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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१३/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क १९.०९.२०१६
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा सोमवार िदनां क १९.०९.२०१६ रोजी सकाळी ११.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४/ २९८०/ २०१६, िदनां क १० स टबर, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सदस्यां ना कळिव यात आले होते. यानुसार सदरह सभा
सोमवार िदनां क १९.०९.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश
कािशनाथ हावरे यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,अ य
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
०७. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद य

०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०६. मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य

मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली. सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत
नसलेबाबत मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर- सद य, ी.मा.डॉ.राज राजाबली िसंग - सद य, मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य
यां नी दूर वनीव न तसेच, मा.डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं द-े सद या व मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी फॅ स प ा ारे
कळिवले होते. याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िनणय .६३८

०१

िदनां क २२.०८.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िदनां क २२.०८.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
ी साईनाथ णालयातील आय.सी.सी.यु. िवभागातील Adult Ventilator बायबॅक क न नवीन
मिशन खरे दीकामी ा कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील आय.सी.सी.यु. िवभागात अ यव थ ण दाखल झालेले असतात. यांचे
उपचारासाठी Ventilator ची आव यकता असते. स या आय.सी.सी.यु. िवभागात सन २००० या वषात
Siemens कं पनीचे एक व Drager कं पनीचे एक असे एकु ण दोन Ventilator मिशन आहेत. यापैक
Siemens कं पनीचे Ventilator हे वारं वार बं द पडते तसेच Siemens कं पनीने देखील याचे उ पादन बं द के लेले
आहे. यामुळे याचे पेअस पाटस बाजारात उपल ध होत नाहीत, यामुळे आय.सी.सी.यु. िवभागाने
िद.२९/०६/२०१३ रोजीचे मागणी प का वये एक नग निवन Ventilator मिशन मागणी के लेली आहे.
जु या Siemens कं पनीचे मिशनची िकं मत .७,४६,४५०/- इतक होती, स या सदर मिशनची घसारा
वजा जाता येणारी िकं मत .२५,०४६/- इतक आहे.
सदरह Ventilator खरे दीकामी M/s. Inter Medics, Mumbai यां चेकडू न अं दाजे खचासाठी
दरप क मागिव यात आले होते, यांचे दरप कानु सार निवन Ventilator मिशन खरे दीकामी अं दाजे र कम
.१२,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. याचा तपिशल खालील माणेSr. No.
1

Name of Item
Adult Ventilator

Qty. Rate Per in Rs.
1
1250000.00
Total Amt. in Rs.
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Total Amount in Rs.
1250000.00
1250000.00
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यानुसार िद.१२/०६/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .५२० अ वये Adult
Ventilator मिशन िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या पु णािकं त र कम
.१२,५०,०००/- (अ री . बारा लाख प नास हजार मा ) चे खचास व जु ने Adult Ventilator Machine
बायबॅक करणेस तसेच सदरचे खरे दीकामी मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणसे व
मा.खं डपीठाने सुचिवले माणे कायवाही कर यास मा यता िमळालेली आहे.
वरील ठरावास अनु स न िद.०३/०७/२०१४ रोजीचे प ा वये िवधी िवभागास Adult Ventilator
Machine खरे दीकामी मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणक
े ामी कळिव यात आलेले होते.
यानुसार िस हील अज .६८४६ िद.१७/०७/२०१५ अ वये सदरचे खरे दीस खं डपीठाची मा यता िमळालेली
आहे.
मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार व मा.उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाचे
आदेशानु सार सदरचे खरे दीकामी दैिनक दबं ग दुिनया– मुं बई, पु यनगरी– नािशक, सामना- पुणे , सामना–
औरं गाबाद, सं यानं द– मुं बई या वतमान प ात जािहरात दे यात येऊन िनिवदा िव ची मुदत िद.१२/०१/२०१६
ते २७/०१/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.३०/०१/२०१६ अखेर
ठे व यात आली होती. यानुसार एकू ण ०४ िनिवदा ा त झाले या आहेत. याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
29/01/2016
2
M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai 29/01/2016
3
M/s. Excel Corporation, Nashik
29/01/2016
4
M/s. Aditi Enterprises, Nashik
30/01/2016
वरील माणे खरे दीकामी वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झालेली ०४ तां ि क
िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे उघड यात आले या असून तां ि क बाब चा तुलना मक
त ता तयार कर यात आलेला असून यावर सं बं िधत वापर करणा-या डॉ टरां ची िशफारस घे यात आलेली असून
यांनी मिशनचा Demo िमळणेबाबतची िशफारस के लेली आहे. परं तु वरील ा त िनिवदाधारकां पैक M/s.
Excel Corporation, Nashik यां नी मिशनचा Online Technical Complinace िदलेला नाही, यामुळे
यांची िनिवदा अपा होत आहे.
उपरो त माणे पा असले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती
सभेपढु े उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
११,८०,०००/१ M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai
२ M/s. Austin Health Care, Pune
१४,२०,०००/३ M/s. Aditi Enterprises, Nashik
११,८७,६६३/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील आय.सी.सी.यु. िवभागातील Adult
Ventilator मिशन बायबॅक क न नवीन मिशन खरे दीकामी M/s. Maquet Medical India Pvt.
Ltd., Mumbai यां चे .११,८०,०००/- मा िन नतम दर ा झालेले आहेत. M/s. Maquet
Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यां नी िदले या दराम ये आणखी सवलत िमळणेकरीता यां ना
पु ढील थािनक उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा णालयातील CRU- I िवभागासाठी Single Chamber Temporary Pacemaker
खरे दीकामी ा कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील CRU I िवभागाने िद.०५/०५/२०१४ रोजीचे मागणीप ा वये (औषध
भां डार िवभाग ा त िद.०४/०६/२०१४) तीन नग Single Chamber Temporary Pacemaker ची मागणी
के लेली आहे. स या यांचेकडे २ नग Single Chamber Temporary Pacemaker Set आहे. सदर
Pacemaker सन २००९ म ये खरे दी के लेले आहे. परं तु सदर वॉडम ये सवच २० खाटां वर ण दाखल असतात.
तसेच Emergency Condition म ये कधी-कधी उपल ध पेसमेकर दुस-या पेशं टला लावलेले अस यामुळे
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एखादे पेशं टला पेसमेकर लावणे गरजेचे अस यास तो उपल ध नसतो. स या CRU I या िवभागात २० बेडची
सं या असुन दोन Pacemaker आहेत. यामुळे CRU I िवभागाने ०३ नग Single Chamber Temporary
Pacemaker ची मागणी के लेली आहे.
सदरचे खरे दीकामी M/s. Seva Medical Equipment Pvt. Ltd., Pune यां चेकडू न अं दाजे
खचासाठी दरप काची ई-मेल ारे मागणी कर यात आली होती. यांनी िद.०४/०८/२०१४ चे ई-मेल प ा वये १
नग Single Chamber Temporary Pacemaker क रता ित नग १,०५,०००/- इतका खच कळिवलेला
आहे. ते हा उपरो त ३ नगां साठी अं दाजे र कम .३,१५,०००/- इतका खच अपेि त आहे, याचा तपशील
खालील माणेSr.
Particulars
Qty. App. Rate Total Amt.
No.
per in Rs.
in Rs.
01. SINGAL CHAMBER TEMPORARY PACEMAKER 03 1,05,000.00 3,15,000.00
Total Amt in Rs. 3,15,000.00
िद.25/09/2014 िनणय .868 अ वये मा.ि सद य सिमती सभेत ०३ नग Single Chamber
Temporary Pacemaker िविहत प तीने िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .३,१५,०००/चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात आपला वाताहर मुं बई,
पुढारी– पुणे , िद य मराठी- नािशक, जयिहंद मा क क यूिनके शन– अहमदाबाद, िहतवाद– नागपूर या वतमान
प ात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती .
तसेच एकू ण १०४ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची
मुदत िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न ०१ िनिवदा ा झालेली आहे, याचा तपिशल
खालील माणे–
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
19/02/2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झालेली असुन खरे दीकामी कमीत-कमी तीन
िनिवदा आव यक अस यामुळे पु हा सदरचे खरे दीकामी िद.२३/०३/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा
वतमान प ात जािहरात देऊन फे र ई- िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. यानु सार िनिवदा िव चा कालावधी
िद.०५/१०/२०१५ ते २४/१०/२०१५ अखेर ठे व यात आला होता, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.२६/१०/२०१५ अखेर ठे व यात आलेली होती. यास अनु स न एकच िनिवदा ा झालेली आहे.
याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
26/10/2015
उपरो त माणे खरे दीकामी दुस-यां दा फे र ई िनिवदेस अनु स न देखील एकच िनिवदा ा त झा यामुळे
िद.२४/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये सदरचे खरे दीकामी पु हा दैिनक सामना– औरं गाबाद, गावकरी–
नािशक या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व िनिवदा
दे यात आली होती. यानु सार िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली
होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न
०१ िनिवदा ा झाले या आहेत, याचा तपिशल खालील माणे Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
08 /03/2016
वरील माणे खरे दीकामी ितस-यां दा वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनुस न ा त झालेली ०१
तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आलेली असून तां ि क बाब चा
त ता तयार कर यात आलेला असून यावर सं बं िधत वापर करणा-या डॉ टरां ची िशफारस घे यात आलेली आहे.
तरी उपरो माणे ०१ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे सभेपढु े संबं धीत िनिवदा धारकां चे
सम उघडू न िमळ यास मा यता असावी ही िवनं ती.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CRU I िवभागासाठी Single
Chamber Temporary Pacemaker खरे दीकामी ितस या वेळेस ई-िनिवदा ि या राबिवणेत
आलेली होती. परं तु ितनही वेळेस M/s. Austin Health Care, Pune यां ची एकच िनिवदा ा
झालेली अस यामु ळे सदरह िनिवदा ि या र करणेत येऊन, याकामी न याने ई-िनिवदा
मागिवणेसाठी देशपातळीवरील िविवध वतमानप ाम ये फेरजािहरात िस द करणेत यावी, अशी या
उपसिमतीने िशफारस के लेली होती. परं तु Single Chamber Temporary Pacemaker खरे दीकामी
देशपाळीवरील वतमानप ाम ये जािहरात िस द करावयाची झा यास यास जा त माणात खच
येईल, याकरीता सदरह खरे दीकामी िविवध कं प यां ना दर देणेसाठी आवाहन करणेत यावे अथवा देणगी
व पात ि वकारणेसाठी सं केत थळावर िस दी दे यात यावी, असे ठरले. (कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साईभ ां ना पु तके / फोटो देणेसाठी नॉनवू ल िपश या तयार क न घेणेकामी ा झाले या तां ीक
व ई-िनिवदा उघडू न पा िनिवदाधारकां चा त ा तयार करणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. ठ. म ये
खालील तरतुद आहे . " ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या
उपयु त मािहतीचा चार- सार करील आिण सािह य थं ालय चालवील व याचा िव तार करील"
तावः- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२४.०६.२०१५ िनणय . १६२ अ वये ी साईभ तांना
पु तके / फोटो देणसे ाठी नॉनवू ल िपश या तयार करणेकामी पये. ३,५०,०००/- िपशवीधारकां कडू न दरप के
मागिवणेस मा यता िमळालेली आहे.
काशने िवभाग िद. १५.१२.२०१५ चा मं जरू तावानुसार नॉनवू ल िपशवी तयार करणेकामी खालील
तपिशला माणे जािहरात देऊन ई िनिवदा मागिव यात आलेले आहे.
१)

िद. २१.०१.२०१६ ते िद. ३०.०१.२०१६ अखेर ०१िनिवदा ा त झा याने फे र ई िनिवदा मागिवणेकामी
मा यता घे यात आलेली आहे. ( काशने मं जू र ताव िद. १५.१२.२०१५)
२) िद. १०.०३.२०१६ ते िद. १९.०३.२१६ अखेर ०१िनिवदा ा त झा याने फे र ई िनिवदा मागिवणेकामी
मा यता घे यात आलेली आहे. ( काशने मं जू र ताव िद. १५.०२.२०१६)
३) िद. ०९.०४.२०१६ ते िद. १६.०४.२१६ अखेर ०१ िनिवदा ा त झाली होती.
ा त ०१ िनिवदा तां ि क व दरप के मा. उपसिमतीचे सभा िद. १३.०५.२०१६ रोजी उघड यात येऊन . ५.८५/- दर
देऊ के याने िनणय . ३०७ नु सार ी साईभ तांना पु तके /फोटो देणेसाठी नॉनवूल िपश या तयार क न घेणेकामी ा त
झालेले दर .५.८५/- अं दाजीत खचापे ा खु पच जा त अस यामु ळे सदरहकामी जािहरात दे यात येऊन फे र ई- िनिवदा
मािगव यात या यात असा िनणय झालेला आहे.
४) सदर िनणयास अधीन राहन िद. २०.०६.२०१६ ते १०.०७.२०१६ अखेर फे र ई िनिवदा मागिव यात आलेली
आहे. यास ०४ िनिवदाकार यां नी िनिवदा भरलेली असू न यांचा तपिशल खालील माणे. ( काशने मं जू र
ताव िद.१८.०५.२०१६)
अं.नं.
िसलबं द दरप कां चा तपिशल
आवक .
०१ िशवम एं टर ायजेस, नािशक
६३८२/ िद. १२.०७.२०१६
०२
लािसक टेशनरी कं पनी, मुं बई
६५१०/ िद. १३.०७.२०१६
०३ िम ल टेशनरी& ि ं टस, मुं बई
६५११/ िद. १३.०७.२०१६
०४ सु या टेशनरी& झेरॉ स, मुं बई
६५१२/ िद. १३.०७.२०१६
िवभागाची मागणीः- ी साईभ तांना पु तके / फोटो देणेसाठी नॉनवूल िपश या तयार क न घेणेकामी तां ि क
िनिवदां चे िसलबं द पाक टे व ई िनिवदा (Technical Bid) उघडू न पा िनिवदाधारकां चा त ता तयार करणेकामी सदर
िवषय उपसिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईभ ां ना पु तके / फोटो देणेसाठी आव यक असले या
नॉनवू ल िपश या खरे दीकामी यापुव उघडणेत आले या िनिवदां म ये खु पच जा त दर ा झालेले
होते . तसेच या िपश या सं थान काशने खेरदी करणा या साईभ ां ना िवनामु य पु रवावया या आहेत,
यामु ळे काशने िवभागासाठी व इतर ही वापरणेसाठी सदरह नॉनवू ल िपश या देणगी व पात
िमळा यास ि वकारणेत या यात. यासाठी सं थानचे अिधकृ त सं के थळावर िस दी दे यात यावी व
या िपश यां वर देणगीदार साईभ ां या यवसायाची जािहरात छापणेसाठी परवानगी दे यात यावी,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०१

ाफ क
इं ा कचर
ा.िल.
औरं गाबाद

०२
०३

०४

लोटेक फायर
इंिज.पु णे
टारटेक
इंिज.मुं बई

ओम साई
िस हील
कॉ टर
पनवेल

Licenced agency from
director Maharashtra
services act 2006 &
rule 2009

Pan card

िनिवदा
धारकां चे नाव

Service tax
certificate

अ.
नं

Technical
form 1 to 8

फायर िवभागाकरीता फायर स लागार (क स टं ट) नेमणू क करणेकामी ा तां ि क िनिवदाधारकां चे
कमिशयल बीड उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द - १७ (२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता
व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व पशासन कर या या योजनां साठी आव यक
असतील अशा सव गो टी करील, असे नमूद आहे .
तािवक- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड मं िदर व प रसराचे ऑडीटमधील टु ीचे
िनवारण करणेकामी फायर िवभागाकरीता फायर स लागार (कं स टंट) नेमणुक करणेकामी मा. य.सिमतीचे
िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.२४ व िनणय मां क २४ नु सार ई-िनिवदा ि या राबिवणेत
आलेली आहे.यापु व दोन वेळेस ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती परं तु सदर ई-िनिवदा िकयेम ये
कमीत कमी तीन िनिवदाधारकां नी िनिवदा भरलेली नस यामुळे ितस-यां दा ई-िनिवदा ि या राबिव यात
आलेली आहे. सदर ि ये माफत मागिवणेत आले या ऑनलाईन/ ा त िलफा यातील तां ि क बाबीची
पडताळणी करणेकामी िद.१४.०७.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० सं थानचे अितथीगृह येथील सभागृहात
मा. .अ.सो, लेखाशाखा िवभागाचे कमचारी, फायर िवभागाचे ी गं गावणे सो, ई.डी.पी. िवभाग तसेच
वनी ेपण िवभागाचे यां चे उपि थतीत खालील िनिवदाधारं काचे मागिवले या तां ि क बाबीची तपासणी
सं थानचे लेखाशाखा िवभागामाफत करणेत आली आहे. सदर स लागार नेमणुक करणेकामी खालील माणे
िनिवदा ा त झाले या आहेत याचा सिव तर तपिशल खािलल माणे आहे.
Tender fee
dd 10,000/-

०४

Remark

A

B

C

D

E




सदरचे लायस सची मुदत
िद.०८.०५.२०१६ पयत
आहे.परं तु सदर िनिवदा
धारकाने महारा रा य
अि नशमन मुं बई यां चेकडे
RENEWAL
करीता
पाठिवलेबाबत प
कॅ न
के लेल आहे.
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सदर िनिवदाधारकाने हॉडकॉफ दारे
सव कागदप ाची पुतता के लेली
आहे परं तु ऑनलाईन िनिवदा न
भर यामुळे सदरची िनिवदा अपा
ठरिव यात आलेली आहे. अपा
सदर िनिवदाधारकाने कागदप ाची
पुतता के लेली नाही तसेच हाड
कॉफ ा त नस यामुळे सदरची
िनिवदा अपा ठरव यात आलेली
आहे.अपा
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मागणी– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड मं िदर व प रसराचे ऑडीटमधील टु ीचे
िनवारण करणेकामी फायर िवभागाकरीता फायर स लागार (कं स टंट ) नेमणुक करणेकामी उपरो त िनिवदा
ा त झालेल्या आहेत यापैक अ.नं. ०३ यां नी ऑनलाईन िनिवदा भरलेली नाही. तसेच व अ.नं०४ यां ची
हाडकॉफ ा त नस यामुळे दोनही िनिवदा अपा होत असून उवरीत ०२ पा ई-िनिवदाधारकां चे दरप के उघडू न
युनतम दरधारकास स लागार हणुन नेमणुक करता येईल.
िवभागाचा स्प ट अिभ ायः- सं थान माफत िस द के ले या ऑनलाईन िनिवदेम ये उपरो त
A,B,C,D व E बाब ची मागणी करणेत आलेली होती. परं तु टे नीकल बीड म ये अ.नं.०३ यां नी ऑनलाईन
िनिवदा भरलेली नस यामुळे व अ.नं.०४ यां ची कागदप ां ची पुतता के लेली नस यामुळे यांची ई-िनिवदा
कमिशअल बीड साठी अपा होणेस तसेच पा अ.नं.०१ व ०२ िनिवदाधारकां या ा त कमिशयल िनिवदा
उघडणेस मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, फायर िवभागाकरीता फायर स लागार (क स टं ट) नेमणू क
करणेकामी फ दोनच ई-िनिवदा ा झा यामु ळे सदरह िनिवदा िकया र करणेत येऊन, याकामी
न याने ई-िनिवदा मागिवणेसाठी िव तृ त माणात फेरजािहरात दे यात येऊन नामां िकत फायर
स लागाराची नेमणू क करणेत यावी, जे णेक न नवीन तािवत दशनलाईन साठीही यां ची सेवा
उपयोगात येईल, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
साईटे क क पाचे System Audit या क पातं गत अकाऊं ट िवभागात काया वीत कर यात
आले या ईआरपी काय णाली Migration Audit करणेकामी पा िनिवदाधारकां या यावसाियक
िनवीदा उघडू न यातील यु नतम दरधारक िनिवदाधारकास कायादेश देणेबाबत.
यव थापन सिमतीचा ठराव . : ८३५/ िद. १९/११/२०११
ा तािवक : साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाल चे System Audit
व लेखाशाखा िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit करणेकामी सं थानचे
िचलीत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या राबवून युनतम दरधारकास कायादेश दे या या व याकामी येणा-या
अं दाजे र कम पये ६,००,०००/- मा खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं . २३४ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.
िवषयां क त करणी ई-िनिवदा महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या अिधकृ त
संके थळावर िस कर यात आलेली आहे. िनिवदेत िदले या वेळाप का माणे, िद. २५/०७/२०१६ रोजी
उपरो त सं दभ ं . ३ चे प रप का वये अितथीगृहातील सभागृहाम ये ई-िनिवदेअं तगत ा त झाले या तां ि क
िनिवदा उघडणेकामी बैठक आयोजीत कर यात आलेली होती. सदर बैठक स शासक य अिधकारी,
लेखाशाखेचे ितनीधी, आयटी िवभाग व ी.रितश तावडे CISA (Certified Information System
Auditor) हे उपि थत होते. ई-िनिवदेअतं गत पुढील ५ िनिवदाधारकांनी यां या िनिवदा अपलोड के ले या
आहेत.
१.
K.K. Chanani & Associates, Kolkata
२.
Suma Soft Pvt.Ltd., Pune
३.
AAA Technologies Private Ltd., Mumbai
४.
R S P H & Associates, Nashik
५.
Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore
उपरो तपैक Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore या िनिवदाधारकाची तां ि क
िनिवदेची िलखीत त (हाड कॉपी) िद. २५/०७/२०१६ रोजी इनवड नं. ७४३२ अ वये, िद. २६/०७/२०१६ रोजी
इकडील िवभागास ा त झालेली आहे. तां ि क िनिवदेची िलिखत त बं द पाक टाम ये जमा कर याची अं ितम
िद. २३/०७/२०१६ िह होती, सबब िद. २३/०७/२०१६ अखेर ा त झाले या उपरो त अ. ं . १ ते ४ या
तां ि क िनिवदा वेळाप कानुसार िद. २५/०७/२०१६ रोजी उपरो त अिधका-यां या उपि थतीत उघड यात
आले या आहेत. तसेच Digital Age Strategies Pvt. Ltd. Bangalore यां नी यांची ई-िनिवदा वेळेत
अपलोड के लेली अस याने, ई-िनिवदा ि येत अिधक िनिवदाधारकां चा समावेश के यास िनकोप पधा होईल
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या टीने मा. शासक य अिधकारी, ी औटी सो. यां चे परवानगीने यांचेसमोर Digital Age Strategies Pvt.
Ltd. Bangalore यां ची तां ि क िद. २८/०७/२०१६ रोजी उघड यात आलेली आहे.
उपरो त माणे उघड यात आले या तां ि क िनिवदां चा तपशील पु ढील माणे आहे.
Sr.
No.

Bidder’s Name

01.

K.K. Chanani & Associates,
Kolkata
Suma Soft Pvt. Ltd., Pune
AAA Technologies Private
Ltd., Mumbai
R S P H & Associates
Digital Age Strategies
Pvt.Ltd., Bangalore

02.
03.
04.
05.

Ann.–A
(6.1 & 6.2)

DD
(20,000/& 500/-)

Experience &
Customer
List

It
Returns

Audited
Balance
Sheet

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

उपरो त ई-िनिवदेतील सव मािहती तपासली असता, अ. ं . ०४, R S P H & Associates यां नी
यांचेकडे सदरकामी उपल ध करावया या तां ि क मनु यबळाचा प ट उ लेख के लेला नाही.
मागणी: उपरो त नमूद के ले माणे Information System Audit of Applications and
Migration Audit of ERP implemented under SaiTech Project साठी पा िनिवदाधारक/
पुरवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडू न यातील युनतम
दरधारक िनिवदाधारकास कायादेश देणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, असी न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान: आिथक, तां ि क.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो त नमूद के ले माणे Information System Audit of
Applications and Migration Audit of ERP implemented under SaiTech Project साठी पा
िनिवदाधारक/ पुरवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडू न यातील
युनतम दरधारक िनिवदाधारकास कायादेश देणसे मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पाचे System Audit या क पातं गत अकाऊं ट
िवभागात काया वीत कर यात आले या ईआरपी काय णाली Migration Audit करणेकामी पा
िनिवदाधारकां या यावसाियक िनवीदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेस मा यता
दे यात आली व या उघडणेत आले या यावसाियक िनिवदां मधील मु ळ दरां चा तु लना मक त ा तयार
करणेत येऊन, तो पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच या सभेम ये आय.टी.
िवभागाचे तां ि क स लागार ी.रितश तावडे, मुं बई व ी.िवजय नायडू, कोपरगाव यां नाही आमं ि त
करणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
आरो य िवभागाकरीता हॅ डवॉश (िल वीडसोप) खरे दीकामी ा दरप के उघडणेबाबत.
आरो य िवभागातील सफाई कमचा-यासाठी ेस चिजं ग मम ये लॉकस, खोबरे लतेल व हॅ डवॉश खरे दी करणेस
व याकामी येणा या र कम .६,५९,६००/- (अ री . सहा लाख एकोणसाठ हजार सहाशे) मा चे खचास
मा.ि सद य सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ३४९ नुसार मा यता िमळालेली होती.
यापैक लॉकस खरे दीकामी र कम पये ३,०६,९००/- मा चा पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे. तसेच
पॅराशुट खोबरे लतेल खरे दीकामी र कम पये ६३,८४०/- मा चा पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे. उवरीत
र कम . २,८८,८६०/- िश लक आहे. हॅ डवॉशचे खरे दीसाठी र कम .७२,०००/- ची तरतूद के लेली आहे .
आरो य िवभागाकरीता आव यक हॅ डवॉश (िल वीडसोप) खरे दीकामी िद.१८.०६.२०१६ रोजीचे
मं जरू िटपणीअ वये इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी-आरो य/१९११/२०१६ िद.१९.०७.२०१६ नुसार ितसयां दा िद.०४.०८.२०१६ पयत फे र कोटेशन मागणी कर यात आलेले होते. तसेच सं थानचे संकेत थळावरही
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सदरचे कोटेशन मागणी फॉम िस द कर यात आलेले होते.
पािकटे ा त झालेली आहेत. यांचा तपिशल खालील माणे–
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
१.
मे.बाफना जनरल टोअस, िशड
२.
मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
३.
मे.साई ॉड टस्, कोपरगाव
४.
मे.युिनयन े ड ग, नािशक

यास अनुस न मुदतीअखेर ०४ दरप कां ची बं द
आवक नं बर/िदनां क
७२९७/२३.०७.२०१६
७६५६/२८.०७.२०१६
७६५७/२८.०७.२०१६
७७९४/०१.०८.२०१६

पािकट
बं द पािकट
बं द पािकट
बं द पािकट
बं द पािकट

आरो य िवभागाकरीता हॅ डवॉश (िल वीडसोप) खरे दीकामी उपरो माणे ा त झालेली दरप के
आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं. दरप कधारकाचे नाव
दरप कामधील मुळ दर ( ती ८००
िमली पाऊच) हॅटसह .
१४३/१
मे.बाफना जनरल टोअस, िशड
२
मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
१५६/३
मे.साई ॉड टस्, कोपरगाव
१६०/४
मे.युिनयन े ड ग, नािशक
१७३/यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागाकरीता हॅ डवॉश (िल वीडसोप) खरे दी
करणेकामी मे.बाफना जनरल टोअस, िशड यां चे ती ८०० िमली पाऊचसाठी हॅटसह .१४३/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
सं थानचे िविवध िवभागां ना झेरॉ स पेपर रम खरे दीकामी ा ई-िनिवदेचे Commercial Bid
उघडणेबाबत.
सं थानचे िविवध िवभागां ना झेरॉ स पेपर रम खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर
िद.११.०७.२०१६ ते िद.२०.०७.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती. तां ीक
िनिवदा (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी िद.२१.०७.२०१६ ते िद.२२.०७.२०१६ असा ठे व यात
आलेला होता. िनिवदा जािहरातीम ये तां ि क िनिवदा उघडणेची तारीख िद.२३.०७.२०१६ अशी नमुद कर यात
आलेली होती.
तथािप झेरॉ स पेपर रम खरे दीसाठी मुदतीअं ती िद.२०.०७.२०१६ अखेर सायं काळी ५ वाजेपयत फ त
एकच ई-िनिवदा ा त झालेली होती. शासनाचे कायालयीन खरे दीसाठीचे कायप दतीचे िनयमावलीमधील
िनयम .४.४.३.१ मधील तरतुदीनु सार थम एक आठवडयाची हणजेच िद.२८.०७.२०१६ पयत मा.
शासक य अिधकारी यां चे पुव मा यतेने ऑनलाईन मुदतवाढ दे यात आलेली होती. िद. २८.०७.२०१६ रोजी
िनिवदेची ऑनलाईन मुदत सं प यानं तर सदर खरे दीसाठी िकती िनिवदा ा त झा या याबाबत यु.इ.डी.पी.मॅनेजर
ी साईबाबा हॉि पटल यां चेकडू न मािहती घेतली असता, यांनी याकामी चार िनिवदा ा त झा याचे सां िगतले.
सदर मुदतवाढ देताना तां ि क िनिवदा उघडणेची तारीख िदनां क ०१.०८.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा.
िदलेली होती.
सदर ा त चार ई-िनिवदां चे Technical Bid िदनां क ०१.०८.२०१६ रोजी दुपारी ४.०० वाजता
उघड यात आलेले आहेत. याम ये खालील माणे चार िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झाले या आहेत.
१.
मे. लािसक टेशनस कं पनी, मुं बई
२.
मे.सुया टे शनरी अॅ ं ड झेरॉ स, मुं बई
३.
मे.ॲ पायर टे नोबीड, पुणे
४.
मे.िवजय इलेि क स, औरं गाबाद/राजेश मं डप डेकोरे टस, औरं गाबाद.
वरील पैक अ. .१ ते ३ िनिवदा पा ठर या आहेत तर अ. ं .४ ची िनिवदा अपा ठरली आहे.
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झेरॉ स पेपर रीम खरे दीकामी वरील माणे अ. . १ ते ३ या तां ीक टया पा ठरले या ई-िनिवदेतील
िनिवदाधारकां चे Commercial Bid आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
िनिवदेमधील एकि त दर .
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
१००० रम (Foolscape) २५००० रम (A4 size)
१
मे. लािसक टेशनस कं पनी, मुं बई
२,३५,०००/४,६०,०००/२
मे.सुया टे शनरी अॅ ं ड झेरॉ स, मुं बई
२,५०,०००/४,८७,५००/२,१४,७००/४,५८,७५०/३
मे.ॲ पायर टे नोबीड, पुणे
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागां या झेरॉ स कामासाठी आव यक
असलेले फु ल के प व A4 साईजचे झेरॉ स पेपर रम खरे दीकामी मे.ॲ पायर टे नोबीड, पु णे यां चे
उपरो तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता िब क टे खरे दीकामी ऑनलाईन ा झाले या ई-िनिवदेचे
कमिशयल बीड उघडणेबाबत.
सं थानचे २०१६-१७ चे िकराणामाल व अनु शं गीक सािह य खरे दी या ि येम ये चहा पावडर,
कॉफ , िबि कटेचा समावेश होता तथापी चहा पावडरसाठी दोन, कॉफ व िबि कटासाठी एक िनिवदाधारकाने
ितसाद िदला होता व तोही अपा ठरला होता. एक ीत िनिवदा अस यामुळे सदर आयटमसाठी मुदतवाढ देता
आली नाही, यामुळे फे र िनिवदा कर याचे ठरले होते.
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता चहा पावडर, कॉफ व िबि कटे खरे दीकामी महारा शासनाचे
अिधकृ त संकेत थळावर िद.२३.०६.२०१६ ते िद.०५.०७.२०१६ या कालावधीत दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा
ि या राबिवणेत आलेली होती. तसेच तां ीक िनिवदा व नमुने (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी
िद.०६.०७.२०१६ ते िद.०७.०७.२०१६ असा ठे व यात आलेला होता. िनिवदा जािहरातीम ये तां ि क िनिवदा
उघडणेची तारीख िद.०८.०७.२०१६ अशी नमुद कर यात आलेली होती.
सदर ई िनिवदेम ये चहा पावडर व कॉफ साठी एक BOQ व् िबि कटांसाठी एक BOQ असे दोन
BOQ कर यात आले होते. यास अनुस नमुदती अं ती िद.५.०७.२०१६ अखेर सायं काळी ५ वाजेपयत चहा
पावडर व कॉफ साठी ४ व िबि कटासाठी २ ई-िनिवदा ा त झाले या हो या.
िब क टासाठी २ ई-िनिवदा ा त झा यामु ळ,े यास मा. शासक य अिधकारी यां चे पूव मा यतेने पु हा
७ िदवसां ची हणजेच िद.१२/७/२०१६ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली होती. तसेच चहा पावडर व कॉफ साठी
४ ई-िनिवदा ा त झा यामुळे , या ई िनिवदेबाबतची पुढील कायवाही वतं ताव क न पू ण वा या मागावर
आहे.
िकराणा माल व अनुषं िगक सािह य खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर के लेले
Circulatory Agenda ारे सादर के लेले तावावर िद.१०/६/२०१६ रोजी झालेले िनणयानुसार १
मिह यासाठी आव यक असणारी िब क टे मागील िनिवदाधारकाकडू न खरे दी कर यासाठी पुरवठा आदेश दे यात
आलेला होता. या खरे दीतील बरीचशी िब क टे खरे दी कर यात आलेली आहेत.
वरील माणे िबि कटासाठीचे टडरसाठी एक आठवडयाची मुदतवाढ हणजेच िद.१२.०७.२०१६ पयत
देऊनही याकामी दोनच िनिवदा ा त झा या हो या. मागील अनु भव िवचारात घेता िब क टासाठी िनिवदा
भर यासाठी जा त िनिवदाधारक इ छु क नसतात.
थम एकि त िनिवदा, दुस-यां दा फे रिनिवदा व ितस-यां दा ७ िदवसां ची मुदतवाढ िद यामुळे याकामी
आले या दोन ई-िनिवदां या तां ि क िनिवदा िद.२५.०७.२०१६ रोजी उघड यात आ या आहेत. याम ये खालील
दो हीही िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरलेले आहेत.
१.
मे.इंिडया से स काप रे शन, पुणे
२.
अ वाल एज सीज, राहाता.
तरी उपरो त ा त दोन ई-िनिवदां चे Commercial Bid उघडणेकामी सदरचा ताव मा.खरे दी
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता आव यक असलेली िब क टे
खरे दीकामी दोनच िनिवदा पा अस यामु ळे सदरह िनिवदा ि या र करणेत येऊन, याकामी न याने
ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी. तसेच पतं जली िनिमत िब क टे ही बाजाराम ये कमी भावात िमळत
आहेत, यांनाही ई-िनिवदा ि येम ये भाग घेणेबाबत कळिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
पाणी पु रवठा िवभागाकरीता आव यक लं ब ग सािह य खरे दीकामी ऑनलाईन ा Commercial
Bid उघडणेबाबत.
पाणी पुरवठा िवभागास सं था नचे मौजे िनमगाव को-हाळे गट नं.१८२ पैक चे े ातील िविहर व गट
नं.२३५ पैक चे े ातील िविहर ते कनकु री साठवण तलावापयत टाकावया या पाईपलाईनसाठी आव यक
सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम .६,४४,९६०/- (अ री . सहा लाख चौरे चाळीस हजार
नऊशे साठ) मा चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १५ नु सार
मा यता िमळालेली आहे.
यातील अ.नं.१ वगळता उवरीत र कम .५,४६,९६०/- (अ री . पाच लाख शेहचे ाळीस नऊशे
साठ) मा चे सािह य खरे दीकामी जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जािहरात िस द क न महारा शासनाचे
संकेत थळावर िद.०१.०६.२०१५ ते िद.१५.०६.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली
होती. याकामी मुदतीत दोनच िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झा याने शासनाचे कायालयीन खरे दीसाठीचे
कायप दतीचे िनयमावलीमधील िनयम .४.४.३.१ नुसार “तीन िकं वा यापे ा जा त िनिवदाधारकां या िनिवदा
ा त झा या अस यास तां ि क िनिवदा उघडता येतील, तीनपे ा कमी िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झाले या
अस यास व खरे दी र कम पये दहा लाखापे ा कमी अस यास, िनिवदा उघड या या कालावधीस एका
आठवडयाची एकदाच मुदतवाढ दे याची तरतूद आहे .” यानुसार िद.२२.०६.२०१६ पयत मुदतवाढ दे यात
आलेली होती.
आता मुदतीअं ती ऑनलाईन खालील तीन िनिवदाधारकां या ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत.
१.
मे. एिशयन से स काप रे शन, नािशक
२.
मे. ए सल े ड ग कं पनी, मुं बई
३.
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
सदर या ऑनलाईन ा त तां ि क िनिवदा िद.०९.०७.२०१६ रोजी खरे दी सिमती या सभेपढु े
उघड यात येऊन तां ि क कागदप ां ची छाननी के ली असता तीनही िनिवदाधारकां यािनिवदा तां ि क टया पा
ठरले या आहेत.
उपरो नमुद तीन िनिवदाधारकां या ऑनलाईन ा त ई-िनिवदेतील Commercial Bid आजचे
उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
मे. युिनयन ेड ग, मे. ए सल े ड ग मे. एिशयन से स
नािशक
कं पनी, मुं बई
काप रे शन, नािशक
िनिवदेमधील एकि त ती नग दर .
१
४” यासाचे पी. ही.सी. पाईप,
िफनोले स कं पनी (६ के .जी. २०
१२५२/१२६०/१३५०/फु ट लां बी)
४२५ नग
२
पी. ही.सी. सो युशन
२४०/२४२/३८७/७ िलटर
३
एअर हॉ ह (सि हस सॅडल व
७५६/१६५२/१६५०/टँडसह) १२ नग
४
४” पी. ही.सी. बँड, िफनोले स
२२५/२५०/२४०/कं पनी (६ के .जी.) २६ नग
५
४” नॉन रटन हॉ ह
३०२५/३०२७/९०००/२ नग
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यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पु रवठा िवभागाकरीता आव यक असलेले, तावात नमु द
के लेले लं ब ग सािह य खरे दीकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
सं थान वाहनां करीता नवीन टायस खरे दी कामी ा त दरप के उघडु न िनणय घेणेबाबत.
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४१२ नु सार, ११ वाहनां करीता
वेगवेगळया साईजचे नवीन ३३ टायस (ट् यबु + लॅपसह) अपोलो, सीएट व ि ज टोन कं पनीचे अिधकृ त िडलर
यां चेकडू न दरप के बोलावुन खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,६०,०००/- (अ री र कम . दोन
लाख साठ हजार) पयतचे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
उपरो त िनणयानुसार, ११ वाहनां करीता अपोलो, सीएट, ि ज टोन व एमआरएफ या कं पनीचे नवीन
३३ टायस (ट् यबु + लॅपसह) खरे दी करणे कामी प रसरातील ११ पुरवठाधारकाकडू न दरप के मागिव यात आली
होती. यानु सार मुदतीत एकु ण ७ पुरवठाधारकां ची दरप के ा त झालेली होती. सदरची दरप के उघडु न िनणय
घेणे बाबतचा ताव मा. उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेत आला होता.
िद.१५/०७/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेपढु े मु दतीत ा त झालेली ७ दरप के उघडणेत येवनु
पुरवठारां नी िदले या दरां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा होऊन,
तुलना मक त त्यामधील 165:80R14 या साईजचे ५ नग टायस हे टु बलेस असून यांची एकच कं पनी
अस यामुळे 165:80R14 साईजचे ५ नग टायर खरे दीकामी ओम साई गणेश ेडस, साकु री यां चे ती नग
.३,१५०/- मा िन नतम दर ि वकार यात येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच उव रत टायस खरे दीकामी एकाच नामां िकत टायस कं पनीचे वेगवेगळया पुरवठाधारकां कडू न दर
मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस कर यात आली होती.
यानुसार, अपोलो कं पनीचे टायर खरे दी कामी अिधकृ त िडलर/ थािनक पुरवठादार यां चेकडू न इकडील
जा.नं.एसएसएस/ वाहन/ २०८२/२०१६ िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे प ाने िद.०५/०८/२०१६ अखेर २८ टायर
खरे दी कामी दरप के मागिव यात आली होती.
अ.नं. टायर पु रवठाधारकां चे नां व
अ.नं. टायर पु रवठाधारकां चे नां व
०१ नर टायस, कोपरगां व
०५ राम टायस, कोपरगां व
०२ चं भा टायर, साकु री
०६ सितश अॅटो सटर, ीरामपुर
०३ ओम साई गणेश ेडस, साकु री
०७ सुदशन टायर व स, साकु री
०४ ओम टायस, िशड
०८ माऊली टायस, पळसे
या ०८ पुरवठाधारकां पैक खालील माणे अ.नं.०१ ते ०६ पुरवठाधारकां ची दरप के मुदतीत ा त
झालेली आहेत.
अ.नं. टायर पु रवठाधारकां चे नां व
आवक . / िदनां क
०१ नर टायस, कोपरगां व
७८६७-०२/०८/२०१६
०२ माऊली टायस, पळसे
७९७८-०३/०८/२०१६
०३ ओम टायस, िशड
७९७९-०३/०८/२०१६
०४ ओम साई गणेश ेडस, साकु री ७९७६-०३/०८/२०१६
०५ सितश अॅटो सटर, ीरामपुर
७९९७-०४/०८/२०१६
०६ राम टायस, कोपरगां व
८१११-०५/०८/२०१६
उपरो त माणे नवीन टायस खरे दी कामी मुदतीत ा त झालेली ०६ दरप के आजचे उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. टायर पु रवठाधारकां चे नांव 7:50:16 7:00:16 8:25:20 1000:20
(१८ नग)
(२ नग)
(२ नग)
(६ नग)
ती नग दर .
६७८०/- ६२१०/- ९९९०/- १३५१०/०१
नर टायस, कोपरगां व
०२
माऊली टायस, पळसे
६८५०/- ६४७५/- ९६६०/- १३१३३/-
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०३
०४
०५
०६

ओम टायस, िशड
ओम साई गणेश ेडस, साकु री
सितश अॅटो सटर, ीरामपुर
राम टायस, कोपरगां व

६७८५/६८००/६८००/७०००/-

६९००/६३४०/६४००/६६००/-

९९००/१०१२१/१०१००/१०४००/-

१४३००/१३६५०/१३६००/१४०००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान वाहनां करीता तावाम ये नमु द के ले माणे नवीन टायस
खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी ५ MBPS Internet Lease Line खरे दीकामी ा त कमिशयल ईिनवीदा उघडणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलम ये ५ MBPS Internet Lease Line खरे दीकामी िद.२७/१०/२०१५ रोजी
सभेम ये . ३० िनणय . ४०१ नु सार र कम पये ५,००,०००/- (अ री पाच लाख पये मा ) रोजी खचास
मा यता िमळाली आहे. यानु सार िनवीदा मागिवणेकमी वृ तप ात तसेच www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर Tender ID 2016 SAI 134558 1 ही ई-िनवीदा िस द करणेत आलेली होती.
िद.१८/०४/२०१६ ते िद.३०/०४/२०१६ टडर भरणेसाठीव िद.०३/०५/२०१६ पयत मुळ कागदप ां या ती
डी.डी.सह सं थान कायालयात जमा करणे रोजी अखेर मुदत देणे त आली होती.
सदर िद.०४/०५/२०१६ रोजी िनवीदाधारं काना ई-िनवीदा तां ि क िलफाफा उघड याची ता रख दे यात
आली होती. तथािप ०१ ऑनलाईन िनवीदा ा त झाली होती. तसेच आवक िवभागाकडु न ०२ िनवीदा ा त
झा या हो या. लेखा प र णा या ि ने कमीत कमी तीन कं प याचे टेि नकल बीड असणे आव यक आहे.
यामुळे फे र-िनवीदा मागिव यात आले या आहे. याकामी ०३ िनवीदा ा त झा या आहे. िद.०५/०७/२०१६
रोजी ा त टे नीकल बीड ई-िनवीदा उघड यात आ या याचा तिपशल खालील माणेप रिश ट अ
अ.नं. िनवीदाधारं काचे नाव
आवक नं बर व िदनां क
िलफाफा सं या
०१.
M/s. BHARAT SANCHAR आ.५९७९/िद.०४/०७/२०१६
०१
NIGAM LIMITED Ahemdnagar
०२.
M/s.D.VOIS
Communication आ.१४०८/िद.०५/०७/२०१६
०१
Pvt.Ltd. Mumbai
०३.
M/s. Gazon Communication India आ.४५ /िद.०५/०७/२०१६
०१
Ltd Pune
वरील माणे दुस-यां दा िनवीदाधारकास िदले या अिट व शत नु सार यांचे सव कागदप ानुसार सव
िनवीदाधारक पा झालेले आहे. सोबत पुरावठा धारकां चा टे नीकल बाब चा त ता तयार कर यात आलेला
आहे.
उपरो त माणे ा त झाले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनवीदा आजचे सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
िनिवदेमधील मु ळ दर .
१,८२,०००/०१
M/s. Gazon Communication India Ltd., Pune
०२
M/s.D.VOIS Communication Pvt.Ltd. Mumbai
२,४७,२५०/०३
M/s. BHARAT SANCHAR NIGAM LIMITED
१,९६,७१२/Ahemdnagar
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलसाठी ५ MBPS Internet Lease Line
खरे दीकामी M/s. Gazon Communication India Ltd., Pune यां चे .१,८२,०००/- मा िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{13} 19.09.2016, Shirdi

13

१२

मा.िव तां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये सद यां नी खालील माणे सु चना के या, या मा य
कर यात आ या.
(१) िविवध खरे दीबाबत महारा शासनाचे िनणयानु सार AMC देणसे ाठी उ पादक कं पनीला १% दर दे यात
यावा, अशी तरतूद िदसून येते व सं थानमधील ब याचशा मिशनर या AMC साठी ५% पयत दर िदला जात
आहे. याकरीता संबं धीत कं प यां या ितिनध ना चचसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर बोलािवणेत यावे.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ मेकॅिनकल/ िव तु / बां धकाम िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) सं थानमधील िविवध खरे दी करणेकामी कं प यां ना/ यां या ितिनध ना ई-मेल के ला जातो. या ई-मेलला
कं प या ितसाद देतात का याची मािहती तावाम ये नमूद करणेत यावी.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ मेकॅिनकल/ िव तु / बां धकाम िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) सं थान णालयां म ये िविवध औषधे/ सिजकल सािह य पुरिवणा या M/s. Austin Health Care,
Pune या कं पनीब ल अनेक त ारी आहेत असे संबं धीत िवभागाने सभेस कळिवले, यानुसार या
कं पनीबाबत या त ार या पुण कागदप ां सह, M/s. Austin Health Care, Pune यां नाही थािनक
उपसिमती सभेसमोर बोलािवणेत यावे.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) या- या िठकाणी सं थानची िव काऊं टस आहेत, या- या िठकाणी साईभ ां ना िवनामु य नॉनवूल
िपश या उपल ध क न देता येतील का, याबाबतचा तौलािनक ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) वेगवेगळया सािह यां ची खरे दी करतेवेळेस या े ातील त ां कडू न सदरह सािह य व ते खरे दी करणेची
आव यकता तपासून घे यात यावी व यानं तरच सिमतीसमोर ताव सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ मेकॅिनकल/ िव तु / बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .६३९ िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .५९५यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृहाम ये साईभ ां या सुिवधेकरीता बसिवणेत
आले या एकु ण २५ टाटा काय कने शनचे पुढील िद.१६/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१७ या कालावधीसाठी
तावाम ये नमुद के लेनु सार ितमहा ित नग .२४०/- मा या माणे ११ मिह यासाठीचे एकि त रचाज
करणेस व याकामी येणा या य खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- विन ेपण िवभाग मुख )
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ हाम ये साईभ ां या सु िवधेकरीता
बसिवणेत आले या एकु ण २५ टाटा काय कने शनचे िद.१६/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१७ या
कालावधीसाठी तावाम ये नमु द के लेनु सार ११ मिह यासाठीचे एकि त रचाज करणेस व याकामी
येणा या य खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- विन ेपण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) िनणय .६१८यावर सिव तर चचा होऊन, जोपयत िशड बस थानकाचे काम पुण होऊन, यामधील सं थान
िनवास थान, सं थानकडे ह तां तरीत होत नाही, तोपयत िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानात लागणारे
सािह य खरे दी करणेत येऊ नये, असे ठरले.
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तसेच सदरह बस थानकावरील सं थान िनवास थानाचे नामां करण करणेसाठी थािनक िव तां नी
पुढील सभेम ये नाव सुिचत करावे , अशा सुचना करणेत आ या.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेबरोबर झाले या
करारना यानु सार िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानांची, सं थानचे नावावर न दणी
कर याचे काम अंतीम ट यात आहे. याकरीता सदरह िठकाणी लागणारे सािह य खरे दी करणेकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह बस थानकावरील सं थान िनवास थानाचे नामां करण करणेसाठी थािनक
िव तां नी पु ढील सभेम ये नाव सु िचत करावे, अशा सु चना करणेत आ या.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
बां धकाम गती अहवालामधील अंतीम बील अदा करणे या ब त याची न द घेणेबाबत.
बां धकाम गती अहवालामधील अं तीम बील अदा करणे या ब त याची त सव मा.िव तां ना
पुरिवणेत आलेली होती.
िनणय .६४० यावर सिव तर चचा होऊन, बां धकाम गती अहवालामधील ब त याची न द घे यात येऊन,
यामधील ारावती भ िनवास इमारतीचे आतील भागास रं गकाम करणेकामीचे ठे केदार ी.अतु ल
िव ल च हाण, अहमदनगर यां चे काम पु ण झालेने, यां या अं तीम बीलाची र कम अदा करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
िदपावली सु ीचे कालावधीत तसेच िडसबर-२०१६ मधील नाताळ सु ी व नववषािनमी ताने होणा या
गद चे कालावधीत साईभ तांचे सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या कलम २१
मधील पोट – कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नसु ार, मं िदरातील धािमक िवधी, पुजा– अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे’’ या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी
वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तसेच सदर कलम २१ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मंिदरात देवते या
दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा
पुरिवणे ’’ या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- िदनां क ३० ऑ ट बर, २०१६ ते िद.१३ नो हबर, २०१६ अखेर १५ िदवस िदपावली
सणािनिम त तसेच िद.२५ िडसबर, २०१६ ते िद.०२ जानेवारी, २०१७ अखेर ०९ िदवस शै िणक व इतर
कायालयां ना सु या आहेत. या कालावधीत साईभ तांची मोठया माणावर गद हो याची श यता अस याने,
साईभ तांचे सोयीसाठी ता पुरते यव थेकरीता खालील िठकाणी एम.एस. पाईपचे चर असलेले ताडप ीचे
छतासह कापडी मं डप टाकणे आव यक आहे.
अ)
िदपावली मं डप (कालावधी िद.३०/१०/२०१६ ते िद.१३/११/२०१६ अखेर १५ िदवस)अ.नं. मं डपाचा तपिशल
०१ समाधी मं िदरासमोर सभाकुं ड येथे
०२ उदी काऊं टर समोर
०३
०४

गु थान मं िदरासमोर एम.एस. पाईप े मम ये ताडप ीचे छत असलेले
कापडी मं डप टाकणे.
िपं पळवाडी र यांवरील दशन लाईन शेडचे पु व व पि म बाजू स

०५
०६
०७

िपं पळवाड र यावर साई कॉ ले स इमारती समोर
मं िदर प रसराचे पु वकडील मोकळया जागेत ( दशन रां गेकरीता)
िपं पळवाडी र ता उ तर बाजू फु टपाथवर
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िदपावली मं डपासाठी अं दाजे .१.२२ . चौ. फु ट .िदवसा माणे ये णारा एकू ण अं दाजे
अपेि त खच (अ)

३,९४,९३२.००

ब)
नाताळ मं डपः१) मं डप यव था करणे. (कालावधी िद.२५/१२/२०१६ ते िद.०२/०१/२०१७ अखेर ०९ िदवस)अ.नं.
अ
०१
०२
०३
०४

मं डपाचा तपिशल
मं डप यव था
गु थान समोर पि म बाजू स दि ण – उ तर असा
मं िदर प रसराचे पु वकडील मोकळया जागेत ( दशन रां गेकरीता)
नगर – मनमाड रोड पि म बाजू फु टपाथ
िपं पळवाडी र यांवरील दशन लाईन शेडचे पु व व पि म बाजू स

०५
०६
०७
०८

साईज
४५x ३६
४८x१२५
२७० x ९
३०x ७७
१५x ४६
१६०x७
९१x५-६
२९०x १८
६०x१५
३००x७-६
१५०x३०
१०५ x३०
९०x४०

िपं पळवाडी रोड उ तर बाजू फु टपाथ
चहा कॅ टीन शेड ते िपं पळवाडी र ता फु टपाथ पयत.
िपं पळवाडी रोड गेट नं.२ ते महाल मी मं िदरापयत दशन रां गेसाठी
िपं पळवाडी र यालगत हॉटेल एम टी डी सी ते निवन िपं पळवाडी
र यापयत.
०९ ५०० म येथे िनवास यव थेसाठी
१० साईआ म येथे िनवास यव थेसाठी
११ साई धमशाळा येथे A व F इमारतीचे मधील टेजसमोर
िनवास यव थेसाठी
एकू ण चौ. फु ट
अं दाजे .१.२२ ती चौ.फु ट ती िदवस माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपेि त खच -

प रमाण (चौ. फु ट)
१६२०.००
६०००.००
२४३०.००
२३१०.००
६९०.००
११२०.००
५००.५०
५२२०.००
९००.००
२२५०.००
४५००.००
३१५०.००
३६००.००
३४२९०.५०
३,७६,५१०.००

२) िनवास यव था मं डपाचे बाजू ने कनात यव था करणे.
(कालावधी िद.२५/१२/२०१६ ते िद.०२/०१/२०१७ अखेर ०९ िदवस)
अ.नं. कामाचा तपिशल
साईज
प रमाण (चौ. फु ट)
०१
५०० म येथील मं डपाचे बाजूने कनात बां धणे.
३५० र. फु ट
३५० र. फु ट
०२
साईआ म मं डपाचे बाजूने कनात बां धणे.
२६० र. फु ट
२६० र. फु ट
०३
साई धमशाळा येथे A व F इमारतीचे मधील टेजसमोरील २१० र. फु ट
२१० र. फु ट
मं डपाचे बाजूने कनात बां धणे.
एकू ण र. फु ट ८२० र. फु ट
अं दाजे .२.४४ ती र. फु ट ती िदवस माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपेि त खच १८,००७.००
३) मं डपात मॅटीन यव था करणे. (कालावधी िद.२५/१२/२०१६ ते िद.०२/०१/२०१७ अखेर ०९ िदवस)
अ.नं. कामाचा तपिशल
साईज
प रमाण (चौ. फु ट)
०१
५०० म येथील मं डपात मॅटीन टाकणे.
१५०x३०
४५००.००
०२
साईआ म मं डपात मं डपात मॅटीन टाकणे.
१०५x३०
३१५०.००
०३
साई धमशाळा येथे A व F इमारतीचे मधील ९०x४०
३६००.००
टेजसमोरील मं डपात मं डपात मॅटीन टाकणे.
एकू ण चौ. फु ट ११२५०.००
अं दाजे .०.१८ ती चौ.फु ट ती िदवस माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपेि त खच - १८,२२५.००
४) बॅरेकेड ग यव था करणे. (कालावधी िद.२५/१२/२०१६ ते िद.०२/०१/२०१७ अखेर ०९ िदवस)
अ.नं.
०१

कामाचा तपिशल
साईज
प रमाण (चौ. फु ट)
ी साई सादालयातील भोजन ित ालय रे ल गला सं र क कठडे ११०० र. फु ट ११०० र. फु ट
बां धणेकामी बां बु ची४ फु टी उं चीची बॅरेकेड ग करणे तसेच व
साईभ तांचे दशन लाईन करीता बेरेकेड ग करणे.
अं दाजे .६.११ ती र.फु ट ती िदवस माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपेि त खच - ६०४८९.००
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५) वागत कमान उभारणे. (कालावधी िद.०१/०१/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१७ अखेर ०१ िदवस)
अ.नं.
०१

कामाचा तपिशल
साईज
प रमाण (चौ. फु ट)
साईनगर मैदानाकडे जाणारा र यावर वागत कमान उभारणे
२०x १५ फु ट
०१ नग
(१ िदवस)
अं दाजे .३०८० . नग ती िदवस माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपेि त खच ३०८०.००

६) टे ज यव था करणे. (कालावधी िद.३१/१२/२०१६ ते िद.३१/१२/२०१६ अखेर ०१ िदवस)
अ.नं.
०१

कामाचा तपिशल
साईज
प रमाण (चौ. फु ट)
साईनगर मैदान येथे िशड महो सव काय मासाठी ीन मसह टेजची
३०x २०फु ट ६०० चौ. फु ट
उभारणी करणे. ( १ िदवस )
अं दाजे .६३.८० ती चौ.फु ट ती िदवस माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपेि त खच - ३८,२८०.००
नाताळ मं डपासाठी अपेि त एकू ण अं दाजे खच – (ब) .५,१४,५९१.००
िदपावली व नाताळ कालावधीतील मं डपासाठी अपेि त एकू ण अं दाजे खच (अ+ब) .९,०९,५२३.००

तावः- मागील वषाचे सन २०१५ मधील िदपावली व नाताळ सु ीचे कालावधीत होणारे गद चे
िनिम ताने साईभ तांचे सोयीसाठी मं डप यव था व इतर अनुषं गीक यव था करणेसाठी र कम .६,९१,२८९/मा खच झालेला आहे. सन २०१६ मधील िदपावली व नाताळ सु ीचे कालावधीत होणारे गद चे िनिम ताने
साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं डप व इतर अनुषं गीक यव था करणेसाठी मागील वष या मं जरू दरात १०% वाढ
गृहीत ध न वरील माणे अं दाजप क तयार के लेले आहे.
वरील त यात नमूद के ले माणे िदपावली व नाताळ सु ीचे कालावधीत होणारे गद चे िनिम ताने
साईभ तांचे सोयीसाठी मं डप व इतर अनुषं गीक सुिवधा उभारणे ही िन याची व अ याव यक बाब अस याने
याकामी वरील माणे अं दाजे र कम .९,०९,५२३/- मा चा खच अपेि त आहे. सदरह खचात ता पुर या िनवास
यव थे या मं डपाचा समावेश असून सदरह मं डप यव था आव यकतेनसु ार करणेत येईल.
तरी वरील माणे िदपावली व नाताळ सु ीचे िनिम त मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी येणारे
एकू ण र कम .९,०९,५२३/- मा चे खचास तसेच याकामी वतमानप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर
जािहरात िस द क न ई – िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६४१ यावर सिव तर चचा होऊन, िदपावली सु ीचे कालावधीत तसेच िडसबर-२०१६ मधील नाताळ सु ी व
नववषािनमी ताने होणा या गद चे कालावधीत साईभ तांचे सोयीसाठी तावात नमु द के ले माणे
मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .९,०९,५२३/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच यावेळी अशीही चचा करणेत आली क , सं थानला साईभ ां या सोयीसाठी मं िदर व
मं िदर प रसराम ये वारं वार मं डप उभारणेची आव यकता भासते . याक रता स या बाजाराम ये उपल ध
असलेले, फो ड गचे मं डप सािह य खरे दी करणेत यावे व ता पु र या कालावधीसाठी मं डपाची
आव यकता भास यास, याचा वापर कर यात यावा, असे ठरले. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
ी साईबाबा मं िदर प रसरातील लोअर गचे नू तनीकरण करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम- २००४ मिधल तरतू द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतूद
आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:१)
िद.०७/०२/२०१३ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत ी साईबाबा मं िदर प रसरातील
लोअर गचे नूतनीकरण करणेसाठी िनणय .१११ अ वये, “यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मं िदर
प रसरातील लोअर चे नूतनीकरण करणेसाठी Granite Stone 3cm thk. sagaralli grey Antique Finish
(Flammed and Brushed) व Granite Stone 2cm thk. leather finish याचा वापर कर यात यावा.
याकामी येणा-या यो य या सवसमावेशक खचास व वतमानप ात आिण सं थानचे संकेत थळावर जािहरात
िस द क न िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली.
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तसेच, सदरह िनणयाची अं मलबजावणी करणेसाठी परवानगी िमळणेबाबत, मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थान विकलामाफत वरीत अज सादर करणेत येऊन खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी, असे ठरले.”
२)
िद.३०/०३/२०१३ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .२६५ अ वये, “ ी साईबाबा
मं िदर प रसरातील लोअ रं ग नूतनीकरणाचे कामाक रता आिकटे ट हणून शुभं कर ए टर ायजेस, पुणे यां ची
नेमणूक करणेत यावी तसेच , सदरह क पासाठी आिकटेक्ट सेवा पुरिवणेकामी यां ना क प अं दाजप काचे
२% फ + सि हस टॅ स देणते यावा, असे ठरले”.
तावनाः – सं थानतफ ी साईबाबा मं िदर प रसर पू निवकास क पाचे बां धकाम यापुव सन
१९९९ म ये पू ण करणेत आले आहे. यावेळी मं िदर प रसरात रफ शहाबाद फरशी बसिव यात आलेली आहे.
तसेच याम ये लॅक कड पा व रे ड आ ा टोनम ये िडझाईन तयार कर यात आलेली आहे. सदर लोअर गचे
काम पूण होऊन आता पं धरा वषापे ाही अिधक कालावधी झालेला आहे. काळाचे ओघात लोअ रं ग ब-याच
िठकाणी खराब झाली आहे. यास तडे गेलेले आहेत. यामुळे सदर लोअ रं गचे नूतनीकरण करणे आव यक
आहे. यासाठी स याची लोअर ग काढू न यािठकाणी निवन लोअर ग बसिवणे अथवा स याची लोअर ग
तशीच ठे ऊन यावर निवन लोअर ग बसिवणे यापैक यो य तो पयाय ठरिवता येईल. सदर लोअर गचे े फळ
अं दाजे १२०३१ चौ. मीटर इतके आहे.
भारतीय पुरात व स ह ण िवभाग (ASI) यां चेकडील खालील अिधका-यां नी िद.२४/०४/२०१५ रोजी
िशड येथे भेट देऊन समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी व िदि तवाडा या पुरातन वा तुं ची पहाणी के ली.
१)
ी.आर. एस. जामवाल, सु टड ग आिकओलॉजीकल इंिजिनअर, नवी िद ली.
२)
ी. मॅनेजर िसंग , सु टड ग आिकओलॉजीकल के मी ट,औरं गाबाद झोन.
३)
ी. पी. जी. देशमुख , सहा यक अिस टंट आिकओलॉजीकल इंिजिनअर, औरं गाबाद िवभाग.
४)
ी. डी.एस. दानवे, कॉ झरवेशन अिस टंट, सबसकल अज ठा, अज ठा लेणी.
वरील माणे पहाणीचा अहवाल ASI यां चेकडू न िद.०१/०४/२०१५ रोजी ा त झाला आहे. यात
मं िदर प रसरातील लोअर गबाबत खािलल माणे नमूद आहे.
“It was seen that the stone flooring using Kota / Shahabad /other stone has
sunken/ Cracked /damaged at many places. It was also told that surface becomes very hot
in the summer causing inconvenience to devotees. The flooring need to be replaced
keeping regard to the historic character of Building. An appropriate option maybe fine
dressed stone, thin jointed, of minimum 10 cm thickness. This will also take care of not
getting hot in the summer”
यापुव सन १९९८ म ये मं िदर प रसर पुनिवकास क प आिकटे ट माथूर अॅ ड का े असो. निव
िद ली यां नी िडझाईन के लेला आहे. तसेच मा. ि सद य सिमतीचे िद.०४/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
.८३ अ वये िनयोिजत दशन रां ग व मं िदर प रसर पूनिवकास क पासाठी यांची आिकटे ट हणून नेमणूक
करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. सदर क पासाठीचे नकाशे (Architectural drawings) आक टे ट
यां नी सादर के लेले आहेत. यानु सार मं िदर प रसरातील स याची दशन रांग यव था असले या इमारती पाडू न या
िठकाणी पिह या मज यावर िनयोजीत दशन रां ग व याखाली प रसरातील अ याव यक सेवां साठी कायालये
दशिवलेली आहेत.
याबाबत मंिदर सु ढीकरण/ जतन करणे सं दभातील ASI यां चेकडील अहवालाम ये वरील माणे
लोर गबाबत नमूद के ले या तपिशलािवषयी अिधक सिव तर मािहती घेऊन, यानु सार लोर गचा कार व
पेिसफ के श स ठरिवणेकामी ASI यां ना इकडील जा.नं.५४९७, िद.०४/०१/२०१६ अ वये प पाठिवणेत आले
होते. यास अनु स न ASI चे Shri R.S. Jamwal, Superintending Archaeological Engineer, New
Delhi यां नी यांचे िद.२२/०१/२०१६ रोजीचे प ा ारे अहमदनगर िज ातील िविवध ऐितहासीक वा तुंचे
प रसरात िविवध कारचे साधारण १० से.मी. जाडीचे टोन लावून लोअर ग के लेली आहे . याबाबत अिधक
मािहतीसाठी औरं गाबाद िवभागाचे ASI कायालयाशी संपक करावा, असे कळिवले आहे.
मा. अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेसमोर िद.१७/०८/२०१६ रोजी
िनयोजीत दशन रां ग व मं िदर प रसर पुनिवकास क पाचे सादरीकरण दे यात आले. यावेळी मा. अ य यां नी
समाधी मं िदर प रसरातील लोअर ग अित खराब झालेली अस याने तसेच उ हा याम ये सदर लोअर ग
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मोठ् या माणावर तापते यामुळे ती तातडीने बदलणेबाबत सूचना के या आहेत. याकरीता आिकटे ट माथूर
अॅ ड का े असो., निव िद ली यां ना ०८ िदवसात यो य या पयायासह अं दाजप क सादर करणेबाबत सूचना
के या आहेत.
यावर आिकटे ट माथूर अॅ ड का े असो., निव िद ली यां नी िद.२६/०८/२०१६ रोजीचे ई -प ा दारे
खािलल माणे कळिवले आहे.
“ With reference to above, we are submitting herewith details regarding above.
We have located the vendor who has supplied the cold stone flooring at the Akshardham
Temple in New Delhi.
The particular stone/ tile is available in a size of 800x800 mm (32”x32”) with a
thickness of 15mm. Its base is of vitrified material and the topping is of engineered
material / stone. Its made in china. The stone remains cold even in the hottest summer sun.
Since its an engineered material its soft compared to natural stones and is recommended
in the temple only where everyone is moving around without shoes or any footwear made
of hard and sharp substance. The material has to be ordered and will take a couple of
months to be delivered. Approximate cost is Rs.275/- to Rs.300/- per sqft.
We are attaching an estimate of total cost for the external flooring using different
materials in different proportions. The estimate is self explanatory.
The different flooring patterns to be provided in the renovated complex are required to be
carried out after major construction activities have been completed. The dirt, dust and
grit floating around during demolition & construction of the main works will definitely
harm the paving / flooring in the complex. Therefore, it is not recommended to change the
flooring at the present juncture”.
अ)
आिकटे ट माथूर अॅ ड का े असो., निव िद ली यां नी िद.२६/०८/२०१६ रोजीचे ई-प ा दारे , समाधी
मं िदर प रसरात लोर गकरीता शहाबाद, लॅक बसा ट, मकराना माबल, ेनाईट, िडझायनर पॅटन माबल / ेनाईट
लोअर, हाईट इंिजिनअड टोन, इ. वाप न प रसरात लोर ग व िडझाईन पॅटन करता येईल असे सूचिवले आहे .
तसेच याकरीता येणा-या खचाचे अं दाजप क खािलल माणे सादर के ले आहे.
े फळः- १२०३१.०० चौ. मी.
Sr.No.
Item
Qty. Unit (Approx. in Rs.) Amount Rs.
Rate
1
Local Stone Shahabad (10%)
1203
Sqm.
555/6,67,721/2
Local Black Basalt Stone 10 cm 3008
Sqm.
3,030/91,13,483/thk. (NS) (25%)
3
Marble Makrana white Second 1203
Sqm.
3,870/46,55,997/Quality (NS) (10%)
4
Granite (10%)
1203
Sqm.
3,220/38,73,982/5
Designer Pattern Floor with
2406
Sqm.
4,644/1,11,74,393/Marble / Granite (NS) (20%)
6
White Coloured Engineered
3008
Sqm.
5,775/1,73,69,756/Stone Tiles Flooring (NS)
(25%)
Total Rs.: 4,68,55,331/Add. 5% Contingencies: 23,42,767/Total Amount Rs.: 4,91,98,098/ब) आिकटे ट ी का े यां नी वर नमूद के ले माणे कळिवले आहे क , मं िदर प रसरातील िनयोिजत
बां धकाम व जुने बां धकाम तोडतेवेळी धूळ व ीट इ. मु ळे प रसरातील लोर ग खराब हो याची श यता आहे.
यामुळे नवीन लोर गचे काम स या हाती न घेता ते िनयोिजत दशन रां ग क पाबरोबरच कर यात यावे. याबाबत
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इकडील िवभागाने आिकटे ट यां ना िनयोिजत दशन रां ग क प बां धकामामुळे बािधत न होणारा लोर गचा भाग
पिह या ट यात करता येईल काय, यािवषयी मािहती देणबे ाबत िवनं ती के ली. यावर आिकटे ट यांनी स या
३१२३ चौ. मी. े ाम ये नवीन लोर ग करता येईल असे कळिवले असून यासाठी .१,६१,४८,८३०/- मा
इत या खचाचे अं दाजप क सादर के ले आहे. याम ये आिकटे ट यां नी फ त गेट नं.०४ व गु थानचे
उ तरे कडील भागाम येच नवीन लोर ग कर याचे स्तािवत के ले होते.
तथािप नवीन दशनरां ग क पांतगत मं िदर प रसरातील िनयोिजत बां धकामे ही दशनरां ग मु यइमारतीचे
बां धकाम पूण झालेनं तर दुस-या ट यात हाती घे याचे िनयोजन आहे. यामुळे दर यानचे कालावधीचा िवचार
करता साईभ तांचे सोयीसाठी िनयोिजत इमारतीचा भाग वगळू न इतर भागात नवीन लोर ग करणेत यावे असे मत
आहे. यानु सार इकडील िवभागामाफत अं दाजप क तयार करणेत आले असुन याचा तपिशल खालील माणे
आहे.
े फळ :- ५३५४ चौ.मी.
Sr.No.
Item
Qty. Unit (Approx. in Amount Rs.
Rs.) Rate
1
Granite (20%)
890
Sqm. 3,220/28,65,800/2
Designer Pattern Floor with
1335 Sqm. 4,644/61,99,740/Marble / Granite (NS) (30%)
3
White Coloured Engineered Stone 2226 Sqm. 5,775/1,28,55,150/Tiles Flooring (NS) (50%)
4
Local Black Basalt Stone 10 cm
903
Sqm. 3,030/27,36,090/thk. for Pathways in Lendi Garden.
Total Rs.: 2,46,56,780/Add. 5% Contingencies: 12,32,839/Total Amount Rs.: 2,58,89,619/मं िदर प रसरातील संपणू भागातील लोर ग बदलणेकामी वरील ‘अ’ म ये नमूद के ले माणे एकू ण
अं दाजे .४,९१,९८,०९८/- मा इतका खच अपेि त आहे. परं तू स या मं िदर प रसराचे नूतनीकरण तावीत
आहे. करीता सदरह लोर गचे काम दोन ट यात करता येईल. याकरीता वरील ‘ब’ म ये नमूद के लेनु सार सुमारे
५३५४ चौ. मी. भागातील लोर ग नुतनीकरणाचे काम आता वरीत हाती घेता येईल. याकामी अं दाजे
.२,५८,८९,६१९/- मा इतका खच अपे ीत आहे. यासाठी आिकटे ट यां नी लॅक बसा ट, ेनाईट, िडझाईनर
पॅटन माबल/ ने ाईटम ये व हाईट कलड इंिजिनअड टोन टाई स यां चे सं योजनाचे व पात लोर ग कर याचे
सूचिवले आहे. ASI यां नी यापुव थािनक लॅक बसा ट म ये लोर ग करणेबाबत िशफारस के लेली आहे.
इकडील िवभागामाफत तयार कर यात आले या वर नमुद अं दाजप कात लडीबागेतील पाथवे करीता लॅक
बसा ट लोर ग तािवत कर यात येत आहे.
तावः- तरी वरील ‘ब’ म ये नमूद के ले माणे पही या ट याम ये भागशः ५३५४ चौ. मी. भागाम ये
लोर गचे कामास व यासाठी येणारे .२.५९ कोटी खचास तसेच सदर कामासाठी वतमानप ातील
जाहीराती दारे ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय . ६४२ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील ५३५४ चौ. मी. जागेमधील लोर गचे नु तनीकरण
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. परं तु अशीही चचा करणेत आली
क , समाधी मं िदरा या वा तु पे ा लोर ग उठावदार व आकषक नसावे, याकरीता लोर गचा रं ग
िफका ठे व यात यावा तसेच कमी न ीकाम असावे, यासाठी मं िदर प रसराम ये करावया या
लोर गसाठी या े ातील त स लागाराचा अिभ ाय घे यात यावा व नमु नादाखल ४x४ के .फु ट
जागेत वेगवेगळया कारचे/ न ीचे लोअर ग करणेत येऊन, याची चाचणी घे यात यावी. यानं तर
जो नमु ना पसं त पडेल यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेत या या, असे ठरले .
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
भारताचे पं त धान स मा. ी.नर मोदी साहे ब भारत सरकार यां चेशी िद ली येथे झाले या भेटीत
यांनी ी साईबाबा सं थान सं बं धाने के ले या मौिलक सू चनां बाबत.
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मा. ी.भाऊसाहेब रा. वाकचौरे , माजी संसद सद य, (लोकसभा) तथा सद य, मा. यव थापन सिमती, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी स मा. ी. नर मोदी साहेब, पं त धान, भारत सरकार, यां चेशी
िद ली येथे भेट घेतली असता, मा. पं त धान यां चेशी झाले या चच या अनुषं गाने ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड बाबत िदले या मौिलक सूचना इकडील िवभागास िद.२६/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिवले या असुन यापैक बां धकाम िवभागाशी सं बंधीत सूचना खालील माणे आहे.
पु पथ येथे स यसाईबाबा यां नी या प दतीने प रसरात िवकास कामे के ली याच धत वर ी साईबाबा
सं थानने िशड व आसपास या प रसराचा िवकास करावा असे सूिचत के ले आहे.
ी साईचें महािनवाणास िदनां क १८ ऑ टोबर, २०१८ िवजयादशमी रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम त ी साईबाबा सं थानतफ िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िदनां क १८ ऑ टोबर, २०१८
(िवजयादशमी) या कालावधीत ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आहे. या
महासमाधी शता दी वषाम ये लाखो साईभ त ी साईबाबां चे महासमाधीचे दशनाथ िशड येथे भेट देतील. या
अनुषं गाने िशड व प रसराम ये सोई सुिवधा उपल ध क न दे याचे टीने िदघकालीन गरजा िवचारात घेऊन
सव सं बं धीत िवभागां चा एकि त कृ ती आराखडा तयार क न यानसु ार काय म राबिव यासाठी क /रा य
शासन यां चेमाफत आव यक िनधी/ अनुदान उपल ध होणे आव यक आहे. या टीने अं ितम कृ ती आराखडा
तयार कर यासाठी महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यां नी िद.२२/१०/२०१३ व िद.२५/०२/२०१४ चे
शासन िनणयां वये मा.मु यमं ी महोदयां या अ य तेखाली कृ ती आरखडा सिमती गठीत के ली आहे.
िद.११/१२/२०१५ रोजी दुपारी ३.०० वाजता मा. मु यमं ी महोदय ी. देव फडणवीस साहेब यां या
अ य तेखाली मं ीमं डळ बैठक क , िवधानभवन, नागपूर येथे आढावा बैठक पार पडली होती. सदर बैठक म ये
घे यात आले या िनणयानु सार कृ ती आराखडयाम ये उिचत बदल क न ा प कृ ती आराखडा अं ितम
करणेकामी मा. मु य सिचव, महारा शासन यां चे अ य तेखाली थापन कर यात आले या उपसिमतीचे
मा यतेने कृ ित आराखडा अं ितम कर यात येवनू , मा. मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली थापन कर यात
आले या कृ ती आराखडा सिमती समोर ताव सादर कर यात यावा असे ठरले आहे.
याबाबतचा ा प कृ ती आराखडा मा.मु य सिचव, महारा रा य यां चे अ य तेखालील कृ ती
आराखडा उपसिमतीचे िद.२६/०५/२०१६ रोजी मं ालय, मुं बई येथे झाले या सभेपढु े सादर करणेत आला होता.
सदरह सभेतील िनणयानुसार कृ ती आराखडा सुधारीत करणेत येत आहे . याम ये िशड प रसरातील िवकास
क पांचा समावेश करणेत आलेला आहे.
पु पथ येथे स यसाईबाबा यां चे टचे मा यमातून प रसरात जी िवकास कामे के लेली आहेत यांची
पहाणी व अ यास क न या धत वर सं थानतफ िवकास कामे हाती घेणेबाबत ताव तयार करता येईल. तरी
यासाठी मा. यव थापन सिमती सद य व सं बं धीत अिधकारी यां चा पु पथ येथे अ यास दौरा आयोिजत
करणेसाठी िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .६४३ यावर सिव तर चचा होऊन, स मा. ी.नर मोदी साहेब, पं त धान, भारत सरकार यां या मौिलक
सु चनां नु सारस यसाईबाबा टचे मा यमातू न पु पथ प रसरात जशी िवकास कामे के लेली आहेत या
धत वर सं थानतफ िवकास कामे हाती घेणेस मा यता दे यात आली. यासाठी पु पथ येथे पाहणी
करणेसाठी िव तांनी वखचाने जावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
िशड एकाि मक र ते िवकास योजना क पांतगत भू सं पादनासाठी वाढीव र कम देणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१
(२) अ वये खालील माणे तरतुद आहे .
“...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य
उ प न या तीस ट कयापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही
योजनां साठी वापरता व खच करता येईल:(दोन) थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीस सहा य कर यासाठी.”
ताव-
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मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:
१.
िन. . २६३ िद. २४/०४/२००६
२.
िन. . ६७८ िद. १९/०८/२००६
३.
िन. . १६ (ब) िद. १०/०१/२०१०
मा. शासन िनणय : १. . सासंिव-२००६/८७६(१३१)/का.सोळा िद.१९/०९/२००८
२. . सासंिव-२००६/८७६(१३१)/का.सोळा िद.०४/०९/२०१४
तावना: िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीव न िवषयािकं त कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील उपरो िनणयानु सार िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य गटातील एकू ण ११ र ते
सं थान िनधीतुन िवकिसत करणेचे कामासाठी (भूसपं ादन व िवकसन) येणारे .८८ कोटी मा चे खचास
िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन िनणया वये मा यता देणते आलेली आहे.
सदर क पातील पाच र ते िवकिसत करणेचे उपल ध भागातील काम महारा रा य र तेिवकास
महामं डळ, पुणे यां चेमाफत जु न २०१२ अखेर करणेत आले आहे. तसेच सदर योजनेतील एकू ण ७.४९ िक.मी.
लां बीचे सहा र ते सं थान िनधीतुन िवकिसत करणेचे .३३,८३,२६,१९९/- मा रकमेचे काम ठे केदार रोमन
टारमॅट िल., नवी मुं बई यां ना इकडील िद.०६/०८/२०१० रोजीचे कायादेशा वये देणते आले आहे. सदरह कामाची
१५ मिहने मुदत िद.०६/११/२०११ अखेर होती. नगरपं चायतीने उपल ध क न िदले या भागातील ४.७९ िक.
मी. भागातील काम पुण वावर आहे. तथािप िशड नगरपं चायतीकडू न भू सपं ादन कायवाही पूण न झा याने
अ ापही सुमारे १.८० िक.मी. वळण र याचे काम सु करता आलेले नाही.
ठे केदार यां ना जुन २०१४ अखेर मुदतवाढ दे यात आली होती. या क पातील वळणर ता .५ (िशव
नाला र ता ते आर ण .३१ पोहच) या १८ मीटर ं दी या व १८०० मीटर लां बी या वळण र याचे कामास
लगतचे मालम ता धारक यां नी हरकत घेत यामुळे माहे जुन , २०१४ ते माहे एि ल, २०१५ या कालावधीत
ठे केदार यां ना सदरचे काम पू ण करता आले नाही. कुं भमेळा सन २०१५ चे कालावधीत रहदारीचे िनयोजनासाठी
या र यांची आव यकता असलेने, नगरपं चायतीने उपल ध क न िदले या ९०० मीटर अं तरातील काम पू ण
असून , उवरीत डां बरीकरण कामां साठी ठे केदार यां नी िद.३०/०५/२०१५ रोजीचे प ा वये यांचे िनिवदेतील दरावर
२०% दरवाढ व िनिवदेनसु ार देय Price variation िबलाची मागणी के ली आहे. यामुळे ठे केदार यां नी ऑग ट
२०१५ पासून पु ढील काम बं द ठे वलेले आहे.
महारा रा य र तेिवकास महामं डळ िशड नगरपं चायत व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
यां चेदर यान िद.१६/१०/२००६ रोजी झाले या ि प ीय करारातील Article –III - 1. म ये The Sansthan
shall make provision in the budjet and bear the total xpenditure of the project. असे नमूद
के लेले आहे. यानुसार सदरह क पावर आज अखेर खालील माणे खच कर यात आलेला आहे.
(अ)
थम ाधा य गटातील एकु ण ०९ र ते भू सं पादनासाठी अदा के लेली र कम.
अ.नं.
सं थेचे नां व
तपिशल
र कम अदा के याची
र कम पये
िदनां क
०१. उपिवभागीय अिधकारी, एकू ण ०९ र यांसाठी अं दािजत
२८ माच, २००७
१८,२३,६०,८२०/ीरामपूर भाग, ीरामपूर मोबदला रकमे या २/३ र कम व
३% आ थापना खचाची र कम
मूळ तावातील र ता .०६ व
०५ मे, २०१०
०१,६६,८७,७६१/०७ चे भूसं पादनाचे अं ितम
िनवाड् यापोटी आदा के लेली र कम.
अ.नं.

सं थेचे नां व

०१.

उपिवभागीय अिधकारी,
ीरामपूर भाग, ीरामपूर

तपिशल

र कम अदा के याची
िदनां क
मूळ तावातील र ता .०३, ०५,
०७ जून ,२०१०
०८ व ०९ चे भूसपं ादनाचे अं ितम
िनवाड् यापोटी आदा के लेली र कम.
िशड मं जरू िवकास योजनेतील
१८ एि ल, २०११
आर ण .३१ या कोप-यापासून
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ते स.नं.०९ मिधल िनयोिजत १८
मीटर ं दी या र यापयत १८ मीटर
ं दीचा र ता िवकसीत करणेकामी.
एकु ण पये (अ) .. ३५,०२,७९,०७९/(ब) महारा रा य र ते िवकास महामं डळ, पु णे यां ना पाच र ते िवकसीत करणेसाठी अदा के लेली र कम.
अ.नं.
सं थेचे नां व
तपिशल
र कम अदा के याची र कम पये
िदनां क
०१. महारा रा य र ते
पूव ाथिमक कामकाजासाठी
२९ ऑ टोबर, २००६ ५०,००,०००/िवकास महामं डळ, पुणे थम ाधा य गटातील ०५ र यांचे २८ जानेवारी, २०१० ३,००,००,०००/काम सु करणेसाठी आगाऊ र कम
थम ाधा य गटातील ०५ र यांचे १६ ऑग ट, २०११ ४,००,००,०००/काम सु असतां ना कामाची देयके
देणेसाठी.
थम ाधा य गटातील ०५ र यांचे
२६ एि ल, २०१२
१,८०,००,०००/काम सु असतां ना कामाची देयके
देणेसाठी. (चौथा ट पा)
एकु ण र कम पये (ब).
९,३०,००,०००/(क) िशड नगरपं चायत, िशड यां ना अदा के लेली र कम.
अ.नं.
सं थेचे नां व
तपिशल
र कम अदा के याची
िदनां क
०१. मु यािधकारी, िशड
संयु त मोजणी शु क, स हअर यांचे
१५ माच, २००७
नगरपं चायत, िशड
मानधन इ यादीसाठी
जलवािह या, िव तु वािह या
२८ जानेवारी, २०१०
इ यादी थलां तरीत करणेसाठी.
एकु ण र कम पये (क).

र कम पये
४,७३,७१६/३६,२९,००८/४१,०२,७२४/-

(ड)
थम ाधा य गटातील ०६ र ते सं थानमाफत िवकसीत करणे साठी अदा के लेली र कम.
अ.नं.
सं थेचे नां व
तपिशल
र कम अदा के याची
र कम पये
िदनां क
०१. ठे केदार मे. रोमन टारमॅट थम ाधा य गटातील ०६ र ते
जून , २०१६ अखेर
१९,६८,३४,३०६/िल., नवी मुं बई
िवकसीत करणे कामापोटी रिनं ग
िबल .१० पयत अदा के लेली
र कम.
सदर कामाचे भावफरक िबल .०९
जून , २०१६ अखेर
४,३५,८१,४०७/पयत अदा के लेली र कम
०२. मे. युिनसन ोजे ट
सदर कामासाठीची स लागार फ .
जून ,२०१६ अखेर
१,२९,८६,९८४/मॅनेजमट ा. िल., पुणे
एकु ण र कम पये (ड). २५,३४,०२,९६६/आज अखेर सदरह क पासाठी झालेला खच पये (अ+ब+क+ड).. ७०,०७,८४,४९९/उपरो त माणे िशड शहर एकाि मक र ते िवकास योजना क पातं गत सु असलेले ११ र यांचे
कामासाठी वरील माणे आजपावेतो एकु ण र कम .७०,०७,८४,४९९/- मा खच झालेला आहे. सदरह
क पातील एकू ण नऊ र यांचे भू सपं ादनासाठी उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर भाग, ीरामपूर यां ना एकु ण
.३५,०२,७९,०७९/- मा िनधी उपल ध क न देणते आलेला असून , सदरचे नऊ र यांपैक र ता .०९ अ या
र याची भूसपं ादन या पूण झालेली नस या ने, सदर र ता कामासाठी उपल ध झालेला नाही.
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ताव: आता, मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद.२७/०४/२०१६ प ा वये मं जरु
िवकास योजनेतील हॉटे ल भा यल मी समोरील िनमगाव िशव ते जुना िपं पळवाडी रोड र ता या र याची
भूसपं ादन कायवाही उपिव भािगय अिधकारी ीरामपूर भाग, ीरामपूर यां चेमाफत पुण कर यात आली असुन
याबाबत िनवाडा एल यु/ एसआर/०३/२००७ िद.०४/११/२०१० अ वये झालेला आहे. या अनुषं गाने
भूसपं ादन कायदा १८९४ या कलम १८ नु सार मे. कोटाकडु न िनकाल झाले या दा यांमधे वाढीव नुकसान
भरपाईची र कम िनि त क न घे यासाठी उपिवभािगय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां ना प िदलेले आहे.
करणी र
अ.नं.
०१.
०२.
०३.

०४.

याबाबत उपिवभािगय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी िद.२९/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये, तुत
कम .८,१२,९८,१८०/- मा भरणेबाबत कळिवले आहे. याचा थोड यात तपिशल खालील माणे आहे.
तपिशल
र कम .
िनवाड् या माणे देय मोबदला
४,९८,११,३४१/३% आ थापना खच
१४,९४,३४०/भू सं दभानुसार वाढीव मोबदला व यावरील कलम २८ व कलम ३४ नु सार
६,३७,५८,६७५/िद.३०/०६/२०१६ पयत िहशोबीत के लेली र कम
एकु ण र कम ११,५०,६४,३५६/या भू सं पादन करणात यापु व एकु ण जमा करणेत आलेली र कम
३,३७,६६,१७६/जमा करावयाची एकु ण र कम (अ. नं.०१ ते ०३-०४)= ८,१२,९८,१८०/-

िद.३०/०६/२०१६ पुव वरील माणे जमा करावयाची एकु ण र कम .८,१२,९८,१८०/- जमा करणे
आव यक आहे. सदरची र कम िद.३०/०६/२०१६ पुव जमा कर यात आली नाहीतर यायालयाचे
आदेशा माणे वाढीव मोबदला र कम .२,१९,०४,१६२/- या रकमेवर १५% माणे याजात वाढ होत राहील.
तरी वरील माणे िहशोबीत के लेली जमा करावयाची एकु ण र कम स वर या कायालयाकडे जमा करणेबाबत
कायवाही करावी असे नमूद के ले आहे .
तसेच मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत यां नी िद.०९/०५/२०१५ रोजीचे प ा वये “ मं जरू िशड
िवकास योजनेतील आर ण .३१ या पि म कोप-यापासून ते स.न.९ पयत १८ मी. ं द र यासाठी संपािदत
े ाचे मु यां कन निवन भू सपं ादन कायदा सन २०१३ चे कलम २४ व २६ ते ३० आिण शासन प रप क
िद.२६/०५/२०१५ यातील तरतुदीनुसार के ले आहे . तुत करणात अिधसुचना िस ीनु सार मु यांकन
िद.२३/०२/२०१२ ध न संपािदत होणारे स.नं., यांचे े , रे डीरे कनर दर, जिमनीचे मु यां कन, फळझाडे,
रायवळझाडे, बां धकाम इ यािदचे मु यां कन उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चे िद.०२/०५/२०१६
रोजीचे प ात नमुद के ले आहे . यानु सार एकू ण संभा य देय मोबदला र कम .३७,७८,४८,७३९/-, आ थापना
खच . १,१३,३५,४६२/- अशी एकू ण र कम .३८,९१,८४,२०१/- होत असुन यापुव .९,६०,६४,६३९/जमा के ली असुन उवरीत र कम .२९,३१,१९,५६२/- उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चेकडे जमा
करणेबाबत कळिवले आहे. ”
उपरो त तपशील िवचारात घेता सदरह क पाचे खचाबाबत सुधारीत तपशील खाली माणे आहे.
अ. .
०१.
०२.
०३.

०४.
०५.
०६.

तपशील
सदर क पासाठी आजपावेतो झालेला खच
उवरीत र ता .९ अ साठी अपेि त भू सं पादन खच ( .३८,९१,८४,२०१.०० –
.९,६०,६४,६३९/- = २९,३१,१९,५६२/-)
उपिवभािगय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी िद.२९/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिवलेली र ता .८ साठी मा. कोटाकडु न िनकाल झाले या दा यांमधे वाढीव नु कसान
भरपाईची र कम ( . ११,५०,६४,३५६.००-३,३७,६६,१७६/- = ८,१२,९८,१८०/- +
.२,१९,०४,१६२/- या रकमेवर १५% माणे होणारी याजाची र कम.)
र ता .०९ अ िवकसन खच
र ता .०५ उवरीत ९०० मी. काम पू ण करणेसाठी िवकसन खच
सदर क पातील एच. टी. व एल. टी. तसेच ा सफामर िश ट ग करणे इ. कामां साठी िशड
नगरपं चायत, िशड यां ना िनधी उपल ध क न देण.े ( .९१,८६,५५२/- वजा यापू व अदा
के लेले .३६,२९,००८/- = ५५,५७,५४४/-)
एकु ण अपे ीत खच पये..
वजा िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन मा यतेनु सार मं जू र झालेली र कम
सदर क पाचे कामासाठी वाढीव खचाची र कम
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र कम .
७०,०७,८४,४९९/२९,३१,१९,५६२/८,१२,९८,१८०/-

७,१७,७३,३६०/३,५०,००,०००/५५,५७,५४४/-

११८,७५,३३,१४५/८८,००,००,०००/३०,७५,३३,१४५/-
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वरील माणे थम ाधा य गटातील ११ र ते िवकसीत करणेसाठी एकु ण अं दाजे
.११८,७५,३३,१४५/- मा खच येणार आहे. सदर क पासाठी मा. शासनाने यापूव .८८ कोटी खचास
मा यता िमळालेली अस याने, सदरह र यांचे वाढीव भू सपं ादन खचाचा मुळ रकमेत समावेश नसलेने , क पाचे
िकमतीम ये एकु ण .३०,७५,३३,१४५/- मा इत या रकमेची वाढ होत आहे.
तरी वरील माणे वाढीव र कम .३०,७५,३३,१४५/- मा चे खचास मा यता िमळणेस व याकामी
सं थान अिधिनयम २००४ मिधल कलम २१ (२) पोटकलम (१) आणी (१क) मिधल तरतुदीनु सार याकामी
शासन मा यतेसाठी ताव सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६४४ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड एकाि मक र ते िवकास योजना क पांतगत िशड नगरपं चायत,
िशड यां ना भू सं पादनासाठी .३०,७५,३३,१४५/- (+ तावानु सार देय याजासह) मा वाढीव र कम
देणेसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली.
तावात नमु द के ले माणे र ता .५ िवकसीत करणेसाठी भू-सं पादन ि या पु ण झाले ली
आहे, परं तु सदरह कामा या खचाची र कम वाढलेली अस याने सं बं धीत ठे केदार चालू डी.एस.आर.
माणे र याचे काम पु ण करतात का, याची िवचारणा कर यात यावी. तसेच ठे केदाराने चालू
डी.एस.आर. माणे काम कर यास असमथतता दशिव यास र ता .५ सह िशड एकाि मक र ते
िवकास योजनेमधील या र यां या भू-सं पादनाची कायवाही पु ण झालेली आहे, असे सव र ते
िवकसीत करणेसाठी फेर ई-िनिवदा मागिव यात या या, असे ठरले. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
साईिनवास अितथीगृ ह इमारत चे लंबीग मे टे नं सची कामे करणेसाठी आव यक मटे रयल खरे दी
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम 2004 मधील तरतु द:कलम/
पोटकलम/
कलम/तरतुदीचे
अ.नं. तरतुद
उपकलम
तरतूद
शीषक
मां क
मां क
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
सिमतीची कत ये
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
01 17
1
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न
व अिधकार
देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये
असतील.
सवसाधारणपणे, िव वस्त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
सिमतीची कत ये
02 17
2 (झ) यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
व अिधकार
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
सिमतीची कत ये
03 17
6
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
व अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
िव व त यव था
भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृहे बां धणे
04 21
1( )
िनधीचा िविनयोग
व यांची देखभाल करणे.
तावना:- ी साई ं या दशनासाठी िशड येथे येणा-या साईभ तांना िनवासाची सुिवधा उपल ध
हावी याकरीता सं थानमाफत िनवास थान इमारत ची उभारणी कर यात आलेली आहे. सदर इमारत मधील
खो या/हॉल साईभ तांना िनवासासाठी उपल ध क न देणते येत आहेत.
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साई साद िनवास थान िवभागाकडील जा.नं./एसएसएस/वशी-सा. .िन/945/2015, िद.01/06/2016
चे प ा वये आगामी नािशक कुं भमेळा-2015 करीता िशड त ी साईचें दशनासाठी होणारी संभा य गद तसेच
सं थानचे साईिनवास अितिथगृहात नेहमी मा यवरां ची िनवासाची यव था कर यात येत अस याने सदर
इमारतीमधील पाणी गळती थां बिवणेसाठी पाणी पुरवठा िवभागाचे संबं धीत कामे क न घेणबे ाबत कळिव यात
आलेले होते. पाणी पुरवठा िवभागाकडु न साईिनवास अितथीगृह इमारतीची पाहणी के ली असता, सदर इमारतीचे
ब-याच खो यांमधील बेसीन, कमोड सं डास भां डे, िशट क हर, नळ खराब झालेचे आढळु न आलेले होते. सदरचे
खराब झालेले सािह य बदलिवणे गरजेचे अस याने यासाठी आव यक सािह य ई-िनिवदा मागवून खरे दी
करणेसाठी व यासाठी येणा-या अं दाजे .6,13,200/- मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.23/07/2015 रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आलेला होता. याबाबत खालील माणे िनणय
संमत झालेला होता.
"यावर सिव तर चचा होऊन, कुं भमेळयाचे कालावधीसाठी आव यक लंब ग सािह य खरे दी करणेची
ि या चालू असून तािवत सािह यापैक जे सािह य कुं भमेळया या सािह याम ये उपल ध असेल ते सािह य
वगळू न इतर लंब ग सािह य खरे दीकामी फे र ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली."
ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार साईिनवास अितथीगृहाचे लंब ग मे टेनं स करणेसाठी
जे सािह य आव यक होते या सािह याचा समावेश कुं भमेळयाचे कालावधीत कर यात आले या सािह याम ये
नसलेने सदरचे सािह य खरे दी करावे लागणार आहे.
साई साद िनवास थान िवभाग जा.नं.एसएसएस/वशी-सा िन/1753/2016, िद.05/08/2016 अ वये
ताव इकडील िवभागास ा त झालेला आहे. यानु सार सं थान या निवन िव व त मं डळाची नेमणूक करणेत
आलेली आहे. यामुळे मा.अ य महोदय, मा.उपा य साहेब व िव व त वेळोवेळी साईिनवास अितथीगृहात
िनवासाकरीता थां बतील. याकरीता तेथील सव सुट् स यव थीत असणे गरजेचे अस याने सदरह इमारतीमधील
मे टेनं सची कामे तातडीने करणेबाबत कळिवलेले आहे.
याकरीता खरे दी करावया या सािह याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अं.नं.

सािह य तपिशल

कं पनी

प रमाण

1
2
3
4
5
6
7
8
9

लॉंग बॉडी कॉक (नं.5037 N)
बेसीन िपलर कॉक. (नं.CQT-231698)
सी.पी.अॅगल
ं कॉक (नं.CQT-23053)
वॉल हॅगीग
ं कमोड सं डास भां डे (सफे द)(नं.0298)
ेनाईट हाईट राऊं ड बेसीन (नं.0448)
लश हॉल (नं.FLV 1095)
हॅ ड जेट े
1/2" गेट हॉल
1" गेट हॉल

ज वार
ज वार
ज वार
पॅ रवेअर
पॅ रवेअर
ज वार
ज वार
िलडर
िलडर

78
28
78
28
28
28
50
50
25

एकक

अं दाजे दर

र कम

नग
1300.00
101400.00
नग
3700.00
103600.00
नग
1100.00
85800.00
नग
4200.00
117600.00
नग
2800.00
78400.00
नग
4500.00
126000.00
नग
1350.00
67500.00
नग
600.00
30000.00
नग
1080.00
27000.00
अं दाजे एकु ण र कम- 7,37,300.00

िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम 2004 नुसार वरील नमुद तरतुदीस अनुस न मा . यव थापन सिमतीची मा यता घेत यानं तर सदरचे
काम पाणी पुरवठा िवभागां तगत करता येईल असे मत आहे.
तरी वरील माणे नमुद सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे .7,37,300/- मा खच अपेि त आहे. तरी
सदरचे सािह य िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी िवभागामाफत खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे
.7,37,300/- मा चे खचास मा यता िमळावी ही िवनं ती.
िनणय .६४५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ ह इमारत चे लंबीग मे टे नं सची कामे करणेसाठी
तावात नमु द के ले माणे आव यक मटे रयल िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .७,३७,३००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०९
ताव-

निवन वॉयर फोम मॅ े स, मॅ े स ोटे टर खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १) २१ - १ चा (ग) – भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी
िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
२) २१ चा (२) पोटकलम (ख) भ तांना राह यासाठी व वापर याकरीता िव ामगृहे बांधणे व यांची देखभाल
करणे.
तावीक– साईबाबा भ तिनवास थान िवभाग सन– १९९४ पासुन साईभ तां चे सेवेत जु आहे .
इमारतीम ये एकू ण ५४४ खो या/ दुकान गाळे / हॉल आहेत, पैक ४८४ खो या साईभ तांचे वापरात आहेत. सदर
खो यांम ये एकू ण १७२७ लोखं डी कॉट असुन येक कॉटवर वॉयर फोम मॅ ेस टाकले या आहेत याकामी
आव यक वॉयर फोम मॅ ेस एकू ण २००० नग (१७२७ नग कॉटवर टाकले या आहेत व २७३ नग तुटफु टीसाठी
ठे वणे आव यक) उपरो त सं दभ .१ चे िनणयानु सार खरे दी कर यात आले या आहेत. सुमोर ५ वषापासून सदर
मॅ ेस साईभ तांचे सतत वापरात आहेत, यामुळे ब-याच मॅ े स खराब झाले या आहेत. या फायबर फोम मॅ ेस
खरे दीकामी ित मॅ ेस .२८७५/- माणे एकू ण ५७,५०,०००.०० (अ री पये स ताव न लाख प नास हजार
मा ) इतका खच आलेला आहे.
िद.०६/०८/२००५ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेमधील मं जरु ठरावानुसार गादी, चादर,
बेडिशट वापराचा कालावधी जा तीतजा त ३ वषाचा धर यात यावा व दर ३ वषानी गादी, चादर, बेडिशट
बदल यात यावे असे ठरले आहे. इकडील िवभागाकडील खो यांचे दर तुलनेने सवात कमी अस याने
साईभ तांची गद असते.खो या ९० ते ९५ ट के भरले या असतात. यामुळे भ तोपयोगी व तु सतत या
वापराने लवकर िनकामी होतात. चा महाशता दी सोहळा निजक आलेला आहे. यामुळे निवन मॅ े सची
आव यकता आहे.
िवभागाची मागणी– इकडील िवभागामधील खो यांसाठी २००० नग निवन वॉयर फोम मॅ ेस
फ त ॅ डेड कं पनी याच खरे दी करा यात असे न मत आहे. सदर वॉयर फोम मॅ े स साठी २००० नग
वॉटर फु मॅ े स ाटे टर (चारही बाजुने बं द) खरे दी के यास, मॅ ेस वापराचा कालावधी िनि तच वाढणार आहे.
छाननी क न अनु मान– महारा शासनाने पारीत के लेला अिधिनयम व मा. यव थापन मं डळाचे
संमत ठरावानुसार जु या मॅ ेसचा वापर कालावधी संप याने निवन वॉयर फोम मॅ ेस व वॉटर फु मॅ े स ाटे टर
खरे दी करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– आव यक २००० नग वॉयर फोम मॅ ेस व २००० नग वॉटर फु
मॅ ेस ाटे टर खालील पेिशिफके शन (Specification) माणे खरे दी करावे लागणार आहे.
Technical Specification of Mattress
Nos – 1750 Size – 1829 mm x 915 mm (72 ” x 36 ”) & Waterproof Mattress
Protector
Sr.no
Description
Specification
1 Mattresses – 4 ” Thk
Quilted having foam – 12 mm thk, 18
gm/dm 3
2 Thickness - Mattresses
4 inch
3 Dry Rubberized Content (DRC)
20 to 25 %
4 Latex Type
Centrifuged
5 RC pad Density (RC Pad
100 gm/dm 3
Thickness- 75 mm)
6 Bonded Foam Thickness
20 to 22 mm
7 Nature of Tapestry
Cotton
8 Tapestry
120 to 140 GSM
9 Fabric
Anti Microbial Treatment
10 Mattress Protector
Waterproof (4 Side)

{13} 19.09.2016, Shirdi

27

खालील मापाचे वॉयर फोम मॅ े स व वॉयर फोम मॅ े स ोटे टर खरे दी करावे लागतील.
अ.नं तपिशल
नग
६’ x ३’ मापा या वॉयर फोम मॅ े स (४ इंच जाडी)
१
२०००
ॅ डेड कं पनी – स युरी, कलान, लीपवेल, डनलॉप, गोदरे ज.
२
६’ x ३’ मापा या वॉयर फोम मॅ े स ोटे टर (चार बाजु)
२०००
ॅ डेड कं पनी – स युरी, कलान, लीपवेल, डनलॉप, गोदरे ज.
आपणास आव यक २००० नग वॉयर फोम मॅ ेस व २००० नग वॉटर फु मॅ े स ोटे टर खरे दीकामी
येणा-या अपे ीत खचाची तरतुद सन २०१६/२०१७ चे सुधारीत अं दाजप कात करता येईल. खच
साईभ तांसाठी दान कर यात येणा-या सोयी सुिवधां साठी अस याने महारा शासनाची मं जरु ी आव यक नाही.
तरी अ)
नमुद माणे २००० नग वॉयर फोम मॅ े स व २००० नग वॉटर फु मॅ ेस ोटे टर खरे दीकामी येणा-या
खचास तथा
ब) खरे दी, खरे दी िवभागामाफत वतमान प ात जािहरात िस द क न ई – टडर प दतीने करणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणयाथ सादर.
िनणय .६४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान िवभागासाठी नामां िकत कं प यां या २०००
नग वॉयर फोम मॅ े स व २००० नग वॉटर ु फ मॅ े स ोटे टर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
ु पमोबाईल (CUG) लॅन व Technical Feasibilities अनु स न आयडीया व एअरटे ल या
कं प यां या ितिनध शी PLAN BENEFIT व सेवेबाबत तसेच सं थान अिधकारी/ कमचारी यां ना
सदर कामी दे यात येणा-या मोबाईल बीलातील सवलतीबाबत चचा क न अं ितम िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मिधल तरतू द:- अिधिनयम २००४
मधील तरतूद .२१-(१) अ वये सिमतीकडु न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक
कोण याही योजनासाठी करणेबाबत तरतूद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व
िव त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनासाठी कर यात येईल अशी तरतूद
आहे.
यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:१) िद.२१/०६/२००९ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .३०िनणय ं .५७९.
२) िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .७१ िनणय ं .३५९.
ा तािवक:- ी साईबाबा सं थानचे अिधकारी व कमचारी यां ना कायालयीन कामकाजाकरीता
सं थान अं तगत व बाहेरील दुर वनी संपकासाठी BSNL या पु मोबाईल सेवेऐवजी Idea कं पनीची
पु मोबाईल सेवा सु करणेसाठी िद.२१.०६.२००९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िवषय नं.३०, िनणय
.५७९ अ वये मा यता िमळालेली आहे. यानुसार आयडीया कं पनीकडु न पु मोबाईल सेवेअं तगत सुरवातीस
४६ मोबाईल सीमकाड खरे दी कर यात आलेले होते. याम ये आयडीया कं पनीने सुरवातीस .१७५/- चा लॅन
िदलेला होता. तदनं तर आयडीया कं पनीने पु मोबाईल सेवेम ये वेळोवेळी सुधारीत के लेले लॅ न सं थानकडे सादर
के लेले असुन , यानु सार लॅन म ये वेळोवेळी बदल कर यात आलेले आहेत.
स या सं थान अिधकारी/कमचारी यां चेकरीता आयडीया कं पनीचा .९९/- चा CUG पु मोबाईल
लॅन कायरत असुन , कं पनीकडु न निवन िसरीजचे एकु ण १०० निवन मोबाईल सीमकाड ७७२००७७२०० ते
७७२००७७२९९ या मां काचे खरे दी के लेले आहे. सदरचे एकु ण १०० सीमकाड हे सं थान आ थापनेवरील
मं जरू पदाकरीता मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे मा यतेने सं बिधत अिधकारी व कमचारी यां ना कायालयीन
कामकाजाचे वापरासाठी दे यात आलेले आहेत. सदरकामी घे यात आले या एकु ण १०० सीमकाडचे दरमहा
बील अं दाजे .२५ ते २६ हजार मा येत आहे.
आयडीया पु मोबाईल सेवे या त ारीबाबत आयडीया कं पनीस िद.२८.०५.२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिवणेत आलेले असुनही आयडीया कं पनीकडु न त ारीचे िनवारण न झा याने यांना पुन च:
िद.१२.०७.२०१६ रोजीचे प ा वये नमु द त ारीबाबत कळिवणेत येऊन यांनी १५ िदवसां चे आत कायवाही न
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के यास यांचे बरोबर के लेला करार र करणेत येईल, असे कळिव यात आलेले होते. तथापी, यापुव Idea
कं पनीने सं थानम ये या िठकाणी Network Coverage कमी आहे या िठकाणी उदा. ी साईबाबा
हॉ पीटलचे मा.वै क य सं चालक यां चे क ाम ये व ICCU िवभागाचे आतील बाजू स Network Booster
त कालीन मा.वै क य संचालक ी बोबडे यां नी िदले या त डी सुचनेनसु ार िद .११.०७.२००९ रोजी कं पनीमाफत
बसिवणेत आले आहे. तसेच सदरचे िठकाणी Network Coverage हे यव थीत असून हॉ पीटलचे
मा.वै क य संचालक व ICCU िवभागाचे क ाची रचना बं दी त व पाची अस याने यािठकाणी Network
Coverage करीता Network Booster बसिवणेत आ याचे यांनी िद.२३.०८.२०१६ रोजीचे ई-मेल ारे
कं पनीने कळिवले आहे.
सदर िठकाणी Network Booster करीता िव तु पुरवठा हा हॉ पी टल िवभागातून घे यात आला
आहे. तसेच Idea कं पनीस याच धत वर सं थानचे परीसराम ये यािठकाणी Network Coverage कमी
माणात आहे यािठकाणी कं पनीने Network Booster बसिवणेस तयारी दशिवली असून , याकामी यांनी
य स ह के ला असता, निवन भ तिनवास थान जवळील साई साद हाऊस ग तसेच साई धमशाळे जवळील
िनमगाव हाऊस ग परीसरात Network Indoor Coverage कमी माणात असून यां नी तेथे Idea Network
Booster उपल ध के ले असून सदर िठकाणी सं थानने िव तु पुरवठा उपल ध क न िद यास तसेच Idea
कं पनीचे पॉलीसी माणे करारनामा क न िद यास Booster काया वीत करता येईल तसेच आव यकतेनु सार
सं थानचे इतर परीसराम ये देखील याच धत वर आव यकतेनु सार Idea Network Booster बसिवता येईल.
परं त,ू उपरो त नमुद िवषयां क त करणी Idea अथवा Airtel यापैक एका अिधकृ त कं पनीची सेवा
यापुढे सु ठे वणे बाबतचा िनणय िन चीत झालेनं तर संबं धीत कं पनीकडू न सं थान परीसरात Network Booster
बसिवणे बाबतचा करारनामा तसेच िव तु पुरवठा उपल ध क न देणेबाबत कायवाही करणे यो य राहील.
तसेच सं थान प रसराम ये Network Jammer काया वीत अस यास याचा Signal Strength वर
परीणाम होऊ शकतो, असे यांनी िद.२४.०८.२०१६ रोजीचे ई-मेल ारे कळिवले आहे. मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .४८ व िनणय .१२३ अ वये सं थान मं िदर परीसराम ये मोबाईल
जॅमर यं णा काया वीत करणेकामीचे तावास मा यता िमळालेली असून , यानुसार कायवाही तावीत
अस याचे समजते. सं थान मं िदर परीसराम ये मोबाईल जॅमर यं णा काया वीत झा यास याचा सं थान
अिधकारी/कमचारी यां चे मोबाईलचे Signal Strength वर परीणाम होऊन Network Coverage Block होऊ
शकते.
तसेच िद.०५.०८.२०१६ रोजीचे आयडीया कं पनीचे ा त ई-मेलवर ताव सादर करणेबाबत
मा.कायकारी अिधकारी सो यां नी िनदश िदलेले आहेत.
यानुसार आयडीया कं पनीची सं थानम ये कायरत असलेली पु मोबाईल सेवा यवि थत िमळत
नस याने आयडीया कं पनी यितरी त ु पमोबाईल सेवा देणा-या इतर टेलीकॉम कं प या उदा.बीएसएनएल,
एअरटेल, वोडाफोन, रलाय स, युिननॉर, एअरसेल इ यादी कायरत आहेत. यांना सं थानम ये स ि थतीत
कायरत असले या आयडीया कं पनी या पु मोबाईल CUG लॅन बाबतची माहीती िद.०३.०८.२०१६ रोजीचे
मेल दारे कळवुन , ी साईबाबा सं थान अिधकारी/कमचा-यां करीता सवलती या दरात अ ावत CUG
पु मोबाईल लॅन तयार क न व सबिधत कं पनीचे तां ि क बाबीबाबत सिव तर माहीती मेल दारे सं थानला
कळिवणेसाठी तसेच सदर माहीती ा त झालेनं तर सं थानचे तां ि क स लागार ी.िवजय नायडु यां चेकडु न सव
तां ि क बाब ची पडताळणी क न यांचे अिभ ायासह सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर करणेकामी िद.२७.०७.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी अ वये मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार टेलीकॉम े ात कायरत असले या उदा.बीएसएनएल, एअरटेल, वोडाफोन, रलाय स,
युिननॉर, एअरसेल इ. कं पन्यां ना स ि थतीत कायरत असले या आयडीया कं पनी या ु पमोबाईल CUG लॅन
बाबतची माहीती िद.०३.०८.२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे कळिव यात आलेली असुन , वेळोवेळी सं बं धीत
कं पनीबरोबर पाठपुरावा क न यापैक फ त बीएसएनएल, एअरटेल, वोडाफोन, टाटा, आयडीया या
कं पन्याकडु न यांचे पु मोबाईल सेवेबाबतचे CUG 99 लॅन तसेच वोडाफोन यितरी त इतर टेिलकॉम
कं प यांची तां ि क बाब ची माहीती ई-मेल ारे अनु मे िद.०८.०८.२०१६, िद.१२.०८.२०१६,
िद.१०.०८.२०१६, िद.०४.०८.२०१६, िद.१२.०८.२०१६ रोजी ा त झालेली असुन याचा सिव तर तपिशल
खालील माणे-
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Plan Details

Activation Fee
Company
Activation Fee
Employee 1st
Connection
Activation Fee
Employee 2nd / 3rd
t
Connection
Plan Enrollment
Fee (PEF)
Monthly Rental
(Rs.)
Clip Charges
PLAN BENEFIT
Free Benefits
(Within Home
Network)

LOCAL CALLS
Within Group

Idea
Current
CUG 99

BSNL
(CUG)

Vodafone
(CUG)

Airtel
Idea
Tata
(CUG 99) (CUG 99) (CUG)

Reliance
(CUG)

Nil

Nil

--

Free

Nil

---

Free

Free

--

Free

Free

---

Rs.200 each

Rs.200
each

--

Free

Nil

Rs.200
each

---

Nil

Nil

--

Nil

Nil

Nil

---

99

99

125

99

99

99

----

0

0

--

0

0

0

---

350 Local
Min.
200 SMS

350 Local
Min.
200 SMS

350 Local
Min.
100 SMS

400 Local
Min.
200 SMS

350
400 Local Local
Min.
Min.
250 SMS 200
SMS

---

Free

Free

Free

Free

Free

Free

---

0.30 ps.

0.30 ps.

0.30 ps.

0.30 ps.

0.30 ps.

---

0.30 ps.

0.40 ps.

0.40 ps.

0.30 ps.

0.30 ps.

---

0.50 ps.

0.50 ps.

0.50 ps.

0.50 ps.

0.50 ps.

---

0.50 ps.

0.50 ps.

0.50 ps.

0.50 ps.

0.50 ps.

---

Free for
Mumbai
within
Group it
will be
Chargea
ble

----

Company To
0.30 ps.
Company
Company To
0.30 ps.
Other Mobile
Company To
Fixed Line
0.50 ps.
(Landline)
STD CALLS
All STD Calls
0.50 ps.
ROAMING CALLS
Incoming

Nil
Nil

Free for
Mumbai
within
Group

Free for
Mumbai
within
Group

--

Free

Free for
Mumbai
within
Group

Outgoing Local
Outgoing STD
SMS
Local

Rs.1
Rs.1.50

Rs.1
Rs.1.50

---

0.80 ps.
0.80 ps.

Rs.1
Rs.1.50

Rs.1
Rs.1.50

-----

0.30 ps.

0.30 ps.

--

0.20 ps.

0.30 ps.

0.30 ps.

---

National
International

0.30 ps.
Rs.5

0.30 ps.
Rs.5

---

0.30 ps.
Rs.5

0.30 ps.
Rs.5

0.30 ps.
Rs.5

-----
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उपरो त ु पमोबाईल CUG लॅन या दरां चे अवलोकन करता, BSNL िवभागाने स ि थतीत चालू
असले या आयडीया पु मोबाईल CUG लॅन माणेच BSNL चा पु मोबाईल CUG लॅन देता येईल, असे
कळिवले आहे. आयडीया कं पनीने PLAN BENEFIT म ये 400 Local Min. व 250 SMS देऊ के लेले
आहे. तसेच एअरटेल कं पनीने PLAN BENEFIT म ये 400 Local Min. व 200 SMS देऊ के लेले असुन
Roaming Calls म ये एअरटेल यां नी कमी दर देऊ के ले असून Free SMS यितरी त एअरटेल यां नी लोकल
SMS ला कमी दर देऊ के ले आहे.
Technical Feasibilities Details
Sr.
No.
01

02

Parameter

No. of BTS (Base
Transceiver
Station) in Shirdi in
details like as 2G,
3G and 4G
Download/ upload
frequency

BSNL

Vodafone Airtel

Idea

Tata

Reliance

2G-9
3G-6

---

2G-5
3G-5
4G-4

2G-8
3G-8
4G-8

2G-5
3G-5

---

890
Mhz 960
Mhz

---

5.90/3.2
2 Mbps

Upload :
2G (895.21719)

Upload :
2G (1760.61764.8)

---

3G-8 (19691974)
4G-8
(1710.21715)
Download:
2G (940.21814)

03

Coverage area

04

Uptime

05

Signal strength
(Outdoor/Indoor)

100 %

---

99.8 %

---

-65db to ---80db
(OD)
-65db to
-95db
(ID)

3G - 8 (21592164)
4G - 8
(1805.21810)
2G/3G/4 Good outdoor
G
coverage in
Shirdi town

80 %

99.85 %

Indoor 70-85 %
Outdoor
- 50.70
%

2G- 900
MHZ
3G- 2100
MHZ
4G1800MHZ
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3G- (19591964)

Download
2G (1855.61859.8)
3G- (21492154)

Temple Area,
ST Stand Area
Nagar
Panchayat Area
Bhakta Niwas,
Laxmi Nagar,
Prasadalay
PWD Rest
House Area
Hedgewar
Nagar Area
2G:99.99
3G:99.99
Being Checked

---

-----
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98.95 %

2G:99.26
3G:99.85

---

2G-0-5
%
3G-00.9%
99.95 %

99.40 %

2G:99.94
3G:99.58

1%

---

0%

2G:0
3G:0

0.5 %

---

0.97 %

Can refer
equivalent
KPI TCH
Congestion
0.39 %

100 %

---

98.55 %

98.51 %

10,000
Approx
.

---

02423255902

---

Prepaid 25,000
6000
Postpaid
1200
Total
7200
Shirdi
Shirdi

VLR % (Visitors
Location
Registration) in
Shirdi.

MSC
Pune

---

50-60
MNP
Market
Share
23%

90 %

0.22 %

SDCCH
(Standalone
dedicated control
channel)
Congestion.
TCH (Traffic
Channel)
Congestion. Etc.,

0%

---

NA

-

2G:0
3G:0

0%

---

NA

-

2G:0
3G:0

06

Voice quality

97 %

---

07

Call setup success
rate (CSSR)

99 %

08

% blocked calls

09

Call drop rate

10

Hands off success
rate

11

Total Number of
Subscribers
(Prepaid + Postpaid) in Shirdi.

12

Authorised Service
Centre in Shirdi.

13

14

15

---

2G:0.12
3G:0.51
2G:99.88
3G:99.97
2399
(Prepaid)+82
(Post Paid)
=2481

NA

उपरो त नमुद के ले माणे मोबाईल कं प यांचे PLAN BENEFIT व Technical Feasibilities
Parameter बाबतची ा त मािहती सं थानचे तां ि क स लागार ी.िवजय नायडु यां नी सम तपासली असता,
यांनी उपरो त पु मोबाईल CUG लॅन हा सं थान कमचारी/अिधकारी यां ना उपयु तते या टीकोनातून
PLAN BENEFIT व Technical Feasibilities Parameter चा सारासार िवचार करता, यांनी
िद.१२.०८.२०१६ रोजीचे ई-मेल अ वये खालील माणे आपला तां ि क अिभ ाय नमु द के ला आहे.
I have gone through the documents & reached the following conclusion.
1)
Of all the Mobile service providers Idea & Airtel have the highest number of base
stations in Shirdi.Therefore only they will be able to give voice clarity &avoid call
drops.
2)
Both the above companies have good coverage area in &around Shirdi &SSST
Premises.
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Technical Parameters of both companies are similar & comparable.
Rates offered by Airtel are the lowest for both the local and roaming while Idea
has similar rates for local but its rate are more than Airtel in roaming plan.
IDEA has a minor benefit of more local SMS than Airtel.
5)
Idea has around 4 times more local subscribers than Airtel Locally.
Hence both Airtel & Idea is Beneficial for Shri Saibaba Sansthan considering the
Technical as well as commercial benefits.
Also we should check our premises, where mobile jammers have been installed
previously in our premises. This may be affecting the signal strength of the mobile
network.
तरी, उपरो त नमुद तां ीक स लागार यां चे अिभ ायानुसार आयडीया व एअरटेल या दो ही कं प या
सं थान अिधकारी/ कमचा-यां करीता पु मोबाईल CUG 99 लॅन ची सेवा आिथक व तां ि क टया यो य
आहे.
तसेच चे महाशता दी महो सवाचे टीने आवश्यक या वेळेस पु मोबाईल सीमकाडची सं या
वाढवायची झा यास सं बिधत/िनयु त के ले या कं पनीकडु न याच पु मोबाईल CUG लॅननुसार
आव यकते माणे सीमकाड घेणेस व या माणे सं बिधत/िनयु त के ले या कं पनीस बील अदा करता येईल, यास
आपली मा यता असावी.
सं थान अिधकारी/ कमचारी यां ना ु पमोबाईल बीलाम ये एकु ण देऊ के ले या सवलती या दरां चा
तपिशल खालील माणे आहे. स ि थतीत सं थान अिधकारी/ कमचारी यां ना पु मोबाईल करीता आयडीया
कं पनीचा .९९/- चा पु मोबाईल CUG लॅन कायरत असुन खालील माणे बीलाबाबतचे सवलतीस
मा. यव थापन सिमतीची मा यता घे यात आलेली आहे. खालील सवलती या यित र त जादा होणारे बील
संबिधत अिधकारी/ कमचारी यां चे मासीक पगारातून वसुली कर यात येत आहे.
१) मा.अ य व उपा य साहेब
सव बील सवलत
२) मा.कायकारी अिधकारी साहेब
सव बील सवलत
३) मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब
सव बील सवलत
४) मा. शासिकय अिधकारी
.७००/- पयत सवलत (१००+२००+४००)
५) डॉ टस व िवभाग मुख
.३००/- पयत सवलत (१००+२००)
६) पयवे क
.२५०/- पयत सवलत (१००+१५०)
७) तां ि क सहा यक, व र ठ िलपीक
.२००/- पयत सवलत (१००+१००)
८) वाहन चालक व सुर ा पयवे क
.१५०/- पयत सवलत (१००+५०)
मागणी:- उपरो त ा तािवके त नमुद के ले माणे तां ीक स लागार यां चे अिभ ायानुसार आयडीया व
एअरटेल या दो ही कं प या सं थान अिधकारी/ कमचा-यां करीता पु मोबाईल( CUG 99 लॅन) ची सेवा आिथक
व तां ि क टया यो य आहे.
आयडीया व एअरटेल यापैक एका कं पनीची पु मोबाईल (CUG 99 लॅन) सेवा घेणक
े ामी दो हीही
कं प यां या ितिनधीना मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलावु न यांचेशी यांनी देऊ के ले या PLAN
BENEFIT बाबत सम चचा क न, यातील जी कं पनी पु मोबाईल (CUG 99 लॅन) लॅनम ये जा तीत
जा त सवलत व अ ावत सेवा त परतेने उपल ध क न देईल, तसेच स ि थतीत कायरत असले या नं बरला
MNP (Mobile Number Portability) ची सुिवधा उपल ध क न देईल, या कं पनीची पु मोबाईल (CUG
99 लॅन) सेवा घेणक
े ामी िनणयाथ ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल, असे न मत
आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश,तां ि क,व कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान:- तां ि क व शासक य
िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे तां ीक स लागार यां चे
अिभ ायानुसार आयडीया व एअरटे ल या दो ही कं प या सं थान अिधकारी/ कमचा-यां करीता पु मोबाईल
CUG 99 लॅन ची सेवा आिथक व तां ि क टया यो य आहे.
3)
4)
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आयडीया व एअरटेल यापैक एका कं पनीची पु मोबाईल (CUG 99 लॅन) सेवा घेणक
े ामी दो हीही
कं प यां या ितिनधीना मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलावु न यांचेशी यांनी देऊ के ले या PLAN
BENEFIT बाबत सम चचा क न, यातील जी कं पनी पु मोबाईल (CUG 99 लॅन) लॅनम ये जा तीत
जा त सवलत व अ ावत सेवा त परतेने उपल ध क न देईल, तसेच स ि थतीत कायरत असले या नं बरला
MNP (Mobile Number Portability) ची सुिवधा उपल ध क न देईल, या कं पनीची ु पमोबाईल (CUG
99 लॅन) सेवा घेणक
े ामी िनणयाथ ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .६४७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान अिधकारी/ कमचा यां करीता स या आयडीया कं पनीची
ु पमोबाईल सेवा चालू अस यामु ळे यापु ढेही आयडीया कं पनीचीच सेवा चालू ठे व यात यावी. परं तु
ु पमोबाईल सेवे या सवलतीमधू न सिमती अ य व उपा य यां ची नावे वगळणेत यावी. तसेच
ु पमोबाईल लॅनम ये जा तीत जा त सवलत व त परते ने अ यावत सेवा उपल ध क न देणेबाबत
आयडीया कं पनीला सु चीत करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वनी ेपण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
जु नी वाहने जाहीर िललावाने िव करणे बाबत.
तावअिधिनयम- २००४ मधील तरतु दः- १७ (२) (झ) म ये सव साधारपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अशा सव गो टी करील असे नमुद आहे .
तािवकः- स या वाहन िवभागाकडे खालील माणे वाहने वापरात आहेत.
अ.नं. तपिशल
स याची एकु ण वाहने
01 कायालयीन वाहने
12
02
णवाहीका वाहने
13
03 मालवाहतुक
20
04
ेलर व टॅ ंकर
06
05
कु ल बसेस
13
06
वासी बसेस
11
07 अि नशामक वाहने
02
08 टु ि हलर
09
09 इतर वाहने (कॅ श हॅन, े न, टॉयलेट हॅन, जेट व स शन मिशन)
06
10 बॅटरी कार
04
11 मोबाईल टॉयलेट ( ॉली)
10
एकु ण
106
उपरो त वाहनां पैक खालील माणे कायालयीन-०६, णवाहीका-०५, मालवाहतुक -०२, वासीबस०४, कु लबस-०१ व दुचाक -०५ अशी एकु ण २४ वाहने बरीच जुनी झालेली अस यामुळे व यां चा वापर
अिधक झालेने यांचे देखभाल दु तीवर मोठया माणात खच होत आहे. तसेच बॉडीचा प ा गं ज पकडु न वाहने
खराब होत अस याने सदर वाहनां ची जाहीर िललावाने िव करणे आव यक आहे.
िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई-४०००३२ यां चे प .सासंिव-२००५/३८७/(११७)-का-सोळा,
िद.२९/०६/२००६ रोजीचे प ा वये, सं थानकडील जु नी वाहने िनलिखत करणेसाठी शासना या खलील अटीचे
पालन कर याचे िनदश िदले आहेत.
१)
शासना या िनयमां चे पालन कर या या अटीस अिधन राहन ०५ वष िकं वा यापे ा अिधक जुनी
असलेली िकं वा एक लाख िकलोमीटरपे ा जा त धाव झाले या वाहनां या िललाव िव स शासन
मा यता दे यात येत आहे.
२)
सदर िललाव िव सं थान या िवहीत कायप दतीनुसार हावी.
३)
िललाव िव नं तर जमा झालेली र कम सं थान या िनधीत जमा कर यात यावी.
४)
उपरो त िनयमात न बसणा-या वाहनां या िललाव िव बाबत सबळ कारण देऊन ताव शासनास
पाठिव यात यावा.
५)
उपरो त वाहनां या िव नं तर सं थानचा नवीन वाहन खरे दीचा मानस अस यास याबाबतच प रपू ण
ताव शासन मा यतेसाठी वतं पणे पाठिव यात यावा.
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शासना या उपरो त अटीचे पालन क न सं थानचे जाहीर िललावा या िवहीत कायप दतीनुसार,
यापुव िद.१७/०९/२००६ रोजी ०८ वाहने, िद.०५/०६/२००७ रोजी १४ वाहने, िद.२४/०५/२००८ रोजी ०६
वाहने, िद.१९/०३/२००९ रोजी ०५ वाहने तसेच िद.१२/०१/२०१२ रोजी १० वाहने अशी एकु ण ४३ जु या
वाहनां ची जाहीर िललावाने िव कर यात आलेली आहे.
जाहीर िललावाने िव करावयाचे वाहनां चा तपिशल खालील माणेःअ.
नं

01
02

सं गणक
कोड नं.

VEH-6073
VEH-6057
TAP-810

03
04
05
06

07
08
09
10
11
12
13
14

VEH-6074
ELEQ-803
VEH-6075
ELEQ-804
VEH-6089
VEH-6051
MCH-8005

VEH-6092
VEH-6088
VEH-6045
ELEQ-802
VEH-6093
VEH-6083
VEH-6033,
VEH-6036
VEH-6039
VEH-6032,
VEH-6037

वाहन मां क

वाहन कार

वाहनची
रिज. िदनां क

कायालयीन वाहने-०६
MH-17-V-9977
टोयोटा इनो हा
22/12/2008
MH-17-Y-3636
मिहं ा लोगान
28/11/2007
(मुं बई कायालय )
Pioneer CD Player P-3990 MP with Sound 11/12/2007
Box-02 No.
MH-17-V-9988
टोयोटा इनो हा
22/12/2008
DVD Pioneer 3190 UB with Screen
09/02/2010
MH-17-V-8483
मिहं ा झायलो
20/01/2009
CD Pioneer 3190 UB with speaker
10/06/2009
MH-17-AJ-1691
ि व ट िडजायर
07/08/2011
MH-17-V-1701
टाटा सुमो
15/12/2006
कारटेप TKR िफली स कं ., ि पकरबॉ स व FM
13/09/2001
सह
णवाहीका वाहने -०५
MH-17-AG-2418 टाटा िवं गर णवाहीका 11/04/2011
MH-17-AG-2420 टाटा-407 शववाहीका
11/04/2011
MH-17-T-7101
टाटा-407 शववाहीका
08/09/2006
पायोनर MP3 CD with Sound system
27/07/2007
MH-17-AG-2419 टाटा िवं गर णवाहीका 26/04/2011
MH-17-AG-2031 तवेरा णवाहीका
01/02/2011
मालवाहतु क-०३
MH-17-K-9909
मिहं ा कॅ पर बॉडीसह
09/03/2005
MH-17-T-6801
MH-17-K-9910

15
16
17
18

VEH-6055
VEH-6055
VEH-6041
VEH-6041

MH-17-T-8504
MH-17-T-8505
MH-17-T-7109
MH-17-T-7110

19

VEH-6024

MH-17-C-8851

20
21
22
23
24

VEH-6049
VEH-6011
VEH-6013
VEH-6087
VEH-1101

MH-17-W-8541
MH-17-H-3282
MH-17-Z-8201
बॅटरी बाईक कु टी
MH-17-Q-5601

टाटा-४०७
मिहं ा मॅ स बॉडीसह

03/07/2006
09/03/2005

वासी बसेस-०४
वासी बस
13/04/2007
वासी बस
13/04/2007
वासी बस
08/09/2006
वासी बस
08/09/2006
कु लबसेस-०१
कु लबस
22/02/2002
टु ि हलर -०५
िहरो ह डा सुपर लडर 16/12/2006
िहर ह डा लडर
20/08/1999
TVS Flame
09/09/2008
वालेकर ई-मोटस
09/12/2010
TVS Santro
13/03/2004

वाहनाची खरेदी
िकं मत ( .)

जु ल-ै २०१६
अखेर
वष-मिहने

झालेले वास
(िक.मी.)
(िद.०१/०८/२०१६
रोजी)

11,07,842.00
3,05,242.00

07-07
08-08

2,11,236
53,608

11,07,633.00
10,999.00
6,22,922.00
10,800.00
6,91,393.00
6,02,192.00
2050.00

07-07

2,68,396

07-06

2,09,694

04-11
09-07

1,06,580
2,32,302

5,58,978.00
10,50,625.00
6,97,417.00
6,075.00
5,58,978.00
5,72,750.00

05-03
05-03
09-10

1,84,625
4,11,543
2,97,338

05-03
05-06

2,23,778
3,39,454

3,95,664.31

11-04

1,11,430

6,32,300.00
2,92,536.44

10-02
11-04

1,58,104
1,48,180

15,42,000.00
15,42,000.00
15,52,751.00
15,52,751.00

09-03
09-03
09-10
09-10

1,32,664
1,68,598
3,99,389
3,41,882

9,30,600.00

15-05

2,68,828

42,481.00
46,000.00
45,611.25
27,563.00
37,500.00

10-07
16-11
07-10
05-10
12-04

38,580
1,11,384
38,580
--51,295

6,500.00

वरील माणे अ.नं.०१ ते २४ वाहनां ची जाहीर िललावाने िव करणेपवु अिधिनयम-२००४ चे कलम
१७ (४) अ वये शासनाची मा यता यावी लागेल.
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उपरो त जु या वाहनां ची जाहीर िललावाने िव के लेनं तर िश लक राहणारी वाहने खालील माणे.
अ.नं.
तपिशल
स याची एकु ण िललावातील िललावानं तर िश लक
वाहने
वाहने
वाहने
01 कायालयीन
12
06
06
02
णवाहीका वाहने
13
05
08
03 मालवाहतुक
20
03
17
04
ेलर व टॅ ंकर
06
-06
05
कु ल बसेस
13
01
12
वासी बसेस
11
04
07
06 अि नशामक वाहने
02
-02
07 टु ि हलर
09
05
04
08 इतर वाहने (कॅ श हॅन, े न,
06
-06
टॉयलेट हॅन, जेट व स शन
मिशन)
09 बॅटरी कार
04
-04
10 मोबाईल टॉयलेट ( ॉली)
10
-10
एकु ण
106
24
82
िवभागाचा प ट अिभ ायः- जु या वाहनां ची जाहीर िललावाने िव करणेपवु सदर वाहनां ची
उप ादेिशक प रवहन अिधकारी, ीरामपुर यां चेकडू न मु यांकन काढु न सदर वाहने जाहीर िललावाने िव करणे
बाबत मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मुं बई यां ची मा यता यावी लागेल. शासनाची मा यता
िमळालेनं तर सदर वाहनां चा जाहीर िललावा ारे िव करता येईल. सदर वाहनां चे िललावास मा यता िमळाले
नं तर िललावापुव आव यकतेनु सार नवीन वाहने खरे दीचा ताव अलाहीदा सादर कर यात येत आहे.
मागणीः- तरी उपरो त त यातील अ.नं. ०१ ते २४ वाहने सं थान या िवहीत कायप दतीनु सार जाहीर
िललावाने िव करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६४८ यावर सिव तर चचा होऊन, जु या वाहनां ची जाहीर िललावाने िव करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
नविनिमत आं देश या राजधानीत साईबाबा सं थानचे क उभारणेबाबत ी.के .डी. साद, मॅनेिजं ग
टी, ी िशड चॅ रटे बल ट,ते नाली, आं देश यां चा ताव.
ताव–
नविनिमत आं देश या राजधानीत साईबाबा सं थानचे क उभारणेबाबत.
तावना- ी.के .डी. साद,मॅनेिजं ग टी, ी िशड चॅ रटेबल ट,तेनाली,आं देश यां नी नविनिमत
आं देशची राजधानी अमरावती या िठकाणी ी साईबाबां चा चार व सार होणेचे टीकोनातून सं था नचे
सटर उभारणेकामीची िवनं ती िवषयां िकत प ात नमूद के लेली आहे. यात यांनी “अमरावती हे िवजयवाडा व गुं टू र
पासून जवळ आहे. आं देशम ये साईभ तांची सं या मोठया माणात आहे. यामुळे आं देशम ये
वेगवेगळया िठकाणी िदवसागिणक छोटे -मोठे साईबाबा मं िदर बां धणेत येत आहेत. याऐवजी सदर भागात
सं थानतफ एकच मोठे मं िदर बां ध यास तेथील जे गोरगरीब भ त िशड स साईबाबां या दशनासाठी येवू शकत
नाही अशा भ तांची दशनाची सोय या िठकाणी होईल. सदर िठकाणी सटर उभारणेसाठी िकमान ४ ते ५ एकर
े जमीनीची आव यकता आहे. सदर जमीन आं देश सरकारकडू न िकफायतशीर दरात उपल ध करता येईल.
यासाठी आ ही सवतोपरी य न क न सं थानला पू णपणे आम या टमाफत सहकाय क . भिव यात सदर
जागेत सं थानमाफत गोरगरीबां साठी शै िणक सं था सु करता येईल व यात Impart human values & Sai
Philosophy Centre त णां साठी सु करता येतील” वगैरेबाबतचा मजकू र नमूद के लेला आहे.
उपरो त बाब चे अवलोकन के ले असता अजदार यां नी आं देशची राजधानी अमरावती येथे
सं थानने ४ ते ५ एकर े खरे दी क न घेवू न या िठकाणी मोठे माणात ी साईबाबा मं िदर उभारावे व सदर
भागात िवकास करावा असेबाबतची इ छा कट के लेली असलेचे िदसून येते .
िवभागाचा अिभ ाय- िशड यित र त अ य सं थानमाफत साईबाबां चे मं िदर बां धणेची व िवकास
करणेबाबतची कोणतीही तरतूद अथवा कोणताही िनणय यापूव झालेला अस या चे िदसून येत नाही.
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सदरची बाब ही धोरणा मक असलेने उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .६४९ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड यित र त अ य सं थानमाफत साईबाबां चे मं िदर उभारता येणार
नाही, मा आं देश रा याम ये साईभ ां ची सं या मोठया माणात अस यामु ळे ते थे सं थानचे
अिधकृ त मािहती क उभारता येईल, याक रता आं देश रा या या राजधानीम ये म यवत िठकाणी
सं थानचे मािहती क उभारणेसाठी देणगीदाखल जागा िमळणेसाठी िस दी दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट ऑफ सचे वापरात
असले या जागेसं बं धात दावा दाखल करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(झ) माणे सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे
यव थापन,देखभाल व शासन करणे या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील,असे नमूद
आहे.
ताव– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट
ऑफ सचे वापरात असले या जागेसबं ं धात दावा दाखल करणे व त षं गाने होणा-या खचास मा यता
िमळणेबाबत.
तावना- मा.अिध क,डाकघर, ीरामपूर यां ना सं थान मालक चे साईउ ान इमारतीत िशड पो ट
ऑफ सकरीता खालील त यात दशिवले माणे करारनामा करणेत येवनू जागा वापरास िदलेली आहे .
अ.नं.
मा. यव थापन मं डळाचे सभेचा िदनां क व ठराव
करारनामा के लेचा कालावधी
१ िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०
िद.१८/१२/२००३ ते िद.१७/११/२००४
२ िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६
िद.१८/११/२००४ ते िद.१७/१०/२००५
३ िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०
िद.१८/१०/२००५ ते िद.१७/१०/२०१०
४ िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९
िद.१८/१०/२०१० ते िद.१६/१०/२०११
५ िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४
िद.१७/१०/२०११ ते िद.१६/१०/२०१२
६ िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९,मा.उ च यायालय, खं डपीठ, िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३
औरं गाबाद यां चा िस हील अॅि लके शन नं.९४२२/२०१३ मधील
िद.१३/०८/२०१३ रोजीचा आदेश
७ िद.०५/०६/२०१४ िनणय ं .४३२, मा.उ च यायालय, खं डपीठ, िद.१७/१०/२०१३ ते िद.१६/१०/२०१४
औरं गाबाद यां चा िस हील अॅि लके शन नं. १०४२९/२०१४
मधील िद.२२/१२/२०१४ रोजीचा आदेश
अिध क, डाकघर,
ीरामपूर यां ना इकडील जा.नं.एसएसएसमालम ता/२४०३/२०१५
िद.३०/०७/२०१५ अ वये िशड पो ट ऑफ सकरीता वापरासाठी िदले या जागेची मुदत िद.१६/१०/२०१४
रोजी संपु टात आलेली अस याने पुढील कालावधीसाठी जागा वापरासाठी पाहीजे अस यास .१२३८५/दरमहा व मीटर रडीग माणे िव तु आकार वेगळा आका न िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.१७/१०/२०१४
ते िद.१६/१०/२०१५ व िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ या कालावधीसाठी मुदतवाढ िमळणेबाबतचा
ताव तातडीने इकडील कायालयास सादर करणेबाबत कळिवणेत आलेले आहे व त ं तर यांचेशी वेळोवेळी
प यवहारा ारे व दूर वनी ारे संपक करणेत आलेला आहे . तथािप यांचेकडू न कोणताही ितसाद न िमळा याने
सं थान पॅनलवरील वक लामाफत कायदेशीर कायवाही करणेकामी सं थानचे िवधी िवभागास कळिवणेत आले.
त ुषं गाने िवधी िवभागाने पुढील कायवाही चालू के ली व यां नी यांचेकडील जा.नं.एसएसएस/ वशीिवधी/१०७९/२०१६ िद.२२/०६/२०१६ अ वये “ ीरामपूर पो ट ऑफ स यां नी यांना सदर नोटीस ा त
झालेनं तर यांचेकडील प ं .डी.४७/बीएलडीजी/िशड /एफआरएसी/ कर पॉ/१६ िद.११/०१/२०१६ रोजीचे
प ा वये उ तर िदले आहे. सदर प ाबाबत िवधी िवभागाने अॅड. ी.आर.एस.जपे यां चेकडू न मागदशन
िमळणेकामी सं पक साधला असता अॅड. ी.आर.एस.जपे यां नी िद.१५/०६/२०१६ रोजी सूिचत के ले क ,
अिध क, डाकघर, ीरामपूर यां ना नोटीस िदलेनं तरही यांनी सं थानचे मालक ची वापरास िदले या जागेचा
करारनामा करत नसेल िकं वा भाडेवाढबाबत िनणय घेत नसेल तर यांचेिव ्द पुढील कारवाई करणे असलेस
कळिवणेबाबत सूिचत के लेले आहे ” असेबाबत िवधी िवभागाने इकडेस कळिवलेले आहे.

{13} 19.09.2016, Shirdi

37

पो ट ऑफ सला उ त जागा िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३ व िद.१७/१०/२०१३ ते
िद.१६/१०/२०१४ पयत असे एकू ण २४ मिहनेपयत दरमहा .७,०००/- माणे आकार यात आलेले असून
याची एकू ण र कम १,६८,०००/- इतक होत असून यापैक यांनी .१,६४,५१६/- इतक र कम सं थानचे
लेखाशाखेकडे जमा के लेली असलेचे िद.२७/०६/२०१६ रोजी लेखाशाखेकडे सम चौकशी के ली असता यांनी
कळिवले आहे. उव रत र कम .३,४८४/- यांचेकडू न िद.१७/१०/२०१४ अखेर येणे बाक आहे. त ं तरचा पो ट
ऑफ सने करारनामा के लेला नाही अथवा भाडे र कमही अदा के लेली नाही.
पो ट ऑफ सने FRAC माणे सूचिवलेले भाडे दरमहा .१२,३८५/- इतके दे याचे िनि त के यास
िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५ पयत १२ मिहने व िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ असे १२
मिहने हणजेच एकू ण २४ मिह याची र कम .२,९७,२४०/- व यापूव ची राहीलेली र कम .३,४८४/- अशी
एकू ण र कम .३,००,७२४/- इतक पो ट ऑफ सकडू न येणे बाक होईल.
तथािप FRAC माणे सूचिवलेले भाडे दे याचे अिधकार यांचे थािनक कायालयास नाहीत हणून
यासाठी सदर भाडेवाढीचे करण यांचे व र ठ कायालय,पुणे िवभाग यां चेकडेस मं जरू ीकामी पाठिवले
असलेबाबत यांनी िद.११/०१/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवलेले आहे. मा त ं तर करारनामा क न देणबे ाबत
अथवा भाडयाची र कम अदा करणेबाबत यांनी काहीएक कायवाही के लेली नाही.
अिध क,डाकघर, ीरामपूर यां नी यांना वापरास िदले या सं थान मालक या जागे या करारना याची
मुदत िद.१६/१०/२०१४ रोजी संपु टात येवनू देखील व याबाबत यांना नोटीस देवू न देखील यांनी अ ापपोवेतो
करारनामा के लेला नाही व भाडेवाढीबाबत देखील िनणय घेतलेला नाही. अशा प रि थतीत पो ट ऑफ स िव ्द
कायदेशीर र या दावा दाखल करणे आव यक अस याने इकडील जा.नं.एसएसएस/ मालम ता/ ११८६/२०१६
िद.०२/०७/२०१६ रोजी या प ा वये सं थानचे िवधी िवभागास पो ट ऑफ सिव ्द कायदेशीर दावा दाखल
करणेची कायवाही करणेबाबत व त पूव सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपू ढे सादर करणेकामी व
याकामी येणा-या खचास मा यता घे यात यावी, असे कळिवणेत आलेले आहे.
तथािप सं थानचे िवधी िवभागाने यांचेकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-िवधी/१३१०/२०१६
िद.०७/०७/२०१६ अ वये मा.कोटात कोण याही कारचा दावा दाखल करावयाचा अस यास याबाबत िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपू ढे सादर क न दावा दाखल करणेकामी व याकामी येणा-या अं दाजे खचास
मा यता घे यात यावी व िवधी िवभागास, ठराव ा त झा यानं तर दावा दाखल करणेबाबत कळिवणेत यावे,
असेबाबत इकडेस कळिवले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा सं थान मालक या साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट
ऑफ सचे वापरात असले या जागेबाबत पो ट ऑफ सिव द कायदेशीर र या दावा दाखल करणे आव यक
आहे.
यासाठी सदरचा दावा दाखल करणेकामी व त ुषं गाने येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी िनणयाथ
सादर.
िनणय .६५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान मालक या साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट
ऑफ सचे वापरात असले या जागेबाबत पो ट ऑफ सिव द कायदेशीर र या दावा दाखल
करणेऐवजी सदरह प्रकरण सामं ज याने िमटिव यात यावे , असे सिमतीचे मत झाले . याकरीता पो ट
ऑिफस या जबाबदार अिधका यांना थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
साईआ म येथील लगेज ॉली दु ती करीता ि हल व ॅकेट खरे दी करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसन 2004 चा महारा अिधिनयम ं . 14 (भाग 4) म ये 14 (2-घ) नुसार भ तां ना सोयीसाठी आव यक ते
दु तीचे काम.
तािवक– साईआ म भ तिनवास थान येथे आले या साईभ ां ना लगेच म ते वाहनापयत ने-आण
करणेकरीता 120 ॉलीजचा वापर करणेत येतो. दैनं िदन वापरामुळे ब-याच ॉलील नादु त झाले या आहेत.
यापैक जाळी तुटले या व इतर दु ती करता येतील अशा ॉलीज मेकॅिनकल िवभागामाफत दु त क न
िदले या आहेत. परं तु आजिमतीस 80 नग ॉलील ि हल व ॅकेट खराब झालेने ते तातडीने बदलने आव यक
आहे. ॉली दु ती करीता एकु ण 320 नग ि हल व 160 नग मो हेबल ॅकेट ची आव यकता आहे. सदरचे
ि हल व ॅकेट इकडील िवभागाकडे िश लक नसलेने ते िवहीत प तीने खरे दी करावे लागणार आहे.
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मागणी - उपरो त ि हल व ॅकेट खरे दी कामी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं. तपिशल
नग अं दाजे दर .
एकु ण िकमं त .
1
रबरी ि हल 4 इंच
320
110/35,200/2.
मो हेबर रबरी ि हल ॅकेट 4 इंच
160
200/32,000/एकु ण
67,200/उपरो त तपिशला माणे ि हल व ॅकेट खरे दी करणेकामी अं दाजे र कम . 67,200/- मा खच
अपेि त आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- ी साईआ म भ तिनवास थान येथे साईभ तांना लगेज ने- आण
करणेकरीता लगेज ॉलीज चां ग या ि थतीत असणे आव यक आहे. जेणक
े न साईभ तंना लगेज ने- आण
करतां ना कमी ास होईल. तसेच ब-याच ॉलीज ना दु त असलेमळु े साईभ तां ना लगेज ने आण करणेाकमी
ॉली उपल ध होत नाही. यामुळे साईभ तां ना चां गली सेवा देणक
े रीता सव लगेज ॉलीज सुि थतीत राहणेकरीता
उपरो त माणे मु हे बल ॅकेट व ि हल खरे दी करणे आव यक आहे. मेकॅिनकल िवभागाचे सन 2016-17 चे
अं दाजप कात मिशनरी दु ती व देखभाल कामी र कम . 1,43,00,000/- तरतुद करणेत आलेली असून आज
रोजी र कम . 91,60,955/- मा िश लक आहे. या र कमेतनु सदरचे खरे दी करता येईल. सदर या खचास मा.
यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी ी साईआ ममधील लगेज ालीज दु ती करणेकामी लागणारे ४ इंच रबरी ि हल व मु हेबल
ॅकेट खरे दीकामी पुरवठादार यां चेकडू न दरप क मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम .६७,२००/मा चे खचास मा यतेकरीता ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६५१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे साईआ म येथील लगेज ॉली दु तीकरीता
४ इंच रबरी ि हल ि हल व मु हेबल ॅकेट िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .६७,२०० मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
आटा चाळणी यं खरे दी करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसन 2004 चा महारा अिधिनयम ं . 14 (भाग 4) म ये 14 (2-घ) नुसार भ तां ना सोयीसाठी आव यक ते
दु तीचे काम.
तािवक– ी साई सादालयात दररोज अं दाजे सरसरी 40 हजार साईभ त साद भोजन घेतात.
तसेच दररोज सरासरी 10 हजार अ न पािकटे तयार क न िव कर यात येते. चपाती व पुरीकरीता लागणारा
आटा तयार करणेसाठी सन 2008 म ये ऑन ऑन लाईन च क युिनटवर तीन िगरणी कायाि वत आहेत .
िगरणीमधून तयार झालेला आटा चाळणी करणेसाठी िगरणी पु ढे चाळणी यं बसिव यात आलेले आहे.
चाळणी यं ाला हाय ेशन जा त माणात अस याने यांचे मेकॅिनझम वारं वार खराब होतात. चाळणी
यं ाची े म, इसे ीक रोलर, शॉ ट, मोटार ई. दैनं िदन वापरामुळे ब ड, आऊट झालेले आहे. यामुळे वारं वार
दु ती क नही चाळणी यं पुण मतेने काम करत नाही. यामुळे निवन टे नलस टील हाय ेटर चाळणी यं
खरे दी करणे आव यक आहे. स या या िगरणी या मतेनसु ार तासी 300 िकलो आटा चाळणी करणे आव यक
असलेले निवन तीन नग आटा चाळणी यं खरे दी करावे लागणार आहे.
मागणी- आटा चाळणी यं खरे दीकरणे कामी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं. तपिशल
नग
अं दाजे दर .
एकु ण िकमं त .
1.
Power – 1 HP/3 Phs
Capacity – 300 kg/hr.
3
82,000/2,46,000/Dimension – 36” with M.S. Structure, contact
parts are stainless steel (Jali also Stainless
Steel)
1 Hp/3Phase starter and Switch
एकु ण 2,46,000/उपरो त तपिशला माणे िपठाची चाळणी खरे दी करणेकामी अं दाजे र कम . 2,46,000/- मा खच
अपेि त आहे.
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िवभागाचा प ट अिभ ाय- ी साई सादालयात साईभ तांना देणते येणा-या साद भोजनातील
चपाती/ पुरीचा आटा चां ग या तीचा िमळणेसाठी निवन तीन आटा चाळणी मिशन खरे दी करणे आव यक आहे.
मेकॅिनकल िवभागाचे सन 2016-17 चे अं दाजप कात निवन मिशनरी खरे दी कामी र कम . 4,00,00,000/तरतुद करणेत आलेली असून आज रोजी र कम . 3,98,42,709/- िश लक आहे. या र कमेतनु सदरचे यं
खरे दी करता येईल. सदर या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी ी साई सादालयातील िगरणीचा आटा चाळणी करणेकामी निवन तीन चाळणी यं िवहीत
पद् तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम . 2,46,000/- मा चे खचास मा यतेकरीता ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
िनणय .६५२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील िगरणीचा आटा चाळणी करणेकामी निवन ०३
नग चाळणी यं िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणे स व याकामी येणा या अपेि त खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
मेिडकल बील िमळणे बाबत.
ताव(१) ी गणे श र नाकर कोराटे (ह ा – किन ठ अिभयं ता,िवभाग - बां धकाम िवभाग)
गणेश र नाकर कोराटे यां या प नी सौ.िगतां जली कोराटे ा गरोदरपणात सं थानचे ी साईनाथ
णालयाचे डॉ िशतल अ वाल (बगािडया) ीरोग त यांचक
े डे उपचार चालु होते . नव या मिह या या
सुरवातीस िद. १७/०८/२०१५ रोजी प नीला चेकअपसाठी नले असता त्यां नी कलर डॅापलर तपासणी कर यास
सां िगतले. सदर तपासणी क न याचिदवशी रपोट बघुन यां नी बाळाचे वजन अ यंत कमी असुन मदुस
र तपुरवठा कमी माणात होत आहे तसेच गभाशयातील पाणी देिखल कमी होत आहे यामुळे बाळाला तातडीने
जगिव यासाठी चां गले उपचार गरजेचे अस याने यांना सं थानचे साईनाथ णालयाचे जावक
.SSS/SSBH/Store/182/2015 िद. १९/०८/२०१५ चे रे फर लेटर नु सार Higher center with NICU
care Inview of IVGK अशा सुिवधा असणा-या दवाखा यात जा यास सुचना के या. यानु सार यांनी
सं थान या मा य यािदतील वरा मेिडकल ट लोणी येथे जा यास सां िगतले. यानुसार यां नी णास तेथे
अॅडिमट क न घेतले,तसेच तेथील उपचारासाठी डॉ टर नस याने व उपचारास िवलं ब होत अस याने यांनी
णास दुस-या िठकाणी हलिव यास सां िगतले. असे यांनी िदले या अजात हटलेले आहे.
ी गणेश र नाकर कोराटे यां नी णास लगेचच औरं गाबाद येथील आिद य मॅटिनटी आिण निसग होम
आिद य िनओनेटल के अर युिनट औरं गाबाद या िठकाणी णास आं तर ण हणुन दाखल क न घेतले तसेच
सदरील हॉि पटलम ये णास व यां या बाळास एकाच वेळेस उपचार घेता आले.
तरी वरील प रि थतीचा िवचार करता सदरील उपचार साईनाथ णालयात होत नस याने तसेच णास
सं थान या मा य यादीत रे फर के ले असता परं तु उपचारास िवलं ब होत अस याने व गणास तातडीचे
उपचाराची गरज अस याने तसेच बाळाचे वजन कमी व मदुस र तपुरवठा कमी होत अस याने(Infertility
conception with early changes of Uteroplacental insufficiency with EBW of 1.8 kg baby)
उपचार घेणे गरजेचे होते.
ी. गणेश र नाकर कोराटे यां नी वै क य िबला या खचापोटी . १,१६,४५५/- (अ री . एक लाख
सोळा हजार चारशे पं चाव न मा ) इतक र कम सादर के लेली आहे. सदर आजाराचे व प बघता तसेच सं थान
वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये िनयम .१३ नु सार आकि मत िनकडी या संगी व प . २
या एकू ण आजारामधील अ.न. १४ अ वये ीरोगशा आिण सुतीशा यां चेशी संबं िधत आकि मक
आजार (Gynacological & Obstetric Emergency) नुसार एक िवशेष बाब हणुन ी.गणेश र नाकर
कोराटे यां नी सादर के ले या वै िकय िबलाचा परतावा िमळणेकामी . १,१६,४५५/- (अ री . एक लाख सोळा
हजार चारशे पं चावन्न मा ) पैक खाट भाडे वजा जाता र कम . ७७,८७१/- (स याह तर हजार आठशे
एकाह तर मा ) इतके ावे असे मत आहे.
(२)
ी. मधु कर दामु गाडेकर (िवभाग– सादालय, ह ा –िशपाई )
ी. मधुकर दामु गाडेकर हे िद.२९/१२/२०१५ रोजी दुपारी ३ ते ११ अशी रा ी ड् यु टी संप यानं तर घरी
जात असताना िनमगां व-िनघोज गावाजवळ गाडीव न मोटार सायकल घस न अॅि सडट झा याने यांना
सं थान या साईबाबा हॉि पटलम ये ताबडतोब दाखल के ले. तसेच Casulity म ये दाखल कर यात आले व
MRI –Xray सदरचे रपोट बघून Casulity मधील रा ीची डयु टी असले या डॉ टर देवरनी यांना पु ढील
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उपचारासाठी वरा ामीण णालय लोणी येथे पाठिव यात आले. तसेच यांना लगेचच वरा ामीण
् णालयात म ये दाखल कर यात आले व तेथील तपास या व उपचार क न यांना िद. ३१/१२/२०१५ रोजी
िडसचाज दे यात आला तसेच तेथील उपचारानं तर िद.०१/०१/२०१६ पहाटे यांना अ व थ व ास झा याने
घर यांनी यांना नािशक येथील शता दी हॉि पटलम ये तातडीने उपचारासाठी अॅडिमट कर यात आले. तसेच
िद.०१/०१/२०१६ ते १२/०१/२०१६ दर यान आं तर ण हणून उपचार घेतले.
ी मधुकर दामु गाडेकर यां नी वै िकय िबला या परता यासाठी र कम ९६,३५३.०० िबले सादर
के लेली आहे,तरी वरील बाब चा िवचार क न णास साईबाबा हॉि पटलम ये उपचार होऊ न शक याने तसेच
सं थान या मा य यादीत पाठवून उपचार घेऊन आिण पु हा ास सु झा याने व रा ीची वेळ अस याने णास
पु हा खाजगी णालयात जाउून उपचार घेतलेले आहे.
ी.मधुकर दामु गाडेकर यां नी वै िकय िबला या परता या कामी र कम . ९६,3५३/- (अ री .
शहा णव हजार सहाशे ेप न मा ) िबले सादर के लेली आहे. तसेच सदर प रि थतीचा िवचार क न सं थान
वै िकय देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये िनयम .१३ नु सार प .२ िनकडी या संगी औषधोपचार
घे यास मा यता दे यात आलेले एकू ण २३ आजारापैक अ. न. ५ अपघात (Accident) आघात संल ण
(Shock Syndrome) हदयाशी आिण र तवािहनीशी सं बं िधत (Cardiological & Vasculer) नुसार तसेच
एक िवशेष बाब हणून ी मधुकर दामु गाडेकर यां ना र कम . ९६३५३.०० (अ री . शहा णव हजार तीनशे
ेप न) पैक खाट भाडे वजा जाता ८०% र कम . ६३,८९०.०० इतके ावे.
(३) ी. मनोज बबन साबळे , (िवभाग – ी साईनाथ णालय - प रचारक)
ी. मनोज बबन साबळे यां या प नी सौ. सुरेखा मनोज साबळे या सुतीसाठी ी साईनाथ
णालयातील डॉ. िशतल अ वाल यां चेकडे आं तर ण हणून दाखल क न घेतले . सूतीनं तर बाळाला झटके
आले हणून साईनाथ णालयामधील डॉ टरां शी बोलून यांनी बाळाला सं थान या मा य यादीतील वरा
मेडीकल ट लोणी येथे हलिव यास सां िगतले, तसेच रे फर लेटर घेऊन यांनी वरा मेडीकल ट लोणी येथे
आं तर ण हणून दाखल क न घेतले . तसेच उपचार चालू असताना बाळास सं सगज य होऊन कृ ि म वास चालू
असताना बाळास संसगज य झाला असता तसेच एक मिह या या आतील बाळाला डॉ. िशशूत यां ना
दाखिव याची गरज आहे असे िनदशनास आले असता यांनी पुढील उपचारासाठी नािशक येथील डॉ. संजय
आहेर यां चे Adesh Neo care & intensive care unit येथे ने यात आले असता बाळास जं तु ससं ग झाला
असून तसेच बाळा या अवयवास सूज आलेली असता यां नी बाळावर िद. २१/०२/२०१६ ते ०४/०२/२०१६
आं तर ण हणून Intensive care unit म ये उपचार घेतले.
ी. मनोज साबळे यां नी वै क य बीलां चा परतावा िमळणेकामी र कम . १,६७,५१३/- (अ री .
एक लाख सदूस ट हजार पाचशे तेरा मा ) इत या रकमेचे वै क य बील सादर के लेले आहे. सदर आजाराचे
व प पाहता व प रि थतीतीनुसार एक िवशेष बाब हणून र कम . १,६७,५१३/- (अ री . एक लाख
सदुस ट हजार पाचशे तेरा मा ) पैक खाट भाडे वजा जाता ८०% र कम . १,२५,११४/-(अ री . एक
लाख पं चवीस हजार एकशे चौदा मा ) ावे, असे मत आहे.
सं थान या णालयात पाठिवले होते परं तु तेथे उपचार होवु न शक यामुळे िनकडी या संगी खाजगी
णालयात जावुन उपचार घेतले .
अ.
नं.
१

२

कमचा-याचे नाव
गणेश र नाकर कोराटे ,
िवभाग – बां धकाम िवभाग
ह ा –किन ठ अिभयं ता,

मधुकर दामु गाडेकर
िवभाग – सादालय
ह ा – िशपाई

कमचा-याशी
नाते
प नी व मुलां

वतः

आजाराचे नाव
Infertility
conception with
early changes of
Uteroplacental
insufficiency with
EBW of 1.8 kg
baby
Accident

डॉ टरां चे
नाव
डॉ.बगाडीया

णालयाचे
नाव
वरा मेिडकल
ट लोणी व
आिद य
मॅटिनटी अॅ ड
निसग होम,
औरं गाबाद

डॉ.देवरे

वरा मेिडकल
ट लोणी व
शता दी
हॉि पटल,
नािशक

{13} 19.09.2016, Shirdi

१,१६,४५५/-

एकु ण देय
र कम
७७,८७१/-

९६,३५३/-

६३,८९०/-
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अ.
नं.
३

कमचा-याचे नाव
मनोज बबन साबळे
िवभाग – साईबाबा
हॉि पटल
ह ा – प रचारीक

कमचा-याशी
नाते
मुलाकरीता

आजाराचे नाव
Congenital Heart
Disease

डॉ टरां चे
नाव
डॉ.रचना
साबळे

णालयाचे
नाव
वरा मेिडकल
ट लोणी व
आदेश यु
के अर अॅ ड
इं टे निस ह
के अर युिनट,
नािशक
एकू ण

१,६७,५१३/-

एकु ण देय
र कम
१,२५,११४/-

३,८०,३२१/-

२,६६,८७५/-

एकु ण मागणी

िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- सं थान िनयमावली माणे छाननी के ली असून सं थान मा य
यादीतील हॉि पटलम ये उपचाराकरीता पाठिवले होते. परं त,ु तेथे उपचारास िवलं ब होत अस याने पु हा खाजगी
णालयात िनकडी या संगी उपचार घेतले तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी
क न घेतली/पडताळणी के ली सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची पूवमा यता घेऊन सिमतीने मा य
के लेली देय असलेली र कम अदा करावे असे मत आहे.
िनणय .६५३ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या बीलां ची
वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न यां ची स यता पडताळू न
पाहीलेली आहे . यामु ळे उपरो त यामधील यां ना देय असलेली र कम अदा करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन २०१६-१७) या वषाकरीता लागणारे
औषधे व सिजकल सािह य खरे दीस मं जु री िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनिं दन वापरासाठी सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणा-या औषधे,
सिजकल सािह य, लॅब- लड बॅकं के मीक स, -िकरण, िस.टी. कॅ न, एम.आर.आय. िफल् स, डटल मटेरीयल,
मलम, आयुवदीक औषधे , कॅ थलॅब व काड याक ओ.टी. मटेरीयल, युरो ओ.टी. मटेरीयल, आय ले सेस इ यादी
खरे दीकामी िद.०५/०१/२०१६ रोजीचे प रप का वये वॉड/ िवभाग मुख यां ना गतवषाची मागणी के ले या
औषधां ची यादी दे यात आली होती. याम ये या औषधां ची आव यकता आहे यांची मागणी के लेली आहे.
तसेच काही औषधां ची मागणी गतवषातील खपाचा अनुभव/ िश लक असलेला साठा यां चा िवचार करता
मागणी के लेली नाही तर काही डॉ टरां नी सुचिव या माणे निवन औषधे, सािह य इ याद चा देखील समावेश
कर यात आलेला आहे अशा कारे सव औषधां ची मागणी कमी जा त क न व निवन औषधां चा यादीत समावेश
क न अं ितम त ता तयार कर यात आला आहे. तो सोबत पाने १ ते १३८ सादर के ला आहे, याचा गोषवारा
पुढील माणे अ.नं.
तपिशल
सन २०१६-१७ करीता
मागणी माणे अं दाजे खच .
१ गोळया (Tablet)
24892374.86
२ इंजे शन व आय. ही. युड् स
62732844.86
३ िल वीड ओर स
3850201.43
४ मलम
1092663.97
५ आय, इअर व नोझल ा स
2581282.65
६ डटल मटेरीयल
578495.19
७
-िकरण, िस.टी. कॅ न, एमआरआय िफ स व इतर सािह य
29953251.15
८
ी साईनाथ णालय – लॅब के मीक स
4824083.13
९
ी साईबाबा हॉि पटल – लॅब के मीक स
34058575.97
१०
लड बॅकं के मीक स
10412290.84
११ Miscellaneous (इतर िकरकाळ सािह य)
10460793.01
१२ ओ.टी. आिण इतर सिजकल मटेरीयल
66287224.05
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१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९

कॅ थलॅब, काड याक ओ.टी. व पर युजनी ट मटेरीयल व
सिजकल सािह य
डायलेसीस यु नीट
युरो ऑपरे शन िथएटर िवभाग सिजकल सािह य
आयुवदीक औषधे
होिमओपॅथीक औषधे
कॅ टगट अॅ ड सुचस मटेरीयल
( ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव ओ.टी.)
On Consignment Basis Items (Stent / Valve /
Balloon / Pacemaker / Devices / Ortho & Neuro
Surgery Items etc.)
एकु ण र कम .पु णािकत एकु ण र कम .-

79678396.25
1104779.64
1913501.74
4098675.19
74786.25
45505962.72
100000000.00

48,41,00,182.90
48,41,00,183.00

सदरची मागणी तयार करताना पुढील बाबी िवचारात घे यात आले या आहेत०१) दो ही णालयात वाढ झालेली णांची सं या, श ि यां ची सं या इ यादीचा तपिशल पुढील माणे ी साईनाथ णालयातील अं त ण व बाहय णांची सं याअ.
नं.

तपिशल

सन 2008 2009
(01.04.08 ते
31.03.09)

सन 2009 2010
(01.04.09 ते
31.03.10)

सन 2010
- 2011
(01.04.10
ते
31.03.11)

०१

अं त ण
सं या
बाहय ण
सं या

9365

11573

240890

223844

सन 2013 2014
(01.04.13
ते
31.03.14)

सन 2014 2015
(01.04.14
ते
31.03.15)

सन 2015 2016
(01.04.15
ते
31.03.16)

15220

14075

12279

8628

261321

260414

303668

298226

297184

213134

सन 2011 - 2012
(01.04.11 ते 31.03.12)

सन 2012 - 2013
(01.04.12 ते 31.03.13)

सन 2013 - 2014
(01.04.13 ते 31.03.14)

सन 2014 - 2015
(01.04.14 ते 31.03.15)

सन 2015 - 2016
(01.04.15 ते 31.03.16)

०१ कॅ थलॅब
ोसी यर
०२ दय
श ि या
०३ ऑ थॅलिमक
श ि या
०४ आथ पेडीक
श ि या
०५ जनरल
श ि या

सन 2010 - 2011
(01.04.10 ते 31.03.11)

अ. तपिशल
नं.

सन 2009 -2010
(01.04.09 ते 31.03.10)

ी साईबाबा णालयात कॅ थलॅब ऑपरे शन िथएटर, काड याक ऑपरे शन िथएटर, जनरल ऑपरे शन
िथएटर, युरो ऑपरे शन िथएटर, आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर तसेच िस.टी. कॅ न, एमआरआय,२-डी इको,
डायलेसीस हे िवभाग सु होऊन जवळजवळ ९ वष झालेले आहेत. तेथे आतापयत झाले या श ि यां चा /
तपास यांचा तपिशल खालील माणेसन 2008 - 2009
(01.04.08 ते 31.03.09)

०२

सन 2012 2013
(01.04.12
ते
31.03.13)

11639

सन
2011 2012
(01.04.11
ते
31.03.12)
11900

4616

4922

5482

7332

9254

9805

5915

4577

721

1023

1216

1491

1579

1700

1716

1665

289

542

699

710

728

763

817

925

1030

936

548

817

1535

1664

2249

2221

1984

1565

1036

ी साईनाथ णालयात थलां तर
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०६ यु रो श ि या
253
489
०७ यु रोलॉजी
328
397
श ि या
०८ िस.टी. कॅ न
8091
8024
०९ एम.आर.आय.
7943
8777
१० 2 - िड इको
6402
6785
११ डायलेसीस
1777
1850
१२ अं त ण सं या
11147 12689
१३ बाहय ण सं या 66543 73068
एकु ण सं या
109890 120986
दर गतवष चे
तु लनेत ट के वारी
20%
10%
नु सार िदसणारी
वाढ

571

611

586

337

383

565

440

548

570

615

643

556

8780
13317
16591
2337
17226
153034
226756

7827
13244
15692
2611
12792
146526
209850

7851
12084
14971
2162
11033
127668
184716

10%

9%

8%

9995
10060
8793
1960
13489
102478
150213
24%

9656
9546
15596 13050
11960 14113
2078
2516
15533 17266
130105 147147
189153 207940
26%

10%

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात महारा शासना या राजीव गां धी जीवनदायी योजने अं तगत
श ि या कर यात येत अस यामुळे णां या सं ये त मोठया माणात वाढ होऊ शकते.
०२) िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१६ या कालावधीतील झालेला खप, स या औषध भां डारात असलेला
औषध साठा, याचा होणारा खप तसेच ी साईबाबा णालयातील णांची सं या देखील िदवसिदवस वाढू
शकते.
०३) उपरो त मागणीम ये दो ही णालयासाठी लागणारी इंजे शन, टॅ बलेट, ऑई टमे ट, सिजकल सािह य
इत्यादीची एकि त मागणी के लेली आहे.
०४) मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार सं थानम ये कं ाटी प दतीने कायरत असलेले कमचारी व
यांचेवरील अवलं िबत यां चेसाठी िविश ट र कमेपयत उपल ध असलेली औषधे व सुिवधा देणबे ाबत िनणय
झालेला आहे व याचीअंमलबजावणी देखील चालु झालेली आहे . यामुळे णां साठी लागणाया औषधां म ये
वाढ सुचिव यात आलेली आहे.
०५) महारा शासनाने िद.१६/११/२०१३ पासुन सु के ले या राजीव गां धी जीवनदायी योजनेअं तगत दो ही
णालयात होणा-या श ि या करा या लागतात व याम ये णांना दाखल आहे तोपयत व िडसचाज
िद यानं तर पुढील १० िदवसां ची औषधे मोफत दयावयाची आहे. यामुळे देखील औषधां चे मागणीत खुपच वाढ
झालेली आहे. यासाठी देखील अं दाजे णांची सं या िवचारात ध न अं दाजे औषधे मागणी के लेली आहे. सदर
मागणी य आले या णानुसार कमी जा त होऊ शकते.
०६) ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा, माय ोबायोलॉजी, िह टोपॅथोलॉजी इ यादी
िवभागासाठी लागणारे के मीक स यां चा गतवषाचा झालेला खप, राजीव गां धी जीवनदायी योजने अं तगत
णां या तपास या इ यादी व ी साईबाबा णालयात वाढणारी संभा य णांची सं या यां चा िवचार क न
मागणी सुचिवलेली आहे.
०७) दो ही णालयाम ये होणारी िविवध कारची िशबीरे , सं थानतफ राबिवले जाणारे इतर उप म,
महामागावरील अपघात इ यादीमुळे वाढणारी गद व राजीव गां धी योजने अं तगत दाखल होणारे वाढ या णांची
सं या (उदा.िकडनी टोन िशबीरे , उ सव, काड याक वकशॉप, आ याि मक िशबीरे , पालखी सोहळा इ यादी).
०८) ी साईनाथ व ी साईबाबा णालय िमळू न १३ ऑपरे शन िथएटर कायाि वत आहेत. सदरचे िथएटरम ये
होणा-या िविवध कार या श ि या व यासाठी लागणारे सिजकल सािह य इ यादीचा िवचार कर यात
आलेला आहे. ी साईनाथ णालयात िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/१२/२०१५ अखेर ५६२६ तर ी साईबाबा
णालयात िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१५ या कालावधीत ८९४७ इत या श ि या झाले या
आहेत.
०९) िविवध कारचे टे ट, हा व, बलून , पेसमेकर इ यादी महागडी सािह य िह On Consignment Basis
वर खरे दी करणेबाबत तािवत के लेले आहे. ती आपण णांना वापर यानं तर पुरवठा धारकां चे बील अदा करत
असतो. यासाठी दरमहा गतवषाचा अनुभव िवचारात घेऊन अं दाजे र कमेची तरतुद के लेली आहे .
सोबत या त यात औषधां ची र कम धरतां ना गतवषातील मं जरु दराने सं थानने जी औषधे खरे दी
के लेले आहे या दरावर २० ट के वाढ क न के वळ िहशोबासाठी अं दाजे दर धरणेत आलेले आहे. य ात
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िनिवदेम ये ा त होणारे दर हे हयापे ा वेगळे ये याची श यता आहे. िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१६
(१२ मिहने) या मिह यां या कालावधीम ये औषधे खरे दीवर एकु ण .१८,४५,२७,६८६/- इतका खच झालेला
आहे.
औषधे वरीत उपल ध होणेचे टीने दर वष माणे खालील कायप दत अवलं बिव यात
यावी असे न मत आहे ०१) औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामी वतमान प ात ई-िनिवदेची जािहरात दे यात येऊन ई-िनिवदे दारे
खरे दी कर यात यावी.
०२) ई-िनिवदां ची संपु ण ि या पार पाडणेकामी एक सिमती थापन क न सदर सिमतीने वेळोवेळी के लेली
कायवाही मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे अं ितम मा यतेसाठी ठे वता येईल.
०३) औषधे खरे दी करताना िव े याएैवजी श य तेथे नामां िकत थेट उ पादक कं प यांना थम ाधा य देऊन
यांचेकडू न औषधे घे यात यावीत. तसेच नामां िकत कं प याचे दर ि वकार यात यावेत.
०४) ई-िनिवदा मागिवतां ना उ पादक कं प यांची अट तशीच ठे वनू सव उ पादक कं प यांचे अिधकृ त िवतरक
यां चेकडू न वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात या यात. तसेच थेट उ पादक कं प यांना ई-मेल दारे
जािहरातीबाबत अवगत करणेत येऊन िनिवदा भरणेबाबत कळिव यात यावे.
०५)
येक औषधां साठी ा त िनिवदाधारकां नी िदले या कं प याचे दर तुलना मक दरां साठी िवचारात
घे यात यावेत व यातील नामां िकत कं प याचे व गतवषाचा संबं िधत िवभागाचा वापरताना आलेला अनुभव,
अडचणी, मालाचा दजा, पुरवठा वेळेवर न करणा-या कं प या व अिधकृ त िव े ते यां ना श यतो टाळू न दर
ि वकार यात यावेत.
०६)
या औषधां साठी/ सािह यासाठी उ पादक कं प याचे दर येणार नाहीत, यासाठी अिधकृ त
िव े यांकडू न ा त झाले या कं प यापैक नामां िकत कं प याचे दर ि वकार यात यावेत.
०७) सव ा त ई-िनिवदा हया मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सम उघडू न घे यात येऊन तां ि क बाब ची
छाननी क न त ं तर पा िनिवदाधारकां या Commercial िनिवदा Online उघडू न खरे दीबाबतची पु ढील
कायवाही कर यात यावी.
०८) मागणी के ले या औषधां या साठयापैक काही औषधां ची अितरी त मागणी करावयाची आव यकता
भास यास ती वािषक दर करारानुसार वािषक दर करार मा. कायकारी अिधकारी यां चे अिधकारात .२५,०००/पयत मा. यव थापन सिमतीचे मं जरू दराने खरे दी करावी.
०९)
.२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधां ची मागणी करावयाची झा यास दैनं िदन कामाची गैरसोय
होऊ नये, हणून ती मा.कायकारी अिधकारी यां चे मं जरु ीने खरे दी क न के वळ न द घे यासाठी/ मािहती तव
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े ठे वता येईल.
१०) सदर खरे दीम ये औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामीची वतं ई-िनिवदा तर On Consignment
Basis वरील Stent/ Valve/ Balloon/ Pacemaker/ Devices इ यादी आयटमची वंत ई-िनिवदा करावी
लागेल.
िवभागाचा अिभ ाय - सोबत या त यातील Annual Tender Req. 2016-17 या कॉलमम ये
के ले या मागणी नुसार औषधे , के मीक स, िकरकोळ सािह य, ऑपरे शन िथएटरसाठीचे सिजकल सािह य इ यादी
खरे दीकामी अं दाजे एकु ण र कम .४८,४१,००,१८३/- इतका खच अपेि त आहे. गतवषाचा अनुभव िवचारात
घेता य ात एक वषात झालेला खच यापे ा कमी िकं वा जा त होऊ शकतो.
सन २०१३-१४ या वषाकरीता आव यक असणा-या वािषक औषधे खरे दीकामी मा.उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाने िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदरचे खरे दीकामी ा त होणा-या िनिवदां वर
अं तीम िनणय घेणके रीता सरकारी सहा.वक ल ी.पी.पी.मोरे , िज हा श यिचक सक, िज हा आरो य अिधकारी,
वै िकय संचालक, वै िकय अिध क यां ची सिमती गठीत क न सदर सिमतीने औषधे खरे दीची ि या पु ण
करावी असे आदेश पारीत के ले होते, यानुसार सन २०१३-१४ या वषाकरीता लागणारी औषधे खरे दी कर यात
आलेली आहे.
तसेच सन २०१५-१६ या वषाकरीता आव यक असणा-या वािषक औषधे खरे दीकामी मा.उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे आदेशा वये िनिवदाधारकां कडू न िनिवदा
मागिवतां ना येक आयटमची MRP मागवून यानं तर खरेदीची कायवाही करणेस मा यता िमळालेली आहे.
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यानुसार सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणा-या औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामी ईिनिवदां ची संपु ण ि या पार पाडणेकामी एक सिमती थापन क न औषधे खरे दी के ली गेली तर खरे दी
ि येम ये पारदशकता येईल जेणक
े न सं थानला याचा फायदा होईल असे न मत आहे.
तरी वरील माणे औषधे खरे दीकामी येणा-या अं दाजे .48,41,00,183.00 (अ री . अ े चाळीस
कोटी एके चाळीस लाख एकशे याएशी मा ) चे खचास, तसेच सदरचे खरे दीकामी ई-िनिवदां ची संपु ण ि या पार
पाडणेकामी एक सिमती थापन क न औषधे खरे दीस व औषधे खरे दीची कायप दत अ.नं. १ ते १० चे तावास
मा यता असावी.
िनणय .६५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता सन २०१६-१७ या
वषाकरीता खरे दी करावयाची औषधे व सिजकल सािह यां या यादीसह, सदरह िवषय णालय
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा व उपसिमती या अिभ ायासह ताव यव थापन सिमती
सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईनाथ णालयातील ENT व Ophthalmic Operation Theatre म ये Epoxy Flooring चे
काम करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
ा तािवक– ी साईनाथ हॉि पटलमधील ENT व Ophthalmic Operation Theatre
िवभागाम ये सन २०१० म ये Epoxy Flooring चे काम के लेले आहे. व सदर Epoxy Flooring हे स या
खराब झालेले आहे. श ि या िवभागात णाचे Operation चालू असतां नी Operation Theatre
िवभागाम ये र ताचे डाग जिमनीवर पडतात व ते र त सुक यानं तर फरशीवरील डाग लवकर िनघत नाही, यामुळे
जं तू सं सग होऊ शकतो. Epoxy Flooring के यामुळे डाग लवकर िनघतात व जं तू सं सग होत नाही. यामुळे
ENT व Ophthalmic Operation Theatre िवभागाने िद.०६/०७/२०१६ (औषध भां डार ा
िद.१३/०७/२०१६) चे मागणी प का वये Epoxy Flooring चे काम क न िमळावे असे कळिवलेले होते, परं तू
यांनी मागणी प काम ये सदर Epoxy Flooring चे मोजमाप िदलेले न हते. यामुळे सदर मोजमापे देणे बाबत
ENT व Ophthalmic Operation Theatre िवभागाला कळिव यात आले होते. परं तू यांचेकडू न मापे न
िमळा यामुळे सदर मोजमाप हे बायोमेडीकल िवभागाकडू न घे यात आलेले आहे.
मागणी– ENT व Ophthalmic Operation Theatre िवभाग यां चे िद.०६/०७/२०१६ (औषध
भां डार ा िद.१३/०७/२०१६) चे मागणी प का वये
सदर Epoxy Flooring चे काम करणेकामी अं दाजे खचासाठी M/s. HK Healthcare System,
Mumbai यां चेकडू न दरप क मागिव यात आलेले होते. यानु सार यांनी यांचे िद.२१/०७/२०१६ रोजीचे ई मेल
प ा वये दर कळिवलेले आहे, याचा तपशील खालील माणे –
Sr.
No.

Name of Items

Area

Rate Per in Rs. Per sq.f
Incl. of Taxes

Total Amt. in
Rs.

1

ENT & Ophthalmic Operation Theatre
Thick ness – 2mm

907 Sq.f.

123.75

112241.00

Total Amt. in Rs.-

112241.00

सदरचे Epoxy Flooring चे काम करणेकामी अं दाजे र कम . १,१२,२४१/- इतका खच अपेि त
आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त
कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालय चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईनाथ हॉि पटलमधील ENT व Ophthalmic
Operation Theatre िवभागाम ये सन २०१० म ये Epoxy Flooring चे काम के लेले आहे व सदर Epoxy
Flooring हे स या खराब झालेले आहे. श ि या िवभागात णाचे Operation चालू असतां नी Operation
Theatre िवभागाम ये र ताचे डाग जिमनीवर पडतात व ते र त सुक यानं तर फरशीवरील डाग लवकर िनघत
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नाही, यामुळे जं तू सं सग होऊ शकतो. Epoxy Flooring के यामुळे डाग लवकर िनघतात व जं तू संसग होत
नाही. यामु ळे सदर Epoxy Flooring चे काम िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून करता येईल.
तरी सदर Epoxy Flooring चे काम िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून करणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे र कम . १,१२,२४१/- (अ री .– एक लाख बारा हजार दोनशे ए के चाळीस मा ) इत या खचास
मा यता असावी.
िनणय .६५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील ENT व Ophthalmic Operation
Theatre िवभागामधील Epoxy Flooring चे काम क न घेणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,१२,२४१/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
साईभ ां ना मागदशनाकारीता सं थानचे सं केत थळ www.sai.org.in ही वे बसाईट अ ावतीकरण व
मोबाईल ॲ लीके शन िवकिसत करणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव .०१) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९/१०/२०१४ रोजीचे सभे तील
िनणय .९०९. ०२) मा. यव थापन सिमतीचे िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १६०
ा तािवक: ी साईबाबा सं थानची www.shrisaibabasansthan.org ही अिधकृ त वेबसाईट माहे
१९९९ पासून काया वीत कर यात आली आहे . वेबसाईटम ये वेळोवळी बदल क न ती स या इं जी, मराठी व
िहंदी अशा मु य तीन भाषेमधून सा रत कर यात येत आहे . सं थान काशीत सव भाषेतील पु तकां चे
िडजीटलायझेशन क न ते वेबसाईटवर काशीत कर यात आले आहेत. सं थानचे काशीत होणारे सव
साईलीला अं क वेबसाईटवर अपलोड के ले जातात. याच माणे सं थानचे माहे -जून , सन १९२३ पासूनचे
साईलीला अं क वेबसाईटवर अपलोड के ली आहे. सं थान या िविवध उप मां ची अ ावत मािहती वेबसाईटवर
दे यात येते. चे मु ळ छायािच ां सहीत िविवध ासंगीक छायािच े सा रत कर यात येत आहेत. तसेच
सं थानचे िविवध िवभागां या िनिवदा, सां याक मािहतीही वेबसाईटवर उपल ध कर यात आलेली आहे.
तरी, सं थानची िवकसीत के लेली वेबसाईट ही साधारणत: १८ वष पुव िवकसीत के लेली आहे . तसेच साईटेक
क पाअं तगत साईभ ां ना सेवा पुरिवणेकामी ( म बुक ग,दशन/आरती व देणगी) इ यादी सेवा वतं दे यासाठी
www.online.sai.org.in ही वेबसाईट जुलै , २०११ पासुन उपल ध क न दे यात आलेली आहे.
अ] स ि थतीत काया वीत असलेले www.sai.org.in हे संकेत थळ निवन टे नॉलॉजी वाप न नुतिनकरण
करणे आव यक आहे. यामुळे साईभ ां ना अिधकािधक सुिवधा पुर िवणे सोईचे होईल. याम ये ामु याने
• RTI - सव िवभागां ची रचना व कायप दती, कमचारी इ यादी सहीत संपु ण मािहती.
• Resolution - मा. यव थापन सिमतीचे िनणय िवभागवार व िवषयानुसार उपल ध करणे . व शोध याची
यव था करणे.
• E-library- याम ये सव पु तकां ची सॉफटकॉपी उपल ध करता येईल. व download कर याची यव था व
इतर.
• E-recruitment - कमचारी भरतीसाठी ि या ऑनलाईन करता येईल.
• Feedback form - भ ां चे सुचना व अिभ ाय घेता येईल.
• Multilingual - भ ां ना इं लीश, मराठी व िहंदी या भाषेम ये पुन मां डणीक न सुटसुटीत प दतीने मािहती
उपल ध क न देण.े
ब] स या Android Basicd Mobile धारकां ची ं चड व पात वाढ झालेली आहे. (मोबाईल ॲ लीके शन)
जा त वापरात आहे. या अनुषं गाने सं थानचेही मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करता येईल यामुळे अिधक अिधक साईभ ां पयत सं थान व सं थानमधील उप मां ची मािहती पोहचवता येईल.
Mobile Apps नु तिनकरणाची सं क पना थोड यात खालील माणे.
• Splash screen
• Registration & User login
• Home
• Darshan /Aarti Booking Info
• Accommodation Booking Info
• Donation Info
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• Calender of Sansthan arrange Festival, Event, Activity
• Festivals- info of sansthan function like Ramnavami, Dassara, Gurupoornima.
• Calender for upcoming festival personal birthday reminder
• How to reach with GPS trcking
• Temple Complex
• Localisation - finding location like hospital, medical, helpdesk, busstand,
railway station etc.
• Audio Section - चे मं िदराची मािहती थोड यात ऑडीओ लीप म ये उपल ध करता येईल.
• Photo Gallary• Settings
• Help
- In Short functionality 1.
Splash Screen- Saibaba Sansthan Main Screen (Saibaba Sansthan Logo ) will be
displayed to end user for Few Seconds
2.
Registration- User will be requested to enter Name, Mobile Number, Email ID,
Photo
(By Uploading or By Mobile Camera), Gender, Date of Birth, Identification
details and Address. App will display Term and condition to use on submission.
OTP an Email verification or already user get login.
3.
Home Screen- This will be display various options like darshan booking, info aarti
booking, info accommodation booking, info settings.
4.
How to reach - This page will display direction details with Google Map view
5.
Temple Complex - This page will list out various complex options and each option
will show a detailed view listing the photos, description, timings, directions
6.
Festivals- This will be a dynamic screen list of the Festival details as updated
7.
Settings- This feature will involve options like User Profile, Share via facebook,
twitter, whatsapp, Instagram, only and will include Rate App and Terms
8.
Localisation: This app will be localised across 3 languages English, Hindi and
Marathi.
9.
Social Media Integrations like, Twitter, LinkedIn, Instagram etc.
या माणे मोबाईल ॲ स उपल ध असेल सदरचे सॉफटवेअर ऑफलाईन व ऑनलाईन व पात
उपल ध क न देता येईल.
सं थानकडे स या सदर क पासाठी DPR बनिवणे, RFP, Technical evaluation, Security
and system implementation साठी स लागाराची आव यकता आहे याकामी स लागार नेम यासाठी
खालील माणे दोन पयाय उपल ध होतील.
पयाय ं . ०१- ी.रतीष तावडे यां नी िवनामु य सेवा देणेसाठी सं थान या िद.०१/११/२०१४ ते
िद.२१/११/२०१४ रोजी या जािहराती माणे ताव सादर के ला होता. परं त,ु शासनाचे िनयमानु सार कोण याही
य ची स लागार हणुन नेमणुक करतां नी शासनाची मा यता घेणे आव यक आहे. यानु सार जा. नं. १८७९/
२०१६ िद. १६/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये शासनास कळिवलेले आहे. तसेच ी िवजय नायडु यां ना तां ि क
स लागार हणुन िद. ०१/०४/२०१४ ते िद. ३१/०३/२०१९ या कालावधीसाठी नेम यात आलेले आहे. तरी
वेबसाईट व मोबाईल ॲ ससाठी या दोघां चा एक तां ि क स लागार पॅनल तयार क न सदरचा क प यां चे
मागदशनाखाली राबिवता येईल.
पयाय ं . ०२ -आयटी िवभागामाफत सदर क पासाठी ई-िनिवदा राबवुन नामां िकत क स ट सी
कं पनीचे ताव मागवावे लागणार आहे. त ं तर यांची नेमणुक क न यां चेमाफत DPR, RFP Tender ि या
राबवता येईल यामु ळे सहिजकच नुतिनकृ त वेबसाईट व Mobile apps साई भ ां साठी उपल ध करणेस उिशर
होऊ शकतो.
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मागणी: ा तािवके म ये नमुद के ले माणे वेबसाईट नुतिनकरण व मोबाईल ॲ लीके शन हे िवकसीत
करणे व ०५ वषा या दु ती देखभालीसह एक ीत अं दाजे र कम . ४५,००,०००/- + टॅ स मा अपे ीत
आहे. व स लागार नेमणेसाठी पयाय ं . ०१ िकं वा पयाय ं . ०२ नुसार स लागार नेमता यईल, असे न मत
आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे वेबसाईट नुतिनकरण
व मोबाईल ॲ लीके शन हे िवकसीत क न पुढील ०५ वषा या दु ती देखभालीसाठी येणा या एक ीत खचास
मा यता याकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व स लागार नेमणेसाठी पयाय ं . ०१ िकं वा पयाय ं . ०२ नु सार
स लागार नेमणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .६५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान या www.sai.org.in या अिधकृ त सं केत थळाचे
अ यावतीकरण तसेच मोबाईल ॲप िवकिसत करणेसाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत येऊन,
नामां िकत क स ट सी कं पनीचे ताव मागिवणेत यावे , असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
साईटे क क पां तगत करावयाचे कॉ नीझं ट टं नॉलॉजी, पु णे यां चे पेमटबाबत.
तावमािहती तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीचे काम हाती घे यात आलेले आहे. साईटेक
क पाअं तगत काया वीत करावया या काय णाली (Q-Management– II व Integration with HMS)
वगळता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी संबधीत िवभागां म ये काया वीत क न िदले या आहेत.
करारना यानुसार क पातील पिह या ट यातील पिहली काय णाली सं थानने वीकारलेनं तर
कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना यां चे दरमहा पेमट सं थानने करणे गरजेचे आहे. साईटेक क पातील पिहली
काय णाली ०१ ऑग २०११ रोजी वीकार यात आलेली आहे, सबब कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना
करारना यानुसार ऑग २०११ पासून पेमट अदा कर यात येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार, मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे माहे माच २०१४ ते ऑग ट
२०१५ पयतचे पेमट यांना अदा करणेकामी सं थानचे िवधी िवभागामाफत मा. उ च यायलयाचे औरं गाबाद
खं डपीठात िसि हल अॅ लीके शन दाखल कर यात आलेले होते. सदर िसि हल अॅ लीके शनवर मा.उ च
यायलयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िदले या िनणयानु सार, मािहती तं ान िवभागा या िद. २३/०३/२०१६
रोजी या मं जरु िटपणीअ वये मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना माहे माच-२०१४ ते ऑग ट-२०१५ चे बीलातून
२०% ट के र कम राखीव ठे वनू उवरीत र कम अदा कर यात आलेली आहे. कॉगनीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे
माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६ पयतचे मासीक बीले इकडील िवभागास ा त झालेली आहेत. यांचा तपशील
पुढील माणे आहे .
Month

Invoice No & In.
Date
September 2015 IN214-0000006683
IN214-0000000861
17/10/2015
October 2015 IN214-0000006973
IN214-0000000861
26/05/2014
November
IN214-0000007448
2015
IN214-0000000861
06/09/2014
December 2015 IN214-0000009827
IN214-0000000861
29/07/2014
January 2016
IN214-0000009828
IN214-0000000861

Description
Service rendered for the month of Sept. 2015
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of Oct. 2015
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of Nov. 2015
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of Dec. 2015
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of Jan. 2016
Installment advice for Hardware supplied
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Net Amount
21,55,714.92
6,53,667.16
28,09,382.08
21,55,714.92
6,53,667.16
28,09,382.08
21,65,169.81
6,53,667.16
28,18,836.97
21,65,169.81
6,53,667.16
28,18,836.97
21,65,169.81
6,53,667.16
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Month

February 2016

March 2016

April 2016

May 2016

Invoice No & In.
Date
29/08/2014
IN214-0000009829
IN214-0000000861
12/09/2014
IN214-0000009830
IN214-0000000861
27/10/2014
IN214-0000009831
IN214-0000000861
08/11/2014
IN214-0000009832
IN214-0000000861
20/12/2014

Description

Net Amount

Total Amount
Service rendered for the month of Feb. 2016
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of March 2016
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of April 2016
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Service rendered for the month of May 2016
Installment advice for Hardware supplied
Total Amount
Grand Total

28,18,836.97
21,65,169.81
6,53,667.16
28,18,836.97
21,65,169.81
6,53,667.16
28,18,836.97
21,65,169.81
6,53,667.16
28,18,836.97
21,65,169.81
6,53,667.16
28,18,836.97
2,53,50,622.95

स ि थतीत मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यांना यां चे माहे माच-२०१४ ते ऑग ट-२०१५ या
बीलातील २०% रककम पये १,००,२६,९४१.७७/- व माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६ या कालावधी या
बीलां ची र कम पये २,५३,५०,६२२.९५/- अशी एकु ण रककम पये ३,५३,७७,५६४.७२ यांना देय आहे.
साईटेक कल्पाअं तगत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी सं थानचे िविवध िवभागाम ये काया वीत
कर यात आले या काय णाल ची स ि थती पुढील माणे आहे .
अ. . काय णाली
१
अकाऊं ट

२
३
४
५
६

सादालय
खरे दी
भां डार
म रझवशन
दशन पास -1

७
८

चेक / डीडी
देणगी कायालय

९
१०
११
१२
१३

पगारबील
कामगार
लाडू साद
मनी ऑडर
टेिलफोन बील ग

स ि थती
अकाऊं ट िवभागात चालणा या सव यवहारां ची न द स या काय णालीम ये
घे यात येत आहे. काय णाली वापरत असतां ना सं बधीतां ना येण-ाया अडचणी तथा
आव यक सु धारणाबाबतची कायवाही कं पनीमाफत कर यात येत आहेत.
सं थानचे वैधानीक लेखाप र कां नी न दिवले या अिभ ायानु सार व मा. यव थापन
सिमतीचे िनदशा वये ईआरपी काय णालीचे Migration Audit करणेसाठीची
ि या इकडील िवभागाने सु के लेली आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशनु सार िफं गरि ं टची सु िवधा व ऑनलाईन
सि हसेसमाफत बु क न झालेला आरती पासचा कोटा काय णालीत ां सफर
हो याची सु िवधा सदरचे काय णालीम ये कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी
काया वीत क न िदलेली आहे. तसेच, दशन पासचा राहीले या कोट् यातू न
भ तिनवास थानम ये म घेतले या साईभ तांना पासेस दे याची सु िवधा
काय णालीत उपल ध क न दे यात आलेली आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानु सार ना अपण करावया या व ाबाबतची
सु िवधा कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी काय णालीम ये काया वीत क न िदलेली
आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
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अ. .
१४
१५
१६
१७
१८

काय णाली
कँ टीन
इ फॉमशन फॉर िसनीअर ऑफ सस
इनवड / आऊटवड
भ मं डळ सभासद
काशने

१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५
२६

साईलीला
िव ु त िवभाग
िकऑ क
िवधी िवभाग
सभा कामकाज
वाहन िवभाग
पाणी पु रवठा
कापड कोठी / िव

२७
२८
२९
३०

बां धकाम
गे ट ई फॉमशन
वै िकय अनु दान
एमआयएस

३१
३२
३३
३४

सं र ण िवभाग
शै िणक सं कुल
उ सव
इंटी ेशन वुईथ एचएमएस

३५
३६
३७
३८

ओ ड डेटा माय ेशन
Proxy & Email
integration/setup
रे कॉड
दशन पास-2

३९

ऑनलाईन सि हसेस

४०

मािहती सु िवधा क

स ि थती
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानु सार सदर या काय णालीम ये कॉ नीझंट
यां चमे ाफत बारकोड ि ं ट कर याची ची सु िवधा समािव कर यात आलेली आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानु सार ना अपण करावया या व ाबाबतीची
सु िवधा कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी काय णालीम ये काया वीत क न िदलेली
आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
काया वीत झाले या काही काय णाल या रपोट काय णालीम ये िवकसीत
कर यात आलेले आहेत. उवरीत आव यक रपोटस् बाबतची कायवाही चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
चालू आहे.
एचएमएस िह काय णाली सं थान ( णलये) माफत न याने काया वीत के यानं तर,
सदरची कायवाही करणे तावीत होते. परं तु णालये िवभागामाफत निवन
काय णाली काया वीत कर यास िवलंब होत अस याने, साईबाबा णलयात स या
काया वीत असले या काय णालीतील उपल ध मािहती साईटेक पक पातील
एमआयएस या काय णालीत वापरणेची कायवाही हाती घे यात आलेली आहे.
पु ण झालेले आहे.
पु ण झालेले आहे.
चालू आहे.
काय णालीचे ा य ीक कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी मा.कायकारी अिधकारी
सो. यां चे उपि थतीत सं बधीत िवभागां ना दाखिवलेले आहे.
काय णाली काया वीत कर यासाठीची आव यक कायवाही सं थानमाफत पु ण
के लेनं तर सदरची काय णाली काया वीत करणे अपे ीत आहे.
चालू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानु सार सदर काय णालीम ये वेळोवेळी
साईभ ां साठी वेगवेगळी मािहती काशीत कर याची सु िवधा कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पु णे यां नी काया वीत के लेली आहे.
साईटेक क पाअं तगत मुं बई, बगलोर, चे नई व िसकं दराबाद येथे साईभ ां साठी
देणगी, दशन/ आरती, म रझवशन, पु तक िव , साईलीला व भ मं डळ
सभासद ा काय णाली काया वीत कर यात आले या आहेत.

क पासाठी कर यात आले या करारना यानु सार मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चा कालावधी माहे
एि ल-२०१७ म ये संपु टात येणार आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
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ं . ३२९ नुसार, साईटेक क प दु ती व देखभाल िनिवदा ि या महारा शासनाचे मािहती तं संचनालय
िवभागाचे अ यादेशातील अिधकृ त कं स टं सी एज सीकडु नक न घे याचे तावीत आहे.
संबधीत कं पनीचे ितनीध नी िशड येथील बैठक त साईटेक क पाची या ी व उपल ध कालावधी
ल ात घेता, िनिवदा ि या राबवुन निवन कपं नीची नेमणुक करणे व अनुषं िगक बाबी वेळेत पु ण होणेबाबत
साशं कता अस याने, ि या पु ण होईपयत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चेकडू न क पाची दु ती व
देखभालीचे काम सु ठे वावे , असे मत कट के लेले आहे.
आजपावेतो मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे माहे माच२०१४ ते ऑग ट २०१५ चे बीला या
रकमेतील २०% रककम पये १,००,२६,९४१.७७/- व माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६ या कालावधी या
बीलां ची र कम पये २,५३,५०,६२२.९५/- अशी एकु ण रककम पये ३,५३,७७,५६४.७२ यांना अदा करणे
बाक आहे. मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां ना करारना यानसु ार एि ल - २०१७ पयत यांचे मासीक बीले अदा
करावयाची आहेत.
सं थानने नेमले या वैधािनक लेखाप र कां नी यांचे अहवालाम ये साईटेक क पाअं तगत काया वीत
कर यात आले या ERP या काय णालीचा वापर अिधक भावीपणे होणे या टीने काय णालीचे
Migration Audit करणे आव यक अस याचे सुिचत के ले होते . यास अनु स न आयटी िवभागामाफत सदरची
कायवाही सु कर यात आलेली असून , ई-िनिवदा अं ितम ट यात आहे. तरी, मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां ना
माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६ चे मासीक बीलां ची २०% र कम ऑडीट रपोट आलेनं तर अदा करता येतील,
असे न मत आहे.
मागणी: उपरो त माणे मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना यांचे मािसक बीलाची मागील राखीव
ठे वलेली र कम पये १,००,२६,९४१.७७ तसेच माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६ चे मासीक बीलां ची येणारी
र कम पये २,५३,५०,६२२.९५/- अशी एकु ण र कम पये ३,५३,७७,५६४.७२ रअदा करणेसाठी व पुढील
बीले तावीत Migration Audit रपोट आलेनं तर याचे अहवालानुसार अदा करणेचा ताव मा यते तव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस आपली मा यता असावी, िह िवं नती.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना यांचे मािसक बीलाची मागील
राखीव ठे वलेली र कम पये १,००,२६,९४१.७७ तसेच माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६ चे मासीक बीलां ची
येणारी र कम पये २,५३,५०,६२२.९५/- अशी एकु ण र कम पये ३,५३,७७,५६४.७२ अदा करणेसाठी व
पुढील बीले तावीत Migration Audit रपोट आलेनं तर याचे अहवालानु सार अदा करणेचा ताव
मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .६५७ यावर सिव तर चचा होऊन, कॉ नीझं ट टं नॉलॉजी, पु णे यां चे माहे स टबर-२०१५ ते मे-२०१६
अखेर या बीला या रकमेपैक तु तास ८०% र कम यां ना अदा करणेत यावी. तसेच तावात नमु द
के ले माणे Migration Audit रपोट आलेनं तर या या अहवालानु सार उव रत बील अदा
करणेबाबतचा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय :
१
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०४/०२/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ८५.
२
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २९८.
३
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९/१२/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १०३३.
४
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ५६०.
तावना: ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथे णांची सं या िदवसिदवस वाढत
असलेने, णालय इमारत कमी पडत आहे. यासाठी सदर णालयांचे आव यक सुिवधांम ये व बेड या
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सं ये म ये वाढ करणेसाठी स ह नं. १४८ पैक म ये असलेले ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील मोक या
जागेत णालया या गरजा िवचारात घेऊन, आिकटे ट यां चे स याने सवसमावेशक निवन इमारतीचे बां धकाम
करणे यो य होईल असा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत आला
होता. यावर िनणय . ५६० अ वये, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सुिवधा व
बेडचे सं ये त वाढ करणेसाठी तावात नमूद के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली असून ,
आिकटे ट नेमणूक बाबत पु ढील कायवाही करणेत येत आहे. नवीन इमारतीचे बां धकामासाठी काही अवधी
लागणार आहे.
ी साईनाथ णालय यां नी िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये कळिवले आहे क ,
िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे आय यावेळचे िवषयाम ये िनणय .६३७ अ वये, ी
साईनाथ णालयाचे शेजारी असलेली सादालयाची कॅ टीन बं द कर यात येऊन, तेथे साईनाथ णालयाचे
िव तारीकरण कर यात यावे असे ठरले. उपकायकारी अिधकारी यां नी वै िकय संचालक, वै िकय अिध क,
उपकायकारी अिभयं ता (बां धकाम) व उप अिभयं ता यां चे समवेत पाहणी के ली.
वै िकय संचालक यां नी, कॅ टीन इमारतीचे तळमज यावर वै िकय संचालक, उप वै िकय संचालक,
वै िकय अिध क, .अिध क, जनसं पक अिधकारी, सभागृह , खरे दी िवभाग, अनुदान िवभाग, एच. आर.
िवभाग व पिह या मज यावर ई.डी.पी. िवभाग, िव त िवभाग, बायोमेडीकल िवभाग, आउटसोस ंग कं ाटदार
कायालय, अिभलेख क इ. शासिकय कायालये करणेबाबत सूचीत के ले . तसेच दो ही णालयां चे शासिकय
कायालये एकाच िठकाणी येणार अस यामुळे कामकाजा या टीने सोयीचे होणार आहे. यानु सार इकडील
िवभागामाफत आराखडा तयार करणेत आला आहे.
स्ताव: तरी ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाचे बेडचे सं ये त वाढ करणेकामी
कॅ टीन इमारतीम ये दो ही णालयाचे शासिकय कायालये थलांतरीत करणेकामी अॅ युिमिनअम पाट शनम ये
के बी स तयार करणे, आितल भागास रं गकाम करणे व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी येणारे अं दाजे
.१६,४१,६५०/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने िनिवदा मागवून क न घेणसे मा यता मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६५८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा
तसेच बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ
करणेसाठी स ह नं. १४८ पैक मधील जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम करणेसाठी आिकटे ट नेमणू क
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:
१.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०४/०२/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ८५.
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २९८.
३.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९/१२/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १०३३.
४.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ५६०.
तावना: ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथे णांची सं या िदवसिदवस वाढत
असलेने, णालय इमारत कमी पडत आहे. यासाठी सदर णालयां चे आव यक सुिवधां म ये व बेड या
सं ये म ये वाढ करणेसाठी स ह नं. १४८ पैक म ये असलेले ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील मोक या
जागेत णालया या गरजा िवचारात घेऊन, आिकटे ट यां चे स याने सवसमावेशक निवन इमारतीचे बां धकाम
करणे यो य होईल असा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत आला
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होता. यावर िनणय . ५६० अ वये, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सुिवधा व
बेडचे सं ये त वाढ करणेसाठी तावात नमूद के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
ताव: मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ
णालयासाठी आव यक सुिवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी स ह नं.१४८ मधील ी साईनाथ णालयाचे
पि मेकडील मोकळया जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम करणेसाठी आिकटे टची नेमणूक क न यां चेकडू न
सिव तर आराखडे व अं दाजप क तयार क न घेता येईल.
याकामी यापूव हॉ पीटल इमारतीचे नुतिनकरण कामासाठी असलेले आिकटे ट काबरे चौधरी, नािशक
यां ची आिकटे ट हणून नेमणूक करणे अथवा न या ने आक टे ट यां ची नेमणूक आव यक आहे. तरी सदरचे
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयांम ये णां करीता आव यक
सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी स ह नं. १४८ पै क मधील जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम
करणे तािवत असू न, यासाठी नामां िकत आिकटे टची नेमणू क करणेकरीता िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेत या या, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
साईिनवास अितथीगृ ह येथे मा. अ य महोदय यां चे क ात बै ठक यव था करणेकामी फिनचर खरे दी
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे कलम – २१
(१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व
शासन करणे” अशी तरतुद आहे .
तावना- ी साईबाबा सं थानचे साईिनवास अितथीगृह इमारतीम ये एकु ण २४ वातानुकुलीत सुटस्
आहेत. या इमारतीचे पिह या मज यावर सभागृह असून येथे वेळोवेळी मा. यव थापन सिमती या सभा व इतर
शासक य सभेचे आयोजन के ले जाते. मा. यव थापन सिमती सभेकरीता तसेच कामासंदभात मा. अ य
महोदय, मा. उपा य व मा. िव व त वेळेावेळी सं थानचे साईिनवास अितथी गृह येथे उपि थत असतात.
साईिनवास अितथीगृहातील सुट नं . ० या सुट लगत असले या बैठक मम ये मा. अ य महोदय यां चे भेटीसाठी
येणा-या मा यवरां ना व सं थान काममाजा संदभातील मह वा या फाई स पाहणीकरीता कायालयाची यव था
करावयाची आहे. िद.०५/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये अिध क, साई साद िनवास थान यां नी मा. अ य
सो◌ा. यां चे सुट शजारी असले या मम ये बैठक यवस्था करणेकामी कळिवले आहे.
ताव- मा.अ य महोदय यां चे सुट शेजारील मम ये बैठक यव था करणेकामी खालील
तपिशला माणे फिनचरची आव यकता असुन सदरह फिनचर खरे दीकामी खालील माणे खच अपेि त आहे.
Sr. No.
1.
2.
3.

Description
Revolving Chair
Excutive TableSize- 6’x3’
Waiting Chair

Qty
01
01
11

Unit
Nos
Nos
Nos

Rate
20,000/35,000/3,000/Total Amount

Amount
20,000/35,000/33,000/88,000/-

तरी वरील माणे फिनचर खरे दीकरीता येणारे र कम .८८,०००/- मा चे खचास व याकामी िवहीत
प दतीने कोटे श स मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६६० यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ ह ये थील मा.अ य महोदय यां चे क ात बैठक
यव था करणेकामी तावात नमु द के ले माणे फिनचर खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
सं थान सेवेत कायम करणेबाबत.
ताविद.२१/०६/२०१३ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेत सं थानचे दो ही णालयासाठी वै क य
अिधकारी व इतर पदां वर कमचारी भरणेबाबत िनणय ४६० झाला होता सदरह िनणयात ही पदे भरणेसाठी मा
मुं बई उ च यायालया या औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेऊन पु ढील कायवाही करावी असे ठरले होते. सदरह
िनणयानु सार मा उ च यायालयात िस हील अॅि लके शन दाखल करणेत आले होते यावर मा उ च यायालयाने
िद. १३/०८/२०१३ चे आदेशा वये र त पदे भरणेसाठी मं जरु ी िदली होती. मा उ च यायालयाचे आदेशानुसार
वतमानप ात जािहरात िस द करणेत येऊन अज मागिवणेत आले. आले या अजातील पा उमेदवारां या
मुलाखती िद. ०१/०२/२०१४ रोजी घेणते आ या हो या तथािप िद. १२/०४/२०१४ या मा ि सद य सिमतीचे
सभेतील िनणय २७१ अ वये घेतले या मुलाखती र करणेत या यात व परत जािहरात देऊन मुलाखती घेणते
या यात असे ठरले. यानुसार पु हा २५/०७/२०१४ रोजी सं थानचे संकेत थळावर व िद. ३०/०७/२०१६ रोजी
वतमानप ात जािहरात िस द करणेत आली होती. सदर जािहरातीस अनुस न िद. ०१/०३/२०१५ रोजी मा
उ च यायालयामाफत िनयु त के ले या त सिमतीमाफत मुलाखती घेणते आ या यानं तर िद.१२/०३/२०१५
रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत त सिमतीमाफत घेतले या मुलाखती या अहवालाचा आढावा घेणते आला
व त सिमतीने िनयु तीसाठी िशफारस के ले या खालील उमेदवारां ना १ वषाचे प रिव ाधीन कालावधीसाठी
नेमणूक आदेश दे यात आले.
वेतनबॅ ंड

हजर
तारीख

एक वष पु ण होत
असलेची तारीख

ता पुरते
नेमणू क चे
कालावधीत
घेतलेलया
्
रजा

प रिव ाधीन
कालावधी
सं पु टात येत
असलेची तारीख

०३
. १५६००-३९१००
ेड पे ६६००

०४
२१/०३/२०१५

०५
२०/०३/२०१६

०६
०९

०७
२९/०३/२०१६

. १५६००–३९१००
ेड पे ६६००

१८/०३/२०१५

१७/०३/२०१६

०३/०५/२०१६

०३ डॉ.मधुरा िनहार जोशी
मेिडकल ऑिफसर
(पॅथॉलॉजी)

. १५६००-३९१००
ेड पे ६६००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

०४ डॉ. महेश जगन िम तरी
ि लिनकल अिस टंट
(सी हीटीएस)
०५ डॉ. मह िवलासराव
तां बे
यु. अॅने थेिसआलॉिज ट
०६ डॉ. िदपक भाऊसाहेब
कां दळकर
यु. इं टे िसि ह ट

. १५६००-३९१००
ेड पे ६६००

२८/०३/२०१५

२७/०३/२०१६

. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

. १५६००- ३९१००
ेड पे ५४००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००
. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

अिजत रजा
३२ +
िवनावेतन १५
= ४७
अिजत रजा
११ +
आजारी ४ =
१५
अिजत रजा
२८ + गैरहजर
१३ = ४१
अिजत रजा
२८ +
आजारी २ =
३०
अिजत रजा
२१ +
आजारी ६ =
२७
१९

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

१५

२८/०३/२०१६

अ.
नं.

नाव व ह ा

०१
०२
०१ डॉ. िवजय बाळकृ ण
पाटील
उपवै क य सं चालक
०२ डॉ.मयु र िवलास हा े
( युरोसजन)

०७ डॉ. आरजे हीएस साई
महादेव (आरएमओ)
०८ डॉ. सिचन देिवदासराव
बगाडे
(आरएमओ)

{13} 19.09.2016, Shirdi

२८/०३/२०१६

०७/०५/२०१६

१२/०४/२०१६

०९/०४/२०१६

०१/०४/२०१६
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०९ डॉ. सु ि या गोर सुं ब
(आरएमओ)
१० डॉ. पैदी चैत य के
(आरएमओ)
११ डॉ. देवराम िव लराव
तां बे (आरएमओ)
१२ डॉ. िनमला वाधीन
गाडेकर (आरएमओ)

. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००
. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००
. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००
. १५६००-३९१००
ेड पे ५४००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

१९

०१/०४/२०१६

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

२०

०२/०४/२०१६

१५/०३/२०१५

१४/०३/२०१६

०६

२०/०३/२०१६

१७/०३/२०१५

१६/०३/२०१६

०९/०४/२०१६

१३

. ९३००-३४८०० ेड
पे ४४००

१७/०३/२०१५

१६/०३/२०१६

अिजत रजा
१६ +
िवनावेतन ८
= २४
१६

. ९३००-३४८०० ेड
पे ४२००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

१८

०१/०४/२०१६

. ५२००-२०२०० डे
पे २८००
. ५२००-२०२०० डे
पे २४००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

०७

२०/०३/२०१६

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

०८

२१/०३/२०१६

. ५२०० – २०२००
ेड पे २४००

१४/०३/२०१५

१३/०३/२०१६

१४

२७/०३/२०१६

१४

१५
१६

१७

ी. कु णाल बबनराव
आभाळे
(खरे दी यव थापक)
ीमती किवता िमल द
आरक (िह टोपॅथ
टेि निशयन)
ी सु िनल नामदेव िनकम
( टोअर िकपर)
ी सोमनाथ िनवृ ती
चौधरी
(सीएसएसडी
टेि निशयन)
ी मयु र पोपटराव दाभाडे
( यु ेस/ इको
टेि निशयन)

०१/०४/२०१६

उपरो त त यातील अ नं १ चे डॉ. िवजय पाटील, उपवै क य संचालक (स या . वै क य
संचालक) यां चेबाबत १) कामगार अिधकारी, २) शासक य अिधकारी ( णालये) व ३) त कालीन
.वै क य संचालक यां चेकडू न गोपनीय अिभ ाय मागिवणेत आले होते ते खालील माणे.
१) कामगार अिधकारी यां चेकडील गोपनीय अहवाल खालील माणे आहे.
‘डॉ.िवजय बाळकृ ण पाटील, िनवासी उपवै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल यां चेबाबत
कामगार िवभागाकडे गैरिश त वतणुक बाबतचे करणे चालु अथवा तािवत नाहीत. डॉ.पाटील यां चे सं दभात
कामगार िवभागाकडे त ारी, अज ा त झालेले नाहीत.’
२) शासक य अिधकारी, णालये ( ी गमे हे णालयाचे शासक य अिधकारी हणून िद. ०९ नो हबर २०१५
पासुन कायरत आहेत (४ मिहने २१ िदवस) यां चेकडील गोपनीय अहवाल खालील माणे‘सदर कालावधीत १) डॉ िवजय बाळकृ ण पाटील यां ची वतणुक चां गली आहे. २) ते हकू मा माणे
यो य रतीने काम करतात. ३) यांचेबाबत गैरिश त वतणुक ची करणे चालु अथवा ता िवत नाहीत. ४) डॉ
िवजय बाळकृ ण पाटील यां ना सं थान सेवेत कायम करणेस हरकत नाही.’
३) डॉ पाटील यां नी डॉ. भाकरराव, व र ठ भुलत (त कालीन . वै क य संचालक) यां चे अिधप याखाली िद.
२१/०३/२०१५ ते िद. ०६/०१/२०१६ (९ मिहने १७ िदवस) पयत काम के ले अस याने डॉ राव यां नी िदलेला
गोपनीय अहवाल खालील अ व ब माणे आहे.
अ) ी.संिदप कु लकण व ी.राज ग दकर यां नी मा. अ य साहेब ि सद य सिमती, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां ना िद. २७/०८/२०१५ चे प ा वये डॉ. पाटील यां नी नोकरी िमळिव यासाठी
अनुभवाची खोटी माणप े सादर के याबाबत त ार अज सादर के ला होता. सदर प ास अनु स न मा कायकारी
अिधकारी सो यां नी जा. .एसएसएसटी/वशी-काअ/२०६६/२०१५ िद. २९/०८/२०१५ चे प ा वये डॉ पाटील
यां नी िनयु ती होणेकामी सादर के ले या कागदप ां ची काळजीपुवक तपासणी क न माझा अिभ ाय मागिवला
होता यानुसार मी िद ०७/०९/२०१५ चे प ा वये माझा अिभ ाय िदलेला आहे.
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ब) सन २०१४-१५ या आिथक वषा या वैधािनक लेखाप र णातील टु ी / अपुततां चा दोष – दु ती
अहवालाम ये वैधािनक लेखाप र क यां नी Staffing pattern norms have not been followed while
filling up the posts like Dy. Medical Director in Saibaba Hospital for newly recruited
candidate during the year असे नमुद के ले आहे . उपरो त अ व ब करणे िवचारात घेता संबं धीत कमचायां ना सं थान सेवेत कायम करणेबाबत मा. शासन व मा. यव थापनाने िनणय यावा, असे माझे न मत आहे.’
डॉ. भाकरराव यां नी यांचे गोपनीय अहवालात नमुद के ले या “अ” बाबतची व तुि थती
खालील माणे आहे .
अ)
ी. संिदप कु लकण व ी. राज ग दकर यां नी मा. अ य साहेब ि सद य सिमती, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां ना िद. २७/०८/२०१५ चे प ा वये डॉ. पाटील यां नी नोकरी िमळिव यासाठी
अनुभवाची खोटी माणप े सादर के याबाबत त ार अजाबाबत िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य
सिमतीचे सभेत ताव सादर करणेत आला होता यावर िनणय . ३८० नुसार चचा पु ढे ढकल यात आली
होती.
म यंतरी या काळात, ी संिदप कु लकण व इतर यां नी डॉ िवजय पाटील यां चेबाबत मा उ च
यायालय खं डपीठ औरं गाबाद येथे िस हील अॅि लके शन नं २७१८/२०१६ दाखल के ले अस याचे िवधी
िवभागाने िद. ०७/०३/२०१६ चे प ा वये कळिवले होते.
आता िवधी िवभागाने िद. ०६/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये उपरो त िस हील अॅि लके शनवर मा उ च
यायालयाने िद. ०१/०७/२०१६ रोजी िदलेले आदेश खालील माणे झालेले आहेत असे कळिवले आहे.
“Civil Application is disposed off as withdraw with liberty to file appropriate
proceedings as may be permissible in law”.
सबब, अ.नं. १ डॉ पाटील यां चेबाबतीत मा उ च यायालयाने िदलेले उपरो त आदेश व मा उ च
यायालयाने िनयु त के ले या त सिमतीने नेमणूक साठी के लेली िशफारस तसेच .कामगार अिधकारी व
शासक य अिधकारी णालये यां चे अिभ ाय िवचारात यावे लागतील.
तसेच उपरो त त यातील अ नं २ ते १७ या कमचा-यांचे एक वषाचे प रिव ाधीन कालावधीम ये
यांचे काम समाधानकारक असुन यां ची वतणूकही चां गली आहे, तसेच ते हकू मा माणे व यो य रतीने काम
करतात, यांचे बाबतीत काहीही करणे चालु नाहीत िकं वा तािवतही नाहीत, यांची सं थान सेवा चालु
ठे वणेस हरकत नाही असे सं बं िधत िवभाग मुख / .वै क य अिध क, वै क य शासक व वै क य संचालक
यां नी िशफारस के लेली आहे. उपरो त कमचा-यां पैक अ नं २ चे डॉ मयुर हा े यां चा िद. १०/०५/२०१६ अखेर
राजीनामा मं जरु झा याने ते स या सं थान सेवेत नाहीत.
तरी, उपरो त नमुद के ले या व तुि थतीचा िवचार करता िटपणीत नमुद के ले या कमचा-यां चा
प रिव ाधीन कालावधी तंभ ७ म ये दशिवले माणे पुण झाला अस याने यालगतचे िदनां कापासून यांना
सं थान सेवेत कायम करावे िकं वा कसे याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .६६१ यावर सिव तर चचा होऊन, दर यानचे कालावधीम ये, तावात नमु द के ले या त यामधील
अ.नं.०१ चे उपवै िकय सं चालक या पदा या िनयु सं दभात मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये जनिहत यािचका .१२९/ २०१६ दाखल असलेबाबत मािहती िमळाली. यामु ळे
मा.खं डपीठाचा आदेश होईपावेतो उपवै िकय सं चालक पदावरील नेमणू क स कायम करणेबाबत तु त
िनणय घेता येणार नाही.
तसेच अ.नं.०२, यु रोसजन या पदावर नेमणू क के लेले डॉ.मयु र िवलास हा े यां नी राजीनामा
िदलेला अस यामु ळे ते स या सं थान सेवेत नाहीत, याकरीता यां ना सं थान सेवेत कायम कर याचा
च उ वत नाही, याकरीता सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ी साईबाबा णालयात Adhoc Basis प दतीने युरोसजन पदावर नेमणू क करणेबाबत.
तावशासन िनणय सासंिव-२००९/४३३/(३७/०९) का. सोळा मं ालय मुं बई िद. ०७/०८/२००९ नु सार ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशरडी या आ थापनेवरील णालयातील पदां चा आकृ तीबं ध मं जरू असुन
युरोसजन पदाची आकृ तीबं धानु सार मं जरु पदसं याव शै िणक पा ता खालील माणे आहे.
आकृ तीबं धातील
शै िणक अहता
भरलेली पदे
मं जरु पदसं या
थायी
कं ाटी
ि हजीट ग
२
एमसीएच/ डीएनबी
०
०
२
स या युरोसजन पदावर 2 डॉ टस ि हजीट ग प दतीने कायरत आहेत यातील एक दररोज (रिववार
यितरी त) कायरत असुन यांना सं थान िनयमानु सार ेा साहन भ ता दे यात येत आहे तर दुसरे यु रोसजन
पं धरवाड् यातुन एकदा (रिववार) मोफत सेवा देत आहेत. स या हॉि पटलमधील णसं ये चा िवचार करता
आणखी युरोसजनची तातडीची आव यकता आहे.
ी साईबाबा सं थानचे णालयातील र त पदां वर थायी व पात भरती होईपयत Adhoc basis
प दतीने ता पुर या व पात नेमणूका करणेसाठी मा उ च यायालयात िस हील अॅि लके शन नं २८७ दाखल
करणेत आले होते यावर मा उ च यायालयाने िद. १२/०१/२०१५ चे आदेशा वये युरोसजन पदावर Adhoc
basis प दतीने ता पुर या व पात नेमणूक करणेकामी परवानगी िदलेलीहोती.
आता, डॉ.िकशोर उ दवराव गोडगे, एमसीएच ( युरो) यां नी युरोसजन या पदावर काम करणेसाठी
परवानगीिमळणेकामी अज के ला असुन यां चे शै िणक व इतर कागदप े वै क य संचालक यां नी तपासली
असुन ताव सादर करणेबाबत िनदश िदले आहेत.
तरी, णसं ये चा िवचार करता डॉ.िकशोर उ दवराव गोडगे यां ची एक वष कालावधी अथवा सदर
पदावर थायी व पात उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत Adhoc basis प दतीने ता पुर या
व पात नेमणूक करणेस व यां ना सदर पदासाठी आकृ तीबंधात युरोसजन पदासाठी मंजरु असले या
वेतन ेणीनुसार होणारे सुरवातीचे वेतनाचे जवळपास (मु ळ वेतन १८७५०+ ेड पे ६६००+ महागाई भ ता
(११९%) ३०१६७+एनपीए (३५%) ८८७३=६४,३९०) एकि त मािसक मानधन .६४,०००/- व सं थान
िनयमानुसार ो साहन भ ता तसेच हजर िदवसाचे माणात अिजत रजा देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .६६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील णां ची गैरसोय होऊ नये, याकरीता
यु रोसजन या पदावर थायी व पात उमेदवार िमळे पयत अथवा एक वष कालावधीसाठी यापै क जे
अगोदर घडेल तोपयत डॉ.िकशोर उध्दवराव गोडगे यां ना यु रोसजन या पदावर Adhoc basis प दतीने
ता पुर या व पात नेमणू क करणेस मा यता दे यात आली. तसेच डॉ.िकशोर उ दवराव गोडगे यां ना
.६४,०००/- मा एकि त मािसक मानधन व सं थान िनयमानु सार ो साहन भ ा दे यात यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाक रता Fully Automatic Bio-Chemistry
Analyser Machine खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाने िद.२३/०१/२०१६ रोजीचे
मागणीप का वये Fully Automatic Bio-Chemistry / Analyser Machine ची मागणी के लेली आहे.
योगशाळा िवभागाम ये स या एक Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine
असून सदर मिशन सन २०११ म ये र कम .१४,०६,७००/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आले असून दोन
Semi Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine हे सन २००८ म ये खरे दी कर यात आलेले
आहे, उपरो त सव मिशन यवि थत कायाि वत आहेत, परं तु णांचे सं ये त िदवसिदवस वाढ होत आहे, यामुळे
योगशाळा या िवभागाने आणखी एक Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine ची
मागणी के ली आहे.
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उपरो त Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम
.१५,००,०००/- (अ री पये पं धरा लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाने िद.२३/०१/२०१६ रोजीचे (औषध भां डार
िवभाग ा त िद.२७/०१/२०१६) अ वये मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीमध्ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानुसार सं था नतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नुसार शासन
िनणय . भां खस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३–
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवून खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातून करण्यात आले या खरे दीचे एकू ण
मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- योगशाळा िवभागाम ये स या एक Fully Automatic BioChemistry Analyser Machine आहे व एक Semi Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine
आहे, उपरो त दो हीही मिशन यवि थत कायाि वत आहेत , परं तु णांचे सं ये त िदवसिदवस वाढ होत आहे,
यामुळे योगशाळा या िवभागाने निवन एक Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine
मागणी के लेली आहे, यामुळे यां ना एक मिशन िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी क न देता येईल. तरी
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता एक Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser
Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .१५,००,०००/- (अ री
.पं धरा लाख मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .६६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता १ नग Fully
Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटरकरीता Video Laryngoscope व Flexible
Intubation Video Endoscope with Monitor खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- १७ (२) ण
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.२७/०८/२०१५
रोजीचे मागणी प का वये Video Laryngoscope व Flexible Intubation Video Endoscope with
Monitor येक १ नगाची निवन मागणी के लेली आहे.
जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाम ये स या एक सा या कारचा Laryngoscope असून
गुं तागुं ती या श ि या करताना णाचे वासनिलका व अ ननिलके चे आतून प र ण करणे आव यक असते.
तसेच काही णांचे वासनिलका व अ ननिलका यां चे प र ण हे नेहमी या वापरातील Laryngoscope ला
कॅ मेरा जोडलेला नस यामुळे श य होत नाही. अशा वेळेस Video Laryngoscope व Flexible Intubation
Video Endoscope with Monitor वाप न णाचे अं तगत निलकां चे प र ण तसेच आव यक या निलका
णांचे अ न व वास निलके त टाकणे आव यक असते, ते करणे सहज श य होते णांना ासदेखील कमी
माणात होतो. स या णांचे सं ये त िदवसिदवस वाढ होत आहे, यामुळे जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाने
येक एक नग निवन Video Laryngoscope व Flexible Intubation Video Endoscope with
Monitor ची मागणी के ली आहे.
उपरो खरे दीकामी मे.काल टोअज ए डो कोपी इंडीया ा.िल., नवी िद ली यां चेकडू न अं दाजे
खचासाठी दरप क मागिव यात आले असून यांनी िद.२३/०५/२०१६ रोजीचे ई-मेल अ वये खालील माणे दर
कळिवलेले आहेत.
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Sr.No. Description
1.
2.

Qty.

Video Laryngoscope
1
Flexible Intubation Video
1
Endoscope with Monitor
Total Amt.in Rs.

Rate Per in Rs.
2108919.00

Total Amt.
In Rs.
2108919.00

1294259.00

1294259.00
3403178.00

वरील माणे दरानु सार उपरो त खरे दीकामी अं दाजे र कम .३४,०३,१७८/- (अ री पये चौतीस
लाख तीन हजार एकशे अ याह तर मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.२७/०८/२०१५ रोजीचे
मागणीप का वये (औषध भां डार िवभाग ा त िद.१३/१०/२०१५) मागणी के लेली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे. यानुसार
सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन िनणय .
भां खस– २०१४/ . .८२/ भाग– ३/ उ ोग– ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.–
िनयमपुि तके नुसार खुली प धा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. संबं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मुभा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाम ये स या एक सा या
कारचा Laryngoscope असून गुं तागुं ती या श ि या कर यासाठी अदयावत कार या Video
Laryngoscope व Flexible Intubation Video Endoscope with Monitor ची आव यकता असते.
यामुळे श ि या करणे सुलभ होते व णां ना ासदेखील कमी माणात होतो. स या णांचे सं ये त
िदवसिदवस वाढ होत आहे, यामुळे जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता Video Laryngoscope व
Flexible Intubation Video Endoscope with Monitor खरे दी कर यास हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता येक निवन एक नग Video
Laryngoscope व Flexible Intubation Video Endoscope with Monitor िविहत प दतीने ई-िनिवदा
मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .३४,०३,१७८/- (अ री पये चौतीस लाख तीन हजार एकशे
अ याह तर मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .६६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता निवन
०१ नग Video Laryngoscope व Flexible Intubation Video Endoscope with Monitor
िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये यांि क करणासह व छता कामाक रता ईिनिवदा मागिव याबाबत.
तावमे.बी हीजी इंडीया िल.पुणे यां ना िद.२१.०१.२०१३ रोजीचे आदेशा वये ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ
णालयाचे यां िञक करणासह सफाईचे काम १ वष कालावधीसाठी दे यात आलेले होते. सदर कामाची मुदत
संप याने यां ना २ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यात आलेली होती. सदर मुदतवाढीचा कालावधी संपु ात
आ यानं तर देखील िनिवदा ि या पुण न झा याने िद.२८.०४.२०१४ चे मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चे
मा यतेने पुव या अटी-शत स अिधन राहन आहे याच मं जरु दराम ये सदर कामास निवन ठे केदाराची नेमणुक
होइपयत मुदतवाढ िदलेली होती. दर यान या काळात िद.०३.०२.२०१४ ते १५.०२.२०१४ व १५.०२.२०१४
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ते ३०.०५.२०१४ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. पं रतु दो ही ई-िनिवदा ि येत
दोनच िनिवदा ा त झा याने फे र िनिवदा कर याचे ठरले.
िद.१०.१२.२०१४ रोजी या मं जरु िटपणीनुसार ी साईबाबा हॉि पटल करीता वाढीव २२ कमचारी व
ी साईनाथ णालया करीता वाढीव ६ कमचारी असे दो ही णालयाकरीता १२५+२८ असे एकु ण १५३
कमचारी पॉई टची मा यता िमळा याने सदर िवषय मा.िञसद य सिमती या िद.२८.११.२०१५ रोजीचे सभेपढु े
सादर के ला असता, “ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालया या व छतेचे काम यां िञक करणासह
आउुटसोस प दतीने देणक
े ामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येउुन, मा. मुं बई उ च
यायालया या औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व खं डपीठाचे आदेशानु सार पुढील कायवाही
कर यात यावी.” असा िनणय झाला होता. यानुसार सं थानचे िवधी िवभागा माफत िस हील अज दाखल के ला
होता. परं तु स या न याने मा. यव थापन सिमती गठीत झा याने सदरचा िस हील अज मागे घेणबे ाबत िवधी
िवभागास पञ िदले आहे. यां चे माफत पुढील कायवाही चालु आहे.
स या दो ही णालयाकरीता सन २०१३-२०१४ करीताचे कं ञाटदारच १२५ कमचारी पॉई टवर
व छते कामी आव यक असणारे के मीक स व आव यक सािह यासह ती महीना र कम .१२,२२,८२०/(अ री .बारा लाख बावीस हजार आठशे वीस माञ) माणे काम करत आहे. सदर कं ञाटदाराने िकमान
वेतनात व के मीकल िकं मतीत वाढ झा याने वाढीव र कमेची मागणी के लेली होती. यामुळे निवन िनिवदा
ि येसाठी सदर र कमेम ये २५ ट के वाढ ाहय धर यास व वाढीव कमचा-यां चे वेतन िमळू न दो ही
णालयाचे यां िञक करणासह व छते कामी एकु ण १५३ कं ञाटी कमचारी व आव यक सािह यासह/
सामु ीसह एक वषासाठीचा ठे का िद यास ती मिहना अं दाजे र कम .१८,७०,९१४/- पु णािकत
१९,००,०००/- इतका खच अपे ीत आहे. या माणे (वािषक र कम .२,२८,००,०००/-) अं दाजीत खच
अपे ीत आहे.
तरी दो ही णालयां चे यां िञक करणासह व छते कामी सुधारीत मनु यबळ सं येचा समावेश क न
आव यक सािह यासह/ सामु ीसह एक वषासाठीचा ठे का देणक
े ामी ती महीना अं दाजे र कम .१९,००,०००/या माणे (वािषक र कम .२,२८,००,०००/-) अं दाजीत खचास व ई-िनिवदा ि या राबिव यास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय िनणयाथ सादर.
िनणय .६६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ
णालयाम ये यां िञक करणासह व छते चे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
काड याक ओ.टी. 02 मधील ओ.टी. लाईट चे दु तीबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ओ.टी.02 िवभागाकरीता पुरवठा आदेश . 6013/2011, िद.
06/01/2011 अ वये मे. मॅ वेट मेडीकल इंिडया ा.ली., मुं बई या कं पनीचा एक H- LED OT Light
मे.एस.बी. डायनामेड ा.िल.मुं बई यां चेकडु न एकु ण . 23,70,960/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे.
सदर ओ.टी. लाईट करीता कं पनीने िदलेला दोन वषाचा कालावधी िद.14/4/2013 रोजी संपला असुन स या HLED OT Light ची दु ती व देखभाल बायोमेडीकल इंिजनीअर ग िवभागामाफत येथेच के ले जात आहे. परं तु
दु तीकरीता काही पेअर पाटची आव यकता अस यास पुरवठाधारक कं पनीकडु न खरे दी के ले जातात
स या ओ.टी. लाईट यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागाने प 956, िद. 19/08/2016 अ वये
कळिवले आहे. यानु सार सदर ओ.टी. लाईटची तपासणी के ली असता ओ.टी.चे LED Module kit खराब
झा याचे िनदशनास आहे. सदर ओ.टी. लाईट काड याक ओ.टी िवभागात िविवध कार या श ि या करीता
िनयमीत वापरात असुन तातडीने दु त करणे आव यक आहे. यासाठी मुळ उ पादक कं पनी मे. मॅ वेट मेडीकल
इंिडया ा. ली. मुं बई यां नी प ई- मेल िद. 27/08/2016 अ वये ओ.टी. लाईटचे LED Module kit बदलणेस
सव करां सहीत एकु ण . 70,000/- (अ री . स र हजार मा ) इत या रकमेचे कोटेशन पाठिवले असुन सदर
रकमेची कं पनीने आगाउ मागणी के लेली आहे. परं तु कं पनी ितिनधीशी झाले या चचअं ती वरील LED
Module kit बदललेनं तर अदा होणेस कं पनीने वीकृ ती दशिवली आहे.
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सदर ओ.टी. लाईट चे पेअर पाट करीता मे. मॅ वेट मेडीकल इंिडया ा. ली. मुं बई हे एकमेव
पुरवठाधारक आहेत व यां चेकडेच सदर उपरो ओ.टी. लाईटचे पेअर पाट उपल ध असतात. सदर LED
Module kit करीता कं पनीने सहा मिह यां ची वॉरं टी िदलेली आहे.
तरी मे.मॅ वेट मेडीकल इंिडया ा. ली. मुं बई यां चेकडु न ओ.टी. लाईटचे LED Module kit खरे दी
करणेस व यासाठी येणा या एकु ण . 70,000/- या खचास मा यता असावी.
िनणय .६६६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल या काड याक ओ.टी. मधील लाईटचे LED
Module kit, ओ.टी. लाईट पेअरपाटचे एकमेव अिधकृ त पु रवठाधारक मे.मॅ वेट मेडीकल इंिडया
ा.ली., मुं बई यां चेकडु न खरे दी करणेस व यासाठी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
सं थान णालयात कं ाटी प तीने बीएएमएस वै क य अिधका या या नेमणू का करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान णालये हे साईबाबां या सेवेचे ितक हणून ओळखले जाते . िदवसिदवस णालयाचा
नावलौिकक वाढतच चालला आहे. णां या सं येचा िवचार करता गरजेनसु ार वेळोवेळी णालयाम ये नवीन
िवभाग चालु करणेत आलेले आहेत िकं बहना येथनु पु ढेही आव यकता भास यास आणखी िवभाग चालु
कर याचा मानस आहे. स या ी साईबाबा हॉि पटलम ये पुढील माणे िवभाग कायरत आहेत . काड याक,
काड ओथोरॅ सीक, मेडीसीन, जनरल सजरी, आथ पेिडक, युरोसजरी, युरोसजरी, रे िडओलॉजी, डायलेसीस,
इकोकाड ओ ाफ व टीएमटी, अपघात िवभाग, फ ट एड, िफरते वै क य पथक, काड याक अॅ युल स. तसेच
ी साईनाथ णालयात मेिडसीन, जनरल सजरी, आथ पेिडक, रे िडओलॉजी,अपघात िवभाग, फ ट एड, िफरते
वै क य पथक, अॅ युल स, र तपेढीची िशबीरे , वृ ा मातील कायम व पी भेटी इ.माफत णांची सेवा के ली
जात आहे.
उपरो त िविवध िवभागातील णांचे सेवेसाठी त वै क य अिधका-यां चे मागदशनाखाली िनवासी
वै क य अिधकारी (आरएमओ) िस टर इ चाज, टाफनस, वॉडबॉय/ आया इ. कमचारी अहोरा काम करत
आहेत.
सन २००९ सालचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयासाठी मं जरु आकृ तीबं धानु सार िनवासी
वै क य अिधकारी/ आरएमओ (एमबीबीएस) पदाचा स ि थती अहवाल खालील माणे आहे.
णालय
मं जरु पदसं या थायी भरलेली पदे
कं ाटी भरलेली पदे र त पदे
ी साईबाबा
४०
२६
०८
१४
ी साईनाथ
१६
०९
०२
०७
एकू ण
५६
३५
१०
२१
सं थान णालयाचे मं जरु आकृ तीबं धाम ये एमबीबीएस शै िणक पा ता असलेले एकू ण ५६ पदे मं जरु
असुन स या फ त ३५ िनवासी वै क य अिधकारी/ आरएमओ कायरत आहेत.
परं त,ु ी साईबाबा हॉि पटलकडे थायी व पात भरले या २६ आरएमओ पैक १ अ ययन रजेवर, १
र तपेढीकडे तर १ राजीवगां धी जीवनदायी योजनेकडे, 2 िवनापरवानगी गैरहजर अस याने य ात २१
आरएमओचे काम करत आहेत.
तसेच ी साईनाथ णालयाकडील थायी व पात भरले या ०९ आरएमओपैक १ अ ययन रजेवर,
१ र तपेढी कडे अस याने तसेच ३ आरएमओ ओपीडीम ये िवशेष ण तपासणीचे (अि थरोग, ने रोग व
ीरोग) काम करत अस याने य ात ४ आरएमओचे कामकाज करत आहेत.
णालयात त वै क य अिधकारी यां चे मागदशनाखाली णांना चोवीस तास ता काळ सेवा
देणक
े ामी िनवासी वै क य अिधकारी यां ची िनतां त आव यकता असते. मा वेळोवेळी वतमानप ात जािहरात
िस क नही एमबीबीएस शै िणक पा ता असलेले डॉ टस िमळत नाहीत. महत यासाने जे िनवासी वै क य
अिधकारी िमळताता वे पुढील िश णासाठी राजीनामे देऊन िनघुन जातात . प रणामी इतर डॉ टरां वर अित र त
कामकाजाचा बोजा पडतो व णांना ता काळ व चां गली सेवा देणे िजक रीचे ठरते.
सण-उ सवाचे वेळी िशड म ये भ तांची मोठ् या माणात गद वाढत असते अशा वेळी िठकिठकाणी
फ ट एड सटर, अॅ युल स इ.सेवा उपल ध करावी लागते. अशावेळी उपल ध आरएमओंना अित र त वॉडची
जबाबदारी देऊन यातुनच काही आरएमओंची ड् यु टी अशा िठकाणी लाव यात येते. यािशवाय २ मोबाईल व्हॅन
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सु करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत . मा स या एकच मोबाईल हॅन ि लनीक चालु असुन तीही कधीकधी
डॉ टरां या अभावी बं द ठे वावी लागते.
अ)
ी साईनाथ णालयात खालील माणे आरएमओ/ वै क य अिधका-यां ची आव यकता असलेबाबत
वै क य अिध क यां नी कळिवले आहे.
अ. नं.
वॉड/ ओपीडी
बेडसं या
आव यक वै क य अिधकारी
बीएएमएस
एमबीबीएस
०१
०२
०३
०४
०५
०१. आयसीयु
०८
-----३+१= ४
०२. सजरी वॉड – १
५५
३+१= ४
------०३. सजरी वॉड – २
३५
-------३+१= ४
०४. आथ पेिडक वॉड
४७
------०५. मेल मेिडसीन
२८
३+१= ४
-------०६. िफमेल मेिडसीन
३५
०७. गायिनक
३२
------३+१= ४
०८. बाल ण िवभाग
१५
--------३+१= ४
०९. ईएनटी
२०
--------१०. ऑ थि मक
३०
-------११. एसपीआर
१०
-------१२.
थमोपचार क
२+१= 3
१३. िफरते वै क य पथक
२+१= 3
--------१४. अपघात क
-------३+१ = ४
एकू ण
२२
१२
आ)

ी साईबाबा हॉि पटलम ये खालील माणे वै क य अिधका-यां ची आव यकता आहे.
अ. नं.
०१
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७.
१८.

वॉड / ओपीडी
०२
सी हीटीस
काड याक
मेिडसीन
सजरी
आथ
कॅ यु टी
आयसीयु
जीआयसीयु
सीआरयु - १
सीआरयु – ३
मेल जनरल वॉड
िफमेल जनरल वॉड
फ ट एड सटर
मोबाईल हॅन
काड याक अॅ युल स – २
सीआरयु – २
सीआरयु – ४
टीएसआर, एसपीआर, िडल स
एकू ण
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बेडसं या
०३

आव यक वै क य अिधकारी
बीएएमएस
एमबीबीएस
०४
०५
------०२
-------०२
०२
-------०१
------०१
-----०३+०१
----------------०४
---------०४
-----------०४
----------०४
०१
-----०१
-------०३+०१
------०२+०१
---------------०६+०१
-----०१
--------०१
०१
--------१८
२९
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आकृ तीबं धानु सार वेळोवेळी मोठ् या माणात खच क न वतमानप ात जािहरात िस क नही
एमबीबीएस शै िणक पा ता असलेले िनवासी वै क य अिधकारी उपल ध होत नस याने यावर उपाय हणून
उपरो त “अ” व “ब” मधील तंभ . ४ म ये नमुद के ले माणे एकु ण २२+१८= ४० बीएएमएस वै क य
अिधका-यां ची नेमणूक करणे अ यंत गरजेचे वाटत आहे.
तथािप, णालयाचे मं जरु आकृ तीबं धाम ये बीएएमएस डॉ टरां या पदां चा समावेश नाही तसेच िद.
०९/०८/२००९ चे सभेतील िनणय . ७२६ नुसार ी साईबाबा सुपर पे िशयालीटी म ये इंटेनिस ह के अर व
सुपर पे िशयािलटीचे पेशं टस अॅडिमट असतात. यामुळे बीएएमएस आरएमओ िनयु त क नये व ताव थिगत
ठे वावा, असे ठरले होते.
परं त,ु स ल कॉ ंि सल ऑफ इंिडया मेिडसीन, िद ली चे नं. ८५/९६ िद. ३०/१०/९६ रोजीचे
नोिटिफके शन नुसार आयुवद शै िणक पा ता असणा -या डॉ टरां ना अॅिलओपॅिथक ॅ टीस कर यास परवानगी
िदलेली आहे. यानुसार बीएएमएस शै िणक पा ता असले या डॉ टरां ना महारा शासनाने शासक य
णालयां म ये कं ाटी प तीने नेमणू कही िदले या आहेत. (सोबत नमु यादाखल नेमणू क आदेशची त जोडली आहे.)

याच माणे, सं थानला कु शल/ अकु शल कमचारी पुरिवणा-या कं ाटदारामाफत बीएएमएस शै िणक
पा ता असले या वै क य अिधका-यां ची नेमणूक के यास सं थानचे ितजोरीवरही भार कमी पडेल तसेच असे
वै क य अिधकारीही मोठ् या माणात कायम उपल ध राहतील असे मत आहे. यासाठी यांना महारा शासन
िनयमा माणे येक . १६,२००/- एकि त मािसक मानधन देता येईल. उपरो त नमुद के या माणे ४०
बीएएमएस वै क य अिधका-यां ना येक . १६,२००/- एकि त मानधन िद यास यांचा एकू ण ६,४८,०००/इतका मािसक खच येईल. बीएएमएस वै क य अिधका-यां या मानधना या बाबतीत शासन िनयमा माणे
वेळोवेळी होणा-या बदला माणे यांना मानधन देता येईल असे वाटते.
तरी, सं थानला कु शल/ अकु शल कमचारी पुरिवणा-या कं ाटदारामाफत बीएएमएस शै िणक पा ता
असलेले ४० िनवासी वै क य अिधकारी/ आरएमओ ता पुर या व पात कं ाटी प तीने ११ मिहने
कालावधीसाठी घेणबे ाबत िटपणी सादर के ली होती.
पुणे येथील िदनानाथ मं गेशकर, इनले स बु ानी व बी हॉि पटलमधील कामकाजािवषयी मािहती
घेतली असता या ितनही हॉि पटलम ये बीएएमएस डॉ टरां ना नेमणूक िदलेली असुन यांना क स टंट सहा यक
हणून काम पहाणेस सां गणेत येते तथािप, बीएएमएस डॉ टरां ना आयसीयु, ओटी, अॅ युल स, कॅ युअ टी या
िठकाणी ड् यु टी िदली जात नाही व यांना साधारणतः . २०,०००/- पयत वेतन िदले जाते.
पूव नमुद के ले माणे ४० बीएएमएस वै क य अिधका-यां ना येक . १६,२००/- मानधन िद यास
यांचा एकू ण . ६,४८,०००/- इतका मािसक खच येईल. तसेच यांचे मानधन बाबतीत शासनिनयमा माणे
वेळोवेळी होणा-या बदला माणे यांना मानधन देणेबाबतचा ताव िद. २८/१२/२०१५ रोजी या मा ि सद य
सिमती सभेसमोर सादर करणेत आला होता यावर िनणय ६२९ खालील माणे झाला आहे.
सं थान णालयासाठी बीएएमएस वै क य अिधकारी िमळणेबाबत डॉ िवण िशनगारे , संचालक
वै क य िश ण व संशोधन, महरा रा य यां चेबरोबर प यवहार झालेला आहे परं तु आजतागायत यांचेकडू न
बीएएमएस वै क य अिधकारी उपल ध होऊ शकलेले नाहीत. याकारीता डॉ िसनगारे यां चेकडे य जाऊन
पाठपुरावा करणेत यावा. तसेच प रसरातील मोठ् या वै िकय महािव ालयामधील बीएएमएस वै क य अिधकारी
िमळणेकामी यांचेबरोबर प यवहार करणेत यावा असे ठरले.
उपरो त िनणया माणे डॉ िसनगारे यां चेकडे . वै क य सं चालक यां चेकडू न पाठपुरावा चालु आहे.
एनएबीएच (नॅशनल अॅ े डेशन बोड फॉर हॉि पटल अॅ ड हे थके अर) या नॉमनुसार ३०० बेड या
सुपर हॉि पटलसाठी १०९ व जनरल हॉि पटलसाठी ३९ अशा एकू ण १४८ आरएमओंची आव यकता आहे.
मा स या सं थानचे सुपर पे शािलटी हॉि पटलसाठी ४० व जनरल हॉि पटलसाठी १६ आरएमओंची पदे
आकृ तीबं धानु सार मं जरू असुन स या दो ही हॉि पटलम ये फ त ३५ आरएमओ कायरत आहेत.
णसं या व या माणात डॉ टरां ची कमतरता यामुळे डॉ टरां वर पडणारा अित र त कामाचा बोजा
बघता तातडीची गरज हणून स या दो ही हॉि पटल िमळू न कमीत-कमी एकू ण ४८ बीएएमएस वै क य अिधकायां ची आव यकता आहे. याकामी सं थानला कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने
बीएएमएस डॉ टरां ची नेमणूक के यास येक . १६,२००/- एकि त मािसक मानधन या माणे एकू ण
७,७७,६००/- इतका मािसक खच येणार आहे.
िनणया तव सादर.
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िनणय .६६७

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान णालयांमधील णसं या व डॉ टरां ची असलेली कमतरता या
बाब चा िवचार करता, णालयां मधील डॉ टरांची पदे कायम व पी भरे पयत णां ची गैरसोय होऊ
नये, याकरीता स या सं थानला कु शल/ अकु शल कं ाटी कमचारी पु रिवणा या ठे केदारामाफत कं ाटी
प तीने तावात नमु द के ले माणे, बीएएमएस डॉ टरां ची नेमणू क करणेस व यां ना येक एकि त
मािसक .१६,२००/- मा मानधन दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयीन
फिनचर खरे दी करणेबाबत.
ताव
(अ) अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
ा तािवक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागांनी िविवध कार या
हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड / िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब
झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत. िविवध वॉड / िवभागांनी मागणी के ले या
फिनचरचा तपिशल सोबत या त यात दशिव यात आलेला आहे.
उपरो त फिनचर खरे दीकामी अं दाजे र कम .९,४९,९००/- (अ री पये नऊ लाख एकोणप नास
हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त
कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/
िवभागां नी िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/
िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत . यामुळे
वाड/ िवभागाचे मागणी माणे हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी क न
देता येईल.
तरी उपरो त माणे मागणी के लेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून
खरे दीस व याकामी येणा-या .९,४९,०००/- (अ री पये नऊ लाख एकोणप नास हजार मा ) चे खचास
मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. ि सद य सिमतीचे सभेपढु े ठे व यास मा यता असावी.
ताव (ब)अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
ा तािवक :- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागां नी िविवध कार या
हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड / िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब
झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत . िविवध वॉड / िवभागां नी मागणी के ले या
फिनचरचा तपिशल सोबत या त यात दशिव यात आलेला आहे.
उपरो त फिनचर खरे दीकामी अं दाजे र कम .२,९४,०००/- (अ री पये दोन लाख चौ-या नव हजार
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– सोबत या त यात दशिव या माणे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७ – २ (ण) अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त
कायास चालना देईल असा आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागां नी
िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/ िवभागातील फिनचर
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हे वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत . यामुळे वाड / िवभागाचे
मागणी माणे हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी क न देता येईल.
तरी उपरो त माणे मागणी के लेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने कोटेशन मागवून
खरे दीस व याकामी येणा-या .२,९४,०००/- (अ री पये दोन लाख चौ-या नव हजार मा ) चे खचास मा यता
घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. ि सद य सिमतीचे सभेपु ढे ठे व यास मा यता असावी.
उपरो त माणे ताव (अ) व (ब) िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेम ये
मा यतेसाठी ठे व यात आला होता, यावर सिव तर चचा होऊन उपेरा त अ व ब तावाम ये मागणी के ले माणे
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड/ िवभागाकरीता हॉि पटल व कायालयातील फिनचर
खरे दी करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या एकि त अं दाजे .१२,३४,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. मा सदरह खरे दीपुव याकामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज
करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.उ च यायालयाचे
आदेशानु सार पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले आहे.
तथािप िद.३१/०७/२०१६ रोजी मा.ि सद य सिमतीचे अि त व संपु टा त येऊन मा. यव थापन सिमती
सभेची िनयु ती झालेली आहे, यामुळे वरील माणे खरे दीकामी झालेला िनणय र क न सदरह खरे दी िविहत
प दतीने ई-िनिवदा मागवून करणेस मा यता असावी.
िनणय .६६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता
हॉि पटल व कायालयीन फिनचर खरे दी करणेबाबत यापु व झालेला िनणय र करणेत येऊन, सदरह
फिनचर खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी साईनाथ र तपे ढी या िवभागाक रता Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine जु ने
Buyback (परत) क न नवीन खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
ा तािवक – ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाने ०१ नग Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine
ची मागणीप का वये मागणी के लेली आहे.
ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकडे स या ०२ मशीन आहेत. यापैक १) १९९९ साली र कम .
१,४५,०००/- (अ री पये – एक लाख पं चेचाळीस हजार मा ) इत या िकं मतीत खरे दी के ली होती. ४ Cup
ची Capacity चे मशीन खरे दी कर यात आले होते. तसेच दुसरे ६ Cup ची Capacity चे मशीन . ७६३८१८/(अ री पये – सात लाख ेस ट हजार आठशे अठरा मा ) इत या र कमेचा सन २००९ म ये खरे दी कर यात
आले होते. स या नवीन Techonology १२ Cup ची आव यकता आहे. स या पेशं टची सं या वाढ यामुळे
र ताचे वेगवेगळे घटक Platelet, White Blood Cells, Red Blood Cells, Platelet Cells, तसेच
र तातील Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes मोज यासाठी व र तातील इतर घटक मोज यासाठी
होतो. सदर घटक हे र तदा याकडू न र त िमळा यानं तर या उपकरणात ठे वनू अित शीत तापमानाला
अव यकतेनसु ार वेगवेगळे के ले जातात व ते णां ना िदले जातात.
उपरो त Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा वजा जाता सन २०१५ या
वषाअखेर िकं मत .३,०६४/- (अ री पये – तीन हजार चौस ट मा ) इतक आहे. सदरची र कम ही .
५०,०००/- पे ा कमी अस यामुळे सं थान अिधिनय , २००४ मधील कलम १७ (४) अ वये खरे दीपूव
शासनाची मा यता यावी लागणार नाही. यामुळे नवीन Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine
खरे दी करणेस व जुनी Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine बायबॅक (Buyback) करणेस
हरकत नाही.
उपरो त ०१ नग- Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम .
१३,००,०००/- (अ री पये – तेरा लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान –
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१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२(ण) अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानुसार सं था नतफ दोन धमदाय णालय चालिव यात येतात.
२)
उपरो त खरे दीची र कम .१० लाखपे ा जा त अस यामुळे सदरह खरे दीस मा. मुं बई उ च
यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठ यां ची मा यता यावी लागणार आहे.
३)
सदर Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा िकं मती वजा जाता सन २०१५
या वषाअखेर िकं मत . ३०६४ /- (अ री पये – तीन हजार चौस ट मा ) इतक आहे. सदर र कम ही .
५०,०००/- पे ा कमी अस यामुळे सं था न अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपूव
शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकडे स या ०२ मशीन आहेत.
यापैक १) १९९९ साली र कम . १,४५,०००/- (अ री पये – एक लाख पं चेचाळीस हजार मा ) इत या
िकं मतीत खरे दी के ली होती. ४ Cup ची Capacity चे मशीन खरे दी कर यात आले होते. तसेच दुसरे ६ Cup ची
Capacity चे मशीन . ७६३८१८/- (अ री पये – सात लाख ेस ट हजार आठशे अठरा मा ) इत या
र कमेचा सन २००९ म ये खरे दी कर यात आले होते. स या नवीन Techonology १२ Cup ची आव यकता
आहे. स या पेशं टची सं या वाढ यामुळे र ताचे वेगवेगळे घटक Platelet, White Blood Cells, Red
Blood Cells, Platelet Cells, तसेच र तातील Granulocytes. Lymtrocultes, Monocytes
मोज यासाठी होतो. व र तातील इतर घटक मोज यासाठी होतो. सदर घटक हे र तदा याकडू न र त िमळा यानंतर या
उपकरणात ठे वनू अित शीत तापमानाला अव यकतेनसु ार वेगवेगळे के ले जातात व ते णां ना िदले जातात.
उपरो त Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine ची घसारा वजा जाता सन २०१५ या
वषाअखेर िकं मत . ३,०६४ /- (अ री पये – तीन हजार चौस ट मा ) इतक आहे. सदरची र कम ही .
५०,०००/- पे ा कमी अस यामुळे सं थान अिधिनय , २००४ मधील कलम १७ (४) अ वये खरे दीपूव
शासनाची मा यता यावी लागणार नाही.
जुने Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine बायबॅक (Buyback) परत क न नवीन
Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine िविहत प तीने ई - िनिवदा मागवून खरे दी करता येईल.
सदरचे ०४ Cup Capacity असलेले जुने Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine परत
(Buyback) क न, १२ Cup Capacity असलेले नवीन Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine
िवहीत प तीने ई - िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम . १३,००,०००/- (अ री पये – तेरा
लाख मा ) इतका खचाचा ताव तसेच उपरो त खरे दीची र कम . १० लाखपे ा जा त अस यामुळे सदरह
खरे दीस मा. मुं बई उ च यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठ यां ची मा यता घेणक
े ामीचा ताव मा यतेसाठी
ठे व यात आलेला होता.
यावर िद. २३/०६/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीसभेत िनणय . ४०५ अ वये चचा होऊन
" ी साईनाथ र तपेढी या िवभागातील जु ने Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine परत
(Buyback) क न नवीन मशीन खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिव यास व याकामी येणा-या अं दाजे
. १३,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. मा सदरह खरे दी करणेपू व याकामी येणा-या खचास
सं थान वक लामाफत मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.
खं डपीठा या आदेशानुसार पु ढील कायवाही कर यात यावी" असे ठरले होते.
तथापी िद.३१/०७/२०१६ रोजी मा.ि सद य सिमतचे अि त व सं पु टात येऊन मा. यव थापन सिमती
सभेची िनयु ती झालेली आहे. यामु ळे वरील माणे खरे दीकामी झालेला िनणय र क न ी साईनाथ र तपेढी
या िवभागातील जुने Refrigerated Blood bag Centrifuge Machine परत (Buyback) क न नवीन
मशीन खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिव यास व याकामी येणा-या अं दाजे . १३,००,०००/- मा चे
खचास मा यता असावी.
िनणय .६६९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र तपेढी िवभागातील जु ने Refrigerated Blood bag
Centrifuge Machine Buyback (परत) क न नवीन मिशन खरे दी करणेबाबत या तावावर
यापु व झालेला िनणय र करणेत येऊन, सदरहकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१३ (अ) जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर
यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा करावी.
ा तािवक – खालील सं थान कमचा-यां ची . १०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामु ळे . १०,०००/पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी –
अ.
नं.
१

२

३

०४

०५

०६

०७

०८

कमचाआजाराचे डॉ टरां चे
णालयाचे
याशी
नाव
नाव
नाव
नाते
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
ी.देवकर
आई
CVA
डॉ.साबळे साईनाथ
ारकानाथ रामचं
णालय
िवभाग-कॅ ि टन
ह ा- मदतनीस
ी.लहानु पुं जा
प नी
Typhoid
डॉ.साबळे साईनाथ
पठारे
णालय
िवभागलेखाशाखा ह ािलपीक
ी.गुलाम रसुल
वंतः
Heart
डॉ.मोरे
साईनाथ
गुलामहबी ब पठाण
Attack
णालय
िवभाग-मं िदर,ह ामदतनीस
एकू ण
ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर केले होते
ी.बबन ल मण मुलगा
Accident
डॉ. हा े
बॉ बे
वाघे
हॉि पटल,मुं
िवभाग- कॅ ि टन
बई
ह ा-मदतनीस
ी.बाबासाहेब
वंतः
Ca
डॉ.देवरे
बी हॉल
कािशनाथ थेटे
ि लनीक,
िवभाग- ारावती
पुणे
भ तिनवास ,ह ा
– मदतनीस
सुरेखा राजु
पती
Ca
डॉ.रामनाई बी हॉल
गायकवाड
क
ि लनीक,
िवभाग- ी
पुणे
साईनाथ
णालय,ह ा –
प रचारीका
ी.वसं त भानुदास विडल
Chronic
डॉ.जाधवर बी हॉल
लबडे
Kidney
ि लनीक,
िवभाग- साईनाथ
disease
पुणे
णालय ह ाटे नीिशयन
सौ. वाती इं भान पती
Heamolyti डॉ.गोरे
बी हॉल
कडु
c anemia
ि लनीक,
िवभागwith
पुणे
यु.कॉलेज
jaundice
ह ा-सहा.िश ीका
कमचा-याचे
नाव
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एकू ण मागणी
र कम

एकू ण देय
र कम

९५४०.००

९५४०.००

९४२१.००

९४२१.००

२०३९१.००

१९९७४.००

३९३५२.००

शेरा

सं थान या
औषध
भां डारात
औषधे उपल ध
नसलेमळु े
बाहे न िवकत
घेतली आहे.

३८९३५.००

६०८१५.००

५८०९०.००

१८८९४०.००

१७६४८०.००

१२५००.००

१२५००.००

६४३६०.००

४८८४०.००

९५५५७.००

८७४०७.००

अ.नं.०4 ते १६
करीता सदरचे
उपचार हे
सं थान या
णालयात
होत नसलेमळु े
सं थान या
मा य यादीतील
हॉि पटलम ये
पाठिवणेत
आले आहे.
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अ.
नं.

कमचा-याचे
नाव

०९

ी.जग नाथ
देवराम डां गे
िवभाग–साईनाथ
णालय, ह ा –
डायलेसीस तं
ी.देवराम
तुकाराम धाकतोडे
िवभागपाणीपुरवठा, ह ालंबर
ी.कै लास
उ दवराव तुपे
िवभाग-साईनाथ
ग्णालय,ह ािलपीक टं कलेखक
ी.अिनल
िजजाबा
गायकवाड
िवभागलेखाशाखा, ह ािलीपक
टं कलेकखक
वैशाली अिभजीत
काळे
िवभाग- ी
साईबाबा
हॉि पटल,ह ाप रचारीका
ी.भाऊसाहेब
िनवृ ती औताडे
िवभागकॅ ि टन,ह ा-कु पन
िव े ता
ी.सुभाष म हारी
बं दावणे
िवभाग- विन ेपन,
ह ा- विन ेपक
पयवे क
शकुं तला शं कर
मोिहते
िवभाग- ी
साईनाथ हॉि प.
ह ा-प रचारीका

१०

११

१२

१३

१४

१५

१६

कमचायाशी
नाते
वंतः

Ca

डॉ.जोशी
व
डॉ.कु लक
ण

टाटा
मेमेा रयल,
मुं बई

७९९१.००

७९९१.००

विडल

Hepatoma

डॉ.पोरवा
ल

टाटा
मेमेा रयल,
मुं बई

९९५९.००

९७२१.००

विडल

COAD

डॉ.मनोहर
िशं दे

िदनानाथ
मं गेशकर
हॉि पटल,
मुं बई

३३२८९.००

२६०५५.००

मुलगी

Acute
Hepatitis

डॉ.जाधवर

सहया ी
१८५५१८.००
हॉि पटल,ना
िशक

१७७४५८.००

आई

Ca

डॉ.भुषन
कदम

वरा
११८४१.००
णालय,लो
णी

११८४१.००

विडल

Ca

डॉ.देवरे

टाटा
७१७८३.००
मेमो रयल,मुं
बई

७१७८३.००

मुलगा व
वंतः

Kidney
Transplant

डॉ.देसाई

बी
हॉल,पुणे

५७१३१०.००

५५८२८०.००

आई

Ca
Esophagus

डॉ.िनतीन
ताठे

बी
हॉल,पुणे

१५५००.००

१५५००.००

आजाराचे
नाव

डॉ टरां चे
नाव

णालयाचे एकू ण मागणी
नाव
र कम

एकू ण देय
र कम

एकु ण
१३२९३६३/१२६१९४६/क – सं थान या यादीत रेफर केले होते परं तु उपचारास िवलं ब होत अस यामु ळै खाजगी णालयात जाऊन उपचार केले होते.
१७
ी.भाऊसाहेब
विडल
Ca
डॉ.देवरे
टाटा
१३८९७.००
१०२६२.००
िनवृ ती औताडे
मेमो रयल
िवभाग-कॅ ि टन,
हॉि पटल,
ह ा-कु पन िव े ता
मुं बई व सुयश
हॉि प.,
नािशक

{13} 19.09.2016, Shirdi

शेरा
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अ.
नं.

कमचा-याचे
नाव

१८

ी.योगेश यं बक
साळवी
िवभागलेखाशाखा,ह ामदतनीस

कमचायाशी
नाते
वंतः

आजाराचे
नाव
Ca

डॉ टरां चे
नाव

णालयाचे एकू ण मागणी
नाव
र कम

डॉ.खां दे

टाटा
१४६५६.००
मेमेा रयल,
मुं बई व
युरी
मानवता
कॅ सर सटर,
नािशक
एकु ण
२८५५३.००
ड-सं थान या यादीत उपचार होत नस यामु ळे खाजगी णालयात उपचार घेतले.
१९ डॉ.मधुरा िनहार
वंतः
Lab test
डॉ.मह
जेिनटीक
४०५००.००
जोशी
(Genetic
नेमनाथ
हे थ अॅ ड
िवभाग-साईनाथ
test)
रसच
णालय,ह ासटर,नािशक
पॅथोलॉिज ट
एकू ण
४०५००.००
इ-रेफर न केलेले परं तु णाचे वा त य बाहेरगां वी असतां ना सं थान या मा य यादीत उपचार घेतले.
२०
ी.िदलीप
आई
Fracture of डॉ.िवशाल बॉ बे
४६०४९.००
बाळकृ ण
D9
खुदां नी
हॉि पटल
औिद य
Vetibra
अॅ ड रसच
िवभाग- ी
Body
सटर मुं बई
साईबाबा
Osteoporot
हॉि पटल,
ic Vs M.M.
ह ा – टोअर
मॅनेजर
एकु ण
४६०४९.००
अ + ब+ क +ड+इ एकू ण
१४८३८१७/-

एकू ण देय
र कम

शेरा

९६५३.००

१९९१५.००
३२४००.००

३२४००.००
४६०४९.००

४६०४९.००
१३९९२४५/-

सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– सदर िबलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये
छाननी के ली असून देय होणारी एकू ण र कम .१३९९२४५/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन काही औषधे औषध
भां डार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पुढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व िनकडी या संगी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
घेतले.तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली. सदर ताव
मा. यव थापन सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस मा यता
असावी.
िनणया तव सिवनय सादर.
िनणय .६७० (अ) यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या
बीलां ची वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न यां ची स यता
पडताळू न पाहीलेली अस यामु ळे उपरो त यामधील कमचा यां ना देय असलेली र कम अदा
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
(ब) जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९.
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ वये . १०,०००/- पयत मा.
कायकारी अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने
अदा करावी.
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ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यां ची . १०,०००/- पयतची खचाची मयादा सं प यामुळे
.१०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
ी.आ णा यबक ल ढे , िवभाग- साईबाबा भ तिनवास थान, ह ा– मदतनीस
ी.आ णा ि ं बक ल ढे यांची मुलगी कु .िस ी आ णा ल ढे आजारी असतां ना िद.०७-०४-२०१६ रोजी
साईनाथ णालयातील बालरोग त डॉ.रचना साबळे यां ना दाखिवले असता तेथे थमोपचार घेतले. परं तु णांस
इलाज न झा यामुळे यां नी पु हा दुस-या िदवशी गास दाखिवले असता येथे उपचार हावु शकत नस यामु ळे
पुढील उपचाराकरीता साईबाबा णालयातील डॉ.गोरे यां ना दाखिवले. तपासणीअं ती यांना णास सोना ाफ
क न Seviour abdominal pain for emergency hydroreduction/acute abdominal pain
diagnosed to Intussuction या आजाराचे िनदान झा याने तसेच साईबाबा णालयात उपचार होत
नस यामुळे यां नी णांची प रि थतीअं ती जवळील सं थान मा य यादीत जा यास सां गीतले तसेच यांनी
जवळचे वरा ामीण णालय येथे चौकशी के ली असता तेथे डॉ टर उपल ध नाही असे यांनी िदले या अजात
नमुद के ले आहे. यांनी कोपरगां व येथील जवळचे णालय ी साई पॉली लीिनक अॅ ड एं डो कोपी सटर येथे
दाखिवले असता तेथे णास लगेचच अं त ण हणुन दाखल क न घेतले .िद.०८-०४-२०१६ ते िद.११-०४२०१६ दर यान अं त ण हणुन उपचार क न घेतले .
ी.आ णा यंबक ल ढे यां नी वै िकय िबलाचा परतावा िमळणेकामी र कम .३२०९१/- इत या
र कमेची िबले सादर के लेले आहे.सं थान वै िकय देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये आक मीक
िनकडी या संगी एकु ण २३ आजारापैक मधील प क नं.२ नु सार अ.नं.७ ती उदर वेदना / आं अवरोध
(Acute abdominal pains / Intestinal obstruction) नुसार उपचारापोटी र कम .३२०९१/- पैक खाट
भाडे वजा जाता .८०% र कम .२५६७३/- देता येईल असे मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन तसेच णालयात उपचार
होत नस यामुळे णां ना िनकडी या संगी खाजगी णालयात जाऊन उपचार घेतले.तसेच सदर िठकाणी
फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न घेतले. सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६७० (ब) यावर सिव तर चचा होऊन, ी.आ णा ि ं बक ल ढे, मदतनीस, ी साईबाबा भ िनवास थान
यां नी सादर के ले या वै िकय बीलाची, संबं धीत स यता पडताळू न पाहीलेली अस यामु ळे तसेच
वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के लेली अस यामु ळे यां ना देय असलेली
.२५,६७३/- मा र कम अदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
इंटन डॉ टरां चे िनवास यव थेबाबत.
तावी साईनाथ णालयाम ये िवरार होिमओपॅिथक मेडीकल कॉलेज, िवरार (मुं बई) व आयुव दीक मेडीकल कॉलेज,
राहरी यां चे इंटन व पी.जी. डॉ टस वेळावेळी येत असतात. तसेच काही डॉ टस ि हजीट ग हणुन व काही
डॉ टस न याने जु झालेमळु े व यां ना वॉटर िमळाली नसलेमु ळे यांना णालया या कॅ पसम ये असणा-या
म आतापयत वापर यासाठी िद या गे या हो या. एकु ण साधारणपणे १५ ते १६ इंटन डॉ टस ी साईनाथ
णालयाकडे डयुटीसाठी दो ही कॉलेजमधुन येत असतात.
परं तु णालयाम ये असले या आय.सी.यु.बेडची व इतर बेडची सं या वाढिव या या टीकोनातुन
सदर म रकम्या करणे आव यक आहे. तसेच णालयात असणा-या १६ म या अित र त बेड सं या
वाढिवणेकामी उपयोगी पडु शकतात. तसेच णालयासाठी निवन तावीत िब ड ग उभारणीस व काम चालु
करणेस बराचसा वेळ लागणार असलेमु ळे णालयाची ता पुर या व पात अडचण दुर होणार असुन याचा
फायदा जा तीत जा त ण भरती होणेकामी होणार आहे.
तसेच िद. ३१/०८/२०१६ चे यव थापन सिमतीचे आय या वेळचे िवषयां म ये, िवषय नं.२३ मधील
मा.िव व तां या सुचनाबाबत िनणय . ६३७(११) अ वये णालया या अडचणीबाबत चचा होऊन यात ी
साईनाथ णालयाचे शेजारी असलेली सादालयाची कॅ टीन बं द कर यात येऊन, तेथे ी साईनाथ णालयाचे
िव तारीकरण कर यात यावे असे ठरले.
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यास अनुस न िद. ०९/०९/२०१६ रोजी मा. उप कायकारी अिधकारी, डॉ आहेर साहेब, णलयाचे
वै िकय संचालक, डॉ िवजय पाटील व णालयाचे वै िकय अिधि का, डॉ मैिथली िपतां बरे तसेच णालयाचा
इतर टॉफ समवेत िमट ग झाली असता, असे ठरले क सदर म रका या क न इं टन व इतर डॉ टरां ना व जवळच
असणा-या दारावती भ तिनवास येथे एकु ण ६ म िमळा यात. पैक ३ म लेडीज डॉ टरां ना व ३ म जे टस
डॉ टरां ना वापर यासाठी कायम व पी िमळा यात. असे मत आहे.
सदरह तावावर मा. यव थापन सिमतीचे सभे समोर चचा होऊन, तावास मं जरु ी िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६७१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईनाथ णालयाम ये णां साठी बेडची
सं या वाढिवणेसाठी ी साईनाथ णालय इमारतीम ये इंटन डॉ टरां या िनवासासाठी रका या
ठे व यात आले या खो यां चा वापर करणेत यावा व इंटन डॉ टरां या िनवासासाठी ारावती
भ िनवास इमारतीम ये आव यकते नु सार खो या उपल ध क न दे यात या या, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय अिध क/ .अिध क, ारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
साईभ तांना दशना यित र त मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व
वचन) क न वेबसाईटवर िस करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतुदअ. कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे पोटकल/उपकलम
तरतूद
मां क
शीषक
मां क
०१
१७
सिमतीची कत ये
१(झ)
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व
व अिधकार
ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन,
देखभाल, व शासन कर या या योजनां साठी
आव यक असतील अशा सव सव गो टी करील.
०२
२१
िव त यव था
१(ख)
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजािनधीचा िवनीयोग
अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार
पाडणे.
०३
२१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी
िनधीचा िवनीयोग
िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे
तावना- िद.३१ जु लै २०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी साईभ तांना दशना यित र त इतर
वेळेम ये मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म िकतन वचन इ यादी आयोिजत क न तो काय म अगोदरच
वेबसाईटवर िस द करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
ताव- मा.अ य महोदय यां चे िनदशानुसार ितवष सं थानमाफत साजरे होणारे मुख उ सव,
पारायण सोहळा, पालखी/रथ िमरवणूक अथवा सं थानचे उप मां चे वेळी/ िदवशी वगळता साईभ ां ना
दशना यितरी दररोज आरतीचे वेळे यितरी दुपारी ०४ ते सायं.०६ असे ०२ तास (धुपारती ०६ वा अस यास
याअगोदर) तसेच सायं काळी धुपारतीचेनं तर ७.३० ते १०.०० असे ०२.३० तास िविवध भ मय, सां कृ ितक
भजन, वचन, बोधनपर या यान, तसेच येक एकादशीचे व संतां चे पु यितथीचे िदवशी क तन इ. असे
दजदार काय म करता येतील. याकामी खालील माणे िनयोजन करणेस मा यता असावी१. बां धकाम िवभागामाफत समाधी मं िदराचे उ रे कडील भागात असले या सरं जाम बाग येथे टेज बां धनु
याचे शेजारी कपडे बदल यासाठी खोली, िव तु व विन ेपणाक रता एक खोली अशा सोयीसुिवधाक रता यु यव था करणेस मा यता असावी.
२. िविवध िठकाणचे दजदार भजन, नृ य कलाकार, बोधनकार, क तनकार यां ना िनमं ण देऊन यां चे
उपल ध तारखेनु सार काय म यावे लागतील. तसेच कलाकार, क तनकार यां चेकडु न येणे-जाणेचा व
कलाकारां चे अपे े माणे व दज माणे मानधन व वासभाडे िकं वा मागणी माणे सं थान वाहन मोफत
पुरिवणे , याबाबतची मािहती घेऊन याबाबत खचाची र कम लेखाशाखा िवभागाकडु न येक मिह यात
यावी लागणार आहे. तरी याकरीता सदर खचाची र कम सामा य शासन शाखा (वशी-०५)
िवभागामाफत घेऊन कलाकारां ना देणसे मा यता असावी.
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३.

िनमं ीत कर यात येणा-या कलाकारां ची राह याची व चहा-पानाची यव था साई साद िनवास थान
िवभागामाफत मं िदराचे जवळ असले या साईउ ान इमारतीम ये कायम व पीसाठी करणेस मा यता असावी
तसेच जेवण, ना ् याची यव था सादालय िवभागामाफत व कलाकारां ना मोफत दशन यव था जनसं पक
कायालयामाफत करणेस मा यता असावी. तसेच सदर कलाकार वषभराम ये इतर वेळेस आ यास यां ना
मोफत दशन यव था जनसं पक कायालयामाफत करावी अशा कार या सु चना मा.अ य साहेब यां नी
के या आहेत.
४. भजन सं या, नृ य कलाकार, बोधनकार, क तनकार यां ना यासाठी मािहती तं ान िवभागामाफत
वेबसाईटवर आवाहन देऊन यासाठीचे अज मागिवणेस मा यता असावी.
५. मं िदर िवभागामाफत दैनंिदन न दिव यात येणारे कलाकार हजेरीचे काय म उपरो दशिवले या िठकाणी
करणेस मा यता असावी, फ मा.िव त, ी.सिचन तां बे साहेब यां चे सु चनेनसु ार ीगु पाठाचे अभं गां चा
काय म समाधी मं िदराचे समोरच कर यात यावा अशी सू चना के ली आहे. यास मा.अ य साहेब यां नी
सहमती दशिवलेली आहे.
६. उपरो िनयोजन करणेकामी सं गीत े ातील त नेम यास याबाबत दजदार काय माचे सादरीकरण करता
येईल. याकामी ी.सु धां शु प. लोके गां वकर हे सं थानकडे कायम कमचारी असू न ते सं गीत व कला
मागदशक या पदावर काम करत आहेत. यां ना उपरो कलाकार हजेरीकामी पुणवेळ नेम यास कलाकारां चे
व काय माचे िनयोजन, यां चे मानधन- वास भाडे व इतर त सम कामे यां चेकडु न क न घेता येतील.
याच माणे यां ना कागदोप ी काम क न घेणेकामी, जमा-नां व,े पैसे हाताळणे व इतर कामी एक िलपीकटं कलेखक व मािहती तं ान िवभागामाफत एक कॉ यु टर/ लॅपटॉप, ि ं टरसह देणेस मा यता असावी.
याच माणे सदर िठकाणी टेजजवळ िव ु त यव था, विन ेपण यव था सं बधं ीत िवभागाकडु न क न
घेणेस मा यता असावी.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- तरी उपरो नमूद के या माणे सं थानमाफत साजरे होणारे मु ख उ सव,
पारायण सोहळा, पालखी/रथ िमरवणू क, हणकाल अथवा सं थानचे उप मां चे वेळी/ िदवशी वगळता साईभ ां ना
दशना यितरी दररोज दु पारी ०४ ते सायं.०६ (धुपारती ०६ वा अस यास याअगोदर) असे ०२ तास व सायं काळी
धुपारतीचेनतं र ७.३० ते १०.०० असे ०२.३० तास िविवध कारचे भ मय, सां कृ ितक भजन, वचन, बोधनपर
या यान व येक एकादशीचे व सं तां चे पु यितथीचे िदवशी क तन इ. असे दजदार काय म करणेस व यास यो य ते
मानधन लेखाशाखेकडु न घेऊन सामा य शासन शाखा (वशी-०५) माफत घेऊन सं बधं ीत कलाकारां ना देणेस मा यता
असावी. तसेच याकामी उपरो माणे यव था क न माहे- ऑ टोबर-२०१६ पासू न सदर यव था सु करणेकामी
सदर तावास मा यता असावी, ही िवनंती.
िनणय .६७२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले माणे , मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे
(साईभजन सं या/ िकतन व वचन) आयोजन करणे व तसे सं थानचे सं के थळावर िस
करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे आयोजन करणेचे काम मं िदर िवभागाने आहे
याच कमचा यां कडू न क न यावे व ी.सु धां शु प. लोके गां वकर, सं गीत व कला मागदशक यां नी
यां चे काम सां भाळू न याकामी मं िदर िवभागाने सु चिवलेले काम करावे, यासाठी ी.लोके गां वकर
यां ना वेगळा भ ा दे यात यावा, असे ठरले.
तसेच सदरह िठकाणी काय म सादर होणारे काय म ी साईबाबां या िवचारां शी सु सं गत
असावेत, आ ेपाहय नसावेत, याकरीता काय म सादर करणा या कलाकारां ना तसे कळिवणेत यावे,
अशा सु चना िद या.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख / मु यलेखािधकारी/ सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
ी साईबाबां या चामड् या या पादु कां ना सो याचे ताट व सटका यां ना सो याचे कवच देणगी ि वकारणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.
कलम/तरतू द कलम/ तरतू दीचे पोटकल/उपकलम
तरतू द
मां क
शीषक
मां क
०१
१७
सिमतीची कत ये व
१(झ)
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व
अिधकार
ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन,
देखभाल, व शासन कर या या योजनां साठी
आव यक असतील अशा सव सव गो टी करील.
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०२

२१

िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग
िव त यव था
िनधीचा िवनीयोग

१(क)

मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची
देखभाल, यव थापन व शासन
०३
२१
१(ख)
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी,
पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे.
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
०४
२१
िव त यव था
१ (ग)
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा
िनधीचा िवनीयोग
समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पुरिवणे
तावना- मं िदर िवभागामाफत ना अपण करावया या अथवा मं िदराम ये दैनं िदन वापरा या ीने
सोने अथवा चां दी या व पाम ये देणगे ीदाराने देणगी देणबे ाबत इ छा दश त के यास याबाबतचा ताव
ठे वनु मा यता घे यात येते . मं िदर िवभागाचे ता यात अशा अनेक कार या अलं कार, भां डी अशा सोने-चां दी या
व तु आहेत . सदर व तुं ची देणगी पावती लेखाशाखा िवभागाचे मु य रोखपाल यां चेकडे क न यानं तर ती मं िदर
िवभागाचे डेड टॉकला ा सफर कर याची था आहे. यामुळे या व तुं ची न द मु य रोखपाल यां चेकडे राहते व
वापर मं िदर िवभागाकडे होतो.
ताव- िशड येथील रिहवासी सौ.सुरेखा मं गेश रणमाळे यां नी ीसाईबाबां या मु ळ चामड् या या
पादुकां ना थाळी व या काठीस (दं ड्यास) कवच असे ५१० ॅम सो याचे देणगीदाखल देणबे ाबत इ छा
दश त के लेली आहे.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- मं िदर िवभागाकडे अनेक कार या सो या या व चां दी या व तू आहेत.
ीसाईबाबां या मुळ पादुका या चामड् या या आहेत , तसेच यावरील सटका हा लाकडी आहे. या पादुका व
सटका या दो ही व तू अितशय मह वा या व दुिमळ व ित ेची बाब हणून ओळख या जातात . यामुळे या
या पादुका व सटका समाधी मं िदरातील सभामं डपाचे येथील शो मम ये ठे व यात आलेले आहेत. या पादुका
व सटका यां ना अॅ े िलक या बॉ सम ये ठे व यात आलेले आहे. या पादुका व सटका फ येक गु वारी व रथ/
पालखीचे िमरवणूक चे वेळीच काढ याची था आहे व ती आजतागायत चालू ठे व यात आलेली आहे. या
पादुकां ना सो याचे ताट व सटका यां ना सो याचे आवरण अथवा कवच दे याकरीता पादुका अथवा सटका बाहेर
देता येणार नाही. तसेच या काठीला (सटका) यां ना सो याचे आवरण करतां ना यास इजा पोहोच याची
श यता नाकारता येत नाही. तसेच देणगीदार साईभ या पादुका-सटका यां चे मोज-माप घेणक
े ामी/ कवच
लावणेकामी पाहणेबाबत िवचारणा क शकतात.
तरी या पादुका व सटका यां चे संर ण व संवधन होणे ही सं था नची सवात मह वाची जबाबदारी
आहे. करीता या पादुका अथवा सटका यां ना सो याचे आवरण (कवच) लावता येणे श य नाही. तसेच
भिव याम ये हे कवच काढ याचे झा यास पादुका -सटका यां ना इजा हो याची श यता नाकारता येत नाही. तरी
आपण पादुक-सटका करीता सोने आवरण देणगी दे याचे ऐवजी मं िदर िवभागाकरीता आप या इ छे माणे इतर
दैनं िदन उपयोगी असणारे सो याचे अलं कार िकं वा इतर त सम सािह य देणगी िद यास ि वकारणेकामी सोईचे
होईल. तसे सौ.सुरेखा मं गेश रणमाळे, िशड यां ना इकडील जा. .एसएसएस/ मं िदर/ २४२६/ २०१६
िद.१३/०८/२०१६ चे प ा वये कळिवणेत आले आहे.
०१) तरी सौ.सुरेखा मं गेश रणमाळे यां नी िवनं ती के या माणे पादुका व सटका या व तुं ऐवजी
यां चेकडु न इतर सो याची व तू यावी
िकं वा
०२) सौ.सुरेखा मं गेश रणमाळे या पादुका अथवा सटका यां ना सो याचे आवरण (कवच) देणगी
ि वकारावी िकं वा कसे? याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .६७३ यावर सिव तर चचा होऊन, या पादु का, सटका यां चे सं र ण व सं वधन होणे ही सं थानची सवात
मह वाची जबाबदारी आहे. यामु ळे तावात नमु द के ले माणे या पादु का ठे वणेसाठी सो याचे
ताट व सट यास सो याचे आवरण देणगी व पात ि वकारणेपु व मा.अ य , मा.उपा य तसेच
सद यां नी या पादु का, सटका यां ची य पहाणी करावी व यानं तर अं तीम िनणय यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd., (TV-9) Hyderabad यां ना लाई ह दशन
सु िवधेसाठी मु दतवाढ देणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 21 (1) ग नुसार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे, यानुसार ी
साईभ ां ना यां चे घरी बसून दररोज चे दशनाचा लाभ िमळावा या हेतनू े सदर सुिवधा सु कर यात आलेली
आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- 1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 08/10/2013 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . ७१० 2) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 08/10/2013 रोजीचे सभेतील िनणय ं .711.
तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद.08/10/2013 रोजीचे सभेतील िनणयानु सार TV चॅनेल दारे
लाई ह दशन सुिवधा पुरिवणेकामी Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd., (TV-9)
Hyderabad ितन वषासाठीचे दर ि वकार यात येऊन यां ना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले आहे. तसेच
यां या या सेवेबाबतचा करारना याचा मसुदात कायदेशीर स लागाराकडु न तयार क न घे यात यावा, यासाठी
येणा या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली. यानुसार यां ना िद. 01/01/2014 रोजीचे प ा वये िद.
01/09/2013 ते िद. 31/08/2016 या कालावधीसाठी कायादेश दे यात आला आहे.
िद. 21/07/2016 रोजीचे मं जरु िटपणी अ वये लाई ह दशन पुरिवणेकामी िविवध पुरवठाधारकां कडु न
ई-िनिवदा (ि दतीय वेळेस) मागिवणेकामी www.mahatenderd.gov.in व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात
िस द कर यात आलेली आहे.
यानुसार ि दतीय वेळेस जािहरात ि या कर यात आलेली आहे . याची तां ि क िनिवदा ि वकारणेची
अं ितम िद. 13/09/2016 रोजी आहे. सदर ई-टेडर दारे पुरवठाधारकां ची िनवड ि येसाठी बराचसा वेळ
लागणार अस याने तसेच Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd., (TV-9) Hyderabad यां चा
कालावधी िद. 31/08/2016 रोजी संपु ात आलेली आहे . यां ना चारही आर यां सह संपणू िदवसाचे लाई ह
दशन सुिवधेचे िस नल पुव या कायादेशातील दरा माणे पुढील िनवड ि या पुण होऊन निवन पुरवठाधारकास
कायादेश देईपयत मुदतवाढ देता येईल. यानु सार कायादेशा माणे एका ितमाहीकरीता र कम पये 6,32,500/मा इतक र कम यां चेकडू न घे यात येत होती. िद. 06/09/2016 रोजीचे ई-मेलने Associated
Broadcasting Company Pvt. Ltd., (TV-9) Hyderabad यां नी पुव या कायादेशातील दरा माणे दर
देणेस तयारी दशिवलेली आहे.
तरी, चारही आर यां सह संपू ण िदवसाचे लाई ह दशन सुिवधेचे िस नल पुरविणेकामी पुढील िनवड
ि या पु ण होऊन निवन पुरवठाधारकास कायादेश देईपयत Associated Broadcasting Company Pvt.
Ltd., (TV-9) Hyderabad यां ना चारही आर यां सह संपणू िदवसाचे लाई ह दशन सुिवधेचे िस नल पुव या
कायादेशातील दरा माणे मु दतवाढ देणक
े ामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ
सिवनय सादर.
िनणय .६७४ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मं िदरातील चारही आर यां सह सं पूण िदवसाचे लाई ह दशन
सु िवधेचे िस नल पु रिवत असलेले Associated Broadcasting Company Pvt. Ltd., (TV-9)
Hyderabad यां ची मु दत सं पु ात येत असलेने पु ढील कालावधीसाठीची ई-िनिवदा ि या होऊन,
नवीन पु रवठाधारकास कायादेश देईपयत, यां ना पु व याच अटी/ शत वर मु दतवाढ दे यात यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
सं थानचे सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सु िवधा उपल ध क न
देणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न
देण.े
ा तािवक:- स या माट फोन वापरणा या भ ां ची सं या मोठया माणात वाढत आहे. माटफोन
दारे िविवध ॲ लीके शन वाप न रे वे रझवशन, बस ितक ट, िवमान बुक ग, हॉटेल बुक ग आदी सेवा घेणे सहज
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श य झाले आहे. याच माणे िविवध धाम क िठकाणे, े णीय थळे आद ची मािहती इंटरनेटवर सहज उपल ध
आहे.
ी साईभ िशरडीम ये आ यानं तर यास वत:चे माट फोन, टॅब, लॅपटॉपवर वरील माणे, इ. सेवा
मोबाईल दारे घेता येतात तसेच िविवध े णीय थळे , देव थान इ याद ची इ यं भतु मािहती इं टरनेटवर (वेबसाईट
व मोबाईल ॲ सवर) उपल ध आहे. यामुळे वरील सव गो चा िवचार करता, ी साईभ िशरडीत आ यानं तर
याचा उपरो माणे बुक गसाठी अथवा िशरडी जवळील परती या वासात धम थळे अथवा पयटन थळे
इ यादीची मािहती घे यासाठी इं टरनेट आव यक आहे.
उपरो माणे सं थानचे प रसरात Wi-Fi सुिवधा उपल ध करता ये ईल यातील िठकाणे खालील माणे.
1. Shri Sai Prasadalay
2. Sai Ashram
3. Sai Bhakta Niwassthan
4. Dwarawati Bhakta Niwas with Garden
5. Sai Prasad Niwassthan
6. Sai Dharmashala
7. Shri Saibaba & Sainath Hospital Aria
8. Bus Stand
9. Railway Station
उपरो िठकाणी Wi-fi सुिवधा उपल ध क न देता येईल. फ मं िदर परीसरात मोबाईल व Wi-Fi
सुिवधा म जाव अस यामुळे सदर िठकाणचा िवचार करता येणार नाही . भिव यात सुर ा करणा तव,
िनवास थान व सादालयात Wi-Fi सेवा बं द करावयाची अस यास ती ता काळ बं द करता येईल.
याबाबत िद.01 स टबर, 2016 रोजी थािनक Wi-fi ऑपरे टर यां ची ाथिमक चचा मा.अ य सो
यां चेसमोर झालेली आहे. यानुसार खालील माणे येक लोके शनवर Wi-Fi सुिवधा असावी, असे न मत
आहे. यानु सार साईभ ां साठी खालील माणे Wi-Fi सुिवधा देता येईल.
1.
येक लोके शनला िकमान 2 Mbps Bandwidth असावी.
2.
येक साईभ ास (Users) सं थान परीसराम ये आ यास यास 250 Mb Data िवनामु य दरात
उपल ध असावा.
3. रिज ेशन (Wi-Fi Access) One Time Password (OTP) ारे उपल ध असावा.
4. सदर इंटरनेट Wi-Fi सुिवधा पुरिवणेत येत असतां ना काही साईट लॉक कर याची सुिवधा असावी.
5. सं थानची साईट िकं वा मोबाईल ॲ स ाय हेटेड कर याची सुिवधा असावी.
यानुसार खालील पयायावर िविवध Wi-Fi सुिवधा पुरिवणा या िविवध कं प यां कडू न ताव घेता
येतील.
पयाय .01. ाथिमक व पात वरील नमुद के ले या तां ीक िव े षणानु सार रॉय टी बेस
(Donation) व पाम ये िविवध ऑपरे टरमाफत ई-िनिवदा मागिवता येतील. यामुळे भ ां ना सुिवधा उपल ध
होतीलच िशवाय यातून मोबदलाही िमळू शके ल. यासाठी फ सं थानला सं बं धीत कं पनीसाठी के बल टाकणेस
मं जरु ी व Network Device के बल ावी लागेल. तसेच सदरचे यं णेसाठी लागणारा िव तु पुरवठा ावा
लागेल.
पयाय .02. वरील तां ीक िव े षणा या आधारे सदर यं णा सं थानला िवकसीत करावी लागेल.
यासाठी सं थानला सव खच उचलावा लागे ल. तसेच दु ती देखभालीसाठी कमचारी आऊटसोसस ारे नेमावे
लागतील. यामुळे साहिजकच सदरचा ताव खािचक आहे . परं तू भिव यातील नुतणीकृ त साईटेक क पासाठी
DPR तािवत आहे. याम ये सदर गो ीचा समावेश करता येऊ शकतो.
मागणी: तरी, उपरो ा तािवके त नमुद के ले माणे सं थान प रसरात (मं िदर परीसर वगळू न) तातडीने
Wi-Fi सुिवधा सु करणेकामी पयाय .01 उपयु आहे असे न मत आहे .
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क व शासक य.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो िववेचं नानु सार सं थान प रसरात (मं िदर परीसर वगळू न)
Wi-Fi सुिवधा सु करणेकामी रॉय टी (Donation) व पाम ये िविवध ऑपरे टरमाफत ई-िनिवदा
मागिवणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .६७५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थानमधील सव िनवास थाने व सादालय
िवभाग प रसराम ये साईभ ां साठी Wi-Fi सु िवधा उपल ध क न देणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
लॉ ीतील टीम बॉयलर करीता वािषक इंधन खरे दीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १) २१ (१) चा (क) मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तेची
देखभाल, यव थापन व शासन.
२) २१ (१) चा (ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक
सेवा िकं वा समारंभ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
तावीक– साईबाबा भ तिनवास थान िवभागात सन-२००० पासुन लॉ ी युिनट कायाि वत
कर यात आलेले आहे. सदर युिनटम ये साई साद िनवास थान, ारावती भ तिनवास, साईबाबा
भ तिनवास थान, मं िदर, वाहन िवभाग, शै िणक संकुले इ. िवभागाकडील बेडिशट, उिशक हर, चादर,
गादीक हर, पडदे, रग, बसेसचे िशटक हर, आदी कपडे धुवनू इ ी के ली जातात.
लॉ ीचे कामकाज गरजेनसु ार दोन िश टम ये कर यात येते. या ारे ितिदवशी (दोन िश ट
अस यास) साधारणपणे १५०० ते १६०० नग कपडे धुवनू इ ी के ले जातात. धु यासाठी येणा-या कपडयांम ये
ामु याने नमुद िनवास थान िवभागाकडील ि ह.आय.पी. खो यांचे धुतलेले टॉवेल सुकिव या साठी तसेच
पावसाळा व िहवाळा िसझनम ये उ हाचे माण कमी असते अशा वेळी धुतलेले कपडे सुकिव यासाठी ायर
मिशनचा वापर के ला जातो यासाठी बॉयलर ारे टीम देवनू कपडे सुकिवले जातात, याच माणे धुतले या
कपडयां ना इ ीकरणेसाठी कॅ लडर मिशनचा दैनं िदन वापर के ला जातो. याकरीता कॅ लडर मिशनला टीम दयावी
लागते. मिशनम ये धुवनू िपळलेले बेडिशट , उिशक हर घात यावर सुकून इ ी होऊन बाहेर पडतात. या दो ही
मिशनसाठी २०० िकलो मतेचा ि टम बॉयलर कायाि वत आहे.
लॉ ीकरीता माहे- जुलै -२०१५ ते माहे – जुन २०१६ करीता वािषक इंधन खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या पये ५,१०,०००/- (अ री पये पाच लाख दहा हजार मा ) खचास िद.२४/०६/२०१५ रोजी झाले या
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये मा यता दे यात आलेली होती. सदरचा कालावधी संपलेला असुन , सं थानचे
वाहन िवभागामाफत इंधन खरे दीचा सिव तर ताव तयार क न िद.१९/०५/२०१६ रोजी झाले या
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये मा यता िमळालेली आहे, याम ये सं थानचे िविवध िवभागां करीता लागणारे
सव कारचे इंधन खरे दीकामी मा.आमदार ी राधाकृ ण िवखे पाटील सहकारी क वाहतुक सं था िल., साकु री
िशव, िशड यां चे चलीत इंधन दराम ये .०.५० पैसे मा सवलत व मागणीतील अटी/शत नुसार बीलास ३०
िदवसाचे े डीट हे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, पुरावठा आदेश दे यात यावा असे नमुद अस याने
जा.नं.एसएसएस/ वाहन/ १२९७/२०१६ िद.१६/०६/२०१६ अ वये वाहन िवभागाने पुरवठा आदेश पारीत के ला
आहे. तरीसु दा सदरकामी येणा-या अं दाजे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता आव यक आहे.
लॉ ीतील ि टम बॉयलरकरीता दररोज सरासरी २० िलटर िडझेल x ३० िदवस = ६०० िलटर x १२
मिह याकरीता = ७२०० िलटर लागते, एका वषाकरीता ि टम बॉयलर व कॅ लडर मिशनकरीता ०५ िलटर ऑईल
व सव मिशनरी करीता ०३ िकलो ीस लागते.
मागणी- माहे- जुलै २०१६ ते जुन -२०१७ या एका वषाचे कालावधीकरीता अं दाजे ७२०० िलटर
िडझेल ि टम बॉयलरसाठी व कॅ लडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ ीतील सव मिशनरीसाठी ०३ िकलो
ीसची आव यकता भासणार आहे.
वरील इंध न खरे दीकामी खालील माणे अं दाजे खच (संभा य वाढ िवचारात घेवनू ) अपेि त आहे .
७२०० िलटर िडझेल x ६० अं दाजे दर पये ती िलटर = ४,३२,०००/०५ िलटर ऑईल x २६० अं दाजे दर पये ती िलटर = १,३००/०३ िकलो ीस x ३०० अं दाजे दर पये ती िकलो = ९००/एकू ण पये - ४,३४,२००/पु णािकत पये - ४,४०,०००/-
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(अं दाजे पुणािकत पये चार लाख चाळीस हजार मा )
सं थान अिधिनयम यानु सार छाननी क न अनु मान – नमु द अिधिनयमातील तरतुदी नुसार व संमत
मा. यव थापन सिमतीचे मं जरु ठरावानुसार साईबाबा भ तिनवास थान िवभागात असणा-या लॉ ीतील मिशनरी
करीता इंधन खरे दी करता येईल. सदर खचाची तरतुद सन २०१६/२०१७ चे अं दाजप कात कर यात आलेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय – माहे - जुलै २०१६ ते माहे- जुन २०१७ या एका वषाचे कालावधीकरीता
अं दाजे ७२०० िलटर िडझेल ि टम बॉयलरसाठी, कॅ लडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ ीतील सव
मिशनर साठी ०३ िकलो ीसची आव यकता असून याकामी येणा-या अं दाजे अपेि त खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकडील लॉ ीतील टीम बॉयलर
करीता तावात नमु द के ले माणे वािषक इंधन खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
सोलापु र चादर खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द–
१) २१ – १ चा (ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा
िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
२) २१ चा २- भ तांना राह यासाठी व वापर यासाठी िव ामगृहे बां धणे व यांची देखभाल करणे.
तावीक– साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीम ये एकू ण ५४४ खो या असुन ४८४ खो या
साईभ तांचे वापरात आहेत. येक खोलीम ये साईभ तांचे मागणीनु सार सोलापुर चादर पुरिव या जातात. स या
िवभागाकडे मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०८/२००५ रोजी झाले या सभे मधील िवषय नं.२७ व िनणय
.४१५ तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०५/२००८ रोजी झाले या सभे मधील िवषय नं.४७ व िनणय
.४६० अ वये खरे दी के ले या चादर खालील माणे उपल ध आहे.
अ. सं गणक कोड तपिशल
नग
ती नग एकू ण पये खरे दी िदनां क
मं जु र ठराव .
नं
िकं मत
. पैसे
१ CLT/६०५२ सोलापुर चादर
११७
१९८/२३,१६६/०५/०१/२००६ २७/४१५
२ CLT/६०५३ सोलापुर चादर
५००
१९६/९८,०००/३१/०१/२००६ ०६/०८/२००५
३ CLT/६०५४ सोलापुर चादर
५००
१९६/९८,०००/०७/०३/२००६
४ CLT/६०५५ सोलापुर चादर
५००
१९८/९९,०००/२३/०३/२००६
५ CLT/६०५७ सोलापुर चादर
५००
१९८/९९,०००/३१/०३/२००६
६ CLT/६०५८ सोलापुर चादर
५०० १९८.६०/- ९९,३००/२९/०४/२००६
७ CLT/६०७६ मयुर
पं खी ६००
२९०/१,७४,०००/- १०/०१/२००९
जॅकवॉड चादर
४७/४६०
८ CLT/६०७७ मयुर
पं खी ३००
२९०/८७,०००/०३/०२/२००९ २४/०५/२००८
जॅकवॉड चादर
९ CLT/६०७८ मयुर
पं खी ६००
२९०/१,७४,०००/- १४/०१/२००९
जॅकवॉड चादर
एकु ण
४११७
-९,५१,४६६/उपरो त माणे सोलापुर चादर गेली ६ ते १० वषापासुन वापरात आहेत , िद.०६/०८/२००५ रोजी
झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये चादरी, गादी व बेडिशट हे जा तीत जा त ०३ वषाचे धर यात यावे
व दर तीन वषानी गादी, चादर व बेडिशट बदल यात यावे असे ठरले आहे. साईबाबा भ तिनवास थान
िवभागाम ये साईभ तांची मोठया माणात गद असते सुमारे ९० ते ९५ % खो या भ तांना िनवासासाठी
िदले या असतात. स या लोबल वॉिमगमुळे वषातुन सुमारे ८ ते १० मिहने तापमान जादा असते. फ त थं डी या
०२ मिह यांम ये चादरमागणी जादा असते, यामुळे चादर खराब हो याचे माण कमी आहे.
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स या या चादरचा वापर कालावधी जादा झाला आहे परं तु चादर िन पयोगी झाले या नाहीत वापरात
आहेत. भावी काळात सदर या चादर बदलणे म ा त आहे. स या िवभागाकडे १७२७ कॉट आहेत येक
कॉटसाठी ०१-०१ या माणे १७२७ + १९८ लॉकससाठी येक ०१ व या भ तांना खो या िमळत नाहीत
िकं वा काही कारणाने खो या घेऊ शकत नाही असे साईभ त कु टुं बीयासमवेत येतात यांचे सामान िवभागाकडील
मोफत लोक म म ये ठे वतात व गादी, चादर घेऊन मोकळे पॅसजे व जनरल हॉलम ये झोपतात यांची सं या
२५० इतक आहे हणुन १७२७ कॉट + १९८ लॉकस + २५० लोक म िमळू न २१७५ चादर एकवेळ लागतात.
चादर आपण येक आठवडयात धुलाईसाठी देतो व धुतले या व छ चादर पुरवतो.
यासाठी २१७५ x २ = ४३५० नग + जादा य ती व चादरी खराब होणे,फाटणे, गहाळ होणे,
इ याद साठी ६५० िवचारात घेता ५००० नग चादरीची न याने खरे दी के यास साईभ तांना चांग या दजा या
चादरी पुरिवणे सोयीचे होईल. मागील खरे दी के ले या येक चादरीवर सं थानचे नाव आहे, याबाबत अनेक
साईभ तांनी यावर मौिखक नाराजी दशिवली आहे कारण ी साईबाबां चे नाव, चादर अं गावर घेते वेळी
पायाखाली येते. करीता नाव नसले या चादरी खरे दी करा यात असे न मत आहे.
िवभागाची मागणी– स या वापरात असणा-या चादरचा वापर कालावधी सुमारे ०६ ते १० वष इतका
झाला आहे. चा महाशता दी सोहळा निजक आहे. संपणु देशातुन सा ईभ त या अभुतपुव सोहळयासाठी
ये याची श यता आहे, यासाठी यांना उ च तीची सेवा सुिवधा पु रिवणेसाठी सदर निवन ५००० नग सोलापुर
चादर खरे दी करणे आव यक आहे.
छाननी क न अनु मान – मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने खरे दी करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– आपणास आव यक ५००० नग सोलापुर चादर खालील
पेिसिफके शन माणे खरे दी करावे लागणार आहेत.
अ.नं तपिशल
नग
सोलापु र चादर (उ च दजा या) - ६०” x ९०” मापा या ५०००
१
व १४०० ते १५०० ॅम वजना या, १०० % कॉटन.
सदर खरे दीकामी येणा-या अं दाजे खचाची तरतुद सन २०१६/२०१७ चे सुधारीत अं दाजप कात करता
येईल. येणारा खच हा भ तोपयोगी सेवा, सुिवधा दान कर यासाठीचा अस याने यास शासनाची मा यता
घे याची आव यकता नाही, तरी –
१)
नमुद माणे ५००० नग सोलापुर चादर खरे दीकामी येणा-या अपेि त खचास
२)
जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात तसेच सं था नचे अिधकृ त संकेत थळावर मािहती तं ान
िवभागामाफत िनिवदा सुचना िस द कर यास
३)
सदरह खरे दी, खरे दी िवभागामाफत ई - टडर प दतीने करणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६७७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे साईबाबा भ िनवास थान िवभागासाठी
आव यक असले या ५००० नग दजदार चादरी खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची
मागणी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तसेच या चादर वर
पु व माणे साईबाबा सं थानचे नावाची छपाई करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ु प ॅ यु टी इ शु र स क म नु तनीकरणाबाबत.
ताविद.22-23/09/2001 रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय . 418 अ वये, िदनां क 01
ऑ टोबर, 2001 पासुन सं थान कमचा यासां ठी एल.आय.सी. पु ॅ यु टी योजना (Policy No.635692)
लागु कर यात आलेली आहे . तसेच िनणय . 93 िद.12/03/2015 अ वये िदनां क 01 एि ल, 2015 पासुन
IRDA या िनयमानु सार नवीन कमचा यां साठी नवीन पु ॅ युटी योजना (Policy No.709002248) लागु
कर यात आलेली आहे.
सदर दो हीही योजनेचे नुतनीकरण दरवष ऑ टोबर मिह यात कर यात येत असते . नुतनीकरण करताना
या वषा या अं शदानाची र कम, लाईफ क हर ि मीयम आदा कर यात येतो. मािगल वष मा. यव थापन
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सभेतील िनणय .355, िद.08.10.2015 अ वये .2.80 कोटी र कम िडपॉझीट व ि मीयम हणून भर यास
मा यता िमळाली होती. चालू वषासाठी एल.आय.सी.ऑफ इंडीया, पुणे यां नी िद. 03.09.2016 चे ई-मेल ारे
खालील माणे र कम पु ॅ यु टी योजनेत िडपॉिझट करणेबाबत कळिवलेले आहे.
Policy No:GGCA/635692
Sr Premiun Detail
Amount
1 Current Year Contribution 2,08,63,945.00
2 Life Cover Premium
20,26,022.00
3 Service Tax
3,03,903.00
4 Additional Contribution to 35,32,205.00
Gratuity Fund
5 Total Amount Payable
2,67,26,075.00
Total Amount Payable for both Policies

Policy No:NGGCA/709002248
Sr Premiun Detail
1
Current Year Contribution
2
Life Cover Premium
3
Service Tax
4
Additional Contribution to
Gratuity Fund
5
Total Amount Payable

Amount
5,17,720.00
36,924.00
5,539.00
11,85,152.00
17,45,335.00
2,84,71,410.00

सदर संपु ण र कम सं थानचा खच नसुन एलआयसी पु ॅ युटी योजनेत गुं तवणुक हणुन होते व
यावर वािषक 8.35% सरासरी दराने याज जमा होते. अशा कारे 31/03/2016 अखेर ॅ यु टी फं डात एकु ण
र कम .43,42,81,884/- मा जमा असून मािगल वष यावर र कम .3,30,22,439/-मा याज जमा झाले
होते. यामधून िनवृ होणा या कमचा यास ॅ यु टी दे यात येते व मयत झाले या कमचा यास या या उवरीत
सेवे या माणात लेम र कम ॅ युटी फं डातील र कमे यती र लेम हणून ा होते . तरी सालाबाद माणे
एलआयसी, पुणे यां चेकडू न उपरो सं दिभय प ा ारे कळिवलेली र कम . 2.84,71,410/-मा एवढी होते.
पुणाक त र कम .2,85,00,000/-(अ री पये दोन कोटी, पं चाऐंशी लाख) मा एल.आय.सी. पु ॅ यु टी
फं डात RTGS ारे वग कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
िनणय .६७८ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता एल.आय.सी. ु प ॅ यु टी इ शु र स
क म नु तनीकरणाबाबतचे उपरो
तावास मा यता दे यात आली. (कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
सन २०१५-१६ या आिथक वषा या लेखाप र ण अहवालाची न द घेवु न लेखाप र ीत ले यां सह
शासनास सादर करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमहारा रा य शासनाने ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड अिधिनयम-२००४ सं थानसाठी लागु के ला
असुन , या अनुसार सं थानचे कामकाज सु आहे . अिधिनयम-२००४ म ये कलम १७(२)(ग) मधील
तरतुदीनुसार , “िव त यव थे या िहशोबाची, रा यशासन िनदश देईल अशा य कडू न पुढील लगतवषातील
अशा तारखेपयत वािषक लेखाप र ा कर याची यव था करील. व कलम २९(१)मधील तरतुदीनुसार सिमती ,
या िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा, िदनां क ३१ माच रोजी संपणा या
येक िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच यां ना िव त यव थेकडू न आिथक साहा य दे यात
आले अशा देणगी वीकारणा या सं थां ची (संपणु प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक साहा य
माग यामागील उददेश व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल,
यां सह वािषक अहवाल तयार करवुन घेईल आिण या अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय
आयु ाला, या वषा या ३० जून या आत सादर करील ’’ अशी तरतुद आहे .
यास अनुस न महारा रा य िवधी व याय िवभाग यां नी जा. .लेखाप-२०१६/३४९/ . .७५/
का.सोळा. िद.१६ मे,२०१६.अ वये मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं . चाटड अकौटं ट्स लातुर, यां चेकडू न वैधािनक
लेखाप र ण क न घे याचे िनदश िदले होते. यास अनुस न यां नी वैधािनक लेखाप र ण पुण क न याचा
अहवाल िद.१४.०९.२०१६ रोजी सं थानला सादर के ला आहे . सदर अहवालाची एक त रा य शासनाला व
एक त धमदाय आयु ां ना सादर के यानं तर यामधील दोष दु ती बाबतचा अहवाल तयार कर याची
कायवाही हाती घे यात येईल.
तरी सदर अहवालाची न द घेणेस व लेखाप रि त ले यांसह शासनाकडे सादर करणेस याच माणे
सं थानचे आयकर िववरणप आयकर कायालयाकडे दाखल करणेस, तसेच सं थान अिधिनयम-२००४ मधील
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कलम २९(२) नुसार दरवष सं था नचा वािषक अहवाल ( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) नागपुर
येथे होणा-या िहवाळी अिधवेशनात िवधीमं डळा या सभागृहा या पटलावर ठे वणे बं धनकारक आहे. यासाठी
सदर अहवाला या ५०० ती छपाई व ९०० CD तयार करणेस व यासाठी येणा-या अं दाजे र कम .
९०,०००/-(अ री र कम पये न वद हजार मा ) या खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .६७९ यावर सिव तर चचा् र होऊन असे ठरले क , सन २०१५-१६ या आिथक वषा या लेखाप र ण अहवाल
थािनक उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा व यावर चचा करणेसाठी करणेसाठी सं बं धीत
लेखाप र कां नाही बोलिवणेत यावे.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
िशड नगरपं चायतीस ‘िशड िवकास योजनेतील आर ण . ५४ दफनभु मी जागेसाठी १९ आर े
भु सं पदनाकरीता’ िनधी मं जू र करणेबाबत.
तावमु यािधकारी िशड नगरपं चायत यां नी िवषयां िकत प ात खालील माणे नमुद के ले आहे. “िशड शहराची
िवकास योजना मा.संचालक, नगररचना महारा रा य पु णे यां नी यां चेकडील अिधसुचना .डी.पी./िशड /
टीपी ही– ०४/ ७३३४ िद.१५.१२.२०१५ अ वये मं जरु के लेली असून िद.२५.०२.१९९३ पासुन अं मलात
आलेली आहे. िशड मं जरु िवकास योजनेत आर ण .५४ हे दफनभुमी जागेसाठी आर ीत असून
आर णाखालील एकु ण े १९ आर इतके आहे. सदर आर णाची भुसपं ादन यं ाणा िशड नगरपं चायत आहे.
ी साईबाबा सं थानकडे िनधीसाठी ताव सादर करणेसाठी िशड नगरपं चायत सवसाधारण सभा
िद.२९.०६.२०१५ ठराव .२० अ वये मं जरु ी िमळालेली आहे. आर णाखालील जमीनीची अं दाजीत िकं मत
रे डी रे कनर २०१५ नु सार .१.५१ कोटी इतक आहे. नगरपं चायतीकडे इतक मोठी र कम उपल ध नाही. तरी
भुसपं ादनाकरीता .१.५१ कोटी िनधी मं जरु कर यात यावा.” असे यांचे प ात नमुद के ले आहे.
सं थानमाफत अनु दान दे याबाबत सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतु द आहे:ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण
(१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर, िव व त य थे या िनधीत िश लक राहीली
अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल
एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलःी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नु सार, छाननी सिमती या
िशफारसीनुसार व रा यशासना या पुव मं जरू ीने, थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां चेम ये सुधारणा व वाढ
हो यासाठी प रणामी सं थानां या सोय म ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला सहा य कर याची तरतूद
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीस अनु स न मु यािधकारी, िशड
नगरपं चायत यांचा भुसपं ादन आर ण .५४ हे दफनभुमी जागेसाठी ( ी िबरोबा बनाकडील निवन दफनभुमी)
आर ीत असून आर णाखालील एकु ण े १९ आर इतके आहे. सदर े भुसपं ादनासाठी .१.५१ कोटी
इतका िनधी िमळ या या तावास मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळा यास, छाननी सिमती समारे िवषय
ठे वणे आव यक आहे, मा स या छाननी सिमती अि त वात नसलेने सदर ताव मं जरु ीसाठी, मा.िवधी व याय
िवभाग मं ालय मुं बई यां चेकडे पाठिवता येईल.
सदर ताव मा. यव थापन सिमती या सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .६८० यावर सिव तर चचा होऊन, दफनभु मी या जागेसाठी शासनामाफत जागा उपल ध क न दे यात येत
असते , याचा पाठपु रावा करणेत यावा अथवा देणगीदाखल जागा िमळणेसाठी य न करावेत. तोपयत
सदरह ताव थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले .
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२४
िशड िवमानतळावरील वाशां ना बससेवा उपल ध क न देणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशडी अिधिनयम, २००४ मधील
कलम १७ (१)म ये भ तगणाना आव यक या सोयी सुिवधा उपल ध क न देणे तसेच कलम २१ (१) (ग) म ये
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भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही भ तांना धाम क काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे , असे नमुद आहे .
ा तािवक- उपरो त संदिभय प ात D.C.L. यां नी िशड (काकडी) िवमानतळावर येणारे
वाशां करीता िशड येथेजाणे व येणे सं थानमाफत A/C बससेवा उपल ध क न ावी, असे कळिवले आहे.
या प ात येणारे िवमाना या सं या, वेळा व वासी सं या इ यादी मािहती नसलेने िकती वाशां ची
बस यव था करावयाची याचा अं दाज करता येत नाही.ता पुरते व पात ३६ आसनी बस उपल ध क न िदलेस
यास खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ)
सं थान माफत बस खरे दी क न ावयाचे झा यासःअ.नं.
तपिशल
भां डवली खच अं दाजे वािषक
( .)
खच( .)
०१ नवीन ०२ वातानु कूलीतबसेस खरे दी खच५२,००,०००.०० १०,४०,०००.००
(३६+२ िसटर), पुशबॅक िसट, ित बस अं दाजे २६.००,०००/- माणे
(२०% घसारा)
०२ कं ाटी कमचारी वेतन खच (वािषक)–
--८,४०,०००.००
चालक -२ बस X २ िश ट माणे ४ X ित महा .१०,०००/- X १२
मिहने = .४,८०,०००/मदतनीस-२ बस X २ िश ट माणे ४ X ित महा .७,५००/- X १२
मिहने = .३,६०,०००/०३ इंधन खच (वािषक)--१९,६२,२४०.००
०१ बसेस करीता ित िश ट १२० X २िश ट =२४० X २ बस ४८०
िक.मी करीता सरासरी ५ माणे ९६ िलटर िडझेल करीता X .५६/- =
.५,३७६/- ित िदन माणे वािष खच (३६५ िदवस).
दु
ती व देखभाल खच (वािषक)०४
--१,००,०००.००
ितबस .५०,०००/- माणे.
०५ िवमा खच (वािषक)--७०,०००.००
अं दाजे ितबस .३५,०००/- माणे.
०६ RTO टॅ स खच (वािषक)–
--४,७५,२००.००
३६ िसटर २ वातानुकूलीत वासी बसेस करीता ित िसट
.६,६०० माणे.
०७ इतर अनुशं िगक खच--२,५६०.००
एकु ण अं दाजे खच ५२,००,०००.०० ४४,९०,०००.००
ब) आऊटसोस प दतीने बसेस ावयाचे झा यास- िशड (काकडी) िवमानतळ येथनू वासी ने आण करणे कामी बस सुिवधा काम ॅ हलर कॉ टर माफत आऊट सोस ग प दतीने ( वासी भाडे त वावर)
ई-िनिवदा काढु न िन नतम वासी भाडे घेणचे े मा य के ले या एजन्सीला सदर काम देता येईल.
क) वाशाकडू न यावयाचे सेवाआकार बाबतः- उपरो त ‘प रिश ट अ’ मधील खच िवचारात
घेता िवमानतळावर ित िदवस दोन िश ट म ये दोन बस करीता नेहमी (३६+३६) असे एकु ण ७२ वासी
िमळा यास िशड येथे आणणे करीता .५०/- व सोडिवणे करीता .५०/- ित य ती सेवाआकार घेत यास
खालील माणे सेवाआकार ा त होईल.
ित बस ित िश ट
ित िदन ित बस २ वािषक सेवाआकार वािषक सेवाआकार
ित बस
०२ बस
(आणणे+सोडणे = एकु ण ) िश ट
१,८००+१,८००
(३,६००X२)
(७,२००X३६५)
(२६,२८,०००X २)
३,६००/७,२००/२६,२८,०००/५२,५६,०००/(क-िमळणारा सेवाआकार) .५२,५६,०००/- वजा (अ मधील वािषक खच) .४४,९०,०००/िश लक . ७,६६,०००/- नुसार ना नफा ना तोटा या त वावर बससेवा उपल ध क न देता येईल. (उपल ध
वासी सं या कमी झालेस िमळणारे उ प नात या माणात बदल होईल.)
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िवभागाचा प ट अिभ ायः- उपरो त तावाचे अनुषं गाने, खाली नमुद के ले या बाब वर िनणय
होणे आव यक आहे ०१.
िवमानातील वाशां करीता ‘अ’सं थान माफत नवीन बसेस खरे दी क न बससेवा उपल ध क न देणे
िकं वा ‘ब’ िन नतम भाडे आका न बससेवा आऊटसोस प दतीने बससेवेचे काम देण.े
०२.
प र छे द ‘क’ माणे बस वास सेवाआकार िनि त करणे.
उपरो
तावावर िनणय होणेस तसेच वर नमुद के ले माणे सं था नमाफत बससेवा उपल ध क न
ावयाची झा यास, बस खरे दी कामी िकं वा आऊटसोस प दतीने बससेवेचे काम देणे कामी ई-िनिवदा ि या
िविहत प दतीने राबिवणेस तसेच याकामी येणारे सवसमावेशक अनुषं िगक खचास मा यता िमळणे कामी, सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर.
िनणय .६८१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड िवमानतळावरील वाशां करीता सं थानमाफत िवमानतळ
ािधकरणा या मागणी माणे ए.सी.बस उपल ध क न दे यात या या, असे ठरले . यासाठी तावात
नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२५
िशड नगरपं चायत, िशड यां ना िफरते शौचालय देणेबाबत.
ताविशड नगरपं चायत, िशड यां नी जा. .न पं/टेबल ०६/२४३९/२०१६ िद.१७/०९/२०१६ चे प ा वये,“िशड
शहरातील उघडयावरील शौच (ओ.डी.एफ.) तपासणी कामी क ीय पथक िशड येथे येणार आहेत. शहराम ये
या भागाम ये काही नागरीक उघडयावर शौचास जात आहे. अशा िठकाणी िफरते शौचालय ठे वणे आव क
आहे. तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड कडील िफरते शौचालय िद.१७/०९/२०१६ ते
िद.२३/०९/२०१६ पयत ४ नग िमळणेस िवनं ती आहे.”, असे कळिवलेले आहे.
ी साईबाबा सं थानचे वाहन िवभागाकडे ०९ िफरते शौचालय आहेत. उपरो त मागणी ता पुर या
व पाची असलेने ४ नग िफरते शौचालय वाहन िवभागातुन घेवनु जाणे व मुदतीनं तर सुि थतीत परत आणणे या
अटीवर मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां ना उपल ध क न देता येतील.
तरी उपरो त माणे िशड नगरपं चायत, िशड यांना िद.१७/०९/२०१६ ते िद.२३/०९/२०१६ पयत
ता पुर या व पात ४ नग िफरते शौचालय देणक
े ामी, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ
सादर.
िनणय .६८२ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड नगरपं चायत, िशड यां या तािवत मागणीस अनु स न यां ना
ता पुर या व पात िद.१७/०९/२०१६ ते िद.२३/०९/२०१६ या कालावधीम ये ४ नग िफरते शौचालय
वाहन, नगरपं चायतचे काम झा यानं तर सु ि थतीत जमा करणेचे अटीवर, उपल ध क न दे यात यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२६
िशड शहराम ये वेश करणा या वाहनां वर िशड नगरपं चायत माफत िवशेष व छता कर वसू ल न
के यामु ळे भरपाई र कम वाढीव दरासह िमळणेबाबत.
ताव01) िशड येथ,े ी साईबाबां चे दशनासाठी देशातून व परदेशातून दररोज हजारो साईभ येतात सं थान तफ
साईभ ां ना आव यकते माणे सेवा सुिवधा दे यात येतात, तसेच, िशड नगरपं चायती माफत देिखल आव यक
उपाय योजना राबिव या जातात, िशड नगरपं चायतीकडू न िद.1/4/1992, पासून वाहन कर (िवशेष व छता व
आरो य कर) आकारला जात होता, मा , या कर आकारणीमुळे भ ां या भावना दुखावतात व ी साईबाबा
सं थान िवश्व त यव था, िशड , यां चेकडू नच सदरचे कराची आकारणी होते, असा साईभ ां चा गैरसमज िनमाण
होतो, असे िदसून आले.
िशड नगरपं चायतीने अशी कर आकारणी क नये, यासाठी सं थानने , जा.नं.एसएसएस/वशी02/13210/2004, िद.31/12/2004, चे प ाने, िशड नगरपं चायतीस लेखी कळिवले होते, याबाबत,
नगरपं चायतीने, िद. 11/05/2005, चे प ाने, टोल ना यापासून ितवष िमळणा या र कमे एवढी र कम, यां ना,
ी साईबाबा सं थानमाफत िमळावी, सन,2004-05, साली .45,61,990/- एवढी र कम यां ना ितवष
िमळावी व ितवष यात 20% वाढ कर यात यावी, असे सं थानला कळिव यात आले होते.
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नगरपं चायतीचे उपरो प ाबाबत, मा. यव थापन सिमती या सभेत सिव तर चचा होऊन, िशड
नगरपं चायत, िशड , यां ना ावया या अनुदानाबाबत त वता: मा यता दे यात आली, िशड नगरपं चायत, िशड ,
यां ना ावया या र कमेबाबत, मा.िज हािधकारी, अ.नगर, व थािनक िवश्व त यां चे समं तीने िनणय यावयाचे
ठरले, या नं तर, िद.01/10/2005, रोजीचे स लागार प रषद सभेम ये भ ं ◌ाकडु न, िशड नगरपं चायत, िशड ,
यां ना व छता व आरो य ( दुषण) िनयं ण कर आका नये, यासाठी, िशड नगरपं चायतीने मागणी के लेली
र कम ितवष .40,00,000/- (अ री पये चाळीस लाख) मा , हणजेच ित 3 मिह यास .10,00,000/(अ री पये दहा लाख) आगाऊ दे यात यावे, असे, मा.िज हािधकारी, अ.नगर, यां नी सांिगतले व सवानुमते
यास मा यता दे यात आली.
या नं तर, मा. य.सिमतीचे, िद.5/11/2005, या सभेत, िवषय नं.2, िनणय ं .651 (6) उपरो माणे
र कम अदाईसाठी मा यता देणते आली, तसेच, याकामी शासनाची परवानगी यावी, असे ठरले.
02) उपरो सव बाब चा िवचार करता, िशड नगरपं चायत, िशड , यां नी भ ां कडु न व छता व
आरो य ( दुषण) कर आका नये, भ ां या सोईसाठी अनुदान र कम .40,00,000/- (अ री पये चाळीस
लाख) मा , िशड नगरपं चायत, िशड , यां ना ितवष दे यास मा यता िमळणेकामी सं थानने
जा.नं.एसएसएस/वशी-02/13054/05 िद.09/11/2005, अ वये, मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग,
मं ालय, मुं बई, यां ना ताव सादर के ला होता, यावर, महारा शासनाचे .बैठक 2010- . .16/10/कासोळा, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई, िद.7/4/2010, रोजीचे प ा सोबतचे, िद.27/1/2010, रोजीचे,
बैठक इितवृ ात, र कम .50,00,000/-, मा दर वष , िशड नगरपं चायत, िशड , यांना अदा करणेबाबत
मा यता िदलेली आहे, परं त,ू याबात इितवृ ा िशवाय वेगळा आदेश ा झालेला नाही.
03)
दर यान या काळात सं थानने , िशड नगरपं चायत, िशड , यां ना, मा. यव थापन मं डळा या
ठरावास अनुस न व शासन मा यतेस अिधन राहन खालील माणे र कम अदा के लेली आहे.
नो हबर -२००५ ते माच २०१२ अखेर िशड नगरपं चायत यां ना अदा कर यात आलेली र कम.
अ.
.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

िशड नगरपं चायत
यां चेकडील मागणी
िदनां क/ मिहना
नो ह./ िडस, २००५ ते जाने,
२००६
फे ु वारी/ माच / एि ल
२००६
मे २००६ ते जु लै २००६
ऑग ट २००६ ते ऑ टोबर
२००६
नो हबर /िडसबर २००६ ते
जाने, २००७
फे ु वारी २००७ ते िडसबर
२००७
जानेवारी २००८ ते जु न
२००८
जु न २००८ अखेर १० %
वाढ
जु लै २००८ ते ऑग ट
२००८
स टबर २००८ ते िडसबर
२००८
जानेवारी २००९ ते माच
२००९
एि ल २००९ ते माच
२०१०

मा. यव थापन मं डळाचा ठराव
. िनणय .

िशड न.पं. यां ना अदा
के लेली र कम .

िद. ४/०२/२००६
आ.वे.िव.नं.२३, िनणय . ९८
िद. ३/६/२००६
आ.वे. िव.नं.३३, िनणय . ४०८
िद. १४/१०/२००६
आ. वे.िव.नं.४४,िनणय . ८२७
िद. ०६/०१/२००७
आ. वे.िव.नं.३८,िनणय . १०६
िद. ०६/०१/२००७
आ. वे.िव.नं.३८,िनणय . १०६
िद. १०/०१/२००८
आ. वे.िव.नं.२२,िनणय . १३३
िद. ७/७/२००८
आ. वे.िव.नं. १९,िनणय . ६२४
िद. ७/७/२००८
आ. वे.िव.नं. ३५,िनणय . ५९३
िद. ७/७/२००८
आ. वे.िव.नं. ३५,िनणय . ५९३
िद. ७/७/२००८
आ. वे.िव.नं. ३५,िनणय . ५९३
िद. ७/७/२००८
आ. वे.िव.नं. ३५,िनणय . ५९३
शासन मं जु री . २०१०
.
१६/१० का. १६ िवधी व याय

१०,००,०००/-
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िशड न.पं. यां ना अदा
के ले या र कमेचा
पा. .
पा.नं. ५०३०३
िद. १३/०३/२००६
पा.नं. ५१७४६
िद. २७/०६/२००६
पा.नं. ५३२२९
िद. १९/१०/२००६
पा.नं. ५४६६४
िद. २६/०१/२००७
पा.नं. ५४६७९
िद. १३/०३/२००७
पा.नं. ५६७०७
िद. ०१/०२/२००८
पा.नं. २६७६
िद. १६/०७/२००८
पा.नं. ६३४४०
िद. १८/०८/२००८
पा.नं. ४६२२५१
िद. १८/१०/२००८
पा.नं. ६५५१०
िद. १८/०२/२००९
पा.नं. ६६८८९
िद. ०४/०५/२००९
पा.नं. ७६७०२
िद. १४/०५/२०१०
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िवभाग मुं बई येथील िवशेष सभा
िद.२७/०१/२०१० रोजी सभेतील
िवषय नं. १३ अ वये मं जू री
१३ एि ल २०१० ते माच शासन मं जु री . २०१०
.
२०११
१६/१० का. १६ िवधी व याय
िवभाग मुं बई येथील िवशेष सभा िद.
२७/०१/२०१० रोजी सभेतील
िवषय नं. १३ अ वये मं जू री व िद.
२६/०३/२०११ चे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िवषय नं. ४१
िनणय . २४१ अ वये
१४ एि ल २०११ ते जु न २०११ शासन मं जु री . २०१०
.
१६/१० का. १६ िवधी व याय
िवभाग मुं बई येथील िवशेष सभा
िद.२७/०१/२०१० रोजी सभेतील
िवषय नं. १३ अ वये मं जू री व िद.
२८/०८/२०११चेमा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िवषय नं. ५७
िनणय
.६५२ व िद.
२४/०९/२०११िवषय नं. १ िनणय
. ६७४ अ वये
१५ जु लै २०११ ते स टबर व रल माणे
२०११

१६

ऑ टोबर २०११ ते माच व रल माणे
२०१२

५०,००,०००/-

.
५०,००,०००/यु िनयन बॅकं शाखा िशड
चा चेक . ५८७७४१
िद. ०८/०६/२०११ ने
र कम अदा के ली आहे.
पा.नं. ८५९०६ िद.
०६/०७/२०११

१२,५०,०००/-

.
१२,५०,०००/यु िनयन बॅकं शाखा िशड
चा चेक . ०३९१७२
िद. १८/१०/२०११ ने
र कम अदा के ली आहे.
पा.नं. ८५९४७ िद.
२९/१०/२०११

१२,५०,०००/-

.१२,५०,०००/काप रे शन बॅकं शाखा
िशड चा चेक .
३८८९२
िद.
१९/०३/२०१२ ने र कम
अदा के ली आहे. पा.नं.
९१३५०
िद.
३०/०३/२०१२
. २५,००,०००/- यु को
बॅकं शाखा िशड चा चेक
. ९६४५८०
िद.
०१/०८/२०१२ ने र कम
अदा के ली आहे.

२५,००,०००/-

एकु ण र कम .

३,०२,५६,६६२/-

04) िशड , नगरपं चायत िशड , यां चेकडु न, पु हा, िद.17/10/2013, रोजीचे प ाने, सन 2012-2013,
कालावधीचे र कम .50,00,000/- व सन, 2013-2014, या कालावधीसाठी र कम .50,00,000/- असे,
एकु ण र कम .1,00,00,000/-, िमळणेस िवनं ती कर यात आली होती, यानुसार, मा.ि सद य सिमतीचे,
िद.14/11/2013, रोजीचे सभेत, िवषय नं.28, िनणय .917, अ वये, सिव तर चचा होऊन, िशड नगरपं चायत,
िशड , यां ना िद या जाणा या िवशेष व छता कर/आरो य कर (नाके ) अनुदानाबाबत अ ाप शासनाची मा यता
िमळालेली नाही. शासनाकडू न मा यता आ यानं तर सं थान वक लामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची परवानगी घे यात यावी व यानं तर सदरह अनुदान िशड नगरपं चायत
िशड यां ना आदा करणेत यावे, असे ठरले आहे. तुतचे ठरावास अनुस न जा. . एसएसएस वशी िवधी /
4537/2013, िद.3/1/2014, ने शासनास मा यता देणेबाबत िवनं ती के ली आहे (अ ाप शासनाची मा यता ा
नाही.)
05) शासनाने आता, िद.15/1/2014, रोजीचे प ाने, िशड , येथील, त कालीन यव थापन
सिमती या, िद.27/1/2010, रोजी झाले या बैठक त, िशड नं गरपं चायतीस, ितवष .50/-, लाख दे याबाबत
िनणय घे यात आला, तथािप, याबाबत शासन िनणय िनगिमत कर यात आला नाही, असे इकडेस कळिवले
आहे, याच माणे, ी साईबाबा सं थानकडू न, िशड नगरपं चायतीस, सदर करापोटी दे यात येणा या रकमां चा
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वषिनहाय सिव तर तपशील, तसेच, नगरपं चायतीकडू न सं थानला कोण या सवलती िद या जातात, याचा
सिव तर तपशील शासनाकडू न मागिवणेस आला आहे, तसेच, या बाब चा आढावा घेऊन, या संदभात िन ीत
धोरण ठरिव याचा ताव शासनास सादर कर यात यावा, सं थानकडू न ा होणा या तावावर शासन तरावर
पुढील कायवाही कर यात येईल, अशा आशयाचे प पाठिवले आहे.
आता, िशड नगरपं चायतीने, जा. ं .न.पं./टी-2/220/2014, िद.20/1/2014, रोजीचे, सं थानला प
पाठिवले आहे, या प ाम ये, िद.1/4/2002, पासून , िशड , शहरात येऊन थां बणा या वाहनां वर िवशेष
व छता/आरो य कर आकारणेस सु वात के ली व माहे नो हबर, 2005, पयत िवशेष व छता/आरो य कराची
आकारणी के लेली आहे, या नं तर, ी साईबाबा सं थानने , सन 2004-05, या आथ क वषातील उ प ना इतक
िवशेष व छता/आरो य करापासूनची िमळालेली र कम, नगरपं चायतीस िद यास, सदर कर बं द करणेस
परवानगी िदलेली होती, या नुसार, येक वाहनाकडू न य फ वसूल करणेऐवजी साईबाबा सं थानकडू न,
िशड नगरपं चायतीस, नो हबर 2005, पासून , तीवष .40,00,000/-, र कम आिण या पुढील, ितवष
10% वाढीसह एकरकमी र कम आथ क मदत हणून देणचे े ठरले व या नुसार, नगरपं चायतीस खालील माणे
वषिनहाय आथ क मदत ा झालेली आहे, असे तुत प ात नमुद के ले आहे, ा र कमेचा तपिशल खालील
10% र कमेची वाढीव र कम यां चे िहशोबा माणे सं थानकडू न मागणी के ली आहे.
अ. .

१
२
३
४
५
६
७
८
९

वष

ठर या माणे
सं थानकडू न
नगरपं चायतीस
देय र कम
२००५ - २००६ ४०,००,०००/२००६ - २००७ ४४,००,०००/२००७ - २००८ ४८,४०,०००/२००८ - २००९ ५३,२४,०००/२००९ - २०१० ५८,५६,४००/२०१० - २०११ ६४,४२,०४०/२०११ - २०१२ ७०,८६,२४४/२०१२ - २०१३ ७७,९४,८६८/२०१३ - २०१४ ८५,७४,३५५/एकु ण . - ५,४३,१७,९०७/-

नगरपं चायतीस
य ात अदा
कर यात आलेली
र कम
४०,००,०००/४४,००,०००/४८,४०,०००/५०,००,०००/५०,००,०००/५०,००,०००/५०,००,०००/--३,३२,४०,०००/-

१०% वाढीव
फरकासह िश लक
र कम

१०%
वाढीव

िनरं क
िनरं क
िनरं क
३,२४,०००/८,५६,४००/१४,४२,०४०/२०,८६,२४४/७७,९४,८६८/८५,७४,३५५/२,१०,७७,९०७/-

---१०%
१०%
१०%
१०%
१०%
१०%
१०%

सं थानकडू न, िशड नगरपं चायतीस ठरिव या माणे िवशेष व छता/ आरो य र ण करापोटी आथ क
मदत ा झालेली नाही व चालू आिथक वष, सन 2013-2014, अखेर, .2,10,77,907/-, एवढी र कम
अ ा रािहलेली आहे, असे यां चे हणणे तुत प ात नमुद के ले आहे, िशड , शहर, ी साईबाबां या मं दीरा या
अि त वामुळे जग िस द झाले आहे, यामुळे , िशड ला, दररोज सुमारे एक लाख भािवक साईबाबां चे दशनासाठी
भेट देत आहेत, तसेच, मह वा या विषक सण व उ सवां या कालावधीत भािवकां ची सं या सुमारे 2 ते 3 ल
एवढी चं ड माणात वाढत असते, नगरपं चायतीचे वत:चे उ न रहीवाशी नागरीकां कडू न वसूल घेणा या
घरप ी, पाणीप ी, व दुकानभाडे व िविवध फ दारे जमा होत असून , सदर उ प न वािषक सरासरी .2.5 कोटी
एवढेच आहे, नगरपं चायतीने सदर उ प नामधून आप या रहीवाशी नागरीकां ना व छता, िदवाब ी, पाणीपुरवठा,
र ते, बाजार, सां डपाणी िनकासी, बगीचे इ., नगरप रषद कायदा, 1965, कलम 49, म ये नमुद , सुमारे 62
कारची कामे पार पाडावयाची आहेत, सदरची जबाबदारी पार पाडणेसाठी नगरपं चायत वत:चे तुटपूं जे उ प न व
शासना या िविवध योजनां मधून अनुदान िमळवून य न करीत आहे, साईबाबां ची महती जगभर झपाट् याने पसरत
गे यामुळे भािवक व वाहनां चे माण तीवष तीन ते चार पटीने वाढत चाललेले आहे.
तरी, िशड नगरपं चायतीस सं थानकडू न िवशेष व छता/आरो य कर पोटी ठर या माणे अदा कर यात
न आलेली सन, 2008-2009 ते 2013-2014, या आथ क वषाची िश लक र कम .2,10,77,907/-,
िमळावी, तसेच, िद.1 एि ल, 2014, पासून , पुढील कालावधीत ती वष िवशेष व छता करापोटी
.2,00,00,000/-, नगरपं चायतीस िमळणेस िवनं ती आहे, आपणाकडू न सदर करापोटी भरपाई न िमळा यास,
िशड नगरपं चायत, िद.1 एि ल, 2014, पासून , िशड शहरात वेश करणा या वाहनां कडू न िवशेष व छता
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कर/आरो य र ण कराची (नाके ) पुववत वसुली चालू करे ल, याची न द यावी ही िवनं ती, अशा आशयाचे प
िशड नगरपं चायतीने िदलेले होते.
िशड नगरपं चायत, यां नी वाढीव 10% रकमेची मागणी, या पुव ही, िद.4/2/2012, व
िद.29/10/2012, रोजीचे प ाने के ली होती, मा शासनाचे इितवृ ास अनुस न, नगरपं चायतीस .50/- लाख
अदा करीत अस याचे, नगरपं चायतीस,या पुव च, जा. .एसएसएस वशी िवधी/1508/2012, िद.7/7/2012, व
जा. .एसएसएस वशी िवधी/4921/2013, िद.28/1/2013, चे प ाने कळिवणेत आले आहे, आता देखील,
नगरपं चायतीने 10% वाढ िहशोबी ध न र कम कळिवलेली आहे, याच माणे, िशड , येथे येणारे गद चे
िहशोबाने र कम .2/- कोटी ितवष नगरपं चायतीस िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे, नगरपं चायतीस,
शासनाचे, िद.7/4/2010, रोजीचे प ा माणे, ितवष ावयाचे र कम .50/- लाख मा चे, मं जरू ीसाठी,
मा.ि सद य सिमतीचे, िद.14/11/2013, रोजीचे सभेत, िवषय नं.28, िनणय .917, अ वये, सिव तर चचा
होऊन, िशड नगरपं चायत, िशड , यां ना िद या जाणा या िवशेष व छता कर/ आरो य कर (नाके )
अनुदानाबाबत, अ ाप शासनाची मा यता िमळालेली नाही, शासनाकडू न मा यता आ यानं तर सं थान
वक लामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठाची परवानगी घे यात
यावी व यानं तर, सदरह अनुदान, िशड नगरपं चायत, िशड , यां ना आदा करणेत यावे, असे ठरले आहे.
िशड नगरपं चायतीस र कम अदायगीसाठी शासन तरावर करण चालू आहे, शासनाने,
िद.15/1/2014, रोजीचे प ाने कळिवले आहे क , िशड नगरपं चायतीस ितवष .50/- लाख दे याबाबत
िनणय घे यात आला आहे, तथापी, याबाबत शासन िनणय िनगमीत कर यात आला नाही, असे कळिवले असून ,
शासनाने खालील मु ां वर सं थानकडू न मािहती मागिवणेत आलेली आहे.
1) ी साईबाबा सं थानकडू न, िशड नगरपं चायतीस, सदर करापोटी दे यात येणा या रकमां चा
वषिनहाय सिव तर तपशील, तसेच, नगरपं चायतीकडू न सं थानला कोण या सवलती िद या जातात, याचा
सिव तर तपशील.
2) तसेच, या बाब चा (उपरो बाब चा) आढावा घेऊन, या सं दभात िन ीत धोरण ठरिव याचा
ताव, शासनास, सं थानकडू न ा होणा या तावावर शासन तरावर पुढील िनणय देणार आहे.
नगरपं चायतीकडू न सं थानला पुरविणेत येणारे सुिवधां बाबत, सं थानचे संबं िधत िवभागां नी/खा यां नी
नगरपं चायतीकडू न, सं थानला सवलती देणते येत नस याचा अहवाल िदलेला आहे, नगरपं चायतीकडू न याबाबत
मािहती ा होत आहे.
सं थानकडू न, शासन िनणया माणे, मा.उ च यायालयाचे िनणया माणे र कम, नगरपं चायतीस अदा
करणेत येईल, असे नगरपं चायतीस कळिवता येईल, या माणे, यां नी, .2/- कोटी वाढीव र कमेची ितवष
िमळणेबाबत, िद.1/4/2014, पासून व छता कराची र कम िमळणेबाबत मागणी के लेली आहे, सं थानकडू न
करापोटी भरपाई (र कम) न िमळालेस, िद.1/4/2014, पासून , िशड , शहरात वेश करणा या वाहनां कडू न िवशेष
व छता कर/ आरो य र ण कराची (नाके ) पुववत वसुली चालू करे ल, याची न द यावी, अशा आशयाचे प
नगरपं चायतीने िदलेले आहे.
िशड , येथे येणारे भ ां चे सं येत िदवस िदवस होणारी वाढ, िशड , येथे र ते, साफसफाई, रहदारी,
बाजार, पािकग, पाणी इ. पायाभूत सुिवधावर तान येत आहे इ. मु े , नगरपं चायतीने यां चे प ात नमुद के लेले
आहेत, उपरो , प र थीतीबाबत, िशड नगरपं चायतीस, .2/- कोटी वाढीव ावयाचे पथकराचे र कमेबाबत व
शासनास सादर करावयाचे तावाबाबतचा िवषय, िद.5/6/2014, चे, मा.ि सद य सिमतीचे सभेपढु े सादर
कर यात आला होता, यावर खालील माणे िनणय झाला आहे.
िनणय . 434:- तािवत कामी सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च
यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठाने सुचिव या माणे पुढील कायवाही
करणेत यावी, असे ठरले आहे.
तुतचे िनणयास अनुस न, मा.उ च यायालयात, िस हील अज नं.4753/2015 दाखल कर यता
आला होता, सदरचा िस हील अज, मा. यव थापन सिमतीचे, िद.16/8/2016, चे सभेतील िनणय .566,
अ वये, मा.उ च यायालयातून , िद.8/9/2016, रोजी मागे घे यात आलेला आहे.
तरी, िशड , येथे येणारे भ ां चे सं येत िदवस िदवस होणारी वाढ, िशड , येथे र ते, साफसफाई, रहदारी,
बाजार, पािकग, पाणी इ. पायाभूत सुिवधावर ताण येत आहे इ. मु ां चा िवचार करता, िशड नगरपं चायतीस,
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.2/- कोटी वाढीव ावयाचे पथकराचे र कमेबाबत शासनास ताव सादर क न शासनाची मा यता घेवनू
र कम अदा करणेबाबतचे िनणयाथ सादर.
िनणय .६८३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानमाफत, िशड नगरपं चायतीस साफ-सफाईसाठी
दररोज ४० सफाई कमचारी पु रिवले जात आहेत, तसेच ी साईबाबा सं थान व िशड शहर/
प रसरातील कच यांचे यव थान करणेसाठी घनकचरा क प राबिवणेबाबतची कायवाही चालू
असू न, या सं दभात वेगवेगळया कं प यां चे सादरीकरणही झाले ले आहे व हा सव खच सं थान करणार
आहे. यामु ळे िशड नगरपं चायत, िशड यां ना वेगळा िवशेष व छता/ आरो य र ण कर देणे उिचत
वाटत नाही, असे सिमतीचे मत झाले, सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२७
सं थानचेसाईआ म-१ लगत असले या वाटाघाटीने जमीनी सव नं.१०७/४, १०७/१०, १०७/११,
१०७/१४, १०७/६ या कायम खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(२)(ट) मधील तरतुदीनुसार िवकास
कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची उि टे व
योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपादीत करील िकं वा खरे दी करील.
ताव- सं थानचे साईआ म क पाचे लगतची मौजे िशड येथील जमीन सं थानने कायम खरे दी
करणेकामी खालील जमीन मालकां नी ताव सादर के लेले आहेत.
अ.नं.
नां व
े
हे.आर.चौमी
१
ी. भाकर गोिवं दराव कोते, ी.कै लास गोिवं दराव कोते व ०.२६.०४
सौ.सुिम ा कै लास कोते
०.४९.८८ + पोटखराबा ०.०७
सव नं.१०७/४,१०७/१०,१०७/११,१०७/१४
०.६१.०० + पोटखराबा ०.०६
०.५६.१३ + पोटखराबा ०.०४
२.१०.०५
२
ी.कै लास गोिवं दराव कोते, ी.िनतीन भानुदास औताडे व ०.६०.००
ी.िव ल तुकाराम ग दकर
०.४२.२५
सव नं.१०७/६
१.०२.२५
तावना– ी. भाकर गोिवं दराव कोते, ी.कै लास गोिवं दराव कोते व सौ.सुिम ा कै लास कोते तसेच
ी.कै लास गोिवं दराव कोते, ी.िनतीन भानुदास औताडे व ी.िव ल तुकाराम ग दकर,रा.िशड ,ता.राहाता यां चे
िद.१५/०२/२०१६ रोजीचे अजा वये यांचे मालक ची वरील माणे वणन असलेली जमीन सं थानला कायम
खरे दी देणबे ाबत इकडेस ताव सादर के लेले आहेत. सदरह जमीन सं थानचे साईआ म-१ लगत आहे.
सदरचे एकू ण े २.१०.०५ ही कले टर एन.ए.जमीन व े १.०२.२५ ही येलो झोन मधील जमीन
ी साईबाबा सं थानला थेट प ्दतीने (वाटाघाटीने) िवकत देणबे ाबत ी. भाकर गोिवं दराव कोते व इतर २ तसेच
ी.कै लास गोिवं दराव कोते व इतर दोन यां नी िवषयां िकत अज के लेले आहेत. यात यांनी उपरो त जमीनी देतां ना
यांना सन २०१५ या भूसं पादन काय ा माणे जमीन देणे आहे. तसेच सदर जमीन भू सपं ादन काय ा माणे
सं थानने िवचार के यास अजदार सदर जमीन सं थानला दे यास तयार आहेत,असे बाबत िद.१५/०२/२०१६
रोजी या अजात नमूद के लेले आहे .
सदरचे अज मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेत िवषय नं.२१ व २२ अ वये
सादर कर यात आले असता यावर सिव तर चचा होवून िनणय ं .२८५ व २८६ अ वये खालील माणे िनणय
झालेले आहेत.
“यावर सिव तर चचा होवून तािवत जमीन अजदार शासक य रे डी रे कनर या दरा माणे दे यास तयार
असेल तर याकामी येणा-या एकू ण खचास मा यता िमळणेकामी सं थान वक लामाफत मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये अज दाखल करणेत यावा”,असे ठरले.
यानुसार जमीनमालक यां ना मा.ि सद य सिमतीचा झालेला िनणय िद.०७/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिवणेत आलेला आहे.
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यानुसार जमीनमालक यां नी िद.०९/०७/२०१६ रोजीचे अजा वये उ त जमीनीची िकं मत ित गुं ठा
र कम .२०,००,०००/- (अ री .वीस लाख मा ) माणे अपेि त अस याचे कळिवलेले आहे. तसेच यांना
वाटाघाटीसाठी बोलवावे,अशी िवनं ती के लेली आहे.
उ त जमीन चे मु यांकनाबाबत दु यम िनबं धक ेणी -१ राहाता यां नी यांचेकडील िद.१३/०७/२०१६
रोजीचे प ा वये मौजे िशड ता.राहाता येथील उ त जमीन स.नं.१०७ चा बाजारमु य दर त ता २०१६-१७ या
िवभाग .१/६०अ म ये समािव ट असून सदर िवभागात जमीनीचे ती चौ.मी.दर .९३००/- इतके देणते आलेले
आहेत. या माणे ती आर (१०० चौ.मी.) चे मु यां कन .९,३०,०००/- (अ री .नऊ लाख तीस हजार) इतके
होईल.
तुतचा ताव मा.ि सद य सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ रोजी या सभेत िवचाराथ सादर करणेत
आला होता. यात िवषय नं.१९ िनणय ं .४३२ व िवषय नं.२० िनणय ं .४३३ अ वये खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होवून तािवत जमीन सं थान िमळकती या लगतची अस यामुळे ती िवकत
घेणे सं थानसाठी फायदेशीरच ठरे ल. परं तु सदरह जमीन िवकत घेणेपू व जमीन मालकां शी जमीनी या दराबाबत
चचा क न अं ितम र कम ठरवून घे यात यावी व सदरह खचास मा यता घेणक
े ामी सं थान वक लामाफत मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेबाबतचा ताव मं जरू ीसाठी
सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.” असे ठरले.
सदर या िनणया माणे उपरो त जमीन मालकां ना इकडील िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिवणेत येवनू उ त जमीन ते अं ितम कोण या दरा माणे सं थानला कायम खरे दी दे यास तयार आहेत
याबाबतची िवचारणा कर यात आली.
यास अनु स न यांनी िद.०९/०९/२०१६ रोजीचे अजा वये यांना जमीनीची िकं मत ती गुं ठा र कम
.२०,००,०००/- ( .वीस लाख मा ) माणे अपेि त असलेचे कळिवले असून यात वाटाघाटीनेच सदर जमीन
ते देणेस तयार आहेत. तरी जमीन खरे दी करणेसाठी यांना वाटाघाटी (िनगोिशएशन) करीता बोलवावे,असे बाबत
अजात नमूद के लेले आहे .
िवभागाचा अिभ ाय- सदर जमीन सं थानचे साईआ म-१ लगत आहे. करीता भ तिनवास बां धणे
तथा भ तांकरीता सोयी-सुिवधा उपल ध क न देणसे ाठी सदर जमीन उपयोगी ठरे ल.
तरी मा.ि सद य सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ रोजीचे सभेत झाले या िनणयानु सार जमीन मालक
यां चेशी जमीनीचे दराबाबत चचा क न अं ितम र कम ठरिवणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .६८४ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत िमळकती खरे दी करणेबाबत िद.१४.०७.२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणयास अनु स न यव थापन सिमतीचे स याचे मा.अ य व मा.उपा य यां नी जमीन मालकां शी
चचा क न जमीनीची िकं मत अं तीम करावी, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२८
दरवष माणे सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई
क न िव करणेकामी िसलबं द पाक टे व तां ि क ई- िनिवदा (Technical Bid) पा िनिवदाकार
यां चे िसलबं द दरप के (Commercial Bid) उघडणे , िन म म दर देऊ के ले या िनिवदाकारां ना
कायादेश देणेबाबत.
तावी साईबाबां चया
् िशकवणूक चा चार सार कर या या उ ेशाने दरवष ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड चे वतीने ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका छपाई क न िकफायतिशर
िकं मतीला िव के या जातात.
मा. यव थापन सिमती ठरावः- दरवष माणे याही वष ी साई दैनं िदनी / िदनदिशका व ी
साईबाबा िडल स िदनदिशका सन २०१७ ची छपाई क न घेणक
े ामी िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे पये. ४,८६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली तसेच सं बं धीत िवभागाने
तािवत काशने ी पु यितथी उ सवाम ये िव साठी उपल ध होतील या टीने कायवाही करावी, असा
िनणय मा. यव थापन सिमती सभा िद. १६.०८.२०१६ रोजी िनणय . ५७४ नु सार झालेला आहे.
तावः- सन २०१६ चे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका तसेच ी साईबाबा िडल स िदनदिशका
छपाईकामी मा. यव थापन सिमती या मा यतेनु सार वृ प ात व सं थान संकेत थळावर ई-िनिवदा सुचना िस द
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०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

जयं त ि टरी, मुं बई
िनट ि ं टस,
अहमदनगर
मिनपल टे नालॉजी,
मिनपल कनाटक
अदीनाथ ि ं ट, मुं बई
ि ट लस ा. िल.,
मुं बई
सॅप ि ं ट सो युशन
ा.िल, मुं बई
टॅको हीजन ा.िल.,
मुं बई
चेरी
ऑफसेट,
सोलापू र

३,२५,००० २०,००० नग
नग
१५.९०
२३४.००
ई-िनिवदेमधील मु ळ दर ती नग .
७२.००
२०.७०
४५०.००

ी साईबाबा ीडी डे क कॅ लडस२०१७

ी साईबाबा ीडी वॉल कॅ लडस२०१७

मागील छपाई दर .

२,५०,०००
नग
६६.१५

ी साईबाबा मॅटपॅट वॉल
कॅ लडस-२०१७

छपाई सं या

ी साईबाबा िडल स वॉल
कॅ लडस- २०१७

िनिवदाकारां चे नाव

ी साईबाबा िदनदिशका-२०१७
(आकार१९ "x२९")

अं.नं.

ी साई दैनिं दनी-२०१७

क न िद.०६.०९.२०१६ ते िद. १३.०९.२०१६ पयत ई-िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. िसलबं द पाक टे
िद.१४.०९.२०१६ अखेर मुं बई व िशड कायालयाकडे जमा झालेली आहे.
मा.उपसिमती िद. १६.०९२०१६ रोजी या सभेम ये १० ा त ई-िनिवदेतील िसलबंद पाक टे व िलफाफा
.०१ तां ि क बीड (Technical Bid) उघडू न कागदप े व दैनिं दनी, िदनदिशका नमू ने िनिवदेतील अटी/शत नसार
अस याची तपासणी क न पा / अपा पधक िनिवदाकारां चा त ता खालील माणे सादर के लेला आहे.
िनिवदाकारां चे नावे
पा / अपा
अं.नं.
०१
अदीनाथ ि ं ट, मुं बई
पा
०२
िनट ि ं टस,अहमदनगर
पा
०३
िवकास ि िटंग कॅ रीअस ा.िल., नािशक
अपा
०४
चेरी ऑफसेट, सोलापूर
पा
०५
सकाळ पेपस ा. िल., को हापू र
अपा
०६
ि ट लस ा. िल , मुं बई
पा
०७
टॅको हीजन ा. िल. मुं बई
पा
०८
जयं त ि टरी, मुं बई
पा
०९
सॅप ि ं ट सो युशन ा.िल, मुं बई
पा
१०
मिनपल टे नालॉजी, मिनपल कनाटक
पा
िवभागाची मागणीः- तािवत ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका ी पु यितथी उ सवाम ये िव साठी
उपल ध होतील या टीने कायवाहीकामी तां ि क ई िनिवदेतील पा िनिवदाकार यां चे दरप के उघडणे व दैनं िदनी
व िदनदिशका छपाईकामी कायादेश देणे आहे.
ा त ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क बीडमधील ०८ पा िनिवदाकारां चे िसलबं द दरप के
(Commercial Bid) आजचे यव थापन सिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.

७००० नग

४००० नग

१५००० नग

२९३.००

२७३.७०

२३८.०५

५५०.००

५५०.००

४५०.००

००.००

००.००

००.००

६३.००

१५.८५

००.००

६९.४६

१८.६५

११००.००

८६.४५

१८.६८

००.००

००.००

००.००

००.००

७२.००

२०.००

००.००

००.००

००.००

००.००

६६.५०

१८.००

२७५.००

३५०.००

२२५.००

४००.००

६८.५०

१४.८३

२२३.००

२७३.००

३२७.००

२०६.००

६२.६२

१४.४०

२५६.००

३०१.००

३८५.००

२२८.००
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िनणय .६८५

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७ ची ी साई दैनं िदनी/ िदनदिशका व ी साईबाबा िडल स
िदनदिशका छपाई क न घेणेकामी उपरो तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन तनम
दर ि वकारणेत येऊन, संबं धीतां ना ता काळ छपाईचा कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२९
सम वय अिधकारी नेमणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे वतीने साईबाबां चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना िविवध
सेवा-सुिवधा पुरिवणेत येतात. िदवसिदवस िशड येणा-या भ तांची ल णीय वाढ तसेच सन २०१८ म ये
साईबाबां चे समाधीला १०० वष पु ण होत अस याने भ तां या सेवा-सुिवधेसाठी िविवध क प काया वीत
करणेकामी शासक य/ िनमशासक य सेवेतील कामाचा अनुभव व शै िणक पा ता धारण के ले या उमेदवाराची
थेट मुलाखती ारे (Walk in Interview) .५०,०००/- इत या एकि त मानधनावर सम वय अिधकारी हणून
नेमणूक करणेचा ताव मा. यव थापन सिमती िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता.
यावर सिमतीने िनणय .६३६ खालील माणे घेतलेला आहे.
सम वय अिधकारी या पदासाठी शासक य/िनमशासक य सेवेतील कामाचा अनुभव व शै िणक पा ता
धारण के ले या उमेदवाराची थेट मुलाखती ारे (Walk in Interview) नेमणूक करणेकामी शासक य दराने
वतमानप ात जािहरात देणसे व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनु स न जनसंपक कायालयामाफत शासक य दराने
वृ प ाम ये तसेच सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.१३/०९/२०१६ रोजी जाहीरात िस द क न सम वय
अिधकारी या पदाचे भरतीबाबत िद.१९/०९/२०१६ रोजी सकाळी १० वाजता थेट मुलाखती ारे उमेदवाराची
िनवड करणेत येणार अस याचे कळिवणेत आले होते.
यास अनुस न िद.१९/०९/२०१६ रोजी िविवध े ातील शै िणक पा ता व अनुभव धारण के लेले ५५
उमेदवार मु लाखतीसाठी उपि थत होते. यां या शै िणक व अनुभव माणप ा या ती सं थान द तरी जमा क न
उपि थत उमेदवारां या मा. यव थापन सिमतीचे समोर मु लाखती घे यात आले या आहेत, अशी व तुि थती आहे.
वरील माणे मु लाखती घेणेची कायवाही पुण झालेली असू न सम वय अिधकारी हणू न यो य उमेदवाराची
िनवड करणेस तसेच यांना ावयाचे मािसक एकि त मानधन व इतर सेवा-सु िवधा या िवषयावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .६८६ यावर सिव तर चचा होऊन, आजचे सभेत सम वय अिधकारी या पदासाठी उपि थत असले या
उमेदवारां या मु लाखती घे यात आ या. सदरह उमेदवारां पैक , डॉ.सं जय िव ल प ीवार, नवी मुं बई
यां चा रा य शासन व महानगरपािलका सेवेतील ३१ वषाचा दीघ अनु भव तसेच सावजिनक णालय
व आरो य से वा/ प रवहन सेवा/ शहराचे घनकचरा यव थापन/ नागरी पायाभू त व मु लभू त सु िवधा व
यां चे िनयोजन या सेवेतील यां ची कामिगरी पहाता, डॉ.सं जय िव ल प ीवार, नवी मुं बई यां ची िद.०१
ऑ टोबर, २०१६ पासू न सं थानचे सम वय अिधकारी हणू न ता पु र या व पात नेमणू क करणेत
यावी.
डॉ.सं जय िव ल प ीवार, नवी मुं बई यां ना ती माह .५०,०००/- एकि त मानधनासह
शासक य िनयमा माणे वासखच दे यात यावा. तसेच िशड येथे िनवास, भोजन, दशन/ आरती व
वाहन यव था मोफत उपल ध क न दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३०
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .६८७ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यात आ या.
(१) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम- २००४ मधील कलम ११ (२) नु सार यव थापन
सिमती सभेसाठी आठ सद यां ची गणपुत असावी, अशी तरतूद असून िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां चेकडील िद.२८.०७.२०१६ रोजीचे अिधसुचनेनु सार अ य , उपा य व १० सद यां ची यव थापन सिमती
अि त वात आणलेली आहे. काही अप रहाय कारणा तव सभेसाठी सव सद यां ना उपि थत रहाणे श य होत
नाही व यामु ळे सभेची गणपुत पु ण होत नाही. याक रता अिधिनयम- २००४ म ये दु ती करणेबाबत.
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तसेच ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम- २००४ मधील कलम १४ पोटकलम
(२) (ख) अ वये मा.कायकारी अिधकारी यां ना .२५,०००/- मा पयतचे खचाचे अिधकार िदलेले आहेत. स या
ी साईबाबा सं थानचा वाढता कारभार पहाता, मा.कायकारी अिधकारी यां ना .१,००,०००/- मा पयत खचाचे
अिधकार िमळावेत, यासाठीही अिधिनयम- २००४ म ये दु ती करणेबाबतचा ताव िवधी व याय िवभाग ,
महारा शासन यां चेकडे सादर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाकरीता िनधी कसा उभारता येईल, याबाबतचा सवािगन िवचार क न
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) सं थानमाफत साईभ ां ना िव कर यात येत असले या लाडू सादाचा खराब वास येत असलेमळु े
यासाठी वापर यात येत असले या गावरान तुपा या दजाबाबत शं का उपि थत के ली, यामु ळे स या सं थानला
ा होणा या गावरान तुपाचे नमु ने वेगवेगळया ३-४ योगशाळे म ये तपासणीसाठी पाठिवणेत यावे. तसेच
सं थानसाठी िकराणा माल/ इतर सािह य या अिधकृ त पुरवठाधारकां कडू न खरे दी कर यत येत,े ते पुरवठाधारक
अिधकृ त आहेत का, याची पडताळणी करणेत यावी व चहा, कॉफ या कारचे आयटेम खरे दी करणेसाठी
उ पादक कं प यांना िवचारणा कर यात यावी.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) सिमतीचे उपा य ी.चं शेखर कदम तसेच सिमती सद य सव ी भाऊसाहेब वाकचौरे व सिचन तां बे यां चे
द ता पथक तयार करणेत आले. या पथकाने सं थान या वेगवेगळया िठकाणी अचानक भेटी देऊन, तेथील
कामकाजाची तपासणी करावी. तसेच या पथकास या िठकाणी आव यकता वाट यास ता काळ कारवाई
कर याचे अिधकार दान करणेत आले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) सं थान णालयां म ये डायलेसीसची सुिवधा मोफत कर यात यावी. तसेच साथी या रोगाचे कालावधीम ये
इतर णांना ादुभाव होऊ नये , याकरीता सं थान णालयां ये साथी या णां साठी वेगळा क तयार करणेत
यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीम ये साईभ ां साठी सोयी-सुिवधा करणेसाठी जमीन ची
आव यकता असून जे लोक सं थानला िवकत जमीन देणसे तयार असतील, यां ची यादी बनिवणेत यावी व
महसुल खा या या अिधका यां सह सदरह जमीन मालकां ना अं तीम चचसाठी थािनक उपसिमती सभेम ये
िनमं ीत करणेत यावे.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७) ी साईबाबा सं थानमाफत ायोिगक त वावर ५०० घरे असलेले ामीण/ दुगम भागातील एक गाव द क
घे यात येऊन, याचा िवकास करावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(८) सं थान अिधकारी/ कमचा यां ना संगणक य िश ण देणेसाठी नामािकत एज सीची नेमणूक करणेसाठीचा
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग/ .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(९) सं थानम ये जवळपास १६ वषाहन अिधक काळ कं ाटी प दतीने, कं ाटी कमचारी कायरत असून यां ना
महारा शासनाचे िकमान वेतन दरा माणे वेतन अदा करणेत येत आहे. स या या वाढ या महागाईचा िवचार
करता, सहानुभतू ी या ीकोनातून कं ाटी कमचा यां चे वेतन वाढिवणेबाबत तौलािनक ताव सभेसमोर सादर
करणेत यावा.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१०) ी साईबाबा समाधी शता दी या पा भुमीवर िद.०४ िडसबर, २०१६ रोजी िशड येथे लोबल साई स मीट
भरिवणेत यावे, यासाठी जगभरातील साई मंिदरां चे ितिनध ना बोलिवणेत यावे.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी/ मािहती तं ान िवभाग मुख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(११) सं थानमधील िबं द ुनामावली, सेवा वेश िनयम इ. आ थापनािवषयक व इतर तावां बाबत मं ालयीन
पातळीवर तसेच िविवध व र शासक य कायालयाम ये, या अडचणी येतील, या सोडिवणेसदं भात तसेच
सदरह ताव तातडीने मं जरु होणेसदं भात यव थापन सिमतीचे सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां चे
वेळोवेळी आव यकतेनु सार मागदशन व सहकाय घे यात यावे.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ .अिध क, मागासवग क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .६३८ ते ६८७ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर यव थापन सिमतीची पुढील सभा िद.०९.१०.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता िशड
कायालयात होईल, असे मा.अ य महोदय यां नी जाहीर के ले व सायं काळी ०७.०० वाजता सभा समा तीची
घोषणा कर यात आली.

वा रत/-

वा रत/-

(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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