेत. आर. टी. ई.
अिधिनयमानसु ार सदर िव ा याची शै िणक फ माफ के ली जाते परंतू यांचेकडून कुलबस फ घे यात येते. या
िव ा याना आप या सं थेकडून हातभार हणनू सदर िव ा याची सबं िधत वषातील कुलबस शु क माफ
कर यात करता येईल.
7.
िवधवा मिहला पा य योजना अतं गत पा ठरले या सव िव ा याची येक निवन शै िणक वषाची
फ माफ करणेकामी वतं पणे येणा-या खचासाठी ताव तयार क न मा. यव थापन सिमतीची दरवष
न याने मजं रु ी घेणे बधं नकारक राहील.
8.
एखा ा िवधवा मिहलेने आपले पिह या पतीचे िनधनानतं र पनु रिववाह के ला ितचे पा याला सदर फ
माफ ची सवलत लागू राहणार नाही. सदर योजना ही फ त िवधवा मिहला पा यांचे िश णासाठी आहे. जे हा ती
मिहला दसु रा िववाह करते ते हा या मल
ु ाचे पालक व कुणीतरी घेत अस याने सदर योजनेत तो िव ाथ बसत
नाही.
9.
सदर योजनेसाठीचे सव अिधकारसं थान यव थापन सिमतीकडे राहतील. सदरची योजना सु िकंवा
बंद ठे वणेबाबत सव अिधकार सं थान यव थापन सिमतीला राहील.
शै िणक वष २०१९- २० म ये उपरो त िवभागाचे अिभ ायात नमदू के ले या के ले या िनयम व
अटी शत स अिधन राहन इय ता १ ली ते १० वी पयत या सव वग तुकडीमधनू उपरो त तावीत योजने
अतं गत खालील माणे एकूण ४७ िव ाथ पा ठरत आहेत.
या योजनेत एकूण ४७ िव ा याचे शै िणक शु क व कुलबस शु कापोटी एकूण . २४३४४०/- व
कुलबस शु कापोटी एकूण . १११८००/- असा एकूण . ३५५२४०/- (अ री पये तीन लाख पचं ाव न
हजार दोनशे चाळीस मा ) फ माफ ची सवलत ावी लागेल.
शै िणक वष २०१९ -२० िवधवा मिहला पा य मोफत िश ण योजना लाभाथ / िव ाथ यादी.
िव ा याचे नांव
इय ता / कुलबस
कुल फ
कुलबस फ माफ बाबत
तुकडी
टॉपचे नांव
२०१९- २० २०१९- २० एकूण शु क
ई वरी िवजय गायके
इ. १ली अ स ाटलॉ स
४८००
२८२०
७६२०
सालके जा हवी योगेश
इ. २ री अ कनकुरी
४८००
४३६०
९१६०
थोरात गौरी अिनल
इ. २ री ड गणेशवाडी
४८००
२८२०
७६२०
गायकवाड पायल िकरण
इ. २ री ड राहाता
४८००
३१३०
७९३०
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०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२
३३
३४
३५
३६
३७
३८
३९
४०
४१
४२
४३
४४
४५
४६
४७

िस ाथ िवजय गायके
शेख रहान मक
ु ं दर
काटकर वु बाबासाहेब
खोतकर गौरव ल मण
शेख आयेशा मक
ु ं दर
रजपतू देवराज िवशालिसगं
िलटे आिद य िभकन
िदघे ा िदनकर
च हाण कावेरी कै लास
कोकाटे ऋषीके श रावसाहेब
सांबारे महेश राज
कोते वल भगवान
च हाण तृ ीका सतं ोष
राचमडगू योगे वर साईकुमार
ओहळ मोहन िदलीप
थोरात सायली अिनल
गागरे गाय ी शाम
खोतकर ाची ल मण
च हाण हषदा बाबासाहेब
ब डे भपू सजं य
काटकर ा जग नाथ
काटकर थमेश बाबासाहेब
राचमडगू
योत मयी
साईकुमार
िलटे साईराज िभकन
रजपतू कंगना िवशालिसगं
िशरकांडे रोिहत सिु नल
ग दकर दशना िवण
ओहळ ित ा िदलीप
देशमुख अवधतु िवलास
ग हाळे सायली ीरंग
काकडे आकाश ाने वर
रजपतू यशराज िवशालिसगं
ख डे अ य बापू
कोकाटे के तन रावसाहेब
बडे िशतल राज
कानडे सायली काश
नविगरे िशवानी रिवकातं
तनपरु े सहु ानी सजं य
फाळके ऋषीके श िभमराज
वाघचौरे वै णवी जाल दर
सांबारे गाय ी राज
बावके अिभषेक मधक
ु र
िशरकांडे पाली सिु नल

इ. ३ री अ
इ. ३ री ड
इ. ४ थी ब
इ. ४ थी ब
इ. ४ थी क
इ. ४ थी क
इ. ४ थी क
इ. ४ थी ड
इ. ४ थी ड
इ. ५ वी अ
इ. ५ वी अ
इ. ५ वी क
इ. ५ वी इ
इ. ५ वी इ
इ. ५ वी इ
इ. ५ वी इ
इ. ६ वी अ
इ. ६ वी अ
इ. ६ वी क
इ. ६ वी ड
इ. ६ वी इ
इ. ६ वी इ
इ. ७ वी अ

स ाटलॉ स
िनमगांव
ारकानगर
ल मीनगर
िनमगांव
Walking
िशदं े व ती
द तनगर
िनमगांव हौिस.
गणेशवाडी
सपु र स. टेशन
िशव साकुरी
िव लवाडी
Walking
साईनगर
गणेशवाडी
ीरामनगर
ल मीनगर
िनमगांव हौिस.
राहाता
Walking
ारकानगर
Walking

इ. ७ वी अ िशदं े व ती
इ. ७ वी ब पटेल सॉ िमल
इ. ७ वी ब
ीखंडे व ती
इ. ७ वी क िनमगांव हौिस.
इ. ७ वी ड साईनगर
इ. ८ वी अ कालीकानगर
इ. ८ वी ब नांदख
ु
इ. ८ वी ब गोवधन नगर
इ. ८ वी ब पटेल सॉ िमल
इ. ८ वी ब Walking
इ. ८ वी क गणेशवाडी
इ. ८ वी इ ल मीनगर
इ. ८ वी इ Walking
इ. ९ वी अ Walking
इ. ९ वी ब िशदं े व ती
इ. ९ वी क Walking
इ. १०वी अ Walking
इ. १०वी क राहाता
इ. १०वी क बावके व ती
इ. १०वी क ीखडं े व ती
एकूण र कम पये
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४९६०
४९६०
४९६०
R.T.E.
४९६०
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R.T.E.
४९६०
४९६०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
R.T.E.
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०

२८२०
३१३०
२८२०
२८२०
३१३०
००
२८२०
२८२०
३१३०
२८२०
३१३०
२८२०
२८२०
००
२८२०
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८४५०
८१४०
८१४०
५३२०
२८२०
८१४०
८१४०
८१४०
८४५०
८४५०
५३२०
८१४०
५३२०

५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
५३२०
६२००
६२००
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६२००
६२००
६२००
६२००
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६२००
६३९०
६३९०
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६३९०
२४३४४०/-

२८२०
२८२०
२८२०
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३१३०
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िनणय .२१७

सं थान अिधिनयम /ठराव यानसु ार छाननी क न अनमु ानः- आिथक खचाची बाब असनू धोरणा मक
िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. १७ ऑग ट २००४
रोजी रा यपालांनी समं ती िदलेला महारा िवधानमंडळाचा िस द के लेला अिधिनयमा मधील - १७ (२ ढ)
नसु ार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास साहा य करील, तसेच िशड येथे वा
अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील असे नमदू आहे.
िद. २६/०८/२०१९ रोजीचे िटपणीवर सदर योजनेस शासन मा यतेची आव यकता आहे काय तपासणी क न
सादर करा, असे व र ठांनी िनदश िदले होते. तसेच िद. २८/०८/२०१९ चे िटपणीवर मा. मु य कायकारी
अिधकारी यांनी िदले या िनदशा माणे (Ad-hoc) सिमतीची मा यता िमळालेनतं र शासनास ताव सादर
कर याचे नमदू के ले आहे. परंतू सन २०१८-१९ करीता शासनाची मा यता घेतली अस यास प सादर करा असे
. मु य कायकारी अिधकारी यानं ी िनदश िदलेले आहेत.
िद. ०६/१०/२०१९ रोजी सं थानचे िवधी िवभागाचा अिभ ाय मागिवणेत आला असता िद.
५/११/२०१९ रोजीचे प ा वये िवधी िवभागाकडून असे कळिव यात आले आले आहे क , ी साईबाबा इिं लश
िमडीयम कुल, िशड तसेच इतर िठकाणी िश ण घेत असले या सं थान मधील कं ाटी कमचा-यांचे पा यांचे
फ परता याकरीता शासनाची मा यता घे यात येते. यामळ
ु े िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे पवु
मा यता घेऊन सदर िवधवा मिहला पा य मोफत िश ण योजना पवु वत चालू ठे व यात यावी, असे मत आहे असे
नमदू के ले आहे.
सन २०१७-१८ हे चे समाधी शता दी वष साजरे कर यात आले असनू शता दी वषाचे िनिम ताने
न याने ही योजना चालू कर यात आलेली होती. सन २०१८-१९ म ये या योजनेकामी शासनाची मजं रू ी घे यात
आली नाही िकंवा कोण याही कारचा प यवहार कर यात आलेला नाही. त कालीन मा. यव थापन
सिमतीने यांचे आख यारीत या ठरावास मा यता देऊन शै िणक वष २०१८-१९ म ये एकूण २६ िव ाथ चं े
शै िणक शु क . १२९४९०/- व कुल बस शु क . ४९२२०/- असे एकूण . १७८७१०/- (अ री पये
एक लाख आठ्याहा तर हजार सातशे दहा मा ) शु क माफ के लेले आहे.
शै िणक वष २०१९-२० म ये एकूण ४७ िव ाथ सदर योजनेत पा ठरत असनू तया
् ंचे शै िणक
शु क एकूण . २४३४४०/- व कुलबस शु क एकूण . १११८००/- असे एकूण . ३५५२४०/- (अ री पये
तीन लाख पचं ाव न हजार दोनशे चाळीस मा ) इतके शु क फ माफ करावे लागणार आहे. सदरचे शु क माफ
करणेकामी मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीची मा यता यावी लागेल.
सदर योजनेस शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून मजं रू ी िमळणेकामी अवधी लागणार अस याने
सदर िव ा याचे चालू वषाचे शै िणक व कुलबस शु क पालकानं ी शाळे या कायालयात जमा करणेबाबत
सचु ना दे यात आले या आहे. शासनाची या योजनेस परवानगीस िमळालेनतं र लेखाशाखेमाफत पालकांनी फ
पोटी भरलेली र कम पालकाचं े बॅकं खाती वग करता येईल.
शै िणक वष २०१९-२० शु क माफ िमळणे करीता सदर ताव मा. तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेपढु े ठे वावा लागेल व सिमतीची मा यता िमळालेनतं र याच िनयमांचे अधारे योजना पढु े चालू ठे वता येईल.
योजना िनयमावली त मािहतीसाठी िवधी व याय िवभाग , मंबु ई यांचेकडे पाठिवता येईल. तसेच शासनाकडे
ताव पाठिवतांना सन २०१८-१९ व २०१९-२० या दोनही वषाचे शु क माफ करणेबाबत मागणी क न
काय तर मंजूरी घेता येईल तसेच सदर योजना ही यापढु हे ी कायम व पी चालू ठे व यात यावी याकरीता
शासनाकडून मंजरू ी घेता येईल असे न मत आहे. तरी शै िणक वष २०१९-२० म ये एकूण ४७ िव ाथ एकूण
.३५५२४०/- (अ री पये तीन लाख पंचाव न हजार दोनशे चाळीस मा ) इतके शु क फ माफ करणे कामी
िनणयाथ सादर,
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलम ये िवधवा मिहला पा य
मोफत िश ण योजनेअंतगत सवलत दे यात आले या शै िणक वष २०१८-१९ म ये एकूण २६
िव ाथ चं े शै िणक शु क . १२९४९०/- व कुल बस शु क . ४९२२०/- असे एकूण
.१७८७१०/- माफ कर यास त कालीन मा. यव थापन सिमतीने मा यता िदलेली आहे. तथापी यास
शासनाची मा यता घेणे बाक आहे. तसेच शै िणक वष २०१९-२०२० मधील ४७ िव ा याची
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शै िणक शु क .२,४३,४४०/- व कुलबस शु क .१,११,८००/- असे एकूण र कम .३,५५,२४०/मा माफ कर यास मा यता दे यात आली.
शै िणक वष २०१८-१९ व शै िणक वष २०१९-२०२० म ये िवधवा मिहला पा य मोफत
िश ण योजनेअंतगत सवलत दे यात आले या रकमेस काय र मा यता िमळणेकामी मा.उ च
यायालय, मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात येऊन मा यता
घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- इिं लश िमडीयम कुल/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ३९
िकडणी टोन िशबीरांचे आयोजन व याकामी लागणा या अनषु ंगीक खचास एकुण र कम
.५,००,०००/- मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु – कलम १७(१) व १७(२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या िकंवा
मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कयास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव . –
१) मा. यव थापन सिमती सभा िद. १०/०१/२०१० रोजी िवषय नं ३३ िनणय . ३३
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ रोजी िवषय नं ३७ िनणय . ८८०
तािवक– संदभ ०१ अ वये मा. यव थापन सिमती सभा िद. १०/०१/२०१० रोजी िवषय नं ३३
िनणय . ३३ नसु ार ी साईनाथ णालयात दर तीन मिह यातनु एकदा िकडणी टोन िशबीराचे आयोजन करणेस
व याकामी येणा-या अनषु ंगीक खचास र कम . २,५०,०००/- मा यता िमळालेली आहे. यापवु
डॉ. के तन शु ला, अहमदाबाद यांचे योगदानातुन ी साईनाथ णलयात वेळोवेळी सदर िशबीराचे आयोजन
करणेत आलेले आहे. येक िशबीरात अदं ाजे ५० णांवर मोफत श ि या व उपचार करणेत येतात.
संदभ . ०२ अ वये मा. यव थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६ रोजी िवषय नं ३७
िनणय . ८८० अ वये िकडणी टोन िशबीरातील णां या सं येत वाढ झा याकारणाणे व यासाठी आव यक
या मेडीकल औषधाचं े िकंमतीत देखील वाढ झा याकारणाणे येणा-या खचात र कम . ५,००,०००/- मा
पयत वाढ करणेस मा यता दे यात आली.
या िशबीरात (PercutanecousNephrolithotomy) (P.C.N.L) मोठे टोन असले या णांवर
कोपीने श ि या मोफत करणेत येतात. तसेच छोटया १ ते २ से.मी आकारा या टोनवर (Sound Waves)
Lithotripsy यासहा याने उपचार के ले जातात. यासाठी डॉ. के तन शु ला हे णांना यां या णालयात येक
Lithotripsy साठी . १०,०००/- इतका दर आकार करतात. परंतु सं थानकडुन बेसीक खच हणनु .
२,५००/- ित ण या कारे खच आकाराला जात आहे व या माणे (Lithotripsy) चे उपचारावरील होणारा
एकुण खच लोबल िकडणी टोण फाऊंडेशन, अहमदाबाद यानं ा अदा करावा लागेल.
अशा कारचे उपचारासाठी णांना खाजगी णालयात ३० ते ४० हजार पये येक सव खच येतो.
यामळ
ु े सदर खच गरीब णांना पेलवणारा नस याने ते उपचारापासनु विं चत राहतात. अशा णांवर ी साईनाथ
णालयात या िशबीरात मोफत उपचार के ले जातात.
सदरह िशबीर ी साईनाथ णालयात िद. ११ ते १२ एि ल २०२०या तारखेस घे याचा मानस आहे.
सदर िशबीरा या अनुषगं ाने खालील िवभागांमाफत कायवाही होणे तसेच येणा-या सव खचास मा यता िमळणे
आव यक आहे. तसेच येणारे त डॉ टस व यांची टीम यां या राह याची, जेवणाची, दशन, आरतीचीव इतर
अनषु ंगीक गो ट ची यव था िशबीरा या एक िदवस आगोदर व एक िदवस नंतर असे िद. १० ते १३ एि ल
२०२० अखेर कालावधीत कर याची आव यकता आहे.
अ.नं िवभाग

िवभागांमाफत करावयाचे कामाचा तपिशल

०१

१)
दोन िदवसांकरीता अदं ाजे १०० णांना दैनिं दन
णां माणे दोन वेळे या चहाची यव था मोफत कर यात यावी.
२)
दोन िदवसांकरीता डॉ. के तन शु ला व १५ सहकारी व इतर णालय
टाफ असे एकुण ५० य त करीता आव यक यावेळी चहा, कॉफ , िब क ट,
िमनीरल वॉटरची मोफत यव था कर यात यावी.

कॅ टीन िवभाग
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०२

ी
साई सादालय

०३

साई साद
िनवास थान

०४

दारावती
भ तिनवास

०५

जनसपं क
िवभाग

०६

िव तु िवभाग

०७

वाहन िवभाग

०८

संर ण िवभाग

०९

िव त िवभाग,
ी साईबाबा
हॉ पीटल
मेडीकल टोअर, िशबीराकामी लागणारे मेडीिसन व साही य िशबीरपवु तातडीने खरे दी क न
ी साईबाबा परु िव यात यावे.
हॉ पीटल
कामगार िवभाग िशबीरकाळात येक िश टकामी सकाळ, दपु ार, रा ी अित र त
०३
सरु ार क तसेच ०३ वॉडबाय, ०३ आया, ०३ प रचारीका,
०३
प रचारक, ०३ ओ.टी.आिस टंट िद. ११ ते १२ एि ल २०२० रोजी ी साईनाथ
णालयात परु िव यात यावेत.
मंदीर िवभाग
१)
िशबीर उ ाटन काय माकरीता चे पजु ा करणेकामी पजु ारी (सव
पजु ा या साही य सह) िवभागा या मागणीनसु ार यव था करणेत यावी.
२)
०३ नग ची मतु मोफत परु िव यात या यात.
काशने िवभाग तं तथा मा यवर यां याकरीता मोफत चे ३ डी फोटो े म (१० नग), मराठी,
िहदं ी व इं जी साई च र ( येक भाषेतील ०५ नग) परु िवणेत यावेत.
ी साईनाथ डॉ. के तन शु ला व याचं े इतर सहकारी एकुण १० लोकांसाठी दो ही वेळे या
णालय
जेवणाची यव था बाहेरील हॉटेलम ये करणेकामी तसेच ले स बोड, रांगोळी,

१०
११

१२
१३
१४

१) दोन िदवसांकरीता अदं ाजे १०० णांना दैनंिदन णालयातील णां माणे
दोन वेळेची जेवणाची यव था मोफत कर यात यावी.
२) दोन िदवसांकरीता डॉ. के तन शु ला व १५ सहकारी व इतर णालय टाफ
असे एकुण १०० य त करीता िवनामु य ना टा परु िव यात यावी
३) चार िदवसांकरीता डॉ टस, तं , व इतरांची दोन वेळेची जेवणाची
यव था ि ह.आय.पी क ाम ये मोफत कर यात यावी.
चार िदवसांकरीता अहमदाबाद येथनु आले या डॉ. के तन शु ला व इतर
सहकारी डॉ टर यांचे करीता ०३ ि ह.आय.पी ए.सी मची मोफत यव था
साईिनवास अितथीगृहात कर यात यावी.
(िद. १० ते १३ एि ल
२०२०)
चार िदवसांकरीता िकडणी टोन िशबीराकामी येणा-या अदं ाजे १०-१५ सहकारी
टे नीिशयन यांचेकरीता ०४ ि ह.आय.पी ए.सी. मची मोफत यव था कर यात
यावी. (िद. १० ते १३ एि ल २०२०)
१)
िशबीरासाठी आले या मा यवराच
ं ी दशन, आरतीची यव था मोफत
कर यात यावी.
२)
िशबीर सपं न झालेनतं र आपले िवभगाकडुन सिव तर बातमी िस द
करणे यावी.
िकडणी टोन िशबीराकामी आव यकतेनसु ार यो य िठकाणी मागणी माणे िव तु
जोडणी व सामु ीची यव था कर यात यावी लागेल.
१)
डॉ. के तन शु ला व यांचे सहकारी यां या करीता िशबीर कालावधीत
जेवणासाठी, मवर आणणे व सोडिवणेकामी वातानक
ु ु लीत गाडीची मोफत
यव था कर यात यावी.
२)
डॉ. के तन शु ला यांना मंबु ई, पणु ,े औरंगाबाद व िशरडी िवमानतळ
तसेच आव यकतेनसु ार रे वे टेशन येथनु आण यासाठी व परत सोड यासाठी
वाताणक
ु ु लीत गाडीची मोफत यव था कर यात यावी.
१)
िशबीरात आले या मा यवर डॉ टस तं यांना दशन आरतीची
यव था मोफत कर यात यावी.
२)
दोन िश टम ये दोन अित र त सरु ार क िशबीर काळात परु िव यात
यावेत.
िशबीराकामी आले या खचाची िबले सबं धं ीतांना वेळेत अदा करणेत यावे.
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हॉटेल िबल, िप याचे पा याचे जारिबल, पॅनल वरील भल
ु त डॉ टस याचं े
िशबीराकामी मानधन िबले इ यादी िव त िवभागामाफत अदा करणे बाबत पतु ता
करणे.
एकुण र कम पये ५,००,०००/िवभागाचा प ट अिभ ाय –संदभ ०२ अ वये मा. यव थापन सिमती सभा िद. ३०/११/२०१६
रोजी िवषय नं ३७ िनणय . ८८० िशबीराकामी औषधे व इतर आव यक खचासाठी . ५,००,०००/- मा चे
खचास मा यता िमळालेली आहे. सदर िशबीरासाठी दर वेळेस िकमान ५० णांची ित ा यादी असते.
तरी सदर िशबीर घे यासाठी सदं भ . ०३ अ वये डॉ. राम नाईक, जनरल सजन, ी साईनाथ णालय
व डॉ. के तन शु ला यांचते ील फोनवरील चचनसु ार सदर िशबीर ११ ते १२ एि ल २०२० अखेर घे यात येणार
आहे.
डॉ. के तन शु ला यां याकडुन सदर िशबीरात के या जाणा-या Lithotripsyउपचाराचे येक
णासाठी . २,५००/- या माणे होणारे बील लोबल िकडणी टोन फाऊंडेशन, अहमदाबाद यांना अदा करणेस
व िशबीराकामी ी साईबाबा सं थान पॅनलवरील भल
ु त डॉ टस यांना िशबीरकाळात बोलिव यास व यांचे
ठरवनु िदलेले मानधन िव त िवभागामाफत अदा करता येईल.
ी साईनाथ णालया या सन २०१९ – २०२० या वािषक अदं ाज प ाकाम ये िशबीर खचाकरीता
. १० लाख मजं रु ी घेणते आलेली आहे. तसेच सदं भ . ०२ अ वये िशबीरकामी आव यक मेडीसीन व इतर
अनषु गं ीक य / अ य येणा-या खचास . ५ लाखाची मा यता देखील िमळालेली आहे. सदरचे िशबीर हे
वषातनु दोन ते तीन वेळा अयोिजत के ले जाते.
सन २०१९–२० म ये या पवु िद. २३ ते २६ मे २०१९ या तारखेस सदरचे िशबीर आयोिजत के ले होते.
याम ये एकुण ४९ णांवर मोफत श ि या के ले या असनु सदर िशबीराकरीता ४,६०,६२८/- इतका खच
झालेला असनु र कम . ५,३९,३१८/- अदं ाजप क य तरतदु ीमधनु िश लक आहे. सदर िशबीराकरीता येणा-या
र कम . ५,००,०००/- इत या खचास मा यता िमळणेस व सदरह ताव मा. यव थापन सिमती समोर
िनणयाथ सादर.
िनणय .२१८ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४०
सध
ु ारीत वै क य आिथक अनदु ान िनयमावली आिथक वष ०१.०४.२०२० पासनू लागु करणेस
मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानने,गरीब गरजु णांना ण उपचार घेत अले या णालयाचे नावे वै क य आिथक अनदु ान
देणक
े ामी २४/०७/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय न.ं १४, िनणय .५८१. अ वये
वै क य आिथक अनदु ान िनयमावली तयार के लेली होती.मा.वयव
् थापन सिमती सभा, िद.०२/०५/२०१८
रोजी या सभेत, िवषय न.ं ३७, वै क य आिथक अनदु ान िनयमावलीतील आजारांचे यादीत फे र बदल करणेबाबत
िवषय सादर करणेत आला होता. िनणय .३२३ “ यावर सिव तर चचा होऊन, वै क य आिथक अनदु ान
िनयमावलीत तावात नमदु के ले माणे १) ककरोगासबं धी उपचार, श ि या व नंतरचे उपचार,२)
र तासंबंधी आजार, (उदा.िहमोफे िलया इ.) ३) जी.बी.एस (Gullian Barre Syndrome), ४) कॉ लीअर
इं लांट, ५) सव कार या ा स लॅ ट (Transplant), श ि या व नतं रचे उपचार, या आजारांचा 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 सभा, िद.०२/०५/२०१८ रोजी या सभेतील िनणयानुसार, सधु ारीत वै क य
आिथक अनदु ान िनयमावली तयार क न िद.०६/०९/२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर
करणेत आली होती. यावर िनणय .५५६. यावर सिव तर चचा होऊन, सधु ा रत वै क य आिथक अनदु ान
िनयमावलीबाबत खालील माणे िनणय घे यात आहे.
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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.
शासनाची मा यता िमळे पयत पवु या चिलत प दतीने वै क य आिथक अनदु ान देणे सु ठे वावे.
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/अनदु ान/२६४९/२०१८,िद.०३/१०/२०१८. रोजी या प ा वये सधु ा रत
िनयमावली शासन मा यतेसाठी पाठिवणेत आली होती. महारा
शासन
मांक-सासंिव१०१८/१६१४/ . .२०९/का-१६, िवधी व याय िवभाग मं ालय,मंबु ई- ४०००३२. िद.०१/०१/२०२०
रोजीचे प ा वये शासन सधु ा रत िनयमावलीस खालील माणे मा यता िमळालेली आहे.
१)
वै क य आिथक अनदु ान हे खालील श ि या / उपचारासाठी दे यात येईल.
१) ककरोगासबं धी उपचार, श ि या व नतं रचे उपचार,
२) र तासंबंधी आजार,
३) जी.बी.एस (Gullian Barre Sundrome),
४) कॉ लीअर इं लांट,
५) सव कार या ा स लॅ ट (Transplant), श ि या व नंतरचे उपचार
२)
िपवळे रे शन काडधारक ण व यांचे कुटुंिबय यांचे सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ प न पये
पं याऐ ं शी हजार (८५,०००/-) िकंवा यापे ा कमी व के शरी रे शन काडधारक ण व यांचे कुटुंिबय
यांचे सव मागाने िमळणारे एकुण वािषक उ प न पये एक लाख साठ हजार (१,६०,०००/-) िकंवा
यापे ा कमी अस यास अजदाराचा अज अनदु ानासाठी ा समज यात येईल.
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.
आ) ण वा / आिण या या पालकाचं े एकुण उ प नाबाबत या भागातील तहिसलदार यांनी िदलेले
उ प नाचे माण प ावे.
ब) ण ६० वषा या वर असेल तर के वळ या या वैयि क उ प नाचा िवचार क न अनदु ान दे यात
येईल.
३)
अनदु ान हे के वळ भारतातील सरकारी, िज हा प रषद वा महानगरपािलका 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.
४)
सं थानचे णालयात या णां या श ि या/ उपचार, होणार/झालेले असतील अशा णांना
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 सही, पदवी, रिज टेशन नंबर सह
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 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 तयाहन
कमी अस यास अनदु ान
्
दे यात येणार नाही.
७)
अनदु ानाची र कम पर पर संबंधीत णालया या नावाने आर.टी.जी.एस. ारे पाठिव यात येईल.
८)
णाचे वैयि क नावाने डी.डी. / चेक दे यात येणार नाही.
९)
णाची श ि या यातारखेस आहे.त पवु अगर जा तीस जा त एक मिहना नतं र अनदु ान िमळु
शके ल. यानंतर आले या अजाचा िवचार करणेत येणार नाही. मा अज अपणु अस यास
कागदप ांची पतु ता करणेसंबंधी णास प पाठिव यास असे प पाठिवलेपासनु पढु े एक मिह याची
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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.
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 करणात
श ि येनंतर परंतु णालयातुन णास िडसचाज देणपे वु अजदाराने सव कागदप ाची पतु ता क न
अज सादर करावा.
११)
येक णांस गंभीर आजारांसाठी फ त एकदाच अनदु ान दे यात येते. परंतु या आजारांसाठी वारंवार
उपचार करावे लागतात उदा.कॅ सर इ.अशा आजारांसाठी दरवष अनदु ान दे यात येईल.
१२) अनदु ान मागणी अजासोबत पेशटं चे नाव असले या रे शनकाडची व पेशंट या आधारकाडची मािणत
के लेली झेरॉ स त देणे आव यक आहे.
१३) क शासना या िकंवा रा य शासना या िजवनदायी / महा मा योितबा फुले जीवनदायी आरो य
योजना,त सम योजने अतं गत लाभ घेणा-या णांना सं थानमाफत अनदु ान दे यात येणार नाही.
१४) अजासोबत जोडा या लागणा-या सव कागदप ाची व:सा िकंत (Self Attested) के ले या मािणत
ित िलपी असा यात.
१५) अनदु ान ा त होणा-या णालयांनी पाठिव यात आले या वै क य आिथक अनदु ानाचा याच
णासाठी वापर करावा, ण िडसचाज झाला अस यास सदर या णाला िदले या रकमेची टॅ प
रसीट व उपयोिगता माणप ाची मािहती ता काळ सं थानात सादर करावी. िदले या वै क य
आिथक अनदु ाना या रकमेचा उपयोग या णासाठी न झा यास ती र कम सं थान या खाती वरीत
जमा करणे आव यक आहे.
१६)
ी साईबाबा सं थान या वै क य आिथक अनदु ान दे या या िनयमावलीत णालयाचा समावेश,
करावयाचा झा यास णालयाने खालील माणे कागदप े सादर करणे आव यक आहे.
अ)
मा. धमदाय आयु त यांचे कायालयात रिज टर ट असलेबाबत न दणी माणप ाची झेरॉ स त.
ब)
ट िनयमावली. (Trust Byelaws)
क)
आयकर ८० जी, १२ ए माणप ाची झेरॉ स त. मागील तीन वषाचे ऑडीट रपोट.
ड)
णालयात कोणकोण या आजारावरील श ि या / उपचार के ले जातात याबाबतची मािहती.
(दरप कासह)
ई)
णालय हे धमादाय असलेबाबतचे हमी प . ( णालयाचे लेटरहेडवर न दणी मांकासह.)
फ)
णालयास शासनाचे महा मा योितबा फुले जनआरो य योजनेची मा यता आहे िकंवा कसे ? याबाबत
णालय मख
ु ाचे माणप .
ज)
णालय हे धमादाय सं थे या वमालक चे आहे िकंवा करारावर अथवा भाडेत वावर चालिव यासाठी
घेतलेले आहे, याबाबतचा खल
ु ासा. तसेच णालयाबाबतची इतर अनषु गं ीक मािहती सादर करणे. ही
सव कागदप े ी साईबाबा सं थान या अनदु ान िवभाग व िव त िवभाग अथवा लेखाशाखा अथवा
ऑिडटर याचं े कडुन तपासणी के यानंतर, यव थापन सिमती या मा येतेने णालय पॅनलवर घेणते
येईल.
सदर िनयमावलीचे काटेकोरपणे पालन करणेत यावे.
ताव– शासन िनणयानसु ार सधु ारीत वै क य आिथक अनदु ान िनयमावली अनदु ान िवभागा या
सॉ टवेअरम ये आय टी िवभागामाफत बदल क ण सधु ारीत िनयमावली आिथक वष ०१ एि ल २०२० पासनु
लागु करणेस मा यता असावी.
तरी सदरचा ताव मा. तदथ (Ad.Hoc) सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .२१९ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४१
लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िश लक लाडू व बुंदी पाक टे मोफत वाटप करणेस व
याकामी येणारा खच अ नदान खच खाती टाकणेसाठी काय र मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु - २१(१) (घ) - 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 िविनयममधील २१
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अ.नं.
०१
०२
०३

(१घ) नसु ार भ तानं ा जेवण परु िवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतदु आहे.
तावना - लाडु व बफ साद िनिमती िवभागामाफत साईभ तानं ा मोतीचरु लाडु व बदंु ी साद
बनिवणेसाठी सादालयाचे पवु बाजसु अ नदान क ाम ये लाडु िनिमती
या चालते, याम ये लाडु
वळिवणेपासनु ते सक
ु यानतं र पॅक ग करे पयतची सवच कामे के ली जातात. यानसु ार आतापयत लाडु व बदंु ी
साद िनिमतीचे काम चालु असनु िशड येथे दशनासाठी येणा-या साईभ तानं ा िवतरणाचे काम कर यात येत.े
लाडु िनिमती
या - सदर
या करणेकामी थम मोतीचरु बंदु ी तळली जाते. यानंतर सदर
तळले या बंदु ीचे लाडु तयार करणेकामी दसु -या िदवशी यास साखरे या पाकात िभजिवली जाते. यानंतर ती
बुंदी िकमान ४ ते ५ तासांपयत िभजत ठे वावी लागते व नतं र िभजिवले या बदुं ीचे मोतीचरु लाडु वळले जातात.
सदरचे लाडु वळुन यास ४ ते ५ तास सक
ु िव यासाठी कालावधी ावा लागतो. ४ ते ५ तास लाडु यवि थत
सक
ु िव यानंतर ०३ नगाचे पाक ट या माणे लाडु पाक टांची पॅक ग के ली जाते व नतं र ितस-या िदवशी
काऊंटरवर िवतरणासाठी पाठिवले जातात. (सदर पाक टांवर या िदवशी लाडुंची पॅक ग के ली जाते या तारखेचे
िश के मारले जातात व सदर पाक टांवर ४८ तासां या आत वापर करावा असे नमदु के लेले असते.)
बुंदी साद िनिमती
या- सदर प येम ये आद या िदवशी मोठी बंदु ी तळुन घेऊन सदर बदुं ीस
साखरे या पाकात िभजवनू काही वेळ ठे वले जाते. नंतर े म ये अथवा परात म ये थोडया थोडया माणात घेऊन
यास सक
े न
ु िवले जाते. बुंदी पुणतः सक
ु यानतं र ती एका िठकाणी कागदावर पसरवनु ठे वली जाते, जेणक
यव थीत हवा लागुन बुंदी चांग या कारे सक
ु वनु दसु -या िदवशी वापरता येईल. या माणे दसु -या िदवशी
सदरचे बदुं ीचे ५० ॅम वजनाचे पाक ट या माणे पॅक ग के ली जाते व पॅक ग के लेली पाक टे मंिदराकडे दशन रांगते
साईभ तानं ा मोफत वाटपासाठी पाठिवली जातात. सदर येसाठी साधारण ०२ िदवसांचा कालावधी लागतो.
स या कोरोना हायरस या कार या िवषाणंु या संसगामळ
ु े जगभराम ये थैमान घातले असनु ,
भारताम येही याचा ादभाव
ं यीत ण आढळुन आले
ु सु झालेला अस याने सदर आजाराने बाधीत व सश
असनु महारा रा याम ये संबंिधत णाची सं या जा त आहे. असे सारमा यमांकडुन ल ात येत आहे. सबब
महारा शासनाने महारा रा यातील सव शाळा, महािव ालये, िव ािपठे बंद ठे वनु सटु ् या जाहीर के या आहेत.
यामळ
ु े िशड म ये गद होऊ नये यासाठी येणा-या सव साईभ तानं ा िशड म ये न येणेबाबत सं थान
शासनामाफत आवाहन कर यात आलेले होते. यानसु ार िद.१७/०३/२०२० रोजी दपु ारी ०३.०० वाजेपासनु
चे मिं दर साईभ ताचं े दशनासाठी बदं कर यात आले आहे,
उपरो त प रि थती िवचारात घेता िद.१७/०३/२०२० रोजी दपु ारी ०३.०० वाजता मिं दर दशनासाठी बदं
होतांनालाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडे तयार के लेला मोतीचरु लाडु व मोफत बदुं ी साद साठा
खालील माणे होता.
अ) मोतीचरु लाडु साठा
०१ कॅ रे ट मधील
लाउु
पाक टे
एकुण तयार
एकुण तयार ती पाक ट
तपिशल
लाडु पाक टांची
िवतरणातुन ा त
कॅ रे ट सख
पाक टे
दर .
ं या
सं या
होणारी र कम .
गोडावनु मधील
९,३७,५००/३७५
१०० पाक टे
३७,५००
२५/वळलेले सक
ु े लाडु
काऊंटरकडे सकाळी
१,८२,५००/७३
१०० पाक टे
७,३००
२५/१०.०० वाजेपयत
गोडावनु म ये तळलेली
.३,८९,७१५/२७२
१०० पाक टे
२७,२००
मोतीचरु बदुं ी
(सदर कामी आलेला खच)
१४,९९,७१५/मोतीचरु लाडुसाठी आलेला एकुण खच
ब)

मोफत बदंु ी साद पाक टे साठा
एकुण तयार ०१ कॅ रे टमधील
अ.नं. तपिशल
कॅ रे ट
पाक टांची
संखया
सं या
०१ मंिदराकडे वाटप करणेकामी बदुं ी १२५
२०० पाक टे
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एकुण तयार
पाक टे

ती पाक ट
खच .

एकुण खच

२५,०००

७.८०

१,९५,०००/-
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०२

गोडावनु मधील तयार पाक टे

७०

०३

गोडावनु मधील कागदावरील सटु ी
२६४
बुंदी

२०० पाक टे

१४,०००

२०० पाक टे

५२,८००

मोफत बदंु ी सादासाठी आलेला एकुण खच
मोतीचुर लाडु व मोफत बुंदी साद तयार करणेकामी आलेला एकुण खच पये (अ+ब)

७.८०
७.५०
(पॅक ग खच
वगळुन)

१,०९,२००/३,९६,०००/७,००,२००/२१,९९,९१५/-

उपरो त “अ” व “ब” एकि त साठा व स या या गद चीि थती व शासक य िनणयांचा िवचार करता
उपरो त तयार लाडु व बदुं ी साद पाक टे याच
ं े िवतरण होणे अश य आहे. सदरबाबत खालील माणे कायवाही
करता यईल असे न मत आहे.
१)
ी साई सादालयाचे साद भोजन सु अस यास साईभ तांना जेवणाम ये िम ठा न हणनु लाडुचे
वाटप करता येईल.
२)
मोफत वाटपाची बदुं ी सपं लेनतं र एका पाक टामं ये ०१ लाडु या माणे लाडु पाक टे पॅक ग क न
साईभ तानं ा साद हणनु दशन रागं ेत मोफत िवतरण करता येईल.
३)
तयार असलेली मोतीचरु लाडु व मोफत बुंदी साद हा खराब होऊ नये हणनु ते मोफत िवतरण
करणेसाठी मा यता घे यात आलेली आहे.
ी साई सादालयाकडे सदरचे लाडु साईभ ताचं े व णांचे जेवणाम ये िम ठा न हणनु वाटप चालु
आहे. तसेच ना ता पाक टांम ये सदरचे लाडु देणबे ाबत िवचारणा के ली असता, सादालयाकडे स या ०२
पो यांची बफ िश लक अस याने लाडु देता येणार नाही असे अ नपाक टे पयवे क यांनी सांिगतले आहे. मा
सदरचे लाडु आणखी काही िदवस ठे व यास खा यायो य राहणार नाहीत व सदरचे लाडु खराब झा यास न ट
करावे लागतील.
िवभागाचा प ट अिभ ायअ)
येक उ सवाम ये उ सव संप यानंतर सं थान या सव कमचा-यांना फराळ पाक टे हणनु िचवडा व
बुंदी पाक टांचे वाटप कर यात येत असते. तसेच मपरीहार हणनु भोजन दे यात येत असते. याच धत वर स या
िश लक असलेला मोतीचरु लाडु व मोफत बुंदी साद पाक टांम ये पॅक ग क न येक िवभागाचे मागणीनसु ार
सव सं थान कमचारी (कायम, कं ाटी व आऊटसोस) कमचा-यांना सदरची पाक टे मोफत वाटप करता यईल,
याबद यात उ सवात दे यात येणारे मपरीहार भोजन व फराळ पाक टांची वाटप र क न यावर होणारा खच
वाचिवता येईल, िशवाय स या िश लक असलेली लाडु व बदंु ी साद पाक टांचे िवतरण होईल व लाडुचा साद
वाया जाणार नाही असे मत आहे.
ब)
स या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे आ थापनेवर कायम, कं ाटी व आऊटसोस
कमचारी िमळुन अदं ाजे ७ हजार कमचारी आहेत. यानसु ार स या िवभागाकडे िश लक असलेली लाडु व बंदु ी
पाक टे येक कमचा-यांस ०३ लाडु पाक टे व १५० ॅम वजानाचे ०१ बुंदी पाक ट या माणे वाटप के यास
सदरचे लाडु व बंदु ी पाक टांचा यथायो य वापर होईल.
क)
या माणे िश लक लाडु व बुंदी पाक टांतुन णालयातील ण, यांचे नातेवाईक, तसेच मक
ु बधीर
शाळा, व अनाथआ म तसेच वृ दा म इ.िठकाणी िश लक लाडु व बुंदी पाक टांचे िवतरण क न िश लक
राहीलेला माल साथक लावणे यो य राहील.
तरी उपरो त माणे "अ" "ब" व क तावास मा यता देऊन यानसु ार १)
सं थानकडील सव कमचारी (कायम आ थापनेवरील थायी व अ थायी सव कमचारी,
कं ाटदारामाफत कामास असलेले कमचारी, आऊटसोस प दतीने कं ाटदारामाफत कायरत असलेले कमचारी)
यांना,
२)
िशड येथील सव पोलीस अिधकारी व कमचारी
३)
सं थान दो ही णालयामधील सव ण व यांचा एक नातेवाईक
४)
िशड येथील अनाथा म, वृ दा मातील वृ द व कमचारी, अधं -अपगं शाळामधील रहीवाशीव
कमचारी,िशड येथील वातं सं ाम सैिनक (िमलीटरी कॅ पमधील सव सैिनक) नगरपालीकामधील सव
कमचारी, सव शासक य कायालयीन कमचारी व इतर यांना लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडील
उपरो त माणे िश लक लाडु व बदंु ी पाक टे मोफत वाटप करणेस व याकामी झालेला एकुण खच र कम
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पये- २१,९९,९१५/- (अ री . एकवीस लाख न या नव हजार नऊशे पंधरा मा ) अ नदान खच खाती
टाकणेस मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा.तदथ (Adhoc) सिमतीचे सभेपढु े काय तर मा यतेकामी सिवनय
सादर.
िनणय .२२० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िश लक लाडू व
बुंदी पाक टे उपरो
तावात िवभागाचे अिभ ायातील अ,ब व क म ये नमुद के या माणे मोफत
वाटप करणेस व याकामी येणारा खच र कम . २१,९९,९१५/-मा अ नदान खच खाती टाकणेसाठी
काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४२
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये जानेवारी-२०२० मिह यात वै िकय िबलात
दे यात आलेली सवलत र कम .८८,५४,२४७/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या सबं िं धत मा. य.स.िनणय
.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार उप.वै.संचालक/
वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपु तु
कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येत.े
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ांसह सवलत मंजरु ी
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 जानेवारी-२०२० म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण
१५,६७२ व १,११७ आयपीडी णांपैक ३,४१५ओपीडी व ६२५ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण
.८३,२४,२७४/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे या सबं धं ीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ समं त झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
आजारा या णांना मोफत र त देणबे ाबत िटपणी माणे एकुण ३३४ णाना र कम .५,३०,०००/- इतक
मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे(अ)
ी साईबाबा हॉि पटल
अ.
न.ं
१
२
३
४
५
६

णांची गटवारी
गरीब/दा र य रे षेखालील णांना िदलेली
सवलत र कम
आिथक टया दबु ल घटकातील णानं ा
िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत
र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कुमारी, आ म, डायलेिसस,
िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना आरो य योजना
आयपीडी णानं ा िदलेली सवलत
महा मा फुले आरो या योजना ओपीडी णांना
िदलेली सवलत
एकुण

लाभाथ
सं या

एकुण िबल
र कम

िबलापोटी
िमळालेली
र कम

िबलात िदलेली
सवलत

१६७

१२,२३,७३१/-

-

१२,२३,७३१/-

२५९

२१,००,४६०/-

९,१४,०१६/-

११,८६,४४४/-

८

३९,२३५/-

४,०००/-

३५,२३५/-

९२०

५८,५६,६४२/-

३५,०६,६३३/-

२३,५०,००९/-

२९५

१,१०,११,९०७/-

९०,९३,४२७/-

१९,१८,४८०/-

२,३९१

१६,१०,३७५/-

-

१६,१०,३७५/-

४,०४०

२,१८,४२,३५०/-

१,३५,१८,०७६/- ८३,२४,२७४/-
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(ब) ी साईनाथ र तपेढी
अ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

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

लाभाथ
सं या
४२
२
०
१६
२५
११६
४
३
१२६
३३४
४,३७४

िबलापोटी
िमळालेली
र कम
५६,४००/३,२००/१४,८००/३,१००/२,७०,४५०/६,४००/३,०००/१,७२,६५०/५,३०,०००/२,२३,७२,३५०/- १,३५,१८,०७६/एकुण िबल
र कम

िबलात िदलेली
सवलत
५६,४००/३,२००/१४,८००/३,१००/२,७०,४५०/६,४००/३,०००/१,७२,६५०/५,३०,०००/८८,५४,२७४/-

ताव- उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये जानेवारी २०२० म ये
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .८८,५४,२७४/ची न द घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर.
िनणय .२२१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये माहे जानेवारी-२०२०
मिह यात वै िकय िबलात दे यात आलेली सवलत र कम .८८,५४,२४७/-मा ची न द घे यात येऊन
यास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मबुं ई खडं पीठ
औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे,असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४३
ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागाकरीता Air Compressor व Vaccume
Compressor with tank खरेदीकामी .४३,७६,४५६/-चे खचास शासिकय मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- िदनांक ०४.१२.२०१९ रोजी झाले या तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेत
िनणय .५६९ अ वये ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागांकरीता आव यक
असणारे Consumable Material, Equipment, Furniture, Radiation Protection Material,
Instrument, Air Condition खरे दीकामी येक वतं अ यासपुवक सिव तर ताव तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा, असे ठरलेले आहे.
ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/िवभागाकारीता लागणारे
Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material,
Instrument, Epoxy Flooring, etc. ची मागणी वेळोवेळी खरे दी िवभागाकडे पाठिव यात येत असते. परंतु
िद.०२/०३/२०१९ रोजी या परीप का वये सव वाड / िवभागानं ा पढु ील एक वषाकरीता लागणारे Consumable
Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation Protection Material, Instrument, etc.
ची मागणी िद.१५/०३/२०१९ अखेर खरेदीिवभागाकडे पाठिव यात यावे असे कळिव यात आलेले होते. परंतू
काही िवभागाची मागणी ा त न झालेमळ
ु े वै िकय सच
ं ालक व वै िकय अिधि का यांचे आदेशा वये पु हा
िद.२०/०५/२०१९ रोजीचे मरणप ा वये िद.०५/०६/२०१९ अखेर मागणी प क पाठिवणे बाबत कळिव यात
आले होते. यानसु ार ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकलिवभागाने मागणीप का वये Air Compressor
व Vaccume Compressor with tank ची मागणी के लेली आहे.
Boyles Anaesthesia Machine, Ventilator इ. या सार या मिशनला आव यक या दाबाने Air
चा परु वठा कर यासाठी Air Compressor उपयोग होतो तर चालू श ि येम ये येणारे अनाव यक र त
Vaccume या सहा याने जार माफत बाहेर काढ याकरीता Vaccume Compressor with tank चा वापर
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करतात. स या ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागात असलेले Air Compressor व
Vaccume Compressor with tankहे सन २००० म ये खरे दी के लेले अस याने फार जनू े झालेले असनू ते
वेळोवेळी नादु त होते तसेच ी साईबाबा णालयातील णांची सं या वाढ यामळ
ु े यांनी Air
Compressor वVaccume Compressor with tank ची मागणी के लेली आहे. सदर Air Compressor
वVaccume Compressor with tank खरे दीकामी येणा-या अदं ाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल
िवभागाकडून 1 वषाचा वॉरंटी कालावधी व यानंतर पढु ील ५ वषाकरीता LAMC चे दराचे कोटेशन ा त
झालेले आहे.
यानसु ार सदर परु वठाधारकांचे ा त झा◌ालेले कोटेशनचे दरानसु ार अदं ाजे िकंमत घे यात येऊन सदर
ताव एकि त र या मा. यव थापन सिमती सभेपुढे ठे व यात आलेला होता. यानसू ार िद.०४/१२/२०१९
रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपुढे िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, सदर
खरे दीकामी येक वतं अ यासपुवक ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरले.
यानसू ार ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकलिवभागाने मागणी के लेले Air Compressor वVaccume
Compressor with tank खरे दीकामी वतं ताव तयार कर यात आलेला आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
Sr. Description
Qty
No
1 Air Compressor
2
2 Vaccume Compressor with tank 2

Unique
Endo., Pune

Eagle Medical, Total Amt in Rs.
Delhi
734260.00
1468520.00
1453968.00
2907936.00
Total Amt in Rs. 4376456.00

यानसु ार सदर Air Compressor व Vaccume Compressor with tank खरे दीकामी पूणािकत
.४३,७६,४५६/- (अ री र कम . चे ाळीस लाख शहा तर हजार चारशे छप न मा ) इतका खच अपेि त
आहे.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागाने Air Compressor वVaccume
Compressor with tank ची मागणी प का वये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार 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 खरे दीसाठी कायपधदतीची
िनयमावली नुसार शासन
्
िनणय . भाख
ं स – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. १ िडसबर २०१६ अ वये प र छे द ३.२. –
िनयमपिु तके नसु ार खल
ु ी पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदाच
ं े अदं ािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सबं िं धत िवभागानं ा
.५ हजार पयत या िकंमती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर याची मभु ा दे यात
आली आहे. अशा व तंचु ी एकुण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड /
िवभागाकारीता लागणारे Consumable Material, Equipment, Machinery, Furniture, Radiation
Protection Material, Instrument, Epoxy Flooring, etc. खरे दीकामी एकि त र या ताव मा.
यव थापन सिमती सभेपढु े ठे व यात आलेला होता. यानसू ार िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमती
सभेपढु े िवषय न.ं ९० िनणय .५६९ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, सदर खरे दीकामी येक वतं
अ यासपवु क ताव तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर सादर करावा असे ठरले. यानसू ार ी साईबाबा
णालयातील बायोमेडीकल िवभागाने मागणीप का वये Air Compressor वVaccume Compressor
with tank ची मागणी के ली आहे. Boyles Anaesthesia Machine, Ventilator इ. या सार या मिशनला
आव यक या दाबाने Air चा परु वठा कर यासाठी Air Compressor उपयोग होतो तर चालू श ि येम ये

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

99

येणारे अनाव यक र त Vaccume या सहा याने जार माफत बाहेर काढ याकरीता Vaccume Compressor
with tank चा वापर करतात. स या ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागात असलेले Air
Compressor व Vaccume Compressor with tank हे सन २००० म ये खरे दी के लेले अस याने फार जनू े
झालेले असनू ते वेळोवेळी नादु त होते तसेच ी साईबाबा णालयातील णांची सं या वाढ यामळ
ु े यांनी
Air Compressor वVaccume Compressor with tank ची मागणी के लेली आहे. सदर Air
Compressor वVaccume Compressor with tank ची अदं ाजे िकंमत ३ लाखापे ा जा त आहे यामळ
ु े ते
िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवनू खरे दी क न दे यास हरकत नाही असे मत आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील बायोमेडीकल िवभागाने मागणी के लेले Air Compressor व
Vaccume Compressor with tank ची अदं ाजे िकंमत ३ लाखपे ा जा त आहे यामळ
ु े ते िविहत प दतीने
ई-िनिवदा मागवनू खरे दीस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .४३,७६,४५६/- (अ री र कम . चे ाळीस
लाख शहा तर हजार चारशे छप न मा ) चे खचास मा यता घेणक
े ामीचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेसमोर
ठे व यास मा यता असावी ही िवनतं ी.
िनणय .२२२ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४४
निवन काड याक णवाहीका करीता Biphasic Defibrillator खरेदीकामी .८,९७,९९४/-चे खचास
शासक य मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :-निवन ताव.
ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता पढु ील
उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवनु जाणे कामी स या फोस मोटस कंपनी या ॅ हलर कार या दोन
काड याक णवाहीका वापरात आहेत. व आणखी दोन निवन काड याक णवाहीका खरे दी करणेची कामीची
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आहे. यानसू ार सदर काड याक णवािहके करीता दोन नग Biphasic
Defibrillatorची Casulty िवभागाने
मागणी के लेली आहे. सदर दोन नग Biphasic
Defibrillatorखरे दीकामी येणा-या अदं ाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून 1 वषाचा वॉरंटी
कालावधी व यानतं र पढु ील ५ वषाकरीता LAMC चे दरानसु ार बायोमेडीकल िवभागाकडून दोन
परु वठाधारकाचे कोटेशन ा त झालेले आहे.
यानसु ार सदर परु वठाधारकाच
ं े ा त झालेले कोटेशनचे दरानसु ार अदं ाजे िकंमत घे यात येऊन सदर
Biphasic Defibrillator खरे दीकामी अदं ाजे खचाचा तपशील खालील माणे –
Sr. Description Qty Micromics
No
instruments,
Nashik
(Philips)
1
Biphasic
2
445493.50
Defibrillator

PSM
Total Amt
Biomed, in Rs.
(Nihon
Kohden)
452500.00 897994.00

Avg Rate Total Amt.
per in Rs. in Rs.
448997.00 897994.00

Total Amt. in Rs. 897994.00

यानसु ार सदर ०२ नग Biphasic Defibrillator खरे दीकामी पणू ािकत .८,९७,९९४/- (अ री
र कम .आठ लाख स या नव हजार नऊशे चौ-या नव मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील Casulty िवभागाने Biphasic Defibrillator ची मागणी
प का वये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तािं क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान:-
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१)

अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण
करणा-या ि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.१ िडसबर २०१६ अ वये प र छे द ३.२.–
ि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 तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरे दी
कर याची मभु ा दे यात आली आहे. अशा व तंचु ी एकुण खरे दी या या अिथक वषात पये
५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता
पढु ील उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवनु जाणे कामी स या फोस मोटस कंपनी या ॅ हलर कार या दोन
काड याक णवाहीका वापरात आहेत. व आणखी दोन निवन काड याक णवाहीका खरे दी करणेची कामीची
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आहे. यानसू ार सदर काड याक णवािहके करीता दोन नग Biphasic
Defibrillatorची Casulty िवभागाने मागणी के लेली आहे.सदर Biphasic Defibrillator ची अदं ाजे िकंमत
३ लाखापे ा जा त आहे यामळ
ु े ते िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवनू खरे दी करावी लागणार आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील Casulty िवभागाने मागणी के लेले दोन नग Biphasic
Defibrillator ची अदं ाजे िकंमत ३ लाखपे ा जा त आहे यामळ
ु े ते िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवनू खरे दीस
व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .८,९७,९९४/- (अ री र कम . आठ लाख स या नव हजार नऊशे
चौ-या नव मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .२२३ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४५
निवन काड याक णवाहीका करीता Transport Ventilator खरे दीकामी .१९,४७,०९७/-चे
खचास शासक य मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :-निवन ताव.
ा तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता पढु ील
उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवनु जाणे कामी स या फोस मोटस कंपनी या ॅ हलर कार या दोन
काड याक णवाहीका वापरात आहेत, व आणखी दोन निवन काड याक णवाहीका खरे दी करणेकामीची
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आहे. यानसू ार सदर काड याक णवािहके करीता दोन नग Transport
Ventilatorची Casulty िवभागाने मागणी के लेली आहे.सदर दोन नगTransport Ventilatorखरे दीकामी
येणा-या अदं ाजे खचाचा करीता बायोमेडीकल िवभागाकडून 1 वषाचा वॉरंटी कालावधी व यानतं र पढु ील ५
वषाकरीता LAMC चे दरानसु ार दोन परु वठाधारकाचे कोटेशन ा त झालेले आहे.
यानसु ार सदर पुरवठाधारकांचे ा त झालेले कोटेशनचे दरानसु ार अदं ाजे िकंमत घे यात येऊन सदर
Transport Ventilatorखरे दीकामी अदं ाजे खचाचा तपशील खालील माणे –
Sr. Description
No
1

Transport
Ventilator

Qty Global
Medical,
Nashik
(Drager)
2
993828.5

Micromics Total Amt Avg Rate
instruments in Rs.
per in Rs.
, Nashik
(Philips)
953268.5
1947097.0 973548.50
0
Total Amt. in Rs.
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यानसु ार सदर०२ नग Transport Ventilator खरे दीकामी पणू ािकत .१९,४७,०९७/- (अ री
र कम . एकोणवीस लाख स तेचाळीस हजार स या नव मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील Casulty िवभागाने Transport Ventilator ची मागणी
प का वये मागणी के लेली आहे.
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. १ िडसबर २०१६ अ वये प र छे द ३.२.–
ि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 तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर याची मभु ा दे यात
आली आहे. अशा व तंचु ी एकुण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता
पढु ील उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवनु जाणे कामी स या फोस मोटस कंपनी या ॅ हलर कार या दोन
काड याक णवाहीका वापरात आहेत. व आणखी दोन निवन काड याक णवाहीका खरे दी करणेची कामीची
कायवाही वाहन िवभागामाफत चालू आहे. यानसू ार सदर काड याक णवािहके करीता दोन नग Transport
Ventilatorची Casulty िवभागाने मागणी के लेली आहे.सदर Transport Ventilatorची अदं ाजे िकंमत ३
लाखापे ा जा त आहे यामळ
ु े ते िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवनू खरे दी करावी लागणार आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील Casulty िवभागाने मागणी के लेले दोन नग Transport Ventilator
ची अदं ाजे िकंमत ३ लाखपे ा जा त आहे यामळ
ु े ते िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी
येणा-या अदं ाजे र कम .१९,४७,०९७/- (अ री र कम . एकोणवीस लाख स तेचाळीस हजार स या नव मा )
चे खचास मा यता असावी.
िनणय .२२४ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४६
M/s Johnson & Johnson (ethicon) कंपनीचे Suture Material, Hemostats, Physio Mesh
& Strap, Knotless Suture, Cautery Pad & Pencil तसेच Trocors, NTLC Stapler & SR
Cartridge, Cutter खरेदीबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाम ये ब-याच कार या श ि या के या जातात व यासाठी लागणारे
मटे रअल हे वेळोवेळी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा व कोटेशन मागवनू ा त परु वठाधारका या दराचा तुलना मक
त ता तयार क न यानसु ार ा त िनमनतम
परु वठाधारकाकडून खरे दी क न देणेत येते. परंतु यातील काही
्
Monopoly Items असतात क यांना एकच परु वठाधारकाचे दर ा त होतात शासक य खरे दी िनयमावली
लागू झा यापासनू सदर मटे रअलकामी एकच िनिवदा/कोटेशन ा त होत अस याने मागील ३ वषापासनू सदर
मटे रअल खरे दी करणे फारच अवघड झा याने खरे दी िनयमातील िनयम एकल ोत प दतीने खरे दी करणेची
मभु ा खरे दी िवभागाला दे यात आलेली आहे. यानसु ार ऑपरे शन या वेळेस व यानतं र लागणा-या
मटे रअलसाठी वेगवेगळया डॉ टरांकडून मागणी करणेत येत आहे. यासाठी या या परु वठाधारकांकडून दर
घेणते आलेले आहे. Cardiac Surgery िवभागाकडून खालील Monopoly Suture ची मागणी करणेत
आलेली आहे, सदर मटे रअल स ि थतीत सपं याने यांचा खरे दी आदेश सपं याने ते न याने खरेदी करावे
लागणार आहे. याची तपशीलवार माहीती खालील माणे :1) Ever point Sutures & Zip Fix Sternum Closure Bands:S.N Product Code
Product Specification
Price
Box MRP
Purchase
Incl.
of
Amt. in
GST
Rs.last 5 yars
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1

Prolene 7-0, Everpoint
(Tungsten Rhenium)
EP8704SLH

2

Prolene 7-0, Everpoint
(Tungsten Rhenium)
EP8735H
Prolene 6-0, Everpoint
(Tungsten Rhenium)
EP8726H
Prolene 8-0, Everpoint
(Tungsten Rhenium)
EP8741H
Zipfix
(08.501.001.05S)
Sterile Pack

3
4
5

3/8 Circle, 9.3mm, BV
175-8, CC point,
Everpoint, Double Needle,
60cms
3/8 Circle, 8mm,TP, BV
175-6, Everpoint, Double
Needle, 60cms
3/8 Circle, 13mm, TP, C-V
Everpoint, Double Needle,
60cms
3/8 Circle, 8mm TP, BV
175-6, Everpoint, Double
Needle, 60cms
Sterile Sternal Closure
Bands,Made of PEEK
(Polyetheretherketone)

31738.56 36
Foils

57708

5013543.29

32814.42 36
Foils

69156

1066698.00

43930.88 36
Foils

65448

259760.14

67841.76 36
Foils

119880 1291316.60

15750

5
27000
Bands

315000.00

Total - 7946318.03

वरील कारचे Suture हे Cardiac Operation म ये वापरले जाते दया या धम याम ये कोले ॉल
साठ यामळ
ु े अटॅक येत असतो. Bypass करताना सदर कारचे Suture हे या कोले ॉल या थरामधनू दसु -या
साईडला काढावे लागते. अशा वेळेस वापरली जाणारी सईु ही बड होते अथवा तुटुन जाते परंतु M/s. Johnson
& Johnson या कंपनीकडे उपल ध असणारी Tungsten Rhenium मटे रअल वाप न बनिवलेली सईु ही
सहजरी या पास होते. अशा कारची सईु ही फ त M/s. Johnson & Johnsonयाच कंपनीकडे उपल ध आहे.
हणजेच सदर कारचे Suture हे Monopoly अस यामळ
ु े सदर कंपनीकडून यावे लागणार आहे. याबाबत
कंपनीशी चचा के ली असता यांनी िद.१२/१२/२०१९ रोजी या प ा वये कंपनीने सदर मटे रअल हे Monopoly
असनू यापे ा कमी दराने स यातरी आ ही कुठे िवकत नसलेबाबत कळिवले आहे. सदरकामी मागील वषा या
खप पाहता यासाठी झाले या खचाचा तपशील उपरो त त यात दशिवलेला आहे.
2)
Hemostats
ी साईबाबा णालयातील Neuro Surgery व ी साईनाथ णालयातील General Surgery
िवभागाकडून िद.०४/१०/२०१९ खालील Monopoly Suture ची मागणी करणेत आलेली आहे, याची
तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :Sr. Product
Pdt Specification
Box Rate
MRP
No. Code
Pack (Incl.
GST)
1
Surgicel
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 10
16275
20775
Snow 2081 Hemostat, Structrued Non-Woven material, with Bactericidal
property. Ease-of-use in both open and minimally invasive
produres. Approved by US FDA size 1”x2” inches
2
Surgicel
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 10
32844
41547
Snow 2082 Hemostat, Structrued Non-Woven material, with Bactericidal
property. Ease-of-use in both open and minimally invasive
produres. Approved by US FDA size 2”x4” inches
3
Surgicel
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable 10
60191.25 76149
Snow 2083 Hemostat, Structrued Non-Woven material, with Bactericidal
property. Ease-of-use in both open and minimally invasive
produres. Approved by US FDA size 4”x4” inches
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4

Surgical
Fibrillar
1961

5

Surgical
Fibrillar
1962

6

Surgical
Fibrillar
1963

7

Surgical Nu
Knit 1940
Surgical Nu
Knit 1941
Surgical Nu
Knit 1943
Surgical Nu
Knit 1946

8
9
10

Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,fibrillary/layer form, with Bactericidal property.
Fibril material (7 layers) for brod sugace area coverage.
Approved by US FDA size 1x2 inch
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,fibrillary/layer form, with Bactericidal property.
Fibril material (7 layers) for brod sugace area coverage.
Approved by US FDA size 2x4 inch
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,fibrillary/layer form, with Bactericidal property.
Fibril material (7 layers) for brod sugace area coverage.
Approved by US FDA size 4x4 inch
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,Nu Knit 1 in * 1 in
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,Nu Knit 1 in * 3.5 in
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,Nu Knit 1 in * 4 in
Oxidized Regenerated Cellulose based Topical Absorbable
Hemostat,Nu Knit 1 in * 9 in

10

16188.9

20775

10

30809.1

41547

10

58800

76149

12

9712.5

12784

10

10237.5

13624

24

56700

75372

10

50489.25 67423

वरील कारचे मटे रअल हे सव कार या Operation म ये र त ावरोधक हणनू वापरले जातात.
Operation चालु असताना जर कधी एखादया जागेव न अचानकपणे र त ाव चालू झा यास लगेच थांबवले
गेले नाहीत तर णा या जीवीतास धोका िनमाण होऊ शकतो. यासाठी वरील Hemostats वापरले तर
ताबडतोब र त ाव थांबवता येतो. हे सव कार या श ि येम ये वापरले जातात. सदर कारचे मटे रअल
बनिवताना ORC (Oxidized Regenerated Cellulose) अशा कारचा एक थर याम ये बनिव यात
आलेला असनू यामळ
ु े र त ाव लगेचच थांबिव यास मदत होते. आिण अशा कारची Technique
कुठ याच कंपनीकडे उपल ध नस यामळ
ु े सदर कारचे मटे रअल हे या कंपनीचे Monopoly आहेत. असे सदर
कंपनीने िद. १२/१२/२०१९ रोजी या प ा वये कळिवले आहे. तसेच सदरह मटेरीयलची खरे दी िह थमच
अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
3)
Open Physio Mesh & Strap:ी साईबाबा णालयातील General Surgery िवभागाकडून िद.०४/१०/२०१९ खालील
Monopoly Suture ची मागणी करणेत आलेली आहे, याची तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :S n Product Code
Pdt Specification
Box Rate (inc MRP
Pack GST)
1 OPENSTRAP 2 point fixation device for open hernia 1
19240.65 26380
repairs with a curved cannula and strappositioning tip having a forward-titled
handle and metric ruler.A trigger - squeeze
mechanical device with a curved cannula,
pre-loaded with 20 absorbable straps which
are made of a blend of polydioxanone dyed
with D and C violet no.2 and an L(-)lactide/glycolide copolymer. Inserted length
of strap should be 6.7mm.
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2

OPENPHYSIO
( 10*10/12*15,
15*20 )

3
4
5

OPHY10*10
OPHY12*15
OPHY15*20

Open partially absorbable skirted mesh
device composed of a macroporous mesh,
knitted from polypropolene and dyed (D and
C Violet No.2) polydioxanone fibers,
laminated to an absorbable poliglecaprone
25 film with the perimeter edges prefolded
to create the fixation skirt having a pore size
of 2.4mm. Should also contain an orientation
marker made of dyed (D and C Violet No.2)
polydioxanone fiber.(Size 10 cm * 10 cm)
Open Physiomesh
Open Physiomesh
Open Physiomesh

1

1
1
1

29796.5
31775.65
40022.3

40850
43570
54870

उपरो त Mesh& Strap या Hernia या Open Surgery या के सेससाठी वापरतात. सदर
Meshया Physio Mesh हणनू असतात. सदर Meshया बसिव यानंतर शरीरा या होणा-या हालचाली माणे
या Stressहोतात यामळ
ु े या आतुन टोचणे िकंवा तने या कार या त ारी येत नाही. सदर
Meshबसिव यासाठी सजन थमत:Suturingकरत होते यासाठी जा त वेळ लागनू र त सु दा काही माणात
वाया जात होते परंतु M/s. Johnson & Johnson यांनी स या Mesh बसिवणेकामी Physio strep वापर याने
वेळेचा अप यय टाळला जातो तसेच र त वाया जात नाही. अशी ही Technique फ त M/s. Johnson &
Johnsonयांचेकडे अस याने ही Monopoly हणनू यांचेकडूनच खरे दी करावे लागणार आहे. तसेच सदरह
मटेरीयलची खरेदी िह थमच अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
4)
Stratafix Spiral Sutures (KnotLess Suture):ी साईनाथ णालयातील Ortho, General Surgery & Gynaec व ी साईबाबा णालयातील
General Surgery िवभागाकडून िद.०४/१०/२०१९ खालील Monopoly Suture ची मागणी करणेत
आलेली आहे, याची तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :Sr. Product Code
No.
1
SXMD1B100
2

SXMD1B102

3

SXMD1B402

4

SXMD1B404

5

SXMD1B408

6

SXMD2B402

7

SXPD2B409

8

SXPD2B410

Pdt Specification

Box Rate
Pack (inc GST)
3/8 Circle, Reverse Cutting Prime, 12
21649
Ethalloy, PS-1,24mm,PGA PCL
Unidirectional 30cm, 3-0
3/8 Circle, Precision Point, Revere 12
14432
Cutting, Ethalloy, PSL 30mm, PGA
PCL Unidirectional, 2-0
½ Circle, Taper Point, RB-1 17mm 12
21867
PGA PCI Unidirectional,4-0
½ Circle, Taper Point, RB-1 17mm 12
22888
PGA PCI Unidirectional,2-0
½ Circle, Taper Point, CT-1, 36mm 12
21842
PGA PCI 45cm,2-0
½ Circle, Taper Point, RB-1 17mm 12
21764
PGA PCI Unidirectional,4-0
½ Circle, Taper Point, MH, 36 mm 12
18413
Bidirectional 14cm * 14cm 0-0
½ Circle, Taper Point, MH, 36 mm 12
19288
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Sr
no

1

2

9

SXPD2B407

10

SXPD1B401

11

SXPD2B401

12

SXMD2B400

13

SXMD2B401

14

SXMD1B407

Bidirectional 24cm * 24cm 0-0
½ Circle, Taper Point, MH, 36 mm
PDO Bidirectional 30cm,2-0
½ Circle, Taper Point, CT-1, PDO
Bidirectional 14cm * 14CM, 1
½ Circle Taper Point, MH, 36mm,
PDO Bidirectional 14cm*14 cm,1
½ Circle, Taper Point, MH, 36mm
PGA PCI Bidirectional,14cm * 14
cm,2-0
½ Circle, Taper Point, MH, 36mm
PGA PCL, Bidirectional,36cm * 36
cm,2-0
½ Circle Taper Point, CT-1,36mm,
PGA PCL 45CM, Unidirectional 3-0

12

23294

24468

12

22527

23663

12

19928

20933

12

19288

20260

12

18413

19341

12

22046

23158

उपरो त त यातील Stratafix Spiral Sutures (KnotLess Suture) हे कािडयाक सजरी सोडून
इतर सव कार या श ि येसाठी वापरली जातात. सजन या वेळेस Suturingकरतात यावेळी यांना कमीत
कमी 1 mmअतं रावर सचु स वापरणा-या धा यांची गाठ मा न सचु र ग करावे लागते यामळ
ु े कधी कधी येक
गाठ मारतेवेळेस ताकत सम माणात लागत नस याने सदर जखम काही िठकाणी उघडी पड याची श यता असते
तसेच सचु स गाठ अधवट बस यास याचे काही िदवसांनी Infectionझा यामळ
ु े पु हा श ि या करावी लागते
व सदर Suturingसाठी वेळसु दा जा त लागतो यामळ
ु े M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने सदरकामी
Knotless Sutureतयार के लेले असनू ते पणु त: Antibacterialअसनू यास Anchor Knotsिद यामळ
ु े
सजनला Suturingकरताना गाठ मारणयाची
गरज पडत नाही व याचे Suturing समान प दतीने तयार होते.
्
सदर मटे रअल हे Monopolyअस याचे M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा दारे कळिवले आहे.तसेच
सदरह मटेरीयलची खरे दी िह थमच अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
5) Ultrapro Advance Mesh ( Macroporous ):ी साईबाबा णालयातील General Surgeryिवभागाने िद. ०४/१०/२०१९ अ वये खालील
Monopoly Meshची मागणी के लेली असनू याची तपशीलवार मािहती खालील माणे :MRP
Product
Box Rate
Code
Pdt Specification
Pack (inc GST)
Macro porus partially absorbable mesh made
up of approximately equal parts of
polypropylene monofilament fiber (6-0) and
UPA31015 poliglecaprone 25 monofilament fiber (5-0) 1
28560
30000
with pore size 2.7 mm having a weight of 39
g/m2 and containing blue orientation stripes of
polypropylene(Size 10 cm * 15 cm)
Macro porus partially absorbable mesh made
up of approximately equal parts of
polypropylene monofilament fiber (6-0) and
UPA37615 poliglecaprone 25 monofilament fiber (5-0) 1
30757
32308
with pore size 2.7 mm having a weight of 39
g/m2 and containing blue orientation stripes of
polypropylene(Size 6 cm * 15 cm)
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Macro porus partially absorbable mesh made
up of approximately equal parts of
polypropylene monofilament fiber (6-0) and
UPA31515 poliglecaprone 25 monofilament fiber (5-0) 1
with pore size 2.7 mm having a weight of 39
g/m2 and containing blue orientation stripes of
polypropylene(Size 15 cm * 15 cm)

3

32954

34615

उपरो त Ultrapro Advance Meshहे Hernia या Laproscopic Surgeryसाठी वापरतात
सदर या Meshया Monocrylव Proleneयांचे एकि त Materialवाप न बनिवली जाते तसेच Meshला
असलेले Poreहे फारच छोटी हणजे 3-4mmअस याने या दारे Tissue grothहो यास मदत होऊन सदर
Mesh absorbableअस याने ती भिव यात ासदायक ठरत नाही. सदर मटे रअल हे Monopolyअस याचे
M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा दारे कळिवले आहे.तसेच सदरह मटेरीयलची खरे दी िह थमच
अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
6) A-Megasoft Universal Cautery pad:Sainath General O.T.िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Cautery pad ची
मागणी करणेत आलेली आहे, याची तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :Sr. No.

Product code

Quantity

1

Megasoft Universal 0845 1
M2K02-Connecting cord

Price inclusive MRP
GST12%
Rs. 2,28,242.56 Rs.
3,95,608.00

Megasoft Universal हे USFDAने माणीत के लेले Reusable Cautery Pad आहे जे
Capacitive Coupling या धोरणांवर काम करते. सव कार या सजरीम ये िजथेElectro Surgical
Machine / Cautery Machine चा वापर के ला जातो ितथे Cautery Pad पेशंटला वापरले जाते. हे पॅड
क झमु ेबल असनू येक पेशटं ला निवन पॅड लावावे लागते.
Megasoft हे मा यता ा त आिण USFDAने माणीत के लेले Reusable Cautery Pad आहे जे
सव कार या सजरीसाठी आिण पेशंटसाठी वापरता येते. Megasoft या वापराने पेशंटला खालील फायदे
होतात.
१)
पेशंट या डायरे ट Contactम ये येत नस याने पेशंटला इतर Padवाप न होत असलेले pad site
burnचे चा सेस अगदी नाहीत.
२)
कोण याही पेशंटला (Paediatric, Adult or Geriatric)हे पॅड वापरता येत.े
३)
कोण याही Cautery Machineला हे padवापरता येते.
४)
कोण याही Operation Theatreमधील पेशटं टेबलवर हे padबसवले क पु हा बदल याची
आव यकता नसते.
५)
हे पॅड Reusable अस यामळ
ु े disposable padसतत घे याची आव यकता नाही, यामळ
ु े
disposable pad ची खरे दी कर याची आव यकता नाही.
६)
Megasoft Universalहे पॅड Megadyne M/s. Johnson & Johnson या कंपनीने बनिवलेले
Monopoly Item असनू इतर कोण याही कंपनीम ये याचे उ पादन के ले जात नाही.
७)
स या आपणाकडे उपल ध Disposable Cautery padची िकंमत पाहता ती नग र कम .३७०/इतका खच येतो. साधारणत: वषभरात कमीत कमी दो ही हॉि पटलम ये १००० नग इतके
Disposable Cautery padलागतात हणजेच वषभरासाठी र कम .३,७०,०००/- इतका खच येतो
व Megadyne ची Reusable Cautery pad ची िकंमत व Warranty Period पाहता वषासाठी
र कम .१,१४,१२१.२८ इतका खच येणार आहे. हणजे याम ये र कम .२,५५,८७८/- इतका
सं थानला आिथक फायदा होणार आहे तसेच Warranty यित र त कंपनी ितिनधी हण यानसु ार
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सदर ReusableCautery pad हे कमीत कमी ५ वष वापरता येईल. तसेच सदरह मटेरीयलची खरे दी
िह थमच अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
7) B-PTFE Coating Cautery Pencil:Megadyne या कंपनीचे Cautery Pencil हे Non-Sticky पे सील असनू जगातील एकमेव PTFE
(Poly Tetra fluro ethylene) coating असले या पे सील आहेत. या पे सीलला Green coloured PTFE
coating अस यामळ
ु े सजरीम ये होणारा Tissue smoke कमी होतो. Cautery machine या कमी
सेट गम येसु दा या पे सी स optimum surgical output देतात. या पे सील खालील माणे श ि यामं ये
वापरता येतात.
1)
General Surgeries
2)
Cancer Surgeries
3)
URO Surgeries
4)
ENT Surgeries
5)
Gynaecological Surgeries
6)
Head & Neck Surgeries
7)
Orthopedic Surgeries
8)
Cardio-Vascular Surgeries
9)
Neurological Surgeries
Sainath General O.T. िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Cautery Pencil
ची मागणी करणेत आलेली आहे, याची तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :Code

Description

Box of

E-Z CLEAN PENCIL
STAINLESS STEEL
ELECTRODES
0012AM E-Z CLEAN BLADE
0014
E-Z CLEAN BLADE
0855CN Disposable Stiky pads
0865C
Disposable Stiky pads

0035
0039

MRP

50 Box
50 Box

Price(inclusive
GST)
18,480.00
13,089.44

50 Box

4069.29

7,836.00

50 Box
50 Box
50 Box

4,480.00
13089.44
19,325.60

8,648.00
32,654.00
39,408.00

345,037.00
34,950.00

सदर मटे रअल हे Monopolyअस याचे M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा दारे कळिवले
आहे. तसेच सदरह मटेरीयलची खरे दी िह थमच अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
8) NTLC / SR (55 & 75) Open & Laproscopic Staplers & Trocars & SR Cartridges:Sainath General O.T.िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly Staplers &
Trocars &Cartridges ची मागणी करणेत आलेली आहे. सदर मटे रअल स ि थतीत सपं याने यांचा खरे दी
आदेश संप याने ते न याने खरे दी करावे लागणार आहे. याची तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :Sr. Product Product Description
Offered price MRP
Purchase
No. code
(inclusive
amt. of
GST)
last 5 years
1
NTLC55 New Linear Cutter 55 MM 19864.48
27589
25280.00
with selectable staple height
2
SR55
55MM Cartridge of
4274.34
7028
177914.00
NTLC55(Black)
3
NTLC75 New Linear Cutter 75MM
17736.15
33445
15321.00
with selectable staple height
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4

SR75

5

B12LT

6

B5LT

75MM Cartridge of
NTLC75(Black)
Excel Optic view Excel
Trocar 12MM
Excel Optic view Excel
Trocar 5MM

6413.23

10543

7504.00

11526.00 347053.00

10078.00

12122.00 247460.00
Total -

51235.00

864263.00

NTLC55 आिण NTLC75 हे ओपन सजरीम ये वापरले जाणारे Ethicon Endo Surgery,

Johnson & Johnson यांचे Monopoly Item म ये येणारे टेपलस आहे. हे टेपलस सव कार या
आतडयां या, जठरा या आिण अ ननिलके या श ि यांम ये वापरले जातात. NTLC हे एकमेव असे टेपलस
आहे यात टायटािनयम िपन चे 6 rows आहेत आिण 3D Staple Technologyने बनिवलेले असनू याम ये
आतडयामं धनु किमत कमी र त ाव सजरी दर यान होतो. या टेपलसम ये वापरले जाणारे Cartridge सु दा
Monopoly Item असनू ते फ त याच टेपलसला बसते. हे टेपलस आतडी, जठर व अ ननिलका कापणे
आिण जोड यासाठी वापरले जातात. तसेच जठर आिण अ ननिलके चा कॅ सर काढ यासाठीसु दा याचा वापर
के ला जातो.
या टेपलसम ये वापरले जाणारे knife हे Cartridge म ये अस याने येक वेळी निवन knife चा
वापर होतो यामळ
ु े आतडयांना काप यास मदत होते व र त ाव सु दा कमी होतो.सदर मटे रअल हे
Monopolyअस याचे M/s. Johnson & Johnsonकंपनीने प ा दारे कळिवले आहे.सदरकामी मागील
वषा या खप पाहता यासाठी झाले या खचाचा तपशील उपरो त त यात दशिवलेला आहे.
9) Endoscopic Cutter, Reload Trocar, Stapler for Endo Surgery :Sainath General Surgery & Gynaec िवभागाकडून िद.२०/१०/२०१९ खालील Monopoly
Cutter, Trocar & Stepler ची मागणी करणेत आलेली आहे, याची तपशीलवार माहीती पिु ढल माणे :Sr Product
Product Description
Offered Price
MRP
No Code
(Inclusive GST)
1
EC60A
Echelon Endoscopic Cutter 60MM
31,360.00
42678
2
ECR60B
Echelon Blue Reload 60MM
9,856.00
14166
3
ECR60G
Echelon Green Reload 60MM
9,856.00
14166
4
ECR60W
Echelon White Reload 60MM
9,856.00
14166
5
ECR60D
Echelon Gold Reload 60MM
9,856.00
14166
6
EC45A
Echelon Endoscopic Cutter 45MM
29,680.00
41701
7
ECR45B
Echelon Blue Reload 45MM
7,840.00
10538
8
ECR45G
Echelon Green Reload 45MM
7,840.00
10538
9
ECR45W
Echelon White Reload 45MM
7,840.00
10538
10 B15LT
Optic view Excel trocar 15MM
8,541.28
13023
11 TB5LT
Basx trocar 5MM
3,360.00
4399
12 TB12LT
Basx Trocar 12MM
3,360.00
4399
13 CDH29A
Intraluminal Circular Stapler 29MM 14,000.00
22022
14 CDH33A
Intraluminal Circular Stapler 33MM 14,000.00
22022
15 CDH25A
Intraluminal Circular Stapler 25MM 14,000.00
22022
16 CS40G
Contour Curved cutter
26,794.45
43302
17 CR40G
Contour Curved cutter Reload-Green 13,522.00
21240
18 PVE35A
Powered Vascular Stapler 35MM
36,400.00
50197
19 VASECR35 Vascular reload white for Powered
8,736.00
12749
vascular stapler
20 B12XT
Opticview Excel trocar Long 12MM 8,736.00
11838
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Sr
No
21
22

Product
Code
PPH03
UV120

Product Description
Hemorrhoidal stapler MIPH
Verese needle

Offered Price
(Inclusive GST)
13,888.00
3,920.00

MRP
23560
5244

Optic View Trocars हे Ethicon या कंपनीिनिमत दिु बन दारे होणा-या सव कार या
श ि यासाठी वापरता येतात. हे Trocar वापर यासाठी अ यतं कमी फोस लागतो आिण पणु श ि येदर यान
हे पेशटं या पोटाला यवि थत िफट बसते. हे Trocar पणु पणे Bladeless असनू पोटात टाकताना कोण याही
कारची इजा न होऊ देता Abdominal cavity येतात. या या वापरामळ
ु े दिु बन दारे होणा-या श ि या
अिधक चांग या प दतीने करता येतात कारण दिु बन दारे होणा-या श ि यांम ये Instruments ची
अदलाबदल सोयी कर आिण Safe करता येत.े या Trocar या वापरामुळे सजरी नतं र पेशटं ला होणा-या ‘Post
site Hernia’चे चा सेस कमी होतात. पेशटं ला यां या वापरामळ
ु े श ि येनतं र पेशटं ला हाणारे pain कमी होते.
दिु बन दारे होणा-या जठर आिण आतडयां या श ि यांसाठी ‘Laproscopic Staplers’ वापरले
जातात. हे Steplers Ethicon Endo Surgery या कंपनी िनिमत असे टेपलस आहे जे हे आतडी कापणे
आिण जोड यासाठी वापरले जातात.हे एकमेव असे टेपलस आहे जे Titanium Alloyपासनु बनलेले असनु
पोटातील आतडयांवर“Uniform Compression”या त वावर काम करते यामळ
ु े टेपलस Leak हो या या
श यता कमी होतात. या टेपलस या वापरामळ
ु े होणा-या Uniforn Staplingमळ
ु े पेशटं ची आतडी लवकर बरी
होतात आिण यामळ
ु े पेशटं लवकर बरा होतो. याच टेपलस या Categary म ये Vascular Stapler सु दा
मोडतात यामळ
ु े मोठया र तवािह या टेपलस दारे सजरीदर यान िशवता येतात. सदर मटे रअल हे
Monopolyअस याचे M/s. Johnson & Johnson कंपनीने प ा दारे कळिवले आहे.सदरह मटेरीयलची
खरे दी िह थमच अस यामळ
ु े याकामी मागील खरे दीचा खच िदसत नाही.
मागणी:- ी साईनाथ व ी साईबाबा णालय िमळून एकुण १३ ऑपरे शन िथएटर असनू दैनिं दन
श ि यांसाठी उपरो त मटे रअलची यांनी मागणी के लेली आहे. सदर बाबत Johnson & Johnson
कंपनीने सदर मटे रअल हे यांचे कंपनीचे Monopoly असनू यांनी िदलेले दर पाहता इतर कोठे ही यापे ा
कमी दराने परु वठा करत नस याचे कळिवले आहे. तसेच सदरह मटेरीयलम ये Suture Material, Trocar व
Staplers साठी मागील ५ वषा या खपासाठी झालेला खच दशिव यात येऊन ते स ि थतीत सपं याने
याकामी खरे दी आदेश सपं याने ते न याने खरे दी करावे लागणार आहे. उवरीत मटेरीयलची खरे दी िह थमच
अस यामळ
ु े याकामी मागील खच िदसत नाही.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानुसार 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.०१/१२/२०१६ अ वये प र छे द ३.२.६–एकल ोत
खरे दी- एकल ोत परु वठादारा या िनवडीम ये गणु व ता आिण खचा या सबं ंधात पधमळ
ु े जे फायदे िमळतात
ते फायदे िमळत नाहीत. तसेच अशा िनवडीत पारदशकतेची उणीव असते आिण यामळ
ु े अ वीकारह थांना
ो साहन िमळते. यामळ
ु े एकल ोत िनवड प दत फ त खाली नमदू के ले या अपवादा मक प रि थतीत
वापर यात येते :अ)
खरे दीची व तू फ त एका िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा खरे दी या िवषया या सदं भात
फ त िविश ट िव े याला अिधकार (ज हा व तू एकच िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा एका
िविश ट िव े याला अिधकार असतात.) असतात यामळ
ु े अ य कोणताही िकंवा बदली पयाय उपल ध नसतो व
अ य कोण याही खरे दी प दतीचा अवलबं करणे श य नसते.
आ) व तू, साधने, तं ान िकंवा सेवा एका िव े याकडून खरे दी के यानतं र अित र त व तंचु ा परु वठा
देखील याच िव े याकडून, ामािणकरणामळ
ु े िकंवा अनु पते या कारणामळ
ु े , खरे दी कायालया या गरजा मळ
ू
खरे दी या प रणामकारकतेमळ
े
भागिव
या
गे
याने
तसे
च
,
म
ळ
खरे
द
ी
या
त
ल
ने
त
तािवत
खरे
द
ीचा
मया
दीत
ु
ू
ु
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लहान आकार – तल
ु नेने कमी माणात खरेदी, िकंमत चा वाजवीपणा आिण पयायी व तू िकंवा सेवा अनु प
नसणे इ. बाबी िवचारात घेऊन, खरे दी कायालयाने खरे दी कर याचा िनणय घेण.े
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील १३ ऑपरे शन िथएटर
िवभागाने उपरो त मटे रअलची मागणी के लेली आहे. सदरचे मटे रअल हे दैनिं दन Laproscopic व
Endoscopic Surgery साठी आव यक असतात. सदर मटे रअल नस यामळ
ु े दैनिं दन श ि या कर यात
अडथळा िनमाण होऊ शकतो यामळ
ु े यांनी सदर मटे रअलची मागणी के लेली आहे. तरी यासंदभात शासन
खरे दी िनयमावलीतील प र छे द न.ं ३.२.६. – एकल ोत अ वये पढु ील ५ वषासाठी खरे दीची पढु ील कायवाही
करता येईल.
तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील १३ ऑपरे शन िथएटरम ये होणा-या दैनंिदन
श ि येकरीता लागणारे Ethicon कंपनीचे Ever Point Sutures & Zip fix Sternum Closure Bands,
Hemosats, Mesh,Strap, Knotless Suture, Megasoft Cautery pad Pencil, Trocars, NTLC
Stepler, SR Cartridges,Endoscopic Cutter, Reload for Endoscopic Surgery एकल ोत
प दतीने (Monopoly) पढु ील ३ वषासाठी खरे दीकामी खरे दी सिमती सभेसमोर परु वठाधारकांस बोलवनू
चचा/वाटाघाटी क न अिं तम दर िनि त करणेस व सदरचा Monopoly ताव िनणया तव मा. तदथ सिमती
(Ad-hoc) सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .२२५ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४७
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबं ीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .९,६७,७६८/- मा
आदा करणेस मंजुरी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
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 यांचे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यांची वािषक . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा सपं यामळ
ु े
. २०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी–पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनतं ी अज.
अ. न.ं
१.

२.
३
४.

कमचा-याचे
कमचा-याशी आजाराचे
नाव
नाते
नाव
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले जाधव सं या िवनायक
पती
Hyper
िवभाग-साईबाबा हॉि प.
Tension/DM
हददा-प रचा रका
उच
र तदाबमधमु हे
िवनायक के शव कुलकण
प नी DiabetesHyper
िवभाग- औ. .सं था
Tension मधमु ेह
ह ा-िनदशक
/र तदाब
नवनाथ साहेबराव जाधव
आई
Epilepsy
िवभाग-बगीचा
पटक झटके
ह ा-मदतनीस
येण/े मदचु ा आजार
वतः
Hyper
अभयकुमार शातं ाराम दनु ाखे
प नी
TensionCa
िवभाग-आय.टी.आय
उ चर तदाब
हददा-िनदशक
व
ककरोग

डॉ टरांचे
नाव

णालयाचे
नाव

एकूण मागणी
र कम

एकूण देय
र कम

डॉ.जाधवर

ी साईबाबा
हॉि पटल

४६०३.००

४६०३.००

डॉ.साबळे

ी साईबाबा
हॉि पटल

३७६८.००

३७६८.००

डॉ.गोडगे

ी साईबाबा
हॉि पटल

९०२२.००

९०२२.००

डॉ.जाधवर
डॉ.बो-हाडे

ी साईबाबा
हॉि पटल

१५३६१.००

१५३६१.००
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५.

६.
७.

८.

९.
१०.
११.

१२.

१३
१४

१५.

साना सािजद खान
िवभाग-साईबाबा हॉि प.
हददा-प रचा रका
िलली जोश िवदयाथील
िवभाग-साईनाथ हॉि प.
हददा-लॅब टेि निशयन
राजेश रमणलाल वाकडे
िवभाग-साईबाबा हॉि प.
हददा-बायो. इिं जिनअर

वतः

Heart Disease
हदयरोग

डॉ.गगन शमा

ी साईबाबा
हॉि पटल

८२१३.००

८२१३.००

पती

DM/Nephro
मधमु ेह व िकडनी
आजार
Ulcerative
Colities
आतडया या सजु ेने
होणारा अ सर

डॉ.वाघुळदे

ी साईबाबा
हॉि पटल

४४७३.००

४४७३.००

डॉ.ब छाव
डॉ.जाधवर

ी साईबाबा
हॉि पटल

३१३१.००

३१३१.००

४८५७१.००

४८५७१.००

वतः

अ एकुण र कम .

ब. सं थान णालयात उपचार न झालेले सं थान मा य यादीत रे फर के लेले Fibriod
तांबे सिु नल सोपान
प नी
डॉ.जाधवर
जहांगीर
१८१४३६.००
Uterous
C
िवभाग- शासन
हॉि पटल, पणु े
Adenomonsis
हददागभाशयात गाठ
मा.काय.अ.ि वय.सहा.
योगेश ि बं क साळवी
वतः
Ca
डॉ.खादं े
यरु ी मानवता ३१०१७३.००
िवभाग- सादालय
ककरोग
सटर नािसक
ह ा-मदतनीस
संजय ल मण कंु भार वतः
Caपोटाचा
डॉ.राम नाईक टाटा मेमो रयल १२१३५२.००
िवभाग-मंदीर
कॅ सर
हॉि पटल,मंबु ई
ह ा-िस. लक
Ca
शिकला सलीम शेख
पती
Ca
डॉ.राम नाईक बी
हॉल ७९४६९.००
िवभाग-साईबाबा हॉि प.
त डाचा ककरोग
ि लिनक पणु े
ह ा-मदतनीस
व उज या
फुफुसात पाणी
बंदावणे सभु ाष म हारी मल
Chronic
डॉ.जाधवर सहया ी
६८०९०.००
ु गा
िवभाग-िवदयतु पयवे क
Renal
हॉि पटल,नािसक
ह ा- विन पे ण
Failure
िकडनीचा
आजार
वाती इं भान कडु
वत:
Ca ,Diabetes डॉ.बो-हाडे
बी
हॉल १०४३२५.००
िवभाग-िशि का
पती
ककरोग,मधमु ेह, डॉ.इगं ळे
ि लिनक पणु े
ह ा- य.ु कॉलेज
पांढरी कावीळ
काळे भाऊसाहेब गगं ाधर वत:
Liver Cuitsis डॉ.ढाकणे
सहया ी
४८९८३.००
िवभाग-संर ण
Sorasis
हॉि पटल,नािसक
यकृ ताचा आजार
ह ा-पहारे करी
ब एकुण र कम . ९१३८२८.००
क.सं थान णालयात उपचार न घेतलेले रे फर न के लेले िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले
िकशोर के ि रसागर
विडल
Accute
डॉ.गोरे
नोबल हॉि पटल ५७९९०.००
िवभाग-मंबु ई कायालय
Gastro with डॉ.अमोल
मंबु ई
ह ा- .कायालय
kidney injury डॉ.ढाके
अिध क
क एकुण र कम . ५७९९०.००
अ+ ब+क एकुण र कम . १०२०३८९.००
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४४३१२.००
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सदर िबलाचं ी सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .९,६७,७६८/-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 होते व काही िठकाणी िनकडी या सगं ी
बाहेरील हॉि पटलम ये उपचार घेतले आहेत. सबब सदर र कम अदा कर यास हरकत नाही,असे मत आहे.
ताव– उपरो त १५ कमचारी /कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा
र कम .९,६७,७६८/-मा अदा कर यास मा यता असावी.
िनणय .२२६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमुद के ले या कमचा यांनी सादर के ले या िबलांपैक
साधारण १०% िबलाची at random पडताळणी मु य कायकारी अिधकारी यांनी करावी व यानतं र
सदरचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४८
सं थान कमचारी व यांचेवर अवलबं ीतांचा वै क य िबलाचा परतावा र कम .२१,६१,१२२/-मा
आदा करणेस मज
ं ुरी िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद –
यव थापन सिमतीचा ठराव . –१) जा. न.ं 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 यांचे 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.
मागणी – पढु ील त यात नमदु के ले या कमचा-यांचे िबले परतावा िमळणेबाबत िवनंती अज.
कमचाकमचा-याचे
आजाराचे
डॉ टरांचे
णालयाचे
एकूण मागणी एकूण देय
अ. नं.
याशी
नाव
नाव
नाव
नाव
र कम
र कम
नाते
अ. सं थान णालयात उपचार घेतलेले १.
वप सिवता चागं देव
आई
Diabetes
डॉ.इगं ळे
ी साईबाबा
४१३५.००
३३३६.००
िवभाग-साईबाबा हॉि प.
मधमु ेह
हॉि पटल
हददा-प रचा रका
२.

सिचन राज ि रसागर
िवभाग- औ. .सं था
ह ा-िनदशक

मल
ु गा

३

योगेश बाळकृ ण गेठे
िवभाग-औ. .सं था
ह ा-ई.एन.टी .सजन

विडल
आई

४.

देवराम िवठठ्ल ताबं े
िवभाग-साईनाथ हॉि प.
हददा-आर .एम .ओ.

आई

Diabetes
डॉ.साबळे
Hyper
Tension
उच
र तदाबमधमु ेह
Hyper
डॉ.गायकवाड
Tension
Diabetes
उच
र तदाबमधमु ेह
Pyelonephriti डॉ.जाधवर
s
मु िपंड
इ फे शन
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ी साईनाथ
हॉि पटल

५६६१.००

५६६१.००

ी साईनाथ
हॉि पटल

६०१३.००

६०१३.००

ी साईबाबा
हॉि पटल

४३५६०.००

४३५६०.००
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५.

राजेश रमणलाल वाकडे
िवभाग-साईबाबा हॉि प.
हददा-बायो. इिं जिनअर

६.

िलली जोश िवदयाथील
िवभाग-साईनाथ हॉि प.
हददा-लॅब टेि निशयन

७.

योतीलाल िभका जाधव
िवभाग-सहा.भांडारपाल
हददा- आय.टी.आय

८.

९.
१०

११.

१२.
१३.

१४.

वतः

पती

वत:

अ एकूण र कम .
ब सं थान णालयात उपचार न झालेले सं
पती
परसराम सोमाजी भालेराव
िवभाग-साई सादालय
हददा-मदतनीस
नंदा काश राऊत
िवभाग-आरो य िवभाग
हददा-मदतनीस
हमीद झबंु र शेख
िवभाग-कॅ टीन
हददा-मदतनीस
अशोक गणपत कुरणे
िवभाग-लेखाशाखा
हददा-मदतनीस
वाती इं भान कडु
िवभाग- य.ु कॉलेज
हददा-सहा.िशि का
छाया पोपट शेलार
िवभाग-साईनाथ हॉि प
हददा-मदतनीस
सभु ाष म हारी बदं ावणे
िवभाग-िवदयुत पयवे क
हददा- विन ेपण

पती
वत:

वत:

वत:
वत:

मल
ु गा

१५.

सिु नल बाबरु ाव देशमख
ु
िवभाग-पाणीपरु वठा
हददा-मदतनीस

विडल

१६.

जग नाथ देवराम डागं े
िवभाग-साईबाबा हॉि प
हददा-डायलेिसस टेि न.
ब एकूण र कम .

वत:

Ulcerative
डॉ.ब छाव
Colities
आतडया या
सजु ने े होणारा
अ सर
DM/Nephrop डॉ.वाघळ
ु दे
athportutunge
मधमु ेह व िकडनी
आजार
DiabetesBloo डॉ.पोरवाल
d
Pressure
मधमु ेह /र तदाब
थान मा य यादीत रेफर के लेले
Post Dengue डॉ.जाधवर
encephalitis
ड यमु ळ
ु े मदतु
ताप
Glaucoma
डॉ.अ वाल
डोळयाचा
आजार
Renal
डॉ.जाधवर
Transplant
िकडनी
यारोपण
Thrombocyto डॉ.ढाकणे
penia पांढ-या
पेशी कमी
Ca
डॉ.बो-हाडे
ककरोग

ी साईबाबा
हॉि पटल

४७८९३.००

४७८९३.००

ी साईबाबा
हॉि पटल

५२१९.००

५२१९.००

ी साईनाथ
हॉि पटल

४९७०.००

४९७०.००

११७४५१.००

११६६५२.००

बी
हॉल २०४४४.००
ि लिनक पणु े

२०४४४.००

तल
आय १४४३०.००
ु सी
हॉि पटल नािसक

१४४३०.००

बी
हॉल ११०४२७१.००
ि लिनक पणु े

९८७२८८.००

बी
हॉल १४८६४९.००
ि लिनक पणु े

११२८५९.००

बी
हॉल १९००५०.००
ि लिनक पणु े

१८७४२०.००

डॉ.राम नाईक

वरा हॉि पटल, ४०४१०.००
लोणी

४०४१०.००

Renal
डॉ.जाधवर
Transplant
िकडनी
यारोपण
Plasmacytom डॉ.राम नाईक
a of Anterior
chest wall
ककरोग
Neuroblasto डॉ.गोडगे
ma ककरोग
मदचु ा आजार

बी
हॉल ३१३४८.००
ि लिनक पणु े

३१३४८.००

वरा हॉि पटल ५१५००.००
लोणी

५१५००.००

सहया ी हॉि पटल ५५४०५७.००
नािसक

५०९४९७.००

Ca
ककरोग
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१७.

१८.

सं थान णालयात उपचार न घेतलेले रे फर के लेले ,परं तु िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले
प नी
Sturred
डॉ.बागवे
सोपान हॉि पटल ९६१८०.०० ६०७५२.००
महेश िव वनाथ पवार
Speech
अॅ ड यरु ोलॉजी
िवभाग-साई साद
Sidded
नािसक
िनवास थान
Wedmon
हददा-मदतनीस
मदचु ा आजार
९६१८०.०० ६०७५२.००
क एकूण र कम .
सं थान णालयात उपचार न घेतलेले रे फर न के लेले िनकडी या सगं ी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले
जपे अरिवंद द ता य प नी
Delivery
डॉ.न ता
ि य हॉि पटल ३७५७२.००
२८५२२.००
िवभाग-साईबाबा हॉि प मल
Pregnency
डॉ.भडांगे
िस नर डॉ.भडांगे
ु गी
हददा-औषधिनमाता
acute febrile
बाल णालय
illness re on
बाळंतपण व
लहान बाळाचा
आजार
३७५७२.००
२८५२२.००
ड एकूण र कम .
अ+ ब+क+ड एकूण र कम .
२४०६३६२.०० २१६११२२.००

सदर िबलांची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये छाननी के ली असनू देय
होणारी एकूण र कम .२१,६१,१२२/-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 ीलउपचाराकरीता पाठिव यात आले होते वउपचार घेतले आहेत. सबब सदर र कम
अदा कर यास हरकत नाही,असे मत आहे.
ताव– उपरो त १८ कमचारी/कमचा-यांवर अवलंिबत य ती यांचे वै क य िबलाचा परतावा र कम
.२१,६१,१२२/- मा अदा कर यास मा यता असावी.
िनणय .२२७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावात नमुद के ले या कमचा यांनी सादर के ले या िबलांपैक
साधारण १०% िबलाची at random पडताळणी मु य कायकारी अिधकारी यांनी करावी व यानंतर
सदरचा ताव िनणयाथ मा.तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेसमोर ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ४९
ठे कदारामाफत कं ाटी प दतीने कायरत िफिजओथेरिप ट यांचा स या या वेतनात वाढ व वाढीव
िमळाले या वेतनात दर वष वाढ हो याबाबतचे िद.२८.१२.२०१९ रोजीचा अज व मा.तदथ (Ad-hoc)
सिमती िद.०४.१२.२०१९ रोजी िनणय .५६६ वर झाले या िनणयावर पनु िवचार होऊन वेतनवाढ
िमळणेबाबत या ठे केदारामाफत कं ाटी प दतीने कायरत कं ाटी प रचारक/प रचारीकांचे
िद.१०.०२.२०२० व िद.१८.०२.२०२० रोजीचे अजाबाबत.
तावमा यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .
१)
मा यव थापन सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ६६६/४.- स या कंञाटी
प दतीने कंञाटदारामाफत व ११ मिहने कालावधीकरीता कायरत असले या व न याने घे यात येणा-या
प रचारक/ प रचारीका यांना ितमहा .११,०००/- वेतन दे यात यावे, असे ठरले.
२)
मा यव थापन सिमती िद. १९/०२/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय १७३.- ी साईबाबा व ी
साईनाथ या दो ही णालयांक रता Physiotherapist, MRI Technician, Dialysis Technician, Jr
PFT Technician, Jr Biomedical equipment engineer pharmacist या पॅरामेिडकल पदांवर
कंञाटदारांमाफत नेमणक
ू ामी उमेदवारां या घे यात आले या मल
ु ाखत ना पु टी दे यात आली.
३)
मा यव थापन सिमती िद. २०/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय १०१६.- यावर सिव तर चचा
होऊन, तािवत त वै क य अिधकारी, किन ठ वै क य अिधकारी, आर एम ओ, सी एम ओ / बी टी ओ
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टेि निशय स व टाफनस यानं ा याच पदावर काम करणा-या थायी कमचा-यां या वेतनाचे जवळपासचे वेतन
देणसे मा यता दे यात आली.
माञ, या िनणयाची अमं लबजावणी करणेपवू अशा सपं णु पदाच
ं ा आढावा व य ावयाचे वेतन
यासह सिव तर ताव सादर करणेत येऊन, मा िञसद य सिमतीची मा यता घे यात यावी.
४)
मा यव थापन सिमती िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१.- उपरो त तावावर
सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानम ये कंञाटदारामाफत कायरत असले या कंञाटी कमचा-यांना
काय ानसु ार कामबंद आंदोलन करता येत नाही यां या माग या यांनी संबंधीत कंञाटदारास कळवायला ह या
आहेत यापवु कंञाटी कमचा-यांना सं थान सेवेत कायम करणे, समान काम समान वेतन देण,े यां या पा यांचा
शै िणक शु काचा परतावा देणे या बाबतचे ताव महारा शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत आलेले असनू
याचाही पाठपरु ावा चालू आहे. सं थान या शासनावरील खच समु ारे ४५% पयत होत आहे व कंञाटी
कामगारांना स या देत असले या वेतना यतीरी त ती य ती जवळपास २८% (सेवाकर १५% व पी.एफ
१३.३६%) र कम सं थानला अदा करावी लागत आहे.
सदरह कंञाटी कमचारी शासनाचे िकमान वेतनदरावर समु ारे १५ ते १६ वषापासनु कंञाटदारामाफत
संसथानम
ये काम करत आहेत व वयोमयादा ओलांड यामळ
्
ु े यांनी इतरञ सेवेची सधं ी गमावलेली आहे. या
सव बाब चा िवचार करता सहानभु तू ी या टीने सं थानम ये आजअखेर कंञाटीदारामाफत कायरत असले या
कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१ एि ल २०१७ पासनू यां या ती िदन वेतनावर ४०%वाढ दे यात यावी, तसेच
संबंधीत कंञाटदारामाफत सव कंञाटी कमचा-यांचा . १० लाख पयतचा अपघात िवमा उतरिवणेत यावा, असा
धोरणा मक िनणय सवानमु ते घे यात आला.
कामगार काय ानसु ार कंञाटी कमचा-यांना फ त िकमान वेतन देणे बंधनकारक आहे महागाई
िनदशंकानुसार याम ये वेळोवेळी शासनाकडून जी वाढ मंजूर करणेत येत,े ती कमचा-यांना लागू कर यात येते.
िकमान वेतन िनि त करताना शासनाकडून चालू महागाई व इतर अनषु िं गक घटक यांचा िवचार क न िकमान
वेतन िनि त के ले जाते. यामळ
ु े िकमान वेतनापे ा जा त वेतनवाढ देणे बंधनकारक नाही. माञ सहानभु तू ी या
टीकोनातून िवशेष बाब हणनू वरील माणे ४०% वेतनवाढ भिव यात कोणतीही वेतनवाढ न माग या या
अटीवर मंजुर करणेत आली.
परंतु सदरह वेतनवाढ देणपे वु कंञाटीदारामाफत या कंञाटी कमचा-यां या सघं टनेकडून सं थान
िवरोधात यापढु े आदं ोलन करणार नाही, असे हमीपञ िलहन घे यात यावे व या कंञाटी कमचा-याच
ं ी दरवष
गैरहजेरी तपासणेत यावी. याम ये आठवडा सु या वगळता, आजारीपण / सबळ कारणािशवाय १०% पे ा जा त
िदवस गैरहजर असेल, िकंवा जे कमचारी वारंवार गैरहजर रहात असतील, अशा कंञाटी कमचा-यांना सबं धं ीत
कंञाटदाराने ता काळ कामाव न कमी करावे या बाबीचा समावेश नवीन कंञाटदार नेमताना यां या बरोबर या
करारना यात करणेत यावा.
तसेच कंञाटदारामाफत नवीत जू झाले या कंञाटी कमचा-यांना जू िदनाक
ं ा या एक वषानतं र,
यांची हजेरी व काम समाधानकारक असेल तरच वेतनवाढ दे यात यावी.
या कंञाटी कमचा-यां या कामाचे सवकष मु यमापन दरवष ०१ एि ल ते १५ एि ल दर यान करणेत
यावे व यांचे तािं ञक ान, कामाचा दजा, गणु व त, उपि थती इ. मु ां या आधारे अ,ब,क,ड असे वग करण
क न याचा अहवाल ३० एि ल पयत सं थानला सादर करावा या मु यमापन अहवाला या आधारे दरवष
कोण या कमचा-यांना वेतनवाढ सु ठे वायची याचा िनणय सं थानमाफत घेतला जाईल. यासाठी संबंधीत
कंञाटदाराने ञय थ यंञणेची नेमणक
ू करावी व आव यकतेनसु ार िवभाग मख
ु / शासक य अिधकारी यांची
मदत यावी, असे ठरले.
मनु यबळ यव थापन अहवालानसु ार सं थान िवभागांम ये आव यकतेपे ा जा त मनु यबळ
अस याचे िनदशनास आले आहे. याकरीता यापुढे अकुशल / सरु ा कंञाटी कमचा-यांची भरती कर यात येऊ
नये. तसेच सं थानम ये कायरत असलेले कायम कमचारी व कंञाटीदारामाफत कायरत असलेले कुशल/
अकुशल/ सरु ा कंञाटी कमचारी यांचे वेतनावरील होणा-या खचाबाबतचा ताव िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांना अवलोकनाथ पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
५)
मा यव थापन सिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
३४६.- ी साईबाबा
सं थानम ये कायरत असले या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणेच िद. २५/०२/२०१७
रोजीचे सभेतील िनणय १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील ११
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मिहने कालावधी तसेच कंञाटदारामाफत कंञाटी प दतीने कायरत असले या टाफनस, टेि निशयन कमचायांना यांचे ितिदन वेतनावर ४०% वेतनवाढ दे यात यावी.
६)
मा यव थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ७२८/४.-मा यव थापन
सिमतीचे िद. ०५/१०/२०१८ रोजी या सभेतील िनणय ५९४ नसु ार महारा दक
ु ाने व यापारी सं था कायदा
२०१७ मधील तरतुदीनसु ार कंञाटी कामगारांना ावया या सोयी सवलतीबाबत सिमती सद य मा अॅड मोहन
जयकर यांनी अ यास क न याबाबत िशफारस करावी, असे ठरले होते. सदर िवषयावर काय ातील तरतुदी या
अनषु ंगाने पु हा सिव तर चचा कर यात आली. काय ातील तरतूदीनसु ार कंञाटी कामगारांना भरपगारी
स ताहीक सु ी (Paid Weekly off) अनु ेय अस याने कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू
भरपगारी सा ताहीक सु ी (Paid Weekly off) दे यास मा यता दे यात आली.
७)
मा यव थापन सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ५६६.- यावर सिव तर चचा
होऊन, असे िनदशनास आले क असे कुशल प रचारक / प रचारीका कौश य ा त क न यो य मानधन
नस यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात
ठे केदारामाफत कायरत असलेले कुशल प रचारक / प रचारीका यांना िद. ०१/१०/२०१९ पासनू मािसक
.१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न यामधये् ितदीन . १५ पेशल अलाऊ स दे यास तसेच येथनू पढु े
वेळोवेळी अिधसचु ने ारे होणा-या पेशल अलौ सची वाढ सदर कमचा-यांचे िन चीत के ले या एकिञत वेतनावर
दे यास मा यता दे यात आली.
तावना- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात सं थानला कंञाटी कमचारी परु िवणा-या
ठे केदारामाफत कायरत योती िवखे, राखी आहवालीया, िव विजत गायकवाड यांचा िद. २८/१२/२०१९ रोजीचा
अज ा त झाला असनु याम ये खालील माणे नमदु आहे.
"वरील िवषयास अनसु न कारणे िवनतं ी आ ही कंञाटी िफजीओथेरिप ट (Bachelor of
physiotherapy) अज करतो क , आ ही अनेक वषापासनू ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल िशड म ये
कायरत असनू आ हाला कोण याही कारची वेतन वाढ झाली नाही.
आमचे िश ण हे िडगरी कोस झालेले आहे. आ ही ितघांनीही Bachelor of physiotherapy हा ४
१/२ (साडेचार) वषाचा कोस के लेला आहे. तरी आ हाला २५,००० ते ३०,०००/- वेतन िमळावे. साईबाबा
सं थानम ये आ हाला ११,००० वेतन वरती घेतले होते. नतं र यात ४० ट के वाढ क न आ हाला १५,४००
वेतन िदले जात व नतं र आ हाला आठवडा सु ीचा पगार िदला गेला व आमचे वेतन १७,७९० . मिहना झाले.
परंतु जी दर वषाची वेतनवाढ येते ती आ हाला िदली जात नाही आमचे िश ण कुशल कमचारी पे ा, उ च
दरजाचे आहे. आ ही डॉ हणनू काम करतो व कुशल कमचारी व आम या कामात खपु तफावत आहे.
आ हाला िकमान २५,००० ते ३०,००० वेतन मि◌ळावे. तरी मा मु य कायकारी अिधकारी महोदय यानं ा
कळकळीची िवनतं ी क , आपण या िवषयावर गाभं ीयाने िवचार करावे आ हाला िनयमीत वेतनवाढ मि◌ळावी
ही िवनतं ी. आपणाकडून यो य या कायवाहीची अपे ा आहे."
तसेच, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात (बा यञं णेमाफत) ठे केदारामाफत कंञाटी प दतीने
कायरत सव कंञाटी प रचारक / प रचारीका यांचा मा तदथ Adhoc सिमती िद. २७/१२/२०१९ रोजी िनणय
५६६ वर झाले या िनणयावर पनु िवचार होणेिवषयीचे िद. १०/०२/२०२० व िद. १८/०२/२०२० रोजीचे अज
ा त झाले असनु याम ये खालील माणे नमदु आहे.
"आ ही अजदार स या ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात इनसोस कंञाटी प दतीने एकञीत
वेतनावर सं थानम ये सन २००९ पासनू कायरत आहोत. आमची व कायम कमचा-यांची ( टाफनस) ची
शै िणक पाञता व कामाचे व प सारखेच असनु सरु वातीपासनु च आमचे व यांचे वेतनाम ये फार मोठी
तफावत आहे .
तसेच जे मा तदथ अॅड Adhoc सिमती यांचा िद. २७/१२/२०१९ रोजीचा िनणय ५६६ मंजरु
झालेला असनु िद. ०१/१०/२०१९ पासनु एकिञत मानधन देऊन ितिदन १५ . ची वाढ के लेली आहे. असे
समजले असनु सदरची वाढ महागाईचा व आमचे शै िणक कजाचा िवचार के यास अ यतं अ प असनु जे काही
वेतन आ हाला िमळत आहे स याचे महागाईचे तल
ु नेत अ यतं कमी आहे अशा परी थीतीत कुटूंबाचा िनवाह,
कामावर ये याजा याचे भाडे, घरभाडे इ यादी अनषु गं ीक खच स याचे वेतनात भागिवणे अ यतं कठीण झाले
आहे.
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ी साईबाबा व साईनाथ णालयात स या खालील माणे टाफनस कायरत आहेत .
नेमणक
शै िणक पाञता
कायरत सं या स याचे देय वेतन
ू चा कार
कायम कमचारी टाफनस जीएनएम / निसगबीएस सी १५२
५७,०००-/
कंञाटी कमचारी टाफनस जीएनएम / निसगबीएस सी १४६
.१७,७६९-/
आमचेच बरोबर जे कायम टाफनस कायरत आहेत यांना दरवष वेतनवाढ होते.
तरी, मे तदथ अॅड Ad-hoc सिमती आम या णसेवेचा व साईचरणी सेवेचा िवचार क न सव
इनसोस कंञाटी प रचारक/प रचारीका कमचा-यांना िद. २०/११/२०१४ रोजी िनणय
१०१६ ची
अमं लबजावणी क न समान काम समान वेतन / कायम कमचा-यांचे वेतना या जवळपासचे वेतन िमळावे, ही
िवनंती."
व तुि थती- मा यव थापन सिमती िद. २८/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय ६६६/४ नसु ार
स या कंञाटी प दतीने कंञाटदारामाफत व ११ मिहने कालावधीकरीता कायरत असले या व न याने घे यात
येणा-या प रचारक/ प रचारीका यानं ा ितमहा .११,०००/- वेतन दे यात येत होते.
तदनतं र,मा यव थापनसिमती िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ३४६ नसु ार, ी
साईबाबा सं थानम ये कायरत असले या कुशल, अकुशल व सरु ा कंञाटी कमचा-यां माणेच िद.
२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय १४१ मधील अटीस अधीन राहन ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयातील ११ मिहने कालावधी तसेच कंञाटदारामाफत कंञाटी पधदतीने
कायरत असले या टाफनस,
्
एमआरआय टेि निशयन, डायलेिसस टेि निशयनटेि निशयन कमचा-यांना यांचे ितिदन वेतनावर ४०%
वेतनवाढ िद. ०१/०४/२०१७ पासनू दे यात आली. सदर िनणयानसु ार या कमचा-यांना ११,०००/- मािसक
एकिञत वेतन दे यात येत होते याचं े वेतन १५,४००/- इतके झाले.
यानंतर मा यव थापन सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ७२८/४ नसु ार, महारा
दक
ु ाने व यापारी सं था कायदा २०१७ मधील तरतुदीनसु ार कंञाटी कामगारांना ावया या सोयी सवलतीबाबत
सिमती सद य मा अॅड मोहन जयकर यांनी अ यास क न याबाबत िशफारस करावी, असे ठरले होते. सदर
िवषयावर काय ातील तरतुदी या अनषु ंगाने पु हा सिव तर चचा कर यात आली. काय ातील तरतूदीनसु ार
कंञाटी कामगारांना भरपगारी स ताहीक सु ी अनु ेय अस याने कंञाटी कमचा-यांना िद. ०१/१२/२०१८ पासनू
भरपगारी सा ताहीक सु ी दे यास मा यता दे यात आ याने अजदार यांचे वेतन . १७,७६९/- इतके झाले.
यानंतर ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात (बा यञं णेमाफत) ठे केदारामाफत कंञाटी प दतीने
कायरत सव कंञाटी प रचारक/प रचारीका यांनी वेळोवेळी व िद. २८/०८/२०१९ रोजीचे अजा वये
वेतनवाढीबाबत अज के याने सदर अजावर िनणय घेणक
े ामी उप मु य कायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी
व
शासक य अिधकारी यांची सिमती गठीत करणेत आली. गठीत करणेत आले या सिमतीचा िद.
०७/०९/२०१९ रोजीचे अहवालावर िनणय होणेकरीता ताव िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे मा तदथ (Ad-hoc)
सिमतीचे सभेत सादर करणेत आला होता यावर िनणय ५६६ नसु ार, यावर सिव तर चचा होऊन, असे
िनदशनास आले क असे कुशल प रचारक / प रचारीका कौश य ा त क नयो य मानधन नस यास काम सोडून
जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात ठे केदारामाफत कायरत असलेले
कुशल प रचारक / प रचारीका यांना िद. ०१/१०/२०१९ पासनू मािसक .१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त
क न याम ये ितदीन . १५ पेशल अलाऊ स दे यास तसेच येथनू पढु े वेळोवेळी अिधसचु ने ारे होणा-या
पेशल अलौ सची वाढ सदर कमचा-यांचे िन चीत के ले या एकिञत वेतनावर दे यास मा यता दे यात आली.
स या लेबर ठे केदारामाफत कंञाटी कायरत प रचारीका, यिु नअर िफिजओथेरिप ट, एमआरआय टेि निशयन,
डायलेिसस टेि निशयन सं या खालील माणे आहे.
अ.न.ं नेमणक
ू चा कार
०१
१
२
३
४

०२
टाफनस
यिु नअर िफिजओथेरिप ट
एमआरआय टेि निशयन
डायलेिसस टेि निशयन

कमचारी सं
साईबाबा
०३
७४
०१
०१
०३
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एकूण
०५
१३२
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अ) उपरो त िनणयानुसार ठे केदाराने टाफनसचे वेतन अदा करतांना ३१ िदवसांचा मिहना अस याने
खालील माणे वेतन अदा के ले.
अ नं तपिशल
तीिदन वेतन पये तीमहा ३१ िदवसाचे वेतन मािसक भार
१
िनि त के लेले एकिञत वेतन ५६४.५१
१७,५००
२३,१०,०००
. १७,५०० ÷ ३१ िदवस
२
+ ितदीन पेशल अलाऊ स १५
४६५
६१,३८०
एकुण ५७९.५१
१७,९६५
२३,७१,३८०
ब) उपरो त िनणयानुसार
वेतन देय होईल.
अ नं तपिशल
१
िनि त के लेले एकिञत वेतन
. १७,५०० ÷ ३० िदवस
२
+ ितदीन पेशल अलाऊ स
एकुण

टाफनसचे वेतन अदा करतांना ३० िदवसांचे मिह याम ये खालील माणे
तीिदन वेतन पये
५८३.३३

तीमहा ३० िदवसाचे वेतन
१७,५००

मािसक भार
२३,१०,०००

१५
५९८.३३

४५०
१७,९५०

५९,४००
२३,६९,४००

क) प रचारक / प रचारीका, िफिजओथेरिप ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ यांचे . १७५००/एकिञत वेतन िन चीत क न याची परीगणना २६ िदवसानी क न येणारे वेतन हे ति◌दीन वेतन ा ध ण
याम ये ितदीन कुशल कमचा-यां माणे पेशल अलौउ स अिधक यावर ४० ट के या माणे आठवडा सु ीसह
३० िदवस करीता होणारे वेतन खालील माणे देय होईल.
अ नं तपिशल
तीिदन वेतन पये तीमहा ३०
अितरी त मािसक भार
िदवसाचे वेतन
१
िनि त के लेले एकिञत वेतन ६७३.०७
१७,५००
१७,७६९ x १३८ = २४,५२,१२२
. १७,५०० ÷ २६ िदवस
२०,८२२ x १३८ = २८,७३,४७७
२
+ ४ आठवड्या सु या
६७३.०७
२६९२.३०
४,२१,३५५
३
+ ितदीन पेशल अलाऊ स १५(स याचे
६३०
पेशल अलॉ स)
+४० % = २१
एकुण ६८८.०७
२०,८२२.३

वगवारी

कुशल
कामगार
सहा या वेतन
आयोगातील
पे बॅ ंड
ेड पे

ड)कुशल कमचा-यांना स
ती िदन मुळ
ती िदन
वेतन
पेशल
(१०,४४०/२६) अल स
(७५४/२६)
४०१.५४

१५.००

या देणते येत असलेले वेतन खालील माणे.
एकुण िकमान
एकुण
िकमान
वेतन दर
वेतनावर ४०% वाढ
ती िदन
ध न ती िदन
पये / पैसे
पये / पैसे
(४०१.५४+१५) (४१६.५४+४०%)
४१६.५४
५८३.१६

३०
३१ िदवसाचे
िदवसाचे
मिह याम ये
मिह याम ये एकुण वेतन
एकुण वेतन
१७४९५

१८०७८

इ) कायम परीचारीका यांचे स याचे सातवे वेतन आयोगानसु ार सरु वातीचे वेतन
सात या वेतन आयोगातील सधु ारीत
उपरो त प रचारीकांचे
मागणीनसु ार मािसक भार
वेतन तर
बेिसक
ेड डीए
एकुण
पे
(िद. ०१/०७/२०१९ वेतन
रोजी पासनु १७%)

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

119

०१
. ९३००-३४८००
ेड पे . ४२००

०२
एस-१३
(३५४००-११२४००)

०३
३५,४००

०४
०

०५
६०१८

०६
४१४१८

०७
५४,६७,१७६

तावातील अजदार यानं ा माहे िडसबर २०१९ चे . १७,७६९/- इतके वेतन अदा करणेत आलेले
आहे. तदनतं र तदथ Adhoc सिमती िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय ५६६ नसु ार त ता अ माणे
. १७,९६५/- माहे जानेवारी २०२० चे वेतन अदा करणेत आलेले आहे.
तावातील अजदार यांना इतर कुशल कमचा-यांना दे यात येणा-या वेतनाचे िदवसाचं ी गणना करतांना
२६ िदवस तीमहा व आठवडा सु ी व तीदीन पेशल अलौ स अशी गणना क न अदा करणेत येत आहे
या माणे उपरो त अजदार यानं ा वेतन अदा करतांना त ता क म ये नमदु के ले माणे ितमहा . २०८२२.३
इतके वेतन देय होईल.
सात या वेतन आयोगानुसार कायम प रचारीकाचं े सरु वातीचे वेतन त ता ई म ये दशिवलेनसु ार तीमहा
. ४१,४१८/- वेतन देय होईल.
सं थानमधील इतर कंञाटी कमचारी यांना त ता ड म ये दशिवले माणे .१७,४९५/- इतके वेतन
अदा करणेत येत आहे. सदरचे वेतन हे मळ
ु वेतन + पेशल अलौ स याची गणना २६ िदवसाने क न येणारे वेतन
हे तीिदन वेतन ध न आठवडा सु ीसह ३०/३१ िदवसाकरीता वेतन अदा करणेत येत.े
स ि थतीत कुशल कमचा-यांना खालील माणे वेतन दे यात येत आहे.
िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे अिधसचु नेम ये प रमंडळ ३ करीता कुशल कमचा-यांचे मळ
ु िकमान वेतन
दर (दरमहा पये) .१०,४४०/- इतके आहे. कुशल कमचा-यांना मळ
ु वेतन २६ िदवसाने भागनू येणारी र कम
४०१.५३ ही ितदीन मळ
ु वेतन िन चीत करणेत आले. िद. ०५/०८/२०१९ रोजीचे अिधसचु नेम ये दक
ु ाने व
यपारी आ थापना उ ोगाकरीता . ३९०/- तीमहा िवशेष भ याची र कम २६ िदवसाने भागनू येणारी र कम
. १५/- ही तीदीन िवशेष भ ता िनि त करणेत आला. िनि त के लेले . ४०१.५३ तीदीन मळ
ु वेतन +
१५ तीदीन िवशेष भ ता असे एकुण ितदीन वेतन . ४१६.५३/- िनि त करणेत येऊन मा यव थापन सिमती
िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ३४६ नसु ार . ४०१.५३ मळ
ु वेतन + . १५ िवशेष भ यावर
४० ट के वेतनवाढ देऊन असे ३० िदवसाकरीता एकुण . ५८३.१४/- इतके ितदीन वेतन दे यात येत आहे.
तसेच मा य स सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ७२८/४ नसु ार आठवडा सु ी लागु करणेत
आ याने . ५८३.१४/- ा ितदीन वेतनानसु ार ितमहा (३०/३१) हजर िदवसानसु ार गणना करणेत येऊन
उपरो त त ता ड म ये दशिवणेत आले माणे ( .१७,४९५ / १८०७८) वेतन अदा करणेत आले आहे.
स ि थतीत परीचारक प रचारीका यांना िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे मा तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे
सभेतील िनणय ५६६ नसु ार, मािसक .१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न ३० िदवसाने भागून येणारी
र कम . ५८३.३३ ही ितदीन वेतन िन चीत करणेत आली. िद. ०५/०८/२०१९ रोजीचे अिधसचु नेम ये दक
ु ाने
व यपारी आ थापना उ ोगाकरीता . ३९०/- तीमहा िवशेष भ याची र कम २६ िदवसाने भागनू येणारी
र कम . १५/- ही तीदीन िवशेष भ ता िनि त करणेत आली. िनि त के लेले . ५८३.३३ तीदीन एकिञत
वेतन + . १५ तीदीन िवशेष भ ता असे ३० िदवसाकरीता एकुण ितदीन . ५९८.३३/- होईल. तसेच तसेच
मा य स सिमती िद. १३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ७२८/४ नसु ार आठवडा सु ी लागु करणेत
आ याने . ५८३.१४/- ितदीन वेतनानसु ार ितमहा (३०/३१) हजर िदवसानसु ार गणना करणेत येऊन उपरो त
त ता ब म ये दशिवणेत आले माणे ( .१७,९५० / १७,९६५) वेतन होईल.
िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे मा तदथ (Ad-hoc) सिमतीचे सभेतील िनणय ५६६ नसु ार, यावर
सिव तर चचा होऊन, असे िनदशनास आले क असे कुशल प रचारक / प रचारीका कौश य ा त क न यो य
मानधन नस यास काम सोडून जातात अशा प रि थतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात
ठे केदारामाफत कायरत असलेले कुशल प रचारक / प रचारीका यांना िद. ०१/१०/२०१९ पासनू मािसक
.१७,५००/- एकिञत वेतन िनि त क न याम ये ितदीन . १५ पेशल अलाऊ स दे यास तसेच येथनू पढु े
वेळोवेळी अिधसचु ने ारे होणा-या पेशल अलौ सची वाढ सदर कमचा-यांचे िन चीत के ले या एकिञत वेतनावर
दे यास मा यता दे यात आली.उपरो त िद. ०४/१२/२०१९ रोजीचे िनणयानुसार, टाफनस यांना माहे जानेवारी
२०२० चे वेतन अदा करणेत आले. तदनतं र ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात ठे केदारामाफत कंञाटी
प दतीने कायरत प रचारक / प रचारीका यांनी उपरो त िद. १०/०२/२०२० व िद. १८/०२/२०२० रोजीचे
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अजा वये, सं थानम ये सन २००९ पासनू कायरत आहोत. आमची व कायम कमचा-यांची ( टाफनस) ची
शै िणक पाञता व कामाचे व प सारखेच असनु सरु वातीपासनु च आमचे व यांचे वेतनाम ये फार मोठी
तफावत आहे. समान काम समान वेतन / कायम कमचा-यांचे वेतना या जवळपासचे वेतन िमळणेबाबत िवनतं ी
के ली आहे. कायम कमचा-यां या वेतनाइतके साधारण .४०,०००/- तीमहा वेतनाची मागणी के ली आहे.
परंतु सदरचे वेतन देणे सयं ु तीक होणार नाही.
प रचारीका, िफिजओथेरिप ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ यांचे कामकाज णसेवेशी िनगडीत
असनु तांिञक व पाचे आहे. यामळ
ु े यांचे कामाचे व प िवचारात घेऊन यांचे वेतनात सधु ारणा करणे
आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ठे केदारामाफत सं थानम ये कायरत कुशल कामगारांना ४० ट के वेतनवाढ व
०१/०७/२०१९ पासनू ची वेतनवाढ लागु होणेपवु कुशल कामगारांना तीमहा .१५,०२९ इतके वेतन िमळत
होते. प रचारीका, िफिजओथेरिप ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ यांना . १७,९६९ इतके िमळत होते.
कुशल कमचा-यांचे मळ
ु वेतनात व पेशल अलौ सम ये िद.०१/०७/२०१९ नंतर वाढ झालेनतं र
यांना स या ितमहा .१७,४९५ िमळत आहे. माञ णालयातील प रचारीका, िफिजओथेरिप ट,
एमआरआय व डायलेिसस तंञ यांचे वेतन .१७,९६९ इतके असनु वाढ झालेली नाही.
कुशल कमचा-यांना वेतन दे यात येत असले या धत वर त ता क म ये नमदु के ले माणे .१७,५००/एकिञत वेतन िनि त क न याची परीगणना २६ िदवसाने क न येणारे वेतन हे तीिदन मळ
ु वेतन ा ध न
याम ये ितदीन कुशल कमचा-यां माणे वेळोवेळी लागु कर यात येणारा पेशल अलौ स अिधक यावर
( पेशल अलौ सवर) ४० ट के वाढ के यास ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात ठे केदारामाफत
कायरत असलेले कुशल प रचारीका, िफिजओथेरिप ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ यांना ितमहा (३०
िदवस) . २०,८२२.३ इतके वेतन िमळेल.
तरी, मा तदथ Adhoc सिमती िद.०४/१२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय
५६६ म ये
िद.०१/०१/२०२० पासनू उपरो त माणे सधु ारणा क न णालयाकडे ठे केदारामाफत कायरत प रचारक/
प रचारीका, िफिजओथेरिप ट, एमआरआय व डायलेिसस तंञ यांना उपरो त तावीत के ले माणे वेतन
देणबे ाबत या उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणया तव सादर.
िनणय .२२८ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५०
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये यांि क करणासह व छतेचे कामकाज
कर याकरीता सन २०२०-२१ कर याकरीता सन २०२०-२१ या वषासाठी अपे ीत अंदाजीत खच
र कम .२,९०,००,०००/- यास शासक य मा यता िमळून या माणे ई-िनिवदा ि या
राबिवणेबाबत.
ताविद.०४ माच २०१९ रोजीचे मा. थािनक उपसिमतीचे सभेतील िनणय .०३ अ वये, ी साईबाबा हॉि पटल व
ी साईनाथ णालयाम ये यांिञक करणासह व छता हाऊसिकप ग कामाकरीता के िमकल सािह य/
सामु ीसहचे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम
िनिवदाधारक मे.फोकस फॅ सीलीटी व से यरु ीटी स ह सेस, मबंु ई यांचे िन नतम वािषक दर र कम
.२,३२,००,५८४/- माञ ि वकारणेत येऊन मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६ फे वु ारी २०१९ रोजीचे सभेतील
िनणय .१६९ अ वये यांना कायादेश दे यात यावा, असा िनणय झाला होता.
तथािप मा.भारत िनवडणक
ू आयोग, नवी िद ली यांनी िदनांक १० माच २०१९ रोजी लोकसभा २०१९
आिण याचबरोबर आं देश, अ णाचल देश, ओिडशा व िस क म या रा यां या िवधानसभा िनवडणक
ू चा
काय म जािहर कर यात आला होता. तसेच मा. धान सिचव,भारत िनवडणक
ू आयोग, नवी िद ली यांनी
िनवडणक
ू चे कालावधीत कटा ाने पालन करावयाचे आदश आचार संिहतेबाबत मागदशक त वे-तथा-िनदश
िदलेले होते. तसेच मा.मु य िनवडणक
ू अिधकारी, महारा रा य यांनी साविञक लोकसभा िनवडणक
ू २०१९
साठी आदश आचार संिहता लागू झा यानंतर करावयाची कायवाही याबाबत मागदशक सचु नांचे पालन
करणेबाबत िनदशीत के लेले होते. यामळ
ु े दर यान या काळात मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने मे.ि पक एन
पॅन स ह सेस, मंबु ई यांना मंजरु दरात मदु तवाढ देऊन कामकाज क न घेतले आहे.
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िनवडणक
ू आचारसिं हता सपं ु टात येताच मे. फोकस फॅ सीलीटी व से यरु ीटी स ह सेस, मबंु ई यांना
जा. .एसएसएस/ एसएसबीएच/पीआरओ/६६३/२०१९,िद.२९मे २०१९ रोजी ी साईबाबा हॉि पटल व ी
साईनाथ णालयाम ये यांिञक करणासह व छता हाऊसिकप ग कामाकरीता के िमकल सािह य/सामु ीसहचे
काम आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी िद.०१ जनू २०१९ ते िद.३१ मे २०२० या १ वष कालावधीचा
कायादेश दे यात आलेले आहे. यानसु ार यांचेकडून सरु ळीत कामकाज सु असनू िद.३१ मे २०२० रोजी यांची
सदर कामाची मुदत सपं ु टात येणारअस याने सन २०२०-२१ ा वषासाठी न याने ई-िनिवदा ि या राबवावी
लागणार आहे.
स ि थती–मे.फोकस फॅ सीलीटी व से यरु ीटी स ह सेस, मंबु ई यांना दो ही णालयांसाठी
यांिञक करणासह हाऊसिकप ग/ व छताकामी कामाचे व पानसु ार लागणारे मनु यबळ, मिशनरी/ साही य
तसेच उपकरणे व के िमकल या सािहतयासह
ती मिहना र कम .१९,३३,३८२/- (अ री एकोनावीस लाख
्
तेहे तीस हजार तीनशे याऐशं ी पये माञ) माणे (वाष क र कम .२,३२,००,५८४/- माञ) कामाचा िद.०१ जून
२०१९ ते िद.३१ मे २०२० या १ वष कालावधीचा ठे का दे यात आलेला आहे. यानसु ार कामकाज सरु ळीत सु
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– मे. फोकस फॅ सीलीटी व से यरु ीटी स ह सेस, मंबु ई यांना दो ही णालयांसाठी
यांिञक करणासह हाऊसिकप ग/ व छताकामी कामाचे व पानसु ारलागणारे मनु यबळ, मिशनरी/ साही य तसेच
उपकरणे व के िमकल या सािह यासह ती मिहना र कम .१९,३३,३८२/- (अ री एकोनावीस लाख तेहे तीस
हजार तीनशे याऐशं ी पये माञ) माणे वािषक र कम .२,३२,००,५८४/- माञ िन नतम दर ि वकारणेत येऊन
१ वष कालावधीचा कायादेश दे यात आलेला आहे. मे. फोकस फॅ सीलीटी व से यरु ीटी स ह सेस, मबंु ई यांची
िद.३१ मे २०२० रोजी सदर कामाची मदु त संपु टात येणार अस याने सन २०२०-२१ ा वषासाठी न याने ईिनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे. सन २०१९-२० म ये सं थान या िविवधिवभागा याहाऊसिकप ग/
व छता कामकाजासाठी ई-िनिवदा ि येत पवु माणे आव यक मनु यबळ नमुद न करता
कामकाजा या व पानसु ार ठे का प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. परंतू ही ि या
राबिवताना य कामकाजात अनेक अडचणी िनमाण झा या आहेत. यासाठी सन २०२०-२१ या वषासाठीची
ई-िनिवदा ि याराबिवताना याम ये कामकाजा या व पानसु ार ठे का प दतीचा उ लेख न करता पवु माणे
आव यक असलेले मनु यबळ सं या, इतर सािह य, मिशनरी व के िमक स हे नमदु क न हाऊसिकप ग व छता
कामकाजासाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणे अिधक यो य राहील,असे न मत आहे.
या कारे राबिव यात येणा-या ई-िनिवदा ि येत ितिदन आव यक मनु यबळाची सं या नमदु क न
िनिवदा ि या राबिव यास वाढीव कामकाजाचा िवचार क न पवु या ितिदन १५३ कमचारी सं येत वाढ
करावी लागणार आहे. ी साईनाथ णालयाचे वाढीव बाधं काम पणु होणार अस याने या िठकाणी लागणारे
आव यक मनु यबळाचा व ी साईबाबा हॉि पटलम ये कॅ टीन िवभागात सु के ले या बा ण क (अपघात
िवभागांतगत) िवभागासाठी आव यकअसलेले मनु यबळ अतं भतु करावे लागणार आहे. यामळ
ु े सदर कामासाठी
आव यक असले या ितिदन १२कमचा-यांची वाढ के यास एकुण ितिदन १६५ कमचारी माणेअपे ीत
खचात वाढ गृहीत धरावी लागणार आहे. तसेच िकमान वेतन,के मीकल, सािह य व सामु ी या सव बाब चा
िवचार क न अपे ीत खचात २५% वाढ ा धर यासदो ही णालयाचे यांिञक करणासह व छत
हाऊसिकप ग कामाकरीता ितिदन १६५ कमचारी,के िमक स, सािह यव सामु ीसह एकवष कालावधीकरीता
ित मिहना अदं ाजे र कम .२४,१६,७२७/- (अ री- चोवीस लाख सोळा हजार सातशे स तावीस .माञ)
इतका खच अपे ीत आहे. या माणे वाष क र कम .२,९०,००,७२४/- (पणु ािकत र कम .२,९०,००,०००/-)
अदं ाजीत खच अपे ीत आहे.
मागणी– ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे यांिञक करणासह व छतेकामी ितिदन १६५
कमचारी, के िमक स, सािह य/सामु ीसह सन २०२०-२१ या एक वष कालावधीकरीताई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .२४,१६,७२७/- या माणे वाष क र कम .२,९०,००,०००/अपे ीत खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. तदथ सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .२२९

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०२०-२१ या वषाकरीता सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी
साईनाथ णालयाम ये यांि क करणासह व छते चे कामकाज करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अंदाजे र कम .२,९०,००,०००/-मा चे खचास मा यता
दे यात आली. तसेच याकामी मा यते साठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील
ॲ लीकेशन दाखल कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल/िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५१
बडतफ डॉ.अमोल भगवतं सरदार, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल यांचे उपदानाची र कम अदा
करणेबाबत.
तावडॉ.अमोल भगवतं सरदार, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल हे िद. ०१-०५-२०१५ िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर होते. यांना ी साईबाबा सं थान िव त यव था, (िशड ) सेवा (वतणक
ू )
िविनयम, २०१३ चे कलम ३(१) चे उ लंघन के लेले आहे. यांचे हे कृ य गंभीर गैरिश त वतनात मोडते. हणनू
सदर गैरिश त वतनाबाबत डॉ. अमोल सरदार यांना जा.न.ं एसएसएस/ एसएसबीएच/ एचआर/ २३९५/२०१८
िद.२०/०२/२०१८ अ वये अिभकथनप देवनू , यांचेवर ी साईबाबा सं थान िव त यव था , (िशड ) सेवा
(वतणक
ू ) िविनयम, २०१३ िविनयम ३ (१) नसु ार यांचेवर आरोप ठे व यात आले होते.
डॉ. सरदार यांचेवर ठे व यात आले या आरोपप ातील आरोपांची खाते चौकशी डॉ. मधक
ु र िगरी,
लातुर खाते चौकशी अिधकारी यांचमे ाफत पणू कर यात आली व यांनी यांचा िद. ०६/०७/२०१८ रोजीचा
खातेचौकशी िन कष अहवाल सादर के ला आहे .
डॉ. अमोल भगवतं सरदार, आरएमओ, ी साईबाबा हॉि पटल याचं िे व ठे व यात आले या
आरोपप ातील आरोप शाबीत झाले व ते खातेचौकशीत दोषी आढळुन आले.
डॉ. अमोल भगवतं सरदार, आरएमओ यांना सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील
करण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दडं ा मक कारवाया अतं गत सं थान सेवेतनू काढून टाकणे िकंवा बडतफ
करणे ही िश ा देणबे ाबत िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेम ये िवषय नं.३३
अ वये डॉ. सरदार याचं े गैरिश तवतनाबाबत ताव सादर कर यात आलेला होता. यावर समं त झाले या
िनणय .६०९ नसु ार “यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ. अमोल भगवतं सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी
साईबाबा हॉि पटल याचं े कृ य ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) सेवा (वतणक
ू ) २०१३ चे कलम
३(१) अ वये गंभीर गैरिश त वतनात मोडते. यामळ
ु े गैरवतनात दोषी असले या कमचा-यास ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (िश त आिण अपील) िविनयम, २०१३ करण ३ िविनयम ५(८) अ वये
डॉ. अमोल भगवतं सरदार, िनवासी वै क य अिधकारी, ी साईबाबा हॉि पटल यांना सं थान सेवेतनु बडतफ
कर यात यावे असे ठरले आहे.” सदर िनणयानसु ार यांना िद. १४/१२/२०१८ रोजीचे आदेशा वये िद.
१४/१२/२०१८ पासनु कायम सव् पी सं थान सेवते नु बडतफ (िडसिमस) कर यात आले आहे.
कामगार काय ानसु ार बडतफ)Dimiss) कमचा याला-The Payment of Gratuity Act, 1972 चे
कलम ४ नसु ार (६)उपदानाची र कम कधी व िकती वसल
ु करावी याबाबत नमदु आहे –
“The Payment of Gratuity Act, 1972 चे कलम 4(6) Forfeiture of Gratuity.
Notwithstanding anything contained in sub section (i) –
(a)
The gratuity of an employee whose service have been terminated for any act,
willful omission or negligence causing any damage or loss to, or destruction of, property
belonging to the employer, shall be forfeited to the extent of the damage or loss so caused.
b)
The gratuity payable to an employee (may be wholly or partially forfeited).
(i)
if the services of such employee have been terminated for his riotous or disorderly
conduct or any other act of violence on his part; or
(ii)
if the services of such employee have been terminated for any act which
constitutes an offence involving moral turpitude, provided that such offence is committed
by him in the course of his employment.”
तरी, उपरो त कलम 4(6)) b) (i) if the services of such employee have been terminated
for his riotous or disorderly conduct or any other act of violence on his part; यानसु ार डॉ.
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सरदार याचं ी उपदानाची र कम िकती वसल
ु करता येईल िकंवा कसे ? याबाबत कायदेशीर अिभ ाय
िमळणेकरीता सदं भ . ०६ अ वये अॅड. अशोक पाटील, अहमदनगर यानं ा पञ दे यात आले. यानसु ार अॅड.
अशोक पाटील यानं ी सदं भ .०७ अ वये खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे –
I have gone through contents of referred letter above regarding payment of
gratuaity payable to Dr. Amol Bhagvant Sardar, RMO.
The Payment of Gratuity Act is permitting the employer to forteit the gratuity in
case of certain proved misconducts such as riotous behavior act of violence, offence
involving moral turptitude, causing damade or loss to the payment of employer.
In case in hand of Dr. Amol Bahvant Sardar, RMO is based on unauthorized
absentisum therefore this misconduct cannot be ground for forfeiting the amount of
gratuity payable to him.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– अॅड. अशोक पाटील, अहमदनगर यांनी िदले या अिभ ायानसु ार
डॉ.अमोल भगवंत सरदार हे उपदानाची र कम िमळ यास पा आहेत. यामळ
ु े डॉ. सरदार यानं ा िनयमा माणे देय
असणारी उपदानाची र कम अदा करता येईल, असे मत आहे.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .२३० सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५२
कामकाजाची वेळ आठवडयातुन ४० तास व आळीपाळीने एक िदवसाची रा पाळी, दुसरा व चौथा
शिनवार सु ी व इतर भ े सु करणेबाबत ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील थायी प दतीने
कायरत प रचारीकांचे अजाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) (सवसाधारण सेवा अटी) िविनयम, २०१३ करण ४.
सु या१)
सिमतीने वेळोवेळी सं थाना या कमचा-यासं ाठी घोिषत के ले या सु या यां यासाठी अनु ेय असतील.
२)
कायकारी अिधका-यां या लेखी आदेशानसु ार घोिषत के ले या सु या सं थानाचे कमचारी ा त क
शकतात.
३)
सु या कोण याही कार या रजे या मागे िकंवा पढु े जोड या जाऊ शकतात.
सा तािहक सु या- कायकारी अिधका-यां या आदेशानसु ार िविनिद ट के लेली आठवड्यातील कोणतीही एक सु ी
सा तािहक सु ी हणनु सं थाना या येक कमचा-यासाठी अनु ये असेल.
भरपाई सु ी१)
गट क आिण ड मधील सं थाना या या कमचा-याला या या नजीक या व र ठ ािधका-यांनी
सा तािहक सु ी या िदवशी िकंवा इतर कोण याही सु ी या िदवशी कत यावर उपि थत रहा याचे िनदश
िदले असतील अशा कमचा-याला सिमतीने वेळोवेळी िविनिद ट के ले या अिटं या अिधन राहन अशा
कारे गमावले या सा तािहक सु ी िकंवा सु यां या सं येएवढ्या भरपाई सु या घे यात अनमु ती िदली
जाईल..
२)
एका वेळेस ितन िदवसापे ा जा त भरपाई रजा साचवता येणार नाही.
३)
प र थीतीची िनकड याच माणे सं थाना या कमचा-याची सोय ल ात घेऊन नजीक या व र ठ
ािधकारा या इ छे नसु ार भरपाई सु या घे यास अनमु ती घेता येईल.
४)
या िदवशी भरपाई सु ी िनयत झाली असेल या िदवसापासनू दोन मिह या या कालावधीत भरपाई सु ी
घेता येईल.
५)
भरपाई सु ी िनयमीत रजे या िकंवा सु यां या मागे िकंवा पढु े जोडली जाऊ शकते.
तावना- ी साईबाबा हॉि पटल हॉि पटलमधील प रचारीकांचे िद. ०३/०९/२०१९, िद. १०/०९/२०१९
व िद. ०४/०१/२०२० रोजीचे अज इकडील कायालयास ा त झाले असनु याम ये खालील माणे नमदु आहे.
“ सव साईबाबा हॉि पटलमधील प रचारीका कारणे िवनतं ीपवू क अज करतो क , आ हाला Night duty
नंतर Night Off व Day Off (आठवडा सु ी) िमळावी. सव शासक य व िनमशासक य णालयाम ये ४० तास /
आठवडा अशा कारचे Duty schedule आहे. परंतु स या आ हाला फ त Night Off हाच आठवड्याचा ऑफ
िदला जातो. Night Off नतं र आ हाला लगेचच दसु -या िदवशी Day duty ला हजर रहावे लागते. यामळ
ु े अ हाला

(0६}२७.0३ .2020, Shirdi

124

परु े शी िव ातं ी िमळत नाही. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड या आ थापनेवरील ी साईबाबा
हॉि पटल, ी साईनाथ हॉि पटल आ ही सव प रचारीका मेहरे बान साहेबांना न पवू क िवनंती करतो क आप या
सव प रचारीकांना महारा शासना या सावजनीक आरो य िवभागातील प रचारीकां माणे कामकाजाची वेळ ४०
तास, व आळीपाळीने एक िदवसाची राञपाळी, दसु रा व चौथा शिनवार सु ी, व इतर भ ते सु करावेत, ही िवनंती."
उपरो त प रचारीका यांनी याचं े अजासोबत महारा शासन, सावजिनक आरो य िवभाग, प रपञक
ओडीओ १६८८. सीआर१६३/८८/आ थापना मंञालय िद. ०९/१२/१९९१ सोबत जोडले असनु याम ये
खालील माणे नमुद आहे.
"संदभाधीन प रपञा वये आरो य सेवा सचं ालनालय व याचं ा अिधप याखालील सव शासक य
कायालयाचे कामकाजा या वेळा िनि त करताना अ याव यक सेवेतील सं थाम ये काम करणा-या कोण याही
सवं गातील अिधकारी / कमचा-यानं ा मिह याचा दसु -या व चौ या शिनवारी सु ी राहणार नाही. अ याव यक सेवते ील
सं था मिह याचा सव शिनवार अधा िदवस सकाळी ९.४५ ते १.३० पयत चालू राहतील असे आदेश दे यात आले
होते. याचबरोबर णालयाची सेवा ही अ याव यक सेवा अस याने णाची गैरसोय होऊ नये हणुन णसेवा
२४ तास चालू राहील असेही आदेश दे यात आले होते. याबाबत काही सं था मख
ु ांनी शासना या असे िनदशनास
आणले क , यां या सेवा अ याव यक आहेत असे कमचारी आळीपाळीने २४ तास कामावर असतात. यामळ
ु े या
संवगातील कमचा-यांना वरील आदेशा माणे काम करणे णसेवे या षटीने
् सोईचे होणार नाही.
वरील बाबीचा िवचार करता शासन परीपञक . सावजिनक आरो य िवभाग .ओडीओ१६८८/आ थापना/िद.२.५.९१ म ये अश
ं ता बदल क न शासन आता असे आदेश देत आहे क , अ याव यक सेवा
असलेले कमचारी सु दा णलया या कामाची िनकड ल ात घेता यानं ा सु ी दे यास हरकत नस यास मिह या या
दसु -या व चौ या शिनवारी पणू िदवसा या सू ीस माञ असतील माञ ते जर या िदवशी कामावर असतील तर या
िदवसाची पयायी सू ी यानं ा आळीपाळीने कामाची िनकड ल ात घेऊन दे यात यावी.
या आदेशा माणे अ याव यक सेवेतील कमचा-यांना सु ी या लाभ देताना याचं ी भोजनाची अ या
तासाची सु ी सोडून आठवड्याम ये िकमान ४० तास काम करणे आव यक आहे हे ल ात घे यात यावे. सदर
प रपञक सामा य शासन सहमतीने िनगमीत कर यात येत आहे."
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील प रचारीकांनी एक िदवसाची राञपाळी, ४० तासांचे आठवडा
कामकाज, दसु रा व चौथा शिनवार सु ी, इतर भ ते िमळणेसाठी यापवु ही िद. १४/०९/२०१७ रोजी अज के ला होता.
सं थान या व Hospital / णालयातील इतर कमचा-यां या सेवाशत सार याच आहेत. णालयातील कमचायासं ाठी वेगळे सेवा िनयम नाहीत. यामळ
ु े प रचारीकानं ी, आळीपाळीने एक िदवसाची राञपाळी, ४० तासाचं े
आठवडा कामकाज, दसु रा व चौथा शिनवार सु ी व इतर भ ते िमळणेकामी के ले या अजातील माग या सेवा
िनयमास अनसु न नाहीत. शासनाचे सव या सव शासन िनणय व सेवा िनयम सं थान कमचा-यास जशा या तसे
लागु नाहीत.
उपरो त अजदार प रचारीका यांनी याचं े अजासोबत आरो य सेवा संचालनालय (महारा रा य) िद.
१०/०४/२०११ रोजीचे प रपञक जोडले असनु याम ये, "प रचारीकांचे कामासंबधं ीचे आठवड्यातील तास ४०
असावेत, अशा शासनपञ िद. १५.१२.१९७९ रोजी या सचू ना आहेत. तसेच मा महासंचालक, आरो य सेवा, मंबु ई
यांनीदेखील िद. २०.०२.१९९६ रोजी या पञा वये याबाबत सव संबिं धतांना िनदश िदले आहे. यानसु ार कायवाही
कर यात यावी". असे नमदु आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी आकृ तीबधं २००९ साली मजं रु झालेला असनु
याम ये प रचारीकाचं ी मजं रु सं या व स ि थती खालील माणे आहे.
अ
णालय मंजुर पदे
का पिनक एकुण भरलेली पदे
नं
थायी कंञाटी पदे (११
थायी अ थायी
का पिनक पदे
आऊटसोिसग एकुण
मिहनेसाठी)
(११ मिहने) (११ मिहनेसाठी) बा यंञणे ारे
०१ ०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१ साईबाबा १६० ४०
००
२०० १०१ ०८
००
८४
१९३
२ साईनाथ १०२ २५
२५
१५२ ५२
०२
२५
५८
१३७
एकूण
२६२ ६५
२५ ३५२ १५३ १०
२५
१४२
३३०
आकृ तीबधं मजं रू झाला ते हा सन २००९ साली साईबाबा हॉि पटलम ये २०० व ी साईनाथ णालयात
२०० खाटा हो या. स या साईबाबा हॉि पटलम ये २५० व साईनाथ णालयात ३०० खाटा आहेत. दो ही
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णालयात णसं या, खाटाचं ी सं या वाढ याने कामाचा याप वाढलेला आहे. तथापी, प रचारीकाचं ी सं या
माञ सन २००९ चे आकृ तीबधं ानसु ारच आहे.
मा यव थापन सिमती िद. ०२/०२/२०१९ िनणय १६५ नसु ार, सधु ा रत आकृ तीबंध व इतर अनषु िं गक
आ थापना िवषयक कामासाठी ०४ सेवािनवृ त अिधकारी / कमचारी यांचा कायगट थापन करणेत आला असनु
संबिं धतांना िद. १९/०८/२०१९ रोजी िनयु ती आदेश देणते आलेले आहेत. सदर सधु ा रत आकृ तीबधं ाम ये
णसं या व बेडसं या, ओटी सं या यानसु ार प रचारीकाचं ी वाढीव सं या तावीत के लेली असनु यास मा
यव थापन सिमती तसेच शासनाचे मा यतेसाठी आणखी वेळ लाग याची श यता आहे.
िवभागाचे प ट अिभ ाय- सन २००९ साली साईबाबा हॉि पटलसाठी २०० व ी साईनाथ
णालयासाठी २०० खाटासं ाठी आकृ तीबधं मजं रू झाला असनु स या साईबाबा हॉि पटलम ये २५० व साईनाथ
णालयात ३०० खाटा आहेत. दो ही णालयात णसं या, ओटी सं या, खाटाचं ी सं या वाढ याने कामाचा
याप वाढलेला आहे. तथापी, प रचारीकांची सं या माञ सन २००९ चे आकृ तीबधं ानसु ारच आहे.
सावजिनक आरो य िवभाग, प रपञक िद. ०९/१२/१९९१ नसु ार मिह या या दसु -या व चौ या शिनवारी
पणू िदवसाची सु ी तसेच आरो य सेवा सचं ालनालय (महारा रा य) िद. १०/०४/२०११ रोजीचे प रपञकनसु ार
आठवड्यातील ४० तास काम करावयाचे झा यास णालयातील प रचारक / प रचारीकाचं ी सं या अपरु ी पडेल व
णानं ा उ कृ ट सेवा देणे कठीण होईल, असे न मत आहे.
तरी, ी साईबाबा हॉि पटल हॉि पटलमधील प रचारीकांचे Night duty नंतर Night Off व Day Off
(आठवडा सु ी) तसेच ४० तास / आठवडा अशा कारचे Duty schedule मागणी बाबतचे
िद.०३/०९/२०१९, िद. १०/०९/२०१९ व िद. ०४/०१/२०२० रोजीचे अजावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणया तव सादर.
िनणय .२३१ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ५३
ीमती सोनल नागपुरे, सोशल वकर यांचा सोशल वकर या पदाची वेतन ेणी िनि ती करणेबाबत
अज.
तावउपरो त िवषयाक त अजा वये, ीमती सोनल िभमराज नागपरु े , सोशल वकर यांनी ी साईबाबा हॉि पटल म ये
२६ ऑग ट २०१० पासनू कायरत असनू आज पावेतो मला िमळणारा ेड पे. ४२००- इतका िमळत आहे.
पंरतु सोशल वकर या पदाचे ेड पे ४३००/- असनू . यानसु ार सोशल वकर यांना ेड पे मजं रु क न
सात या वेतन आयोगाची वेतन िनि ती करावी अशी िवनतं ी के लेली आहे.
याबाबतची व तुि थतीती खालील माणेी साईबाबा हॉि पटल सु करणे पवु आकृ तीबंधास महारा शासनाचे मंजरु ीचे अिधनराहन
आव यकते िविवध पदे िफ स पे (Adhoc fix pay) वर भर यात आलेली होती सदर पदाम ये ीमती शोभा
गेणु गाडेकर याचं ी समाज सेवक पदावर .८००० मिहना िफ स वेतनावर कर यात आलेली आहे.
ीमती गाडेकर यांना मंजरु आकृ तीबंधानसु ार आकृं तीबंधातील मजं ुर वेतन ेणी . ५०००- १५०८००० िद. ०४/१२/२००७ पासनु लागु कर यात आलेली आहे.
िद.१३/०६/२००७ रोजी,िवधी व याय िवभाग यांनी ी साईबाबा हॉि पटलचा आकृ तीबंध मंजरु
कर यात आला सदर आकृ तीबंधाम ये समाजसेवक या सवं गाचे तीन पदे (वेतन ेणी .५०००-१५०८०००) तसेच िद.०७/०८/२००९ चे सधु ारीत आकृ तीबंधात ी साईबाबा हॉि पटल साठी ०३ व ी साईनाथ
णालयासाठी ०१ पदे मंजरु कर यात आलेले आहे. याबाबतची व तुि थतीती खालील माणे.

अ.न.ं
१
२

हॉि पटलचे नाव
ी साईबाबा हॉि पटल
ी सारईनाथ णालय

मंजरु पदे
०३
०१

भरलेली पदे
०३
०

र त पदे
०
०१

िद.२५/०६/२००९ रोजीचे आदेशाने, सं थान कमचा-याना िद.०१/०१/२०१६ पासनु सहावा वेतन
आयोग लागु कर यात आला. यानसु ार समाज सेवक पदासाठी सधु ारीत वेतन ेणी ९३००-३४८०० ेड पे
४३०० लागु कर यात आलेली आहे.
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िद.०९/०७/२०१९ रोजीचे आदेशाने, सं थान कमचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागु कर यात
आला. यानसु ार समाज सेवक या पदाला सधु ारीत वेतन मॅ ीक –S-14-(38600-122800) लागु कर यात
आलेला आहेत.
त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०७/०८/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ६६२ नसु ार
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी मंजरु आकृ तीबंधातील ०२ र त पदावर ीमती जय ी ससे व सोनल नागपरु े
यांची समाजसेवक या पदी (९३३- ३४८०० ेड पे - ४२००) वर नेमणक
ु कर यात आलेली आहे.
ी साईबाबा सं थानचे आ थापने वरील िविवध सवं ग, यांची शै िणक पा ता िनयु ती, वेतन ेणी
व पदो नती इ. बाबात छाणनी क न िनयु तीचे व पदो नतीचे पा पिविनयम (सेवा वेश िनयम) शासनास
िद.२६/०६/२०१४ रोजी मा यतेकरीता पाठिव यात आले होते. तथापी यास मा यता िमळालेली नाही. सदर
सेवा वेश िनयमाम ये सोशल वकर पदाचा वेतन बॅ ड . ९३०० - ३४८०० ेड वेतन . ४२००
दशिव यात आलेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०७/०८/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय .६६२ नसु ार अनु मे, ीमती
जय ी साहेबराव ससे, व ीमती सोनल िभमराज नागपरु े यांची सोशल वकर या पदावर वेतन बॅ ड .९३००
-३४८०० ेड वेतन .४२०० म ये नेमणक
ु कर यात आली. व िद. ०५/०७/२०१२ या आदेशा वये यांना
सं थान सेवेत कायम कर यात आले.
ी साईबाबा सं थानचे िविनयम (सेवा वेश िनयम) शासनास मा यते करीता पाठिव यात आले होते.
तथापी यास मा यता िमळालेली नाही. सदर सेवा वेश िनयमाम ये सोशल वकर पदाचा वेतन बॅ ड
.९३००-३४८०० ेड वेतन .४२०० दशिव यात आलेला आहे.
िद.०९/०७/२०१९ रोजीचे आदेशाने ी साईबाबा सं थान कमचा-यांना सातवा वेतन आयोग लागु
कर यात आलेला आहे. यानसु ार ीमती शोभा गेणु गाडेकर सोशल वकर, यांना िव मान वेतन बॅ ड .९३००३४८०० ेड वेतन .४३०० सात या वेतन आयोगा म ये सधु ारीत वेतन मॅ ीक –S-14-(38600-122800)
म ये वेतन िनि ती क न यानसु ार वेतन दे यात येत आहे. आिण ीमती सोनल िभमराज नागपरु े व जय ी
साहेबराव ससे सोशल वकर, यांना िव मान वेतन बॅ ड . ९३०० - ३४८०० ेड वेतन . ४२०० सात या
वेतन आयोगा म ये सधु ारीत वेतन मॅ ीक S-13-(35400- 112400) म ये वेतन दे यात येत आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- महारा नागरी सेवा(सधु ारीत वेतन) िनयम २००९ मधील सावजनीक आरो य
िवभागाम ये सोशल वकर या पदा या वेतन ेणी .५०००-८००० ला सहावा वेतन आयोगाम ये सधु ारीत
वेतन बॅ ड .९३००-३४८०० ेड वेतन .४३०० आहे. सोशल वकर पदावर काम करणा-या कमचा-या या
वेतन ेणीतील तफावरत दरु करणेसाठी ीमती नागपरु े व ससे समक पदावरील ीमती शोभा गाडेकर याचं े
माणे यांचे िनयु तीचे िदनाक
ं ापासनु ६ वेतन आयोगानसु ार वेतन बॅ ड .९३००-३४८०० ेड वेतन .४३००
लागु करावा लागेल. यानसु ार वेतनिनि ती क न फरक अदा करावा लागेल. साधारणतः फरकाची तये् क
र कम .३,३०,०००/- पयत होईल.
उपरो त माणे ताव िनणया तव मा. तदथ सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .२३२ सदरचा िवषय थगीत ठे व यात आला.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानतं र आजचे तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेम ये आय या वेळी खालील िवषयावं र िनणय घे यात
आले.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
िदनाक
ं ०४.०३.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू
कायम करणे.
िनणय .२३३ िदनाक
ं ०४.०३.२०२० रोजी िशड येथे झाले या मा.तदथ (Ad-hoc) 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
वाचून कायम कर यात आले.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
सपं ुण जगात थैमान घातले या (को हीड-१९) कोरोना बािधतां या मदतीकरीता ‘मु यमं ी सहायता
िनधी’ साठी अथसहा य देणेबाबत या तावास मा यता िमळणेबाबत.
ताव(को हीड-१९) कोरोना, या अ यतं गंभीर साथी या रोगाचे सावट सपं णू जगावर पसरले आहे. भारतातही या
आजाराचे ण आढळून आलेले आहेत. WHO ने हा रोग Pandemic हणनू घोिषत के ला आहे. ीमतं
देशांनीही या आजारापढु े हात टेकले आहेत. आप या देशाची लोकसं या १३७ कोट या दर यान आहे. भारतात
आपण या आजारा या दसु -या टेज मधनू जात आहोत. भारतातील महारा रा यात या आजाराची सवात जा त
झळ िदसनू येत आहे व जवळ जवळ ९७ ण आढळ याचे वृ , वृ वािह यांवरील बातमीवृ ातून पढु े आले
आहे. अजनू ही या आजाराची या ती वाढत आहे.
महारा शासनाने या आजाराचा मक
ु ाबला कर यासाठी सपू ण रा यभर उपाययोजना सु के ली आहे.
महारा ातील जनतेवर मोठी आप ती आली आहे. यातनू मोठया माणात िजवीत हानी हो याची श यता
नाकारता येत नाही. या आजारातून महारा ाला बाहेर काढणे ही काळाची गरज आहे.
कोरोना या संशयीत णांची ओळख, तपासणी, तपासणीसाठी लागणारे क ट इ., णांना िवलगीकरण
क ात ठे वणे, वारंटाइन करणे इ यािद उपाययोजना करा या लागणार आहेत. ण व यांची देखभाल करणारे
डॉ टस, नसस व इतर वै क य कमचारी वग यांनाही मा क व सरु ीत ेस इ याद ची आव यकता भासणार
आहे. णांची वेळेवर तपासणी होणेसाठी तपासणी करणा-या लॅबची, िवलगीकरण क यांची सं या वाढवावी
लागणार आहे. या सव बाब वर मोठया माणावर खच होणार आहे. तसेच हॉ पीट स यांना मोठया माणात
हेिटंलेटसची गरज भासणार आहे.
ी साईबाबा सं थानने अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क याण करणाया िकंवा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त कायास चालना देईल." या तरतुदी वये देशात िकंवा
रा यात आले या येक आप ती या वेळी नेहमीच अथसहा य के लेले आहे. यामळ
ु े कोरोनासार या भयंकर
आप तीम ये या मानवक याणासाठी मु यमं ी सहा यता िनधीम ये .५१ कोटी (अ री र कम पये ए काव न
कोटी मा ) अथसहा य दे यास मा यता िमळावी, ही िवनतं ी.
िनणय .२३४ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा रा यातील कोरोना (को हीड-१९) बािधतां या मदतीकरीता
‘मु यमं ी सहायता िनधी’ महारा रा य यांचेकडे र कम .५१ कोटी जमा करणेस व याकामी
मा यतेसाठी मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ औरंगाबाद येथे िस हील ॲ लीकेशन दाखल कर यास
िद.२४.०३.२०२० रोजी चि य प दतीने मा यता दे यात आलेली आहे. आजचे सभेत याचे अवलोकन
कर यात येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा/ िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .१८० ते २३४ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर दपु ारी ०२.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/( ीमती िगता पी.बनकर)
सहा.धमादाय आयु ,
अहमदनगर.
वा रीत/(अ ण ड गरे,भा. .से.)
मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड .
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वा रीत/(िदलीप वामी)
अ पर महसल
ु िवभागीय आयु ,
नािशक
वा रीत/( ीकांत एल.आणेकर)
मुख िज हा व स यायािधश,
अहमदनगर.

