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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०१/ २०१७
िदनां क २५.०२.२०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड
वेळ- सकाळी १०.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शिनवार िदनां क २५.०२.२०१७ रोजी सकाळी १०.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४/ ५९३२/ २०१७, िदनां क १६ फे वु ारी, २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा
शिनवार िदनां क २५.०२.२०१७ रोजी सकाळी १०.०० 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
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०५. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०६. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
०७. मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
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.डॉ.राज राजाबाली िसंग - सद य व
मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे- सद य यां नी दुर वनी दारे कळिवले आहे.
मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.२५.०२.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाही. हया संदभात
िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी देव फडणवीस यां याशी चचा के ली
होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. परं तु याबाबत अजूनपयत
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामुळे खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही. याची कृ पया न द
यावी.
मा.डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं द-े सद या यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.२५.०२.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स मी हजर राहणार नाही. हया संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल
देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी देव फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व मा.मु यमं यां नी
िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. परं तु याबाबत अजूनपयत कोणतीही कायवाही झालेली
नस यामुळे खेद वाटत आहे. यामुळे या बैठक स उपि थत राह यास मला वार य नाही. याची कृ पया न द यावी.
तसेच मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन
सिमती या िद.२५.०२.२०१७ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. या
संदभात िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी देव फडणवीस यां याशी चचा
के ली होती व मा.मु यमं यां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. मा मु यमं यां नी वचनपुत
के ली नाही. मा.िशवसेना प मुख ी.उ वदजी ठाकरे यां ना िदलेला श द पाळत नस याने आ हाला बैठक स हजर राह यास वार य
नाही. याची कृ पया न द यावी, असे कळिवले होते. याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क २२.१२.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .०१
िदनां क २२.१२.२०१६ 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 त वाचून कायम कर यात
आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क २८.१२.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .०२
िदनां क २८.१२.२०१६ 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.
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०१

सं थानम ये सेवेकरी हणू न नेम यात येणा या सेवेक यां ना कु ता (नेह शट), पायजमा तसेच टोपी
रे डीमट खरे दी करणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६ व ३१.०८.२०१६ चे सभेत सं थानम ये सेवेकरी हणू न नेम यात येणा-या
सेवेक-यां ना सफे त नेह शट, कु ता तसेच टोपी अशा कारचे दोन गणवेश देणेबाबत िनणय झालेला आहे.
सेवेक-यां ना कु ता, पायजमा, टोपी खरे दी करणेकामी रं गाची शेड िनि त करावी लागेल, शेड िनि त
झा यानं तर दुकानदारां कडू न दुर वनी दारे दरप के मागवून एक वषासाठी रे डीमे ड कु ता, पायजमा, टोपी खरे दी
करता येईल. सेवेक-यां ची न द यापुढेही होत राहणार अस याने यानुसार वषभरात सेवेक -यां साठी िनि त
झाले या दराने कपडे खरे दी करता येईल.
स या ७० सेवेक-यां ची कामगार िवभागात न द झालेली आहे. परं तु कपडे खरे दी करणे, दरप क मागिवणे
अशा कामासाठी वेळ जाणार अस याने तोपयत सेवेक-यां ची सं या वाढणार अस याने अं दाजे १०० सेवेक-यां चे
कु ता, पायजमा, टोपी खरे दी करता येईल. िनतीन गारमट, येवला यां चेशी दु र वनीव न कु ता, पायजमा, टोपीचे
दराबाबत चौकशी के ली असता यांनी कु ता+पायजमा ३८७ ती दर व टोपीचा ती दर १९.५० पैसे असा सां िगतला
आहे. सेवेक-यां ना दोन गणवेश देणे अस याने सदर गणवेशासाठी .८१,३००/- इतका खच अपेि त आहे.
तरी सेवेक-यांना कु ता (नेह शट), पायजमा, टोपी रे डीमेड कपड् यां चा रं ग िनि त होणेस व रं ग
िनि तीनं तर दुर वनी दारे दरप के मागिवणेस व गणवेश खरे दी करणेकामी येणा-या अं दाजे .८१,३००/- अ री
पये (ऐ याएशी हजार तीनशे) मा चे खचास मा यतेसाठी सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानम ये िवनामु य सेवा देणा या सेवेक यां ना, यां या
सेवे या कालावधीसाठी गणवेश हणू न भग या रं गाचा कु ता (नेह शट), पां ढ या रं गाचा पायजमा व
टोपी सं थानचे नावासह दे यात यावी, तसेच सदरह रे डीमेड गणवेश खरे दी करणेसाठी िवहीत प दतीने
दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या सव समावे शक खचास मा यता दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ वाचू न कायम करत असताना अशी चचा झाली क , सं थानम ये
सेवेक यां ऐवजी साईसेवक योजना राबिवणे तािवत अस यामु ळे उपरो िवषय तू त थिगत ठे वणेत
यावा.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
इंि लश िमडीयम कु ल सं गणकाकरीता U.P.S. खरे दीकामी ा दरप के उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४) िद. १७
ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला अिधिनयमामधील
१७ (२ ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास साहा य करील, तसेच
िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक– उपरो त सं दभ य मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
.१०३ अ वये ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लमधील संगणकाकरीता तवात नमूद के ले माणे १० नग
यु.पी.एस. िवहीत प तीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे . २,७०,०००/- (अ री
पये दोन लाख स तरहजार) मा चे खचास मा यता दे यात आली मा त पुव सदरह यु.पी.एस. शासना या दर
करारावर आहेत का, ते पहावे असे ठरले.
सदरचे दराबाबत महारा शासनाचे संकेत थळावर यु.पी.एस. चे दराबाबत कोणतीही मािहती उपल ध
झालेली नाही. क शासना या वािण य व औ ोिगक िवभागाचे सं केत थळावर (dgsnd.gov.in) यु.पी.एस.
रे ट कॉ ॅ ट बाबत मािहती उपल ध आहे तथािप सं थानला आव यक असलेले APC कं पनीचे दर आढळलेले
नाहीत यामुळे APC कं पनीची यु.पी.एस. साठी िनिवदा राबिव यात आलेली आहे. याम ये खालील िनिवदा
धारकां नी सहभाग घेतला आहे.
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लमधील संगणकाकरीता यु .पी.एस. खरे दीकामी मािहती तं ान
िवभागामाफत िद. २० स टबर २०१५ ते िद. ३० स टबर २०१५ अखेर सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस
क न टडर मागिव यात आलेले होते. मुदतीअं ती एकच टडर ा त झा याने पुन च िद.०३.१०.२०१६ रोजीचे
मं जरू िटपणीने सं थानचे वेबसाईटवर िद. ०३.१०.२०१६ ते िद. १३.१०.२०१६ अखेर जािहरात िस कर यात
आली. यास अनुस न मुदतीअं ती ०३ दरप कां ची बं द पािकटे ा त झालेली आहे. यांचा तपिशल
खालील माणे –
अ.नं. कोटेशन धारकां चे नां व
आवक नं बर/िदनां क
पािकट
१.
आर.एस.पी. पॉवर सो युशन, खारघर, मुं बई ११७३१/२९.०९.२०१६ बं द पािकट
२.
महािवर सेस पॉवर ा. िल. , नवी मुं बई
११८९७/०१.१०.२०१६ बं द पािकट
३.
न ता पॉवर िस टम, गु वार पेठ , पुणे
१२१०१/०४.१०.२०१६ बं द पािकट
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ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाकडील संगणकाकरीता यु .पी.एस. खरे दीकामी
उपरो माणे ा त झालेली ०३ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटेशन धारकां चे नां व
दरप कामधील मुळ दर .
१.
आर.एस.पी. पॉवर सो युशन, खारघर, मुं बई
२,१८,३४९/२.
महािवर सेस पॉवर ा. िल. , नवी मुं बई
२,५१,८४२/३.
न ता पॉवर िस टम, गु वार पेठ , पुणे
१,९६,४१५/यावर सिव तर चचा होऊन, िविवध िवभागां कडू न यु.पी.एस. खरे दीकामी वारं वार ताव
सभेसमोर येत आहेत. याकरीता सं थानमधील सव िवभागां ची मागणी घे यात येऊन, एकि त
यु.पी.एस. खरे दीबाबतचा ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.(कायवाही- . ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल/ मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
हाडवेअर/ किटग/ इले ीक/ ायड ग/ वे ड ग सािह य पाट- A चे Commercial Bid उघडणेबाबत.
सन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व
रा यपालां नी तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनमय १७ (२ ढ) म ये “सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील.”
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०४/२०१६ चे सभेतील
िनणय .२२७.
ा तािवक:- ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं थे तील िश णा याकरीता ा यि कासाठी
आव यक असलेले हाडवेअर/किटं ग/इले क/ ायड ग/वे ड ग सािह य पाट-A खरे दी करणेकामी वरील सं दभ
.१ अ वये मा. यव थापन सिमतीची मा यता आहे. यानुसार संदभ .२ चे िटपणीने िनिवदाधारकां कडु न ईटडर ारे िद.१०/१०/२०१६ ते १७/१०/२०१६ या कालावधीत महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर
ऑनलाईन िनिवदां ची मागणी करणेत आलेली आहे. यानुसार िद. १७/१०/२०१६ रोजी सायं काळी ५.३० वा.
हाडवेअर/ किटं ग/ इले क/ ायड ग/ वे ड ग सािह य पाट-A करीता ०३ िनिवदा ा त झा याचा ईडीपी
िवभागाने ई-िनिवदा website ारे ा त अहवाल िदला होता. यानु सार मुदतीअं ती ई-िनिवदेतील Technical
Bid िद.२५/१०/२०१६रोजी दु.३.०० वा.मा.खरे दी सिमती या सद या सम ा त खालील िनिवदाधारकां ची
Technical Bid िसलबं द पािकटे उघड यात आली होती.
१.मे.युिनयन ेिडं ग, नािशक
पाट-A
२.मे.ि वक स लायस, नािशक
पाट-A
३.मे.के .पनिकट अॅ ड कं . मुं बई
पाट-A
वरील तीन िनिवदाधारकां चे Technical Bid हे खरे दी सिमतीने ाहय (Accepted) धरलेले आहेत.
मागणी:- िश णा याकरीता ा यि कासाठी आव यक असलेले हाडवेअर/ किटं ग/ इले क/
ायड ग/ वे ड ग सािह य पाट-A चे Commercial Bid हे मा. थािनक उपसिमतीचे सम उघडणे आव यक
आहेत.
अनु मान:- वरील माणे कायवाही करता येईल.
िश णा या या ा यि कासाठी आव यक असलेले हाडवेअर/ किटं ग/ इले क/ ायड ग/ वे ड ग
सािह य पाट-A खरे दीकामी ा झाले या ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
Sr. no.
1.00
2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00

Description
M.S.Flat 50x10mm
65x12mm
65x10mm
75x10mm
75x20mm
100 x 12 mm
100x20mm
M.S.Round Bar 25mm
30 mm
35mm
40mm

QUICK
SUPPLIERS
46.00
46.00
46.00
46.00
48.00
46.00
48.00
52.00
52.00
52.00
52.00
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K. Pankit and
Union Trading
Company
Rate per nos. in Rs.
42.85
50.00
Nill
42.85
42.85
50.00
42.85
50.00
Nill
48.00
Nill
42.85
48.00
52.00
45.50
64.00
Nill
45.50
Nill
45.50
45.50
63.00

4

12.00
13.00
14.00
15.00
16.00

17.00

18.00
19.00

20.00
21.00
22.00
23.00
24.00
25.00
26.00
27.00
28.00
29.00
30.00

31.00

32.00
33.00

34.00

35.00

36.00
37.00
38.00
39.00
40.00
41.00

50mm
60 mm
M.S. pipe Dia 50 x 3 mm thick
M.S. sheet 2 mm thick
H.C.S. Hacksaw blade
12x1/2x0.025" 18 TPI J.K.
make
H.S.S. Hacksaw blade
12x1/2x0.025" 18 TPI J.K.
make
Centre drill BS-4
Machine Hack Saw Blade 10
TPI HSS450x32x1.6mm
(18"x1.1/4"x0.062")
Chuck Key Square 11x12mm
M.S.Electrode 3.20 mm dia
Addvin make
Wire Brush for Welder
Screen Glass Coloured
Screen Glass white
Gas Welding Goggle
Safety Goggle
Hand gloves
Washing soap 125 Grams.
Wooden File Handle 4", 5"
Surface Grinding Wheel
Straight carborundum / Norton
make 180x13x31.75,
38A60K5VBE
Surface Grinding Wheel
Straight carborundum / Norton
make 180x13x31.75,
39G60L5VK
Cut Off Wheel Dia
180x1.6x31.75mm A60
Oil stone assorted (10mm
square,dia 10mm & 10mm side
traingular
Oil stone assorted (10mm
square,dia 10mm & 10mm side
traingular
Internal Grinding Wheel Dia
25x25x12.7 (White Alluminium
Oxide)
Abrasize Stick Dresser 37C
25x25x150mm
Hight Speed Steel Cutting Tool
400 S Miranda make
3/8" x 3/8" x 6"
1/2" x 1/2" x 6"
1/4" x 1/4" x6"
Inserts CNMG-120412-PM4025

52.00
52.00
72.00
72.00

63.00
63.00
Nill
Nill

59.00
59.00
64.00
62.50

7.50

38.80

6.10

45.00

38.80

34.10

352.00

184.00

165.00

772.00

568.00

575.00

288.00

459.00

550.00

1144.00

1588.00

260.00

37.00
30.00
5.00
40.00
30.00
21.00
25.00
16.00

Nill
25.00
12.00
Nill
Nill
Nill
Nill
41.00

300.00
30.00
10.00
320.00
202.00
279.00
5.95
12.00

442.00

440.00

401.00

643.00

648.00

563.00

130.00

93.00

139.00

158.00

200.00

127.00

158.00

225.00

139.00

72.00

59.00

96.00

130.00

185.00

125.00

---

---

---

1013.00
1596.00
681.00

818.00
1198.00
548.00

790.00
1245.00
530.00

253.00

900.00

Nill
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42.00 Inserts CCMT-09T 304-UF4015
43.00 Parting tool blade H.S.S. 3 & 4
mm Miranda Make
44.00 Aluminium Wire 1.5
sq.mm.250V.grade
45.00 Copper Wire 1.5
sq.mm.250V.grade
46.00 Bare Copper Wire 8 SWG
47.00 PVC Insulated Copper cable
7/1.25mm , 250V.
48.00 PVC Insulated Copper cable
3/0.914 mm , 250V.
49.00 PVC Insulatin Tape 3/4"
Steelgrip

253.00

728.00

Nill

894.00

Nill

672.00

1144.00

Nill

Nill

1144.00

Nill

Nill

607.00

888.00

570.00

1494.00

Nill

Nill

687.00

Nill

Nill

12.00

45.00

11.00

यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेमधील िश णा या या
ा यि कासाठी आव यक असलेले हाडवेअर/ किटं ग/ इले ीक/ ायड ग/ वे ड ग सािह य पाट-A
खरे दीकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच या सािह यां साठी दर ा झालेले नाहीत
अथवा तीन पे ा कमी कोटे शनधारकानी दर िदलेले आहेत, अशी सािह य खरे दी करणेकामी फेर
कोटे शन मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ं थालयीन सेवा पु रिवणेकामी रिज र व ं थालय सद य काड छपाई करणेकामी कोटे शन
उघडणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतू द– . 17 (1) व 17 (2) (ढ) म ये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकं वा तसे सहा य करील तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन
करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव .– नवीन
ा तािवक:- ी साईबाबा किन महािव ालया या ं थालया ारे इ. ११ वी व १२वी या
िव ा यासाठी तसेच िश कां साठी दैनं िदन वाचनास पु तके व अवां तर वाचनसािह य उपल ध क न िदले जाते.
सदर वाचनसािह य व िमक पु तकां या न दी करणेकामी व वाचनसािह य देवघेवी क रता िविवध छापील
न दवही, ं थदाखल वही आव यक आहे. तसेच िव ा याक रता छापील ं थालय सद य ओळखप तयार क न
घेणे अपेि त आहे याचा तपशील खालील माणे आहे.
Sr.
Requisite
Specifications
No. of
Approx.r Total Amt
No.
Material
Material
ate
1
Book
Full sector1/4,Ledger 80gsm,letter/
7 nos.
300 rs 2100=00
Issuing
canvas/ printing
per reg
400pp
Register for
student
2
Accession
Full sector1/4,Ledger 80gsm,letter/
7 nos.
250 rs 1750=00
Register
canvas printing
per reg
400pp
3
Library
Inside 22kg Coil,1colour print
7000 nos. 1.50 rs 11500=00
Membership
per pice
card
(Printed)
4
PVC Cover L-Type 4’’*7”
7000 nos. 1.50 rs 11500=00
per pice
Total
Amount 21850=00
मागणी– ी साईबाबा किन महािव ालयाचे ं थालयाक रता वरील ा तािवक म ये नमूद के ले
माणे ं थालयीन सेवा पुरिवणेकामी आव यक रिज टर व ं थालय सद य काड छपाई करणे कामी इकडील जा.
न. एसएसएस/ वशी-किन / 336/ 2016 िद.26/09/2016 नु सार ८ पु रवठाधारकाना कोटेशन मागणी प े पाठवून
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यासाठी िद.११/१०/२०१६ अखेर मुदत दे यात आली होती. यानु सार मुदतीत एकच कोटेशन ा झा याने
िद.१९/१०/२०१६ चे मं जरू तावाने िद.२२/१०/२०१६ अखेर मुदतवाढ देणते आली होती. यानुसार
खालील माणे ३ कोटे शन ा झाली आहेत.
अ.न.
पुरवठाधारकाचे नाव
आवक नं बर
शेरा
१
ल मी ि ं टस, को हर भगवती ता.राहाता
१२६४६-१०/१०/२०१६
बं द पाक ट
२
वि तक ि ं टस, राहाता
१३४२२-२०/१०/२०१६
बं द पाक ट
३
स ु ि ं टस,राहाता
१३४२३-२०/१०/२०१६
बं द पाक ट
उपरो ा ३ कोटेशन मा.खरे दी उपसिमती या सभेत सम उघडू न, याचा तुलना मक त ा तयार
क न, यातील यूनतम दरधारकास छपाईचा पुरवठा आदेश देणे आहे .
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान– कोटेशन उघड याचा िवषय आहे.
ं थालय रिज टर व ं थालय सद य काड छपाई करणेकामी उपरो माणे ा झालेली ३ कोटेश स
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं.

तपशील

ल मी ि ं टस,
को हर भगवती
ता.राहाता

वि तक
ि ं टस, राहाता

सदगु ि ं टस,
राहाता

मुळ दर ती नग .
१

२

३

४

Book Issuing Register for
Student- Full sector ¼, Ledger
80 gsm, Letter/ Canvas Printing
Pages-400 pp (07 Nos)
Accession Register - Full sector
¼, Ledger 80 gsm, Letter/
Canvas Printing
Pages-400 pp (07 Nos)
Library Membership Card
Printing- Inside 22 kg Coil, One
Colour printing
(7000 Nos)
PVC Cover- L- Type 4”x 7”
(7000 Nos)

२८०/-

२९५/-

२९०/-

२८०/-

२९५/-

२९०/-

०.४०

०.६०

०.७०

२.३५

२.९०

३/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ं थालयीन सेवा पु रिवणेकामी रिज र व ं थालय सद य काड
छपाई करणेकामी ल मी ि ं टस, को हर भगवती ता.राहाता यांचे उपरो तु लना मक त यामधील ती
नग िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना छपाईचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- . ाचाय, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
इ.११ वी व १२ वी कला, वािण य व िव ान शाखे या प र ेसाठी उ रपि का पु रवणी छपाईचे
कोटे शन उघडणेबाबत.
सं दभ- शासन िनणय .भां खस- २०१४/ . .८२/ भाग-III/ उ ोग-४, मं ालय, मुं बई-३२ िद.
३०/१०/२०१५
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- .१७(१) व १७ (२) (ध) म ये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकवा तसे कर यास सहा य करील. तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव ः- मा. यव थापन सिमती िद. ०९/१०/२०१६ चे सभेतील िनणय .
६८९ (०९)
ा तिवकः- या महािव ालयात सन २०१६-१७ म ये कला शाखे या येक ३ तुकडया असून
याम ये एकू ण २१३ िव ाथ , इ.११ वी वािण य शाखे या येक ३ तुकडया असून याम ये एकू ण २१६
िव ाथ , इ.११ वी िव ान शाखे या येक ४ असून याम ये २७९ िव ाथ , इ.१२ वी कला शाखे या येक
३ तुकडया असून या म ये २०७ िव ाथ , इ. १२ वािण य शाखे या येक ३ तुकडया असून या म ये २०१
िव ाथ तसेच इ. १२ वी िव ान शाखे या येक ४ तुकडया असून या म ये २३८ िव ाथ असे एकू ण १३५४
िव ाथ (िशड आिण प रसरातील) िव ाथ िश ण घेत आहे .या वगातील िवदया याना सन २०१६-१७ या
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शै िणक वषात चाचणी व वािषक परी ेसाठी िवदया याना घे यात येणा-या परी ासाठी उ तरपि का पुरवणी
छपाईकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून छपाई करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे . २०,०००/- (अ री
पये – वीस दहा हजार) मा खच अपेि त खचास मा यता िमळालेली आहे.
मागणीः- मा. यव थापन सिमती िद.९/१०/२०१६ चे सभेतील िनणय . ६८९(०९ ) नु सार शै िणक
संकुलातील िव ा यासाठी एकि त उ तरपि का पुरवणी छपाई कर याचा ताव सादर कर याचे ठरले आहे.
परं तु किन ठ महािव ालयाकडील तातडीची गरज हणून खालील माणे ता पुरती उ तरपि का पुरवणी छपाई
क न घेणे आव यक होते.
अ.नं.
छपाई तपिशल
०१ उ तर पि का (पुरवणी) २ पानी
०२ उ तर पि का (पुरवणी) ४ पानी

छपाई सं या
२०,०००
१०,०००

अं दाजे दर ती
र कम
००.५०
१०,०००.००
१.००
१०,०००.००
एकू ण पये- २०,०००.००
वरील उ तरपि कां ची छपाई करणेकामी जा.नं.एसएसएस/ वशी/ किन ठ/ ३९९५/ २०१६ िद.
३१/१०/२०१६ अ वये ८ कोटेशन धारकां ना िद.०९/११/२०१६ अखेर मुदत दे यात आली होती. यानु सार
खालील माणे कोटे शन ा त झाली आहेत.
अ.नं.
ेसधारकां चे नां व
आवक नं बर/तारीख
शेरा
०१
ी साई साद ि ं टस, कोपरगां व
१४४३५/०२/११/२०१६
बं द पािकट
०२ आिशवाद ि ं टस, कोपरगां व
१४४३७/०२/११/२०१६
बं द पािकट
०३ चं कां त ि ं ट ग ेस, कोपरगां व
१४४३८/०२/११/२०१६
बं द पािकट
उपरो त ा त ३ कोटेशन मा. थािनक उपसिमतीचे सभेत उघडू न, याचा तुलना मक त ता तयार
क न, तुलना मक त यातील यूनतम दर धारकां स छपाईकामाचा आदेश देणे आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार अनु मानः- उ तरपि का पु रवणी छपाई कोटे शन उघडणेचा
िवषय आहे.
उ तरपि का पुरवणी छपाईकामी उपरो माणे ा झालेली ३ कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
ी साई साद
आिशवाद ि ं टस,
चं कां त ि ं ट ग
ि ं टस, कोपरगां व
कोपरगां व
ेस,कोपरगां व
मुळ दर ती नग .
१
उ तर पि का (पुरवणी) २ पानी
०.४५
०.५७
०.५५
२०,००० नग
२
उ तर पि का (पुरवणी) ४ पानी
०.९०
१.१०
१.०५
१०,००० नग
यावर सिव तर चचा होऊन, इ.११ वी व १२ वी कला, वािण य व िव ान शाखे या
प र ेसाठी उ रपि का पु रवणी छपाईकामी ी साई साद ि ं टस, कोपरगां व यां चे उपरो तु लना मक
त यामधील ती नग िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना छपाईचा कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- . ाचाय, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
सन- २०१७ साठीचे ी साईिलला ैमािसक अं क मराठी व िहं दी-इं जी छपाई करणेकामी िसलबं द
पाक टे व ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क (Technical Bid) उघडणे व ा पधक
िनिवदाकारां चा त ा तयार करणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नुसार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत.
कलम नं.१७ (२) ठ म ये खालील कारे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
ी साईबाबां या िशकवणू क चा चार- सार कर या या उ श
े ाने सन-१९२३ पासू न ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साईलीला दैमािसक अं क छपाई क न वगणीदारां ना पाठिवले जातात.
तािवकः- ी साईलीला अं कात साईबाबां चे भ तांना आलेले अनुभव, सं थान माफत घे यात
आले या नवीन योजना, सुधारणा, सं थानचे उ सव आदी मािहती कािशत कर यात येते. ी साईलीला अं क
छपाईकामी ई- िनिवदा सूचनेची वतमानप ात िद.२५.१०.२०१६ ते िद. ०७.११.२०१६ अखेर िस दी देऊन
खालील माणे ०३ िनिवदा ा त झाले या आहेत.
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अं.नं.
िनिवदाकारां चे नाव
आवक . / िदनां क
०१
ी गणेश एं टर ाईजेस,नािशक
१४२६३/ ३१.१०.२०१६
०२
ि ं ट लस ा.िल.मुं बई
६४१/०७.११.२०१६
०३
टॅको ि हजन ा.िल.मुं बई
६४०/०७.११.२०१६
िवभागाची मागणी- सन २०१७ साठीचे ी साईलीला दैमािसक अं क मराठी व िहंदी- इं जी छपाई
करणेकामी लवकरात लवकर िनिवदा उघडणे, कागदप ां ची छाननी करणे व कायादेश पारीत करणे आहे.
सबब ा त ०३ िसलबं द पाक टे व ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क बीड (Technical Bid)
उघडू न कागदप े व छपाईकामाचे नमुने िनिवदेतील अटी/शत अस याची तपासणी क न पा पधक
िनिवदाकारां चा त ता तयार करणेकामी सदर िवषय उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ करीता ी साईिलला ैमािसक अं क मराठी व िहं दीइं जी छपाई करणेकामी िसलबं द पािकटे व ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क िनिवदा
(Technical Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, या उघडणेत आले या तां ि क
िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ईिनिवदा उघडणेकामी पु ढील सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीडीचे पु निनिमती करणेकामी िसलबं द पािकटे व ईिनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क (Technical Bid) उघडणे व ा पधक िनिवदाकारां चा त ा
तयार करणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ 'ठ' म ये
खालील माणे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार सार कर या या उ ेशाने ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साईबाबा आरती- मराठी (ओिडओ, ि हडीओ, िडि हडी- ०३ कारात
उपल ध आहेत.) व ी साईच र ातील अ याय पठण कारात मराठी, तेलगू व तािमळ भाषेत ओिडओ िड हीडी
साईभ तांना िकफायातिशर िकं मतीला िव के या जातात.
सं थान िनम त सीडी व िड हीड चा साठा संपत आलेला अस याने यांची पुन िनम ती करणेसाठी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या पये. २९,१५,०००/- मा चे खचास तसेच सीडी
िनम तीकामी सन २०१६-२०१७ साठी या अं दाजप क य तरतुदीनुसार पये . १०,००,०००/- मा वाढ करणेस
मा यता दे यात आली. असा िनणय मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजी या सभेतील िनणय .
६२३ अ वये झालेला आहे.
तावः- साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीडीचे पुनिनिमतीकामी ई िनिवदा
सूचनेची वतमानप ात िद. १४.११.२०१६ ते िद.२५.११.२०१६ अखेर िस दी देऊन ०२ िनिवदा ा त झा याने
िनयमानुसार ई- िनिवदा ि येस िद. ०५.१२.२०१६ अखेर मुदतवाढ देऊन खालील माणे ०३ िनिवदा ा त
झाले या आहेत.
अं.नं. िनिवदाकारां चे नाव
०१
अं टलां टा ई सो युशन, मुं बई
०२
सोनी डीएडीसी मॅ युपॅ चर ग इंिडया ा.िल. मुं बई
०३
लािसक टेशनरी कं पनी, मुं बई
िवभागाची मागणी/ प ट अिभ ायः- तािवत साठा संपत आले या सं थान िनिमत सीडी व
िड हीडीचे पु निनिमती करणेकामी लवकरात लवकर ई-िनिवदा उघडणे,कागदप ां ची छाननी करणे व िनिमती
कायादेश पा रत करणे आहे.
सबब ा त ०३ िसलबं द पाक टे व ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क बीड (Technical Bid)
उघडणे व ा त पधक िनिवदाकारां चा त ता तयार करणेकामी सदर िवषय मा. उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ
सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी, िड हीडीचे
पु निनिमती करणेकामी िसलबं द पािकटे व ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क िनिवदा (Technical
Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदेमधील पा
िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

9

०८

ी साई दैनं िदनी सन- २०१७ िडल स कारात कािशत क न िव करणेकामी िसलबं द दरप के
उघडू न िन नतम दरधारकांना छपाई क न पु रवठा कर याचे कायादेश पारीत करणेबाबत.
अिधिनयम तरतु दः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं ठ १७.
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 ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- संदभ .०१ नुसार मा. यव थान सिमती िद.३०.११.२०१६ या सभेतील िनणयानु सार
ी साई दैनं िदनी सन २०१७ िडल स कारात कािशत क न िव करणेकामी .०३ लाख आतील दरप के
मागिव यास मा यता िमळाले आहे.
सतावः- संदभ . ०२ ी साई दैनं िदनी िडल स आवृ ती सन- २०१७ छपाईकामी िसलबं द दरप के
िद.०१.१२.२०१६ ते िद. ०६.१२.२०१६ अखेर मागिव यात आलेली होती. यात ०३ िनिवदाकारां नी सहभाग
न दिवला आहे. सदरचा तपिशल खालील माणे आहेत.
अं.नं.
ा त िनिवदाकारां चे िसलबं द दरप कां ची तपिशल आवक ./ िद.
०१
इमेज ोडेशन, मुं बई
१७२८३ / ०६.१२.२०१६
०२
साई ेस फ डेशन, मुं बई
१७२८४/ ०६.१२.२०१६
०३
टॅको ि हजन ा.िल.मुं बई
१७२८५/ ०६.१२.२०१६
उपरो त माणे मागिव यात आलेले िसलबं द दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अं.नं.

दरप कधारकाचे नाव

दरप कामधील मुळ दर ती नग
.
०१
इमेज ोडेशन, मुं बई
४९८/०२
साई ेस फ डेशन, मुं बई
४९९/४९६/०३
टॅको ि हजन ा.िल.मुं बई
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई दैनं िदनी सन- २०१७ िडल स कारात छपाई क न
घेणेकामी टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे ती नग .४९६/- मा िन तमन दर ि वकारणेत यावेत व
सदरह िडल स दैनं िदनीवर समाधी शता दी महो सवाचा लोगो, तारीख तसेच यव थापन सिमती
सद यां ची फोटोसह नावे छपाई करणेत यावी, या अटीवर छपाईचा कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
सं थान प रसरातील लं ब ग मे टे न स करणेसाठी आव यक जी.आय.पाईप खरे दी करणेकामी ा
दरप के (कोटे शन) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:कलम/
कलम/तरतुदीचे
पोटकलम/
अ.नं.
तरतूद
तरतुद मां क
शीषक
उपकलम 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,
सिमतीची
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
०१
१७
कत ये व
१
आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे
अिधकार
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 व त यव थेची मालम ता व ितचे
सिमतीची
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व
०२
१७
कत ये व
२ (झ)
शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अिधकार
अशा सव गो टी करील.
सिमतीची
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
०३
१७
कत ये व
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार
अिधकार
पाड यासाठी आव यक ते सव अिधकार असतील.
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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तावना:- सं थानचे िविवध िवभाग, िनवास थाने, णालये, मं िदर प रसर इ. िठकाणी
पाईपलाईन दारे िठकिठकाणी साईभ तांची िप याचे तसेच वापराचे पा याची सोय हावी यासाठी पा याचे
कने शन काढ यात आलेले आहे. साईभ तांसाठी िप याचे तसेच वापराचे पाणी देणते खं ड पडू नये यासाठी
टाक यात आले या पाईपलाईनचे वेळचेवेळी मे टेनं स करणे गरजेचे असते. याकरीता १/२" व १"
जी.आय.पाईपची गरज भासते. सदरचे पाईप िवभागाकडे िश लक नसलेने खरे दी करणेसाठी पाणी पुरवठा
िवभागाकडु न िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे िटपणी वये अं दाजे .२४,८००/- मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी
ताव सादर करणेत आलेला होता. यानुसार दरप के (कोटेशन) मागिव यात आलेली होती. सदरची दरप के
शासिकय अिधकारी यां चे सम उघडू न िनणय होणेसाठी िद.२६/१०/२०१६ रोजीचे िटपणी वये ताव
मा यतेसाठी सादर करणेत आलेला होता.
सदरचे तावावर मा.उपकायकारी अिधकारी यां नी सदर दरप के मा.उपसिमतीसमोर उघडािवत असा
शेरा नमुद के लेला आहे .
ताव:- तरी याकामी खालील माणे ा त दरप के (कोटेशन) मा.उपसिमतीसमोर उघडू न िनणय
होणेसाठी सादर करावी लागतील.
अ.नं.
नां व
शासनशाखा आवक नं./िदनां क
शेरा
०१ राज ेडस, नािशक.
१२५३३, िद.०७/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
०२ एिशयन से स काप रे शन, नािशक.
१२५३४, िद.०७/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
०३ युिनयन ेिडं ग, नािशक.
१२५३५, िद.०७/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
०४ यशोदा ेडस, साकु री
१३७१८, िद.२४/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
०५ अभय मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
१३७१९, िद.२४/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
०६ भ ती माकिटं ग, साकु री (राहाता)
१३७२०, िद.२४/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
०७
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
१३७२४, िद.२४/१०/२०१६.
बं द कोटे शन
लंब ग मे टेनं स करणेसाठी आव यक जी.आय.पाईप खरे दी करणेसाठी उपरो माणे ा झालेली ०७
दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तु लना मक
त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील
अ.नं.
नां व
एकि त मु ळ दर .
०१ राज ेडस, नािशक.
२९,७०१/०२ एिशयन से स काप रे शन, नािशक.
२७,१७८/०३ युिनयन ेिडं ग, नािशक.
२५,८४३/०४ यशोदा ेडस, साकु री
२५,३१०/०५ अभय मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
२५,४००/०६ भ ती माकिटं ग, साकु री (राहाता)
२७,७८३/२५,०३०/०७
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरातील लं ब ग मे टे न स करणेसाठी आव यक
जी.आय.पाईप खरे दी करणेकामी यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता) यां चे एकि त
.२५,०३०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
सं थानचे मौजे िनमगाव- को हाळे गट नं.१८२ पैक चे े ातील िवहीर व गट नं.२३५ पैक चे े ातील
िवहीर ते कनकु री साठवण तलावापयत टाकावया या पाईपलाईनकरीता नाली खोदाई करणेसाठी
भाडो ी जे .सी.बी. मिशन लावणेसाठी ा दरप के (कोटे शन) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:कलम/
कलम/तरतुदीचे
पोटकलम/
तरतू द
अ.नं.
तरतुद मां क
शीषक
उपकलम मां क

०१

१७

सिमतीची
कत ये व
अिधकार

१
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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 पू जा-अचा, समारं भ व
उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा
उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
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०२

०३

अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५

१७

सिमतीची
कत ये व
अिधकार

२ (झ)

१७

सिमतीची
कत ये व
अिधकार

६

ि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 व त यव थेची मालम ता व
ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन,
देखभाल व शासन कर या या योजनांसाठी
आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन,
सिमतीला या अिधिनयामाखालील आपली
कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक ते
सव अिधकार असतील.

मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय ं .१५ पुढील माणे संमत
करणेत आलेला आहे. "..यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगां व-को-हाळे गट नं.१८२
पैक चे े ातील िवहीर व गट नं.२३५ पैक चे े ातील िवहीर ते कनकु री साठवण तलावापयत पाईपलाईन
टाकणेकामी तावात नमुद के ले माणे सािह य खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे .६,४४,६९०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली."
तावना:- सं थानचे मौजे िनमगां व-को-हाळे गट नं.१८२ पैक चे े ातील िवहीर व गट नं.२३५
पैक चे े ातील िवहीर ते कनकु री साठवण तलावापयत पाईपलाईन टाकणेकामी तावात नमुद के ले माणे
सािह य खरे दी करणेकामी खरे दी िवभागामाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी कर यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणया वये दर मा य कर यात येऊन मा य
पुरवठाधारकां कडु न सािह याचा पुरवठा करणेत आलेला आहे .
सं थानचे मौजे िनमगां व-को-हाळे गट नं.१८२ पैक चे े ातील िवहीर व गट नं.२३५ पैक चे े ातील
िवहीर ते कनकु री साठवण तलावापयत पाईपलाईन टाकणेकामी य काम करणेस सु वात करावयाची असून ,
पाईपलाईन टाकणेस नाली खोदाई करावी लागणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .१५ अ वये सदरह काम करणेसाठी
येणा-या एकु ण अं दाजे .६,४४,६९०/- मा चे खचास मा यता दे यात आलेली असून , पैक .९८,०००/- मा
जे.सी.बी.मिशन दारे ३ फु ट खोलीपयत नाली खोदणे व पाईप टाक यानं तर नाली पुववत बु जिवणे याकामी मं जरु
आहे. याकामी आव यक मटे रयलची खरे दी खरे दी िवभागाकडु न कर यात आलेली असून नाली खोदाई करणेचे ,
पाईपलाईन टाकणे इ. कामे पाणी पुरवठा िवभागागां तगत करावयाचे आहे. तरी याकामी नाली खोदाई करणेसाठी
जे.सी.बी.मिशन भाडो ी लावणेसाठी इकडील िवभागाकडील िद.२५/१०/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी वये
दरप के (कोटेशन) मागिव यात आलेली होती.
ताव:- याकामी खालील माणे दरप के (कोटेशन) ा त झालेली आहेत.
नां व
शासनशाखा आवक नं./िदनां क शेरा
एस.डां गे पाटील जे.सी.बी.सि हसेस, कनकु री.
१४५९४, िद.०४/११/२०१६.
बं द कोटे शन
साई िवरभ जे.सी.बी.सि हसेस, कनकु री.
१४५९५, िद.०४/११/२०१६.
बं द कोटे शन
साई ि मुत अथमु हस, नां द ुख बु.
१४५९६, िद.०४/११/२०१६.
बं द कोटे शन
मे.भानुदास बी.गाडेकर जे.सी.बी.सि हसेस,िनमगां व. १४५९७, िद.०४/११/२०१६.
बं द कोटे शन
िनमल जे.सी.बी.सि हसेस, िपं पळवाडी.
१४५९८, िद.०४/११/२०१६.
बं द कोटे शन
सं थानचे मौजे िनमगां व-को-हाळे गट नं.१८२ पैक चे े ातील िवहीर व गट नं.२३५ पैक चे े ातील
िवहीर ते कनकु री साठवण तलावापयत टाकावया या पाईपलाईनकरीता नाली खोदाई करणेसाठी भाडो ी
जे.सी.बी.मिशन लावणेसाठी उपरो माणे ा झालेली ०५ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील एकि त
अ.नं.
नां व
ती तास मु ळ दर .
०१ एस.डां गे पाटील जे.सी.बी.सि हसेस, कनकु री.
६७०/६५०/०२ साई िवरभ जे.सी.बी.सि हसेस, कनकु री.
०३ साई ि मुत अथमु हस, नां द ुख बु.
६६०/०४ मे.भानुदास बी.गाडेकर जे.सी.बी.सि हसेस, िनमगां व.
७००/०५ िनमल जे.सी.बी.सि हसेस, िपं पळवाडी.
६७५/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगाव- को हाळे गट नं.१८२ पैक चे े ातील
िवहीर व गट नं.२३५ पैक चे े ातील िवहीर ते कनकु री साठवण तलावापयत टाकावया या
पाईपलाईनकरीता नाली खोदाई करणेसाठी भाडो ी जे.सी.बी. मिशन लावणेकामी साई िवरभ
जे .सी.बी.सि हसेस, कनकु री यां चे ती तास .६५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
साईसहवास इमारत प रसरातील पु व-उ र बाजू कडील कोप यात (गौरीशेड जवळ) निवन खेळणी
बसिवणेकामी ा झालेली दरप के उघडणेबाबत.
िद.31/08/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 22 व िनणय ं .603 अ वये,
साई सहवास इमारत प रसरातील पुव -उ र बाजुकडील कोप यात (गौरी शेडजवळ) मोक या जागेत निवन
खेळणी, लॉन बसिवणेकरीता िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे . 1,74,800/(एक लाख चौ याह र हजार आठशे) मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
यानुसार साई सहवास इमारत प रसरातील पुव -उ र बाजुकडील कोप यात (गौरी शेडजवळ) निवन
खेळणी बसिवणेकामी SSST/ GARDEN/ 3306/ 2016. िद. 27/09/2016 अ वये प यवहार क न तसेच
इंटरनेटवर जािहरात िस द क न िनवीदा मागिव यात आले या हो या. िनवीदा सादर करावयाची मुदत
िद.22/10/2016 अखेर संपलेली असुन एकु ण 07 दरप के ा झालेले आहेत.
ा झाले या दरप काचा तपिशल खालील माणे.
अं.नं
पाट चे नाव
आवक नं बर /िदनां क
शेरा
01
Raj Equipment India Pvt. Ltd. 12803 - िद. 13/10/2016 बं द िलफाफा
Company, Nagpur
02
L.K.Equipment, Nagpur
13391 - िद. 20/10/2016 बं द िलफाफा
03
M.B. Industries, palghar (Mumbai) 13592 - िद.22/10/2016 बं द िलफाफा
04
Arihant Ind. Corp. ltd. Vasai
13594 - िद. 22/10/2016 बं द िलफाफा
05
Ganesh Fabrication Works, Nashik 13597 - िद. 22/10/2016 बं द िलफाफा
06
Uday Creations Pvt.Ltd., Nagpur
13689 - िद.22/10/2016 बं द िलफाफा
07
M.B. Trading Company, Nashik
13662- िद. 22/10/2016 बं द िलफाफा
साई सहवास इमारत प रसरातील पुव -उ र बाजुकडील कोप यात (गौरी शेडजवळ) निवन खेळणी
बसिव याचे काम क न घेणेसाठी उपरो माणे ा झालेली ०७ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील
अ.नं.
नां व
एकि त मु ळ दर .
३१,०००/०१ Raj Equipment India Pvt. Ltd. Company, Nagpur
०२ L.K.Equipment, Nagpur
७३,८००/०३ M.B. Industries, palghar (Mumbai)
९८,१४०/०४ Arihant Ind. Corp. ltd. Vasai
९९,४१४/०५ Ganesh Fabrication Works, Nashik
७५,०००/०६ Uday Creations Pvt.Ltd., Nagpur
६५,७००/०७ M.B. Trading Company, Nashik
१,५९,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, साई सहवास इमारत प रसरातील पु व-उ र बाजु कडील
कोप यात (गौरी शेडजवळ) ऐवजी मा.कायकारी अिधकारी यां चे िनवास थान समोरील मोकळया
जागेम ये निवन खेळणी बसिव यात यावे. तसेच सदरह काम क न घेणेसाठी Raj Equipment
India Pvt. Ltd. Company, Nagpur यांचे एकि त .३१,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
धमशाळा प रसरातील दारावती इमारतसमोरील बागेतील िच न पाक म ये निवन खेळणी
बसिवणेकामी ा झालेली दरप के उघडणेबाबत.
िद.16/08/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 37 व िनणय ं .546 अ वये,
धमशाळा प रसरातील ारावती इमारत समोरील बागेतील िच ेन पाक मधील खेळणी तुटु न खराब झालेली
अस याने या िठकाणी न याने खेळणी खरे दी क न बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे . 2,95,000/- (दोन लाख पं या नव हजार) मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
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यानुसार धमशाळा प रसरातील ारावती इमारत समोरील बागेतील िच ेन पाक म ये निवन खेळणी
बसिवणेकामी SSST/ GARDEN/3305/2016 िद.27/09/2016. अ वये प यवहार क न तसेच इं टरनेटवर
जािहरात िस द क न िनवीदा मागिव यात आले या हो या. िनवीदा सादर करावयाची मुदत िद.22/10/2016
अखेर संपलेली असुन एकु ण 07 दरप के ा झालेले आहेत.
ा झाले या दरप काचा तपिशल खालील माणे.
अं.नं
पाट चे नाव
आवक नं बर /िदनां क
शेरा
01
Raj Equipment India Pvt. Ltd. 12802 - िद. 13/10/2016
बं द िलफाफा
Company, Nagpur
02
L.K.Equipment, Nagpur
13392 - िद. 20/10/2016
बं द िलफाफा
03
M.B. Industries, palghar (Mumbai)
13591 - िद.22/10/2016
बं द िलफाफा
04
Arihant Ind. Corp. ltd. Vasai
13593 - िद. 22/10/2016 बं द िलफाफा
05
Ganesh Fabrication Works, Nashik
13595 - िद. 22/10/2016
बं द िलफाफा
06
Uday Creations Pvt.Ltd., Nagpur
13688 - िद.22/10/2016
बं द िलफाफा
07
M.B. Trading Company, Nashik
13659- िद. 22/10/2016
बं द िलफाफा
उपरो माणे ा झालेले 07 दरप क उपरो माणे ा झालेली ०७ दरप के आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील
अ.नं.
नां व
एकि त मु ळ दर .
५५,०००/०१ Raj Equipment India Pvt. Ltd. Company, Nagpur
०२ L.K.Equipment, Nagpur
१,३१,०००/०३ M.B. Industries, palghar (Mumbai)
१,९९,०००/०४ Arihant Ind. Corp. ltd. Vasai
२,६५,०००/०५ Ganesh Fabrication Works, Nashik
--०६ Uday Creations Pvt.Ltd., Nagpur
१,३८,०००/०७ M.B. Trading Company, Nashik
२,४०,५००/यावर सिव तर चचा होऊन, धमशाळा प रसरातील ारावती इमारत समोरील बागेतील
िच ेन पाक म ये निवन खेळणी बसिव याचे काम क न घेणेसाठी Raj Equipment India Pvt.
Ltd. Company, Nagpur यांचे एकि त .५५,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील नारळ व आं या या झाडां ची चाळणी क न आळे तयार
करणेकामी ा झालेली दरप के उघडणेबाबत.
कनकु री साठवण तलावात पा याचा पाझर कमी होणेसाठी व पा याची बचत होणेसाठी तलावात कागद
टाकणेत आलेला आहे. तलावात कागद टाक यामुळे भरा यावरील झाडां ना पाणी िमळत नाही. साठवण
तलावात कागद टाकत असताना भरा याव न ॅ टर, डं पर, जे.सी.बी. यां ची मोठ् या माणात ये-जा झा याने
भरा यावरील नारळ व आं बा झाडां या आ यात दगड व माती पडु न सदरची आळे बुजलेली आहेत. तरी नारळ
व आं बा झाडां ची आळे बुजलेले अस याने सदर झाडां ना पाणी देता येत नाही. प रणामी पा याअभावी सदरची
झाडे सुकत चालली आहे . यामु ळे साठवण तालावा या भरा यावरील नारळ व आं बा झाडां ची चाळणी क न
आळे तयार करणेकामी येणा या .21,000/- (एकिवस हजार) मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील नारळ व आं बा झाडं ची चाळणी क न आळे तयार क न
देणक
े ामी प रसरातील थािनक शेतमजूर यां चे कडू न दरप के मागिव यात आलेले आहे. ा झाले या
दरप कां चा तपिशल खालील माणे.
अ.
पाट चे नाव
आवक नं बर
िदनां क
शेरा
01
ी मि छं ठकनाथ पोकळे
16499 26-11-2016
बं द िलफाफा
02
ी सखाहारी आनं दा बोठे
16500 26-11-2016
बं द िलफाफा
03
ी राज रामभाऊ मेचे
16501 26-11-2016
बं द िलफाफा
कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील नारळ व आं या या झाडां ची चाळणी क न आळे तयार
करणेकामी उपरो माणे ा झालेली ०३ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.

पाट चे नाव

01
02
03

ी मि छं ठकनाथ पोकळे
ी सखाहारी आनं दा बोठे
ी राज रामभाऊ मेचे

दरप कामधील एका
आळयासाठी एकि त मुळ दर .
३०/३५/४०/-

यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील नारळ व आं या या
झाडां ची चाळणी क न आळे तयार करणेकामी ी मि छं ठकनाथ पोकळे यां चे एका आळयासाठी
एकि त .३०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४

कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील गवत काढणेकामी ा झालेली दरप के उघडणेबाबत.
कनकु री साठवण तलावा या शेजारी निवन साठवण तलाव कर यात आलेला आहे. सदर साठवण
तलावा या भरा यावर निवन झाडे लावुन प रसर सुशोभीत कर यात आलेला आहे . तसेच निवन माती व मु म
टाकलेला अस याने या िठकाणी मोठ् या माणात गवत उगवलेले आहेत. यामु ळे सदरचा प रसर अ व छ
िदसत आहे. तरी सदरचे गवत काढु न प रसराची साफ-सफाई करणेकामी येणा या .10,000/- (दहा हजार) मा
खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
कनकु री निवन साठवण तलावा या भरा यावरील गवत काढणेसाठी प रसरातील शेतकरी/ शेतमजूर
यां चे कडू न दरप के मागिव यात आलेले आहे. ा झाले या दरप कां चा तपिशल खालील माणे.
अ.
पाट चे नाव
आवक नं बर
िदनां क
शेरा
01
ी सखाहारी आनं दा बोठे
16297
24-11-2016
बं द िलफाफा
02
ी मि छं ठकनाथ पोकळे
16298
24-11-2016
बं द िलफाफा
03
ी राज रामभाऊ मेचे
16299
24-11-2016
बं द िलफाफा
तरी कनकु री निवन साठवण तलावा या भरा यावरील गवत काढणेकामी ा झालेली दरप के उघडु न
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, म यं तरी या कालावधीम ये कनकु री साठवण तलावा या
भरा यावरील गवत काढणेत आलेले अस यामु ळे सदरह िवषय र करणेत आला.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल मधील ५ वग खो यां ना िज सम िसल ग करणेकामी ाप्त
झालेले कोटे शन उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी 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 सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे
सभेत िनणय .५५७ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के या माणे ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल
मधील ०५ वग खो यांना िज सम िसल ग करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे .१,६७,७०६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
तावना: ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल इमारतीचे दि ण बाजूस के . जी. लासकरीता ०५
वग खो यांचे बां धकाम सन २०११-१२ म ये कर यात आलेले असुन, सदर खो यांचे िसल गला टाटा यु
कोपचे कलर कोटेड िशटचे फ ग कर यात आलेले आहे. उ हा याचे कालावधीत सदर फ ग िशट तापत
अस याने या वग खो यांची गरम हो याची ित ता कमी करणेसाठी िज सम िसल ग करणेसाठी
िद.२८/११/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता देणते आली आहे.
उपरो त मा यतेनसु ार सदरह कामी िद.२६/०२/२०१६ रोजीचे कोटेशन मागणी प ाने एकु ण २०
ठे केदारां कडू न कोटेशन मागिवणेत आले होते. परं तू सदरचे मुदतीत फ त एकाच ठे केदाराने कोटे शन सादर के ले
होते. याकामी िद.२१/१०/२०१६ रोजीचे कोटे शन मागणी प ाने फे र कोटेशन मागिवणेत आले असून , खालील
ठे केदरां चे िसलबं द कोटेशन ा त झाले आहेत.
अ.नं.
०१.
०२.

कोटेशन सादर याचे नां व
ी.अिनल जी. जाधव, सं गमनेर
ी.िस दे वर टी. मु रकु टे, िशड
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.

जय डे हलपस, िशड
ी.एस.जी. गायकवाड, राहाता
िनरं जन लायवूड ा. िल., नािशक
डायमं ड क शन कं पनी, लोणी खु द
मे.अदी अॅ ड अरसलन क शन, लोणी खु द
फा क एस. पठाण, लोणी

१३९४९ / २६.१०.२०१६
१४०७६ / २७.१०.२०१६
१४४७३ / ०२.११.२०१६
१४७२५ / ०५.११.२०१६
१४७२२ / ०५.११.२०१६
१४७२३ / ०५.११.२०१६

ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल मधील ०५ वग खो यांना िज सम िसल ग करणेसाठी वरील माणे
ा त झालेले ०८ िसलबं द कोटेशन आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
कोटे शनमधील मु ळ दर .
अ.नं. कोटेशन सादरक याचे नां व
िनरं जन लायवू ड ा. िल., नािशक
०१.
१,४२,०३२/ी.एस.जी. गायकवाड, राहाता
१,१५,५००/०२.
ी.अिनल जी. जाधव, संगमनेर
०३.
२,८३,९६५/डायमं ड क शन कं पनी, लोणी खुद
०४.
३,१५,१५०/मे
.
अदी
अॅ
ड
अरसलन
क
शन,
लोणी
खु
द
०५.
३,०५,२५०/फा क एस. पठाण, लोणी
०६.
३,००,३००/जय डे हलपस, िशड
०७.
२,२१,९२५/ी.िस दे वर टी. मुरकु टे , िशड
०८.
२,१३,०१५/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल मधील ५ वग खो यां ना
िज सम िसल ग करणेकामी ी.एस.जी. गायकवाड, राहाता यां चे .१,१५,५००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६
लॅ टीक कॅ रीबॅग खरे दीकामी ा दरप के उघडणेबाबत.
आरो य िवभागामाफत मं िदर प रसर व सं थान इमारतीचे प रसरातील कचराकुं डयासाठी ५० माय ॉन
३२”x”३८” साईज असलेली काळी लॅ टीक कॅ रीबॅग वापरली जाते. आरो य िवभागाकडील जा.नं.एसएसएस/
वशी/ खरे दी-आरो य/६८६/२०१५ िद. ०५/०५/२०१५ ने मे.आर.के . ए टर ायजेस, िस नर, यां चे कडू न .१३०/ित िकलो या दराने ४०० िकलो काळी लॅ टीक कॅ रीबॅग खरे दी के लेली आहे.
जा.नं.एसएसएस/वशी/ खरे दी-आरो य/६८६/२०१५ िद.०५/०५/२०१५ मे.आर.के . ए टर ायजेस,
िस नर, यां चे कडू न . १३०/- ित िकलो या दराने खरे दी के लेली ४०० िकलो काळयारं गाची लॅ टीक कॅ रीबॅग
स या संपत आलेली आहे . आरो य िवभागाचे सािह य खरे दीस वेळ लागणार अस याने तातडीची गरज ल ात
घेता आरो य िवभागाक रता दैनं िदन मं िदर प रसर व सं थान इमारतीचे प रसरातील कचरा कुं डयासाठी १७०
िकलो लॅ टीक कॅ रीबॅगची आव यकता आहे.
लॅ टीक कॅ रीबॅग (३२”x”३८” साईज, ५० माय ॉन) खरे दी कामी व यासाठी येणा-या अं दाजे .
२४६५०/- मा चे खचास तसेच व छता सािह याचे पुरवठाधारक यां चे कडू न कोटे शन मागिवणेस िद.
०४/११/२०१६ ने मा यता घे यात आली. यास अनु स न जा.नं.एसएसएसटी/ खरे दी-आरो य/ ४२२९/ २०१६
िद.१२/११/२०१६ ने १७० िकलो लॅ टीक कॅ रीबॅग खरे दी करणेकामी व छता सािह याचे पुरवठाधारक यां चे
कडू न दरप के मागिव यात आले होते. या माणे ४ पुरवठाधारकां कडील कोटे शन िविहत वेळेत ा त झालेले
आहेत. लॅ टीक कॅ रीबॅगची तातडीची गरज अस याने खरे दी करणे गरजेचे आहे.
उपरो माणे ा त झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
कोटे शनमधील ती िकलो
अ.नं.
कोटेशन सादरक याचे नां व
मु ळ दर .
०१.
मे.महािवर सोप ॲ ड िडटजट इंड ीज, अहमदनगर
१४५/०२.
मे.गां धी के िमक स, अहमदनगर
१४०/०३.
मे.मगनलाल देवशं कर, नािशक
१३६/१३०/०४.
मे.आर.के . ए टर ायजेस, िस नर
यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागासाठी आव यक असले या लॅ टीक कॅ रीबॅग
खरे दीकामी मे.आर.के . ए टर ायजे स, िस नर यां चे ती िकलो .१३०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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१७

इथेनॉल (इिथल अ कोहोल) खरे दीकामी ा दरप के उघडू न िमळणेबाबत.
ी साई सादालय योगशाळे साठी आव यक असणारे 25 िलटर इिथल अ कोहोल खरे दीस व
यासाठी येणारे अं दाजे र कम .15,000/- पयतचे खचास िद.09.10.2016चे िटपणी वये मा यता िमळालेली
आहे. यानुसार दुर वनीव न संबं िधत योगशाळाके िमकल व सािह य पुरवठाधारकां शी संपक साधून फे रदरप के
पाठिवणेस सां गणेत आलेले होते. यानु सार खालील माणे फे रदरप के ा झालेली आहेत.
अ.नं. दरप कधारकाचा तपिशल
आवक मां क
िदनां क
01. मे.वरद एजि सज, ीरामपूर
15244
10.11.2016
02. मे.पराग ए टर ाईजेस, ीरामपूर
15245
10.11.2016
03. मे.पराग ए टर ाईजेस, ीरामपूर
15261
11.11.2016
04. मे.िशतल एं टर ाईजेस, पुणे
15368
12.11.2016
उपरो अ. .4 चे िशतल ए टर ाईजेस, पुणे यां नी इिथल अ कोहोल व योगशाळा काचे या
सािह याकरीता दरप के एकि त पािकट पाठिवलेले आहे.
सादालय िवभागाकडील िद.16.11.2016 दरप के उघडणेबाबतची िटपणी मा.उप-कायकारी
अिधकारी यां चेसमोर सादर के ली असता, सदरील िटपणीवर उपसिमती समोर उघडणेबाबत िनदश देणते आलेले
आहे.
उपरो माणे ा झालेली ०४ फे रदरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

दरप कामधील एकि त मु ळ
दर .
०१. मे.वरद एजि सज, ीरामपूर
१५,०००/०२. मे.पराग ए टर ाईजेस, ीरामपूर
१३,८००/०३. मे.पराग ए टर ाईजेस, ीरामपूर
१३,८००/०४. मे.िशतल एं टर ाईजेस, पुणे
१६,५००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय योगशाळे साठी आव यक असलेले इथेनॉल
खरे दी करणेकामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा को हे यां चे मागदशन घे यात येऊन, पु ढील
कायवाही करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८
ी साई सादालय योगशाळे साठी काचेचे सािह य खरे दीकामी ा दरप के उघडू न िमळणेबाबत.
ी साई सादालय योगशाळे साठी आव यक असणारे काचेचे सािह य खरे दीस व यासाठी येणारे अं दाजे र कम
.24,000/- पयतचे खचास िद.01.11.2016 िटपणी वये मा यता िमळालेली आहे. यानु सार ई-मेल ारे तसेच
दुर वनी ारे सं बं िधत योगशाळासािह य पुरवठाधारकां शी संपक साधून िद.15.11.2016 अखेर दरप के
पाठिवणेस सां गणेत आलेले होते. यानु सार खालील माणे दरप के ा झालेली आहेत.
अ.नं.
01.
02.
03.
04.

दरप क सादरक याचे नां व

दरप कधारकाचा तपिशल
मे.वरद एजि सज, ीरामपूर
मे.पराग ए टर ाईजेस, ीरामपूर
मे.िशतल एं टर ाईजेस, पुणे
मे.िड.हरीदास ऍ ड कं पनी, पुणे

आवक मां क
14892
15260
15368
15514

िदनां क
08.11.2016
11.11.2016
12.11.2016
15.11.2016

उपरो अ. .3 चे िशतल ए टर ाईजेस, पुणे यां नी इिथल अ कोहोल व योगशाळा काचे या
सािह याकरीता दरप के एकि त पािकट पाठिवलेले आहे.
सादालय िवभागाकडील िद.16.11.2016 दरप के उघडणेबाबतची िटपणी मा.उप-कायकारी
अिधकारी यां चेसमोर सादर के ली असता, सदरील िटपणीवर उपसिमती समोर उघडणेबाबत िनदश देणते आलेले
आहे.
उपरो माणे ा झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.

दरप क सादरक याचे नां व

दरप कामधील एकि त मु ळ
दर .
१८,८६३.७०
०१. मे.वरद एजि सज, ीरामपूर
०२. मे.पराग ए टर ाईजेस, ीरामपूर
२०,३६४.००
०३. मे.िशतल एं टर ाईजेस, पुणे
३१,४६७.००
०४. मे.िड.हरीदास ऍ ड कं पनी, पुणे
२१,५७३.००
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामधील योगशाळे साठी आव यक असलेले
काचेचे सािह य खरे दी करणेकामी मे.वरद एजि सज, ीरामपू र यां चे .१८,८६३.७० मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९
सं थानचे िविवध िवभागां साठी बसिव यात आले या यु पीएससाठी निवन बॅट या खरे दी करीता ा
झालेले कोटे शन/ िनिवदा उघडू न िन नतम िनिवदाधारक/ पु रवठादार यां ना कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द:- कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा
उपल ध क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. य.सिमतीचे िद.07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय . 799.
तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय . 799 नु सार
साईटेक क पाचे उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली असून , सदर कायवाहीसाठी कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पूणे यां ना कायादेश दे यात आलेला आहे. करारना यातील अटी शत नुसार सं थानचे सव
िवभागां म ये संगणके व यु पीएस बसिव यात आलेले आहेत. यातील कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पूणे यां नी िदलेले
युपीएस यित र 500 म भ िनवास थान, कॅ टीन व वाहन िवभाग येथे सं थानचे यु पीएस वापरात आहेत.
सदरचे यु पीएस मधील ब याच िठकाण या बॅट या वाप न खराब झाले या आहे. यामुळे िवज पुरवठा खं डीत
झा यानं तर सदरचे युपीएस बं द पडतात. यासाठी सदरचे युपीएस या 26Ah या 03 व 42Ah या 03 नग
निवन बॅट या खरे दी क न बसिवणेकामी उपरो िद. 11.10.2016 रोजीचे मं जरु िटपणी अ वये अं दाजे र कम
पये 22,500/- मा + टॅ सचे खचास मा यता घे यात आलेली असुन याकामी सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळावर िद. 22/10/2016 ते िद. 02/11/2016 या कालावधीत जािहरात िस द कर यात आलेली होती.
यानुसार िद. 28 व 31.10.2016 रोजी अ वये िविवध पुरवठाधारकां कडु न सं थानचे आवक िवभागाकडे मुदतीत
ा झाले या िनिवदां चा तपिशल खालील माणे :अ.न. कं पनीचे / पु रवठाधारकाचे नाव आवक नं बर व िदनां क
शेरा
1
Intime Services,Mumbai
आ.नं. 14128 िद.28/10/2016 मुदतीत ा
2
Microtronics, Aurangabad
आ.नं. 14234 िद.31/10/2016 मुदतीत ा
3
Surendra Traders, Nashik
आ.नं. 14235 िद.31/10/2016 मुदतीत ा
4
Eastern Batteries, Nashik
आ.नं. 14239 िद.31/10/2016 मुदतीत ा
5
Sai Auto Battery Service
आ.नं. 14301 िद.31/10/2016 मुदतीत ा
मागणी:- ा तािवके त नमुद के ले या तपिशलानुसार युपीएस या 26Ah या 03 व 42Ah या 03
नग निवन बॅट या खरे दीकामी ा झाले या िनिवदा मा. उप-सिमतीचे सभेसमोर उघडु न यातील यु न म
िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडू न खरे दी करणेकामी कायादेश देणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम पये
22,500/- मा + टॅ सचे खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. उप-सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल,
असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान:- तां ीक व आिथक
ा तािवके त नमुद के ले या तपिशलानुसार युपीएस या 26Ah या 03 व 42Ah या 03 नग निवन
बॅट या खरे दीकामी ा झाले या िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.न. कं पनीचे/ पु रवठाधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .
26Ah बॅट या ०३ नग 42Ah बॅट या ०३ नग
1 Intime Services, Mumbai
१२,३२६/१८,२१३/(Exide)
2 Microtronics, Aurangabad
६,४५०/१०,२००/(Amron Quanta)
3 Surendra Traders, Nashik
९,०००/१५,०००/(Exide)
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4

Eastern Batteries, Nashik
६,०७५/९,०२४/(HBL)
5 Sai Auto Battery Service
७,८००/१२,०००/(Exide)
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागांम ये बसिव यात आले या
यु पीएससाठी निवन बॅट या खरे दी करणेकामी Microtronics, Aurangabad यां चे Amron Quanta
या ँडसाठी उपरो तु लना मक त यामधील 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- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०
आटा चाळणी यं खरे दीकामी ा कोटे शन उघडणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं . १४ (भाग ४) म ये १४ (२-घ) नुसार भ तां ना सोयीसाठी
आव यक ते दु तीचे काम.
ी साई सादालयातील िगरणीचा आटा चाळणी करणेकामी निवन तीन चाळणी यं िवहीत पद् तीने
खरे दी करणेस व याकामी येणा .म या अं दाजे र क- २,४६,००० मा चे खचास -/िदनां क १९.९.२०१६ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . ६५२ नुसार मा यता िमळालेली आहे. यानुसार जा. नं. एसएसएस/
विश/ मेकॅिनकल/ ३४९१/२०१६ िदनां क ३.१०.२०१६ अ वये ७ पुरवठाधारक यां चेकडू न कोटेशन
मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली होती. कोटे शन पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क २०.१०.२०१६ अशी
देणते आलेली होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे ४ पुरवठादार यां चेकडू न कोटे श स ा झालेली असून
मे. मु ती ए टर ाईजेस, पुणे यां चे दरप क आवक िवभागाकडू न उघडू न आलेले आहेव उवरीत तीन दरप क बं द
पाक टात ा त् झालेले आहे. याचा तपिशल खालील माणे .
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
१.
मु ती ए टर ाईजेस, भोसरी, पु णे
१२३७२
७.१०.२०१६
२
जय नवनाथ इंिजिनअर ग व स, को हापूर
१३२९२
१९.१०.२०१६
३
ी राम इंिजिनअर ग व स, िशवाजी उ मनगर, को हापूर
१३२९३
१९.१०.२०१६
४.
ओम ी चैत य साद मेटल इंड ीज, को हापूर
१३२९१
१९.१०.२०१६
उपरो तपशीला माणे ा झालेली ४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
दरप क सादरक याचे नां व
दरप कामधील एकि त मु ळ
दर .
०१. मु ती ए टर ाईजेस, भोसरी, पु णे
४,६१,६२५/२,४५,०२७/०२. जय नवनाथ इंिजिनअर ग व स, को हापूर
०३.
ी राम इंिजिनअर ग व स, िशवाजी
२,५९,०६५/उ मनगर, को हापूर
०४. ओम ी चैत य साद मेटल इंड ीज,
२,७२,२११/को हापूर
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयासाठी आटा चाळणी यं खरे दी करणेकामी
जय नवनाथ इंिजिनअर ग व स, को हापू र यां चे .२,४५,०२७/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२१
गॅस िलके ज िडटे शन िस टीम खरे दीकामी ा कोटे शन उघडणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं . १४ (भाग ४) म ये १४ (२-घ) नुसार भ तां ना सोयीसाठी
आव यक ते दु तीचे काम.
जुने एल.पी. गॅस लॅ ट व ी साई सादालयातील िसलडर मेनी फो ड येथे गॅस िलके ज िडटे शन यं णा
बसिवणेकामी िवहीत पद् तीने खरे दी करणेस व याकामी येणा.म या अं दाजे र क- २,००,००० मा चे खचास -/
िदनां क १४.६.२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय ं . ३५३ नुसार मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार जा. नं. एसएसएस/ विश/ मेकॅिनकल/ ३४९२/ २०१६ िदनां क ३.१०.२०१६ अ वये ५ पुरवठाधारक
यां चेकडू न कोटे शन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली होती. कोटेशन पाठिव याची अं ितम मुदत िदनां क
२०.१०.२०१६ अशी देणते आलेली होती. या मुदतीत खालील तपशीला माणे ३ पुरवठादार यां चेकडू न बं द
पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
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अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क
िदनां क
१.
लोब गॅस इ युपम ट इंड ी ा. िल. मुं बई
१२४३७
०८..१०.२०१६
२.
एच. जोशी दस, नािशक
१३१६७
१७.१०.२०१६
३.
यशराज टे नो े टस, नािशक
१३४२१
२०.१०.२०१६
उपरो तपशीला माणे ा झालेली ३ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

दरप क सादरक याचे नां व

दरप कामधील एकि त मु ळ
दर .
०१. लोब गॅस इ युपम ट इंड ी ा. िल. मुं बई
५,५८,५००/०२. एच. जोशी दस, नािशक
५,७४,८००/०३. यशराज टे नो े टस, नािशक
५,९२,७००/यावर सिव तर चचा होऊन, गॅस िलके ज िडटे शन िस टीम खरे दीकामी ा झालेले दर
अं दाजप कापे ा जा त अस यामु ळ,े याकामी सु धारीत अं दाजप क तयार क न फेर ताव सादर
करणेत यावा. तसेच काबन िडटे शन व दशन रां गेमधील ऑ सीजन यासं दभातील मािहतीही
यासोबत ठे व यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२२
ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ िनवास व ी साई धमशाळा येथील पाणी शु दीकरण
(STP) लँटचे टाक वर ील कं पाऊं ड तसेच ारावती व ी साईनाथ णालय येथील पाणी हौदाचे
कडेने जाळीचे कं पाऊं ड करणेकामी ा ई-िनिवदां चे कमिशयल बीड उघडणेबाबत.
ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ तिनवास व ी साई धमशाळा येथील पाणी शु दीकरण
(STP) लॅटचे टाक वर ील कं पाऊं ड तसेच दारावती व ी साईनाथ णालय येथील पाणी हौदाचे कडेने
जाळीचे कं पाऊं ड करणेस मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 31/08/2016 रोजीचे सभेत मा यता िमळालेली आहे.
याकामी महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर िनिवदा नोटीस अपलोड क न,
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये ५,७५,८६५/ - मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
या मा यतेनु सार महारा शासनाचे वेबसाईटवर िनिवदा िदनांक ८/१०/२०१६ रोजी अपलोड कर यात आली
होती. ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन ल डीगसाठी २०/१०/२०१६ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपासून उपल ध
कर यात आली होती. सदर कालावधीम ये दोनच िनिवदा ा त झालेमळु े ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम
मुदत िदनां क २८/१०/२०१६ रोजी पयत पु हा मुदतवाढ देणते आलेली होती. परं तु सदर कालावधी म ये एकही
िनिवदा ा त न झालेमु ळे िदनां क ५/११/२०१६ रोजी दुपारी सां यकाळी ५.०० वाजेपयत दुस-यां दा मुदतवाढ
देणते आलेली होती. यानुसार खालील पाच िनिवदाधारकां या ई िनिवदा ा त झाले या आहेत.
(1) अ रहंत इंिजिनअर ग व स , औरं गाबाद
(2) सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री
(3)
ेस हॅक ि टल इं ड ीज, िस नर
(4) पी. एस.टबुण कर, औरं गाबाद
(5) अपुवा इंिजिनअर ग व स , औरं गाबाद
उपरो त ा त ५ ई िनिवदेतील तां ि क िनिवदा-(Technical Bid) िदनां क ०८/११/२०१६ रोजी मा .
शासिकय अिधकारी यां चे सम उघडणेत आलेले आहे. PAN नं बर, कं पनीचा वािषक उलाढाल, कं पनी
रिज टेशन सिटिफके टस, टे डर फ व ई. एम. डी. र कमेचा िड.िड., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी चेक
के ले या असून उपरो त पाचही तां ि क िनिवदा पा आहे.
ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ तिनवास व ी साई धमशाळा येथील पाणी शु दीकरण
(STP) लॅटचे टाक वर ील कं पाऊं ड तसेच दारावती व ी साईनाथ णालय येथील पाणी हौदाचे कडेने
जाळीचे कं पाऊं ड करणेकामी ा झालेली ०५ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

दरप क सादरक याचे नां व

०१
०२
०३
०४
०५

अपुवा इंिजिनअर ग व स , औरं गाबाद
अ रहंत इंिजिनअर ग व स , औरं गाबाद
ेस हॅक ि टल इं ड ीज, िस नर
सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री
पी. एस.टबुण कर, औरं गाबाद
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ िनवास व ी साई
धमशाळा येथील पाणी शु दीकरण (STP) लँटचे टाक वर ील कं पाऊं ड तसेच ारावती व ी
साईनाथ णालय येथील पाणी हौदाचे कडेने जाळीचे कं पाऊं ड करणेकामी पी.एस. टबु ण कर,
औरं गाबाद यां चे .५,६७,५८९/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता िब क टे खरे दी कामी ई-िनिवदेचे Online Commercial Bid
उघडणेबाबत.
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता िबि कटे खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर
िद.२६.०९.२०१६ ते िद.१५.१०.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती. तसेच या
ि येत सहभाग घे यासाठी ि टािनया, पाल, पतं जली, ि या गो ड, सनफ ट वगैरे िबि कटां चे कं पनी/
पुरवठादार/ िवतरक यां ना ई-मेल दारे कळिव यात आलेले होते.
मुदतीअं ती िद.१५.१०.२०१६ अखेर सायं काळी ५ वाजेपयत दोनच िनिवदा ा त झालेने सदर ईिनिवदा ि येस थम िद.२२.१०.२०१६ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली होती. यानं तर िद.२२.१०.२०१६
अखेर सायं.५ वाजेपयत दोनच िनिवदा ा त झालेने सदर ई-िनिवदा ि येस दुस-यां दा िद.२९.१०.२०१६ पयत
पु हा मुदतवाढ दे यात आलेली होती. मुदतीअं ती याकामी तीन िनिवदा ा त झा याचे आय.टी. िवभागाकडे
चौकशी करता सां गीतले होते.
सदर तीन िनिवदां चे Technical Bid िद.१०.११.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा. चे दर यान उघडले
असता एकू ण तीन िनिवदाधारकां नी खालील माणे Online तां ि क िनिवदा सादर के ले या हो या.
१. मे.अ वाल एजि सज, साकु री
२. मे.इंिडया से स काप रे शन, पुणे
३. मे.रिवराज िबजनेस, साकु री
वरील तां ीक िनिवदा खरे दी सिमतीचे सदर बैठक त उपि थत सद यांसमोर उघडू न िनिवदाधारकां चे
कागदप ां ची छाननी के ली असता वरील अ. ं . १ ते ३ िनिवदाधारकां नी सव कागदप ां ची पुतता के लेली आहे.
यामुळे यां या ई-िनिवदा तां ि क ट् या पा ठर या आहेत.
तरी उपरो त ा त तीन ई-िनिवदाधारकां चे Online Commercial Bid बीड उघडणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , स या दशन रां गेतील साईभ ां ना मोफत चहा,
िब क ट पु रिवणेत येत आहे. याकरीता कमी िब क टे असलेले (२ िकं वा ४), िब क ट पु डे खरे दी
करणेत यावेत व िब क ट खरे दीकामी यो य दर िमळणेसाठी एकाच कं पनी या कमीत कमी ३
पु रवठाधारकां कडू नदर मागवावेत. तसेच कॅ टीन िवभागाकडे िब क ट टं चाई होऊ नये यामु ळे ता काळ
अ प कालावधी या ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४
ी साईबाबा व साईआ म भ िनवास थानां करीता मेिडिम स साबण खरे दीकामी ा ई-िनिवदेचे
Online Commercial Bid उघडणेबाबत.
ी साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाने ३,४८,४८० नग १२ ते १५ ॅम या साबण वडया खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे र कम .७,६०,०००/- (अ री . सात लाख साठ हजार ) मा चे खचास मा.ि सद य
सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ३४४ अ वये मा यता घेऊन, सदर िनणयाचे तीसह
ताव खरे दी िवभागाकडे िद.२५.०७.२०१६ रोजी पाठिवलेला आहे.
तसेच साईआ म भ तिनवास थान िवभागानेही मेिडिम स साबण ३५,७१२ नग खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या र कम .८९,२८०/- मा चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे िद.१४/६/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय मां क ३४७ अ वये मा यता घेऊन, सदर िनणयाचे तीसह िद. २६.०७.२०१६ रोजीचा ताव खरे दी
िवभागाकडे पाठिवलेला आहे.
वरील िनणयानुसार, ी साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाने फ त १२ ते १५ ॅम साबण वडया खरे दी
करणेबाबत कळिवले आहे. तर साईआ म िवभागाने चोलाईल कं पनीचे मेिडिम स साबण १२ ॅम वडी खरे दी
करणेस मा. यव थापन सिमतीचे सभेत वरील नमूद िनणया वये मा यता घेतलेली आहे.
सदर दो ही ताव एकि त क न दो ही िवभागासाठी साबण वडया एकि त खरे दी क न देणेबाबत
िनणय ं .३४४,३४७ नुसार िनणय झालेला आहे . सदर दो ही िमळू न एकि त ३,८४,१९२ साबण वडया होतात व
याकामी अंदाजे एकू ण खच .८,४९,२८०/- अस यामु ळे िद.२८.०९.२०१६ ते िद.१५.१०.२०१६ या
कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
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सदर या ऑनलाईन ा त तां ि क िनिवदा िद.२०.१०.२०१६ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े
उघड यात आ या असता एकू ण ७ िनिवदाधारकां या ऑनलाईन िनिवदा ा त झाले या हो या. याचा तपिशल
खालील माणे –
१.
मिनषा एं टर ायझेस, बीड
२.
युिनयन े ड ग, नािशक
३.
अ वाल एज सीज, साकू री
४.
लािसक टेशनस कं पनी, मुं बई
५.
अॅ पायर टे नोबी ड, पुणे
६.
सिचन एज सीज, िशड
७.
महष वाि मक आिदवासी बहउ ेशीय सं था, चाळीसगाव
सदर सात िनिवदां चे तां ि क कागदप ांची तपासणी के ली असता अ.नं. १ ते ५ िनिवदा पा ठर या
आहेत. तर अ.नं. ६ मे. सिचन एज सीज, िशड यां नी हॅट िटन नं बर सिटिफके ट िनिवदेसोबत सादर के लेले नाही.
यामुळे यां ची िनिवदा अपा ठरली. तसेच अ.नं. ७ महष वाि मक आदीवासी बहउ ेशीय सं था, चाळीसगाव
यां चे दुकान न दणी दाख यावर धं दयाचे व प के टर ग, भाजीपाला पु रवठा, मटण पुरवठा (कायालय) असे नमुद
अस यामुळे व सं था नची सदरची िनिवदा ही मेिडिम स सोप पुरिवणेची अस यामुळे , मेिडिम स साबण पुरिवणे
व न दणी दाख यातील धं ा या व पाचा काही संबं ध नाही, यामुळे यां ची िनिवदा अपा ठरली आहे.
तरी उपरो त पा पाच िनिवदाधारकां चे ऑनलाईन ा त Commercial Bid उघडणेकामी सदरचा
िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर
यावर सिव तर चचा होऊन, मेडीिम स या एकाच कं पनीचे छोटे साबण घेणेऐवजी इतर
छोटया साबण िनमा या कं प यां चा समावेश करणेत येऊन, फेर ई-िनिवदा मागिवणेत या यात. याम ये
एकाच कं पनी या कमीत कमी ३ पु रवठाधारकां कडू न दर मागवावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२५
आरो य िवभागाकरीता सन- २०१६-१७ करीता वािषक सािह य खरे दीकामी ा ई-िनिवदेचे Online
Commercial Bid उघडणेबाबत.
आरो य िवभागाकरीता सन २०१६-१७ करीता वािषक सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणा या
र कम .९,७१,२५०/- (अ री . नऊ लाख ए काह तर हजार दोनशे प नास) मा चे खचास मा.ि सद य
सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ३४२ नुसार मा यता िमळालेली होती. यानु सार
सदरचा ताव आरो य िवभागाकडू न िद.०२.०८.२०१६ रोजी खरे दी िवभागाकडे ा त झालेला होता.
सदरचे आरो य सािह य खरे दीकामी िद.१३.०९.२०१६ ते िद.२८.०९.२०१६ या कालावधीत महारा
शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
याम ये तीन वतं BOQ ठे व यात आलेले होते. याम ये BOQ ं .१ साठी ६, BOQ ं .२ साठी ६ व BOQ
ं .३ साठी ४ िनिवदाधारकां नी ऑनलाईन ई-िनिवदा भरले या हो या. याम ये एकू ण ९ िनिवदाधारक होते.
सदर या तां ि क िनिवदा िद.०४.१०.२०१६ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड या असता ा त ९
िनिवदाधारकां या िनिवदा तां ि क टया पा ठरले या आहेत. पा िनिवदाधारकां नी िनिवदेसोबत सािह यांचे
नमुने सादर के लेले आहेत . यांचा तपिशल खालील माणे –
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
सािह याचा तपिशल
१.
मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस , मुं बई
झाडू १, कुं चे १, वायफर १, सटे ड िफनेल १ िलटर
२.
मे. मगनलाल देवशं कर, नािशक
झाडू १, कुं चे १, वायफर १, सटे ड िफनेल १ िलटर
३.
मे. साईके म एं टर ायझेस, रामपूर
झाडू १, कुं चे १, ओडोिपक पावडर १ बॅग
४.
मे. िनलकमल िलिमटे ड, नािशक
५.
मे. िवरभ ेडस, कोपरगाव
झाडू १, कुं चे १
६.
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
झाडू १, कुं चे १, ओडोिपक पावडर १ बॅग
७.
मे. सुदशन पे शािलटी के मसॉ ह, मुं बई िफनेल १ िलटर
८.
मे. महेश इंिजिनअस, नािशक
९.
मे. लािसक टेशनस, मुं बइ
झाडू १, कुं चे १, वायफर १, ओडोिपक पावडर १ बॅग
उपरो त ऑनलाईन ा त ई-िनिवदेतील पा ९ िनिवदाधारकां चे ३ वतं BOQ माणे ३ वतं
Commercial Bids आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
(अ) झाडु, कुं चे व वायफर खरे दीकामीचा तुलना मक त ा-
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अ.नं.

१.
२.
३.
४.
५.
६.

िनिवदाधारकाचे नाव

मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस , मुं बई
मे. लािसक टेशनस, मुं बइ
मे. साईके म एं टर ायझेस, रामपूर
मे. मगनलाल देवशं कर, नािशक
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
मे. िवरभ ेडस, कोपरगाव

खराटे
२००० नग
िनिवदेमधील एकि
६५,०००/५३,०००/६२,०००/६२,७६०/६५,०००/५८,०००/-

कुं चे
२००० नग
ेत मु ळ दर .
१,७०,०००/१,१८,५००/१,२०,०००/१,४२,०००/१,३६,०००/१,१९,०००/-

वायफर
२२५ नग
२८,१२५/२४,५२५/--५०,८५०/१,०१,२५०/२४,७५०/-

(ब) सटेड िफनेल, ि लन ग पावडर खरे दीकामीचा तुलना मक त ाअ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
सटे ड िफनेल ओडोपीक वॉश पावडर
१५०० िलटर
४५०० िक. .ॅ
िनिवदेमधील एकि ेत मु ळ दर .
१,७२,५००/१.
मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस , मुं बई
१,२१,५००/२.
मे. लािसक टेशनस, मुं बइ
२,३२,५००/९३,३७५/३.
मे. साईके म एं टर ायझेस, रामपूर
३,०७,५००/९४,५००/४.
मे. मगनलाल देवशं कर, नािशक
२,२६,५००/--९२,०२५/५.
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
३,१५,०००/६.
मे. सुदशन पे शािलटी के मसॉ ह, मुं बई २,४०,०००/--(क) फायबर/ लॅि टक या कचरा कुं डया खरे दीकामीचा तुलना मक त ाअ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
फायबर/ लॅि टक या
कचरा कुं डया
२०० नग
िनिवदेमधील एकि ेत मु ळ दर .
१.
मे. िनलकमल िलिमटे ड, नािशक
३,८५,०००/२.
मे. लािसक टेशनस, मुं बइ
४,३३,०९६/३,३४,४००/३.
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
४.
मे. महेश इंिजिनअस, नािशक
४,४५,२००/यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागासाठी सन- २०१६-१७ करीता तािवत वािषक
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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२६
हमाली कामाचे दरप क उघडू न कायादेश देणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७०६ अ वये सन २०१६-१७
करीता हमालीचे काम देणक
े रीता ई-िनिवदा ि या राबिवणेबाबत यापुव झालेला िनणय र करणेत येऊन,
याकामी तावात नमुद के ले माणे सं था नचे संकेत थळावर िस ी देवनू थािनक हमालां कडू न कोटे शन/
दरप क मागवून युनतम दरधारकास पुढील सहा मिह यांसाठी हमाली कामाचा कायादेश देणेस मा यता
िमळालेली आहे.
यानं तर िद.१३.१०.२०१६ रोजीचे मं जरू िट पणी अ वये जा.नं. एसएसएस/भां डार/३९०७/२०१६
िद.२५.१०.२०१६ नु सार ४ थािनक हमालां ना कोटेशन/ दरप क मागणी फॉम पाठिवणेत आले होते तसेच
सं थानचे संकेत थळावर उपरो त जािहरात व कोटेशन फॉम िस करणेत आले होते. उपरो त दरप क जमा
करणेची अं तीम मुदत िद.०५.११.२०१६ सायं.५ वा. अशी िनि त करणेत आलेली होती.
उपरो त िविहत मुदतीत खालील तपिशला माणे दरप क ा त झालेले आहेत.
अ.नं.
०१
०२
०३

कोटे शन/ दरप क धारकां चे नां व.
ी रामराव शं कर गायकवाड, िशड
ी बबन ब सी तनपुरे , िशड
ी योगेश ानदेव खळदकर, बहादरपुर
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उपरो त माणे ा झालेली बं द पािकटे (दरप के ) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

१

२
३
४
५

६
७
८
९
१०
११
१२

१३

मालाचा तपिशल

प रमान/ वजन

साखर, गह, तां दळू , हरभरा, तु रदाळ, ित ि वंटल
मु गदाळ, हरभरा डाळ व इतर िके राणा माल.
(२५/३०/५० िक. .ॅ वजनाची गोणी)
िमनरल वॉटर बॉ स (१ िल. / ५००िम.)
ित बॉ स
िब क ट, पेपर कप, चहा पावडर, कॉफ इ. ित बॉ स
बॉ स
पेपर िपशवी. (२५ िकलो वजनाची बॅग)
ित बॅग
गावरान तु प, वन पती तु प, खा तेल व ित डबा
काजु पाकळी यां चे डबे. (१०/१५ िक. ॅम
वजनाचा डबा)
प ावळ (१,००० नगाचा बं डल)
ित बं डल
ि लच ग पावडर (२५ िकलो वजणाची ित गोणी
गोणी)
िलंडेन बी.एच.सी. िकं वा इतर पावडर.
ित गोणी
(५० िकलो गोणी)
तु रटी (सु टी अस याने)
ित ि वंटल
लोखं डी सामान.
ित टन
पु तके / फोटो, लॅ टीक व तु व इतर
ित ि वंटल
वॉयर फोम गा ा, चादरी गाठ, बेडिशट् स तळमजला
गाठ, उ या गाठ.
पिहला मजला
२/ ३ रा मजला
वाराई (सं थान यित र
आले या ित टन
वाहनातु न)

ी रामराव
शं कर
गायकवाड,
यां चे दर .

ी बबन
ब सी तनपु र,े
यां चे दर .

ी योगेश
ानदेव
खळदकर, यां चे
दर .

४.००

३.७५

४.००

१.००

०.६०

०.७०

१.००

०.५०

०.५०

०.५०

०.५०

०.५०

१.००

०.९०

०.८०

१.००

०.७५

२.००

०.५०

०.५०

१.००

१.००

०.५०

१.५०

१०.००
२०.००
४.००
५.००
६.००
१५.००

५.००
५०.००
५.००
२.००
३.००
४.००

२.५०
४०.००
४.५०
१.००
१.००
१.००

५०.००

५०.००

४०.००

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील हमालीचे काम देणेसाठी उपरो तु लना मक
त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नाजानेवारी, २०१७
पासु न पु ढील सहा मिहने कालावधीसाठी कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२७
फाडले या लॅि टक िपश यां चे िव करीता मागिवणेत आलेले कोटे शन/ दरप के उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७०७ अ वये भां डार िवभागात
पडु न असले या ३,००,००० नग (४०० िकलो) फाडले या आयडीया कं पनी या लॅि टक िपश यांचे िव
करीता सं थानचे संकेत थळावर िस ी देऊन प रसरातील भं गारचे यावसायीकां कडु न िविहत प तीने कोटे शन/
दरप के मागिवणेस मा यता िमळालेली आहे.
उपरो त िपश यांचे िव करीता िद.१५.१०.२०१६ रोजी िविहत मा यता घेवनू जा.नं. एसएसएस/
भां डार/ ४०२२/२०१६, िद.०३.११.२०१६ अ वये ७ थािनक यावसायीकां ना कोटे शन/ दरप क मागणी फॉम
पाठिवणेत आले होते. तसेच िद.०३.११.२०१६ रोजी सं थानचे संकेत थळावरही उपरो त जािहरात व कोटेशन
मागणी फॉम िस करणेत आले होते. उपरो त दरप के सं थानकडे जमा करणेची अं तीम मुदत
िद.२०.११.२०१६ सायं. ५ वा. अशी िनि त करणेत आलेली होती, यानुसार िविहत मुदतीत खालील
तपिशला माणे कोटेशन/ दरप के ा त झालेली आहेत.
अ.नं. कोटे शन/ दरप क धारकां चे नां व
आवक मां क/ िदनां क
०१
ी रयाज अकबर पठाण, कोपरगां व
१४७१०/ ०५.११.२०१६
०२
ी अमदखॉ ं उमरखॉ ं पठाण, राहाता
१४७११/ ०५.११.२०१६
०३
ी अकबरखॉ सं डेखॉ ं पठाण, कोपरगां व
१४७१२/ ०५.११.२०१६
उपरो त फाडले या लॅि टक िपश यांची बाजार भावानुसार अं दाजे िकं मत .३,२००/- मा इतक
आहे.
वरील माणे ा त झालेली ३ बं द पािकटे (दरप के ) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं. कोटे शन/ दरप क धारकां चे नां व
दरप कामधील ती िकलो मु ळ दर .
०१
ी रयाज अकबर पठाण, कोपरगां व
४.००
०२
ी अमदखॉ ं उमरखॉ ं पठाण, राहाता
४.७५
६.००
०३
ी अकबरखॉ सं डेखॉ ं पठाण, कोपरगां व
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे फाडले या लॅि टक िपश यां ची
िव करणेकामी ी अकबरखॉ सं डेखॉ ं पठाण, कोपरगां व यां चे ती िकलो .६/- मा उ चतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२८
आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी साई आ म भ िनवास थान म ये येक मला बेल व बेलि वच
बसिवणेकामी ा झाले या ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िद.०७-०८-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.४६ िनणय .४९१अ वये
आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी साईआ म भ िनवास थान म ये येक मला बेल व बेल वीच बसवून वायर गचे
काम करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये ९,८४,९५०/मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामाचे ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी िद.२४-०९-२०१६ रोजी
दै.सावमत, अहमदनगर व दैिनक देशदुत, नािशक या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर िद.२५-०९-२०१६ रोजी जािहरात िस कर यात आली होती व २३ ठे केदारां ना ई-मेल दारे
िद.२७-०९-२०१६ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक ०२ ठे केदारां नी ितसाद िदलेला आहे.
तसेच महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी
टडर नोटीस व टडर डा युमट िद.२६-०९-२०१६ रोजी अपलोड कर यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन
लोड गसाठी िद.२६-०९-२०१६ रोजी दुपारी १७.२० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा
ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मुदत िद. ०३-१०-२०१६ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आली
होती. ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅ न कॉपी जोड यास
व िद.०६-१०-२०१६ रोजी सायं.०५.०० या अखेर िकं वा यापुव (रिववार खेरीज) िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडलेले तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या मुळ ती िशड कायालयात सादर करणेकामी ऑनलाईन
अपलोड कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते.
िद.०३-१०-२०१६ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग
िवभागामाफत चेक के ली असता ई-टडर िसि टमम ये तीन ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आलेले होते.
तसेच िशड कायालयात ०३ नग िनिवदे या हाड कॉपी ा झाले या हो या. िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडले या
तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०३ हाड कॉपी (बं द
पाक ट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या ०३ िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.२८-१०-२०१६
रोजी िव तु िवभागाचे शासिकय अिधकारी, ी.औटी, व मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी,
ी.घोरपडे यां चे उपि थतीत सम उघडू न िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी
मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असून सव िनिवदाधारक तां ि क िनिवदेम ये पा झालेले आहे.
आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी साईआ म भ िनवास थान म ये येक मला बेल व बेल वीच बसवू न
वायर गचे काम करणेसाठी िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड
कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०३ हाड कॉपी (बं द पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या
०३ िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.२८-१०-२०१६ रोजी मा. शासक य अिधकारी- ी.औटी व
मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, ी.घोरपडे यां चे उपि थत सम उघडू न िनिवदाधाराकां या
बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असून ०३
िनिवदाधारक तां ि क िनिवदाम ये पा झालेले अस याने सदर कामाचे ऑनलाईन अपलोड कर यात आलेले ०३
कमिशयल बीड मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपढु े उघडावे लागणार आहे . अपलोड कर यात आले या
िनिवदाधाराकां चा तपशील खालील माणे :अ. . ई-िनिवदा Upload के लेले िनिवदाधारकाचे नां व
शेरा
०१) मे. ी. यं कटे रा टन िक ोजे ट सो यु श स ा.िल., पु णे
पा
०२) मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
पा
०३) मे.अ रहंत इले ीक स्, राहरी
पा
उपरो माणे आय.एस.ओ.ऑडीटर यां नी साईआ म भ िनवास थान म ये येक मला बेल व
बेल वीच बसवून वायर गचे काम करणेसाठी तां ि क िनिवदेम ये पा झालेले तीन ऑनलाईन ई-िनिवदा
(कमिशयल बीड) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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ई-िनिवदेमधील
एकि त मुळ दर .
०१) मे.अ रहंत इले ीक स्, राहरी
९,०२,५२०.००
०२) मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
१०,१६,६४०.००
०३) मे. ी. यं कटे रा टन िक ोजे ट सो यु श स ा.िल., पु णे ७,४०९३९.९२
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थान म ये येक मला बेल व
बेल वीच बसिवणे व यासाठीचे वायर गचे काम क न घेणेकामी मे. ी. यं कटे रा टन िक ोजे ट
सो यु श स ा.िल., पु णे यां चे एकि त .७,४०९३९.९२ मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२९
टॅ ड फॅ न, िसल ग फॅ न, टे बल फॅ न व इंडि यल फॅ न खरे दी करणेकामी ा झाले या ऑनलाईन ईिनिवदा (कमिशयल बीड) उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िद.०७-०८-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.४४ िनणय .४८९अ वये
टॅ ड फॅ न,िसिलं ग फॅ न, टे बल फॅ न व इं ड ीयल फॅ न खरे दी करणेकामी वतमानप ात तसेच सं थानचे अिधकृ त
वेबसाईटवर जािहरात िस क न ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये ७,९४,४१६/मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामाचे ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी िद.२४-०९-२०१६ रोजी
दै.सावमत, अहमदनगर व दैिनक देशदुत, नािशक या वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर िद.२५-०९-२०१६ रोजी जािहरात िस कर यात आली होती व २३ ठे केदारां ना ई-मेल दारे
िद.२७-०९-२०१६ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक ०३ ठे केदारां नी ितसाद िदलेला आहे.
तसेच महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी
टडर नोटीस व टडर डा युमट िद.२६-०९-२०१६ रोजी अपलोड कर यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन
लोड गसाठी िद.२६-०९-२०१६ रोजी दुपारी १६.४० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा
ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मुदत िद. ०३-१०-२०१६ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आली
होती. ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅ न कॉपी जोड यास
व िद.०६-१०-२०१६ रोजी सायं.०५.०० या अखेर िकं वा यापुव (रिववार खेरीज) िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडलेले तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या मुळ ती िशड कायालयात सादर करणेकामी ऑनलाईन
अपलोड कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते.
िद.०३-१०-२०१६ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग
िवभागामाफत चेक के ली असता ई-टडर िसि टमम ये चार ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आलेले होते.
तसेच िशड कायालयात ०४ नग िनिवदे या हाड कॉपी ा झाले या हो या. िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडले या
तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०४ हाड कॉपी (बं द
पाक ट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या चार िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.२८-१०-२०१६
रोजी िव तु िवभागाचे शासिकय अिधकारी, ी.औटी व मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी,
ी.घोरपडे यां चे उपि थतीत सम उघडू न िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी
मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असून तीन िनिवदाधारक तां ि क िनिवदेम ये पा झालेले आहे.
टॅ ड फॅ न,िसिलं ग फॅ न, टे बल फॅ न व इं ड ीयल फॅ न खरे दी करणेकामी िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०४ हाड
कॉपी (बं द पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या चार िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा
िद.२८-१०-२०१६ रोजी मा. शासक य अिधकारी- ी.औटी व मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी,
ी.घोरपडे यां चे उपि थत सम उघडू न िनिवदाधाराकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी
मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असून तीन िनिवदाधारक पा झालेले आहे व मे.राघव
इले ीक स्, पुणे यां नी टडर फ व अन ट मनी िडपॉिझट चे कॉ-ऑपरे िट ह बँकेचा अकाऊं ट पे चेक जोड याने
अपा झालेले आहे. तरी तीन िनिवदाधारक तां ि क िनिवदाम ये पा झालेले अस याने सदर कामाचे ऑनलाईन
अपलोड कर यात आले या तीन कमिशयल बीड मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपु ढे उघडावे लागणार आहे.
अपलोड कर यात आले या िनिवदाधाराकांचा तपशील खालील माणे :अ. नं.
ई-िनिवदा Upload के लेले िनिवदाधारकाचे नां व
शेरा
टडर फ व अन ट मनी िडपॉिझट चे कॉ-ऑपरे िट ह
०१)
मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पुणे
बँकेचा अकाऊं ट पे चेक जोड याने अपा
०२)
मे.अ रहंत इले ीक स्, राहरी
पा
०३)
मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
पा
०४)
मे.माक इंड ीज, मुं बई
पा
अ. .

ई-िनिवदाधारकाचे नां व
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उपरो माणे टॅ ड फॅ न, िसिलं ग फॅ न, टेबल फॅ न व इं ड ीयल फॅ न खरे दी करणेकामी तां ि क
िनिवदेम ये पा झाले या ०३ ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
मे.माक इंड ीज,
मे.अ रहंत
मे.गु इंिजिनअर ग
अ. नं.
ई-िनिवदाधारकाचे नां व
मुं बई
इले ीक स्, ॲ ड कॉ ॅ टस,
राहरी
नािशक
ई-िनिवदेमधील एकि त मुळ दर .
1

2

3

4

5

6
7
8

9

Pedestal type air circulator
450 mm/ 18 inch
20 nos.
Pedestal type air circulator
600 mm/ 24 inch
30 nos.
Table fan of A.C. 230 V. 50
cycles 400 mm/ 16 inch
10 nos.
Erecting Cabin fan of A.C.
230 V. 50 cycles 250 mm/
300 mm
5 nos.
Erecting Cabin fan of A.C.
230 V. 50 cycles 400 mm/ 16
inch
5 nos.
Tubular type man coolers Fan
450 mm/ 18 inch
4 nos.
Tubular type man coolers Fan
450 mm/ 18 inch, 2 nos.
Tubular type man coolers Fan
600 mm/ 24 inch
2 nos.
Tubular type man coolers Fan
600 mm/ 24 inch
2 nos.

१,१५,३६०/-

१,२९,४००/-

१,६०,०००/-

२,०४,८४०/-

२,९१,९००/-

२,७०,०००/-

१७,४८०/-

२१,०००/-

१८,०००/-

७,४९०/-

९,५००/-

१२,०००/-

८,७९०/-

१०,५००/-

१२,५००/-

६८,९९२/-

७९,६००/-

६४,०००/-

४३,४३६/-

४७,०००/-

४०,०००/-

४२,३९६/-

४६,०००/-

३६,०००/-

५१,९९६/-

६४,०००/-

६०,०००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, टॅ ड फॅ न, िसल ग फॅ न, टे बल फॅ न व इंडि यल फॅ न खरे दी
करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत 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- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३०
ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे एच टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेकामी ा झाले या ऑनलाईन
ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िद.०७-०८-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.४३ िनणय .४८८ अ वये
ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे एच.टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस
व याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये ४,६०,७००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. सदर कामाचे
ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी िद.२४-०९-२०१६ रोजी दै.सावमत, अहमदनगर व दैिनक देशदुत, नािशक या
वतमानप ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद .२५-०९-२०१६ रोजी जािहरात
िस कर यात आली होती व २३ ठे केदारां ना ई-मेल दारे िद.२७-०९-२०१६ रोजी जािहरात पाठिव यात आली
होती. यापैक ०२ ठे केदारां नी ितसाद िदलेला आहे. तसेच महारा शासना या www.mahatenders.gov.in
या संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी टडर नोटीस व टडर डा युमट िद .२६-०९-२०१६ रोजी
अपलोड कर यात आले होते. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.२६-०९-२०१६ रोजी दुपारी १६.३०
वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मुदत
िद. ०३-१०-२०१६ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आली होती. ऑनलाईन िनिवदेसोबत तां ि क
िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅ न कॉपी जोड यास व िद.०६-१०-२०१६ रोजी
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सायं.०५.०० या अखेर िकं वा यापुव (रिववार खेरीज) िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडलेले तां ि क
(Technical Bid) कागदप ां या मुळ ती िशड कायालयात सादर करणेकामी ऑनलाईन अपलोड कर यात
आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते.
िद.०३-१०-२०१६ रोजी सं याकाळी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग
िवभागामाफत चेक के ली असता ई-टडर िसि टमम ये तीन ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आलेले होते.
तसेच िशड कायालयात ०३ नग िनिवदे या हाड कॉपी ा झाले या हो या. िनिवदेसोबत कॅ न क न जोडले या
तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०३ हाड कॉपी
(बं द पाक ट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा
िद.२८-१०-२०१६ रोजी िव तु िवभागाचे शासिकय अिधकारी, ी.औटी, व मु यलेखािधकारी तथा
शासक य अिधकारी, ी.घोरपडे यां चे उपि थतीत सम उघडू न िनिवदाधारकां या बयाणा र कम तसेच
कागदप ां ची तपासणी मु यलेखािधकारी यां चेमाफत कर यात आलेली असून सव िनिवदाधारक तां ि क
िनिवदेम ये पा झालेले आहे.
ि ट लाईट पोल व सब टेशनचे एच.टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेकामी िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या ०३ हाड
कॉपी (बं द पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या तीन िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.२८१०-२०१६ रोजी मा. शासक यअिधकारी- ी.औटी व मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, ी.घोरपडे
यांचे उपि थत सम उघडू न िनिवदाधाराकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी मु यलेखािधकारी
यां चेमाफत कर यात आलेली असून ०३ िनिवदाधारक तां ि क िनिवदाम ये पा झालेले अस याने सदर कामाचे
ऑनलाईन अपलोड कर यात आलेले ०३ कमिशयल बीड मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपु ढे उघडावे लागणार
आहे. अपलोड कर यात आले या िनिवदाधाराकां चा तपशील खालील माणे.
अ. . ई-िनिवदा Upload के लेले िनिवदाधारकाचे नां व
शेरा
०१) मे. ी. यं कटे रा टन िक ोजे ट सो यु श स ा.िल., पु णे
पा
०२) मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
पा
०३) मे.अ रहंत इले ीक स्, राहरी
पा
उपरो माणे ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे एच.टाईप पोल यां ना रं गकाम करणेकामी तां ि क
िनिवदेम ये पा झाले या ०३ ऑनलाईन ई-िनिवदा ( कमिशयल बीड ) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
ई-िनिवदेमधील
अ. .
ई-िनिवदाधारकाचे नां व
एकि त मुळ दर .
०१) मे.अ रहंत इले ीक स्, राहरी
४,५५,२८०/०२) मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
५,३१,१६०/४,३६,३१०/०३) मे. ी. यं कटे रा टन िक ोजे ट सो यु श स ा.िल., पु णे
यावर सिव तर चचा होऊन, ि ट लाईट पोल व सब टे शनचे एच टाईप पोल यां ना रं गकाम
करणेकामी मे. ी. यं कटे रा टन िक ोजे ट सो यु श स ा.िल., पु णे यां चे एकि त .४,३६,३१०/मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३१
साईिनवास अितथीगृ ह इमारतीमधील ही.आय.पी.सु टस् मधील बाथ मकरीता ए झॉ ट फॅ न खरे दी
करणेकामी ा झालेली कोटे श स उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९-१०-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.३७ िनणय .७२४ अ वये
साईिनवास अितथीगृह इमारतीमधील ही.आय.पी.सूटस् मधील बाथ मकरीता ए झॉ ट फॅ न खरे दी करणेकामी
शासन िनणयानु सार िवहीत प दतीने बाहेरील कोटेशनधारकां ना प पाठवुन कोटे शन मागिवणेस, येणा-या
खचास, कामास व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न कोटेशन मागिवणेकामी येणा-या र कम पये
४२,०००/- मा चे खचास मा यता िमळाली होती.
यानुसार जा.नं.एसएसएस/ िव तु / ४२७५ / २०१६ िदनां क १६-११-२०१६ अ वये १५ बाहेरील
कोटेशनधारकां ना कोटेशन प पाठिव यात आली होती. तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात दे यात आलेली
होती. कोटेशन िव िद.१७-११-२०१६ ते िद.२९-११-२०१६ अखेर ठे व यात आलेली होती. िसलबं द कोटे शन
जमा कर याची अं ितम िदनां क ३०-११-२०१६ अशी होती. यानु सार मुदतीत जमा झाले या चार िसलबं द
कोटेश सचा तपशील खालील माणे.
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अ. .
कोटेशनधारकाचे नां व
शेरा
०१)
मे.माक इंड ीज, मुं बई
कोटेशन बं द पाक ट-०१
०२)
मे.इंटरनॅशनल इले ीक स्, अहमदनगर
कोटेशन बं द पाक ट-०२
०३)
मे.ठाकू र ॉफ ॲ ड इले ीक कं पनी, पुणे
कोटेशन बं द पाक ट-०१
०४)
मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस,पुणे
कोटेशन बं द पाक ट-०२
उपरो माणे साईिनवास अितथीगृह इमारतीमधील ही.आय.पी.सूटस् मधील बाथ मकरीता ए झॉ ट
फॅ न खरे दी करणेकामी ा झालेली ०४ कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
कोटेशनमधील एकि त मुळ
अ. .
कोटेशनधारकाचे नां व
दर .
०१) मे.माक इंड ीज, मुं बई
४८,५४०/०२) मे.इंटरनॅशनल इले ीक स्, अहमदनगर
४७,८५०/४७,६७०/०३) मे.ठाकू र ॉफ ॲ ड इले ीक कं पनी, पुणे
०४) मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पुणे
४९,५००/यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ ह इमारतीमधील ही.आय.पी.सु टस् मधील
बाथ मकरीता ए झॉ ट फॅ न खरे दी करणेकामी मे.ठाकू र ॉफ ॲ ड इले ीक कं पनी, पु णे यां चे
एकि त .४७,६७०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३२
वाहन .एम.एच.१७/ टी- ७१११ (मिहं ा मॅ स) करीता नवीन टायर खरे दीबाबत.
वाहन िवभागाकडील िदरोजीचे मं जरु िटपणीनु सार २०१६/११/०२.,वाहन ं .एम.एच.१७/टी-७१११
(मिहं ा मॅ स) या वाहनाकरीता अपोलो कं पनीचे 7:00:R15 (नॉयलॉन, अमर गो ड) (टयुब , लॅपसह (या
साईजचे ०४ टायस खरे दी करणे कामी प रसरातील अपोलो कं पनीचे अिधकृ त िडलस यां चेकडू न दरप के
बोलािवणेस व या कामी येणा२४.या अं दाजे -,०००तापयतचे खचास मा य (चौवीस हजार .म अ री र क) -/
घे यात आली होती.
यानुसार, इकडील जािद २०१६/४०६०/वाहन/एसएसएस.नं..०३ रोजीचे प ाने अपोलो २०१६/११/
कं पनीचे खालील माणे ०८ अिधकृ त िडलस यां चेकडू न 7:00:R15 (नॉयलॉन, अमर गो ड) (टयुब , लॅपसह (
या साईजचे ०४ टायस खरे दी करणे कामी िदअखेर दरप २०१६/११/१०.के बोलािव यात आली होती.
अ.नं. दरप कधारकाचे नां व
०१
राम टायस, कोपरगां व
०२
नरे टायस, कोपरगां व
०३
ओम टायस, िशड
०४
साई सेवा टायस अॅ ड कार अॅसेसरीज, साकु री
०५
माऊली टायस, पळसे
०६
ओम साई गणेश टायस, साकु री
०७
सितष टायस, ीरामपुर
०८
सुदशन टायर, िशड
खालील माणे ४ दरप के मुदतीत ा झालेली आहेत.
अ.नं. दरप कधारकाचे नां व
आवक ./ िदनां क
०१
राम टायस, कोपरगां व
१४६५७-०४/११/२०१६
बं द दरप क
०२
नरे टायस, कोपरगां व
१४६५८-०४/११/२०१६
बं द दरप क
०३
ओम टायस, िशड
१४८९३-०८/११/२०१६
बं द दरप क
०४
साई सेवा टायस अॅ ड कार अॅसेसरीज, साकु री १५१३४-१०/११/२०१६
बं द दरप क
उपरो त माणे ा त झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील मुळ दर ती
अ. .
दरप कधारकाचे नां व
नग .
०१) राम टायस, कोपरगां व
६,२००/०२) नरे टायस, कोपरगां व
५,४४५/०३) ओम टायस, िशड
५,७००/५,४३७/०४) साई सेवा टायस अॅ ड कार अॅसेसरीज, साकु री
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यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन .एम.एच.१७/ टी- ७१११ (मिहं ा मॅ स) करीता नवीन
टायस खरे दी करणेकामी साईसेवा टायस ॲ ड कार ॲसेसरीज, साकु री यां चे ती नग .५,४३७/- 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, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३३
वाहन .MH-17, BD- 2442 (तवेरा णवाहीका) करीता टायर खरे दीकामी ा झालेली दरप के
उघडू न िनणय घेणेबाबत.
वाहन िवभागाकडील िद.२८/११/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनु सार, वाहन .एमएच-१७-बीडी-२४४२
तवेरा णवाहीका वाहनाकरीता अपोलो कं पनीचे 205/65/R15-T.L. या साईजचे ऑनलॅक-4G या कारचे
टयुबलेस सन-२०१६ मधील उ पादीत ०४ टायस खरे दी करणे कामी प रसरातील अपोलो कं पनीचे अिधकृ त
िडलस / पुरवठादार यां चेकडू न दरप के बोलािवणेस व या कामी येणा-या अं दाजे .२४,१००/- (अ री र कम .
चौिवस हजार शं भर) पयतचे खचास मा यता घे यात आली होती.
यानुसार, इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/४५९३/२०१६ िद.०१/१२/२०१६ रोजीचे प ाने, १०
अपोलो कं पनीचे अिधकृ त िडलस / पुरवठादार यां चेकडू न 205/65/R15-T.L.या साईजचे ऑनलॅक-4G या
कारचे ०४ टायस खरे दी करणे कामी िद.१०/१२/२०१६ अखेर दरप के बोलािव यात आली होती.
अ.नं. दरप कधारकाचे नां व
०१
राम टायस, कोपरगां व
०२
नरे टायस, कोपरगां व
०३
ओम टायस, िशड
०४
ओम साई गणेश टायस, साकु री
०५
सुदशन टायर, िशड
०६
सितष टायस, ीरामपुर
०७
माऊली टायस, पळसे
०८
साई सेवा टायस अॅ ड कार अॅसेसरीज, साकु री
०९
गु कृ पा टायस, साकु री
१०
चं भा टायर, साकु री
यानुसार खालील माणे ०४ दरप के मुदतीत ा त झालेली आहेत.
अ.नं.
दरप कधारकाचे नां व
आवक ./ िदनां क
०१
ओम साई गणेश ेडस & टायस, साकु री १७७७८-१०/१२/२०१६ बं द दरप क
०२
राम टायस, कोपरगां व
१७७७९-१०/१२/२०१६ बं द दरप क
०३
ओम टायस, िशड
१७७८०-१०/१२/२०१६ बं द दरप क
०४
नरे टायस, कोपरगां व
१७७८२-१०/१२/२०१६ बं द दरप क
उपरो त माणे टायर खरे दी कामी ा त झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील मुळ दर ती
अ. .
दरप कधारकाचे नां व
नग .
०१) राम टायस, कोपरगां व
४,७००/०२) नरे टायस, कोपरगां व
४,६१५/०३) ओम टायस, िशड
४,८००/४,५९५/०४) ओम साई गणेश ेडस, साकु री
यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन .MH-17, BD- 2442 (तवेरा णवाहीका) करीता टायर
खरे दीकामी ओम साई गणेश े डस, साकु री यां चे ती नग .४,५९५/- 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, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३४
वाहन .MH-17, AJ- 1016 (काड याक णवाहीका) करीता टायर खरे दीकामी ा झालेली
दरप के उघडू न िनणय घेणेबाबत.
वाहन िवभागाकडील िद.०८/११/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनु सार, वाहन .एमएच-१७-एजी-१०१६
या णवाहीका वाहनाकरीता अपोलो कं पनीचे (AMAZER) या काराचे व 215/75R/15 /LT-115/113 या
साईजचे (टयुब , लॅपसह) सन-२०१६ मधील उ पादीत ०४ टायस खरे दी करणे कामी प रसरातील अपोलो
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कं पनीचे अिधकृ त िडलस / पुरवठादार यां चेकडू न दरप के बोलािवणेस व या कामी येणा-या अं दाजे .२४,५००/(अ री र कम . चौवीस हजार पाचशे) पयतचे खचास मा यता घे यात आली होती.
यानुसार, इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/४६६०/२०१६ िद.०३/१२/२०१६ रोजीचे प ाने, १०
अपोलो कं पनीचे अिधकृ त िडलस/ पुरवठादार यां चेकडू न अपोलो कं पनीचे (AMAZER) या काराचे व 215/
75R/ 15 /LT-115/113 या साईजचे (टयुब , लॅपसह) सन-२०१६ मधील उ पादीत ०४ टायस खरे दी करणे
कामी िद.१३/१२/२०१६ अखेर दरप के बोलािव यात आली होती.
अ.नं. दरप कधारकाचे नां व
०१ राम टायस, कोपरगां व
०२ नरे टायस, कोपरगां व
०३ ओम टायस, िशड
०४ ओम साई गणेश टायस, साकु री
०५ सुदशन टायर, िशड
०६ सितष टायस, ीरामपुर
०७ माऊली टायस, पळसे
०८ साई सेवा टायस अॅ ड कार अॅसेसरीज, साकु री
०९ गु कृ पा टायस, साकु री
१० चं भा टायर, साकु री
यानुसार खालील माणे ०४ दरप के मुदतीत ा त झालेली आहेत.
अ.नं. दरप कधारकाचे नां व
आवक ./ िदनां क
०१ ओम साई गणेश ेडस & टायस, साकु री
17785-10/12/2016 बं द दरप क
०२ राम टायस, कोपरगां व
17784-10/12/2016 बं द दरप क
०३ ओम टायस, िशड
17781-10/12/2016 बं द दरप क
०४ नरे टायस, कोपरगां व
17783-10/12/2016 बं द दरप क
उपरो त माणे टायर खरे दी कामी ा त झालेली ०४ दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
दरप कामधील मुळ दर ती
अ. .
दरप कधारकाचे नां व
नग .
०१) राम टायस, कोपरगां व
५,२००/०२) नरे टायस, कोपरगां व
४,८२५/४,७००/०३) ओम टायस, िशड , साकु री िशव
०४) ओम साई गणेश ेडस, साकु री
४,८०९/यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन .MH-17, AJ- 1016 (काड याक णवाहीका) करीता
टायस खरे दीकामी ओम टायस, िशड , साकु री िशव यां चे ती नग .४,७००/- 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, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३५
वािषक नेहसं मेलन २०१६-१७ ब ीस खरे दीकामी मागिव यात आलेले बं द कोटे शन उघडू न यु नतम
पु रवठाधारकास आदेश होणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
सं दभ– मा. यव थापन सिमती िद. १५/०३/२०१४ रोजीची सभा िनणय .२५३.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतु द- सन २००४ चा महारा अिधिनयम
.१४ (भाग ४) िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द
के लेला अिधिनयमामधील मां क १७ (१) व १७ (२ ढ) नुसार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना
देईल िकं वा तसे कर यास सहाय करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मां क– मा. यव थापन सिमती िद. १५/०३/२०१४ रोजीची सभा
िनणय . २५३.
ा तािवक– मा. यव थापन सिमती िद. १५.०३.२०१४ रोजीचे सभेत िवषय नं. ८३ नु सार सं थानचे
शै िणक संकुलाकडे सालाबाद माणे साजरे कर यात येणा-या वािषक नेहसंमेलन व वािषक डा पधा
दर यान होणा-या, शै िणक संकु लाकडील उप मासाठी सं बिधत िवभागां ना खालील माणे येणा-या खचास
थायी मं जरू ी देणबे ाबत ताव मां डला होता.
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अ.नं.
१

िवभाग
अं दाजे िव ाथ
ी साईबाबा औ िगक ४०० ते ४५०
िश ण सं था
ी साईबाबा इं. िम. कु ल
१८०० ते २०००

वग तपिशल
अं दाजे खच
औ िगक े एकू ण 11 १,००,०००/ेड कोस चे िव ाथ
२
यु.व िसनी के जी
१,००,०००/इय ता 1 ली 10 वी
३
ी साईबाबा क. िव. मं दीर
७०० ते ७५०
इय ता 5 वी 10 वी
७५,०००/४
ी साईबाबा यु. कॉलेज
१२०० ते १४००
इय त 11 वी 12 वी
७५,०००/५ बां धकाम िवभाग
चार िदवस मं डप यव था
मं डप यव था
१,५०,०००/एकू ण अं दाजे खच
५,००,०००/िनणय . २५३ यावर सिव तर चचा होऊन उपरो त तवास मा यता दे यात आली.
मागणीः- सालाबाद माणे सं थानचे शै िणक संकुलाचे सन २०१६-१७ या शै िणक वषातील
नेहसंमेलन िद. २१ िडसबर २०१६ ते िद. २३ िडसबर २०१६ या कालावधीत घे याचे िनयोजीत असून शालेय
गुणव ता प र ा पधा, शालेय डा पधा तसेच या िव ा यानी रा य तरीय पधा, िज हा तरीय पधा,
तालुका तरीय पधत यश संपादन के ले आहे तसेच आप या शाळे त शालेय उप मात िवशेष गु ण ा त के ले व
शालेय डा पधत यश संपादन के ले या िव ा याचा गु णगौरव करणेकामी बि से खरे दी क न वाटप करावयाचे
आहेत.
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कू ल िवभागात इय ता यु.के .जी ते इय ता १० वी पयत एकु ण ५१ वग
तुकडया कायरत असुन २५०१ िवदयाथ /िवदयाथ नी िश ण घेत आहेत. वािषक नेहसंमेलन २०१६-१७ करीता
खालील माणे एकू ण ११०१ नग बि से खरे दी करावयाचे असून याकामी अं दाजे . ७०,०००/- इतका खच येत
आहे.
अ.
िवभाग
तपिशल
अॅकडमी
डा पधा एकू ण बि स अं दाजे खच
न.
बि स सं या बि स सं या
सं या
र कम
१
यु. के जी व िसनी के जी
ॉफ व मेडल
९५
१२०
२१५
१०,०००/२ इय ता 1 ली ते 5 वी
ॉफ व मेडल
२४३
२१६
४५९
२६.०००/३ इय ता 6 वी ते 10 वी
ॉफ व मेडल
१४६
२६६
४१२
२३,०००/४ िविवध तरीय वािषक मोठी ॉफ
-----१५
१५
११,०००/डा पधा व इतर
एकू ण
४८४
६१७
११०१
७०,०००/ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लमधील वािषक नेहसंमेलन २०१६-१७ करीता खालील माणे
एकू ण ११०१ नग बि से खरे दी करावयाचे असून याकामी प रसारातील पुरवठाधारकां कडू न दरप कां ची बं द
पाक टे मागिव यात आली होती िद. १५.१२.२०१६ अखेर खालील माणे ०३ दरप कां ची बं द पािकटे ा त
झालेली आहे. यांचा तपिशल खालील माणेअ.नं. कोटेशन धारकां चे नां व
आवक नं बर/िदनां क
पािकट
१.
आकार ािफ स , कोपरगां व
१७९९१ /१५.१२.२०१६
बं द पािकट
२.
पोटस ॉफ हाऊस , अ. नगर
१७९८९ / १५.१२.२०१६
बं द पािकट
३.
इमेज एन े हस , नािसक
१७९८६/ १५.१२.२०१६
बं द पािकट
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार शासन िनदश् तां ि क कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान – आिथक खचाचा िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय – सदरचे बि स खरे दी खचाकामी इं. िम. कु लचे सन २०१६-१७ चे बजेट
म ये एकू ण . ७०,०००/- तरतुद कर यात आलेली आहे.
तरी बि से खरे दीकामी ा त झालेले बं द कोटेशन आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
आकार ािफ स,
पोटस ॉफ इमेज एन े हस,
कोपरगां व
हाऊस, अ. नगर
नािसक
दर ती नग .
१.
ॉफ
५९५/11 इंच
६२०/६२५/६४/7.5 इंच
७२/७०/५५/6.5 इंच
६१/६०/४०/5.5 इंच
५०/४५/मेडल
४२/२.
2.5 इंच (लेससह)
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लमधील वािषक नेहसं मेलन
२०१६-१७ करीता बि से खरे दी करणेकामी आकार ािफ स, कोपरगां व यां चे उपरो तु लना मक
त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा. तसेच याकामी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- . ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३६
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाकडे वयं िनयं ि त कु ल बेल िस टम खरे दीकामी ा
झालेले बं द कोटे शन उघडणेस मा यता िमळणेबाबत.
सन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द – सन 2004 चा महारा अिधिनयम .४
(भाग ४) िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नुसार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास
साहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मां क – शासक य मा यता
तािवक– ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल शाळे त पुव ाथिमक, ाथिमक व मा यिमक असे
एकू ण तीन िवभाग कायरत असून शाळे त एकू ण २४९६ िव ाथ िश ण घेत आहेत. स याचे संगणक य यु ्गाचा
िवचार करता शाळे कडे वयं िनयं ि त कुल बेल िस टम खरे दी करणेकामी िद. १२.११.२०१६ रोजीचे िटपणीने
. १५,०००/- खचास मं जरू ी घे यात आली आहे व िद. २३.११.२०१६ रोजीचे िटपणीने पुरवठाधारकां कडू न बं द
िनिवदा मागिव यात आले या आहे. िद.०७.१२.२०१६ अखेर खालील माणे बं द कोटेशन इकडील
कायालयाकडे ा त झालेले आहेत.
अ.नं.
पुरवठाधारकाचे नां व
गां व
आवक नं बर
०१
साईसर इंिजिनअर ग ोडे टस्
संगमनेर
१७०५४ िद. ०३.१२.२०१६
०२
आयन ए टर ायजेस
संगमनेर
१७०५५ िद. ०३.१२.२०१६
०३
संदीप इले टॉिन स
संगमनेर
१७०५६ िद. ०३.१२.२०१६
मागणी- तरी उपरो त ा त झालेले बं द कोटेशन मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेपढु े उघडू न
यामधील युनतम दराचे पुरवठाधारकां स आदेश देणेबाबत व वयं िनयं ि त कुल बेल िस टम खरे दी करणेकामी
येणा-या खचास मा यता िमळावी ही िवनं ती.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः- आिथक खचाचा िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- तरी मागणी माणे वयं िनयं ि त कुल बेल िस टम खरे दी करणेकामी आलेले
बं द कोटे शन उघडणेकामी व येणा-या खचास मा यता िमळणेाकमी िनणयाथ सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाकडे वयं िनयं ि त
कु ल बेल िस टम खरे दीकामी िव ु त िवभागाचा अिभ ाय घे यात येऊन, फेर ताव सादर करणेत
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- . ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३७
१६ गुं ठे प रसरात रे ल ग करणेकामी ा त कोटे शन उघडणेस मा यता िमळणेबाबत.
िदनां क 30 िडसबर 2016 ते 2 जानेवारी 2017 या कालावधीत नाताळ सुट् या, नवीन वषारं भ
अस याने साईभ तांची मोठया माणात गद होणार असलेने. या काळात साईभ तांना चे दशन सुलभतेने
होणेसाठी / गद चे िनयोजन करणेसाठी िदनां क 27/12/2016 रोजी ’0’ नं बर क ात मा. कायकारी अिधकारी
साहेब यां चे अ य तेखाली आढावा बैठक घे यात आली होती. तसेच िमट ग संपलेनं तर सं थान प रसरात राऊं ड
घे यात आला होता. या िमट ग व राऊं डम ये मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां नी गेट नं. 2 मधून दशनाकरीता
जाणा-या साईभ तांना दशन रां गेत सोडतेवेळी अडचण येऊ नये हणून 16 गुं ठे प रसरात तातडीने रे ल ग
करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
कुं भमेळा 2015 करीता जुने सादालय हॉलम ये दशन रां गेकरीता नवीन रे ल ग तयार क न बसिवणेत
आलेली होती. Time Darshan णालीमुळे सदरील हॉलचा दशन रां गेकरीता वापर करणेत येत नाही. यामुळे
तेथील हॉलमधील रे ल ग कट क न 16 गुं ठे प रसरात बसिवता येईल. मा सदरचे काम (जु ने सादालय येथनू
रे ल ग कट करणे, वाहतुक करणे व 16 गुं ठे प रसरात न याने रे ल ग फॅ ि के शन करणे इ यादी) पु ण करणेकरीता
उरलेला कालावधी व कामाचे व प, उपल ध अपुरे मनु यबळ याचा िवचार करता आऊटसोस प दतीने
प रसरातील फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटे शन मागवून क न यावे लागणार आहेत. याकामी अं दाजे पये 24,000/मा चा खच अपेि त आहे.
उपरो तकामी थािनक फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटेशन देणबे ाबत कळिव यात आले होते, यानु सार
खालील फॅ ि के टस यां चेकडू न बं द पाक टात कोटेशन ा तझालेली आहेत :
1) मे. सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री
2) मे. साई समथ फॅ ि के शन, साकु री
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3) मे. सुपर अॅ ो इंड ीज, साकु री
उपरो त फॅ ि के टस यां चे बं द पाक टात ा त झालेले कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटेशनधारकाचे नाव
कोटेशनमधील मुळ दर ती नग .
३००/१ मे. सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री
२ मे. साई समथ फॅ ि के शन, साकु री
३५०/३ मे. सुपर अॅ ो इंड ीज, साकु री
३२०/यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे १६ गुं ठे प रसरात रे ल ग करणेकामी
मे. सु पर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री यां चे ती नग .३००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३८
नाताळ सु यां चे कालावधीत साईभ तांचे दशन यव थेसाठी बायोम ीक दशन यव थेचे काऊं टर
समोर लॅटफॉम तयार करणेकामी ा त झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मिधल तरतु द:
अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोट कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक
िवधी, पुजा- अचा, समारं भ व उ सव आयोजन 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 मं िदरात देवते या
दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा
पुरिवणे ” या योजनां साठी सिमतीकडून िव व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतूद आहे .
तावना: िद.२५ िडसबर, २०१६ ते िद.०२ जानेवारी, २०१७ अखेर ०९ िदवस नाताळ िनमी त
शै िणक व इतर कायालयां ना सुट्या आहेत. याकालावधीत चे दशनासाठी मोठ् या माणात साईभ त येणार/
येत अस याने, जुने सादालय हॉलचे पूव बाजूकडील िखडक येथे बायोम ीक मोफत दशन वेश काड काऊं टर
सु करावयाचे अस याने, सदरह िखडक उं चीवर अस याने, साईभ तांना काड घेणेसाठी आव यक उं चीसाठी
जिमनीवर २’ उं चीचा लॅटफॉम तयार क न यावा लागणार आहे. यासाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
०१.

तपिशल

साईज

२४’x१२’ साईजचा अॅगल
ं
े मम ये
लॅटफॉम तयार क न, यावर भ कम असे
लायवूड टाकु ण यव था करणे तसेच
२४’x१२’
सदरचे लॅट समोरील भागाम ये १’x२४’
साईजम ये साईभ तांना जाणेसाठी पायरी
तयार करणे. इ यादीसह.

प रमाण
/ एकक

२८८
चौ. फु ट

कालावधी

दर

र कम

३०/१२/२०१६ ते
१६/- . िद.
०१/०१/२०१७
१३,८२४./. चौ. फु ट
अखेर ०३ िदवस
एकु ण पु णाक त पये.. १३,८२४/-

मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क२२ िडसबर, २०१६ रोजीचे सभेत िशड महो सव व नाताळ सुट् यां चे
कालावधीत (गद चे) वाढीव मं डप व इतर अनुषं गीक यव था करावयाची झा यास ती क न घेणसे व याकामी
येणारे सव समावेशक खचास मा यता देणते आली आहे.
उपरो त काम तातडीने पूण करावयाचे अस याने, याकामी अशा कारचे काम करणारे खालील मं डप
ठे केदार यां चेकडू न िसलबं द कोटेशन मागिवणेत आले आहेत.
१.
यु बालाजी मं डप, िनमोण
२. रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे शन, सं ापूर
३. सावता मं डप डेकोरे टस, राहाता
नाताळ सु यां चे कालावधीत साईभ तांचे दशन यव थेसाठी बायोम ीक दशन यव थेचे काऊं टर
समोर लॅटफॉम तयार करणेकामी येणारे खचास मा यता दे यात आली व सदरह कामी वरील माणे ा त झालेले
०३ िसलबं द कोटेशन आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटेशनधारकाचे नाव
कोटेशनमधील ०३ िदवसां करीताचे
एकि त मुळ दर .
११,२३२/१
यु बालाजी मं डप, िनमोण
२ रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे शन, सं ापूर
१७,२८०/३ सावता मं डप डेकोरे टस, राहाता
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यावर सिव तर चचा होऊन, नाताळ सु यां चे कालावधीत साईभ तांचे दशन यव थेसाठी
बायोम ीक दशन यव थेचे काऊं टर समोर लॅटफॉम तयार करणेकामी यु बालाजी मं डप, िनमोण यां चे
०३ िदवसां करीता एकि त .११,२३२/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३९
साई धमशाळा िनवास थान येथे द ता िवभागाने सु चिवले या म टे न स कामाकरीता आव यक
मटे रयल खरे दी करणेकामी ा त झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे
कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड ( ) अ वये “भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी
िव ामगृहे बां धणे व यांची देखभाल करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव य त यव थे या िनधीचा
िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावना:- ी साईबाबा सं थान िव व थ यव था, िशड व िशड साई ट, चे नई यां चे सं यु त
िव माने साई धमशाळा क पाचे काम पूण होऊन सदर क प िद.११/०४/२०१३ पासून साईभ तांकरीता खुला
कर यात आला आहे. िशड साई ट, चे नई यां चेमाफत क पातील इमारतीचे बां धकाम देणगीदाखल कर यात
आले आहे. सदर इमारतीचे बां धकामाकरीता यांचेमाफत ठे केदार पा वनाथ डे हलपस िल. िद ली यांची िनयु ती
करणेत आली होती. ठे केदार यां चा कामाचा दोषदायी व कालावधी िद.३१/०३/२०१४ रोजी संपु टात आला
आहे. सदरचा दोषदायी व कालावधी संपु टात आलेनं तर सदर क पाचे व इमारतीचे मटेन स सं थानमाफत
कर यात येत आहे. साई धमशाळा येथे एकू ण १९२ हॉ स आहे.
िद.२९/०९/२०१६ रोजी द ता पथकामाफत साईधमशाळा व प रसराची पहाणी के ली असता, यांनी िविवध
िवभागां या कामासं दभात सु चना िदले या आहेत. यापैक बां धकाम िवभागामाफत F- इमारत सं डास बाथ म या बाजरी
काचा बसिवणे तसेच येक हॉलम ये कपडे अडकिव याचे हॅगस
ं काढू न यो य जागेवर लावणेबाबत सू चना िद या आहेत.
यासाठी तीन एम एम जाडीची बाजरी काच खरे दी करावी लागेल. तसेच साई धमशाळा येथील नोटीस बोडला काच
बसिवणेसाठी ५ एम एम जाडीची लेन काच खरे दी करणे आव यक आहे. उपरो त कामापैक हॅगरं यो य जागेत
बसिवणेसाठी मॅकेिनकल िवभागामाफत सपोट तयार के यानं तर बां धकाम िवभागामाफतयो य िठकाणी बसिवता येतील.

ताव- याकामी इकडील िद.०२/११/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये साई धमशाळा येथील
म टेनं स कामासाठी बाजरी काचा खरे दी करणेकामी र कम .२२,०७७/- मा चे खचास तसेच याकामी िवहीत
प दतीने कोटे शन मागिवणेस मा यता घेणते आलेली आहे.
यानुसार इकडील जा.नं.४४०२/२०१६ िद.२१/११/२०१६ रोजीचे प ा वये एकू ण ०६
पुरवठाधारकां कडू न िसलबं द कोटेशन मागिव यात आले असून , याकामी ा त झालेले िसलबं द कोटेशनचा
तपिशल खालील माणे आहेत.
अ.नं. पु रवठाराचे नां व / गां व
आवक / िदनां क
१
साई लास अॅ युिमनीअम व स, साकु री
१६९४२/०१-१२-२०१६
२
िशवम ए टर ायजेस,् साकु री
१६८३५/३०-११-२०१६
३
यश ी अॅ युिमनीअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व
१६३७१/२५-११-२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

कोटेशनधारकाचे नाव

साई लास अॅ युिमनीअम
व स, साकु री

िशवम
ए टर ायजेस,्
साकु री

यश ी
अॅ युिमनीअम
अॅ ड लास सटर,
कोपरगां व

कोटेशनमधील एकि त मु ळ दर .
१

२

३ एमएम जाडीची बाजरी काच
साईज २०” x ४” (५०० नग)
साईज ४५” x २७” (१० नग)
लेन काच, ५ एमएम जाड
(७० चौ.फु ट)

१५,३१२.५०
२,९५२.९५
३,३६०.००

१४,८७५.००
२,८६८.५८
३,१५०.००

११,९१३.१२
२,२३७.४९
---

यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा िनवास थान येथे द ता िवभागाने सु चिवले या
म टे नं स कामाकरीता तािवत मटे रयल खरे दीमधील ३ एमएम जाडीची बाजरी काच खरे दी
करणेकामी यश ी अॅ युिमनीअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व यां चे गडद व अधारे खीत के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच ५ एमएम जाडीची बाजरी
काच खरे दी करणेकामी तीनपे ा कमी कोटे शन ा झालेले आहेत, याकरीता सदरहकामी
फेरकोटे शनची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
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४०

ी साई सादालय रसोडा िकचन, चपाती िकचन ये थील िखड यांना अॅ युिमनीअम, िकटक सं र क
जाळी बसिवणेकामी ा त झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द: अिधिनयमाचे
कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावना: ी साई सालय येथील अ न व औषधे शासन महारा रा य, अहमदनगर यां चेमाफत
िद.१०/०२/२०१६ रोजी तपासणी अहवालानु सार ी साई सादालयातील रसोडा िकचन व चपाती िकचन
येथील िखड यांना िकटक संर ण जाळी बसिवणेबाबत सूचिव या त आले आहे. याबाबत सादालय िवभागाने
यांचे िद.०९/०३/२०१६ रोजीचे प ा वये इकडेस कळिवले आहे.
ताव:- ी साई सादालय येथील, रसोडा िकचन व चपाती िकचन येथील िखड यांची मोजमापे
घेऊन नमुना जाळी बसिवणेत आली आहे . यानु सार सव िखड यांना जाळी बसिवता येईल. याकामी २४,६४०/मा चे अपे ीत खचास व िविहत प दतीने मटेरीअल व मजुरीसह कोटे श स मागिवणेस िद.२७/१०/२०१६ रोजीचे
िटपणी अ वये मा यता दे यात आली आहे. यानु सार जा. .४२८२ िद.१६/११/२०१६ प ा वये कोटेशन
मागिव यात आले आहे. याकामी खालील पुरवठादार यां नी कोटे शन सादर के ले आहे.
अ.नं.
कोटे शन सादरक याचे नां व
आवक नं बर / िदनां क
०१
साई लास अॅ ड अॅ युिमनीअम वकस् , साकु री
१६९४०/०१/१२/२०१६
०२
िशवम एं टर ायजेस, साकु री
१६८३६ /३०/११/२०१६
०३
यश ी अॅ यु. अॅ ड लास सटर, कोपरगां व
१६३७२/२५/११/२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०३ कोटे शन आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शन सादरक याचे नां व
कोटे शनमधील एकि त
मु ळ दर .
०१
साई लास अॅ ड अॅ युिमनीअम वकस् , साकु री
२१,७२८/०२
िशवम एं टर ायजेस, साकु री
३२,४८०/२०,३३९/०३
यश ी अॅ यु. अॅ ड लास सटर, कोपरगां व
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयामधील रसोडा िकचन, चपाती िकचन येथील
िखड यांना २२४ चौ.फु ट अॅ युिमनीअम, िकटक सं र क जाळी बसिवणेकामी यश ी अॅ यु. अॅ ड
लास सटर, कोपरगां व यां चे एकि त .२०,३३९/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४१
सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये घनकचरा डेपोकरीता सं र ण िभं त
करणेकामी चैनिलं क जाळी व पोलचे मटे रीअल खरे दीकामी ा त झालेले कोटे शन उघडणेबाबत ...
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावना:- सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये घनकचरा डेपोकरीता
संर ण िभं त करणेकामी चैनिलं क जाळी व पोलचे मटेरीअल खरे दीकामी मा. ीसद य सिमतीचे
िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . २९८ खालील माणे झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये
घनकचरा टाकणेसाठी खड् डा खोदणे, चैनलीक जाळीचे कं पाऊं ड व गेटचे काम िवहीत प दतीने क न घेणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे . १,३६,४६८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली”.
वरील माणेचे मा यतेनसु ार स लायस यां चेकडू न कोटे शन मागिव यात आले होते. सदरह ा त कोटेशन
मा. शासक य अिधकारी यां चे सम उघड यात आले असता स लायस यां नी कोटेशन प ातील मागणी माणे
दर न देता िभ न व पाचे दर िद याने सदरह कोटेशन
या र क न फे र कोटेशन मागिव यास
िद.१५/०८/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता घे यात आली आहे.
ताव:- यानुसार स लायस यां चेकडू न चेनिलं क जाळी व कॉ ट पोल खरे दीकामी जा. . २९८७
िद.१०/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये फे र कोटेशन मागिवणेत आले असून खालील स लायस यां नी कोटेशन सादर
के ले आहे.
अ. . कोटे शन सादरक याचे नां व
आवक नं. / िदनां क
०१
साई समथ ेडस, साकु री, ता. राहाता
१८७६६ िद.२२/१२/२०१६
०२
वाकचौरे पाटील से स एज सी, साकु री ता. राहाता
१८७६७ िद.२२/१२/२०१६
०३
कृ णा टेडस, साकु री ता. राहाता
१८७६८ िद.२२/१२/२०१६
०४
माहे वरी ि टल ेडस, बाभळे वर ता. राहाता
१८९४३ िद.२६/१२/२०१६
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उपरो त माणे ा त झालेले ०४ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील
मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

कोटेशनधारकाचे नाव

०१

५ फु ट उं चीची चेनल ग जाळी
(जी.आय.वायर) १२ गेज (५०
फु ट लां बीचे १० बं डल) माणे
५०० फु ट लां ब
५०० िकलो
काँ ट पोल, ६ फु ट उं चीचे
(साईज ४” x ४”)
८५ नग

०२

साई समथ ेडस,
साकु री, ता. राहाता

वाकचौरे पाटील कृ णा टेडस, साकु री
से स एज सी,
ता. राहाता
साकु री ता. राहाता
कोटेशनमधील एकि त मु ळ दर .

माहे वरी ि टल
ेडस, बाभळे वर
ता. राहाता

२८,०००/-

२८,०००/-

२७,५००/-

२५,९९०/-

---

२२,५२५/-

१७,८५०/-

---

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये
घनकचरा डेपोकरीता सं र ण िभंत करणेकामी चैनिलं क जाळी खरे दीसाठी ०४ कोटे शनधारकां चे दर
ा झालेले आहेत. परं तु िसमट पोल खरे दीकामी फ दोनच कोटे शनधारकां चे दर ा झालेले
आहेत, याकरीता सदरहकामी फेरकोटे शन मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४२
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
सु चना के या, या मा य कर यात आ या.
(१) कोण याही कारची दरप के / िनिवदा/ ई-िनिवदा उघडणेबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करतेवेळी, मागील
दर व स याचा बाजारभावातील दर याचा तौलािनक त ा, खरे दीबाबत या अटी/ शत याचा समावेश याम ये
करणेत यावा.
(कायवाही- सव अिध क/ िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) अिधिनयम- २००४ मधील तरतुदीनुसार मा .कायकारी अिधकारी यां ना .२५,०००/- मा पयत या खचाचे
अिधकार दे यात आलेले आहेत. सं थानचे काम जलद गतीने होणेसाठी .२५,०००/- मा पयत या
खरे दीसाठीची दरप के पुव माणेच कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने उघडणेत येऊन, पु ढील कायवाही करणेत
यावी.
(कायवाही- सव अिध क/ िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
िदनां क २८.१२.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .०३
िदनां क २८.१२.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या णालय 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.
०१
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामधील वािषक (सन २०१६-१७) छपाई व कायालयीन टे शनरी
खरे दीकामी ा तां ि क ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल करीता सन २०१६-१७ या वषाकरीता छपाई व कायालयीन
टेशनरी खरे दीकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२७.०७.२०१५ िनणय .२३३ अ वये .६५३२७६५/- मा चे
खचास सं थान वक लामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले होते. यानु सार
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची िस हील अॅ लीके शन नं.१६५२४/२०१५ अ वये मा यता
िमळालेली आहे.
उपरो त छपाई/ टे शनरी खरे दी करणेकामी िद.३१.०८.२०१६ मा. यव थापन सिमती सभेपढु े ठे व यात
आलेला होता.यावर सिव तर चचा होऊन ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल करीता सन २०१६-१७ या
वषाकरीता छपाई व कायालयीन टेशनरी खरे दीकामी सोबत प रिश ट अ हणुन सादर के ले या तुलना मक
त यामधुन दरधारकास िन नतम दरधाकास पुरवठा आदेश दे यात यावा तसेच या छपाई टेशनरीसाठी समान
िन नतम दर ा त झालेले आहेत अशा पुरवठाधारकां ना सम माणात िवभागुन पुरवठा आदेश दे यात यावा व
यासाठी दर आलेले नाहीत िकं वा तीन पे ा कमी पुरवठाधारकांचे दर ा त झालेले आहेत अशा छपाई /
टेशनरीकरीता फे र-ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी, असा िनणय झालेला होता.
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यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात िद.११.१०.२०१६
रोजीचे दैिनक सामना-पुणे , आपला वाताहार-मुं बई, दै.पु यनगरी-औरं गाबाद, दै.िद य मराठी-नािशक,
िद.१२.११.२०१६ रोजीचे दै.पुढारी-अहमदनगर या वतमान प ात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संके त
थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती.
िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/१०/२०१६ ते ३१/१०/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर हाडकॉपी
िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत िद.०३/११/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती.छपाई व टेशनरीचे जा त
अॅटम अस यामुळे सदरचे िव ची मुदत दुस -यां चा िद.०७.११.२०१६ व ितस-यां दा िद.१४.११.२०१६ पयत
मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
यानुसार िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. तसेच सदर खरे दीकामी तां ि क िनिवदां ची
Hard Copy सं थानचे िशड कायालयात ०६ िनिवदा ा त झालेली असून , मुं बई कायालयात एकही िनिवदा
ा त झालेली नाही.
ा त ०६ तां ि क िनिवदां चा तपिशल खालील माणे–
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6

Name of Tenderer
M/s.Classic Stationers co., Mumbai
M/s.Shri Ganesh Enterprises, Nashik
M/s.Printwell Printers, Malegaon
M/s. Krishna enterprise, Ahmedabad
M/s.Rohan Printers & Stationary, Aurangabad
M/s.Shri Gajanan offset, Kopargaon

Received Date
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
04/11/2016
04/11/2016
07/11/2016

Received
Place
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi

तरी उपरो त खरे दीकामी िनिवदाधारकां नी िदले या ०६ तां ीक िसलबं द िनिवदा ा त झाले या
आहेत.
सामा य शासन शाखेकडील जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/३९६६/२०१६ िद.१९/०१/२०१६
अ वये सं थान अं तगत असणा-या िविवध िवभागां साठी आव यक सािह य / कामासाठी शासन िनणयानुसार
खरे दी सिमतीची थापना कर यात आलेली आहे. ऑनलाईन तां ि क िनिवदा उघडू न तां ि क िनिवदेम ये तीन
िकं वा यापे ा जा त िनिवदाधारक ा त ठरले, तर लगेचच मुळ िनिवदा उघडू न घेता येतील.
वरील खरे दीकामी ा त झालेलया
् व ऑनलाईन ा त झाले या छपाई टेशनरी २०१६-२०१७ फे र
तां ि क ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामधील वािषक (सन
२०१६-१७) छपाई व कायालयीन टे शनरी खरे दीकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदांची
िवहीत प दतीने छाननी करणेत येऊन, या अहवालासह पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा
उघडणेसाठीचा ताव पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा णालयातील यु रो आय.सी.यु. िवभागासाठी लागणारे Syringe Pump खरे दीकामी
ा त तां ि क ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .८७० अ वये ी साईबाबा णालयात
युरो आय.सी.यु.या िवभागाक रता लागणारे Syringe Pump िवहीत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे खच .९,१८,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार वतमान प ात जािहरात देऊन िद.२०/०२/२०१५ अखेर िनिवदा मागिव यात आ या हो या,
यास अनुस न चार िनिवदा ा त झाले या हो या. परं तु Digital Signature Certificate ची मुदत सं पु टात
आ यामु ळे सदर िनिवदा Open होऊ शक या नाहीत, यामुळे िद.२३/१०/२०१५ रोजीचे मंजरु िटपणी वये पु हा
फे र ई-िनिवदा मागिव यास मं जरु ी घेऊन िविहत प दतीने वतमान प ात जािहरात देऊन िद.२१/०८/२०१६ अखेर
ई-िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी चार ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त
झाले या आहेत.
तरी ी साईबाबा णालयातील युरो आय.सी.यु.या िवभागाक रता लागणारे Syringe Pump
खरे दीकामी ा त झाले या तां ि क ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील यु रो आय.सी.यु. िवभागासाठी
लागणारे Syringe Pump खरे दीकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदां ची िवहीत प दतीने
छाननी करणेत येऊन, या अहवालासह पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा उघडणेसाठीचा
ताव पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
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०३

ी साईबाबा णालयातील नवीन सिजकल आय.सी.यु. िवभागासाठी लागणारे Syringe Pump
खरे दीकामी ा त तां ि क ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .८६९ अ वये ी साईबाबा णालयात
नवीन Surgical ICU या िवभागाक रता लागणारे Syringe Pump िवहीत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी
करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे खच .९,१८,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार वतमान प ात जािहरात देऊन िद.२०/०२/२०१५ अखेर िनिवदा मागिव यात आ या हो या,
यास अनुस न तीन िनिवदा ा त झाले या हो या. परं तु Digital Signature Certificate ची मुदत संपु टात
आ यामु ळे सदर िनिवदा Open होऊ शक या नाहीत, यामुळे िद.२३/१०/२०१५ रोजीचे मंजरु िटपणी वये पु हा
फे र ई-िनिवदा मागिव यास मं जरु ी घेऊन िविहत प दतीने वतमान प ात जािहरात देऊन िद.२१/०८/२०१६ अखेर
ई-िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी तीन ऑनलाईन ई-िनिवदा ा त
झाले या आहेत.
तरी ी साईबाबा णालयातील नवीन Surgical ICU या िवभागाक रता लागणारे Syringe Pump
खरे दीकामी ा त झाले या तां ि क ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील नवीन सिजकल आय.सी.यु.
िवभागासाठी लागणारे Syringe Pump खरे दीकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदां ची िवहीत
प दतीने छाननी करणेत येऊन, या अहवालासह पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा
उघडणेसाठीचा ताव पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईनाथ र पेढी व ी साईबाबा हॉि पटलकरीता िविवध कार या मिशनरी/ उपकरणे
खरे दीकामी ा त तां ि क ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ र तपेढी व ी साईबाबा हॉि पटलकरीता खालील मिशनरी व उपकरणे खरे दीस व खचास
िवहीत प दतीने वतमान प ात जािहरात देऊन िसलबं द ई-िनिवदा मागवुन खरे दी करणेस मा. ि सद य सिमती
सभेची मा यता िमळालेली आहे. यानु सार वतमान प ात जािहरात देऊन िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिव यात
आले या आहेत, याचा तपशील खालील माणे –
Tender
Sr. No.
A

B
C

M.C. Res. No. – Date &
Hon. Court Sanction No. Date
िनणय .३९८ - िद.२७/१०/२०१५
िस हील अॅ लीके शन नं.१०७२
िद.१२/०२/२०१६
िनणय .१७१- िद.१६/०२/२०१६
िनणय .६३- िद.१८/०२/२०१५
िस हील अॅ लीके शन नं.८३३५
िद.२४/०७/२०१६

App.
Subject
Estimated
Cost in Rs.
ी साईबाबा णालयातील िस. ही.टी.एस.ओ.टी.नं. २ ३५०००००.००
करीता Imported Operation Table with Accessories
खरे दी करणेबाबत.
ी साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Deep Freezer खरे दी ४०००००.००
बाबत.
ी साईबाबा णालयातील जी.आय.सी.यु. िवभागाकरीता ४२५००००.००
CNS System with Monitor & All Accessories
खरे दीबाबत.
एकु ण र कम .
८१५००००.००

यानुसार उपरो त खरे दीकामी महारा
शासनाचे अिधकृ त संकेत
थळ
www.mahatenders.gov.in यावर िद.०६/०६/२०१६ ते िद.२७/०६/२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आलेली आहे. तां ि क िनिवदेसोबत जोडलेली कागदप े ि वकार याची अं ितम तारीख
िद.२९/०६/२०१६ अशी ठे व यात आलेली होती.
यास अनुस न वरील खरे दीकामी खालील माणे िनिवदा ा त झाले या आहेत.
Sr.No.
Name of Tenderer
Tender Received Date
Tender – A
ी साईबाबा णालयातील िस. ही.टी.एस.ओ.टी.नं. २ करीता Imported Operation Table with
Accessories खरे दीकामी ा त ई-िनिवदा.
01
Austin Health Care, Pune
28/06/2016
02
Axenic Labs Pvt.Ltd., Nashik
28/06/2016
03
Esbee Dynamed Pvt.Ltd., Mumbai
27/06/2016
04
Maquet Medical India Pvt.Ltd., Mumbai
28/06/2016
05
Mediconz International, Mumbai
29/06/2016
06
South India Surgical Co.Ltd., Chennai
28/06/2016
07
Warden Surgical Co.Pvt.Ltd., Navi Mumbai
27/06/2016
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Tender – B
ी साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Deep Freezer खरे दीकामी ा त ई-िनिवदा.
01
Austin Health Care, Pune
28/06/2016
02
JK Sales & Services, Aurangabad
21/06/2016
03
Rattan Sales Corporation, New Delhi.
27/06/2016
04
Siddhi Medical Distributors, Aurangabad
21/06/2016
05
Vidhi Sales, Dhule
28/06/2016
Tender – C
ी साईबाबा णालयातील जी.आय.सी.यु.िवभागाकरीता CNS System with Monitor & All Accessories
खरे दीकामी ा त ई-िनिवदा.
01
Allengers Glonal Healthcare Pvt.Ltd., Chandigarh
27/06/2016
02
Austin Health Care, Pune
28/06/2016
03
Axenic Labs Pvt.Ltd., Nashik
28/06/2016
04
Care Mediquip, Silvassa.
28/06/2016
05
Excel Corporation, Nashik
28/06/2016
06
Wipro GE Healthcare Pvt.Ltd., Pune
27/06/2016
तरी वरील माणे ा त झाले या तां ि क ई-िनिवदा आजचे सभेपु ढे सम उघडू न िमळणेस मा यता
असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, मु यलेखािधकारी, .वै िकय सं चालक तसेच बायोमेिडकल
इंिजिनयर यां नी सं थान णालयां करीता िविवध कार या मिशनरी/ उपकरणे खरे दी करते वेळी
यां या तां ि क िनिवदा उघडणेसाठी या े ातील त ां ची सिमती तयार करावी व यापु ढे सदरह
खरे दी ि येमधील तां ि क िनिवदा या त सिमतीपु ढे उघडणेत येऊन, दरां बाब या िनिवदा उघडते वेळी
तां ि क िनिवदां चा अहवाल यासोबत सादर करावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाकरीता 10KVA यु.पी.एस. खरे दीकामी ा तां ि क ईिनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाने िद.०७/०४/२०१५ रोजीचे मागणीप ा वये एक नग १०
KVA यु.पी.एस. ची मागणी के लेली आहे. स या यांचेकडे वापरत असलेला यु.पी.एस. हा वाप न खराब
झालेला आहे व तो दु तीसाठी लागणारे पेअर पाट उपल ध नाहीत. यामुळे यांनी निवन यु.पी.एस.ची
िद.०७/०४/२०१५ रोजीचे मागणीप ा वये (औषध भां डार िवभाग ा त िद.१४/०५/२०१५) मागणी के लेली
आहे.
सदरह खरे दीकामी M/s.Microtronics, Aurangabad यां चेकडू न दुर वनीव न दरप क मागिव यात
आले होते यानु सार M/s.Microtronics, Aurangabad यां नी िद.२२/०५/२०१५ चे ई-मेल अ वये १० KVA
यु.पी.एस.चे दर कळिवलेले असून सदर खरे दीकामी अं दाजे .3,93,750/- (अ री .- तीन लाख या नव हजार
सातशे प नास मा ) इतका खच अपेि त आहे, याचा तपशील खालील माणे–
Sr. No.
Description
Qty. Rate per inRs. Total Amt. in Rs.
01.
10 KVA UPS –
01
393750.00
393750.00
Input & Output -3 Phase
Total Amt. in Rs.
393750.00
िद.२३/०७/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .२०४(२८) अ वये उपरो त एक नग
१० KVA यु.पी.एस. महारा शासनाचे दर सूचीनसार खरे दी कर यात यावा, असे ठरले होते. परं तू महारा
शासनाचे िद.30/10/2015 चे आदेशा वये शासनाचे दर करारानूसार खरे दी कर यात येऊ नये असे ठरलेले आहे.
यामुळे सदर एक नग १० KVA यु.पी.एस. खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात
दैिनक दबं ग दुिनया– मुं बई, पु यनगरी – नािशक, सामना- पुणे , सामना– औरं गाबाद, सं यानं द– मुं बई 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 १०५ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते.
िनिवदा िव ची मुदत िद.१२/०१/२०१६ ते िद.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. यानु सार एकू ण ०५
िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. परं तू सं थानचे िशड कायालयात ०३ िनिवदा ा त झालेली
असून , मुं बई कायालयात एक िनिवदा ा त झालेली असून उवरीत ०१ िनिवदाधारकाची तां ि क िनिवदा ा त
झालेली नाही. ा त ०४ िनिवदां चा तपिशल खालील माणे –
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Sr.No.
1
2
3
4

Name of Tenderer
M/s. Micronics Systems & Services, Nashik
M/s. Tejas Electronice, Ahmednagar
M/s. SV Electronics, Nashik
M/s. RSP Power Solutions, Mumbai

Received Date
30/01/2016
29/01/2016
29/01/2016
28/01/2016

Received Place
Shirdi Office
Shirdi Office
Shirdi Office
Mumbai Office

उपरो त ०५ िनिवदाधारकां नी Upload के ले या Online िनिवदा तसेच ०४ तां ीक िसलबं द
िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून याम ये M/s. Prasa Infocom
And Power Solutions Pvt. Ltd., Pune यां नी Online तां ि क िनिवदा ही Upload के लेली आहे परं तू
यांनी याची Hard Copy िदलेली नाही. तसेच यांनी िनिवदेसोबत अनामत र कम व िनिवदेची िकं मतीचे
डी.डी. देखील िदलेले नाहीत.
तसेच M/s.Tejas Electronics, Ahmednagar यां नी Online िनिवदा भरताना Technical
Specification compliance िदलेला नाही तर उवरीत तीन िनिवदाधारकां पैक M/s. RSP Power
Solutions, Mumbai व M/s. Micronics Systems Services, Nashik यां नी िनिवदेम ये Single Phase
यु.पी.एस. चे दर िदलेले आहेत तर M/s. SV Electronics, Nashik यां नी एकट् यानेच 3 Phase यु.पी.एस. चे
दर िदलेले आहेत. यामुळे M/s. SV Electronics, Nashik यां ची एकमेव िनिवदा तां ि क ट् या पा आहे.
खरे दीकामी कमीत कमी ०३ िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे सदरचे खरे दीकामी
िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू वतमान प ात
जािहरात दे यात आलेली आहे.
यानुसार िनिवदा िव ची मुदत िद.०६/०९/२०१६ ते २१/०९/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर
िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२४/०९/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत
थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती, तर एकु ण ०९ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. यास अनुस न तीनपे ा कमी िनिवदा ा त झा याचा अहवाल
ई.डी.पी. िवभागामाफत ा त झा यानं तर िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.२८/०९/२०१६ पयत
ई-िनिवदेस मु दतवाढ दे यात आली. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी एकु ण पाच िनिवदा ा त झाले या
आहेत.
तरी उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या ०५ तां ि क ई-िनिवदा आजचे सभेपढु े सम उघडू न िमळणेस
मा यता असावी.
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन कॅ थलॅब मिशन देणगी व पात िमळणार असलेबाबतची मािहती
वै िकय संचालक यां नी सभेस िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन कॅ थलॅब मिशन
खरे दीकामीची ई-िनिवदा ि या चालु के लेली अस यामु ळे सदरह िवषय र करणेत यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी.नं.१ करीता Instrument खरे दीकामी ा तां ि क
ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील CTVS O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची मागणी
के लेली आहे. ी साईबाबा णालयातील कािडयाक ओ.टी. या िवभागात दैनं िदन दया या श ि या होतात.
(उदा.A.S.D., V.S.D., बायपास, हॉ व र लेसमटचे) सदरचे ऑपरे शन हे दयाशी िनगडीत असते. छातीचे
दोन भाग क न सदर ऑपरे शन के ले जाते. सदर ऑपरे शन या वेळेस Instruments ची अ यंत आव यकता
असते.
सदर Instrument खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी M/s. South India Surgical Co. Ltd.,
Mumbai यां चेकडू न ई–मेल दारे दरप क मागिव यात आले होते. यानुसार M/s. South India Surgical
Co. Ltd., Mumbai यां चे दरानु सार उपरो त Instrument खरे दीकामी अं दाजे र कम .४,०८,३७५/- (अ री
पये - चार लाख आठ हजार तीनशे पं याह तर मा ) इतका खच अपेि त आहे.
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३९५ अ वये उपरो त
Instrument िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .४,०८,३७५/- (अ री
पये- चार लाख आठ हजार तीनशे पं याह तर मा ) इत या खचास मा यता िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनु सार सदरचे खरे दीकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुद त िद.०१/१०/२०१६ ते िद.२२/१०/२०१६
पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२५/१०/२०१६ अखेर ठे व यात आली
होती. यानु सार एकू ण ०५ िनिवदाधारकां नी ऑनलाईन ई-िनिवदा Upload के ले या आहेत.
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उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या ०५ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी.नं.१ करीता
Instrument खरे दीकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदांची िवहीत प दतीने छाननी करणेत
येऊन, या अहवालासह पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा उघडणेसाठीचा ताव पु ढील
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी.नं.२ करीता Cautery Machine खरे दीकामी ा
तां ि क ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी. ही.टी.एस. ओ.टी नं.2 म ये िद.१०/०३/२०१५ रोजी शॉट
सिकटमुळे आग लागली होती, यामुळे ओ.टी. मधील Cautery Machine जळा यामुळे खराब झालेले आहे .
यामुळे सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 िवभागाने िद.11/05/2015 (औषध भां डार ा िद.14/05/2015) चे मागणी
प का वये 1 नग Cautery Machine ची मागणी के लेली आहे.
सदर Cautery Machine खरे दीकामी M/s. Nirmal Agencies, Ahmednagar यां चेकडू न
दरप क मागिव यात आले होते. यांचे दरप कानू सार सदर Cautery Machine खरे दीकामी अं दाजे
.५,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. खराब झाले या Cautery Machine ची िवमा पॉलीस काढ यात
आलेली अस यामु ळे सदर Cautery Machine खरे दी के यानं तर याचे बील सं थानला िवमापॉलीसी कडू न
परत िमळणार आहे.
उपरो त ०१ नग Cautery Machine िविहत प दतीने ई - िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणाया र कम .५,५०,०००/- चे खचास िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .३९१
अ वये मा यता िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनु सार दैिनक दबं ग दुिनया – मुं बई, पु यनगरी – नािशक, सामना - पु ण,े सामना –
औरं गाबाद, सं यानं द – मुं बई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर
वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०५ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मु दत ि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 ०३ िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. सं थानचे िशड कायालयात ०२
िनिवदा ा त झाले या असून , मुं बई कायालयात एकही िनिवदा ा त झालेली नाही, तसेच Upload के ले या ३
िनिवदाधारकां पैक एका िनिवदाधारकाची य ात तां ि क िनिवदा ा त झालेली नाही. Upload के ले या ०३
िनिवदां चा तपिशल खालील माणे –
Sr.No.
1
2
3 व

Name of Tenderer
M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai
M/s. Austin Healthcare, Pune
M/s. Aditi Enterprises, Nashik

Received Date
29/01/2016
29/01/2016
30/01/2016

वरील माणे ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे
उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे. तथािप
वरील ा त िनिवदाधारकां पैक M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd., Mumbai यां नी य ात
िनिवदेची Hard Copy िदलेली नाही, तसेच Online Upload िनिवदेम ये Machine चा Technical
Compliance िदलेला नाही. यामुळे यां ची िनिवदा अपा ठरवावी लागणार आहे. यामुळे सदरचे खरे दीकामी
दोनच िनिवदा पा ठरतात, तसेच खरे दीकामी कमीतकमी तीन िनिवदां ची आव यकता अस यामुळे सदरचे
खरे दीकामी िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू
वतमान प ात जािहरात दे यात आलेली आहे.
यानुसार िनिवदा िव ची मुदत िद .०६/०९/२०१६ ते २१/०९/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर
िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२४/०९/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत
थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती, तर एकु ण ०९ अिधकृ त िव े ते / पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. यास अनुस न तीनपे ा कमी िनिवदा ा त झा याचा अहवाल
ई.डी.पी. िवभागामाफत ा त झा यानं तर िद.२१/०९/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.२८/०९/२०१६ पयत
ई-िनिवदेस मुदतवाढ दे यात आली. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी एकु ण तीन ऑनलाईन िनिवदा ा त
झाले या आहेत.
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उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या ०३ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी.नं.२ करीता
Cautery Machine खरे दीकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदांची िवहीत प दतीने छाननी
करणेत येऊन, या अहवालासह पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा उघडणेसाठीचा ताव
पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता Instrument खरे दीकामी ा तां ि क
ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने मागणीप का वये Instrument ची मागणी
के लेली आहे. Neuro O.T. या िवभागाम ये मदू या वेगवेगळया श ि या (उदा. मण या या, माने या,
मदू या इ. श ि या) कर यात येत असून िदवसिदवस राजीव गांधी जीवनदायी योजनेतगं त णां ची सं या
वाढत अस यामुळे ऑपरे शनची सं या वाढलेली आहे. मदू या ऑपरे शनसाठी वेगवेगळया Instrument ची
आव यकता असते. स या त्यां चेकडे असलेले Instrument हे ८ – ९ वषापूव खरे दी के लेले होते व ते वाप न
खराब झालेले आहेत. यामुळे दैनं िदन श ि या करताना अडचणी िनमाण होतात यामुळे यां नी नवीन
Instruments ची मागणी के लेली आहे.
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .४०३ अ वये ी साईबाबा
णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता अ व ब तावात नमुद के लेले Instrument िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या एकि त अं दाजे र कम .४,१९,०९६/- मा चे खचास मा यता
िमळालेली आहे.
वरील मा यतेनु सार सदरचे खरे दीकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.०१/१०/२०१६ ते िद.२२/१०/२०१६
पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२५/१०/२०१६ अखेर ठे व यात आली
होती. यानु सार एकू ण ०५ िनिवदाधारकां नी ऑनलाईन ई-िनिवदा Upload के ले या आहेत.
उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या ०५ तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता
Instrument खरे दीकामी उघडणेत आले या तां ि क ई- िनिवदांची िवहीत प दतीने छाननी करणेत
येऊन, या अहवालासह पा िनिवदाधारकां या कमिशअल ई-िनिवदा उघडणेसाठीचा ताव पु ढील
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ी साईनाथ णालयातील -िकरण या िवभागाकरीता Leed Sheet व Lead Glass खरे दी
करणेकामी ा झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील िकरण िवभागात िद. ०३/११/२०१४ रोजी B.A.R.C.चे तं ां नी
पहाणी के ली होती याम ये यांनी िकरण िवभागात काही बदल सुचिवले आहेत. सदर बदल हे सं थान या
बां धकाम िवभागामाफत कर यात येत आहे. याम ये एका दरवाजाचे Leed Sheet वाप न थटर बसवायचे आहे
तसेच िभं तीला एक िखडक क न तेथे Leed Glass बसिवणेबाबत सुचिवले आहे. दरवाजाचे शटरला
बसिवणेकरीता 0.89m x 2.11m मापाचे एक Lead Sheet तसेच 0.6m x 0.6m मापाची एक Lead Glass
खरे दी क न उपल ध क न देणबे ाबत बां धकाम िवभागाने यांचे प .जा. .२९८, िद. ०१/१२/२०१४ अ वये
कळिवले होते.
िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईनाथ णालयातील -िकरण व साईबाबा
णालयातील िस.टी. ॅन या िवभागाक रता Lead Sheet हे िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव
व याकामी येणा-या र कम . ७६,३७७/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प .
१६०िद. ०९/०४/२०१५ अ वये एकू ण ११ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २०/०४/२०१५ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .१३६० िद.
२६/०९/२०१६ अ वये एकू ण १० अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. १५/१०/२०१६ अखेर फे र
कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०३ िसलबं द कोटेशन ा त झाले आहेत याचा तपशील
खालील माणे: -
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Sr.
No.
1
2
3

Name of Supplier

Received Date

M/s Anita Medical Systems Pvt.Ltd., Mumbai िसलबं द कोटे शन ा त िद.१०/१०/२०१६
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१०/१० /२०१६
M/s. The X-Ray Shop, Delhi
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१०/१०/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
Sr.
Name of Supplier
Rate per in Rs.
No.
1
M/s Anita Medical Systems Pvt.Ltd., Mumbai
१६,९१८/2
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
१९,१५०/११,९२५/3
M/s. The X-Ray Shop, Delhi

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील -िकरण या िवभागाकरीता Leed
Sheet व Lead Glass खरे दी करणेकामी M/s. The X-Ray Shop, Delhi यां चे एकि त
.११,९२५/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता Biopolar Cable व Biyonet Forcep
खरे दी करणेकामी ा झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाने Biopolar Cable व Biyonet Forcep ची
मागणीप का वये मागणी के लेली आहे.
Neuro O. T. या िवभागाम ये मदू या श ि या करतां ना सदर Bipolar Cable ला Bayonet
forcep जोड यात येत असते.ऑपरे शन या वेळेस मदूचे र त ाव होत असतो. सदर Bayonet forcep हे जेथनू
र त ाव होत आहे तेथील शीर दाबू न र त पुरवठा थां बिव याचे काम करते. जेणक
े न ऑपरे शन कर या या
वेळेस पेशं टचे जा त र त ाव होत नाही व पेशं ट या जीवला धोका उ वू शकत नाही.उपरो त Biopolar
Cable व Biyonet Forcep खरे दीकामी अं दाजे र कम . २८,०००/- मा इतका खच येणार आहे.
िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा
णालयातील Neuro O.T. या िवभागाक रता Biopolar Cable व Biyonet Forcep िवहीत प दतीने
कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम . २८,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती.
यानुसार इकडील प . २४७३, िद. ०९/१२/२०१५ अ वये एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक
यां चेकडू न िद.३१/१२/२०१५ अखेर कोटे शन मागिव यात आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न
झा यामुळे पु हा इकडील प .१०५४ िद. २२/०८/२०१६ अ वये एकू ण १७ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक
यां चेकडू न िद. १५/०९/२०१६ अखेर फे र कोटे शन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०५ िसलबं द कोटेशन
ा त झाले आहेत याचा तपशील खालील माणे : Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1
M/s. Vishal Surgical Equipment Co. Pvt..Ltd., िसलबं द कोटे शन ा त िद.१०/०९/२०१६
Mumbai
2
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१४/०९ /२०१६
3
M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.०८/०९/२०१६
4
M/s. PSI Marketing Pvt.Ltd., Nagpur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२५/०८/२०१६
5
M/s. Aarya Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१५/०९/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०५ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
S.
N.
1
1

Description
Bipolar Cable Cord
M/s. PSI Marketing Pvt.
Ltd., Nagpur

Qty.

Make

Total Amt. in
Rs.

Warranty

24270.00

6 Month

30
Girish
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2
3
4
5

2
1
2

3
4
5

M/s. Kalelker Surgical
Industries, Mumbai
M/s. Aarya Enterprises,
Pune
M/s.Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Vishal surgical
Equipment Co. Pvt. Ltd.,
Mumbai
Bipolar Bayonet Forcep
Simple

Bipolar Cable 3M. With
4mm. Plugs. Sili cone.
Bipolar Silicon Cable
Autoclavable aisco

38850.00

1 Year

51511.00

1 Year

70500.00
KLS MARTIN _ Germany
Bipolar Cable, Small Coax
3M

195000.00

1 Year

Girish

12130.00

6 Month

Bipolar Blue Fprceps
Bayonet 1.5 tip
18CM/7"Aisco
Bipolar. Bynt. 1.5mm.
Tips. 19cm/7.5".

47818.00

1 Year

54600.00

1 Year

63000.00

Not given

175000.00

1 Year

10

M/s. PSI Marketing Pvt.
Ltd., Nagpur
M/s. Aarya Enterprises,
Pune
M/s. Kalelker Surgical
Industries, Mumbai
M/s.Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Vishal surgical
Equipment Co. Pvt.
Ltd.,Mumbai

KLS MARTIN _ Germany
Bipolar FCPS.,
Bay.,BL.,2.0MM, 18CM

3

Bipolar bayonet forcep
micro

1

M/s. PSI Marketing Pvt.
Ltd., Nagpur

Girish

10520.00

6 Month

2

M/s. Aarya Enterprises,
Pune

Bipolar Blue Fprceps
Bayonet 1 tip
15CM/6"Aisco

47818.00

1 Year

3

M/s. Kalelker Surgical
Industries, Mumbai
M/s.Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Vishal surgical
Equipment Co. Pvt. Ltd.,
Mumbai

Bynt. 1mm. Tips.
19cm/7.5".

54600.00

1 Year

63000.00

Not given

185000.00

1 Year

4
5

10

KLS MARTIN _ Germany
Bipolar FCPS.,
Bay.,SH.,0.3 MM, 16CM

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता
Biopolar Cable व Biyonet Forcep खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नापु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा णालयातील वॉड/ ओ.टी. मधील जु या गा ा दु त क न घेणेबाबतचे ा बं द
कोटे शन उघडू न िनणय घेणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलचे िलनन िवभागाम ये िदनां क ०१/०४/२०१४ ते ३१/०३/२०१५ पयतचे सव
वॉड/ ओ.टी.चे अितशय जीण व र ता या डागां नी खराब झालेले तर काही फाटले या अव ोत िन पयोगी कपडे
जमा झालेले होते.
सदर िलनन मा.ि सद य सिमती सभा िदनां क २७/१०/२०१५ िन. .४०० अ वये .३,८४,५२१/-(तीन
लाख चौ-याऐंशी हजार पाचशे एकवीस मा ) इत या रकमेचे िलनन जाळु न न ट के लेले असुन, सदर िलननम ये
वॉड/ ओ.टी या फाटले या ८३ नग गादया जमा झाले या हो या, सदर गादया २००५-२००६ म ये .४८३७/ती नगा माणे खरे दी के ले या हो या. वॉडम ये रोज या वापराने व पेशं टचे र ताने सदर गादयां चे फोम खराब
झालेले आहे यामुळे २० गादयां चा दुगध येत अस याने या जाळु न न ट के या असुन उवरीत ६३ नग गादया
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जमा आहेत यापैक काही गादया कमी माणात फाटले या आहेत तर काही जा त माणात फाटले या आहेत
यामुळे ६३ नगां पैक या गादयां चे फोम जा त खराब झालेले असेल तर याचे फोम बदलुन िकं वा ६३ पैक या
गादयां चे मटेरीयल वापरता ये यासारखे असेल ते वाप न गादयां चे फोम व रे झीन बदलुन सदर गादया दु त
क न वॉडम ये वापरता येतील व उवरीत गादया जाळु न न ट कर यात येतील.
यापुव ी साईबाबा हॉि पटलचे सोफा दु तीचे काम मे.कृ णा फिनश ग,राहाता यां नी के लेले
अस याने गादया दु तीकरीता अं दाजे खच िकती अपे ीत आहे याकरीता यांना गादया दाखिव यात आले या
आहेत यांनी गादया दु तीकरीता लागणारे मटेरीयल व येणारा अं दाजे खचाचे कोटेशन िदलेले आहे या माणे
एका गादीला दु तीकरीता .२१५५/- खच अपे ीत आहे. एकु ण ५० नग गादी दु तीकरीता .१,०७,७५०/इतका खच अपे ीत आहे यामुळे गादया दु त करणेकरीता इ.प .१४१४ िद.०५/१०/२०१६ अ वये एकु ण
९ पुरवठाधारकां कडु न िद.१७/१०/२०१६ अखेर कोटे शन प मागिव यात आले होते यास अनु स न एकु ण ३
कोटेशन ा त झालेले आहेत ते खालील माणे.
अ.नं. पुरवठाधारकाचे नाव
ा त िदनां क
ा त ि थती
१
मे.साईराज कु शन,िनघोज
१३/१०/२०१६
बं द ि थती
२
मे. गती कु शन, राहाता
१३/१०/२०१६
बं द ि थती
३
मे.कृ णा फिनश ग,राहाता
१३/१०/२०१६
बं द ि थती
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश,तां ि क,कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय छाननी क न अनु मान१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार .१७-२(ण)अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा आप तीम ये साहय करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे, यानु सार
सं थानतफ ०२ धमादाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागां नी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली
नु सार शासन िनणय .भां खस-२०१४/ . .८२/भाग-३/उ ोग-४, िद.३०ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३- खरे दी .५००० ते ३ लाखापयत असेल ते 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 कर यात
आले या खरे दीचे एकू ण मु य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS
& D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं धीत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
उपरो माणे ा त झालेली ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

कोटेशनधारकाचे नाव

१
२
३

मे.साईराज कु शन,िनघोज
मे. गती कु शन, राहाता
मे.कृ णा फिनश ग, राहाता

कोटेशनमधील
एकि त मुळ दर .
१,०४,२५०/६९,२५०/६४,२५०/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील वॉड/ ओ.टी. मधील ५० नग जु या
गा ा दु त क न घेणेकामी मे.कृ णा फिनश ग, राहाता यां चे एकि त .६४,२५०/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा णालयातील िविवध वॉड/ िवभागाकरीता Consumable Material खरे दी करणेसाठी
ा झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील िविवध वाड / िवभागाने िविवध कार या Consumable Material ची
मागणी मागणीप का वये के लेली आहे.
New Surgical I.C.C.U या िवभाग हे न याने सु होत अस यामु ळे यांनी सव नवीन मटे रयलची
मागणी के ली आहे. तसेच G.I.C.U. व I.C.C.U या िवभागातील मटे रयल Consumable अस यामु ळे ते
खराब झा यामुळे यां नी नवीनची मागणी के ली आहे. सदर मटे रयल िश लक नस यामुळे नवीन खरे दी करावे
लागणार आहे.

{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

46

याचा तपशील खालील माणे Sr. No.

Name of
Department

Bed Pan
Qty

Plastic Urine Pot

1

2

3

1
2

GICU
ICCU

04
04

100.00
100.00

400.00
400.00

05

100.00

500.00

01

2730.00

2730.00

08

45.00

360.00

13

100.00

1300.00

01

2730.00

2730.00

22

45.00

990.00

New Surgical
ICCU
Total Amt in Rs.

5

Qty

Plastic Bucket

App.
Rate
per in
Rs.
4

3

Total
Amt in
Rs.

X - ray View Box (Double
Screen)
Qty
App.
Total
Rate
Amt in
per in
Rs.
Rs.
6
7
8

9

App.
Rate
per in
Rs.
10

Total
Amt in
Rs.
11

04
10

45.00
45.00

180.00
450.00

Qty

12

App.
Rate
per in
Rs.
13

Total
Amt in
Rs.
14

03

600.00

1800.00

03

600.00

1800.00

उपरो त Cosumable Material चे खरे दीकामी (कॉलम नं. ५+८+११+१४) ची अं दाजे र कम .
६,८२०/- (अ री पये– सहा हजार आठशे वीस मा ) इतका खच अपेि त आहे यानु सार सदर तावास िद.
२०/०२/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये मा यता िमळाली होती. यास अनु स न इकडील प .८४, िद.
११/०४/२०१६ अ वये एकू ण ०६ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न १८/०४/२०१६ अखेर कोटेशन
मागिव यात आले होते तसेच दुर वनी दारे अिधकृ त िव े ते/पुरवठाधारक यां ना कोटेशन देणबे ाबात तगादा
कर यात येत होता. यानुसार ०२ िसलबं द कोटेशन व ०१ कोटेशन ई-मेल दारे मुदतीनं तर ा त झालेले
अस यामुळे याकामी पुन् हा इकडील प . ७७८ िद. १८/०७/२०१६अ वये एकू ण ०७ अिधकृ त िव े ते/
पुरवठाधारक यां चेकडू न िद.१२/०८/२०१६ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनुस न ०४
िसलबं द कोटे शन मुदतीत ा त झालेले आहे याचा तपशील खालील माणे
Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik िसलबं द कोटे शन ा त िद.०१/०८/२०१६
2
M/s. Vaidya Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद. ०१/०८/२०१६
3
M/s Srushti Health Care, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद. ११/०८/२०१६
4
M/s.Omkar Medicare, Kolhapur
िसलबं द कोटे शन ा त िद. ११/०८/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
S.
N.

Description

Qty.

1

Bed Pan
M/s. Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Vaidya Enterprises,
Nashik
M/s. Vaidya Enterprises,
Nashik
M/s. Srushti Health Care,
Pune
M/s. Omkar Medicare,
Kolhapur
X-ray View Box (Double
Screen)
M/s. Srushti Health Care,
Pune

13

2

M/s. Omkar Medicare,
Kolhapur
M/s. Purnima Surgical
Enterprises, Nashik

Make

Rate Per
in Rs.

Total Amt.
in Rs.

Warranty

Bed Pan Fiber

450.00

5850.00

1 Year

Bed Pan S.S

595.00

7735.00

Bed Pan Fiber

550.00

7150.00

Bed Pan S.S

650.00

8450.00

Bed Pan; pkg=1
No

667.00

8671.00

750.00

9750.00

4781.00

4781.00

5000.00

5000.00

6500.00

6500.00

1
Xray View
Box (Double
Screen) pkg: 1
No

Double Screen
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3

4

M/s. Vaidya Enterprises,
Nashik
Plastic Urine Pot
M/s. Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Vaidya Enterprises,
Nashik
M/s. Srushti Health Care,
Pune
M/s. Omkar Medicare,
Kolhapur
Plastic Bucket
M/s. Srushti Health Care,
Pune
M/s. Omkar Medicare,
Kolhapur
M/s. Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. Vaidya Enterprises,
Nashik

6800.00

6800.00

80.00

1760.00

90.00

1980.00

386.00

8492.00

400.00

8800.00

351.00

1053.00

450.00

1350.00

22

Plastic Urine
Pot: pkg= 1 No

1 Year

3
Plastic Bucket
10 Ltrs; pkg=
1 No
10 Ltr

1 Year

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील िविवध वॉड/ िवभागाकरीता
Consumable Material खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत
के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
ी साईबाबा णालयातील आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर या िवभागाकरीता सिजकल सािह य
खरे दी करणेकामी ा झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील आथ पेिडक या िवभागाने सिजकल सािह याची मागणीप का वये मागणी
के लेली आहे.
सदर िवभागात असलेले सिजकल सािह य हे जुने झा यामुळे वाप न खराब झालेले आहे यामुळे
यांनी नवीन सिजकल सािह याची मागणी के ली आहे. उपरो त सिजकल सािह य खरे दीकामी अं दाजे र कम .
६३,४६५/- मा इतका खच येणार आहे.
िद.०६/११/२०१४ रोजीचे ि द य सिमती सभेत ी साईबाबा णालयातील आथ पेिडक या
िवभागाक रता सिजकल सािह य िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम
. ६३,४६५/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानु सार०२ िनिवदा ा त झाले या हो या यामुळे सदर
खरे दीकामी पु हा िद. १२/०३/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये फे र ई-िनिवदा मागिव यात आ या यास
अनुस न ०३ िनिवदा ा त झा या परं तू सदर िनिवदाधारकां नी Upload के ले या Online िनिवदा ई.डी.पी.
िवभागाकडू न Open न झा यामुळे पु हा फे र ई-िनिवदा मागवा या लागणार हो या.
तथािप शासना या खरे दीसाठी कायप दतीचे निवन िनयमावलीनुसार आथ पेिडक या िवभागाक रता
सिजकल सािह य खरे दीकामी िद. १८/०४/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये . ६३,४६५/- मा इत या खचास
मा यता िमळाली होती यानुसार इकडील प . ४०४ ,िद. ३०/०५/२०१६ अ वये एकू ण १४ अिधकृ त िव े ते/
पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. १०/०६/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते परं तु कोटे शन िवहीत वेळेत
ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . १२७३ िद. १४/०९/२०१६ अ वये एकू ण १४ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा
धारक यां चेकडू न िद. ०३/१०/२०१६ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले यास अनु स न ०४ िसलबं द
कोटेशन ा त झाले आहेत याचा तपशील खालील माणे: Sr. No.
Name of Supplier
Received Date
1
M/s. PSI Marketing Pvt.Ltd., Nagpur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/०९/२०१६
2
M/s. Vishal Surgical Equipment Co. Pvt. िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
Ltd., Mumbai
3
M/s. South India Surgical Co. Ltd.,Mumbai िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
4
M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai िसलबं द कोटेशन ा त िद.२४/०९/२०१६
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S.
N.
1

2

3

4

5

6

7

उपरो माणे ा त झालेली ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
Description
Qty. Rate Per in
Total Amt. in Warranty
Rs.
Rs.
Punch/Ronger, Kerrison, 5mm2 Pc.
40Ald. Up Bite. 18/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch,Disc.3mmx10mm. Cloward,
Serr.Edges.Str. 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch,Disc.4mmx10mm,Cloward.Ser
r.Edges.Str. 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch,Disc.5mmx10mm,Cloward,Ser
r.Edges.Str. 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch,Disc.3mmx10mm.
Cloward.Serr.Edges, Ald.Up-45,
18cm/7”.
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch, Disc. 4mmx10mm. Cloward,
Serr. Edges, Ald. Up-45, 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch, Disc. 5mmx10mm. Cloward,
Serr. Edges, Ald. Up-45, 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai

2

6920.00

13840.00

1 Year

2
2
2
1 Pc.

9187.00
9487.00
45915.29

18374.00
18974.00
91830.58

1 Year
1 Year
1 Year

1

3265.00

3265.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

5035.00
6147.00
62409.11

5035.00
6147.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3265.00

3265.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

6012.00
6307.00
62409.11

6012.00
6307.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3265.00

3265.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

6307.00
6995.00
62409.11

6307.00
6995.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3325.00

3325.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

5035.00
6147.00
62409.11

5035.00
6147.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3325.00

3325.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

6012.00
6307.00
62409.11

6012.00
6307.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3325.00

3325.00

1 Year
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12

M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch, Disc. 3mmx10mm. Cloward,
Serr. Edges, Ald. Down-45, 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch, Disc. 4mmx10mm. Cloward,
Serr. Edges, Ald. Down-45, 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Punch, Disc. 5mmx10mm. Cloward,
Serr. Edges, Ald. Down-45, 18cm/7”
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Nibbler/Rongeur, Beyer. D/A. 3mmJaw. Cvd. 18cm/7”

1
1
1
1 Pc.

6307.00
6995.00
62409.11

6307.00
6995.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3395.00

3395.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

5035.00
6147.00
62409.11

5035.00
6147.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3395.00

3395.00

1 Year

1
1
1
1 Pc.

6012.00
6307.00
62409.11

6012.00
6307.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

1

3395.00

3395.00

1 Year

1
1
1
5 Pc.

6307.00
6995.00
62409.11

6307.00
6995.00
62409.11

1 Year
1 Year
1 Year

M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
M/s. South India Surgical, Mumbai
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
Fcps., Bone Cutting. S/A. Liston,
Aof.20cm/8”

5

3915.00

19575.00

1 Year

5
5
5
2 Pc.

5247.00
8340.00
39593.34

26235.00
41700.00
197966.70

1 Year
1 Year
1 Year

M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
2
3660.00
7320.00 1 Year
Mumbai
M/s. South India Surgical, Mumbai
2
6147.00
12294.00 1 Year
M/s. PSI Marketing, Nagapur
2
6625.00
13250.00 1 Year
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
2
24970.00
49940.00 1 Year
13 Fcps., Bone Cutting. D/A. Tudor2 Pc.
Edwards Rib cutting SCv.
27cm/10.75”.
M/s. Kalelkar Surgical, Industries,
2
5485.00
10970.00 1 Year
Mumbai
M/s. PSI Marketing, Nagapur
2
7155.00
14310.00 1 Year
M/s. South India Surgical, Mumbai
2
11165.00
22330.00 1 Year
M/s. Vishal Surgical Equip. Mumbai
2
43130.00
86260.00 1 Year
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर या
िवभागाकरीता सिजकल सािह य खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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१४

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील Dental िवभागाकरीता Dental Material खरे दी
करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीत ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ
हॉि पटलकरीता खालील Dental Material िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या
र कम . ३०,७२०/- इत या खचास मा यता िमळाली होती.
Sr. No. Name of Material
Qty.
1
Yellow Stone 3 kg
5 Bag
2
Zing oxide paste
1
3
Alginate (Imprint 450 gm)
10 Bag
4
Dycal (13 gm x 11 gm )
1
5
RVG plastic cover sleeves’ (pk of 500)
1
6
Alloy silver
1
7
K file 15-40
10
8
GIC Type I big (35 gm & 20 ml)
1
9
GIC Type II big (35 gm & 20 ml)
1
10
Mircle mix (Powder - 15gm, Liq. 10gm, Alloy 17gm)
1
11
Crown & Bridge Preparation kit
1
यानुसार इकडील प . ३१८३, िद. २०/०२/२०१६ अ वये एकू ण १२ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा
धारक यां चेकडू न िद.३१/०३/२०१६ अखेर कोटे शन मागिव यात आले होते. परं त,ु यास अनुस न एकही
कोटेशन ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .१०५१, िद. २२/०८/२०१६ अ वये एकू ण २५ अिधकृ त
िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न िद.१५/०९/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते यास अ स न ०३
कोटेशन ा त झालेले आहे. ा त झाले या कोटेशनचा तपिशल खालील माणे :Sr. No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.०१/०९/२०१६
2
M/s. Mahalxmi Care & Cures, Kolhapur ई-मेल दारे कोटे शन ा त िद.१४/०९/२०१६
3
M/s. Geeta Trading Company, Pune
ई-मेल दारे कोटे शन ा त िद.२९/०८/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
S. Description
Qty.
Rate Per Total Amt. in
N.
in Rs.
Rs.
1 Yellow Stone
5 Bag
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
140.00
700.00
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
160.00
800.00
Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
980.00
4900.00
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
1000.00
5000.00
Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
--2 Zing Oxide Paste
1
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
300.00
300.00
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
340.00
340.00
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
350.00
350.00
Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
450.00
450.00
Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
1900.00
1900.00
3 Alginate
10 bag
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
190.00
1900.00
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
200.00
2000.00
Kolhapur
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M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Geeta Trading Com., Pune
Dycal
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
RVG plastic cover box
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
Alloy silver
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
K file 15-40
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
GIC Type I big
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
GIC Type II big
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
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220.00
275.00
280.00
295.00
500.00

2200.00
2750.00
2800.00
2950.00
5000.00

1248.00
1290.00
1300.00

1248.00
1290.00
1300.00

600.00
700.00

600.00
700.00

1750.00
1800.00

1750.00
1800.00

1790.00

1790.00

180.00
200.00

1800.00
2000.00

215.00
250.00
350.00

2150.00
2500.00
3500.00

790.00
850.00
890.00

790.00
850.00
890.00

950.00

950.00

2750.00
2770.00
2850.00

2750.00
2770.00
2850.00

3050.00
3550.00

3050.00
3550.00

350.00
450.00

350.00
450.00

1000.00
1400.00
1500.00

1000.00
1400.00
1500.00

1

1

1

10

1

1
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M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
Mircle mix
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Geeta Trading Com., Pune
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
Crown & Broge preposition kit
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur
M/s. Anant Agencies, Kolhapur
M/s. Mahalaxmi Care & Cures,
Kolhapur

1600.00

1600.00

1995.00
2190.00
2290.00

1995.00
2190.00
2290.00

1740.00
4050.00
3990.00
1840.00

1740.00
4050.00
3990.00
1840.00

4100.00

4100.00

2000.00
2500.00

2000.00
2500.00

4950.00
5000.00

4950.00
5000.00

1

1

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील Dental
िवभागाकरीता Dental Material खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नापु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
ी साईबाबा हॉि पटलमधील दंत िवभागाकरीता Dental Equipment खरे दी करणेकामी ा
कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील दंत िवभागाने मागणी प का वये 1. Apex Locator, 2. Endomoter
& 3. Endoactivator ची मागणी के लेली आहे.
ी साईबाबा णालयातील Dental O.P.D या िवभागात सदर Equipment चा उपयोग Root Canal
Treatment करतां ना होतो. वषात Dental O.P.D या िवभागात एकू ण १०० णांवर Root Canal
Treatment कर यात येतात. यामुळे Root Canal Treatment क रता सदर Equipment ची आव यकता
आहे. यामुळे ी साईबाबा णालयातील दंत िवभागाने मागणीप का वये मागणी के लेली आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील दंत िवभागाकरीता 1.Apex Locator, 2.Endomoter & 3.
Endoactivator िविहत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .१,३७,०००/(अ री पये – एक लाख सदतीस हजार मा ) इत या खचास िद. २३/०६/२०१६ रोजीचे ि सद य सिमती
सभेत मा यता िमळालेली आहे. यानु सार इकडील प . १११४ ,िद. ३०/०८/२०१६ अ वये एकू ण २१
अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. १५/०९/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते यास
अनुस न ०६ कोटे शन ा त झालेले आहे. याचा तपशील खालील माणे : Sr.
No.
1
2
3
4
5
6

Name of Supplier
M/s. IDS Denmed Pvt. Ltd. , Mumbai
M/s. Chromadent Dental Equipments, Mumbai
M/s. Dental HUB, Nashik
M/s. Denmat Distributor, Nashik
M/s. Sant Radio Service, Sangamner
M/s. Anant Agencies, Kolhapur

Received Date
उघडू न ा त झालेले कोटेशन ा त िद.१४/०९/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.२९/०८/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.१४/०९/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.१४/०८/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.१४/०९/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.०२/०९/२०१६

उपरो माणे ा त झालेली ०५ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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S.
Description
Qty.
N.
1 Apex Locater
1
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Chromadent
Dental Equipments,
Mumbai

M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Denmat
Distributor, Nashik
M/s. Dental HUB,
Nashik
M/s. IDS Denmed
Pvt.Ltd., Mumbai
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Sant Radio
Service, Sangamner
2 Endomotor
Cordless
M/s. IDS Denmed
Pvt.Ltd., Mumbai
M/s. Chromadent
Dental Equipments,
Mumbai

M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Denmat
Distributor, Nashik
M/s. Dental HUB,
Nashik
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur
M/s. Sant Radio
Service, Sangamner
3 Endoacticator Dentsply
M/s. Anant
Agencies, Kolhapur

Rate Per in
Rs.

Total Amt. in
Rs.

Warranty

13500.00

13500.00

18500.00

18500.00

26000.00

26000.00

37000.00

37000.00

1 Year Equipment &
Six Month Accesscries
1 Year Equipment &
Six Month Accesscries
No Warranty of bulb
Handpieces,
Cartiridges, Coils of
Autoclaves/Sterilizer or
any Physical damage.
1 Year Equipment &
Six Month Accesscries

38000.00

38000.00

38600.00

38600.00

52000.00

58500.00

1 Year

86275.00

86275.00

1 Year Equipment &
Six Month Accesscries

385000.00

38500.00

35000.00

35000.00

1 Year

35000.00

35000.00

35000.00

35000.00

39500.00

39500.00

No Warranty of bulb
Handpieces,
Cartiridges, Coils of
Autoclaves/Sterilizer or
any Physical damage.
1 Year Equipment &
Six Month Accesscries
1 Year Equipment &
Six Month Accesscries

49000.00

4900.00

49700.00

49700.00

55000.00

55000.00

88000.00

88000.00

495000.00

49500.00

42000.00

42000.00

1

1 Year Equipment &
Six Month Accesscries
1 Year Equipment &
Six Month Accesscries

1
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M/s. Denmat
Distributor, Nashik
M/s. Dental HUB,
Nashik
M/s. Sant Radio
Service, Sangamner

50000.00

50000.00

50600.00

50600.00

50800.00

50800.00

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील दंत िवभागाकरीता Dental
Equipment खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नापु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६
ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता Elisa Washer with UPS खरे दीकामी ा कोटे शन उघडू न
िनणय होणेबाबत.
ी साईनाथ र तपेढी िवभागाने िद. २५/११/२०१३ रोजीचे मागणीप का वये एक नग Elisa Washer
with UPS ची मागणी के लेली आहे. स या यांचेकडे एकू ण ०२ Elisa Washer असुन यापैक ०१ Elisa
Washer हे सन २००६ म ये खरे दी के लेले आहे, तर दुसरे Elisa Washer हे सन १९९९ म ये खरे दी के लेले
असुन मशीन जु ने झा यामुळे ते यवि थत काम करत नाही. यामुळे यां नी नवीन मागणी के लेली आहे. सदरह
एक नग Elisa Washer with UPS खरे दीकामी अं दाजे र कम .१,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.११/०९/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .७८६ अ वये सदरह Elisa Washer with UPS
िवहीत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे खच .१,५०,०००/- 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 व ि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 अनु स न ०३ िनिवदा ा झाले या हो या, याचा
तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
१९/०२/२०१५
2
M/s. Univesal Chemicals, Nashik
१८/०२/२०१५
3
M/s. Medispec (I) Ltd, Mumbai
१९/०२/२०१५
वरील माणे ा झाले या ०३ तां ि क िसलबं द िनिवदा मा. वै क य संचालक यां चे समोर
िद.१२/०५/२०१५ रोजी सम उघड यात आ या हो या व ा त िनिवदांचा तांि क बाब चा तुलना म क त ता
तयार कर यात येऊन यां या कमिशयल िनिवदा उघड यात आले या नाहीत, कारण णालयाचे ई.डी.पी.
िवभागाने िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital Signature Certificate ची मुदत सं पु टात आ यामुळे सदर
िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे कळिवले होते. यामुळे सदर Elisa Washer with UPS खरे दीकामी
िद.०२/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दैिनक दबं ग दुिनया – मुं बई, पु यनगरी – नािशक, सामना - पुणे ,
सामना– औरं गाबाद, सं यानं द– मुं बई या वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा िव ची मुदत िद.१२/०१/२०१६
ते २७/०१/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत िद. ३०/०१/२०१६ अखेर
ठे व यात येऊन दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यात आले या आहेत. यास अनुस न दोन िनिवदाधारकां या
िनिवदा ा त झाले या हो या. याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
२९/०१/२०१६
2
M/s. Ark Diagnostics Pvt. Ltd., Mumbai
२८/०१/२०१६
खरे दीकामी तुलना मक दर िमळणेकामी कमीत कमी तीन िनिवदा/ कोटेशनची आव यकता असते.
वरील खरे दीकामी दुस-यां दा फे र ई-िनिवदेस अनु स न दोनच िनिवदा ा त झा यामुळे पु हा फे र िनिवदा मागवा या
लागणार आहेत.
तथािप 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
३.२.३ – .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 कर यात आले या खरे दीचे
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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.
शासना या खरे दीसाठीचे कायप दतीचे िनयमावलीनु सार एक नग Elisa Washer with UPS
खरे दीकामी अं दाजे .१,५०,०००/- (अ री . एक लाख प नास हजार मा ) इतका अं दाजे खच अपेि त
अस यामुळे िद.१०/०२/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये ितस-यां दा फे र कोटेशन मागवून खरे दीस मा यता घेऊन
इकडील प .१०५२ िद.२२/०८/२०१६ अ वये एकु ण ११ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न
िद.१५/०९/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते. यास अनसु न खालील माणे ०९ कोटेशन ा त
झालेले आहेत.
Sr.No.
Name of Supplier
Qutation Received Date
01 M/s. Universal Chemicals, Nashik
07/09/2016
02 M/s. Siddhi Medical Distributors, Aurangabad
02/09/2016
03 M/s. JK Sales & Services, Aurangabad
02/09/2016
04 M/s. Medispec (I) Ltd., Mumbai
12/09/2016
05 M/s. Austin Health Care, Pune
14/09/2016
06 M/s. Transasia Bio-Medicals Limited, Mumbai
15/09/2016
07 M/s. Sunnex Medi Kit, Kolhapur
07/09/2016
08 M/s. Lodha Distributors, Baramati
14/09/2016
09 M/s. Sachin Sales Agency, Pune
14/09/2016
उपरो तपैक अ.नं.७,८,९ यां ना कोटे शन मागणीप नसताना यांनी वतःहन िसलबं द कोटेशन िदलेले
आहे, तुलना मक दर िमळणेचे टीने यांचा फायदा होऊ शके ल यामुळे ते देखील कोटे शन िवचारात यावे असे
न मत आहे. तसेच वरील ा त सव कोटेशन हे िसलबं द असून मुदतीत ा त झालेले आहेत.
उपरो त खरे दीकामी वरील माणे ा त झालेली ०९ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटेशनधारकाचे नाव
कोटेशनमधील एकि त मुळ दर .
01 M/s. Universal Chemicals, Nashik
२,३०,०००/१,४५,०००/02 M/s. Siddhi Medical Distributors, Aurangabad
03 M/s. JK Sales & Services, Aurangabad
१,५५,०००/04 M/s. Medispec (I) Ltd., Mumbai
२,९१,१५०/05 M/s. Austin Health Care, Pune
१,८०,०००/06 M/s. Transasia Bio-Medicals Limited, Mumbai
१,५६,४५०/07 M/s. Sunnex Medi Kit, Kolhapur
२,५०,०००/08 M/s. Lodha Distributors, Baramati
१,८८,०००/09 M/s. Sachin Sales Agency, Pune
२,०२,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता Elisa Washer with UPS
खरे दी करणेकामी M/s. Siddhi Medical Distributors, Aurangabad यां चे एकि त
.१,४५,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाकरीता Mini Xerox Machine खरे दी करणेकामी ा
कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाने िद. २७/०२/२०१५ (औषध भां डार िवभाग ा त िद.
२७/०२/२०१५) रोजीचे मागणीप ा वये ०१ नग Mini Xerox Machine ची मागणी के लेली आहे. णाला
Stent, Balloon इ.सािह य वापर यानं तर या या चलन या झेरॉ स काढ यासाठी झेरॉ स मिशनची
आव यकता आहे. उपरो त Mini Xerox Machine खरे दीकामी M/s. Om Sai Marketing,
Aurangabad यां नी िद.११/०५/२०१५ रोजीचे ई मेल दारे कळिवले या कोटे शननु सार अं दाजे र कम .
५७,७५०/- इतका खच अपेि त आहे.
यानुसार, उपरो त ०१ नग Mini Xerox Machine िवहीत प तीने िनिवदा मागवून खरे दीस व
याकामी येणा-या . ५७,७५०/- चे खचास िद. १४/०७/२०१५ रोजीचे मा. उपसिमती सभेत मा यता िमळाली
होती. यानु सार, िनिवदा िव ची मुदत िद.१२/१२/२०१५ ते २६/१२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर
िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत िद. ३१/१२/२०१५अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न मुं बई
कायालयात एकही िनिवदा ा झालेली नाही तर िशड येथील कायालयात ०१ िनिवदा ा झालेली
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होती.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 फे रिनिवदा मागवा या लागणार हो या. परं तु शासनाचे नवीन
खरे दी कायप दतीची िनयमावली नुसार सदर खरे दीकामी िवहीत प तीने कोटेशन मागवून खरे दीस व याकामी
येणा-या र कम . ५७,७५०/- (अ री पये– स ताव ण हजार सातशे प नास मा ) इत या खचास
िद.२९/०१/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी वये मा यता िमळाली होती.
यानुसार इकडील प . ३५२८, िद. २२/०३/२०१६ अ वये एकू ण ०८ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा
धारक यां चेकडू न िद.३१/०३/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते. परं त,ु यास अनुस न एकच
िसलबं द कोटेशन ा त झाले होते. दुर वनी दारे अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां ना कोटेशन देणबे ाबत तगादा
कर यात येत होता. दर यान या काळात मे. सिचन से स एज सी, पुणे व मे . लोढा िड ी युटस, बारामती हे िशड
येथे आले असता यांनी वतः हन झेरॉ स मशीन क रता कोटेशन िदलेले होते. ा त झाले या कोटेशनचा
तपिशल खालील माणे :Sr. no.
Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Healthcare, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद. २९/०३/२०१६
2
M/s. Sachin Agency, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०४/२०१६
3
M/s. Lodha Distributor, Baramati िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०४/२०१६
वरील ०३ कोटेशन हे मुदतीत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .९६८ िद. ०८/०८/२०१६
अ वये एकू ण ११ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. ३०/०८/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात
आले यास अनु स न ०४ िसलबं द कोटेशन मुदतीत ा त झाले.
याचा तपिशल खालील माणे :Sr. no. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Lodha Distrubutors, Baramati
िसलबं द कोटे शन ा त िद. ३०/०८/२०१६
2
M/s. Sachin Agency, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०८/२०१६
3
M/s. Om Sai Marketing, Aurangabad िसलबं द कोटे शन ा त िद.१९/०८/२०१६
4
M/s. Austin Healtg Care, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०८/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
Make Model
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Lodha Distrubutors, Sharp MX M464N
4,25,000/Baramati
Canon IR,ADV- 4225
3,68,000/2
M/s. Sachin Agency, Canon IR 2525
2,36,900/Pune
Ricoh MP, 2001 SP
2,18,000/3
M/s. Om Sai Marketing, Xerox WC 5021
36,925/Aurangabad
Xerox WC 5022
68,575/4
M/s. Austin Healtg Care, Canon IR 2525
2,98,700/Pune
Canon IR ADV 4225
4,68,350/Ricoh MP, 2001 SP
2,84,200/Sharp MX M464N
5,45,200/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाकरीता Mini
Xerox Machine खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त याम ये ा झालेले दर अं दाजप क य
खचापे ा खु पच जा त अस यामु ळे सदरहकामी न याने दरप कां ची मागणी करणेत यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८

ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Urine Analyser Machine खरे दी
करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ हॉि पटलमधील योगशाळा या िवभागाने मागणी प का वये Urine Analyser
Machine ची मागणी के लेली आहे.
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या
िवभागात Urine Analyser Machine चा उपयोग १) लघवीतील िविवध घटक तपासणी करणेक रता, २)
Urine मधील Protein ची तपासणीक रता, ३) Urine मधील Ketone, Sugar, Blood, Billurubin
Crystal Cast इ यादी तपास याक रता, ४) Urine ची PH तपासणीक रता, ५) Urine ची Specific gravity
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तपासणीसाठी तसेच आ लता व इतर घटकां ची तपासणी कर यासाठी होतो. यांचेकडे असलेले Urine
Analyser Machine हे सन २०१० म ये देणगी घेतलेले आहे. यांना आणखी एक Urine Analyser
Machine ची Stand by हणून आव यकता आहे. यामुळे ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या
िवभागाने मागणी के लेली आहे.
िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या
िवभागाक रता Urine Analyser Machine िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या
र कम .३,००,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानु सार इकडील प .८५७, िद.
२३/०७/२०१६ अ वये एकू ण ८ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. १०/०८/२०१६ अखेर कोटेशन
मागिव यात आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . १३०६ ,िद.
२१/०९/२०१६ अ वये एकू ण १३ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. ०३/१०/२०१६ अखेर फे र
कोटेशन मागिव यात आले यास अनु स न ०३ कोटे शन ा त झालेले आहे. याचा तपशील खालील माणे : Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1 M/s. Labline Stock Centre, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
2 M/s. R. R. Diagnositcs, Dhule
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
3 M/s. Lab-Hosp Instruments & Equipment Mfg Co. िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
अ.न. १ व ३ या पुरवठाधारकां ना कोटेशन प पाठिवले नसताना देखील यांनी कोटे शन पाठिवले
आहे. तुलना मक त ता तयार कर या या टीने फायदा होऊ शकतो. यामुळे दो ही कोटेशन िवचारात यावे
असे न मत आहे.
उपरो माणे ा त झालेली ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Labline Stock Centre, Mumbai
११,०६,६२५/2
M/s. R. R. Diagnositcs, Dhule
९,७६,१००/3
M/s. Lab-Hosp Instruments &
१०,९५,२७५/Equipment Mfg Co.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता
Urine Analyser Machine खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त याम ये ा झालेले दर
अं दाजप क य खचापे ा खु पच जा त अस यामु ळे सदरहकामी ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९
Star 55 मॉिनटसकरीता NIBP Cuff व Hose Pipe खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िनणय
घेणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटल या िविवध अितद ता िवभागाकरीता व ी साईनाथ णालयाकरीता मे. एल.
ड टी.िल, पुणे (स याची मे. कॅ नरे हे थके अर ा.िल.मैसरू ) यां चेकडु न िविवध कारचे मॉनीटस व स ल
मॉनीटर ग िस टी स खरे दी कर यात आले आहेत. सदर मॉनीटस करीता NIBP Cuff व Hose Pipe हे पाटस
क युमेबल असुन खराब झालेले आहे . सदर NIBP Cuff व Hose Pipe खरे दीकामी उपरो संदभ अ वये
NIBP Cuff व Hose Pipe िविवध पुरवठा धारकां कडु न कोटे शन मागणी क न खरे दी करणेस आिण यासाठी
येणा या अं दाजे एकु ण . 24,000/- चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
यानु सार खालील पुरवठा धारकां कडु न पं धरा िदवसां या कालावधीत (िद. 26/10/2016 ते िद.
13/11/2016 पयत) प . 1656/16 िद. 26/10/2016 पाठवुन कोटेशनची मागणी कर यात आली होती.
1. M/s. Cardio beats Pvt. Ltd., Mumbai
2. M/s. Saitech Medicare Systems, Pune
3. M/s. Excel Corporation, Nashik
4. M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
यानुसार खालील माणे कोटे श स िद.13/11/2016 पुव ा झालेले आहेत .
1. M/s. Cardio beats Pvt. Ltd., Mumbai
2. M/s. Saitech Medicare Systems, Pune
3. M/s. Excel Corporation, Nashik
4. M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
Star 55 मॉनीटसकरीता NIBP Cuff व Hose Pipe खरे दी करणेबाबत ा झालेली ०४ कोटेश स
आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
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अ.नं.

कोटे शनधारकाचे नाव

कोटे शनमधील एकि त
मु ळ दर .
१४,७००/1
M/s. Cardio beats Pvt. Ltd., Mumbai
2
M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
१७,०००/3
M/s. Saitech Medicare Systems, Pune
२०,१४०/4
M/s. Excel Corporation, Nashik
४३,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, Star 55 मॉिनटसकरीता NIBP Cuff व Hose Pipe खरे दी
करणेकामी M/s. Cardio beats Pvt. Ltd., Mumbai यां चे एकि त .१४,७००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०
ऑपरे शन िथएटर िवभागातील ऑटो ले ह मिशनचे दु तीकरीता ा कोटे शन उघडू न िनणय
घेणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलसाठी सन 2005 साली मे.एम. शहा ॲ ड कं . पुणे यां चेकडु न एकु ण 06 नग
हाय पीड (18िक.वॅट) ऑटो ले ह खरे दी करणेत आले आहेत. सदरचे ऑटो ले ह ी साईबाबा हॉि पटलम ये
िद.07/01/2006 रोजी काड याक ओ. टी. िवभागात दोन, ऑ थॅ मीक िवभागात एक, युरो ओ. टी. िवभागात
एक, आथ ओ. टी. िवभागात एक आिण जनरल ओ. टी. िवभागात एक अशा कारे बसवुन सु कर यात आले
आहेत. सदर मिशनचे 6 K.W. Heater- 05 नग खराब झालेले आहेत. सदर 6 K.W. Heater बदलणेकामी
उपरो संदभ अ वये 6 K.W. Heater िविवध पुरवठा धारकां कडु न कोटेशन मागणी क न खरे दी करणेस आिण
यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण . 21,094/- चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
यानुसार खालील पुरवठा धारकां कडु न प पाठवुन कोटेशनची मागणी कर यात आली होती.
1. M/s. M. Shah & Co., Pune
2. M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
3. M/s. International Electricals, Ahmednagar
4. M/s. Kevin Medi- Equip, Vadodra
5. M/s. Global Medical Devices, Pune
6. M/s. Sai Samartha Enterprises, Pune
7. M/s.Tanvi, Mumbai
8. M/s.Warden Surgical Co. Pvt.Ltd., Mumbai.
9. M/s. Galtron Electromedical Pvt. Ltd., Mumbai
यानुसार खालील माणे कोटे शन ा झालेले आहेत .
1. M/s. M. Shah & Co., Pune
2. M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
3. M/s. International Electricals, Ahmednagar
4. M/s.Warden Surgical Co. Pvt.Ltd., Mumbai.
ऑटो ले ह करीता 6 K.W. Heater -05 नग खरे दी करणेबाबत ा झालेली ०४ कोटेश स आजचे
णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त
मु ळ दर .
1
M/s. M. Shah & Co., Pune
१९,५८०.००
2
M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
१२,५००.००
७,२३५.६०
3
M/s. International Electricals, Ahmednagar
4
M/s.Warden Surgical Co. Pvt.Ltd., Mumbai.
१२,४८५.००
यावर सिव तर चचा होऊन, ऑपरे शन िथएटर िवभागातील ऑटो ले ह मिशनचे
दु तीकरीता ०५ नग 6 K.W. Heater खरे दी करणेकामी M/s. International Electricals,
Ahmednagar यां चे एकि त .७,२३५.६० मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२१

ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Cintrifuge Machine (16 Tubes)
खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाने Centrifuge Machine (16 Tubes) ची
मागणी के लेली आहे.
उपरो त Centrifuge Machine दारे योगशाळा िवभागात र ता या एकाच Sample मधून यांचे
वेगवेगळे Part वतं क न, र ता या वेगवे या तपास या के या जातात. यांचेकडे स या ०४ नग
Centrifuge Machine असून यांना आणखी ०१ नग Stand by (16 Tubes) चे Centrifuge मशीन
आव यक आहे. यासाठी अं दाजे र कम . १०,०००/- मा इतका खच अपेि त आहे.
िद. १४/०१/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या
िवभागाक रता Centrifuge Machine िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या
र कम .१०,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प
.३१४८, िद.
१३/०२/२०१६ अ वये एकू ण ०७ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २९/०२/२०१६ अखेर कोटेशन
मागिव यात आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . ८३७ ,िद.
२०/०७/२०१६ अ वये एकू ण ११ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. १०/०८/२०१६ अखेर फे र
कोटेशन मागिव यात आले यास अनु स न फ त ०२ कोटेशन ा त झाले होते यामुळे पु हा इकडील प .
१२८२, िद. १३/०९/२०१६ अ वये एकू ण १३ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. ३०/०९/२०१६
अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०८ िसलबं द कोटे शन ा त झाले आहेत याचा
तपशील खालील माणे : Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1
M/s. Vardhaman Medical & Genral Store, Shirdi िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
2
M/s. R.S. Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
3
M/s. Farmachem Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
4
M/s. Lab-Hosp Intruments & Equipment Mfg िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
Co., Mumbai
5
M/s. Labline Stock Centre, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
6
M/s. S. S. Scientific Co., Dhule
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
7
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
8
M/s. Metro Agencies, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
अ.न. १,४,५,६,८, यां ना कोटे शन प पाठिवले नसताना देखील यांनी कोटेशन पाठिवलेले आहे.
तुलना मक त ता तयार कर या या टीने फायदा होऊ शकतो, तरी वरील कोटेशन िवचारात यावे असे न मत
आहे.
उपरो माणे ा त झालेली ०८ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
S.
Name of tenderer
Rate Per in Warranty
N.
Rs.

23324.25
M/s. R.S. Enterprises, Pune
1 Year
M/s. Farmachem Enterprises, Pune
24686.25
1 Year
M/s. Vardhaman Medical & General Store, Shirdi
24743.00
1 Year
M/s. S. S. Scientific Co., Dhule
25081.00
1 Year
M/s. Lab-Hosp Instruments & Equipment Mfg Co., Mumbai
29750.00
M/s. S. S. Scientific Co., Dhule
31160.00
1 Year
M/s. Labline Stock Centre, Mumbai
32592.00
1 Year
M/s. Lab-Hosp Instruments & Equipment Mfg Co., Mumbai
33500.00
M/s. Labline Stock Centre, Mumbai
38839.71
1 Year
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
52500.00
M/s. Metro Agencies, Nashik
54000.00
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता ०१
नग Cintrifuge Machine (16 Tubes) खरे दीकामी M/s. R.S. Enterprises, Pune याचे
.२३,३२४.२५ मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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२२

ी साईबाबा णालयातील NABH (RGJAY) या िवभागाकरीता Digital Thermometer खरे दी
करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील NABH (RGJAY) या िवभागाने Digital Thermometer ची मागणी
के लेली आहे.
उपरो त Thermometer चा वापर हा सव वाडमधील ि जचे तापमानाची मोजुन न द ठे वायचे आहे .
कारण राजीव गां धी योजनेम ये सदर वाडमधील ि ज या तापमानाची न द ठे व यास सां िगतले आहे. यासाठी
अं दाजे र कम . १७,९१०/- मा इतका खच अपेि त आहे.
िद. २३/१०/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा णालयातील NABH (RGJAY) या
िवभागाने Digital Thermometer िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम
. १७,९१०/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानु सार इकडील प . २४७५ ,िद. ०९/१२/२०१५
अ वये एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २९/०२/२१५ अखेर कोटेशन मागिव यात
आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . १०५३, िद. २२/०८/२०१६
अ वये एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २५/०९/२०१६ अखेर फे र कोटे शन मागिव यात
आले यास अनु स न १०िसलबं द कोटे शन ा त झाले आहे. याचा तपशील खालील माणे : Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name of Supplier

Received Date

M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१४/०९/२०१६
M/s. Crystal Dignovision, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०८/२०१६
M/s. J K Sales & Services, Aurangabad
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२६/०८/२०१६
M/s. Siddhi Medical Distributors, Aurangabad िसलबं द कोटे शन ा त िद.२६/०८/२०१६
M/s. R.S. Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०८/२०१६
M/s. Farmachem Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०८/२०१६
M/s. Vardhaman Medical & Gen. Store, Shirdi िसलबं द कोटे शन ा त िद.३०/०८/२०१६
M/s. Sachin Sales Agency, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१४/०९/२०१६
M/s. Austin Health Care, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१४/०९/२०१६
M/s. Lodha Distributors, Baramati
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१४/०९/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली १० िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
S.
Description
Rate Per in Total Amt. in
Warranty
Make /
N.
Rs.
Rs.
Model
1 Fridge Thermometer (Digital), 18 nos.
600.00
10800.00 warranty one year
M/s. Austin Health
Maxtech
Care, Pune
Technologies
against
manufacturing
defect
M/s. Austin Health
Pooja
700.00
12600.00 warranty one year
Care, Pune
Engineering
against
manufacturing
defect
M/s. Sachin Sales
Pooja
780.00
14040.00
No
Agency, Pune
Engineering
M/s. R.S.
Enterprises, Pune
M/s. Vardhaman
Medical & Gen.
Store, Shirdi
M/s. Farmachem
Enterprises, Pune
M/s. Purnima
Surgical
Enterprises, Nashik

HTC/Urolab

843.75

15188.00

NO

Urolab

883.12

15896.16

1 Year

HTC

911.25

16402.50

No

990.00

17820.00

No
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M/s. J K Sales &
Services,
Aurangabad

China

1150.00

M/s. Crystal
Dignovision, Pune
M/s. Siddhi
Medical
Distributors,
Aurangabad
M/s. Austin Health
Care, Pune
M/s. Lodha
Distributors,
Baramati

China

1265.00

20700.00 No Warranty with
One year
Calibration
Report
22770.00
NO

China

1323.00

23814.00

No

Blue Horizon

1900.00

34200.00

No

Blue Horizon

2100.00

37800.00

No

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील NABH (RGJAY) या
िवभागाकरीता Digital Thermometer खरे दी करणेकामी M/s. Austin Health Care, Pune यां चे
एकि त .१०,८००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. या िवभागाकरीता Chest Spreder खरे दी करणेकामी
ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. या िवभागाने Chest Spreder ची मागणीप का वये
मागणी के लेली आहे.
ी साईबाबा णालयातील कािडयाक िवभागात हदयाची श ि या के ली जाते. सदर ऑपरे शन
करतां ना पशटची छातीही दो ही बाजूला ताणून या नं तर सदर पेशं टचे ऑपरे शन हे यव थीत करता येते. पेशं टची
छाती ताण यामुळे पेशं टचे Bypass व Valve Replacement करतां ना कु ठ याही अडचणी येत नाही. स या
यांचेकडे असलेले Chest Spreder हे खराब झा यामुळे यां नी नवीनची मागणी के ली आहे.उपरो त Chest
Spreder खरे दीकामी अं दाजे र कम . १०,०००/- मा इतका खच येणार आहे.
िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. या
िवभागाक रता Chest Spreder िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम .
१०,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानु सार इकडील प . ८१, िद. ११/०४/२०१६ अ वये
एकू ण ०८ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. १८/०४/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते
परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .१२५८ िद. १३/०९/२०१६ अ वये एकू ण
१४ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २५/०९/२०१६ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते
यास अनुस न ०३ िसलबं द कोटे शन ा त झाले आहेत याचा तपशील खालील माणे : Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1
M/s. PSI Mrketing Pvt.Ltd., Nagpur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/०९/२०१६
2
M/s. South India Surgical, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/०९ /२०१६
3
M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/०९/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. PSI Mrketing Pvt.Ltd., Nagpur
१३,२५०/१७,४९०/२३,८५०/2
M/s. South India Surgical, Mumbai
१२,९२७/१०,९७०/3
M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. या िवभागाकरीता
०१ नग Chest Spreder खरे दी करणेकामी M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai यां चे
.१०,९७०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४
ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता Knife of Otis Urethrotomy व
Telescope Bridge Nipple खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाने Knife of otis Urethrotomy -०२
नगाची मागणी प का वये मागणी के ली आहे. सदर या Bridge Knife of otis Urethrotomy व Telescope
Nipple हे पो टेड ं थीचे (TURP) चे ऑपरे शन करणेकामी आव यक असते. स या यां याकडे वापरात
असलेले Bridge Knife of otis Urethrotomy व Telescope Nipple हे वाप न खराब झालेले आहे,
यामुळे यां नी निवन मागणी के ली आहे.
िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे ि सद य सिमती सभेतील मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा णालयातील
जनरल ओ.टी. या िवभागाक रता Bridge Knife of otis Urethrotomy व Telescope Nipple िवहीत
प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम .२६,३६०/- मा खचास मा यता
िमळालेली होती. यानु सार इकडील प .२४७४ िद.०९/१२/२०१५ अ वये एकू ण १५ अिधकृ त िव े ते/
पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २८/०२/२०१५ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत
ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .१०५७ िद. २२/०८/२०१६ अ वये एकू ण १६ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा
धारक यां चेकडू न िद. १५/०९/२०१६ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०३ िसलबं द
कोटेशन व ०१ कोटेशन ई-मेल दारे ा त झाले आहेत याचा तपशील खालील माणे: Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1
M/s. PSI Marketing Pvt.Ltd.,Nagpur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२५/०८/२०१६
2
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१२/०९ /२०१६
3
M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai िसलबं द कोटे शन ा त िद.१४/०९/२०१६
4
M/s. Spandan Medicare, Pune
ई-मेल दारे ा त कोटेशन िद. १५/०९/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .

1
2
3
4

M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
M/s. Kalelker Surgical Industries, Mumbai
M/s. Spandan Medicare, Pune

Knife of Otis
Urethrotomy
2 Nos.

elescope Bridge
Nipple
12 Nos.

४१,४००/२७,६००/३,८८०/२८,०००/-

७८०/३,३६०/१,४४०/३,५४०/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाकरीता
Knife of Otis Urethrotomy व Telescope Bridge Nipple खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक
त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नाकायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२५
ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology या िवभागाकरीता Tissue Floting Bath खरे दीकामी
ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील Histo Pathology या िवभागाने Tissue Floting Bath ची
मागणीप का वये मागणी के लेली आहे.
उपरो त Tissue Floatting Bath चा उपयोग णां या शरीरावर आलेली गाठ, िकं वा याच कारचे
एका आजाराचे िनदान कर यासाठी सदर िठकाण या शरीरा या भागाची Microscope खाली िन र ण करणे
आव यक असते. याक रता णां या श ररातून Biopsy क न काढलेले नमुने मेणा या Block म ये Fix के ले
जातात. यानं तर सदर Block अ यंत पातळ असे Slice िकं वा वेपस तयार के ले जातात. यातील मेणाचा भाग
Tissue Floatting Bath म ये गरम पा यात िवतळिवला जातो व उव रत Slice चे यांनतर Miscroscope
खाली िनरी ण क न िनदान के ले जाते या ि येत Tissue Floatting Bath िनयिमत वापरले जाते. यामुळे
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ी साईबाबा णालयातील Histo Pathology या िवभागाने मागणीप का वये मागणी के लेली आहे. उपरो त
Tissue Floatting Bath खरे दीकामी अं दाजे र कम . १०,०००/- मा इतका खच येणार आहे.
िद.१४/०१/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा णालयातील Histo Pathology या
िवभागाक रता Tissue Floting Bath िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या
र कम .१०,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प
. ३१४९ ,िद.
१३/०२/२०१६ अ वये एकू ण ०७ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. २९/०१/२०१६ अखेर कोटे शन
मागिव यात आले होते परं तु कोटे शन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . ७४५िद.
११/०७/२०१६ अ वये एकू ण ०८ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद. ३०/०७/२०१६ अखेर फे र
कोटेशन मागिव यात आले यास अनुस न फ त ०२ कोटेशन ा त झाले होते यामुळे पु हा इकडील प .
१२६४, िद. १३/०९/२०१६ अ वये एकू ण १० अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक यां चेकडू न िद. ३/१०/२०१६
अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०६ िसलबं द कोटे शन ा त झाले आहेत याचा
तपशील खालील माणे:Sr.
Name of Supplier
Received Date
No.
1
M/s. Labline Stock Centre, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
2
M/s. S.S. Scientific Co., Dhule
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
3
M/s. Vardhaman Medical & Gen. Store, Shirdi िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
4
M/s. Lab-Hosp Intruments & Equipment Mfg िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
Co., Mumbai
5 M/s. Farmachem Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
6 M/s. R.S. Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/०९/२०१६
उपरो माणे ा त झालेली ०६ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
Sr.
Description
Make
Rate Per in
Warranty
No.
Rs.
1 Tissue Floatting Bath 01 Nos.
M/s. R.S. Enterprises, Pune
Expo india
5051.00
1 Year
Expo india
5999.00
1 Year
M/s. Vardhman Medical &
6242.00
1 Year
Gen. Store, Shirdi
M/s. Farmachem Enterprises,
Expo india
6750.00
6 Month
Pune
M/s. S.S. Scientfic Co., Dhule
6"X2.5"
7329.25
1 Year
M/s. S.S. Scientfic Co., Dhule
8"X3"
7548.00
1 Year
M/s. Lab-Hosp Instruments &
6"X2.5"
8000.00
1 Year
Equipment Mfg Co., Mumbai
M/s. Lab-Hosp Instruments &
8"X3"
8295.00
1 Year
Equipment Mfg Co., Mumbai
M/s. Labline Stock Centre,
6"X2.5"
9460.00
1 Year
Mumbai
M/s. Labline Stock Centre,
8"X3"
9648.00
1 Year
Mumbai
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology या
िवभागाकरीता ०१ नग Tissue Floting Bath खरे दीकामी M/s. R.S. Enterprises, Pune यां चे
एकि त .५,०५१/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२६

ी साईनाथ णालयातील िफमेल मेिडकल वॉड या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor
खरे दीकामी ा कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील िफमेल मेिडकल वॉड या िवभागाने िद.१९/०८/२०१४ रोजीचे मागणी
प ा वये (औषध भां डार िवभाग ा त िद.११/०९/२०१४) एक नग Multiparameter Monitor ची मागणी
के लेली आहे. स या यांचेकडे असलेला Monitor यवि थत काम देत नाही. णालयात अॅडमीट (दाखल)
असले या णां या शरीरात होणारे बदल उदा. र तातील ऑि सजनचे माण, र तदाब, ई.सी.जी. इ यादी
बदलां चे िनयिमत िनरी ण करणेसाठी सदर Multiparameter Monitor चा वापर होत असतो. सदर
बदलानुसार डॉ टर णांवर यो य ते उपचार प ती ठरवु शकतात. निवन एक Multiparameter Monitor
खरे दीकामी अं दाजे र कम .३,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.०६/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .९८० अ वये ०१ नग
Multiparameter Monitor िविहत प तीने िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.३,००,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार 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 िद.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 अनु स न एक िनिवदा ा त झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No.
1

Name of Tenderer
M/s. Austin Health Care, Pune

Received Date
19/02/2015

उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झा यामुळे तसेच खरे दीकामी कमीत-कमी तीन
िनिवदा आव यक अस यामुळे पु हा सदरचे खरे दीकामी िद.२७/०३/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये फे र ई
िनिवदा मागिव यास मा यता घेऊन वतमान वतमान प ात जािहरात देऊन िद.०५/१०/२०१५ ते
िद.२४/१०/२०१५ पयत िनिवदा िव चा कालावधी ठे व यात आला होता, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम
मुदत िद.२६/१०/२०१५ अखेरपयत ठे व यात आली होती. यास अनुस न एक िनिवदा ा त झालेली आहे,
याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No.
1

Name of Tenderer
M/s. Austin Health Care, Pune

Received Date
26/10/2015

उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा वतमान जािहरात देऊन देखील एकच िनिवदा ा त
झा यामुळे तसेच खरे दीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदा आव यक अस यामुळे पु हा सदरचे खरे दीकामी
िद.२४/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेऊन वतमान वतमान
प ात जािहरात देऊन िद.१५/०२/२०१६ ते िद.०५/०३/२०१६ पयत िनिवदा िव चा कालावधी ठे व यात आला
होता, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेरपयत ठे व यात आली होती. यास
अनुस न ०३ िनिवदा ा झाले या आहेत, याचा तपिशल खालील माणे Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Shree Enterprises, Nagpur
08/03/2016
2
M/s. Excel Corporation, Nashik
08/03/2016
3
M/s. Austin Health Care, Pune
08/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी ितस-यां दा वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०३
तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े सम 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 आहे.
वरील माणे ितस-यां दा जािहरातीस अनुस न ा त झाले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा
आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं. ई-िनिवदाधारकाचे नाव
ई-िनिवदेमधील मु ळ दर .
१,८५,०००/1
M/s. Shree Enterprises, Nagpur
2
M/s. Excel Corporation, Nashik
७,९५,०००/3
M/s. Austin Health Care, Pune
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील िफमेल मेिडकल वॉड या
िवभागाकरीता ०१ नग Multiparameter Monitor खरेदीकामी M/s. Shree Enterprises,
Nagpur यां चे .१,८५,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२७
ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser या
मिशनकरीता लागणारे लॅब के िमक स मं जु र दराने खरे दी करणेबाबत.
िद.१३/०१/२०१२ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३४ अ वये ी साईबाबा
णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine हे
M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai यां चेकडू न Roche कं पनीचे मॉडेल Cobas 221 हे
मिशन .९,५६,२५०/- इत या र कमेत खरे दी क न सदर मिशनसाठी लागणारे के मीक स त यात नमुद
के ले या दरा माणे पुढील ५ वषाकरीता खरे दी कर यात यावे असे ठरलेले आहे.
वरील माणे ठरावास अनुस न M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai यां ना
इकडील प जा. .एसएसएस/ वशी/ एसएसबीएच/ टोअर (पी/एस)६१८१/२०१२ िद.२३/०२/२०१२ अ वये
पुरवठा आदेश दे यात आलेला आहे. यानुसार M/s.Galaxy Medical Devices Pvt.Ltd., Mumbai यां नी
मिशनचा पुरवठा के लेला असून मागील पाच वषापासुन मिशन य वि थत कायाि वत असून ठरावातील मं जरु
दरानुसार यां नी आव यकतेनु सार के मीक सचा पुरवठा के लेला आहे . तथािप ठरावानुसार यां चेकडू न के मीक स
खरे दी करावयाचा कालावधी संपु टात आलेला आहे.
सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व
िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी ताव तयार कर यात आलेला असून याम ये Fully Automatic
Blood Gas Analyser Machine करीता लागणा-या लॅब के मीक सचा समावेश कर यात आलेला असून
सदरह ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला असून सदर तावास मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता
िमळू न याकामीची खरे दीबाबत पुढील कायवाही पुण होऊन के मीक स उपल ध हो यास कमीत कमी ३-४
मिह यांचा कालावधी लागणार आहे, यामुळे योगशाळा िवभागाची गैरसोय होऊ नये हणून तुतास यां ना
आव यक असणारे लॅब के मीक स M/s.Galaxy Medical Devices Pvt. Ltd., Mumbai यां ना
जा. .एसएसएस/ वशी/एसएसबीएच/ टोअर(पी/एस)/६१८१/२०१२ िद.२३/०२/२०१२ अ वये िदले या
पुरवठा आदेशातील मं जरु दराने खरे दी क न देता येतील याचा तपिशल खालील माणेSr.
No.
01
02
03
04
05

Name of Item
S1 Rinse Solution
S2 Fluid Pack
S3 Fluid Pack
MSS Cassette (Glu/Lac/Urea)
Printer Paper OMNI/OMNI S
(Pack of 6 PC)

Required
Qty.
21
39
28
7
21

Sanctioned Rate
per in Rs.
17600.00
27787.50
17100.00
4275.00
810.00

Total in Rs.
369600.00
1083712.50
478800.00
29925.00
17010.00

Total Amt.in Rs.
1979047.50
वरील माणे लॅब के मीक स मं जरु दराने खरे दीस पु णािकत र कम .१९,७९,०४८/- (अ री
.एकोणावीस लाख एकोणएशी हजार अ े चाळीस मा ) इतका खच येईल.
तसेच Roche कं पनी या Fully Automatic Blood Gas Analyser Machine करीता याच
कं पनीचे के मीक स वापरावे लागतात.
तरी ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser
Machine करीता वरील त यात नमुद के लेले लॅब के मीक स मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
पुणािकत र कम .१९,७९,०४८/- (अ री .एकोणावीस लाख एकोणएशी हजार अ े चाळीस मा ) चे खचाचा
ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully
Automatic Blood Gas Analyser या मिशनकरीता आव यक असणारे तािवत लॅब के िमक स
मागील मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या .१९,७९,०४८/- मा चे खचास मा यता
दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२८

ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.I व II या िवभागाकरीता Surgical Instrument
खरे दीबाबत.
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. I या िवभागाने िद. २८/१०/२०१४ आिण CVTS O.T.
II या िवभागाने िद.२९/१०/२०१४ रोजी या मागणी प का वये काही Instrument ची मागणी के लेली आहे.
स या यांचेकडे असलेले Instrument हे वाप न खराब झालेले आहेत. यामुळे दैनं िदन श ि या करतानी
अडचणी िनमाण होतात.
सदर Instrument खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी M/s. Kalelker Surgical Industries,
Mumbai यां चेकडू न ई– मेल दारे दर प क मागिव यात आले होते. यानु सार M/s. Kalelker Surgical
Industries, Mumbai यां नी यांचे िद.०१/०१/२०१५ रोजीचे ई- मेलप ा वये दर कळिवले आहे. याचा
तपिशल खालील माणे:Sr.
Description
CVTS CVTS Total App. Rate App. Total
No.
O.T. I O.T. II Qty. Per in Rs. Amt. in Rs.
1
Stilli Scissor 8”
12
12
24
845.00
20280.00
2
Staut Scissor Curved 8”
12
12
24
710.00
17040.00
3
Needle Holder 2-0
12
12
24
3020.00
72480.00
4
Needle Holder 3-0
12
12
24
3020.00
72480.00
5
Tubing Clap 8”
12
12
24
2535.00
60840.00
App. Total Amt. in Rs. 243120.00
िद.०५/०५/२०१५ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेपु ढील िवषय नं.२ िनणय . १४४ (२२)
अ वये ी साईबाबा णालयातील CVTS OT I व II या िवभागाक रता Surgical Instrument िविहत
प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे खच .२,४३,१२०/- चे खचास मा यता
िमळालेली आहे. यानु सार - ेस जरनल- मुं बई, लाईफ ३६५ इंि लश- पु ण,े िद य मराठी- नािशक, पु यनगरीऔरं गाबाद या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण ४७ पुरवठाधारक यां ना ईमेल ारे जािहरातीबाबत अवगत
कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०६/२०१५ ते ३०/०६/२०१५ पयत ठे व यात आली होती,
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०२/०७/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न िशड
येथील कायालयात ०३ िनिवदा ा झालेली आहे, मुं बई कायालयात ०१ िनिवदा ा झालेली आहे. याचा
तपिशल खालील माणे Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Vishal Surgical Equipment Co. Pvt. Ltd., Mumbai 30/06/2015
2
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
02/07/2015
3
M/s. Austin Healthcare, Pune
03/07/2015
4
M/s. Seva Medical Equipment, Pune
04/07/2015
उपरो त पैक अ.नं. ०३ व ०४ यां या िनिवदा मुदतीनं तर ा त झाले या आहेत, परं तु तुलना मक दर
िमळणेचे टीने यांचा िवचार कर यात येऊन ा झाले या ०४ तां ि क िसलबं द िनिवदा मा वै क य सं चालक
यां चे समोर िद.०३/०८/२०१५ रोजी सम उघड यात आले या आहेत.
सदर तां ि क बाब या िनिवदां चा तु लना मक त ता तयार कर यात आलेला असून यां या कमिशयल
िनिवदा उघड यात आले या नाहीत. कारण णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital
Signature Certificate ची मुदत संपु टात आ यामुळे सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे
िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवलेले आहे. यामुळे िद.०३/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये
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 अनुस न िशड व मुं बई कायालय दो ही िमळू न ०६
िनिवदा ा झाले या आहेत. याचा तपिशल खालील माणे Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
08/03/2016
2
M/s.Warden Surgical Co.Pvt.Ltd.,Navi Mumbai
08/03/2016
3
M/s. Austin Healthcare, Pune
08/03/2016
4
M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai
08/03/2016
5
M/s. Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune
05/03/2016
6
M/s. Visionary Medtech Solutions Pvt.Ltd., Ahmedabad
04/03/2016
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वरील माणे खरे दीकामी जािहरातीस अनुस न ा त झाले या ०६ तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६
रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार
कर यात आलेला असून ा त िनिवदाधारकां ना Demo देणक
े ामी िद.१३/०४/२०१६ ते १४/०४/२०१६ रोजी
हॉि पटलम ये (िठकाण – निवन सिजकल आयसीयु) बोलिव यात आले होते, यानुसार िद.०७/०४/२०१६
रोजीचे प रप का वये सं बं िधत िवभागातील सिजकल इ मटचा वापर करणारे डॉ टर व संबं िधत कमचारी यां नी
Demo साठी हजर राहन तसेच यांनी िदले या Demo बाबतचा अिभ ाय औषध भां डार िवभागाकडे देणबे ाबत
कळिव यात आले होते. परं तु संबं िधत िवभागाचा अिभ ाय वेळेत ा त न झा यामुळे िद.२७/०४/२०१६ व
िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे प रप का वये मरणप दे यात आले होते, यास अनु स न सं बं िधत वापर करणा-या
डॉ टरां ची िशफारस घे यात आलेली आहे.
उपरो माणे पा असले या ०६ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१५/०७/२०१६ रोजीचे मा.
उपसिमती सभेपु ढे सं बं धीत िनिवदा धारकां चे सम उघड यात आले या आहेत, यावर िद.३१/०८/२०१६
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५८३ (२) अ वये सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा
णालयातील CVTS O.T. I व II या िवभागाकरीता तािवत Surgical Instrument खरे दीकामी M/s.
Warden Surgical Co.Pvt.Ltd., Navi Mumbai यां चे एकि त .५०,७४९.४४ मा िन न तम दर
ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आलेली
आहे, तथािप य ात तुलना मक दरां चे त यात येक सािह याकरीता वतं िन नतम दर ा त झालेले आहेत
व यानु सार M/s. Warden Surgical Co.Pvt.Ltd., Navi Mumbai यां ना र कम .३३,४१५.२० इत या
र कमेचा व M/s.Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune यां ना र कम .१४,४००/- इत या र कमेचा पुरवठा
आदेश ावा लागेल.
तरी िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५८३ (२) म ये बदल क न य ात तुलना मक
दरां चे त यात येक सािह याकरीता वतं िन नतम दर ा त झालेले आहेत व यानुसार M/s. Warden
Surgical Co. Pvt. Ltd., Navi Mumbai यां ना र कम .३३,४१५.२० इत या र कमेचा व M/s.
Kanchan Drugs Pvt.Ltd., Pune यां ना र कम .१४,४००/- इत या र कमेचा पुरवठा आदेश दे यास
मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.I व II या
िवभागाकरीता Surgical Instrument खरे दी करणेकामी तावात नमु द के ले माणे करणेत
आले या कायवाहीस व यामधील िन नतम दरधारकास पु रवठा आदेश देणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२९
सोनो ाफ मिशनचा ोब दु तीबाबत.
ी साईनाथ णालयाकरीता वरील संदभ . 01 अ वये मे. िव ो जीई मेडीकल िस टीम ा. िल.
मुं बई यां चेकडू नUltra Sound Machine हे मिशन (दोन ोबसहीत) एकु ण . 6,00,000/-इत या रकमेचे ी
अशोक िमरपुरी यां चेकडु न देणगी दाखल ा झाले आहे. सदर मिशन िद. 11/12/2009 रोजी काया वीत
कर यात आले असून मिशनचा एक वषाचा वॉरं टी कालावधी 10/12/2010 रोजी संपला आहे . मशीनचे िनयमीत
दु ती व देखभालीकरीता कं पनीकडे िद. 01/04/2016 ते िद. 31/03/2017 या कालावधीकरीता वाष क
स ह स कॅ ा ॅ ट करणेत येत आहे. सदर कालावधीम ये दु ती व देखभालीकरीता लागणारे सव पेअर पाट
कं पनी वखचाने बदलणार असुन क युमेबल पेअर पाट (Probe UPS, Batteries Accessories &
Consumables इ यादी) ची िकं मत सं थानला वेगळी अदा करावयाची आहे.
स या सोनो ाफ मिशनचा ोब यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागाने यां चे प . .20, िद.
10/10/2016 अ वये कळिवले आहे. यानु सार सदर ोबची तपासणी के ली असता सदर ोब सतत या
वापरामुळे खराब झा याचे िनदशनास आले आहे . सदर मिशन िनयमीत वापरात असुन तातडीने दु त करणे
आव यक आहे. यासाठी मिशनचे पुरवठाधारक कं पनी मे . िव ो जीई हे थके अर ा. िल. पु णे यांचेकडे ोब
दु ती करीता िवचारणा के ली असता कं पनीने सदर ोब दु त होत नस यामुळे नवीन ोब करीता यां चे प
.QTN/ APTGE/ USG/370/NA/16-17, िद. 22/11/2016 अ वये .2,36,250/-चे कोटेशन पाठिवले
आहे.
परं तु अशा कारचे ोब दु त करणा या मे. ी साई मेडीकल िस टीम,येवला यां चेकडे िवचारणा
के ली असता यां नी सदर ोब दु त होउ शकत अस याचे कळिवले आहे . यासाठी कं पनीने यां चे प .
SSMS/ DR/ 2016/52 िद.14/11/2016अ वये सव करां सहीत एकु ण .20,000/-(अ री .वीस हजार
मा ) इतका रकमेचे कोटेशन पाठिवले आहे. कं पनीने सदर ोब दु तीची सहा मिह यां ची वॉरं टी देत ओ. इतर
पुरवठाधारक देखील उपरो सोनो ाफ मिशनचा ोब दु त क न देउ शकतात . यामुळे सदर ोब दु त
करणेस िविवध पुरवठाधारकां कडू न कोटेश स मागणी क न िन नतम दराने दु त क न घेता येईल असे न मत
आहे.
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तरी सोनो ाफ िवभागातील ोब िविवध पुरवठाधारकां कडु न कोटेश स मागणी क न िन नतम दराने
दु त करणेस व यासाठी येणा या खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयामधील सोनो ाफ िवभागातील ोब
दु ती करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३०
ी साईनाथ णालयातील आय.सी.सी.यु.िवभागातील Adult Ventilator Buyback क न निवन
मिशन खरे दीकामी ा िन न म दर धारक M/s Maquet Medical India Pvt.Ltd, Mumbai यां ना
चचा/ वाटाघाटासाठी बोलावू न िनणय होणेबाबत.
ी 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 मागणीप 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. Name of Item Qty.
1
Adult Ventilator 1

Rate Per in Rs. Total Amount in Rs.
1250000.00
1250000.00
Total Amt. in Rs.
1250000.00
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 माणे Sr.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 झाले या ०४ तां ि क
िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे सम 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 यां ची िनिवदा अपा होत आहे.
यामुळे उपरो माणे पा असले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.२२/०८/२०१६ रोजीचे
णालय उपसिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात आले या असून ा त तुलना मक दरां चे त यात M/s. Maquet
Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यां नी िदलेले र कम .११,८०,०००/- हे दर िन नतम येतात. यामुळे
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M/s.Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यां ना यांनी देऊ के ले या दरात अजुन सुट िमळणेकामी
पुढील सिमतीचे सभेपु ढे चचा/ वाटाघाटीसाठी बोलिव यात असे ठरले आहे.
यानुसार M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यां ना यांनी देऊ के ले या दरात
अजुन सुट िमळणेकामी आजचे सभेपु ढे चचा/ वाटाघाटीसाठी बोलिव यात आलेले असून उपरो त तावावर
िनणय होणेस िवनं ती.
आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd.,
Mumbai यां चे ितिनधी ी.ल मीकां त भागवे हे दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते.
उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी िदले या दराम ये
.३०,०००/- मा सु ट देऊ के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील आय.सी.सी.यु.िवभागातील Adult
Ventilator Buyback क न निवन मिशन खरे दीकामी M/s Maquet Medical India Pvt.Ltd,
Mumbai यां नी चचअं ती देऊ के लेले .११,५०,०००/- (मिश स या नवीन अपडेटस् सह) मा अं तीम
दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३१
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत
फेरसादर.
ी साईबाबा हॉि पटलम ये एकु ण 52 कं प यां चे एकु ण .37,05,48,969.38 इत या रकमेचे अं दाजे
859 मेडीकल इि वपमटस् व मिशनरी, उपकरणे, इ वीपमटस तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असुन िनयमीत
वापरात आहेत. सदर मशी स पैक सोबत या त याम ये िदले या (परीिश ‘अ’) Ground Floor येथील 15
नग मिश सचे संबं धीत 13 कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता मा. य. सिमती या उपरो संदभ य िनणय
.386, यव थापन सिमती सभा िद. 23/06/2016 अ वये वािषक सि हस कॉ ॅ ट कर यास मा यता दे यात
आली होती.
तसेच, ी साईनाथ णालयाचे एकु ण 55 कं प यां चे एकु ण .10,50,15,612/- इत या रकमेचे अं दाजे
470 मेडीकल इि वपमटस् व मिशनरी,उपकरणे, इ वीपमटस तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असुन िनयमीत
वापरात आहेत. सदर मशी स पैक सोबत या त याम ये (परीिश ‘ब’) िदले या 43 नग मिश सचे संबं धीत 11
कं प यां कडे दु ती व देखभालीकरीता मा. य.सिमती या उपरो संदभ य िनणय .387, यव थापन सिमती
सभा िद. 23/06/2016 अ वये वािषक सि हस कॉ ॅ ट कर यास मा यता दे यात आली होती.
यानुसार, सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कं प या िनयमीत तसेच आव यकतेनसु ार तातडी या भेटी देउन
दु ती व देखभाल करीत असुन सव मिश स स या यवि थत काम देत आहेत.
उपरो मिश सचे पेअर पाटस हे Monopoly या कारचे अस यामुळे बाजारात उपल ध होत नाही
हणुन सदर या मिशनचे AMC/CMC याच कं प यां कडे करणे आव यक आहे. सदर मशी स करीता जर On
call Basis नुसार कं प यां कडू न सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसु ार पेअर पाटस व क युमेब स
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल.
परं त,ू उपरो संदभ य (संदभ . 4) शासन िनदशानु सारमहारा शासना या सावजिनक आरो य िवभागा या अिधप याखालील ेि य अिधका यां ना िव ीय
अिधकार दान कर याबाबत प ाम ये दशिवले माणे सव उपकरणां करीता पिह या 5 वषाकरीता सवकष
देखभाल दु ती करार (CMC), तर यानं तर वािषक देखभाल दु ती करार (AMC) अं तभुत अस याची अट
उपकरणां ची खरे दी करताना अथवा िनवीदा ि या अवलं बताना टाक यात यावी. तसेच शासिनक िवभाग यां ना
सवकष देखभाल करार (CMC) कर याचे उपकरणां या पु तक िकमती या 5% पयतचे अिधकार व संचालक,
आरो य सेवा यां ना वािषक देखभाल करार (AMC) कर याचे उपकरणां या पु तक िकमती या 1% पयतचे
अिधकार दान के लेले आहेत.
तसेच, उपरो संदभ य िनणय .12, यव थापन सिमती सभा िद. 22/08/2016 अ वयेिविवध खरे दी बाबत महारा शासनाचे िनणयानुसार AMC देणसे ाठी उ पादक कं पनीला 1 % दर
दे यात यावा असे तरतुद िदसुन येते व सं थानमधील ब याच या मिशनरी या AMC साठी 5 % पयत दर िदला
जात आहे. याकरीता संबं िधत कं प यां या ितिनध ना चचसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर बोलािवणेत यावे,
असे ठरले.
सोबत या त यानु सार ी साईबाबा हॉि पटल या एकु ण 15 नग मशी सचे व ी साईनाथ
णालया या एकु ण 43 नग मशी सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी संबं धीत कं पनी ितिनध ना आजचे
णालय उपसिमती सभेसमोर, सम बोलवुन दरां बाबत चचा करणेत आली. चचअं ती कं पनी ितिनध नी िदलेले
अं तीम दर खालील माणे.
(अ) ी साईबाबा हॉि पटलमधील मशी सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी या अं तीम दरां चा
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Sr.
No.

1

2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15

Deptt.

Equipment Name

(Year
2015-16)
AMC,
CMC
Amount
in Rs.

Name of Company

Immunoassy Analyser
(Vidas PC)
5 Part Diff. Blood Cell
Counter
Pathlab
(Make:Sysmax; XS1000i, Sr.# 66463)
3 Part Cell Counter
Pathlab (Erma PCE-210; Sr.#
22120)
Blood Gas Analyzer
Pathlab
(Model:Cobas b221)
Fully
Automatic
Pathlab Biochemistry Analyzer
( Konelab 20i)
Leica Tissue Processor
Histo path
(Model– TP 1020)
Laser Imager (DVB
Radiology
8900)
Pathlab

Radiology CR Classic
500 mA X-ray with
motorized
Table
Radiology
(HD/KLH Sr. No.
3837)
160
K.V.A.UPS
C.T.Scan
(Socomec)
Cautery
Machine
Gen.OT
(ACC-PU)
C-arm II TV System
Gen.O.T.
(MM5E; S.#3360)
C-arm II TV System
Ortho OT
(MM5C; Sr.# 3207)
Operating Microscope
Neuro OT
(Model- OPMI Vario)
Boyles Machine with
Neuro OT Ventilator
(Febius
Plus; S.# ASDD-0025)

Quoted
Year
2016-17
AMC
Amount
in Rs.

Final
Amount
after
Negotiation
in Rs.

M/s. Biomerieux (I) Pvt.
Ltd. New Delhi

46204

46609

46609

M/s. Transasia
Biomedical .Ltd.
Mumbai

81168

115150

97878

M/s AGD Biomedical
Pvt. Ltd. Mumbai

31556

23200

23200

134832

137400

137400

59387

62630

60000

23404

23506

23506

181827

165000

165000

75000

75000

75000

42141

44247

43405

116613

118320

116613

M/s.Roche Diagnostics
India Pvt .Ltd Mumbai.
M/s. Trivitron
Healthcare Pvt. Ltd.
Chennai
M/s DHR Holding India
Pvt. Ltd, Mumbai
M/s. Carestream Health
India Pvt. Ltd., Mumbai
M/s. Carestream Health
India Pvt. Ltd., Mumbai
M/s Siemens
Mumbai

Ltd.

M/s.Socomac India Pvt
Ltd.
M/s . Surgicare Ltd.
Mumbai
M/s. Siemens Ltd.
Mumbai
M/s. Siemens Ltd.
Mumbai
M/s Carl Zeiss India Pvt.
Ltd
M/s Draeger Medical (I)
Pvt. Ltd.

3216

3216

3216

39613

41593

40801

44250

46462

45578

41569

43838

42961

58396

58396

57228

(ब) ी साईनाथ णालयामधील मशी सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी या अं तीम दरां चा
त ा-
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Sr.
Department
No

1

2

ICCU

Blood Bank

Equipment Name

Ventilator with
Compressor–1 No
(EVITA 2 DURA;
Sr.#APRB-0090)
Tube Sealer (Compo
Safe)-2 No;
Blood Collection
Monitor-3 Nos. (D 601)
Fully Automatic
Biochemistry Analyser1 No (EM-200).

Name of
Company

(Year
2015-16)
AMC,
CMC
Amount
in Rs.

( Year
2016-17)
Quoted
Amount
in Rs.

Final
Amount
after
Negotiation
in Rs.

M/s. Draeger
Medical India Pvt.
Ltd. Mumbai

26396

26517

25987

21603

21603

21603

27480

27480

27480

M/s. Transasia
Biomedical Ltd.
Mumbai

78219

80575

80575

31556

23200

23200

15276

15276

14000

M/s.Skanray
Technologies
Pvt.Ltd

175667

184450

175667

M/s Remi Sales &
Engg. Ltd. Thane

118709

124644

118709

82131

86237

84595

43128

45284

44422

11576

14261

14261

314222

240450

240450

M/s.Terumo
Penpol
Ltd.Mumbai

3

Pathology
Lab

4

Pathology
Lab

Cell Counter Machine- M/s. AGD
1 No. (Erma PCE-210; Biomedical Pvt.
Sr. # 22073)
Ltd., Mumbai

5

Pathology
Lab

Cell Counter Machine1 No. (Erma PCE-210;
Sr. # 29701)

6

ICCU &O.T.

7

Blood Bank

8

Radiology
Dept.

9

Ortho O.T

10

Surg.O.T.

11

Opthal O.P.D

Star-55-11 nos. &
Skyline 55-1 no.
Various Remi Equipts.8 Nos.
(BR -280
SR (BDI-763/08);
UDF 165 (BDI4466/06);
RPFV-240 (BDI1184/09);
BR-120
SR (BDI1211/09);
BR-120 SR (BDI1212/09); BR120 SR
(BDI1210/09);
RS-12R (LCCM1647/09) KBM70+)
500 mA X-ray Machine
with 2 Tube and II TV
(HD/KLH; Sr.# 31173)
C-Arm (MM5E; Sr. #
3189)
Valleylab Cautery
Machine (Force FX;
Sr.# F1D67724A)
Carl Zeiss Equipments6 nos; Humphrey Field
Analyser (HFA 720i)
Slit Lamp (SL 115)-

M/s. AGD
Biomedical Pvt.
Ltd., Mumbai

M/s. Siemens Ltd,
Mumbai.
M/s. Siemens Ltd,
Mumbai.
M/s. Vitek
Medical System
Pvt.Ltd. Mumbai
M/s. Carl Zeiss
India Pvt. Ltd.
Mumbai
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2No.
Yag Laser (Yag III)
Green Laser (Visulas
532s)
Op.Microscope
(Model-OPMI
VISU140)
12

Sonography
Deptt

Ultrasound Machine
(Logiq-C2)

13

Surg.O.T.,
ENT OT

10KVA online UPS-3
Nos, 2KVA Online
UPS- 1No.

M/s.Wipro GE
Healthcare
Pvt.Ltd,Pune
M/s Tejas
Electronics, A`
Nagar

67253

70642

NR

13518

14200

14200

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सचे
वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच या कं प या दर कमी
करणेसाठी ितसाद देत नाहीत, अशा कं प यां ना यापु ढे खरे दी ि येसाठी बोलिवणेत येऊ नये, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३२
CT Scan (64 Slice) व MRI मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता चचा क न िनणय घेणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागात मे.िसमे स िल. मुं बई या कं पनीचे Somatom
Sensation 64 CT Scanner हे मशीन एकु ण .3,98,37,835/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आले असुन
सदर मिशन करीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 16/07/2006 रोजी पूण झाला असून
मशीन खरे दी करतेवेळी मा. यव थापन सिमती या िद. 13/03/2004 या सभेतील िनणय .95 अ वये आिण
कं पनीस दे यात आले या िद. 15/03/2005 या पुरवठा आदेशातील अ. .15 अ वये वािषक सि हस कॉ ॅ ट
CMC (Comprehensive Maintenance Contract) करणेबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे.
Comprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the second year is Rs. 30 Lacs.
For subsequent years the escalation of 5% will be applicable. The service tax will be extra.

The CMC includes even the Tube of the CT. Under this contract all parts & labor
will be given free of cost. Payment for CMC to be done at start of each year after the
demand of company.
तसेच मे.िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू न Magnetom Avanto हे MRI मशीन एकु ण .
5,05,00,000/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे. सदरचे मिशन िद.1/06/07 रोजी कायाि वत
कर यात आले असून कं पनीने मशीनकरीता िदलेला दोन वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 31/05/2009 रोजी संपला
आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी झालेला ठराव, कं पनीसोबत कर यात आलेले ॲ ीमट आिण कं पनीस
िदले या पुरवठा आदेशातील अटीनुसार वािषक CMC (Comprehensive Maintenance Contract)
करणेबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे.
'मिशनचा वॉरं टी कालावधी दोन वषाचा असून तो संपु ात आ यानं तर कं पनीकडे CMC कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट कर यात यावे. तसेच याकामी कं पनीस पिह या वष 20 लाख पये व यानं तर पुढील
येक वषास 20 लाख अिधक 5 ट के या माणे दरवष 5 ट के वाढ क न सदर CMC साठी आगाऊ र कम
दे यात यावी आिण स ह स टॅ स वेगळा दे यात यावा असे ठरले आहे.'
वरील अटीनुसार आजपावेतो मे.िसमे स हे थके अर, मुं बई यां चेकडे दरवष सदर दो ही मिशनचे
कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट दरवष करणेत आले आहे.
मे.िसमे स ली. मुं बई यां नी CT Scan मिशनचे कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी एकु ण
.55,26,498/- (पुणािकत एकु ण अ री . पं चाव न लाख स वीस हजार चारशे अठया नव मा ) इत या
र कमेची आिण MRI मशीनचे कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी सव करां सहीत एकु ण .
32,36,332/- (अ री .ब ीस लाख छ ीस हजार तीनशे ब ीस मा ) इत या र कमेचा CMC करीता
करारनामा पाठिवला आहे.
यावष CT Scan मिशनचे िद.17/07/2016 ते िद.16/07/2017 या एक वषा या व MRI मशीनचे
िद. 01/06/2016 ते िद. 31/05/2017 या कालावधीसाठी कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी
मा. य.सिमती या िद.09/10/2016 या सभेतील आय या वेळे या िवषया नुसार मा यता दे यात येउन मा.
य.उपसिमती सभेपढु े कं पनी ितिनधीशी य चचा क न दर िनि त करणेस िमळाली आहे. यानुसार
िद.10/10/2016 रोजी मा. य.उपसिमती सभेपढु े कं पनी ितिनधीशी CMC चे दरां बाबत चचा करणेत आली.
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यावेळी नवीन मिशन बाबत माहीती कं पनी ितिनधीस िवचार यात आली. परं तू यां नी याकरीता कं पनीचे वरी
ितिनधीशी चचा करणे आव यक अस याचे सां िगतले. यामुळे यापुढील मा. य.उपसिमती सभेपढु े कं पनीचे
वरी ितिनधीशी CMC चे दरां बाबत चचा करणेस बोलिव यात यावे असे ठरले.
तरी उपरो दो ही मिशनचे कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी कं पनीचे ितिनधीशी
य चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी येणा या खचास तसेच CMC चे एकु ण रकमेपैक 50%
र कम सहा मिह यां नं तर व उवरीत 50% र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पुण झालेनं तर अदा करणेस
मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, CT Scan (64 Slice) व MRI या दो ही मिशनचे कॉ ेहे सीव
मटे न स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठीचे दर कमी करणेबाबत सदरह कं पनीचे अिधकृ त ितिनधी ीमती
स या अ यर यां चेबरोबर सम चचा करणेत आली असता, यां नी कॉ ेहे सीव मटे न स स ह स
कॉ ॅ ट या एकि त मु ळ दरां वर .२,००,०००/- मा सु ट देऊ के ली, ती मा य कर यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३३
मा.िव तां या सू चनां बाबत.
आजचे णालय उपसिमती सभेम ये मा.सद यां नी खालील माणे सु चना मां ड या, या
मा य कर यात आ या.
(१) मिहं ा ॲ ड मिहं ा कं पनीचे Chairman & Managing Director ी.आनं द मिहं ा यां नी साई
ॲ युल स क पाम ये सं थानला २५ ॲ युल स देणगी व पात दे यास इ छु क आहेत . सं थान
णालयां साठी आव यक असणा या मोठया रकमे या मिशनरी/ सािह यां ची यादीही यां ना पाठिवणेत यावी.
यामधील काही मिशनरी/ सािह य सं थानला ते देणगी व पात देऊ शकतील. तसेच सं थानला पा याचा
तुटवडा जाणवू नये याकरीता मिहं ा ॲ ड मिहं ा कं पनीने साठवण तलाव देणगी दाखल बां धनू िदलेला आहे , या
तलावास साईमिहं ा अथवा त सम नाव दे यात यावे . (कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख / वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) ई-िनिवदेमधील िन नतम दरधारकास यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत
यावे.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२,१२,२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .९६६ (११) नुसार वै िकय संचालक
यां ना औषधां या तुटवडयामुळे णां ची गैरसोय होऊ नये, याकरीता सं थानकडे उपल ध नसलेली तातडीची/
जीवनाव यक औषधे खरे दी करणेकामी .२५,०००/- मा पयत या खचाचे अिधकार दे यात आलेले आहेत.
दैनं िदन आव यक असणारी औषधेही सदरह खचाचे मयादेत खरे दी करणेचे अिधकार वै िकय अिधकारी यां ना
दे यात आले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) कोण याही कारची दरप के / िनिवदा/ ई-िनिवदा उघडणेबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करतेवेळी, मागील
दर व स याचा बाजारभावातील दर याचा तौलािनक त ा, खरे दीबाबत या अटी/ शत याचा समावेश याम ये
करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) अिधिनयम- २००४ मधील तरतुदीनुसार मा .कायकारी अिधकारी यां ना .२५,०००/- मा पयत या खचाचे
अिधकार दे यात आलेले आहेत. सं थानचे काम जलद गतीने होणेसाठी .२५,०००/- मा पयत या
खरे दीसाठीची दरप के पुव माणेच कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने उघडणेत येऊन, पु ढील कायवाही करणेत
यावी. तसेच िविवध मिशनर ची .२५,०००/- मा खचापयतची ए.एम.सी./ सी.ए.एम.सी. मा.कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात करणेत यावी व यापुढे णालयां साठी नवीन मिशनरी खरे दी करतेवेळेस ५ ते १०
वषासाठी पेअरपाटसह वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणेत यावे.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) (सु धारणा) अिधिनयम २००४ मधील तरतू दीनु सार
छाननी सिमतीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान, िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ (सुधा रत-४ जुन २०११) मधील कलम २१
पोटकमल २ (दोन) “रा य शासन, या पोट-कलमा या योजनाथ, मुं बई उ च यायालया या पूवमा यतेने िनयु त
के ले या मुं बई उ च यायालया या िनवृ त यायाधीशा या अ य तेखाली, असा अ य आिण सिमती या
सद यांनी यां यामधून िनवडू न िदलेले इतर दोन सद य अशा एकू ण तीन सद यांची िमळू न बनलेली एक छाननी
सिमती थापन करील,”आिण या छाननी सिमतीचा कालावधी सिमती या कालावधीबरोबरच संपेल , अशी
तरतुद आहे .
या तरतुदीनुसार मा यव थापन सिमती या िदनां क १६/०८/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय मां क
५६५ अ वये सदर छाननी सिमतीम ये यव थापन सिमतीचे अ य मा. ी. सुरेश कािशनाथ हावरे , व
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यव थापन सिमतीचे उपा य मा. ी. चं शेखर ल मणराव कदम,या दोन सद यांची िनयु ती सवानुमते
कर यात आलेली आहे.
उपरो त नमुद अिधिनयमातील कलम २१ पोटकमल २ (दोन) मधील तरतूदी वये छाननी सिमतीची
िनयु ती करणेसाठी शासन तराव न कायवाही होणेकामी, जा.नं.एसएसएस/वशी-४/२६२७/२०१६. िद.
२७/०८/२०१६ रोजीचे प ा वये िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यां ना कळिव यात आले होते. यानुसार
शासन िनणय . सासंिव१०१६/१३१४/ . .१६५/का.१६ िद. ०५/०१/२०१७ अ वये खालील माणे छाननी
सिमतीचे गठण के लेले आहे.
शासन िनणयी साईबाबा सं थान, िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम २१ पोटकमल २
(दोन) या परं तकु ानुसार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड येथे पुढील माणे छाननी सिमती गठीत
कर यात येत आहे.
१. छाननी सिमतीचे अ य व सद य
अ) या. के . यु. चां िदवाल (िनवृ त)
अय
ब) ी. सुरेश कािशनाथ हावरे
सद य
क) ी. चं शेखर ल मणराव कदम
सद य
२. छाननी सिमतीचा कालावधी- ी साईबाबा सं थान, िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम
२००४ मधील कलम २१ (२) (दोन) या परं तकु ानुसारछाननी सिमतीचा कालावधी यव थापन सिमतीचा
कालावधी संपेपयत असेल .
३. छाननी सिमतीची कायक ा- ी साईबाबा सं थान, िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम
२००४अ वये सुधारीत कर यात आले या कलम २१ (२) (एक) व (दोन) व कलम २९ म ये नमूद के या माणे
सिमतीची कायक ा असेल.
४. छाननी सिमतीवरील अ य व सद यांचे मानधन- छाननी सिमतीचे अ य या.के .यु.
चां िदवाल (िनवृ त) यां ना ती बैठक . १०,०००/- इतके मानधन अनु ये असेल. सदर मानधन सं थान या
यव थापन िनधीतून अदा कर यात येईल. तसेच बैठक करीता ये या-जा यासाठी वाहन यव था आिण िशड येथे
िनवासव भोजन यव था सं थानकडू न कर यात येईल. छाननी सिमतीचे अ य सद य हे यव थापन सिमतीचे
अ य ,उपा य अस याने यांना वतं पणे मानधन व भ ते अनु ेय असणार नाहीत.
वरील माणे छाननी सिमतीमाफत सं थान िव व त यव थेकडू न िव तीय सहा य िमळिव यासाठी, या
अिधिनयमाखाली, िविवध न दणीकृ त सावजिनक धमदाय िव व त य थांकडू न सिमतीस ा त झाले या अजाची
छाननी क न िशफारस करणेत येईल.
अवलोकनाथ सादर.
िनणय .०४
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) (सु धारणा) अिधिनयम
२००४ मधील तरतू दीनु सार छाननी सिमतीबाबत या उपरो
तावाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास
मा यता दे यात आली. तसेच सं थान िव व त यव थेकडू न िव तीय सहा य िमळिव यासाठी, या
अिधिनयमाखाली, िविवध न दणीकृ त सावजिनक धमदाय िव व त यव थांकडू न सिमतीस ा त
झाले या अजावर िनणय होणेसाठी लवकरच या छाननी सिमती या सभेचे आयोजन करणेत यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग/ मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सन २०१६- २०१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे,
सिजकल सािह य On Consignment Material 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. िफ 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 क न व
डॉ टरां नी सुचिव या माणे नवीन औषधे, सािह य इ याद चा समावेश कर यात आलेला आहे अशा कारे सव
बाब चा िवचार क न व नवीन औषधां चा यादीत समावेश कर यात आलेला 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
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५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३

आय, इअर व नोझल ा स
2581282.65
डटल मटेरीयल
578495.19
-िकरण, िस.टी. कॅ न, एमआरआय िफ स व इतर सािह य
29953251.15
ी साईनाथ णालय – लॅब के मीक स
4824083.13
ी साईबाबा हॉि पटल – लॅब के मीक स
34058575.97
लड बॅकं के मीक स
10412290.84
Miscellaneous (इतर िकरकाळ सािह य)
10460793.01
ओ.टी. आिण इतर सिजकल मटेरीयल
66287224.05
कॅ थलॅब, काड याक ओ.टी. व पर युजनी ट मटेरीयल व सिजकल
79678396.25
सािह य
१४ डायलेसीस यु नीट
1104779.64
१५ युरो ऑपरे शन िथएटर िवभाग सिजकल सािह य
1913501.74
१६ आयुवदीक औषधे
4098675.19
१७ होिमओपॅथीक औषधे
74786.25
१८ कॅ टगट अॅ ड सुचस मटेरीयल
45505962.72
( ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव ओ.टी.)
१९ On Consignment Basis Items (Stent/ Valve/ Balloon/
100000000.00
Pacemaker/ Devices/ Ortho & Neuro Surgery Items
etc.)
एकू ण र कम .48,41,00,182.90
पु णािकत एकू ण र कम - .
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 खालील माणेी साईनाथ णालयातील आं तर ण व बाहय णांची सं याअ. तपिशल
नं.

०१ आं तर
ण
सं या
०२ बाहय
ण
सं या

सन 2008 2009
(01.04.08
ते
31.03.09)

सन 2009 - सन 2010
2010
- 2011
(01.04.09 (01.04.10
ते
ते
31.03.10) 31.03.11)

सन 2011 - सन 2012 सन 2013 सन 2014 सन 2015
2012
- 2013
- 2014
- 2015
- 2016
(01.04.11 (01.04.12 (01.04.13 (01.04.14 (01.04.15
ते
ते
ते
ते
ते
31.03.12) 31.03.13) 31.03.14) 31.03.15) 31.03.16)

9365

11573

11639

11900

15220

14075

12279

8628

240890

223844

261321

260414

303668

298226

297184

213134

ी साईबाबा णालयात कॅ थलॅब ऑपरे शन िथएटर,दो ही 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 माणेअ.
नं.

तपिशल

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

सन 2008
- 2009
(01.04.08
ते
31.03.09)
4616

सन 2009
-2010
(01.04.09
ते
31.03.10)
4922

सन 2010
- 2011
(01.04.10
ते
31.03.11)
5482

सन 2011 2012
(01.04.11
ते
31.03.12)
7332

सन 2012
- 2013
(01.04.12
ते
31.03.13)
9254

सन 2013
- 2014
(01.04.13
ते
31.03.14)
9805

सन 2014
- 2015
(01.04.14
ते
31.03.15)
5915

सन 2015
- 2016
(01.04.15
ते
31.03.16)
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
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

यु रो
श ि या
यु रोलॉजी
श ि या
िस.टी. कॅ न
एम.आर.आय
2 - िड इको
डायलेसीस
आं तर ण
सं या
बाहय ण
सं या
एकू ण सं या

253

489

571

611

586

337

383

565

328

397

440

548

570

615

643

556

8091
7943
6402
1777
11147

8024
8777
6785
1850
12689

9995
10060
8793
1960
13489

9656
15596
11960
2078
15533

9546
13050
14113
2516
17266

8780
13317
16591
2337
17226

7827
13244
15692
2611
12792

7851
12084
14971
2162
11033

66543

73068

102478

130105

147147

153034

146526

127668

109890

120986

150213

189153

207940

226756

209850

184716

ी 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.
१)
ि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.
२)
उपरो त मागणीम ये दो ही णालयासाठी लागणारी इंजे शन, टॅ बलेट, ऑई टमे ट, सिजकल सािह य
इ यादीची एकि त मागणी के लेली आहे.
३)
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सं था नम 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 याची अं मलबजावणी देखील चालू झालेली आहे. यामुळे णां साठी लागणाया औषधां म ये वाढ सुचिव यात आलेली आहे.
४)
महारा शासनाने िद.१६/११/२०१३ पासून सु के ले या राजीव गां धी जीवनदायी योजनेअं तगत
ी साईबाबा णालयात होणा-या श ि या करा या लागतात व याम ये णांना अॅडिमट आहे
तोपयत व िडसचाज िद यानं तर पुढील १० िदवसां ची औषधे मोफत ावी लागतात.तसेच पुढील
तपासणीसाठी ण आ यानं तर यास ३ मिहने औषधे मोफत ावी लागतात. यामुळे देखील
औषधां चे मागणीत खूपच 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 ग्णानु सार कमी जा त होऊ
शकते.
५)
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा, माय ोबायोलॉजी, िह टोपॅथोलॉजी इ यादी
िवभागासाठी लागणारे के िमक स यां चा गतवषाचा झालेला खप, राजीव गां धी जीवनदायी योजने
अं तगत णां या तपास या इ यादी ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात वाढणारी संभा य णांची
सं या यां चा िवचार क न मागणी सुचिवलेली आहे.
६)
दो ही णालयाम ये होणारी िविवध कारची िशिबरे , 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 िशिबरे , उ सव, काड याक वकशॉप, आ याि मक िशिबरे ,
पालखी सोहळा इ यादी).
७)
ी 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.
८)
िविवध कारचे टे ट, हा व, बलून , पेसमेकर इ यादी महागडी सािह य ही On Consignment
Basis वर खरे दी करणेबाबत तािवत के लेले आहे. ते सािह य णांना वापर यानं तर पुरवठा धारकां चे
बील अदा करत असतो. यासाठी दरमहा गतवषाचा अनुभव िवचारात घेऊन अं दाजे र कमेची तरतूद
के लेली आहे. मागील वषा या टडरम ये खरे दी िनयमानुसार सव Product हे िन नतम दराने घे यात
आलेले होते. य ात बघता सदरचे दर हे Branded कं पनीचे दरापे ा ब-याच िठकाणी िन यानी कमी
आहे यामु ळे सोबत या त यात औषधां ची र कम धरतां ना गतवषातील मं जरू दराने सं थानने जी
औषधे खरे दी के लेले आहे या दरावर २० ट के साधारणता दर वाढ करणे आव यकतेनु सार वाढ क न
के वळ िहशोबासाठी अं दाजे दर धरणेत आलेले आहे. य ात िनिवदेम ये ा त होणारे दर हे हयापे ा
वेगळे ये याची श यता आहे.
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िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१६ (१२ मिहने) या मिह यां या कालावधीम ये औषधे खरे दीवर
एकू ण .१८,४५,२७,६८६/- इतका खच झालेला आहे.
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 घेणक
े रीता सरकारी सहा.वक ल ी. पी. पी. मोरे , िज हा श यिचक सक, िज हा
आरो य अिधकारी, वै क य संचालक, वै क य अिध क यां ची सिमती गठीत क न सदर सिमतीने औषधे
खरे दीची ि या पूण करावी असे आदेश पारीत के ले होते , यानु सार 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.
यानुसार सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणा-या औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामी
ई-िनिवदां ची संपू 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.
वरील माणे औषधे खरे दीकामी येणा-या अं दाजे र कम . ४८,४१,००,१८३/-(अ री . अ े चाळीस
कोटी एके चाळीस लाख एकशे याऐंशी मा ) चे खचास, तसेच सदरचे खरे दीकामी ई-िनिवदां ची संपू ण ि या पार
पाडणेकामी एक सिमती थापन क न औषधे खरे दीस व औषधे खरे दी या कायप दतीस मा यता घेणक
े ामीचा
ताव िद. १०/१०/२०१६ रोजीचे णालय उपसिमतीचे सभेपढु े ठे व यात आला होता.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन २०१६-१७) या
वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य खरे दी करणेकामी तावात नमुद के ले या कायवाहीचे
अवलोकन करणेत येऊन, णालय उपसिमतीने खालील माणे िशफारशी के या, या मा य कर यात आ या.
ब याचशा नामां क त णालयां म ये जनरीक औषधे वापरली जातात. यामुळे सं थान णालयां करीता
ाधा याने जनरीक औषधे खरे दी करावीत. काही जनरीक औषधां चा णां वर भाव होत नाही, असे डॉ टस
सां गतात, अशी औषधे संबं धीत कं पनीकडू न बदलून घे यात यावी व तरीही त ारी आ यास सदरह औषध
िनमाती कं पनीस काळया यादीत टाक यात यावे.
औषध खरे दी ि या राबिवणेपवु कोक ळा बेन हॉि पटल, नागपुर , बी हॉल ि लिनक, पुणे , माऊट
अबु, राज थान अशा नामां िकत तसेच रा य शासन/ भारतीय ल करां या णालयां म ये वापर यात येणा या
औषधां ची व औषध खरे दी ि येची मािहती संकलीत क न, उपकायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी तथा
शासक य अिधकारी, णालय व वै िकय संचालक यां नी औषध खरे दी करणेकामी अटी/ शत िनि त क न
सभेसमोर ताव सादर करावा. तोपयत औषधां अभावी णां ची गैरसोय होऊ नये, याकरीता स याचे मं जरु
िन नतम दराने औषधे खरे दी कर यात यावीत अशा िनणय झालेला आहे.
या िनणयास मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३०/११/२०१६ रोजी या सभेतील िनणय . ७५६/५
माणे मा यता िमळालेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार िद. १८/१०/२०१६ रोजी मा. उपकायकारी अिधकारी,
मा.मु यलेखािधकारी, मा. वै क य संचालक, परचेस मॅनेजर यां नी मुं बई येथील DMER/DHS या सं थे ला भेट
िदलेली असून खरे दीम ये पारदशकता ये यासाठी यांनी Demand Committee व Specification
Committee नेमनू िद. ०९/०१/२०१७ रोजी Demand Committee व िद. १६/०१/२०१७ रोजी
Specification Committee बैठक आयोजीत कर यात येऊन, यास दो हीही हॉि पटलचे डॉ टरां शी चचा /
िविनयमय कर यात येऊन यांचेकडू न Demand व Specification िनि त क न ई-िनिवदा ि या राबवावी
असे सुिचत के लेले आहे.
यानुसार ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ची Demand व Specification
Committee तयार कर यात येऊन, िनिवदा भरतां ना खालील Pre Qualification Criteria ठरिव यात आली
आहे.
१)
Manufacturing Company with Valid Drug Licence
२)
Vat / CST Registration Certificate
३)
WHO / GMP Certificate with Product list
४)
Annual Turnover of last 3 years
५)
िदनां क ३०/१०/२०१५ रोजीचे शासन िनयमावलीनु सार िनिवदा शु क व बयाणा र कम घेणे
६)
ा त मागणीचे ८ भाग कर यात आलेले आहेत.
सदरकामी मा. यव थापन सिमती सभा िदनां क ३०/११/२०१६ म ये वरील माणे कायवाही कर यास
मा यता दे यात आली आहे.
िद.२३/१२/२०१६ रोजीचे प रप का वये दो ही णालयाचे वॉड / िवभागातून आले या मागणीचा
त ता दे यात येऊन मागणी व तां ि क बाबी तपासून िमळणेबाबत कळिव यात आले होते.
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तसेच िद.०२/०१/२०१७ रोजीचे प रप का वये दो ही णालयाचे वॉड / िवभागातून ा त
(Requirement 2016-17) पाठिव यात येऊन सदरह मागणी सं बं िधत डॉ टरां ना दाखवून यात नगसं या
वाढिवणे, कमी करणे, काही िठकाणी नवीन मागणी टाकणे िकं वा औषधां चे Specification बदलणे गरजेचे
वाटत असतील तर या िठकाणी बदल क न औषधां ची यादी औषध भां डार िवभागात जमा करणेबाबत
कळिव यात आले होते. यानुसार दो ही णालयाचे वॉड िवभागातून तपासून आलेली मागणी एकि त कर या त
आलेली असून त् याचा त ता सोबत सादर के लेला असून सदरचे खरे दीकामी अं दाजे र कम
.५५९१९१८३६.२२ इतका खच अपेि त आहे.
याचा थोड यात तपिशल खालील माणेTotal
Purchase
Part

1

2

3

4

5

6

7
8

Medicine Details

App.Tender
Cost

Earnest Money
Deposit

Tender Form
Cost

Partwise
Minimum
Annual
Turnover in
India Should
be as per below

Ayurvedic Medicines
Homeopathic Medicines
Total Catgut & Suture Material

4715043.56
63236.25
4778279.81
91402572.63

50000.00

3000.00

Each 50
Lakh

200000.00

20000.00

Injections & I.V. Fluids
Tablets
Liquid Orals (Syrup)
Ointment
Eye, Ear & Nasal Drops
Total Lab. Chemicals of Shri
Sainath Hospital
Lab. Chemicals of Shri
Saibaba Hospital
Blood Bank Chemicals

118688607.04
26784670.83
6450134.42
1229489.81
10897630.00
164050532.10
7167363.74

250000.00
150000.00
100000.00
50000.00
150000.00

25000.00
15000.00
10000.00
3000.00
15000.00

Each 30
Crore
50 Crore
Each 30
Crore

200000.00

20000.00

Each 30
Crore

250000.00

25000.00

50 Crore

250000.00

25000.00

50000.00

3000.00

30 Crore

50000.00
150000.00
10000.00

3000.00
15000.00
2000.00

Each 50
Lakh

150000.00

15000.00

200000.00

20000.00

Each 30
Crore
50 Crore

37312574.60

13543434.81
58023373.15
Total Cathlab, Cardiac O.T. & 127814051.74
Perfusinist Material
O.T.& Other Surgical 102868170.50
Material
Neuro Operation Theatre 2755856.06
Surgical Material
233438078.30
Total Dialysis Unit
1522659.55
Miscellaneous
15253747.50
Dental Material
647164.77
17423571.82
Total X-ray, C.T. Scan & MRI 29873386.84
Films
100000000.00
On Consignment Items
Total of All Items698989795.28
Less 20% Total Amt.
559191836.22

औषधे वेळोवेळी िनयिमत उपल ध होणेचे टीने खालील कायप दत अवलं बिव यात यावी असे न
मत आहे१)
राजीव गां धी योजनेअं तगत पुरिव यात येणा-या औषधां बाबत –
राजीव गां धी योजनेअं तगत पेशं टला औषधे/ सिजकल सािह य पुरिव याची सव वी जबाबदारी
णालयाची अस याने यांना ती औषधे कोण याही प रि थतीत उपल ध क न दयावी लागतात. कधी-कधी या
मटेरीयलचा वािषक औषध खरे दीम ये समावेश नसतो िकं वा तर ते मटेरीयल फे र कोटेशन/ िनिवदा मागवून
खरे दीची कायवाही चालू असते अथवा याचा पुरवठाधारकाने वेळेवर पुरवठा न के या ने तुटवडा भासतो. अशा
वेळी राजीव गां धी योजनेअं तगत पेशं टचे नातेवाईक औषधां साठी व र ठांकडे तथा वतमान प ा दारे त ार
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न दिवतात यासाठी काही औषधां चा तुटवडा भासू नये हणून सदर औषधे नजीक या पुरवठा धारकाकडू न
वाजवी दर अस याची पडताळणी क न तातडीने खरे दी करणेस मा यता असावी.
२)
औषधे अितरी त खरे दीबाबत–
नवीन िनयमावलीनु सार वािषक औषधां चे पुरवठा आदेश िद यानं तर पुढील सहा मिह यातच अित र त
औषधे खरे दी करता येणार आहे. परं तु ब-याच वेळा वािषक औषधे खरे दीचा कालावधी संपनू पुढील वािषक
खरे दीस िवलं ब लाग याने वािषक औषधां ची वषाची मागणी संपते यासाठी कमीत कमी एक वषाचा कालावधी
पुण होऊन जातो तसेच कधी कधी सं सगज य रोगां ची लागण झा यामुळे सु दा वािषक मागणी संपनू अितरी त
मागणी करावी लागते. त हा वािषक खरे दीकामी मा. यव थापन सिमती सभेने िदले या र कमे या मं जरू ीतं गत ती
औषधे / सिजकल सािह य मं जरू दराने अित र त खरे दीस मं जरू ी िमळावी.
३)
औषधे / सिजकल सािह याची मागणी –
ब-याच वेळेस नवीन डॉ टर जू झा यास अथवा नवीन मिशन खरे दी के यास यांना नवीन औषधे /
सिजकल सािह य तथा के िमक स लागतात. त हा ती नवीन खरे दी िनयमावलीनु सार खरेदी करणे श य होत नाही.
णांची गैरसोय टाळ यासाठी ती औषध काही माणात तातडीने खरे दी करता यावीत.
४)
औषध / सिजकल सािह य खरे दीबाबत ा त त ारीबाबत –
सन २०१५ – २०१६ या वषा या खरे दीम ये या औषधे / सिजकल सािह य िवषयी त ारी आले या
आहेत या कं पनीला सन सन २०१६ – २०१७ या औषधे / सिजकल सािह य खरे दीम ये िवचारात घे यात येऊ
नये तसेच यानं तर या औषधां या त ारी येतील यांना का या यादीत (Blacklist) टाक याचे सव अिधकार
मा. कायकारी अिधकारी सो यां ना राहतील.
५)
सन २०१६ – २०१७ या वािषक खरे दीसाठी तयार कर यात आले या Demand Committee कडे
वािषक मागणी तपासणीक रता पाठिवले असता ब-याशा डॉ टरां नी Branded Company तसेच
Specific Company या औषधां ची मागणी के ली आहे. तरी याबाबत यो य तो िनणय होणे
आव यक आहे.
६)
िशबीरासाठी लागणारे औषधे / सिजकल सािह याबाबत – सं थान दारे िशड प रसरात येवला,
मनमाड, राहरी, वैजापूर व इतर िठकाणी मिहना / दोन मिह यांत ाथिमक तपासणी िशिबराचे आयोजन
के ले जाते. तसेच र तदान िशिबर व युरोलॉजी / ऑ थल कॅ पचे आयोजन कर यात येते. यासाठी
लागणारे औषधे ही वािषक मागणीतील औषधां मधूनच पुरिव यात येतात. यामुळे सु दा वािषक
मागणीवर प रणाम होतो, त हा अितरी त खरे दीकामी मं जरू बजेट र कमेतनू खरे दीस मा यता
िमळा यास ते पुरिवणे श य होईल व जे औषधे आपणाकडे िश लक नसतील ती औषधे वाजवी दराने
तातडीने खरे दी कर यास मा यता असावी.
७)
संसगज य रोगां चे ादुभाव वाढ याने पुरिव यात येणा-या औषधां बाबत –
ब-याच वेळा ड यु, मलेरीया, गोचीड ताप, िचकनगु या, वाईन यु तसेच र तपेशी वाढणे अथवा
कमी होणे या कारचे सं सगज य रोगां चा ादुभाव वाढ यामुळे पेशं टची वाढती सं या यां या कर यात येणा-या
Lab Test तसेच यांचे उपचारासाठी लागणारे औषधे यां ची मागणी वािषक मागणी या दु पट / ित पट असते
त हा याकामी सु दा अित र त खरे दीकामी नवीन खरे दी ि या पूण होईपयत मं जरू बजेट या र कमेतनू ती
खरे दी कर यास मा यता असावी तसेच काही मटेरीयल हे वािषक मागणीम ये नसते त हा ते मा. वै क य
संचालक यां चे अिधकारात वाजवी दराने तातडीने खरे दीस मा यता असावी.
८)
ी साईनाथ णालयात सव कारचे उपचार मोफत सेवा िद यामुळे –
िदनां क ०१ जानेवारी २०१७ पासून ी साईनाथ णालयात मोफत सेवा दे यात येत आहे. यामु ळे
तेथील णांची सं या िदवसिदवस वाढत असून यां ना लागणारे औषधे ही सु दा वाढणार आहे. यामुळे स या
वािषक मागणीम ये िदलेली मागणी सु दा भिव यात अपुरी पडणार आहे . त हा यांचेसाठी सदर औषधे वाजवी
दराने तातडीने नजीक या पुरवठाधारकां कडू न खरे दी करणेस मा यता असावी.
९)
शासन कर णालीम ये बदल झा यास –
शासन िनयमावलीनुसार औषधे / सिजकल सािह याकमी कर णालीत वाढ / कमी झा यास याकामी
मा.कायकारी अिधकारी यां चे मं जरू ीने याबाबत पुरवठाधारकां ना प पाठवून कर णाली माणे झालेला बदल
अं मलात आणून या माणे िबले िव त िवभागामाफत अदा कर यात यावीत.
१०) सं थान कमचा-यां ना तसेच यांचे अवलं िबतां ना पुरिव यात येणा-या औषधां बाबत –
सं थानचे कायम / कं ाटी कमचारी व यांचे अवलं िबतास आपले टोअर िवभागामाफत लागणारे
औषधे पुरिवले जातात. परं त,ु जे औषधे आपणाकडे िश लक नसतात ती औषधे बाहे न िवकत घेऊन वै क य
बील परता या दारे यांना ती र कम परत भेटते. याम ये बाहे न घेतले या औषधां साठी MRP दर आकारले
जातात. यामुळे जा तीची र कम ावी लागते. याक रता वािषक खरे दीम ये सं सथानचे
्
कमचा-यां ना लागणा-या
सव औषधां ची मागणी कर यात येऊन कमचा-यां ना श यतो आपणाकडे असलेले औषधे डॉ टारां नी िलहन
ावीत हणजे सं थान कमचा-यां ना औषधां ची उपल ध होऊन वै क य बील परतावा देणक
े ामी सं थानचे
आिथक नुकसानीचे माण कमी करता येई ल.
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११)

१२)

१३)

१४)

१५)

१६)

१७)
१८)
१९)

२०)

२१)

औषधे वापरणारे डॉ टर/ त यां या िशफारसी वये मागणी कर यात येते परं त,ु ब-याच वेळी असा
अनुभव येतो क , सदर िशफारसी के लेले डॉ टर / त सोडू न गे यास ते औषधां चा वापर बं द के ला
जातो तसेच काही औषधां बाबत मागणी वषाचा खप पाहन मागणी के ले जाते य ात चालू वषात या
औषधां चा खप इतका कमी होतो क , ते मटे रयल कधी– कधी मुदतबा सु दा होते अथवा
पुरवठाधारक परत घेत नाही यामुळे सं था नचे आिथक नुकसान हो याची श तयता नाकारता येत
नाही. आपणाकडे बरे च पुरवठाधारक सं था न खातर सेवाभावी हणून दर भारतात परं त,ु यांचे मटे रयल
न वापरताच यांना परत के यामुळे यां चे नुकसान होते यामुळे बरचसे पुरवठाधारक आपणाकडे
िनिवदा भर यास तयार होत नाही. काही डॉ टर/ तं हे Specific कं पनी या औषधां ची मागणी
करतात यामुळे सु दा आपणाकडील औषध साठ् यां चा वापर न झा याने ते पाट स परत करावे लागते
अथवा पुरवठाधारकां ने परत न घेत यास ते मुदतबा होऊन सं थानचे आिथक नुकसान होते त हा
सदर कामी सं थानचे डॉ टर / तं यां ना थमतः औषध भां डारमधील असलेला साठ् यां चा वापर
करावा जेणक
े न आपणास पुरवठाधारकास औषध परत करणे अथवा औषध मुदतबा ता टाळता
येऊन सं थानचे आिथक नुकसान टाळता येईल.
िवभागाकडू न मागणी ा त झा यानं तर म यवत औषध भां डार िवभागातील O.P.D. दारे राजीव
गां धी योजनेतं गत पेशं टला ब-याच गोळया औषधे दे यात येतात. सदरकामीचा खप पाहता यांची
मागणी औषध भां डार िवभागामाफत वाढिव यात आली असून , काही िठकाणी ा त मागणीचा िवचार
करता याचा खप पाहन मागणी न दिव यात आली आहे.
काही पुरवठाधारक मटे रयल वेळेत पुरवठा न के या मुळे सदर मटे रयल हे इतर पुरवठाधारकां कडू न
जा तीची र कम अदा क न खरे दी करावे लागते त हा जा तीची र कम यांचे सुर ा र कमेतनू िकं वा
चालू िबलां मधून वसूल कर यात यावी.
जर एखादे कं पनीस पुरवठा आदेश िदला व या कं पनीने पुरवठाकरणेकामी एखा ा नजीक या
िव े तामाफत पुरवठा करणेकामी मा यता घेतली असता कधी कधी सदर कं पनीधारक काही तां ि क
कारणामुळे दुस -या िव े यांकडू न पुरवठा करतो. यासाठी लागणारी मं जरु ी ही मा. कायकारी अिधकारी
सो. यां चे मा यतेने दे यात यावी कारण या दारे सं थानचे कोणतीही आिथक नुकसान होणार नसून
या दारे मटे रअल मागिव यास अडचण येणार नाही.
ब-याच वेळेस काही मटे रअल हे पुरवठा आदेशा या मागणी पे ा जा त ा त होते अथवा काही
मटे रअल हे पुरवठा आदेश नसतानाही कं पनीकडू न पाठिवले जाते. याबाबत पुरवठा धारकां ना वारं वार
फोन तथा प क न सु दा पुरवठा धारक परत घेऊन जात नाही कधी-कधी ते मटे रअल आपणाकडे
पडून मुदतबा सु दा होते. याम ये सं थानचा कोणताही संबधं नसताना सदर बाबत लेखाप र ण म ये
मु ा उठिवला जातो. ते हा सदर कामी ा त मटे रअल हे जर पुरवठाधारकां नी परत नेले नाही तर ते
मुदतबा झा यास ते िवहीत प दतीने न ट कर यास वै क य सं चालक यां ना कायवाही कर यास
अिधकार दे यात यावेत.
णालयासाठी काही मिशन न याने खरे दी के यास याकामी लागणारे के िमक स/ क झुमेबल
मटे रअल हे न याने खरे दी करावे लागते पण यासाठी वािषक खरे दी कामीचे पुरवठा आदेशां ची
कायवाही ब-याच वेळेस पूण झालेली असते ते हा सदर बाबत मशीन खरे दी या वेळेस यासाठी
लागणारे के िमक स/ क झुमेबल मटे रअल खरे दीकामी या पुरवठाधारकां सोबत १ वष िकं वा यापे ा
जा तीचा करार कर यात यावा हणजे मशीन वापरणे सोयी कर होईल.
औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामी मोठया माणात िस दी दे यासाठी वतमान प ात ई-िनिवदेची
जािहरात दे यात येऊन ई-िनिवदे दारे खरे दी कर यात यावी.
ई-िनिवदां ची संपू ण ि या पार पाडणेकामी एक सिमती थापन क न सदर सिमतीने वेळोवेळी के लेली
कायवाही एकि त र या मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे अं ितम मा यतेसाठी ठे वता येईल.
सदर मागणीम ये काही मागणी ही Specific तथा Monopoly Item हणून असून काही मागणी
पाहता िनिवदाधारकास यांची िनिवदा िकं मत/ अनामत र कम भरणे सु दा परवडणार नस याने
याकामी िनिवदा न ा त झा यास सदरकामी र कम . ३०००००/- पयतीची औषधे/ सिजकल
सािह य कोटेशन मागणी क न खरे दी करता येईल हणजे आपणास पु ढील फे र िनिवदा ि या होईपयत
मटे रयलची कमतरता भासणार नाही.
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
पुढील कायवाही कर यात यावी.
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 ईिनिवदा कर यात यावी.
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२२)

सन २०१६-१७ मधील खरे दी ि या ही सन २०१७ म ये पूण होणार असू न याम ये दे यात येणा-या
पुरवठा आदेशातील माल पुढील वषामधील खरे दी ि या पूण होईपयत खरे दी कर यास मा यता असावी.
मागणी:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील १० ऑपरे शन िथएटर, ०६ आयसीसीयु, ०२
अपघात िवभाग व इतर वॉड तथा राजीव गां धी योजनेतं गत पेशं टला लागणारे वािषक औषधे व सिजकल सािह य
खरे दीबाबत
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनुमान :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. यानु सार 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 तू िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मुभा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकू ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय- सोबत या त यातील Annual Tender Req. 2016-17 या कॉलमम ये
के ले या मागणीनु सार औषधे, के िमक स, िकरकोळ सािह य, ऑपरे शन िथएटरसाठीचे सिजकल सािह य इ यादी
खरे दीकामी अं दाजे एकू ण .५५,९१,९१,८३६.२२ इतका खच अपेि त आहे. गतवषाचा अनुभव िवचारात घेता
य ात एक वषात होणारा खच यापे ा कमी िकं वा जा त होऊ शकतो. वरील माणे औषधे खरे दीकामी येणाया अं दाजे र कम .५५,९१,९१,८३६.२२ इत या खचास तसेच सदरकामी ई-िनिवदां ची संपणु ि या पार पाडू न
खरे दी करणेसाठी एक वतं सिमती थापन क न औषधे खरे दीस व औषधे खरे दीची कायप दत अ.नं. १ ते २२
चे तावास मा यता असावी.
िनणय .०५
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो
ताव सन २०१६- २०१७ या वषासाठी औषधे/
सिजकल खरे दीबाबतचा होता, परं तु सन २०१६- २०१७ चा कालावधी सं पु ात आलेला असू न या
आिथक वषाम ये औषधे/ सिजकल सािह यां अभावी णां ची गैरसोय होऊ नये, याकरीता वेळोवेळी
अित र खरे दीस मा यता दे यात आलेली होती. यामु ळे सन २०१६- २०१७ साठी वािषक औषधे,
सिजकल सािह य On Consignment Material खरे दी करणेबाबतचा उपरो
ताव र करणेत
यावा.
या तावाम ये ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयासाठी वािषक औषधे, सिजकल
सािह य On Consignment Material खरे दीकामी नमु द के लेली कायप दती सन २०१७-२०१८ या
वषा या खरे दीसाठी राबिव यात यावी व फ उ पादकां कडू नच औषधे खरे दी कर यात यावी, असे
ठरले. तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या सव
समावेशक खचास मा यता दे यात आली.
यापु ढे सं थान णालयां साठी आव यक असलेली वािषक औषधे/ सिजकल सािह य खरे दी
करते वेळी ते वापरणा या सं बं धीत डॉ टरां चा अिभ ाय घे यात येऊन, वै िकय सं चालक, वै िकय
शासक यां चेसह णालय उपसिमती यां नी गु णव ा व दर याचा िवचार क न नामां िकत कं पनीची
औषधे/ सिजकल सािह य खरे दी करावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले वै क य उपचार िद.०१/०१/२०१७ पासू न सवासाठी मोफत
करणेबाबतची िनयमावली.
तावमा. यव थापन सिमती िनणय .९४४ िद.२२/१२/२०१६ अ वये ी साईबाबां नी सु के लेले णसेवेचे काय पुढे
सु ठे वनू याची या ती वाढिवणेसाठी िद.०१/०१/२०१७ पासून ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले
वै क य उपचार सवासाठी मोफत करणेबाबत िनणय घेणते आलेला आहे.
सदर िनणयाची त िद.०२/०१/२०१६ रोजी णालये िवभागास ा त झा याने, आदेश पारीत
कर यात येऊन णालय तरावर कायवाही सु करणेत आली आहे .
समाजातील गरीब व गरजू णां ना खरोखरच मोफत उपचाराची गरज आहे. अशा णांना उपचारात
सवलत िमळणे आव यक वाटते. ी साईनाथ णालयात उपचारासाठी येणा-या नेम या कोण या णांना मोफत
उपचार दयावेत याबाबत शं का आहे. या णांचे वािषक उ प न . १ लाख पे ा जा त आहे, असे ण देखील
मोफत उपचारासाठी येऊ शकतात. यामुळे गरीब व गरजू ण यापासून वं िचत राह शकतात. यावर बं धन
घालणेकामी व णालया या दजा िटकवून ठे वणेकामी सदर मोफत उपचारां बाबत पु ढील माणे िनयमावलीची
आव यकता आहे. तसेच सदर िनयमावलीत प रि थतीनु प बदल करणेबाबतचे अिधकार वै क य संचालक व
वै क य अिध क यां ना देणते यावेत असे मत आहे.
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ी साईनाथ णालयात उपचारां साठी येणा-या णांची िकमान वािषक उ प न मयादा ही . १ लाख
पे ा कमी असावी. सदर णाकडे िपवळे िकं वा के सरी रे शन काड असेल िकं वा तहिसलदार
यां चेकडील . १ लाख पे ा कमी उ प न दाखला असेल अशाच णांना मोफत उपचार देणते यावेत.
२)
ी साईनाथ णालयात भरती असले या णां या आव यक असले या परं तु उपल ध नसले या
तपास यांसाठी ी साईबाबा णालयाकडे रे फर होणा-या णां या सव तपास यांसाठी ी साईबाबा
णालयातील चॅ रटी िनयमावली माणे चॅ रटी करणेत येईल. (उदा. िपवळे व के शरी रे शन काड,
तहसीलदार यां चा . १ लाख पे ा कमी उ प नाचा दाखला)
३)
ी साईनाथ णालयातील कोण याही भरती णांना र त व र तघटकां ची गरज पडते अशा वेळेस
र तिपश या िकं वा र तघटक ी साईनाथ र तपेढीतून वेळोवेळी मोफत देणते यावेत .
४)
ी साईनाथ णालयात बाहय ण िवभागात आलेला ण १० . शु का या एका के सपेपरवर
पॅथॉलॉजी, ए स-रे , ईसीजी इ. िवभागातील तपास या क न घेवू शकतो. तसेच एका णास एका
िदवसात फ त एकाच डॉ टरां कडे उपचार घेता येतील. जर संबं िधत डॉ टरां नी दुस-या डॉटरां कडे रे फर
के यास याच के सपेपरवर दुस-या िवभागात तपासणीसाठी जाता येईल.
५)
काही ण सं थान णालया यित र त इतर खाजगी डॉ टरां नी सां िगतले या पॅथॉलॉजी, रे िडओलॉजी
व इतर तपास या ी साईनाथ णालयात येवनू क शकणार नाहीत. तरी सदर खाजगी डॉ टरां नी
सां िगतले या तपास या णालयात कर यात येवू नयेत .
६)
ी साईनाथ णालयाम ये णांना वेळोवेळी अॅ ं युल स िनयमावली (जा.नं.एसएसएस/ एसएसबीएच/
१३/ २०१६) नु सार णवाहीका पुरिव यात येते. तरी णांना इतर णालयात रे फर के यास
णवाहीका अ याव यक वेळेस मोफत देणते यावी. परं तु ण िडसचाज अस यास णास घरी
जाणेकामी सदर िनयमावलीचा आधार घेवनू अॅ ं यु ल स सेवा मोफत देणते येवू नये .
७)
णालयातील णसेवेचा दजा िटकवून ठे वणेसाठी ये क िवभागासाठी एका िदवसात ठरािवक ण
सं या िनि त करणे आव यक आहे. यामु ळे णालयातील सव िवभाग व अपुरे मनु यबळावर ताण न
येता णसेवा सुरळीत राहील. यासाठी के सपेपर िवभागातून एका िदवसाला ८०० ओपीडी के सपेपर
देणते यावेत. तसेच के सपेपर िवभाग स या सकाळी ८.३० ते दु. १२.३० व दु. २.०० ते सायं. ५.३०
यावेळेत सु आहे . तरी सव ओपीड ची वेळ सकाळी ९ ते १.३० व दु. ३ ते सायं. ६.०० असावी.
या यित र त णालयातील अपघात िवभाग २४ तास सु राहील. तसेच अपघात िवभागात
बाहय ण िवभागां चे वेळाप का यित र त फ त तातडीचेच ण तपासले जातील. इतर जनरल
आजारां चे ण तपासणेत येणार नाहीत.
८)
णालयातील णांना बहतेक वेळा णालयातून औषधे िदली जातात. प तु, णालयात उपल ध
नसलेली औषधे तसेच ऑथ . इं लांटस, सं थान र तपेढीत उपल ध नसलेले र त व र तघटक णाने
वतः िवकत आणावेत.
तरी सदर िनयमावलीची अं मलबजावणी करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .०६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये होत असलेले वै क य उपचार
िद.०१/०१/२०१७ पासू न सवासाठी मोफत करणेत आलेले असू न यासाठी तािवत के ले या
िनयमावली मधील अ.नं.०३, ०४, ०५ व ०६ या मु यास मा यता दे यात आली.
ी साईनाथ णालयाम ये मोफत वै िकय सेवा िमळत अस यामु ळे खाजगी वै िकय
यावसाियक यां चेकडील णां ना वै िकय चाच या कर यासाठी ी साईनाथ णालयात
पाठिवतात, अशा कार या चाच या कर यात येऊ नये व याबाबत णां ना कळिव यासाठी ते थे
फलक लाव यात यावा.
ी साईनाथ णालयाम ये गोर-गरीब ण उपचार घेत असतात, याकरीता मोफत उपचार
करणेसाठी आिथक िनकष लावणेत येऊ नये. ण, णालयाम ये दाखल झा यानं तर
आव यकते माणे उपचार घेऊ शके ल व जादा मनु यबळ वापरणेऐवजी आव यक या िठकाणी नवीन
सॉ टवेअर िवकसीत करणेत यावे. तसेच सं थान र पेढीम ये र अथवा र घटक उपल ध नस यास
इतर र पेढयां कडे र ाची मागणी कर यात यावी, र अथवा र घटकां अभावी णां ची गैरसोय होऊ
देऊ नये. याकरीता इतर र पेढयां बरोबर MOU करणेत यावा व र दा यांची यादीही बनिवणेत येऊन,
िद.०१ माच, २०१७ पासु न णां ना र व र घटक मोफत उपल ध क न दे यात यावे, असा
धोरणा मक िनणय घे यात आला.
तसेच ी साईनाथ णालयाम ये राजीवगां धी जीवनदायी आरो य योजना राबिवणेत यावी
व के सपेपर िवभागाम ये काऊं टरची सं या वाढिवणेत यावी, असे ठरले.(कायवाही- वै िकय अिधि का)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१)
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िवषय नं.०७
ताव-

ी साईबाबा हॉि पटल इमारतीवर वाढीव मज याचे बां धकाम करणे व यासाठी सदरह इमारतीचे
चरल िडझाईनचे स लागार यां ची नेमणू क करणे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव 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 व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय. :
१
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ५६०.
२
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ६५८.
३
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ६५९.
तावना: ी साईबाबा सं थानमाफत गरजू णां चे सोयीसाठी ी साईबाबा व ी साईनाथ
हॉ पीटल सु असून , यापैक नगर-मनमाड र याचे पि मेस ी साईबाबा हॉ पीटल व स ह नं.१४८ पै. मधील
जागेत (पूव चे धमशाळा इमारतीत) ी साईनाथ णालय काया वीत आहे. सदरह णालयां म ये णांची मोठ् या
माणावर वदळ असते. सदर हॉ पीटलम ये येणा-या णांची सं या मोठ् या माणात अस याने, तसेच सदरह
हॉि पटलम ये राजीव गां धी जीवनदायी योजनतं गत गरीब व गरजू णांना सेवा देणते येत अस याकारणाने
हॉि पटलम ये बेडची सं या कमी पडत आहे.
उपरो त िनणयास अनुस न तसेच िद.२३/१०/२०१६ रोजी मा. अ य महोदय यां चे ी साईनाथ
णालयास भेटीचेवेळी िदले या सुचनां नसु ार ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक
सुिवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेसाठी खालील माणे ताव सादर
कर यात आलेले आहेत.
१.
स ह नं. १४८ म ये ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील जागेत निवन इमारत बां धकाम करणेसाठी
आक टे ट नेमणूक साठी ईिनिवदा- ऐवजी Request for Proposal मागिवणे.
२.
स याचे साईनाथ णालय इमारत वर अिधक एक मज याचे बां धकाम करणे.
ताव: ी साईबाबा हॉ पीटल िव तारीकरण कामाचे वेळी न याने बां ध यात आले या पि म
बाजूकडील इमारत व दि ण बाजूकडील इमारत या दोन इमारतीवर वाढीव म ज याचे बां धकाम करता येईल
तसेच सदरह कामासाठी एफ.एस.आय. िश लक अस याबाबत आक टे ट काबरे चौधरी यां नी
िद.२२/०१/२०१४ रोजीचे ई-मेल ारे अिभ ाय िदला आहे. यानु सार ी साईबाबा हॉ पीटलचे उपरो त दोन
इमारतीवर एका वाढीव मज याचे काम हाती घेता येईल. यासाठी सन २०१६-१७ चे िज हादरसूचीनु सार अं दाजे
.२,६६,७५,९३२/- खच अपेि त आहे. परं तू या इमारतीवरील मज यांचे बां धकाम कालावधीम ये इतर मजले
बं द ठे वावे लागतील. कॅ थलॅब इ याद चा िवचार करता ते यवहाय होणार नाही.
करीता या परीसरातील स याचे लडबॅ क व जनरल वॉड इमारतीवर वाढीव मज याचे बां धकाम
करणेबाबत िवचार करता येईल. सदरह इमारतीचे बां धकाम आराखडे िनकम पाटील असोिशएटस्, ीरामपूर व
चरल िडझाईन आर. सी. सी. क लटं ट ी. बा टे , साई क लटं ट, अहमदनगर यां नी के ले आहे. यामुळे
ितसरा मजला वाढिवणे कामाबाबत इकडील िद.१९/११/२०१६ रोजीचे इ-मेल ारे आर. सी. सी. क लटं ट, साई
क लटं ट, अहमदनगर यां चेकडू न अिभ ाय मागिव यात आला आहे. ी. बा टे , साई क लटं ट, अहमदनगर
यां नी िद.२२/११/२०१६ रोजीचे इ-मेल ारे लडबॅ क इमारतीवर वाढीव मज याचे बां धकाम करणेबाबत
खालील माणे कळिवले आहे.
“..I had designed abovementioned work and accordingly the drawings were
prepared and sent to you. The building is constructed as per those drawings. Referring to
this design and drawings it is seen that the building was designed for G+Three stories. In
actual G+2 stories are constructed and there is a provision of one storey. So additional
floor can be constructed.
For that roof slab is to be designed. Slab area of the building is @2550 sq.ft. and
consultancy charges are Rs.5 per sq.ft. so total charges will be Rs.12750. Site visit charges
will be Rs.3000.”
तसेच जनरल वॉड इमारतीवर वाढीव मज याचे बां धकाम करणेबाबत करणेबाबत खालील माणे
कळिवले आहे.
“..I had designed abovementioned work and accordingly the drawings were
prepared and sent to you. The building is constructed as per those drawings. Referring to
this design and drawings it is seen that the building was designed for G+2 stories and
accordingly G+2 stories are constructed hence there is no provision of additional storey.
So RCC roof slab cann’t be constructed over existing terrace to utilize it as third floor.
However it can be utilized by removing waterproofing done over terrace, constructing light
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weight ACC block walls along outer periphery, partition walls in furniture and providing
precoated GI sheet roofing over terrace.
For that roof shed is to be designed. Shed area of the building is @4400 sq.ft. and
consultancy charges are Rs.5 per sq.ft. so total charges will be Rs.22000. Site visit charges
will be Rs.3000.”
तरी ी साईबाबा हॉ पीटल परीसरातील लडबॅ क व जनरल वॉड इमारतीवर वाढीव मज याचे
बां धकाम करणेस तसेच याकामी आक टे ट व चरल क स ट टची नेमणूक होणेबाबतचे तावावर िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .०७
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल इमारतीवर वाढीव मज याचे बां धकाम करणे व
याकामी िडझाईन तयार करणेसाठी स लागाराची िवहीत प दतीने नेमणू क करणेस मा यता दे यात
आली.
तसेच तावात नमु द के ले माणे लड बँक इमारतीचे वरील मज याचे बां धकाम आर.सी.सी.
चर म ये व वाड/ कॅ थलॅब इमारतीवरील मज याचे बां धकाम टील चरम ये फॉम िशट/ टीन
िशट छतासह करणेबाबतचा ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलकरीता निवन सॉफटवेअर (HMIS, PACS,
TELEMEDICINE) णाली सं थानचे िविहत प दतीने खरे दी करणेकामी येणा या खचास मा यता
िमळणे.
तावी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलकरीता निवन अ यावत संगणक य साही य व संगणक य णाली खरे दी
करणेसाठी लागणा-या अं दाजे खचाचा ताव िद. 09/10/2016 रोजी मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर
के ला असता, सदरचा िवषय संदभ . 1 नुसार िद. 10/10/2016 रोजीचे णालय उपसिमती सभेसमोर ठे व यात
यावा असे ठरले. यानुसार, िद. 10/10/2016 रोजी सादर के ले या तावाबाबत उपसिमतीने अवलोकन के ले
असता याम ये ि ं टसची सं या जा त िदसून येते , ि ं टरची सं या कमी करणेसाठी णां चे श य तेवढे रपोटस्
इले ॉिनक मा यमां ारे णां ना दे याची यव था करावी व णालयामधील येक िवभागासाठी
आव यकतेनु सार एकाच ि ं टसचा समावेश करणेत येऊन निवन अं दाजप क तयार करणेत यावे. तसेच ी
साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता िवकसीत करावया या सं गणक य णालीचे व प व हाडवेअर कसे
असावे हे िनि त करणेसाठी णालया या संबं धीत अिधका यां नी इतर िठकाण या मोठया णालयामधील
संगणक य णालीचे पाहणी क न फे र ताव सादर करावा अशी उपसिमतीने िशफारस के ले ली आहे.
तसेच, संदभ .2 नुसार िद. 30/09/2016 रोजीचे प रप का वये, ी साईबाबा व साईनाथ
णालयासाठी कायाि वत करावयाची ई-िनिवदा िस कर यापुव मा. िव त ी. ताप भोसले साहेब यां चेशी
चचा करावी, असे कळिवले आहे. यानुसार इकडील िवभागाने मा. ी. ताप भोसले साहेब यांचे सुचनेनू सार व
मागदशनानुसार यांचे समवेत णालया या संबं धीत अिधकारी यां नी पुणे येथील नोबेल हॉि पटलची संगणक य
णाली पाहणेकामी शु वार, िद. 14/10/2016 रोजी सम भेट िदलेली असून याचा अहवाल संदभ . 3
अ वये सादर के लेला आहे. सदर भेटीदर यान िविवध नामां िकत कं प यां ना ी साईबाबा हॉि पटल येथे
णालयाचे संबं धीत User समोर संगणक य णालीचा डेमो दाखिव याचे आयोजन करावे असे ठरले . यानुसार
ी साईबाबा हॉि पटलम ये िद. 21/10/2016 ते 27/10/2016 रोजी मनोरमा इ फोसो यु शन ा.िल. को हापुर ,
िबलामेडीसॉ ट ा.िल. पुणे ., के अरसॉ ट ठाणे, पलश हे थके अर सो युशन ा.िल. पुणे व मे . सॉ टि ट
िस टीम ॲ ड सि हसेस िल. मुं बई इ. कं प यां चे डेमो संबं धीत User समोर घे यात आलेले आहेत. तसेच,
दर यानचे काळात मा. अ य साहेब यां नी उपरो संदभ . 4 नुसार - िद. 23 व 24 ऑ टोबर 2016 रोजी
हॉि पटलम ये घेतले या राऊं डम ये हॉि पटलसाठी Telemedicine सुिवधा घेणक
े रीता सुचिवलेले आहे .
यानुसार इकडील िवभागाने सदरचे सुिवधा सु करणेबाबत िविवध कं प यां कडू न अं दाजीत दरप के घेतलेले
आहेत.
उपरो नमुद अधोरीखीत के ले या िशफारशी माणे, निवन संगणक य णाली व अनुषां गीक सािह य
खरे दी करणेचा फे र ताव तयार करणेकामी इकडील िवभागाने थमत: दो ही हॉि पटलमधील आव यक
असणा या सािह यां बाबत िवभाग मुखां कडू न मागणी (Requirement) घेतलेली असून याबाबतचा सव
इकडील िवभागामाफत के लेला आहे. तसेच, दो ही हॉि पटलमधील आव यक व अनाव यक ि ं टसबाबत िद.
01/11/2016 रोजी िडिजटल ऑिफस, नािशक यां चेमाफत, तसेच िद. 05/12/2016 रोजी Sharp Imaging,
Ahmednagar यां चेमाफत, तसेच के ब स व त सम सािह य वापरणेबाबतची खा ी करणेकामी व निवन नेटवक
जाळयाची उभारणी करणेकामी िद. 08/11/2016 रोजी Active Network बाबत संगणक य नेटवक े ात
नामां क त असलेली Cisco या कं पनीमाफत, तसेच िद. 09/12/2016 Tyco या कं पनीचे त िनधी दो ही
हॉि पटलम ये आव यक असले या Passive Network (Cat-6 के बल व Fiber के बल) बाबत तसेच, िद.
21/12/2016 रोजी स हरचा स ह Dell या कं पनीमाफत इ. सव कर यात आलेले आहेत.
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उपरो प र छे दम ये नमुद , स ह के ले या सव कं प यां चे ितिनध शी इकडील िवभागाने चचा के ली
असता, न याने घे यात येणा या संगणक य णालीकरीता कोणकोण या कारचे िकती ि ं टस, बारकोड ि ं टस,
बारकोड कॅ नस असे इ. साही य िनि त नाहीत., तसेच, स हरची मता िकती असावी तसेच स हरकरीता
कु ठली डेटाबेस णाली वापरावी., तसेच स याचे कायाि वत असलेले ि वचेस हे जुने झालेले असून ते
Manageable नाहीत. तसेच स या कायाि वत असले या Cat-6 के बल व Fiber के बल या देखील जु या
झा याने ते निवन णालीकरीता अडचणीचे होऊ शकते, असे सं बं धीत ितनीध नी सां गीतले. याअनुषं गाने,
णालयासाठी निवन संगणक य णालीची खेरदी ि या पु ण झालेनं तर िनि त झाले या संबं धीत सॉ टवेअर
कं पनीशी सम वय साधून , यां चे सॉ टवेअर करीता आव यक (Compatible) असणारे स हर, ि ं टस व इतर
अनुषां गीक सािह यां सहीत Active व Passive नेटवक करीता लागणारे साही य न याने सं थानचे िविहत
प तीने खरे दी करता येतील, असे न मत आहे.
तसेच, मा. िव त साहेब यां चेशी चचा क न यां चे सुचनेनसु ार िद. 27/12/2016 रोजी Seven Hills
हॉि पटलला संबं धीत अिधकारी यां चे समवेत भेट दे यात आलेली असून याचा अहवाल सं दभ . 5 अ वये
सादर के लेला आहे. सदर हॉि पटलमधील अधुिनक तं ान पाहता सं थानचे णालयाचे अधुिनक करण
करणेकरीता थमत: सं थानचे दो ही णालयाकरीता न याने संगणक य णाली खरे दी करणेबाबत मा. िव त
ी. भोसले साहेब यां चेशी चचा कर यात आलेली आहे.
यानुसार इकडील िवभागामाफत सॉ टवेअर णाली. (HMIS – Hospital Management
Information System.), PACS- (Picture Archiving and Communication System),
Telemedicine System या सुिवधा पुरिवत असले या िविवध कं प यां शी संपक साधुन यां चेकडू न सं बं धीत
णालीचे अं दाजीत दरप के मागिव यात आलेली असून ते खालील माणेप रिश “अ”
सॉ टवेअर णाली - (HMIS – Hospital Management Information System. )
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता संगणक य णाली (HMIS), खरे दी करणेकरीता
अं दाजीत खच ठरिवणेकामी िविवध नामां क त कं प यां शी ई-मेल ारे संपक साधुन उपरो संदभ . 6 अ वये
दरप के मागिवलेली असून याचा तपिशल खालील माणे,
सॉ टवेअर णालीकरीता अं दाजीत दरप के अ.नं.

1
2
3
4
5

सॉ टवेअर कं पनी नावे

सॉ टवेअर (HMIS)
करीता अं दाजीत र कम
(इ टॉलेशन/
इि लमे टेशन सह)

िबला मेडीसॉ ट ा.िल.
70,65,000/पु ण.े
पलश हे थके अर सो यु.
90,00,000/ा.िल. पु ण.े
के अरसॉ ट
हॉि पटल
30,00,000/इ फॉरमेशन िस टीम.
मनोरमा इ फो.सो यु. ा.िल.
77,25,000/को हापुर
से हन
िह स
1,60,00,000/हॉि पटल,मुं बई.
एकू ण र कम 4,27,90,000/-

देखभाल
दु ती
AMC
(%)

देखभाल
दु ती
ती वष

देखभाल दु ती
पु ढील
4 वषाकरीता

10 (%)

7,06,500/-

28,26,000/-

-

-

72,00,000/-

15 (%)

4,50,000/-

18,00,000/-

-

13,55,200/-

54,20,800/-

18 (%)

21,60,000/-

86,40,000/2,58,86,800/-

उपरो त यात िविवध कं प यां नी यां चे सॉ टवेअरकरीता व पुढील 4 वषाकरीता सािह य देखभाल
दु ती (AMC) चे दर िदलेले असून या दरां ची सरासरी र कम काढ यात आलेली असून ती खालील त यात
नमुद के लेली आहे.
सॉ टवेअरकरीता (HMIS) सरासरी र कम
85,58,000/सॉ टवेअर देखभालीची (AMC) सरासरी र कम
51,77,360/सॉ टवेअरची (HMIS) + सॉ टवेअर देखभाल (AMC) सरासरी र कम 1,37,35,360/प रिश “ब”
PACS - (Picture Archiving and Communication System)
रे डीओलॉजी िवभागातील के या जाणा या सव तपास यां चे (MRI, CT-Scan, X-Ray इ.)
रपोट या ि ं ट ऐवजी ऑनलाईन व पात डॉ टरां ना रपोट ंग करता यावे याकरीता PACS (Picture
Archiving and Communication System) ही णाली खरे दी करणेकरीता अं दाजीत खच ठरिवणेकामी
िविवध नामां क त कं प यां शी ई-मेल ारे संपक साधुन उपरो संदभ . 7 अ वये दरप के मागिवलेली असून
याचा तपिशल खालील माणे,
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PACS णालीकरीता अं दाजीत दरप कअ.नं
1
2
3

PACS कं पनी
मेडीिसनॅ टीक ा.िल. पु ण.े
से हन िह स हॉि पटल, मुं बई
मेडपॅक िस टीम, बगलोर
एकू ण र कम

PACS करीता अं दाजीत
र कम
36,50,000/29,00,000/6,00,000/71,50,000/-

देखभाल
देखभाल
दु ती
दु ती
AMC (%) ती वष
10 (%) 3,65,000/18 (%) 5,22,000/15 (%)
90,000/-

देखभाल दु ती
पु ढील
4 वषाकरीता
14,60,000/20,88,000/3,60,000/39,08,000/-

उपरो नमुद त यात िविवध कं प यां नी यां चे PACS करीता व पुढील 4 वषाकरीता वषाकरीता
AMC दर िदलेले असून या दरां ची सरासरी र कम काढ यात आलेली असून ती खालील त यात नमुद के लेली
आहे,
PACS करीता सरासरी र कम
23,83,333/सॉ टवेअर देखभाल करीता सरासरी र कम
13,02,667/PACS + सॉ टवेअर देखभाल सरासरी र कम
36,86,000/प रिश “क”
टे िलमेडीसीन णाली. (Telemedicine System)
तसेच, मा. अ य साहेब यां नी उपरो संदभ . 4 नुसार - िद. 23 व 24 ऑ टोबर 2016 रोजी
हॉि पटलम ये घेतले या राऊं डम ये हॉि पटलसाठी Telemedicine सुिवधा घेणक
े रीता सुचिवलेले आहे.
यानुसार सदरची णाली खरे दी करणेकरीता अं दाजीत खच ठरिवणेकामी िविवध नामां क त कं प यां शी ई-मेल
ारे संपक साधुन उपरो संदभ . 8 अ वये दरप के मागिवलेली असून याचा तपिशल खालील माणे.
Telemedicine सु िवधेकरीता अं दाजीत दरप कटे िलमेडीसीनकरीता
देखभाल
देखभाल
देखभाल दु ती
अं दाजीत र कम
दु ती
अ.नं. टे िलमेडीसीन कं पनी
दु ती
पु ढील
(इ टॉलेशन/ इि लमे टे शन AMC
ती वष
4 वषाकरीता
सह)
(%)
पलश हे थके अर
1
10,50,000/2,00,000/8,00,000/सो यु. ा.िल. पु ण.े
मनोरमा इ फो.सो यु.
15 (%) 2,04,900/2
13,66,000/8,19,600/ा.िल. को हापुर
मेडपॅक
िस टीम,
3
3,00,000/बगलोर
एकू ण र कम
27,16,000/16,19,600/उपरो नमुद त यात िविवध कं प यां नी यां चे Telemedicine करीता व पु ढील 4 वषाकरीता
AMC दर िदलेले असून या दरां ची सरासरी र कम काढ यात आलेली असून ती खालील त यात नमुद के लेली
आहे.
टे िलमेडीसीनची सरासरी र कम
9,05,333/सॉ टवेअर दु तीची सरासरी र कम
5,39,867/टे िलमेडीसीनची + सॉ टवेअर दु तीची सरासरी र कम
14,45,200/तरी, उपरो ् नमुद के ले माणे (प रिश “अ”) , (प रिश “ब”) व (प रिश “क”) करीता
पु ढील 4 वषाकरीता AMC सहीत एकि त अं दाजीत दर खालील माणे,HIMS + AMC
1,37,35,360/PACS + AMC
36,86,000/Telemedicine +AMC
14,45,200/एकि त अं दाजीत दर
1,88,66,560/HIMS णाली, PACS िस टीम व TELEMEDICINE सुिवधेचे AMC सहीत एकि त अं दाजीत
दरातुन उपरो नमुद िद . 06/01/2017 रोजीचे संदभ . 9 चे प रप कानुसार HMIS करीता अं दाजीत
र कमेपैक 30% र कम कमी क न येणारी अं दाजीत र कम खालील माणे{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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एकि त अं दाजीत दर
1,88,66,560/एकि त अं दाजीत दर - 30 %
56,59,968/एकु ण अं दाजीत र कम (कर िवरहीत)
1,32,06,592/उपरो नमुद िविवध कं प यां चे अं दाजीत दरप कानुसार प रिश “अ”, प रिश “ब” व प रिश
“क” - असे एिक त (HIMS, PACS, TELEMEDICINE) णाली पुढील 4 वषाकरीता AMC सहीत
खरे दी करणेकरीता, अं दाजीत र कम . 1,32,06,592/- (कर िवरहीत) इतका खच अपे ीत आहे.
तरी, उपरो िवषयां क त करणी ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयां करीता सॉ टवेअर (HMIS,
PACS, TELEMEDICINE) खरे दी करणेकामी (पुढील 4 वषाकरीता) AMC सहीत अं दाजीत एकू ण र कम
. 1,32,06,592/- (एक कोटी ब ीस लाख सहा हजार पाचशे या नो पये) मा चे (कर िवरहीत) खचास, तसेच
सदरची कायवाही सं थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा ि ये ारे होणेस मा यता िमळणेकामी, सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमती सभेम ये िनणय होणे तव सादर !
िनणय .०८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलकरीता निवन सॉफटवेअर (HMIS,
PACS, TELEMEDICINE) णाली सं थानचे िविहत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह णाली खरे दी के यानं तर या
सॉ टवेअरला सु सं गत असे हाडवेअर सािह य खरे दी करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
साईटे क क प ट पा- 2 साठी ई-िनिवदा ि या राबिवणे व याकामी येणा या खचास मा यता
िमळणे.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न
देणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८/१०/२०१५रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३२९
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५७२
ा तािवक : साईटेक क प काया वीत करणेकामी कर यात आले या करारना यानु सार कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,
पुणे यां चा कालावधी माहे एि ल २०१७ म ये संपु ात येणार आहे. साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात
आले या काय णाली व अनुषं िगक बाब ची पुढील काळासाठी दु ती व देखभाल करणेकामी निवन कं पनीची
नेमणुक कर यासाठीची ि या सं थानचे चिलत प तीनु सार इकडील िवभागाकडू न सु कर यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३२९ नुसार साईटेक क प दु ती व
देखभाल िनिवदा ि या महारा शासनाचे मािहती तं संचनालय िवभागाचे अ यादेशातील अिधकृ त क स टं सी
कं पनीकडु न अं ितम करणेस मा यता दे यात आलेली आहे.
यानुसार “साईटेक क प दु ती व देखभाल” करणेकामी ई-िनिवदा राबवुन निवन कं पनीची नेमणुक
करणेसाठी M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां चे एक वषाकरीताचे
िन न तम दर र कम पये ३८,४०,०००/- मा मा य कर यात येऊन यांना मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ५७२ िद. २३/०८/२०१६ रोजी अ वये कायादेश दे यात आलेला
आहे.
यानुसार M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां चे ितनीध नी
य िशड येथे येऊन साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाली व यां चे तां ि क
बाब चा अ यास के लेला आहे. तसेच सं थानचे िविवध िवभागां ना भेटी देऊन काय णालीबाबत यां चे अिभ ाय
व करावया या सुधारणा याबाबत मािहती घेतलेली आहे. सदर मािहतीचे अधारे M/s. KPMG Advisory
Services Private Limited, Mumbai यां चे ितनीध नी साईटेक क प दु ती-देखभाल िनिवदा
येबाबतचे सादरीकरण मा. यव थापन सिमतीसमोर िद. ०१/१२/२०१६ रोजी सादर के लेले आहे. M/s.
KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां नी सादरीकरणाम ये, ई-िनिवदा ि या राबवुन
पुरवठाधारकाची नेमणुक करणेकामी . २०.९१ कोटी ( लाउड तं ानासह) अथवा . २३.६१ कोटी ( लाउड
तं ानािवरहीत) इतका खच येईल असे नमुद के लेले आहे. यावेळी मा. अ य सो. यां नी िनिवदेचा मसुदा
लवकरात-लवकर सादर करणेस M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां ना
सुिचत के लेले होते. यास अनुस न M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां नी
िद. २८/१२/२०१६ रोजीचे ई-मेल ारे “साईटेक क प दु ती व देखभाल” िनिवदेचा मसुदा इकडील िवभागास
सादर के लेला आहे.
िनिवदा मसु ाबाबत इकडील िवभागा या शं काबाबत तसेच आव यक सुधारणां बाबत चचा करणेसाठी
M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां चे ितनीध ना िशड येथे बोलिव यात
आले होते. यानुसार यां चे ितनीध नी िद. ११/०१/२०१७ रोजी िशड येथे येऊन मा.उपकायकारी अिधकारी यां चे
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क ात शाक य अिधकारी व आयटी िवभाग यां चेशी सिव तर चचा क न यां ना मसु ाम ये असले या शकां चे
िनरसन तथा आव यक असले या बदलाची न द घेतलेली आहे.
M/s. KPMG Advisory Services Private Limited, Mumbai यां चेकडू न अं ितम मसुदा
ा ◌
् ा झालेनं तर, सं थानचे िचलीत प तीनुसार ई-िनिवदा ि या राबवून निवन पुरवठाधारकाची नेमणुक
करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमुद के ले माणे साईटेक क प करारना यानु सार मे. कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे
यां चा कालावधी माहे एि ल २०१७ अखेर संपु ात येणार अस याने, “साईटेक क प दु ती व देखभाल” साठी
निवन कं पनीची नेमणुक करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी M/s. KPMG Advisory
Services Private Limited, Mumbai यां नी नमुद के ले माणे येणा-या .२०.९१ कोटी ( लाउड
तं ानासह) अथवा . २३.६१ कोटी ( लाउड तं ानािवरहीत) खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क नअनुमान : तां ि क, आिथक व शासक य.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- साईटेक क प करारना यानु सार मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चा
कालावधी माहे एि ल २०१७ अखेर संपु ात येणार अस याने, “साईटेक क प दु ती व देखभाल” साठी
निवन कं पनीची नेमणुक करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी M/s. KPMG Advisory
Services Private Limited, Mumbai यां नी नमुद के ले माणे येणा-या .२०.९१ कोटी ( लाउड
तं ानासह) अथवा .२३.६१ कोटी ( लाउड तं ानािवरहीत) खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे समभेसमोर सादर कर या या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .०९
उपरो िवषयावर चचा सु असताना सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी सभेस अशी मािहती
िदली क , मे .कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे सं थानम ये चाललेले काम समाधानकारक नाही व
जोपयत समाधानकारक काम होत नाही, तोपयत यां चे पु ण बील दे यात येऊ नये, या आशयाचे प
सं थानला िदलेले होते. मे .कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे या कं पनीने सदरह प ी. ताप भोसले यां ना
दाखवू न आमचे बील का थां बिवले, अशी िवचारणा के ली. सदर बाब गं भीर आहे. यापु व ही या
कं पनीचे कामकाज समाधानकारक नसलेचे व यां चेकडू न यो य सहकाय िमळत नस याचे िनदशनास
आलेले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सिमतीने या करणाची गां भीयाने दखल घेतली. सं थानला
िदलेले प मे .कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे या कं पनीकडे कसे गेल,े याचबरोबर मे.कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पु णे ही कं पनी व यामधील भागीदारी याची मु यलेखािधकारी यां नी चौकशी क न
सिमतीसमोर अहवाल सादर करावा. तसेच या कं पनीकडू न सं थानचे सोस कोड काढू न घे यात यावे,
असे ठरले.
तसेच साईटे क क प ट पा- २ साठी या े ातील नामां िकत कं प यां कडू न ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख / मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
साईटे क क पां तगत काया वीत कर यात आलेली सं गणके व सं गणक य सािह याचे Facility
Management support साठी मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां ना मु दतवाढ देणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतुद :- 17 (1) नु सार भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव . 01) िद.07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय .799. 02) िद.16/08/2016
रोजीचे सभेतील िनणय .529.
ा तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद.07/11/2009 रोजचे सभेतील िनणय .799 अ वये मािहती
तं ान िवभागामाफत साईटेक क प उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली आहे. यानु सार कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पूणे यां ना कायादेश दे यात आलेला आहे. क प उभारणीसाठी कर यात आले या करारना यातील
मु ा ं . 3.02-08 नु सार क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या सव संगणके व संगणक य सािह यां ची
60 मिहने दु ती व देखभाल िह कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पूणे यां नी पाहणे अपेि त आहे. यानु सार सदरचा
कालावधी 31 जु लै 2016 रोजी संपु ात आला आहे. तसेच करारना यानु सार साईटेक क पाचा कालावधी
एि ल -2017 अखेर सं पु ात येणार आहे.
साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णाली सुरळीत चालू राहा यात व
साईभ ां ची गैरसोय होऊ नये याक रता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चेमाफत पुढील 6 मिह यां करीता संगणके व
संगणक य साही य यां चा Functional Support चालु ठे वणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद. 16/08/2016
रोजीचे सभेतील िनणय ं . 529 नुसार ितमाह र कम . 3,62,000/- (अिधक कर) खचास मा यता
िमळा याने, कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना िद. 29/09/2016 रोजीचे प ाने कायादेश दे यात आलेला आहे.
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साईटेक क पाची दु ती देखभालीसाठी निवन कं पनी नेमणेकामी M/s. KPMG यां चेमाफत िनिवदा
ि या राबिवणेकामी यां ना कायादेश दे यात आलेला असुन याबाबतची कायवाही चालु आहे.
कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चेमाफत चालु असले या Facility Management support ची मुदत जानेवारी 2017 अखेर संपु ात येत आहे . साईटेक क पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली सुरळीत चालु
राहा यात याकरीता कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना दे यात आले या कायादेशातील आहे याच अटी-शत व
दरानुसार िनिवदा ि या पु ण होईपयत मु दतवाढ देता येईल व यां चे याकामी येणारे बील यां नाअदा करता येईल,
असे न मत आहे.
मागणी: तािवके म ये नमुद के ले माणे कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ची साईटेक क प Facility
Management support ची मुदत जानेवारी -2017 अखेर संपु ात येत अस याने , यां ना दे यात आले या
कायादेशातील आहे याच अटी-शत व दरानुसार िनिवदा ि या पुण होईपयत मुदतवाढ देणसे व याकामी यां चे
येणारे बील अदा करणे या मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यास मा यता
असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान : शासक य व तां ि क
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: तािवके म ये नमुद के ले माणे कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ची
साईटेक क प Facility Management support ची मुदत जानेवारी -2017 अखेर सं पु ात येत अस याने,
यां ना दे यात आले या कायादेशातील आहे याच अटी-शत व दरानु सार िनिवदा ि या पु ण होईपयत मु दतवाढ
देणेस व याकामी यां चे येणारे बील अदा करणे या मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .१०
यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पां तगत काया वीत कर यात आलेली सं गणके व सं गणक य
सािह याचे Facility Management support ची मु दत जानेवारी, २०१७ अखेर सं पु ात येत
अस याने याकामीची नवीन िनिवदा ि या पु ण होईपयत मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां ना
पु व याच अटी/ शत वर तीन मिहने कालावधीसाठी मु दतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
आयकर काय ातील तरतू दी वये िद.३१.०३.२०१६ अखेर िश लक असले या अखिचत उ प ना या
िविनयोगाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड स सव मा यमां दारे िमळणारे उ प न हे आयकर कायदा १९६१ वे
कलम १० (२३) (सी) (V) अ वये करमु त आहे. सन २००२ मधील सुधा रत तरतुदीनुसार एका आिथक वषात
िमळाले या एकू ण उ प नापैक ८५% उ प न हे याच आिथक वषात खच करणे बं धनकारक आहे. तथािप, ते
श य न झा यास उ प नापैक अखिचत राहीलेली र कम यापुढील ५ आिथक वषाम ये खच करता येईल.
पुढील ५ वषा या मुदतीत ही अखिचत र कम पु णपणे खच न झा यास सहा या वषात ती करपा हणून
िहशोबात धरली जाईल व या रकमेवर लागू असले या दराने आयकर आकारणी के ली जाईल.
सन २०१५-१६ या आिथक वषाचे आयकर रटन िद.१६ ऑ टोबर, २०१६ रोजी आयकर
कायालयाकडे दाखल के लेले आहे. यानु सार िद.३१ माच, २०१६ अखेर अखिचत उ प न खालील माणे
िश लक आहे.
अ. . आिथक वष
िश लक अखिचत र कम ( पये)
१
२०११-१२
१०८,८१,८८,४४३/२
२०१२-१३
१८३,२६,८४,५५६/३
२०१३-१४
३४३,९१,४२,४२५/४
२०१४-१५
२३०,८४,२६,८४३/५
२०१५-१६
२२४,५५,८९,३७७/एकू ण १०९१,४०,३१,६४४/-

खच करावयाची अं ितम मु दत
३१.३.२०१७
३१.३.२०१८
३१.३.२०१९
३१.३.२०२०
३१.३.२०२१

कोण याही वषात एकू ण उ प ना या पू ण ८५ % र कम खच न झा यामुळे अखिचत उ प नाचा
आकडा दरवष वाढत गेला असून , िद.३१.३.२०१६ रोजी एकू ण अखिचत उ प न र कम .१०९१.४० कोट वर
पोहचले आहे. हणजेच सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये कमीत कमी र कम .१०८.८२ आिण जा तीत
जा त र कम . १०९१.४० एवढी खच करता येईल. याबाबत सं थानचे सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता
नेम यात आले या आयकर स लागार ी.एस.जी.अं दाणी, चाटड अक टं ट, अहमदनगर याचे अिभ ाय घेतले
असून , यांनी चालू आिथक वषाम ये माहे िडसबर २०१६ अखेर एकू ण रककम . ७६.८४ कोटी एवढी र कम
खच झालेली असून , उवरीत र कम . ३१.९८ कोटी माच २०१७ अखेर खच होणे आव यक अस याचे
प ा दारे कळिवलेले आहे.
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उपरो त नमुद िद. ३१ माच, २०१६ अखेरचे अखिचत उ प न . १०९१.४० कोटी एवढी र कम सन
२०२०२१ या आिथक वषाअखेर ट या-ट याने खच करणेबाबत धोरणा मक िनणय होणे आव यक आहे.
अ यथा अखिचत उ प नावर या- या वषासाठी लागू असले या दराने आयकर भरावा लागेल.
तरी येक वषात वाढणा-या उ प ना या माणात खचातही या माणात वाढ होणे आव यक असून
वर नमूद के या माणे करावयाचे खचाबाबत धोरणा मक िनणय हो यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमती या िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .११
यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर काय ातील तरतू दी वये िद.३१.०३.२०१६ अखेर िश लक
असले या अखिचत उ प नाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
तसेच िद.३१.०३.२०१६ अखेर िश लक असले या अखिचत उ प ना या खालील माणे
िविनयोग करणेत यावा, असे ठरले.
सं थानमाफत अितदु गम/ आिदवासी/ पहाडी भागातील गोर-गरीब, आिदवाशी णां साठी
साई णवािहका क प राबिवणेत असू न, या क पासाठी खरे दी करावया या ५०० वाहनां चा खरे दी
आदेश दे यात यावा व थमत: णवािहके साठी १०० वाहने खरे दी करणेत यावी. यासाठी
साईभ ांनी िदले या देणगी र कम कमी पडत अस यास उपरो अखिचत रकमेचा वापर करणेत
यावा व साईभ ां कडू न णवािहका क पासाठी येणारी देणगी याम ये समािव करणेत यावी.
सं थानमाफत आय.ए.एस. अकॅ डमी सु करणेसाठी देणगी व पात यावया या इमारत चे
मु ां क व न दणी शु क भरणेकामी तसेच साईसमाधी शता दी महो सवा या पा भू मीवर साईभ ां या
सु िवधेसाठी ाधा याने आव यक असणारे र ते तयार करणेसाठी अखिचत उ प नातील रकमेचा वापर
करणेत यावा.
सं थानची पाणी पु रवठा योजनेमधील पाईपलाई स खराब झाले या अस यामु ळे वेळोवेळी
िलके ज होत असतात, या अखिचत उ प नातील रकमेचा वापर करणेत येऊन, या पाईपलाई स
बदलिवणेत या यात. तसेच नवीन पाईपलाईन योजनेसाठीही या रकमेचा वापर करणेत यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ बां धकाम िवभाग मुख / पाणी पु रवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
जनसं पक कायालयाचे सशु क दशन/ आरती पास िवतरण काऊं टर स याचे साई साद िनवास थान
कायालयाचे िठकाणी थलां तरीत क न याचे िव तारीकरण व नु तणीकरण करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द–
१)
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही
सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा
उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे,
ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२)
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, 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 .
तावना- दरवष नववषािनिम त देशभरातून व जगभरातून लाखो साईभ त ी साईबाबा समाधी या
दशनासाठी िशड येथे येतात. या वष नाताळ व नववषारं भ कालावधीत होणा-या गद चे अनुषं गाने
साईभ तांसाठी उपल ध करावया या सोयी सुिवधां बाबत िद.२२/१२/२०१६ रोजी मा. अ य सो.,मा. उपा य
सो., मा. िव व त ी. सिचन तां ब,े कायकारी अिधकारी व उपकायकारी अिधकारी यां नी जुने सादालय
प रसराची पाहणी के ली. सदर पाहणी दर यान मा. अ य सो. यां नी खालील माणे सूचना िदले या आहेत.
१)
जनसंपक कायालयाचे स याचे सशु क दशन/आरती पास िवतरण काऊं टर साई साद
िनवास थान िवभागाचे कायालयात थलां तरीत करावे.
२)
स याचे साई साद िनवास थान िवभागाचे कायालयात एकू ण १० दशन/आरती पास िवतरण
काऊं टस सु करावे .
३)
साई साद िनवास थान िवभागाचे कायालय जनसंपक कायालयाचे स याचे दशन/आरती
पास िवतरण काऊं टरचे जागेत थलां तरीत करावे.
मा. अ य सो. यां नी िदलेले सूचने माणे स याचे सशु क दशन/आरती पास िवतरण काऊं टर
साई साद िनवास थान िवभागाचे कायालयात थलां तरीत करावयाचे झालेस सदर जागेत १) १० दशन/आरती
पासेस िवतरण काऊं टर २) साईभ तांना बस यासाठी ित ा गृह ३) जनसंपक अिधकारी क ४) टोअर म
आिद बाबी करावयाचे झालेस सदर जागा अपुरी पडते . या कायालयाची एकू ण जागा १२३.११ चौ. मी. इतक च
आहे व यासाठी एकू ण .१७,६७,२७३/- मा इतका अपेि त खच आहे.
िद.२५/०१/२०१७ रोजी मुं बई येथे मा. अ य सो. यां चेसमवेत मा. कायकारी अिधकारी, उपकायकारी
अिधकारी, मु य लेखािधकारी, उपकायकारी अिभयं ता(बां धकाम) यां ची बैठक झाली. सदर बैठक दर यान वरील
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िवषयां िकत काऊं टर साई साद िनवास थान िवभाग कायालय येथे थलातं रीत करणे अथवा आहे याच िठकाणी
िव तारीकरण व नूतनीकरण करणे अशा दो ही पयायां चे नकाशे सादर क न यावर चचा करणेत आली. यावेळी
स याचे साई साद िनवास थान िवभागाचे कायालयात थलां तर करणे या पयायानु सार काम करणेत यावे अशी
सूचना मा. अ य सो. यां नी िदली आहे.
ताव- तरी वरील माणे जनसंपक कायालयाचे दशन/आरती पास िवतरण काऊं टर थलां तरीत क न याचे
िव तारीकरण व नूतनीकरण करणेसाठी खालील बाब वर िनणय होणेस िवनं ती.
१)
सदर काऊं टर साई साद िनवास थान िवभागाचे कायालयाचे िठकाणी थलां तरीत क न याचे
िव तारीकरण व नूतनीकरण करणेस व यासाठी अपेि त खच .१७,६७,२७३/- मा ला मा यता
िमळणेस िवनं ती.
2)
सदर िनयोिजत कामासाठी बां धकाम िवभागां तगत इंटे रअर िडझाईन- ॉईगं तयार क न यानु सार काम
करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .१२
यावर सिव तर चचा होऊन, जनसं पक कायालयाचे सशु क दशन/ आरती पास िवतरण काऊं टर
स याचे साई साद िनवास थान कायालयाचे िठकाणी थलां तरीत क न याचे िव तारीकरण व
नु तणीकरण करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
सदर िनयोिजत कामासाठी िवभागां तगत इंटेरीअर िडझाईन- ाई ंग तयार क न यानु सार काम
क न घे यात यावे.
तसेच जनसं पक कायालयाचे नाव वागतक व जनसं पक अिधकारी यां चे पदनाम
वागतािधकारी असे करणेत यावे. ही. ही.आय.पी. साईभ ां साठी दशन पासवर रबरी िश के मा न
पु ढील (नं दी/ अिभषे क गेट) गेटने दशनासाठी वेश िदला जातो. िद.०१ माच, २०१७ पासु न सदर रबरी
िश के बं द करणेत यावे व पु ढील गेटसाठी साईटे क क पां तगत बारकोडचा वापर करणेत यावा, असे
ठरले. (कायवाही- .अिध क, सा. शासन/ मु यलेखािधकारी/ जनसं पक अिधकारी/ बां धकाम/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां करीता गो डन काडसारखी योजना सु करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यवस्थापन सिमतीचा ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क२२.१२.२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय .८७१.
तािवक– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २२.१२.२०१६ चे सभेत िविश ट व पाची देणगी देणाया साईभ तांस तहयात िवनापास/मोफत दशन/आरतीसाठी वेश दे यात यावा. यासाठी मु य िनि त करणेत
येऊन, गो डन काडसारखी योजना राबिवणेत यावी. याबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा अशा
सुचना के या आहेत.
ी साईबाबां या दशनासाठी देशा या कानाकोप-यासह जगभरातून साईभ त िशड त येत असतात. ी
साईबाबां या दशनासाठी आलेले हे साईभ त आपआप या इ छाश ती माणे बाबां ना देणगी अपण करतात.
कोणी देणगी पेटीत देणगी टाकतात तर कोणी देणगी काऊं टरकडे देणगी देतात. साईभ तांनी िदले या
देणगीमधूनच ी साईबाबा सं थान साईभ तांसाठी िविवध सुिवधा पुरिवत आहे. तथािप ी साईबाबा सं थानला
मोठया देण या देणा-या देणगीदार साईभ तांना वेगळया सुिवधा उपल ध क न िद यास देणगी दे याचे माण
वाढेल असे वाटते.
याबाबत िस दीिवनायक देव थान, मुं बई यां चेकडे मािहती घेतली असता यांनी उ सवा या िदवशी व
इतर मह वा या िदवशी कोण याही मं िदराम ये भािवकां ना दशन दे याबाबत मागदशक सुचना, महारा शासन
िविध व याय िवभाग .संक ण-२०१०/३५/( . .८५)/का.सोळा, मं ालय, मुबं ई िदनांक ०७.०९.२०१० या
शासन िनणयानु सार िस दीिवनायक मं िदरात सु असलेली गो डनकाड योजना बं द के लेली आहे. उपरो त शासन
िनणय खालील माणेशासना या असे िनदशनास आले आहे क , रा यातील मह वा या मं िदरां म ये उ सवा या वेळी व इतर
मह वा या िदवशी काही भ तांना िनयिमत वेश दारातून न सोडता इतर वेश दारातून दशनासाठी वेश िदला
जात अस याने गद या वेळी कायदा व सु यव थेचा न िनमाण होत अस या या अनेक त ारी
सारमा यमां दारे व य ा त होतात. अनेक देव थानांम ये उ सवा या िदवशी अथवा इतर मह वा या
िदवशी ही.आय.पी.दशन तसेच काही िठकाणी शु क, देणगी इ. आका न दशन िदले जाते. सव मह वा या
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देव थानां म ये सवसामा य भािवकां ना समानतेने व शां ततेने दशन िदले जावे व कोण याही भािवकास अ य मागाने
दशन दे यात येऊ नये तसेच रां गेचे सुयो य प दतीने िनयोजन करणे आव यक आहे.
शासन िनणय- वरील प रि थतीत पुढील माणे सूचना दे यात येत आहेत.
१)
देव थानातील उ सवा या िदवशी तसेच इतर मह वा या िदवशी कोण याही य तीस िनयिमत
रां गे यित र त अ य कोण याही मागाने दशन घे यास परवानगी दे यात येऊ नये व तशी कोणतीही
वतं यव था कर यात येऊ नये.
२)
कोण याही देव थानाम ये उ सवा या िदवशी व इतर मह वा या िदवशी कोण याही मागाने (शु क,
देणगी, फ इ.) र कम आका न दशनासाठी वेश दे यात येऊ नये.
३)
येक देव थान सिमतीने संबं िधत देव थानातील मह वाचा उ सवाचा िदवस व गद चा िदवस कोणता
आहे याबाबत दशनी भागावर प टपणे िदसेल अशा कारे ठळक अ रात फलक लावणे बं धनकारक
राहील. तसेच याबाबत सिमतीने संबं िधत सहायक धमादाय आयु तांना मािहती देणे आव यक राहील.
४)
कोण याही देव थान सिमतीने मह वा या सणा या िदवशी व इतर के हाही दशनाकरीता पासेस वा
वेश पि का िवतरीत क नयेत.
५)
कोण याही देव थानम ये उ सवा या व इतर मह वा या िदवशी सव भािवकां ना समानतेने एकाच
रां गेतनू वेश दे यात यावा, जेणे क न सवसामा य भािवकां म ये अ याय झा याची भावना िनमाण
होणार नाही. तसेच िव व त, अिधकारी व पोिलस यां नी आप या पदाचा दु पयोग क न भ तां ना
सामा य रां गे यित र त इतर कोण याही मागाने वेश देऊ नये.
उपरो त सूचनां चे काटेकोरपणे पालन क न मह वा या िदवशी तसेच इतर िदवशीही रां गेचे सुयो य
िनयोजन क न सवसामा य भािवकां ना शां ततेने दशन घे याची यव था सव देव थान सिम यांनी करणे आव यक
आहे. सदर सूचनां चे उ लंघन झा यास याची शासनाकडू न गं भीर दखल घे यात येईल व संबं िधतां वर आव यक
कारवाई कर यात येईल. याची सव संबं धीतां नी न द यावी, असा आहे.
तसेच याबाबत आं देशातील ित पती देव थान देणगीदार भ तांना कोण या सुिवधा देते याबाबत
मािहती घेतली असता खालील माणे मािहती ा त झाली आहे.
अ)
आं देशातील ित पती देव थान देणगीदार साईभ तांना देणगी या माणावर िवशेष दशन /
आरती, साद (भोजन), िनवास आिद सुिवधा उपल ध क न देतात.
पये १ कोटी व यापे ा जा त र कम देणात या देणगीदारासाठी दे यात येणा-या सवलती
खालील माणे.
१.
येक देणगीदार व यांचे कु टुं ब ( कु टुं बाची सं या ५ पे ा जा त नसावी) यां ना ही.आय.पी सुट (
२५००/- शु क असलेल)े ती वष के वळ ०३ िदवस िनवासासाठी दे यात येते.
२. देणगीदार व यांचे कु टुं बास वषातून ०३ वेळेस ेक दशनासाठी ि ह.आय.पी रां गेतनू िनशु क सोडले
जाते.
३. या यित र त देणगीदार व यां या कु टूं बास ०३ िदवस िनशु क सु भात दशनास सोडले जाते .
४. देणगीदारास कोण याही एका तारखेस (देणगीदार ठरवेल या तारखेस) देणगीदाराला वषातून फ त
एकदाच वेद आश वचनम पूजा वेदपं डीतां दारे रं गनायकु ला मं डपात िदले जाईल.
५. देणगीदारास भेटी दरमा य १० मोठे लाडू साद पाने िदले जातील.
६. देणगीदारास भेटी दर यान दुप ा व लाऊजपीस बहमान हणून भेट दे यात येईल.
७. देणगीदारा या के वळ पिह या भेटी दर यान ५ ॅमचे सो याचे नाणे व एक सो याचा लेप िदलेले चां दीचे
तबक (मेडल) यावर ीव व देवी प ावती यां ची िच छापलेली असेल ते िदले जाते.
८. उपरो त सवलती हया वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येतात. तर फम या /कं पनी या
नां वे के वळ २० वषाची मयादा आहे.
९. िदलेली देणगी ही करसवलतीस पा असते.
१०. देणगीदारा या भेटी दरमा य यास १० महा साद पाक टे वषातून एकदा दे यात येतात.
पये १० लाख व या वरील देणगीदारां साठी दे यात येणा-या एक समान सवलती खालील माणे .
१.
पये ५००/- भाडे असले या ही.आय.पी सुटम ये िनशु क वष तून एकदा ३ िदवसासाठी
िनवासासाठी दे यात येते.
२. देणगीदार व यांचे कु टुं बास वषातून ०३ वेळेस ेक दशनासाठी उपल धतेनसु ार सोडले जाते .
३. देणगीदारास भेटी दर यान वषातून एकदा २० लहान लाडू साद पाने िदले जाते.
४. देणगीदारास भेटी िनिम ताने दुप ा व लाऊजपीस बहमान हणून भेट दे यात येतात.
५. देणगीदारा या के वळ पिह या भेटी दरमा य ५ ॅमचे सो याचे नाणे व एक सो याचा लेप िदलेले चां दीचे
तबक (मेडल) यावर ीव व देवी प ावती यां ची िच छापलेली असेल ते िदले जाते.
६. उपरो त सवलती हया वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येतात. तर फम या /कं पनी या
नावे के वळ २० वषाची मयादा आहे.
७. िदलेली देणगी ही कर सवलतीस पा असते.
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८.

देणगीदारा या भेटी दर यान यास १० महा साद पाक टे वषातून एकदा दे यात येते.
५ लाख व यावरील देणगीदारां ना दे यात येणा-या सवलती खालील माणे १. देणगीदार व यांचे कु टुं बास ARP काऊं टर दारे ०३ िदवस मोफत िनवासाची सोय व ि ह.आय.पी.
यव था उपल धतेनु सार र कम भ न उपल ध क न दे यात येते.
२. देणगीदारा व यां या कु टू िबय यां ना वषातील ०३ िदवस दशन यव था उपल धतेनसु ार कर यात येते.
३. वषातून एका वेळेस साद हणून देणगीदारास १० लहान लाडू साद पाने िदले जाते.
४. देणगीदार भ ताला एक दु प ा व लाऊज पीस वषातून एकदा बहमान हणून िदला जातो.
५. एक सो याने मढवलेले ीव व देवी प ावत चे चां दीचे तबक (मेडल) देणगीदारा या थम भेटी या
वेळेस िदले जाते.
६. उपरो त सवलती हया वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येतात. तर फम या /कं पनी या
नावे के वळ २० वषाची मयादा आहे.
७. िदलेली देणगी ही कर सवलतीस पा असते.
८. देणगी िदले या वषात िदले या भेटीत ५ महा साद पािकटे साद हणून िदले जातात.
ित पती देव थानामाफत उपरो त माणे सवलती देणगीदार भ तांना िद या जातात. या सवलती या
देणगीदार भ तांना दे यात येतात यांना देणगी देतांना देव थानकडू न एक पुि तका दे यात येत,े या पुि तके म ये
यांना िद या जाणा-या सवलत या वेळोवेळी न द घे यात येते.
ब) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .९०७ अ वये ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था िशड माफत ी साईबाबा सं थानला पये २५०००/- िकं वा यापे ा अिधक देणगी
देणा-या (व तू पाने िकं वा रोख र कमे या व पात) देणगीदार साईभ तांना याच िदवसाकरीता ०१ वेळेस दशन
व ०१ वेळेस आरतीची यव था मोफत कर यात येते. याच माणे देणगीदार साईभ तांने साद भोजनाची
मागणी के यास यांची साई सादालयात एकदा साद भोजनाची यव था कर यात येते तसेच देणगीदार
साईभ तांचा शॉल, ीफळ व उदी साद देवनू स कार कर यात येतो.
ित पती देव थान देणगीदारां ना देत असले या सुिवधां चा िवचार करता ी साईबाबा सं थानमाफत
पये १ कोटी व यापे ा जा त देणगी देणा-या साईभ तांना पुढील सुिवधा ा यात असे वाटते. सदर सुिवधा
बाबतची मािहती व येकवेळी कोण या सुिवधां चा लाभ घेतला याची न द घेणक
े ामी ित पती देव थान माणे
सं थानचे लेखाशाखा िवभागाने मराठी व इं जी भाषेचा समावेश असलेली पुि तका देणगीकाऊं टरवर देणगी
देतेवेळी देणगीदार भ तांस उपल ध क न ावी. सदर पुि तके म ये देणगीदारासह यां या कु टूं बातील ०५ अशा
एकू ण ०६ य त चे फोटो, प ता, मेल-आयडी, दुर वनी मां क, आधार मां क आिद या न दी घे यात या यात.
पुि तके म ये नमुद िवभागां नी यांचे अख यारीतील सुिवधा देणगीदारास देवनू तशा न दी सदर पुि तके त करा या त.
देणगीनु सार देणगीदार साईभ तांची दशन/आरतीची यव था जनसंपक िवभागामाफत करणेत येईल. सं थानला
मोठया देण या देणा-या देणगीदारां ची ाम याने दशन/आरतीची मागणी मोठया माणावर असते. मोठया देण या
देणारे देणगीदार नेहमीच दशनासाठी येत नाहीत.
I)
ी साईबाबा सं थानला पये १ कोटी व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार
भ तांस खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१)
एका वषात २४ वेळा मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येईल. तर
फम या/ कं पनी या नां वे २० वषाची मयादा राहील.
२)
एका वषात २४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
िनशु क उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे
ऑनलाईन बुक ग बं द कर यात येवनू सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार
क न देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धनकारक राहील.
३)
देणगी िदले या िदवशी देणगीदार भ तांस सहकु टूं ब एकदा पा पूजा करता येईल. तसेच यापुढे कमी
गद या कालावधीत वषात एकदा अशी ५ वष पा पूजा करता येईल.
४)
देणगी र कम या ोजे टसाठी/व तूसाठी दे यात आली आहे या ोजे टला देणगीदाराचे नां व दे यात
येईल.
५)
देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
६)
देणगीदारां स देणगी देतेवेळी २५ लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
७)
देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात तहहयात ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील यावेळी)
ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था कर यात येईल.
८)
िदलेली देणगी ही कर सवलतीस पा असेल.
९)
देणगीदारानी िशफारस के ले या य तीची दशन/आरतीची यव था ाधा याने िनयमानुसार सशु क
कर यात येईल.
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ii)
ी साईबाबा सं थानला पये ५० लाख व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार
भ तांस खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१)
एका वषात १२ वेळा मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास आजीवन बहाल कर यात येईल. तर फम
/कं पनी या नां वे २० वषाची मयादा राहील.
२)
एका वषात १२ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांस देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे संबं धीतां वर
बं धकारक राहील.
३)
देणगी िदले या िदवशी देणगीदार भ तांस सहकु टूं ब एकदा पा पूजा करता येईल.
४)
देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
५)
देणगीदारां स देणगी देतेवेळी २० लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
६)
देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात तहहयात ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील यावेळी)
ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
७)
िदलेली देणगी ही कर सवलतीस पा असेल.
८)
देणगीदारानी िशफारस के ले या य तीची दशन/आरतीची यव था ाधा याने िनयमानुसार सशु क
कर यात येईल.
III)
ी साईबाबा सं थानला पये १० लाख व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार
भ तांस खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१) एका वषात ०४ वेळेस मोफत आरती/दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास व फम /कं पनी या नां वे के वळ १०
वषाची मयादा राहील.
२) एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धकारक राहील.
३) देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
४) देणगीदारां स देणगी देतेवेळी १० लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
५) देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात एका वषात १४ वेळा ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील
यावेळी) ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
६) िदलेली देणगी ही कर सवलतीस पा असेल.
IV)
ी साईबाबा सं थानला पये ०५ लाख व यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार
भ तांस खालील माणे सु िवधा सं थानमाफत देता येतील.
१) एका वषात ०४ वेळेस मोफत आरती/ दशन (एका िदवसात फ त ०१ आरती व ०१ दशन) यव था
नं दीगेटने करता येईल. सदरची सवलत वैय तीक देणगीदारास व फम /कं पनी या नां वे के वळ ०५
वषाची मयादा राहील.
२) एका वषात ०४ वेळेस सलग ०२ िदवसां साठी देणगीदारास सं थानचे िनवास थान िनवासासाठी
उपल ध क न देता येईल. यासाठी साईआ म िनवास थान िवभागाकडील ०१ इमारतीचे ऑनलाईन
बुक ग बं द कर यात येवू न सदर इमारतीत चां गले फिनचरसह चां ग या कारचे स तयार क न
देणगीदार साईभ तांना देता येतील. मा याबाबत देणगीदार साईभ ताने आगाऊ सुचना देणे
संबं धीतां वर बं धकारक राहील.
३) देणगीदाराचा देणगी देते िदवशी शॉल, उदी साद देऊन स कार कर यात येईल.
४) देणगीदारां स देणगी देतेवेळी ०५ लाडू साद पाक टे साद पाने देता येतील.
५) देणगीदारां ची सं थानचे सादालयात एका वषात १० वेळा ( या िदवशी दशन/आरतीसाठी येतील
यावेळी) ही.आय.पी.क ात िवनामु य साद भोजन यव था करता येईल.
६) िदलेली देणगी ही कर सवलतीस पा असेल.
ी साईबाबा सं थानला पये ५० लाख पे ा जा त र कमे या (व तू/रोख व पातील)
देण या देणारे देणगीदार/कं प या खालील माणे -
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१)

मे.मिहं ा अॅ ड मिहं ा िल., यां नी सं थानला सुमारे ०२ कोटी पये िकं मतीचा पाणी साठवण तलाव
सं थानला देणगीदाखल िदलेला असून सं थानने सु के ले या अॅ युल स योजनेसाठी २५ अॅ युल स
देणगी दे याची घोषणाही के ली आहे. तसेच यां या कं पनीचे पहीले वाहन सं थानला देणगी दाखल देत
असून आजतागायत यां नी १३ वाहने सं थानला देणगीदाखल िदलेली आहेत.
२)
ी.सुधीर भू , मुं बई यां नी ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलसाठी सुमारे ०१ कोटी पये
िकं मतीचे आय.सी.यु.युिनटचे सािह य देणगी िदलेले आहे.
३)
ी.मुकेश गु ता िद ली यां नी साईबाबा मं िदरासाठी सुमारे ९० लाख पये िकं मतीची वातानुकुलीत
िस टीम देणगीदाखल िदलेली आहे.
४) मॉ टोकाल िल. अहमदाबाद यां नी पावती नं.३५ सीडी-एसी-९२४ िदनां क २२.०५.२०१३ ने पये
५२,३५,०००/- व पावती नं.३५ सीडी-एसी-१२३२ िदनां क०५.११.२०१५ ने पये ७०,००,०००/देणगी िदलेली आहे.
५)
ीमती.हंसा बाका मुं बई यां नी पावती नं.३५सीडी-एसी-९६५ िदनां क ०९.१०.२०१३ ने पये
५०,००,०००/- देणगी िदलेली आहे.
६) अनघा सं थानम मुं बई यां नी पावती नं.सीसीडीडी-एमयु-१३० िदनां क १०.०६.२०१५ ने पये
५०,००,०००/- देणगी िदलेली आहे.
७)
वग य नामदुराई कनका दुगा है ाबाद यां नी पावती नं . सीएचडीडी-एसी ९५७१ िदनां क ११.०१.२०१६
ने पये १,००,०१,१३३/- देणगी िदलेली आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) यां स पये ०५ लाख व यापे ा जा त रकमेची देणगी
रोख िकं वा व तु व पात देणा-या देणगीदारां ना I ते IV माणे सुिवधा सं थानमाफत िवनाशु क देता येतील.
तसेच वर िनदशीत के ले या देणगीदारां नी सं थानला मोठया रकमे या रोख िकं वा व तू व पात देणगी िदले या
असून यांनाही उपरो त सुिवधा दे यात या यात असे वाटते.
िवभागाची मागणी- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) यां स पये ०५ लाख व यापे ा
जा त र कम देणगी देणा-या देणगीदार साईभ तांना दशन/आरती, िनवास, भोजन आिद सुिवधा मोफत देणबे ाबत.
िवभागाचा प ट अिभ ाय – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) यां स पये ०५ लाख
िकं वा यापे ा जा त र कम रोख अथवा व तु व पात देणगी देणा-या साईभ तांना ी साईबाबा सं थानमाफत I
ते IV माणे सुिवधा मोफत दे यात या यात. देणगीदार भ तांना दे यात येणा-या सुिवधाबाबतची मािहती व
येकवेळी कोण या सुिवधां चा लाभ घेतला याची न द घेणक
े ामी मराठी व इं जी भाषेचा समावेश असलेली
पुि तका देणगी काऊं टरवर देणगी देते वेळी लेखाशाखा िवभागाकडू न देणगीदार भ तांस दे यात यावी. सदर
पुि तके म ये देणगीदारासह यां या कु टूं बातील एकू ण ०६ य त चे फोटो, प ता, मेल-आयडी, दुर वनी मां क,
आधार मां क आिद या न दी घे यात येऊन यापु व देणगी िदले या देणगीदार साईभ तांस तसेच यापुढे देणगी
देणा-या साईभ तांस वरील नमुद सुिवधा (उदा. दशन/आरती यव था जनसंपक िवभाग, िनवास यव था
साईआ म िनवास थान, साद भोजन यव था ी साई सादालय िवभाग, लाडू साद यव था कॅ टीन िवभाग)
सं थानमाफत िवनाशु क देता येतील. सदर या सुिवधां चा लाभ देणगीदारां नी देणगी देतांना पुि तके त नमु द
के ले या य त नाच घेता येईल. तसेच उपरो त सुिवधा देणगीदारां ना देणबे ाबत मािहती तं ान िवभागाकडू न
यो य ती संगणक काय णाली तयार क न संबं धीत िवभागां कडे कायाि वत करता येईल. तरी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .१३
यावर सिव तर चचा होऊन, िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ांसाठी गो डन काडसारखी
योजना सु के यामु ळे भ ां म ये भेदभाव होऊ शकतो, असे सिमतीचे मत झाले . तसेच सव मह वा या
देव थानां म ये सवसामा य भािवकां ना समानतेने व शां तते ने दशन िदले जावे व कोण याही भािवकास
अ य मागाने दशन दे यात येऊ नये, अशा सु चना िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां नी यापु व
िदले या आहेत. परं तु मोठया व पाती देणगी देणा या भ ां चा स मान करायला पािहजे , असेही
सिमतीस वाटते . याकरीता .५ लाख मा रोख अथवा व तु व पात तसेच साई णवािहका
क पासाठी ०१ पे ा जा त णवािहका देणगी व पात देणा या भ ांना तावातील IV म ये
नमु द के ले माणे सु िवधा दे यात या या व याबाबतचा ताव यव थापन सिमतीसमोर फेरसादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
महारा ातील ामीण, दु गम भागातील गरीब व गरजु णां ना ता काळ वै िकय सेवा उपल ध क न
देणेसाठी ५०० णवाहीकां चा क प राबिवणेकामी िनयमावलीत सु धारणा करणे.
तावसाई- णवाहीका क प राबिवणे कामी िविवध िनयमावलीस मा यता िमळणे करीता खालील माणे ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ तरतु द१)
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील १७ (२-ण) म ये मानवजातीचे क याण करणाया िकं वा मानवाला अप ती म ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
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२)
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील १७ (४) म ये िव व त यव थेम ये िविहत
के लेले प नास हजार पयापे ा अिधक िकं मतीचे कोणतेही जडजवाहीर दािगणे व इतर मौ यवान जंगम मालम ता
रा य शासना यालेखी पुवमं जरु ीने असेल या खेरीज सिमतीकडु न िवक यात येणार नाही तारण हणुन ठे वता
येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं मीत करता येणार नाही.
३)
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील २१ (१क)(२)म ये पोट-कलमे (१) आिण (१क)
म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर, िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली
अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक
नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.(एक) रा य शासना या पूव मं जरु ीने , एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय,
दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक टया िवकलां ग य त साठी आधारगृह िकं वा इतर धमादाय वा धािमक
सं था यां ची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी सं बं िधत असलेला एखादी
न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न अ य कोण याही िबगरवािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखाभाल क न घेणेसाठी छाननी सिमतीचे मा यतेने अथसाह य
दे याची तरतुद आहे .
ा तिवक- ी साईबाबां नी यां या हयाती म ये वत: या हाताने अनेक णांची सेवा सु षु ा क न
यां या याधी ब-या के ले या आहेत. ी साईबाबां नी के लेले हे णसेवेचे काय ी साईबाबा सं थानने
अिवरतपणे पुढे सु ठे वलेले आहे . आजिमतीस िशड म ये सं थान माफत ी साईबाबा व ीसाईनाथ या दोन
णालयामाफत ही सेवा अ पदरात उपल ध क न दे यात येत आहे.
ी साईबाबां चे हे णसेवेचे काय पुढे अशेच चालु ठे वु न यांची या ती वाढिव याकरीता मा.
यव थापन सिमतीने िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .२३ िनणय नं.६३७ (१८) अ वये,“रा यातील
ामीण व दुगम भागातील अिधकािधक णां पयत तातडीने वै क य सेवा पोहचिवणेसाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड व दानशुर साईभ त यां चे सं यु त िव ामाने रा यातील िविवध भागातील वयं सवे ी
सं थाना णवाहीका उपल ध क न दे याचा उप म सु कर याचा यव थापन सिमतीचा मानस आहे. सदरचा
उप म सु कर यासाठी ५०० णवाहीका (Ambulance) खरे दी करा या लागतील. या णवाहीकां या
खरे दीसाठी णवाहीका क प राबिवणा-या वयं सवे ी सं थानी यासाठीची २५ ट के र कम भरावी व उव रत
७५ ट के र कम दानशुर देणगीदार साईभ ता या देणगीमधुन उपल ध करावयाची आहे. याकरीता या
उप मासाठी देणगीदार साईभ त आप या आई-वडीलां या मृतीिप यथ अथवा इतर कायािनिम त देणगी देऊ
शकतात. अशा कारे देणगीदारां ना आवाहान कर यात यावे. या सव णवाहीका साई अॅ बुल स या नावाने
महारा भर चालतील व यांचे संचालन वयं सवे ी सं थामाफत होईल अशा कारे कायवाही कर यात यावी”
असा िनणय घेतलेला आहे.
ी साईभ तांकडू न देणगीर कम ि वकारणे करीता थम कोण या कार या णवाहीका ावया या
आहेत? हे िनि चत होणे आव यक आहे. स या बाजारात उपल ध असलेले लहान आकारा या णवाहीकाची
मािहती खालील माणे आहे.
णवाहीका कार ०१) पे ोल अं दाजे िकं मत (िव यासह) ७५%
२५%
०१) मा ती हॅन (ओमनी) ३,१५,०००/२,३६,३५०/७८,७५०/०२) मा ती इको
४,१५,०००/३,११,२५०
१,०३,७५०/०२) िडझेल ०१) टाटा सुमो
५,५०,०००/४,१२,५००/१,३७,५००/०२) टाटा िवं गर
८,१०,०००/६,०७,५००/२,०२,५००/०३) तवेरा
७,४०,०००/५,५५,०००/१,८५,०००/०४) स (फोस कं .)
७,००,०००/५,२५,०००/१,७५,०००/०५) बोलेरो (मिहं ा कं .)
५,८४,०००/४,३८,०००/१,४६,०००/वर नमुद के ले माणे ५०० णवाहीका खरे दी करणेसाठी बाजाराम ये िविवध कार उपल ध आहेत.
परं तू सव टीने यो य अशा एकाच कं पनी या णवाहीका ई-िनिवदे ारे खरे दी करा या लागतील. यासाठी
णवाहीके ची कं पनी व कार (मॉडेल) िनि त होणे आव यक आहे.
मा. यव थापन सिमतीने िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .२३ िनणय नं.६३७ (१८)
अ वये ५०० णवाहीका खरे दी क न या महारा ातील ामीण व दुगम भागातील गरीब व गरजु णां या
सेवेसाठी सु करणे करीता या िठकाणी काम करणा-या वयं मसेवी सं थेकडू न िनणयात ठरले माणे यांचेकडू न
२५ ट के र कम जमा क न घेवनु यां चेशी िवहीत प दतीने करारनामा क न यांना या सं थानचे अटी-शत वर
ण सेवेकरीता देता येतील.
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तसेच या क पात देणगी देवनु जे साईभ त सामील होतील त्यां चेसाठी सं थान िनयमावली असणे
आव यक आहे. या माणे सं थान, ी साईभ त व वयं सवे ी सं था यां चेसाठी खालील माणे िनयमावली तयार
कर यात आलेली आहे. िनयमावलीत नमुद के ले माणे णवाहीका क पाशी संबं धीत असलेले िवभाग व
यांनी करावयाची कामे या बाबत अलाहीदा आदेश / प रप क काढु न िवभागवार कामे सोपिवले जातील.
अ)
सं थानसाठीची िनयमावली
१) देणगीदार साईभ ताकडु न .२,२५,०००/- व सेवाभावी सं थेकडू न .७५,०००/- अगर अॅ बुल स या
िकं मती या एकु ण ७५ % साईभ ताने व उव रत २५% सेवाभावी सं थे ची राहील.
२) अॅ बुल स सेवाभावी सं थे स ५ वषाचे मुदती करीता चालिव यास दे यात येईल.
३) सेवाभावी सं थे ची िनयमा माणे आव यकती कागदप े तपासुन एका सं थे स फ त एक णवाहीका या
क पाअं तगत दे यात येईल.
४)
णवाहीके ची खरे दी ई-िनिवदा ारे मोठ् या माणात वतमानप ात जाहीरात देऊन करणेत येईल.
५) अॅ बुल सची न दणी व पिह या वष चा िवमा अॅ बुल स ह तांतरीत करतेवेळेस सं थानमाफत
सं थान या नावावर कर यात येईल.
६) सं थान या वाहन िवभागाने अॅ बुल स क पातील अॅ बुल स खरे दी पयतची कायवाही करावयाची
आहे. यापु ढील संपु ण कायवाही िनयमावली माणे सं थानचे णालय अनुदान िवभागामाफत के ली
जाईल. याम ये तीवष णवाहीके ची िवमा नुतणीकरणाची त सदर सेवाभावी सं थे कडू न ात
क न घेणे सव अॅ बुल सचा िहशोब ठे वणे. यां या न दी अ ायावत करणे. अॅ बुल सची तपासणी
क न लॉगबुक पाहणे व त संबं धीत सव कामे णालय िवभाग पाहील.
७) अॅ बुल सचे ५ वष पु ण झालेनं तर या णालय िवभागाने संबं धीत सेवाभावी सं थे कडू न जमा क न
घेवनु सं थानचे वाहन िवभागात जमा करा यात.
८) सं थानने सं बं धीत सेवाभावी सं थेकडू न अॅ बुल सचा वापर व परत सं थानकडे जमा करणे इ यादी
गो टीचा नमु यात ठरवुन िद या माणे करारनामा करणे आव यक आहे.
९) अॅ बुल स क पासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार या क पासाठी व या माणे कायवाही
करणेस महारा शासनाची मा यता घेणे आव यक आहे. मा यता िमळालेनं तर संपु ण कागदप ां ची
पुतता झालेनं तरच वाहन िवभागामाफत ई-िनिवदे ारे खरे दी या राबिवणे.
१०) जे देणगीदार साईभ ताचे संपु ण अॅ बुल स या ७५ ट के देतील यांना ५ वष येक वष १ वेळेस
दशन, आरती यां या कु टूं बास दे याची सोय करणे.
११) जे साईभ त एका अॅ बुल स या पुण िकमती या ७५ ट के र कम देणगी हणुन देतील या
साईभ तांनी िदलेली १ / २ नां वे एका अॅ बुल सवर सं थानने ठरवुन िदले या नमु यात व आकारात
मराठी / इं जी मधुन दिशत करणे .
१२) मा. यव थापन सिमतीने ठरिवले माणे सदर साई अॅ बुल स हा क प ५०० णवाहीके करीता
मयादीत असुन महारा ातील सव तालु यात तसेच ा या याने आिदवासी, दुगम भागात णाचे
सेवेसाठी सदर क प सेवाभावी सं थे माफत राबिव यात येईल.
ब)
सदर क पासाठी देणगी देणारे साईभ तांसाठी िनयमावली.
१) देणगीदार साईभ तांना देणगी देणेसाठी कमीत कमी व जा तीत जा त र कमेची अट राहणार नाही. ते
व छे ने या क पातील णवाहीके साठी देवु शकतील.
२) जे साईभ त एका अॅ बुल स या पुण िकमती या ७५ ट के र कम देणगी हणुन देतील या
साईभ तांनी िदलेले १ / २ नां वे एका अॅ बुल सवर सं थानने ठरवुन िदले या नमु यात व आकारात
मराठी / इं जी मधुन दिशत के ले जातील.
३) साईभ तांना यांनी िदले या र कमेची देणगी पावती वरीत देता येईल.
४) जे साईभ त िकमान २५ हजाराची देणगी देतील यांना स याचे सं थान िनयमा माणे एक वेळेस दशन /
आरतीची सोय करता येईल.
५) जे देणगीदार साईभ ताचे संपु ण अॅ बुल स या ७५ ट के देतील यांना ५ वष येक वष १ वेळेस
दशन व आरती यां या कु टु बास दे याची सोय कर यात येईल.
६) देणगीदार साईभ तांचे या क पातील कोण याही णवाहीके वर य अथवा अ य िनयं ण
अगर मालक राहणार नाही.
क)
वयं सेवी सं थेकरीता िनयमावली१)
वयं सवे ी सं था हणून रोटरी लब, लाय स लब व न दणीकृ त सेवाभावी सं था यां चा समावेश
राहील.
२)
या वयं सवे ी सं था या क पात समािव ट होवु शकतात यांना या क पातील जा तीत जा त एक
अॅ बुल स णसेवे करीता िमळु शके ल.
३) सेवाभावी सं था मा.धमदाय आयु त यां चेकडे न दणीकृ त असावी.
४) सदर सं थे ची न दणीकृ त दाखला िकमान ३ वषपुव चा असावा.
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५)

सेवाभावी सं थे तील लेखाप र ण िनयिमत ( ितवष ) होणे आव यक असुन मागील ३ वषाचे ताळे बंद
जोडणे आव यक राहील.
६) सेवाभावी सं थे ची आिथक वािषक उलाढाल (टनओ हर) .दहा लाख असावा.
७) सेवाभावी सं थे वर कोणतेही गैर यवहारातील आरोप / गु हे नसावेत .
८) सेवाभावी सं थे वरील अ य व इतर पदािधकारी सामाजीक कायाशी संबं धीत असावेत.
९) या क पाकरीता सं थानने ठरवु न िदलेली इतर कागदप े तपासणीनं तर व सेवाभावी सं थेकडु न २५
ट के र कम भरलेनं तर या सं थे चा या क पात समावेश कर यात येईल.
१०) वयं सवे ी सं थेला सदर णवाहीका ही णांना सेवा देणक
े रीता वापरावी लागेल. यात कोण याही
कारची अवै य वासी वाहतुक करता येणार नाही, असे अढळु न आ यास यावर गु हा न दिव याचे
व णवाहीका परत घे याचे संपु ण ह क सं थानला राहतील.
११) वयं सवे ी सं थेला णाकडू न सदर णवाहीका वापरासाठी यावयाचा सेवाआकार ित िक.मी.
सं थान िनि त क न िदले या दरानेच आकारणी करावी लागेल.
१२) वयं सवे ी सं थेला थम वषानं तरचा िवमा नुतणीकरण वखचाने करावे लागेल. िवमा नुतनीकरण
के लेनं तर याची त १० िदवसाचे आत सं थानचे णालय अनु दान िवभागाकडे जमा कर याची
जबाबदारी सं बं धीत सं थेची राहील.
१३) सदर णवाहीके चा PUC, िफटणेस व टॅ स माफ इ यादी कामे वेळेत नुतनीकरण करणे सं थे वर
बं धनकारक राहील व या सं बं धीत पुतता के लेबाबतची तसं थानकडे वेळीच सादर करावी लागतील.
१४) वयं सवे ी सं थेला सं थान सोबत वतं करारनामा क न ावा लागेल.
१५) काही कायदेिशरबाब उदभव यास याकरीता यायालयीन काय े राहाता, कोपरगां व कोटाचे याय
क ेत राहील.
साई णवाहीका क प राबिवणेसाठी णवाहीके ची कं पनी व कार (मॉडेल) िनि त होणे, देणगी
र कम ि वकारणेची कायवाही िनि त होणे, उपरो त नमुद के ले माणे िनयमावलीस मा यता िमळणे, मा यतेनं तर
सदर ताव महारा शासनाचे मा यतेस पाठिवणे, शासन मा यता िमळालेनं तर िवहीत प दतीने ई-िनिवदा राबवुन
णवाहीका खरे दी करणे, त संबं धीत करावयाची कायवाहीसाठी सदर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणया तव सादर कर यात आला होता.
यावर, मा. यव थापन सिमतीने िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .०२ िनणय नं.७५६
(२४) अ वये, “महारा ातील ामीण, दुगम भागातील गरीब, गरजु णां ना ता काळ वै क य सेवा उपल ध
क न देणेसाठी ५०० णवाहीकां चा क प राबिवणे बाबत या तािवत िनयमावल चे अवलोकन करणेत
येऊन, या िनयमावलीस व सदरह क प राबिवणेसाठी महारा शासनाची परवानगी घेणेसाठी ताव सादर
करणेस मा यता दे यात यावी. तसेच शहरी भागाम ये वापरण्यात येणा-या साई णवाहीका तयार करणेकामी
मा ती इको व ामीण, पहाडी भागाम ये वापर यात येणा-या साई णवाहीका तयार करणेकामी टाटा सुमो
अथवा मिहं ा बोलेरो या कं प यांची वाहने खरे दी करणेत यावी. यासाठी सदरह कं प याबरोबर सिमती सद य
मा. ी. ताप भोसले यां नी दरां बाबत चचा करावी, अशी िद.१०/१०/२०१६ रोजी िशड येथे झाले या णालय
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
उपरो त िनणया माणे शासन मा यता घेणेपवु खालील बाब वर येणा-या अडचण चा िवचार क न
यावर िनणय यावा लागेल.
०१) णवाहीका आर.टी.ओ. रिज े शन बाबत.
सं थान नां वे रिज श
े न के लेस खालील बाबी सं थानवर बं धनकारक राहतील.
१)
वाहनाचा अपघात झालेस याचे दा याकरीता येक वेळी सं थानला हजर राहन मािहती ावी
लागेल.
२)
िवमा लेम करीता चालणारे दा या करीता सं थान ितिनधी हजर ठे वावा लागेल.
३)
तीवष टॅ स माफ करीता सव N.G.O. यां ना िशड येथे बोलावुन सं थानमाफत िवहीत फॉम भ न
RTO कायालयाकडू न टॅ स माफ क न यावी लागेल.
४)
ती वष सव वाहने िफटनेस करीता थम िशड कायालयात तपासणी क न िवहीत फॉम भ न RTO
कायालयाकडे तपासणी कामी पाठवावी लागेल.
५)
या कामी सव वाहने एकाच वेळी उपल ध होतील असे नाही यामुळे सदर काम वेळोवेळी करावे
लागेल.
ब) वयं सेवी सं थे या नां वावर रिज श
े न करणे असलेस
१)
हायर पचस अ मीमट सारखे सदर वाहन सं बं धीत एनजीओ. या नावची न द क न नावावर यांचे
े ातील RTO कायालयाकडे रिज ेशन करता येईल.
२)
यामुळे यां चे RC बुकवर थम वयं सवे ी सं थेचे नां व व नं तर सं थानचे नां व असेल.
३)
यामुळे अपघात व िवमा संबं धीत दावे संबं धीत सं थे या नावावर चालतील.
४)
सं थान परवानगी िशवाय सदर वाहन या सं थे ला पर पर िव करता येणार नाही.
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

99

५)

िनणय .१४

या करीता वाहन खरे दीची सेलनोट वयं सवे ी सं थे या नावावर लागेल.
०२) णवाहीका कारःसदर वाहने वयसेवी सं थे या नां वावर रिज शे न करावयाची अस यास या सं थे या काया े ातील
आर.टी.ओ. कायालयात करावी लागतील. स या काही RTO कायालयात BS-III कारची वाहने रिज ेशन
होतात. तर काही RTO कायालयात रिज ेशनसाठी BS-IV असणे बं धनकारक आहे. यामुळे सदर
क पाकरीता आव यक णवाहीका वयं सवे ी सं थेचे िठकाणानु सार BS-III / BS-IV कारातील घेणे
आव यक आहे.
०३) थम वषाच िवमा र कमःसदर गणवाहीका खरे दी िकं मतीतच थम वषा या िवमा ह याची र कम समािव ट असावी. जे-णे
क न िव या करीता पु हा वेगळी ि या राबवावी लागणार नाही.
शासक य िवभागां नी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी या कायप दती या सुधा रत िनयमपु ी के तील
अ.नं.३.२.३ म ये," .३ लाख ते एक कोटी पयतची खरे दीची िकं मत असले या डेॅ ं ड व तुची खरे दी DGS&D
या दरकरारावर देखील करता येईल. तसेच कोण याही वाहनाचे दर करार DGS&D असतीलच असे नाही.
यामुळे मोटार वाहने (कार) खरे दी ही वाहन उ पादक / िवतरक यां या दरप कामाफत देखील करता येईल.
तथािप, मोटार वाहन (कार) खरे दी . १ कोटी पे ा जा त अस यास, ती ई-िनिवदा ि ये माफतच कर यात
यावी.” अशी तरतुद आहे .
वरील बाब वर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे आव यक असुन झाले या िनणयानुसार
आव यकते माणे िनयमावलीत बदल क न छाननी सिमती व महारा शासन यां ची मा यता यावी लागेल.
शासन मा यतेनं तर णवाहीका खरे दी ि या ई-िनिवदे ारे राबिवता येईल.
तरी वरील बाब वर िनणय होणे करीता सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ
सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, महारा ातील ामीण, दु गम भागातील गरीब व गरजु णां ना ता काळ
वै िकय सेवा िमळणेसाठी सं थानमाफत ५०० णवाहीकां चा क प राबिवणेकामी खालील माणे
अं तीम सु धा रत िनयमावली तयार करणेत येऊन, यास मा यता दे यात आली.
अ) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड साठीचे िनयम ...
१)
सं थानने साई णवाहीका क प हा महारा रा यातील अिदवासी, दुगम पहाडी व ामीण भागातील
गरजूना तातडीची वै क य मदत िमळ यासाठी राबिव याचे ठरिवले आहे. या क पात एकु ण ५००
णवाहीका समािव ठ कर यात येतील. क प पुत साठी हा क प ट याट याने राबिव याचे ठरिवले
आहे. पिह या ट यात १०० णवाहीका सु कर यात येतील.
२)
साई णवाहीका हा क प महारा रा यातील अिदवासी, दुगम पहाडी व ामीण भागातील
कायकरणा या सेवाभावी सं थां माफत राबिव यात येऊन येक सेवाभावी सं थे स फ त एक
णवाहीका िदली जाईल.
३)
साई णवाहीका क पाम ये सहभागी हो यासाठी देणगीदार साईभ तांना अवाहन कर यात येईल.
णवाहीके या खरे दी िकं मती या साधारणपणे ७५% ी साईभ तां या देणगीतून तर ऊवरीत २५%
र कम सेवाभावी सं थे कडू न जमा क न घेतली जाईल.
४)
साई वाहीका क पासाठी वयं सवे ी सं थाकडू न िवहीत नमु यात अज मागवून घेतले जातील.
आले या अजाची छाननी मा. यव थापन सिमतीची थािनक उपसिमती करे ल. पा वयं सवे ी सं थेची
िशफारस मा.उपसिमतीने के यानं तर वयं सवे ी सं थेकडू न सव आव यक कागदप ाची पुतता क न
घे यात येऊन, यांना एक णवाहीका सदर क पांतगत दे यात येईल.
५)
णवाहीका खरे दी करतां ना खरे दी िकं मतीम ये थम वषा या िव यांचा समावेश कर यात येईल.
६)
णवाहीके वर एका बाजूने देणगीदार साईभ त व सं सथानचे नाव तर दुस या बाजूने सबं िधत वयं सवे ी
सं थे चे नाव णवािहका ह तांतरण करतेवेळी टाक यात येईल.
७)
येक णवाहीके स सं थानचा अिधकृ त नं बर दे यात येऊन, णवाहीके म ये जीपीएस िस टीम
सं थानमाफत बसिव यात येईल. या दारे सव गणवािहके वर िनय ं ण ठेव यात येईल. यां चे िनयं ण
क सं थानम ये असेल.
८)
सं थानने णवाहीका खरे दी या ७५% देणगी र कम या क पात िमळाले या देणगी र कमेमधून
वापरावयाची आहे. काही र कम कमी पडत असलेस ती सवसाधारण देणगी िनधीतून या क पात वग
कर यात येईल.
९)
णवािहका ह तांतर करतां ना सं थान थम ता पुर या न दणी मां कासह वयं सवे ी सं थाना ह तांतर
करे ल. वयं सवे ी सं थानी यां या काय े ातील प रवहन कायालयात यां या नावावर कायम न दणी
वखचाने करावयाची असून णवािहका न दणी पु तकावर यांचे नावाखाली ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चे नाव HPA माणे न द करणे बं धनकारक आहे.
१०) इतर िनयम व अटी करारना यात क न घे यात येतील.
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ब) साई णवाहीका क पातील देणगीदार साईभ तांसाठीचे िनयम...
१)
साई णवाहीका क पासाठी देणगीदार साईभ त या क पात यां या इ छे माणे देणगी देऊन
सहभागी होऊ शकतात.
२)
कमीत कमी एका णवाहीके स देणगी देणा या साईभ तां या इ छे नसु ार यां नी िदलेले नाव, िविहत
नमु यात सदर णवाहीके वर सं थानमाफत टाक यात येईल.
३)
कमीत कमी एक णवाहीके साठी देणगी देणा या साईभ ताची वषातून एकदा एक वेळेस दशन व एका
आरतीची सोय पाच वष िवनामु य कर यात येईल. याम ये आव यकते माणे बदल कर याचा
अिधकार सं थानला राहील.
४)
देणगी देणा या साईभ ताची देणगी िह िवना अट व पाची राहील. णवािहका ठरािवक े ात अगर
ठरािवक वयं सवे ी सं थेला दे याचा अिधकार हा पुणपणे सं था नचा असुन देणगीदार साईभ ताचा
यावर कोणताही ह क अगर अिधकार नाही.
५)
णवािहका कोण या वयं सवे ी सं थेस िदली आहे, याचे प सदर देणगीदार साईभ तास दे यात येईल.
क) साई
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)

९)

१०)

११)

१२)
१३)
१४)

१५)

१६)
१७)

१८)

णवाहीका क पाम ये सहभागी होणा या या वयं सेवी सं थांसाठीचे िनयम...
सेवाभावी सं था मा.धमदाय आयु त यां चेकडे न दणीकृ त असावी.
सं थे चा न दणीकृ त दाखला िकमान ३ वषापुव चा असावा.
वयं सवे ी सं था हणून न दणीकृ त सेवाभावी सं था यां चा समावेश राहील.
या वयं सवे ी सं था या क पात समािव ट होवु शकतात यांना या क पातील जा तीत जा त एक
णवािहका णसेवेकरीता दे यात येईल.
सेवाभावी सं थेचे लेखाप र ण िनयिमत ( ितवष ) होणे आव यक असुन मागील ३ वषाचे
लेखाप र ण अहवाल अजासोबत जोडणे आव यक आहे.
सेवाभावी सं थे ची आिथक वािषक उलाढाल (टनओ हर) िकमान पाच लाख पये असावा.
सेवाभावी सं थे वर कोणतेही आिथक गैर यवहारातील गु हे न दिवलेले नसावेत. याबाबत सं थे ने
.१००/- चे गैर यायीक टॅ पवरील ित ाप ावे.
साई णवािहका क पाकरीता सं थानने ठरवुन िदलेली कागदप े तपासणीनं तर सं थानने िनि त
के ले या व सेवाभावी सं थे कडु न २५ ट के र कम सं थानम ये जमा के लेनं तर या सं थे चा या
क पात समावेश कर यात येईल.
वयं सवे ी सं थेला िदलेली णवाहीका ही फ त णांना सेवा देणेकरीताच वापरावी लागेल. यात
कोण याही कारची वासी अगर अवैध वाहतुक करता येणार नाही, असे अढळु न आ यास सदर
सं थे वर गु हा न दिवण्याचे व णवािहका परत घे याचे संपणु ह क सं थानला आहेत.
वयं सवे ी सं थेला णाकडू न सदर णवाहीका वापरासाठी घे याचा कमाल सेवाआकार ित िक.मी.
सं थान िनि त क न देईल यापे ा अिधक दराने आकारणी करता येणार नाही. सं थे या आिथक
प र थीतीनुसार सं था यापे ा कमी दराने अथवा मोफत णवािहके चा वापर क शके ल. जादा
सेवाआकार आकारलेचे िनदशनास आ यास सदर णवािहका सं थानकडे जमा क न घे यात येईल.
वयं सवे ी सं थेला थम वषानं तरचा िवमा नुतणीकरण वखचाने करावयाचा आहे. पु ढील ित वष
िवमा नुतनीकरण के लेनं तर याची त १० िदवसाचे आत सं थानकडे जमा कर याची जबाबदारी
संबं धीत सं थे ची राहील.
णवाहीके चा PUC, िफटणेस व टॅ स माफ इ यादी कामे वेळेत नुतनीकरण करणे सं थे वर बं धनकारक
राहील व या सं बं धीत पुतता के लेबाबतची त सं थानकडे वेळीच सादर करणे आव यक आहे.
वयं सवे ी सं थेला सं थान सोबत अटी व शत चा वतं करारनामा क न ावा लागेल.
णवािहके स लागणारे इंधन, टायर-ट् यबु , वाहनाची दु ती-देखभाल तसेच वाहन चालकाचा पगार व
इतर बाब चा अनुशं िगक खच वयं सवे ी सं थेला करावयाचा आहे. णवािहके चा पुढील कोणताही
खच सं थानमाफत के ला जाणार नाही.
वयं सवे ी सं थेने सं थानने ता पुर या व पात के ले या रिज ेशन नं तर यां या काय े ातील प रवहन
कायालयात कायम व पी न दणी वखचाने करावयाची आहे. णवािहका न दणी पु तकावर यांचे
नावाखाली ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे नाव HPA माणे न द करणे
बं धनकारक आहे. याची त सं थानला १५ िदवसा या आत दयावयाची आहे.
कायदेरिशर बाब उदभव यास यायालयीन काय े राहाता, कोपरगांव कोटाचे याय क ेत राहील.
णवािहके चा वापराचा कालावधी आर.टी.ओ िनयमा माणे पु ण झा यानं तर वयं सवे ी सं थेने िवहीत
नमु यात सं थानला अज करावयाचा आहे. यानं तर णवािहके या न दणी पु तकातील सं थानचे नाव
कमी कर याबाबत सं थान प देईल.
वयं सवे ी सं थाना दे यात आले या णवािहका यांना कोणताही मोबदला न देता यांचेकडू न परत
घे याचा अिधकार सं थानला आहे.
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१९)

वयं सवे ी सं सथे् ला िदलेली णवािहका इतर कोणासही चालिव यास देता येणार नाही अथवा
ह तां तरीत करता येणार नाही.
मिहं ा अॅ ड मिहं ा या कं पनीचे मॅनेज ग डायरे टर हे साईभ त असुन यां चे कं पनीम ये तयार होणारे
पिहले वाहन ते िनयिमतपणे ी साईबाबा सं थानला देणगी देत असतात. तसेच सं थान म ये पा याची कमतरता
पाहता यांनी सं थानसाठी . दोन कोटी मा खच क न सं थानला पाणी साठवण तलाव तयार क न िदलेला
आहे. साई- णवािहका क पाकरीता २५ णवािहका देणगी व पात देत आहेत. तसेच या क पाकरीता
लागणा या बोलेरो णवािहका सदर कं पनी सं थानला िवशेष सवलती या दरात दे यास तयार आहेत.
या सव बाब चा िवचार करता, तसेच सदर साई वािहका क प महारा ातील ामीण, दुगम,
आदीवासी, पहाडी इ यादी भागात राबवावयाचा अस यामुळे या भागां चा भौगोिलक प रि थतीचा िवचारकरता
या क पाकरीता मिहं ा अॅ ड मिहं ा कं पनीचे मिहं ा बोलेरो BS-IV (िडझेल) हे वाहन मिहं ा अॅ ड मिहं ा
कं पनीकडू न थेट खरे दी करणे सं थान िहताचे अस याने ते यां याकडू न खरे दी कर यात या यात.
साई णवािहका क पाम ये जमा झालेली देणगी र कम कमी पडत अस यास सं थान या
सवसाधारण िनधीमधून ती खच करावी. या क पा या थम ट याम ये १०० णवािहका खरे दी कर यासाठी
मिहं ा अॅ ड मिहं ा या कं पनीस काय देश दे यात यावा.
या सव कायवाहीस सं थान या छाननी सिमतीची मा यता घेऊन पुढील मं जरु ीसाठी सदर ताव
महारा शासना या िवधी व याय िवभागाकडे पाठिव यास यावा, असे ठरले. (कायवाही- वाहन िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम- २००४ व महारा शासनाने
िद.२४.०१.२०१३ पासु न लागु के लेले िविनयमां म ये आव यक या दु या, बदल करणेकामी त
स लागार/ त सिमतीची नेमणु क करणे व यां ना ावयाचे मानधन ठरिवणे .
ताविद.१९/०९/२०१६, रोजीचे सभेत आय या वेळचा िवषयाम ये, िवषय नं.३०, मा. िव व तां या सुचनां बाबत
सादर कर यात आला, यावर िनणय . ६८७, अ वये, (१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ,
अिधिनयम-२००४, मधील कलम ११ नु सार (२) यव थापन सिमती सभेसाठी आठ सद यांची गणपुत असावी
अशी तरतुद महारा शासन यां चेकडील, िद.२८/०७/२०१६, रोजीचे अिधसुचनेनु सार, अ य , उपा य व १०
सद यांची यव थापन सिमती अि त वात आलेली आहे, काही अप रहाय कारणा तव सभेसाठी सव सद यांना
उपि थत रहाणे श य होत नाही व यामुळे सभेची गणपुत पुण होत नाही , याक रता अिधिनयम-२००४, म ये
दु ती करणे आव यक आहे.
तसेच, ी साईबाबा सं थान िव 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, असा िनणय झालेला
आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड ,. अिधिनयम-२००४, लागू झा यापासून , सदर
अिधिनयमात, मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार शासनास आ थापना िवभागामाफत वेळोवेळी
ताव सादर कर यात आलेले आहेत, तपशील खालील माणे :अ.
.

मा. य. स.िद. व
िनणय .

१.

२९/१/२००५
८ –अ

२.

२९/१/२००५
८ –ब

३.

२९/१/२००५
८–क

अिधिनयम -२००४ मधील तरतू द
कलम ३(१) िनयत िदवशी, मुबं ई सावजिनक िव व त यव था
अिधिनयम, १९५० अ वये, िशड , िज हा अहमदनगर, येथील, ी
साईबाबा िशड सं थान, या नावे न दणी झाले या सावजिनक
िव व त यव थे ऐवजी (यात यापु ढे िजचा िनदश पु व ची िव व त
यव था असा कर यात आला आहे.) ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, (िशड ) या नावाची िव व त यव था ही, या
अिधिनयमा वये पु नगठीत कर यता आ याचे मान यात येईल.
कलम ७ सद याचा पदावधी – (१) सद यांची नेमणू क ही तीन
वषा या कालावधीसाठी असेल, परं त,ू अशा मावळ या सद याचा
पदावधी हा, नवीन सिमती थापन करणारी अिधसु चना राजप ात
काशीत झा या या िदनांका पय त वाढवला गे याचे व या
िदनां कास समा त होत अस याचे मान यात येईल.
कलम ११ सिमती या सभा आिण कायप दतीचे िनयम.(१) सिमती
आपले कामकाज चालव या साठी, वेळोवेळी, ती ठरवील अशा
कालां तराने अशा वेळी सभा भरवील, तथापी, दोन सभां म ये तीस
िदवसां पे ा अिधक काळ जाणार नाही.
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

दु त करावयाची तरतु द

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड , या नाव ऐवजी, ी साईबाबा
सं थान, िशड , अशी दु ती हावी.

सिमती सद यांची नेमणू क स या तीन
वषासाठी आहे. याऐवजी ती पाच
वषासाठी असावी.

दोन सभां म ये स या तीस िदवसां चे अं तर
आहे, याऐवजी ते ६० िदवसां चे असावे.
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४.

२९/१/२००५
८–ड

५.

२९/१/२००५
८–इ

६.

२९/१/२००५
८–ई

७.

२९/१/२००५
८–उ

कलम -१३ सिमतीचा कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी (४)
सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा कारभार काय मतेने
चालिव यासाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व कामे पार
पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-याची (कायकारी
.२०००/- पे ा अिधक मानधनावर
अिधका-या यित र त) व कमचा-यां ची नेमणू क करता येईल, परं त,ू
ता पुर या नेमणु का करता येणार नाहीत, ही
या अिधका-याला िकं वा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयां हन
मयादा .१०,०००/- इतक असावी.
अिधक वेतन दे यात येत असेल िकं वा ावयाचे असेल, अशी
कोण याही अिधका-याची िकं वा कमचा-याची नेमणू क, सिमतीकडू न
असे पद शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबं धानु सार मं जू र
कर यात येई पय त के ली जाणार नाही.
सं थानचे दैनं िदन वैिव यपू ण कामकाज
िवचारात घेता, बां धकामासाठी िकं वा इतर
कलम-१४ सिमती या अिधका-यां चे अिधकार व कत ये (ख) माला या/ सािह या या खरे दीसाठी
िनिवदां ऐवजी दरप के मागवून पये एक
बां धकामासाठी िकं वा माला या पु रवठ् यासाठी िनिवदा मागव याचे
लाखापय त ( पये पं चवीस हजाराऐवजी)
आिण जे हा अशा िनिवदेची र कम अथवा मु य पं चवीस हजार
खरे दी कर याचे अथवा कामासाठी
पयां हन अिधक नसेल ते हा या िनिवदा वीकार याचे.
शासक य मा यता दे याचे अिधकार मा.
अ य व मा. कायकारी अिधकारी यां ना
दे यात यावेत.
(२) (च) देणगी पाने िमळणा-या र कमा
अथवा सिमतीने अथवा सिमती सद याने
अथवा िव व त यव थे या कोण याही
अिधका-याने वसू ल के ले या र कमा
यव थापनाने ािधकृ त के ले या
कलम -२० िव व त यव था िनधी (२) (च) िव व त यव थे क रता कायालयात भरणेत येतील. सिमतीस
िकं वा िव व त यव थे या वतीने, सिमतीला िकं वा कोण याही अथवा सिमती सद यास अथवा अिधकासद याला िमळाले या, िकं वा सिमतीने िकं वा सद याने वसु ल यास वैयि क र या र कमा जमा
के ले या कोण याही रकमा.
कर याचा अिधकार रहाणार नाही. या
(४) सिमतीने ािधकृ त के ले या सद याकडू न िकं वा अिधका- र कमेची जमा पावती
रतसर
यां कडू न, िव व त यव था िनधीचा यवहार, िविहत कर यात येईल यव थापनाने िधकृ त के ले या
अशा रीतीने व अशा शत स अधीन राहन कर यात येईल.
कायालयां कडू न वरीत िदली जाईल.
(४) िव व त यव थेचा सव आिथक
यवहारां साठी
मा.
कायकारी अिधकारी यां ना अिधकार
असावेत. सदर अिधकार काय ात
समािव ट असावेत.
कलम -२१ िव व त यव था िनधीचा िविनयोग (२) पोट-कलम (१)
म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पु रेशा तरतु दी के यानं तर
िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या तीस ट ् यांपे ा
अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीकडू न पु ढील सव िकं वा कोण याही वैय तीक व पा या श ि येसाठी, मा
योजनासाठी वापर यात व खच कर यात येईल;
थेट िनवडक णालयां या नावे चेक दारे
(एक) रा य शासना या पू व मं जु रीने, कोणतीही शै णीक सं था, अथ सहा य पाठिव याची सु असलेली
ि डा अकादमी िकं वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय, योजना पु ढेही अं मलात राह यासाठी या
दवाखाना, िनरि त अथवा शारी रकद् ट् या िवकलां ग य त साठी योजनेची
समावेशक
तरतू द
सु धारगृह िकं वा इतर धमादाय िकं वा धािमक सं था िकं वा कला व अिधिनयमाम ये होणे आव यक आहे.
सािह य या े ाशी सं बं िधत असलेली कोणतीही अ य िबगर तसेच िवशेष सवसाधारण व पा या
वािणि यक सां कृ ितक सं घटना अथवा सोसायटी यां ची न दणीकृ त वै िकय मदती, शै िणक, अथसहा य,
िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सं था यां याकडू न थापना क न सावजिनक व धािमक उ सव आिदसाठी
घे यासाठी आिण यांची देखभाल कर यासाठी, िकं वा
येक करणाम ये िन चीत मयादेपय त
(दोन) थािनक नागरी सेवा व सु िवधा यां याम ये सु धारणा व वाढ (उदा. पये प नास हजार मा ) अनु दान
हो यासाठी व प रणामी सं थान या सोय म ये वाढ हो यासाठी िशड दे यासाठी थायी व पाची मागदशक
नगर पं चायतीला सहा य करणे, परं त,ू रा य शासन, या पोट- त वे असावीत व यांनु सार उिचत आिथक
कलमा या योजनाथ, मुं बई उ च यायालया या पु वमा यतेने िनयु त अनु दाने दे याचे थायी अिधकार
के ले या, मुबं ई उ च यायालया या िनवृ त यायािधशा या
यव थापन सिमतीस असावेत.
अ य तेखाली, तीन सद य, आिण सिमती या सद यांनी
यां यामधून िनवडू न िदलेले इतर दोन सद य यां ची िमळू न बनलेली
एक छाननी सिमती करील, आिण ितचा कालावधी सिमती या
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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कालावधीबरोबरच सं पेल.
परं त,ु आणखी असे क , छाननी सिमती सभां चे आयोजन कर यास
आिण कामकाज पाह यासाठी, तसेच, या अिधिनयमाखालील
आपली काय पार पाड यासाठी िविनयम तयार करील आिण सं थान
िव व त यव थेकडू न
िव तीय सहा य िमळव यासाठी, या
अिधिनयमाखाली, िविवध न दणीकृ त सावजिनक धमादाय
िव व त यव थांकडू न सिमतीला ा त झाले या अजाची िशफारस
कर यासाठी मानके िनधा रत कर या या टीने, मुं बई उ च
यायालयाने, के वल आर. सेमलानी यां या करणामधील रट िवनं ती
अज . २००३ चा २७६४ याम ये िदलेले िनदेश आिण मागदशक
त वे यां ना अनु प अशी मागदशक त वे तयार क न ती काशीत
करील.
तुत
यव थापन
िनधी या
िविनयोगिवषयक बाब वर मागील तीन
वषात झाले या खचाचा गोषवारा पु ढील
माणे आहे.
सन २००१-२००२
ढोबळ उ प न
. ६१,३६,५१,७२३/िविहत बाब वरील खच
. ११,८४,५४,२२३/माण – १९.३० ट के

८.

९.

२९/१/२००५
८–ऊ

२९/१/२००५
८–ए

कलम - २२ यव थापन िनधी व याचा िविनयोग (२) यव थापन
िनधीत िश लक र कम उपल ध अस यास, ती िवचारात घेऊन,
िव व त यव थे या लगतपु व वषातील अं दाजे थूल वािषक
उ प ना या दहा ट ्यांपे ा अिधक नसेल इतक सिमतीकडू न
िन चीत कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासना या मा यतेने,
दरवष या िनधीम ये जमा कर यात येईल. रा य शासनास, आव यक
वाटेल तर, कोण याही वषात िव व त यव था िनधीतू न कोण याही
अित र त रकमा या िनधीत जमा कर याब ल कोण याही वेळी िनदेश
देता येईल.

कलम - २९ सिमतीचा वाष क अहवाल (१) सिमती िदनां क ३१ माच
रोजी समा त होणा-या येक िव तीय वषासाठी, लेखाप र का या
अहवालासह, वािषक अहवाल तयार करील, याम ये
िव व त यव थेची िव तीय ि थती, ित या जमेचे व खचाचे तपशील,
छाननी सिमतीचा अहवाल, िव व त यव थेकडू न यांना िव तीय
सहा य दे यात आले अशा, देण या ि वकारणा-या सं थांची
तपशीलवार यादी (सं पु ण प तयासह) उ श
े ाशी सं बं िधत मािहती, अशा
िव तीय सहा याची र कम, दशिवलेली असेल, आिण या
अहवालाची त, या वषा या ३० जू न या नं तर नसेल अशा वेळी,
रा य शासनास आिण धमादाय आयु तास सादर करील.
(२) पोट कलम (१) खाली ा त झालेली अहवालाची त, रा य
शासन, ती ा त झा यानं तर श य ितत या लवकर, रा य
िवधानमं डळासमोर ठे वील आिण याची त िकं वा यामधील
कोणतेही उतारे, यांची मागणी करणा-या कोण याही य तीला,
सिमती िनध रत करील अशी वाजवी फ िकं वा आकार दान
के यावर, िव व त यव थेकडू न िदले जातील.
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

सन २००२-२००३
ढोबळ उ प न
. ६१,३५,६५,४२३/िविहत बाब वरील खच
. १२,१९,७१,७५०/माण – १९.८८ ट के
सन २००३-२००४
ढोबळ उ प न
. ६८,७७,५८,७४१/िविहत बाब वरील खच
. १३,२८,५७,०८६/माण – १९.३२ ट के
उपरो त तपशील िवचारात घेता
यव थापन िनधीचे माण मागील
वषा या ढोबळ उ प ना या १० ट के
असावे अशी तरतु द आहे, यात बदल
क न, हे माण २५ ट के कर यात यावा.

या तरतु दीनु सार, सं थानचा लेखाप र ण
अहवाल (वािषक अहवालासह) रा य
शासनास व मा. धमादाय आयु ताकडे,
िदनां क ३० जू नपू व सादर करावा असे
िनदशीत कर यात आले आहे, हा
कालावधी अ यंत अपु रा अस याने, ही
कालमयादा पू व माणेच िदनां क ३०
स टबरपय त वाढिवणे आव यक आहे.
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१०.

११.

१२.

२८/०८/२०१४
६९३

कलम-१३ (४) सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिव यासाठी आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये
व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-याची
(कायकारी अिधका-या यित र त) व कमचा-यां ची नेमणू क करता
येईल. परं त,ू या अिधका-याला िकं वा कमचा-याला दरमहा दोन हजार
पयां हन अिधक वेतन दे यात येत असेल िकं वा ावयाचे असेल,
अशी कोण याही अिधका-याची िकं वा कमचा-याची नेमणू क,
सिमतीकडू न असे पद शासनाने मा य के ले या कमचारी
आकृ तीबं धानु सार मं जू र कर यात येईपय त के ली जाणार नाही.

२८/०८/२०१४
६९३

सिमती या अिधका-यां चे अिधकार व कत ये १४ (२) (ख)
बां धकामासाठी िकं वा माला या पु रवठ् यासाठी िनिवदा मागव याचे
आिण जे हा अशा िनिवदेची र कम अथवा मु य २५,०००/पयां हन अिधक नसेल ते हा या िनिवदा वीकार याचे.

२८/०८/२०१४
६९३

१७ (४) िव व त यव थेम ये िनिहत के लेली, प नास हजार पयां पे ा
अिधक िकं मतीचे कोणतेही जडजवाहीर, दािगने व इतर मौ यवान
जं गम मालम ता, रा य शासना या लेखी पूव मंजरू ीने असेल या
खेरीज सिमतीकडू न िवक यात येणार नाही, तारण हणू न ठे व यात
येणार नाही. िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही.

(४) सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा
कारभार काय मतेने चालिव यासाठी
आिण या अिधिनयमा वये ितची कत ये व
कामे पार पाड यासाठी आव यक
वाटतील अशा अिधका-याची व कमचायां ची कं ाटी प दतीने नेमणू क करता
येईल. परं त,ू सिमतीस जे हा रा य
शासनाने
मंजरू
के ले या
आकृ तीबं धा यित र त या अिधकायाला िकं वा कमचा-यां ला दरमहा प नास
हजार पयापे ा अिधक वेतन देय असेल
अशा कोण याही अिधका-याची िकं वा
कमचा-यां ची नेमणू क शासनाचे पू व
परवानगीने करील.
सिमती या अिधका-यां चे अिधकार व
कत ये १४(२) (ख) बां धकामासाठी
िकं वा माला या पु रवठ् यासाठी िनिवदा
मागव याचे आिण जे हा अशा िनिवदेची
र कम अथवा मु य . दहा लाख पे ा
अिधक नसेल ते हा या िनिवदा
वीकार याचे.
(४) िव व त यव थेम ये िनिहत के लेली,
पाच लाख पयां पे ा अिधक िकं मतीचे
कोणतेही जडजवाहीर, दािगणे व इतर
मौ यवान जं गम मालम ता, रा य
शासना या लेखी पूव मंजरू ीने असेल या
खेरीज सिमतीकडू न िवक यात येणार
नाही, तारण हणू न ठे व यात येणार नाही
िकं वा अ यथा अ य सं मीत कर यात
येणार नाही.

उपरो त माणे, सन-२००५, ते २०१४, या कालावधीत, उपरो त नमुद के लेले िनयम, िविनयम व
सं थानचे दैनं िदन कामकाज सुरळीत पार पाड यासाठी आव यक असले या िविनयमां म ये दु ती / बदल क न
घेणे गरजेचे अस याने, त कालीन, मा. यव थापन सिमती व मा. ि सद य सिमतीने िनयम, िविनयमात दु ती
करणेबाबत वेळोवेळी िनणय घेतले होते व यानु सार, शासनास ताव सादर कर यात आले होते, तथापी, यास
शासन मा यता िमळालेली नाही.
तथापी, मा. यव थापन सिमती चे, िद.१८/७/२००५, रोजीचे, सभेतील िनणय .३६९ नु सार, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव थेचे, अिधिनयम, िनयम, िविनयम या संबं धात तरतूदी सुचिवणे व तदनु सार ा प
मसुदा तयार करणेचे कामी, मा. ी सुधाकर जोशी, आय.ए.एस. (िनवृ त), पुणे, यांची क स टंट हणून िनयु ती
कर यात आली होती, यांनी तयार के लेले िनयम, िविनयम शासनास सादर कर यात आले होते, यावर, शासनाने
िद.३/१२/२००८, व िद.१४/२/२०११, रोजीचे िनणयाने िनयम, िविनयम अं ितम कर यासाठी ६ सद यांची सिमती
गठीत के ली होती, यानं तर, शासनाने, िद.२८/१०/२०१३, रोजीचे प ाने खालील िविनयम व िनयमास काही
सुधारणां सह शासन मा यता दे यात आली आहे.
1)
Regulations for Meeting of the Committee.
2)
Regulation of Sub-Committee.
3)
Advisory Council Regulations.
4)
Regulation for Scrutiny Committee.
5)
Bhakta Mandal Regulations.
6)
Service Regulations -2013.
i)
General Conditions of Service Regulations,
ii)
Conduct Regulations.
iii)
Leave Regulations.
iv)
Joining Time & Payment during Suspension, Dismissal & Removal
Regulations.
v)
Pay and Allowances Regulations.
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

105

उपरो त तावात नमुद कर यात आलेले, परं त,ू अिधिनयमात बदल/ दु ती न झालेले िनयम,
िविनयम व दैनं िदन कामकाजात अडचण येत असलेले िनयम, िविनयमात आव यक ती दु ती करणेकामी त
स लागार/ त सिमतीची नेमणूक क न, यांनी तयार के लेला सुधारीत अहवाल शासन मा यतेसाठी सादर करता
येईल, याबाबत, त स लागार/ त सिमतीची नेमणूक करणे , तसेच, यांना ावयाचे मानधन ठरिवणेबाबत
िनणयाथ सादर.
िनणय .१५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम- २००४ व
महारा शासनाने िद.२४.०१.२०१३ पासु न लागु के लेले िविनयमां म ये आव यक दु या/ बदल
करणेसाठी िवधी व याय िवभागाम ये उपसिचव दजा या पदाव न सेवािनवृ झाले या
अिधका याची त हणू न नेमणू क करणेत यावी. तसेच सदरह बदल/ दु या कोण या कारणां साठी
करावयाचे आहेत याचा तावाम ये उ लेख करणेत येऊन, सदरह ताव फेरसादर करणेत यावा,
अस ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ी साई सादालया या शेजारील काय मासाठीचा हॉल ॲकॉ टीक करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम -२१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “ मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम ताची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावनाः- िद.२४ नो हबर २०१६ रोजी मा. अ य महोदय यां नी सं थान या िविवध िवभागां नी
करावया या कामकाजाबाबत मा. कायकारी अिधकारी, उप कायकारी अिधकारी यां ना मुं बई येथील बैठक त ी
साई सादालया या VVIP डायिनं ग हॉल शेजारील काय मासाठीचा हॉल अॅकॉि टक करणेकामी सुचना के ली
आहे. यापुव मािहती तं ान िवभागाशेजारील हॉलम ये िविवध काय म, िश ण तसेच मा. मं ी महोरदयां या
सभा होत असत. आता सादालय VVIP डायिनं ग हॉल शेजारील हॉलचा वापर काय मां साठी सु करणेत
आला अस याबाबत वनी ेपन िवभाग मुख , यां नी िद.०७/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये इकडील
िवभागास कळिवले आहे. ी साई सादालया या VVIP डायिनं ग हॉल शेजारील काय मा या हॉलला डोम
अस याने ि पकरचा आवाज घुमतो यामु ळे हा हॉल अॅकॉि टक करणेकामी थमतः हॉलचे अ यावतीकरण /
नुतनीकरण या टीने होणे अ यंत आव यक असलेबाबत इकडील िवभागास कळिवले आहे.
तावः- वनी ेपन िवभागाने कळिव या माणे ी साई सादालया या VVIP डायिनं ग हॉल
शेजारील काय माचा हॉलला Acoustic करणेकामी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
Sr.No.
Descrition
Qty./ Unit Rate
Amount
01
Ceiling using plywood frame,
360 sqm.
3500/- 12,60,000/50mm Synthetic wool & Techno
acoustic panels.
02
Wall panelling using Ecophon,
150 sqm.
3200/- 4,80,000/20mm fabric wrapped panels.
Total Amount - 17,40,000/ी साई सादालया या VVIP डायिनं ग हॉल शेजारील काय मा या हॉलला Acoustic करणेकामी
वरील माणे र कम .१७,४०,०००/- मा चा खच अपे ीत आहे. तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे खचास व
याकामी स लागाराची नेमणूक करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .१६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालया या VVIP डायिनं ग हॉल शेजारील काय मा या
हॉलम ये ित वनी जा त येतो, याकरीता सदरह हॉलला Acoustic करणे व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
सन २०१६-१७ करीता गावरान तू प खरे दी करणे व जानेवारी ते माच २०१७ कालावधीसाठी तू प घेणे.
तावसन २०१६-१७ चे गावरान तुप खरे दीकामी माच-२०१७ पयत पुरवठा आदेश इकडील जा. .एसएसएसटी/वशीखरे दी/१८६७/२०१६ िदनां क १६.०७.२०१६ अ वये मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल.,फलटण यां ना
दे यात आला होता व तसा करारनामाही िद.१७/८/२०१६ रोजी कर यात आलेला होता. तसेच सदर कं पनीची
शासन खरे दी िनयमावलीनुसार एकू ण पुरवठा आदेशा या ३ ट के र कम .९६,११,१००/- सं थानकडे सुर ा
अनामत हणून जमा के लेली आहे.
सन २०१६-१७ चे गावरान तूप खरे दीचा ताव िद.१०/०६/२०१६ रोजी Circulatery Agenda
दारे सादर के ला असता यावर खालील माणे िनणय झालेला होता.
“सदर तावाचे अनुषं गाने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण कं पनीसंदभात
वेबसाईटव न मािहती काढली असता, असे िदसून आले क , सदरील कं पनी ही ाय हेट िलिमटेड कं पनी
नामां िकत आहे. सं थानला अशीही मािहती िमळाली क , सदर गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण ही
स या ी ित मला ित पती देव थान, ित पती या सं थानला गाईचे गावरान तूपाचा पुरवठा करीत आहे व यां ची
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पुरवठा सेवा यवि थत आहे. या सव गो ट चा िवचार करता व लाडू साद िनिमती िवभागाचे काम िवना
अडथळा सुरळीत चाल यासाठी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण कं पनीला १
मिह यासाठी ायोिगक त वावर गावरान तूप खरे दीकामी पुरवठा आदेश देणे उिचत होईल , असे सिमतीला वाटते.
सबब सं बिं धत खरे दी िवभागाने अं दाजे १ मिह याकरीता आव यक असणारे सुमारे १००० ि वं टल गाईचे गावरान
तूपाचा पुरवठा आदेश ती ि वं टल .३५,४००/- दराने मे.गोिवंद िम क अॅ ड िम क ॉड टस ाय हेट
िलिमटेड, फलटण यां ना दयावा असे सिमतीने एकमताने ठरिवले. यास सवानुमते मा यता दे यात आली”.
मा.उप सिमतीने िद.२७/०५/२०१६ रोजीचे सभेम ये के लेली िशफारस िदनांक १४.०६.२०१६ चे सभेत
िनणय .३२३ (८) नु सार कायम होताना खालील माणे िनणय झालेला होता.
िनणय .३२३ (८) – यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ करीता सं थानसाठी गायीचे
गावरान तुप खरे दी करणेकामी उपरो त तुलना मक त यामधीन मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल.,
फलटण यां चे ती ि वं टल .३५,४००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच उपरो त तावाम ये नमूद के ले माणे मे .अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यां चा पुढील ३ वषासाठी
का या यादीत समावेश कर यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
तथािप िद.१४/७/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .४३० खालील माणे झालेला आहे.
िनणय ं .४३० – “यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमूद के ले माणे , मे.गोिवं द िम क अॅ ड
िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चे गावरान तूपाचा तपासणी अहवाल तसेच य तूप वापरणारे लाडू
कं ाटदार यां चेकडील आचा-यां चा अिभ ाय या बाब चा िवचार करता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट
ा.िल., फलटण यां चेकडू न तीन मिहने कालावधीसाठी आव यक असणारे गावरान तूप ती ि वं टल
.३५,४००/- मा या दराने खरे दी कर यात यावे, असे ठरले”.
सदर मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाबाबत मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चेशी सम चचा के ली
असता, सन २०१६-१७ चे गाईचे गावरान तूप खरे दीबाबतचे करणाची सं पणू व तुि थती नवीन मा. यव थापन
सिमतीसमोर सादर कर याचे िनदश िदले होते. यास अनु स न गावरान तूप खरे दी सन २०१६-१७ चे
व तुि थतीबाबत सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.९/१०/२०१६ चे सभेसमोर सादर कर यात आला
होता. यावर खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िनणय ं .७२७- ‘उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गावरान तूपा या
खरे दीसाठी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यांचे मंजरू दर हे स या चे बाजारभावा या
दरापे ा जा त आहेत, याकरीता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां ना उव रत गावरान
तूपाचा पुरवठा आदेश देणपे वू दर कमी करणेबाबत यां चेबरोबर चचा करणेत यावी तसेच याकामी मा.
यव थापन सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे.’
सदर िनणयास अनुस न, इकडील जा.नं.एसएसएसटी/खरे दी/४१४९/२०१६ िद.८/११/२०१६ अ वये
मा. ी. ताप भोसलेसाहेब, सद य यां ना लेखी प दे यात येऊन मागदशन िमळणेची िवनं ती कर यात आली
होती. या अनुषं गाने मा. ी. ताप भोसलेसाहेब, यां चेशी िदनां क २०.१२.२०१६ रोजी संपक के ला असता,
संबं िधत पुरवठाधारकाशी संपक साधून गावरान तुपाचा भाव कमी करणेबाबत शासन त रावर चचा करणेबाबत
सुचना के या आहेत.
सं थानने सन २०१६/१७ क रता गावरान तूप खरे दीकामी ई-िनिवदा िस द के ली होती. यातील अट
ं . १ खालील माणे होती.
पुरवठा करावयाचे गावरान तूपाचा अं दाजे तपिशल सोबतचे प र िश टात (BOQ म ये) िदलेला आहे.
यात दर नमुद क न िनिवदा ऑनलाईन भरावयाची आहे . दरा या बाबतीत वाटाघाटी के या जाणार नाहीत,
िनिवदेम ये नमुद के ले या अं ितम दरािशवाय िनिवदाधारकास ी साईबाबां ची सेवा हणून काही सवलत/सुट
दे याची इ छा अस यास याने या रकमेपे ा िकती ट के सुट देऊ ती र कम ऑनलाईन िनिवदा भरतानाच कमी
क न भरावी.
सदर अटी-शत स अनुस न यां चेशी दराबाबत पू व चचा के लेली न हती.
शासना या खरे दी िनयमावलीमधील ४.४.४.१ नु सार - L1 दर असना-या िनिवदाधारकाशी व तुची/सािह याची
िकं मत असमथिनय असेल, बाजारातील भावापे ा जा त असेल व िनिवदाकाराने संघ थापन के ला अस याचा
संशय असेल तर अशा प रि थतीत वाटाघाटी करता येतात. मा कोण याही प रि थतीत िनिवदां ना यां या वैधता
कालावधीम येच अं तीम व प दे यात येईल याची काळजी घे यात यावी, अशी तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे दर कमी करणेबाबतचे िनणयास अनु स न व खरे दी िवभागाकडील याबाबतचे
तावावरील आदेशास अनु स न मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां ना नं.एसएसएसटी/
वशी-खरे दी/ ५२८३/ २०१७ िद. १२/०१/२०१७ अ वये गाईचे गावरान तूपाचे दर कमी करणेबाबत प दे यात
आले होते.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां नी िदनां क ०६.०१.२०१७ चे प ाने ती
िकलो .२५/- हणजेच .३५,४००/- ती ि वं टल दराऐवजी .३७,९००/- ती ि वं टल दराने सं थानने गावरान
तुप खरे दी करणेची िवनं ती के लेली आहे.
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तसेच सं थानने दर कमी करणेसाठी िदलेले प ाला यांनी यांचे िदनां क १८/१/२०१७ चे प ाने
खालील माणे लेखी उ तर कळिवले आहे.
“ उपरो त िवषयानु सार आपले प िद.१२ जानेवारी २०१७ िमळाले. याव न बाजारामधील तूपाचे दर
कमी झा याचे कळाले. परं तु आम या भागात दूधाचे दर जा त असून तूपाचे दर वाढलेले आहेत. जर आपणास
कमी दराम ये बाजारात गाईचे तूप िमळत अस यास आपण ते सदरचे पुरवठादाराकडू न खरे दी क शकता.
याब ल आमची कोणतीही हरकत नाही. “
स या सं थानकडे २४८ ि वं टल गावरान तुप िश लक आहे. तसेच मागील मिहनयातील १०० ि वं टल
तूप मे .गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां चेकडू न येणे बाक आहे. सदर तुप हे अं दाजे ८१० िदवस पुरेल . यामुळे सं था नला तूपाची व रत गरज आहे. माहे जानेवारी २०१७ म ये सं थानकडू न तूप
खरे दीचे चलन काढ यात आलेले नाही.
वरील व तुि थती िवचारात घेता, मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण हे
सं थानकरीता गाईचे गावरान तूपाचे दर कमी करणेस तयार नाहीत असे िदसते . तसेच यांनी .२५/तीिकलो माणे भाववाढ िमळणेचीही मागणी के लेली आहे. सं थानने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल.,
फलटण यां चेशी के लेले करारना यात मं जरू दरापे ा भाववाढ दे याची तरतूद नाही.
तरी सन २०१६-१७ या िनिवदा कालावधीतील माहे जानेवारी ते माच २०१७ या कालावधीत
सं थानला आव यक असलेले गाईचे गावरान तूप मे .गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण
यां चेकडू न तीि वं टल दराने यावे अगर कसे? याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .१७
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ या िनिवदा कालावधीतील माहे जानेवारी ते माच २०१७
या कालावधीत सं थानला आव यक असलेले गाईचे गावरान तू प मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क
ॉड टस ा.िल., फलटण यां चेकडू न तीि वं टलमं जु र दराने खरे दी करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
सन २०१६-१७ करीता िब क टे खरे दी करणे व जानेवारी ते माच २०१७ कालावधीमधील िब क टां या
उपल धते बाबत.
तावसन २०१६-१७ चे िकराणामाल खरे दीम ये ५ कारची िब क टे खरे दीचा समावेश होता. िद.२१/४/२०१६ ते
िद.१२/५/२०१६ पयत ई-िनिवदा थम एकि त र या मागिव यात आ या हो या. याम ये िब क टासाठी एकच
िनिवदाधारक मे. अ वाल एज सीज, राहाता यां नी भाग घेतला होता. तथािप यांनी कागदप ाची पुतता न
के लेमळु े यां ची िनिवदा अपा ठरली होती.
यामुळे एकि त िकराणा माल िनिवदेतील चहा पावडर, कॉफ व िब क टां साठी दुस-यां दा ई-िनिवदा
िद.२३.०६.२०१६ ते ०५.०७.२०१६ या कालावधीत मागिव यात आ या हो या. तथािप िब क टे खरे दीकामी
तीन िनिवदा ा त न झालेमु ळे खरे दी िवभागाकडू न िद.०५.०७.२०१६ ते १२.०७.२०१६ पयत पिह यांदा
मुदतवाढ दे यात आली होती. तथािप थम मुदतवाढ देऊनही दोनच िनिवदा ा त झालेमळु े खरे दी िनयमावलीस
अनुस न पु हा एक आठवडयाची हणजे िद.१९.०७.२०१६ पयत दुस-यां दा मुदतवाढ दे यात आली होती.
तथािप दोन वेळेस िनिवदा व २ वेळेस मुदतवाढ देऊनही याकामी दोनच िनिवदा ा त झा या हो या. यामुळे
िब क टाची गरज ल ात घेऊन सदर ा त दोन िनिवदां चे तां ि क बीड िद.२५.०७.२०१६ रोजी उघड यात आले
होते. याम ये मे.इंिडया से स काप रे शन, पुणे व अ वाल एज सीज, राहाता यां या दो ही िनिवदा पा ठर या
हो या.
सदर पा िनिवदां चे कमिशयल बीड उघडणेकामी मा.उपसिमतीचे िद.२२/८/२०१६ चे सभेत ताव
सादर कर यात आला होता. मा.उपसिमती या िद.२२/८/२०१६ रोजी झालेले सभेत, ‘दोनच िनिवदा अस याने व
पतं जलीिनिमत िब क टेही बाजारम ये कमी भावात िमळत अस यामुळे , यांनाही ई-िनिवदा ि येम ये भाग
घेणबे ाबत कळिवणेत यावे, अशी उपसिमतीने िशफारस के ली होती. तसेच सदर िनणय मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१९/९/२०१६ चे सभेत िनणय ं .५३८ (७) मा य कर यात आला होता.
िनणय मां क- ५३८(७) यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता आव यक
असलेली िबि कटे खरे दीकामी दोनच िनिवदा पा अस यामुळे सदरह िनिवदा ि या र कर यात येऊन,
याकामी न याने ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी. तसेच पतं जलीिनिमत िबि कटेही बाजारम ये कमी भावात
िमळत आहेत, यांनाही ई-िनिवदा ि येम ये भाग घेणबे ाबत कळिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे सदर िनणयास अनुस न मे .पं तजली िब क ट, ि यागो ड, पाल व ि टािनया
या कं प यांना तसेच ए रया से स मॅनेजर, पतं जली, नािशक यां नाही सं थानचे िब क टाची िनिवदा भरणेकामी मेल
कर यात आले होते. तसेच मे.पतं जली आयुवद िल., ह र ार यां ना जा. .एसएसएसटी-वशी-खरे दी-३०६९२०१६ िद.१४/९/२०१६ अ वये प दे यात आले होते.
तथािप सं थान या िनिवदेसाठी वरील कु ठ याही कं प यांचा ितसाद िमळालेला न हता. दर यानचे
कालावधीत िद.२६.०९.२०१६ ते १५.१०.२०१६ या कालावधीत आव यक असणारे िब क ट खरे दीसाठी,
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खरे दी िनयमावलीनु सार कं पनी/ ॅ डचा उ लेख न करता ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा नो हबर २०१६ ते माच २०१७
या कालावधीकरीता मागिव यात आ या हो या. तथािप मुदतीनं तर फ त दोनच िनिवदा ा त झा या हो या.
यामुळे खरे दी िनयमावलीनु सार िद.२२.१०.२०१६ पयत थम मुदतवाढ दे यात आली होती. तरीही दोनच
िनिवदा ा त झा यामुळे मा. यव थापन सिमतीचे िद.७/८/२०१६ चे सभेतील िनणय मांक ५०९ अ वये पु हा
एक आठवडयां ची हणजेच िद.२९.१०.२०१६ पयत मुदतवाढ दे यात आली होती.
याम ये नो हबर २०१६ ते माच २०१७ या कालावधीकरीता मागिव यात आले या ई-िनिवदे या
मुदतीनं तर याकामी ३ िनिवदा ा त झालेमु ळे याकामी या तां ि क िनिवदा मा.खरे दी सिमतीचे िद.१०.११.२०१६
चे सभेत उघड यात आ या हो या. याम ये खालील तीन िनिवदाधारक पा ठरले होते.
१.
मे.अ वाल एज सीज, साकु री
२.
मे.इंिडया से स काप रे शन, पुणे
३.
मे.रिवराज िबजनेस, साकु री
वरील तीनही िनिवदा पा ठर यामुळे िब क टे खरे दीकामीचे कमिशयल बीड मा.उपसिमतीचे सभेत
उघडणेकामी िद.२२.११.२०१६ रोजी सभा कामकाज िवभागाकडे ताव दे यात आला होता.
सदर िब क ट खरे दीचे कमिशयल बीड उघडणेकामीचा ताव मा.उपसिमतीचे िद.२८.१२.२०१६ चे
सभेत सादर कर यात आला होता. यावेळी “यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , स या दशन रां गेतील
साईभ तांना मोफत चहा, िबि कट पुरिवणेत येत आहे . याकरीता कमी िबि कटे असलेले (२ िकं वा ४), िबि कट
पुडे खरे दी करणेत यावेत व िबि कट खरे दीकामी यो य दर िमळणेसाठी एकाच कं पनी या कमीत कमी ३
पुरवठाधारकां कडू न दर मागवावेत, तसेच कॅ टीन िवभागाकडे िबि कट टं चाई होऊ नये यामुळे ता काळ अ प
कालावधी या ई-िनिवदां ची मागणी करणेत याती, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे,” असे ठरले.
दर यानचे कालावधीत मागीलवष ही िब क टे खरे दीसाठी िनिवदेला ितसाद िमळालेला न हता.
यामुळे मागीलवष ३-४ वेळेस ई-िनिवदा ि या क न, अं ितम िनणय होऊन माहे माच-२०१६ मिह याकरीता
मे.अ वाल एज सीज, साकु री यां ना िब क टे पुरिवणेकामी पुरवठा आदेश दे या त आला होता. तसेच यामुळे
मे.अ वाल एज सीज, साकु री यां चेकडू न माहे जून, जु ल,ै ऑग ट, स टबर, ऑ टोबर, या कालावधीसाठी
िब क टे खरे दी कर यात आलेले होते. नो हबर-२०१७ करीताही .११,३५,०२०/- मा ची िब क टे खरे दी
कर यात आलेली होती.
नो हबरसाठी खरे दी के ले या िब क टां चा पुरेसा साठा अस यामुळे व नो हबर २०१६ ते माच २०१७
या कालावधीत पा ठरले या ३ ई-िनिवदां चे कमिशयल बीड उघडू न याबाबत अं ितम िनणय होणे अपेि त
अस यामुळे िडसबर २०१६ या मिह याकरीता िब क टे खरे दीचा ताव सादर के ला न हता.
स या िद.१७.०१.२०१७ अखेर खालील माणे िब क टाचा साठा सं थान भां डार िवभागाकडे आहे.
१.
पारले लहान - २१६० नग
२.
पारले मोठा - -३.
मोनॅको - २५२०० नग
४.
ॅ कजॅक - ४३७७६ नग
५.
पारले मारी - १६५६० नग
सदर साठयामधूनच साईभ तां ना मोफत िब क टे वाटपही चालू आहे. ही िब क टे साधारण
मिहनाअखेरपयत पुरतील असा अं दाज आहे.
कॅ टीन िवभागाने िद.०३.०१.२०१७ चे प ाने जानेवारी-२०१७ ते माच-२०१७ या ३ मिह यांकरीता
खालील माणे मागणी न दिवली आहे.
अ.नं.
तपिशल
मागणी
दर ती पु डा
र कम .
१
िबि कटे लुकोज लहान
१,०८,००० पुडे
३.७८
४,०८,२४०.००
२
िबि कटे लुकोज मोठा
१४,७०० पुडे
७.५६
१,११,१३२.००
३
िबि कटे नमक न लहान
४०,५०० पुडे
३.७०
१,४९,८५०.००
४
िबि कटे नॅ स लहान
७९,२०० पुडे
३.७०
२,९३,०४०.००
५
िबि कटे मारी लहान
३९,००० पुडे
३.७०
१,४४,३००.००
एकु ण र कम . ११,०६,५६२.००
वरील मागणी माणे िब क टे खरे दी करणेकामी अं दाजे १२ लाखापयत खच येईल.
माउपसिमतीचे िनणया माणे. कमी िबि कटे असलेले पुड् यां ची मािहती घेणे तसेच याकामी अ प
मुदतीची ई करणेिनिवदा िस द-, ३ िनिवदा ा त होणे, तां ि क िनिवदा उघडणे, यानं तर कमिशयल िनिवदा
उघडणे व अं ितम िनणय होणे या कायवाहीसाठीही वेळ लागेलिनिवदा -नचे कालावधीत सदर ईमुळे दर या या .
न क काऊं टरवर उपल धनम येटे वाटपाचे सेवेत तसेच कॅ टीना मोफत िब क ि या पू ण होईपयत साईभ तां
असटे उपल धसाठी िब क दे याणे गरजेचे आहे.
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तरी कॅ टीन िवभागाने जानेवारी ते माच २०१७ या कालावधीसाठी के लेले वरील मागणी माणे िब क टे
मे.अ वाल एज सीज, साकु री यां चेकडू न आव यकते माणे वरील नमूद ५ कारची िब क टे मागील िनिवदा
दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१८
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे कॅ टीन िवभागास जानेवारी, २०१७ ते माच,
२०१७ या कालावधीसाठी आव यक असलेली ५ कारची िब क टे मे.अ वाल एज सीज, साकु री
यां चेकडू न मागील मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सन २०१७-१८ करीता लाडू िनिमती, सादालय व मं िदर िवभागां साठी गाईचे गावरान तू प वािषक
खरे दी करणे.
तावसं थानचे लाडू िनिमती, सादालय व मं िदर िवभागासाठी सन २०१७-१८ क रता (माहे एि ल-२०१७ ते माच२०१८) खरे दी करावया या िकराणा माल व गावरान तूप खरे दीबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमती पु ढे
मा यतेसाठी सादर करावयाचा अस याने, संबं िधत िवभागां ना उपरो कालावधीत दैनं िदन वापरासाठी आव यक
गावरान तूप व याबाबतचे खचाची सिव तर मागणी सादर करणेबाबत इकडील जा. .१७१८/२०१६
िद.०२.०८.२०१६ रोजीचे प रप का वये कळिव यात आले होते.
यास अनु स न लाडू िनिमती, सादालय व मं िदर िवभागां नी यां चेकडील सन २०१७-१८ क रता
आव यक गावरान तुपाची मागणी कळिवलेली आहे. सदर मागणी एकि त व पूणािकत क न याचा त ा सोबत
जोडलेला आहे.
महारा शासनाने िद.३०.१०.२०१५ रोजीचे शासन िनणयाम ये खरे दी िनयमावली लागू के लेली आहे
तसेच याम ये िद. ०१/१२/२०१६ चे शासन िनणया माणे सुधारणा के लेली आहे . ती सं थानला लागू आहे .
यास अनुं स न गाईचे गावरान तूपाची वाष क खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करावी लागणार आहे. मागील वष
मा.उ च यायालयाचे ५ एि ल, २०१३ चे िनदशास अनुस न ई-िनिवदा प दतीनेच गाईचे गावरान तूप खरे दी
कर यात येत आहे.
मागील वष गाईचे गावरान तूप खरे दीकामी खालील माणे कायप ती अवलं ब यात आली होती.
१.
मा. यव थापन सिमतीची सदर तूप खरे दीस व खचास त वत: मा यता िमळालेनं तर (मा.उ च
यायालयाचे परवानगीनं तर) ई-िनिवदा प दतीने खरे दीसाठी जनसं पक कायालयामाफत महारा ,
गुजरात, तािमळनाडू, आं देश, म य देश, उ तर देश, िद ली या राज्यां तील मुख शहरात
हणजेच पुणे , नागपूर , मुं बई, को हापूर , सातारा, नािशक, अहमदनगर, अहमदाबाद, बडोदा, चे नई,
है ाबाद, बगलोर, इंदौर, लखनौ, िद ली या िठकाणी िस द होणारे वतमानप ात ई-िनिवदा िस दीची
जािहरात दे यात आली होती.
२.
िनयमानुसार िनिवदा कालावधी ठे वू न ई िनिवदा िस द करणे तसेच Turnover व इतर आव यक
कागदप े तां ीक िनिवदेम ये मागिवणे.
३.
ई-िनिवदा ि येची मुदत सं प यानं तर तूपाचे नमुने व तां ीक िलफाफा बोलािवणे.
४.
तां ि क िनिवदा खरे दी सिमती सभेत उघडणे, िनिवदां ची छाननी क न पा िनिवदाधारक ठरिवणे,
यावेळी संबं िधत िनिवदाधारकां ना उपि थत राहणेबाबत िनिवदा सूचनेम ये आवाहन करणे.
५.
पा िनिवदाधारकां चे ा त नमु ने शासक य/NABL लॅबम ये तपासणीसाठी पाठिवले होते.
६.
बं द पाक टातील ा त लॅब रपोट मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चेसमोर उघडले होते.
७.
या िनिवदाधारकां चा लॅब रपोट Food Safety Act नुसार यो य असेल यांचेच Commercial
Bid मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघडले होते व यावेळी संबं िधत िनिवदाधारकां ना बोलिवले होते.
८.
मा. यव थापन सिमतीचे अं ितम िनणयानं तर पुरवठा आदेश देणे.
गावरान तुपाचे स याचे खरे दीचे दर ती ि वं टल .३५,४००/- आहेत. तर Estimated Cost
काढ यासाठी २५ कं प यांना ई-मेल दारे दराबाबत िवचारणा कर यात आली होती. यातील खालील माणे ४
कं प यांनी ई-मेल दारे िदलेले ती ि वं टलचे दर यांचेसमोर नमुद के ले आहेत.
अ.नं.
कं पनीचे नां व
दर ती ि वं टल हॅटसह
A.
मे. भात डेअरी ा.िल., रां जणखोल ( भात)
- 47,700/B.
मे.इंदापुर डेअरी अॅ ड िम क ॉड ट् स िल., गोखळी (सोनाई)
- 39,220/C.
मे.इंडीया से स कॉप रे शन, पुणे (ि टािनया)
- 47,200/D.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण (गोिवं द) - 46,500/वरील ४ ही दरां ची सरासरी िवचारात घेता तुपाचा दर अं दाजे ती ि वं टल .४५,१५५/- येत आहे.
जळगाव िज हा दूध संघ , जळगाव यां चे िवकास ॅ ं ड तूपाचे दराबाबत दुर व नीव न मािहती घेतली असता यांनी
यांचा पुढील वषाचा तूपाचा दर अं दाजे ित िकलो .५००/- चे दर यान रािहल असे सां गीतले तर अमू ल तूप
यां चे ितिनधीशी सं पक साधला असता यांनी यांचे स याचे दर .४१५/- ती िकलो आहेत तथािप पुढील
वषाचे दराबाबत आताच काही सां गता येणार नाही असे सां गीतले आहे. थािनक बाजार पेठेत हणजे मे. के .एल.
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चुग , राहाता यां चेकडे तूपाचे दराबाबत चौकशी करता यांनी र कम .४६०/- ती िकलो असे दर दूर वनीव न
सां िगतले आहेत.
वरील सरासरी ती ि वं टल दर .४५,१५५/- x ११,२०० ि वं टल तुपाची वािषक मागणी िवचारात
घेता याकामी एकु ण अं दािजत खच र कम .५०,५७,३६,०००/- िनि त कर यात आली आहे.
तरी
(अ)
सादालय, लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी ११,२०० गाईचे गावरान तूप ई-िनिवदा प दतीने
वािषक खरे दीकामी व याकामी येणारे अं दाजे र कम .५०,५७,३६,०००/- (अ री पये प नास कोटी
स ताव न लाख छ तीस हजार) मा चे खचास मा यता िमळणेस,
(आ) गावरान तूप खरे दीकामी मागील वष माणे कायप ती वापरावयाची िकं वा कसे ? याबाबत िनणय
होणेस,
(इ)
वरील अ.नं.१ म ये तािवत के लेले िठकाणी िव तृत िस दीसाठी जनसंपक कायालयामाफत
जािहरात िस द करणेस व याकामी येणारे यो य या खचास मा यता िमळणेस,
वरील अ, आ व इ म ये नमूद के ले माणे कायवाहीस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत पुढील िनणयाथ सादर करणेस मा यता असावी.
िनणय .१९
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता लाडू िनिमती, सादालय व मं िदर िवभागां साठी
गाईचे गावरान तू प खरे दी करणेसाठी वािषक दर घे याऐवजी ई-िनिवदे ारे येक ३ मिह यां चे दर
घे यात येऊन, िन नतम दरधारकां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, असे ठरले. तसेच याकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व येणा या खचास सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
सन २०१७-१८ करीता सादालय, कॅ टीन, लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी िकराणा माल व
अनु षं िगक सािह य आिण भाजीपाला वािषक खरे दी करणे.
तावसं थानचे सादालय, कॅ टीन, लाडु िनिमती व मं िदर िवभागां साठी सन २०१७-१८ क रता (माहे एि ल-२०१७ ते
माच-२०१८) खरे दी करावया या िकराणामाल खरे दीबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमती पु ढे मा यतेसाठी
सादर करावयाचा अस याने, संबं िधत िवभागां ना उपरो कालावधीत दैनं िदन वापरासाठी आव यक गावरान तूप
व याबाबतचे खचाची सिव तर मागणी सादर करणेबाबत इकडील जा. .१७१८/२०१६ िद.०२.०८.२०१६
रोजीचे प रप का वये कळिव यात आले होते.
यास अनुस न उपरो त िवभागां नी यां चेकडील सन २०१७-१८ क रता आव यक िकराणामाल व
इतर अनुषं िगक व तुचं ी मागणी कळिवलेली आहे.
तसेच सदर या त याम ये कॅ टीन िवभागाने मागणी के ले या आयटेमम ये मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९.१०.२०१६ रोजीचे िनणयामुळे २५ ट के वाढ धरावी असे िद.०३.०१.२०१७ रोजीचे प ान्वये कळिवले
आहे. या माणे सदर मागणी एकि त व पू णािकत कर यात आली आहे.
महारा शासनाने िद.३०.१०.२०१५ रोजीचे शासन िनणयाम ये खरे दी िनयमावली लागू के लेली आहे .
तसेच याम ये िद.०१/१२/२०१६ चे शासन िनणया माणे सुधारणा के लेली आहे. ती सं थानला लागू आहे . यास
अनुस न िकराणामाल व इतर अनुषं िगक व तुंची वाष क खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करावी लागणार आहे. मागील
वष मा.उ च यायालयाचे ५ एि ल, २०१३ चे िनदशास अनु स न ई-िनिवदा प दतीनेच सदरची खरे दी कर यात
येत आहे.
माहे एि ल-२०१६ ते िडसबर-२०१६ या कालावधीत य वापर व जानेवारी-२०१७ ते माच-२०१७
या कालावधीत अं दाजे होणारा वापर खच याचा त ता सोबत सादर के ला आहे. सन २०१६-१७ चे टडर जुन २०१६ पासून कायाि वत झाले होते . तथािप वरील माणे वापर व खच मा एि ल-२०१६ पासून काढ यात
आला आहे. यास अनुस न एि ल-२०१६ ते िडसबर-२०१६ या कालावधीत िकराणामालासाठी र कम
.२६,१०,९९,५१६/- खच झाला आहे व जानेवारी-२०१७ ते माच-२०१७ या कालावधीत अं दाजे र कम
.८,७०,३३,१७२/- खच अपेि त आहे.
मागील वष िकराणामाल व इतर अनुषं िगक व तु खरे दीकामी खालील माणे कायप ती अवलं ब यात
आली होती.
१.
मा. यव थापन सिमतीची सदर िकराणामाल व इतर अनुषं िगक व तु खरे दीस व खचास त वत: मा यता
िमळालेनं तर (मा.उ च यायालयाचे परवानगीनं तर) ई-िनिवदा प दतीने खरे दीसाठी जनसंपक
कायालयामाफत महारा , गुजरात, तािमळनाडू , आं देश, म य देश, उ तर देश, िद ली या
रा यांतील मु ख शहरात हणजेच पु ण,े नागपूर , मुं बई, को हापूर , सातारा, नािशक, अहमदनगर,
अहमदाबाद, बडोदा, चे नई, है ाबाद, बगलोर, इंदौर, लखनौ, िद ली या िठकाणी िस द होणारे
वतमानप ात ई-िनिवदा िस दीची जािहरात दे यात आली होती.
२.
िनयमानुसार िनिवदा कालावधी ठे वू न ई िनिवदा िस द करणे तसेच Turnover व इतर आव यक
कागदप े तां ीक िनिवदेम ये मागिवणेत आले होते.
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३.

ई – िनिवदा ि येची मु दत संप यानं तर पु ढील तीन िदवसां म ये मालाचे व सािह याचे नमुने िसलबं द
कापडी िपशवीत बोलिव यात आले होते.
४.
तां ि क िनिवदा खरे दी सिमती सभेत उघडू न, िनिवदां ची छाननी क न पा िनिवदाधारक ठरिवले होते,
यावेळी संबं िधत िनिवदाधारकां ना उपि थत राहणेबाबत िनिवदा सूचनेम ये आवाहन कर यात आले
होते.
५.
राहरी येथील कृ षी त व सं थान आचारी यां चेसमोर नमुने िनवडतां ना आले या नमुना िपशवीला
सं थान या कापडी िपशवीचे क हर घालून िनिवदाधारकांचे िपशिवतून नमुना काढू न ताटाम ये
त ां समोर ठे व यात आले होते. या ि येचे वेळी पारदशकता राह यासाठी संबं धीत िनिवदाधारकां ना
बोलािवणेत आले होते. याची विन ेपन िवभागामाफत Video Shooting घे यात आली.
६.
यामधील खा तेल, पॅके ड ि ं क ग वॉटर, पेपर िपशवी, पेपरकप साठी पा िनिवदाधारकां चे ा त नमुने
शासक य/NABL लॅबम ये तपासणीसाठी पाठिवले होते. बं द पाक टातील ा त लॅब रपोट
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चेसमोर उघडले होते.
७.
त ां नी िनवडलेले नमु यांची यादी के यानं तर नमुने नवीन िपशवीम ये बं द क न बॉ सम ये ठे ऊन बॉ स
िसलबं द कर यात आले होते. त ां नी िनवडले या नमु यां ची यादी अं ितम झा यानं तर ती िसलबं द
बॉ सम ये ठे व यात आली होती.
८.
Commercial Bid उघड याचे िदवशीच वरील नमु यां चे िसलबं द के लेले बॉ स उघड यात आले
होते, यावेळीही िनिवदाधारकां ना बोलािवणेत आले होते. यावेळी यांना िनवडले या नमु यां ची यादी
वाचून दाखव यात आली होती.
९.
िनवडले या नमु यां चाच Commercial Bid मधुन ा त झाले या दरां चा तुलना मक त ता तयार
क न, यावर खरे दी सिमती सद य व मा.अ य ां या वा -या घेणते आ या हो या.
१०.
यानं तर सदर तुलना मक त ता मा.ि सद य सिमतीपुढे Circulatory Agenda दारे सादर कर यात
आला होता. यास मा यता िमळालेनं तर पुरवठा आदेश दे यात आले होते.
११.
दर यान या कालावधीत अं तीम मं जरू नमु यां या दोन िसलबं द बर या दोन शासक य अिधकारी
यां या वा रीने िसलबं द क न एक बरणी सं थानकडे ठे ऊन व एक बरणी पुरवठा आदेश देताना
िनिवदाधारकां ना दे यात आली होती.
सन २०१७-१८ वषाकरीता खरे दी करावयाचा िकराणामाल व अनुषं िगक सािह य आिण भाजीपाला
याबाबतचा तपिशल खालील माणे –
(A) िकराणामाल व अनु षं िगक सािह य खरे दीसन २०१७-१८ (एि ल २०१७ ते माच २०१८) या वषासाठी सादालय, लाडू िनिमती, कॅ टीन व
मं दीर िवभागाचे दैनं िदन वापराकरीता खरे दी करावयाचे गह, हरबरा इ. धा य तसेच तां द ूळ, तेल, साखर, चहा, दूध,
िविवध कारचा िकराणा माल, मसाला पदाथ, लासीन/पो टर लॅिमनेटड पेपर िपशवी, पेपर कप, िब क टे, िमनरल
वॉटर, इ. मालाचा तपशीलवार त ता तयार के लेला आहे.
सदर त यातील िकराणामाल व अनुषं िगक सािह याची Estimated Cost काढ यासाठी १७ यापायां ना ई-मेल दारे दराबाबत िवचारणा कर यात आली होती. तथािप ई-मेल दारे दर ा त न झा याने यांचेकडू न
दुर वनीव न दर घे यात आले आहेत. या सव दरां ची सरासरी काढू न आलेले दर िवचारात घेऊन एकू ण खचाची
र कम काढ यात आलेली आहे. वरील माणे सव समावेशक मािहतीचा त ता सोबत सादर के ला आहे.
सदर त यानुसार सन २०१७-१८ करीता ई-िनिवदा प दतीने िकराणामाल खरे दीस व याकामी अं दाजे
र कम पये ५६,७०,००,०००/- (अ री पये छप न कोटी स तर लाख मा ) खच अपेि त आहे. सदरचे
िकराणामालाची खरे दी ही जािहर ई-िनिवदा प तीने करावी लागेल.
(B) भाजीपाला खरे दी –
सादालयाचे दैनं िदन वापराकरीता आव यक भाजीपाला स या राहाता येथील कृ िष उ प न बाजार
सिमती येथनू दर गु वारी व रिववारी सादालयाकडू न के ले या मागणी माणे खरे दी कर यात येतो. तसेच गद चे
अं दाजानुसार राहाता या िठकाणी भाजीपाला उपल ध न झा यास आव यकतेनु सार कोपरगां व, नािशक व इतर
िठकाणाहन खरे दी करणेत येतो.
याकामी सादालय िवभागाने सुधारीत अं दाजे र कम .२,२०,००,०००/- ( पये दोन कोटी वीस
लाख) मा खच अपेि त असलेबाबत कळिवलेले आहे. मागील वषा माणेच भाजीपाला खरे दी म ढयाव न
िललाव प दतीने खरे दी करता येईल.
वरील “A” व “B” मागणी एकि त के यास सन २०१७-१८ या वषाकरीता िकराणामाल व
भाजीपाला खरे दीकामी येणारा अं दाजे एकि त खच खालील माणे –
A. िकराणामाल वगैरे खच
B. भाजीपाला खरे दी
एकु ण खच (A+B)

-

५६,७०,००,०००/२,२०,००,०००/५८,९०,००,०००/-
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वर नमुद के या माणे िकराणामाल व भाजीपाला खरे दीकामी अं दाजे एकु ण र कम
.५८,९०,००,०००/- ( पये अ ाव न कोटी न वद लाख) मा खच अपेि त असून सदर खचाला
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे.
तरी,
(अ) िकराणामाल व इतर अनुषं िगक व तु खरे दीकामी अं दाजे र कम .५६,७०,००,०००/- व भाजीपाला
खरे दीकामी अं दाजे र कम .२,२०,००,०००/- चे खचास मा यता िमळणेस,
(आ) िकराणामाल व इतर अनुषं िगक व तु खरे दीकामी मागील वष माणे कायप ती वापरावयाची िकं वा
कसे? याबाबत िनणय होणेस,
(इ)
भाजीपाला खरे दी मागील वषा माणे राहाता येथील कृ िष उ प न बाजार सिमती येथनू दर गु वारी व
रिववारी सादालयाकडू न के ले या मागणी माणे खरे दी करणेस, तसेच गद चे अं दाजानु सार राहाता या
िठकाणी भाजीपाला उपल ध न झा यास आव यकतेनसु ार कोपरगां व, नािशक व इतर िठकाणाहन
खरे दी करणेस,
(ई)
वरील अ.नं.१ म ये तािवत के लेले िठकाणी व अिधक िव तृत िस ीसाठी अकोला, जालना,
जळगां व, सां गली, औरं गाबाद या िठकाणी जनसंपक कायालयामाफत जािहरात िस करणेस व
याकामी येणारे यो य या खचास मा यता िमळणेस,
वरील “अ” “आ” “इ” व “ई” म ये नमुद के या माणे कायवाहीस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत पुढील िनणयाथ सादर.
िनणय .२०
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता सादालय, कॅ टीन, लाडू बफ साद िनिमती व
मं िदर िवभागासाठी िकराणा माल व अनु षं िगक सािह य आिण भाजीपाला खरे दी करणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
सदरह िनिवदा ि या राबिवते वेळी जादा वापर होत असलेला माल खरे दी करणेकामी ३
मिह यां माणे (ितमाही), वषासाठी ४ दर घे यात यावे व येक ितमाहीतील िन नतम दरधारकास
पु रवठा आदेश दे यात यावा. इतर (कमी वापर असलेला) माल हा ितमाही माणे दर घेऊन खरे दी
के यास, तु लनेत खरे दी कमी अस यामु ळे पु रवठादारां कडू न जादा दर आकारणीची श यता आहे .
यामु ळे इतर मालासाठी वािषक खरे दीचे दर मागिवणेत यावे.
याच माणे गह-४९६, तां दु ळ-इं ायणी व सोनामसु री, खा ते ल- सु यफु ल, चहा पावडर- सपट,
टाटा, ु क ॅ ड, वन पती तू प- जे िमनी, शाबु दाना- कॅ मल, डबलह ी, ाऊन यांचे दर मागिवणेत यावे.
तसेच, सादालय िवभागाचे दैनं िदन वापराकरीता आव यक भाजीपाला इ. खरे दी
करणेकामी ३ मिह यां माणे (ितमाही), वषासाठी ४ दर घे यात यावे व येक ितमाहीतील िन नतम
दरधारकास पु रवठा आदेश दे यात यावा.
या माणे सन २०१७-१८ करीता आव यक माल खरे दी करणेस व याकामी सतावात नमु द
के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सं थानचे िविवध िवभागामाफत करावया या खरे दीसाठी खरे दी सिमतीचे कायप दतीबाबत.
तावमहारा शासनाने शासन िनणय मां क-भां खस-२०१४/ . .८२/ भाग-III/ उदयोग-४ िद.३०.१०.२०१५ नु सार
शासिकय िवभागां नी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी या कायप दतीची िनयमावली लागु के लेली होती,
सदर िनयमावली सं थानलाही लागू के लेमु ळे, ी.साईबाबा सं थानला करा या लागणा-या िविवध व तु/
सािह या या खरे दी या प दतीबाबत मा. यव थापन सिमती या िद.३०.११.२०१६ या सभेत ताव सादर
के ला असता यावर खालील माणे िनणय झालेला होता.
िनणय मां क- ८८३- यावर सिव तर चचा होऊन सं थानचे िविवध िवभागामाफत करावया या
खरे दीसाठी खरे दी सिमतीचे कायप दती िनि त करणेसाठी उदयोग-ऊजा िवभागाकडील िद.३०.११.२०१५
रोजी या शासन िनणया या ती सव सद यांना पुरिवणेत या यात व यानं तर सदरह ताव सभेसमोर सादर
कर यात यावा, असे ठरले.
तथािप वरील िद.३०.१०.२०१५ ची खरे दी िनयमावली, महारा शासनाने शासन िनणय मां कभां खस-२०१४/ . .८२/ भाग-III/ उदयोग-४ िद.०१.१२.२०१६ अ वये सुधा रत के लेली आहे . यामु ळे
मा. यव थापन सिमतीचे वरील िनणयास अनुस न सुधा रत शासन िनणय पान.नं. १ ते ९ व िनयम पुि तका
पान.नं. १ ते १३२, असा संपु ण सुधारीत खरे दी िनयमावली व शासन िनणयासह कागदप ां चा सेट पायरल
बाईिडं ग क न मा. यव थापन सिमतीचे मा.अ य , मा.उपा य व मा.सद यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/
वशी-खरे दी/५३१३/२०१६ िद. १४.०१.२०१७ चे प ासोबत पाठिव यात आलेला आहे.
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महारा शासनाचे उदयोग, ऊजा व कामगार िवभाग शासन िनणय मां क-भां खस-२०१४/ . .८२/
भाग-III/ उदयोग-४ िद.०१.१२.२०१६ नुसार, शासक य िवभागांनी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी या
कायप दतीची सुधारीत िनयमावली लागु के ली आहे .
सदर िनयमावली शासनिनणयातील अ.नं.२ व िनयमपुि तके तील प र छे द २.४ (५) म ये नमूद
के यानु सार, ‘िवधानसभे या कायदयाखाली थािपत कोणतीही सं था िकं वा मं डळ िकं वा महामं डळ िकं वा
ािधकरण िकं वा सोसायटी िकं वा यास िकं वा वाय त सं था (नाव कोणतेही असले तरी) िकं वा रा य
शासना या मालक ची िकं वा िनयं णाखाली असलेली कोणतीही सं था,’ यां नाही लागू के लेली आहे. हणजेच
सं थानलाही ही सुधारीत िनयमपुि तका या िनणया वये लागू झालेली आहे .
सदर शासनिनणया वये उदयोग ऊजा व कामगार िवभागाने िनगिमत के लेले सव शासनिनणय/ प रप के
अिध िमत कर यात येत असून वरील िनयमपुि तके ला मा यता देऊन सव खरे दीदार िवभागां नी यांना लागणा-या
व तूचं ी खरे दी या िनयमपुि तके त िदले या कायप दतीनु सार िद.०१.१२.२०१६ पासुन लागु के लेली आहे .
वरील बाबीचा िवचार करता सं थानसाठी सदरचे िनयमावलीनुसार खरे दीचे कामकाज राबिवणे
बं धनकारक आहे.
याबाबत लेखाशाखेमाफत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ चे सभेत सदर िनयमपु तीका
लागू कर याचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात आला होता. यावर खालील माणे िनणय
झालेला होता.
िनणय ं .५१२- यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमूद के ले माणे शासना या नवीन खरे दी
धोरणानुसार िनणय अं मलात आणणेस मा यता दे यात आली व यासाठी खालील माणे खरे दी सिमतीची रचना
करणेत येऊन, सं थानसाठी िविवध खरे दीचे अिधकार या सिमतीस दान करणेत आले.
१.
कायकारी अिधकारी
-अ य
२.
उप कायकारी अिधकारी
- सद य
३.
मु य लेखािधकारी, शासक य अिधकारी
- सद य
४.
संबं िधत िवभाग मुख , अिध क/ .अिध क
- सद य सिचव
सदरचे िनणयाचे अनुषं गाने जा. .एसएसएसटी/ वशी-सा शा/ आ था/ ३९६६/ २०१६ िदनां क
१९.०१.२०१६ अ वये खरे दी सिमती थािपत क न ही िनयमपुि तका सं था न खरे दी कामकाजासाठी लागू
कर याचे आदेशही पारीत झालेले होते.
आता महारा शासनाने िदनां क ३०.१०.२०१५ ची िनयमावली व या संबं धातील पुव चे सव िनयम
अिध िमत क न उ ोग, उजा व कामगार िवभाग– शासन िनणय मां क भां खस-२०१४/ . .८२/ भाग-III/
उदयोग-४ िद.०१.१२.२०१६ नु सार लागु के लेले िनयमावली माणे कामकाज बं धनकारक आहे.
या िनयमावलीम ये ामु याने खालील बाब चा समावेश आहे.
१.
खरे दी सिमतीची थापना करणे.
२.
खरे दीसाठी शासक य मा यता घेण.े
३.
माल/ सािह य खरे दी करावया या प ती – खरे दीचे कार.
४.
िवशेष प रि थतीतील खरे दी.
५.
खरे दी या िवशेष प ती.
६.
ई-िनिवदा/दरप क ि येसाठी मागदशक सुचना व अ य मागदशक सुचना.
७.
कारागृह, माजी सैिनक, िश ण उ पादन क सातारा, हापिकन यां चेकडू न खरे दी करावयाचे
व तुचं े आर ण.
८.
सु म व लघु उ ोगां करीता व तुचें आर ण.
९.
अं ध व अपं ग यां यासं थां कडू न करावयाची खरे दी.
१०.
महारा रा य हातमाग महामं डळ/महासंघ (महाटे स) यां चेकडू न खरे दी करावयाचे व तुचें
आर ण.
११.
शासक य महामं डळे उप म यां चेकडू न खरे दी करावयाचे व तुचें आर ण.
१२.
सुधारीत िनयमपुि तके मधील खरे दी संबं धां ची प रिश ट मां क १ ते १६.
सदर सुधारीत खरे दी िनयमावली पुि तके म ये वरील बाब बाबतची सिव तर मािहती तसेच या
यितरी त खरे दी ि येचे कामकाजाची मािहती नमुद के ले ली आहे व यानुसार खरे दीचे कामकाज करणे
बं धनकारक आहे.
तरी वरील बाबी िवचारात घेता,
अ.
सं थानला खरे दी करावया या व तु व सािह यासाठी सदर सुधारीत खरे दी िनयमावली माणे कामकाज
करणेस,
ब.
खरे दी सिमतीचे अ य , उपा य , सद य, सद य सिचव यां चे िनवडीबाबत िनणय घेऊन खरे दी
सिमतीची थापना करणेस,
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वरील “अ” व “ब” बाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
िनणय .२१
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागामाफत करावया या खरे दीसाठी महारा
शासनाकडील उ ोग, उजा व कामगार िवभागाचा शासन िनणय .भां खस- २०१४/ . .८२/ भागIII/ उ ोग-४, िद.०१.१२.२०१६ सोबतची शासक य िवभागां नी करावया या कायालयीन
खरे दीसाठी या कायप दतीची सु धारीत िनयमपु ि तका लागु कर यास मा यता दे यात आली व सदर
िनयमपुि तके स अनु स न खाली माणे खरे दी सिमती थापन कर यात आली.
१) कायकारी अिधकारी
-अ य
२) उप कायकारी अिधकारी
- सद य
३) मु य लेखािधकारी, शासक य अिधकारी
- सद य
४) संबं िधत िवभाग मुख , अिध क/ .अिध क
- सद य सिचव
या खरे दी ि ये या सभेसाठी सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा. ी.सिचन
तां बे यां नाही बोलिवणेत यावे.
सं थान या िविवध िवभागां साठी आव यक असले या व तु/ सािह यां ची खरे दी ि या
राबिवणेचे अिधकार या सिमतीस दान करणेत आले. येक सोमवारी सदरह सिमतीची सभा राहील.
या िवभागां चे खरे दीबाबतचे ताव असतील यां नी खरे दी ि येमधील तां ि क व वािणि यक
िनिवदा या खरे दी सिमतीसमोर उघउणेत येऊन, याचा अहवाल िशफारशीसाठी थािनक उपसिमती
सभेसमोर सादर करणेत यावा व थािनक उपसिमतीची िशफारस िमळा यानंतर अं तीम िनणयाथ
यव थापन सिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
सं थान या वतीने गोशाळा तयार करणेकामी बगीचा, बां धकाम, िव ु त, पाणीपु रवठा िवभाग
यां चेमाफत होणा या एकि त खचास तसेच कमचारी वग व गायी खरे दीकामी कमीटी थापन करणे.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द यव थापन सिमतीचा21 (1) (ड) मधील ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तािवक- िद.30/11/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं . 16 व िनणय ं .
859 अ वये, सं थान या वतीने गोशाळा सु करणेस व यासाठी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस
मा यता दे यात आली. तसेच सं थान या गोशाळे म ये गावरान गायां चा समावेश कर यात यावा असे ठरले.
यानुसार सं थानमाफत गोशाळा सु करणेकामी मागदशन घेणेसाठी महा मा फु ले कृ षी िव ापीठ राहरी
व पशु धन िवकास अिधकारी िशड यां ना प यवहार कर यात आलेला असुन यां नी गोशाळे सं बं धी ाथिमक
मािहती िदलेली आहे. ती खालील माणे01.
गाय चे जाती व खरे दी- भारतीय वं शा या िगर, खारपरकर, सहेवाल ा जात या गाय ची
रोग ितकारक श चां गली असुन सदर गायी ितिदन 10 ते 12 िलटर पयत दुध देत अस याने
दुधासाठी ा गायी पाळता येतील. सदर गायी राज थान-गुजरात बॉडर ा िठकाणाहन खरे दी करता
येतील. याम ये िगर गाया पाळणे फायदेशीर ठरतील. सदर गायी आनं द डेअरी, गुजरात, महारा ात
को हापुरला काही माणात िमळतील. यां ची फॅ ट 4 ते 5 ट के असते. साधारणत: दुस या वेतना या
गायी खरे दी के यास गाय म ये काही शारीरीक दोष व गाय चे दुधाचे माण कळु न येते . जेणक
े न
दुधा या उ प नात भर पडु न फायदेशीर ठरते .
02.
चारा व पाणी - गाय साठी िहरवा, वाळलेला चा याची आव यकता असते. सदर गायीसाठी घास,
ऊस, मुरघास, कडवळ, मका, कां डीगवत व सम माणात वाळलेला कडबा आव यक आहे. गायीसाठी
दररोज 30 िकलो िहरवा चारा व 15 िकलो वाळलेला चारा तसेच 10 िलटर दुध देणा या गायीसाठी
ितिदन 4 िकलो खा ाची आव यकता आहे. जनावरां चे वय व वजाना माणे चारा व खा दे यात
येते. तसेच ितगायीस िप यासाठी दररोज 40 ते 50 िलटर तसेच उ हा यात 60 ते 70 िलटर पाणी
लागते.
03.
दु ध / मिशनरी- सदर जात या गायी 10 ते 12 िलटर पयत दुध देत अस याने गायी िपळ यासाठी
10 गाय साठी एका िम क ग मिशनची आव यकता आहे. तसेच 100 गाय साठी अं दाजे 3 ते 4 मोठ् या
कडबा कु ी मिशनची आव यकता आहे. तसेच दुध तपासणी यं , दुध साठिव यासाठी िशतगृह व
अ य साधणाची आव यकता आहे.
04.
औषधोपचार- गोशाळे म ये पाळावया या सदर जात या गाय ची रोग ितकारक मता चां गली
आहे. परं तु बदल या हवामाना नुसार जनावरां ना कासेचे आजार, गोचीडताप, पातळ हागवण िकं वा
अ य साथ चे आजार होऊ शकतात. तसेच जनावरां या आजारानु सार तातडीने औषधे खरे दी करावी
लागतील. ितन मिह यातुन जं ताची औषधां चा डोस देणे तसेच लसीकरण करणे िनयोजीत असु शकते.
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पशु वै िकय अिधकारी/ कामगार- सदर गोशाळे तील गाय या देखभालीसाठी शासनामाफत
पशुवै क य अिधकारी यां ची नेमणुक करता येईल. िकं वा सं थानमाफत पशुवै िकय अिधका याची
नेमणुक करता येईल. गोशाळे तील गाय चे दैनं दीन कामासाठी दुध काढणे, शेण काढणे, साफ-सफाई
करणे, जनावरां ना चारा व पाणी देणे इ. कामासाठी मोठ् या ामाणात कामगारां ची आव यकता भासणार
आहे.
06.
रे तन प दती- गोशाळे त ठे व यात येणा या गाय साठी गभधारणा करणेसाठी नैसग क र या रे तनासाठी
2 वळु पाळावे लागतील. तसेच कृ ि म र या रे तन करणेसाठी िसमेनची आव यकता अस याने सदर
िसमेन गायी खरे दी के ले या िठकाणाहन (राज थान, गुजरात) मागवावे लागेल.
07.
गोठा- गोशाळे त गायी ठे वणेसाठी गोठ् यात हवा खेळती राहणेसाठी दि ण-उ र असा मु गोठा
असावा.व याम ये एका बाजु ला पाणी व चा याची सोय असावी. व जनावरां ना िफर यासाठी मोकळी
जागा असावी. अं दाजे ित गायीसाठी 4 ते 7 फु ट जागेची आव यकता आहे. तसेच गोठ् यात गाभण
गायी, दुधाळ, भाकड गायी/ वासरे यां चेसाठी वतं कडघरां ची आव यकता आहे.
तसेच व छ व िनमळ दुधासाठी दुधाळ गाय करीता एक अ ावत वतं शेड /गोठा करता येईल.
याम ये दररोज गायी व छ धुवनु एका च िठकाणी िम क ग मिशन ारे दुध काढु न एक ीकरण करणेसाठी निवन
सोयी-सुिवधां यु अ ावत गोठ् याची िनिमती करणे फायदेशीर राहील. असे कळिवलेले आहे.
यानुसार सं थानमाफत गोशाळा तयार करणेसाठी खालील माणे अं दाजप क य तरतुद आव यक
आहे.
अ) बगीचा िवभाग05.

अं.नं.
01

तपिशल
िगर गायी खरे दी

02

चारा खरे दी

03
04

औषधे
खा (पड)

05

कमचारी खच एकु ण 25 कमचारी
(कं ाटी)
(3 िश ट म ये)
मिशनरी खरे दी
1. गायी िपळणे - 10 मिशन
2. कु ी मिशन - 2 मिशन

06

एकु ण
100 गायी

अं दाजे दर
.40,000/- ित .30 ते 50 हजार पयत
गाय
चां ग या ितची
दररोज िहरवा चारा- 3 टन व .3 ित िकलो
. 13,500/- रोजा माणे
वाळलेला चारा -1.5 टन
.3 ित िकलो
याले या व गाभण गाय साठी 23 ित िकलो
. 5,500/-रोजा माणे
.250/रोजा माणे
.50,000/.30,000/-

5,00,000/60,000/-

एकु ण र कम
40,00,000/49,27,500/(वािषक)
50,000/20,07,500/(वािषक)
22,81,250/(वािषक)
5,60,000/-

एकु ण खच 1,38,26,250/-

तसेच गोशाळे साठी खालील माणे कमचारी वगाची आव यकता आहे.
अं.नं. पदनाम
सं या
कामे
01 डॉ टर (B.V.S.C)
2
जनावरां ची देखभाल करणे
02 िलपीक
2
आले या मालाची आवक-जावक न दी घेणे
03 सुपरवायझर
4
कमचा यां कडु न कामे क न घेणे
04 कं ाटी कमचारी
25
शेण काढणे, जनावरां ना पाणी देण,े चारा घालणे,
(3 िश ट ) दररोज गाया िपळणे इ. कामासाठी
ब) बां धकाम िवभाग- सं थान या वतीने िनमगाव को हाळे िशवारातील गट नं .235 म ये गोशाळा
सु करणेकामी सुमारे दोन एकर े ात चेनल क फे स ग क न गोशाळे तील गायीचे ऊन , पाऊस, थं डी यापासुन
र ण होणेकरीता प ाशेड, तसेच चारा/खा डेपोसाठी यव था, चारा खाणेसाठी आर.सी.सी. पाईपचे ग हाण,
िप या या पा याची यव थाकरीता हौदाची िनिमती, जाणे-येणेसाठी र ता, देखरे खी करीता नेम यात आलेले
कमचारी यां चेकरीता कायालय तसेच टोअर म इ. सुिवधा तयार करणेकामी खालील माणे खच कळिवलेला
आहे.
ट पा मां क- 1
अं.नं.
तपिशल
खच
01
2 एकर जागेत मु म टाकणे (102 मी x 78 मी.)
3,99,132
02
2 एकर े ावर चेनल क फे स ग करणे, (102 मी x 78 मी.)
8,06,815
03
चारा शेडसाठी चेनल क फे स ग मु म टाकणेसह (12 मी x 24 मी.)
1,22,562
04
गायीसाठी शेड तयार करणे (09 मी x 30 मी.)
10,16,820
05
ग हाण 12 िमटरचे 5 िठकाणी
1,21,530
06
िप यासाठी पा याचे टेाअरे ज
2,24,883
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07
08
09
10
11

पाणी साठवण टाक 20,000 िलटर मता
600 िमटर लां बीची 6 इंच यासाची पी हीसी पाईप लाईन कनकु री
त यापासुन टाकणे
गायीचे खा टोअर दुधासाठी खोली (09 मी x 12 मी.)
कमचारी व कायालय शेड
अं तगत र ता
एकु ण अं दाजीत र कम पये (अ)
अिधक 5 ट के क टे जे सी
एकु ण पये

1,80,000
61,200
5,45,638
2,26,820
1,59,411
38,64,811
1,93,241
40,58,052

ट पा मां क- 2
अं.नं.
तपिशल
खच
01
दि णा माग पे ह ग लॉकसह
13,69,860
02
पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी 30 से.मी. यासाची पाईपलाईन (400 मी)
3,26,400
03
पािकग यव था
1,11,931
04
भ ां साठी टॉयलेट लॉक
9,70,192
एकु ण अं दाजीत र कम . (ब) 27,78,383
अिधक 5 ट के क टे जे सी 1,38,919
एकु ण पये 29,17,302
क) िव ु त िवभाग
सं थान या वतीने गोशाळा सु करणेकामी सदर िठकाणी िव तु यव थे या येणा या खचाचा ताव
मागीतला असता िव तु िवभागामाफत गोशाळा प ाशेड ,कमचारी कायालय, टोअर म यां चे वायर ग करणे
तसेच सदरील लॉटम ये ीटलाईट उभारणी करणे, अिथग करणे, महारा रा य िवज िवतरण कं पनीकडु न
िव तु पुरवठा जोडु न घेणक
े रीता पोल उभे क न कं ड टर ओढणे इ. कामासाठी खालील माणे खच कळिवलेला
आहे.
अं.नं.
तपिशल
एकु ण र कम
01
िव तु ीकरण खच
12,00,000
02
िव तु पुरवठा जोडु न घेणक
े ामी येणारा खच + िडपॉझीट खच 60,000
एकु ण र कम 12,60,000
ड) पाणीपु रवठा िवभाग
सं थान या वतीने गोशाळा सु करणेकामी सदर िठकाणी पा या या सोयीसाठी पाणीपुवरठा
िवभागाकडे खचाचा ताव मागीतला असता पाणीपुरवठा िवभागामाफत खालील माणे खच कळिवलेला आहे .
अं.नं.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

सािह य तपिशल
4" िप. ही.सी.पाईप (6 Kg, े कलर)
4" िप. ही.सी.बे ड (90°).
4" िप. ही.सी. टी.
4"x2" िप. ही.सी. टी.
4" िप. ही.सी. टेलिपस.
4" िप. ही.सी. गेट हॉल.
नॉन रटन बटर लाय हॉल (िगयर टाईप).
2" िप. ही.सी. गेट हॉल.
1" ऐअर हॉल ( ास, इटािलयन मॉडेल)
4"x1" सॅडल
2"x1m रं ग पाईप िफट ग सटक (6 Kg, े कलर)
2.1/2"x1m रं ग पाईप िफट ग सटक (6 Kg, े कलर)
3"x1m रं ग पाईप िफट ग सटक (6 Kg, े कलर)
4"x1m रं ग पाईप िफट ग सटक (6 Kg, े कलर)
4" िप. ही.सी.बे ड (45°).
5 H.P.इलेि क मोटार, 33 ते 45 िमटर हेड.
टाटर- 9-14 रलेसह.
32 Amp मेन वीच

कं पनी
िफनोले
िफनोले
िफनोले
िफनोले
िफनोले
िफनोले
िफनोले
िफनोले

स
स
स
स
स
स
स
स

िफनोले स
िफनोले स
िफनोले स
िफनोले स
िफनोले स
िफनोले स
टे मो
एल अॅ ड टी
टेनले

प रमाण
3000
15
6
3
12
6
3
6
6
6
20
20
20
20
10
2
2
2
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फु ट
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.
नग.

अं दाजे दर
92.00
269.00
312.20
128.40
59.70
900.00
3400.00
300.00
450.00
118.40
107.00
149.00
213.00
308.00
184.20
24000.00
1500.00
1350.00

र कम
276000.00
4035.00
1873.20
385.20
716.40
5400.00
10200.00
1800.00
2700.00
710.40
2140.00
2980.00
4260.00
6160.00
1842.00
48000.00
3000.00
2700.00
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19
63 Amp कटाऊट
मटे रयल एकु ण खच तपिशल1
िवहीर खोदाई व बां धकाम खच तरतू द.
2
जे.सी.बी मिशन भाडो ी लावणेकरीता (खोदाईसाठी)

टेनले

6

नग.

1
40

नग.
तास

300.00

1800.00
376702.20
400000.00 400000.00
700.00
28000.00
एकु ण खच - 804702.20

मागणीसं थानमाफत गोशाळा सु करणेकामी होणारा एकु ण खालील माणे एक ीत खच अपे ीत आहे .
अं.नं.
01
02
03
04

िवभाग
एकु ण खचाचा तपिशल
बगीचा िवभाग
.1,38,26,250/बां धकाम िवभाग (ट पा ं .1 व 2)
. 69,75,354/िव तु िवभाग
.12,60,000/पाणीपुरवठा िवभाग
.8,04,702/एकु ण सवसमावे शक खच
.2,28,66,306/िवभागाचा अिभ ाय- गोशाळा सु करणेकामी संबं धीत िवभागाचे खचानुसार यां चेकडु न सदर कामे
क न घेता येईल. तरी सं थानमाफत िनमगाव को हाळे िशवारातील गट नं .235 म ये गोशाळा सु करणेकामी
बगीचा, बां धकाम, िव तु , पाणीपुरवठा िवभाग यां या वरील माणे येणा या .2,28,66,306/- (दोन कोटी
अ ावीस लाख सहास हजार ितनशे सहा) मा एक ीत खचा या तावास तसेच बगीचा िवभागासाठी
कमचारी वग मं जरु होणे व गायी खरे दीसाठी कमीटी थापन होणेस तसेच सं बं धीत िवभागाकडु न वरील माणे कामे
होणेसाठी मा यता िमळावी.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२२
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या वतीने भारतीय वं शा या गायां ची गोशाळा तयार करणेत यावी.
या गायां चा मु गोठा करणेत यावा. या गोठया या भोवती भ ां ना दि णा करता येईल व गो सेवा
करता येईल, अशी यव था करावी. तसेच सं थान मालक या श य या जमीन म ये गाय या
चा याची यव था करावी तसेच आव यकते नु सार चारा िवकत घेणेसाठी ताव सादर करावा. या
गाय या तपासणीसाठी सरकारी डॉ टसची िनयु करावी व गाय पासु न गो अकाचे उ प ा घे यात
यावे, असे सिमतीचे मत झाले . यासाठी गोशाळे ची मािहती असलेले सिमती सद य मा. ी. ताप
भोसले यां ना सं थान या वतीने गोशाळा तयार करणेकामीचे अिधकार दान करणेत आले.
सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले व कृ षी सहा यक, बगीचा िवभाग यां नी प रसरातील
गोशाळां चा अ यास क न सिव तर अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
सन २०१७-१८ करीता मोतीचू र लाडू , सु ी बुं दी व बफ बनिवणेकामी जािहरात देऊन ई-िनिवदा
मागिवणेस व सदरकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- सन २००४ चा महारा ट अिधिनयम मां क १४(भाग-४) म ये महारा ट
िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम मधील २१(१घ)
नूसार साईभ तां ना जेवण पुरिवणे व अ नछ चालिवणे.
मा. यव थापन सिमती सभेतील ठराव – निवन ताव
तािवक - उपरो त अिधिनयमास अनु स न सादालय िवभागातुन िद.०३/०१/२०१४ रोजी पासुन
लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाची वतं थापना करणेत आलेली आहे.
दशनासाठी येणा-या साईभ तांना सं थानतफ " " चा साद िमळावा या हेतनू े मा. यव थापन
सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नुसार लाडू व बफ साद िनिमती
िवभागामाफत मोतीचूर लाडू , सुटी बुं दी व बफ साद िनिमती कर यात येत आहे. लाडु व बफ साद िनिमती
िवभागाकडु न दैनं िदन ३०००० ते ३५००० लाडु पाक टे कॅ टीन िवभागाकडे िव करणेसाठी तयार क न
पाठिवली जातात.
मोतीचूर लाडू व सुटी बुं दी साद िनिमतीसाठी लागणारे िकराणा मटे रयल (हरबरा दाळ, गावरान तुप ,
साखर, काजू पाकळी, िखसिमस, िहरवी िवलायची िजलेबी रं ग) इ. सं थानचे म यवत खरे दी िवभागामाफत
खरे दी कर यात येते. दैनं िदन गरजेनसु ार म यवत भां डारकडे मागणीप क देऊन यांचेकडु न सदरचे मटे रयल घेऊन
लाडू व बुं दी साद िनिमतीचे काम कर यात येत आहे. स या िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ोिगक उ पादक
सं था, नािशक या ठे केदारामाफत मोतीचूर बुं दी लाडू, सु ी बुं दी व बफ तयार क न घेणते येत आहे.
सन २०१७-१८ म ये शता दी वष अस याने भ तांची मोठ् या माणावर गद होणार अस याने लाडु व
बुं दी साद िनिमती करणेकामी लागणारे मटेरीयल व मजुरी खच वाढणार आहे . लाडु व बफ साद िनिमती
िवभागाचे स याची अं दाजप क य तरतुद र कम .१,५०,००,०००/- इतक आहे. सदरची तरतुद शता दी
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वषाकरीता अपुरी पडणार अस याने याम ये .१,५०,००,०००/- व न र कम . २,५०,००,०००/- इतक वाढ
करावी लागणार आहे.
सन २०१६-२०१७ साठी (िद.०१/०६/२०१६ ते िद.३१/०५/२०१७) िद यशोधरा मिहला सहकारी
औ ोिगक उ पादक सं था, नािशक यां ना वािषक कॉ ॅ ट दे यात आलेले असुन , सदरह कॉ ॅ टचा कालावधी
िदनां क ३१/०५/२०१७ रोजी संपु टात येत आहे.
यासअनु स न िदनां क ०१/०६/२०१७ ते िद.३१/०५/२०१८ या कालावधीसाठी न याने मोतीचूर
बुं दीचे लाडू तयार क न हाताने पॅक ग करणे, सुटी बुं दी तयार क न हाताने पॅक ग करणे व बफ िनिमतीचे उ या
प दतीने मजूरीची ई िनिवदा िस द क न न याने ठे केदारां ची िनयु ती करणे म ा त आहे.
सन २०१२ पासून ते आजपावेतो लाडू व बफ िनिमती
येकामी नेमले या ठे केदारां ना
खालील माणे मजुरी र कम अदा कर यात आलेली आहे.
अ.नं. तपिशल
अदा के लेली र कम
१
सन २०१२-१३
१,३६,७०,४६४/२
सन २०१३-१४
१,३२,९९,६२०/३
सन २०१४-१५
१,४१,२९,२३४/४
सन २०१५-१६
१,३६,०३,९३२/५
िद. ०१.०६.२०१६ ते िद.३१.१२.२०१६ अखेर मजुरी
९१,६३,१२९/याच माणे स या ठे केदारास मोतीचुर लाडु तयार क न पॅक ग करणे, सुटी बुं दी तयार क न ५० ॅम
वजनाची पॅक ग करणे व बफ तयार करणे इ. कामाकरीता पुढील माणे मजुरी र क म अदा करणेत येत आहे.
अ.नं. तपिशल
स याचे मजु री दर .
१
मोतीचुर लाडु तयार क न पॅक ग करणे
२२०/- ( ित १००० नगास)
२
सुटी बुं दी तयार क न ५० ॅम वजनाची पॅक ग करणे
२६०/- ( ित १००० पाक टास)
३
बफ तयार करणे
१८५/- (१ ि वं टल साखरे साठी )
मागणी - िनयु त कर यात येणारे ठे केदार चा साद बनिवणेकामी वापर यात येणार असुन , येणा-या
शता दी वषाची संभा य गद चे िनयोजन करणेसाठी व भ तांना लाडु व बुं दी साद वेळेत पुरिवणेसाठी या कामात
अडचणी िनमाण होवु नयेत याकरीता उपरो त तावात नमुद के ले माणे िवहीत प दतीने जाहीरात देऊन ईिनिवदा िस द क न मोतीचुर लाडु , सुटी बुं दी व बफ साद िनिमती करणेकामी निवन ठे केदाराची नेमणुक करता
येईल.
अनु मान – आिथक व धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- सन २०१७-१८ म ये शता दी वषािनिम त होणा-या भ तां या
गद नुसार साद वाटप व िव चे िनयोजन करणेसाठी मोतीचूर बुं दीचे लाडू तयार क न हाताने पॅक ग करणे, सुटी
बुं दी तयार क न ५० ॅम वजनाची हाताने पॅक ग करणे व बफ िनिमतीकामी स या एकू ण र कम .
१,५०,००,०००/- मा तरतुद करणेत आलेली आहे . परं तु शता दी वष अस याने सदर कामासाठी अं दाजे एकू ण
र कम .२,५०,००,०००/- (अ री पये- दोन कोटी प नास लाख) खच अपे ीत आहे, याकरीता
अं दाजप क य तुरतुदीम ये १,५०,००,०००/- व न २,५०,००,०००/- अशी वाढ कर यास, अं दाजे येणा-या
खचाचे मा यतेसाठी तसेच िवहीत प दतीने जाहीरात देऊन ई-िनिवदा बोलािवणेसाठी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२३
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
सन २०१७-१८ करीता फु टाणे साद, िवडयाची पाने, मु त , गोवरी व अ गं ध खरे दी करणे व खचास
मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ. कलम/तरतूद कलम/ तरतूदीचे पोटकल/उपकलम
तरतूद
मां क
शीषक
मां क
०१ २१
िव त यव था
१(क)
मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल,
िनधीचा िवनीयोग
यव थापन व शासन
०२ २१
िव त यव था
१(ख)
ढी व थां नसु ार, 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
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तावना:- ित वष मं िदर िवभागामाफत िनिवदा मागवुन यातील युनतम दर धारकास पुरवठा
आदेश दे यात येतो. माहे-एि ल-२०१७ ते माच-२०१८ या कालावधीसाठी फु टाणे साद, िवड् याची पाने,
पावडर व यु अर माबल मुत , ी ारकामाईकरीता गोवरी व अ गं ध या सािह याची िनिवदा मागवुन यु नतम दर
धारकास पुरवठा आदेश देणेस व खचास मा यता िमळणेस िवनं ती आहे.
ताव:अ)
चे धुपारतीनं तर दर शु वारी एकादशीचे िदवस वगळता फु टा याचा साद वाट यात येतो. याकरीता
थािनक फु टाणा यापारी यां चेकडु न फु टाणे साद मं जरू दराने खरे दी कर यात येतात. शु वारी
वाट यात येणा-या फु टाणे साद खरे दीची माहे माच-२०१७ अखेर सदर मुदत संपणार आहे . माहे
एि ल-२०१७ ते माहे-माच-२०१८अखेर या आिथक वषात सादासाठी एकादशीचे िदवस वगळता दर
शु वारी ९ िकलो माणे अं दाजे वािषक खरे दीत अं दाजे ४५०िकलो फु टाणे खरे दी करणे आव यक
आहे. माहे-एि ल-२०१६ ते माहे-िडसबर-२०१६ या कालावधीत एकू ण ३३३ िकलो फु टाणे साद
दर पये २५/- ित िकलो खरे दी कर यात आले असून यासाठी एकू ण .८,३२५/- मा खच
झालेला आहे. तसेच पुढील वषाकरीता समाधी मं िदराचे उपबजेटम ये .२,००,०००/- ची तरतूद
कर यात आलेली आहे.
आ)
ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत भ ां करीता मं िदर प रसराम ये दररोज ीसाईस य त पूजा
व भ अिभषेक पूजा कर याची सुिवधा आहे . येक स यनारायणा या पूजेकरीता पूजे या चौरं गावर
दोन िवड् याची पाने ठे व यात येतात. यासाठी थािनक दुकानदार यां चेकडु न ित शेकडा माणे मं जरू
युनतम दराने िवड् याची पाने खरे दी कर यात येतात. स यनारायण पूजेकरीता पूजे या चौरं गावर
िवड् याची पाने खरे दीची मुदत माहे-माच-२०१७ अखेर सं पणार आहे. याकरीता पुढील आिथक वषात
स यनारायण पूजेकरीता िवड् याची पाने खरे दी करावी लागणार आहेत . तसेच अिभषेक पूजा चौरं ग
मां डणी क न स यनारायण पूजे माणे करणे तािवत अस याने भ अिभषेक पुजेकरीताही िवड् याची
पाने खरे दी करावे लागणार आहेत. ीस यनारायण पूजेकरीता माहे -एि ल-२०१६ ते माहे-िडसबर२०१६ अखेर या कालावधीत एकू ण ८००२६ नग िवड् याची पाने दर .७०/- ित शेकडा माणे
याकरीता एकू ण .५०,७००/- मा खच झालेला आहे. तसेच पु ढील वषाकरीता समाधी मं िदराचे
उपबजेटम ये .१,७५,०००/- ची तरतूद कर यात आलेली आहे .
इ)
ीसाईबाबां या दशनासाठी देश-िवदेशातुन अनेक स माननीय य येत असतात. या मा यवर
अितथ चा सं थानचे वतीने यथोिचत स कार कर यात येतो. स काराम ये मा.अ य सो, मा.उपा य
सो, मा.िव त मं डळ, मा.कायकारी अिधकारी सो, मा.उपकायकारी अिधकारी सो, मा. शासक य
अिधकारी व जनसं पक अिधकारी यां चे सुचनेनु सार मा यवरां ना आव यकते माणे पावडर माबल मूत
दे यात येते. तसेच सं थान सेवेतु न सेवािनवृ होणारे कमचा-यां ना सं थानमाफत पावडर माबल मूत
देऊन स कार कर यात येतो. यासाठी थािनक दुकानदार यां चेकडु न अशा मुत मं जरू दराने वेळोवेळी
खरे दी कर यात येतात. मा यवरां ना तसेच सं थान सेवेतनु सेवािनवृ होणारे कमचा-यां ना सं थानमाफत
पावडर माबल मूत देऊन स कार कर यात येतो. याकरीता आव यकते माणे पावडर मूत नं बर ३,
मूत नं बर ४, मूत नं बर ५ अशा पावडर मूत मागिव यात येतात. माहे-माच-२०१७ अखेर मुत
खरे दीची मुदत संपणार आहे . यामुळे माहे - सन-२०१७-१८ या आिथक वषाकरीता पावडर माबल
मूत चे दरप के मागिवणे आव यक आहे . माहे-एि ल-२०१६ ते माहे-िडसबर-२०१६ अखेर या
कालावधीत एकू ण ३ नं बर मूत -२५९४नग दर .९०/-, ४नं बर मूत - ७८नग दर .१४०/-, ५नं बर मूत २८ नग दर .४४०/-खरे दी कर यात आले या आहेत व यासाठी एकू ण .२,५२,१६०/- मा खच
झालेला आहे. याम ये ीसाई मं िदर िव त प रषदेकरीता एकू ण २५००नग ३ नं बर पावडर मुत खरे दी
के या आहेत. तरी पुढील आिथक वषाकरीता पावडर व युअर माबल मुत खरे दी करणेकामी
ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव ल ात घेता समाधी मं िदराचे उपबजेटम ये .१०,००,०००/-ची
तरतूद कर यात आलेली आहे .
ई)
याच माणे मा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, सव रा याचे मा.मु यमं ी महोदय, मा.सुि म कोट
व इतर कोट, मा.खासदार िकं वा ही. ही.आय.पी. व इतर त सम मह वाचे य मं िदरात दशनासाठी
येत असतात. यां चा सं थानचे वतीने शॉल, ीफळ, देऊन यथोिचत स कार कर यात येतो. काही
य ना वेळ संगी(मा.अ य , मा.उपा य , मा.िव त, मा.कायकारी अिधकारी, मा.उपकायकारी
अिधकारी यां चे सुचनेनसु ार) युअर माबल मूत सं थानमाफत भेट हणून दे यात येते . ती ऐनवेळी
िशड तील थािनक माकटमधुन थेट खरे दी कर यात येते . अशा यु अर माबल मूत आव यकते माणे
थेट खरे दी करा या लागतात याची सं या िनि त नसते . काही अितमह वाचे य ना वेळ संगी
युअर माबल मूत सं थानमाफत भेट हणून दे यात येते . अशा यु अर माबल मूत आव यकते माणे
थेट खरे दी करा या लागतात याची सं या िनि त नसते . माहे-एि ल-२०१६ ते माहे-िडसबर-२०१६
अखेर मं िदर िवभागामाफत युअर माबल मुत खरे दी कर यात आलेली नाही. यामुळे याकामी
कोणताही खच झालेला नाही (खच िनरं क आहे). तरी आव यकते माणे युअर माबल मूत थेट खरे दी
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करणेस व याकामी होणारे खचास मा यता असावी. तसेच सदर बीलाची र कम लेखाशाखेमाफत
आदा होणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
उ)
ीसाईभ ां ना ी ारकामाईचे धुनीतील पिव उदीचे वाटप कर यासाठी मं िदर िवभागामाफत ितवष
चे ारकामाई धुनीकरीता गोवरी खरे दी क न याचा वापर धुनी वलीत राहणे व उदी िनमाण होणे
याकामी कर यात येतो. ीसाईभ ां ना पिव उदी िमळणे व श ची धुनी अखं ड वलीत राहणेकामी
ितवष चे ारकामाई धुनीकरीता गोवरी खरे दी करावी लागते . सदर खच अं दाजे पये तीन
लाखापे ा जा त अस याने याची सन-२०१६म ये खरे दी िवभागामाफत िनिवदा या खरे दी
िवभागामाफत ई-टडर ये ारे करणेत आलेली आहे. तरी मागील वषा माणे खरे दी िवभागामाफत ईटडर या करणेस गोवरी खरे दीकामी होणा-या खचास मा यता असावी, ही िवनं ती. याकामी मं िदर
िवभागाचे बजेटम ये .१०,००,०००/- ची तरतूद कर यात आलेली आहे .
ऊ)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.२२ (३) नुसार
सभे या सु वातीस झाले या चच माणे साईभ त हा क थानी माननेत येऊन, यासाठी सं थानतफ
साईभ तांना आणखी सुिवधा दे यात या यात. याबाबत चचा करणेत आली व चचअंती पु यितथी या
मुहतावर यापुढे दशन रां गेमधील सव भ तांचे चा गं ध लावून वागत करणेत यावे असे ठरले आहे.
यानुसार मं िदर िवभागामाफत कमचारी नेमनु सव साईभ ां ना गं ध लावणेत येत आहे. याकरीता
अं दाजे मिह याकरीता ३०-४० िकलो अ गं ध लागते. यानु सार पु ढील वषाकरीता अं दाजे ४००िकलो
अ गं ध लागणार आहे. याकामी अं दाजे .९०,०००/- खच अपे ीत आहे. तसेच याकामी मं िदर
उपबजेटम ये .१,००,०००/-ची तरतूद कर यात आलेली आहे .
तरी खालील तपशीला माणे सन-२०१७-१८ या आिथक वषाकरीता सािह य खरे दी करावे लागणार आहेअ.

तपशील

०१
०२

फु टाणे साद
िवड् याची पाने
पावडर मू त नं.३

०३

एि ल-१६ ते िडसबर१६ खच
स याचे दर व खच
दर पये
माण
२५.००
२८८िकलो
०.७० पैसे ६३३४३नग
९०.००
२५९४ नग
१४०.००

७८ नग

४४०.००

२८ नग

५.४५ पैसे

१६,९००
िकलो

०५

रानशेणी गोवरी
(खरेदी
िवभागामाफत)
अ गं ध पावडर

----

-----

०६

यु अर माबल मू त

-----

पावडर मू त नं.४
पावडर मू त नं.५

०४

िनणय .२४

सन-१७-१८ ची
आव यकतेनु सार
मागणी (अं दाजे)
४५० िकलो
३,००,००० नग
२०० नग
(आव यकते माणे)
२०० नग
(आव यकते माणे)
१५० नग
(आव यकते माणे)
१,५०,००० िकलो
(आव यकते माणे)

अं दाजे दर
पये

पैसे

अं दाजे
माण पये

खच एकू ण अं दाजे
खच पये

६० ०० िकलो
०० ७० नग
१२० ०० नग

२७,०००/२,१०,०००/२४,०००/-

२७,०००/२,१०,०००/-

१६० ०० नग

३२,०००/-

१,२५,०००/-

४६० ०० नग

६९,०००/-

०६

९,००,०००/-

९,००,०००/-

८०,०००/-

८०,०००/-

१,००,०००/-

१,००,०००/-

०० िकलो

४०० िकलो
२०० ०० िकलो
(आव यकते माणे)
खच नाही (आव यकते माणे) --- --- --(िनरं क)

िवभागाचा अिभ ाय:- तरी उपरो नमूद के यानुसार ित वषा माणे माहे एि ल -२०१७ ते माहे
माच-२०१८ अखेर या आिथक वषाम ये१)
तक याम ये नमूद के या माणे अ. .०१ ते ०५ चे सािह याकरीता िनिवदा ये ारे खरे दी करणेकामी
वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात देऊन दरप के मागवुन मा . य.सिमतीचे सभेपु ढे
उघडणेस व यातील युनतम दर धारकास कायादेश देणेस व याकामीचे खचास मा यता असावी,
मा यता असावी.
२)
उपरो तक यातील अ. .०६ चे यु अर माबल मुत आव यकते माणे मं िदर िवभागामाफत थेट खरे दी
करणेस मा यता असावी.
३)
याच माणे त यात नमूद के लेले अ. .०४ ची रानशेणी गोवरीची खरे दी िवभागामाफत ई-िनिवदा
या ारे खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता असावी, ही िवनं ती.
तरी उपरो
तावास मा यता िमळणेस िवनं ती आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता तावात नमु द के ले माणे फु टाणे साद,
िवडयाची पाने, मु त , गोवरी व अ गं ध िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास
मा यता दे यात आली.
तसेच दररोज िकती उदी पािकटे तयार होतात व याचे कशा कारे / िकती वाटप के ले जाते
याबाबतचे सव अिभलेख अ यावत ठे वावेत.
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याचवेळी सिमती सद यां नी अशी मािहती सभेस िदली क , चे ारकामाई मधील धु नीचा
तळ खराब झालेला असू न ते थील अँगल तु टलेले आहे त. यावर सभेने सदरह धु नी दु तीचे काम
तातडीने क न घे यात यावे, अशा सु चना िद या. (कायवाही- मं िदर िवभाग मुख / मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
आरो य िवभागासाठी वािषक व छता सािह य खरे दी करणे.
तावआरो य िवभागामाफत मं िदर प रसर, साईबाबा भ त िनवास थान, साई साद िनवास थान, शै िणक संकु ल या
इमारती आिण प रसरातील साफसफाई के ली जाते. साफसफाईचे कामासाठी व छता सािह याची नेहमीच गरज
असते. यासाठी आव यक लागणा-या सािह याची खरे दी वािषक प दतीने कर यात येते. मा. य. सिमतीचे िद.
१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ३४२ ने . ९७१२५०/- मा चे खचास मा यता िमळाली असून सदर
खरे दीची कायवाही खरे दी िवभागामाफत चालू आहे. सदर खरे दीत नमुद के ले या सािह याचे यित र त इतर
सािह य वाप न संपत आलेले आहे . यामुळे उव रत सािह य खरे दी करणे गरजेचे आहे. या िवभागाकडील
िश लक असलेले सािह य माच २०१७ अखेर पयत पुरेसे आहे .
आरो य िवभागासाठी सन २०१६-२०१७ क रता दैनं िदन कामासाठी आव यक असणा-या सािह याची
यादी सोबत प रिश ठ ‘अ’ म ये जोडली आहे. प रिश ठातील अ. नं. ०१ ते ०७ नु सार सािह य खरे दीकामी
अं दाजे पये ५,८४,७००/- (अ री . पाच लाख चौ-यां शी हजार सातशे मा ) खच अपेि त आहे.
सन २०१६-२०१७ चे अं दाजप कात व छता सािह य खरे दीकामी बजेट तरतूद कर यात आली आहे.
व छता सािह य खरे दीकामी बजेट खरे दी िवभागाकडे वग कर यात आले आहे. सदरचे सािह य, खरे दी
िवभागामाफत ई-िनिवदा मागवून िविहत प दतीने खरे दी करावे लागेल.
तरी सोबतचे प रिश ठातील यादी माणे सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.५,८४,७००/- (अ री . पाच लाख चौ-यां शी हजार सातशे मा ) चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२५
यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागास दैनं िदन कामासाठी आव यक असणारे तािवत
व छता सािह य िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत
खचास मा यता दे यात आली.
तसेच आरो य िवभागाकडील जु या ड टबीन व इतर तु टले या/ खराब झाले या व तु ही
बदलणेत या यात, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
सन २०१७-१८ या एक वषाकरीता ारावती भ िनवास इमारत व प रसर व छता/ हाऊसिकप गसाठी
(आऊट सोिसग) ई- िनिवदा करणे व येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावचे दशनासाठी रा यभरातून , देशभरातून , देश-िवदेशातून येणा-या साईभ तांचे िनवासाचे सोयीसाठी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत दारावती भ तिनवास येथे साई भ तांना राहा याची यव था
कर यात येते. दारावती भ िनवास िवभागाचे इमारतीम ये ८० ए.सी. व २३६ नॉन ए.सी. अशा एकु ण ३१६
खो या साईभ ां ना िनवासासाठी दे यात येतात. या खो या भ ां नी दैनं िदन वापर क न खाली के लेनं तर याची
साफ-सफाई तसेच हाऊसिकप ग व दारावती िवभागाचे इतर प रसराची व छता इ यादी कामे, आऊटसोिसग
प दतीने क न घेतली जातात.
मे.बी. ही.जी.इंिडया िल.पुणे यां ना उपरो कामासाठी सन २०१६-१७ या आिथक वषात
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िद.२८/१२/२०१५ रोजी झाले या सभेतील िवषय .२५, िनणय .६४३
नुसार कायादेश जा.नं.एसएसएस/ वशी- दारावती/२०८८/२०१६ िद.२९/०७/२०१६ अ वये िद.०१/०७/२०१६
ते िद.३०/०६/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी व छतेसाठी आव यक असणा-या मिशनरी, के िमक स व
ितिदनी ७६ कमचा-यां सह दरमहा सव करां सह .८,४९,५३८/- (अ री पये- आठ लाख, एकोणप नास हजार,
पाचशे, अडवतीस मा ) एका वषास १,०१,९४,४५९, (अ री पये– एक कोटी, एक लाख, चौ-यानो हजार
चारशे, एकोनसाठ मा ) चा कायादेश दे यात आलेला आहे. या कामाची मुदत िद.३०/०६/२०१७ अखेर संपु ात
येत आहे.
अिधिनयम २००४ नु सार छाननी क न अनु मान:िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१८ या पुढील एक वष कालावधीसाठी दारावती भ िनवास
इमारत व प रसराचे व हाऊसिकप ग कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेणे सं थानचे ीने िहतावह आहे.
याकरीता मोठया िविवध कार या मिशनरी, लहान िविवध उपकरणे, िनिवदेत नमुद के ले माणे व छतेचे
के िमक स व ७६ कमचा-यां सह व छता/हाऊसिकप ग कामाकरीता (आऊटसोिसग) ई-िनिवदा ि या राबिवणे.
दारावती िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०७/०८/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय . ४७७ अ वये सव िनवास थानां या व छता कामां या ई-िनिवदा एकि त काढ यात या यात
जेणक
े न चां गली सेवा िमळे ल व यावर िनयं ण ठे वणे सोपे होईल याकरीता साईधमशाळा िवभागाचे सध्या
यां ि क करणसह हाऊस िकप ग, िव तु , लब ग, मेटेन स/ व छतेचे काम स या करत असले या ठे केदारास
इतर िनवास यां ची मुदत संपेपयत या कालावधीसाठी मुदत वाढ दे यात यावी असे नमुद के लेले आहे .
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यानुसार सन- २०१७-१८ एका वषाकरीता दारावती भक् तिनवास इमारत व प रसर व छता
हाऊसिकप ग (आऊट सोस ंग कामासाठी) न याने नामां िकत कं प यां कडू न ई-िनिवदा मागिवणे बाबत वतमान
प ात जािहरात िस द करावी लागेल. दारावती भ तिनवास इमारत व प रसर व छता/ हाऊसिकप ग
आऊटसोिसग कामाकरीता कमचारी सं या ितिदनी ७६ व दरमहा सव करां वह खच .८,४९,५३८/- या
र कमेवर १०% वाढीव दर . ८४,९५३/- असे एकु ण ित महा अं दाजे पये- ९,३४,४९१/- (अ री पये- नऊ
लाख, चौतीस हजार, चारशे, ए या नव) मा चे खचास मा यता िमळावी व याकामी येणा-या अं दाजे वािषक खच
.१,१२,१३,८९२/- (अ. .-एक कोटी, बारा लाख, तेरा हजार, आठशे, या नव मा ) खचास मा यता असावी.
तरी उपरो नमुद के ले माणे सदरचा िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .२६
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषाकरीता ारावती भ िनवास इमारत व प रसर
व छता/ हाऊसिकप गचे काम आऊट सोिसग प दतीने क न घेणेकामी गु णव ा व दर याचा िवचार
क न, िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह आऊट सोस कामासाठी ा होणा या िनिवदां ना कॅ ग रपोट माणे (७०%३०%) गु ण देऊन, िनिवदा ि या अं तीम करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त, लं ब ग इ.मे टने स/
व छता कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेणेकामी येणा या वाष क खचास व ई-िनिवदा
या
राबिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१)
(ग) “भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व
सुिवधा पुरिवणे .” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बां धणे
व याची देखभाल करणे.”
तािवक:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे तरतुदीनु सार
साईआ म भ तिनवास िवभागात भ तांचे िनवास यव थेसाठी एकू ण १५३६ खो या कायरत असून , या िठकाणी
साईभ तांना चां ग या दजाची िनवास यव था िमळावी यासाठी साईआ म भ तिनवास िवभागाकडील
यां ि क करणासह हाउािकप ग, िव तु , लंबीग मेटेन स/ व छतेचे आऊटसोिसगं प दतीने क न घेणक
े ामी मा.
उ च यायालय मुं बई औरगां बाद खं डिपठाने िस हील अॅि लके शन नं.११५/२०१६ अ वये .८,५५,००,०००/(अ री . आठ कोटी पं चाव न लाख) मा चे वािषक खचास मा यता िदलेली आहे. तसेच ५३६ मनु यबळ
सं या व २३९ मिशनरी व उपकरणे यां ची मा यता घेवनू , ई-िनिवदा ई-िनिवदा या पुण कर यात आली.
मा. यव थापन सिमती िद.१४/०७/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .४३८ व मा.ि सद य यव थापन
सिमती िद.०५/०७/२०१६ रोजीचे च य प दतीने मा यता घेऊन साईआ म भ तिनवास िवभागाकडील
यां ि क करणासह हाऊसिकप ग िव तु , लंबीग मेटेन स/ व छता ही कामे आऊटसोिसगचे काम
मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल., पुणे यां चे .७,०१,९४,०००/-(अ री . सात कोटी एक लाख चौ-यानो हजार) मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, िद.०१/०७/२०१६ ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर एक वष कालावधीसाठी खालील
को टकात दशिवले माणे कायादेश दे यात आलेला आहे.
मनु यबळ
सं या
५३६

व छता कामी
मिशनरी सं या
७८

इतर
साही य
१६१

िवभाग

उपकरणे

िव ु त
पाणी पु रवठा ( लंिबग)
बां धकाम (सु तारी/गवंडी )

२५
५४
१५४

दरमहा सव करां सह
र कम .
५८,४९,५००/-

वषाला पये
७,०१,९४,०००/-

तसेच मे.बी. ही.जी.इंिडया.िल.,पुणे यां ची सदर कामाची मुदत िद.३०/०६/२०१७ अखेर संपु ठात येत
आहे. यानं तर पुढील वषासाठी नवीन ठे केदाराची नेमणुक करणेकामी दारावती िवभागामाफत एकिञत ई-िनिवदा
या करावी लागणार आहे. यासाठी मनु यबळ सं या व येणा-या अं दाजे खचास मा. यव थापन सिमतीची
मा यता यावी लागणार आहे.
मागणीः- साईआ म भ तिनवास यां ि क करणासह, हाऊसिकप ग, िव तु , लं बीग, इ. मे टे न स/
व छता कामासाठी न याने दारावती िवभागामाफत एकिञत ई-िनिवदा सूचना जािहरात िस द क न, ईिनिवदा ि या करावी लागेल. यासाठी मागील वषा या .७,०१,९४,०००/- या रकमेम ये बाजार भावापे ा २०
% वजा क न .५,६१,५५,२००/- नुसार पुणा िकत र कम .५, ६५,००,०००/- (अ री . पाच कोटी पास ट
लाख मा ) या येणा-या अं दाजे वािषक खचास, तसेच सन २०१७-१८ या आािथक वषाकरीता निवन
कं ाटदाराची नेमणुक करणेकामी जनसंपक कायालयामाफत दैिनक वतमान प ात एकिञत ई-िनिवदा जाहीरात
देऊन, एकिञत ई-िनिवदा
या राबिवणेस मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळणेकामी सदर िवषय
मा यते तव सादर करणेस मा यता असावी. ही िवनं ती.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- यासाठी..
१)
जनसंपक कायालयामाफत दैिनक वतमान प ात जाहीरात देऊन,एकिञत ई- िनिवदा या राबिवणेस,
२)
सन २०१७-१८ या वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप गची कामे आऊटसोिसग प दतीने क न
घेणसे व यासाठी येणा-या अपेि त खचास,
उपरो त ०१ व ०२ बाब स मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर.
िनणय .२७
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता यां ि क करणासह हाऊसिकप ग,
िव ु त, लं ब ग इ.मे टने स/ व छता कामे आऊटसोिसग प दतीने क न घेणेकामी, गु णव ा व गु ण
याचा िवचार क न, िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
तसेच सदरह आऊट सोस कामासाठी ा होणा या िनिवदां ना कॅ ग रपोट माणे (७०%३०%) गु ण देऊन, िनिवदा ि या अं तीम करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त, लं ब ग मे टे न स/ व छते चे काम आऊटसोिसग प दतीने
क न घेणेसाठी ५ मिह याचे वाढीव कालावधीसाठी कायादेश देणे.
तावअिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व
यांची देखभाल करणे अशी तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव:- िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय
.४७७ अ वये- यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सव िनवास थानां या व छता कामां या िनिवदा
एकि त काढ यात या यात, जेणेक न चां गली सेवा िमळे ल व यावर िनयं ण ठे वणे सोपे होईल. याकरीता
साईधमशाळा िवभागाकडे स या यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु लंब ग, मेटने स/ व छतेचे काम स या
करत असले या ठे केदारास इतर िनवास थांनाची मु दत सं पपे यत या कालावधीसाठी मु दतवाढ दे यात यावी.
तावनाः- मे.सुिमत फॅ िसिलटीज् ा.ली. िचचं वड, पुणे . यां ना साई धमशाळा िवभागाकडील
यां ि क करणासह, िव तु , लं बीग, मेटेन स/ व छता इ यादी हाऊसक पीगचे कामासाठीचे एक वषाचे
कालावधीसाठी (िद.१६/०२/२०१६ ते १५/०२/२०१७ अखेर) कं ाट दे यात आलेले आहे. सदरह यां ची मुदत
िद. १५/०२/२०१७ अखेर संपु टात येणार आहे.
िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे िनणयानुसार िद. २९/०८/२०१६ रोजीचे िटपणीबाबत झालेले चचानु सार
स या चालू असले या इतर हाऊसिकप गचे कामाचे युनतम दराचा िवचार करता संबं धीत ठे केदारास हणजेच मे
बी. ही.जी.ई.ली. पुणे व सुिमत फॅ िसलीटीज ा.ली.पु णे यां ना दराबाबत िवचारणा के ली असता, साई आ म
भ तिनवास थान येथील कं ाटदार मे.बी. ही.जी.ई.ली. पु ण,े यां नी उपरोिलिखत वाढीव कालावधीसाठी
साईधमशाळा िवभागाचे हाऊसिकप ग कामासाठी सव करासह ितमाह र कम . १८,००,०००/- (अ री पये–
अठरा लाख पये मा ) घेऊन काम कर यास आ ही तयार असलेबाबत प ाने कळिवले आहे.
तसेच साई धमशाळा येिथल कं ाटदार मे. सुिमत फॅ िसलीटीज् ा.ली पु णे यां नीही िद. १६/०२/२०१७ ते
िद.३०/०६/२०१७ या वाढीव कालावधीसाठी साईधमशाळा िवभागाचे हाऊसिकप ग कामासाठी सव करासह
ितमाह र कम .१८,००,०००/- (अ री पये– अठरा लाख पये मा ) या दराम ये ५ मिह याचे
कालावधीसाठी काम कर यास आ ही तयार आहोत, असे िद.०३/१२/२०१६ रोजीचे प ाने कळिवले आहे.
मागणी- साईधमशाळा िवभागातील यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव तु , लंब ग मेटेन स/
व छतेचे आऊटसोिसग प दतीने कामाबाबत ५ मिहने कालावधीसाठी (िद.१६/०२/२०१७ ते
िद.३०/०६/२०१७ अखेर) मे.सुिमत फॅ िसलीटीज् ा. िल. यां चे युनतम दर ितमाह र कम . १८,००,०००/-,
नुसार कामाचा कायादेश देणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- मे.सुिमत फॅ िसलीटीज् ा.ली. पु णे यां ना साई धमशाळा
िवभागासाठी बुधवार िद.२७/०४/२०१६ रोजी झाले या व िद.१७/११/२०१६ रोजी झाले या करारना यातील
अटी व शत बं धनकारक असतील .
साईधमशाळा िवभागासाठी हाऊसक पीग कामासाठी मनु यबळ सं या १६५, तसेच मिशनरी व
उपकरणे १०८ यासाठी िद.१६/०२/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर ५ मही याचे कालावधीसाठी मे सुिमत
फॅ िसलीटीज् ा. िल. यां ना ितमाह सव करासह र कम . १८,००,०००/-, (अ री .अठरा लाख मा ) चे
कायादेश देणेस, व उपरो त कालावधीसाठी र कम . ९०,००,०००/- (अ री न वद लाख पये) मा चे खचास
मं जरु ी िमळणेबाबतचा सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .२८
यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा िवभागाचे यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त, लं ब ग
मे टे न स/ व छते चे काम आऊटसोिसग प दतीने क न घेणेसाठी मे.सु िमत फॅ िसलीटीज् ा.ली., पु णे
यां ना पु व चेच अटी/ शत वर ५ मिहने कालावधीसाठी मु दतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.२९

ताव-

अ.
नं.
१
२

सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी साईआ म भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही
िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल, फॉिगेग ि टमट (धु रीकरण) व डास
आळी ितबं धक औषध फवारणी (Anti Larval) करणेकामी दैिनक वतमान प ात जािहरात देऊन ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयमाचे कलम- (१) १४/२ घ- भ तां या सुरि ततेसाठी िकं वा
सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु ती काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े (२) पोट कलम (१) (ख) भ तांना
राह याकरीता व वापर कर याकरीता िव ामगृह बां धणे व यांची देखभाल करणे.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनरं क
तािवक:- या दशनासाठी येणा-या साईभ तांचे िनवासासाठी साईआ म भ तिनवास १२
इमारती असुन , १ इमारती म ये १२८ म या माणे एकु ण १२ इमारती म ये १५३६ स आहेत.
तसेच साईधमशाळा िवभागात एकु ण ६ इमारती असुन १ इमारत साईबाबा संचिलत किन ठ
महािव ालयास वापर यास दे यात आलेली आहे. व उवरीत ५ इमारतीम ये एका इमारतीत ३२ हॉल माणे
एकु ण १६० हॉल असुन , सदरील हॉलम ये सहली, पु ने येणारे साईभ त,अं ध/अपं ग तसेच हॉ पीटलमधील
णांचे नातेवाईक, साई सादालय प रसरातील साईभ त इ याद ची िनवास यव था कर यात येत आहे.
साईआ म भ तिनवास तसेच साईधमशाळा इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल,
फॉग ग िटं मेट (धुरीकरण) व डास आळी तीबं धक औषध फवारणी (Anti Larval) करणेकामी िनयु त
के ले या कं ाटाची मािहती खालील माणेकामाचे व प
िवभाग
े फळ

इमारतीम ये व परिसरात पे ट कं ोल, रोडट,फॉग ग िटं मेट (धुरीकरण) व डास आळी तीबं धक
औषध फवारणी (Anti Larval)
साईआ म भ तिनवास
साई धमशाळा
१ १२ इमारतीमधील खो या,
एकु ण
१ ०६ इमारतीमधील हॉल,
एकु ण
शौचालय, नानगृह व ३,४९,७३
शौचालय, नानगृह व टोअर १,५७,९८२.
टोअर म यां चे
५ चौ. फु ट
म यां चे
३२ चौ. फु ट
२ सं पु ण प रसर चारही बाजु चे ४,१८,२२ २ सं पु ण प रसर चारही बाजु चे ४,८७,६११
े फळ (धुरीकरणासाठी)
० चौ. फु ट
े फळ (धुरीकरणासाठी)
चौ. फु ट
३ सं पु ण प रसर चारही बाजु चे
३ सं पु ण प रसर चारही बाजु चे
४,१८,२२
४,८७,६११
े फळ (डास आळी
े फळ (डास आळी
० चौ. फु ट
चौ. फु ट
ितबं धक साठी)
ितबं धकसाठी)
मे.जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल., देविगरी टिलग पे ट कं ोल स ह सेस ा.ली. ठाणे , ३
अपाटमट, ए/ २०१, दुसरा मजला , गणेश मळा, मै ी लोटस को, ऑ. हा. सो. िल. मै ी गाडन,
िसं हगड रोड, पी.एल देशपां डे गाडन समोर, पु ण-े पोखरण रोड नं. ०२, ठाणे ( प )
४११०३०
जा.नं.एसएसएस/
वशी–
साईआ म जा.नं.एसएसएस/ वशी– साईधमशाळा / २१८/
भ तिनवास / ११८९ / िद.०९/०६/२०१४ िद.१८/०४/२०१६ रोजीचा कायादेश
रोजीचा कायादेश
िद. ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ अखेर िद. ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ अखेर

३

कं ाटदाराचा
प ता

४

कायादेश

५

कं ाट
कालावधी
वािषक मं जु र
. ४,००,०००/बजेट
मं जु र दर
िकटकनाशक फवारणी - इमारतीिनहाय
वािषक र कम ित चौरस फु टा माणे– ०१.०१
पैसे.
फॉग ग िटं मेट (धुरीकरण)
. २४९४/- ( ित फवारणी १५ िदवसासां ठी
एक ) (मिह यातु न २ फवारणी)
डास आळी तीबं धक औषध फवारणी (Anti
Larval) .८९९ /- (पाच मिह यासाठी जु न ते
ऑ टोबर) ( ित फवारणी १५ िदवसासां ठी
एक)

६
७

. २,००,०००/१)
िकटकनाशक फवारणी - इमारतीिनहाय
वािषक र कम ित चौरस फु टा माणे – ००.६३
पैसे.
२)
फॉग ग िटं मेट (धुरीकरण)
. १११/- ( ित फवारणी १५ िदवसासां ठी एक)
(मिह यातु न २ फवारणी )
३)
डास आळी तीबं धक औषध फवारणी
(Anti Larval) . ५१ /- (पाच मिह यासाठी जु न
ते ऑ टोबर) ( ित फवारणी १५ िदवसासां ठी एक)

मे.जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल., पुणे जां .न.एसएसएस/ वशी-साईआ म भ तिनवास/ ५५३७/ २०१७ िद.
२५/०१/२०१७ रोजीचे प ा वये सं थान या काळया यादीत समािव ट कर यात आले आहे.
मे टिलग पे ट कं ोल सि हसेस ा.ली.ठाणे यां ची मुदत िद. ०१/०४/२०१६ ते िद. ३१/०३/२०१७
अखेर संपु टात येत आहे.
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िद. ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ अखेर या आिथक वषात सदर कं ाटदाराकडु न िकटक नाशक
फवारणी क न घे यात आली यानां अदा कर यात आलेली र कम बाबत तपिशल खाली माणे –
अदा कर यात आलेली र कम पये
अ.नं.
फवारणी तपिशल
साईआ म भ तिनवास
साई धमशाळा
१
पहीली िकटकनाशक फवारणी माहे - मे – २०१६
५९,८०५/१६,५८८/२
दुसरी िकटकनाशक फवारणी माहे - जुलै – २०१६
१६,५८८/स टबर – ३६,२७७/३
ितसरी िकटकनाशक फवारणी माहे- ऑ ट बर–
१६,५८८/टिलगं पे ट कं ोल सि हसेस,
२०१६
ठाणे

४
५
६

चौथी िकटकनाशक फवारणी माहे - िडसबर – २०१६
१६,५८८/म ये झाली असुन बील अदा होणे बाक आहे.
पाचवी िकटकनाशक फवारणी माहे- फे वु ारी– २०१६
१६,५८८/१६,५८८/सहावी िकटकनाशक फवारणी माहे- एि ल– २०१७
एकु ण खच
९६,०८२/९९,५२८/जर साईआ म भ तिनवास येथे रे युलर िकटक नाशक फवारणी/फॉग ग/डास आळी ितबं धक औषध
फवारणी के ली असती तर ६ फवारणीसाठी .४,२२,०७९/- इतका खच झाला असता.
साई धमशाळा िवभागागाकरीता सदर कामी . ९९,५२८/- इतका खच झाला आहे.
साई आ म भ तिनवास व साई धमशाळा िवभागाकरीता एकि त औषध फवारणी कामी ई िनिवदा
या राबिव याकामी IPCA कं पनीधारकां चे स याचे बाजारभावाचे दर, वािषक उलाढाल व कं पनी थापना
कधी झाली इ. बाबत मािहती मागिव यात आली होती. यानुसार ६० ते ७० IPCA कं पनीधारकां ना ई-मेल
दारे कळिव यात आले.
सदरह ई-मेल दारे कं पनीचे बाजार दर ा त झाले असू न याची मािहती खालील माणे KHFM
Hopitality &
Pestomatic
Facillity
controls,
Management
Mumbai
Services,Mumbai

अ.नं.

औषध फवारणी
तपशील

१

िकटक नाशक
Rs.2.60 Sq fit
फवारणी

२

३

फॉग ग ि टमे ट
(धुरीकरण) ित
फवारणी
१५
Rs 17,000
िदवसासाठी एक
(मिह यातुन २
फवारणी)
डास
आळी
ितबं धक औषध
फवारणी (जुन ते
ऑ टोबर
या Rs 8,000
कालावधीसाठी
मिह यातु न २
फवारणी)

Indra
pest
control
Nashik

Rs.2.50 Sq Rs.2.00
fit
Sq fit

Estimated Cost
ित फवारणी (सरासरी कॉलमवर
आधारीत)
साई आ म
साईधमशाळा
भ तिनवास १,५७,९८२.३२
३,४९,७३५
चौ. फु ट
चौ. फु ट

Pest
Westfield
contrl M
pest
Walshe, control,
Mumbai Mumabi

सरासरी
दर
( ित
फवारणी)

Rs.2.40
Sq fit

Rs.2.00
Sq fit

Rs. 2.30 Rs.
Sq fit
8,04,390.50

Rs.
3,63,359.33

Rs 22,500

Rs
27,000

Rs 1,800

Rs
12,000

Rs.
16,060

Rs.
96,360.00

Rs.
96,360.00

Rs 16,800

--

Rs 1,800

Rs
10,000

Rs.
7,320

Rs.
73,200.00

Rs.
73,200.00

एकु ण -

9,73,950.50

5,32,919.33

(ई- मेल ती अवलोकनाथ सोबत जोडले आहेत. )
यानुसार सरासरी .२.३० पैसे माणे िकटकनाशक फवारणीचे वािषक कामासाठी साईआ म
भ तिनवास यां ना सरासरी .९,७३,९५०.५० इतका खच अपे ीत आहे. तसेच साई धमशाळा .
५,३२,९१९.३३ इतका खच अपे ीत आहे.
मागणीः- सन २०१७ -१८ करीता (िद. ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८) अखेर साईआ म
भ तिनवास व साईधमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल,
फॉग ग िटं मेट (धुरीकरण) व डास आळी तीबं धक औषध फवारणी (Anti Larval) करणेकामी दैिनक वतमान
प ात जाहीरात देऊन ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी दो ही िवभागा या कामासाठी येणा-या खचास मा यता
िमळणेबाबत.
सं थान अिधिनयम / ठराव नु सार अनु मानः- शासक य मा यतेनु सार कायवाही करता येईल.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतःअ)
सन २०१७/२०१८ (िद.०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ अखेर) सदरकामी वतमानप ात
जािहरात िस द क न ई-िनिवदा या दारे ई-िनिवदा मागिवणेस.
िकं वा
साईबाबा भ तिनवास थान, दारावती भ तिनवास व साई साद िनवास थान या भ तिनवासां ची
एकि त ई-िनिवदा या राबिव यात आलेली असुन ती अंितम ट यात असुन जो युनतम दर मा य होईल या
िनिवदाधारकां कडु न साईआ म भ तिनवास व साई धमशाळा िवभागाकरीता पे ट कं ोल क न घेता येईल असे
न मत आहे.
ब) उपरो त कामाची ई िनिवदा मागिवतां ना खालील अटी व शत चा समावेश करावा लागेल, असे न
मत आहे.
१)
ठे केदार/कं पनीस I.S.O मानाकं न असावे व कं पनी I.P.C.A/ P.C.A, ची सभासद असणे आव यक
आहे.
२)
पे ट कं ोल व रोडट कं ोल, फॉ ंगीग ि टम ट, डास आळी ितबं धक फवारणी करणे कामी Central
Insecticide Board चे Approve के लेले (House Hold) औषध वापरणे बं धनकारक राहील.
३)
शासक य कामाचा ३ वषाचा अनुभव असावा.
४)
ऑपरे टरचे ेिनं ग माणप असणे आव यक.
५)
मागील ३ वषाचे ऑडीट रपोट सादर करावे.
६)
िनिवदाधारकां ची वािषक उलाढाल ही पये १ कोटी पे ा जा त असावी.
क)
उपरो त त यातील सरासरी दरानु सार िकटकनाशक फवारणीचे वािषक कामासाठी
साईआ म भ तिनवास यां चा . ९,७३,९५०.५० व साई धमशाळा .५,३२,९१९.३३ इतका खच असा एकु ण
. १५,०६,८६९.८३ पु णािकं त र कम . १५,०७,०००/- मा , (अ री . पं धरा लाख सात हजार मा ) इतका
अं दाजे खच अपे ीत आहे, यास मा यता असावी.
उपरो त तावास तसेच याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .२९
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी साईआ म भ िनवास व साई
धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल, रोडट कं ोल, फॉिगेग ि टमट
(धु रीकरण) व डास आळी ितबं धक औषध फवारणी (Anti Larval) करणेकामी, गु णव ा व दर
यां या आधारे, िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.
तसेच सदरहकामी ा होणा या िनिवदां ना कॅ ग रपोट माणे (७०%-३०%) गु ण देऊन,
िनिवदा ि या अं तीम करणेत यावी, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
तां ि क/ अतां ि क िवभाग मु खां ची पदे सरळसेवेने भरणेकामी आले या अजावर कायवाही करणे.
तावमं जरु आकृ तीबं धानु सार कायकारी अिभयं त,ा उप कायकारी अिभयं ता (पा.पु.), यां ि क अिभयं ता, इले ॉिन स
अिभयं ता व सादालय मॅनेजर इ यादी िवभाग मुखां ची पदे सरळसेवेने भरणेकामी वतमान प ात जाहीरात देऊन
अज मागिवणेत आलेले आहेत. सदर अजावर कायवाही करणेकामी िवषय मा. यव थापन सिमती
िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत आलेला होता. यावर सिमतीने िनणय .६१५ खालील माणे
घेतलेला आहे.
“ तावाम ये नमुद के ले या कायकारी अिभयं ता, उप कायकारी अिभयं ता (पा.पु.), यां ि क अिभयं ता,
इले ॉिन स अिभयं ता व सादालय यव थापक या पदासाठी आले या अजावर पु ढील कायवाही करणेसाठी
मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां चेकडू न ताव मागिवणेत यावा.”
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशानु सार जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/ ३०८४/ २०१६
िद.१४/०९/२०१६ व जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/४७००/२०१६ िद.०६/१२/२०१६ रोजीचे प ा वये
मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां ना प देऊन यवसाियक ताव मागिवणेत आलेला आहे.
आता, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां नी िद.१९/०१/२०१७ रोजी ई-मेल ारे खालील माणे
यवसाियक ताव सादर के लेला आहे.
This refers to your letters Nos.3084/2016 dt.14 Sept.2016 and 4700/2016 dt.6
Dec.2016 regarding recommendation of suitable candidates to fill-in the posts mentioned
therein. Scanned copies of the letters are attached herewith for ready reference.
This is to communicate that we thankfully accept the said work and quote our fee
as below:
There will be seven faculty to be deputed to the Sansthan as below:
Department of Civil Engg.: 1) Prof.S.D.Kulkarni
2) Prof.B.M.Dawari
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Department of Mech.Engg.: 3) Prof.S.S.Pardeshi
4) Prof.A.P.Bhattu
Department of Elect. & Tel.Comm.: 5) Prof.R.A.Patil 6) Prof.S.P.Mahajan
Administration: Shri G.B.Joshi, Administrative Officer Number of applicants
being large, two faculty will be deputed from each department
Fee payable by the Sansthan to COEP, in advance, in the from of a DD or payment
online will be as below:
Sr.No.
Particulars
Amount
01
Per faculty for the visit, Rs.15,000/- x 7 No. of faculty
Rs. 1,05,000/02
Institute’s Share
Rs. 35,000/Total Basic Fee Rs.1,40,000/03
Service Tax @15%
Rs. 21,000/Total Basic Fee + Service Tax - Rs.1,61,000/Transport either to be arranged by the Sai Sansthan or Rs.20,000/04
Rs.20,000/- to be paid to COEP towards the same two vehicles
x Rs.10,000/- per vehicle for two days = Rs.20,000/TOTAL - 1,81,000/Note:- Arrangements of lodging and boarding of the team during entire stay at
Shirdi is to be done by the Sai Sansthan, Shirdi.
On accepting this proposal and on payment of the fee mentioned above, 100% in
advance, programme of the visit of the above-mentioned team to the Sansthan can be
decided as per mutual convenience. Hope, you will find this in order. Looking forward to
your response, with regards.
वरील माणे मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पु णे यां नी सदरचे कामापोटी र कम पये
१,८१,०००/- (अ री पये एक लाख ए याऐंशी हजार पये मा ) इतके मानधन कळिवलेले आहे. तसेच सदरचे
१०० ट के मानधन अगाऊ एक रकमी िमळणेस िवनं ती के ली आहे.
जाहीरातीनु सार आले या अजाची मािहती खालील माणे –
अ.नं. पदनाम
िवहीत मु दतीत आलेले अज
०१
कायकारी अिभयं ता
२७
०२
उप कायकारी अिभयं ता (पाणी पुरवठा)
२२
०३
यां ि क अिभयं ता
३८
०४
इले ॉिन स अिभयं ता ( वनी ेपन व टेलीफोन)
४२
०५
सादालय यव थापक
२८
एकू ण १५७
वरील माणे मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां नी िदले या यवसाियक तावावर
खालील माणे कायवाही करता येईल.
१) अजदाराने अजासोबत जोडले या शै िणक, यवसाियक तसेच अनुभव माणप ां ची पडताळणी
क न जाहीरातीनुसार लेखी प र ेसाठी पा -अपा उमेदवारां ची यादी तयार क न सं थानला सादर के यानं तर
मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां ना एकू ण मानधना या ५० ट के र कम अदा करता येईल.
२) पा उमेदवारां ची िवषय िनहाय नपि का व उ तरपि का तयार करणे, यासाठी लागणा-या सव
सािह यासह उमेदवारां ची १०० गुणां ची लेखी परी ा घेऊन मेरीटिल ट सं थानला सादर करणे. तसेच उ तीण
उमेदवारां ची सं थान िनि त करे ल या िठकाणी व तारखेला मु लाखत घे याची कायवाही करणे. मुलाखतीनं तर
अं ितम िनवड यादी सं थानला सादर करणे. हे सव कामकाज पूण झालेनं तर उवरीत ५० ट के र कम
सं थानमाफत मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पु णे यां ना अदा करता येईल.
३) सदरचे कामापोटी मा.सं चालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पु णे यां ना मानधन .१,४०,०००/अिधक सि हस चाज १५ ट के .२१,०००/- असे एकू ण र कम .१,६१,०००/- (एक लाख एकस ट हजार
मा ) वरील माणे दोन भागात अदा करता येईल.
४) सदरचे कामासाठी या या वेळेस संबं धीत त िशड येथे भेट देणार आहेत. यावेळी यांना
जाणे-येणसे ाठी सं थान वाहन मोफत वाहन पुरिवता येई ल. तसेच यांना सं थानमाफत चहा, ना टा, साद भोजन,
दशन/आरती व िनवास यव था मोफत पुरिवता येईल.
५) वरील माणे सदरचे कामकाज हे यांनी कायादेश िमळालेचे िदनां कापासून पुढे ३० िदवसात पु ण
क न ावे लागेल. याचबरोबर सं बं धीत कामासाठी या या वेळी सं थानला आव यकता वाटेल या या वेळी
सं थानला सहकाय करावे लागेल, असे कळिवता येईल.
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वरील माणे कायवाही करणेचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .३०
यावर सिव तर चचा होऊन, तां ि क/ अतां ि क िवभाग मु खां ची पदे सरळसेवेने भरणेकामी आले या
अजावर तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
शासनाने ी साईबाबा सं थान करीता मं जु र के ले या िनळवं डे धरण उ व घेऊन, तािवत पाणी
पु रवठा योजनेपैक िशड प रसरात करावयाची WTP, ESR, Distribution Network इ. अनु षं गीक
कामे सं थानमाफत करणे व िनळवं डे ते िशड पाईपलाईनसह उव रत कामे महारा जीवन ािधकरण
यां चेमाफत करणे अथवा सं थानमाफत करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
कलम/तरतुदीचे पोटकलम/
अ.नं.
तरतूद
तरतुद . शीषक
उपकलम .
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 थेनसु ार धािमक िवधी
सिमतीची
पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या
०१ १७
कत ये
व १
सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
अिधकार
ि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.
सिमतीची
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यांचे
०२ १७
कत ये
व २ (झ)
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी
अिधकार
आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
सिमतीची
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
०३ १७
कत ये
व ६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
तावना:- सं थानचा WTP हा १९९२ साली तयार करणेत आलेला असून तो ६.६० MLD
मतेचा आहे. तािवत WTP हा २३ MLD मतेचा आहे व सं थानचे ०४ साठवण तलावां ची एकु ण मता
ही ३११ ML इतक आहे. सदरह साठवण तलावातील पाणीसाठा हा आता साधारणत ५५ ते ६० िदवस पुरतो.
सदरची पाणी पुरवठा योजना ी साईबाबा सं था न िव व त यव था िशड , कनकु री व िपं पळवाडी अशी सं यु त
पाणी पुरवठा योजना आहे . सदर योजनेतनू ी साईबाबा सं था न, िपं पळवाडी व कनकु री या गावां साठीही पाणी
पुरवठा कर यात येतो. सदरह योजना १९९२ साली कायाि वत झालेली अस याने, सदरचा ६.६० MLD
मतेचा ला ट स या २४ तास कायाि वत ठे वावा लागतो. तसेच सदर योजनेची स याची पाईपलाईन जीण
झालेली आहे व ती ब-याच वेळी िलके ज होते. यामुळे सदर निवन योजना हाती घेणे गरजेचे आहे .
ी साईबाबा सं थान, िशड करीता पाणी पुरवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणां तनू थेट पाईपलाईन
तािवत योजनेचे अं दाजप क व आराखडे तयार करणे इ. कायवाही महारा जीवन ािधकरण यां चेमाफत
कर यात आलेली आहे. महारा जीवन ािधकरण यां नी िद.१३/०१/२०१४ रोजी शासनाकडे सादर के ले या
सदरह योजनेत िशड सं थान तसेच सभोवतालची २ गां वे कनकु री व िपं पळवाडी यां चा समावेश आहे. या
योजनेची एकु ण िकं मत .२१५.९७ कोटी असून , यापैक योजनेतील २ गावां साठी िकं मत .१९.०४ कोटी इतक
येते. यामुळे एकु ण योजने या िकमतीपैक िशड सं थानसाठी .२१५.९७ - .१९.०४ = .१९६.९३ कोटी
इतक िकं मत येत.े सदर योजनेत सं थानसाठी .१९६.९३ कोटी इतका िह सा येतो.
महारा जीवन ािधकरण, नागरी व ामीण योजना मं डळ, अहमदनगर यां चे मा.मु य अिभयं ता,
महारा जीवन िधकरण नागरी व ामीण, ठाणे यां ना अ िषत िद.०७/०२/२०१३ रोजीचे प ात नमुद के लेनु सार,
या योजनेचे सव णाचे वेळी खा ीशीर उदभव हणून ामु याने १) िनळवं डे धरण. २) मुळा धरण. ३) गोदावरी
उजवा तट कालवा यां चा िवचार कर यात आलेला असून , िनळवं डे धरणाचे अं तर जरी जा त असले तरी पाणी हे
गु ववािहनीने येत अस याने योजना तयार करणे िकफायतशीर होणार आहे हे गृहीत ध न िनळवं डे धरणात पाणी
आर ण ताव पाटबं धारे खा याकडे पाठिव यात आलेला आहे. महारा जीवन ािधकरण यां नी सादर
के ले या सदर योजनेसाठी िनळवं डे धरण हा उ व तािवत कर यात आलेला आहे. िनळवं डे धरणां तनू पाणी
आर णास पाटबं धारे खा याची त वत: मा यता आहे. पाटबं धारे खा या या िद.१०/०४/२०१३ या प ा वये
सदरह तािवत पाणी पुरवठा योजनेसाठी १४.६५ दलघमी (५१७.२९ दलघफु ) आर णाचा ताव असून ,
.१८३.९३ कोटी िह सा िशड सं थानने उचलावा, असे कळिव यात आलेले आहे. वरील माणे योजनेची
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िकं मत .१९६.९३ कोटी व पाणी आर णासाठी क प खचाचा माणिशर वाटा .१८३.९३ कोटी या माणे
एकु ण .३८०.८६ कोटी मा इतक र कम होते.
याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय संमत
झालेला आहे.
" ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड करीता पाणी पुरवठा कर यासाठी िनळवं डे धरणां तनू थेट
पाईपलाईन आणणे या योजनेमळु े िशड शहरासह आजु बाजु या गावां ना पा याची सुिवधा उपल ध होणार असून
यामुळ े सं था न आिण िशड शहरा या पाणी पुरवठा योजनेवर ताण येणार नाही व कायसव पी टं चाई त
गावां ना िप याचे पा याची शा वत सुिवधा उपल ध झा याने थािनक नागरीकां बरोबरच साईभ तांनाही याचा
लाभ होणार आहे. तसेच ी साईबाबा शता दी महो सवापुव याबाबत कायवाही होणे गरजेचे अस याने सदर या
योजनेसाठी ी साईबाबा सं थानने पु ढाकार घेवनू वतं क प स लागाराची नेमणूक व आव यक लोकवगणी
उपल ध क न देणे सिमतीला आव यक वाटते.
यावर सिव तर चचा होवून , तािवत बाब धोरणा मक व मेजर फायना शीयल अस यामुळ े सिमती
यावर िनणय घेऊ शकत नाही. यासाठी, सदरह योजना का आव यक आहे, याबाबतची सव कारणे नमूद क न
ताव शासनाकडे मा यतेसाठी पाठवावा काय? अशा मागदशनपर सुचना व आदेश िमळणेसाठी मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे सं थान विकलामाफत अज करणेत यावा व मा.उ च यायालयाचे
आदेशानु सार पुढील कायवाही करावी, असे ठरले."
वाढीव िशड सं थान, िपं पळवाडी व कनकु री संयु तीक तािवत पाणी पुरवठा योजनेिवषयी
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१७/०७/२०१४ रोजीचे आदेशास अनु स न अॅड. आर.एन.धोड यां चेमाफत मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ येथे िस हील अॅि लके शन नं. १२३४६/२०१४ दाखल कर यात आलेले
होते.
तुत िस हील अॅि लके शनम ये मे.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी व िद.२१/०४/२०१६ रोजी
तारीख नेमलेली होती. उपरो त िस हील अजाम ये मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात
िद.२२/१२/२०१४ व िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे आदेशा वये सदर करणी शासनास यांचे हणणे वरीत सादर
करणेबाबत आदेश िदलेले होते.
मा.कोटाने िद.२२/१२/२०१४ रोजी सदर योजनेचा ताव शासन मा यतेसाठी सादर करणेबाबत
िदले या आदेशा वये मा. धान सिचव, पाणी पुरवठा व व छता िवभाग, मं ालय मुं बई यां चेकडे
जा. ं .एसएसएस/ वशी/ पाणीपुरवठा/ ४०२६/२०१५, िद.१९/१०/२०१५ व मा. धान सिचव, िवधी व याय
िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपुरवठा/१३९०/२०१६, िद.२२/०६/२०१६ अ वये
शासिकय मा यतेसाठी ताव सादर कर यात आलेला होता.
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िद.१५/०७/२०१६ रोजी िदलेले आदेशात सरकारी
वक ल यां नी सादर के ले या हण यानु सार या करणी या तारखेपासून पुढील चार आठवडयात पाणी पुरवठा व
व छता िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई यां ची तां ि क मा यता घेवू न पु ढील दोन आठवडयात
शासिकय मा यता दान कर यात येईल असे आदेशात नमुद आहे .
यानुसार महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चे .ं सासंिव-२०१५/ १००७/
. .१७७/ का.१६ िद.१९/०७/२०१६ रोजीचे ा त प ानुसार तुत करणी ा त िनदशास अनु स न, पाणी
पुरवठा व व छता िवभागाने सुिचत के या माणे या योजनेस तां ि क मा यता दे याचा ताव ी साईबाबा
सं थानमाफत मु य अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां चेकडे सादर करावा
तसेच या संदभात यि श: पाठपुरावा क न अिधकािधक तीन आठवडया या कालावधीत तां ि क मा यता ा त
क न घेवू न मा यता ा त ताव पुढील आव यक कायवाहीसाठी या िवभागास सादर कर यात यावा असे
कळिव यात आलेले होते.
यानुसार तुत करणी ा त िनदशास अनुस न जा.नं.एसएसएस/वशी/पाणीपुरवठा/२०१६,
िद.२७/०७/२०१६ अ वये या योजनेस तां ि क मा यता दे याचा ताव मु य अिभयं ता, महारा जीवन
ािधकरण, ादेिशक िवभाग नािशक यां नचेकडे सादर करणेत आलेला होता.
महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां चेमाफत जा. ं /मुअ /नािशक/तां शा२/१५२७/२०१६, िद.१२/०८/२०१६ रोजीचे प ा वये ा त झालेले आहे. यानु सार .१६३४२.९६ ल
िन वळ व .१९१९१.४० ल ढोबळ (९% ETP Charges सह) िकमतीचे सिव तर अं दाजप क व
आराखडयां ना बाब ं .३० माहे ऑग ट २०१६ प ं .मजी ा/तां मा/१५३२, िद.१२/०८/२०१६ नुसार तां ि क
मं जरू ी दान कर यात आली आहे.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर, २०१८
(िवजयादशमी) या कालावधीत साजरे कर यात येणार आहे. या कालावधीम ये लाखो साईभ त ी साईचें
महासमाधीचे दशनाथ िशड येथे भेट देतील. यावेळी साईभ तांची गैरसोय होवू नये यासाठी सदरह योजना
तातडीने पूण होवून कायाि वत होणे गरजेचे असलेने महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चे
ं .सासंिव-२०१५/ १००७/ . .१७७/ का.१६, िद.१९/०७/२०१६ रोजीचे प ात नमुद के लेनसु ार , तां ि क
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मा यता घेवनू योजना तां ि क मा यतेसह िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे पु ढील कायवाहीसाठी
सादर कर यात यावी असे िनदश िदलेले असलेने, इकिडल जा. ं .एसएसएस/वशी/पाणीपुरवठा/२५७३/२०१६,
िद.२३/०८/२०१६ अ वये ताव मा यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे
सादर करणेत आलेला होता.
यानुसार महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय ं .सासंिव-२०१५/ १००७/
. .१७७/ का.१६, िद.३१ ऑग ट, २०१६ अ वये पु ढील माणे शासन िनणय पारीत झालेला आहे.
" ी साईबाबा सं थान िव व त यव था येथे स या असणारी पा याची कमतरता िवचारात घेता ी
साईबाबा महासमाधी शता धी महो सवा या कालावधीत िशड म ये येणा-या साईभ तांना पा याची कमतरता
भासू नये व यांना मुबलक व पात पाणी उपल ध हावे यासाठी मु य अिभयं ता ( भारी) महारा जीवन
ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां नी िदले या तां ि क मा यतेनसु ार वाढीव िशड सं था न, पाणी पुरवठा
योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर (िनळवं डे धरण उ व घेऊन) या योजने या .१६३,४२,९५,५५५/- िन वळ
व .१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (९% ETP Charges सह तसेच .१८३९३.०० ल िनळवं डे धरण िह सा
वगळू न) िकमती या अं दाजप कासह सदर योजनेस खालील अटी व शत या अधीन राहन शासिकय मा यता
दान कर यात येत आहे."
१.
सदर योजनेची अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकरणामाफत कर यात येईल.
२.
सदर योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां यामाफत
उपल ध क न दे यात येईल. सदर िनधी पूण ठे व प दतीने ठे ऊन महारा जीवन ािधकरणा दारे ही
योजना के वळ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या सं थानसाठी राबिव यात येईल.
३.
योजनेसाठी आव यक उ व माणप , पाणी आर ण, पाणी गु णव ता तपासणी अहवाल उपां गासाठी
लागणा-या जिमनीची संमतीप े व अनुषं िगक परवान या ा त झा यािशवाय योजनेचे कायादेश दे यात
येऊ नयेत.
४.
योजनेची अं मलबजावणी शासना या चिलत धोरणानुसार ई-िनिवदा मागवून पारदशक प दतीने
कर यात यावी.
५.
सदर योजने या तां ि क मा यते या आदेशातील अट ची काटेकोरपणे पुतता कर यात यावी.
६.
योजनेचा उ व िवकसीत के यािशवाय इतर कामे क नयेत. योजनेचा उ व भूपृ ठीय व शा वत
अस यास अिध क अिभयं तां नी य पाहणी के यानं तरच पुढील सव कामे हाती घे यात यावीत.
७.
योजनेची अं मलबजावणी करताना समाज यव थापन त वांचा अवलं ब करणे तसेच पाणीपुरवठा व
व छता िवभाग प रप क िद.०५/०८/२०१४ दारे पयावरण यव थापन याबाबत िदले या मागदशक
सूचनां नु सार कायवाही करणे बं धनकारक राहील.
८.
योजनेची कामे िनयोजनानुसार िवहीत कालावधीत पू ण कर यात यावीत. योजनेचा भौितक व आिथक
गती अहवाल ैमािसक बार चाट व पात िवधी व याय िवभाग व पाणीपुरवठा व व छता
िवभागामाफत शासनास सादर कर यात येईल.
९.
योजनेची १०० % कामे पूण झा यानं तर कं ाटदार, कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान यां नी
िज हा तां ि क सिमती या सद यासह योजनेची संयु त पाहणी करावी. तदनं तर कायकारी अिभयं ता,
महारा जीवन ािधकरण यां नी सदर योजना भौितक टया पूण झा याचे माणप िद यानं तरच
योजना पू ण झाली असे समज यात येईल.
१०.
भौितक टया पू ण झालेली योजना अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडे
वरीत ह तांतरीत कर यात येईल.
११.
पाणी पुरवठा व व छता िवभाग, शासन िनणय . ापाधो-१११४/ . .६१/पापु-७,
िद.१५/०७/२०१५ नु सार योजनेचे य थ तां ि क प र ण करणे अिनवाय राहील.
१२.
पाणी पुरवठा व व छता िवभाग, शासन िनणय . ापाधो-१११४/ . .२२/पापु-७,
िद.०७/०७/२०१४ नुसार सदर योजना पू ण झा यानं तर िकमान १ वष ही योजना राबिवणे कं ाटदारास
बं धनकारक आहे. तदनं तर योजने या देखभाल व दु तीची जबाबदारी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां ची राहील.
१३.
सदर योजने या गती माणे खचाची उपयोिगता माणप े व योजने या पुण वाचे दाखले संबं धीत
अं मलबजावणी यं णां कडून ा त क न घेऊन शासनास सादर कर याची जबाबदारी कायकारी
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ची राहील."
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यां चे कडील उपरो त शासन िनणयानवये ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड करीता पाणी पुरवठा करणेसाठी िनळवं डे धरणां तनू थेट पाईपलाईन तािवत योजनेस
वरील अटी व शत या अधीन राहन शासिकय मा यता दान कर यात आलेली आहे. सदरह शासन िनणयाची
त सोबत अवलोकनाथ जोडलेली आहे.
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तरी िवषयां िकत योजनेबाबत वर नमूद शासन िनणयास अनु स न पु ढील कायवाही करणेसाठी सव थम
खालील बाब िवषयी िनणय होणेकरीता ताव िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे सादर
करणेत आला होता.
१.
सदर योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी सं थानमाफत उपल ध करणे.
२.
सदर योजनेची अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकरणमाफत करणे.
३.
ी साईबाबा समाधी महो सव कालावधीत िशड येथे येणा-या साईभ तांना पा याची कमतरता भासू
नये याकरीता योजनेतील WTP, RCC MBR Pure Water Gravity Mains, Pure water
Rising Main, Automation, Pumping Machinery, ESR, Distribution Network या
उपां गां ची कामे पिह या ट यात हाती घेणक
े ामी कायवाही करणे .
४.
शासन िनणयातील इतर अटी-शत बाबत मु य अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक
िवभाग, नािशक यां चेशी चचा क न पु ढील कायवाहीची परे षा ठरिवणे.
यावर िनणय ं . ७३९ पुढील माणे संमत झालेला आहे .
" ... यावर सिवत तर चचा होऊन , ी साईबाबा सं थान िशड करीता िनळवं डे उ व घेऊन, तािवत
पाणी पुरवठा योजनेचे काम संसथानमाफत करावे क , महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक
यां चमे ाफत करावे याबाबतचा तौलािनक ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेात यावा असे ठरले ."
स या महारा जीवन ािधकारण यां चेमाफत सदर योजनेचा सिव तर क प अहवाल तयार क न
या क पाचे सिव तर अं दाजप क तयार कर यात आलेले आहे. महारा जीवन ािधकरण हे या े ातील त
असुन ते महारा शासनाचा एक उपिवभाग आहे . उपरो त शासन िनणयात नमूद के या माणे सदर योजनेची
अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकारणमाफत करावयाची आहे.
महारा जीवन ािधकरण यां चेकडे याबाबत आव यक तां ि क मनु यबळ उपल ध आहे. तसेच या
योजनेसाठी आव यक शासनाचे सव शासक य िवभागां चे ना हरकत दाखले िमळिवणे , तां ि क मं जु-या घेणे,
िनळवं डेपासुन ते िशड पयत स ह क न ले हल घेणे, याचे िडटे ल िडझाईन व ॉईगतयार
ं
करणे , ई-िनवीदा तयार
क न ई-िनिवदा या राबिवणे, पाईप लाईनचे कामातील अडचण चे िनरसन करणे, पाईप / इतर मटेरीयल या
त सम बाब ची तपास या करणे, सु असले या कामावर दैनं िदन पयवे ण करणे, कामाचा दजा राखणे बाबत
आव यक या बाब ची तपास या करणे, कामाचा मािसक अहवाल तयार करणे, य झाले या कामां बाबत
ठे केदार यां चे देयके तपासणे व सदर देयके आदा करणेबाबत कायवाही करणे, क प आढावा बैठकां ना उप थीत
राहणे, िमिटं ग इितवृ त तयार करणे इ यादी सव कामे करावी लागणार आहे.
वर नमूद कायवाही कर यासाठी सं थानकडे पुरेशे तां ि क मनु यबळ उपल ध नाही. सं थानमाफत ी
साईबाबा समाधी महो सव कालावधीत िशड येथे येणा-या साईभ तांना पा याची कमतरता भासू नये याकरीता
पिह या ट यात सदर योजनेतील WTP, RCC MBR, Pure Water Gravity Mains, Pure water
Rising Main, Automation, Pumping Machinery, ESR, Distribution Network या उपां गां ची
कामे सं थानमाफत हाती घेणक
े ामी कायवाही करता येईल तथापी याबाबत थम खालील माणे कायवाही करावी
लागेल.
१) याबाबत थमता पिह या ट यातील वर नमूद कामे सं था नने करावयाची झा यास यासाठी िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यतेसाठी फे र ताव सादर करावा लागेल.
२) उपरो त बाब ची कामे हाती घेणेपवु सं बं धीत ािधकरणाची परवानगी घेणे.
३) या कामां ची सिव तर अं दाजप के महारा जीवन ािधकरण यां नी तयार के लेली आहेत. यासाठी
महारा जीवन ािधकरण यां ची परवानगी घेऊन यांनी तयार के ले या िडझाईननु सार क पाचे काम
करता यईल. अथवा त क प यव थापन स लागाराची िनयु ती करणे, सिव तर क प अहवाल
तयार करणे, िडटे ल स ह करणे, सिव तर अं दाजप क व नकाशे तयार करणे, ई- िनिवदा तयार करणे,
आव यक आहे.
तसेच या क पातील िनळवं डे ते िशड पाईप लाईनचे उव रत काम महारा जीवन ािधकरण
यां चेमाफत करता येईल. याबाबत थम मा. मु य अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण ादेिशक िवभाग,
नािशक यां चेशी चचा क न पुढील कायवाही करता येईल, असे मत आहे.
तरी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .३१
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , िनळवं डे धरण उ व घेऊन, तािवत पाणी पु रवठा
योजनेपैक िशड प रसरात करावयाची ट पा . १ मधील WTP, ESR, Distribution Network व
पाईपलाईनची कामे समाधी शता दी वषा या पा भू मीवर तातडीने पु ण क न यावीत व सदर सं पू ण
योजना सं थानमाफत राबिवणेत यावी. याकामी त क प स लागार हणू न महारा जीवन
ािधकरण ादेिशक िवभाग, नािशक यांची िनयु ती करणेत येऊन, यां ना शासक य दराने स लागार
फ दे यात यावी. तसेच याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यते साठी फेर ताव
सादर करणेत यावा.
(कायवाही- पाणीपुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.३२

ताव-

शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील वातानु कुलीत करावया या दशनरां ग हॉलचे वाढीव िव ु त
भाराकरीता करा या लागणा या िव ु तीकरण कामािवषयीची क स टं टची कामे क स टं ट मे.रामरा य
इंिजिनअर ग ा.िल., नािशक यां चेकडू न यां चे मं जु र दरा माणे क न घेणे, बां धकाम िवभागाकडू न
जनसेट व पॅनेल मचे बां धकाम क न घेणे व स याचे ा सफॉमर, जनसेट व पॅनेल बायबॅक करणे.
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील
सव िकं वा यापैक कोण याही एका योजनासाठी कर यात येईल:(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
जा.नं.एसएसएस / वशी-का.अ./२८१४२०१६ िद.०७/१०/२०१६ रोजीचे प रप का वये िदनां क २३ व
२४ आ टोबर, २०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी मा.कायकारी अिधकारी साहेब व मा.उप-कायकारी
अिधकारी यां चे समवेत मं िदर प रसरात घेतले या राऊं डम ये शां तीिनवास व भ िनवास येथील चारही दशन हॉल
वातानुकूलीत करणेकरीता वरीत ताव सादर करणेकरीता मेकॅिनकल िवभागास कळिव यात आलेले होते .
यानुसार सदरचे चारही दशन हॉल वातानुकूलीत करणेकामी येणा-या एकि त खचाचा ताव मेकॅिनकल
िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा यतेसाठी सादर करावयाचा अस याने या चारही दशन हॉल
वातानुकूलीत करणेकामी अं दाजे ५५० ते ६०० के .ड यु.िव तु लोडची आव यकता असून सदर लोड िश लक
नसलेस याकामी करा या लागणा-या उपाययोजना व याकरीता येणारा अपेि त खच याबाबतचा तपशील
इकडील िवभागास तातडीने कळिवणेबाबत मेकॅिनकल िवभागामाफत कळिव यात आलेले होते.
स या मं िदर परीसराकरीता वापरात असले या जनरे टरसेट पैक जनसेट .०१ हा ५०० के हीए
मतेचा जनसेट सन-१९८९ म ये बसिव यात आलेला असून सदर या जनसेटला आज रोजी २८ वष पुण
झालेले आहेत. तसेच जनसेट .०२ हा ५०० के हीए मतेचा जनसेट सन-२००० म ये बसिव यात आलेला
असून सदर या जनरे टरला आज रोजी १७ वष पु ण झालेले आहेत. याच माणे स या वापरात असलेला १०००
के हीए मतेचा ा सफॉमर सन-२००४ म ये बसिव यात आलेला असून सदर या ा सफॉमरला आज रोजी १३
वष पुण झालेले आहे . उपरो माणे बसिव यात आलेले ५०० के हीए मतेचे दोन जनरे टरसेट तसेच १०००
के हीए मतेचा ा सफॉमर हा यावेळचा िव तु लोड ा ध न बसिव यात आलेला आहे .
स या मं िदर परीसरातील सब टेशनचा मं जरु िव तु लोड ५०० के हीए (४८१ के .ड यु.) इतका असून
यापुव मं िदराकरीता उभार यात आले या वातानुकूलीत यं णेकरीता १०० के हीए लोड तसेच आता मेकॅिनकल
िवभागाचे प ानुसार शां तीिनवास व भ िनवास दशन लाईन वातानुकूलीत करणेकरीता ५५० ते ६००
के .ड यु.इतका वाढीव लोड िमळू न एकु ण लोड हा जादा मतेचा होत अस याने स या या िव तु संच
मां डणीवर चालणार नस याने वाढीव लोडकरीता १२०० के हीए मतेचा ा सफॉमर, १०१० के हीए मतेचे
दोन जनरे टरसेट, सी.टी./ पी.टी.संच , िमटर ग युिबकल तसे च पॅनेल बोड निवन बसवून के बल वक करावे लागेल .
तसेच निवन जनरे टर जु या जनरे टर सेट या जागेवर बसिवता येणार नस याने जनरे टर सेट व पॅनेलकरीता निवन
मचे बां धकाम करावे लागणार असून याकामी पये दोन कोटी इतका अं दािजत खच तसेच . २५,९२,०००/इतका मािसक बीलाचा अपेि त खच असून निवन वातानुकूलीत यं णेचा तपशील तसेच यासाठी िव तु संचाचे
तपशीलाचे सव कामे िव तु िवभागामाफत नेम यात आले या क स टं ट यां चेकडू न तपासून घेऊन याचे
अं दाजप क तयार क न यानु सार काम क न यावे लागणार अस याचे मेकॅिनकल िवभागास कळिव यात
आलेले होते.
यानुसार मेकॅिनकल िवभागामाफत शां तीिनवास व भ िनवास येथील चारही दशन हॉल वातानुकू लीत
करणे कामाचा मेकॅिनकल िवभाग, बां धकाम िवभाग तसेच िव ु त िवभागा या एकि त खचाचा ताव
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात आलेला होता. मेकॅिनकल िवभागामाफत सादर कर यात आले या
एकि त खचा या तावावर मा. यव थापन सिमती या िद.३०-११-२०१६ चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय
.२४ िनणय .८६७ अ वये, यावर सिव तर चचा होऊन, शां तीिनवास व भ िनवास इमारतीमधील चारही
दशन हॉल वातानुकूलीत करणेकामी तावात नमूद के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा-या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमती या िनणयानु सार िव तु िवभागाचे वाढीव लोडकरीता १२०० के हीए मतेचा
ा सफॉमर, १०१० के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, सी.टी. / पी.टी.संच , िमटर ग युिबकल तसेच पॅनेल बोड
निवन बसवू न के बल वककरीता र कम पये दोन कोटी इतका खच तसेच . २५,९२,०००/- इतका मािसक
बीलाचा अपेि त खचास मा यता िमळालेली आहे.
िद.०२-०२-२०१६ रोजी झाले या मा. ीसद यीय यव थापन सिमती या सभेतील िवषय .०३
िनणय .०३ (०७) अ वये भिव यातील िव तु िवभागामाफत िनघणा-या कामां करीता मे.रामरा य इंिजिनअर ग
ा.िल., नािशक यां चे ई-िनिवदेतील िदलेले १.५ % + स ह स टॅ स मा दर ि वकारणेत येऊन, यां ची
जा.नं.एसएसएसटी/ िव तु / ८३५/ २०१६ िदनां क २४-०५-२०१६ रोजीचे कायादेशा वये क स टं ट हणून
नेमणूक करणेत आलेली आहे.
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यामुळे शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील चारही हॉल वातानुकूलीत करणेकरीता स या
असलेले कमी मतेचे जनरे टर सेट, ा सफॉमर, सी.टी./ पी.टी.संच , िमटर ग युिबकल तसेच पॅनेल बोड बदलून
याजागेवर निवन १२०० के हीए मतेचा ा सफॉमर, १०१० के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, सी.टी. /
पी.टी.सं च, िमटर ग युिबकल तसेच पॅनेल बोड खरे दी करणेकरीता तसेच सदरचे काम हे बाहेरील ठे केदार
यां चेकडू न क न घेणक
े रीता ई-िनिवदा मागिवणेकामी वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर
जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेसाठी ई-िनिवदा तसेच पॅनलचे ॉईग,ं जनसेट ॉईग,ं पॅनल िडटे स,
जनसेट िडटे ससह टडर फॉम तयार करावे लागणार आहे.
उपरो माणे,
मागणी:- ०१). निवन जनसेट व निवन पॅनेलसाठी तयार करा या लागणा-या निवन जनसेट मचे
बां धकाम करणेस मा यता िमळवू न यावर बां धकाम िवभागामाफत पुढील कायवाही करावी लागणार आहे.
०२). ई-िनिवदा तसेच पॅनलचे ॉईग,ं जनसेट ॉईग,ं पॅनल िडटे स, जनसेट िडटे ससह टडर फॉम
तयार करणे तसेच ठे केदार यां नी सादर के लेले रिनं ग बीले तसेच फायनल बीले चेक करणे, निवन वातानुकू लीत
यं णेचा तपशील तपासणे इ यािद कामे हे इले ीकल क स टं ट मे.रामरा य इंिजिनअर ग ा.िल., नािशक
यां चेकडू न याचे मं जरू दरानुसार क न यावे लागणार आहे.
०३). शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील चारही हॉल वातानुकूलीत करणेकरीता स या असलेले
कमी मतेचे जनरे टर सेट, ा सफॉमर, सी.टी./ पी.टी.संच , िमटर ग युिबकल तसेच पॅनेल बोड बदलून
याजागेवर निवन १२०० के हीए मतेचा ा सफॉमर, १०१० के हीए मतेचे दोन जनरे टर सेट, सी.टी. /
पी.टी.सं च, िमटर ग युिबकल तसेच पॅनेल बोड खरे दी करणेकरीता तसेच सदरचे काम हे बाहेरील ठे केदार
यां चेकडू न क न घेणक
े रीता वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ईिनिवदा मागिवणे आहे.
०४). स या वापरात असलेले ा सफॉमर, ५०० के हीए मतेचे दोन जनरे टरसेट, चजओ हर पॅनेल
तसेच मेन िड ी युशन पॅनेल ही यं णा बायबॅक करणेकरीता शासनाची मा यता घेणसे व याचा समावेश
सदर या ई-िनिवदेम ये करावा लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो मागणी माणे ०१, ०२, ०३ व ०४ करीता मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३२
यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील वातानु कुलीत करावया या
दशनरां ग हॉलचे वाढीव िव ु त भाराकरीता करा या लागणा या िव ु तीकरण कामािवषयीची
क स टं टची कामे क स टं ट मे.रामरा य इंिजिनअर ग ा.िल., नािशक यां चेकडू न यां चे मं जु र
दरा माणे क न घेणे, बां धकाम िवभागाकडू न जनसेट व पॅनेल मचे बां धकाम क न घेणे व स याचे
ा सफॉमर, जनसेट व पॅनेल बायबॅक करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
िशड नगरपं चायत ह ीतील एकू ण १५ र यापैक ०६ र ते भू सपं ादीत क न िवकसीत करणे व ०८ र ते
िवकसीत करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) २००४ चे कलम २१ (२) खालील माणे तरतुद आहे .
पोट कलम (१) आिण (१ क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव व त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास, अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे या
िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा
कोण याही योजनां साठी वापरता व खच करता येईल.
(दोन) थािनक नागरी सेवा सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला सहा य कर यासाठी.
मा. यव थापन सिमती िनणय:
०१.
िनणय . २६३ िद. २४/०४/२००६.
०६. िनणय . ७५० िद. ११/०९/२०१४.
०२.
िनणय . १६ (ब) िद. १०/०१/२०१०.
०७. िनणय . ७९९ िद. ११/०९/२०१४.
०३.
िनणय . ५३८ िद. २४/०७/२०११.
०८. िनणय . ४६७ िद. १०/११/२०१५.
०४.
िनणय . ७०६ िद. २४/०९/ २०११.
०९. िनणय . ६५६ िद. २८/१२/२०१५.
०५.
िनणय . ७८ िद. ०८/०१/२०१४.
मा. शासन िनणय: मा. िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडील शासन िनणय .
१.
सासंिव/२००६/८७६/(१३१) का.सोळा, िद.०४/०९/२०१४
२.
सासंिव-२०११/५१४/ . . ७४/का.१६, िद.२१/०८/२०१४
तावनाः िशड शहरातील सावजिनक सोयीसुिवधां चा िव तार कर याचे टीने व यांचा
साईभ तांना ामु याने उपयोग होईल अशी िवकास कामे हाती घेवनू पूण करणेसाठी सं था न यव थापन िशड
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नगरपं चायतीस मदत करीत आहे. या िविवध पायाभूत सुिवधां अं तगत िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीव न िशड
शहरातील र ते सं थान िनधीतुन िवकसीत करणेस त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०४/२००६
रोजीचे सभेतील िनणय .२६३ अ वये मा यता देणते आली आहे.
१)
िशड शहरातील थम ाधा य गटातील र ते िवकसीत करणे: मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील वेळोवेळी झाले या िनणयानु सार थम ाधा य गटातील १०.०६ िकलोमीटर लां बीचे एकु ण
११ र ते सं थान िनधीतून भू सपं ादन व िवकसीत करणेसाठी येणारे .८८ कोटी मा चे खचास मा यता देणते
आलेली आहे. तसेच सदरह खचास िद.०४/०९/२०१४ रोजीचे शासन िनणया वये मा यता देणते आलेली आहे.
या र यांबाबतचा तपिशल खालील माणे आहे.
र याचे नाव
लां बी(मी.) ं दी (मी.)
कामाची स ि थती

र ता
.
महारा रा य र ते िवकास महामं डळ, पुणे यां चे माफत िवकसीत करणेत करणेत आलेले ०५ र ते – (खच .९.३० कोटी)
०१.
िशड -िनमगां व िशव र ता कॉ टीकरण
७७०
१०.१२ काम पूण
(नगर-मनमाड रोडचे पूवकडील) -भू सं पादन
आव यक नाही.
०२.
िशड ई र ता कॉ टीकरण (िपंपळवाडी
६२६
६/८
काम पूण
र ता ते िनमगां व िशव र ता) -भू सं पादन
आव यक नाही.
०४.
कनकु री र ता कॉ टीकरण
१०७०
१२
काम पूण
पे ह ग लॉ स बसिवणेसाठी वेळीच
१०.
गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील
७५
९
जागा उपल ध न झा याने व
ारकामाई ते ताजीमखान बाबा चौका पयत
कं ाटदाराचे कामाचा कालावधी
र ता.- पे ह ग लॉ स
सं प याने सदर कामाची पु तता करणे
श य नस याचे मरारिवम यांनी िद.
१२/११/२०१२चे प ाने कळिवले आहे.
११.
गावठाण ह ीतील िवकास योजनेतील ६
३०
६
काम पूण
मीटर ं दीचा दि णो तर (पालखी र ता ते
निवन िपं पळवाडी र ता) - पे ह ग लॉ स
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे माफत िवकसीत करणेत करणेत आलेले ०६ र ते – (खच .२५.३४ कोटी)
र ता .
र याचे नाव
लां बी(मी.) ं दी (मी.)
कामाची स ि थती
०३.
नां दखु र ता – (नगरमनमाड र ता ते नां दखु १८७७
१८
चेनेज १००० ते १२७५ (डावी बाजू),
िशव) - कॉ टीकरण
चेनेज१००० ते १०८० (उजवी बाजू) व
चेनेज१६०० ते १८७७ (दो ही बाजू) या
भागातील
हरकत चे
िनवारण
नगरपं चायतीकडू न वेळेत न झा याने
ठे केदार यां नी फु टपाथचे काम के ले नाही.
उवरीत काम पू ण.
िवकास योजनेतील १८ मीटर ं द वळण र ता १८४०
१८
कनकु री र ता ते नगर-मनमाड र ता या
०५.
(आर ण . ३१ ते नाला . ३४ पय त) दि णेकडील ९०० मी. वळण र याचे
डां बरीकरण
काम पू ण. उवरीत र याचे एकू ण ९४०
मी. भागात खडीकरण पूण . डां बरीकरण
बाक . वेळीच जागा उपल ध न झा याने
ठे केदार यां नी पू ण के लेनाही.
०६.
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं द र ता ५६५
१५
काम पू ण
(आर ण . ३१ ते निवन िपं पळवाडी
र यापय त) -कॉ टीकरण
०७.
िवकास योजनेतील २४ िमटर वळण र ता ४५०
२४
काम पू ण
(नगर-मनमाड र ता ते साई दा हौस ग
सोसायटी) -डां बरीकरण
०८.
िवकास योजनेतील हॉटेल भा यल मी समोरील ४५०
१८
काम पू ण
दि णो तर िनमगां व िशव ते िपं पळवाडी र ता१८ िमटर ं दीचा र ता-कॉ टीकरण
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०९.

िवकास योजनेतील १८ िमटर ं दीचा र ता ८४०
(नगर-मनमाड र ता ते स. .९ मधील १८ िमटर
रं ग र ता) पू व-पि म-कॉ टीकरण

१८

िवकास योजनेतील १८ मीटर ं दीचा पू व-पि म १५००
र ता ते आर ण . ३१ पोहच -डां बरीकरण

१८

०९.अ

६२० मी. भागातील काम पू ण.
ल मीनगर वसाहतीतील घरां मु ळे व
यालगत असे १८५ मी., भाग वेळेत
उपल ध न झा याने काम बाक .
भू सं पादन कायवाही पू ण न झा याने ९अ
या वळण र याचे काम सु करता
आलेले नाही.

सदरह क पातील र यांचे भूसपं ादनासाठी .३५,४३,८१,८०३/- व र ते िवकसनासाठी
.३४,६४,०२,९६६/- असा एकू ण .७०,०७,८४,७६९/- खच झालेला आहे.
२)
िशड शहरातील ि तीय ाधा य गटातील र ते िवकसीत करणे: मु यािधकारी िशड
नगरपं चायत िशड यां नी िद.१०/०६/२०११ व िद.१६/०७/२०११ रोजीचे प ा वये, सदरह क पातील एकु ण
०६ र यांचे भूसं पादनासाठी .४३.७३ कोटी व या सहा र यांसह भूसपं ादनाची आव यकता नसलेले १७ र ते
िवकसीत करणेकामी अं दाजे .८२.३७ कोटी असे एकु ण .१२६.१०० कोटी खचाचा खालील र यांचे
भूसपं ादनासाठी िनधी उपल ध करणे व रस्ते िवकिसत करणेबाबतचा ताव सं थानला सादर के ला होता.
यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .५३८ अ वये, ि तीय ाधा य
गटातील र ते िवकसीत करणेस मा यता देणते आलेली आहे.
(अ) सदरचे मा यतेनसु ार खालील सहा र ते भूसपं ादनासाठी .४३.७३ कोटी व िवकसनासाठी
.५७.२८ कोटी असा एकु ण .१०१.०१ कोटी खचाचा ताव इकडील िद.०४/०४/२०१२ रोजीचे प ा वये मा.
धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे सादर करणेत आला होता.
अ.
नं.

र याचे नां व

०१

िवकास योजनेतील २४ मीटर ं द वळण र ता
२६५० २४
(साई दा हाउिसं ग सोसायटी कॉनर ते सन एड सॅन हॉटेल र ता)
िवकास योजनेतील १२ िमटर ं दीचा हॉटेल गोराडीया समोरील
५५० १२
र ता (िपं पळवाडी र ता ते िनमगां व िशव र ता)
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा िबरे गां व र ता
५०० १५
(निवन िपं पळवाडी र ता- वराह चौक ते कािलकानगर-१५ मीटर
व पु ढे िबरोबा मं िदरापयत विहवाटी माणे)
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र ता (जैन मं िदरालगत
३२० १५
नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता)
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा जु ना िपं पळवाडी र ता १००० १५
(पु पांजली हॉटेल चौक ते िपं पळवाडी िशव ह ीपयत)
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र ता (िपं पळवाडी र ता ते १८ ३०० १५
मीटर र ता यां ना जोडणारा िनता हॉटेल पि मबाजू दि णो तर र ता)
एकू ण लां बी ५३२०

०२
०३

०४
०५
०६

लां बी
(मी.)

ं दी
(मी.)

अि त वा तील भू सं पादन
ं दी (मी.)
करावयाची
ं दी (मी.)
२४.००
५.५०

६.५०

१०

५.००

-

१५.००

१०

१५.००

--

१५.००

यानं तर उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपूर भाग, ीरामपूर यां नी या सहा र यांचा भूसपं ादन खच
.४३.७३ कोटी ऐवजी .५४.२६ कोटी येत असलेबाबत कळिवले होते. यानुसार सदरह कामी एकु ण
.१११.५४५ कोटी सुधारीत खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .७८
अ वये मा यता िमळाली. यानु सार िद.१०/०१/२०१४ रोजीचे प ा वये शासन मा यतेसाठी सुधारीत ताव
सादर करणेत आला.
याबाबत िवधी व याय िवभागाने िद.१८/०२/२०१४ रोजीचे प ा वये, भूसपं ादनाची आव यकता
असणारे सात र ते िवकसीत करणेबाबतचे तावास स ि थतीत कायरत ि सद य सिमतीची मा यता घेऊन,
मा. उ च यायालया या िस हील अॅ लीके शन .१२०५६/२०१२ िद.१६/१०/२०१२ या आदेशानु सार उ च
यायालयाकडे जाऊन थम मा यता घे यात यावी असे कळिवले. यानु सार ि तीय ाधा य गटातील
भूसपं ादनाची आव यकता असलेले सहा र यांचे भू सपं ादन व िवकसनासाठी आव यक असणारा .१११.५४५
कोटी मा चा िनधी उपल ध क न देणक
े ामी मा. उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे िस हील अज
.८७०९/२०१४ अ वये सादर करणेत आला होता.
तदनं तर या सहा र यांचे भूसं पादन करणेकामी .५४.२६ कोटी ऐवजी आता नवीन भूसपं ादन कायदा
सन २०१३ िद.०१/०१/२०१४ पासून लागू कर यात आला अस याने, या काय ाचे कलम २४ तसेच कलम २६
ते ३० माणे िहशोबीत क न ावी लागणार अस याने सुधारीत भूसं पादन खच एकु ण .१५०,१८,८८,७९७.००
इतका येत असलेबाबत उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी कळिवले. याकामी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .७५० खालील माणे झाला आहे.
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“ यावर सिव तर चचा होऊन, यापूव तािवत कामी येणा-या .१११.५४५ कोटी मा रकमे या
खचास मा यता िमळणेसाठी मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये अज सादर के लेला असून ,
अ ाप पयत या अजावर काहीही िनणय झालेला नाही. मा. औरं गाबाद खं डपीठाकडे याबाबत पाठपुरावा करणेत
यावा व मा. औरं गाबाद खं डपीठाचे मं जरू ी िमळालेनं तर वाढीव रकमेचा ताव सिमतीपुढे सादर करणेत यावा असे
ठरले.”
(ब)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४/०९/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ७०६ अ वये,
भूसपं ादनाची आव यकता नसले या खालील १७ र यांचे नकाशे व अं दाजप के युिनसन ोजे ट मॅनेजमट ा.
िल., पुणे यां चेमाफत तयार क न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे मा यतेसाठी सादर कर यात यावे असे ठरले.
अ. नं. र याचे नां व
लां बी(मी.) ं दी(मी.)
०१
डॉ. हेडगेवार नगर येथील र ता (दोिडया लगत र ता)
६००
५.००
०२
१२ चारी र ता ( वागत क ते नां द ूख िशव र ता) िवकसन व १२ चारी बं दी त करणे.
१८००
५.५०
०३
िशड -साकु री िशव र ता (पूव बाजू)
१०००
३.५०
०४
िशड -साकु री िशव र ता (पि म बाजू)
१५००
३.५०
०५
नां द ुख िशव र ता (नां द ुख र ता ते साकु री िशव) दि णो तर र ता
९५०
३.५०
०६
५०० म भ तिनवास ते साई दा हौस ग सोसायटी र ता (न.म. र ता ते िबरे गाव िशव)
१२५०
९.००
०७
पुखराज लोढा ते िपं पळवाडी र ता (िपं पळवाडी र ता ते १२ चारी र ता जोडणारा र ता)
४१०
३.००
०८
सन एन् सॅड ते कं पो ट डेपो पयत र ता (एसटीपी- िशड िशव र ता)
२५००
३.५०
०९
िबरे गां व नाला रोड (लुटे व ती गणेश बं धारा व साकु री िशव पयत)
३०००
४.००
१०
चौफु ली रोड ते निवन कं पो ट डेपो (स ह नं. १३६चे पुवस राहाता नगरपािलका संयु त १५००
३.५०
कं पो ट डेपो)
११
र जाक शेखलगत पुनमनगर ग ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यां चे घरापयतचा र ता.
३५०
४.५०
१२
ीकृ ण नगर र ते
७००
३.५०
१३
स ह नं. १३४ सर कॉलनीकडे जाणारे र ते.
२५०
३.५०
१४
बन र ता (वराह चौकापासून १२ चारी या पुव बाजू लगत ते स दडी देव थान पयत)
८००
५.००
१५
गणेशवाडी मधील र ते.
८००
३.००
१६
िशड शहरातील नगरमनमाड र ता कॉ ं टीकरण करणे.
२५००
३०.००
१७
हॉटेल दापाक ते पुखराज लोढा र ता (१२ चारी इनामवाडी र ता)
१५००
३.००
एकू ण लां बी २१४१०
सदर िनणयानु सार साईभ त/ नागरीकां चे दैनं िदन वापरातील उपरो त १७ र ते िवकसीत करणेस मा यता
िमळणेकामी इकडील िद.०७/१०/२०११ रोजीचे प ा वये मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां चेकडे .३५
कोटी खचाचा ताव सादर करणेत आला.सदर तावाचे अनुषं गाने मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग,
मं ालय, मुं बई यां नी तुत करणी चिलत दरसुची माणे सुधारीत खचाचा ता व मा येसाठी सादर करणेबाबत
िद.०६/०१/२०१४ रोजी िनदश िदले होते.
सदर िनदशानु सार सदरह कामाचे सन २०१३-१४ चे िज हा दरसुचीनुसार स लागार युिनसन ोजे ट
मॅनेजमट ा.िल.पुणे यां नी सादर के लेले .४७,०२,४४,९७८.०० मा रकमेचे सुधारीत अं दाजप क, शासनास
इकडील िद.०७/०१/२०१४ रोजीचे प ा वये सादर करणेत आले. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४
रोजीचे सभेतील िनणय .७८ अ वये मा यता देणते आली.
सदर तावाबाबत मा.कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी यांचेकडील
िद. २१/०८/२०१४ रोजीचे प ा वये “.. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या िनधीतून िशड शहर
एकाि मक र ते िवकास योजना क प- िशड शहरातील ि दतीय ाधा य गटातील भू सपं ादनाची आव यकता
नसलेले १७ र ते िवकसीत कर यासाठी येणा या .४७,०२,४४,९७७.०० इत या खचाचा तावास खालील
अट या अधीन राहन शासनाची त वतः मा यता दे यात येत आहे. असे कळिवले.
(i)
सदर तावाबाबत अं ितम आदेश काढ यापूव ी साईबाबा सं था न िव व त यव था,
िशड येथील ि सद यीय सिमतीची सदर तावास सहमती घे यात यावी.
(ii)
सदर तावाबाबत अं ितम आदेश काढ यापूव सदर तावास मा. उ च यायालयाची पूव
मा यता घे यात यावी.
(iii) सदर तावात तािवत के लेले ि दतीय ाधा य गटातील १७ र ते फ त सावजिनक
बां धकाम िवभागामाफत िवकिसत कर यात यावेत. ी साईबाबा सं थानला वतं पणे वतः
सं थानमाफत िनिवदा काढू न सदरचे र ते िवकिसत करता येणार नाहीत.
२.
सदर र ते िवकिसत कर यासाठी अं दाजप कात दशिव यात आले या अं दािजत खचापे ाजा त खच
न हो याची द ता कायकारी अिधकारी यां नी यावी. तसेच सदर कामाबाबत गती अहवाल वेळोवेळी
संबं िधत अिभयं यांकडू न ा त क न शासनास सादर कर यात यावा.
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३.

सदर र ते िवकिसत कर यासाठी लागणारा िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या
िनधीतून कामा या गतीनुसार संबं िधतां ना ट या ट याने अदा क न याबाबतचा वतं लेखा ठे वू न
याचा अहवाल सं थान या या वषा या वाष क अहवाला दारे सादर कर यात यावा. ’’
यानुसार मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चे परवानगीसाठी िस हील अॅ लीके शन नं.
५०७२/२०१५ सादर करणेत आले होते.
दर यान, िशड नगरपं चायत यां नी १७ पैक ०८ र यांकरीता सुवण जयं ती नगरो थान महाअिभयान
(राज तर) योजने अं तगत िनधी मं जरू झाला आहे. करीता सदरह ०८ र ते वगळणेत यावेत व उवरीत र ते
िवकसीत करणेबाबत कळिवले. (नगरो थान योजनेसाठी नगरपं चायती या कजा या िह याची र कम मा.
यव थापन सिमतीचे िद.०५/०६/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .४३५ अ वये ठरलेनु सार सं थानने अनुदान
व पात िदली आहे.)
नगरपं चायतीचे िवनं तीनुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय .४६७
अ वये, “..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ि दतीय ाधा य गटात नमूद के ले या १७ र यापैक
महारा सुवण जयं ती नगरो थान महाअिभयान (राज तर) योजनेत मं जरू झालेले ०८ र ते वगळणेत येऊन, उवरीत
०९ र यांची स ःि थती, िनकड, खचाची र कम यासह सुधारीत खचाचा ताव तयार करावा तसेच
भूसपं ादनाची आव यकता असले या ०६ र यांचे भूसं पादन व इतर अनुषं गीक खचाबाबतचा सुधारीत तपशील
िशड नगरपं चायतीकडू न घे यात यावा व यासह सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. ”
तसेच मा.ि सद य सिमतीचे िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ६५६ खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
“...यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथील ०६ र ते भू-संपादीत क न िवकसीत करणे व ०९ र ते
िवकसीत करणेबाबतचे तावास त वतः मा यता दे यात आली. तसेच याबाबत िशड नगरपं चायत, िशड
यां चेकडू न सुधारीत सिव तर अं दाजप कासह ताव मागिवणेत यावा, यांचक
े डू न ताव आ यानं तर
मा यतेसाठी मा. उ च यायालयाम ये सादर करणेत यावा, असे ठरले.”
मु यािधकारी, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ाने उवरीत एकू ण १५
र यांपैक िशड ह ीतील नगरमनमाड र ता कॉ टीकरण करणे कामाचा खच वगळता इतर १४ र यांचे
खचाचा सुधारीत ताव खालील माणे सादर के ला.
(अ) ०६ र ते भूसं पादन खच
: .१६३,५५,२६,२१०.००
०६ र ते िवकसन खच
: .४३,७२,२७,५४३.००
०६ र ते एकू ण खच
: .२०७,२७,५३,७५३.००
(ब)
०८ र ते िवकसन खच
: .२२,६९,९१,५१०.००
एकू ण खच ( अ+ब)
: .२२९,९७,४५,२६३.००
सदरह ताव मा. उ च यायालयाचे मा यतेसाठी सादर करणेबाबत कायवाही िवधी िवभागामाफत सु
होती. दर यान िद.२८/०७/२०१६ रोजी पासून मा. यव थापन सिमती अ ती वात आलेली आहे. मा.
यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार िवधी िवभागामाफत िस हील अज मागे
घेणबे ाबतची कायवाही करणेत आली आहे.
वरील माणे िशड नगरपं चायत ह ीतील अ) सहा र यांचे भू सपं ादन करणे व िवकसीत करणेकामी
.२०७,२७,५३,७५३.०० तसेच ब) अ ती वातील आठ र ते िवकसीत करणेकामी .२२,६९,९१,५१०.००
असे एकु ण .२२९,९७,४५,२६३.०० मा रकमेस मा यता िमळणेस व ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुदीनुसार शासन मा यतेसाठी ताव सादर करणेबाबत ताव सादर करणेत
आला असता, यावर मु यलेखािधकारी यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
“.. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ िनयम मां क २१ (२) नु सार
िव व त यव थे या िश लक रकमे या िवतरणयो य उ प ना या ३०% पे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस
अिधिनयमात नमूद योजन व सं था तसेच िशड नगरपं चायत यांना देता येतो.
एकू ण िवतरणयो य िनधी .५१.४१ कोटी आहे. यामु ळ े सदर र यांची कामे ट याट याने िनधी या
उपल धतेनु सार करावी लागतील िकं वा साई शता दी आराखड् यात समािव ट अस यास ताव यव थापन
सिमतीचे मा यतेने शासनास सादर कर यास हरकत नसावी.”
ताव: मु यलेखािधकारी यां चे अिभ ायानु सार एकू ण िवतरणयो य िनधी .५१.४१ कोटी आहे.
तथािप िशड नगरपं चायत ह ीतील सहा र यांचे भूसपं ादन करणे व िवकसीत करणे तसेच अ ती वातील आठ
र ते िवकसीत करणेकामी येणारे एकु ण .२२९,९७,४५,२६३.०० मा चे खचाचा समावेश ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सव २०१७-१८ करीता तयार कर यात आले या क प अहवालात सं थानमाफत िनधी उपल ध
क न दे या या कामां चे अं दाजप काम ये कर यात आलेला आहे. मा. मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली
नेम यात आले या ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ कृ ती सिमतीची मा यता ा त झालेनं तर
पुढील कायवाही करता येईल.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .३३

यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमु द के ले या र यां पैक या र यां चे भू-सं पादन
कर याची आव यकता नाही, अशा र यां िवषयी तसेच िद.२१.०८.२०१४ रोजी या शासन आदेशा वये
मा यता िमळाले या िशड शहरातील ि तीय ाधा य गटातील १७ र यां िवषयी व िशड
नगरपं चायतीला सु वण जयं ती नगरो थान महािभयान योजनेअं तगत मं जू र८ र यां िवषयीचा सिव तर
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
तसेच ि तीय ाधा य गटातील ६ र यां चे भू सं पादन व िवकसन करणे सं दभातील वतं
ताव सभेसमोर ठे व यात यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
िशड स ह नं.१६४ मधू न सावजिनक र ता व सं थान या बसेसकरीता बस थां बा िवकसीत करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे कलम
२१ मधील कलम २१ मधील पोटकलम (२) या खं ड (दोन) अ वये “ 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 चायतीला सहा य
करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- ी साई सादालयाकडे जाणेसाठी सं थानमाफत नगर– मनमाड र यापासून
अि त वातील शीव र ता िवकिसत करणेत आलेला आहे. सदर र ता कमी ं दीचा असून सदर र यावर साद
घे यासाठी जाणा-या साईभ तांची मोठया माणावर गद होत असते. यातच साईभ तांची वाहने, र ा यां ची
मोठया माणात वदळ असते. सदर र यास पयाय हणून २०० म धमशाळे कडू न नाला र याकडे येणा-या १८
मी. ं दीचे िवकास योजना र यापासून ते ी साई सादालयाकडे स ह .१६४ मधून जाणे – येणक
े रीता
र यासाठी दि णो तर जागा उपल ध क न देणबे ाबत ीमती इंद ूबाई भाऊसाहेब ग दकर व ी . िकशोर
भाऊसाहेब ग दकर, िशड ता. राहाता यां नी िद.२५/०७/२०१६ रोजी या अजा वये सं थानला कळिवले होते.
अजदार यां चेमाफत उपल ध कर यात येणारे वर नमूद जागेतनू सं था नमाफत र ता िवकिसत
करणेबाबत िशड नगरपं चायत यां चे अिभ ाय व सहमती सं थानला कळिवणेतबाबत इकडील जावक नं.
३४६९/२०१६ िद.०३/१०/२०१६ रोजीचे प ा वये िवनं ती कर यात आली होती. याबाबत मु यािधकारी, िशड
नगरपं चायत िशड यां नी जा.नं.२६८३ िद.२०/१०/२०१६ रोजीचे प ाने खािलल अटीस अिधन राहन र ता
िवकसीत करणेस हरकत नस याचे कळिवले आहे.
स ह .१६४ मधुन जाणार तािवत दि ण उ तर र ता हा िशड िवकास योजनेतील आर ण .
४८ (कॅ प ग ाउड) मधुन जात आहे . यामुळे आर ीत जागेचे भुसपं ादन व िवकास करते वेळी जागा मालकास
कोणतीही हरकत घेता येणार नाही.
िवकसीत कर यात येणारा र ता साईभ तांचे वापरासाठी खुला ठे वावा लागेल . यास फाटक लावु न बं द
करता येणार नाही. आर ण .४८ (कॅ प ग ाउड) िवकसीत करतेवेळी र ता िठकाण बदल यास र ता बां धकाम
काढू न यावे लागेल.
आता अजदार यां नी िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे अजा वये कळिवले आहे क , सदर र ता ६ मी. ऐवजी
९ मीटर कर यात यावा याम ये ६ मी. र ता व दो ही बाजूस ये क १.५ मी. ं दीचे फु टपाथ साईभ तांना जाणे
येणे साठी कर यात यावे तसेच ना यावर जाणे- ये याकरीता पुल बां ध यात यावा. सदर र ता हा साई सं थान या
बसेस व सं थान या वाहनां करीता खुला राहील. तसेच सदर र याचा वापर हा निवन सादालया समोरील निवन
र ता होईपयत वापरात येईल.
तावः- अजदार यां नी िवषयां क त र ता ६ मी. ऐवजी ९ मी. करणेबाबत सुधारीत ताव सादर
के लेला आहे. िशड नगरपं चायत यांनी कळिवले या वर नमूद अट बाबत अजदार यां ची सहमती असलेबाबत
यांचे हमीप ा त करणे आव यक आहे. तसेच सदरह र ता सं थानचे िनधीतून िवकसीत करणेसाठी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ अ वये रा य शासनाची पूव मा यता यावी लागेल. तरी
या माणे कायवाहीबाबत िनणया तव सिवनय सादर.
िनणय .३४
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड स ह नं.१६४ मधू न सावजिनक र ता व सं थान या बसेसकरीता बस
थां बा िवकसीत करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली. परं तु याकामी िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन यां ची परवानगी घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
ॲने थेिसयालॉजी ट या पदावर कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने नेमणू क करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडी अिधिनयम २००४ मधील सिमतीचा कायकारी अिधकारी व इतर
अिधकारी कलम १३ (४) म ये ामु याने खालील माणे तरतुद आहे .
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सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा कारभार काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये
ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधकायां यित र त) व कमचा-यां ची नेमणूक करता येईल.
शासन िनणय . सासंिव-२००९/४३३/(३७/०९) का. सोळा मं ालय, मुं बई िद. ०७/०८/२००९ नुसार
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडी या आ थापनेवरील णालयातील पदां चा आकृ तीबं ध मं जरू
आहे.
शासन मा य आकृ तीबं धातील अटी-शत . ३– “सदर पदां वर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर
पदाची आव यकता व अर्ह ता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती
करावी” तसेच अट-शत अ.नं. ८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर िकं वा
कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमुद आहे .
डॉ. अमोल डॅिनयल भालेराव, डॉ. सितष पवार, डॉ. राज गवा े व डॉ. िवजयकु मार किडले यां नी
अॅने थेिसयालॉिज ट या पदावर पुणवेळ काम करणेसाठी परवानगी िमळणेकामी अज के लेले आहेत . यांची
मािहती खालील माणे आहे.
अ.नं. अजदारां चे नाव
०१. डॉ. अमोल डॅिनयल भालेराव
बाभळे वर रोड, पावती नगर, मु.पो. लोणी (खु.)
ता. राहाता, मो. ९६२३५८६०६६
०२. डॉ. सितष हरीिकसन पवार
मु.पो. दहेगाव-ने, ता. शेवगाव,
मो. ९१४६३२६२९६
०३. डॉ. राज सदािशव गवा े
सी-२/१०, डॉ टस वाटस, मुख वामी
मेडीकल कॉलेज अॅ ड ीकृ ण हॉि पटल,
करमसद, आनं द, गुजरात मो. ९४२२१६३९०३

िश ण
एमबीबीएस – २००७
एमडी – २०१६

०४.

एमबीबीएस – २००९
डीए – २०१४

णालय

डॉ. िवजयकु मार दादाराव किडले
िशड , ता. राहाता, मो. ८३९०२२८६३५

आकृ तीबं धात नमु द
पदनाम

१
साईबाबा

२
िसनीअर
अॅने थेिसआलॉिज ट
युिनअर
अॅने थेिसआलॉिज ट

एमबीबीएस – २००८
एमडी – २०१६
एमबीबीएस – १९७९
डीए – १९८३
एमडी – १९८४

आकृ तीबं धात नमु द असलेली

पदसं या
३
६

९

शै िणक
अहता
४
एमडी /
डीएनबी
एमडी /
डीएनबी /
डीए

शेरा

शासनाकडील
िद.
२३/०१/२०१३
या
प ानु सार ी. गवा े यां ना
नेमणू क देता येणार नाही असे
मत आहे.

आकृ तीबं धातील
वेतन ेणीनु सार
सु वातीचे वेतन

वेतन ेणी
५
१५६००३९१०० ेड पे
६६००
१५६००३९१०० ेड पे
५४००

भरलेली पदे

थायी
६
६५,९११

७
१

ि हजी
टग
८
२

५४,६००

१

०

(अ.नं. ६ म ये िसनी. अॅने थेिसयासाठीचे वेतन – बेिसक १८७५० + डीए ६६०० + महागाई भ ता
३१६८८ + एनपीए ८८७३ = ६५,९११, यु. अॅने थेिसयासाठीचे वेतन बेिसक १५६०० + डीए ५४०० +
महागाई भ ता २६२५० + एनपीए ७३५० = ५४६००).
ी साईबाबा हॉि पटलमधील िसनी. अॅने थेिसआलॉिज ट पदावरील २ ि हजीट ग डॉ टरां पैक १ येत
नाहीत.
तरी, सं थान णालयातील ऑपरे शन िथएटरची सं या व णांची सं या िवचारात घेता या माणात
अॅने थेिसयालॉजी ट उपल ध नस याने तातडीची गरज हणून उपरो त त यास अनुस न र त पदां वर
सं थानला कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या कं ाटदारामाफत उपरो त अजदार यां ना तसेच ते कामावर हजर न
झा यास कायालयात नोकरी िमळणेसाठी येणा-या अजदारां ना कं ाटी प तीने ता पुर या व पात १ वष
कालावधीसाठी डीए/ डीएनबी शै िणक पा ता असले या उमेदवारास िसनीयर अॅने थेिसयालॉिज ट व डीए
शै िणक पा ता असले या उमेदवारास यु.अॅने थेिसयालॉिज ट पदावर नेमणूक करणेस व यां ना अनु मे
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मानधन . ६५,०००/- व ५४,०००/- तसेच सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता व थायी कमचा-या माणेच
कामा या माणात फ त अिजत रजा देणक
े ामी िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .३५
दर यानचे कालावधीम ये आणखी काही डॉ टसचे अज ा झालेले आहेत. या सव अजाचा
आय यावेळे या िवषयां म ये एकि त ताव सादर के लेला अस यामु ळे सदरह िवषय र करणेत
आला.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
ी साईबाबा णालयातील न याने सु कर यात आले या यु रो आयसीयु व एसआयसीयु चे
कामकाज सु रळीत राहणेकरीता आऊटसोस ठे केदार नेमणेऐवजी स याचे लेबर कं ाटदारामाफत
कमचारी घेणे.
तावत कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद. १२ जु न, २०१४ रोजीचे सभेत ी साईबाबा हॉि पटल मधील
आयसीसीयु वाडकरीता बेडसं या वाढिवणेबाबतचा ताव सादर करणेत आलेला होता. सदर तावावर चचा
होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल येथील युरो ओटीतील Recovery म, तसेच आथ ओटीमधील आथ
Recovery व Minor ओटी हे दो ही िवभाग एकि त क न, तेथे १० ते १२ बेडसचा आयसीसीयु वॉड तयार
करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे . ३,३६,०००/- मा चे खचास मा यता देणते आलेली आहे.
उपरो त िनणयानु सार युरो आयसीयु व सिजकल आयसीयु वॉड तयार करणेस मा यता िमळा याने
सदर िवभागासाठी आकृ तीबं धातील शै िणक पा तेनसु ार िनवासी वै क य अिधकारी – ८, परीचारीका – ३०,
वॉडबॉय- ८, आया- ८ , ि वपर – ८ मनु यबळ िमळणेबाबतचा ताव त कालीन मा. ि सद य सिमतीचे िद.
२८ िडसबर, २०१५ रोजीचे सभेत सादर करणेत आलेला होता.
उ त तावावर, ी साईबाबा णालयातील नवीन Neuro ICU व SICU िवभाग सु करणेसाठी
तावात नमुद के ले माणे आव यक असलेले मनु यबळ कं ाटी (आऊटसोस) प तीने घेणक
े ामी िवहीत प तीने
ई-िनिवदां ची मागणी करणेत येऊन, नवीन ठे केदाराची नेमणूक करणेत यावी. मा त पुव याबाबत सं थान
वक लामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व
मा. खं डपीठा या आदेशानुसार पु ढील कायवाही करणेत यावी असा िनणय झालेला आहे.
उपरो त त कालीन मा. ि सद य सिमती या िनणयानुसार सं था न वक लामाफत िस हील अॅ लीके शन
नं. ३७०७/२०१६ मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात सादर करणेत आले होते यातील ेअर
लॉज म ये खालील माणे नमुद के ले आहे .
“The applicant may please be permitted to carry out E-Tender process for supply
of manpower / staff required for proposed Neuro ICU & SICU in Shri Saibaba Hospital
and further permit the applicant to spend the amount required for carrying the above
work.”
यावर िद. २३ माच, २०१६ रोजी मा. उ च यायालयाने खालील माणे आदेश िदलेला आहे.
“For the reasons stated in the applicant, the application is allowed in terms of
prayer clause B and accordingly stands disposed of.”
मा.मुं बई उ च यायलयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चा िद. २३ माच, २०१६ रोजीचा आदेश व
त कालीन मा.ि सद य सिमतीचे िद. २८ िडसबर, २०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार कायवाही करणेकामी
कालावधी लागणार अस याने व िनयोिजत Neuro ICU व SICU िवभाग तातडीने सु करणे गरजेचे आहे .
स या सं थानला कु शल-अकु शल कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत Neuro ICU व SICU
िवभागासाठी लागणारे कमचारी घेत यास जािहराती ारे ई-िनिवदा मागिवणेसाठी लागणारा खच तसेच वेळही
वाचणार आहे व णांनाही या सुिवधेचा फायदा लवकर देता येईल असा ताव त कालीन मा. ि सद य
सिमतीचे िद.०६ मे, २०१६ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता.
सदर तावावर चचा होऊन, ताव अमा य कर यात येऊन िद. २८ िडसबर,२०१५ रोजी या
सभेतील िनणयानु सार कायवाही करणेत यावी असे ठरले.
उपरो त नमुद , Neuro ICU व SICU िवभागात सव बेड्स तथा णांस आव यक असले या सव
सुिवधां ची तयारी पू ण झालेली आहे मा कमचारी अभावी सदर िवभाग अ ाप चालु करणेत आलेला नाही.
याकरीता िद.२८ िडसबर, २०१५ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार ई-िनिवदा तयार करणेची कायवाही चालु आहे .
तथािप, मा. यायालयाचे आदेशानु सार िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवणेकामी जािहरात िस करणेसाठी
अगोदर मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल. मा यता िमळालेनं तर जािहरात िस करावी लागेल व
जािहरातीनुसार आले या िनिवदा मा. यव थापन सिमती समोर उघडा या लागतील याकामी कमीत कमी तीन ते
चार मिह यांचा कालावधी लाग याची श यता आहे.
यािशवाय जािहरात िस करणेसाठी खचही होणार आहे. तसेच णालयात इतर सव िवभागात
एकाच कं ाटदारामाफत कं ाटी कमचारी पुरिवणेत येत अस याने फ त Neuro ICU व SICU िवभागसाठी
नवीन कं ाटदारास टडर िमळा यास सदर िवभागातील कमचारी रजेवर अथवा काही कारणा तव न आ यास
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यांचे जागेवर दुसरे कं ाटदाराचा कमचा-यास ड् यटु ी देता येणार नाही. णालयात सव िवभागात एकाच कं ाटदार
अस यास कमचा-यां ची इतर िवभागात बदली करणे, सदर कमचा-यां चे पीएफ नं बर एकच राहतील, असे न मत
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– िद. ३१/१२/२०१६ रोजी युरो आयसीयु व एसआयसीयुचे उ ाटन मा . सुधीर
भु देणगीदार यां चे ह ते करणेत आलेले आहे. उपरो त येणारे अडचणीचा िवचार करता स या सं थानला
कु शल– अकु शल कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत युरो आयसीयु व एसआयसीयु िवभागासाठी
लागणारे कमचारी घेत यास जािहराती ारे ई-िनिवदा मागिवणेसाठी लागणारा खच तसेच वेळही वाचणार आहे व
णांनाही या सुिवधेचा फायदा लवकर देता येईल तसेच णालयासाठी एकाच कं ाटदार अस यास शासनाचे
िनयं णाचे टीने यो य होऊ शके ल, असे न मत आहे.
तरी, मा.उ च यायालयातील िस हील अॅ लीके शनवरील िद.२३/०३/२०१६ रोजीचे आदेश व
त कालीन मा. ि सद य सिमती या िद. २८ िडसबर, २०१५ रोजी या सभेतील िनणय फे रचचा होऊन तातडीची
गरज हणून िनयोिजत युरो आयसीयु व एसआयसीयुसाठी आव यक असलेले (िनवासी वै क य अिधकारी –
८, परीचारीका– ३०, वॉडबॉय - ८, आया – ८, ि वपर – ८) मनु यबळ आकृ तीबं धातील शै िणक पा तेनु सार
सं थानला कं ाटी कमचारी पुरिवणा-या कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने घेणेस मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .३६
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान णालयां या मनु यबळ अहवालाम ये अित र कमचारी
दशिवणेत आलेले आहेत, यामु ळे ी साईबाबा णालयातील न याने सु कर यात आले या यु रो
आयसीयु व एसआयसीयु चे कामकाज णालयातील आहे याच कमचा यां मधू न करणेत यावे. फ
८ िनवासी वै क य अिधकारी व ३० परीचारीका ही तां ि क पदे स याचे लेबर कं ाटदारामाफत
ता पु र या व पात ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा आकृ तीबं धातील मं जू र पदां वर कायम िनयु या
होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत भरणेत यावे.
तसेच थािनक िव तां नी कमचारी सं या व य काम याची पाहणी करावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
सं थानमाफत हाती घे यात येणा या िविवध बां धकाम क पां करीता आिकटे टचरल स लासेवा
घेणेसाठी आिकटे क्ट पॅनलची थापना करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- सं थानमाफत साईभ तांचे सुिवधेकरीता िविवध बां धकाम क प हाती घे यात येतात.
िविवध कारचे िवकास क पांसाठी (उदा.भ तिनवास, शै िणक इमारती, णालये, सादालय, थीमपाक,
लॅ ड के प ग, इंटे रयर इ.) वेगवेगळे आिकटे ट, क स टंट यां ची आव यकता असते. या सव क पांकरीता
अहवाल तयार करणे, नकाशे व अं दाजप क तयार करणे याकरीता सं थानमाफत यापुव नामां िकत आिकटे ट
यां चा अनुभव व या े ातील िवशेष ािव य यां चे आधारे नेमणूक कर यात येत होती.
आता तािवत कर यात येत असले या िवकास क पांकरीता आिकटे ट नेमणुक साठी RFP
(Request for proposal) मागिवणेत येतात. यामुळे ये क क पासाठी आिकटे ट नेमणुक करीता
वतमानप ात जाहीरात िस द करणे व इतर कायवाहीसाठी अिधक कालावधी लागतो. यासाठी सं थान माफत
आिकटे ट पॅनल तयार क न िवकास क पाचे व पानु सार या- या े ात काम करणा-या
आिकटे ट/क स टंट यां ची नेमणूक के यास क प तातडीने हाती घेता येईल. सं थानचे भिव यातील
क पांसाठी पॅनलवरील आिकटे ट यां चेकडू न आराखडे व अं दाजप क तयार क न मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर स वर सादर करता येतील. िवशेष व पा या क पांचे कामां साठी वतं र या नामां िकत आिकटे ट
यां चेकडू न Request for proposal मागवून यावेळी होणा-या िनणयानुसार आिकटे टची नेमणूक करता येईल.
सं थानमाफत िनयोिजत क पांसाठी खालील ट यां माणे आिकटे ट पॅनल तयार क न घेता येईल.
आिकटे ट/ क स टंट यां चेकडू न यांनी यापुव के ले या कामां चा अनु भव, टन ओ हर इ. बाबत सिव तर माहीती
मागवून ा त तांवाची खालील माणे वगवारी करता येईल.
१)
.५० ल पयत अपे ीत खचाचे क प.
२)
.५० ल ते ५ कोटी पयत अपे ीत खचाचा क प.
३)
.५ कोटी ते ५० कोटी पयत अपे ीत खचाचा क प.
४)
.५० कोटी पे ा जा त अपे ीत खचाचा क प.
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तसेच याम ये िस हील कामे, इंटेरीअर, लॅ ड के प ग या े ां साठी येक वतं वगवारी करता येईल.
तरी सं थानमाफत हाती घे यात येणा-या िविवध बां धकाम क पांकरीता आिकटे चरल सेवा घेणेसाठी
आिकटे ट पॅनल नेमणेकरीता RFP (Request for proposal) मागिवणेस तसेच याकामी सं सथानचे
्
अिधकृ त
संकेत थळावर तसेच वतमानप ात जािहरात िस द करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३७
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
साईनाथ णालया या दो ही इमारत वर वाढीव एका मज याचे बां धकामासाठी येणा या खचास
मा यता िमळणेस व सदरहकामी ई-िनिवदा मागिवणे.
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: मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय मां क ८८९ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय इमारतीचे बाधकाम आराखडे िनकम पाटील
असोिशएटस्, ीरामपूर व चरल िडझाईन आर.सी.सी. क स टंट ी. बा टे , साई क स टंट, अहमदनगर यां नी
के लेले आहेत. याकरीता या णालया या दो हीही इमारत वर बां धकाम करणेकामी बां धकाम आराखडे िनकम
पाटील असोिशएटस्, ीरामपूर व
चरल िडझाईन आर.सी.सी. क स टंट ी. बा टे , साई क स टंट,
अहमदनगर यां चेकडू न क न घे यात यावे, असे ठरले.”
तावना : स ह नं.१४८ पैक मधील धमशाळा .०१ व ०२ इमारत म ये ी साईनाथ णालय सन
२००३ म ये सु करणेत आलेले आहे. ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलम ये णांची िदवसिदवस सं ये त
मोठ् या माणात वाढ होत आहे यामुळे मुलभुत सोयी -सुिवधा फारच कमी पडत आहेत . याकरीता ी साईनाथ
णालय इमारतीवरील वाढीव मज याचे बां धकाम करणेसाठी यव थापन सिमतीचे सभेत मान्यता दे यात
आलेली आहे. यानुसार आिकटे ट िनकम पाटील असोिशएटस्, ीरामपूर यांनी तयार के ले या
आराखड् याबाबत मा. कायकारी अिधकारी यां चे उपि थतीत वै िकय संचालक, वै िकय अिध ीका,
उपकायकारी अिभयं ता, िनकम पाटील असोिशएटस्, ी. बा टे , क् चरल स लागार यां चे समवेत चचा होऊन
आराखड् यात यो य या सुधारणा कर यात आ या. तसेच वै िकय संचालक व वै िकय अिध ीका यां या
सुचनां नु सार पेिशफ के शनचा समावेश क न खालील तपिशलानु सार आराखडा तयार करणेत आला आहे.
(अ) इमारत मां क ०१.
अ.नं.
तपिशल
सं या
साईज (िमटरम ये) बेडची सं या
०१.
वॉड
०३
१३.२१x१२.३६
ि ेशन म
०३
४.३८x५.०३
निसग टेशन
०३
४.३०x५.०३
७२
टोअस
०२
४.३८x५.०३
कॉ फरं स हॉल
०१
८.७३x१२.३६
वेट ग ए रया
०१
९.३१x४.९०
०२.
िल ट
१.९५x४.०५
०३.
१. बाथ म
२०
१.५०x१.२०
२. संडास
३७
०.९०x१.२०
(ब)

इमारत मां क ०२.
अ.नं. तपिशल
०१.
वॉड
ि ेशन म
निसग टेशन
टोअस
टोअर
०२.
आय. सी. सी. यु. वॉड
निसग टेशन
डॉ टर म
वेट ग ए रया

सं या
०२
०३
०३
०१
०१
०१
०१
०१
०१
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साईज (िमटरम ये)
१३.२१x१२.३६
४.३०x५.०३
४.२५x५.०३
४.३०x५.०३
२.७४x४.९०
८.७०x७.१५
३.६७x५.०५
४.२५x४.९५
९.३१x४.९०

बेडची सं या

४८

१०
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०३.
०४.

िल ट
१. बाथ म
२. संडास

२०
३७

१.९५x४.०५
१.५०x१.२०
०.९०x१.२०

वरील माणे एकु ण २६९२ चौरस िमटर बां धकाम तािवत करणेत आले आहे. एकु ण वॉडसम ये
१२० बेड, व आय. सी. यु. म ये १० बेड इतक मता आहे.
आिकटे ट यां नी याकामी अं दाजप कात आर. सी. सी. े ड चरम ये बां धकाम, ला टर,
हे ीफाईड टाईल लोर ग व डॅडो (उं ची ७’), अॅ युिमिनअम िखड या, ेनाईट े मसह अॅ युिमिनअम शटर,
टॉयलेटम ये ेनाईट े मसह पी. ही. सी. दरवाजे, िज सम ला टर, आय. सी. यु. व कॉ फर स हॉलसाठी फॉ स
िसल ग, िज याचे नुतिनकरण, आितल िभं तीला ल टर पे ट, बाहेरील बाजू ने अॅपे स / रनो हो पे ट इ यादी
बाब चा समावेश क न खालील माणे अं दाजप क सादर के ले आहेत.
१. इमारत बां धकाम खच
: .४,५४,३५,७६७/२. इले ीकल वक
: .४५,४३,५७७/३. सोलर िस टम थलां तरीत करणे.
: .२,५०,०००/वरील माणे एकु ण .५,०२,२९,३४४/ इत या रकमेचे अं दाजप क आिकटे ट िनकम पाटील
असोिशएटस, ीरामपूर यां नी सादर के ले आहे. जा.नं. ३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार
अं दाजप िकय र कम २०% कमी क न .४,०१,८३,४७५/- इतक र कम येते. तसेच दो ही इमारत ना जोडणारा
फु टि ज, वातानुकुलीत यं णा, िल ट, आर.ओ. िस टम, फिनचर आदी कामां चे वतं अं दाजप क सादर करणेत
येत आहेत.
ताव: तरी ी साईनाथ णालयाचे दो हीही इमारत वर वाढीव एका मज याचे बां धकाम करणेकामी
येणारे खचास व सदरचे काम िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .३८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालया या दो ही इमारत वर वाढीव एका मज याचे
बां धकाम करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
जु ने सादालय प रसरातील मोकळया जागेत पे ह ग लॉक बसिवणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१(१) मधील पोट कलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव व त
यव थे या मालम तेची देखभाल, यव थापन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी
वापरणे अथवा खच कर याची तरतुद आहे .
तावनाः- जुने सादालय प रसरातील साई साद नं .०१ व साई साद न.०२ इमारतीचे बाहेरील
मोक या भागात कॉ टीकरण कर यात आलेले आहे. तसेच साई साद नं.०२ इमारतीचे उ तर भागातील
मोक या जागेत डां बरीकरण करणेत आलेले आहेत. कॉ टीकरणाचे काम होवून ३५ वष पे ा जा त कालावधी
झालेला असून , सदरचे कॉ टीकरणाचा पृ ठभाग सतत या वापरामुळे खराब झालेले असून िठकिठकाणी खड् डे
पडलेले आहे.
मा. अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी प रसर पहाणी दर यान जु ने सादालय
प रसरातील मोकळया जागेत लो रं ग करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत. तथापी, सदर प रसरात दशनरां ग क प
िनयोजीत आहे, यामुळे तेथे लोर ग करणे उिचत होणार नाही. परं तु सदर प रसरात साईभ तांचा वावर मोठया
माणात असुन प रसर सुशोिभत व व छते या टीने पे ह ग लॉक बसिवणे यो य रािहल असे मत आहे. जुने
सादालय प रसरातील इमारती यित र त मोठया माणात मोकळया जागा आहे. सं थानची आव यक
मटे रअलची वाहतूक वाहना दारे या भागातून के ली जात असुन जुने सादालय प रसरातील म य वत
भां डारगृहाम ये पुरवठाधारकां कडु न पुरवठा करणेत येणारे मटेरीयलची वाहतुक साई साद नं .२ चे उ तरे कडील
भागातुन करणेत येते .
जुने सादालय प रसरातील मोक या जागेत तसेच वाहनाचे जा या ये याचे मागावर पे ह ग लॉक
बसिवणेकामी व रोडचे कडेने कब टोन बसिवणे, प रसरातील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी आर.सी.सी. पाईप
लाईन टाकणेकामी खचाचा ताव इकडील िद.२३/०१/२०१७ रोजीचे िटपणी अ वये खालील यो य या
पयायानु सार कामास व यासाठी येणारे अपे ीत खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर करणेस मा यता घे यात आली होती.
पयाय मांक तपिशल
अपेि त खच
पयाय . १
जुने सादालय प रसरात डां बरीकरणाचे व कॉ टीकरणाचे .७०,०१,५१५/भागात ६० एमएम व ८० एमएम जाडीचे पे ह ग लॉक बसिवणे
व इतर दु तीची कामे करणे.
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पयाय . २

जुने सादालय प रसरात डां बरीकरणाचे भागात डां बरीकरणाचा
एक थर देणे व कॉ टी करणाचे भागात ६० एमएम व ८०
एमएम जाडीचे पे ह ग लॉक बसिवणे.

. ४५,१६,३१६/-

िद.२५/०१/२०१७ रोजी मा.अ य , ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, यां चे समवेत मुं बई येथे
सं थानचे िनयोिजत बां धकाम क पाबाबत चचा कर यात येऊन, मािहती सादर कर यात आली. सदर बैठक त
झाले या चचदर यान जुने सादालय प रसरात बसिव याचे पे ह ग लॉक हे संपू ण ८० एम एम जाडीचे व
आकषक डीझाईनम ये बसिवणेत यावेत. यामुळे पे ह ग लॉक एकाच ले हलम ये तसेच वाहनां चे वदळसाठी
िटकाऊ राहतील असे िनदश मा. अ य महोदय यां नी िदले आहेत.
यानुसार जुने सादालय प रसरातील मोकळया जागेत ८० एम एम जाडीचे पे ह ग लॉक बसिवणे व
इतर दु तीची कामे करणेकामी खालील खच अपेि त आहे.
अ.न.
१
२
३

४
५
६

कामाचा तपिशल
जु ने सादालय प रसरातील डां बरीकरणाचा थर
काढणे.
जु ने सादालय प रसरात मोकळया जोगत ८०
एमएम जाडीचे पे ह ग लॉक बसिवणे.
प रसरातील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी
३०० एमएम यासाची आर.सी.सी. पाईप लाईन
टाकणे.
टॉम वॉटर लाईन ६०x४५ साईजचे चबर
बां धकाम करणे.
स याचे ेनेज लाईनवरील चबरचे े मसह क हर
टाकणे. (साईज- .८५ मी. यास)
स याचे ेनेज लाईनवरील चबरचे े मसह क हर
टाकणे. (साईज-२’x३’)

प रमाण
४३७८.६५

एकक
चौ.मी.

दर
१०/-

र कम
४३,७८६.५०

९३६६.७०

चौ. मी.

७५०/-

७०,२५,०२५/-

२४०

रिनं ग
मी.

८१६/-

१,९५,८४०/-

१६

नग

२८६०/-

४५,७६०/-

१५

नग

१५००/-

२२,५००/-

१४

नग

२६००/-

३६,४००/-

एकु ण अपेि त खच- ७३,६९,३११.५०
पु णािकत र कम . ७३,६९,३१२/-

उपरो त माणे जुने सादालय प रसरातील मोक या जागेत ८० एमएम जाडीचे पे ह ग लॉक बसिवणे
व प रसरातील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी यव था करणे याकामी अहमदनगर िज हा दरसुची २०१६-१७
नुसार तसेच अ.नं. ५ व ६ चे काम माकट दरानुसार अं दाजे र कम .७३,६९,३१२/- मा खच अपेि त आहे.
जा. नं.३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०%
कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे. यानु सार याकामी २०% कपात क न .५८,९५,४५०/- मा इतक
र कम येते.
तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे र कम .५८,९५,४५०/- मा चे अपेि त खचास मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .३९
यावर सिव तर चचा होऊन, जु ने सादालय प रसरातील मोकळया जागेत पे ह ग लॉक बसिवणेकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली. परं तु सदरह िनिवदा िस द करते वेळी अं दाजप क य र कम .५०,००,०००/- मा दाखिवणेत
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
सं थान प रसरात साईभ ां ना चे दशनाचा लाभ सु लभते ने होणेकरीता LED Wall Screen खरे दी
करणे.
तावी साईबाबा शता दी उ सव-२०१८ म ये म ये साईभ तांना चे दशन सुलभ हो यासाठी मोठया साईजचे
LED Wall Screen मं िदर प रसरात व सं थानचे िविवध प रसरात कायाि वत करणे आव यक आहे. तसेच
याबाबत मा. अ य महोदय व मा. यव थापन सिमती सद य यां नीही िनदश िदलेले आहेत.
अ)
LED Wall Screen खरे दी करणेमं िदर प रसरात तसेच सं थानचे िविवध प रसरात ी साईभ तांना चे लाई ह दशन सुलभतेने
होणेकरीता LED Wall Screen कायाि वत करणे आव यक आहे. सदर LED Wall Screen म ये अनेक
वेगवेगळे Pixels (P1 ते P10, P-Pixels, 1-10 िदस याचे फु टावरील अं तर) कार आहेत. तसेच Indoor व
Outdoor अशा कारचे युिनट आहेत . खालील तपशीलातील िविवध िठकाणी कायाि वत करावयाचे Wall
Screen हे बाहेरील अस यामुळे सदर युिनट हे Outdoor कारचे आव यक आहेत. यास अनुस न, काही
पुरवठाधारकां नी ई-मेल ारे ित के अर फु टास सरासरी र कम . १३,०००/- मा असे कळिवलेला आहे.
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Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Location

Screen

Size In
Ft.
X 10
X 20
X 14
X 20
X 20
X 20
X 20
X 20
X 20
X 20

Type

Sq Ft.

Rate

Chawadi
1
8
P6
80
1040000
Program Area Mandir Premises
1
10
P6
200
2600000
Museum Wall
1
10
P6
140
1820000
Saibaba Bhaktniwas (500Rooms)
1
10
P6
200
2600000
Dwarawati Bhaktniwas
1
10
P6
200
2600000
Sai Dharmshala
1
10
P6
200
2600000
Prasadalya
1
10
P6
200
2600000
16 Gunthe
1
10
P6
200
2600000
Old Prasadalya
1
10
P6
200
2600000
Saiashram 1
1
10
P6
200
2600000
Total10
23660000
काही पुरवठाधारकां चे ई-मेलनुसार LED Wall Screen चे दर ा त झालेले आहे. उपरो त
तपशीलातील एकि त र कमेवरील २०% र कम वजा करता अं दाजे र कम . १,८९,२८,०००/- (अ री र कम
पये एक कोटी एकोणन द लाख आ ावीस हजार मा ) + Taxes इतका खच अपेि त आहे. तसेच सदर
LED Wall Screen कायाि वत क न देणक
े ामी आव यकते माणे बां धकाम िवभाग, िव तु िवभाग व
मेकॅिनकल िवभागास येणा-या अनुषं गीक खचाचे मा यते तव व सदर LED Wall Screen खरे दी करणेकामी
मा यता िमळणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
ब) कमिशअल जािहरात व
चे लाई ह आरती व मािहती ेपणासाठी LED Wall
Screen बसिवणे चे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ तांकरीता चे लाई ह दशन तसेच टी. ही. चॅनेलवर
टाटा काय ारे लाई ह दशन ेपण कर यात येते. टाटा काय लाई ह दशनासाठी टाटा काय चॅनेल हे सं थानला
वषाकाठी स वा ते िदड कोटी पये मोबदला देत आहे.
सदर लाई ह दशनाम ये टाटा काय कं पनी यांची टाटा काय या नावाची जािहरात िस करीत असते.
या माणे काही एलईडी ि नधारकां नी मं िदर प रसरात चे लाई ह दशन यितरी त कमिशअल जािहरात
ेपण करणेकामी LED Wall Screen बसिवणेबाबत ताव सादर के लेले आहे. याचा तपशील
खालील माणे ०१) िशवसाई िमिडया, िशड :- सदर कं पनीची १५० sq.ft. हीडीओ नही १६ गुं ठे जवळील
साईकॉ ले स येथे लाव यात आलेली आहे. सदर कं पनीने
या आरती व मािहती े ेपण कर यात येईल
असे प ात नमुद के लेले आहे . परं तु सदर नवर ते सं थानची मािहती व आरती िकतीवेळा ेप ण करणार
याबाबत प ात नमुद के लेले नाही. सदर कं पनी स या नवर कमिशअल जािहरात करत आहे. परं तु सदर
कं पनीने LED Wall Screen वर सं थानची मािहती व आरती ेप णाकरीता सं थानला मोबादला देणे बाबत
प ात उ लेख के लेला नाही.
०२) सु या एंटर ाईजे स, नािशक:- या कं पनी दारे लडीगाडन या िभं ती लगत व गेट नं.०३
िवखेपाटील संकु ला समोरील जागेत (१६ गुं ठ)े अशा दो ही िठकाणी युिनकपोलवर साईज १०’ x २०’ फु टी
एल.ई.डी. न लाव यास परवानगी मािगतली आहे. सदर ि नवर ३० ट के जागेत ी साईबाबां ची तीन
वेळची आरती िवना शु क दाखिवणे, समाज उपयोगी मा यम सारीत करणे व उवरीत ७० ट के जागेत
कमिशअल जािहरात दाखिवणेचे नमुद के लेले आहे . सदर तावात सं थानकडे २’ x २’ फु टाची जागेची मागणी
आहे. तसेच कं पनी लाईट, येणा-या युिनटचा खच ते वतः करणार आहे. सदरचा ताव कं पनीने २० वषाकरीता
बी.ओ.टी. त वावर राहील व २० वषानं तर सदर एलईडी न व युिनक पोल हे सं थानला देणार अस याचे
नमुद के लेले आहे. परं त,ु LED Wall Screen हे २० वषानं तर कालबाहय झालेले असेल यावेळेस सदर युिनट
सं थानचे ता यात िमळणार आहे. तसेच सदर कालावधीत सं थानला कोणताही मोबादला देणबे ाबतचा उ लेख
के लेला नाही.
०३) मे. ईझी अॅ ड क फट चेअस ा.िल., मुं बई:- सदर कं पनी कडु न दोन ताव दे यात आलेले
आहेत. याम ये सदर कं पनीने ०३ नग १०’ x १२’ फु ट साईजचे व ३ नग ८’ x १०’ फु ट असे एकु ण ०६ नग
LED Wall Screen बाबत ताव सादर के लेला आहे. याचा तपशील खालील माणे A) िद.२३/०१/२०१७ रोजीचे प ात ०६ नग LED Wall Screen हया ५ ते ७ वषाकरीता देणार
असुन याम ये येक तासाम ये ५ िमनीटां करीता कमिशअल जािहरात दाखिवणार आहे. तसेच सदर LED
Wall Screen चे दु ती व देखभालीचा खच कं पनी वतः करणार असुन सदर प ात कं पनीडु न सं थानला
कोणताही मोबादला देणचे ा उ लेख के लेला नाही.
B) सदर कं पनीने िद.२३/०१/२०१७ रोजीचे दुस-या तावात वरील सव बाब यितरी त सं थानला
काही र कम देणगी देणेबाबतचा नमुद के लेले आहे याचा तपशील खालील माणे {01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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* पिह या वषाकरीता .१,००,०००/- (अ री र कम पये एक लाख मा ) ती मिहना देणगी.
* दुस-या वषाकरीता .१,५०,०००/- (अ री र कम पये एक लाख प नास हजार मा ) ती मिहना
देणगी.
* ितस-या वषाकरीता .२,००,०००/- (अ री र कम पये दोन लाख मा ) ती मिहना देणगी.
तसेच या माणे यापुढील वषाकरीता अशाच कारची देणगी र कमेत वाढ क न ५ ते ७ वषा करीता
करार करणार अस याचे सदर तावात नमुद के लेले आहे . परं तु सदरचा मोबादला हा एका नकरीता क ०६
नकरीता असेल याबाबत उ लेख के लेला नाही.
सबब, सदर LED Wall Screen बसिवणेकामी अ.नं.१ व २ या कं प यांनी उपरो त माणे िदले या
तावात सं थानला मोबादला देणबे ाबत उ लेख के लेला नसुन
चे लाई ह आरती, दशन यितरी त
कमिशयल जािहराती सदर LED Wall Screen वर दाखिवणार आहे. यामुळे सदर कं पनी हे कमिशयल
यवसाय करणार आहे.
तसेच अ.नं.०३ यां नी दोन ताव पाठिवलेले असुन यां चे दुस-या तावाम ये मोबादला देणार
अस याचे नमु द के लेले आहे व येक ०१ तासाम ये ०५ िमिनटे कमिशअल जािहरात दाखिवणार आहे.
तरी, सदर LED Wall Screen बाबत उपरो त अ.नं. १ ते ३ चे तावाबाबत िनणयाथ सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीपुढे सादर.
मागणी- उपरो त ा तािवके त नमुद के या माणे LED Wall Screen बाबत उपरो त तावातील
“ अ ” अगर “ ब” चे िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनु मान - तां ि क व आिथक.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के या माणे LED Wall
Screen बाबत उपरो त तावातील “अ” अगर “ब” चे िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .४०
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसराम ये िविवध िठकाणी साईभ ां ना चे लाई ह दशनाचा
सु लभते ने लाभ होणेकरीता तावातील अ म ये नमु द के ले माणे नवीन LED Wall Screen िवहीत
प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच तावातील १० िठकाणां यित र िशड बस थानक, साईनगर रे वे टे शन व नगरमनमाड र यावर अशा ०३ िठकाणीही सदरह LED Wall Screen बसिवणेत या यात, असे ठरले.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
LED TV खरे दी करणेबाबत व जु न/े खराब झालेले TV/ LCD TV Buyback/ Scrap करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५६ - १७(१)
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .- िनरं क
ा तािवक- ी साईभ तांना मं िदर प रसरात, दशनरां गेत तसेच सं थान प रसरात चे लाई ह दशन
सुलभतेने होणेकरीता २४”, ३२”, ४२”, ५५” TV बसिव यात आलेले आहे. सदरचे िट ही हे LCD,
PLAZMA, CRT TV अशा कारचे असुन अशा िट ह चा MAINTENANCE वेळोवेळी कर यात
आलेला आहे. परं तु याम ये बरे चसे TV कालबाहय, खराब व िनकामी झालेले आहेत.
स या सं थानम ये CRT TV-32 नग व LED/LCD/PLAZMA-194 नग असे एकु ण २२६ नग
TV आहेत. याचा तपशील खालील माणे तपशील
एकु ण
कायाि वत
दु त क न बसिवलेले नादु त
CRT TV
32
06
03
23
PLAZMA 02
--02
15
37
LCD
187
135
LED
05
05
--स या असले या २२६ नग TV पैक ६२ नग TV िनकामी झालेले आहेत व १८ नग TV दु त क न
वापर यात येत आहेत. तसेच बरे चसे TV सतत या वापरामुळे वारं वार बं द पडत आहे. स या एकु ण १६४ नग
TV कायाि वत असुन याचा वापर १० वषापे ा जा त कालावधी झालेला आहे.
स या बाजारात चां ग या कारचे LED TV उपल ध आहेत. सं थानचे िविवध िठकाणी
आव यकते माणे वेगवेगळया साईजचे ३२”, ४३”, ५०”, ६०” ७५”, ८६”, ९५” LED TV लावणे आव यक
आहे. सोबतचे प रिश ट “अ” म ये नमुद के या माणे एकु ण २३३ नग LED TV खरे दीचा तपशील
खालील माणे –
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S.
No
1
2
3
4
5
6
7

Perticular
LED TV – 32”
LED TV – 43”
LED TV – 50”
LED TV – 60”
LED TV – 75”
LED TV – 86”
LED TV – 95”
Total:

Qty
105
46
10
41
14
15
2
233

LG

Sony

Rate Per unit
23,000
27,900
64,000
65,600
-75,000
1,78,399
4,08,399
7,42,899
7,90,000

Samsung

Average
Rate

Total
Rate

27,500
67,977
75,499
1,99,900
-

26,133
65,859
50,166
1,26,100
1,36,133
2,47,633
2,63,333

27,44,000
30,29,514
5,01,663
51,70,086
19,05,862
37,14,495
5,26,667

20%
Less Rates
21,95,200
24,23,611
4,01,331
41,36,069
15,24,690
29,71,596
4,21,333
1,40,73,830

अ)
उपरो त तपशीलात नमुद के या माणे इं टरनेट व बाजारातुन घेतले या मािहतीनुसार एकु ण
२३३ नग LED TV खरे दीकरीता येणारे अं दाजे र कम .१,४०,७३,८३०/- + All TAXES मा खच
अपेि त आहे.
तसेच सदर LED TV कायाि वत क न देणक
े ामी बां धकाम िवभाग, िव तु िवभाग व मेकॅिनकल
िवभागास येणा-या अनुषं गीक खचास व सदर LED TV खरे दी करणेकामी मा यता असावी.
ब) तसेच जुने व खराब झालेले CRT TV व LED/LCD/PLAZMA अशा कारचे TV
Buyback कर यास िकं वा Buyback न झा यास Scrap क न िललावा ारे िवक यास मा यता असावी.
उपरो त माणे “अ” व “ब” म ये नमु द के या माणे मा यता िमळणे तव सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
मागणी- उपरो त ा तािवके त नमुद के या माणे “अ” व “ब” माणे मा यता िमळणे तव व सदर
LED TV खरे दी करणेकामी ई-िनवीदा मागिवणेस, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर
करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनु मान- तां ि क व आिथक.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के या माणे “अ” व “ब”
माणे मा यता िमळणे तव व सदर LED TV खरे दी करणेकामी ई-िनवीदा मागिवणेकरीता, सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .४१
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईभ तांना मं िदर प रसरात, दशनरां गेत तसेच सं थान प रसरात चे
लाई ह दशन सु लभते ने होणेकरीता तावात नमु द के ले माणे LED TV िवहीत प दतीने खरे दी
करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच, जु ने खराब झालेले CRT TV व LED/ LCD/ PLAZMA टी. ह . बायबँक करणेत
यावेत. बायबॅक होत नसतील तर यां ची ॅ प हणू न िवहीत प दतीने िललावा ारे िव करणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां ना जमीन कायम व पी खरे दी देणेकामी ा
झाले या तावां वर चचा क न जमीनी खरे दी व िकमतीबाबत धोरण मक िनणय घेणे.
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 राबविव 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– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां ना जमीन कायम व पी खरे दी देणक
े ामी
ा त झाले या तावां वर चचा क न जमीनी खरे दी व िकं मतीबाबत धोरणा मक िनणय घेण.े .
तावना– यापूव ी साईबाबा सं था न िव व त यव था, िशड यां ना जमीन कायम व पी खरे दी
देणक
े ामी ा त झाले या अजाबाबत िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िवषय
नं.३० मा.िव व तां या सूचनाबाबत िनणय ं .६८७ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ ी साईबाबा समाधी शता दी कालावधीम ये साईभ तांसाठी सोयी-सुिवधा करणेसाठी जमीनीची
आव यकता असून जे लोक सं था नला जमीन िवकत देणेस तयार असतील यांची यादी बनिवणेत यावी व
महसूल खा या या अिधका-यां सह सदरह जमीन मालकांना अंितम चचसाठी थािनक उपसिमती सभेम ये
िनमं ि त करणेत यावे.”
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त ं तर ा त झाले या तावां सह ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां ना जमीन
कायम व पी खरे दी देणक
े ामी सोबत जोडले या प अ व ब या यादीतील जमीन मालकां नी यांचे नावासमोर
दशिवले या जमीनी खरे दी देणेबाबतचे ताव अनु मे ९ व २९ इकडेस सादर के लेले आहेत.
सोबत या प अ मधील जमीनी सं थानसाठी पाक ंग,मनोरं जन पाक,शै िणक हेतू इ.कारणासाठी
आरि त आहेत. सदर जमीन ची, जमीन मालक यां ची िकं मतीबाबतची अपे ा व शासक य मु यांकन
दरप का माणेचे दर व सदर करणां ची स यि थतीबाबतची माहीती तुत प अ म ये नमूद के लेली आहे.
तसेच आर णा यित र त इतर जमीन खरे दी देणसे ाठी ा त झाले या तावां बाबतची माहीती प ब
म ये नमूद के लेली असून या तील काही जमीनी िशड येथील तर काही जमीनी कनकु री,को-हाळे , ई,िनमगावको-हाळे इ.गावातील आहेत. तुत जमीन या दराबाबतची जमीन मालक यां ची अपे ा व शासक य मु य दर
प का माणेचे दर इ.बाबतची माहीती सदर प ात नमूद के लेली आहे .
तसेच जमीन देणगी देणक
े ामी ा त झाले या एक तावाची माहीती प क म ये सादर के लेली आहे.
प क मधील जमीन देणगी व पात देणबे ाबत या तावाचे अवलोकन करता अजदार यांनी उ त जमीनी या
िद.१८/०१/२०११ रोजी या फ त ७/१२ उता-याची छायां िकत त सादर के लेली होती. इतर कोणतेही कागदप े
अथवा लोके शन लॅन अजासोबत सादर के लेले नस याने मालम ता िवभागाचे .अिध क ी.बग,कं .स लागार
ी.वालझाडे, कं .मोजणीदार ी.जाधव यां नी िद.२१/१०/२०१६ रोजी मढी बु.,ता.कोपरगाव येथे तलाठी
कायालयात सम जावून उ त जमीनीचा व अजदारा या नावावर इतर असले या जमीनीचे ७/१२ उतारे ा त
क न घेवू न अजातील तािवत े ाचे य थळिनरी ण के लेले आहे. या थळिनरी णात खालील बाबी
िनदशनास आले या आहेत.
१) उ त जमीन गट नं.१५६ चा ७/१२ उतारा अवलोकन करता याचे एकू ण े २ हे.३५ आर व
पोटखराबा ०.५६ आर इतके असून यापैक अजदार ी.िदपक नारायणराव फाळके व यांची प नी सौ.जया
िदपक फाळके यां चे िह यात े १.१७.५ व खराबा ०.२८ आर असे दशिवलेले असून उव रत े १.१७.५
आर व खराबा ०.२८ आर हे ी.िशवाजी,मि छं व िव वंभर नाना गवळी यां चे समाईकात दशिवलेले आहे.
हणजेच अजात नमूद के लेले े हे अजदार ी.िदपक नारायणराव फाळके व यांची प नी सौ.जया िदपक
फाळके यां चे समाईकात आहे. मा अजदार यां नी फ त यां याच वा रीने उ त जमीनीपैक ०.४० आर े
सं थानला अिपत करणेचे नमूद के लेले आहे . सदर अजावर समाईक खातेदार अजदार यां ची प नी सौ.जया िदपक
फाळके यां ची संमतीदशक वा री िदसून येत नाही.तसेच
२) सं थानला अिपत करावयाचे तािवत े हे िशड पासून सुमारे २१ िकमी अं तरावर असून सदर
े मढी खु. या गावठाणाचे पि मेस सुमारे १ िकमी अं तरावर असून नािशक-िशड हायवे या उ तरे स सुमारे २
िकमी अं तरावर आतम ये अडचणीत क या र यालगत आहे. आज िमतीस सदर े ात संपू णत: िवलायत
बाभळ चे काटवन आहे आिण
३) अजदार व यां या प नी यां चे नावावर समाईक असले या एकू ण १.१७.५ या े ापैक अजदार
यां नी फ त ०.४० आर े अिपत कर याचे नमूद के लेले आहे. ते अ य प असून यालगत सं थानचे इतर
कु ठलेही े नाही. सं थानने सदरचे े ि वकार यास यात एखादा क प उभारता येईल व सदर े ाचा
सं थानला भिव यात उपयोग होईल,असे वाटत नाही. िशवाय सदर े ाचे संर ण करणे व देखभाल करणे
सं थानला भिव यात परवडणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय– १) स यि थतीत िशड प रसरातील जमीनीचे दर शासक य मु यांकन
प कातील दरापे ा कमी झालेले असलेने उपरो त प अ व ब मधील जमीनी सं थानला कायम खरे दी
करावया या तावां वर चचा क न जमीन खरे दी व िकं मतीबाबत धोरणा मक िनणय घेणे उिचत होईल.
२) तसेच प क मधील ०.४० आर हे े अ य प असून सं था नसाठी सदर े देणगी व पात
ि वकार यास सं थानला भिव यात उपयु त ठरे ल असे वाटत नाही. िशवाय सदर े ाचे संर ण व देखभाल
करणे सं थानला परवडणार नाही.
तरी उपरो त प अ व ब मधील जमीनी खरे दी व िकं मतीबाबत धोरणात्मक िनणय घेणक
े ामी या
िनणयाथ व प क मधील े ि वकारणे अथवा नाकारणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .४२
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , शेती महामं डळाची जमीन सं थानसाठी िमळणार आहे.
याचा िवचार करता, या यित र
तािवत जमीन चा वापर कशासाठी होऊ शकतो, सं थान
िमळकतीशेजारी यापैक कोण या जिमनी आहेत, रे डीरे कनर या दरां पे ा कमी दराने िमळणार आहे का
या माणे ाधा य म करणेत येऊन, ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल कायालयातील ि हडीओ रे कॉड ंग मला ॲकॉ टीक ि टमट करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:
अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
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तावना– ी साई शता दी वष २०१७ -२०१८ िनिम त आयोिजत जागितक साईमं िदर प रषदेसाठी
जा ती जा त सं थां चा िद.११/१२/२०१६ रोजीचे चचास ास ितसाद िमळावा याकरीता मा. अ य महोदय
यां नी िद.०२/१२/२०१६ रोजी लाई ह ेपणा दारे जगातील िविवध साईमं िदर सं थांना आवाहन कर यात आले
होते. सदचे लाई ह ेपण हे सीसीटी ही क ाकडील म यवत मम ये कर यात आलेले आहे. सदरची म
आवाज िवरहीत क न घेणक
े ामी मा. अ य सो., यां नी िनेदश िदले अस यांचे सीसीटी ही कं ोल सेल यां नी
िद.२०/०१/२०१७ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे.
ताव– सं थानमाफत िज हा प रषद शाळे त अॅकॉ टीक ि टमट करणेकामी स लागार ी. िवजय
पुरं दरे , यां चेकडू न सेवा घेणते आली होती. सीसीटी ही कं ोल सेल क ाकडील म यवत म (Video
Recording Room) size 5mx3m अॅकॉ टीक करणेकामी यांनी ाथिमक अं दाजप क िदले आहे. याचा
तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.No
Description
Qty Unit
Rate
Amount
01
Ceiling using Ecophon Advantage T grid 15
SQM 2000/30,000/tiles with 50mm synthetic wool above
02
Wall paneling using Ecophon 20mm fabric 50
SQM 3200/1,60,000/wrapped paneling
03
Acoustical door 36 dB STC
01
Nos
60,000/- 60,000/Total Amount 2,50,000/उपरो त तपिशला माणे सदरहकामी .२,५०,०००/- मा चा खच अपे ीत आहे. तरी याकामी ी.
िवजय पुरं दरे यां चेकडू न िव तृत नकाशा व अं दाजप क तयार क न घेणसे व येणा-या खचास तसेच सदरचे काम
िवहीत प दतीने दरप के मागवून करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४३
यावर सिव तर चचा होऊन, सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल कायालयातील ि हडीओ रे कॉड ंग मला
ॲकॉ टीक ि टमट करणेसाठी ी. िवजय पु रं दरे यां चेकडू न िव तृत नकाशा/ अं दाजप क तयार क न
घेणेत येऊन, याकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४४
मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा स थानचे पॅनलवर ॲड होके ट हणू न
िनयु करणेकामी ॲड होके ट या मु लाखती घेणेकामी उपसिमतीची नेमणू क करणे.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव .– मा. यव थापन सिमतीचे िद. १६/०८/२०१६, रोजीचे सभेतील िनणय .
५२१ अ वये असे ठरले क , मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, येथ,े ी साईबाबा सं थानचे पॅनलवर
अॅड होके ट हणून िनयु ती होणेसाठी फारच कमी अज ा त झालेले आहेत, यामुळे , सदरहकामी जा तीत जा त
यापक माणात फे र जािहरात िस द करणेत येऊन अजाची मागणी करणेत यावी, असे ठरले आहे.
ा तिवक– मा.उ च यायालय मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद येथे अॅड होकेटची मु लाखत घेवनू
सं थानचे औरं गाबाद येथील पॅनलवर अॅड होके ट हणून नेमणूक करणेबाबतचा ताव, मा. यव थापन
सिमतीचे, िद.१६/०८/२०१६, रोजीचे सभेपु ढे सादर कर यात आला होता, यावर, उपरो त माणे िनणय झालेला
आहे, तुतचे ठरावास अनुस न मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, यां चे कोटातील सं थानचे
कामकाज करणेकामी अॅड होके टची / कायदा स लागाराची नेमणूक करणे कामी िद. ०७/१०/१६ रोजी या दै.
सामाना, औरं गाबाद व दै. सावमत, अहमदनगर वृ तप ात जािहरात दे यात आली होती, या माणे २६
अॅड होके टचे अज ा त झाले आहे, तसेच वृ तप ात जािहरात देणे पुव व जािहरातीत िदलेला कालावधी
संप यानं तर ९ अॅड होके टचे अज ा त झाले आहे, याची मािहती सोबतचे “प रिश ट अ” म ये नमु द के लेली
आहे. एकु ण ३५ अज के ले या अॅड होके टची मुलाखत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े घेणक
े ामी, तारीख व
वेळ इ. ठरिवणेकामी िद. १०/११/२०१६ रोजी िटपणी सादर के ली होती, सदरचे िटपणीवर िद. १२/०२/२०१७
रोजी मा. अ य साहेब यां नी, िव व तां या सिमतीची िनयु ती क न मुलाखती घे यात या यात अशा सुचना
िद या आहेत, यानुसार मा. कायकारी अिधकारी, साहेब यां नी िद. १४/०२/२०१७ रोजी मा. यव थापन
सिमतीचा िवषय सादर करणेबाबत सुचीत के ले आहे.
मागणी– मा. अ य , साहेब यां चे िनदशानु सार मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, यां चे
कोटातील सं थानचे कामकाज करणेकामी अॅड होके टची/ कायदा स लागाराची नेमणूक करणे कामी अज
के ले या अॅड होके टची मुलाखत घेणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने, िव व तां या सिमतीची नेमणूक
करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार अनु मान- िनरं क
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– मा. अ य , साहेब यां चे िनदशानुसार मा. उ च यायालय मुं बई,
खं डपीठ औरं गाबाद, यां चे कोटातील सं थानचे कामकाज करणेकामी अॅड होके टची/ कायदा स लागाराची
नेमणूक करणे कामी अज के ले या अॅड होके टची मुलाखत घेणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने,
िव व तां या सिमतीची नेमणूक क न यांचे माफत अॅड होके ट या मुलाखती घेता येईल.
िनणयाथ सादर.
िनणय .४४
यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा स थानचे
पॅनलवर ॲड होके ट हणू न िनयु करणेकामी ॲड होके ट या मु लाखती घेणेसाठी सिमती सद य तथा
जे कायदेत ॲङ मोहन जयकर यां चे अ य ते खाली मा. ी.चं शेखर कदम, मा. ी.भाऊसाहेब
वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा को हे व मा. ी.सिचन तां बे यां ची िवधी उपसिमती गठीत करणेत आली.
या उपसिमतीने उपरो कामी ा अजदारां या अजाची छाननी क न, लेखी/त डी प र ा यावी व
यानु सार उमेदवारां ची िनवड क न अं तीम िनणयाथ ताव सिमतीसमोर सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
सन २०१७ मधील उ हाळया या कालावधीत साईभ ां चे सु िवधेकरीता मं डप यव था करणेसाठी
येणा या अपे ीत खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दःअिधिनयमा या कलम २१ मधील पोट- कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार,
मं िदरातील धािमक िवधी, पुजा- अचा,समारं भ व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी
सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ”या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः उ हाळा सु ी या कालावधीम ये िशड येथे साईभ तांची मोठया माणावर गद होत
असते, यामुळे उ हापासून साईभ तांचे संर ण हावे याकरीता मं िदर प रसर ी साई सादालय प रसर,
भ तिनवास (५०० म) प रसर व जुने सादालय या िठकाणी ताडप ीचे छतासह कापडी मं डप यव था करणे
आव यक आहे. याचा तपिशल खालील माणे सन २०१७ मधील उ हाळयाचे कालावधीत साईभ तांचे सोयीसाठी करावयाची मं डप
यव था.
१) ताडप ीचे छत असलेले कापडी मं डप उभारणे. (कालावधी- िद.०१/०३/२०१७ ते
िद.१५/०६/२०१७ अखेर १०७ िदवस)
अ.नं.
१

मं डपाचे िठकाण
समाधी मं िदर दि ण बाजू मु यगेट ते ारकामाई १८’ उं चीचा

२
३
४
५
६

गु थान मं िदर पि म बाजू (दि ण उ तर) १८’ उं च
चे चावडी समोर १८’ उं च
दशन ार ते शिनमं िदर गेट
शनी, महादेव व गणेश मं िदर समोर १४’ उं च
समाधी मं िदर उ तर बाजू ते कॅ लडर िव टॉलपयत युिझयम हॉल
समोर - १४’ उं च
मा ती मं िदर ते यामसुं दर हॉल पयत १४’ उं चीचा

७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७

गेट नं.३ ते ी मा ती मं िदर.
गेट नं.३ समोर
गेट नं.४ चे बाहेरील बाजू ने
मं िदर प रसराम ये उदी काऊं टर समोर
जु ने सादालय वेश ार (नगर मनमाड फु टपाथ व आितल बाजू ने
मोबाईल लॉकस पयत.)
िदनदिशका िव क ासमोर
दशन रां ग वेश ार व पु व बाजू स दि ण उ तर. १४’ उं च
दशन रां ग वेश ार पि म बाजू स दि ण उ तर. १४’ उं च
ी साई कॉ ले स मधील देणगी काऊं टर बु क टॉल समोर.
ी साई साद िनवास थान कायालयासमोर
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मं डप साईज
१५२’x१८’
१५’x८’
१५०’x८’-९’’
३७’-४’’x४५’-५’’
५०’x ३०’
१०६’x२०’
६१’x३९’-६’’
१००’x१०’

चौ. फु ट
२७३६.००
१२०.००
१३१२.५०
१६९५.५३
१५००.००
२१२०.००
२४०९.५०
१०००.००

३९’-९’’ x२१’
५७’ x२७’-५’’
५४’ x१९’
४५’x२०’
६०’x२५’
४५’ x२०’
४५’-६’’x३०’-६’’

८३४.७५
१५६२.९४
१०२६.००
९००.००
१५००.००
९००
१३८७.७५

२०’x१५’
७७’ x२९’
४५’x१५’
६०’x१५’
६०’x१५’
३२’x८’

३००
२२३३
६७५
९००
९००
२५६
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१८
१९
२०
२१

जनसं पक कायालया समोर
िदि तवाडा थमोपचार क ासमोर
ी द त मं िदर समोर
५०० म कॅ टीन समोर ितक ट रल ग

४०’ x१५’
३०’x१२’
१०१’ x३०’-३’’
४५’x१२’
४०’ x१२’
३०’x१२’
९०’x२०’
१५०’x२०’
३९४’x७’
३९८’x८’
२८६’x१८’-६’’

२२
२३
२४
२५
२६

ी साई सादालय येथे ी साईबाबां चे िश पासमोर.
ी साई सादालय गेटपासू न बु क ग काऊं टर पयत.
िपं पळवाडी र ता उ तर बाजू स फु टपाथवर
नगर – मनमाड र ता पु व बाजू कडील फु टपाथावर
िपं पळवाडी रोडवर साईकॉ ले स समोर
एकू ण चौ. फु ट
अं दाजे .०.२५ ती चौ. फु ट ती िदवसा माणे येणारा एकू ण अपेि त खच -

६००
३६०
३०५५.२५
५४०
४८०
३६०
१८००
३०००
२७५८
३१८४
५२९१
४७,६९७.२२
१२,७५,९०१.००

२) एम.एस.पाईप व कै यांचे चर असलेले कापडी मं डप उभारणे.
( कालावधी िद.०१/०३/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१७ अखेर १०७ िदवस)
अ.नं.
मं डपाचे िठकाण
मं डप साईज
चौ. फु ट
१.
समािध मं िदर उ तर बाजू चावडीगेट ते नगर ार गेटपयत १८’ उं चीचा. २८५’x१८’-६’’
५२७२
२.
सभाकुं ड येथे १८’ उं चीचा.
६१’x६१’
३७२१
एकू ण चौरस फु ट ८९९३
अं दाजे .०.३५ ती चौ. फु ट ती िदवसा माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपे ीत खच - ३,३६,७८८/३) शािमयाना मं डप कनात व िबछायतीसह उभारणे.
(कालावधी िद.०१/०३/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१७ अखेर १०७ िदवस)
अ.नं.
मं डपाचे िठकाण
मं डप साईज
१.
जुने सादालय प रसरातील ितक ट रे ल ग समोर
१२०’x४४’
२.
सुलभ शौचालयासमोर.
७५’x४३’
एकू ण चौरस फु ट
अं दाजे . ०.१५ ती चौ. फु ट ती िदवसा माणे येणारा एकू ण अं दाजे अपे ीत खच उ हाळयाचे कालावधीत करावयाचे मं डप यव थेसाठी येणारा अपे ीत अं दाजे खच- (ब१+२+३)

चौ. फु ट
५२८०
३२२०
८५००
१,३६,४२५/.१७,४९,११४.००

तावः- उपरो त माणे सन– २०१७ मधील उ हाळया या कालावधीत सं थान प रसरात
साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं डप यव था करणेसाठी माकट दरानु सार एकू ण र कम .१७,४९,११४/- मा अं दाजे
खच अपेि त आहे. जा.नं.३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य
र कम २०% ते ३०% कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे . यानु सार याकामी २०% कपात क न
.१३,९९,२९१/- मा इतक रक् कम येते. करीता अॅटम रे ट प दतीने ई – िनिवदा मागिवता येतील.
तरी वरील माणे मं डप यव था क न घेणक
े ामी येणारे एकू ण अं दाजे र कम .१३,९९,२९१/- मा चे
अपे ीत खचास मा यता िमळणेस तसेच याकामी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर िनिवदा सुचना
िस द क न ई – िनिवदा ि ये ारे िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४५
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७ मधील उ हाळया या कालावधीत साईभ ां चे सु िवधेकरीता
तावात नमु द के ले माणे मं डप यव था करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
ी साईआ म भ िनवास इमारतीतील काही मचे बाथ म/ टॉयलेटला बसिवणेकामी लश डोअस
व हाडवेअर मटे रीअल खरे दी करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- साई आ म भ तिनवास येथे एकू ण– १२ इमारती असून ये क इमारतीम ये १२८
खो या आहे. अशा एकू ण १५३६ स आहे. येक खो यांम ये वतं टॉयलेट व बाथ मची यव था
कर यात आली असून दैनं िदन वापरामुळे काही मचे टॉयलेट / बाथ मचे दरवाजे खराब झालेले आहेत. साई
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आ म िवभागाचे िद.२१/१२/२०१६ रोजीचे प ानु सार टॉयलेट बाथ मचे एकू ण १२३ दरवाजे खराब झाले
आहेत.
तावः- उपरो त िवषयां क त कामी खालील तपिशला माणे मटे रयलची आव यकता आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४

मटे रयल तपिशल
वॉटर ु फ लश डोअर ( जाडी – ३० mm) (पाईनवूड )
साईज – २८’’x८०’’ (कं .- अॅकर,
ं स युरी, ीन)
िबजािगरी (एस.एस.) – ४’’
ताडी प ी ( एस.एस)
हॅ डल
ं – ४’’ (एस.एस.)

प रमाण / एकक
१२३ नग
३७० नग
१२५ नग
१२५ नग

दर
२१००/. नग
५०/- . नग
६०/- .नग
४०/- .नग
एकू ण र कम .

र कम
२,५८,३००/१८,५००/७५००/५,०००/२,८९,३००/-

उपरो त तपिशलानुसार सदरह दरवाजे व हाडवेअर मटे रयल खरे दी करणेकामी र कम .२,८९,३००/मा चा खच अपेि त आहे. तरी याकामी येणा-या खचास व याकामी िवहीत प दतीने दरप के मागवून सदरचे
काम िवभागामाफत करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईआ म भ िनवास इमारतीतील काही मचे बाथ म/ टॉयलेटला
बसिवणेचे काम िवभागां तगत क न घेणेसाठी तावात नमुद के ले माणे सािह य िवहीत प दतीने
खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४७
िशड बस थानकामधील सं थानचे हॉल व मचे सेवा आकार िनि त करणे.
ताव०१. अिधिनयम २००४ मधील तरतू द - २१(ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा
धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे . या अिधिनयम व तरतुदी नु सार ी साईबाबा
सं थान िव व त यव थे माफत भ तांची िनवास यव था व सुिवधा पु रिव यात येते.
०२. यव थापन सिमतीचा ठराव . – िनरं क
०३. तावीक – िशड बस थानकात सं थानचे तळमज यावर ०३ गाळे असून पिह या व दुस-या
मज यावर खालील तपशीला माणे साईभ तांकरीता स व हॉ सची िनवास यव था आहे. तसेच
गरमपा यासाठी सोलर िस टीमची यव था करणेत आली आहे.
अ नं
मजला
तपशील
बां धकाम सं या
े
१
पिहला
िनवासी मोठे हॉ स (सं डास-बाथ म कॉमन)
०५
मजला
िनवासी लहान हॉल (सं डास-बाथ म कॉमन)
०२
११९६
चौ.मी
िनवास म मोठी (सं डास-बाथ म अटयॅच)
०१
िनवास म लहान (संडास-बाथ म अटयॅच)
०६
२
दुसरा मजला िनवासी मोठे हॉ स (सं डास-बाथ म कॉमन)
०५
११९६
िनवासी लहान हॉल (सं डास-बाथ म कॉमन)
०२
चौ.मी
िनवासी म मोठी (संडास-बाथ म अटयॅच)
०१
िनवास म लहान (संडास-बाथ म अटयॅच)
०६
एकू ण – मोठे हॉ स १०, लहान हॉ स ०४, मोठया म ०२ व लहान स १२
बस थानकावरील हॉल व म करीता आव यक असणारे सािह य खरे दी या तावास मा यता
िमळालेली असून बां धकाम िवभागामाफत कॉट् स व खरे दी िवभागामाफत वायर फोम मॅ ेस, वायर फोम मॅ ेस
ोटे टर, फायबर उशा, उशीक हर खरे दीची ि या सु आहे.
बस थानकावरील हॉ स व स म ये खालील माणे कॉट् सचे िनयोजन करणेत आले असून याम ये
साधारण ितिदनी ३४० साईभ तांची िनवास यव था करणेत येणार आहे.
अ.नं.
तपशील
ित हॉल / म एकू ण कॉटची
ित हॉल / म
एकू ण
कॉट सं या
सं या
िनवास यव था िनवास यव था
०१ िनवासी मोठे हॉ स – १०
१५
१५०
१५+०५ = २०
२००
०२ िनवासी लहान हॉ स -०४
०९
३६
०९+०३ = १२
४८
०३ िनवासी खो या – १२
०३
३६
०३+०३ = ०६
७२
०४ िनवासी सुट खो या - ०२
०६
१२
०६+०४= १०
२०
एकू ण
२३४
३४०
०४. मागणी– सं थानने बस थानक उभारणी करीता झाले या खचानुसार तावीत सेवाआकार,
साधारण २९ वषा या करारा या मुदतीत वसुल होणेकामी खालील माणे आकारता येईल .
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A) भां डवली खच
अ.नं. तपशील
खच
०१
इमारत बां धकाम खच
. ७,६६,००,०००/०२
सं थान िनवास थानात लागणारे फिनचर खच .२५,७२,०००/(अपे ीत खच)
एकू ण
.७,९१,७२,०००/०३
२९ वष करार (३४८ मिहने)
.२,२७,५०५ ित मिहना वसुली
B) चालू खच
अ.नं. तपशील
०१
इमारत बां धकाम / फिनचर खच वसुली
०२
िव तु खच (स याचे दरानुसार)
०३
पाणी खच (स याचे दरानुसार)
०४
कमचारी खच (स याचे िकमान वेतन दरानुसार)
मिहना (३० िदवस) एकू ण
ितिदनी
३४० य त साठी ितिदनी िनवास यव था

ित मिहना खच
.२,२७,५०५/.१,३०,३३८/.२२,२६०/.१,७१,६००/.५,५१,७०३/.१८,३९०/. ५५ ित य ती

वरील खचानु सार सदर हॉल व मचा खालील माणे सेवाआकार आकारता येईल.
अ.नं.

खोली/हॉलचा कार

एकू ण
सं या

ित म/हॉ स
कॉट सं या

०१

साधे मोठे हॉ स,
सं डास-बाथ म कॉमन
साधे लहान हॉल,
सं डास-बाथ म कॉमन
साधी म, सं डास
बाथ म अॅटयॅच
साधी सु ट म, सं डास
बाथ म अॅटयॅच

१०

१५

१५+५ = २०

०४

०९

०९+३ = १२

१२

०३

३+३ = ०६

०२

०६

६+४ = १०

०२
०३
०४

ित म / हॉल
य त ची मयादा

ित म / हॉल २४
ितिदनी
तासां साठी
िमळणारे एकू ण
सेवाआकार
उपन
२०x ५५= ११००/. ११,०००/गरमपा यासह
१२x ५५= ६६०/. २६४०/गरमपा यासह
०६x ५५= ३३०/. ३९६०/गरमपा यासह
१०x ५५= ५५०/. ११००/गरमपा यासह
एकू ण- . १८,७००/-

वरील प रिश ठा माणे सेवाआकार आकारणी के यास मोठया हॉलचा दर एक हजारा या पुढे जात
अस याने िद.१४/०७/२०१२ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभा िवषय नं.८१ व िनणय .५२७ नु सार
सं थानला स ह स टॅ स भरावा लागेल. याकरीता मोठे हॉ ससाठी २४ तासां करीता २० य करीता .९००/सेवाआकार + .२००/- पाणी व लाईट बील चाज आका न .११००/- ची पावती भ तांना देता येईल हणजे
स ह स टॅ स लागणार नाही व हॉलचा सेवाआकार प रिश ठात नमुद के या माणे . ११००/- माणे वसुल
होईल. तसेच सदर या सेवाआकारात महागाईनुसार कालां तराने बदल करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/ प ट मत– तरी तावात नमुद के ले माणे बस थानकावरील
सं थानचे म व हॉलचा सेवाआकार आकारणेस मं जरु ी िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेत
चचा होऊन िनणय होणे तव सादर.
िनणय .४७
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , िशड बस थानकामधील सं थान मालक या दोन
मज यांचा वापर कशासाठी करता येईल, हे य पहाणी क न िनि त करावयाचे आहे. यामु ळे
सदरह िवषय तू त थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४८
ऑनलाईन वेबसाईटसाठी असले या Primary 10 Mbps Link ची फेरिनिवदा व Secondary 10
Mbps Internet Link ला ०१ वष मु दतवाढ िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: 17 (1) नुसार भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव . : 1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 16/02/2016 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 163. 02) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 14/07/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 04. 3)
मा. यव थापन सिमतीचे िद. 28/11/2015 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 520-1.
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत ी साईभ ां साठी ऑनलाईन म बुिकं ग, दशनपास व देणगी
इ यादी सेवा-सुिवधा https://online.sai.org.in या संकेत थळावर सु कर यात आले या आहेत . सदर या
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स हरसाठी Primary व Secondary 10 Mbps Internet या 02 Lease Lines वापर यात येत आहेत.
यासाठी M/s. Limras Eronet Broadband Services Pvt.Ltd., व Gazon Communication India
Ltd. यां ना कायादेश दे यात आलेले आहेत.
अ] Primary Internet Link बाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 163 अ वये Primary 10
Mbps Internet Link, पुरिवणेकामी चिलत प दतीनुसार ई -िनिवदा ि या राबिवणे व याकामी येणा या
अं दाजे खच . 9,95,000/- यास मा यता दे यात आलेली होती.
उपरो िनदशा वये सं थानचे चिलत प दतीनु सार ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. ईिनिवदेअं तगत ा झाले या पा िनिवदाधारकां या िनवेदचे ा तुलना मक त ा पुढील माणे होता.
अ.न.
1
2
3
4
5

कं पनीचे नाव
IDEA Cellular Ltd., Ahmednagar
Vodafone Mobile services Limited, Pune
Limras Eronet Broadband Services Pvt.Ltd., Chennai
Ishan Netsol Pvt. Ltd., Rajkot (Gujrat)
Bharat Sanchar Nigam Limited, Ahmednagar

िनिवदेमधील एकि त मु ळ
दर .
5,85,000/5,63,000/3,41,200/5,76,600/6,83,100/-

मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 14/07/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 04 अ वये ा पा
िनिवदाधारकां पैक Limras Eronet Broadband Services Pvt.Ltd., Chennai यां चे यु न म दर
3,41,200/- मा य कर यात आले होते. यास अनु स न यां ना पुढील दोन वषाकरीता Primary 10 Mbps
Internet Link पुरिवणेकामी िद. 28/07/2016 रोजीचे प ा वये कायादेश दे यात आलेला आहे. परं त,ु Limras
Eronet Broadband Services Pvt.Ltd., Chennai यां ना वारं वार सुिचत क नही आजपावेतो यां नी
Primary 10 Mbps Internet Link काया वीत के लेली नाही. Limras Eronet Broadband Services
Pvt.Ltd., Chennai यां ना वारं वार सुिचत क नही यां नी 10 Mbps Internet Link काया वीत न के याने, ईिनिवदा ि या अं तगत ा पा िनिवदाधारकां पैक ीतीय यु नतम दरधारक Vodafone Mobile services
Limited, Pune यां ना कायादेश ावयाचे झा यास यां नी देऊ के लेले दर . 5,63,000/- हे बाजारमु यापे ा
जा त आहे.
सबब, सदरची िनिवदा ि या र क न, पुढील दोन वषाकरीता Primary 10 Mbps Internet Link
पुरिवणेकामी फे र ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे, असे न मत आहे.
ब] Secondary Internet Link बाबत.
Primary Internet Link सेवा काही तां ि क कारणा तव खं डीत झा यास उपरो ऑनलाईन सेवा
सुिवधा अहोरा काया वीत राहणेकामी Secondary Internet Link घे यात येते. सदर Secondary Internet
Link घेणक
े ामी चिलत प दतीनुसार ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. ई-िनिवदेअं तगत ा
झाले या पा िनिवदाधारकां या िनवेदचे ा तु लना मक त ा पुढील माणे होता.
अ.
नं.
1.
2.
3.
4.

िनिवदाधारक कं पनीचे नाव
Gozon communication India Ltd.
JPR Digital Pvt. Ltd. Mumbai
Tata Teleservices (Maharastra)
Limited
Railtel Corporation of India Ltd.

One
Installation
Charges

Annual
Recurring
Charges

Service
Taxes

Total

25,000/1,00,000/000/-

1,51,000/12,00,000/5,45,000/-

64,200/1,82,000/76,300/-

2,40,200/14,82,000/6,21,300/-

45,000/-

5,14,500/-

78,330/-

6,37,830/-

मा. यव थापन सिमतीचे िद. 28/11/2015 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 520-1 ा पा
िनिवदाधारकां पैक Gazon Communication India Ltd. यां चे यु न म दर र कम . 2,40,200/- मा य
कर यात आले होते. यास अनु स न यां ना िद. 01/01/2016 ते िद. 31/12/2016 पयत 01 वषाकरीता
Secondary 10 Mbps Internet Link पुरिवणेकामी िद. 10/12/2016 रोजीचे प ा वये कायादेश दे यात
आलेला आहे.
Gazon Communication India Ltd. यां ची मुदत िद. 31/12/2016 रोजी संपु ात येत अस याने ,
ई-िनिवदा ि या राबवुन निवन पुरवठाधारकाची नेमणुक करावी लागणार आहे . दर यान या काळात ऑनलाईन
सि हसेस् सुरळीत सु राहणेकामी Gazon Communication India Ltd. यां ची िलं क चालु ठे वणेबाबत
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यां चेशी प यवहार के ला असता यां नी िद. 06/01/2017 रोजीचे ई-मेलने पुव या कायादेशातील मा य र कम
पये 1,76,000/- + टॅ स मा चे दरा माणे सदरची िलं क काया वीत ठे वणेबाबत तयारी दशिवलेली आहे.
Gazon Communication India Ltd. यां नी यां चे िद. 06/01/2017 रोजीचे ई-मेलम ये नमुद
के ले माणे पुढील 01 वषासाठी (िद. 01/01/2017 ते िद. 31/12/2017) कायादेशातील अटी-शत व दरा माणे
यां ची सेवा सु ठे वणेसाठीचा ताव मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणक
े ामी सादर करता येईल, असे न
मत आहे.
मागणी: ा तािवके त नमुद के ले माणे .
अ] Primary Internet Link- M/s. Limras Eronet Broadband Services Pvt. Ltd.,
यां ना यां ची िलं क वारं वार ई-मेलने कळवुनही डाटा सटरम ये काया वीत करता न आ याने आ याव यक सेवेचा
िवचार करता यां चा कायादेश र करणेस, यां ची अनामत र कम पये 9,950/- मा ज करणेस तसेच यां चे
नाव काळया यादीत समािव कर यास व Primary 10 Mbps Internet Link पुढील दोन वषाकरीता फे र ईिनिवदा प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी र कम पये 5,00,000/- + टॅ स मा चे खचास मा यता
घेणक
े ामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास मा यता असावी, िह न िवनं ती.
ब] Secondary Internet Link- Gazon Communication India Ltd. यां नी
िद.06/01/2017 रोजीचे ई-मेलने पुव या कायादेशातील मा य र कम . 1,76,000/- + टॅ स मा चे दरा माणे
01 वषाकरीता काया वीत ठे वणेबाबत तयारी दशिवलेली आहे.
सबब, यां नी देऊ के ले या दरा माणे यां ची सेवा पुढील एक वषासाठी (िद. 01/01/2017 ते िद.
31/12/2017) सु ठे वणेसाठी व यासाठी येणा या खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान : आिथक व तां ि क
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: ा तािवके त "अ" व "ब" म ये नमुद के ले माणे Primary 10
Mbps Internet Link पुढील दोन वषाकरीता फे र ई-िनिवदा प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी र कम
पये 5,00,000/- + टॅ स मा चे खचास मा यता तसेच Secondary Internet Link साठी Gazon
Communication India Ltd. यां ना पुव या कायादेशातील मा य र कम . 1,76,000/- + टॅ स मा चे
दरा माणे 01 वषाकरीता काया वीत ठे वणेकामी खचास मा यता घेणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करणे या मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .४८
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
सन २०१६- २०१७ या आिथक वषा या वैधािनक लेखाप र णासाठी शासनाकडू न लेखाप र कां ची
नेमणू क होणेकामी शासनास प दे यास व शासनाने िनदिशत के लेले मानधन आदा करणेकामी
येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल कलम १७ (०२) (ग)
िव व त यव थे या िहशोबाची, “रा य शासन िनदश देईल अशा य कडू न पु ढील लगत वषातील अशा
तारखेपयत वािषक लेखाप र ण कर याची यव था करील ”. तसेच,
कलम २९ (०१) “सिमती या िव व त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपशील
दशिवणारा, िदनां क ३१ माच, रोजी संपणा या येक िव ीय वषाचा लेखापरी काचा अहवाल, “तसेच यां ना
या िव व त यव थेकडू न आिथक सहा य दे यात आले अशा देणगी वीकारणा-या सं थां ची (संपू ण प यासह)
तपशीलवार यादी व असे आिथक सहा य माग यामागील उ ेश व सहा याची र कम यां बाबतची मािहती सोबत
जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल, यां सह वािषक अहवाल तयार करवून घेईल आिण या अहवालाची एक
त शासनाला व एक त धमादाय आयु ां ला या वषा या ३० जून या आत सादर करील.” अशी तरतुद
अिधिनयमात असुन,
यानुसार सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठी शासनामाफत मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड.कं .लातुर ,
यां ची .१,००,०००/-(अ री पये एक लाख मा ) व यावरील अनू ेय असणारा सेवाकर इत या फ वर
वैधािनक लेखाप र णासाठी संदभ .२ अ वये नेमणुक कर यात आलेली होती.
तावः- सं थानचे चालू आिथक वष माहे एि ल २०१६ ते माहे माच २०१७ असे आहे.
१. सन २०१६-१७ या चालू आिथक वषाचा लेखाप र ण अहवाल माहे ३० जून , २०१७ पूव पू ण
होणे गरजेचे आहे.
२. यासाठी सं थानचे लेखे लेखाप र णासाठी तयार करणे .
३. वैधािनक लेखापरी कां नी लेखाप र ण क न यां चा अहवाल सादर करणे.
४. सदरचा लेखा प र ण अहवाल मा. यव थापन सिमती या सभेपढू े ठे वनू याची न द घेणे .
५. यानं तर तो रा य शासनास व मा.धमादाय आयु ास सादर करणे आव यक आहे .
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यामुळे सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी वैधािनक लेखाप र क यां ची नेमणुक शासनाकडू न
वेळेत होणे गरजेचे आहे. यासाठी चालू आिथक वष २०१६-१७ क रता वैधािनक लेखाप र णाक रता सं थान
द री खालील लेखाप र ण सं थां ची संमतीप े उपल ध झालेले आहेत. याची मािहती खालील माणे
अ.नं फमचे नां व व पु ण प ता
फम रिज.नं.
१
मुकंु द एम.िचतळे & कं . चाटड अकौटं ट, मुं बई
१०६६५५w
२
अ यंकर अॅ ड कं . कं . चाटड अकौटं ट, सां गली
१०००२४w
३
िशं दे च हाण गां धी ड कं. चाटड अकौटं ट, लातुर
१२९९८० w
४
शरद एस.गायकवाड अॅ ड कं . चाटड अकौटं ट, मुं बई
११४९७१ w
५
कोचर अॅ ड असो. चाटड अकौटं ट, मुं बई
१०५२५६W
६
एस.एन.कु लकण अॅ ड कं . चाटड अकौटं ट, नािशक
१०५४४१w
िवभागाचे प ट मत व अिभ ायः- उपरो त लेखाप र कां पैक एका लेखाप र कां ची अथवा
सं थान या आिथक यवहाराची या ी गृहीत ध न, यो य या लेखाप र ण सं थेची उिचत मानधनावर आिथक
वष २०१६-१७ क रता वैधािनक लेखाप र क हणुन नेमणुक करणे आव यक आहे. यासाठी,
१. सदर या तावातील लेखाप र कां ची नावे शासनासकडे कळिव यास व मानधानासह वैधािनक
लेखाप र कां चे नेमणुक बाबतचा आदेश िमळणेकामी तसे प दे यास,
२. शासनाने नेमणुक के ले या वैधािनक लेखाप र कास शासनाने िनदिशत के लेले मानधन आदा
करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४९
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या आिथक यवहाराची या ी गृ हीत ध न, आिथक वष २०१६१७ क रता शासनामाफत यो य या लेखाप र ण सं थेची, उिचत मानधनावर वैधािनक
लेखाप र काची नेमणु क होणेकामी, तावात नमु द के ले या लेखाप र कां ची नावे शासनास
कळिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५०
आिथक वष सन २०१७-२०१८ साठी पु व लेखाप र क (Pre Auditor) नेमणू क करीता सं थान या
सं केत थळावर मािहती िस द करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु दः 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 शासन कर या या योजनां साठी आव यक अशा सव
गो टी करील, असे नमुद आहे .
तावनाः- सं थानम ये दैनं िदन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत आहे, या अनुषं गाने आिथक
यवहारात व कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. तसेच आिथक यवहारां संबं धीत क व रा य
शासनाकडु न िविवध आिथक, आयकर, सेवाकर, हॅट इ. िवषयक कायदे पा रत होतात. या काय ातील नवनवीन तरतुद चा भाव दैनं िदन आिथक कामकाजात पडत असतो.
वैधािनक लेखाप र णाम ये आ ेपां चे माण कमी हो या या टीने व आिथक यवहारां त
पारदशकता येऊन वेळीच यां यात सुधारणा क न ता काळ कायवाही कर यासाठी पुव लेखापरी क, अं तगत
लेखाप र क व कर स लागार हणुन बाहेरील स म सं थे या नेमणुका कर यात येतात.
या अनुषं गाने सन २०१६-१७ या आिथक वषाक रता सं थान व सं थान णालये िवभागां करीता पुव
लेखाप र क हणुन मे.के .के .एस.एस.अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, पुणे यां ची येक .१,००,०००/-(अ री
पये एक लाख) एक ीत इत या मानधनावर/ फ वर जा. .एसएसएस/वशी-लेखा/१३०२/२०१६ िद.१६
जून ,२०१६ अ वये नेमणुक कर यात आलेली आहे. यांची मु दत ३१ माच,२०१७ रोजी पुण होत आहे.
तावः-उपरो त तावात नमुद के या माणे पु ढील आिथक वष सन २०१७-१८ क रता पुव
लेखाप र कां ची (Pre Auditor) नेमणुक करणे आव यक आहे. यासाठी नामां िकत सं थांकडू न (साधारणतः
.५०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या सं था/कं प यांचे लेखाप र ण कर याचा अनूभव असले या)
पुव लेखाप र णा या कामकाजासाठी बं द पािकटाम ये यांचे मानधन/िफ सह अज मागिवता येतील.
मुदतीत आले या अजाची मा.उपसिमती सभेसमोर छाननी करणेत येऊन यामधील सं थान
िनयमानुसार पा लेखाप र ण सं थां या िफचा तुलना मक त ता िनणयाथ सादर क न झालेला िनणय
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ायः तरी सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे पुव लेखाप र क (Pre
Auditor) कामकाजासाठी लेखाप र ण सं थे ची नेमणुक करणेकामी तािवत के या माणे कायवाही मा यता
असावी ही िवनं ती.
िनणय .५०
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे पु व लेखाप र क (Pre Auditor)
कामकाजासाठी लेखाप र ण सं थेची नेमणु क करणेकामी तािवत के या माणे कायवाही करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.५१
ताव-

ी साईभ ां या चोरीला जाणा या व तुं चा/ रोख रकमेचा िवमा उतरवणे.
सं थान या सव िनवास थानावर भ ां ची मोठया माणावर वदळ असते. या वदळीचा काही समाजकं टक गैरफायदा
घेऊन भ ां नी घेतले या खोलीतु न अथवा दशन रां गेतु न दािगने, रोख र कम इ.व तू लुट याचे माणे िदवसिदवस
वाढत चाललेले आहे. याअनुषं गाने िद.३० नो हबर, २०१६ रोजी झाले या मा. यवसापन सिमतीचे सभेतील िनणय
मां क ७९७ नुसार ीसाई भ तास याचे चोरी गेलेले सामान, दािगने अथवा रोख र कम याबाबत पये २५,०००/पयत सं र ण िद यास ( येक िदवशी २५ साईभ त) सदर भ तांचा मानिसक तनाव काही अं शी कमी हो यास मदत
होईल याकरीता रा ीयीकृ त िवमा कं प या या ितिनध ना चचसाठी बोलवावे असे ठरले. यास अनुस न
िद.१/१२/२०१६ रोजी खालील रा ीयीकृ त िवमा कं पनीचे ितिनधी चचसाठी उप थीत होते.
अ. .
िवमा कं पनीचे नां व
१
यु नायटेड इंडीया इ शुर स कं पनी, िल., शाखा-िशड
२
िद ओरीयं टल इ शुर स कं पनी, िल., शाखा-िशड
३
नॅशनल इ शुर स कं पनी, िल., शाखा-कोपरगां व
४
िद यु इंडीया ए योर स कं पनी िल., शाखा नािशक
सदर बैठक म ये सं थान प रसराम ये हणजे दशन रां ग, मं िदर, भ तिनवास थान इ.प रसरात भ ां ची रोख
र कमेची चोरी झा यास ीसाई भ तांना र कम .२५,०००/- ही जा त होत असु न एवढी र कम िवमा सं र ाण
देणेबाबत सं थानला िकं वा िवमा कं पन ना सोई कर वाटत नाही. याऐवजी र कम .५,०००/- एवढी िवमा सं र ण
हणू न िद यास सदर भ ताचा मानिसक तणाव कमी होईल तसेच या रकमेत सदर भ ताचे परतीचे वास सोई कर
होईल अशी चचा झाली.
साईभ तांना र कम .५,०००/- िकं वा चोरी झालेली य र कम यापैक जी कमी असेल ती र कम
भ ां ना िवमा सं र णा ारे िमळणे आव यक आहे. यासाठीची कायप दती खालील माणे असेल.
१.

िनणय .५१

साईभ ां या चोरी गेले या र कमेसाठी .५,०००/-िकं वा चोरी झालेली य र कम यापैक जी कमी असेल ती
र कम भ ां ना िवमा सं र ण हणू न िदली जाईल.
२. िवमा र कमेची वािषक मयादा .२.०० कोटी एवढी असेल.
३. साईभ ां ची र कम अथवा दािगने चोरीला गे यानंतर सव थम यांनी सं थानचे संर ण िवभागात २४ तासा या
आत त ार नोदंवावी. सं र ण िवभागाने रतसर पं चनामा क न साईभ ां कडु न सा या कागदावर एक ित ाप
यावे. या आधारे र कम आदायगीसाठीचा ताव शासक य अिधका यां चे मं जु रीने लेखा िवभागाकडे
पाठवावा. लेखा िवभाग याआधारे र कमचे दान सं बं धीत साईभ ाला करील.
४. यां नतर लेखा िवभाग सं र ण िवभागाकडू न ा त झालेला पं चनामा, साईभ ाची लेखी त ार व ित ाप यासह
ताव मं जु रीसाठी िनवड झाले या रा ीयीकृ त िवमा कं पनीकडे पाठिवल. िवमा कं पनी उपरो कागदप ां या
आधारे साईभ ाला सं थानने आगाऊ के ले या र कमेइतक र कम िवमा सं र ण हणू न सं थानला देईल.
५. िवमा कं पनी पोिलस िवभागाचा थम खबरी अहवाल (FIR) ची मागणी करणार नाही. तसेच उपरो नमु द
कागदप ां िशवाय कोण याही जादा कागदप ां चा/ ित ाप ां चा आ ह धरणार नाही.
६. िवमा कं पनी िव याची र कम ८ िदवसात सं थान खा यात जमा करे ल.
स ि थतीम ये साईभ ां ची रोख र कम चोरीला गे यां नतर यां ना वास भाडयाइतक र कम
सं थानमाफत आदा कर यात येत.े
उपरो िवमा सं र णाची योजना सु झा यानंतर सदर वास भाडयापोटी दे यात येणारी मदत बंद कर यात
येऊन उपरो त माणे कायवाही करावी.
ी साईभ तास मं िदर प रसर/इमारतीम ये याचे चोरी गेलेले सामान/दािगने अथवा रोख र कमेसाठी र कम
.५,०००/- िकं वा चोरी झालेली य र कम यापैक जी कमी असेल या र कमेपयत िवमा सं र ण हणु न
देणेकामी रा ीयीकृ त िवमा कं प यां कडे ताव पाठवून यां चेकडू न दरप के घेऊन यात वािषक िवमा मयादा पये
२.०० कोटी अशा व पाची िवमा पॉिलसी घेऊन कारवाई करता येईल.
िवभागाचा अिभ ायः- सदर योजनेम ये खालील माणे आ ेप ये याची श यता आहे.
१.
सदर योजनेत चोरी या खोटया त ारी न दव याची श यता नाकारता येत नाही.
२.
पोिलस टेशनला FIR न न दिव यामु ळे वैधतेबाबत कायदेशीर न िनमाण होईल.
३.
पोिलस टेनशनला FIR न न दिव यामु ळे पोिलस द तरी गु हयाची न द होणार नस यामु ळे य ात
गु हयाचे माण कमी िदसेल. यामु ळे याबाबतीतही कायदेशीर न िनमाण होईल.
तरी उपरो त योजना सु करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सािमतीचे सभेसमोर िनणया तव सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईभ ां या चोरीला जाणा या व तुं चा/ रोख रकमेचा िवमा
उतरिवणेकामी रा ीयकृ त िवमा कं प यांकडू न दर मागिवणेत यावे.
याचबरोबर अशीही चचा करणेत आली क , चोरीला जाणा या व तु/ रोख रकमेचा िवमा
िमळतो, यामु ळे अनेक चोरी या खोटया त ारी येतील. परं तु या भ ां ची खरोखरच चोरी झालेली आहे,
यां ना सहानु भू ती ायलाच हवी. याकरीता िशड पोिलस टे शनमाफत मं िदर प रसरात िकं वा १६ गुं ठे
जागेम ये पोिलस चौक उभारणेबाबत कळिवणेत यावे व िव याची रक् कम संबधं ीतांना परत करणेकामी
या िठकाणी चोरी या त ार ची न द घे यात यावी. (कायवाही- मु यलेखािधकारी/ संर ण िवभाग मुख )
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िवषय नं.५२
ताव-

अ नपािकट (ना ापािकट) म ये चपाती, भाजी व पु री भाजी देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग -४) म ये महारा
िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ)
नूसार भ तां ना सोयीसाठी आव यक या उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नूसार भ तां ना जेवण
पुरिवणे अिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे .
तावना:- ी साई सादालयामाफत सकाळी ६ ते १० या वेळेत भ तांना अ पोपहार हणून
अ नपाक टे (५ चपाती/पुरी, कडधा य भाजी, बफ वडी) ही उ ती ठे केदारी प दतीने आऊटसोिसगं ारे तयार
क न घे यात येत आहे. यानु सार उपरो त कामाचा कायादेश िद.यशोधरा महीला सहकारी सं था, नािशक यां ना
दे यात आलेला आहे.
िद.११/१०/२०१६ रोजी वार-मं गळवार या िदवशी साईभ त ी शैलेश कु मार पटे ल, बँगलोर यां नी
ताशी २०,४०० चपाती तयार होणारे अॅटोमॅटीक चपाती मिशन ी साई सादालयास देणगी व पात िदले.
सादालय िवभागाचे मं जरू िटपणीअ वये माहे िद.१५ ऑ टोबरपासून ना टापाक टाम ये पुरी एैवजी चपाती देणते
येत आहे.
संदिभयनूसार ी नामदेव शं कर मिलक, से े टरी, यं ग बॉईज पोटस लब, मुं बई-३७ यां नी
िद.०६/१२/२०१६ रोजी इकडील िवभागाकडे ना टापाक टाम ये चपाती एैवजी पुरी देणबे ाबतचे िवनं ती प
िदलेले आहे. यांनी यांचे प ात "पूव ना टा पाक टात पुरी व भाजी िदली जायची. या ऐवजी आता चपाती
आिण भाजी िदली जाते. साई सादालयात सादाबरोबर वाढलेली गरम चपातीही चीवट असते. तीच चपाती
थं ड झा यावर िकती चीवट होत असेल याची क पना करावी. सं थानतफ ना टा पाक टात पुरी भाजी ऐवजी
चपाती भाजी पुरिवली जात अस याब ल नाराजी अनेक साई भ तांनी य त के याचे आम या िनदशनास
आले. साई या चरणी गरीबापासून ीमतापयत सव कारचे भािवक येतात. परं तू ना टापाक ट मा गरीब
सवसामा यच खातात हे आपणास ठाऊक असेल, पुरीही हणावी तेवढी गरम नसते. परं तु चपातीपे ा िनसंशय
नरम असते. चपाती ऐवजी ना टापाक टात पूव माणेच पूरी व भाजी िदली गे या स हजारो/लाखो साईभ त
आपणास ध यवाद देतील "अशी सुचना वजा िवनं ती के लेली आहे. यावर मा.अ य सो .यां नी " लीज चेक "
असे सुिचत के ले आहे .
चपातीबाबतची व तुि थती पुढील माणे आहे .
ना टापाक टम ये दे यात येणारी चपाती ही पहाटे ४.०० ते ५.०० चे दर यान मिशनवर तयार कर यात
येते . तद् नं तर चपाती + भाजी + बफ हे सव पदाथ एका पाक टाम ये भ न भ तांसाठी िव करीता सकाळी
७.०० वाजेपासून ते १०.०० वाजेपयत दे याची प दती आहे. सदर ना टापाक टे सकाळपासून १०.०० वाजेपयत
कॅ ं टीनचे िविवध टॉलवर िव साठी ठे व यात येतात. यामु ळे चपाती कडक व चीवट होणे यासारखे त ारी
वारं वार त डी व पात येत आहेत. िशवाय सकाळचे ना टयाचा मेनू हणून सुक भाजी + पुरी अशी चिलत
प दती आहे.काही वेळेस सुक भाजी सं प यानं तरही पुरी ही चहाबरोबर अथवा तशीही खा ली जाऊ शकते .
मा चपाती (मिशनची) कडक व चीवट झा यामुळे खाणे श य होत नाही.
तसेच ी शेगां व देव थान येथील वयं सवे काची एक टीम कामगार अिधकारी यां चे समवेत
सादालयात आली असता यावेळेस यांना सादालयातील चपाती मिशन दाखिवणेत आले. यावेळेस यांना
उपरो त त ारी बाबत िवचारणा कर यात आली. ते हा यांनीही आमचेकडे ( ी गजानन महाराज देव थान
शेगाव) देखील असेच मिशन काया वीत आहे. "आम या येथेही मिशनचे चपातीबाबत अशा त ारी वारं वार होत
आहेत. आ हीही याबाबत बरे च य न के लेले असून यात अजून यश आलेले नाही. हा मिशनमधील चपातीचा
ताि ं क दोष असून सदर चपाती ही इ सुलेटेड बॉ सम ये ठे व यानं तरच मऊ राहते व बाहेर काढ यानं तर काही
वेळातच थं ड होऊन कडक व िचवट होते" असे सां िगतले आहे.
उपरो त त ार व शेगाव देव थान मधील सेवेकरी यां चे सुचनेचा िवचार करता, पहाटे ४.०० ते ५.००चे
दर यान तयार होणा-या अ नपाक टातील चपाती जे हां भ तांपयत पोहोच होते. ते हा बराच कालावधी गेलेला
असतो यामुळे अ नपाक टातील चपाती कडक व चीवट होणे नैसिगक आहे.
याकरीता ायोगीक त वावर चपाती+भाजी तसेच पुरी +भाजी अशा दो ही कारची ना टापाक टे
भ तांना पुरिवता येईल. यानं तर दो ह चे िव मधील तफावत याचा िवचार क न जा त िव झालेली
ना टापाक टे भ तांना सु ठे वणेबाबत िनणय घेणे सोईचे होईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तिवक नुसार तसेच ई-िनिवदेतील अटी/शत नु सार अ नपाक टाम ये चपाती देणे चपाती
देणे झा यास ती अ नपाक टाम ये येक ४० ँम वजना या ३ नग चपाती, १२५ ॅम सुक भाजी व २५ ँम
बफ वडी तसेच पुरी ावयाची झा यास ती अ नपाक टाम ये येक २५ ँम वजना या ५ नग पुरी ,१२५ ँम
सुक भाजी व २५ ँम बफ वडी अशा कारे पदाथ देता येईल.
या माणे अ नपाक टाम ये ायोगीक त वावर चपाती व भाजी तसेच पुरी व भाजी अशा दो ही कारची
ना टापाक टे पुरिवता येईल. यास मा यता िमळणे गरजचे आहे.
मागील पानावर ..
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िवभागाचा प ट अिभ ाय/ मत:- तरी ी साई सादालयामाफत पुरिवणेत येणा-या
अ नपाक टाबाबतचे संदिभय त ार वजा िवनं ती प ाचा िवचार करता व शेगाव देव थाने येथील सेवेक-यां चा
अनुभव िवचारात घेता, अ नपाक टाम ये ायोगीक त वावर चपाती + भाजी+ बफ तसेच पुरी+भाजी+बफ
अशा दो ही कारची ना टापाक टे पुरिवणेस मा यता असावी. यानं तर दो ह चे िव मधील तफावत याचा िवचार
क न जा त िव झालेली ना टा पाक टे भ तांना सु ठे वेणबे ाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणया तव सादर.
िनणय .५२
यावर सिव तर चचा होऊन, भ तांना अ पोपहार हणू न दे यात येणा या अ नपािकट (ना ापािकट)
म ये दे यात येत असले या चपा या बनिवलेपासू न भ ां या हातात पोहोचेपयत ४ ते ५ तासां चा
अवधी लागतो व तोपयत अ नपािकटामधील चपा या वातट होतात. यामु ळे साईभ ां ना दे यात
येणा या अ नपािकटां म ये पु व माणेच पु यां चा वापर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५३
िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार दशनरां गेतील साईभ ां ना मोफत दे यात येत
असले या ५० ॅम सु टी बुं दी पािकटाऐवजी ५० ॅम वजनाचा १ लाडू असलेले पािकट उपल ध क न
देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ (भाग-४)
म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील
२१ (१घ) नुसार भ तां ना जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद आहे .
ा तािवक- चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना सं थानतफ चा साद िमळावा या हेतनू े
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया वये, लाडू व बफ साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचूर लाडू , सुटी बुं दी साद
िनिमती कर यात येत आहे. लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडु न दैनिं दन ३०००० ते ३५००० लाडु पाक टे
कॅ टीन िवभागामाफत िवि करणेसाठी सदर िवभागाकडे तयार क न पाठिवली जातात तसेच दैनं िदन ४५०००
ते ५०००० सुटी बुदी साद पाक टे भ तां ना दशन लाईनम ये मोफत वाटप करणेसाठी पाठिवली जातात.
उपरो त संदभ .१ नु सार मं िदर दशन रां गेत साईभ तांना चे दशनासाठी येणा-या दशनासाठी रां गेत
उभे राहावे लागते व पु हा रां ग लावुनच लाडु साद यावा लागतो. याम ये भ तांचा ास कमी हावा व यांना
मोफत लाडु साद िमळावा याहेतनु े िद.१५ ऑग ट २०१३ पासुन मोफत लाडु साद वाटप करणेस मा यता
दे यात आली होती.
परं तु िदवसिदवस साईभ तां या गद त मोठ् या माणात वाढ होत गे याने व गद चे माणात मोतीचुर
लाडु तयार कर याची
या सुमारे ०६-०७ तासां ची अस याने व साईभ तांची सं या वाढेल अथवा कमी
होईल हे िनि त नस याने या माणात लाडु साठा क न ठे वणे श य होत नाही. यामुळे संदभ .२ अ वये, दशन
रां गेत भ तांना १०० ॅम वजनाचे दोन लाडु ं चे पाक टां एैवजी याच वजना या सुटी (लुज ) बुं दीचे पाक ट साद
पाने देणसे मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेत मा यता दे यात आली होती व यानुसार आजपावेतो सुटी बुं दीचे
पाक ट साद हणुन दे याची कायवाही सु आहे .
परं तु संदभ .०३ अ वये, सदरह १०० ॅम वजनाचे बुं दी सादाचे पाक ट उघड यानं तर
साईभ तांकडू न पु ण साद खा ला जात नाही व तो इतर पडु न पायाखाली येतो, याकरीता ‘मं िदर दशन रां गेत
साईभ तांना १०० ॅम वजनाचे सुटी बुं दीचे पाक टां ऐवजी ५० ॅम वजनाचे सुटी बुं दीचे पाक टे मोफत वाटप
कर यात यावीत’ असा िनणय संमत झालेला असुन , याची अं मलबजावणी िद.०३/०९/२०१६ रोजीपासुन सु
करणेत आलेली आहे.
आता मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सं दभ .०४ अ वये, ५० ॅम सुटी बुं दी पाक टाएैवजी ५० ॅम
वजनाचा १ लाडु असलेले पाक ट साईभ तांना उपल ध क न देणेबाबतचा ताव सिमतीसमोर सादर करणेत
यावा, असे ठरले आहे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय .२९, िनणय .७८३
अ वये, कायवाही करावयाची झा यास याम ये साधारणतः पुढील माणे अडचणी येणार आहेत .
१. मोतीचुर लाडु तयार कर याचे काम पुणतः मनु यबळावर चालत अस याने बुदं ी तळणे, हाताने लाडु
वळिवणे याकामी बाजाराम ये मिशनरी उपल ध नाहीत. यामुळे लाडु तयार कर याची
या ही
मनु य बळावर अवलं बनु राहावे लागते. लाडु वळिवणे हे कु शल कामगाराचे व ासाचे काम अस याने
या कामासाठी कु शल का्रागीरां ची आव यकता असते, असे कामगार सहजासहजी उपल ध होत
नाहीत.
२. मोतीचुर लाडु मनु यबळा दारे तयार करणेसाठीची
या सुमारे ०६-०७ तासांची आहे. याम ये
हरभरा दाळ वाळिवणेपासुन ते लाडु वळवुन , सुकवुन ते पॅक ग करे पयत बराच कालावधी लागणार
आहे. यामुळे दशन रां गेतील भ तांना वेळेत मोफत लाडु साद पुरिवणेसाठी कसरत करावी लागणार
आहे.
३. िदवसिदवस साईभ तां या गद म ये चं ड माणात वाढ होत आहे, तसेच सन २०१७-१८ या काळात
ी साईबाबा सं थान शता दी वष साजरे करत अस याने भ तां या सं ये त होणारी संभा य वाढ व
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लाडु िनिमती िवभागाकडील असले या जागेचा अभाव यां चा ताळमेळ घालता इत या मोठ् या
माणात लाडु तयार करणेसाठी तारे वरची कसरत करावी लागणार आहे. यामुळे लाडु वळिवणा-या
कमचा-यां वरील कामाचा ताण वाढणार आहे.
४. लाडु िनिमती क व पॅक ग साई सादालयाचे शेजारी अस याने लाडु िनिमती करीता आव यक
असणारी नैसिगक व खेळती हवा उपल ध होत नाही. सदरचे क ात वायुिवजनची यव था नस याने
लाडु सुकिव यास फार जा त माणात वेळ खच होतो. कृ ि म र या लाडु सुकिवणेसाठी िसल ग फॅ न व
टॅ ड फॅ न या साह याने लाडु सुकिव याचे काय चालते.
५. लाडु बनिवणेकामी लाडु िनिमती िवभागाकडे सव सोयी-सुिवधां नी यु त असे िकचन व साधन
साम ीही उपल ध नाही.
उपरो त अडी-अडचण चा िवचार करता, लाडु
या ही ०६-०७ तासां ची अस यामुळे
आिण साईभ तांकडु न लाडु साद पाक टां ची वाढती मागणी या सव गो टचा िवचार क न ५० ॅमची
सुटी बुं दी मोफत साद हणुन वाटप करणेसाठी सु ठे व या स खालील माणे फायदे होणार आहेत.
१.
बुं दी तयार कर याचे येस वेळ कमी लागणार अस यामुळे साईभ तां ना दशन लाईनम ये मोफत
वाटप कर यास अडचण येणार नाही व आव यक तेवढी बुं दी पाक टे लवकरात लवकर उपल ध क न
देता येईल.
२.
साईभ तांची गद अचानक कमी झा यास तयार क न सुकिवलेली बुं दी लाडु पे ा जा त काळ िटकु न
राहील, खराब होणार नाही व नुकसानही होणार नाही.
३.
साईभ तांची गद कमी झा यास तयार के लेली मोतीचुर लाडू लवकर खराब हो याची श यता असते,
याउलट लाडु िनिमती कमी के यास, आिण अचानक गद चे माण वाढले तर, िव साठी व मोफत
वाटपासाठी मोतीचुर लाडु कमी पड याची श यता नाकारता येत नाही.
४.
मोतीचुर लाडु वळ याचे काम काही माणात कु शा तेचे काम अस यामुळे या कामगारां ना सदरचे
काम येते, यां या अडवणुक या भुिमके मुळे ठे केदार , शासन व भ त यां ना वेठीस धर याचा कार
टाळता येईल.
िवभागाची मागणी- उपरो त सव व तुि थतीचा िवचार करता साईभ तांना दशन लाईनला साद
हणुन ५० ॅम या मोतीचुर लाडु एैवजी ५० ॅम सुटी बुं दीचे पाक ट तयार क न साद हणुन मं िदर दशन
लाईनला वाटपाकरीता उपल ध क न िद यास गद चे काळात व भ तां या ष्टीनेही सोयीचे होईल. यामुळे बुं दी
िभजिवणे, लाडु वळिवणे व सुकिवणेकामी खच होणारा वेळ वाचेल. भ तां या गद चे माणानुसार पाहीजे तेवढी
५० गॅम वजनाची बुं दी पाक टे तयार कर यास अडचण येणार नाही. तसेच सुटी बूं दी साधारणतः १०-१२
िदवसां पयत चां ग या ि थतीत खा यायो य राहत अस यामुळे गद चे काळात साठा क न ठे वता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- स या जेथे सुटी (लुज ) बुं दी तयार होते, यािठकाणी नैसिगक खेळती
हवा नस यामुळे मोतीचुर लाडु िनिमती करता येत नाही. मोतीचुर साद लाडु तयार के ले तरीही नैसिगक खेळती
हवा नस याने लाडु सुकिव यास िवलं ब लागतो िकं वा वातावरण अितशय उ ा अस याने सुकले जात नाहीत.
दशन लाईनमधील भ तांची सं या गद चे माणावर अवलं बनु असते, यामुळे लाडू िनिमती कमी माणात
होईल. लाडु हा खा पदाथ अस याने िदघकाळ साठवुन ठे वता येत नाही. यासाठी हवेिशर व मोकळी व खेळती
हवा असलेली जागा उपल ध झा यास यािठकाणी आपणास जा त माणावर लाडु िनिमती क न सदर सेवा सु
करता येईल.
तरी उपरो त माणे हवेिशर व मोकळी व खेळती हवा असलेली जागेचा अभाव, मोतीचुर लाडु
बनिवणेकामी खच होणारा वेळ व कु शल कामगारां ची उपल धता यां चा िवचार करता साईभ तांना दशन
लाईनला मोतीचुर लाडु एैवजी आहे याच धत वर मोफत ५० ॅम सुटी बुं दीचे पाक ट वाटप कर यास मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५३
यावर सिव तर चचा होऊन, मोतीचु र लाडु बनिवणेकामी मोकळी व खेळती हवा असले या जागेचा
अभाव, यासाठी येणारा खच, लाडू सु किवणेसाठी लागणारा वेळ व कु शल कामगारां ची उपल धता
यां चा िवचार करता दशन रां गेमधील साईभ तांना साद हणू न, आहे याच धत वर ५० ॅम सु टी
बुं दी या पाक टाचे मोफत वाटप कर यात यावे.
तसेच Time base माणे दशनाथ ंची सं या व वाटप होत असले या मोफत बु दी साद
पािकटां ची सं या याची सं बं धीत शासक य अिधकारी व िवभाग मु ख यां नी वेळोवेळी पडताळणी
करावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बुं दी साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५४
सेवाधाम इमारतीचे नु तणीकरण क न साईभ ां या िनवासाकरीता सु करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम– २१ (१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िवनीयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही योजनासाठी करणेबाबत तरतूद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व
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िव व त यव थ या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनासाठी कर यात येईल, अशी
तरतुद आहे .
तावनाः सं थानचे िशड येथील िसटी स ह नं. ११९ म ये साईभ तांचे िनवासासाठी सेवाधाम
इमारतीचे आर.सी.सी. म ये तळमजला, पहीला व दुस-या मज याचे बां धकाम सन १९५६ म ये पूण करणेत
आलेले आहे. सदरह इमारतीचे बां धकाम े १५१२.६४ चौ. मी. आहे. सदरह इमारतीचे बां धकाम होवून ६०
वषाचा कालावधी पू ण झालेला असून इमारत जुनी झालेली आहे.
सं थानचे मा.अ य , ि सद य सिमती तथा िज हा स यायाधीश, अहमदनगर यां नी रिववार
िद.१३/०३/२०१६ रोजी सं थानच्या संपणू मालम ते ची तसेच आ थापनेवर कायरत असणा-या सव िवभागां ची
सम थळपहाणी के ली आहे. सदरह थळपाहणीचे वेळेस सेवाधाम इमारतीचे बां धकामास ५० वषापे ा जा त
वष झालेली अस यामु ळे या इमारतीचे तातडीने चरल ऑडीट क न घे यात यावे. या िठकाणी नवीन इमारत
बां धकामाचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात यावा अशी सुचना के लेली अस याचे
िद.१५/०३/२०१६ रोजीचे प रप का अ वये कळिवणेत आले होते. याबाबत न दणीकृ त चरल इंिजिनअर,
यां चेकडू न कोटे श स मागिवणेत येवनू , िन नतम दरात चरल इं िजिनअर बव क ट टंट, मुं बई यां चेकडू न
सेवाधाम इमारतीचे चरल ऑडीट क न घेणबे ाबत कायादेश दे यात आलेला होता.
िद.१२/१०/२०१६ रोजी मा. िव व त ी. सिचन तां ब,े यां नी शासक य अिधकारी ी, उगले सो., ी,
गमे सो., व . अिध क, साई साद िनवास थान यां चे समवेत सेवाधाम इमारतीची पाहणी के ली. यावेळी
सेवाधाम इमारतीतील मे टे नं सची कामे ता काळ पू ण क न सदर इमारत साईभ तां या िनवासाकरीता पूववत सु
करावी अशी सुचना िदलेली अस याचे संदिभय िटपणी ारे कळिवले आहे . सदर इमारत राह यासाठी यो य
अस याबाबत चरल ऑडीट करणेची आव यकता आहे काय? याबाबत बां धकाम िवभागाचे मत यावे असे
सदरह िटपणीवर मा. कायकारी अिधकारी यां नी िनदश िदले आहे.
यानुसार बव क ट टंट, मुं बई यां नी िद.२७/१०/२०१६ रोजीचे प ा वये चरल ऑडीट अहवाल
सादर के ला आहे. सदर अहवालात नमूद के ले या बाब चा तपिशल खालील माणे आहे.
आर.सी.सी. े म चर : - इमारतीचे कॉलम, बीम, ॉब, व टील चां ग या थीतीत असून , काही
िठकाणी कॉ टला ॅ क गेलेले असून , ते दु त करणे आव यक आहे.
वीट बां धकाम
:- इमारतीचे वीट बां धकाम सु थीतीत आहे.
बाहेरील ला टर:- बाहेरील ला टर चां ग या थीतीत आहे. िलके ज या िठकाणी आव यकतेनु सार
ला टर क न घेणते यावे.
टे रेस वॉटर ु फ ग:- टेरेस लॅबचे काही िठकाणी िलके ज असून , चायना मो याक वॉटर फु ग
करणेबाबत सुचिवले आहे .
इमारतीचे अं तगत बाब बाबत:- आर.सी.सी. कॉलम, बीम, लॅबला असलेले िकरकोळ े क दु ती
करणेबाबत सुचिवले आहे .
ेनेज लाईन व िप याचे पा याची पाईप लाईन:- ेनेजसाठी व िप याचे पा यासाठी वापरणेत
आलेले पाईप खराब झालेले असून , बदलणे आव यक आहे.
अ)
चरल इंिजिनअर, बव क ट टंट, मुं बई यां नी सेवाधाम इमारतीचे चरल रपेअस व
इतर म टन स करणेकामी अपे ीत खच खालील माणे कळिवला आहे.
Sr.No. Description of Item
Estimated Amount
1.
Structural repairs
15,68,750/2.
Waterproofing of Terraces
7,95,000/3.
Plumbing Works
6,20,750/4.
Special Water – Proof coating / Painting work.
4,85,000/Total ( A+B+C+D)
34,69,500/Add: Service Tax +VAT: Approx 20.3%
7,04,309/41,73,809/Grand Total with Taxes:
2,08,690/Add: Provision for Variation in Qty. (5%)
2,08,690/Provision for Extra Items (5%)
45,91,189/Budgetary Total:
Budgetary Total (Say) (A):
46,00,000/ब) सेवाधाम इमारतीमधील जनरल टॉयलेटचे नुतनीकरण करणे .
Sr. no Description
Estimated Amount
01.
Renovation of toilet block
342593.08
Contingencies 5% 17129.65
Total Amount:- (B) 359723.00
Total (A+B) 45,59,723.00
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उपरो त माणे सेवाधाम इमारतीचे दु तीकामी बव कं सलटं ट, मुं बई यां नी र कम .४६,००,०००/मा खचाचे अं दाजप क िदले आहे. बव कं सलटं ट, चरल ऑडीटर, मुं बई यां नी िदले या अहवालानु सार
सेवाधाम इमारतीची दु ती क न इमारत िनवास यव थेसाठी वापणेस यो य असलेबाबत कळिवले आहे.
या यित र त टॉयलेट या टाई स व दरवाजां ची दु स्ती करणे इ. िकरकोळ कामे करणे आव यक आहे. याकामी
जनरल टॉयलेटचे जु या टाई स, सं डास भां डे व दरवाजे बदलणे व इतर दु तीकामी र कम .३,५९,७२३/- मा
खच अपे ीत आहे. अशा कारे सेवाधाम इमारतीची दु ती व जनरल टॉयलेट दु ती कामां साठी एकू ण
.४९,५९,७२३/- मा इतका खच अपेि त आहे.
वरील अं दाजप कातील Variation in quantity (5%), Extra item(5%), Contingencies
(5%) वगळू न उव रत एकू ण र कम ४५,१६,४०२/- मा इतक होते. मा.अ य , मा. उपा य व मा. िव व त
यां चे िद.०४/०१/२०१७ रोजीचे चच दर यान िदले या सूचने अ वये या र कमेतनू २०% कमी क न र कम
.३६,१३,१२२/-मा करीता आयटेम रे ट ई-िनिवदा मागिवता येितल. तरी सदर क पासाठी येणारे सव
समावेशक खचास व यासाठी आयटेम रे ट प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५४
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , िठकिठकाणां ह न पालखीसोबत येणा या पदया ना
साईसेवक हणू न सं थानम ये सेवा करणेस दे याचे तािवत असू न या सेवेक यां या िनवासासाठी
सेवाधाम या इमारतीचा वापर होऊ शकतो, या ीने सेवाधाम इमारतीचे नु तणीकरण व इतर अनु शं गीक
यव था करणेबाबतचा सिव तर ताव सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५५
साई भ ां साठी दशनरां ग यव थापन (Time base) काय णालीसाठी वाढीव काऊं टर करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माणे संमत कर यात आलेला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमूद के ले माणे दशनरां ग यव थापन (Time Base)
काय णालीसाठी काऊं टर व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी
येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.”
तावना:- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं ये त िदवसिदवस मोठया माणात वाढ
होत आहे. साईभ तांचे दशन सहज व सुलभ हावे यासाठी Time base दशन काय णाली सं थानमाफत
िद.१२/१२/२०१६ रोजी मोफत दशन बायोमे ीक (Time Slot) काऊं टस जुने सादालय, साई आ म
भ तिनवासस्थान, साईबाबा भ तिनवास थान, ारावती भ तिनवास थान व धमशाळा येथे सु करणेत करणेत
आलेले आहे.
िद.१७/१२/२०१६ रोजी मा. कायकारी अिधकारी सो, उप कायकारी अिधकारी सो◌ा, मा. शासक य
अिधकारी व संर ण अिधकारी यां नी दशन रां ग यव थापन काय णालीची पाहाणी के ली असता, खालील
िठकाणी दशन रां ग यव थापन काय णाली काया वीत करणेबाबत िनदश िदले अस याचे सं थानचे आय टी
िवभागाने जा.नं.११०/२०१६, िद.१९/१२/२०१६ अ वये कळिवले आहेत.
1.
साई कॉ ले स ( स याचे िस यु रटी ऑफ स)
2.
सेवाधाम इमारत म नं. ५७
3.
बस टॅ ड
4.
रे वे टेशन
तसेच मा. उपकायकारी अिधकारी सो◌ा. यां नी जुने सादालय येथे स याचे काऊं टरचे पुव बाजूस
आणखी दोन काऊं टर सु करणेकामी आव यक ती कामे करणेबाबत िनदश िदले आहे.
ताव:- वर नमूद थळ िन र णम ये दे यात आले या िनदशा वये कामे कर यासाठी खालील माणे
खच अपेि त आहे.
अ.नं
०१
०२
०३
०४

कामाचा तपिशल
िविवध िठकाणी काऊं टरससाठी १० नग टेब स खरे दी करणे.
काऊं टरवरील कमचा-याचे बैठक यव थेसाठी १० नग र हालव ग चेअर खरे दी करणे.
जु ने सादालय व साई कॉ ले स येथे अॅ यु. पाट शनम ये के बीन तयार करणे.
जु ने सादालय येथील िखडीक चे बाजू ने माबलचे लॅड ग करणे.
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०५
०६

जु ने सादालय येथे काऊं टर समोर ओटा तयार करणे.
जु ने सादालय येथे काऊं टर समोर कलर कोटेड प याचे शेड उभारणे.

३७,४६१/६७,२१२/एकू ण - ३,८२,२२४

वर नमूद के ले या िठकाणी वाढीव काऊं टर तयार करणे व इतर सुिवधा करणेकामी र कम
.३,८२,२२४/- मा इतका खच अपे ीत आहे. उपरो त कामापैक ऑफ स टे बल व चेअस िद. संरचना मेकस,
नवी मुं बई यां चेकडू न अनु मे इकडील जा. नं. ४२५६/२०१६ व जा. नं. ४२५७/२०१६ िद.१४/११/२०१६
रोजीचे कायादेशातील मं जरू दरात खरे दी करता येईल. अॅ यु. पाट शनम ये के बीन तयार करणेचे काम मा ती
लास इंिचं ग अॅ ड अॅ यु, ीरामपूर यां चेकडू न इकडील जा.नं. ४२४८/२०१६ िद.१२/११/२०१६ चे
कायदेशातील मं जरू दरानुसार क न घेता येईल.
तसेच जुने सादालय येथील शेड उभारणीचे काम एस.जी. गायकवाड, राहाता यां चेकडू न इकडील
जा.नं. ४२४७/२०१६ िद.१२/११/२०१६ चे कायादेशातील मं जरू दरात क न घेता येईल. तसचे जुने सादालय
येथील काऊं टर समोरील ओटयाचे बां धकाम इकडील िवभागामाफत क न घेता येईल.
तरी वर नमूद के ले या िठकाणी वाढीव काऊं टर तयार करणेसाठी वरील माणे पुरवठादार यां चेकडू न
मं जरू दरात कामे क न घेणेसाठी व ओटयाचे बां धकाम िवभागामाफत करणेसाठी येणारे र कम .३,८२,२२४/मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५५
यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां ना दशनासाठीची वेळ (Time Slot) िमळणेकरीता बनिवणेत
आले या काऊं टसवरील गद कमी होणे करीता तािवत के ले या िठकाणां यित र िनघोज येथील
पालखी िनवारा व साईउ ान इमारत येथेही दशनरां ग यव थापन (Time base) काय णालीचे वाढीव
काऊं टर करणेत यावे, असे ठरले. तसेच यासाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५६
साई भ ां साठी दशनरां ग यव थापन (Time base) काय णालीचे मािहती/सू चना बोड तयार
करणेसाठी आले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे ” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणयः- िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेत
याबाबत पु ढील माणे िनणय .७४६ समं त कर यात आलेला आहे.
“…यावर सिव तर चचा होऊन तावात नमूद के ले माणे दशनरां ग यव थापन (Time Base)
काय णालीसाठी काऊं टर व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेश स मागिवणेस व याकामी
येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.”
तावनाः- साईभ तांचे दशन सहज व सुलभ हावे यासाठी दशनरां ग यव थापन time base दशन
काय णालीसाठी सं थानमाफत िद.१२/१२/२०१६ रोजी मोफत दशन बायोमे ीक (टाइम लॉट) काऊं टस
काया वीत करणेत आलेली आहे. सदर काय णालीची मािहती साईभ तांना होणेसाठी बोड तयार करणेकामी
मा. अ य महोदय, मा. कायकारी अिधकारी व मा. उपकायकारी अिधकारी यां नी िनदश िदले होते. यानुसार
मािहती / सुचना यां चे बोड तयार क न िठकिठकाणी बसिव यात आले. यासाठी खालील माणे खच अपेि त
आहे.
अ.नं.
०१

बोडाचा तपिशल
साईभ तांनां िवन आवाहन साई भ तांसाठी बायोमे ीक अधारीत मोफत दशन वेशप (टाईम लॉट)
दे याची सु िवधा सं थानचे जु ने सादालय, साईआ म भ तिनवास,
साईबाबा भ तिनवास थान, ारावती भ तिनवास व साई धमशाळा या
िठकाणी असले या काऊं टसवर पू णवेळ (24x7) उपल ध आहे.
साईभ तांनी
दशन वेशप ( टाईम लॉट) घेऊन, काडवर नमू द
के ले या वेळी दशन रां ग वेश ार नं. १ िकं वा २ या िठकाणी साई
दशनासाठी यावे, िह िवनं ती.
Appeal to Sai Devotees :The Biometric based Free Darshan Access Cards ( Time
Slot) issuance facility is available 24x7 for Sai Devotees
through Conuters at Old Prasadalay, Sai Ashram
Bhaktiniwas, Saibaba Bhaktiniwasthan, Dwarawati
Bhaktiniwas and Sai Dharmashala. Sai Devotees are
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प रमाण /
एकक

दर

र कम

११२०चौ.फु ट
११२ चौ. फु ट
७२० चौ. फु ट

१०/३३/३३/-

११,२००/३,६९६/२३,७६०/-
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०२

०३

०४

०५

०६
०७
०८
०९

१०

११
१२
१३

१४

१५
१६
१७
१८

requested to report for Sai Darshan at Gate No. 1 or Gate
No. 2 of Darshan ‘Q’ in the mentioned time slot only.
साईज – १) ७x४ – ४० नग = ११२० चौ. फु ट (मराठी व इं जी)
२) ७x४ – ०४ नग = ११२ चौ. फु ट (मराठी व इं जी)
३) १०x६ – १२ नग = ७२० चौ. फु ट (मराठी व इं जी)
जु ने सादालय काऊंटर ये थे मराठी व इं जी मजकु राम ये ले स
बोड तयार करणे.
मोफत दशन बायोमे ीक वेश काड ( टाईम लॉट) काऊं टर
Free Darshan Biometric Access Card (Time Slot) Counter.
साईज ३०x६ – ०१ नग
िदशादशक ले स बोडःमोफत दशन बायोमे ीक वेशकाड ( टाइम लॉट) व तपासणी काड
क ाकडे. ( मराठी व इं जी) साईज ४x३ – १६ नग
गेट नं. १ कडे
Towards Gate No. – 1
( मराठी व इं जी) साईज ३x२ – १२ नग
गेट नं. २ कडे
Towards Gate No. – 2
( मराठी व इं जी) साईज ३x२ – २० नग
वेश ार . १ / Entrance Gate No. 1
( मराठी व इं जी) साईज 2x1-6 – 1 नग
वेश ार . २ / Entrance Gate No. 2
( मराठी व इं जी) साईज 2x1-6 – 1 नग
गेट नं. १ / Gate No.1
( मराठी व इं जी) साईज 4x2 – 1 नग
मोफत दशन वेशप तपासणी क
Free Darshan Access card Verification Counter
( मराठी व इं जी) साईज 4x1-6 – 4 नग
साईभ तांना न िवं नं ती, वेश प ावर नमू द के ले या वेश ार
मां क मधु नच ी साई ंचे दशनासाठी जावे.
All Devotees are requested to report at Gate Number
Mentioned on Access card for Shri Sai Darshan.
( मराठी व इं जी) साईज 8x1-6 – 2 नग
Time Slot
2’x3’ = 46 नग
साईभ तांचे पं सतीनुसार टाईम दशन
साईज- 6x1.5x 2 नग
गेट नं. २ करीता वेश
4x3 = 1 नग
3x2 = 4 नग
गेट नं. १ करीता वेश
Entry to Gate No. 1
4x3 = 1 नग
3x2 = 4 नग
ही आय पी आरती व दशन पास धारकां साठी वेश.
4x3 = 1 नग
अपं ग साईभ तांसाठी व गरोदर मिहलां साठी वेश
4x3 = २ नग
जे ठ नागरीक व १ वष वयापयत मु लां चे पालकां साठी वेश
4x3 = 1 नग
जे ठ नागरी व १ वष वयापयत मु लां चे पालकां साठी मोफत दशन
बायोमे ीक वेश काड काऊं टर.
10x2-6 x 2 नग

१८० चौ. फु ट

१०/-

१८००/-

१९२ चौ. फु ट

१०/-

१,९२०/-

७२ चौ. फु ट

१०/-

७२०/-

१२० चौ. फु ट

१०/-

१२००/-

०३ चौ. फु ट

१०/-

३०/-

०३ चौ. फु ट

१०/-

३०/-

०८ चौ. फु ट

१०/-

८०/-

२४ चौ. फु ट

१०/-

२४०/-

२४ चौ. फु ट

१०/-

२४०/-

२७६ चौ. फु ट

१०/-

२७६०/-

१८ नग

१०/-

१८०/-

३६ चौ. फु ट

१०/-

३६०/-

३६ चौ. फु ट

१०/-

३६०/-

१२ चौ. फु ट

१०/-

१२०/-

२४ चौ. फु ट

१०/-

२४०/-

१२ चौ. फु ट

१०/-

१२०/-

५० चौ. फु ट

१०/-

५००/-

एकू ण र कम . ४९,५५६/-
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उपरो त माणे बोड तयार करणेकामी .४९,५५६/- मा खच अपे ीत आहे. सदरचे बोड तातडीने
तयार क न बसिवणे आव यक अस याने, सदरह ले स बोड जनसंपक िवभागाकडील जा.नं.१५१६/२०१६
िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे सन २०१६ -२०१७ चे वािषक कायादेशातील मं जरू दरात आर.डी. आटस, िशड
यां चेकडू न तयार क न घे यात आले आहेत व इकडील िवभागामाफत िशड प रसरात व सं थान प रसरात
साईभ तांना सुलभ र या िदसेल अशा िठकाणी बसिव यात आलेले आहेत.
तरी उपरो त माणे बोड तयार करणेकामी आले या र कम .४९,५५६/- मा चे खचास मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५६
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे साई भ ां साठी दशनरां ग यव थापन (Time
base) काय णालीचे मािहती/ सू चना बोड तयार करणेसाठी आले या .४९,५५६/- मा चे खचास
काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५७
मं िदर व मं िदर प रसर, ारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील सं पु ण ए.सी. यं णेचे िदनां क
०१.०२.२०१७ ते िद.३१.०१.२०१८ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC)
देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमं िदर व प रसर, दारावती तसेच साईबाबा भ तिनवास थान येथे ी साईभ तां या सोयीकरीता ए.सी. व ि ज
बसवून कायरत आहेत . सदर य णा सतत कायरत असणे आव यक आहे. यदा कदािचत यं णा बं द पड यास,
ती तातडीने दु ती करणे आव यक आहे. यासाठी या यं णेमधील काही पेअरपाट खराब झा यास ते तातडीने
बदलणे गरजेचे असते. याकरीता सदरचे पेअरपाटची खरे दी करावे लागतात. येक कं पनीचे पेअरपाट हे दुसया कं पनी या पेअरपाट पे ा वेगळे अस याने तसेच सदरचे पेअरपाट हे जवळपास उपल ध होत नस याने ते
थेट मुं बई, पुणे येथू न खरे दी करावे लागतात. यामुळे हे पे अरपाट िमळवून िफट ग क न यं णा कायाि वत
होईपयत पयायाने ए.सी. यं णा काही वेळा बं द ठे वावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठे वावी लागते.
सदरचा पेअरपाट उपल ध झा यानं तर तो बसवून ए.सी. यं णा पू ण मतेने कायाि वत के ली जाते िकं वा एखा ा
वेळी सं बं धीत कं पनीचे ितिनधी यां ना बोलावून दु ती क न यावी लागते. या दु ती कायवाहीसाठी बराच
अवधी लागेल व पयायाने साईभ तांना दे यात येणा-या सेवा सुिवधां म ये य यय िनमाण होतो. याकरीता येक
वष तातडीने जागेवरच दु ती करणेकामी सदर िठकाणातील संपणू ए.सी. यं णेचे CAMC दे यात येत.े स या
सं थानकडे पु ढील कार या ए.सी. यं णा कायरत आहेत :
अ.नं.
१.

िठकाण
मं िदर व प रसर

२.

दारावती इमारत

३.

साईबाबा भ तिनवास व प रसर

४.

साई सादालय ही.आय.पी. भोजन हॉल

यं णेचा तशील
ए.सी. – १ टन
ए.सी. – १.५ टन
ए.सी. – २ टन
ए.सी. – ५ टन
कु लर आिण ि ज
ए.सी. – १ टन
ए.सी. – १.५ टन
ए.सी. – २ टन
ए.सी. – १ व १.५ टन
ए.सी. – २ टन
कु लर आिण ि ज
ए.सी. – १, १.५ टन व २ टन
िडप ि ज
को ड टोरे ज – ५ टन
को ड टोरे ज – ३ टन
एकू ण :

सं या
२५
४३
६९
३
१६
४१
१४
२५
२६
९
७
१५
१०
१
१
३०५

उपरो त माणे ी साई भ तांकरीता ए.सी. यं णा सं थानम ये कायरत आहे. मागील वष मा.
यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ६१९(४) अ वये मिदर व प रसर,
दारावती आिण साईबाबा भ तिनवास थान येथील संपू ण ए.सी. यं णेचे सन २०१६-२०१७ या एक वषाचे
वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई यां ना िदनां क
०१/०२/२०१६ ते ३१/०१/२०१७ या एक वषाचे कालावधीकरीता पये ६,८९,९८०/- मा चे रकमेस कायादेश
दे यात आला आहे. या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनां क ३१/०१/२०१७ रोजी संपत आहे. ए.सी. यं णा
यवि थत कायरत राहणेकरीता पुढील एक वषाकरीता CAMC देणे आव यक आहे.
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आता, मिदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ तिनवास थान येथील संपणू ए.सी. यं णेचे सन
२०१७-२०१८ या एक वष कालावधी साठी CAMC देणक
े रीता येणा-या अपेि त खचाचे इ टीमट तयार करते
वेळी CAMC चे कामाचे व प, करावया या इतर दु ती यानु सार तीन कॉ ॅ टर यां ना मेल पाठवुन दर
मागिव यात आले. यांचेकडू न खालील तपशीला माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं. कं ाटदाराचे नां व
एक वषाची AMC र कम पये
१.
मे. लािसक कु ल एअर कं डीशिनं ग., मुं बई
७,९०,०००-/
२.
मे. कै लास रे ि जरे शन व स., मुबई
७,७०,०००-/
३.
ी वेकंटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा.िल ., पु णे ७,४५,९५१-/
उपरो त माणे दर ा त झाले असून , यातील िन नतम दर पये ७,४५,९५१/- मा चे िन नतम दरातील
रकमेतनू २०% दर कमी क न, पुढील एक वष कालावधीकरीता CAMC देणक
े ामी येणा-या खचाचा तपशील
खालील माणे :
अ.नं.
तपशील
२०१६-२०१७ या
२०१७-२०१८ या
वषातील कायादेशातील वषातील अपेि त खच
दर पये
पये
०१
AMC of Air Conditioning Units ६,८९,९८०/५,९६,७६०/Installed Temple & Campus,
Dwaravati, Saibaba Bhaktaniwassthan
for year 2017-2018
उपरो माणे मिदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ तिनवास थान येथील संपू ण ए.सी. यं णेचे
सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणक
े ामी अं दाजे र कम पये
५,९६,७६०/- (अ री पये पाच लाख, शहा नव हजार, सातशे साठ) मा खच अपेि त आहे. सदरील खच
इकडील िवभागाचे अं दाजप क २०१६-२०१७ म ये तरतूद के ले या ‘मशीनरी दु ती व देखाभाल खच’ या
िशषाखाली िश लक असणारे पये ३४,८५,१६९/- मा चे रकमेतनू करता येईल व महारा शासनाचे
www//mahatenders.gov.in या संकेत थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारां कडू न ई-िनिवदा
मागवून CAMC देता येईल. या कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल.
तरी उपरो त माणे मिदर व प रसर, दारावती आिण साईबाबा भ तिनवास थान येथील सं पणू ए.सी.
यं णेचे एक वषाचे (कायादेश िदलेपासून पुढील एक वष) या कालावधी करीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स
कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता घेणक
े ामी
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .५७
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर व मं िदर प रसर, ारावती आिण साईबाबा भ िनवास थान येथील
सं पु ण ए.सी. यं णेचे िदनां क ०१.०२.२०१७ ते िद.३१.०१.२०१८ या एक वषासाठी वािषक कॉ ेिस ह
सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५८
ी साई सादालायातील वायु वीजन यं णेचे िदनां क ०१.०२.२०१७ ते िद.३१.०१.२०१८ या एक
वषाकरीता वािषक कॉ ेिसव्ह सि हस कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साई सादालय येथील मु य् िकचन, बुं दी िकचन, लाडू िकचन, पुरी िकचन तसेच चपाती िकचन येथील
कमचा यां ना उ हा यात यािठकाणी काम करणे सुस हावे हणून तापमान सुि थतीत ठे वणेसाठी बाहे न गार
हवेचा झोत सोडू न तापमान िनयं णात ठे वणे तसेच हवेतील आ ता िनयं णात ठे वणे जेणक
े न या- या
िकचनम ये काम करणा या कमचा यां ना ास घे यास ास होऊ नये. िशवाय िकचनमधील जळालेले तेलाचे
बा प् आिण इतर घाण ए झॉ ट दारे बाहेर जावी याकरीता ८ नग ड टे बल वायुिवजन यं णा व १० नग
स ी युगल ड टे बल ए झॉ ट यं णा िडसबर, २००८ पासून कायाि वत कर यात आलेली आहे.
सदरची वायुिवजन यं णा सतत कायाि वत असते. सतत या वापरामुळे वायुिवजन यं णेत िबघाड
झा यास तेथील िकचनम ये तापमान वाढू न आ ता कमी होऊन काम करणा या कमचा यां ना सनाचा ास होऊ
शकतो. संगी सदरचा कमचारी बेशु दसु दा पडू शकतो. याकरीता वायुिवजन यं णा तातडीने दु त् क न चालू
करणे गरजेचे असते. अशावेळेस वायुिवजन यं णा दु तीकरीता लागणारे पेअरपाट वरीत उपल ध् असणे
गरजेचे आहे. जर पेअस उपल ध् नसतील तर वायुिवजन यं णेचे दु ती कामाम ये अडचण िनमाण होते व
कमचा यां या कृ तीला ास होऊन कामकाजात खं ड पडू शकतो.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ६१९(५) अ वये ी साई
सादालयातील वायुिवजन यं णेचे सन २०१६-२०१७ या एक वषाचे वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट्
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(CAMC) देणक
े ामी मे. ी.वकटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा. िल., पुणे यां ना िदनां क ०१/०२/२०१६ ते
३१/०१/२०१७ या कालावधीकरीता पये ५,८८,९८८/- मा चे रकमेस कायादेश दे यात आला आहे. या
स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनां क ३१/०१/२०१७ रोजी संपत आहे. वायुवीजन यं णा यवि थत कायरत
राहणेकरीता पुढील एक वषाकरीता CAMC देणे आव यक आहे.
आता, ी साई सादालयात वायुवीजन यं णेचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह्
स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी येणा-या अपेि त खचाचे इ टीमट तयार करते वेळी CAMC चे कामाचे
व प, करावया या इतर दु ती यानुसार तीन कॉ ॅ टर यां ना मेल पाठवुन दर मागिव यात आले. यांचेकडू न
खालील तपशीला माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं. कं ाटदाराचे नां व
एक वषाची AMC र कम पये
१.
मे. लािसक कु ल एअर कं डीशिनं ग., मुं बई
६,९५,०००-/
२.
मे. कै लास रे ि जरे शन व स., मुबई
६,८०,०००-/
३.
ी वेकंटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा.िल ., पु णे ६,६५,३८१/उपरो त माणे दर ा त झाले असून , यातील पये ६,६५,३८१/- मा चे िन नतम दरातील रकमेतनू
२०% दर कमी क न, पुढील एक वष कालावधीकरीता CAMC देणक
े ामी येणा-या खचाचा तपशील
पुढील माणे :
अ.नं.

०१

तपशील

वायु िवजन यं णा
खरे दी िकमं त पये

AMC of Air Ventilation System
& Exhaust System Installed in २,३९,०४,७०७/Shri Sai Prasadalaya for year (वष- २००८)
2017-2018

२०१६-२०१७ या
वषातील कायादेशातील
दर पये

सन २०१७-२०१८
वषाकरीता अपेि त खच
पये

५,९८,९८८/-

५,३२,३०४/-

उपरो माणे ी साई सादालयातील वायुवीजन यं णेचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक
कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी अं दाजे र म पये ५,३२,३०४/- (अ री पये पाच लाख,
ब तीस हजार, तीनशे चार) मा खच अपेि त आहे. सदरील खच इकडील िवभागाचे अं दाजप क २०१६२०१७ म ये तरतूद के ले या ‘मशीनरी दु ती व देखाभाल खच’ या िशषाखाली िश लक असणारे पये
३४,८५,१६९/- मा चे रकमेतनू करता येईल व महारा शासनाचे www//mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारां कडू न ई िनिवदा मागवून -CAMC देता येईल. या
कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल.
तरी उपरो त माणे ी साई सादालयातील वायुिवजन यं णेचे एक वषाचे (कायादेश िदलेपासून पुढील
एक वष) करीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा-या अपेि त खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .५८
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालायातील वायु वीजन यं णेचे िदनां क ०१.०२.२०१७ ते
िद.३१.०१.२०१८ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५९
ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी. यं णेचे िदनां क १/४/२०१७ ते
३१/३/२०१८ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकरीता ई-िनिवदा
मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉ पीटलम ये सव ऑपरे शन िशएटस व आय.सी.सी.यु. म ये स ल ए.सी. लांट या एकू ण 13
यं णा तसेच ि पलट टाईप ए.सी. एकू ण 71 नग, मॉर युरी 2 नग, मेडीसीन को ड टोअर 1 नग आिण डोमेि टक
ि ज एकू ण 26 नग कायाि वत आहे. याच माणे ी साईनाथ हॉ पीटलम ये ि लट टाईप ए.सी. एकू ण 38 नग
आिण डोमेि टक ि ज एकू ण 24 नग कायाि वत आहे. ऑपरे शन िशएटरम ये ऑपरे शन करतेवेळी व नं तर
आय.सी.यु. वॉडम ये ठे व यात येते. काही वेळा या यं णेमधील काही पेअरपाट खराब झा यास ते तातडीने
बदलणे गरजेचे असते. याकरीता सदरचे पेअरपाटची खरे दी करावी लागते. येक कं पनीचे पेअरपाट हे दुस-या
कं पनी या पेअरपाट पे ा वेगळे अस याने तसेच सदरचे पेअरपाट हे जवळपास उपल ध होत नस याने ते थेट
मुं बई, पु णे येथू न खरे दी करावे लागतात. यामुळे हे पे अरपाट िमळवू न िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत
पयायाने ए.सी. यं णा काही वेळा बं द ठे वावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठे वावी लागते. सदरचा
पेअरपाट उपल ध झा यानं तर तो बसवून ए.सी. यं णा पूण मतेने कायाि वत के ली जाते िकं वा एखा ा वेळी
संबं धीत कं पनीचे ितिनधी यां ना बोलावून दु ती क न यावी लागते. यासाठी येक वष सदर यं णेची
देखभाल व दु ती करणेकामी वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दे यात येते.
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मागील वष मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ६१९(५)
अ वये ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील ए.सी. यं णेचे सन २०१६-२०१७ या एक वषाचे
वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई यां ना िदनां क
०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ या कालावधीकरीता पये १२,१५,२००/- मा चे रकमेस कायादेश दे यात
आला आहे. या स ह स कॉ ॅ टचा कालावधी िदनां क ३१/०३/२०१७ रोजी संपत आहे. ए.सी. यं णा
यवि थत कायरत राहणेकरीता पुढील एक वषाकरीता CAMC देणे आव यक आहे.
आता, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील ए.सी. यं णेचे सन २०१७-२०१८ या
वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी येणा-या अपेि त खचाचे इ टीमट तयार
करते वेळी CAMC चे कामाचे व प, करावया या इतर दु ती यानुसार तीन कॉ ॅ टर यां ना मेल पाठवु न दर
मागिव यात आले. यांचेकडू न खालील तपशीला माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं. कं ाटदाराचे नां व
एक वषाची AMC र कम पये
१.
मे. लािसक कु ल एअर कं डीशिनं ग., मुं बई
१४,३६,०००/२.
मे. कै लास रे ि जरे शन व स., मु बई
१३,८५,०००/३.
ी वेकंटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा.िल ., पुणे
१४,६३,५५५/उपरो त माणे दर ा त झाले असून , यातील पये १३,८५,०००/- मा चे िन नतम दरातील रकमेतनू
२०% दर कमी क न, पुढील एक वष कालावधीकरीता CAMC देणक
े ामी येणा-या खचाचा तपशील
खालील माणे :
अ.नं.

०१

तपशील

२०१६-२०१७ या वषातील
कायादेशातील र कम पये

सन २०१७-२०१८
वषाकरीता अपेि त खच
पये

१२,१५,२००/-

११,०८,०००/-

AMC of Central AHU with condensing units &
other air conditioning units insatalled Installed
in Shri Saibaba Hospital & Shri Sainath
Hospital as per attached list.

उपरो माणे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील ए.सी यं णेचे सन २०१७२०१८ या वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी अं दाजे र म पये
११,०८,०००/- (अ री पये अकरा लाख, आठ हजार) मा चा खच अपेि त आहे. सदरील खच इकडील
िवभागाचे मं जरू अं दाजप क २०१६-२०१७ म ये तरतूद के ले या ‘मशीनरी दु ती व देखाभाल खच’ या
िशषाखाली िश लक असणारे पये ३४,८५,१६९/- मा चे रकमेतनू करता येईल. याकामी महारा शासनाचे
www//mahatenders.gov.in या संकेत थळावर जाहीरात नोटीस अपलोड क न कं ाटदारां कडू न ई-िनिवदा
मागवा या लागतील. या कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागेल.
तरी उपरो त माणे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथील ए.सी यं णेचे एक वषाचे
(कायादेश िदलेपासून पुढील एक वष) करीता वािषक कॉ ेिस ह् स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC) देणक
े ामी ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता घेणक
े ामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५९
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल तसेच ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी.
यं णेचे िदनां क १/४/२०१७ ते ३१/३/२०१८ या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट
(CAMC) देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६०
सन २०१७-१८ या करीता साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशीक हर व चादर धु ण/े इ ी
कर याचे कामासाठी नवीन ठे केदाराची नेमणू क करणेकामी दरप क मागिवणेस व येणा या खचास
मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ – २१
(१) (ग) ‘‘भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा
समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .’’ व (२) पोट कलम (१) (ख) ‘‘भ तांना राह याक रता व वापर
कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे ’’
यव थापन सिमतीचा ठराव:- सं थान या सव िवभागां साठी एकि त लॉ ी युिनट तयार करणेसाठी
सवसमावेशक ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. याम ये सं थानमाफत तािवत कपडे धुणेसाठी िकती खच
येईल व आऊटसोस प दतीने िकती खच येईल, याबाबत या तुलना मक त याचा समावेश करणेत यावा.
तसेच ी े शेगाव येथील लॉ ी या कायप दतीिवषयी मािहती घे यात यावी, असे ठरले.
तािवक :- िद. १८/०७/२०१३ रोजीपासुन साईधमशाळा िवभाग कायाि वत झालेला असुन , एकु ण
६ इमारती असुन १ इमारत साईबाबा संचिलत किन ठ महािव ालयास वापर यास दे यात आलेली आहे.
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िनवासासाठी एका इमारतीत ३२ हॉल माणे ५ इमारतीम ये एकु ण १६० हॉलम ये अस याने, सदरील हॉलम ये
सहली, पु ने येणारे साईभ त,अं ध/अपं ग तसेच हॉ पीटलमधील णांचे नातेवाईक, साई सादालय प रसरातील
साईभ त इ याद ची िनवास यव था कर यात येते.
साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट , उिशक हर व चादर धुणे / इ ी करणचे वािषक काम करणे
बाबत ी साई दा लॉ ी सि हसेस, सावळीिवहर यां ना िद.१७/०२/२०१६ ते िद.१६/०२/२०१७ अखेर एक
वषासाठी कपडे धु याचे काम दे यात आले होते. यावेळी यांचे खालील माणे दर मं जरु कर यात आले होते –
अ.नं.
तपिशल
कामाचे व प
१
साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट,उशीक हर, व चादर धणे /
इ ी करणे बाबत.
कं ाटदाराचा प ता मे. साई दा लॉ ी आिण सि हसेस, िज आर. बी.वाडी,
२
साविळिवहीर खद, ता. राहाता.
कायादेश
३
जा.नं.एसएसएस/ वशी– साईधमशाळा/ ६४९२/ िद.२५/०२/२०१६
रोजीचा कायादेश
कं ाट कालावधी
४
िद. १७/०२/२०१६ ते िद.१६/०२/२०१७ अखेर
वािषक मं जु र बजे ट
५
. ३,००,०००/िदले
ल
े
दर
अ.नं.
तपिशल
दर
६
१
बेडिशट
.३.०० + स ह स टॅ स
२
उशीक हर
. २.०० + स ह स टॅ स
३
चादर
. ६.०० + स ह स टॅ स
साई धमशाळा येिथल बेडिशड, उशीक हर व चादर धुणे /इ ी करणे कामी सन २०१५-१६ साठी एकु ण
.३,००,०००/- (अ री .ितन लाख मा ) खचाची िद.२३/०७/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
िनणय . २०४(१६) नु सार खचास मं जरु ी घे यात आली होती. यानुसार साई धमशाळा िवभागाकडील कपडे
धु यासाठी खालील माणे खच झालेला आहे.
अ.नं िदनां क
बेडिशट
उशीक हर
चादर
एकु ण पये
१
१६/०२/२०१६ ते २९/०२/२०१६ २४९७
७५४
००
१०,३०३/२
०१/०३/२०१६ ते ३१/०३/२०१६ २०५१
११५५
००
९,६९०/३
०१/०४/२०१६ ते ३०/०४/२०१६ ३९९८
१२११
००
१६,५२९/४
०१/०५/२०१६ ते ३१/०५/२०१६ ३०९०
४९१
००
११,७८९/५
०१/०६/२०१६ ते ३०/०६/२०१६ २३९०
६३१
००
९,६९६/६
०१/०७/२०१६ ते ३०/०७/२०१६ १६९२
३४८
००
६,६३७/७
०१/०८/२०१६ ते ३०/०८/२०१६ १६८३
७५७
००
७,५४७/८
०१/०९/२०१६ ते ३०/०९/२०१६ १२४१
६४७
००
५,७६९/९
०१/१०/२०१६ ते ३०/१०/२०१६ ३४१७
१२८२
००
१४,७३७/एकु ण - २२०५९
७२७६
००
९२,६९७/साई धमशाळा कडे माहे फे वु ारी -२०१६ ते ऑ टोबर २०१६ अखेर बेडिशट २२०५९ नग व
िपलोक हर ७२७६ नग धु यास आले असुन , यासाठी एकु ण पये ९२,६९७/- (अ री . या नव हजार सहाशे
स यानव हजार मा ) खच झालेला आहे. तसेच माहे नोहबर ते फे वु ारी २०१७ अखेर ४ मिह यासाठी
साधारणपणे तीमहा .१५,०००/- माणे .६०,०००/- खच अपेि त आहे. असा एकि क खच .
१,५३,०००/- (अ री . एक लाख े पन हजार मा ) होत आहे.
िशड प रसरातील लॉ ी धारकां चे दराबाबत स याचे बाजार भावाचे दर खालील माणे आहेतअ.नं.

लॉ ी
कपडयां चा
तपशील

१

बेडिशट

२
३

उशी क हर
चादर

यश िवजया
वॉिशग कं .
िबरेगां व रोडे,
िशड .
. ५.०० ित
नग
.३.५० ित नग
. १०.०० ित
नग

घर दा
ायि लनस
कोट रोड,
कोपरगां व
. ५.०० ित
नग
.२.०० ित नग
. ०५.०० ित
नग

साई दा
लॉ ी आिण
सि हसेस
साविळिवहीर
. ३.०० ित नग

साई सोहम
लॉ ी चारी
नं.११, िशड .

साई साद पॉवर
लॉ ी ऑ ड
आदेश
ाय लीनस
. २.५० ित नग

. ५.०० ित
नग
.२.०० ित नग .३.५० ित नग
.१.२५ ित नग
. ०६.०० ित
. १०.०० ित
. ०५.०० ित नग
नग
नग
घेतलेले दरप के अवलोकनाथ सोबत जोडलेले आहेत.

वरील माणे त याचा अवलोकन के ले असता, सं थानला सेवा देतां ना ठे केदार हे सेवाभाव या वृ तीने
दर अ य प देत असतात असे िदसुन येते .
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िद. १६/०२/२०१७ रोजी एक वषासाठी कपडे धु याचे काम संपु टात येत असुन पुढील वषासाठी िद
१७/०२/२०१७ ते िद.१६/०२/२०१८ निवन ठे केदारास िनयु ती करणे कामी दरप क या करावी लागणार
आहे. सदर येसाठी साधारणपणे १ ते २ मिह याचा कालावधी लागणार आहे.
साई धमशाळा िवभागाम ये पालखी पदया ी तसेच पु ने येणारे साईभ त तसेच सहलीसाठी आलेले
मुले यां चे चालु वष गद चे माण हे मागील वष पे ा वाढत चालले आहे. यामुळे धु यासाठी बेडिशट व
उशीक हर जा त माणात िनघत आहे. सरासरी दर मिह यासाठी बेडिशट ५,००० नग व उशीक हर ३,००० नग
तसेच १००० चादर धु यासाठी िनघणार आहे. यानु सार ित मिहना कपडे धु यासाठी .२५,०००/- (अ री
.पं चिवस हजार मा ) अं दाजे खच ये याची श यता आहे. यानु सार पुढील वषासाठी .३,००,०००/-(अ री
.ितन लाख हजार मा ) अं दाजे खच येणे अपेि त आहे.
मागणी:- सन २०१७ -१८ करीता अखेर साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट, उशीक हर व चादर
धुणे / इ ी कर याचे कामासाठी निवन ठे केदारची नेमणुक करणेकामी दरप क मागिव यास व येणा-या खचास
मा यता िमळणे बाबत.
सं थान अिधिनयम / ठराव नु सार अनु मानः- शासक य मा यतेनु सार कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतःअ)
साई धमशाळा िवभागासाठी २०१७-१८ या सालासाठी साई धमशाळा िवभागाकडील
बेडिशट, उिशक हर व चादर धुणे / इ ी करणचे कामी अदां जे . ३,००,०००/- (अ री .ितन लाख मा ) चे
खच ये याची श यता आहे यास मा यता असावी.
ब)
साईआ म भ तिनवास थान कडील लॉ ी कामाबाबतचे वािषक कामाचे निवन ठे केदाराची
िनवड करतां ना साई धमशाळा िवभागाकडील बेडिशट, उशीक हर, व चादर धुणे/इ ी कर याचे कामाबाबत ई –
िनिवदा या एकि त राबिव यात येवनू कायादेश दे यात यावा जेणे क न एकसु ता येऊन काम चांग या
प दतीने क न घेता येईल असे न मत आहे. तथापी िद.३०/११/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
िनणय . ७८५ नु सार सं थान या सव िवभागां साठी एकि त लॉ ी ताव सादर क न यावर िनणय हो यास
बराच कालावधी लागणार आहे.
ी साई दा लॉ ी सि हसेस, सावळीिवहर यां ना िद.१७/०२/२०१६ ते िद.१६/०२/२०१७ अखेर
एक वषासाठी कपडे धु याचे काम दे यात आले आहे यां ची मुदत िद. १६/०२/२०१७ अखेर संपु टात येत असुन
निवन ठे केदाराची नेमणुक करणेकामी (कालावधी िद. १७/०२/२०१७ ते िद.१६/०२/२०१८ अखेर पयत)
दरप के मागिव यास व यासाठी येणा-या अं दाजे .३,००,०००/- (अ री . ितन लाख मा ) येणा-या खचास
मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .६०
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषाकरीता साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट,
उशीक हर व चादर धु ण/े इ ी कर याचे कामासाठी नवीन ठे केदाराची नेमणू क करणेकामी िवहीत
प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६१
साईआ म भ िनवास िवभागाकडील बेडशीट, उशीक हर व चादर धु ण/े इ ी करणेकामी ई-िनिवदा
ि या राबवू न, नवीन कॉ ॅ टरची नेमणू क होईपावेतो आहे याच मागील वषाचे दरात मु दतवाढ देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ तांना मं िदरात
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .” व
(२) पोट कलम (१) (ख) “भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल
करणे”
तावनाः- सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी साईआ म भ तिनवास िवभागातील लॉ ी
कामासाठी दोन लॉ ी कॉ ॅ टर यां ना मा.ि सद य यव थापन सिमती िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय .७७ व मा. यव थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७८५ अ वये मा यता
घेऊन, जा.नं.एसएसएस/ वशी-साईआ म भ तिनवास/६७१३/२०१६ िद.०५/०३/२०१६ रोजी मे.साई दा
लॉ ी अॅ ड सि हसेस, ो ा. ी िवजय अशोक च हाण, सावळीिवहीर व जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म
भ तिनवास/ ६७१४/२०१६ िद.०५/०३/२०१६ रोजी मे.साईराज लॉ ी सि हसेस, ो ा.अमोल अशोक
जमधडे, सावळीिवहीर यां ना कायादेश दे यात आले आहे.
या िवभागाकडील बेडशीट, उशी क हर, चादर व टॉवेल धूणे /इ ी करणे तसेच िनवासी भ तांचे कपडे
शु क आक न धुणे /इ ी करणे कामाचा कालावधी िद.२८/०२/२०१७ रोजी सं पु टात येत अस याने, सन
२०१७-१८ या आिथक वषासाठी नवीन कॉ ॅ टरची नेमणूक करणेकामी ई-िनिवदा राबिवणेबाबत
िद.०१/०१/२०१७ रोजी शासक य मा यता घेवनू , सदर िवषय मा. यव थापन सिमती समोर िनणया तव सादर
करणेकामी सभाकामकाज िवभागाकडे पाठिवणेत आला आहे.
सदर कामासंदभात संबं धीत कॉ ॅ टर यां नी सन २०१७-१८ या पुढील वषासाठी आहे याच दरात काम
कर याची तयारी दशिवली असून सदरचे काम कर याची संधी ावी, असे िवनं ती प िदलेले आहे.
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तावः- सन २०१६-१७ या वषाम ये काम करत असले या लॉ ी कॉ ॅ टर यां चा कायादेशाचा
कालावधी िद.०१/०३/२०१६ ते िद.२८/०२/२०१७ अखेर असून , सदर कालावधी िद.२८/०२/२०१७ रोजी
संपु टा त येणार अस याने, सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी नवीन कॉ ॅ टरची नेमणूक करणेकामी वतमान
प ात जािहरात देऊन ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी ताव
मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेसाठी समाकामकाज िवभागाकडे िद.१२/१/१७ रोजी सादर कर यात
आला आहे.
सदर ई-िनिवदा ि या राबिवणेकामी कालावधी लागणार असल्याने, मागील वषातील आहे याच
मं जरू दरात व करारना यातील अटी/शत स अधीन राहन मे.साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस, सावळीिवहीर व
मे.साईराज लॉ ी सि हसेस. सावळीिवहीर यां ना माहे- ०१ माच २०१७ पासून नवीन कॉ ॅ टरची नेमणूक
होईपयत मुदतवाढ कायादेश ावा लागणार आहे.
यासाठी माहे माच २०१६ ते नो हेबर २०१६ अखेर नऊ मिह यांम ये .१७,६३,५९८/- एवढा खच
झालेला आहे. हणजेच दरमहा सरासरी अं दाजे .१,९५,९५५/- एवढा खच अपेि त आहे.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ायः- सन २०१७-१८ साठी नवीन कॉ ॅ टरची नेमणूक करणेकामी ईिनिवदा ि या राबिवणेस कालावधी लागणार अस याने, मे.साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस, सावळीिवहीर व
मे.साईराज लॉ ी सि हसेस, सावळीिवहीर यां ना आहे याच दरात व अटी/शत स अधीन राहन माहे- ०१ माच
२०१७ पासून नवीन कॉ ॅ टरची नेमणूक होईपयत मुदतवाढ कायादेश देणेस .
उपरो त तावीत के ले माणे सं बं धीत कॉ ॅ टर यां ना माहे ०१ माच २०१७ पासून मुदतवाढ कायादेश
देणक
े ामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती या सभेपु ढे िनणया तव सादर.
िनणय .६१
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६२
सन २०१७-१८ या वषासाठी साईआ म भ िनवास िवभागाकडील लॉ ी कामाची ई-िनिवदा
ि या राबिवणेबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “ भ तांना
मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा
पुरिवणे .” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बां धणे व याची
देखभाल करणे.”
तावनाः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे तरतुदीनुसार
साईआ म भ तिनवास िवभागात भ तांचे िनवास यव थेसाठी एकू ण १५३६ खो या कायरत असून , या िठकाणी
साईभ तांना चां ग या दजाची िनवास यव था िमळावी यासाठी मा. ीसद य यव थापन मंडळा या िनणयानु सार
येथील बेडशीट, उशी क हर धुणे /इ ी करणे, टॉवेल धुवू न ायर करणे, चादर धुणे व भ तां चे कपडे भ तांकडू न
शु क आका न धुणे /इ ी क न देणे ही कामे लॉ ी ठे केदारां कडू न आऊटसोस प दतीने क न घेतली जात आहे.
मा. ीसद य यव थापन सिमती िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७७ व िद.३०/११/२०१६ रोजीचे
मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .७८५ अ वये वेगवेग या कपड् यां साठी दोन लॉ ी ठे केदारां ना
जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/६७१३/२०१६ िद.०५/०३/२०१६ ने मे.साई दा लॉ ी अॅ ड
सि हसेस, सावळीिवहीर यां ना खालील को टकात दशिवले माणे कायादेश दे यात आलेला आहे.
अ) सं थाननचे कपडे
अ.नं. कपड् यां चा तपशील
ती नग दर पये सव करां सह
०१
बेडशीट धुवू न इ ी करणे ३.४२
०२
चादर धुणे
७.९८
ब) भ तांचे कपडे भ तांकडू न शु क आका न धु ण/े इ ी करणे.
पु षां चे कपडे धु ण/इे ी करणे.
पु षां चे कपडे फ त इ ी करणे.
कपड् यां चा तपशील
कपड् यां चा तपशील
ती नग दर
अ.नं
ती नग दर पये अ.नं
पये
१
सफारी सुट
१६.००
१
सफारी सुट
८.००
२
शट/टी शट
८.००
२
शट/टी शट
४.००
३
पॅ ट/जी स पॅ ट
८.००
३
पॅ ट/जी स पॅ ट
४.००
४
जाके ट/ वेटर
८.००
४
जाके ट/ वेटर
४.००
मिहलां चे कपडे धु णे/इ ी करणे.
मिहलां चे कपडे फ त इ ी करणे.
ती नग दर
अ.नं कपड् यां चा तपशील
ती नग दर पये अ.नं कपड् यां चा तपशील
पये
१
साडी
२०.००
१
साडी
१२.००
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२
लाऊज
३
टी-शट
४
लॅ स/शॉट पॅ ट
५
पॅ ट/जी स
६
नाईट सुट
७
जाके ट/ वेटर
८
पेटीकोट/गाऊन
मु लां चे कपडे धु णे/इ ी करणे.
अ.नं
१
२
३
४
५

६.००
८.००
८.००
८.००
१३.००
८.००
१०.००

कपड् यां चा तपशील
सफारी सुट
शट/टी शट
पॅ ट/जी स पॅ ट
जाके ट/ वेटर
शॉट पॅ ट

ती नग दर पये
१५.००
८.००
८.००
८.००
८.००

२
लाऊज
३
टी-शट
४
लॅ स/शॉट पॅ ट
५
पॅ ट/जी स
६
नाईट सुट
७
जाके ट/ वेटर
८
पेटीकोट/गाऊन
मु लां चे कपडे फ त इ ी करणे.
अ.नं
१
२
३
४
५

कपड् यां चा तपशील
सफारी सुट
शट/टी शट
पॅ ट/जी स पॅ ट
जाके ट/ वेटर
शॉट पॅ ट

३.००
५.००
५.००
५.००
६.००
५.००
६.००
ती नग दर
पये
८.००
४.००
४.००
४.००
४.००

तसेच जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/६७१४/२०१६ िद.०५/०३/२०१६ ने मे.साईराज
लॉ ी सि हसेस, सावळीिवहीर यां ना खालील माणे कायादेश दे यात आलेला आहे.
अ.नं. कपड् यां चा तपशील
ती नग दर पये सव करां सह
१.
उशी क हर धुवू न इ ी करणे.
२.०१
२.
टॉवेल धुवनू ायर करणे .
२.५८
उपरो त सन २०१५-१६ वषासाठी िमळाले या मा यतेनसु ार िनणय .७७ ला अिधन राहन माहे माच
२०१६ ते माहे फे वु ारी २०१७ या एक वष कालावधीसाठी िदले या लॉ ी कायादेशास संदभ .०३
मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .७८५ नु सार काय तर मा यता दे यात आली. तसेच सं थान या सव
िवभागां साठी एकि त लॉ ी युिनट तयार करणेसाठी सवसमावेशक ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
याम ये सं थानमाफत तावीत कपडे धुणसाठी िकती खच येईल व आऊटसोस प दतीने िकती खच येईल. या
बाबत या तु लना मक त याचा समावेश करणेत यावा. असे ठरले आहे.
तावः- सं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) या िठकाणी सं थानमाफत लॉ ीचे काम
कर यात येते. तेथील कपडे धुणचे े मिशनची कपडे धुणेची मता कमी अस या ने या िठकाणी दारावती,
साई साद िनवास थान व साईबाबा भ तिनवास थान या तीन िनवास थानां मधील कपडे धु याचे काम कर यात
येत आहे.
साईआ म भ तिनवास, साईधमशाळा िनवास थान, येथील कपडे लॉ ी कॉ ॅ टर यां चेकडू न
आऊटसोस प दतीने धुवू न घेतले जात असून , साईआ म भ तिनवास िवभागातील २०१६-१७ म ये धुणेसाठी
िदले या कपड् यां ची सं या व कपडे धुणेसाठी झालेला खच प रिश ट “ अ ” माणे आहे.
तरी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार एकि त युिनट तयार करणेसाठी काही कालावधी लागणार आहे. तसेच
उपरो त दो ही लॉ ी कामाचा कायादेश िद.०१/०३/२०१६ ते िद.२८/०२/२०१७ अखेर पयत अस याने,
न याने ई-िनिवदा ि या करावी लागणार आहे.
अ)
थािनक लॉ ी दरधारकां कडू न स या या बाजारभावाची चौकशी के ली असता, यांनी िदले या सव
करां सह दरां चा तपशील खालील माणे.
अ.नं. तपशील

१.
२.
३.
४.

बेडशीट
उशी
क हर
चादर
टॉवेल

मे.साईराज लॉ ी
सि हसेस,
सावळीिवहीर
यां नी िदलेले दर .
०६:००
०४:००

मे.साई दा लॉ ी
अॅ ड सि हसेस,
सावळीिवहीर
यां नी िदलेले दर .
०६:००
०३:००

मे.घर दा
ायि लनस,
कोपरगाव
यां नी िदलेले दर .
०५:००
०२:००

सं थानचे ईिनिवदे दारे ा त
झालेले सव करासह
स याचे दर
०३:४२
०२:०१

०७:९८
१०:००
०९:००
०५:००
०५:००
०४:००
०५:००
०२:५८
उपरो त त याव न असे िदसून येते क , सं थानचे ई-िनिवदे दारे ा त झालेले दर हे आज या बाजार
भावापे ा कमी आहेत.
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ब) सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये माहे माच २०१६ ते माहे नो हेबर २०१६ अखेर नऊ
मिह यांम ये .१७,६३,५९८/- एवढा खच झालेला असून , िडसबर ते फे वु ारी २०१७ अखेर या तीन मिह यांचा
संभा य खच .११,३९,१९९/- इतका होईल. असे एकू ण या आिथक वषात .२९,०२,७९७/- खच अपेि त
आहे. याचा सिव तर तपशील पु ढील माणे
अ.नं

माहे

बेडशीट व चादर धुणे
साई दा लॉ ी,सा.िवहीर
५५,२६१/७१,४६६/१,०१,९६१/१,००,४६७/१,३०,३०८/१,३६,३६०/२,३३,११८/२,९४,८१५/३,१२,६७१/-

उशी क हर व टॉवेल धुणे
साईराज लॉ ी,सा.िवहीर
१
माच २०१६
१८,५१५/२
एि ल २०१६
२२,७५१/३
मे २०१६
२८,५३५/४
जू न २०१६
२२,६२४/५
जू लै २०१६
२६,५५५/६
ऑग ट २०१६
२९,१६२/७
स टबर २०१६
४९,७१२/८
ऑ टोबर २०१६
६२,१८५/९
नो हबर २०१६
६७,०६२/एकू ण झालेला खच
या चालू वषातील माहे िडसबर २०१६ ते फे ु वारी २०१७ अखेर होणारा सं भा य खच (माहे नो हबर २०१६
म ये झालेला खच .३,७९,७३३/- दरमहा गृहीत ध न ३ मही यांचा अं दाजे सं भा य खच)
एकू ण खच

एकू ण
७३,७७६/९४,२१७/१,३०,४९६/१,२३,०९१/१,५६,८६३/१,६५,५२२/२,८२,९००/३,५७,०००/३,७९,७३३/१७,६३,५९८/११,३९,१९९/२९,०२,७९७/-

हणजेच सन २०१५-१६ या वषाम ये संभा य झालेला खच .२९,०२,७९७/- यावर पुढील वषासाठी
होणारा वाढीव खच १० % गृिहत ध न, सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी एकू ण अं दाजे खच
.३१,९३,०७६/- पुणािकत .३२,००,०००/-(अ री .बतीस लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे. यासाठी
मा. यव थापन मं डळाची मा यता िमळा यानं तर ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ायः- सन २०१६-१७ या आिथक वषाचा कालावधी
िद.२८/०२/२०१७ अखेर संपु टात येत आहे. साईभ तांना दे यात येत असले या सेवा-सुिवधां म ये अडचण
िनमाण होऊ नये, यासाठी दर यान या कालावधीत खालील माणे आऊटसोस प दतीने कपडे लॉ ी क न
घेणक
े ामी सन २०१७-१८ या वषासाठी न याने ई-िनिवदा ि या राबवावी लागणार आहे.
१)
याकामी दैिनक वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस,
२)
सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता बेडशीट, उशी क हर धुणे /इ ी करणे, टॉवेल धुवनू
ायर करणे, चादर धुणे व भ तां चे कपडे शु क आका न धुणे /इ ी क न देणे कामाकरीता .३२,००,०००/(अ री .बतीस लाख मा ) चे खचास,
उपरो त १ व २ बाब वर चचा होऊन अं ितम िनणय घेणक
े ामी सदरचा िवषय मा. यव थापन मं डळा या
सभेपढु े िनणया तव सादर.
िनणय .६२
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषासाठी साईआ म भ िनवास िवभागाकडील
लॉ ी कामासाठी नवीन ठे केदाराची नेमणू क करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६३
(अ) सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलां चा परतावा आदा 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. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- 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 . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी–
कमचायाशी
नाते
सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम
ी.सु भाष िचंधा िनकम
मु लगा
िवभाग-सरं ण
ह ा-पहारे करी

अ.
कमचा-याचे नाव
नं.
1

आजाराचे
नाव

डॉ टरां चे
नाव

ये रे फर के ले होते
Fracture डॉ.खु राणा
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णालया
चे नाव
सं चते ी
हॉ पीटल,
पु णे

एकू ण
मागणी
र कम

एकू ण देय
र कम

१४३७११/-

१३८५४२/-
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2

ी.परसराम
सोमाजी प नी
भालेराव
िवभाग-सरं ण
ह ा –पहारे करी

Dengue
डॉ.काटे
NS
1
Reactive

बी हॉल १०३७६०४/- ९७१४३५/लीनीक,पु णे

एकु ण र कम .

११८१३१५

११०९९७७

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 .११०९९७७/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन तसेच णालयात उपचार
होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व
उपचार घेतले.तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी
क न घेतली. सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची मा 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
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६३
(ब) सं थान कायम कमचा यां या जादा वै िकय बीलां चा परतावा आदा 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. ०९/१२/२०१६ िनणय . ६९० (६) अ वये . २०,०००/- 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 . २०,०००/- पयतची खचाची मयादा संप यामुळे .
२०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी –
अ.
नं.
१

२

३

४

कमचाआजाराचे
डॉ टरां चे
कमचा-याचे नाव
याशी
नाव
नाव
नाते
अ – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर के ले होते
ी.सु भाष म हारी बं दावणे मु ला
Kidney
डॉ.देसाई
िवभाग- विन पे ण
Transplant
ह ा-िव ु त पयवे क
ी.अिनल गं गाधर थोरात विडल
Ca
डॉ.बो-हाडे
िवभाग-सभाकामकाज
ह ा-िलपीक टं कलेकखक
ी.बाबासाहेब कािशनाथ वंतः
Ca
डॉ.देवरे
थेटे
िवभाग- ारावती
ह ा-मदतनीस
ी.पोपट ल हाजी रा े
वंतः
Celial Trunk डॉकां दळकर
िवभाग- ी साई सादालय
&
ह ा-मदतनीस
thrombosis
with splenic
Infatcts

णालयाचे
नाव
साईबाबा
हॉि पटल

एकू ण मागणी
र कम
३५९१७.००

एकू ण देय
र कम
३५९१७.००

युरी मानवता ३४७२९.००
कॅ सर
सटर,नािशक
बी
हॉल १७४४२२.००
ीनीक,पु णे

३४५४४.००

सहया ी
पेशालीटी
हॉि पटल,
नािशक

१८३१२२.००

१७९४६२.००

एकु ण

४२८१९०/-

३८८७८७/-

१३८८६४.००

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 .३८८७८७/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन तसेच णालयात उपचार
होत नस यामुळे णां ना सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व
उपचार घेतले.तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी
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क न घेतली. सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची मा 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 .६३
यावर सिव तर चचा होऊन, वरील अ व ब 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 यां ना अदा
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६४
डॉ.दादासाहेब लु मा कां बळे, वचारोग त यां नी मा.औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थान िव द दाखल
के ले या रट िपटीशन (10708/ 2014) म ये कं टे ट िपटीशन नं.722/ 2016 दाखल के लेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेम ये डॉ.शामकु वर, आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसेच
वै क य अिधकारी ( वचारोग) यां ना हजर तारखेपासून वेतन ेणी लागु कर यात आली अस याने फरक अदा
करणेपवु शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे अिभ ाय घेणबे ाबतचा खालील ताव सादर करणेत आला होता.
त कालीन मा. ि सद य सिमतीचे िद. ०६/११/२०१४ िनणय . ९६८ तसेच िद. २९/०२/२०१६
रोजीचे िनणय . १८५ नु सार अनु मे डॉ. सुभाष ीराम शामकु वर आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसेच डॉ.
कां बळे यां ना हजर तारखेपासून वेतन ेणी लागू करणेबाबत िनणय झालेला आहे . सदर िनणयानु सार यांना
साधारणतः र कम . २७,४५,०००/- चे आसपास फरक अदा करावा लागणार आहे.
संबं धीत डॉ टरां ची नावे, हजर तारीख व िदलेले सुरवातीचे मानधन खालील माणे आहे.
अ. नं. डॉ टरां चे नाव
कामावर हजर तारीख
कामावर हजर होते वेळी
िदलेले मानधन
१
डॉ सुयकां त पाटील
आरएमओ
०७/१०/२००५
१७०००
बीटीओ
०१/०९/२००८
२
डॉ सुभाष शामकु वर, आरएमओ
१७/१०/२००५
१७०००
३
डॉ उ हास पवार, आरएमओ
०१/०६/२००६
१७०००
४
डॉ िदपक कां दळकर, आरएमओ
०७/०९/२००६
१७०००
५
डॉ दादासाहेब कां बळे
१४/१०/२००५
२१०००
वै क य अिधकारी ( वचारोग)
सदरह िवषयाचा पूव इितहास व व तु ि थती खालील माणे आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलची थापना सन २००५ म ये झालेली आहे यावेळी हॉि पटलसाठी
आकृ तीबं ध मं जरु नस याने वै क य अिधकारी, टेि निशयन, टाफनस, मॅनजे स इ यादी पदांवर ता पुर या
व पात मानधनावर भरती करणेत आली होती.
उपरो त ी साईबाबा संस् थानचे ी साईबाबा हॉि पटलमधील कमचारी वगाना ठरावीक मानधन
देणबे ाबतचा ताव िद. ०५/०१/२००५ रोजीचे मा यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेत आला होता यावर
िनणय . ६६७ अ वये कमचारी आकृ तीबं धास मा यता िमळालेनं तर संबं िधतां या हजर तारखेपासून
वेतन ेणीवर नेमणूका दे यास व देय होणार फरकाची र कम आदा कर यास मा यता दे यात आलेली आहे.
या माणे जा.नं.एसएसएस/ वशी१/७५/२००५ िद. ०७/०१/२००६ अ वये आदेश पारीत करणेत आलेला होता.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ व २००९ साली मान्यता िमळाली
अस याकारणाने ी साईबाबा सं थानकडू न िद. ०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
. ६६७ ची अं मलबजावणी यावेळी करणेत आलेली नाही.
डॉ.दादासाहेब कां बळे यां नी मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन
८९११/२०१३ दाखल के ले होते यावर मा. उ च यायालयाने िद. १९/०३/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश
िदले होते.
In that view of the matter, writ petition is disposed off with direction to respondent
to decide the representations dated 09.09.2012 and 23.02.2013 made by the petitioner, if
already not decided, as expeditiously as possible, however, within two months from today.
मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार डॉ. कां बळे यां चे वेतन ेणीबाबत िनणय घेणेसाठी िद.
०३/०८/२०१४ रोजीचे मा ि सद य सिमतीचे सभेत खालील माणे ताव सादर करणेत आला होता.
िद. १३/०६/२००७ रोजी या मं जरू आकृ तीबं धात वचारोग त पदास मं जरु ी नसलेने डॉ कां बळे यां ची
नेमणूक मानधनावर के लेली होती. ती यांनी यांवेळेस ि वकारलेलीआहे िद. ०७/०८/२००९ रोजी या
आकृ तीबं धात पदाचा समावेश अस याने यांना िद. ०१/०४/२०१० पासून वेतन ेणी देणते आलेली आहे यां चे
मागणी माणे यांना सुरवातीचे नेमणूक पासून वेतन ेणी व वािषक वेतनवाढ देता येणार नाही .
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यावर मा ि सद य सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ६५१ खालील माणे झाला
होता.
डॉ.दादासाहेब लुमा कां बळे, असो क स टंट ( वचारोग) ी साईनाथ णालय यां नी िद.
०९/०९/२०१२ व िद. २३/०२/२०१३ रोजी या अजा वये यां या नेमणूक चे सुरवातीपासून वािषक वेतनवाढ व
वेतन ेणी िमळणेबाबत के लेली िवनं ती अमा य करणेत आली.
अशाच कारे डॉ. सुभाष ीराम शामकु वर, आरएमओ व इतर ३ यां नी जू झाले या तारखेपासून
वेतन ेणी लागु करणेबाबत मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन दाखल के ले होते
यावर मा. उ च यायालयाने िद. ३०/०६/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश िदला होता.
Respondent No 2 shall decide the representation given by the petitioners with
regard to pay scale, expeditiously and on its own merits, within a period of 4 months from
today.
मा यायालया या आदेशानुसार सदर या िवषयावर िनणय घेणसे ाठी िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे मा
ि सद य सिमतीचे सभेत खालील माणे ताव सादर करणेत आला होता.
महारा शासनाची आकृ तीबं धास मं जरु ी नस याने अजदार यां ना वेतन ेणीत पगार न देता सुरवातीस
मानधन अदा करणेत आलेले आहे. ते आदेश यांनी िवनात ार ि वकारलेले आहेत. शासनाची आकृ तीबं धास
मा यता आ यानंतर मा यव थापनाचे िनणयानं तर अजदार यां ना वेतन ेणीम ये वेतन अदा करणेत आलेले आहे.
यानं तर येक वष अजदारां स वािषक वेतनवाढी अदा करणेत आले या आहेत. आकृ तीबं धास शासनाची
मा यता नसलेने अजदारां ना सुरवातीचे जू तारखेपासून वेतन ेणीम ये वेतन देता येणार नाही अजदारां वर
कु ठ याही कारचा अ याय झालेला नाही तसेच अशाच कारे डॉ दादासाहेब लुमा कां बळे यां नी िवनं तीअज व
रट िपटीशन नं. ८९११/२०१३ दाखल के ले होते. मा ि सद य सिमतीने िद.०३/०८/२१४ रोजीचे सभेतील िनणय
. ६५१ अ वये यांची मागणी अमा य करणेत आलेली आहे.
उपरो त तावावर िनणय ९६८ खालील माणे झाला होता.
“ तावात नमुद के ले या ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकडील ४ आरएमओ यां ना यांचे हजर
तारखेपासून वेतन ेणी लागू करणेत यावी असे ठरले ”.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ म ये मा यता िमळालेली असतानासु ा
उपरो त िनणय झालेला आहे असे िदसते.
समान माग या व समान मु ा असताना एका करणात िवनं ती अमा य कर यात आली तर दुस-या
करणात िवनं ती मा य कर यात आ याने डॉ. कां बळे यां नी पुनः च मा. उ च यायालयात रट िपटीशन .
१०७०८/२०१४ दाखल के ले होते. सदर िपटीशनम ये मा. ि सद य सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे िनणय
. ६५१ नु सार सं थानने ित ाप दाखल के ले होते. यामु ळे िद. ०६/११/२०१४ या सभेतील िनणय .
९६८ ची अं मलबजावणी थिगत के ली होती.
यानं तर डॉ. कां बळे यां नी पु हा िवनं ती अज सादर के याने त कालीन मा. कायकारी अिधकारी यां नी
िद. १०/०२/२०१५ रोजी खालील माणे िनदश िदले होते.
“वेतन ेणी अि त वात आ यापासुनच सवाना लागु कर यात आली आहे. अि त वात नसलेली
वेतन ेणी पुवल ी भावाने लागु कर या चा न उ वत नाही अ य डॉ टरां ना देखील याच िनयमाने वेतन ेणी
लागु कर यात आली अस याने याम ये कोणतीही िवसंगती नाही. सदरची बाब यायालया या सिवनय
िनदशनास आण यात यावी, यव थापन सिमतीला स या तसदी दे याची आव यकता नाही.”
िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . ९६८ ची अं मलबजावणी न करणेत आ याने डॉ.
शामकु वर व इतर ०३ यां नी पु हा मा. अ य साहेब यां चेकडे िनणयाची अं मलबजावणी करणेसाठी िवनं ती अज
के ला होता. सदरह अजावर िनणय घेणसे ाठी मा. अ य साहेब यां नी याबाबतचा ताव ि सद य सिमतीसमोर
सादर करणेबाबत िनदश िद याने िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे सभेम ये िनणय . ९६८ िनर त करणेबाबत िद.
११/१०/२०१५ व िद. १८/१२/२०१५ रोजी िटप या सादर करणेत आ या हो या. यानं तर मा मा. उपकायकारी
अिधकारी व मा. कायकारी अिधकारी यां नी िद. ०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
. ६६७ ला अनु स न काढणेत आलेला आदेश . जा.नं.एसएसएस/ वशी०१/७५/२००५ िद. ०७/०१/२००६
ची अं मलबजावणी करणेबाबत सम िनदश िदले. सदर िनदशास अनुस न, िद. ०६/०१/२०१६ रोजीचे मं जरू
िटपणीनु सार िद. ०६/०१/०१६ रोजी डॉ. शामकु वर व इतर ३ यां ना हजर तारखेपासुन वेतन ेणी लागु
करणेबाबतचा आदेश पा रत करणेत आलेला आहे. याच माणे डॉ. कां बळे यां नाही िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे
मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय . १८५ नु सार िद. १४/१०/२००५ पासून सन २००९ चे मं जरु
आकृ तीबं धात वै क य अिधकारी ( वचारोग) पदासाठी असलेली मंजरू वेतन णे ी िद. २५/०४/२०१६ या
आदेशा वये लागु करणेत आलेली आहे .
डॉ.कां बळे यां नी मा. उ च यायालयात दाखल के ले या रीट िपटीशन . १०७०८/२०१४ म ये मा.
उ च यायालयाने िद. ११/०४/२०१६ रोजी डॉ. कां बळे यां ना ८ आठवड् या या आत हणजेच िद.
०६/०६/२०१६ पयत यांना मॉनेटरी बेिनिफट् स (Monetary Benefits) दे यात यावे असे िनदश िदले आहेत.
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या माणे डॉ. कां बळे यां ना िद. २५/०४/२०१६ या आदेशा वये वेतन ेणी लागु क न व एि ल २०१६ चे
पगारप कापासून सुधा रत वेतन अदा करणेत येत आहे . यामुळे मा. उ च यायालयाचे आदेशाचे पालन के लेले
आहे असे न मत आहे.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ व २००९ साली मा यता िमळाली
अस याकारणाने िद. ०५/११/२००५ रोजी यावेळ या मा. यव थापन सिमतीने घेतलेला िनणय . ६६७ यो य
आहे िकं वा कसे याबाबत सं माव था अस याकारणाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेसाठी सन २००४
साली लागु झाले या अिधिनयमातील खालील तरतुद चा तसेच सं था नचे मं जरू २००७ व २००९ सालचे मं जरू
आकृ तीबं धातील अटी-शत चा िवचार करणे म ा त ठरते.
अिधिनयमातील तरतु द नं. २८/१ –
कायकारी अिधकारी िकं वा सिमती यां या कोण याही कायवाहीचे िकं वा िनणयाचे िकं वा आदेशाचे
अिभलेख हे, अशा कायवाहीचा कायदेशीरपणा िकं वा याखाली िदले या िनणयाचा अथवा आदेशाचा
िबनचुकपणा, कायदेशीरपणा िकं वा औिच य याबाबत वतःची खा ी क न घे या या टीने मागवून घेणे व
यांची तपासणी करणे आव यक व इ ट आहे, असे रा य शासनास वाट यास, यास तसेच करता येईल आिण
कोण याही बाबतीत असा कोणताही िनणय िकं वा आदेश यात फे रबदल, िवलोपन िकं वा यांवतन के ले पािहजे
िकं वा तो फे रिवचाराथ पाठिवला पािहजे, असे रा य शासनास आढळू न आले तर, रा य शासनास या माणे
आदेश काढता येईल.
अिधिनयमातील तरतु द नं. २८/२ –
जे हा एखा ा करणी पोटकलम (1) खाली रा य शासनाने कायकारी अिधका-यां या िकं वा
सिमती या कोण याही कायवाहीचा िकं वा िनणयाचा िकं वा आदेशाचा अिभलेख मागवला असेल ते हा, रा य
शासनास, या संबं धात पोटकलम (1) खाली असले या आप या अिधकारां चा वापर कर याचा येईपयत,
कायकारी अिधका-यां या िकं वा सिमती या अशा कोण याही िनणयाची िकं वा आदेशाची अं मलबजावणी
थिगत करता येईल.
परं त,ु संबं िधत प कारां ना प टीकरण दे याची संधी दे यात आ यािशवाय, रा य शासन, पोटकलम
(१) अ वये कोणताही आदेश देणार नाही.
अिधिनयमातील तरतु द नं. ३०/१ –
सिमतीचा कोणताही ठराव, िनणय अथवा आदेशां ची अं मलबजावणी िकं वा सिमतीकडू न िकं वा
सिमती या वतीने कर यात यावयाची असेल िकं वा कर यात येत असेल, अशी कोणतीही कृ ती जनिहता या
िवरोधात व या अिधिनयमा ारे वा अिधिनयमा वये िकं वा या- या वेळी अं मलात असले या अ य कोण याही
काय ाअ वये दान के ले या अिधकारां चे उ लंघन करणारी िकं वा या अिधकारां पे ा अिधक अिधकार वाप न
कर यात येणारी कृ ती आहे अथवा यामुळे यव थापन िनधीचा दु पयोग वा गैरवापर हो याची िकं वा अप यवय
हो याची श यता आहे, असे रा य शासनाचे मत असेल तर, यास, लेखी आदेशा ारे , यात िविनिद ट कर यात
येईल अशा एका िकं वा अनेक कालावध साठी, अशा ठरावाची वा आदेशाची अं मलबजावणी तहकू ब करता
येईल िकं वा अशी कोणतीही कृ ती ितिष द करता येईल अशा आदेशाची एक त रा य शासनाकडू न सिमतीला
आिण कायकारी अिधका-याला ता काळ पाठिव यात येईल.
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाकडील आकृ तीबं ध २००७ व २००९ साली मं जरु झाला
अस याकारणाने अजदार डॉ टरां ना हजर तारखेपासून वेतन ेणी ावी िकं वा कसे व फरक ावा िकं वा कसे
याबाबत वेतन पडताळणी िवभाग, नािशक यां चेकडे सं थानमाफत िवचारणा के ली असता यांनीही “जर
आकृ तीबं ध २००७ व २००९ म ये मं जरू झालेला असेल तर आकृ तीबं ध मं जरू झाले या िदनां कापासून पदां चे
मं जरु ी माणे डॉ टस यां ना फरक देणे यो य होईल” असे सुचिवले आहे.
सबब, उपरो त अिधिनयमातील तरतुदी, सन २००७ व २००९ या मं जरू आकृ तीबं धातील अटी-शत
व वेतन पडताळणी िवभाग, नािशक यां चे अिभ ाय तसेच मा. मु यलेखािधकारी यां नी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १३ (५) मधील तरतुदीनुसार आकृ तीबं ध मं जरू होईपयत
कोण याही अिधकारी / कमचा-यां ची नेमणूक करता येत नाही याचाच अथ आकृ तीबं ध मं जरु ी या िदनां कापासून
िकवा तदनं तर िनयिमत नेमणूक करता येतील यामुळे िनयिमत वेतन ेणी सु ा याच िदनां कापासून देय होईल,
असे िदलेले अिभ ाय िवचारात घेता, िवधी व याय िवभागाचे अिभ ाय घेणसे तसेच अजदारां नी याकामी मा.
उ च यायालयात दाखल के ले या रट िपटीशन म ये िदले या आदेशाबाबत व तुि थती मां ड यासाठी हणणे
दाखल करणेस मा यता असावी.
उपरो त तावावर िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय ८०७ नुसार
यावर सिव तर चचा होऊन तावात नमुद के ले या अटी शत व अिभ ायां चा िवचार करता डॉ शामकु वर
आरमएओ व इतर 3 आरएमओ तसेच वै क य अिधकारी ( वचारोग) यांना आकृ तीबंध मंजरु झाले या
तारखेपासून वेतनरे णी लागु कर यात यावी, असे सिमतीचे मत झाले. याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां चे मागदशन घेणते येऊन मा उ च यायालयाम ये व तुि थती मां ड यात यावी. असे ठरले.
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यास अनु स न जा.नं.एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/२३३२२०१७ िद. १२/०१/२०१७ चे प ा वये
मा धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन मं ालय मुं बई यां ना हजर तारखेपासून वेतन ेणी लागु
करणेकामी मागदशन िमळणेबाबत सिव तर व तुि थती मां डणेत आली आहे.
आता, िद. १२/०१/२०१६ रोजी डॉ दादासाहेब लुमा कां बळे ( वचारोग त ) यां नी मा मुं बई उ च
यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे सं थानिव द दाखल के ले या रट िपटीशन नं १०७०८/२०१४ या
के ससं बं धीत सं थानचे वतीने कामकाज पहाणारे सं थान अॅड सं जय चौक दार यां नी या रट िपटीशनम ये कं ट ट
िपटीशन नं ७११/२०१६ दाखल के ले अस याचे खालील माणे ईमेल ारे कळिवले आहे.
IN THIS REGARD I HAVE TO INFORM YOU THAT AFORESAID EMPLOYEE
HAD APPROACHED HIGH COURT ALLEGING CONTEMPT OF HIGH COURT ORDER
DATED 11/04/2016 WHICH IS REGISTERED AS CONTEMPT PETITION NO 722/2016.
THE SAID MATTER WAS LISTED FOR THE FIRST HEARING BEFORE HIGH
COURT ON 05/01/2017 WHICH WAS INFORMED TO YOUR OFFICE ON 11/01/2017 SHRI
NAWLE ATTENDED HIGH COURT ON 12/01/2017 HOWEVER, MATTER DID NOT
REACH ON THAT DATE AND WILL BE TAKEN UP ON ANY DAY AS PER THE
CONVENIENCE OF THE COURT.
RECORD SHOWN TO ME REVEALS THAT ORDER OF HIGH COURT IS
PARTIALLY COMPLIED AND REASON FOR REMAINDER COMPLIANCE IS WHOLLY
UNSATISFACTORY. THE REFERENCE TO THE GOVERNMENT FOR GUIDANCE. WE
HAD A CONVERSATION ON MOBILE PHONE ON 12/01/2017 ON THIS ISSUE.
IN MY OPINION NO ONE IS ABOVE HIGH COURT ORDER. IN ORDER TO
AVOID ACTION OF CONTEMPT PLEASE LOOK INTO MATTER SERIOUSLY AND
ENSURE THAT HIGH COURT IS COMPLIED WITH PUNCTUALLY.

तरी, अॅड चौक दार यां नी िदले या प ाबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६४
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
ताव णालय उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा. तसेच
दर यानचे कालावधीम ये सदरह िवषयाबाबत सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर यां नी
मा.औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थानचे वतीने काम पहाणारे ॲड होके ट यां चेबरोबर चचा क न िवषय
समजू न यावा व सिव तर व तु ि थती अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६५
िशड येथे िवमानतळ उभारणेकामी महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना उवरीत
.५ कोटी इतके सहा यक अनु दान देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: (2004 चा महा. 14)
या या कलम 21 या पोट-कलम (1क) अ वये, भ ां या सोयीसाठी बस, वाहनतळ, रे वे थानक व िवमानतळ
आिण त सम पायाभूत सुिवधा यासार या पायाभूत सुिवधा पुरिव यासाठी िकं वा या वाढिव यासाठी शासक य
िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना, शासक य कं प यां ना िकं वा शासक य उप मां ना सहायक अनु दान देता येईल.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
01.
िनणय मां क 130, िदनां क 17 फे वु ारी, 2007.
02.
िनणय मां क 23, िदनां क 03 जानेवारी, 2009.
03.
िनणय मां क 309, िदनां क 23 मे, 2014.
04.
िनणय मां क 828, िदनां क 30 नो हबर, 2016.
तािवक: उपरो माणे िद.17/02/20007 व िद.03/01/2009 रोजी झालेले िनणयानु सार शासन
मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आला. यास अनुस न महारा शासनाने उपरो अिधिनयम 2004 चे तरतुदी
नुसार िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां नी यांचेकडील No.SSV-011/C.R.44/ Desk- XVI . िद.24
जून , 2011 रोजीचे आदेशा वये, महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुबं ई यांना पुढील अटी व शत या
अिधनतेने .50 कोटी ( .50 कोटी) इत या मयादेपयत सहा यक अनु दान दे यास, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव थेला ािधकार व परवानगी िदली आहे.
1. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत मं जरू रकमेचा िविनयोग के वळ िशड येथील िवमानतळ
िवकिसत कर यासाठी करील.
2. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत अशा अनुदानाचा वतं िहशोब ठे वील आिण याचा
वापर इतर कोण याही योजनां साठी करणार नाही.
3. उ त कं पनी, सहा यक अनुदानाचा िविनयोग के यापासून तीन मिह यां या आत, रा य शासनाला
आिण िव व त यव थेला, िविनयोग माणप तीन तीत सादर करील.
4. शासनमा य लेखाप र कां चा, अनुदाना या िविनयोगाबाबतचा लेखाप र ण अहवाल रा य शासनाला
आिण िव व त यव थेला सादर कर यात येईल.
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5.

िवमानतळाचा िवकास के यानं तर, उक् त कं पनी, िकमान 1,000 चौरस फु ट इतक जागा मािहतीक ,
िस दी क , इ यादी उभार यासाठी िव व त यव थेला मोफत देईल.
6. रा य शासन वेळोवेळी िविनिद ट करील अशा इतर अटी व शत , महारा िवमानतळ िवकास कं पनी,
मयािदत यां ना व िव व त यव थेला बं धनकारक असतील.
उपरो शासन आदेशानु सार महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना आजअखेर एकु ण
पये 45 कोटी इतके सहा यक अनु दान खालील माणे दे यात आले आहे.
01. ट पा मां क 01 : पये 15 कोटी (िद.05/07/2011 रोजी)
02. ट पा मां क 02 : पये 20 कोटी (िद.25/07/2011 रोजी)
03. ट पा मां क 03 : पये 10 कोटी (िद.09/09/2011 रोजी)
शासनाचे उपरो त अट .5 म ये नमूद के लेनु सार सं थानला मािहती क , िस द क इ यादी
उभार यासाठी 1000 चौरस फु ट जागा िमळणार आहे. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां नी
वेळोवेळी आयोिजत के ले या बैठक चेवेळी ि ह. आय. पी. पास िवतरण यव था व इतर सुिवधा उपल ध
करणेबाबत सं थानकडे मागणी के ली आहे. सदर सुिवधा उपल ध क न देणेसाठी शासनाने देऊ के लेली 1000
चौरस फु ट जागा अपुरी पडणार अस याने, महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां चेकडे 2000
चौरस फु ट जागेची मागणी करणेबाबतचे तावावर िद.30/11/2016 रोजीचे सभेत झालेले िनणयानु सार 2000
चौ. फु ट जागे या मागणीबाबत महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना िद.05/01/2017 रोजीचे
प ा वये कळिवणेत आले आहे.
ताव: तरी िशड येथे िवमानतळ उभारणेकामी महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई
यां ना उवरीत .5 कोटी इतके सहा यक अनु दान देणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.30/11/2016 रोजीचे
सभेत तुत थिगत ठे वेणते यावे असे ठरले आहे. मा. धान सिचव व िवधी परामश (िवधी व याय िवभाग)
यां चेशी मा. कायकारी अिधकारी यां चे समवेत 02/01/2017 रोजी चचा झाली. सदरह चचत महारा िवमानतळ
िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना र कम .5 कोटी सं थानकडू न ावयाची आहे. सदरह र कम देणते यावी.
यामुळे शासन िनणयानुसार कायवाही पू ण होईल तसेच िवमानतळाचे काम अं तीम ट यात अस याने यासाठी
उपयोग होईल. तरी महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना .5 कोटी इतक देय असलेली
र कम अदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६५
यावर सिव तर चचा होऊन, मा. धान सिचव व िवधी परामश (िवधी व याय िवभाग) यां चा अिभ ाय
तसेच िशड िवमानतळाचे काम अं तीम ट याम ये अस याने या िनधीचा यां ना उपयोग होईल याचा
िवचार करता महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना उवरीत .५ कोटी इतके
सहा यक अनु दान देणेस मा यता दे यात आली. परं तु सदरह र कम देणेपु व सं थानला िविवध सेवा
पु रिवणेकामी यां चेकडू न२००० चौ.फु ट जागा कायम व पी घे यात यावी, असे ठरले.
तसेच यापु व िदले या अथसहा याचा काय वापर के ला याबाबत चचा करणेसाठी महारा
िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां या वरी अिधका यां ना सभेसमोर बोलिवणेत यावे व
काकडी िवमानतळाला साई िशड िवमानतळ हे नाव दे यात यावे, असा धोरणा मक िनणय घे यात
आला.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६६
ी साईनाथ णालयातील ओपीडी के बीनचे दरवाजे इमारती या बाहेरील बाजू स उघडते करणेकामी
येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
तावनाः- साईभ तां या िनवासासाठी बनवले या साईबाबा धमशाळा इमारतीत अं तगत फे रबदल
क न साईनाथ णालय तयार करणेत आले आहे. णालय इमारती या तळमज यावर ओपीडी म ये णांची
मोठया माणात गद असते यासाठी काही ओपीडीचे दरवाजे बाहेरील बाजूस करावे जेणे क न णालया या
आतील पॅसजे म ये गद होणार नाही असा ताव वै क य अि क, ी साईनाथ णालय यां नी सादर के ला
होता. यानु सार याकामी वै क य अिध ीका, ीमती िपतां बरे, उप कायकारी अिभयं ता, ी. आहेर, उप
अिभयं ता, ी देसाई यां नी णालय इमारतीची िद.११/०१/२०१७ रोजी पहाणी के ली असून यानुसार पाच
ओपीडी के बीनचे दरवाजे बाहेरील बाजूने करणेचे ठरले आहे .
तावः- याकामी णालय इमारती या पाच ओपीडी के बीन या िखड या काढू न यािठकाणी RCC
डोअर े म व वॉटर फु लश डोअर बसवावे लागतील. याकामी खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
तपिशल
प रमाण / एकक
दर
र कम
०१ कॉ ट ( M 40 ेड) डोअर े म
८५ र. फु ट
१७२/१४,३२०/साईज – 60 mm x 100 mm
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०२
०३
०४

वॉटर फु लश डोअर ( ३० mm जाड)
साईज – ७’x३’ = ०५ नग
लॅमीनेट ( 1 mm जाड)
साईज – ८’x४’ = ०५ नग
अॅ युिमनीअम लायड ग िखडक व ि ल काढणे
व दरवाजा बसिवणेसाठी िखडक चे खालील
बां धकाम तोडणे.

१०५ चौ. फु ट

१२०/-

१२,६००/-

१६० चौ. फु ट

३८/-

६,०८०/-

०५ नग

५००/. नग

२५००/-

एकू ण र कम . ३५,८००/उपरो त कामासाठी आव यक मटे रयल खरे दी करणेसाठी अं दाजे र कम .३५,८००/- मा खच
येईल. तरी िवषयां क त कामी येणारे खचास व याकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून सदरचे काम क न
घेणक
े ामी मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील ओपीडी के बीनचे दरवाजे इमारती या बाहेरील
बाजू स उघडते करणेकामी तावात नमु द के ले माणे सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६७
एस.एल.पी.नं. ३५८४६/२०१६ सौ.सं जीवनी दशरथ महां बरे व इतर िव द ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड व इतर म ये वक ल फ अदा करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील कलम १७. (१) 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 पहाणे, मंिदराम ये
ढी व थेनसु ार धािमक िव धी पूजा अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो यती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील .
(च) (२) िव व त यव थेशी संबं िधत असे कोणतेही दावे, खटले व इतर कायदेशीर कायवाही,
यायालयात िकं वा यायािधकरणापुढे िकं वा इतर ािधकरणापुढे दाखल करील व या संबं धात बचाव करील.
ताव- मा.सव च यायालय, िद ली यां चे कोटात एस.एल.पी.नं. ३५८४६/२०१६ सौ. संजीवनी
दशरथ महां बरे व इतर यां नी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व इतर यां चे िव द दाखल के ले आहे.
तुतचे एस.एल.पी. हे मौजे िशड येथील स.नं. १४८/१ मधील े ४ हे. ५९ आर. सं थानकरीता भूसपं ादनाची
कायवाही मा. उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग िशड यां चे माफत चालू आहे. मा. उपिवभागीय अिधकारी,
िशड भाग, िशड यां नी सदर जागेचा एकतफ ताबा घेतला आहे, यासंदभात िपटीशनरने सदरचा एस.एल.पी.
अज दाखल के ला आहे. यापुव मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीट औरं गाबाद यां चे कोटात रट िपटीशन नं.
३९०/२००२ व रट िपटीशन नं. १९४३/२०१६ दाखल कर यात आले होते. मा. उ च यायालयाने दो ही रट
िपटीशन अनु मे िद. २५/०४/२०१४ व िद. ०३/०३/२०१६ रोजी आदेश क न िनकली काढले आहे.
तुत िनणयाचे नाराजीने अजदाराने एस.एल.पी.नं. ३५८४६/२०१६ मा. सव च यायालयात दाखल
के ले आहे, करणी सं थानचे वतीने मा. सव च यायालय, िद ली येथे वक लाची नेमणूक करावी लागणार
आहे. मा. सव च यायालयात सं थानचे पॅनलवर वक लाची नेमणूक के लेली नाही. यापुव एस.एल. पी. नं.
२९८७५/२०१५ म ये मा. सव च यायालयात सं थानचे वतीने कामकाज पहाणेकामी अॅड होके ट ी संजय
खड यां ना वक लप दे यात आले आहे, याम ये यांना admission stage व affidavit filing कामी .
१,१०,०००/- व जर सदर के स अॅडमीट झाली तर फायनल िहयर ग पयतची वक ल फ . २,२०,०००/- अशी
एकु ण . ३,३०,०००/- वक ल फ बाबत मा. यव थापन सिमतीचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.
२८/१२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३२ अ वये मं जरू ी घेवनू वक लप िदले आहे.
अॅड होके ट ी.सं जय खड, यां ना एस.एल.पी.नं. ३५८४६/२०१६ चे संदभात वक ल फ
कळिव याबाबत िद.२८/१२/२०१६ रोजी ई मेल के ला होता, यावर यांनी िद.५/१/२०१७ रोजी खालील माणे
कळिवले आहे.
With reference to aforesaid subject it is to inform you that I am already appearing
in another matter arising from the land acquisition proceedings. My fees for filing
vakalatnama, affidavit and appearance in the court till the admission stage would be
Rs.1,10,000/- If this SLP is admitted, I would not charge for separate fees for final hearing
in this matter as in earlier matter I have already quoted my fees for final hearing.You are
requested to send necessary documents along with vakalatnama, for filing in the hon’ble
Suprem Court.
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िवभागाचा अिभ ाय– करणी, मा.सव च यायालयात, िद.२३/०१/२०१७, रोजी, तारीख
नेमलेली अस याने अॅड., ी संजय खड, यां चे ई-मेलचा िवचार करता, यांना, एस.एल.पी.नं.३५८४६/२०१६,
म ये, ी साईबाबा सं थान िव वसत यव था, िशड , या वतीने, मा. सव च यायालयात कामकाज
पहाणेकामी, जा. .एसएसएस वशी/िवधी/५३९५/२०१७, िद.२०/०१/२०१७, रोजीचे प ाने िवनं ती क न यांना
वक लप िदलेले आहे, तुत के स म ये यांना admission stage कामी ावयाची वक ल फ ,
.१,१०,०००/-, चे खचास, मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेवनू अदा करता येईल.
तरी, एस.एल.पी.नं.३५८४६/२०१६, म ये, ी साईबाबा सं थान िव वसत यव था, िशड , या वतीने,
मा. सव च यायालयात, कामकाज पहाणेकामी अॅड., ी संजय खड, यां ना admission stage कामी
ावयाची वक ल फ , .१,१०,०००/- चे खचास, मा यता िमळणेबाबतचे िनणयाथ सादर.
िनणय .६७
यावर सिव तर चचा होऊन, एस.एल.पी.नं.३५८४६/२०१६, म ये ी साईबाबा सं थान
िव वसत यव था, िशड या वतीने मा.सव च यायालयात कामकाज पहाणेकामी अॅड. ी सं जय
खड, यां ना admission stage कामी .१,१०,०००/- मा वक ल फ अदा करणेस मा यता दे यात
आली.
तसेच मा.सव च यायालयाम ये सं थान या लं बीत करणां सं दभात ते थे सं थानचे वतीने
काम पहाणारे ॲङ ी.सं जय खड यां चेशी सिमती सद य मा.ॲङमोहन जयकर यां नी चचा क न
स :ि थती जाणू न यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६८
जनिहत याचीका . २५/२०१२, मधील, चौकशी अिधकारी, ॲङ ी पी.एस. परां जपे, यां चे चौकशीचे
कामकाजाचे उवरीत बील अदा करणे.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . –१) सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे, िद.५/५/२०१५, रोजीचे सभेपु ढे
सादर कर यात आला होता, यावर, िनणय .१४४, अ वये, तावावर सिव तर चचा होऊन, “जनिहत
याचीका .२५/२०१२, मधील चौकशीचे कामकाजाकामी चौकशी अिधकारी, अॅड., ी परां जपे, यां ना, यांनी
मागणी के या माणे तीन तारखां ची र कम .९०,०००/- मा फ स या अदा कर यात यावी, तसेच, चौकशी
अिधकारी, यां ना येक तारखेस िकती फ ावी, याबाबत िवधी ा कडू न मागदशन घे यात येवनू फ िन चीत
कर यात यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली अस याचा िनणय झालेला आहे.
२) मा. यव थापन सिमतीचे, िद.२८/११/२०१५, रोजीचे सभेपढु े िवषय नं.२८ सादर कर यात आला
होता, यावर, िनणय .५४६, अ वये “सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , अॅड., ी परां जपे, रटायड
ि सीपल िडि ट ज ज, यां ची चौकशी अिधकारी हणून नेमणुक करतेवेळेस िकती फ ठरलेली होती, तसेच,
यांनी काय काम के लेले आहे, चौकशी पूण झालेली आहे काय व या माणे, मा.उ च यायालयाम ये अहवाल
सादर के लेला आहे काय, यासह सदरह ताव फे रसादर करणेत यावा“. असा िनणय झालेला आहे.
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेत जनिहत याचीका . २५/२०१२
मधील चौकशी अिधकारी ी पी.एस. परां जपे, साहेब यां चे चौकशीचे कामकाजाचे बीला सं दभात अॅड होकेट
आर.एन.धोड, यां चे मागदशन ा त न झा याने उवरीत बील अदा करणेबाबतचा िवषय फे रसादर कर यात आला
होता, यावर, िनणय .१२४, अ वये सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चौकशी अिधकारी, अॅड., ी
परां जपे, यां नी चौकशीचा अहवाल, मा. उ च नयायालयाम ये सादर के यानं तर यांना अदा करणे या फ बाबत
िनणय घे यात यावा, तोपयत सदरह ताव तहकू ब ठे वणेत यावा, असे ठरले आहे.
४) मा.ि सद य सिमतीचे, िद.१४/६/२०१६, रोजीचे सभेत िवषय सादर कर यात आला होता, यावर
िनणय .३३७, अ वये, सिव तर चचा होवून , जनिहत याचीका .२५/२०१२, मधील, चौकशी अिधकारी,
अॅड., ी. परां जपे, यां नी अहवाल सादर के लेला आहे, सदरचा िवषय, मा.उ च यायालयासमोर लं बीत आहे व
मा.उ च यायालयाचे याबाबत कोणतेही िनदश नाहीत, ते हा, हा अहवाल, मा. उ च यायालयाने वीकारला
िकं वा कसे याबाबत सं बं धीत सं थानचे विकलाचा प ट अहवाल मागिवणेत यावा, असे ठरले.
ा तवीक- मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद, यां चे कोटात ी संजय भा. काळे , यां नी
महारा शासन व इतर यां चे िव द दाखल के ले या जनिहत यािचका .२५/२०१२, म ये, मा.उ च
यायालयाने, िद.१०/१२/२०१४, रोजी िदले या आदेशा नुसार चौकशी अिधकारी, अॅड., ी पी.एस. परां जपे,
रटायड ि सीपल िडि ट ज ज, यां ची नेमणुक कर यात आली होती.
ी ॲड. परां जपे, चौकशी अिधकारी, यां नी, िद.२४/१/२०१५, पासून चौकशीचे कामकाजास सु वात
के ली, व यांनी सादर के ले या चौकशी कामकाजाचे बीलाचा तपशील खालील माणे आहे.
अ.नं. चौकशीकामी हजर िदनां क बील / िदनां क
र कम पये
पीएसपी /१४-१५/५५, िद. १०/०३/२०१५
१)
िद. २४/०१/२०१५
२५,०००/पीएसपी /१४-१५/५७, िद. १०/०३/२०१५
२)
िद. १४/०२/२०१५
२५,०००/पीएसपी /१४-१५/६०, िद. १०/०३/२०१५
३)
िद. ०८/०३/२०१५
२५,०००/पीएसपी /१४-१५/६२, िद. १०/०३/२०१५
४)
इतर खच बील
१५,०००/पीएसपी /१५-१६/००१, िद.०१/०६/२०१५ २५,०००/५)
१२/०४/२०१५
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६)
७)
८)
९)
१०)
११)
१२)

१३/०५/२०१५
१४/०५/२०१५
१४/०६/२०१५
इतर खच बील
१२/०७/२०१५
०२/०८/२०१५
इतर खच बील

२५,०००/२५,०००/२५,०००/२०,०००/२५,०००/२५,०००/१०,०००/२,७०,०००/चौकशी अिधकारी, अॅड., ी परां जपे, यां नी एकु ण . २,७०,०००/- ची मागणी के या माणे यांना
र कम .९०,०००/-, मा. यव थापन सिमतीची, िद.५/५/२०१५, रोजी काया तर मं जरू ी घेवनू अदा के ले आहे ,
तसेच िद. १५/०६/२०१५, रोजीचे बीलानुसार यां नी . १,२०,०००/- ची मागणी के ली होती, यानु सार यांना
िद.३०/७/२०१५, रोजीचे मं जरु िटपणीने, अॅड., ीपरां जपे यां ना िन मी र कम .६०,०००/-अदा करणेत आलेली
आहे, उवरीत र कम .६०,०००/-, अदा करणेबाक आहे, आतापयत अॅड., ी.परां जपे, यां ना र कम
.९०,०००/- + ६०,०००/- = .१,५०,०००/- (अ री एक लाख प नास हजार मा ) र कम अदा के लेली
आहे. सदरची र कम अदा के यानं तर अॅड., ी परां जपे, यां नी िद.१/४/२०१६, रोजी आणखी दोन बीले सादर
क न . ६०,०००/- ची मागणी के लेली आहे.
मागणी– चौकशी अिधकारी, अॅड., ी परां जपे, यां नी पुव मागणी के ले या र कमे पैक र कम
.६०,०००/- बाक आहे, तसेच िद.१/४/२०१६, रोजी िदले या बीलां ची र कम .६०,०००/- असे एकु ण
.१,२०,०००/- र कमे पैक इतर खचाचे .५,०००/- (िद.१३/५/२०१५ व िद. १४/५/२०१५, रोजी, िशड , येथे
मु काम के याने) कपात क न .१,१५,०००/- चौकशी अिधकारी, अॅड., ी परां जपे, यां ना अदा करावयाचे
आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार अनु मान- मा. ि सद य सिमतीचे, िद.१६/२/२०१६, रोजीचे
सभेतील िनणय .१२४, माणे व िद.१८/२/२०१६, रोजी चौकशी अिधकारी, अॅड., ी परां जपे, यां नी
मा.कोटात रपोट सादर के ला अस याने, चौकशी अिधकारी, अॅड., ी परां जपे, यां नी मागणी के लेली र कम
.१,१५,०००/- अदा करणेचे िनणयाथ, मा.ि सद य सिमतीचे, िद.१४/६/२०१६, रोजीचे सभेत िवषय सादर
कर यात आला होता, यावरील िनणय .३३७, अ वये, जा. .एसएसएस वशी-िवधी/२९०८/१६,
िद.८/९/२०१६, रोजीचे प ाने ी पी.एस. परां जपे, चौकशी अिधकारी यां ना कळिवला होता, तसेच
जा. .एसएसएस वशी-िवधी/२९१०/१६, िद.८/९/२०१६, रोजीचे प ाने, अॅड. ी आर.एन.धोड, यां चा अहवाल
मागिवला होता, त्यां चा अहवाल न आ याने, िद.८/११/२०१६, रोजी यांचेशी सम के लेली चचा के ली असता
यांनी असे सां गीतले क , मी, कोण याही करचे लेखी अहवाल / मागदशन करणार नाही, जनिहत याचीका
.२५/२०१२, िह, मा.उ च यायालयाने िड पोज के ले आहे, याम ये, अजदाराने फ त चौकशी होणेबाबत,
मा.कोटास िवनं ती के ली होती, यानुसार, चौकशी झालेली असून , याचा अहवाल, अॅड., ी परां जपे, चौकशी
अिधकारी, यां नी, मा. उ च यायालयात सादर के ला आहे, सदरचा अहवाल, मा.उ च यायालयाने ि वकारणे / न
ि वकारणे हा श्नच उ वत नाही, असे त डी सां गीतले आहे, लेखी अहवाल िदलेला नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत –अॅड., ी परां जपे, चौकशी अिधकारी, यां नी, िद. २३/०१/२०१७
रोजी खालील माणे प पाठिवले आहे.
“ You are aware that the Hon’ble Bombay High Court, Aurangabad Bench
appointed me to inquire into the accusation leveled against the Trustees of Sai Baba
Sansthan Shirdi, as made in one PIL bearing No. 25 of 2012. You are also aware that the
said inquiry was completed and the inquiry report is already submitted before the Hon’ble
Division Bench.
As the said Inquiry was not under the Commission of Inquiry Act but within the
discretion of the Hon’ble High Court, after submission of such report, there is no need to
maintain secrecy about the said report. That is precisely the reson why I have already
made available the copy of the said report to Sai Baba Sansthan, Shirdi.
On that background I have already submitted a letter requesting you to make
payment of the remaining expenses etc. to me that is still outstanding.
I have received one letter dated 22.08.2016 from your office in which the note put
up before the Trustees is annexed. It seems that inadvertently it has been submitted in the
said note that such report is yet to be submitted. Please take note that such report has
already been submitted and the copy of it is already provided to your office.
पीएसपी /१५-१६/००२, िद.०४/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००३, िद.०४/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००४, िद.१५/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००५, िद.१५/०६/२०१५
पीएसपी /१५-१६/००७, िद.१५/०३/२०१६
पीएसपी /१५-१६/००८, िद.१५/०३/२०१६
पीएसपी /१५-१६/००९, िद.१५/०३/२०१६
एकु ण र कम पये
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On that background there is no reason not to make the remaining payment to me.
May I therefore request you to kindly release the balance payment at your earliest.
Thanking you in advance.”
मा. उ च यायालयात, इतर करणात तारीख हजर करणेकामी . िविध अिधकारी, वेळोवेळी गेले
असता, या या वेळी, अॅड., ी परां जपे, चौकशी अिधकारी, यां या भेटी झा या, या या वेळी, यांनी फ
बाबत िवचारणा के लेली आहे, अॅड., ी परां जपे, चौकशी अिधकारी, यां ना, मा. ि सद य सिमतीचा िनणय
सां ग यात आला, अॅड., ी परां जपे, चौकशी अिधकारी, यां नी, यांनी के ले या चौकशी कामकाजाची उवरीत फ
र कम .१,१५,०००/-, न िमळा याने नाराजी य त के ली आहे, तसेच, उवरीत फ िमळणेसाठी, मा. उ च
यायालयापु ढे अज सादर करणे, हे यांना पटत नस याचेही यांनी बोलून दाखवले आहे .
तरी, उपरो त सव बाब चा िवचार करता, अॅड., ी परां जपे, चौकशी अिधकारी, यां ना अदा करावयाची
फ र कम .१,१५,०००/-, अदा करणेबाबतचे िनणयाथ सादर.
िनणय .६८
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत बाब चा िवचार करता, जनिहत याचीका . २५/२०१२, मधील,
चौकशी अिधकारी ॲङ ी.पी.एस. परां जपे यां चे चौकशी कामकाजाचे उवरीत बील .१,१५,०००/मा अदा करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६९
ॲड होके ट, ी.सं जय आर.चौक दार यां चे जनिहत यािचका .११३/ २०१५ ी.सं भाजी चौघु ले
िव द ी साईबाबा सं थान व इतर ची वक ल फ आदा करणे.
तावमा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद, यां चे कोटात, जनिहत याचीका . ११३/२०१५ ी संभाजी
चौगुले यां नी, ी साईबाबा सं थान, िव व त यव था, िशड चे िव द दाखल के ली होती. तुत जनिहत
याचीका म ये, सं थानचे वतीने कामकाज पहाणेकामी, अॅड होके ट, ी संजय आर. चौक दार यां ना, जा. .
एसएसएस वशी-िवधी/६३४५/२०१६, िद.१८/०२/२०१६ चे प ाने वक लप दे यात आले होते.
सदरची जनिहत याचीका, सं थानला सी.सी.टी. ही. कॅ मेरा खरे दी करणेचे संदभात, के लेली िनिवदा
या र करणेकामी मा. ि सद य समतीचे िद. २२/०६/२०१५ चे सभेतील िनणय . १६० र होणेबाबत
दाखल झाली होती. रट िपटीशन नं. ७९३८/२०१५ म ये सं थानचे वतीने सी.सी.टी. ही. स ह लीअ स िस टीम
बसिवणेकामी व क सलटं ट नेमणूक करणेकामी काही टु ी राही या आहेत, शासनाने सी.सी.टी. ही.
स ह लीअ स, बसिवणेकामी जे िनयम घालून िदले आहेत , या माणे कायवाही झालेली नाही, शासनाचे िद.
०१/०७/२०१४ रोजीचे, जी.आर. माणे कं सलटं ट नेमणूक झालेली नाही, टडर डॉ युमट म ये िकती कॅ मेरा
बसवायचे आहेत व कोण या िठकाणी बसवायचे आहेत, याचे नेटवक याबाबत नमुद नाही, अशा आशयाचे मु े
नमुद क न, सं थानचे शपथप दाखल के ले होते, सदर शपथप ाचे आधारे मा. कोटाने सदरची जनिहत याचीका
िद. २०/०६/२०१६ रोजी िनकाली काढली आहे.
अॅड होके ट, ी संजय आर. चौक दार, यां नी िद. ०२/०८/२०१६ रोजीचे बीलाने, तुत रट िपटीशन
चे संदभात, खलील माणे वक ल फ ची, मागणी के ली आहे.
शपथप तयार क न दाखल करणे
. ५०००/हेअ रं ग कामी वक ल फ , इतर खच उदा. टायप ग,
कोटा फ , टेनो चाजस इ.
. १५,०००/---------------------------एकु ण . २०,०००/मा. ि सद य सिमतीचे, िद. २६/०२/२०१३ रोजीचे सभेतील, िनणय . २५७ माणे, अॅड होके ट, ी
संजय आर. चौक दार, यां ना अॅड होके ट, ी धोड, यां चे माणे, मानधन देणबे ाबत िनणय झालेला आहे.
अॅड होके ट, ी धोड यां ना, िस हील अजा करीता . १०,०००/-, रट िपटीशन करीता . १५,०००/- व
पी.आय.एल. करीता . २०,०००/- विकल फ अदा के लेली आहे.
जनिहत याचीका . ११३/२०१५ म ये, अॅड होके ट, चौक दार यां नी सं थानचे वतीने कामकाज
पािहले आहे, वेळोवेळी सदर जनिहत याचीके म ये, स ला व मत िदलेले आहे, करीता अॅड होके ट, संजय आर.
चौक दार, यां ना सदर जनिहत याचीका म ये, हेअ रं ग कामी वक ल फ , इतर खच उदाटायप ग ., कोटा फ , टेनो
चाजस इ. कामासाठी र कम . २०,०००/- वक ल फ , देता येईल असे मत आहे.
तरी अॅड होके ट, ी संजय आर. चौक दार, यां ना जनिहत याचीका . ११३/२०१५ म ये हेअ रं ग
कामी वक ल फ , इतर खच उदा. टायप ग, कोटा फ , टेनो चाजस इ. कामासाठी र कम . २०,०००/- वक ल
फ अदा करणेचे िनणयाथ सादर.
िनणय .६९
यावर सिव तर चचा होऊन, ॲड होके ट ी.सं जय आर.चौक दार यां चे जनिहत यािचका .११३/
२०१५ ी.सं भाजी चौघु ले िव द ी साईबाबा सं थान व इतर ची तावात नमु द के ले माणे
.२०,०००/- मा वक ल फ अदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.७०

रे .मु.नं.३२/ २०१४ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड िव द मे.गढीया सोलर िस टीम,
वलसाड करणी वृ प ात जाहीर सम स िस द करणेकामी आले या खचाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील कलम १७. (१) 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 पहाणे, मंिदराम ये
ढी व थेनसु ार धािमक िव धी पूजा अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
(२) (च) िव व त यव थेशी संबं िधत असे कोणतेही दावे, खटले व इतर कायदेशीर कायवाही,
यायालयात िकं वा यायािधकरणापुढे िकं वा इतर ािधकरणापुढे दाखल करील व या संबं धात बचाव करील.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव मां क. – निवन ताव.
ा तवीक- सं थानचे सादालयातील वयं पाकाचे कामासाठी सोलर, ि टम जनरे शन िस टीम िडझाईन,
मॅ युफॅ चर, स पाय, इ टॉलेशन अॅ ड किमशिनंग याकामसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद. २४/०५/२००८
रोजीचे सभेतील िनणयानुसार मे . गढीया सोलर एनज िस टी स ा.िल. वलसाड, यां ना र कम . १,३३,००,०००/व इतर टॅ स ध न तुत सोलर िस टीमचे काम दे यात आले होते, मे. गढीया सोलर एनज िस टी स ा.िल. यां नी
टडर व करारातील अटी शत चा भं ग के ला व बॉयलर अॅ टनुसार क पाची करावयाची तपासणी, तसेच क पाचा
मटन स व परफॉरम स सु धारणे तसेच, सतु त कं पनीने िनधारीत के ले या मतेनसु ार क प कायाि वत न
राही यामु ळ,े सं थानची झालेली नुकसान भरपाई वसु ल करणे करीता, मे. गढीया सोलर एनज िस टी स ा.िल.
वलसाड, यां ना सं थान पॅनलवरील अॅड होके ट एस.डी.कु लकण , यां चे माफत िद. ७/२/२०१२, रोजी नोटीस
पाठिवली, यानंतर मे . िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन, कोपरगाव यां चे कोटात, रे .मु.नं. ३२/२०१४ दाखल
के लेला आहे.
मागणी- मे. कोटाने, िद. २३/०९/२०१५, रोजी, मे. गढीया सोलर एनज िस टी स ा.िल. वलसाड,
यां ना मे.कोटामाफत सम स पाठिवले होते, याबाबत सम स रपोटवर, मे. गढीया सोलर एनज िस टी स ा.िल.
कं पनी, या प यावर नाही, असा बेलीफचा रपोट आला होता, यामुळे अॅड होके ट एस.डी.कु लकण यां नी मे.
गढीया सोलर एनज िस टी स ा.िल. यां चा अचुक प ता नस याने, मा. कोटात तुत करणी मे. गढीया सोलर
एनज िस टी स यां ना मुं बई येथील दै. महारा टाई स व गुजरात येथील दै . संदेश वलसाड नवसारी आवृ ती येथे
जाहीर नोटीस िस द करणेची परवानगी िमळणेकामी अज दाखल के ला होता, सदरचा अज मा. कोटाने मं जरू
के ला, यानु सार अॅड होके ट एस.डी.कु लकण यां नी िद. ०६/०८/२०१६ रोजीचे प ाने अं दाजे खचाची मािहती
िदली होती, यानुसार यां ना िद. १३/०८/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी ने . २५,०००/- व िद. १९/०९/२०१६
रोजीचे मं जरू िटपणीने . १५,०००/- असे एकु ण . ४०,०००/- अॅड हां स हणून अदा के लेले आहे .
अॅड. एस.डी.कु लकण यां नी वैभव अॅड हटायज ग एज सी, कोपरगांव यां चे माफत दै. महारा टाई स
मुं बई आवृ ती िद. २४/११/२०१६ व दै. संदेश वलसाड नवसारी गुजरात आवृ ती िद. १४/१२/२०१६ रोजी
जािहर सम स िस द के ले आहे, याबाबतचे वैभव अॅड हटायज ग एज सी, कोपरगां व यां चे बील नं. १५६ िद.
१९/१२/२०१६ . ४०,०२४/- इकडील कायालयास पाठिवले आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान– अिधिनयमातील कलम १७ (२) (च) नुसार िव व त
यव थेशी संबं िधत दा या म ये कायदेशीर कायवाही, व बचाव कर याची तरतुद अस याने या अनु शं गाने
वृ प ात जािहर सम स िस द करणेकामी सदरचा खच के लेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– अॅड. एस.डी.कु लकण यां नी वैभव अॅड हटायज ग एज सी, कोपरगां व यां चे
माफत दै. महारा टाई स मुं बई आवृ ती िद. २४/११/२०१६ व दै. संदश
े वलसाड नवसारी गुजरात आवृ ती िद.
१४/१२/२०१६ रोजी जािहर सम स िस द के ले आहे, याकामी . ४०,०२४/- खच आलेला आहे, सदरचा
खच . २५,०००/- पे ा जा त अस याने यास मा. यव थापन सिमती या मा यतेची आव यकता अस याने,
सदरचे खचास काया तर मं जरू ी देता येईल.
तरी रे .मु.नं. ३२/२०१४ चे सं दभातील जाहीर नोटीस दै. महारा टाई स मुं बई आवृ ती व दै. संदेश
वलसाड नवसारी गुजरात आवृ तीत िस द करणेकामी आलेला खच .४०,०२४/- ला काया तर मं जरू ी
िमळणेचे िनणयाथ सादर.
िनणय .७०
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
तसेच सं थानमधील कायदेिवषयक बाब वर िनणय घेणेसाठी उपरो िनणय .४४ अ वये
या े ातील त सिमती सद य ॲङमोहन जयकर यां चे अ य ते खाली मा. ी.चं शेखर कदम,
मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे , मा. ी.िबपीनदादा को हे व मा. ी.सिचन तां बे या सद यां ची िवधी
उपसिमती गठीत करणेत आले ली आहे. यापु ढे कायदेिवषयक बाब चे सव ताव या उपसिमती समोर
सादर करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.७१
ताव-

वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा वािषक िवमा नु तनीकरण करणेकामी रा ीयकृ त िवमा
कं प यां कडू न दरप क मागिवणे.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः-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 शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अशा सव गो टी करील असे नमुद आहे .
तािवक:- सं थानचे ८८ वाहनां चा िद.०१/०४/२०१६ ते िद.३१/०३/२०१७ या कालावधीतील
िवमा ई-िनिवदा या राबवून िन नतम दरधारक यु नायटे ड इंिडया इ युर स कं . िल., शाखा- िशड यां चेकडू न
उतरिव यात आलेला असुन या कामी एकु ण र कम .१६,५८,११२/- (अ री र कम .सोळा लाख अ ाव न
हजार एकशे बारा मा ) खच आलेला आहे. तसेच उव रत १९ नवीन वाहनां चा िवमा वेगवेगळया तारखेचा
अस याने िवमा मुदत संपलेनं तर संबं धीत वाहनां चा िवमा िविहत प दतीने दरप के मागवुन िद.३१/०३/२०१७
अखेर घे यात आलेला असुन याकामी र कम .८६,८२५/- मा खच आलेला आहे. अशा कारे
िद.३१/०३/२०१७ अखेर १०५ वाहनां चा िवमा नुतनीकरण करणे कामी एकु ण र कम .१७,४४,९३७/- (अ री
र कम .सतरा लाख च वेचाळीस हजार नऊशे सदवतीस) मा खच झालेला आहे.
स या वाहन िवभागाकडील खालील तपिशला माणे िविवध वाहनां चे िवमा नुतनीकरण करणे
आव यक आहे.
अ.नं. वाहन कार
सं या
०१
कायालयीन वाहने
१३
०२
णवाहीका वाहने
१३
०३
सव बसेस
२४
०४
आप कालीन वाहने
०३
०५
मालवाहतुक वाहने
३१
०६
दुचाक वाहने
०८
०७
बॅटरी कार वाहने
०४
०८
मोबाईल टॉयलेट
१०
एकु ण वाहने
१०६

िवभागाचा प अिभ ायः- िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर एक वष कालावधी
करीता वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा िवमा उतरिव याचा असलेने रा ीयकृ त िवमा कं प याकडू नच बं द
िलफा याम ये िनिवदा मागिवणे आव यक आहे. कारण ई-िनिवदा ि या राबिव यास यास सव रा ीयकृ त
िवमा कं प या ितसाद देत नसलेने सं थानला िवमा पॉिलसीचे पधा मक दर ा त होत नाही. तसेच िवमा
कं प याम ये पधा ही होत नाही. हा अनुभव सं था न या वाहनां चा मागील वष हणजे िद.०१ ए ील, २०१६ ते
िद.३१ माच, २०१७ या कालावधीतील िवमा नुतनीकरण करतेवेळी आलेला आहे . सं थान फ त सव रा ीयकृ त
िवमा कं प याकडु नच दरप क मागिवत असलेने ई-िनिवदेचे आव यकता नाही.
उपरो त १०६ वाहनां चे िवमा नुतनीकरण करणे कामी अं दाजे र कम .२०,००,०००/- (अ री र कम
. वीस लाख) मा खच अपे ीत आहे. वाहन िवभागाचे सन-२०१६-१७ या आिथक वषाचे अं दाजप ाकाम ये
िवमा खचा करीता र कम .२२,००,०००/- मा खचाची तरतुद असुन सदरचा खच मोटारकार िवमा खच या
अं दाजप कातुन करता येईल.
मागणी:- वाहन िवभागातील िविवध कारचे १०६ वाहनां चा सन-२०१७-१८ करीता िवमा
नुतनीकरण करणे कामी सव रा ीयकृ त कं प याकडू नच बं द िलफाफयातुन दरप के मागिवणेस व या कामी येणाया अं दाजे .२०,००,०००/- (अ री र कम .वीस लाख) पयतचे खचास मा यतेचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेस मा यता असावी.
िनणय .७१
तािवत कामाची तातडी पहाता, दर यानचे कालावधीम ये वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा
वािषक िवमा नु तनीकरण करणेकामी रा ीयकृ त िवमा कं प यां कडू न शासक य मा यते ने दरप के
मागिवणेत आलेली आहेत, यामु ळे सदरह िवषय र करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७२
सं थानचे ३ कु लबस व २ वासी बसचा िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीतील
आर.टी.ओ. टॅ स भरणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड 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 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 , अशी तरतुद आहे .
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

186

तािवकः- वाहन िवभागाकडील कु लबस . एमएच-१७-टी-८५०१, टी-८५०२ व टी-८५०३ या
३ बसेसचा वापर ी साईबाबा इंि लश मेडीयम कु लमधील िव ा याना शाळे त ने-आण करणे कामी तसेच
वासी बस .एमएच-१७-टी-८५०४ व टी-८५०५ या २ वासी बसेसचा वापर साईआ म व भ तिनवास थान
येथे िनवास करणा-या साईभ तांना मं दीर प रसर व सादालय येथे घेवनु जाणे व घेवनु येणे कामी होत आहे. या
बसचा ादेिशक प रवहन कायालयाचे िनयमानुसार, टॅ स दरवष उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपुर येथे
भर यात येतो.
सदर पाच बसेस या टॅ सची मुदत िद.३१.०३.२०१७ रोजी संपु टा त येत असलेने उप ादेिशक प रवहन
कायालय, ीरामपुर यां चेकडू न पुढील कालावधी करीता भरावयाचे टॅ स बाबत मािहती घेतली असता, यांनी
पुढील एक वषाचा हणजे िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ अखेर या कालावधी करीता AT फॉमवर
खालील तपिशला माणे र कम भरणेचे कळिवले आहे.
अ.नं. बस मां क
वाहन कार आसन मता
र कम ( .)
०१ एमएच-१७-टी-८५०१
कु लबस
५२+१+१ िसटर ५,२००.००
०२ एमएच-१७-टी-८५०२
कु लबस
५२+१+१ िसटर ५,२००.००
०३ एमएच-१७-टी-८५०३
कु लबस
५२+१+१ िसटर ५,२००.००
०४ एमएच-१७-टी-८५०४
वासी बस
५४+१+१ िसटर ५४,०००.००
०५ एमएच-१७-टी-८५०५
वासी बस
५४+१+१ िसटर ५४,०००.००
एकु ण र कम ( .) १,२३,६००.००
िवभागाचा प ट अिभ ायः- उपरो त तपिशला माणे पाच बसेस वाहनां चा वािषक टॅ स
उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपुर येथे भरणे कामी .१,२३,६००/- (अ री र कम . एक लाख तेवीस
हजार सहाशे मा ) खच येणार आहे. सदर खच मोटारकार कर व भाडे या अं दाजप कातुन करता येईल.
मागणीः- तरी सं थान या ३ कु लबस व २ वासीबस अशा एकु ण ५ बसेसचा िद.०१.०४.२०१७ ते
िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीचा वािषक टॅ सची र कम उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपुर येथे
भरणेस व या कामी येणा-या एकु ण र कम .१,२३,६००/- (अ री र कम . एक लाख तेवीस हजार सहाशे
मा ) खचास मा यता असावी ही िवनं ती.
िनणय .७२
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानकडील
तािवत ५ वाहनांची िद.०१.०४.२०१७ ते
िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीतील वािषक टॅ सची र कम उप ादेिशक प रवहन कायालय,
ीरामपु र यां चेकडे भरणेस व याकामी येणा या र कम .१,२३,६००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७३
मिहं ा ॲ ड मिहं ा कं पनी तफ सं थानला देणगी आले या मिहं ा TUV300 या वाहनाकरीता
आर.टी.ओ. कायालयात टॅ स व पास गकरीता आले या खचास काय र मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड 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
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 , अशी तरतुद आहे .
ा तािवकः- िद.१०/०९/२०१६ रोजी मिहं ा अॅ ड मिहं ा कं पनी यां नी सं थानला एक मिहं ा
TUV300 हे कायालयीन वाहन देणगी िदलेले आहे. सदर वाहनाचा वापर सं थानचे िविवध िवभागाचे
कायालयीन कामाकरीता करणेत येईल. या वाहनाचे आर.टी.ओ. कायालयात रिज ेशन व पास ग करणे कामी
आव यक कागदप े मिहं ा अॅ ड मिहं ा कं पनीकडू न िद.२६/१२/२०१६ रोजी ाप्त झालेली होती. सदर
वाहनाचे रिज ेशन, टॅ स, पास ग फ ची र कम आर.टी.ओ. कायालयात रोखीने भरणे कामी िद.२७/१०/२०१६
रोजीचे िटपणी अ वये, ी अमृत गं गाधर जगताप, स.अिभयं ता, वाहन िवभाग यां चे नां वे र कम .७५,०००/(अ री र कम .पं याह तर हजार मा चा) अ ीम घे यात आला होता. याकामी झाले या खचाची तपिशलवार
माहीती खालील माणे आहे.
अ.नं. तपिशल
पावती नं. िदनां क
र कम ( .)
01
RTO Tax (O.T.T.) 6158091 05.01.2017 72,658.00
02
Cess
6158144 06.01.2017 1,453.00
03
रिज ेशन फ
9646091 03.01.2017 250.00
एकु ण र कम ( .)
74,361.00
िवभागाचा प ट अिभ ायः- उपरो त माणे मिहं ा TUV300 या वाहनाची रिज ेशन फ व
टॅ सची एकु ण र कम .७४,३६१/- आर.टी.ओ. कायालय, ीरामपुर येथे घेतले या अ ीम र कमेतनु रोखीने
भरलेली असुन िश लक र कम .६३९/- लेखाशाखा पावती नं.८१६ िद.०७.०१.२०१७ ने जमा के लेली आहे.
सदर खच मोटारकार कर व भाडे खच या अं दाजप कातुन करता येईल.
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सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- सदर बाब आिथक असुन महारा शासनाचे ादेिशक प रवहन कायालयाचे
िनयमानुसार फ भरणे आव यक आहे.
मागणीः- तरी मिहं ा अॅ ड मिहं ा कं पनी कडु न सं थानला देणगी आलेले मिहं ा TUV300 वाहनाचे
आर.टी.ओ. कामाकरीता झाले या एकु ण .७४,३६१/- (अ री . चौ-याह तर हजार ितनशे एकस ट मा ) चे
खचास काय तर मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७३
यावर सिव तर चचा होऊन, मिहं ा ॲ ड मिहं ा कं पनी तफ सं थानला देणगी आले या मिहं ा
TUV300 या वाहनाकरीता आर.टी.ओ. कायालयात टॅ स व पास गकरीता आले या .७४,३६१/मा चे खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७४
सं थान कायम कमचा यां ना गणवेश देणे.
तावमा. यव थापन सिमतीचे व उ च यायालयाचे मा यतेने सं थानचे थायी पदावरील वग-१,२,३,४ चे अिधकारी
व कमचारी यां ना सन २०१३-२०१४ म ये सफारी गणवेश सं थानमाफत पुरिव यात आलेला आहे. याकामी
पदावरील येक दोन सफारी गणवेश दे यात आले होते. सन २०१६ म ये यांस दोन वष पूण होत आहेत. स या
सवच कमचा-यां चे गणवेश नेहमी वापरामुळे खराब झाले आहे . सन २०१३-१४ या सालात िशवले या सं थान
कमचा-यां चे गणवेशासाठी साधारणपणे .२६,९३,२१४/- व गणवेश िशलाईसाठी .८,७२,२८४/-असा दो ही
िमळू न एकू ण .३५,६५,४९८/- (प तीस लाख पास ठ हजार चारशे अठ् या नव) मा इतका खच आलेला आहे.
सं थान कमचा-यां ना यावष गणवेश ावे लागतील. पगारप कानुसार कमचारी सं या एकू ण २१०९
अशी आहे. तसेच मा.कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, मु य लेखािधकारी व संर ण अिधकारी
यां ची नावे पगारप कात नाहीत. सदर या गणवेशाम ये णालय आया, वॉडबॉय, इं.िम. कु ल, क.िव.मं िदर व
औ. .सं था-िश क ,िशि का यां चे गणवेश हे वेगळे असतात. मं िदरातील –चोपदार, पुजारी, सहा.पुजारी यां ना
दरवष दसरा उ सवाला निवन गणवेश िदला जातो. यामुळे यां चा समावेश ा गणवेशात के लेला नाही. तसेच
ी साईबाबा हॉ पीटल , िशड (सुपर पे शािलटी हॉ पीटल) व ीसाईनाथ हॉ पीटल िशड मधील डॉ टर, मे न,
नस, फामािस ट , टेि निशय स, मॅनेजस इ.चे. गणवेश हे सं बं धीत िवभाग ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
सादर क न मा यता घेऊन वतं पणे कायवाही करीत असतात.
ने ही यु (NEAVY BLUE) रं गाचे आव यक असणारे कापड देणगीदार साईभ त ी. साई द त /
बसवाराज पा / बाल सु ामनी, मुं बई या साई भ तांनी िसयाराम कपं नीचे शटसाठी ( काय यु कलर) ७२५
मीटर कापड व पॅ ट साठी (डाक यु कलर) ४५० मीटर कापड देणगी व पात देणगी पावती नं ४०२६४
िद.२४/०२/२०१६ ने सं थानला िदलेले आहे.सदरचे कापड संर ण िवभागाचे ता यात आहे. सदर या कापडातून
वाहन िवभागातील २९ वाहनचालकां ना ५८ गणेवश िशव यात आलेले आहेत.
मा. उपसिमतीचे िद.१६.०९.२०१६ चे सभेत मा यता िमळा यानुसार देणगी व पात िमळाले या
संर ण िवभागाकडील शटचे कापड ५७० मीटर व पॅ टचे कापड ३७६ मीटर िश लक असले या कापडातून १)
फायर अॅ ड से टी (१४ कमचारी) २) मॅकेिनकल िवभाग -एसी मेकॅिनकल, टनर,िफटर, वे डर, (१५ कमचारी)
३) विन ेपण व टेिलफोन िवभागातील – तारतं ,दुर वनी चालक (९ कमचारी) ४) बगीचा िवभाग – माळी (१
कमचारी) ५) िव तु िवभाग – तारतं ी (५१ कमचारी) ६) सी.सी.टी ही ऑ ेटर (१ कमचारी) ७) बां धकाम
िवभाग – गवं डी, सुतार (४ कमचारी) ८) पाणीपुरवठा – लंबर,तारतं ी, िफ टर ऑपरे टर (१९ कमचारी) ९)
मािहती तं ान- तां ीक सहा यक हाडवेअर/सॉ टवेअर (३ कमचारी) १०) झेरॉ स ऑपरे टर (२ कमचारी) ११)
वाहन िवभाग मोटार मॅकेिनक (३ कमचारी) अशा एकू ण १२२ कमचा-यां चे कपडे िशव याची कायवाही
आर.के .कले शन, नािशक यां चेकडू न मािगल युनतम दराने चालू कर यात आली आहे.
सं थानचे थायी पदावरील कमचा-यां ना गणवेश िशवणेबाबत तपिशल खालील माणे...
वग ४ ी कमचारी यां चा िवभागवार तपशील खालील माणे..
अ.नं. िवभाग
अ)

ी साईबाबा क या
मं िदर
बगीचा िवभाग
आरो य िवभाग
मं िदर िवभाग
ी साई सादालय
कॅ टीन िवभाग
ी साईबाबा इं लीश
िमडीयम

ी कमचारी सं या

लाऊजपीस

परकर

०१

सहावार
साडी
०२

०२

११
१३
०१
६१
०३
०४

१४
२२
०२
८८
०४
०८
१४०

येक दोन माणे
एकू ण

२

नऊवार
साडी
०

लाऊज
पीस
०

१४
२२
०२
८८
०४
०८

१४
२२
०२
८८
०४
०८

८
४
००
३४
०२
००

८
४
००
३४
०२
००

१४०

१४०

४८

४८
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ब)

क)

९४

ी कमचारी एकू ण
सं या
ी साईनाथ णालय
ी
साईबाबा
हॉ पीटल
सं र ण पहारेकरी

३५
०३

६०
०४

६०
०४

६०
०४

१०
०२

१०
०२

पां ढरीसाडी
िनळे काठ

१०

२०

२०

२०

००

००

खाक साडी
काळे काठ

८४

८४

८४

१२

१२

येक दोन माणे
एकू ण
४८

एकू ण ी
कमचारी ब+क
माणे

"अ", "ब" व "क" िमळू ण एकू ण १४२ (वग४ ) ी कमचा-यां साठी उपरो त माणे ६ वार २२४
साड् या व २२४ परकर, नऊवार ६० साड् या व २२४+६० =२८४ एकू ण लाउजपीसची आव यकता आहे.
ी कमचारी (िलपीक- टं कलेखक) वग -३ यां ची िवभागवार तपशील खालील माणे
अ.नं. िवभाग
ी कमचारी सं या सहावार साडी लाऊजपीस परकर
कार
ड)
१) साईबाबा क या
०१
२
२
२
नमु या माणे
िव ा मं िदर
जी पसं त
होईल तशी
२) ी साईनाथ णालय
०२
४
४
४
साडी
३) ी साईबाबा हॉ पीटल
०२
४
४
४
४) मालम ता िवभाग
०१
२
२
२
५) कॅ टीन िवभाग
०२
४
४
४
येक दोन माणे
१६
१६
१६
ी
कमचारी
०८
(िलपीक- टं कलेखक)
एकू ण ०८ (िलपीक-टं कलेखक) ी कमचा-यां साठी उपरो त माणे ६ वार १६ साड् या, परकर,
लाउजपीसची आव यकता आहे.
वग ४ पु ष कमचारी सं या
अ.नं. तपिशल
कमचारी सं या
कापडाचा कार
ई)
१) मदतनीस
७४३
नमु या माणे पसंत होईल तसे कापड
२) सफाई कमचारी
१३५
नमु या माणे पसंत होईल तसे कापड
३) पहारे करी/मदतनीस
१२६
खाक कापड
४) वॉडबाय/मदतनीस
७२
पां ढरे कपडे
एकू ण
१०७६

वग १,२,३ पु ष कमचारी सं या
अ.नं. तपिशल
ऊ)

१) शासक य अिधकारी

कमचारी
सं या
०४

०१) उपकायकारी अिभयं ता (िव तु )
०२) िव तु पयवे क
०३) उपकायकारी अिभयं ता (बां धकाम)
०४) मॅकेिनक सहा यक अिभयं ता
०५) किन ठ अिभयं ता
०६) सहा यक अिभयं ता (वाहन िवभाग)
०७) जनसंपक अिधकारी
०८) कृ षी अिधकारी
०९) .अधी क
१०) .लेखािधकारी
११) साईलीला सहा यक संपादक
१२) व र ठ िलपीक

०१
०५
०१
०१
०४
०१
०१
०१
३३
०१
०१
०९
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१३) िलपीक टं कलेखक

१८५

१४) सुर ा िनर क
एकू ण कमचारी सं या

०२
२५०

नमु या माणे पसंत
होईल तसे कापड
खाक कापड

सं थानचे थायी पदावरील १) "अ", "ब" "क" माणे एकू ण १४२ (वग-४ ) ी कमचारी
२) "ड" माणे ०८ (िलपीक-टं कलेखक) ी कमचारी
एकू ण ी कमचारी – १५०
१) "ई" माणे १०७६ वग ४ पु ष कमचारी सं या
२) "ऊ" माणे २५० वग १,२,३ अिधकारी व कमचारी सं या
१) १३२६ पु ष कमचारी यां ना २ शट िशवावयाचे अस यास शटसाठी ५ मीटर माणे ६,६३० मीटर
शटचे कापड व २ पॅ ट िशवायचे अस यास २.४० मीटर माणे ३१८२.४० मीटर कापड खरे दी करावे लागेल.
२) १५० ी कमचारी यां ना येक २ साड् या माणे ३०० साड् या २४० परकर ३०० लाऊज
पीसची आव यकता आहे.
साडी, परकर गणवेशाचे िदलेले दर.
अ.नं.

कपड् याचा कार

०१
०२
०३
०४

सहावार साडी
नऊवार साडी
परकर
१३२६ कमचायासाठी शटासाठी
कापड
१३२६ कमचायासाठी पॅ टसाठी
कापड
िशलाई

०५

०६

सं या

मािगल
दर

आर.के
कले शन,
नािशक
ती दर

िनतीन
गारमटस,
येवला
ती दर

४४०/४९०/९८/-

६००.००
८००.००
२००.००
३००.००
ती मीटर

३१८२.४० मीटर
२६५२

२४०
६०
२४०
६६३०
मीटर

-

सरासरी
दर

सरासरी दराने
होणारी र कम

४५०.००
६००.००
१२०.००
१४०.००

राज
लॉथ
टोअस,
राहरी
ती दर
४५०.००
५१०.००
९८.००
४५०.००

६००/८००/२००/४५०/-

१४,४,०००.००
४८,०००.००
४८,०००.००
२९,८३,५००.००

४१५.००
ती मीटर

३६३.००

१२०.००

४१५/-

१३,२०,६९६.००

४५०.००

४५०.००

४४०.००

४५०/एकू ण .

११,९३,४००.००
५७,३७,५९६.००

आर.के
कले शन,
नािशक
ती दर
८००/ती मीटर

िनतीन
गारमटस,
येवला
ती दर
८०७.००
ती मीटर

राज लॉथ सरासरी दर सरासरी दराने
टोअस,
होणारी र कम
राहरी
ती दर
७९,१८,६०६.८०
५२५.००
८०७/ती मीटर
ती मीटर

५५०.००
ती गणवेश

५४०.००
ती
गणवेश

५४५.००
ती गणवेश

सफारी कापडाचे अं दाजे दर
अ.
नं.

कपड् याचा कार

सं या

मािगल
ती मीटर
दर

०१ १३२६ कमचा- ९८१२.
यासाठी सफारी ४०
शट व पॅ टसाठी मीटर
कापड
०२ िशलाई
२६५२

४००/ती मीटर

५३८/ती
गणवेश

५५०.००
ती
गणवेश
एकू ण .

१४,५८,६००.००

९३,७७,२०६.८०

शुट ग व शट ंगचे चे कापड /सफारी कापड अनेक कारात अस याने व कापडां ची वॉिलटी
(दजानुसार) दर ठरवले जात असतात यामुळे ज हा दरप क व नमु ने मागिव यात येतील, यावेळी य ात
कापडाची वॉिलटी ल ात येईल. वरील दर हे दुकानदारां नी अं दाजे िदलेले आहेत. (मािगल वेळेस कमचायां ना सफारी कपडे दे यात आले होते .)
सन २०१३-१४ या सालात सं थान कमचा-यां चे गणवेशासाठी साधारणपणे .२६,९३,२१४/- व
गणवेश िशलाईसाठी .८,७२,२८४/-मा इतका खच झाला असून दो ही िमळू न एकू ण .३५,६५,४९८/(प तीस लाख पास ठ हजार चारशे अठ् या नव) मा इतका खच आलेला आहे.
क) सहावार साडी, नऊवार साडी व परकर खरे दी करणेकामी .२,४०,०००.००
ख) पु ष कमचा-यां साठी सु ट ग-शट ंगसाठी िशलाईसह खच .५४,९७,५९६.००
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िकं वा
ग) पु ष कमचा-यां साठी सफारी कापड िशलाईसह खच
.९३,७७,२०६.८०
तरी उपरो त माणे "क", "ख्" "ग" बाबत यो य िनणय होणेस िवनं ती.
खचास मा यता िमळा यानं तर गणवेश खरे दीची या खरे दी िवभागामाफत करता येईल.
िनणय .७४
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थानमधील कायम कमचा यां ना गणवेश
देणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह गणवेशाचा कार, कापड व रं ग िनि त करणेसाठी थािनक उपसिमती
सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७५
गु थान िनं बवृ ापासु निट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणे.
तावी साईबाबां चे समाधी मं िदराचे जवळ ी गु थान मं िदरालगतच पुरातन िनं बवृ आहे. सदर िनं बवृ बाबां या
काळापासुन अस याने याची महती सवदुर पसरलेली आहे . ी साई स चच र ात या वृ ाचे मह व सां िगतलेले
अस याने व वृ ाची पाने गोड अस याने या वृ ास धािमक ीने मह व ा झालेले आहे.
आवक नं.18645 िद.20/12/2016 रोजी या प ा वये, साईभ डॉ.भारती (Director Growmore
Biotech Ltd.) यां नी गु थान िनं बवृ ापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी कळिवलेले आहे. डॉ.
भारती हे िट युक चर शा असुन यां ना 35 वषापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार कर याचा अनुभव
आहे. तसेच यां ची बगलोर येथे िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबतची योगशाळा असुन अ ाप पयत
यां नी एकु ण 85 िविवध झाडां पासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार के लेली आहे.
स या गु थान िनं बवृ ापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत के . एफ. बायो लॅ ट, पुणे
यां ना गु थान िनं बवृ ाची कोवळी पाने, फां ा पुरिव यात आले या असुन यां चेमाफत सदर िनं बवृ ाची
िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत कायवाही चालु आहे .
ीमती ील मी, फॉरे ट ऑिफसर- अहमदनगर ा िशड येथे आ या असता यां नी गु थान
िनं बवृ ापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत मा. िव त ी भाऊसाहेब वाकचौरे व ी सिचन तां बे
यां याम ये हेिलपॅडवर चचा झाली. यावेळी यां नी डॉ. भारती यां ना िट युक चरबाबत 35 वषाच अनुभव
अस याने यां चेकडु न गु थान िनं बवृ ापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार करता येईल असे सुचिवले.
यासाठी गु थान िनं बवृ ाची 10 इंच लां बी या व पे सील आकारा या जाडी या कोव या फां ां ची
आव यकता असलेबाबत सुचिवलेले आहे.
डॉ.भारती (Director Growmore Biotech Ltd.) यां चे आवक नं. 18645 िद.20/12/2016
रोजी या प ानुसार यां ना मागणी माणे गु थान िनं बवृ ा या 10 इंच लां बी या व पे सील आकारा या
जाडी या कोव या फां ा उपल ध क न देता येईल. तसेच यां चेकडु न गु थान िनं बवृ ापासुन िट युक चर
प दतीने रोपे तयार क न घेता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७५
यावर सिव तर चचा होऊन, गु थान िनं बवृ ापासु न िट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणेसाठी
डॉ.भारती (Director Growmore Biotech Ltd.) यां ना गु थान िनं बवृ ा या १० इंच लां बी या व
पे सील आकारा या जाडी या कोव या फां ा उपल ध क न दे यात या या, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७६
गु थान िनं बवृ ापासु न िट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी करारनामा करणेस व येणा या
खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबां चे समाधी मं िदराचे जवळ ी गु थान मं िदरालगतच पुरातन िनं बवृ आहे. सदर िनं बवृ बाबां या
काळापासुन अस याने याची महती सवदुर पसरलेली आहे . ी साई स चच र ात या वृ ाचे मह व सां िगतलेले
अस याने व वृ ाची पाने गोड अस याने या वृ ास धािमक ीने मह व ा झालेले आहे .
मा.अ य , ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड यां नी गु थान िनं बवृ ापासुन िट युक चर
प दतीने रोपे तयार करणेकामी डॉ.सुधीर शे ी, (Labland Biotech) हैसरु यां ना िनं बवृ ाची कोवळी पाने,
फां ा देऊन यां चेकडु न िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी िनदश िदलेले आहेत.
स या गु थान िनं बवृ ापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत के . एफ. बायो लॅ ट, पुणे
यां ना गु थान िनं बवृ ाची कोवळी पाने, फां ा पुरिव यात आले या असुन यां चेमाफत सदर िनं बवृ ाची
िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत कायवाही चालु आहे . के .एफ.बायो लॅ ट, पुणे यां ना याम ये चां ग या
कारचे यश आलेले आहे.
मागणी- गु थान िनं बवृ ा या एका फां दीची पाने गोड अस याने यापासुन िट युक चर प दतीने रोपे
तयार क न साईभ ां ना वाटप करता येईल. िद.11/02/2017 रोजी डॉ. सुधीर शे ी, (Labland Biotech) हैसरु
यां नी गु थान िनं बवृ ाची पाहणी के ली असता यां ना िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी सदर
िनं बवृ ाची कोवळी पाने, फां ा पुरिव यात आले या आहेत. तरी डॉ.सुधीर शे ी यां चेकडु न िट युक चरसाठी
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येणा या खचाबाबत मािहती घेऊन व यां चा करारनामा क न यां चेकडु न िट युक चर प दतीने रोपे तयार क न
घेता येईल. तसेच िट युक चरसाठी आव यकतेनु सार यां ना 3 ते 4 वेळेस झाडाची पाने देता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/- डॉ.सुधीर शे ी यां ना िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी गु थान
िनं बवृ ाची कोवळी पाने, फां ा पुरिव यात आले या आहेत. तरी डॉ.सुधीर शे ी यां चेकडु न गु थान
िनं बवृ ापासुन िट युक चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी येणार खच व करारनामा तयार क न यां चेकडु न
िट युक चर प दतीने रोपे तयार क न घेता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७६
यावर सिव तर चचा होऊन, गु थान िनं बवृ ापासुन िट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी
डॉ.सु धीर शे ी यां चेबरोबर करारनामा करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७७
Devotee E-Solution Pvt.Ltd., Mumbai (i bhakti) यांचेकडू न चादर, उदी साद व आरती या
सु िवधा ऑनलाईन उपल ध क न देणेबाबत या ा झाले या तावाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम २१ (१) 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
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील
िनणय .४१६.
ा तािवक:- उपरो त संदभ य प ा ारे Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti)
यां नी िशड ला येऊ न शकणा-या साईभ तांसाठी यांचेमाफत चादर, उदी साद व आरती या सुिवधा ऑनलाईन
उपल ध क न देणबे ाबत िवनं ती के लेली आहे. प ाम ये नमुद के लेला ताव पुढील माणे आहे .
Servicesa. Online ShriSai Baba Chaddar & UdiPrasad : Similar To a Devotee buying
Chaddar Outside the temple and offering at the Samadhi for blessings, we
facilitate the same process online.
b. Aarti- Devotees especially NRIs can watch the daily four Aartis from the mandir
on the ibhakti app.
Online Shri Sai Baba Chaddar :

Devotee can select date for the chaddar offering on ibhakti website and app.

A SMS will be sent to the devotee informing them of the time and day when their
chaddar will be offered at the temple to enable to see a live video of the offering.

On the specific day and time (e.g. Every Thursday 1 pm), our company person
will offer all the chaddars at the Shree Sai Samadhi. This offering video is
recorded and send via SMS/email to the devotees. In the video the names of the
devotees that have booked the chaddar for that day are flashed across the screen
and at the same time they can offer their prayers without being physically present
at the temple.

This blessed Chaddar, Udi Prasad, Prasad-sugar pieces and a small Sai Baba Idol
is then couriered by us to the devotees across the world.

The Video clip of the offering is available for devotee to view on their
phone/ibhakti app/website for up to a week from the time of offering so they can
see and pray as per their convenience.
Aarti :

The clips of the four daily Aartis will be given to the ibhakti executive
immediately after each Aarti.

These clips will be sent to only the devotees that have booked the Aarti viewing
for that day on the ibhakti app.

The Aartis can be seen by the devotee for 24 hours and then automatically deleted.

The Aarti video is coded in such a way that it cannot be downloaded or shared by
the devotee.
Permissions from Temple :

To provide a fixed time daily ( 15 mins duration) for offering of all the devotees
chaddars at the holy Samadhi.
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To record the chaddar offering in the temple cameras and provide us with the
video clip or allow our person to record the video with a small hand held camera.

To record the four dally Aartis and provide ibhakti executive with the video clips
immediately after the Aarti is performed.

To allow space for a computer and DVR in the temple precinct and permission to
install a new Wi-Fi connection.

To provide Authenticity certificate with stamp & signature of Head poojari/CEO a
copy of which is to be sent to the devotees along with the Chaddar & Udi Prasad
for authenticity of the Prasad delivered by the Company under this Agreement.

To allow ibhakti executive access to the Gabhara/poojari and temple premises by
issuing a pass for entry.

Exclusive 5 years contract.
उपरो त तावानुसार Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) हे यांचे वेबसाईट
व मोबाईल अॅ लीके शनवर साईभ तांसाठी साईबाबां ना व अपण कर याची सुिवधा उपल ध क न देणार
आहेत. सदर सुिवधेचा लाभ घेतले या साईभ तांना यांचेमाफत व अपण करावयाची तारीख व वार
एसएमएस ारे कळिवली जाणार आहे. जेणक
े न साईभ त यावेळेचा लाई ह ि हडीओ पाह शकतील. याकरीता
यांनी आठवड् यातील एक िदवस ठरािवक वेळेची मागणी के लेली आहे. सदरवेळी यांचे ितिनधी वत:
साईबाबां चे मं िदरात समाधीवर व अपण करणार आहेत, व याची शु ट ग घेऊन ते संबं धीत साईभ तांना
एसएमएस व ई-मेल ारे पाठिवणार आहेत. सदरची ि हडीओ ि लप यांचे वेबसाईट व मोबाईल अॅपवर एका
आठवड् यासाठी उपल ध असणार आहे. त ं तर अपण करणेत आलेले व , उदी साद व बाबां ची मुत
यांचेमाफत संबं धीत साईभ तांना कु रीअर ारे पाठिव यात येईल, असे तावात नमुद के लेले आहे . सदर
सुिवधेकरीता ते साईभ तां कडू न एकू ण र कम पये ४००/- मा आकारणार आहेत. याचा तपिशल तावाम ये
पुढील माणे दे यात आलेला आहे.
01.
Cost Breakup: Chaddar & Udi Prasad
Sr.No. Description
Amount
01
Cost of Chaddar & packing
150
02
Donation to Temple (20 %)
80
03
Operational Cost (Payment Gateway/ Warehouse/ Streaming/
110
Marketing/ SMS Gateway)
04
Administration Cost (Manpower & Internet Charges)
20
05
ibhakti Service Charge 10%
40
Total Charges
400

Courier charges as per actual depending on location paid additionally by
devotees

Taxes and custom charges if any extra at actuals
तसेच सदर तावाम ये साईबाबा मं िदरात होणा-या चारही आर यांचे रे कॉड ंगची सं था नकडू न यांनी
मागणी के लेली आहे. सदरचे रे कॉड ंग यां चेकडे मागणी के ले या साईभ तांना ते उपल ध क न देणार आहेत.
सदर सुिवधेपोटी ते साईभ तां कडू न एकू ण र कम पये १००/- मा आकार घेणार आहेत. याचा तपिशल
तावाम ये पुढील माणे दे यात आलेला आहे.
02.
Cost Breakup Aarti
Sr.No. Description
Amount
01
Service Tax 15%
15
02
Donation to Temple (20%)
20
03
Operational Cost (Payment Gateway/ Warehouse/ Streaming/ 45
Marketing/ SMS Gateway)
04
Administration Cost (Manpower & Internet Charges)
10
05
ibhakti Service Charge 10%
10
Total Charges 100


उपरो त तावाम ये Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यां नी सं थान कडू न
पुढील बाब ची मागणी के लेली आहे .
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01.
येक िदवशी साईबाबां ना व अपण करणेसाठी यांचेकरीता १५ िमनीटां चा वेळ राखीव ठे वावा.
02. सदर यांचे सं थानचे कॅ मे-यातील रे कॉड ंग ि लप यां ना देणे, अथवा यांचे ितिनध ना शुट ग
घे याची परवानगी देण.े
03. सव आर यांचे रे कॉड ंग आरती झालेनं तर यांना वरीत देण.े
04. मं िदर परीसराम ये सदर कायवाहीसाठी आव यक असलेले तां ि क सािह य उदा.संगणक इ. काया वीत
करणेकामी जागा उपल ध क न देणे व वाय-फाय सुिवधा सु करणेकामी परवानगी देणे .
05. मं िदर व संर ण िवभाग यां ना Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यांचे
ितिनध ना ठरवून िदले या वेळी मं िदरात वेश देणबे ाबत सुचना देणेत या यात.
06. साईभ तांना दे याकरीता मं िदरातील पुजारी अथवा कायकारी अिधकारी सो. यां नी मािणत के लेले
माणप देणते यावे.
07. Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यांचे ितिनध ना मं िदरात वेशासाठी
संसथानमाफत ओळखप दे यात यावे.
08. सदर सुिवधेचा कालावधी हा ५ वषाचा रािहल.
उपरो त तावा माणेच यापुव ही सदर कं पनीने देऊ के लेला चा साद ऑनलाईन िव बाबतचा
ताव त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेला होता.
सदर तावावर सिव तर चचा होऊन, िनणय . ४१६ अ वये, पुढील माणे िनदश देणते आले होते ." ी
साईबाबां चा साद सं थानमाफत साईभ तांना पुरिवणेत येत आहे व तो सं था नकडू न पुरिवला गेला पािहजे
याम ये म य थीची आव यकता नाही. म य थीला याकामी परवानगी िद यास 3rd Party Interest िनमाण
होऊन मा.उ च यायालया या आदेशाचा अवमान होऊ शकतो. तसेच म य थीकडू न िद या गेले या
सादापासून साईभ तांना िवषबाधेसारखा अपाय होण्याची श यताही नाकारता येत नाही.या सव बाबीचा िवचार
करता उपरो त ताव अमा य करणेत यावा."
Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यां नी तािवत के ले या सुिवधा, यांना
सु करणेस परवानगी ावयाची झा यास, पुढील बाब बाबत िवचार हावा,असे न मत आहे.
01.
साईबाबा सं थानमाफत याअगोदरच साईबाबां ना अपण करावया या व ाबाबतची काय णाली
काया वीत असलेमळु े Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यांनी देऊ के ले या
सुिवधेबाबत साईभ तां ची ि धा मनि थती होऊ शकते.
02.
Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यां चे मागणीनुसार समाधी मं िदरात दररोज
१५ िमनीटे राखीव वेळ यांना िद यास गद चे वेळी साईभ तांची गैरसोय होईल व अशा कारे च इतर
साईभ त साईबाबां ना वह ते व अपण कर याचा आ ह धर याची श यता नाकारता येत नाही.
03.
सुिवधेअं तगत साईभ तां या नावे घे यात येणा-या व तू (चादर) यांचे दजबाबत तावाम ये काहीही
उ लेख नाही. सबब हल या तीची चादर खरे दी क न साईभ तांना पाठिव यास सं थानला नाहक
साईभ तां या रोषास सामोरे जावे लागेल, असे वाटते.
04.
सं थानमाफत िडश िट ही व िट ही चॅनेल यावर लाई ह दशन व आरती यां ची सुिवधा Royalty Basis
वर उपल ध क न दे यात आलेली आहे. सबब Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i
bhakti) यां ना लाई ह दशन अथवा आरतीचे ेपण यांचे वेबसाईट व मोबाईल अॅपवर करणेस
परवानगी िद यास या े ातील इतरही सं था याबाबत मागणी कर याची श यता नाकारता येत नाही.
05.
उपरो त सुिवधेपोटी भ तां कडू न आकार यात येणा-या र कमेपैक २० % र कम सं थानला
देणगीपोटी िमळणार आहे, असे नमुद के लेले आहे . परं तू उव रत ८० % र कमेबाबत यांनी िदलेला
तपिशल व य ात होणारा खच याबाबत कोणताही खु लासा नाही.
06.
Eros International, New Delhiयां नीही मोबाईल अॅप बाबत मागणी के लेली आहे.
07.
Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti)यां ना याबाबत परवानगी िद यास या
े ातील इतरही सं था (उदा.Eros International, New Delhi) याबाबत मागणी कर याची
श यता नाकारता येत नाही.
08.
ी साईभ तांना अ या कारे सुिवधा उपल ध क न दयावयाची झा यास यास िनयमा माणे िस दी
देवनू िनकोप पधा हो यासाठी ताव मागवावे लागतील.
मागणी:- ा तािवके त नमुद के ले माणे Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti)
यां चा ताव.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti)
यां नी िशड ला येऊ न शकणा-या साईभ तांसाठी यांचेमाफत चादर, उदी साद व आरती या सुिवधा ऑनलाईन
उपल ध क न देणबे ाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
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िनणय .७७

यावर सिव तर चचा होऊन, Devotee E-Solution Pvt. Ltd., Mumbai (i bhakti) यां ना चचसाठी
सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७८
मे.उगले पे ट कं ोल, नािशक यां चे इकडील िवभागातील औषध फवारणी कामा या िबलाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- १७ (१) 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, मंिदराम ये
ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे.
मा. यव थापन मं डळाचा ठरावः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय .७८६ व िनणय .८६२
तावनाः- साईभ तांना िकटकां चा ास होऊ नये हणून मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०२/२०१४
रोजी झाले या सभेतील िनणय .१६५ िनणयानुसार मे .जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पु णे यां ना जा.नं.एसएसएस/
वशी-साईआ म भ तिनवास/११८९/२०१४ िद.०९/०६/२०१४ अ वये कायादेश दे यात आला.
मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पुणे हे करत असले या असमाधानकारक कामामुळे िकटकां चा ादुभाव
मोठ् या माणात वाढला असून , वारं वार फे र औषध फवारणी क नही िकटकां चा बं दोब त न झा याने तसेच
याबाबत अनेक साईभ तां या त ारी येत अस याने, वेळोवेळी पयवे क व पदािधकारी यां नी के ले या सम
पाहाणी तथा सूचनेनु सार मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .७८६ नुसार मे .जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पु णे
यां चे काम बं द क न साईधमशाळा िवभागाकडील िन नतम दरधारक मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चे
कडू न पे ट कं ोलचे कामे क न घेणेस मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .८६२ नुसार कायो तर मा यता
घेऊन कायादेश दे यात आला.
िद.११/१२/२०१६ रोजी देश-िवदेशातील साई मं िदराचे ितिनध चे चचास साईआ म भ तिनवास
येथे आयोिजत के ले होते. इकडील खो यांम ये असणा-या िकटकां चे ादुभावावर िद.१६/११/२०१६ रोजी
मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे क ेम ये चचा झाली याम ये..
१. साईआ म भ तिनवास इमारतीमधील ८० % खो यांम ये िकटकां चा मोठ् या माणात ादुभाव
असलेबाबत,
२.
चिलत पे ट कं ोल ठे केदार मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पुणे यां चे असमाधानकारक कामाबाबत,
३. मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पुणे यां चे काम तुत बं द करणे व िन नतम ठे केदार यां ना काम देणबे ाबत,
४. साई धमशाळा िवभागाकडील िन नतम ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल, ठाणे यां नी साईबाबा
भ तिनवास थान (५०० म) िवभागातील खो यांमधील काम सु के याने तसेच यांना उव रत
िनवास थानां या िठकाणी पे ट कं ोल क न देणे असलेबाबत,
५. वेळ कमी अस याने व काम करणे अग याचे अस याने तातडीने साईधमशाळा िवभागाकडील िन नतम
दरधारक ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस. ा.िल,ठाणे यां चे मं जरू दराने व आहे याच अटी/शत
कायम ठे ऊन काम क न यावे िकं वा कसे याबाबत चचा झाली.
सदर चचम ये कामाची तातडी, कमी असलेली वेळ, येणारे मा यवर, सं थानचे नाव लौक क यां चा
िवचार करता. उपल ध पे ट कं ोल ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस. ा.िल,ठाणे यां चेकडू न यांचे
साईधमशाळा िवभागाकडील कायादेश िद.१८/०४/२०१६ रोजीचे मं जरू दराने व आहे याच अटी/शत कायम
ठे ऊन भावी िकटकनाशक औषध फवारणी क न यावी व येणा-या ितिनध ना िकटकां चा ास होणार नाही
याची द ता/ खबरदारी घेणेबाबत िनदश दे यात आले.
यानुसार मे . टिलग पे ट कं ोल सि हसेस. ा.िल,ठाणे यां नी साईआ म भ तिनवास िवभाग येथे
िकटकनाशक औषध फवारणी .०.६३ पैसे ित चौ.फु ट या मं जरू दराने आहे याच अटी/शत स अनुस न काम
क न दे याचे मा य के ले व काम ि वकारलेबाबत संमती प सादर के लेनं तर िद.११/१२/२०१६ रोजी साईआ म
भ तिनवास येतील सव खो या देश िवदेशातील साई मं िदर ितिनध / मा यवरां ना िकटकां चा ादुभाव होऊ नये,
यासाठी तावीत िटपणीमधील ०१ ते ०५ बाब चा िवचार करता खास बाब हणून साईधमशाळे कडील िन नतम
ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चेकडू न यांचे मं जरू दर . ०.६३ /- ित चौ.फु ट या िन नतम दराने
आहे याच अटी/शत स आिधन ठे वु न काम क न घेणे कामी जा.नं एसएसएस/वशी-साईआ म
भ तिनवास/४३९३/२०१६ िद.२१/११/२०१६ ने कायादेश पारीत करणेत आला व येणा-या खचास
मा. यव थापन सिमती सभा िद.३०/११/२०१६ िनणय .८६२ नुसार काय र मा यता घे यात आली.
कामाचे व प व यासाठी येणा-या खचाचे तपशीलवार िववरण खालील माणे.
१२ इमारतीमधील खो या, टॉयलेट, बाथ म व टोअर म यां चे इमारती पे ट कं ोल करणे इमारतीिनहाय िवशेष बाब हणू न
एकू ण े फळ ३,४९,७३५ चौ.फु ट एका इमारतीचे े फळ सं या एक फवारणी (सव समावेशक करासह) .०.६३
पैसे माणे करणे

एका इमारतीसाठी I.W.C.
एका इमारतीसाठी E.W.C.

२८,९०८.७२ चौ.फु ट
२९,२७९.९२ चौ.फु ट
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R-Block मधील टॉयलेट

२३२.३२ चौ.फु ट

०१

२४.३९
एकू ण=
पु णािकं त र कम

३६,७२२.२०
३६,७२२

िवभागाची मागणीः- इकडील खो यांम ये िकटकां चा मोठया माणावर ादुभाव वाढलेला
अस याने मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चे कडू न खास बाब हणून िद.२२/११/२०१६ पासून य
कामास सु वात करणेत आली आहे . िद.२९/११/२०१६ अखेर १० इत या इमारतीम ये िकटकनाशक औषध
फवारणी करणेत आली. परं तू य के लेली पाहणी व साईभ तांनी के ले या त ारी व न सुमारे ६० %
खो याम ये िकटकां चा ादुभाव आढळू न आ याने, फे र फवारणी क नही याचा १०० % प रणाम िदसून
आलेला नाही. सदर बाब िद.११/१२/२०१६ रोजीचे चचा स ाचे टीने गं भीर होती. हणून उपरो त नमुद १२
िनवासी इमारतीचे व R लॉकचे एकू ण े फळ ३,४९,७३५ चौ.फु टापैक ०६ इमारत ची (एकू ण े फळ
१,७४,८६७.५० चौ.फु ट) ची पु हा फवारणी दुस-या उपल ध पे ट कं ोल ठे केदाराकडू न क न घेत यास,
चचास ासाठी येणा-या ितिनध ना िकटकां चा ास होणार नाही यासाठी..
पयाय तथा तातडीची आवश ता हणून नािशक येथील मे.उगले पे ट कं ोल चे ितिनधी ी.िवशाल
उगले यां ना िद.१६/११/२०१६ रोजी सम पाचारण क न कामाबाबत संपू ण मािहती दे यात आली तसेच
अटी/शत बाबत अवगत के ले आहे. यांनी आपणास आव यक िकटकनाशक औषध फवारणी ित चौ.फु ट
.०.६३ पैसे मा या मं जरू दराने आहे याच अटी/शत स अनुस न काम क न दे याचे मा य के ले व तसे संमती
प ई-मेल दारे िद.१६/११/२०१६ रोजी सादर के ले आहे. याम ये यांनी “साईबाबां ची सेवा कर याची सं धी
ावी अशी िवनं ती के ली आहे.”
यानुसार िद.११/१२/२०१६ रोजी साईआ म भ तिनवास येथे देश िवदेशातील साई मं िदर ितिनध
चचास आयोिजत के ले होते यासाठी येणा-या मा यवरां ना िकटकां चा ादुभाव होऊ नये, यासाठी खास बाब
हणून साईधमशाळे कडील िन नतम ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चेकडू न यांचे मं जरू दर .
०.६३/- ित चौ.फु ट या िन नतम दराने आहे याच अटी/शत स आिधन ठे वनु काम क न घेणते आले. परं तू
औषध फवारणी क न देखील ढेकूण व झुरळां चा ादुभाव कमी होत नस याने, िद.२९/११/२०१६ रोजीचा ०६
इमारतीम ये औषध फवारणी करणेकामी शासक य मा यता घेऊन जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म
भ तिनवास/ ४६३४/२०१६ ने कायादेश दे यात आला होता. यासाठी येणारा खच खाली माणे कळिवला होता.
१) ०६ इमारत साठी
०६ इमारतीमधील खो या, टॉयलेट, बाथ म पे ट कं ोल करणे इमारतीिनहाय िवशेष बाब हणून एक
व टोअर म यां चे एकू ण े फळ
फवारणी (सव समावेशक करासह) ती चौरस फु टा माणे
.०.६३ पैसे माणे करणे
१,७४,८६७.५०
१८,३६१/अ री . अठरा हजार तीनशे एकस ठ पये मा
तसेच िद.०३/१२/२०१६ चे शासक य मा यतेने उव रत ०६ इमारत चे पे ट कं ोल करणेकामी
जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/४६३४/२०१६ िद.०२/१२/२०१६ रोजी कायादेश पारीत क न
यांचेकडू न काम क न घे यात आले आहे याचे तपशीलवार िववरण पुढील माणे .
२) उव रत ०६ इमारत साठी
उव रत ०६ इमारतीमधील खो या, टॉयलेट, पे ट कं ोल करणे इमारतीिनहाय िवशेष बाब हणून एक
बाथ म व टोअर म यां चे एकू ण े फळ
फवारणी (सव समावेशक करासह) ती चौरस फु टा माणे
.०.६३ पैसे माणे करणे
१,७४,८६७.५०
१८,३६१/अ री . अठरा हजार तीनशे एकस ठ पये मा
उपरो त माणे ०६+०६ = १२ इमारत साठी एकू ण े फळ ३,४९,७३५ चौ.फु ट फवारणी करणेसाठी
र कम .३६,७२२/- (अ री . छ तीस हजार सातशे बावीस मा ) होते.
मे.उगले पे ट कं ोल नािशक यां नी सदर साईआ म भ तिनवास िवभागातील १५३६ खो यांम ये
कळिवले या कामाचे े फळ ३४९७३५ चौ.फु ट साठी ०.६३/- पैसे माणे औषध फवारणी क न िदलेली आहे.
तरी आपले िवनं ती नुसार िद.११/१२/२०१६ रोजी आयोिजत के ले या साईमं िदर िव व त प रषदे या पा वभूमी
ल ात घेऊन रा िदवस काम क न वेळेत व कोण याही त ारी िवना के ले आहे.
तरी आपण िदले या दराम ये माझे य कामासाठी झालेला खचही वसूल होत नाही. यामुळे माझे
मोठे आिथक नुकसान होत आहे . तरी िवनं ती करतो क , हे काम ना नफा व तोटा त वावर के ले असून , य
कामासाठी व औषध फवारणीसाठी के िमकल खच तरी िमळावा अशी िवनं ती िद.११/०१/२०१७ रोजी प ा दारे
के ली आहे. यांनी कळिवले या खचाचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं.
के िमकलचे नाव
नग
ित बॉ स
एकू ण र म
१.
ट ीड बायर
०४ बॉ स ४१,५००/१,६६,०००/{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

196

२.
३.

लोरोगाड गडा
रस पोनसर

२५ िलटर
१८ िलटर

२१०/- ित िल.
५,२५०/१०५०/- ित िल.
१८,९००/एकू ण र कम १,९०,१५०/अ री .एक लाख न वद हजार एकशे प नास मा .
छानणीनु सार अनु मानः- महारा शासनाने संमत के लेला अिधिनयम २००४ तथा मा. यव थापन
सिमतीचा मा य िनणय व िनणयाथ सादर तावानुसार कायवाही करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ायः-िद.११/१२/२०१६ रोजी साईआ म भ तिनवास येथे देश िवदेशातील
साई मं िदर ितिनध चचास आयोिजत के ले होते याठी येणा-या मा यवरां ना िकटकां चा ादुभाव होऊ नये,
यासाठी खास बाब हणून साईधमशाळे कडील िन नतम ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चेकडू न
यांचे मं जरू दर ित चौ.फु ट . ०.६३ /- माणे या िन नतम दराने आहे याच अटी/शत स आिधन ठे वु न काम
क न घेणते आले परं तू ढेकुण व झुरळां चा ादुभाव कमी न िमळा या ने मे.उगले पे ट कं ोल, नािशक यां चेकडू न
सव खो यांम ये औषध फवारणी क न घे यात आली असून यांनी के लेले कामाबाबत साईभ तांची कु ढलीही
त ार नसून काम समाधानकारक के ले आहे . तातडीची गरज हणून इकडील १२ इमारतीचे सव खो यांम ये
मे.उगले पे ट कं ोल, नािशक यां ना कायादेशात नमु द के ले माणे
१)
मं जरू तावानुसार ०६ इमारतीसाठी .१८३६१/- + उव रत ०६ इमारतीसाठी .१८३६१/माणे १२ इमारत साठी एकू ण र कम .३६,७२२/- (अ री . छ तीस हजार सातशे बावीस मा ) र कम
देय आहे.
२)
सदर मे.उगले पे ट कं ोल, नािशक यां नी िद.११/०१/२०१७ रोजीचे प ानुसार र कम
.१,९०,१५०/- (अ री .एक लाख न वद हजार एकशे प नास मा ) मागणी के ली आहे.
सबब, उपरो त १ व २ बाब वर िनणय होणेकामी सदर ताव मा. यव थापन सिमती सभेसमोर
िनणया तव सादर.
िनणय .७८
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे उगले पे ट कं ोल नािशक यां नी साईमं िदर
िव व त प रषदेची पा वभू मी ल ात घेऊन िदवस- रा काम क न वेळेत व कोण याही त ारी िवना
साईआ म भ तिनवास िवभागातील १५३६ खो यांम ये औषध फवारणीचे काम क न िदले ले आहे.
तसेच यानं तर साईभ ां ची कोणतीही त ार आलेली नाही, या बाब चा िवचार करता मे .उगले पे ट
कं ोल, नािशक यानी मागणी के लेली .१,९०,१५०/- मा र कम यां ना अदा करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७९
ी साईबाबा सं थानकडील िन पयोगी भं गार/ सािदल सािह याचे िव कामी ई-िनिवदा मागिवणे.
तावी साईबाबा सं थानचे इतर िवभागाकडील दैनं िदन वापराने जमा होणा-या िन पयोगी सािदल व पा या भं गार
सािह याची सन-२०१६-२०१७ या आिथक वषात ई-िनिवदा प दतीने तसेच वतमान प ात जाहीरात देवनू
उपरो त सं दभ .०१ चे मा यतेने दर मागिव यात आलेले होते. यानुसार ा त झाले या उ चतम दराने जमा
झाले या िन पयोगी भं गार सािह याची िव करणेत आलेली आहे. माहे िडसबर-२०१६ अखेर अशा कार या
भं गार सािह याचे िव तून एकू ण .२१,७५,७१२.००(अ री एकवीस लाख पं याह तर हजार सातशे बारा
.मा ) सं थान फं डात जमा करणेत आलेले आहे.
दरवष चे चिलत प दतीनुसार महारा अिधिनयम २००५ मधील कलम १७(४) व कलम १४(२)
(ग) ला अिधन राहन . .५०,००० चे आतील दैनं दीन वापराने जमा होणारे िन पयोगी सादील व पाचे भं गार
सािह य जसे दुध िपशवी, लॉि टक भं गार, नारळा या शडया, काळे ऑईल, रकामे तेलातूपाचे डबे , रकामे
बारदान गो या वगैरे दर वष चे चलीत प दतीने िव करणेसाठी उपरो त संदभ .१ ने मा.शासनाची मा यता
घेतलेली आहे. तसेच मा. यव थापन सिमती सभा िद.२४.०५.२००८ चे सभेतील िनणय .४७६ नुसार अशा
कार या दैनं िदन वापराने तयार होणा-या िन पयोगी भं गार / डेड टॉक साही याची िव कर याचे अिधकार
सिमतीने मा.कायकारी अिधकारी यां ना दान के लेले आहे.
चालू आिथक वष सन-२०१६-१७ या आिथक वषात नेमनू िदले या यापा-यां ना भं गार सािह य
िव ची मुदत िद.३१.०३.२०१७ रोजी पु ण होत आहे. क रता सन २०१७-१८ या आिथक वषात सं थानचे
दैनं िदन वापराने जमा होणारे भं गार सािह य िव कामी ई-िनिवदा मागिवणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमती सभेपढु े मा यतेसाठी सादर.
मागणीउपरो त माणे तावीत के लेनु सार खालील दाखल तावां स मा यता िमळावी
१) िन पयोगी भं गार/सािदल सािह याचे िव बाबत या अटी व शत चा मसुदा.
२) आयटी िवभागामाफत Online व शासक य संकेत थळावर ई-िनिवदा मागिवणे/अपलोड करणे, तसेच
जनसंपक िवभागामाफत दैिनक वतमानप ात िस दी करावयाचा जाहीरात मसूदा.
३) िन पयोगी भं गार/सािदल व पाचे सािह य तपिशलाचे दरप क.
४) लेखाप र णाचे टीने पु णाक त ( पयाचे पटीत ) दर मागिवणेबाबत.
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५)

सन २०१६-१७ या आिथक वषात नारळा या शडया, लोखं डी क स या व तू जमा होत नसलेने मागील
वष चे भं गार यादीत समावेश न हता. परं तू सािह य मं जरू झालेनं तर सदरील सािह य िव कामी
संबं धीत िवभागां नी कळिवलेने यांचा चालू वष चे (सन-२०१७-१८ चे) यादीत समावेश करणेस
मा यता असावी.
उपरो त अ.नं.०१ ते ०५ ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े मा यतेसाठी सादर.
अिभ ायः- सन-२०१६-१७ या आिथक वषामधील भं गार सािह य िव ची मुदत िद.३१.०३.२०१७
रोजी पुण होत अस याने असे सािह य पुढे साठवू नये , याचे साठवणूक तून साईभ तां चे तसेच सावजिनक
आरो यास धोका पोहचू नये , क रता अशा कारचे िन पयोगी / टाकाऊ भं गार सािह य वेळीच िव /िव हेवाट
करणेसाठी वतमान प ात जाहीरात िस द क न तसेच Online ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता असावी.
िनणय .७९
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, अिभलेख क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८०
बॉ ब शोधक व नाशक पथकाकडे दाखल झालेले ि नफर डॉग व कमचारी यां चेकरीता साई साद
इमारतीमधील म नं.३० व ३१ िवनामु य उपल ध क न देणे.
तावमा.पोलीस महासंचालक, महारा रा य, मुं बई यां चे आदेशा वये साईमं िदर व प रसराचे सुरि ततेसाठी िशड येथे
सन २००९ म ये बॉ ब शोधक व नाशक पथकाची थापना करणेत आलेली आहे. सदरचे पथक सं थानचे
सुरि ततेशी संबधीत अस याने सदर पथक व पथकातील कमचारी, ि नफर डॉग,डॉग हॅडलर व साधन सामु ी
एकाच िठकाणी राहावी व भिव यात कु ठ याही घटनेला तातडीने सामोरे जा यासाठी सवजन एकि त राहावे या
उ ेशाने सदर पथकास मा. यव थापन सिमतीचे िद.१३/०२/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ११४ अ वये
साई साद नं.०१ इमारतीम ये चार खो या मोफत उपलबध क न दे यात आले या आहेत.
आता, सहा. पोलीस िन र क, बॉ ब शोधक व नाशक पथक, िशड यां नी िद.०४/०१/२०१७ रोजीचे
प ाने, आमचे पथकाती कमचारी व ि नफर डॉग यां चेकरीता यापुव साई साद नं.०१ म ये चार खो या मोफत
दे यात आले या आहेत. स या मं िदर सुर े या टीने न याने दुसरा ि नफर डॉ ंग पथकाम ये दाखल झालेला
आहे. यामुळे स या आपण उपल ध क न िदले या खो या आपु-या पडत आहेत. सबब, पथकात न याने
दाखल झालेला ि नफर डॉग व डॉग हॅ डलर यां चेकरीता न याने दोन खो या िमळणेची िवनं ती के लेली होती.
सहा.पोलीस िन र क, बॉ ब शोधक व नाशक पथक यां चे िवनं ती अजानुसार तातडीची बाब हणुन
जा.नं.एसएसएस/ सा शा-आस्था/५४७०/२०१७ िद.२३ जानेवारी, २०१७ रोजीचे आदेशाने साई साद नं.०१,
खोली .३० व ३१ मा. यव थापन सिमतीची काय तर मा यता िमळणेची अटीवर पुढील आदेश होईपयत
िनशु क दराने उपल ध क न दे यात आले या आहेत.
तरी बॉ ब शोधक व नाशक पथकासाठी साई साद नं.०१ म ये खोली .३० व ३१ उपल ध क न
दे याचे के ले या कायवाहीस काय तर मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८०
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८१
ऑल इंडीया रे िडओ यां नी िशड येथे सु के ले या एफएम रे डीओ क ा या कायवाहीस काय र
मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न
देण.े
ा तािवक: ी साईबाबां चे िजवनकाय व िशकवण याचा चार व सार हावा या हेतनु े उपरो
संदभ ं . 01 चे प ा वये सार भारती बोड नवी िद ली यां ना िशरडी येथे आकाशवाणी (एफ एम क ) ित पती
बालाजी मं िदराचे धरतीवर सु कर याची तसेच भिव यात वं त आकाशवाणी क सु कर यासाठी कळिव यात
आले होते.
जनसंपक िवभागाचे उपरो िद. 11/01/2017 रोजीचे मं जरु िटपणी अ वये सदरची कायवाही आयटी
िवभागामाफत क न घे यात मा यता घे यात आलेली आहे. यास अनुस न इकडील िवभागाने आकाशवाणी
अहमदनगर यां चे ितिनध शी य चेचअं ती व ई-मेल दारे यां ना सदरकामी सं थानकडु न अपेि त बां बीबाबत
सिव तर ताव सादर कर याची िवनं ती के ली होती.
उपरो िद. 21/01/2017 रोजीचे ई-मेल दारे आकाशवाणी अहमदनगर यां नी आव यक
कायवाहीबाबत ताव पाठिवलेला होता. तसेच यां नी (एफ एम क ) चे उ ाटन िद. 01/02/2017 रोजी
सकाळी 09.30 वा िनयोिजत के लेले आहे. असेही ई-मेलम ये नमुद के लेले होते . सदर तावाम ये यां नी मागणी
के ले या सुिवधा पुढील माणे .
1. मं िदरापासुन सारण क ापयत अखं डीत ऑडीओ िस नल.
2. िद. 01/02/2017 रोजीचे उ ाटन समारं भासाठी मं िदर प रसरात फु लां नी सजावट असलेले यासपीठ.
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3.

यासपीठावरती कलाकार व आमि ं तासाठी बैठक यव था व 200 पे कां साठी (खु या) बैठक
यव था.
4. कलाकार व साथ-संगत यां चेसाठी िद. 31/01/2017 रोजी एक िदवसासाठी तीन मची यव था.
5.
सारण क ाकरीता नेमले या कमचा यासाठी साईनाथ हॉि पटल येथे एक म उपल ध क न देण.े
6. साईनाथ णालय येथे सारण क ाकरीता नेम यात आले या कमचा यां करीता एक म.
उपरो माणे सुिवधा यां ना संदभ ं . 04 चे प रप का वये िविवध िवभागां कडु न उपल ध क न
दे यात आले या हो या.
सदर या सुिवधेसाठी आव यक असलेले तां ि क उपकरणे, स ि थतीत साईनाथ णालय येथे
असले या दुरदशन ेपण क ा या िठकाणी काया वीत कर यात आलेली आहेत .
िद. 01/02/2017 रोजी सकाळी 9.30 वा. ऑल इं डीया रे डीओ यां चे िशड एफएम क ाचे उ ाटन मा.
ी सुरेश चं पं डा (मु य कायकारी अिधकारी, सार भारती), मा. सुरेश हावरे (अ य , ी साईबाबा सं थान),
एफ शहरीयार (महािनदशक आकाशवाणी), तसेच सं थानचे मा. उप-अ य , िव त व कायकारी अिधकारी,
उपकायकारी अिधकारी यां चे उपि थतीत पार पडले आहे.
सदर आकाशवाणी एफएम क ावरती साईबाबा या मं िदरात होणा या चारही आर या तसेच सकाळी
05 ते 06 व रा ी 09 ते 10.30 वा या दर यान मं िदरात होणारे धाम क काय म सारीत कर यात येणार आहेत.
मागणी: साईबाबा सं थानने संदभ य प ा दारे आकाशवाणी अहमदनगर (ऑल इंडीया रे डीओ) यां ना
के ले या मागणीनु सार िद. 01/02/2017 रोजी यां नी सु के ले या आकाशवाणी िशड एफ.एम. क ा या
कायवाहीस काय तर मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यास
मा यता असावी, िह न िवनं ती.
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.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: साईबाबा सं थानने सं दभ य प ा दारे आकाशवाणी अहमदनगर
(ऑल इं डीया रे डीओ) यां ना के ले या मागणीनुसार िद. 01/02/2017 रोजी यां नी सु के ले या आकाशवाणी
िशड एफ.एम. क ा या कायवाहीस काय तर मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर सिवनय सादर.
िनणय .८१
यावर सिव तर चचा होऊन, ऑल इंडीया रे िडओ यां नी िशड येथे सु के ले या एफएम रे डीओ क ा या
कायवाहीची न द घे यात येऊन, यास काय र मा यता दे यात आली.
तसेच िशड येथे ५ के .ड यु. मते चे एफ.एम. क टु डीओसहीत सु करणेसं दभात यां चेशी
प यवहार करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८२
िशड आकाशवाणी क ातील कत यावरील असले या कमचा यां ना ०२ नॉन ए.सी. खो यां म ये
िवनामु य िनवास यव था करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- १७ (१) 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, मंिदराम ये
ढी व थेनु सार धािमक िवधी पुजा – अचा समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवायचा आहे, ती उिद टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२१ (ग) भ ां ना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ
कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे .
तािवक:- ी साईबाबा सं थान िव त यव थे माफत भ ां ची िनवास यव था व सुिवधा
अनुषं िगक पुरिव यात येते. या अनुषं गाने दारावती भ िनवास इमारत िद.१५/०८/२००९ पासुन साईभ ां या
िनवासासाठी सु कर यात आलेली आहे. ८० ए.सी.व २३६ नॉन ए.सी. अशा एकु ण ३१६ खो या साईभ ां या
िनवासासाठी वापरात आहे.
दारावती भ िनवास िवभागाम ये भ ां ची गद वषभर कायम असते. दारावती िवभागातील खो या
९० % ऑनलाईन बुक ग दारे साईभ ां साठी उपल ध क न िदले या आहे. तसेच १० % खो या जनसंपक
कायालयामाफत ही. आय. पी. तसेच देणगीदार साईभ ां ना दे यात येत असतात. तसेच िश लक असले या
खो या य काऊं टरवर आले या साईभ ां ना दे यात येतात. दारावती भ िनवास इमारतीमधील खो या
१०० % (पुण मतेने) दररोज साईभ ां ना िनवासासाठी दे यात येतात.
िवभागाची मागणी- िशड येथे िद.०१/०२/२०१७ रोजी आकाशवाणी के ां चे एफ एम े पणाचे
उदघाटन झाले. सदर ेपण हे िशड येथनु सकाळी ०४.०० ते रा ी ११.१० पयत कायम व पी चालु राहणार
असुन सदर काय मा म ये या सव ०४ िह आर या व दैनिदन काय म ेपण करणार आहे. सदर
काय मासाठी आकाशवाणी के ां चे दोन िश ट म ये कामकाज चालणार आहे. सदर कमचा-या या
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िनवास थानासाठी दारावती भ तिनवास िवभागाम ये दोन नॉन एसी म िवनामु य िमळणेबाबतची मागणी
आकाशवाणी क यां नी िवनं ती के ली आहे. मा.अ य सो यां चे सुचनेनसु ार िद.०२/०२/२०१७ पासुन दोन नॉन
एसी खो या िवनामु य दे यात आले या आहेत.
सं थान आिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान:- मा यव थापन सिमती या िनणया नु सार कायवाही
करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :०१)
दारावती भ तिनवास िवभागामधील ऑनलाईन बुक ग व पी आर ओ तसेच देणगीदार साईभ तां ना
दे यात येत अस याने खो या पु ण मतेने १०० % भरले या असतात. दारावती भ तिनवास िवभागाम ये
आजतागायत कोण याही कारे कायम व पी िवनामु य खोली दे यात आलेली नाही. िनवास थान
िवभागामाफत ता पुरते व पात साईभ तांना िनवासासाठी सं थान िनयमानु सार दोन/ तीन िदवसां पयतच
िनवास थान उपल ध क न िदला जातो. व िनयमानु सार सेवाआकार आकारण्यात येतो.
०२) आजपयत कोण याही शासिकय कामासाठी शासिकय कमचा-यां ना िवनामु य म िदले गेलेले नाहीत.
तशी तरतूद सं था न या अिधिनयमात नमुद नाही. तसे के यास पु ढे शासिकय कामासाठी िवनामु य मची मागणी
के ली जाऊ शकते याची श यता नाकारता येत नाही.
०३) मागणीदार यां चे मागणीनुसार यांना िनशु क व पात िदघ काळासाठी िनवास थान उपल ध क न
दयावयाचे अस याने सदर िनवास थानाचा सं थान आ थापनेमाफत कायादेश पा रत होऊन, मालम ता
िवभागामाफत सदर दोन िवनामु य नॉन एसी खो यांचा करारनामा क न घेणे आव यक आहे.
०४) मा. यव थापन मं डळाचे िद.२६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िवषय नं.३१, िनणय .२३१ अ वये
देणगीदार साईभ तांची िवनाशु क िनवास यव था के ली जाते. यानुसार दारावती भ तिनवास इमारतीचे
देणगीदार साईभ त सं या २६७७ (दोन हजार सहाशे स ताह तर) असुन ये क देणगीदारास १ (एका) वषाम ये
१० (दहा) िदवस िवनामु य म िदली जाते. देणगीदार साईभ त वषाभरात कायम दारावती भ तिनवास म ये
राह यास येत असतात. यांना ाधा याने खोली देऊन उव रत खो या िनयमानुसां र कांऊटर व न वाटप करता
येतील.
०५)
दारावती भ तिनवास इमारती मधील नॉन एसी मचा सेवा आकार २४ तासासाठी ३ (तीन) यि
करीता ५००/- (पाचशे पये मा ) घेतला जातो व दोन मचा २४ तासां साठी १,०००/- (एक हजार पये मा )
सेवाआकार घेतला जातो. तर एका वषासाठी दोन नॉन एसी मचा सेवाआकार (३६५ िदवसासाठी)
३,६५,०००/- (तीन लाख, पास ट हजार, पये मा ) वािषक खच येईल. िशड आकाशवाणी के ां तील
कत यावर असले या कमचा-यानां दोन नॉन एसी खो या िवनामु य िद.०२/०२/२०१७ पासुन देणेस व येणा-या
खचास काय तर मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८२
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८३
मराठी ी साईस च रत ं थ हा सामु दाियक पारायणाचे वाचनासाठी उपल ध क न देणे.
तावअिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७.पोट कलम २ मधील
" ठ "म ये खालील माणे तरतुद आहे.
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- ी साईस च रत मराठी ं थाचे िशड व िशड चे जवळील गावां म ये दरवष पारायण
करीत असतात. याकामी सं थानकडे २०० ं थ उपल ध आहेत. पारायणथ ंचे मागणीनुसार पारायण करणेसाठी
देत असतो व पारायण झालेनं तर सदर ं थ इकडील िवभागाकडे जमा क न घेतले जातात.
तावः- स या िदवसिदवस पारायणाथ ं वाचकां चे सं येत वाढ होत अस याने, उपल ध ं थां चे
सं ये त वाढ करावी व ती १००० नगापयत असावी असे मा. िव व त ी. सिचन तां बे यां नी दुर वनीव न िनदश
िदलेले आहेत. या माणे ी साईस च रत मराठी ं थ १००० नग हे सं थानकडे कायम व पी ठे वता येतील व
पारायण झालेवर ते परत जमा क न घेता येतील. पारायणाथ ची सं या िवचारात घेता व आव यकतेनसु ार या या
गावां तील ाम थांना मागणीनुसार देता येतील व शता दी वषा िनिम बाबां चा चार- सार होणेस मदत होईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी साईस च रत मराठी ं थ १००० नग काशने िवभागाचे
खाती ठे वणेस व यासाठी येणारे ( ती नग सवलती या दरातील िव िकं मत . १००/- माणे) .
१,००,०००/- (अ री पये. एक लाख मा चे) खचास मा यता असावी, व सदर िवषय मा. यव थापन सिमती
सभेपढु े िनणयाथ सादर
िनणय .८३
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मराठी ी साईस च रत ं थ सामु दाियक
पारायणाचे वाचनासाठी िवनामु य उपल ध क न देणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.८४
ताव-

िशड शहरातील िभकारी, िभ ेकरी गृ हात हलिवणेकामी सु र ा र क पु रिवणे.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द– महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान
िव ा ा यव था (िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीचे कत ा व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनयम नं बर
१७ (१) म ये “रा ा शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान
िव ा यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने ाव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक
िवधी पुजा-अचा, समारं भ व उ ाव आयोजीत कर यासाठी आिण पार पड यासाठी यो ा ती ाव था करणे,
भ ागणां ना आव ाक या सोयी व सुिवधा उल ा क न देणे आिण या अिधिनयमा ाये िव ा ा यव थेचा
कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि ये सा या कर यासाठी िव ा ा यव थेचे उ ा ा कमी
लावणे, ही सिमतीची कत ा असतील.” अशी तरतुद कर यात आलेली आहे.
ाव थापन सिमतीचा ठराव मां क :- िनरं क
ा तिवक:- सौ.सोिगता अभय शेळके पाटील, नगरा ा ा, िशड नगरपािलका तथा िव ा, ी
साईबाबा सं थान िव ा यव था, िशड यां चे िद.११/०१/२०१७ चे प ा ा झाले असुन प ाम ये ी
साईबाबा समाधी शता दी वषा या पा भूमीवर िशड शहर िवकासा या िविवध िवषयां वर िवचार होऊन या
िवकासकामां ना आप या कायालयाने अनुमती ावी. याम ये संर ण िवभागाचे सं बं धीत िशड शहरातील
िभकारी िभ ेकरी गृहात हलिवणेसदं भात साईबाबा सं थानकडू न हॉ पीटलचे डॉ टस, नस, वॉडबॉय व सुर ा
र काची मदत िमळावी, अशी मागणी के लेली आहे.
मागणी:- िशड शहरातील िभकारी िभ ेकरी गृहात हलिवणेकामी सं थानमाफत सुर ा र क पुरिवणे .
िवभागाचा अिभ ाय/ ा मत:- िशड शहाराम ये िभ ेक यां ची सं या मोठया माणात वाढलेली
असुन मं िदराकडे येणारे -जाणारे र यां वर िभकारी उभे राहन चे दशनासाठी येणारे भ ां ना पैसे मागत असतात.
पैसे िदले नाही तर, साईभ ां चा पाठलाग क न यां ना पैसे दे यास परावृ ा करतात. नगरा ा ा, िशड
नगरपं चायत तथा िव ा ा यां नी िशड शहरातील िभकारी िभ ेकरी गृहात हलिवणेकामी सुर ा र कां ची मदत
िमळणेबाबत मागणी के लेली आहे. िभकारी िभ ेकरी गृहात हलिव यास चे दशनासाठी येणा या साईभ ां ना
होणारा िभका यां चा ास न क च कमी हो यास मदत होईल, असे न मत आहे. याकरीता िभकारी िभ ेकरी
गृहात हलिवणेचे वेळी िशड नगरपं चायत यां चे मागणीनुसार वेळोवेळी सं थानमाफत सुर ा र क पुरवीता येतील.
तरी सौ.सोिगता अभय शेळके पाटील, नगरा ा ा, िशड नगरपािलका तथा िव ा, ी साईबाबा
सं थान िव ा यव था, िशड यां चे िशड शहरातील िभकारी िभ ेकरी गृहात हलिवणेकामी सुर ा र क
पुरिवणेबाबतचे िवषयावर सिव ार चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८४
यावर सिव तर चचा होऊन, नगरा ा ा, िशड नगरपं चायत िशड यां चे मागणीनु सार थािनक व
साईभ ां ना ास होऊ नये याकरीता िशड शहरातील िभकारी िभ ेकरी गृहात हलिवणेकामी
आव यकते नु सार सु र ा र क पु रिवणेस मा यता दे यात आली.
तसेच, िशड नगरपं चायती या ता यात असले या नवीन िपं पळवाडी र याव न
साईभ ां या सोयीचे ीने दशन रां गेचे िनयोजन के ले जाते. हा र ता सं थान वापराकरीता घेणेसाठी
नगरपं चायतीसोबत करारनामा क न घे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख / .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८५
छ पती यु वा सं घटना, सातपु र, नािशक यां चेकडील ही.आय.पी. पास बं द क न सव भ ां ना समान
वागणू क देणे सं दभातील प .
िनणय .८५
सदरह िवषय र करणेत आला.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८६
िशड येथे ी साईबाबा सं थान प रसरात महारा पयटन िवकास महामं डळाचे मािहती क व
िकऑ स मिशन बसिव यासाठी जागा उपल ध क न देणेबाबत मा. व र ादेिशक यव थापक,
महारा पयटन िवकास महामं डळ, ादेिशक कायालय, नािसक यां चेकडील प . मपिवम/ ाकाना/
िशड सं थान/ ७०४/२०१७ िद. ०४/०१/२०१७.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं सथान
् िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पूवमं जरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव- िशड येथे सं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) येथील उपल ध गाळयां पैक
एक गाळा महारा पयटन िवकास महामंडळाचे मािहती क व िकऑ स मिशन बसिव यासाठी भाडेत वावर
उपल ध क न देणबे ाबत..
तावना - ी साईबाबा समाधी शता दी वषात िशड येथे मोठया माणावर भािवक/पयटक ये याची
श यता आहे. या पयटकां ना िशड शहर व प रसर आिण महारा ातील िविवध पयटन थळां ची मािहती एकाच
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िठकाणी िमळ यासाठी साईबाबा सं थानची १००० म प रसराम ये िकं वा साई कॉ ले सम ये उपल ध
असले या गाळयापैक एक गाळा िवनामु य पयटन क ासाठी उपल ध क न देणक
े ामी मा.व र ठ ादेिशक
यव थापक, मपिवम/ ाका, नािसक यां नी यांचेकडील उपरो त िवषयां क त संदभा वये इकडेस िवनं ती के लेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- व र ठ ादेिशक यव थापक, मपिवम/ ाका, नािसक यां नी सं थानचे
साईआ म १ (१००० म) येथे एक गाळा िवनामु य िमळणेबाबत मागणी के लेली आहे. तथािप,स यि थतीत
उ त िठकाणी महारा पयटन िवकास महामं डळास देणेसाठी गाळा उपल ध नाही. तथािप, सं थानचे साईबाबा
भ तिनवास थान (५०० म) येथे उपल ध असले या दि ण बाजुकडील गाळयां पैक एक गाळा उपल ध क न
देता येईल. मा महारा पयटन िवकास महामं डळाचे िवनं तीनु सार यांना सदर गाळा िवनामु य उपल ध क न
िद यास इतरही सं था, महामं डळे, शासक य कायालये जागेची िवनामु य मागणी करतील. त हा महारा पयटन
िवकास महामं डळास सदरचा गाळा िवनामोबदला उपलब्ध क न देणे उिचत होणार नाही.
तरी व र ठ ादेिशक यव थापक, मपिवम/ ाका, नािसक यां ना साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म)
यािठकाणी अकरा मिह यांचे कराराने सावजिनक बां धकाम िवभागाने ठरवून िदले या भाडे दरा माणे भाडेत वावर
एक गाळा देणबे ाबत या िनणयाथ सादर.
िनणय .८६
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या िनधा रत अटी/ शत वर ११ मिह याचे कराराने िल ह ॲ ड
लायसे स त वावर सं थान प रसरातील एक गाळा महारा पयटन िवकास महामं डळाचे मािहती क व
िकऑ स मिशन बसिव यासाठी सशु क उपल ध क न दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८७
टे ट बँक ऑफ इंडीया, िशड यां ना सं थानचे साईनाथछाया इमारतीतील ए.टी.एम.चे जागेस
दरवाढीसह मु दतवाढ देणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव- टेट बॅकं ऑफ इंडीया,िशड यां ना सं थानचे साईनाथछाया इमारतीतील ए.टी.एम.चे जागेस
िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देणबे ाबत व मािसक भाडे िनि त
करणेबाबत.
तावना- टेट बॅकं ऑफ इं डीया,शाखा िशड यां ना ए.टी.एम.साठी सं थान मालक चे िशड येथील
िसटी सव नं.३२ मधील सं थानचे साईनाथछाया इमारतीतील तळमज यावरील ९ वे.मी.जागा वापरास दे यात
आलेली असून सदरची मुदत िद.२७/०७/२०१६ अखेर संपु टात आलेली आहे.
शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड यां नी िसटी सव नं.३२ मधील सं थानचे
साईनाथछाया इमारतीतील ए.टी.एम.क ासाठी दे यात आले या जागेस िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७
या १२ मही यांचे कालावधीकरीता मुदतवाढ िमळणेस िवनं ती के लेली आहे.
या अनुषं गाने टेट बॅकं ऑफ इं डीया,शाखा िशड यां ना सं थानचे िसटी सव नं.३२ मधील
साईनाथछाया इमारतीतील ९ वे.मी.जागा ए.टी.एम.साठी िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७ अखेर एक
वष कालावधीसाठी मागील मािसक परवाना फ म ये १० ट के वाढ क न हणजेच .४७९२/- + ४७९/- (१०
ट के ) = .५२७१/- (अ री .पाच हजार दोनशे एकाह तर मा ) भाडे आकार यात येवनू व मीटर रड ग माणे
िव तु आकार वेगळा आका न मुदतवाढ देता येईल . याबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत आला. यात िनणय ं .४७९ माणे खालील माणे िनणय
झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, टेट बॅकं ऑफ इं डीया,शाखा िशड यां ना ए.टी.एम.साठी िदलेली
सं थानचे िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तळमज यावर िदले या ९ वे.मी.जागा म यवत
िठकाणी असून या जागेचे भाडे खूपच कमी आहे. याकरीता यव थापक, टेट बॅकं ऑफ इं डीया,शाखा िशड
यां चेशी भाडेवाढ करणेबाबत चचा क न सभेसमोर ताव सादर करावा, असे ठरले.”
दर यानचे काळात उ त जागेचे भाडे दर माणप मा.कायकारी अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम
िवभाग, संगमनेर यां चेकडू न मागिवणेत आले. या माणे यांनी यांचेकडील जा. ं .रे षा/१०१४७/२०१६
िद.२०/१२/२०१६ अ वये भाडे माणप इकडेस खालील माणे सादर के लेले आहे.
“ मािणत करणेत येते क ,कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां चे
मालक चे िशड येथील िसटी सव नं.३२ मधील एकू ण जो याचे े फळ ९ चौ.मी.असलेली इमारत (एक खोली)
शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखा िशड यां नी यां या कायालयासाठी घेतले या इमारतीचे मािसक
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भाडे .१०५३/- ( .एक हजार ेप न मा ) दरमहा थािनक कर वगळू न ठरिव यात आलेले आहे. सदरचे
माणप सदर इमारत ता यात घेत यापासून ते इमारत र त करे पयत ाहय राहील.”
उ त िनणयात नमूद के ले माणे मा.शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इं डीया,शाखा िशड यां चेशी उ त
मािसक भाडेबाबत िद.२४/०१/२०१७ रोजी सम चचा के ली असून यात शाखािधकारी यां नी उ त जागेचे भाडे
दरमहा .६,०००/- ( .सहा हजार मा ) इतके देणेचे कबू ल के ले असून यात यापु ढे दरवष १० ट के वाढ क न
व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न करारनामा क न देणेबाबत मा य के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- शाखािधकारी, टेट बॅकं ऑफ इंडीया, शाखा िशड यां ना सं थान मालक चे
िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीतील तळमज यावरील ९ चौ.मी.जागा (एक गाळा) ए.टी.एम.साठी
िद.२८/०७/२०१६ ते िद.२७/०७/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी दरमहा र कम .६,०००/- ( .सहा
हजार मा ) इतके आकारणेत येवनू व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न मुदतवाढ देता येईल व
यात यापुढील ये क वष १० ट के वाढ क न भाडे आकारणेबाबतचा करारनामा क न घेता येईल.
तरी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८७
यावर सिव तर चचा होऊन, टे ट बँक ऑफ इंडीया, िशड यां ना सं थानचे साईनाथछाया इमारतीम ये
ए.टी.एम.चे वापरासाठी िदले या ९ चौ.मी. जागेस दरमहा मािसक र कम .६,०००/- मा व मीटर
रड ग माणे िव ु त आकार वेगळा आका न िल ह ॲ ड लायसे स त वावर िद.२८/०७/२०१६ ते
िद.२७/०७/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी मु दतवाढ देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८८
टे ट बँक ऑफ इंडीया, िशड यां ना सं थान मालक चे िशड येथील िसटी स ह नं.३२ मधील
साईनाथछाया इमारती या पही या मज यावरील वापरास िदले या जागेस दरवाढीसह मु दतवाढ देणे.
तावअिधिनयमातील तरतू द - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७
(३) म ये िव व त यव थेम ये िनहीत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासनाचे लेखी पुव मं जरू ीने
असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकं वा गहाण
टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं िमत कर यात येणार नाही, अशी तरतूद
आहे.
ताव- टेट बॅकं ऑफ इंडीया,शाखा िशड यां ना सं थान मालक चे िशड येथील िसटी सव नं.३२
मधील साईनाथछाया इमारतीतील पही या मज यावरील वापरास िदले या जागेस मुदतवाढ देणबे ाबत व मािसक
भाडे िनि त करणेबाबत..
तावना- शाखािधकारी, टेट बॅक ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां नी यांचेकडील िद.२७/०१/२०१७
रोजीचे प ा वये यांना िसटी स ह नं.३२ मधील सं थानचे साईनाथछाया इमारतीमधील पिह या मज यावरील
१६२.८८ चौ.मी. जागेस िद.११/११/२०१६ ते िद.१०/११/२०१७ या एक वष कालावधीकरीता मुदतवाढ
िमळणेस िवनं ती के लेली आहे.
यापुव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०७/२०१५ रोजी या सभेतील िनणय .२१६ अ वये टेट
बॅक ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां ना सं थानचे िसटी सव नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीमधील पिह या
मज यावरील जागा १६२.८८ चौ.मी. इत या जागेस मागील मािसक परवाना फ म ये १० ट के वाढ क न व
मीटर रड ग माणे होणारा िवदयुत आकार वेगळा या माणे मािसक भाडे आकारणेत येवनू िद.११/११/२०१५ ते
िद.१०/११/२०१६ अखेर एक वष कालावधीसाठीची मुदतवाढ देणते आलेली आहे .
या माणे स यि थतीत टेट बॅक ऑफ इंडीया, शाखा िशड यां ना मािसक भाडे र कम .७८,४६९/इतके असून सदर मािसक परवाना फ म ये १० ट के वाढ के ल्यास मािसक भाडे .७८,४६९ + ७,८४७
(१०ट के ) = .८६,३१६/-इतके मािसक भाडे होत आहे तसेच मीटर रड ग माणे िवदयुत आकार वेगळा होईल.
मा उ त मािसक भाडयाबाबत िद.०३/०२/२०१७ रोजी मा.शाखािधकारी, टेट बॅक ऑफ इंडीया शाखा िशड
यां चेशी सम चचा के ली असून , सदर चचत शाखािधकारी यां नी उ त जागेचे भाडे दरमहा र कम .९०,०००/(अ री पये न वद हजार) इतके देणचे े कबूल के ले असून या त यापूढे दरवष १० ट के वाढ क न व मीटर
रड ग माणे िवदयुत आकार वेगळा आका न करारनामा क न देणबे ाबत मा य के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय - शाखािधकारी टेट बॅक ऑफ इं डीया, शाखा िशड यां ना सं थान मालक चे
िसटी स ह नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारतीमधील पही या मज यावरील १६२.८८ चौ.मी.जागा
िद.११/११/२०१६ ते िद.१०/११/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी दरमहा र कम .९०,०००/- इतके भाडे
व मीटर रड ग माणे िवदयुत आकार वेगळा आका न मुदतवाढ देणक
े ामी या व यात यापुढील दरवष १०
ट के वाढ क न भाडे आकारणीबाबतचा करारनामा क न घेणे या िनणयाथ सादर.
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िनणय .८८

यावर सिव तर चचा होऊन, टे ट बँक ऑफ इंडीया, िशड यां ना सं थान मालक चे िशड येथील िसटी
स ह नं.३२ मधील साईनाथछाया इमारती या पही या मज यावरील वापरास िदले या १६२.८८
चौ.मी. जागेस दरमहा र कम .९०,०००/- मा व मीटर रड ग माणे िव ु त आकार वेगळा आका न
िल ह ॲ ड लायसे स त वावर िद.११/११/२०१६ ते िद.१०/११/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी
मु दतवाढ देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८९
ी साईबाबा हॉि पटलमधील पु ष जनरल वॉडम ये ॲ यु िमनीअम पाट शन तयार करणे.
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 पु ढील 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 .
तावना: ी साईबाबा हॉ पीटलमधील पु ष जनरल वॉडम ये (MSW) नसस टेशनकरीता म
तयार करणेत आलेली आहे. सदर म वापरासाठी कमी पडत अस याने, तेथे स या असलेले पाट शन थलां तरीत
क न मोठ् या आकाराची म तयार क न िमळणेबाबत वै िकय शासक यांनी िद.२४/११/२०१६ रोजीचे
प ा वये कळिवले आहे. करीता सदरह मची इकडील िवभागामाफत पाहणी करणेत आली असून , सदर िठकाणी
खालील तपिशलानु सार अॅ युिमिनअम पाट शनम ये के बीन तयार क न घेता येईल. यासाठी िज हा दरसूची
(DSR) नुसार खालील माणे खच अपेि त आहे.
Sr.
No.
01.

02.

Description

Qty. / Unit

Rate

Amount

Providing and fixing in position powder coating 157.12Sq.ft. 239/- Per 37,552/extruded alluminium partition having frame made out
Sq. ft.
of alluminium extruded tubular section of size 65mm
*40mm. with 12 mm. thk. three layered flat pressed
T.W. particle board bonded with BWP type exterior
grade phenol formaldehyde synthetic resin confirming
to IS 12823-1990, laminated on both sides, novateak or
equivalent. With aluminum glazing chips of size 12mm
x12mm. as per drawings etc. complete. (Ahmednagar
DSR-2016-17)
Size : 01. 6’-3”x5’-3” = 32.81
02. 9’-3”x5’-3” = 48.56
03. 10’-9”x9’ = 96.75
Total : =178.12 Less Door 21 sq.ft. = 157.12 Sq.ft.
Providing and fixing in position single Shuttered 21 Sq.ft.
507/- Per 10,647/alluminium extruded powder coating door with
Sq.ft.
alluminium door frame of powder coated section
101.6mm x 44.75 mm, 3.18mm tk. and shutter
comprising of powder coated section having bottom
and lock rail of size 150mm x 44.45 mm, 2.9mm tk.,
top rail 47.62mm x 44.45mm, 3.18mm tk. vertical
styles 47.62 x 44.45 mm , 3.0mm tk. and 12mm tk.
both side laminated phenol bonded particle board
panels for shutter, tubular door closer of heavy duty
having I.S.I mark, heavy duty concealed lock,
necessary beading glazing clips, pvc gaskets, tower
bolts etc. complete as per design & drawing. (Nashik
PWD DSR 2014-15) ( Size : 3’x7’ = 21 sq.ft.)
R/o.Amount Rs. 48,199/-

ताव: तरी िवषयां क त कामासाठी उपरो त माणे येणारे अं दाजे .४८,१९९/- मा चे खचास व
सदरचे काम िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून क न घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८९
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील पु ष जनरल वॉडम ये ॲ यु िमनीअम
पाट शन तयार क न घेणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या .४८,१९९/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.९०

ी साई सादालयातील मु य िकचन व उपभां डारम ये नवीन ॲ यु िमिनअम के बीन तयार करणेकामी
येणा या खचास व सदर कामासाठी कोटे श स मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव 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 व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे .
तावना: .अिध क, ी साई सादालय यां नी यांचे िद.२४/०१/२०१७ रोजीचे िटपणीम ये मागणी
के ले माणे ी साई सादालयाचे उपभां डारम ये व मु य िकचनम येअॅ युिमिनअम पाट शनम ये के बीन तयार
करणेसाठी िद.०१/०२/२०१७ रोजी सम पाहणी के ली आहे. याकामी िज हादरसूची सन २०१६-१७ नु सार
अॅ युिमिनअम पाट शन तयार करणे व कॉ ट ओटा तयार करणेसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
Sr.
Rate Amount
Description
Size Unit
No.
(Rs) (Rs)
Providing supplying and fixing in position powder
1
23.34 Sqm 2490 58116.6
coated extruded aluminium partitions,
Providing and fixing in position, Single shuttered
2
aluminium extruded powder coated openable door 4.32 Sqm 7210 31147.2
of overall size 0.90 m x 2.40 m
3
Providing and casting in situ cement concrete M-15 1.49 Cum 4270 6362.3
Total Estimated Cost Rs.:
95626.00

ताव: तरी वरील माणे अॅ युिमिनअम के बी स व कॉ ट ओटा तयार करणेचे काम िवभागाकडील
उपल ध मटेरीअल मधून करणेस व यासाठी येणारे .९५,६२६/- मा चे खचास, तसेचअॅ युिमिनअम पाट शनचे
काम िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून क न घेणसे मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .९०
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९१
सं थान कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान नं.०१ व ०२ इमारतीचे आतील व
बाहेरील रं गकाम करणे.
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 पु ढील 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.
तावना: सं थान कायम कमचा-यां चे िनवासासाठी साईनगर, समपण, साई यान नं. ०१ व ०२ या व
इतर इमारती बां धणेत आले या आहेत. सदर इमारत चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.

इमारत चे नां व
सदिनकां ची सं या
साई यान नं. ०१.
४८
साई यान नं. ०२.
४०
साईनगर इमारत
३०
समपण इमारत
३६
एकु ण सदिनका
१५४
सदरचे िनवास थान इमारत ना सन २००९ म ये आितल भागास रं गकाम करणेत आले आहे. सदर
इमारत चे आतील व बाहेरील भागाचे रं गकाम ब-याच िठकाणी खराब झालेले आहे. यामुळे िनवास थानम ये
राहणारे अिधकारी / कमचारी िनवास थान रं गकाम क न िमळणेबाबत वेळोवेळी िवनं ती करत असतात. यांचे
िवनं तीनुसार शासिकय मा यता घेऊन, वेळोवेळी रं गकाम क न देणते येत असते.
सदरचे रं गकाम करणेसाठी वेळोवेळी शासिकय मा यतेसाठी ताव सादर करणे, मटे रअल व मजूरी
दराची कोटेशन मागिवणे इ यादी कायवाही कायवाही करावी लागते. तसेच आता, िव तु िवभागामाफत
साई यान नं. ०१ व ०२ इमारत चे अं तगत िव तीकरण
ु
(लाईट िफट ग) कर यात येत अस याने जुनी लाईट
िफट ग काढलयानं तर या िठकाणी खराब िदसणार आहे. यामुळे सदर इमारत चे आितल बाहेरील रं गकाम करणे
आव यक आहे. तसेच साईिचं तन बी-१, २, ३, ४ व साईसहवास-१,२,३,४ या इमारत चे रं गकामासाठी देखील
वतं ताव सादर करणेत येत आहे.
ताव: उपरो त बाब चा िवचार करता मा. शासिकय अिधकारी यां नी साईनगर, समपण, साई यान
नं. ०१ व ०२ या इमारत चे आितल व बाहेरील भागाचे रं गकाम करणेसाठी एकि त ताव सादर करणेबाबत
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िनदिशत के ले आहे. यानुसार सदरचे इमारत चे रं गकाम करणेसाठी इकडील िवभागामाफत सन २०१६-१७ चे
िज हा दरसूचीनु सार तयार करणेत आलेले अं दाजप कानु सार .४१,७६,२२०/- मा खच अपेि त आहे.
तरी िवषयां क त कामासाठी येणारे अं दाजे .४१,७६,२२०/- मा चे खचास व सदरचे काम िवहीत
प दतीने वतमान प ातील जािहराती ारे ई-िनिवदा मागवून क न घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .९१
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचारी िनवास थान साईनगर, समपण व साई यान नं.०१ व ०२
इमारतीचे आतील व बाहेरील रं गकाम करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९२
ी साईबाबा हॉि पटलमधील यु रो व आथ . ओ.टी. या पि म बाजू ने असले या मोकळया जागेत
पी.सी.सी. करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतु द:- अिधिनयमा या कलम २१
मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ेची देखभाल, यव थापन व
शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतुद
आहे.
तावना:- ी साईबाबा हॉ पीटलमधील युरो व अथ ओ. टी. या पि म बाजूस मोकळी जागा
असून , तेथे उं दीर, घुशी मोठी िबळे तयार के लेली आहेत . यामुळे तेथे मोठ् या माणात खड् डे पडलेले आहेत.
सदर बाजू ने ी साईनाथ मा यिमक िव लायाचे टॉयलेटची यव था आहे. याकरीता सदरह प रसराम ये पाहणी
क न काम क न देणबे ाबत वै िकय संचालक, ी साईबाबा हॉ पीटल यां नी कळिवले आहे. करीता सदरह
जागेम ये पी. सी. सी. (कॉ ट) क न घेता येईल.
उपरो त कामां साठी इकडील िवभागामाफत सन २०१६-१७ चे िज हा दरसूचीनुसार तयार करणेत
आलेले अं दाजप कानु सार .१,५८,१२७/- मा इतका खच अपेि त आहे. जा. नं.३६२१/२०१७
िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०% कमी करणेत यावी
असे नमूद के ले आहे . यानू सार याकामी २०% कपात क न .१,२६,५०२/- इतक र कम येते. करीता
आयटमरे ट प दतीने िनिवदा मागिवता येतील.
ताव: तरी याकामी येणारे खचास व सदरह कामी िवहीत प दतीने आयटमरे ट कोटेशन मागवून सदरचे
काम क न घेणसे मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .९२
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९३
ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारती या बाजू चे फिसं ग करणे व सं र क ील बसिवणे.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतु द :- अिधिनयमा या कलम २१
मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ेची देखभाल, यव थापन व
शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतुद
आहे.
मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .:– िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .३४
खालील माणे झालेला आहे.
“ ..यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) इमारतीचे बाजूचे फॅ िसंग व
सरं ण िभं तीचे बां धकामासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.३१,२५,५९८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा. खं डपीठा या आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.”
तावना:- ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) इमारतीचे दि ण बाजूने साई दा हौस ग
सोसायटीकडे जाणारा सावजिनक वाहतूक चा र ता असून , सदह र याने मोठ् या माणात वाहतूक असते .
यामुळे साईबाबा भ तिनवा थान इमारतीचे र यांवर व पािकगम ये बरे च अनिधकृ त वाहने उभी राहत असलेने
वाहतुक िनयं ण व सरं णाचे टीने पूव -पि म (लांबी-२१८ मी.) व दि णो तर (लां बी-१४९ मी.) बाजूने
१.२० मी. उं चीचे िवटबां धकाम व यावर १.१० मी. उं चीचे एमएस ीलसह संर ण िभं तीचे बां धकाम करणे,
उ तरे कडील स याचे बाबड वायर फे ि संग (लां बी-३७८ मी.) ची दु ती करणे व पि मेकडील पाक ंगचे उ तर
बाजू कं पाउं ड (लां बी-९० मी.) वर ०.९० मी. उं चीचे चेनिलं क फे ि संग बसिवणे इ. कामां साठी इकडील
िवभागामाफत सन २०१४-१५ चे िज हा दरसूचीनुसार तयार करणेत आलेले अं दाजप कानु सार
.३२,८०,२८२/- मा चे खचाचा ताव मा. ि सद य सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत
आला होता. यावर वरील माणे झालेले िनणयानु सार सदरह येणारे खचास मा. खं डपीठाची मा यता घेणसे ाठी
िवधी िवभागास िद.०७/०४/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले होते. यावर िवधी अिधकारी यां नी
यांचेकडील िद.३०/०५/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे क , मा.अ य साहेब यां नी सदर िनणया वये
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कायवाही बाबत Keep it pending असे िनदश िद.१२/०४/२०१६ रोजी िदलेले आहे. उपरो त िनदशानु सार
सदरह कायवाही थिगत ठे वणेत आलेली आहे. तथािप, सरं णाचे टीने इमारतीचे प रसर बं िद त करणे
आव यक अस याने संर क ील बसिवता येतील.
ताव: तरी ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) इमारतीचे दि ण बाजू ने संर क ील
बसिवणेसाठी िज हादरसूची सन २०१६-१७ नुसार .९,११,१७३/- मा इतका खच अपेि त आहे. जा.
नं.३६२१/ २०१७ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०%
कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे . यानुसार याकामी २०% कपात क न .७,२८,९३८/- इतक र कम
येते. करीता आयटमरे ट प दतीने बां धकाम व मेकॅिनकल िवभागामाफत एकि त िनिवदा मागिवता येतील
मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .९३
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारती या बाजू चे फिसं ग
करणे व सं र क ील बसिवणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९४
ारावती भ िनवास इमारतीचे दि ण व पि म बाजू ने र यालगत सं र क ील बसिवणे .
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतु द :- अिधिनयमा या कलम २१
मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ेची देखभाल, यव थापन व
शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच कर याची तरतुद
आहे.
तावना:- ारावती भ तिनवास इमारतीचे दि ण बाजूने ी साईनाथ णालयाकडे जाणारा र ता
आहे. तसेच सदर इमारतीचे पि म बाजूने दि ण उ तर असा १८ मीटर ं दीचा वळण र ता असून , सदह र याने
मोठ् या माणात वाहतूक असते . यामुळे ारावती भ तिनवा थान इमारतीचे र यांवर व पािकगम ये बरे च
अनिधकृ त वाहने उभी राहत असलेने वाहतुक िनयं ण व सरं णाचे टीने कं पाउं ड ील बसिवणे आव यक
आहे.
ताव : सदर इमारतीचे पुव -पि म (लां बी-२००मी.) बाजूने १.२४५ मी. उं चीचे एमएस ील बसिवणे,
सरकते गेट बसिवणे तसेच व दि णो तर (लां बी-४९.२० मी.) िभं तीवर चेनिलं क फे ि संगम ये संर क ील
बसिवणे याकामां साठी इकडील िवभागामाफत सन २०१६-१७ चे िज हा दरसूचीनु सार तयार करणेत आलेले
अं दाजप कानुसार .५,७९,४१९/- मा इतका खच अपेि त आहे. जा. नं.३६२१/२०१७ िद.०६/०१/२०१७
रोजीचे प रप कानुसार येणा-या अं दाजप क य र कम २०% ते ३०% कमी करणेत यावी असे नमूद के ले आहे .
यानूसार याकामी २०% कपात क न .४,६३,५३५/- इतक र कम येते. करीता आयटमरे ट प दतीने बां धकाम व
मेकॅिनकल िवभागामाफत एकि त िनिवदा मागिवता येतील मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .९४
यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास इमारतीचे दि ण व पि म बाजू ने र यालगत सं र क
ील बसिवणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९५
टीम बॉयलरकरीता वॉईल खरे दीस 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:- ी साईबाबा भ तिनवास थान कडे लॉ ीतील कॅ लडर व ायर मिशनला लागणारी
टीम तयार करणेसाठी 200 िकलो मतेचा थरमॅ स कं पनीचा RXA-२ टीम बॉयलर सन २००१ पासून
कायाि वत आहे. िदनां क २३.१२.२०१६ रोजी RXA-२ टीम बॉयलरची वॉईल चोक अप झालेमळु े झाले मळु े
सदरचा बॉयलर बं द झाला होता. यामु ळे सदरची वॉईल पं चरक न चोकअप काढू न के िमकल स युलेशन क न
बॉयलर चालू के ला. सदरची वॉईल सन २०१३ म ये खरे दी के लेली असून वारं वां र के िमकल स युलेशन करावे
लागलेने पातळ झालेली आहे. वॉईल पातळ झालेमु ळे कधीही वॉईल िलके ज होऊन बॉयलर बं द पडु शकतो.
सदर बॉयलरची वॉईल थरमॅ स कं पनीचे अिधकृ त िडलर यां चे यित र त माकटम ये इतर िमळत नाही.
यामुळे मॅ झाथम व स, औरगाबाद यां चेकडू न उपरो त् संदिभय दरप क मागिव यात आलेले असून खचाचा
तपिशल खालील माणे आहे.
अ नं मालाचा तपिशल सं या
दर
र कम
1.
वॉईल
1
४८००२.००
४८००२.००
हॅट १३.५%
६४८०.३०
पॅक ग व फॉरवड ग ३%
१४४०.१०
एकु ण
५५९२२.४०
५५,९२२.००
एकु ण पु णािकत र कम
अ री र कम पये पं चाव न हजार नऊशे बावीस + वाहतु क मा .
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ी साईबाबा भ तिनवास थानकडे लॉ ी युिनट करीता असलेला टीम बॉयलर कायाि वत असणे
अ यंत आव यक असलेने वॉईल तातडीने खरे दी करावे लागणार आहे. वॉईल खरे दीकामी र कम
५५९२२/- मा खच लागणार असुन सदर या खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
सदरचा खच मेकॅिनकल िवभागाकडील सन २०१६-१७ या वषाचे अं दाजप कात मिशनरी दु ती व देखभाल
कामी र कम .७५,००,०००/- मं जरू असून यापैक र कम .२९,३४,८७०/- िश लक असले या र कमेतनू
करता येईल.
िवभागाचे प ट मत: तरी ी साईबाबा भ तिनवास थान येथे RXA-२ टीम बॉयलर करीता
मॅ झीथम व स, औरं गाबाद यां चेकडू न वॉईल खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम . ५५९२२/- +
वाहतुक मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .९५
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ तिनवास थान येथील RXA-२ टीम बॉयलर करीता
मॅ झीथम व स, औरं गाबाद यां चेकडू न वॉईल खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम
.५५९२२/- + वाहतु क मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९६
ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पाचे िमरर (आरशे) बदलिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साई सादालयातील अ न िशजिवणेकामी येणा-या इंधन खचात बचत होणेसाठी ी साई सादालय इमरतीचे
टेरेसवर िदनां क ३० जुलै २००९ रोजी सोलर टीम कु क ग क प कायाि वत करणेत आलेला आहे. सोलर
टीम कु क ग क प मे. गढीया सोलर एनज िस टीम ा िल. वलसाड यां नी कायाि वत के लेला असून क पाचे
मे टेनं स मेकॅिनकल िवभागामाफत इन हाऊस करणेत येत आहे. सदर क पाम ये १६ M2 े फळ असले या
एकु ण ७३ िडश असून येक िडशला ७” x ९” या साईजचे ३८० नग िमरर आहेत. क पापासून तयार
होणा-या वाफे वर दररोज सरासरी दोन टन अ न िशजिवले जात असून यापासुन अं दाजे २०० िकलो एल.पी.
गॅसची बचत होत आहे.
मागणी:- सोलर टीम कु क ग क पामधील ७३ िडशपैक ४३ िडशचे िमरर खराब झालेले अस याने
र ेा शन चां गले प तीने होत नाही. िमरर खराब क पाची काय मता कमी झालेली आहे. यामुळे सदर या
४३ िडशचे िमरर बदलणे आव यक आहे . याकामी MNRE (अपारं पारीक उजा मं ालय) नवी िद ली, भारत
सरकार चे चॅनल पाटनर कं पनीकडू न जुने िमरर काढू न याऐवजी निवन िमरर बसिवणेकामी येणा-या खचाचे
ईमेल ारे दरप क मागिवणेत आलेले होते. यानु सार यांचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं.
कं पनीचे नाव
ित िडशकरीता दर . ४३ नगाकरीता दर पये
१
Taylormade Solar Solution Pvt
६५५००/२८,१६,५००/Ltd Ahmedabad
२६,५०,६९२/२
ARS Glass Tech Pvt Ltd
६१६४४/Vadodara
३
LeverageNet Solution Pvt Ltd,
७५३४२/३२,३९,७२६/Koregaon, Pune
जुने िमरर काढू न यात निवन िमरर िफट ग करणे कामी उपरो त त तानुसार ARS Glass Tech Pvt
Ltd Vadodara यां चे दर िन न तम असुन यात २०% र कम कमी के लेस अं दाजे र कम . २१,२०,५५४/मा खच अिप त आहे. सदरचे काम सोलर टीम कु क ग िस टीमचे काम करणा-या व MNRE Channel
Partner एज सीकडू न ई िनिवदा मागावून करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमतीची
मा यता घेणे आव यक आहे. सदरचा खच मेकॅिनकल िवभागाकडील सन २०१७-१८ या वषाचे अं दाजप कात
मिशनरी दु ती व देखभाल कामी मं जरू र कमेतनू करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/ मत:- सोलर र ले शन करीता सोलर िडशचे िमरर चां गले असणे
अ यंत आव यक आहे. िमरर खराब झालेमळु े रे डीएशन चां गले असूनही सोलर रप्ले शन चां गले होत नाही.
याकरीता िडशचे िमरर बदलणे आव यक आहे.
तरी उपरो त तािवत के ले माणे ४३ िडशचे निवन िमरर बसिवणेकामी महारा शासना या
www.mahatenders.gov.nic या संकेत थळावर ई िनिवदा नोटीस िस द क न ई िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेम ये
िनणयाथ सादर.
िनणय .९६
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पामधील ४३ िडशचे
िमरर (आरशे) बदलिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.९७
ताव-

सं थान वाहनां करीता आव यकते नु सार बॅट या खरे दी करणेसाठी वािषक दर िनि त करणेकामी
दरप के मागिवणे.
अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- ी 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 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 , अशी तरतुद आहे .
ा तािवकः- िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३७७ (४)
नुसार, िनि त के ले या दरानु सार, िद.१५/१२/२०१५ ते िद.१४/१२/२०१६ या एक वष कालावधी करीता
सं थानला बॅटरीज पुरिवणे कामी जा. .एसएसएस/ वाहन/ ५११५ व ५११६/२०१५ िद.१५/१२/२०१५ अ वये,
अनु मे (०१) वधमान अॅटो पाटस, ीरामपुर व (०२) साई अॅटो बॅटरी सि हस, िशड यां ना कायादेश दे यात
आले होते. सदर कायादेशाची मुदत िद.१४.१२.२०१६ रोजी सं पु टात येत आहे. िद.१५/१२/२०१५ ते
िद.१४/१२/२०१६ या कालावधीत आव यकतेनसु ार वेळोवेळी मं जरु दराने २३ नग बॅटरी खरे दी कर यात
आले या असुन या कामी एकु ण .१,३८,१०७/- मा खच आलेला आहे.
वाहन िवभागाकडील खालील तपिशला माणे वाहनां ना बॅटरीची आव यकता लागते.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
उपरो
अ. .
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11

वाहन कार
कायालयीन वाहने
णालयीन वाहने
कु ल व वासी बसेस
मालवाहतुक वाहने

सं या
१४
१३
२४
२०

अ.नं.
कार
०५
आपतकालीन व इतर वाहने
०६
टु ि हलर
०७
बॅटरी कार
एकु ण सं या

सं या
०६
०३
०४
८४

त िविवध कार या वाहनां करीता खालील माणे बॅटरीजची आव यकता आहे.
बॅटरी कार
वाहन कार
150 AH
बसेस
130 /120 AH
बसेस
88 AH
टाटा-११०९, टाटा-४०७, वराज ॅ टर, अजुन नो हो ॅ टर.
80 AH
टाटा सुमो, टाटा िवं गर, काड याक णवाहीका, मिहं ा XUV.
75/ 65 AH
इनो हा, मिहं ा TUV, कॉिपओ, बोलेरो, मॅ स, टाटा ACE मिहं ा
युवराज ॅ टर
Din 65 AH
ि व ट िडझायर
55 AH
मा ती इको णवाहीका
40 / 35 AH
टाटा नॅनो
2.5 LC
मोटार सायकल िहरो लडर
7 L.B.
कु टर TVS Zest
SQT-4 / SQT-5
मिह ा स युरो

िवभागाचा अिभ ायःअ)
पुढील एक वष कालावधीसाठी सं था न वाहनां करीता आव यकतेनसु ार बॅटरीज पुरिवणे
कामी दर िनि त करणे करीता प रसरातील ए साईड, एस.एफ. सोनीक, अॅमरॉन, े ोलाईन, पॅनासोिनक व टाटा
या नामां िकत कं पनीचे अिधकृ त पुरवठादारां कडू न जुनी बॅटरी परत (By Back) घेवनु तीची िकं मत वजा क न
नवीन बॅटरी देणे बाबत दरप के मागवावे लागतील. या कामी जादा िस दी िमळणे करीता दर मागणी प
सं थानचे संकेत थळावर िस दी करता येईल. या या वेळी सं थान वाहनां ना आव यकते नु सार लागणा-या
बॅट-या खरे दी करणेपवु मं जरु दराने येणारे खचास या या वेळी मा यता घे यात येईल.
ब)
साईआ म िनवास थान म ये िनवास करणा-या वृ द व अपं ग साईभ तांना इमारत पयत
(बुिकं ग काऊं टर ते म पयत) ने-आण करणे कामी मैनी इंड ीज ा.िल. बगलोर कं पनी या ४ बॅटरीवर चालणाया कारचा वापर होत असुन एका कारला 8V-150AH या साईज या ८ बॅट-या आहेत. सदर बॅटरी फ त
बॅटरीकारचे उ पादक कं पनीकडेच उपल ध होत असलेने भिव यात यावेळी नवीन बॅटरी खरे दीची आव यकता
असेल यावेळी थेट बॅटरीकार उ पादक कं पनीकडू न खरे दी करा या लागतील.
मागणीः- तरी सं थान वाहनां करीता पुढील एक वषा करीता आव यकतेनसु ार बॅटरी पुरिवणे कामी
वािषक दर िनि त करणेसाठी ए साईड, एस.एफ. सोनीक, अॅमरॉन, े ोलाईन, पॅनासोिनक व टाटा या नामां िकत
कं पनीचे अिधकृ त पुरवठादारां कडू न जुनी बॅटरी परत (By Back) घेवनु तीची िकं मत वजा क न नवीन बॅटरी

{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

209

देणबे ाबत दरप के मागिवणेस व बॅटरीकार करीता आव यकतेनसु ार थेट बॅटरीकार उ पादक कं पनीकडू न बॅटरी
खरे दी करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .९७
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९८
मिशिन ट ाई ंडर या यवसायाचे मिशनसाठी Rectangular Magnatic Chuck खरे दी करणे.
तावसन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल
िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच,िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील.
तािवक:- ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं थे त मिशिन ट ाईडरं हा यवसाय ऑग ट
१९९३ या स ापासुन सु के लेला आहे .सदर यवसरायाकरीता आव यक असलेली Praga Precession
Surface Grinding Mashine = 04 Nos. ही सन १९९८ म ये खरे दी कर यात आलेली आहे.मिशनचे
असेसरीज सोबत Rectangular Magnetic Chuck ा त झाला होता, याची िकं मत .१२९८०/- इतक
होती.सदरील मिशनवर या यवसायाचे िश णा याचे िनयिमत ा यि क सु असते .मिशनचे असेसरीज सोबत
ा त झालेला Rectangular Magnetic Chuck चा उपयोग हा मिशनम ये जॉब पकडणेकामी के ला जातो.
मिशनचे असेसरीज सोबत ा त झालेला Rectangular Magnetic Chuck हा खराब झालेला अस याने
मिशनव न जॉब न पकडला गे यामुळे जॉब हवेत उडु न दुघटना घड याची श यता नाकारता येत नाही.
Rectangular Magnetic Chuck हा िनयिमत ा यि कात मिशनवर जॉब पकडणेकामी आव यक अस याने
तो निवन खरे दी करणे आव यक आहे.याबाबत इंटरनेटवर पाहन याची त काढ यात आलेली आहे तसेच
पुरवठादाराकडे चौकशी के ली असता टॅ ससह .२०४२५/- सां िगतलेली आहे. Rectangular Magnetic
Chuck चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.No.
1

Description
Qty.Req.
Rectangular Permanent Magnetic 06 Nos.
chuck Size 450x 150 mm. Appex make

Appx.Rate
20450/-

Total Amount
122700.00
122700.00

मागणी:- सदरील Rectangular Permanent Magnetic Chuck खरे दी करणेकामी अं दाजे र कम
.१,२२,७००/- इतका खच अपेि त आहे. याकामी िवहीत प दतीने पुरवठीदारां कडू न दरप के मागवुन सदरील
Magnetic Chuck खरे दी करता येईल.
अनु मान:- वरील माणे कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी Rectangular Permanent Magnetic chuck खरे दी
करणेस, याकामी अं दाजे येणारा खच र कम .१,२२,७००/- व याकामी िनिवदाधारकाकडु न दरप के मागवुन
िविहत प दतीने खरे दीकामी िनणयासाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सादर.
िनणय .९८
यावर सिव तर चचा होऊन, मिशिन ट ाई ंडर या यवसायाचे मिशनसाठी Rectangular
Permanent Magnetic chuck िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .१,२२,७००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९९
सं थानचे शै िणक सं कुलासाठी उ रपि का छपाई करणे.
तावसं दभ– शासन िनणय . भां खस- २०१४/ . .८२/भाग-III/उ ोग-४, मं ालय, मुं बई-३२ िद. ३०/१०/२०१५
अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- .१७(१) व १७ (२) (ध) म ये सव कार या धमिनरपे
िश णास चालना देईल िकवा तसे कर यास सहा य करील.तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील.
यव थापन सिमतीचा ठराव ः- मा. यव थापन सिमती िद. ०९/१०/२०१६ चे सभेतील िनणय
. ६८९ (०९)
ा तिवकः- ी साईबाबा किन ठ महािव ालयाचे इ. ११ वी व इ.१२ वी कला,वािण य व िव ान
शाखेतील िव ा याना सन २०१६-१७ या शै िणक वषात चाचणी व वािषक परी ेसाठी िवदया याना घे यात
येणा-या परी ासाठी उ तरपि का छपाई करणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ताव सादर
करणेत आलेला होता. सदर तावावर मा. यव थापन सिमती िद.०९/१०/२०१६ चे सभेतील िनणय . ६८९
(९) अ वये पुढील माणे िनणय झालेला आहे . किन ठ महािव ालयाकरीता उ तरपि का छपाईबाबतचा उपरो त
िवषय र करणेत येऊन, सव शै िणक संकु लासाठी एकि त उ तरपि कां ची छपाई करणेबाबतचा ताव मा.
यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. असा
िनणय झालेला आहे.
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मा. यव थापन सिमती िद.९/१०/२०१६ चे सभेतील िनणय
संकुलातील िव ा यासाठी एकि त उ तरपि का छपाई करावयाची आहे.
अ.नं.

छपाई तपिशल

०१

उ तर पि का ८ पेजेस
जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर- A 4 हाफ साईज
उ तर पि का ४ पेजेस ७०
जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर- A 4 हाफ साईज
उ तर पि का २ पेजेस ७०
जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर- A 4 हाफ साईज
उ तर पि का (पु रवणी)
०२ पेजेस ७० जीएसएम हाईट
मॅपिलथो पेपर-A 4 साईज
उ तर पि का (पु रवणी) ४ पेजेस
७० जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर-A 4 साईज
उ तर पि का ८ पेजेस
७० जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर- A 4 साईज
उ तर पि का १२ पेजेस ७०
जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर- A 4 साईज
उ तर पि का १६ पेजेस ७०
जीएसएम हाईट मॅपिलथो
पेपर- A 4 साईज

०२

०३

०४

०५

०६

०७

०८

किन ठ
क या िव ा
महािव ालय मं िदर
छपाई
छपाई सं या
सं या
७० -----३०००

. ६८९(०९) नुसार शै िणक

इंि लश िम. औ. .
कू ल
सं था
छपाई
छपाई
सं या
सं या
३०००
------

एकू ण
छपाई
सं या

अं दाजे
छपाई दर

र कम

६०००

१.५०

९०००/-

-----

-----

३०००

-----

३०००

१.००

३०००/-

-----

-----

५०००

-----

५०००

००.७५

३७५०/-

-----

२०००

१००००

------

१२००० ००.५०

६०००/-

५०००

३०००

७०००

३०००

१८००० १.००

१८०००/-

१५,०००

२००००

७०००

------

४२००० २.००

८४०००/-

२० ,०००

३०००

७०००

१०००

३१००० २.५०

७७५००/-

१०,०००

------

-----

------

१०००० ३.५०

३५०००/-

एकू ण र कम- २,३६,२५०/-

वरील दर अं दाजे असून, यापूव छपाई करणेकामी मागिवले या दरप कानुसार घेतलेले आहेत .
उपरो त उ तरपि कां ची िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून छपाई करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.२,३६२५०/- (अ री पये– दोन लाख,छ तीस हजार,दोनशे,प नास ) मा खच अपेि त आहे.
मागणीः- वर नमुद के ले माणे उ तरपि का छपाई करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून छपाई
क न घेणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,३६२५०/- (अ री पये– दोन लाख, छ तीस हजार, दोनशे प नास)
मा खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव या नु सार अनु मानः- उ तरपि का छपाईचा िवषय आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- सव शै िणक संकु लासाठी एकि त उ तरपि कां ची छपाई
करणेकामी िवहीत प दतीने दरप क मागवून छपाई क न घेणसे व याकामी येणा-या अं दाजे .२,३६२५०/(अ री पये – दोन लाख,छ तीस हजार,दोनशे,प नास) मा खचास मा यता असावी.
िनणय .९९
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे शै िणक सं कु लासाठी तावात नमु द के ले माणे एकि त
उ तरपि कां ची छपाई करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.२,३६,२५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०० सं थानमाफत णां ना इतर णालयां म ये श
या/ उपचार कर यासाठी दे यात येणा या
अनु दानाबाबतचा पडताळणी अहवाल फेरसादर.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क याण करणा-या िकं वा
मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनणय .९४५ यां वर सिव तर चचा होऊन, सं थान माफत
णांना इतर णालयां मधे श ि या,उपचार कर यासाठी दे यात येणा-या अनुदानबाबतचा पडताळणी अहवाल
वेळेवर उपल ध होऊ शकला नाही यां क रता या अहवालासह सदरह ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा
असे ठरले.
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तसेच वै िकय आिथक अनुदान िनयमावलीम ये , डॉ. हेडगेवार णालय औरं गाबाद, वामी
िववेकानं द णालय, लातुर व ी गु जी णा लय, नािशक यां णालयां चा समावेश करणेसाठीचा ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सुचना के या.
ा तिवक :- अ) ी साईबाबा सं थान माफत जे ण सं थानचे णालयात येऊन, वै िकय उपचार
घेऊ शकत नाही व या आजारां वर सं थान णालयात उपचार होत नाही. अशा णांना, णाचा अनु दान
मागणी अज, रे शनकाड त, मा. तहिसलदार साहेब यां चा उ प नांचा दाखला ( . १,००,०००/- चे आतील ),
णालयाचा खचाबाबतचा दाखला ( Estimated Certificate) व सदर मािहती खरी असलेबाबतचे णाचे
टॅ ंप पेपरवर ती ाप , या कागदप ां या आधारे एकू ण खच दाख या या १५% व जा तीत जा त .
२५,०००/- इतके आिथक अनुदान णास वरील सव कागदप ां ची पडताळणी झालेनं तर व शासिकय मा यता
घेऊन यासं बं धीत णालयां चे नावे चेक-डीडी / आर.टी.जी.एस. दारे पाठिव यात येते.
यानुसार सं था न पॅनलवर असलेले एकू ण ८६ णालयांपक
ै , ण उपचार घेत असले या
णालयां म ये आिथक मदत पाठिवली जाते. वै िकय मदत िमळणेसाठी आव यक असणारी कागदप े,
सं थानचे वै क य आिथक अनु दान िनयमावलीत बसत असलेले आजार सं थानचे Web Site वर दश त
कर यात आली आहेत. अनु दान दे यासाठी वतं अनु दान िवभाग कायरत आहे. व पाठिवलेली आिथक मदत
णांना, णालयां ना य ात ा त झाली आहे अथवा नाही. तसेच िविनयोग न झालेली र कम परत सं थानला
पाठिव यात येते अथवा नाही, याबाबत २४ / २५ ऑ टोबर २०१६ रोजी पुणे येिथल खालील पाच ग् णालयां ना
व काही अनुदान लाभाथ ंना य भेटी दे यात आ या आहेत.
१)
ॅ ट मेिडकल फाऊं डेशन बी हॉल ि लनीक, पुणे
२) इनलॅ स अॅ ड बु धराणी हॉि पटल, पुणे
३) िदनानाथ मं गेशकर हॉि पटल अॅ ड रसच सटर, पुणे
४) स ा ी पेिसलीटी हॉि पटल, पु णे
५) के . ई. एम. हॉि पटल, पुणे
वरील पाचही णालयां ना व काही णां या घरी जाऊन यांची य भेट घेऊन,काही णांना
दुर वनी ारे संपक क न, यांचे उपचाराबाबत चौकशी के ली. यांना सं थानने िदले या आिथक अनुदानबाबत
यांनी अभार मानले, कृ त ता य त के ली.
पाठिवणेत येत असले या अनु दानाबाबत खालील माणे पडताळणी के ली आहे.
१) सं थान माफत पाठिवलेली आिथक मदत णास व णालयास ा त झाले बाबत.
२) िवनीयोग न झालेली र कम सं थान खाती परत पाठिव यात येत असले बाबत.
३) अनुदान लाभाथ नं ा र कम वापरलेबाबत उपयोगीता माणप , Stamped Receipt, णांचे Detail
Bill इ यादी बाबत
४) अनुदानाची आिथक मदत ा त झालेबाबत ण व णालयां चे अभी ाय बाबत.
ब) वै िकय आिथक अनु दान िनयमावलीम ये, वामी िववेकानं द णालय, लातुर यां णालयां चा
समावेश आहे. या यित र त डॉ.हेडगेवार णालय औरं गाबाद, व ी गु जी णालय, नािशक यां णालयां चे
नावां चा समावेश करणेकामी वै िकय आिथक अनुदान िनयमावली माणे सं बं धीत णालयां कडु न
खालील माणे कागदप े मागिव यात आली होती.
१)
मा.धमदाय आयु त यां चे कायालयात रिज टर ट असलेबाबतचा न दणी माण प ाची झेरॉ स त.
२)
ट िनयमावली (Trust Byelaws)
३)
आयकर ८० जी, १२ ए माणप ाची झेरॉ स त.
४)
मागील तीन वषाचे ऑिडट रपोट.
५)
णालयात कोणकोण या अजारावरील श ि या/ उपचार के ले जातात याबाबतची मािहती
(दरप कासह)
६)
णालय हे धमदाय असलेबाबतचे हमीप . ( णालयाचे लेटरहेडवर न दणी मां कासह.)
७)
णालयास शासनाचे राजीवगां धी जीवनदायी आरो य योजनेची मा याता आहे िकं वा कसे? याबाबत
णालय मुखाचे माणप .
८)
णालय हे धमदाय सं थे या वमालक चे आहे िकं वा करारावर अथवा भाडेत वावर चालिवणेस
घेतलेले आहे, याबातचा खुलासा.
तसेच णालयाबाबतचीइतर अनुषं गीक मािहती सादर करणे.
उपरो त कागदप े डॉ.हेडगेवार णालय औरं गाबाद, व ी गु जी णालय, नािशक यां चेकडु न ा त
झाली असुन िव त यव थापक, णालये यां चेकडे पडताळणी करणेकामी देणते आली होती. सदर कागदप े
िव त यव थापक यां नी तपासली असुन जा. .एसएसएसटी/एसएसबीएच/िव त-२११/२०१७ िद.२३/०१/२०१७
अ वये, डॉ.हेडगेवार णालय औरं गाबाद व ी गु जी णालय, नािशक यां नी िनयमावली माणे १२ ए
माणप ाची झेरॉ स त व णालयास शासनाचे राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेची मा यता आहे िकं वा
कसे? याबाबत णालय मु खाचे माणप सादर के लेली नस याने याबाबत यांना दुर वनीव न क पना दे यात
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आलेली होती, यास अनु स न या दो ही णालयां नी िद.२४/१/२०१७ रोजी उपरो त कागदप दाखल के लेली
आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार अनु मान:- अ) िद. ०९/१०/२०१६ रोजी चे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनदषानुसार पडताळणी कर यात आली असुन वरील माणे य भेटी अं ती खातरजमा
क न घे यात आली आहे. णालय भेटीचा अहवाल परीिश ट ब सोबत जोडलेला आहे.
ब) वै िकय आिथक अनुदान िनयमावलीम ये णालयां चा समावेश करणेकामी संबं धीत गणालयां नी
दाखल के लेली कागदप े वै िकय आिथक अनुदान िनयमावली माणे बरोबर आहे .
िवभागाचा प ट अिभ ाय:अ) िनणय .९४५ अनु स न िद.२४/ २५ ऑ टोबर २०१६ रोजीचा णालय भेटीचा अहवाल
स बत प रिश ट ब हणुन जोडलेला असुन फे र मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करता येईल.
ब) डॉ.हेडगेवार णालय औरं गाबाद व ी गु जी णालय, नािशक या दो ही णालयां नी वै िकय
आिथक अनु दान िनयमावली माणे कागदप दाखल के लेली असुन , या णालयां चा वै िकय आिथक अनुदान
िनयमावली म ये समावेश करणेस हरकत नाही.
उपरो त अ) फेर व ब) मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर
िनणय .१०० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत णां ना इतर णालयां म ये श
या/ उपचार
कर यासाठी दे यात येणा या अनु दानाबाबतचा पडताळणी अहवाल व वै िकय अनु दान िनयमावली
सव सद यां ना ई-मेल ारे पाठिवणेत यावे व यानं तर सदरह ताव सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.
तसेच िवभागा या अिभ ायामधील ब मु याम ये नमु द के ले माणे डॉ.हेडगेवार णालय,
औरं गाबाद व ी गु जी णालय, नािशक या दो ही णालयां चा वै िकय आिथक अनु दान
देणेकामी या िनयमावलीम ये समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय अिधि का)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०१ लाडू साद िनिमती करीता ला टीक े (नं.JBC64080T) खरे दी करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ (भाग-४)
म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील
२१ (१घ) नुसार भ तां ना जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद आहे .
ा तािवक- चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना सं थानतफ चा साद िमळावा या हेतनू े
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया वये, लाडू व बफ साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचूर लाडू , सुटी साद
िनिमती कर यात येत आहे. लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडु न दैनं िदन ३०००० ते ३५००० लाडु पाक टे
कॅ टीन िवभागाकडे िव करणेसाठी तयार क न पाठिवली जातात.
चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना सं थानतफ चा साद िमळावा या हेतनू े मा . यव थापन
सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नुसार लाडू व बफ साद िनिमती
िवभागामाफत मोतीचूर लाडू , सुटी बुं दी व बफ साद िनिमती कर यात येत आहे. मोतीचूर लाडू व सुटी बुं दी
साद िनिमतीसाठी लागणारे िकराणा मटे रयल (हरबरा दाळ, गावरान तुप , साखर, काजू पाकळी, िखसिमस,
िहरवी िवलायची िजलेबी रं ग) इ. सं थानचे म यवत खरे दी िवभागामाफत खरे दी कर यात येते. दैनं िदन गरजेनसु ार
म यवत भां डारकडे मागणीप देऊन यांचेकडु न सदरचे मटे रयल घेऊन लाडू व बुं दी साद िनिमतीचे काम
कर यात येत आहे.
िदवसिदवस साईभ तां या सं येत होणारी वाढ व शता दी वष या िनिम ताने साईबाबां चे दशनासाठी
िशड म ये ं चड गद हो याची श यता आहे. याकरीता साईभ तांना मोतीचुर लाडु साद उपल ध क न देणे
अ यंत आव यक आहे. यासाठी लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडे जा त माणावर मोतीचुर लाडु तयार
करणेसाठी या माणात साधनसाम ी असणे गरजेचे आहे. मोतीचुर लाडू तयार करणेसाठी थम हरभरा दाळ
सुकवुन यां चे बेसनपीठ तयार के ले जाते. नं तर या बेसन िपठा दारे मोतीचुर बुदं ी तयार क न साखरे या पाकाम ये
िभजवुन हाताने लाडु वळिवले जातात. हाताने वळिवलेले लाडु सुकिवणेसाठी ते थमतः ला टीक या ेम ये
सुकिवणेसाठी ठे वले जातात व लाडु यवि थत सुक यानं तर ते ला टीक कागदावर टाकु न यांची पॅक ग के ली
जाते.
स या लाडु सुकिवणेसाठी लाडु िनिमती िवभागाकडे एकु ण ४५० नग ला टीक े आहेत. यांची सन
२००७ म ये . २४०/- ती नग येणे माणे खरे दी कर यात आली होती. परं तु २०१६ या नाताळ सु ् या व
नववषारं भ काळात जा तीचे ला टीक े लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाकडे उपल ध नस याने लाडु साद
िनिमती करतां ना आहे याच उपल ध साधनां त गद चे िनयोजन करावे लागले आहे. यामुळे जा त माणात लाडु
िनिमती करता आलेली नाही. परं तु येणा-या शता दी वषाची संभा य गद चे िनयोजन करणेसाठी उपल ध
असलेली ला टीक े पुरेशी नाहीत. भ तांना िवहीत वेळेत लाडु सादाचा पुरवठा करणेसाठी व गद चे वेळी
लाडु सादाचे साठा उपल ध क न ठे वणेसाठी आणखी ५०० नग ला टीक े खरे दी करणे अ यंत गरजेचे आहे.
यामुळे लाडु साद िनिमतीचे माण वाढु न साठा क न ठे व यास मदत होणार आहे.
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सदर ला टीक े खरे दीबाबत खालील पुरवठाधारक यां चेकडु न लाडु व बफ साद िनिमती िवभागास
दरां बाबत ई-मेल ा त झालेले असून पुरवठा धारकां नी ला टीक े नं. JBC64080T करीता ई-मेल दारे
पुढील माणे दर कळिवलेले आहेत .
अ.नं. पु रवठाधारकाचे नाव
०१ नग ला टीक े साठी दर
१
िनलकमल िलिमटेड, नािशक रोड, नािशक
.३००/२
महेश इंजीिनयर ग, नािशक
.३४५/३
िवजय नॉ हे टीज, शालीमार, नािशक
.३७४/उपरो त माणे ला टीक े खरे दीबाबतचे दर पुरवठादारां नी कळिवलेले असुन , ०१ ला टीक े
खरे दीसाठी सरासरी िकं मत .३३० × ५०० = १,६५,०००/- मा इतका खच अपेि त आहे. तसेच सन २०१६१७ चे अं दाजप कात नवीन भां डी खरे दीकरीता र कम .१०,००,०००/- आिथक तरतु द करणेत आलेली
आहे.
मागणी– उपरो त तािवत के ले माणे, वर नमुद के लेले ला टीक े चा साद बनिवणेसाठी
वापर यात येणार असुन , येणा-या शता दी वषाची संभा य गद चे िनयोजन करणेसाठी उपल ध असलेली
ला टीक े पुरेशी नाहीत. सदर साही याअभावी भ तांना लाडु व बुं दी साद पुरिवणेकामी अडचणी येवु नयेत
यासाठी उपरो त नमुद के ले माणे िवहीत प दतीने दरप के मागवुन खरे दी करता येईल.
अनु मान – आिथक, धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– मोतीचुर लाडु साद तयार क न िवतरीत करणे, साठवण करणे व
इतर अनुषं गीक कामे करणेकामी उपरो त तावात नमुद के ले माणे ला टीक े नं. JBC64080T िवहीत
प दतीने दरप के मागवुन खरे दी करता येईल.
तरी वरील माणे अडचणी व संभा य गद ल ात घेता सदरचे ला टीक े नं. JBC64080T िवहीत
प दतीने दरप के मागवुन खरे दी कर यास व येणा-या अं दाजे र कम .१,६५,०००/- चे खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .१०१ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू साद िनिमती करीता तावाम ये नमु द के ले माणे ला टीक े
(नं.JBC64080T) िवहीत प दतीने दरप के मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.१,६५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०२ िडफ ीलेटरचे Internal Paddles खरे दी करणे.
तावी साईबाबा हॉि पटल करीता पुरवठा आदेश . 8373/2005 िद. 08/08/2005 अ वये काड याक ऑपरे शन
िथएटर करीता एक Heart start XL िडफ ीलेटर एकु ण . 2,83,000/- इत या रकमेत खरे दी करणेत आले
आहे. सदर िडफ ीलेटरकरीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 14/11/2006 रोजी संपलेला
आहे. िडफ ीलेटरचे दु ती व दे खभालीकरीता कं पनीकडे िद. 01/04/2016 ते िद. 31/03/2017 या
कालावधीकरीता कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेत येत आहे. सदर कालावधीत क युमबल पेअर
पाट (उदा. Internal / External Paddles, ECG Cable etc) वगळता मिशनचे दु तीकरीता लागणारे पे अर
पाट कं पनी वखचाने बदलणार आहे.
स या काड याक ओ. टी. िडफ ीलेटर मिशनचे Adult Internal Paddles यव थीत काम देत
नस याचे िवभागाने यां चे प . 1279 िद. 08/04/2015अ वये कळिवले आहे. यानु सार कं पनी इंिजनीअर
तातडी या भेटी करीता येउन Paddles ची तपासणी के ली असता सदर Internal Paddles खराब झाले
अस यामुळे नवीन खरे दी करणे आव यक अस याचे स ह स रपोट िद. 24/09/2016 अ वये कळिवले आहे.
सदर िडफ ीलेटर मिशन काड याक ओ.टी. िवभागात िनयमीत वापरात अस याने दु त करणे आव यक आहे .
यानुसार िडफ ीलेटरचे पुरवठाधारक मे . िफली स मेडीकल िस टीम (इं) ा. ली. मुं बई यां चे िविवध
अिधकृ त स ह स डीलसकडे Internal Paddles करीता िवचारणा के ली असता कं प यां नी खालील माणे
कोटेशन पाठिवले आहे. Internal Paddles करीता खालील माणे सरासरी दर आहेत.
Sr. Name of Company
Description
Model No. Qty Quoted Total Amount
No.
(Incl. all taxes)
01 M/s.Medical Engineering
01
56,750.00
Company, Aurangabad
Adult Switched
02 M/s. Biosonic Medical
01
68,100.00
Internal Paddles M4742A
Equipments, Nasik
03 M/s.Micronics Instrument
01
68,000.00
Company ,Nasik
Average Price of Internal Paddles R/O (Incl. all taxes) in Rs.
64,283.00
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वरील माणे िडफ ीलेटर करीता Internal Paddles खरे दी करणेकामी सव करां सहीत एकु ण .
64,283/- (अ री . चौस हजार दोनशे याऐंशी मा ) इतका इतका खच येणार आहे. सदर Internal
Paddles करीता कं पनी तीन मिह यां ची वॉरं टी देत आहे.
सदर िडफ ीलेटर िनयमीत वापरात अस याने तातडीने दु त करणे आव यक आहे . तसेच काड याक
ऑपरे शन िवभागात िविवध कार या श ि या होत असतात यामुळे Internal Paddles खरे दी करणे
आव यक आहे. सदर िडफ ीलेटर करीता मे.िफली स मेडीकल िस टीम (इं) ा. ली. मुं बई यां चे िविवध
अिधकृ त स ह स डीलसकडू न कोटेशन मागवून िन नतम दराने िडफ ीलेटर करीता Internal Paddles खरे दी
करणेस हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी मे.िफली स मेडीकल िस टीम (इं) ा. ली., मुं बई यां चे िविवध अिधकृ त स ह स डीलसकडू न
कोटेशन मागवून िन नतम दराने िडफ ीलेटर करीता Internal Paddles िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व
यासाठी येणा या खचास मा यता असावी.
िनणय .१०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील िडफ ीलेटरचे Internal Paddles िवहीत
प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०३ मे.मॅ वेट मेडीकल इंडीया ा.िल., मुं बई यां चेकडू न ओ.टी. टे बलचे रमोट- २ नग खरे दी करणे.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ओ.टी 02 िवभागाकरीता पुरवठा आदेश . 6013, िद. 06/01/2011
अ वये मे.मॅ वेट मेडीकल इं डीया ा. िल. मुं बई या कं पनीचा एक ओ.टी. टे बल एकु ण 19,32,916/- इत या
रकमेत खरे दी करणेत आला आहे. सदर ओ.टी. टेबल काड याक ओ.टी िवभागात काया वीत कर यात आला
ओ.टी. टेबल करीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी संपला आहे.सदर ओ.टी. टेबलची दु ती व
देखभाल बायोमेडीकल इंिजनीअर ग िवभागामाफत येथेच के ली जात आहे .परं तू दु ती करीता आव यक
असणारे पेअर पाट पुरवठाधारक कं पनीकडु न खरे दी के ली जातात.
स या काड याक ओ.टी.-II िवभागातील ओ.टी. टेबल यवि थत काम देत नस याचे सदर िवभागाने
यां चे प .967 िद. 23/01/2017 अ वये कळिवले आहे. यानु सार ओ.टी. टे बलची तपासणी के ली असता
सदर ओ.टी. टेबलचे रमोट (cable connected hand control) खराब झा यामु ळे बदलणेची आव यकता
अस याचे िनदशनास आले आहे. सदर ओ.टी. टे बल काड याक ओ.टी. िवभागात िनयमीत वापरात असुन रमोट
तातडीने खरे दी करणे आव यक आहे. तसेच अशा कारचे एकु ण 04 ओ.टी. टेबल िविवध ऑपरे शन िथएटर
िवभागात िनयमीत वापरात आहे. यामुळे अशा कारचे रमोट (cable connected hand control) खराब
झा यास तातडी या वेळी बदलणे करीता आणखी एक रमोट बायोमेडीकल इंिजनीअर ग िवभागात टॅाकम ये
उपल ध असणे आव यक आहे.
यासाठी कं पनीने याचे प .MSW-WR-124/17, िद. 02/02/2017 अ वये सव करां सहीत ती
नग . 71,334.75/- दराने दोन नग रमोट करीता एकु ण .1,42,669/- (अ री .एक लाख बेचाळीस हजार
सहाशे एकोणस र मा ) इतका खच येणार असुन सदर रकमेची कं पनीने आगाउ मागणी के लेली आहे.परं तु कं पनी
ितनीधीशी झाले या चचअं ती वरील रमोट ी साईबाबा हॉ पीटलम ये ा झालेनं तर सदर र कम अदा होणेस
कं पनीने वीकृ ती दशिवली आहे.सदर रमोट (cable connected hand control) हे िविश रचना व
पेसीिफके शन असलेले असतात. यामु ळे इतर पुरवठाधारक कं पनीकडे उपल ध होत नाही. तसेच ओ.टी. टेबलचे
पेअर पाट करीता मे. मॅ वेट मेडीकल इंडीया ा. िल. मुं बई हे एकमेव पुरवठाधारक आहेत.उपरो रमोट करीता
कं पनी सहा मिह यां ची वॉरं टी देत आहे.
तरी मे.मॅ वेट मेडीकल इंडीया ा. िल., मुं बई यां चेकडु न ओ.टी. टेबलचे रमोट (cable connected
hand control) 02 नग खरे दी करणेस व यासाठी येणा या खचास मा यता असावी.
िनणय .१०३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मे.मॅ वेट मेडीकल इंडीया ा. िल., मुं बई
यां चेकडू न ी साईबाबा हॉि पटलमधील ओ.टी. टे बलचे ०२ नग रमोट (cable connected hand
control) खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०४
ी साईबाबा हॉि पटलम ये Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
ा तािवक– ी साईबाबा हॉि पटलचे सव वाड/ िवभागां साठी लागणारे Liquid Medical
Oxygen Gas Plant साठी मा. यव थापन सिमती सभा िद.१०/०१/२०१० रोजीचे सभेत मा यता िमळालेली
होती. यानू सार िवहीत प दतीने वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा मागवून मा. यव थापन सिमती सभा
िद.१०/१०/२०१५ िनणय .७५६ अ वये चचा / वाटाघाटी होऊन M/s. Praxair India Pvt. Ltd., Navi
Mumbai यां चेकडू न 6KL मतेचा गॅस लॅ ट भाडेत वावर ठे व यास व याकामी यांना दरमहा भाडे
.१६८७५/- दे यास तसेच ऑ सीजन गॅस .१३.४९ / sm3 हॅटसह व पॉवरचे दरात वाढ झाली तर १.५० पैस/े
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sm3 व िडझेलचे दरात वाढ झाली तर ०.२० पैसे /sm3 दर वाढवू न दे यास मा यता िमळालेली होती. यानूसार
M/s.Praxair India Pvt. Ltd., Navi Mumbai यां ना इकडील प .५२९२ िद.०३/१२/२०१० रोजी
कायादेश दे यात आलेला होता.
दर यान या काळात ी साईबाबा हॉि पटलमधील गॅसचा खप पाहता मा. यव थापन सिमती सभा
िद.१३/०१/२०१२ िनणय .३० अ वये सदर लॅ टची मता वाढवू न 13KL कर यात येऊन यांचे दरमहा भाडे
र कम .३४८७५/- सव करां सह असे ठरवून सदर लॅ ट ०५ वषाकरीता णालयात बिसव यात यावे असे ठरले
होते यानू सार M/s.Praxair India Pvt. Ltd., Navi Mumbai यां ना इकडील प .५७०८
िद.०१/०२/२०१२ रोजी निवन कायादेश दे यात आलेला होता. यानूसार िद.३१/०८/२०१२ पासून सदर
Liquid Medical Oxygen Gas Plant ी साईबाबा हॉि पटलम ये कायाि वत कर यात आलेला आहे.
सदर कायादेशानु सार ऑ सीजन गॅस .१३.४९ / sm3 हॅटसह व पॉवरचे दरात वाढ झाली तर १.५०
पैस/े sm3 व िडझेलचे दरात वाढ झाली तर ०.२० पैसे /sm3 दर वाढवून दे यास मा यता िमळालेली होती.
यानूसार अ ाप पावेतो दोन वेळेस पॉवरचे दरात व िडझेलचे दरात वाढ झा यामुळे िद.१०/१०/२०१२ रोजीचे
प ा वये र कम .१५.४१ / sm3 हॅटसह तर िद.१२/०६/२०१३ चे प ा वये र कम .१८.२२ / sm3 हॅटसह
इतके दर वाढवून िदलेले आहे .
सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant कायाि वत झा यापासून ती मिहना साधारणतः
२५००००/-या माणे ीसाईबाबा णालयात र कम .१,३२,२७,६११/- इत या र कमेचा गॅस खरे दी कर यात
आलेला आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
अ.नं. वष
झालेला खच र कम .
१
२०१२-१३
२३,०६,४३१.००
२
२०१३-१४
३५,४५,४२२.००
३
२०१४-१५
३५,६२,६४७.००
४
२०१५-१६
३२,९०,९१८.००
५
िद.०१/०४/२०१६ ते १७/०५/२०१६
५,२२,१९३.००
एकू ण र कम .
१,३२,२७,६११.००
मागणी– िद.३०/०८/२०१७ रोजी सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant चा ०५ वषाचा
कालावधी पू ण होत आहे. यामुळे सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant न याने बसवावा लागणार
आहे.
सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेकामी खालील ०3 अिधकृ त िव े ते /
पुरवठाधारक यां चेकडू न अं दाजे खचासाठी दूर वनी ारे दरप क मागिव यात आले होते यानू सार यांनी खालील
माणे दर कळिवलेले आहे.
M/s. Inox Air Products Pvt. Ltd., Navi
Mumbai
1.
Basic Price of the Product Liquid
Medical
Oxygen:13.50
(INR/SM3) Ex-INOX AP works
Patalganga/ Navi Mumbai/Mangaon
2.
Basic Price of the Product Liquid
Medical
Oxygen:13.50
(INR/SM3) Ex-INOX AP works
Patalganga/Navi Mumbai/Mangaon
3.
Transportation Charge
Rs.2.50persm3.
4.
ExciseDuty - @12.50%extra on
basic price & transportation charge
(Presently Nil on use of Medical
Oxygen.)
5.
Sales Tax - MVAT@5%will
be applicable
6.
Fixed Facility Charge(FFC) for
Storage tank & Allied equipments
installed by INOXAP - 13KL-

M/s. Linde India Ltd.,
1.
Basic Price
Rs.13.70 per Cum

Balaji Trading Com., Sangamner
– 1.
Basic Price of the Product
- Liquid Medical Oxygen:11.70
(INR/SM3)

2.
Basic Price –
Rs.13.70 per Cum
3.
Delivery Charges
– Rs. 4.00 Per Cum
4.
Facility Charges
for 10 KL Tank per Month
– Rs – 23000.00
5.
One
Time
Installation Charges – Rs
1.50 Lacs
6.
The above Prises
are exclusive of any taxes
& leies – VAT / GST /
OCTORI / Excise etc
7.
Currently
for
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2.
Basic Price of the Product
- Liquid Medical Oxygen:11.70
(INR/SM3)
3.
Transportation Charge Inclusive in the above.
4.
ExciseDuty – Presently Nil
on use of medical oxygen
5.
Sales
Tax
MVAT@6%will be applicable
6.
Fixed
Facility
Charge(FFC) for Storage tank &
Allied equipments installed by
Balaji - 13KL-@Rs.12000.00
(INR/Month)
7.
Excise Duty on FFC -
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@Rs.30000.00 (INR/Month)
7.
Excise Duty on FFC
@12.50% extra (Presently Nil on use of
Medical Oxygen)
8.
MVA Ton FFC - @ 5% extra
9.
Octroi charges - Extra if and as
applicable in your area.
10.
MTOP (Minimum take or pay)
- Nil as a special case.
11.
Contract Period - 5years
12.
Diesel – For every 10 paise
increase in the cost of diesel, the
transport charge will be increased by 1
paise per sm3.
13.
Power - For every 1 paise
increase in the cost of electricity, the
price of Liquid Medical Oxygen will be
increased by 1.0 paise per sm3.

Description

Medical Oxygen the
Excise Duty is Nil.
8.
At the time of
supply if any other taxes /
excise Duty will be
applicable accordingly as
per the Govt. Statuory
norms
9.
License fee three
years for 10000 LIVE – As
per Actuals

Inox Air, Linde (I)
Balaji,
Mumbai
Ltd.,
Sangamner
Oxygen Gas 16.80 / sm3
18.76 /
12.40 / sm3
sm3
Rental
31500.00
26105.00 13620.00 Per
Per Month
Per
Month
Month
Installation Nil
1.5 Lakh
Charge

Total
47.960
71225.00

Presently Nil on use of Medical
Oxygen
8.
MVA Ton FFC - @ 13.5%
extra
9.
Octroi charges – At Actual
10.
Diesel – The above
transportation charge is based on the
cost of Diesal @57.20 per Litter.
For every 10 paise increase in the
cost of diesel, the transport charge
will be increased / decreased by 1
paise per sm3 .
11.
Power - The above basis
prices are fixed on the MSEB
electricity tariff for the month of
November 2015 @ Rs.8.68 per
KWH. For every 1 paise increase /
decrease in the cost of electricity,
the price of Liquid Medical Oxygen
will be increased by 1.0 paise per
sm3.
Avg.
Less
Per
Rate
20%
Month Rs.
15.987
12.78
192365.00
23741.67

18993.00

18993.00

उपरो त माणे Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेकामी Fixed Facility Charge
ती मिहना र कम .१८,९९३/- या माणे भाडे कळिवलेले आहे. यांचे दरानू सार पाच वषाकरीता अं दाजे
पूणािकत र कम .११,३९,५८०/- (अ री . – अकरा लाख एकोणचाळीस हजार पाचशे ऐंशी मा ) इतका खच
भाडेकरीता अपेि त आहे. तसेच गॅस िसलडरसह खरे दीकामी Per Cubic करीता १२.७८/ sm3 इतके पये दर
असून स या या वापरानू सार ती मिहना र कम .१,९२,३६५/- या माणे एकू ण पाच वषाकरीता अं दाजे
पूणािकत र कम .१,१५,४१,९००/- (अ री . – एक कोटी पं धरा लाख ए के चाळीस हजार नऊशे मा ) इतका
खच अपेि त आहे यानूसार Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेकामी भाडे व Oxygen Gas
याकरीता एकि त र कम .१,२६,८१,४८०/- (अ री . – एक कोटी स वीस लाख ए यांशी हजार चारशे ऐशी
मा ) इतका खच येऊ शकतो.
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– िद.३०/०८/२०१७ रोजी सदर Liquid Medical Oxygen
Gas Plant चा ०५ वषाचा कालावधी पूण होत आहे . यामुळे सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant
न याने बसवावा लागणार आहे. सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant बसिवणेपू व ी साईबाबा
हॉि पटलम ये sm3 मतेचे दररोज १०० नग िसलडस ारे पुरवठा के ला जात होता. सदर कारचे िसलडसम ये
९२% -९६% पयत शु द ऑ सीजन गॅस िमळतो परं तु Liquid Medical Oxygen Gas हा ९९.५०% ९९.९% पयत शु द व पात िमळतो. तसेच दररोज १०० पे ा अिधक िसलडसची वाहतूक / चढउतार
के यामुळे िसलडसचे हा व िलक होऊन अपघाताची श यता अिधक असते तसेच वाहतूक चे / वाहना या
ि येमळु े ब-याच वेळा पुवठाधारकास वारं वार पाठपुरावा क न सु दा वेळेवर गॅसचा पुरवठा होत नाही.
िसलडसम ये ९२% -९६% पयत शु द असून याचा दर .२०/SM3 असतो व Liquid Medical
Oxygen Gas हा ९९.५०% - ९९.९% पयत शु द असून िनयिमत वेळेपू व पुरवठा होऊन याचा दर
.१५.९८/SM3 असतो. तसेच Liquid Medical Oxygen Gas Plant ची िनयिमत तपासणी पुरवठाधारक
कं पनी करीत अस यामुळे व िसलडर मिह यातून जा तीत जा त दोन वेळा कं पनीमाफत भरला जात अस यामुळे
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अिधक असुरि त असतो. यामुळे स या बहतेक सव मोठ् या णालयाम ये Liquid Medical Oxygen Gas
Plant कायाि वत आहे.
सदर Liquid Medical Oxygen Gas Plant िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवून िन नतम दराने
बसिवणेकामी ती मिहना र कम .१८,९९३/- या माणे भाडे कळिवलेले आहे. यांचे दरानूसार पाच
वषाकरीता अं दाजे पूणािकत र कम .११,३९,५८०/- (अ री . – अकरा लाख एकोणचाळीस हजार पाचशे
ऐंशी मा ) इतका खच भाडेकरीता अपेि त आहे.
तसेच गॅस िसलडरसह खरे दीकामी Per Cubic करीता १२.७८/ sm3 इतके पये दर असून स या या
वापरानूसार ती मिहना र कम .१,९२,३६५/- या माणे एकू ण पाच वषाकरीता अं दाजे पू णािकत र कम
.१,१५,४१,९००/- (अ री . – एक कोटी पं धरा लाख एक् के चाळीस हजार नऊशे मा ) असे एकू ण र कम
.१,२६,८१,४८०/- (अ री . – एक कोटी स वीस लाख ए यांशी हजार चारशे ऐशी मा ) इतका खच येऊ
शकतो.
तरी उपरो त Liquid Medical Oxygen Gas Plant िविहत प दतीने ई - िनिवदा मागवून बसिवणेस
व याकरीता येणा-या तािवत ती मिहना र कम . .१८,९९३/- या माणे भाडे कळिवलेले आहे. यांचे
दरानूसार पाच वषाकरीता अं दाजे पूणािकत र कम .११,३९,५८०/- (अ री . – अकरा लाख एकोणचाळीस
हजार पाचशे ऐंशी मा ) इतका खच भाडेकरीता अपेि त आहे. तसेच गॅस िसलडरसह खरे दीकामी Per Cubic
करीता १२.७८/ sm3 इतके पये दर असून स या या वापरानू सार ती मिहना र कम .१,९२,३६५/- या माणे
एकू ण पाच वषाकरीता अं दाजे पूणािकत र कम .१,१५,४१,९००/- (अ री . – एक कोटी पं धरा लाख
ए के चाळीस हजार नऊशे मा ) असे एकू ण र कम .१,२६,८१,४८०/- (अ री . – एक कोटी स वीस लाख
ए यांशी हजार चारशे ऐशी मा ) चे खचास तसेच ई - िनिवदा मागवून खरे दीस मा यता असावी.
िनणय .१०४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०५
ी साईबाबा सु पर पेशािलटी णालयात जीवनदायी योजनेतं गत .६४ कोटी रकमेची िबले
शासनाकडे िवलं बाने सादर झालेबाबत.
तावमा.कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई यां चेकडील .सासंिव१०१६/१६००/ . .२०५/ का.१६, िद.१९.११.२०१६ रोजीचे प ा वये ी.संजय भा करराव काळे , कोपरगां व
िज.अहमदनगर यां या िद.१२.१०.२०१६ रोजी या प ाचे अवलोकन करावे, सदर प ातील मुदयां चे अनु शं गाने
आपला वयं प ट अहवाल शासनास सादर करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
ी.संजय भा करराव काळे , कोपरगां व यां नी िद.१२.१०.२०१६ रोजीचे प ाम ये ी साईबाबा सुपर पे शािलटी
णालयातील जीवनदायी योजने अं तगत .६४ कोटी रकमेची िबले शासनाकडे िवलं बाने सादर के लेली आहेत,
याबाबत मा. य.सिमतीचे िद.०३.०८.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .६५२ नुसार देखील कायवाही झालेली
नाही. तरी सदर बेजबाबदार अिधका-यां वर िश तभं गाची कारवाई हावी, अशी मागणी के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय – मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िद.०३/०८/२०१४ चे सभेतील िनणय
.६५२ नूसार जीवनदायी योजने अं तगत .६४ कोटी माञ रकमे या िबलांचे ताव शासनाकडे िविहत वेळेम ये
पाठिवणेसाठी संबं धीतां नी जाणीवपुवक िवलं ब के ला का, याची पडताळणी मु यलेखािधकारी यां नी करावी व
उिशराने िबले सादर कर या या कारणासह झाले या आिथक नु कसानीचा अहवाल मा.िञसद य सिमतीचे
सभेपढु े सादर करावा," असा िनणय झाला होता. मा सदर िनणयानं तर त कालीन मु यलेखािधकारी ी िझरपे
साहेब यां नी उपरो त चौकशीचा अहवाल सादर के लेला नाही.
स याचे मु यलेखािधकारी ी घोरपडे साहेब यां नी लेखाशाखेकडे त मनु यबळाची कमतरता ल ात
घेवनू सदरची चौकशी सनदी लेखापालामाफत करणे सयु ती क राहील असे सुचिवले आहे.
स यि थती– आज अखेर जीवनदायी योजनेकडू न ाथमीक मं जरु ी आदेशानूसार र कम
.२२,६९,८६,८२३/- येणे बाक आहे. सदर र कमेम ये जीवनदायी ािधकरणां कडू न िबलां तील टु ी पुतता
करणेस परत आलेली १००९ िबलां ची र कम समािव आहे. (सदरची िबले फे र सादर कर यास िवलं ब झा याने
जीवनदायी ािधकरणाने ती ि वकारलेली नाहीत. याबाबत शासन तरावर िबले ि वकारणे संदभात िद.२७
नो हबर, २०१४ची के लेली िवनं ती यांनी िद.०३ जानेवारी, २०१५ या प ा वये अमा य के ली आहे. िद.३०
जानेवारी, २०१५ चे प ा वये उपसिचव सावजिनक आरो य िवभाग यां ना सदरचे िबले ि वकार यास मं जरु ी
िमळणेकामी पु हा एकदा िवनं ती कर यात आलेली आहे. यावर जीवनदायी ािधकारणाकडू न कस याही
कारचा ितसाद िमळालेला नाही.) तसेच शालेय आरो य तपासणी योजनेचे मं जरु ी आदेशानू सार र कम
.१,८४,८१५/- येणे बाक आहे. वषिनहाय तपिशल खालील माणे –
लाभाथ ंची सं या लाभाथ ंची सं या जीवनदायी योजना ाथमीक शालेय आरो य तपासणी
अ.न.
वष
(जीवनदायी
(शालेय आरो य
मं जरु ी आदेशापोटी येणे
मं जरु ी आदेशापोटी येणे
योजना)
तपासणी)
असलेली र कम
असलेली र कम
१
२००७-०८
१७
४
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२
३
४
५
६
७

२००८-०९
२००९-१०
२०१०-११
२०११-१२
२०१२-१३
२०१३-१४
एकु ण

२१
१३
०७
१५
६११
२,६७५
३,३५९

१
५

१३,२५,४४०/९,६४,०००/५,१०,३२५/१३,७६,५८७/१,८०,४३,०६७/२०,३८,५५,९०४/२२,६९,८६,८२३/-

-१९,०३७/----१,८४,८१५/-

तसेच आज अखेर पयत या कालावधीत जीवनदायी आरो य योजने या सादर के ले या फाई स या
ाथमीक मं जरु ी आदेशापोटी एकु ण ३,१६५ लाभाथ ं या िबलाची .६,२४,९९,५३४/- इतक र कम कमी
आलेली आहे. एकु ण कमी आले या रकमेचा वषिनहाय तपिशल पुढील माणे –
कमी र कम
ाथमीक मं जरु ी
शालेय आरो य
य ात
एकु ण कमी
ा त झाले या
आदेशापोटी येणे
तपासणी मं जरु ी
झालेली र कम
आलेली र कम
अ.नं
वष
लाभाथ ची
असलेली र कम
आदेशापोटी येणे
सं या
असलेली र कम
१ २००७-०८ १६५
९५,३८,६८५/-७९,६६,३४४/१५,७२,३४१/२ २००८-०९ १६४
१,५०,०७,०७८/- २,३०,०६७/१,३२,४४,८४८/- १९,९२,२९७/३ २००९-१० १७४
१,२६,९९,३३१/- १४,७३,८११/१,१४,८४,३९६/- २६,८८,७४६/४ २०१०-११ ३११
३,०१,४४,२६१/- -२,३३,२७,६२२/- ६८,१६,६३९/५ २०११-१२ ५१३
२,८६,८८,९५३/- -२,३५,४५,८९२/- ५०,४७,०६१/६ २०१२-१३ २,६०२
२४,४४,५१,२८६/- -२०,४१,१५,९४४/- ४,०३,३५,३४२/७ २०१३-१४ २३६
२,६०,६१,८००/- -२,२०,१४,६९२/- ४०,४७,१०८/एकु ण ४,१६५
३६,६५,९१,३९४/- १७,०३,८७८/३०,५६,९९,७३८/- ६,२४,९९,५३४/िवभागाचा अिभ ाय– सदरची लं िबत रक् कम िमळणेबाबत तसेच टु ची पुतता करणेकामी
आलेली िबले फे रसादर करणेस मान्यता िमळणेबाबत शासनस्तरावर पाठपुरावा चालु आहे.
सबब सदर या चौकशीकरीता वतं ञ ञय त प ाची न याने नेमणूक होणेकामी िविहत मागाने अथवा
स या कायरत असले या सनदी लेखापालां ची नेमणूक क न यांचेकडू न ा त होणारा वयं प ट अहवाल
शासनास सादर करता येईल.
मागणी- तरी सदर चौकशीकामी िविहत मागाने अथवा स या कायरत असले या सनदी लेखापालां ची
नेमणूक होणेकामी व यासाठी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती या
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सु पर पे शािलटी णालयात जीवनदायी योजनेतं गत .६४
कोटी मा रकमे या िबलां बाबत स या कायरत असले या सनदी लेखापालां ची नेमणू क क न
यांचेकडू न ा त होणारा वयं प ट अहवाल शासनास सादर करणेत यावा, असे ठरले.
याचबरोबर अशीही चचा झाली क , उपरो .६४ कोटी मा रकमेमधू न काही र कम
सं थानला ा झालेली असू न उव रत र कमही सं थानला लवकरात लवकर िमळावी याकरीता,
मा.कायकारी अिधकारी यां नी आरो य िवभाग, महारा शासन यां चेकडे पाठपु रावा करावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०६ मे.गोिवं द िम क ॲ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां ना गावरान तू पाबाबत िदले या नोटीसीचा
खु लासा.
तावमाहे जुलै -२०१६ ते माच-२०१७ या कालावधीत ९०२५ ि वं टल गाईचे गावरान तूप सं थानला पुरिवणेकामी मे .
गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां ना पये ३५,४००/- ती ि वं टल दराने पुरवठा आदेश दे यात
आलेला आहे. या माणे यांचेकडू न पुरवठा चालू आहे .
तथािप भां डार िवभागाकडू न मा. यव थापन सिमती या िदनां क ३०.११.२०१६ सभेम ये गावरान
तूपाचे लॅब रपोट बाबतचा िवषय सादर के ला असता, यावर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय ं .८५७
अ वये खालील माणे िनणय झाला होता.
िनणय ं .८५७- यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु साद बनिवणेसाठी वापर यात येणा-या गावरान
तुपाचे वेगवेगळया योगशाळे कडू न ा त झाले या तपासणी अहवालाचे अवलोकन कर यात आले.
योगशाळां नी गावरान तुप वापर यायो य असलेबाबत अहवालाम ये नमुद के ले आहे . परं तु तरीही लाडू सादाचा
उ वास येतो, अशा त ारी येत आहेत , याकरीता गावरान तुप पुरवठा करणा -या ठे केदारास या आशयाची नोटीस
दे यात यावी, असे ठरले.
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वरील िनणयास अनु स न भां डार िवभागाने िदनां क.१६.१२.२०१६ चे प ाने सदर िनणयाची पु ढील
कारवाई खरे दी िवभागामाफत करणेबाबत कळिवले होते.
यास अनु स न खरे दी िवभागामाफत जा.नं.एसएसएस/वशी-५०२५/२०१६ िद.२८.१२.२०१६ अ वये
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क. ॉ. ा.िल, फलटण यां ना नोटीस दे यात आली होती.
सदर नोटीसीस अनु स न िद.०३.०१.२०१७ रोजी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल, फलटण यां चे
खालील अिधका-यां नी िशड येथे भेट िदली.
१.
ी.अिजत आटोळे - वािलटी अॅ योरे स मॅनेजर
२.
ी.देव घनवट- ॉड शन मॅनेजर
३.
ी. ीर न खडे- ॉड शन मॅनेजर
या भेटीम ये यांनी लाडू िनिमती िवभागाला भेट देऊन लाडू िनिमती िवभागातील संबं िधतां शी सं पक
साधला. आचारी व इतर कमचारी यां चेशी चचा के ली. चचम ये लाडू िनिमती िवभागाकडू न तूपाबाबत काहीही
त ार नस याचे सां ग यात आ याचे यांनी सां िगतले.
यानं तर शासक य अिधकारी तथा मु य लेखािधेकारी व मा. उप कायकारी अिधकारी यां चे समवेत
यांनी चचा के ली. यांना लाडू चा उ वास येत अस याचे सां ग यात आले.
यावर यांनी या लाडू चा वास येत असेल तो तपासणीसाठी यांचेकडे दे याची िवनं ती के ली. तसेच
िदले या नोटीसचा लेखी खुलासा यां नी ईमेल दारे अथवा पो टा ारे देऊ असे सां िगतले होते.
वरील नमुद नोटीसीस अनुस न मे .गोिवं द िम क अॅ ड ॉ. ा.िल., फलटण यां नी िद. ०८.०१.२०१७
रोजीचे प ाने खालील माणे खुलासा सादर के ला आहे .
१. सं थानचे लाडू िनिमती िवभागातील कमचा-यां शी सं पक साधला असता यांनी गोिवं द तूपाची
Quality ब ल त ार नस याचे सां िगतले. तसेच यांनी काही लाडू ची Taste घेतली असता यात
यांना उ वास आढळू न आला नाही. यांचे तूपाचे Lab Report ही यवि थत अस याचे कळिवले
आहे.
२. तूप तयार कर यासाठी सव ोसेस SOPs व QA पॅरामीटर माणे कर यात येतात. तसेच येक बॅचचे
सव पॅरामीटस यांचे In House Lab म ये तपासले जातात.

३.

सं थानला पुरिवणेत येणारे तूपाचे ये क बॅचचे NABL मा यता ा त Lab चे रपोटस सादर के ले
जातात. तसेच यांचे येक बॅचचे तूपाचे सॅपल
ं यां चे Lab म ये तूपाचे Shelf Life पयत जपून ठे वले
जातात. सदर सॅपलही
ं
यांनी तपासले याम ये काही Abnormal आढळले नाही. तसेच सं थानला
यांनी अशी िवनं ती के ली आहे क , यापुढे लाडू चा उ वास येत असेल तर कळिवणेस व या लाडू चा
नमुना देणेची िवनं ती के ली आहे.
४.
यांचे सदर खु लासा प ही सोबत अवलोकनाथ सादर के ले आहे.
येणे माणे मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां चा खुलासा यांचे प ासह
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सादर.
िनणय .१०६ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.गोिवं द िम क ॲ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां नी गावरान
तू पाबाबत िदले या खु लाशाची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०७
ताव-

चे पालखी, रथ िमरवणु क बं दोब तकामी िनयु सु र ा र कां ना मानधन िमळणेबाबत.
ी साईबाबा पु ाितथी उ ाव िनमी ा िद.०८/१०/२०१६ रोजी िव ा ा मा. ी सिचन तां ब,े साहेब यां चे
अ ा तेखाली िमट ग आयोजीत कर यात आली होती. सदर िमट गम ये चे सा ािहक पालखी तसेच उ ाव
व सनाचे िदवशी गावातून िनघणा या पालखी व रथाकरीता बं दोब ा करणारे कायम व कं ाटी सुर ा कमचारी
(फ ा १२ ते २० डयुटीवरील) कमचारी यां ना यां चे डयुटी ाितरी ा सा ाहीक पालखी अथवा गावातून रथ
पालखी िमरवणूक चे वेळेस रथ पालखी िनघाले पासुन रथ पालखी संपेपयत जा ावेळ थां बावे लागते. करीता
सदर कमचा यां ना सं थानमाफत मोफत साद भोजनाची ाव था कर यात येऊन यां ना .१००/- मा मानधन
दे यात यावे, असे ठरले होते.
यानुसार असे क , या माणे दि णापेटी मोजणी व बं दोब ाकामी िनयु ा के ले या कमचारी यां ना
येक .१००/- मा मानधन व साद भोजन दे यात येते. या माणे सा ाहीक पालखी व उ ावाचे वेळेस व
सणाचे वेळेस िनघणा या रथ पालखी बं दोब ाकामी येणा या संर ण िवभागातील कायम व कं ाटी कमचारी
असे १२५ ते १५० कमचारी यां ची िनयु ा कर यात येतात. िनयु ा कमचारी यां चे बं दोब ाकामी हजर
असलेबाबत वा री घेऊन सदर कमचारी यां ची यादी लेखाशाखा िवभागाकडे सादर क न सदर कमचारी यां चे
मानधन लेखाशाखेमाफत देता येईल.
करीता चे रथ पालखी बं दोब ाकामी िनयु ा संर ण िवभागातील कायम व कं ाटी सुर ा कमचारी
यां ना येक .१००/- मानधन व मोफत साद भोजन देणक
े ामी या िवषयावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .१०७

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे चे पालखी/ रथ िमरवणु क या
बं दोब तकामी िनयु असले या कायम व कं ाटी सु र ा र कांना िद.०१ एि ल, २०१७ पासू न
येक .१००/- मा मानधन दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०८ फायर ॲ ड से टी व वाहन िवभागातील कायम कमचा यां ना ि दतीय ट यात ाथिमक अि नशमन
िश णासाठी पाठिवणेबाबत.
तावफायर ॲ ड से टी िवभागातील २२ थायी कमचा यां पैक ०७ थायी कमचारी यां नी महारा रा य अि नशमन
िश ण क मुं बई यां चे माफत आयोजीत के ले जाणारे ाथिमक अि नशमन िश ण कामी मा. यव थापन
सिमतीचे िनणयानु सार बॅच नं.५५ करीता पाठिव यात आलेले होते . सदरचे कमचारी िद.११.०२.२०१५ ते
िद.१५.०५.२०१५ असे ०३ मिहने कालावधीम ये यश वी र या िश ण पु ण क न कामावर जु झालेले आहे.
ीचे शता दी वष २०१८ साली असलेने िशड त ं चड गद होईल यासाठी फायर िवभागाकडे कायम व पी
िश ीत िटम असणे आव यक आहे. तसेच सं थानचे सेवेत फोम टडर व िमनी टडर असे दोन अि नशमन वाहने
कायरत आहे. तसेच सं थानचे फोम टडर अि नशमन वाहन सं थानचे कमचा-यां सह िशड िवमानतळावर सशु क
दयावयाचे अस याने फायर िवभागामाफत नवीन अि नशमन वाहन खरे दी तावीत आहे. अि नशमन सेवा ही
आप कालीन सेवा असलेने सव कमचारी हे िश ीत असणे गरजेचे आहे.
थम िश णाकरीता फायर िवभागाचे ०७ कमचारी यां ना पाठिव यात आलेले होते उवरीत फायर
िवभागाकडे हजर िसनीयरटीनु सार कमचारी यां ना रा य अि नशमन िश ण क मुं बई यां चे माफत आयोिजत
के ले जाणारे पुढील ाथिमक अि नशमन िश णास पाठिवणेसाठी जा.नं.एसएसएस/फायर ॲ ड से टी/ ४७/
२०१६ िद.०२.०५.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीने जा.नं.एसएसएस/ फायर ॲ ड से टी/ १०९०/ २०१६
िद.०७.०६.२०१६ रोजी मा.अि नशमन स लागार, रा य अि नशमन िश ण क , मुं बई यां चेशी प यवहार
कर यात आला होता.
यानुसार महारा अि नशमन सेवा संचालनालय मुं बई यां चे िद.०५.०१.२०१७ रोजीचे प इकडील
कायालयास िद.०३.०२.२०१७ रोजी ा झाले आहे.सदरचे ा प सोबत जोड यात आले असुन याचे
अवलोकन होणेस िवनं ती आहे. याचा संि तपिशल खालील माणे आहे.
रा य अि नशमन सेवा संचालनालय यां चे पु ढील होणारे िश ण स कामी खालील माणे खचाबाबत
मािहती िदलेली आहे.
िश णासाठी ती कमचारी खच खालील माणे आहे .
अ.नं. िश ना याचा
खचाचा ित कमचारी
१०
कमचारी एकू ण खच
तपिशल
एकू ण खच
१,५००/०१
वेशअज फ
ती
कमचा यासाठी १५० x १०
१५०/- माणे डी.डी.
२१,०००/०२
िश ण शु क ित कमचारी ती
कमचा यासाठी २१०० x १०
१५० x १४ आठवडे
१५० x १४आठवडे
२८,०००/०३
शासिकय उप मे ित कमचारी ती कमचा यासाठी
२८०० x १०
२०० x १४ आठवडे
२००x १४ आठवडे
३,०००/०४
माणप व गुणपि का शु क ती कमचा यासाठी
३०० x १०
ती कम.
३००/- .
१०,०००/०५
अनामत र कम ित कमचारी
ती कमचा यासाठी
१००० x १०
१०००/- .
१९,६००/०६
सेवा शु क १४० x१४ आठवडे
ती कमचा यासाठी
१९६० x १०
१४० x १४ आठवडे
०७
भोजन खच द.म. अं दाजे ४०००/- ती कमचा यासाठी
४५०० x ०३ १,३५,०००/ते ४५००/- ती कमचारी (७ ४०००/- ते ४५००/- . मिहने १३५०० x
कमचारी)
ती म. या माणे.
१०
०८

िश ण साही य अं दाजे ती ती कमचा यासाठी
७००० x १०
कमचारी . ६०००/- ते . ६०००/- ते ७०००/- .
७०००/ती महीना या माणे.
०९
वास खच जाणे येणे कामी
अं दाजे .३,०००/१० िश ना यासाठी ितन मिहने कालावधीसाठी अं दाजे खच
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तरी मा.अि नशमन स लागार, रा य अि नशमन िश ण क , मुं बई यां चे यां चे कडे फायर ॲ ड से टी
िवभागाचे ०६ कायम कमचारी व वाहन िवभागाचे हेवी वाहन परवानाधारक ०४ वाहन चालक असे एकु ण १०
कायम कमचारी यां ना सं थान खचाने ऑन डयु टी ितन महीने कालावधीकरीता पाठिवणेकामी .२,९१,१००/(अ री पये दोन लाख ए या नव हजार शं भर मा ) खच अपेि त आहे.
सदर िश ण कालावधी िद.१३.०२.२०१७ ते िद. १२.०५.२०१७ या कालावधीत अस याचे
कळिवणेत आले होते. परं तु काही अप रहाय कारणाने सदर िश ण कालावधी हा िद.१३.०२.२०१७ एैवजी
०१.०३.२०१७ रोजी पासुन सु होणार असलेबाबत मा.संचालक सो यां चे कायालयाशी चचा झालेली आहे.
अ) महारा रा य अि न मन सेवा संचालनालय मुं बई येथे फायर ॲ ड से टी िवभागाचे ६ व वाहन
िवभागाचे ०४ वाहन चालक असे एकु ण १० थायी कमचारी ितन महीने कालावधीकरीता ऑन डयु टी
पाठिवणेस, सं बिधत िश णाथ पाठिवणेकामी येणा या खचास मा यता असावी.
ब)
िश ण खचाची र कम . २,९१,१००/- सं थानचे लेखाशाखा िवभागामाफत फायर िवभागाचे नावे
िमळणेबाबत कळिवणेस मा यता असावी.
क) सदर िश णाथ यां चे एैवजी इतर िवभागातील फायर िश ण झालेले ०६ कायम कमचारी यां ना
फायर अॅ ड से टी िवभागाकडे ता पुरते व पात वग करणेबाबत सं थानचे आ थापना िवभागास
कळिवणेस तसेच वाहन िवभागामाफत िश ण कालावधीत अ य वाहन चालक ता पुरते व पात
िमळणेबाबत कळिवणेस मा यता असावी.
ड) सं थानचे िश णाथ यां ना महारा फायर संचालनालय आयोजीत बॅच नं . ५७ म ये वेळेअभावी
पाठिवणे श य न झा यास पु ढील जु न / जु लै २०१७ मधील बॅच नं. ५८ करीता पाठिवणेस मा यता
असावी.
उपरो नमुद अ , ब , क व ड बाबत मा.उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .१०८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार फायर ॲ ड से टी व वाहन िवभागातील कायम
कमचा यां ना ि दतीय ट यात ाथिमक अि नशमन िश णासाठी पाठिवणे स व याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख / .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०९
ी गु पौिणमा उ सव- २०१६ चे य झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी गु पौिणमा उ सव- २०१६ िद.१८.०७.२०१६ ते िद.२०.०७.२०१६ या कालावधी मधील खचाकरीता मा.
यव थापन सिमतीचे िद १४/६/२०१६ चे सभेतील िनणय .३६४ अ वये एकु ण पये ४४,४१०००/-चे खचास
मा यता िमळालेली आहे. ी गु पौिणमा उ सव -२०१६ साठी य ात खालील माणे खच झालेला आहे.
अ.नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

तपशील

अं दाजप का-तील
मं जु र र कम
मं डप, कमानी, टेज व इतर
६,९०,०००.००
कलाकार िबदागी (िकतनकार व िनमं ीत ३,१२,०००.००
कलाकार काय मासह )
भ तांना िम टा न ( म प रहार मजु रीसह)
८,४९,०००.००
िवदयु त रोषणाई (जनरे टर भाडे, इंधन खच ) १,२५,०००.००
िनमं ण पि का, जािहरात, पो टेज, १४,९०,०००.००
(आ यदाते िवदेशी भ तांसह )
जादा कमचारी
३,५०,०००.००
वयं सेवक (िवदयाथ ) मानधन
पाल याचे िठकाणी िप याची पा याची ३,२५,०००.००
यव था खच ( टॅकर िडझेलसह )
मं िदर व मं िदर परीसर फु लाचे डेकोरे शन
२,००,०००.००
इतर खच
१,००,०००.००
एकू ण खच .
४४,४१,०००.००

य खच
४,९१,८९३.००
१८,७९८.००

तरतु दीपे ा
जादा खच
०.००
०.००

तरतु दीपे ा कमी
खच
१,९८,१०७.००
२,९३,२०२.००

६,१६,४७२.००
७३,१७२.००
१२,८४,१०४.००

०.००
०.००
०.००

२,३२,५२८.००
५१,८२८.००
२,०५,८९६.००

३,५२,८२२.००

२,८२२.००

--

२६,२९७.००

०.००

२,९८,७०३.००

०.००
४,०००.००
२८,६७,५५८.००

०.००
०.००
२,८२२.००

२,००,०००.००
९६,०००.००
१५,७६,२६४.००

उपरो त तपशीलात नमुद के ले माणे ी.गु पौिणमा उ सव-२०१६ करीता र कम .४४,४१,०००/अ री पये (चौरे चाळीस लाख एके चाळीस हजार) मा मं जरू कर यात आले होते या उ सवाकरीता य ात
एकू ण पये २८,६७,५५८/- (अ ावीस लाख, सदु ठ हजार, पाचशे अ ाव न ) मा इतका खच झालेला आहे.
अं दाजप कातील तरतुदीपे ा पे ा .१५,७3,४४२/- इतका खच कमी झाला आहे.
तरी य ात एकु ण .२८,६७,५५८/- चे झाले या खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .१०९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव- २०१६ साजरा करणेसाठी य झाले या
.२८,६७,५५८/- मा चे खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०५)
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िवषय नं.११०
ताव-

ी पु यितथी उ सव- २०१६ चे य झाले या खचास मा यता िमळणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे माफत ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, व ी पु यितथी हे मु य
उ सव साजरे कर यात येतात.
पु यितथी उ सव-२०१६ िद.१०.१०.२०१६ ते िद.१३.१०.२०१६ या कालावधी मधील खचाकरीता
मा. यव थापन सिमतीचे िद १६/८/२०१६ चे सभेतील िनणय .५६९ अ वये एकु ण पये ४९,७५,०००/- चे
खचास मा यता िमळालेली आहे. य ात ी पु यितथी उ सव -२०१६ साठी खालील माणे खच झालेला
आहे.

अ. न. तपिशल
१
२
३
४
५
६
७
८
९

मं डप, कमानी व टेज खच
(बॅ रके ट गसह)
कलाकार िबदागी–क तनकार व िनमं ि त
कलाकार काय मासह)
भ तांना िम टा न (गावजेवण व मजू री)
िव ु त रोषणाई खच ( भाडो ी जनरे टर, िडझेल
िबलां सह)
िनमं ण पि का, जािहरात, बोड,पो टेज –
उदी सादासह
जादा कामगार
पाल यांचे िप याचे पाणी यव था खच.
इतर खच (फिनचर भाडे)
मं दीर व मं दीर प रसर फु लां ची सजावट खच
एकु ण .

अं दाजप कातील
य खच
मं जू र र कम
७,००,०००.००
६,२४,६३०.००

तरतू दी पे ा तरतू दी पे ा
जादा खच
कमी खच
७५,३७०.००

२,५०,०००.००

१,४४,१६८.००

१,०५,८३२.००

९,००,०००.००
१०,००,०००.००

७,७२,१४९.००
९,०३,९६५.००

१,२७,८५१.००
९६,०३५.००

१४,८०,०००.००

१२,६६,९५६.००

२,१३,०४४.००

३,००,०००.००
१,००,०००.००
४५,०००.००
२,००,०००.००
४९,७५,०००.००

१,४२,७६४.००
२३,०५२.००
३१,३१५.००
३९,०८,९९९.००

१,५७,२३६.००
७६,९४८.००
१३,६८५.००
२,००,०००.००
१०,६६,००१.००

उपरो त तपशीलात नमुद के ले माणे ी पु यितथी उ सव-२०१६ क रता र कम .४९,७५,०००/- ( .
एकोणप नास लाख पं याह तर हजार) मा मं जरू कर यात आलेले होते, या उ सवाकरीता य ात एकू ण पये
.३९,०८,९९९/-( .एकोणचाळीस लाख आठ हजार नऊशे न या नव) मा इतका खच झालेला आहे.
अं दाजप कातील तरतुदीपे ा पे ा .१०,६६,००१/-इतका खच कमी झाला आहे.
तरी य ात एकु ण .३९,०८,९९९/- चे झाले या खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .११० यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव- २०१६ साजरा करणेसाठी य झाले या
.३९,०८,९९९/- मा चे खचाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१११
ी रामनवमी उ सव- २०१७ काय माचे िनयोजन व उ सव साजरा करणेसाठी येणा या खचाचे
अं दाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम ,२००४ म ये कलम १७ सिमतीचे कत ये व अिधकार
या शीषाखाली उपकलम (१) म ये खालील तरतुद आहे .
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास आधीन राहन सं थान
िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं दीराम ये ढी व थेनु सार
धािमक िवधी पूजा –अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था
करणे, भ तांना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा
कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती उि टे सा य कर यासाठी/ िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे. ही सिमतीची कत ये असतील.”
उपरो त अिधिनयमातील तरतुदीनुसार व पुवापार ढी परं परे नु सार सं थान यव थापनामाफत धािमक
पुजा िवधी, उ सव साजरे के ले जात आहेत.
ी साईबाबां नी हयातीत, ी े िशड येथे ी रामनवमी उ सव सु के ला. त्यास अनु स न मं िदर
िवभागाकडील
िद.०७/०१/२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणीनु सार ी रामनवमी उ सव सोमवार, िदनां क ०३/०४/२०१७ ते
बुधवार, िदनां क ०५/०४/२०१७. (चै शु.८ शके १९३९ ते चै शु.१० शके १९३९ ) असा तीन िदवस साजरा
कर यात येणार आहे.
सन-२०१७ म ये साजरा करावयाचे ी रामनवमी उ सवासाठी पु ढील माणे िनयोजन करावे लागणार
आहे.
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अ.नं
०१

तपशील
उ सव िनम णं पि का
व उदी साद

०२

अ) उ सव यव था
ारं भ िदवस,सोमवार
िद.०३/०४/२०१७
चै शु ८ शके १९३९
मु य िदवस
मं गळवार िद.०४/०४/२०१७
चै शु ९ शके १९३९

०३

४

०५

०६

७

०८

०९

रामनवमी -२०१७ चे उ सवाचे अनु षं गाने करावयाचे िनयोजन//कामे
भ तमं डळाचे सामा य, आजीव व आ यदाते सभासदांना तसेच मा यवरांना उ सवा या
िनम णं पि का पाठवा या लागतात. यं दाचे ी रामनवमी उ सवात सभासदांची वाढती सं या
ध न १८२००० पि का छपाई क न या या लागतील. तसेच नेहमी माणे वतमान प ातू न ेस
नोट ( यूज अॅटम ) हणू न िस दी दे यात येईल.
कलाकार काय म
सायं काळी ७.३० ते रा ौ १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म साईनगर मैदान टेजवर
आयोिजत करणे.

१) सायं काळी ७.३० ते १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म(साईनगर मैदान टेजवर)
आयोिजत करणे.
२) रा ौ. १०.०० ते सकाळी ५.०० पयत (िद.०४/०४/२०१७) या वेळेत इ छु क कलाकारां चा
साईभजनां चा काय म. या मु य िदवशी समाधी मं दीर दशनासाठी रा भर उघडे रािहल.
सां गता िदवस
सायं काळी ७.३० ते १०.३० पयत िनमं ि त कलाकारां चा काय म (साईनगर मैदान टेजवर)
बु धवार िद.०५/०४/२०१७. उ सवां चे तीनही िदवसाकरीता िन चीत करावयाचे आहेत.
चै शु.१० शके १९३९
इ छु क कलाकारां ची प े ा त झालेनं तर कलाकार / काय म िन चीती बाबत सदरचा
िवषय मा. उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर के ला जाईल.
ब) क तन काय म
ी रामनवमी उ सवात क तन व कलाकार काय मासाठी ा त होणा-या अजदारातू न यो य
िकतन व कलाकारां ची िनवड करणे िनमं ि त क तनकार व कलाकारां ची िनवास यव था
सं थानमाफत मोफत कर यात येईल. िनमं ि त क तनकारां चे व कलाकारां चे मानधन मं दीर
िवभागामाफत अदा कर यात येईल.
उ सवाची सां गता गोपाळ का याचे क तनाने होईल. का याचे क तन िनमं ि त क तनकार
करतील
ी स यनारायण पू जा
गद या काळात यव थापना या टीने उ सवकाळात ी साई स य त पु जा व अिभषेक
व अिभषेक पू जा
पू जा बं द ठे व यात येतात. उ सवकाळात िदनां क-०३/०४/२०१७ ते िद.०५/०४/२०१७ अखेर
ीसाईस य त पु जा व अिभषेक पु जा बं द ठे वता येतील.
अखं ड पारायण यव था
उ सव काळात िद.०३/०४/२०१७ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी दारकामाई मं दीरात ी
साईस च रताचे अखं ड पारायणास सु वात होईल. िद.०४/०४/२०१७ सकाळी ५.४५ वाजता
यांची समा ती होईल. मा. यव थापन सिमतीचे सद य पिहले ०५ अ याय वाचतील व
रािहलेले ४८ अ याय येक एक असे ४८ भ त वाचतील. इ छु क भ तांची नावे
िद.०२/०४/२०१७ रोजी मं दीर कायालयात न दिवली जातील व याच िदवशी सायं काळी
यां या नावा या िच या काढू न पारायणाकरीता नावे िनि त के ली जातील. पारायणात भाग
घेणा-या येक भ तास साद हणू न एक ीफळ दे यात येईल. अखं ड पारायणाकरीता
दारकामाई रा भर उघडी ठे व यात येईल. ी रामनवमी उ सवात पोथी,वीणा, ितमा, अ याय
वाचन, ािभषेक,पा पू जा या काय माकरीता मा.सद यांची नावे ठरिवणे आहे.
पालखी व रथ िमरवणू क
उ सवाचे पिहले िदवशी सोमवार िद.०३/०४/२०१७ रोजी सकाळी ९.१५ वाजता चे
पालखीचे गावातू न िमरवणू क व मु य िदवशी मं गळवार िद.०४/०४/२०१७ रोजी सायं काळी
५.०० वाजता रथाची गावातू न िमरवणू क िनघेल.
कावडी व िनशाणाची उ सवाचे मु य िदवशी िदनां क ०४/०४/२०१७ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता चे कावडी
िमरवणू क
सायं काळी ४.०० वाजता िनशाणाची िमरवणू क राहील. ी रामनवमीचे िदवशी प रसरातील
गां वकरी व साईभ त गोदावरी नदीचे पिव पाणी कावडीने घेऊन येतात. यासाठी समाधी
मं दीराचे बाहेरील बाजू स दि ण गेट या समोर अिभषेक मु त ठे ऊन वतं यव था कर यात
येते. कावडी धारकां ना ीफळ साद िदला जातो. या वष ही तशी कायवाही कर यात येईल.
िव ु त रोषणाई
ी रामनवमी उ सवात ी दारकामाई मडळ, मुं बई हे समाधी मं दीर, दाराकामाई, ी चावडी,
ी गु थान व मं दीर प रसरात सोई माणे िवनामु य िव ु त रोषणाई करीत असतात. यांची
िशड येथे िनवास,भोजन, चहा-ना टयाची यव था सं थानमाफत िवनामु य कर यात येते. मा
क भाडे व जाणे-ये याचा खच यांना दे यात येतो. या उ सवातही या माणे कायवाही
कर यात येईल. िव ु त िवभागामाफत यांना या उ सवात रोषणाई करणेचे प दे यात आलेले
आहे. ते न आ यास सं थान माफत िव ु त रोषणाई कर यात येईल.
सं र ण यव था
उ सव काळात समाधी मं दीर व मं दीर प रसरात बंदोब त ठे वणेकामी सं र ण िवभागात
ठे केदारामाफत नेहमी माणे जादा सुर ार क नेम यात येतील. तसेच शांतता व सु यव था
राखणेसाठी पु रेसा बं दोब त ठे वणेकामी मा.पोलीस अिध क , अहमदनगर यां ना सं र ण
िवभागामाफत िवनं ती कर यात येईल.
साद-भोजन यव था
उ सव काळात सादालयात िम टा नासह भ तांना मोफत साद भोजन िदले जाते. मा.
यव थापन सिमतीचे सदस्य व यांचे कु टुं िबय तसेच िनमं ि त कलाकारां ना वतं साद
भोजनाची यव था कर यात येईल. पोलीस कमचारी व उ सवात काम करणेकरीता मदतीसाठी
येणा-या य तीची साद भोजनाची यव था नेहमी माणे के ली जाईल. साईभ तांचे सोयीसाठी
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१०
११

१२
१३

१४

१५

१६

१७
१८

अ नपािकटे,चहा, कॉफ , दूध व िब क टे इ यादी कॅ ट नम ये २४ तास सु िवधा उपल ध आहे.
लाडू साद तसेच तीनही िदवस िम टा न साद नेहमी माणे दे यात येईल. उ सव काळात लाडू
साद िव जा तीत जा त िठकाणी सु करणेत येईल. या सबं धीत िवभागाकडु न िनयोजन
करणेस येईल.
सन २०१६ चे पु यितथी उ सवात ितनही िदवसां चे साद भोजनात िम टां न पदाथ
हणू न बुं दी (नु ती) दे यात आली होती. याही उ सवात मागील उ सवा माणे िम टा न देता
येईल.
िललाव
ना अपण के ले या व ांची व इतर वस्तुं ची नेहमी माणे साद पाने जाहीर िललावाने
उ सवाचे ितनही िदवशी िव कर यात येईल.
देणगी काऊं टस
उ सवाचे मु य िदवशी मं दीर रा भर उघडे अस याने देणगी काऊं टस तीन िश टम ये सु
ठे व यात येतील. तसेच उ सवाचे इतर िदवशी देणगी काऊं टसची वेळ सकाळी ४ वा. ते रा ौ
११ वा. पयत कर यात येईल.
जादा कं ाटी कमचारी
उ सवाचे पू व तयारी करणेकामी व उ सव पार पाडणेकरीता लागणारा जादा कमचारी वग
आव यकतेनु सार या या खा यात नेम यात येईल.
भ तांची ासं िगक िनवास सं थानचे साई साद नं.१ व नं.२, दारावती, भ तिनवास थान इ. इमारतीमधून तसेच
यव था
साईनगर,धमशाळा व न.भ.िनवास थान प रसरात वतं मं डप टाकू न पालखी पदया ीसाठी व
भ तांची िनवास यव था कर यात येईल. उ सवात समाधी मं दीर प रसर व इतर िठकाणी तसेच
आव यकतेनु सार मं डप/शािमयाने व कलाकारां साठी टेज इ.व उ हाळी मं डपही टाकणेत येतील.
आव यकतेनु सार व गरजेनु सार यात वाढ करता येईल याकामी बां धकाम िवभागासह इतर
सं बं धीत िवभागामाफत िनयोजन करणेत येईल. पालखी धारकां ची आले या प ानु सार सव
िनवास थाने एक ीत िनयोजन करतील.
थमोपचार क
मागील उ सवात सं थानमाफत िद ीतवाडा येथे तीनही िदवशी तीन िश ट म ये सादालय
प रसरात व िपं पळवाडी रोड वरील दशनरां ग वेश दार येथे पिह या व ितस-या िदवशी दोन
िश ट म ये व मु य िदवशी तीन िश ट म ये असे दोन िठकाणी थमोपचार क सु कर यात
आले होते. तसेच सु स ज अशी णवािहका मं दीर प रसरात ठे व यात आली होती. या माणे या
उ सवात कायवाही कर यात येईल.
पालखी यव था
ी रामनवमी उ सवात मुं बई तसेच इतर िठकाणाहन पाल या येत असतात. उ सवात येणा-या
पाल या ठे व याची यव था ी साईबाबा धमशाळा येथे कर यात येते. या वष ही नेहमी माणे
ती यवसथा कर यात येईल.येणा-या पाल यांचा त ता अलिहदा सादर के ला जाईल.
याच माणे येणा-या पाल यांनसाठी िप याचे पा याची यव था िस नर ते िशड र यावर
मागील ी रामनवमी माणे यं दाही लागणार आहे. या सबं धी खचाची िटपणी पाणीपु रवठा
िवभाग तयार क न मं जू रीसाठी सादर करतील.गरजेनु सार पाल या मु कामाचे िठकाणी
खड ,लतीफवाडी,घाटनदेवी, खं बाळे, वे लोळी, नािशक, िशंदे , िस नर (एम.आय.डी.सी),
खोपडी, द तमं दीर,पां गरी,वावी, हॉटेल वनराई, पोहेगां व, दुिशंगवाडी , मलढोण फाटा,सायाळे
,जवळके , डो-हाळे,इ.िठकाणी पालखी मं डप, वीज यवस था व पाणी यव था करणेत
येईल.तसेच दोन वषापासू न पालखीतील पदया ी िशड म ये आ यावर यांना सं थानतफ
एकवेळचे भोजन साद हणू न िवनामु य दे यात येते. यानु सार यावष ही एकवेळचे भोजन
साद हणू न िवनामु य दे यात येईल.
कु या हंगामा
ी रामनवमी उ सवात कु यांचा हंगामा गावक-यां माफत भरिव यात येतो. सन २०१६ चे
उ सवात कु यांचे हंगामासाठी मु ळ अं दाजप क य र कम .७,००,०००/- मा मं जू र होती.
यापैक पये .६,९४,८८०/-मा खच झालेला आहे.
कु या हंगामासाठी या वष अं दाजप क य तरतु दीत मागील वषा माणे .७,००,०००/तरतु द दशिव यात आलेली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे मं जु रीनु सार सदर तरतु द कमी/जा त
करता येईल.
पाणीपुरवठा
पाटबं धारे खा यास उ सव काळात कॅ नॉलला पाणी सोडणे बाबत िवनं ती कर यात
येईल.िनयिमत पाणीपु रवठा रािहल याची यव था कर यात येईल.
खचाचे अं दाजप क
ी रामनवमी उ सव-२०१६ करीता अं दाजप क य र कम पये ७७,००,०००/- ( .
स याह तर लाख) मा इत या रकमेस मं जु री दे यात आली होती. य खच पये
५१,१७,७४९/- (एकु ण एकाव न लाख सतरा हजार सातशे एकोणप नास ) मा इतका खच
झाला होता.
ी रामनवमी २०१७ करीता अं दाजप क य र कम पये ६२,००,०००/- ( .बास ट
लाख) मा मं जू रीसाठी सादर के लेले आहे.
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ी रामनवमी उ सव -२०१७ अं दाजप कअ.
नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११

१२
१३

तपशील

िवभाग

मं डप कमानी टेज
कलाकार,क तनकाराची िबदागी
भ तांना िम टा न मजु रीसह
िव ु त रोषणाई
िनम णं
पि का
छपाई,
उदी सादासह व जािहरात
पो टेज खच
एल.ई.डी पडदा

बां धकाम िवभाग
मं िदर िवभाग
सादालय िवभाग
िव ु त िवभाग
वशी-५/८

ी रामनवमी
उ सव-२०१६
अं दाजे खच
११,५१,५२९.००
४,४०,०००.००
७,९३,५८८.००
१०,००,०००.००
४,००,०००.००

जावक
सी.सी.टी. ही

१०,००,०००.००
६,००,०००.००

९५२१५७.००
०

१०,००,०००.००
५०,०००.००

फु ल सजावट
जादा कामगार
पदया ी,पाल या,िप याचे
पाणी. यव था
आय या वेळचा ासं िगक खच
(जादा टॅकर भाडो ी लावावयाचे
झा यास)
कु ती हंगामा
इतर खच
(वाहन भाडे,सभा ना ता,कॅ मेरा/
टी. ही.ई.दु ती.)

बगीचा
कामगार
पाणी पु रवठा

२,००,०००.००
३,००,०००.००
४,३५,०००.००

०
३१३४८२.००
१८९०५२.००

२,००,०००.००
४,००,०००.००
२,००,०००.००

६,००,०००.००

०

१,००,०००.००

७,००,०००.००
७९८८३.००

६९४८८०.००
०

७,००,०००.००
५०,०००.००

७७,००,०००.००

५१,१७,७४९.००

६२,००,०००.००

जनसं पक,वाहन
साई साद,
सादालय,
सी.सी.टी. ही
एकू ण पये

य खच
९२७८९७.००
१४७८१.००
७८५२८८.००
९२६६७२.००
३१३५४०.००

ी रामनवमी
उ सव-२०१७
तरतू द
१०,००,०००.००
३,००,०००.००
८,००,०००.००
१०,००,०००.००
४,००,०००.००

उपरो त अ.नं ८ म ये बगीचा िवभागामाफत मं िदर व मं िदर प रसरात करावया या फु ल सजावटीसाठी
देणगीदार साईभ तांचा ताव ा त न झा यास सं थानमाफत फु ल सजावट करणेसाठी अं दाजीत खचासाठी
न याने तरतूद करणेत आलेली आहे .
तरी ी.रामनवमी उ सव-२०१७ साजरा करणेस,याकामी वरील माणे कायवाही करणेस व यासाठी
येणा-या अं दाजे पये ६२,००,०००/-( पये बास ट लाख) मा चे खचास मा यतेसाठील सादर.
िनणय .१११ यावर सिव तर चचा होऊन, सालाबाद माणे याही वष ी रामनवमी उ सव- २०१७ साजरा करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .६२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह उ सव साजरा करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११२
ी दारकामाईचे धु नीसमोरील जु ने चां दीचे मखर काढणेस व निवन चां दीचे मखर देणगी ि वकारणे .
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.
कलम/
कलम/ तरतूदीचे
पोटकल/
तरतूद
तरतूद
शीषक
उपकलम मां क
मां क
०१ २१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
िनधीचा िवनीयोग
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा
समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे
तावना- चे ारकामाई येथे ीसाईबाबा या िठकाणी बसत असत या जागेवर पुव पासुन चा
एक फोटो ठे व यात आलेला आहे. सदर फोटो एका मखराम ये ठे व यात आलेला आहे. चे धुनीचे समोर
लाकडी मखरावर चां दीचे आवरण क न याम ये हा फोटो दशनाकरीता ठे व यात आलेला आहे. चे
ारकामाईतील मखर हे अितशय जुने झाले आहे .
ताव- साईभ ी अजय गु ा, रा.आ ा यां नी आपले िवनं ती अजा वये चे ारकामाईतील धुनीचे
समोरील फोटोकरीता मजबुत असे चां दीचे िसं हासन (मखर) देणगीदाखल देणबे ाबत इ छा दिशत के ली आहे.
यासाठी लागणारा सव खच ते देणेस तयार आहेत. तसेच चे िसंहासन (मखर) ीरामनवमी उ सव-२०१७ चे
पुव देणेबाबत इ छा दिशत के ली आहे . ी.अजय गु ा हे िशड येथे अनेक वषापासुन येत आहेत . तरी
याबाबत सं थानची परवानगी िमळा यास यां ना काम सु करता येईल असेही प ाम ये नमूद कर यात आलेले
आहे.
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िवभागाचे मत/ अिभ ाय- ी ारकामाईचे मखर हे अ यं त जु या काळातील मखर असून अनेक
िठकाणी लाकडाचा भाग िदसत आहे. याच माणे मखरावरील चां दी सफाई क न-क न पातळ झाली असून
काही िठकाणी िनघु न आ याचे अढळु न आले आहे. चे ारकामाईचे धुनीसमोरील मखराबाबतची कोणतीही
मािहती मं िदर िवभागाकडे उपल ध नाही. याच माणे सदर मखराचे चां दीचे वजन अथवा इतर कोण याही
गो ची मािहती सं थानकडे उपल ध नाही. याबाबत यापुव ही ऑडीटर यां नी सदरचे मखराबाबत यो य ती
कायवाही करणेबाबत कळिवलेले आहे. याकरीता खालील माणे िनयोजन करणे यो य राहील असे न मत
आहे.
१.
जुने मखराला बसिवलेली चां दी यव थीत पुणपणे काढतां ना लाकडी मखर खराब होऊ
शकते. बां धकाम िवभागचे देखरे खेखाली चां दी काढु न घे यात यावी तसेच सदर मखरचे आतील लाकू ड खराब
अस यास याची दु ती क न सं थानचे युिझयम हॉल येथे ठे वणेत यावे . तसेच उव रत चां दी काढु न घेत यानं तर
ती पु हा वापर याचे यो य राहणार नाही. यामुळे सदर चां दीचे एक ीत वजन क न लेखाशाखेकडे जमा करणेस
मा यता असावी.
२.
तसेच देणगीदार साईभ ी.अजय गु ा यां चेकडु न नवीन चां दीचे मखर तयार क न घेणसे
मा यता असावी, ही िवनं ती. याच माणे अजदार यां नी िवनं ती के यानुसार ीरामनवमी उ सव-२०१७चे पुव
नवीन मखर तयार होणेकामी सूचना करता येईल.
तरी उपरो माणे चे ारकामाईचे धुनीसमोरील फोटोचे स याचे जुने चां दीचे िसंहासन (मखर)
पुणपणे काढु न याचे आतील लाकू ड खराब अस यास दु त क न चे व तूसं हालय येथे ठे वणेस मा यता
असावी. याच माणे िनघालेली चां दी एक ीत क न लेखाशाखा िवभागाकडे जमा करणेस, तसेच देणगीदार
साईभ ी.अजय गु ा यां चेकडुन नवीन मजबुत चां दीचे िसं हासन (मखर) तयार क न घेणेबाबत िनणय होणेस
िवनं ती आहे.
िनणय .११२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , िविवध उ सवाचे वेळी चे समाधी मं िदर, चावडी,
ारकामाई, गु थान व इतर िठकाणी फु ल सजावट के ली जाते. यानु शं गाने फु ल सजावट करणारे
कारागीर यां चे सोयी माणे सजावटीसाठी िखळे ठोकत असतात. या सव पु रातन वा तु अस यामु ळे
यापुढे िखळे ठोकणे वगैरे यासाठी यां ना मनाई करणेत यावी.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख / बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११३ माहे एि ल, २०१६ ते जु न, २०१६ जमा- खच त याची न द घेणे.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडु न खच होणा-या रकमां चा
एकि त जमा खच त ता तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ता मा. यव थापन
सिमती या सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनुषं गाने माहे एि ल २०१६ ते जून २०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त ते तयार
कर यात आले असून ते मा. यव थापन सिमती सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर कर यात येत आहेत.
माहे एि ल २०१६ ते जून २०१६ या मिह यांचा जमा खचाचा तपशील खालील माणेःमिहना
जमा
खच
एि ल २०१६ ४२,१२,९४,१५६/- ३,६३,०७,८०९/मे २०१६
४२,४१,७१,३५४/- १३,२९,३७,०२६/जून २०१६
४१,५७,४२,६७४/- १४,२७,०८,९९१/िनणय .११३

माहे एि ल, २०१६ ते जु न, २०१६ चे िववरणासहीत जमा- खच त े मा.सद यां ना पु रिवणेत आले होते .
यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल, २०१६ ते जु न, २०१६ या जमा- खच त याचे
अवलोकन करणेत येऊन, यां ची न द घे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११४ माहे स टबर ते नो हबर, २०१६ या कालावधीतील गावरान तु प, वन पती तु प व खा ते लाचे
योगशाळा तपासणी अहवाल अवलोकनाथ सादर.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० नु सार “यापुढे मोतीचुर लाडु साद
िनम ती करीता खरे दी करणेत येत असले या गावरान तुपाचे ये क नमु याची तपासणी अ वमेध इंिज नीअस
अॅ ड क सलटं टस को.सो.िल., नािसक या NABL मा यता ा त योगशाळे कडु न क न घे यात यावी, असे
ठरलेले आहे.”
यानुसार भां डार िवभागास ा त होणा-या येक निवन बॅचचे गावरान तुपाचे नमु यां ची तपासणी
अ वमेध इंिज नीअस अॅ ड क सलटं टस को.सो.िल. नािसक, या NABL मा यता ा त योगशाळे कडु न करणेत
येत आहे. यािशवाय सं थानची ी साई सादालयातील योगशाळा काया वीत झालेपासुन िकराणा माल,
गावरान तुप व खा तेलाचे ये क बॅचचे नमु यां ची तपासणी यांचेकडु नही के ली जात आहे.
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मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ नुसार “सं थानसाठी
िकराणा माल अथवा इतर या सािह यां या नमु यांची लॅब तपासणी कर यात येते अशा लॅब तपास यांचा
अहवाल सभेसमोर सादर कर यात यावा”, असे ठरलेले आहे.
यानुसार माहे स टबर ते नो हबर २०१६ मध्ये भां डार िवभागामाफत करणेत आले या मालाचे
तपासणी अहवालाचे प रिश ठ यासोबत सादर के ले आहे.
उपरो त सव तपासणी अहवालात सदरचे सव नमुने अ न सुर ा व मानके कायदा २००६, िनयम व
िनयमन २०११, नुसार माणीत (मानवी खा यास यो य) आहे, असे शेरे मारलेले आहेत. उपरो त तपासणी
अहवालाचे आधारे सदरचे गावरान तुप , वन पती तुप व िकराणा मालाचा पुरवठा वेळोवेळी सं था नचे िविवध
िवभागां ना यांचे आव यकतेनु सार करणेत आलेला आहे.
सोबतचे प रिश ठा माणे योगशाळा तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
अवलोकनाथ सादर.
िनणय .११४ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे स टबर ते नो हबर, २०१६ या कालावधीतील गावरान तु प, वन पती
तु प व खा ते लाचे योगशाळा तपासणी अहवालांचे अवलोकन करणेत येऊन, यां ची न द घे यात
आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११५
ी साईबाबा समाधी शता दी वषा िनिम िद.११.१२.२०१६ रोजी या आयोिजत काय मा या
िठकाणी वाढीव गु लाब फु ले खरे दी व फु ल सजावट कामाची र कम आदा करणे.
ताविद.07/11/2016 रोजी या मा. उपसिमती सभेत ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषा िनिम िद.11 िडसबर
2016 रोजी या आयोजीत काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे, आले या मा यवरां या स कारासाठी
बुके व वागतासाठी फु ले खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे . 2,00,000/- (दोन लाख) मा चे खचास
मा यता घे यात आलेली होती.
यानुसार िद.11 िडसबर 2016 रोजी या आयोजीत काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे,
आले या मा यवरां या स कारासाठी बुके व वागतासाठी फु ले उपल ध क न देणक
े ामी प रसरातील फु लसजावट
करणारे कारागीर यां चेकडु न दरप के मागिव यात आलेले असुन ा झालेले दरप के िद.18/11/2016 रोजी
थािनक िव त यां चेसमोर उघड यात आलेली आहे. उघड यात आले या दरप कात ी साई फलॉवर
डेकोरे टस, पुणे यां चा दर .65,000/- (पास हजार) मा युन म ा
झालेला अस याने यां ना
जा.नं.एसएसएसटी/वशी-बगीचा/4472/2016 िद.23/11/2016 अ वये, कायादेश देऊन यां चेकडु न िद.11
िडसबर 2016 रोजी या काय मा या िठकाणी फु लसजावटीचे काम पुण क न .65,000/- मा र कमेचे िबल
आदा करणेत आलेले आहे.
मागणी- सदर काय मा या िठकाणी मा. कायकारी अिधकारी यां नी राऊं ड घेऊन पाहणी के ली असता
ऐनवेळेस फु लां ची सजावट व साईभ ां ची सं या वाढ याने वागतासाठी गुलाब फु लां ची आव यकता अस याने
ी साई फलॉवर डेकोरे टस, पुणे यां चे मं जरु दरप कानुसार यु न म दराने सदरचे गुलाब फु ले व सजावटीचे काम
क न घे यात आलेले आहे. सदर कामाची एकु ण र कम .13,000/- (तेरा हजार) मा झालेली असुन आवक
नं. 17958 िद.13/12/2016 अ वये, ी साई फलॉवर डेकोरे टस, पुणे यां नी आप या कामाचे िबल र कम
.13,000/- मा ची मागणी के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषा िनिम िद.11/12/2016 रोजी या
आयोजीत काय मा या िठकाणी ऐनवेळी तातडीने वाढलेली फु ल सजावट व गुलाब फु ले खरे दीचे झालेली एकु ण
र कमेचे िबल .13,000/- मा ी साई फलॉवर डेकोरे टस, पुणे यां ना अदा करणे या तावास मा यता िमळावी
ही िवनं ती.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .११५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११६ जागितक साई मं िदर िव त प रषदे या स काराकरीता स मानिच ह खरे दीस व खचास काय र
मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे वतीने ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर,२०१७
ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरा कर यात येणार आहे. या ीकोणातून िशड त येणाया भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे तसेच संपू ण वषभर वेगवेग या धािमक सां कृ ितक काय माचे आयोजन
कर याचे िनयोजन आहे. जेणक
े न सं पणु वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहील व शता दी सोहळा
अिव मरणीय होईल या ीने य न करणेत येत आहेत. यािनिम समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे
धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे अिधकारी/पदािधकारी यां या
सूचना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठी तसेच या मं िदरां या यव थापनां नी शता दी वषात आयोिजत
करावयाचे काय म / उप म याबाबत यापक चचास िद.११/१२/२०१६ रोजी िशड येथे “जागितक साई मं िदर
प रषद-२०१६” आयोिजत कर यात आलेले आहे.
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सं थानमाफत आयोिजत के ले या “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता देशातुन तसेच
िवदेशातील मं िदरां चे ितनीध ना बोलिव यात आलेले आहे. याकामी अं दाजे २०००-२५०० मं िदरां चे ितनीधी
साईभ सहभाग घेणार आहेत. याच माणे प रषदेकरीता िविवध े ातील मा यवरां ना िनमं ीत कर यात
आलेले आहे. सदर िनमं ीत कर यात आले या मा यवरां चे स काराकरीता “जागितक साई मं िदर प रषद” अशा
नावाची शॉल खरे दी करणेत यावी अशी सूचना के या हो या.
यानुसार संदभ य मा . यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िवषय नं.५९, िनणय
.९०२ नुसार सदर िवषयावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साई मं िदर प रषदेसाठी िनमं ीत कर यात
आले या मा यवरां चे स काराकरीता तावात नमूद के ले माणे स मानिच ह खरे दी करणेकामी िवहीत प तीने
कोटेश स मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच तातडीची गरज अस यामुळे तािवत स मानिच ह खरे दीकामी मागिवणेत आलेली कोटेश स
मा.कायकारी अिधकारी यां चे सम उघडणेत येऊन, यामधील िन नतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणते यावा व
या कायवाहीचा अहवाल सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
उपरो ठरावानुसार थािनक दुकानदार यां चेकडु न िद.११/१२/२०१६ रोजीचे “जागितक साई मं िदर
प रषद-२०१६” करीता लागणा-या स मानिच ह खरे दी करणेकामी तीन कोटेश स मागिव यात आले होते. तसेच
सदर कोटे श स मा.कायकारी अिधकारी सो. यां चे सम उघड यात आले असून, यातील यु नतम दरधारकास
तातडीने स मानिच ह तयार करणेकामी जा. .एसएसएस/मं िदर/४९७४/२०१६, िद.२६/१२/२०१६नुसार पुरवठा
आदेश दे यात आलेला आहे. तसेच सदर पुरवठादार यां नी वेळेम ये स मानिच हाचा पुरवठा के ला असून
याकामी २१००नग स मानिच हाचे खालील लाकडी बॉ स तयार करणेकामी .२,९४,०००/- इतका खच
झालेला आहे. याबाबतचे बील लेखाशाखेत सादर कर यात आलेले आहे. तसेच “जागितक साई मं िदर
प रषदेसाठी” िनमं ीत के ले या भ ां या सं येम ये वाढ हो याची श यता ल ात घेता मा.कायकारी अिधकारी
सो. यां चे सुचनेनु सार आणखी ४००नग स मानिच ह तयार करणेबाबत सूचना कर यात आ या हो या. याकामी
एकू ण .५६,०००/- इतका खच झालेला आहे. याकामी वािषक मुत पुरवठा दार यां चेकडु न याकामी मुत घे यात
आले या आहेत.
तरी “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६”करीता खरे दी के ले या स मानिच ह २१०० नग
.२,९४,०००/- व ऐनवेळी तातडीचे खरे दी के ले या ४००नग .५६,०००/- असे एकू ण .३,५०,०००/-एवढा
खच झालेला आहे. तसेच वािषक मुत पुरवठादार यां चेकडु न मुत खरे दी के या आहेत. तरी प रषदेसाठी िनमं ीत
के ले या िव तां चे स काराकामी खरे दी के ले या स मानिच ह खरे दीकामी झाले या खचास मा. यव थापन
सिमतीची काय र मा यता िमळणेस िवनं ती आहे.
िनणय .११६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११७ जागितक साई मं िदर िव त प रषदे या स काराकरीता छापील शॉल खरे दीस व खचास काय र
मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे वतीने ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर,२०१७
ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरा कर यात येणार आहे. या ीकोणातून िशड त
येणा या भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे तसेच संपू ण वषभर वेगवेग या धािमक सां कृ ितक काय माचे
आयोजन कर याचे िनयोजन आहे. जेणक
े न संपु ण वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहील व शता दी
सोहळा अिव मरणीय होईल या ीने य न करणेत येत आहेत. यािनिम समाधी शता दी वषात आयोिजत
करावयाचे धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे
अिधकारी/पदािधकारी यां या सूचना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठी तसेच या मं िदरां या यव थापनां नी
शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म / उप म याबाबत यापक चचास िद.११/१२/२०१६ रोजी िशड
येथे “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” आयोिजत कर यात आलेले आहे.
सं थानमाफत आयोिजत के ले या “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता देशातुन तसेच
िवदेशातील मं िदरां चे ितनीध ना बोलिव यात आलेले आहे. याकामी अं दाजे २०००-२५०० मं िदरां चे ितनीधी
साईभ सहभाग घेणार आहेत. याच माणे प रषदेकरीता िविवध े ातील मा यवरां ना िनमं ीत कर यात
आलेले आहे. सदर िनमं ीत कर यात आले या मा यवरां चे स काराकरीता “जागितक साई मं िदर प रषद” अशा
नावाची शॉल खरे दी करणेत यावी अशी सूचना के या हो या.
यानुसार संदभ य मा . यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ चे सभेतील िवषय नं.५९, िनणय
.९०२ नुसार सदर िवषयावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साई मं िदर प रषदेसाठी िनमं ीत कर यात
आले या मा यवरां चे स काराकरीता “जागितक साई मं िदर प रषद” अशा नावाची शॉल खरे दी करणेकामी िवहीत
प तीने कोटे श स मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
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तसेच तातडीची गरज अस यामुळे तािवत शॉ स खरे दीकामी मागिवणेत आलेले कोटे श स
मा.कायकारी अिधकारी यां चे सम उघडणेत येऊन, यामधील िन नतम दरधारकास पुरवठा आदेश देणते यावा व
या कायवाहीचा अहवाल सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
िद.११/१२/२०१६ रोजीचे “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता लागणा-या शॉल खरे दी
करणेचे कायवाही करणेकामी कालावधी कमी अस याने तसेच सदर शॉल छपाईकरीता कमी वेळ अस याने व
खरे दीकरीता .७०,०००/-चे आत अस याने यापुव सं थानला पुरिव यात आ ले या छापील शॉल पुरवठादार
मे.सुपर डायईगं अॅ ड कॉटन, सातारा यां चेकडु न शॉलचा नमूना मागवु न सदरचा नमूना मा. ी.सिचन तां बे साहेब,
िव त यां चेकडु न तपासुन शॉलची खरे दी कर यात यावी असे मा.अ य महोदय यां नी सभेचेवेळी त डी सूचना
के ले या आहेत. यानु सार मा.िव त यां चेकडु न नमूना िनि त क न शॉलची छपाई क न घेणते आलेली आहे.
तरी याकामी ५००नग शॉल .१३०/- ित नग नमु या माणे खरे दी के या असून यासाठी एकू ण .६५,०००/(अ री पये पास हजार मा ) खच झालेला आहे.
तरी “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता लागणा-या छापील शॉल खरे दीकामी वेळ कमी
अस याने मा.अ य महोदय यां चे सूचनेनसु ार व .६५,०००/-चे तातडीचे शॉल छपाई करणेकामी झाले या
खचास काय र मा यता असावी.
िनणय .११७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात
आली. तसेच
न ि ं ट गसह सं थानचा लोगो छापले या नवीन शॉली खरे दी करणेचा ताव
सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले .
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११८ कलाकार हजे रीचे माहे िडसबर- २०१६, जानेवारी व फे ु वारी- २०१७ चे खचास काय र मा यता
िमळणेबाबत.
तावमा.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. मा.अ य महोदय यां चे िनदशानु सार याबाबतची यव था सु करणेकामीचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ चे सभेत आय या वेळचा िवषय नं.१५, िनणय .६७२ नु सार खालील माणे ठराव
संमत झाला आहे - तावाम ये नमुद के ले माणे , मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे (साईभजन
संध ्या/ िकतन व वचन) आयोजन करणे व तसे सं थानचे संके थळावर िस द करणेबाबत या उपरो त
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 ी.सुधां शु प. लोके गां वकर, सं गीत व कला मागदशक यां नी
यांचे काम सं भाळू न याकामी मं िदर िवभागाने सु चिवलेले काम करावे, यासाठी ी.लोके गांवकर यां ना वेगळा भ ता
दे यात यावा, असे ठरले. तसेच सदरह िठकाणी सादर होणारे काय म ीसाईबाबां या िवचारां शी सु सं गत असावेत,
आ ेपाहय नसावेत, याकरीता काय म सादर करणा-या कलाकरां ना तसे कळिवणेत यावे, अशा सु चना िद या.
ताव- सदर िनणयानु सार माहे-ऑ टोबर-२०१६ पासुन दररोज दुपारी ४ ते सायं.६ असे ०२ तास
(धुपारतीचे िनयोजनानु सार या अगोदर) व सायं.७.३० ते रा ौ १०.०० असे २.३० तास समाधी मं िदराचे
उ रे कडील सारं जम बाग यािठकाणी धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व वचन) असे िविवध कारचे
काय म सु कर यात आलेले आहेत . याकामी िविवध कलाकारां ना दुर वनी, ई-मेल व प ा दारे यां ची
उपल ध तारीख, वेळ व मानधन इ यादी मािहती घे यात आली आहे व यानु सार यादी माहे-िडसबर-२०१६
करीता एकू ण .१,५७,०००/-, माहे-जानेवारी-२०१७ करीता एकू ण .७७,०००/- खच झालेला आहे. तसेच
माहे-फे वु ारी-२०१७ करीता एकू ण .११,०००/- असे एकू ण माहे-िडसबर-१६ ते फे वु ारी-२०१७ अखेर
.२,४५,०००/- ( पये दोन लाख पं चेचाळीस हजार मा ) इतका खच झाला आहे. तरी यास मा. यव थापन
सिमतीची काय र मा यता िमळणेस िवनं ती आहे.
िवभागचा अिभ ाय- तरी माहे-िडसबर -२०१६ ते माहे-फे वु ारी-२०१७ अखेर साईभजन सं या/
िकतन व वचन असे िविवध कारचे काय म आयोिजत करणेकामी आले या कालकारां चे मानधन आदा
करणेकामी एकू ण .२,४५,०००/- ( पये दोन लाख पं चेचाळीस हजार मा ) खच झाला आहे. तरी दैनं िदन होणाया कलाकार हजेरी या काय माकरीता िनमं ीत के ले या कलाकारां चे खचाचे र कमेस काय र मा यता
िमळणेस िवनं ती आहे.
िनणय .११८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी आले या खचास काय र मा यता दे यात
आली.
सदरह काय मां या आयोजनाबाबत सिमतीने ती नाराजी य के ली. या काय माची
आयोजनाची सं पु ण जबाबदारी मं िदर िवभागाची आहे. यां नी काय माचे आयोजन यो य रतीने
करावे, याची जािहरात करावी, भ ां ची बैठक यव था चां गली करावी, काय मां ची यादी ई-मेल ारे
सव सद यां ना पाठवावी. तसेच काय म झा यानं तर उपि थतां सह यां चे फोटोही सव सद यां ना ईमेल ारे पाठवावेत, अशा सु चना के या.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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िवषय नं.११९
ताव-

या मु त खरे दी क न यु.एस.ए. येथे पाठिवणेकामी आले या खचास काय र मा यता
िमळणेबाबत.
िदनां क १८/११/२०१६ रोजी ई-मेलनुसार मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, िव व त यां नी पु हा चे ०३ नं बर
मुत १५ नग व ०४ नं बर ०५ नग असे एकु ण २० नग मुत पाठिवणेबाबत कळिवले आहे
याअगोदर मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, िव व त, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां ना िद.०७/११/२०१६ व िद.०९/११/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये या ४० नग मुत व ४० नग शॉल
यु.एस.ए. (अमे रका) येथे पाठिवणेत आले या आहे. सदर तावास मा यता िमळणेकामी िद.३०/११/२०१६
रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेत सादर करणेत आला आहे.
यानुसार पु हा िद.२१/११/२०१६ रोजी चे ०३ नं बर मुत १५ नग व ०४ नं बर ०५ नग असे एकु ण
२० नग मुत पाठिवणेकामी मुत मं िदर िवभागाकडील पुरवठाधारकाकडू न मं जरु दराने खरे दी करणेस खालील
माणे खच आलेला आहे. याचा तपशील खालील माणे.
अ. . तपशील
सं या दर ती नग एकु ण .
०१
०३ नं बर मुत (७.५ इंच )
१५
९०/१३५०.००
०२
०४ नं बर मुत (९ इंच )
०५
१४०/७००.००
एकु ण . २०५०.००

तरी उपरो त माणे कळिवलेनु सार या २० नग मु या खरे दी क न यु.एस.ए. येथे पाठिवणेकारीता
पॅक ग व फॉरवड ंग करणेकामी (UNIQUE AIR EXPRESS, PUNE यां चे माफत) येणा-या अं दाजे खचास
.२०,०००/- मा (अ री .वीस हजार मा ) आगाऊ हणून घे यात आलेली आहे. यानु सार सदरचे सािह य
पुणे येथे पाठवू न तेथनू (UNIQUE AIR EXPRESS, PUNE यां चे माफत) यु.एस.ए. पाठिवणेत आलेले
आहे.
यानुसार सदरील सािह य िदनां क २१/११/२०१६ रोजी यु.एस.ए. येथे पाठिवणेकारीता पॅक ग व
फॉरवड ंग करणेकामी (UNIQUE AIR EXPRESS, PUNE यां चे माफत) .१८,३६०/- व मुत खरे दी कामी
.२,०५०/- असा एकु ण .२०,४१०/- खच आलेला असून अॅड हा स र कमेतील उव रत र कम .१,६४०/मा लेखाशाखेत जमा पावती नं.CSH-16-657 िद.२३/११/२०१६ जमा करणेत आलेली आहे.
तरी उपरो त माणे या ०३ नं बर मुत १५ नग व ०४ नं बर मुत ०५ नग खरे दी करणेस तसेच सदर
मुत व इतर सािह य पॅक ग क न यु.एस.ए. येथे फॉरवड ंग करणेकामी (UNIQUE AIR EXPRESS,PUNE
यां चे माफत) आले या एकु ण खच .२०,४१०/- मा चे खचास मा यता असावी.
िनणय .११९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे या मु या खरे दी क न यु.एस.ए. येथे
पाठिवणेकामी आले या .२०,४१०/- मा चे खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२० आिथक वष २०१५-१६ चे लेखाप र ण व शासक य अहवाल पु ि तका छपाई व िसडी तयार
करणेकामी झाले या खचाचे बील आदा करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची काय र मा यता
िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम- २००४ मधील सिमती वािषक
अहवालाबाबतची तरतु दः- २९ (१) सिमती, या िव व त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपशील
दशिवणारा, िदनां क ३१ माच रोजी संपणा-या येक िव तीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच यांना
िव व त यव थेकडू न आिथक सहा य दे यात आले अशा देणगी वीकार या-या सं थां ची (संपु ण प यासह)
तपशीलवार यादी व असे आिथक सहा य माग यामागील उ ेश व सहा यां ची र कम यां बाबतची मािहती सोबत
जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल, यां सह वािषक अहवाल तयार करवून घेईल आिण या अहवालाची एक
त रा य शासनाला व एक त धमादाय आयु तांला, या वषा या ३० जून या आत सादर करील. तसेच,
२९ (२) रा य शासन, पोट कलम (१) खाली ा त झालेली अहवालाची त, ती ा त झा यानं तर.
श य ितत या लवकर. रा यिवधान मं डळासमोर ठे वील आिण याची एक त िकं वा यामधील कोणतेही उतारे ,
यांची मागणी करणा-या कोण याही य तीला, सिमती िनधा रत करील अशी वाजवी फ िकं वा आकार दान
के यावर, िव व त यवथेकडू न िदले जातील. अशी तरतुद आहे .
तावनाः- उपरो त तरतुदीनुसार सं था नमाफत दरवष वैधािनक लेखाप र क यां नी सादर के लेला
वैधािनक लेखाप र ण अहवाल ( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) नागपुर येथे होणा-या
दरवष या िहवाळी अिधवेशनात िवधीमं डळा या सभागृहा या पटलावर सादर कर यात येतो.
याकामी सामा य शासन िवभागामाफत शासक य अहवाल तयार कर यात येतो. लेखाप र ण
अहवालाबरोबरच सं थानचा शासक य अहवाल ही एकि त पुि तका क न सादर करावा लागतो. सदर
अहवालास शासक य मा यता िमळू न िद.१९.११.२०१६ रोजी अं तगत लेखाप र णकडे ा त झाला होता.
त पुव च मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९.१०.२०१६ चे सभेत िनणय .७३३ अ वये वैधािनक
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लेखाप र ण व वािषक अहवाल छपाई क न घेणेसाठी व या या सी.डी. तयार क न घेणेसाठी र कम .
९०,०००- चे खचास मा यता घे यात आली होती.
यानं तर याकामी दरप के पुरवठाधारकाकडे मागणी क न, आलेली दरप के मा. उपसिमती सभेम ये
उघडू न, मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळा यानं तर युनतम दरधारकास कायादेश िदला जातो.
परं तु अहवाल छपाई कर याचे ि या दर यान अहमदनगर िज ाम ये नगरपािलका िनवडणुका
जािहर झा यामुळे िद.५.११.२०१६ पासुन ते िद.२७.१२.२०१६ या कालावधीम ये मा.उपसिमतीची सभाच
झाली नस यामुळे लगेचच यानं तर नागपुर िहवाळी अिधवेशन िद.०५.१२.२०१६ पासुन ते िद.१७.१२.२०१६ या
कालावधीसाठी िनि त झाले होते. अहवाला या तातडीने पुि तका तयार क न घेणे म ा त होते.मा याकामी
हाताशी वेळ कमी होता यामुळे सदर अहवाल छपाई क न पुि तका तयार क न घेणे व या या िस.डी. तयार
क न घेणे याकामी वेळे अभावी दरप के मागिवणेचे या राबिवणे के वळ अश य होते.
वरील प रि थती ल ात घेऊन िवधीमं डळा या िहवाळी अिधवेशनात वेळेत अहवाल सादर
कर या या टीने सदर लेखाप र ण अहवाल व शासक य अहवाला या पुि तका व िस.डी. तयार क न
घेणक
े ामी खालील नमुद बीला माणे मे .ओम साई िडजी ि ं टटेक ा.िल. कोपरगाव यां चेकडू न तातडीने वरील
अपवादा मक प र थीतीत मागील सन २०१४-१५ वषाचे अहवाल क न घेतले या मं जरू दराने क न घे यात
आले हाते. व यामु ळे सदर अहवाल व िस.डी. िद.१४.१२.२०१६ रोजी मा.िवधीमं डळ सभागृहा या पटलावर
सादर कर यात येऊन यास मा यता िमळालेली आहे.
बील .
छपाई तपिशल
एकु ण नग सव करां सह ती नग दर एकु ण िकं मत
वािषक अहवाल
५७५
१०१.७६
५८,५१२/६८ िद.२३.१२.१६ छपाई
िस.डी. तयार करणे
२५०
३७.१०
९,२७५/एकु ण देय बील
६७,७८७/िवभागाचे प ट मत व अिभ ायः- तरी सं थान या सन २०१५-१६ चे वैधािनक लेखाप र ण व
शासक य अहवाल छपाई आिण सी.डी. मागील वषाचे मं जरू दराने मे.ओम साई िडजी ि ं टटेक ा.िल.
कोपरगाव यां चेकडू न तयार क न घेतलेले आहे. यां नी सादर के लेले वरील बील सव करासह र कम
.६७,७८७/- चे खचास एक िवशेष अपवादा मक बाब हणुन मा यता िमळू न ही र कम RTGS दारे यांना
आदा करणेकामी काय तर मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .१२० यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१५-१६ चे लेखाप र ण व शासक य अहवाल पु ि तका
छपाई व िसडी तयार करणेकामी झाले या .६७,७८७/- मा चे खचास काय र मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२१ शासन िनणयानु सार योगशाळा सहा यक या पदास नेमणू क िदनां कापासु न वेतन ेणी िमळणेबाबत.
तावी.िमिननाथ भाऊसाहेब कोते व ी.िवलास अशोक आं बेकर, योगशाळा सहा यक, ी साईबाबा किन ठ
महािव ालय यां नी खालील माणे िवनं ती अज के लेला आहे.
आ ही उपरो त अजदार कारणे िवनं ती अज करतो क , आ ही िद.०४.०९.२००८ पासून ी साईबाबा
किन ठ महािव ालयाकडे योगशाळा सहा यक या पदावर कायरत आहोत. आ हाला सन २००८ म ये नेमणूक
देतां ना शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय .एसएसएन-१०९९/(३४०/९९)/ मािश-२, िद.२७ एि ल,२०००
रोजीचे िनणयानु सार (िश णसेवक योजना) ितमाह .२,५००/- मा एकि त मानधनावर तीन वषा या
प रिव ाधीन कालावधीक रता योगशाळा सहा यक हणून नेमणूक िदलेली होती. मुळात सदरचा शासन िनणय
हा िश क कमचारी यां चेसाठी होता. योगशाळा सहा यक हे पद िश के तर कमचारीम ये येते. मा आ हाला
नेमणूक देतां ना या बाबीचा िवचार के ला गेला नाही. यामुळे आम यावर फार मोठा मानिसक व आिथक अ याय
झालेला आहे.
तसेच शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय .एसएसएन १०००/(३६४/०१)/मािश-२, िद.२६ जुलै ,
२००१ रोजीचे शासन िनणयानुसार िश णसेवक योजना िवनाअनुदािनत शाळना लागू नसलेबाबत िनणय झालेला
आहे. सं थान या सव शाळा या िवनाअनुदािनत त तवर कायरत आहे, यामुळे िश णसेवक ही योजना सं था नचे
शै िणक संकुलास लागू होत नाही. याबाबत सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१८-१९.०८.२००१ चे
सभेतील िनणय .४०३ अ वये सदरची योजना सं थानचे शाळना लागू नसलेबाबत िनणय होऊन, या वेळे या
िश कां ना नेमणूक िदनां कापासून सहा.िश काची वेतन ेणी लागू कर यात आलेली आहे. असे असतां नाही
सं थान शासन व शै िणक संकुलाकडील शासनाने सन २००१ नं तर के ले या िश क भरतीचे वेळी
िश णसेवक योजनेनसु ार िश कां ना व िश के तर कमचा-यां ना नेमणूक आदेश िदलेले आहे. सदरची बाब ही
सवावर जाणीवपुवक अ याय के यासारखी आहे.
सन २००१ नं तरही महारा शासनाने वेळोवेळी वेगवेग या शासन िनणयानुसार िवनाअनुदािनत
शाळना, महािव ालयां ना िश णसेवक योजना लागू नसलेबाबत प ट के लेले आहे. यानु सार आ ही व इतर
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सहा.िश क यां नी आमचा प रिव ाधीन कालावधी संप याचे आत सन २००९ (िद.२८.०८.२००९ रोजी)
म येच िवनं ती अज क न सदर अ यायाबाबत दाद मािगतली होती. मा सं थान शासनाने व शै िणक
संकुलाकडील शासनाने याकडे जाणीवपुवक दुल के ले . तसेच शासनाने यांचे कोण याही शासन िनणयाम ये
िश के तर पदां बाबत ( ं थपाल, योगशाळा सहा यक, िलपीक वग य कमचारी व चतुथ ेणी कमचारी) वेगळी
योजना राबिवणेबाबत नमुद के लेले नाही. असे असतां नाही सं थानने मा आम यावर फार मोठा अ याय के लेला
आहे.
शासन िनणय .एसएसएन/१००८/(२००/०८)/मािश-२, िद.२३ ऑ टोबर, २०१३ अ वये
योगशाळा सहा यक या पदासाठी सुधारीत आकृ तीबं ध लागू कर यात आलेला असून , याम ये मा यिमक
शाळा संिहतेतील िश के तर कमचा-यां चे िनकष, िचपळू णकर सिमती व शासन िनणय िद.२५ नो हबर, २००५
माणे िनि त कर यात आलेले व आतापयत वापरात असलेले िनकष अिध िमत कर यात येत असून , ते
येथनू पु ढे कोण याही प रि थतीत लागू राहणार नाहीत, असे नमुद के लेले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५१६ नु सार शै िणक संकु लाकडील
ं थपाल यां ना नेमणूक िदनां कपासूनच पुवल ी भावाने वेतन ेणी लागू क न सं थान सेवेत कायम कर यात
आलेले आहे. ं थपाल हे पद या माणे िश के तर कमचा-यां म ये येते, तसेच योगशाळा सहा यक हे पद
देखील िश के तर कमचा-यां म ये येते याबाबत शासन िनणय .एसएसएन/१००८/(२००/०८)/मािश-२, िद.२३
ऑ टोबर, २०१३ म ये सव बाबी नमुद आहेत .
या यायाने व शासन िनणयां या आधारे ं थपाल यां ना नेमणूक िदनां कापासून वेतन ेणी लागू
कर यात आलेली आहे, याच यायाने व शासन िनणयां या आधारे योगशाळा सहा यक या पदासही नेमणूक
िदनां कापासून वेतन ेणी लागू कर यात यावी. कारण दो ही पदे ( ं थपाल व योगशाळा सहा यक) हे िश के तर
कमचा-यां म ये आहे. याबाबत आ ही यापुव ही वेळोवेळी वतं पणे तसेच िश क कमचारी यां चे समवेत
एकि त अज के लेले आहेत. तरी आम या अजाचे शासन िनणयां नसु ार अवलोकन क न आ हाला शासन
िनयमा माणे नेमणूक िदनां कापासून पुवल ी भावाने योगशाळा सहा यक या पदाची वेतन ेणी िमळावी, अशी
िवनं ती के लेली आहे.
(अ) ी.िमिननाथ भाऊसाहेब कोते व ी.िवलास अशोक आं बेकर, योगशाळा सहा यक, ी
साईबाबा किन ठ महािव ालय यां चे सं थान सेवेचा तपिशल खालील माणे –
१. िद.०२.०६.२००८ रोजीचे दैिनक लोकस ता या वतमापन ात शै िणक संकुलाकडील िश क व
िश के तर पदे भरणेकामी जािहरात िस कर यात आलेली होती. सदर जािहरातीम ये किन ठ
महािव ालयासाठी भौितकशा , रसायनशा , जीवशा व मािहती तं ान या िवषयां क रता
येक ०१ या माणे ०४ योगशाळा सहा यक या पदासां ठी अज मागिवणेत आलेले होते.
जािहरातीम ये वेतन ेणी अथवा मानधनाबाबत तपिशल नमुद नाही.
२. सदर जािहरातीस अनुस न अजदार ी.कोते व ी.आं बेकर यां नी सं थाकडे अनु मे रसायनशा व
भौितकशा या िवषयां क रता योगशाळा सहा यक या पदाक रता अज के लेले होते.
३. सदर पदासाठी िद.०३.०८.२००८ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सद य व िवषय त यां चे समोर
य मुलाखती घे यात येऊन, मुलाखातीम ये पा उमेदवारां ना नेमणूक आदेश दे यात आले. यास
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१८.१०.२००८ चे सभेतील िनणय .७६० अ वये मा यता दे यात
आलेली आहे. सदर मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाम ये वेतन ेणी अथवा मानधनाबाबत उ लेख
कर यात आलेला नाही. तसेच तावाम ये अथवा ठरावाम ये कोण याही शासन िनणयाचा सं दभ
िदलेला नाही.
४.
यानुसार अजदार ी.आं बेकर व ी.कोते यां ना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१३०१३३६/२००८ िद.०४ स टबर, २००८ अ वये योगशाळा सहा यक या पदावर दरमहा .२५००/- मा
माधनधावर, हजर झाले या तारखेपासून िद.३०.०४.२०११ या तीन शै िणक वषा या कालावधीसाठी
नेमणूक कर यात आली होती. सदरचे नेमणूक आदेश यां नी अटी व शत ंसह ि वकारलेले आहेत.
५. मा दर यानचे काळात यांनी किन ठ महािव ालयाकडील इतर ०९ िश णसेवक यां चे समवेत
िद.२८.०८.२००९ रोजीचे अजा वये शासन िनणयानु सार िवनाअनु दािनत शाळना िश णसेवक योजना
लागू नाही, यामुळे नेमणूक िदनां कापासून सहा यक िश क व योगशाळा सहा यक हणून नेमणूक
देऊन वेतन ेणी लागू करणेबाबत अज के लेला होता. सदरचा अज पु ढील कायवाहीसाठी ी साईबाबा
किन ठ महािव ालयाकडे वग कर यात आलेला होता, यावर यांनी काय कायवाही के ली याबाबतची
मािहती उपल ध होऊ शकलेली नाही.
६.
यानतर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२.०६.२०११ चे सभेतील िनणय .४५० नुसार ी.आं बेकर व
ी.कोते यां ना जा. .एसएसएस/कमिव/१६८१-१६८२/२०११ िद.०२.०७.२०११ अ वये योगशाळा
सहा यक या पदावर ५२००-२०२०० + ेड वेतन .२००० /- या वेतन ेणीत िद.०१.०५.२०११
पासून कायम कर यात आलेले आहे.
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७.

मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२.०६.२०११ चे सभेतील तावाम ये शालेय िश ण व ि डा िवभाग,
शासन पूरकप एसएसएन १०९९/(३४०/९९) मािश-२, िद.१०.०६.२००५ अ वये ३ शै िणक वष
अथवा ३० मिह यां या समाधानकारक कालावधीनं तर िनयिमत वेतन ेणी देय होते, असा उ लेख
के लेला आहे. मा सदरचा शासन िनणयाम ये िश के तर कमचा-यां चे बाबतीत उ लेख नाही.
८. िश के तर कमचा-यां चेबाबतीत शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय मां क – एसएसएन/
२६०३/ (४१/०३)/ मािश-२, िद.२५ नो हबर, २००५ चे प ानु सार योगशाळा सहा यकाचे पद
न याने भरावयाचे झा यास सु वातीची ३ वष .२,५००/- मानधन देऊन यानं तर िनयिमत पुणवेळ
योगशाळा सहायकाची वेतन ेणी अनु ेय होईल, असे नमुद के लेले आहे .
९. मा शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय मां क एसएसएन-२६०३/(४१/०३)/मािश-२,
िद.३० िडसबर, २००५ अ वये शासन िनणय मां क – एसएसएन/२६०३/(४१/०३)/ मािश-२, िद.२५
नो हबर, २००५ चा शासन िनणय र कर यात आलेला आहे. तसेच सुधारीत िनकष िनगिमत होईपयत
िद.०९.१०.२००० चे सहप व िद.०६.०२.२००४ चा शासन िनणय पुनः थािपत कर यात आलेला
आहे.
१०. िद.०९.१०.२००० चे सहप ाम ये िद.०१ माच, २००० व िद.३० माच, २००० चे आदेश अशासक य
मा यता ा त अनु दािनत/ थािनक वरा य सं था/ ाथिमक/मा यिमक/उ च मा यिमक/अ यापक
िव ालयातील िश कां ची र त पदे भर यास लागू होणार नाही. अशी धारणा िव त िवभागाकडे
कर यात आली होती. िव त िवभागाने यां या िद.२९ जून , २००० या शासन िनणयानुसार कायवाही
कर याचे अिभ ाय िदलेले आहेत. तसेच िद.२९ जू न, २००० या शासन िनणयाम ये सेवािनवृ ती/
वे छािनवृ ती/ राजीनामा/मृ युमळु े र त होणारी पदे भरणेबाबत िनयमावली िदलेली आहे.
११. शालेय िश ण िवभाग, शासन िनणय मां क एसएसएन/१७०२/(१६०/०२)/मािश-२, िद.०६ फे वु ारी,
२००४ म ये िश के तर कमचा-यापक िलपीक व चतुथ ेणी कमचारी या संवगातील मं जरु असलेले
सव पदे र त अस यास या दोन संवगातील ये क एक पद नवीन सुधारीत आकृ तीबं धा या अधीन
राहन के वळ ता पुर या व पात भर यास अटी व शत ं या अधीन राहन मा यता दे यात आलेली आहे.
तसेच सदर िनणयाम ये िश के तर कमचा-याचे िलपीक व चतुथ ेणी कमचारी हे दोन संवग वगळता
अ य उदा. ं थपाल व योगशाळा सहा यक या संवगातील पद भर यास तुत मं जरु ी नाही, असे नमुद
के लेले आहे.
१२. यानं तर शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन िनणय मां क एसएसएन-१००८/(२००/०८)/मािश२, िद.२३ ऑ टोबर, २०१३ अ वये रा यातील मा यता ा त खाजगी अं शतः/पु णतः अनु दािनत
मा यिमक व उ च मा यिमक व सैिनक शाळां साठी िश के तर कमचा-यां साठी सुधारीत आकृ तीबं ध
लागू कर यात आलेला आहे. तसेच सदर िनणयाम ये िद.२५ नो हबर, २००५ या शासन
िनणयािव शासनाकडे अनेक सं थाचालकां कडू न ात झाले या त ारी ल ात घेता िद.२५ नो हबर,
२००५ या शासन िनणयाची अं मलबजावणी होऊ शकली नाही, असे नमुद के लेले आहे .
१३. सदर शासन िनणयास अनुस न मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय
.५१६ नु सार शै िणक संकु लाकडील ं थपाल यां ना नेमणूक िदनां कापासून वेतन ेणी देऊन, कायम
कर यात आलेले आहे.
मा ी.िमिननाथ भाऊसाहेब कोते व ी.िवलास अशोक आं बेकर योगशाळा सहा यक यां ना सं थान
सेवेत नेमणूक देताना ते िश के तर कमचारी असूनही यां ना िश कां माणे िश णसेवक हणून नेमणूका िदले या
आहेत.
(ब) िश णसेवक योजनेबाबत मािहती खालील माणे १.
ी साईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत संचािलत सव शाळा ( ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, ी
साईबाबा किन महािव ालय, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल) या िवना अनु दानीत त वावर
चालिव यात येतात.
२. शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय .एसएसएन-१०९९ (३४०/९९)/मािश-२, िद.२७, एि ल,
२००० अ वये रा यातील सव मा यता ा खाजगी मा यिमक/उ च मा यिमक शाळां त/किन
महािव ालयात आिण अ यापक िव ालयात िश णसेवक योजना कायाि वत क न, मं जरु असले या
िश कां या पदां वर िश णसेवक िनयु कर यास मा यता दे यात आलेली आहे.
३. शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय .एसएसएन-१०९९/(३४०/९९)/मािश-२ ,िद.१३ ऑ टोबर,
२००० मा यिमक व उ च मा यिमक शाळां म ये िश णसेवक योजना सु कर यासंदभात शासन
िनणय सम मां क िद.२७ एि ल, २००० अ वये िदलेला आदेश र कर यात येत असून , रा यातील
सव मा यता ा खाजगी अनुदािनत मा यिमक/उ च मा यिमक शाळात/किन महािव ालयात आिण
अ यापक िव ालयात तसेच िव ािनके तन व सैिनक शाळां त सुधारीत िश णसेवक योजना कायाि वत
क न, िश णसेवक िनयु कर यास मा यता दे यात आले ली आहे. .
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४.

शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय .एसएसएन १०००/(३६४/०१)/मािश-२,िद.२६ जुलै , २००१
अ वये सुधारीत िश णसेवक योजना िवनाअनु दािनत शाळां ना लागु नाही. िवनाअनुदािनत शाळां नी
िश कां ची भरती िश णसेवक हणून क नये. जर िवनाअनु दािनत शाळां नी िश णसेवकां चीिनयु
के यास तो या योजनेतील तरतुद चा भं ग होईल व अशा शाळां िव िश ण संचालक (मा यिमक व
उ च मा यिमक) यां चेकडू न कारवाई कर यात येईल, असे नमुद के लेले आहे.
५. मा. य.सिमतीचे िद.१८-१९.०८.२००१ चे सभेतील िनणय .४०६ मधील (२) “िश ण सेवक योजना
िवना अनुदािनत शाळां ना लागू नसलेबाबत महारा शासन शालेय िश ण िवभाग शासन िनणय
.एसएसएन १०००/(३६४/०१) /मािश-२, िद.२६ जुलै , २००१ अ वये िनणय झालेला आहे. सदरह
िनणय हा मा यिमक व उ च मा यिमक तरां वरील िश ण सेवकां बाबत आहे. सबब शासन
िनणयानु सार मा यािमक व उ च मा यािमक तरां वरील िश ण सेवकां ना सहा यक िश क या पदाची
वेतन ेणी लागू करणेत यावी. तसेच (४) शासन िनणयात जरी मा यिमक/उ च मा यिमक तरावरील
िश ण सेवकां चा उ लेख असला तरी सं थानकडील ाथिमक/पुव ाथिमक िवभागाकडील िश ण
सेवकां नाही अनु ये वेतन ेणीत दोन वषाचे प रवी ाधीन कालावधीवर नेमणे यायोिचत होईल. एकाच
शाळे तील पुव ाथिमक/ ाथिमक/मा यिमक/उ च मा यिमक तरावरील िश ण सेवकां ना देय
वेतन ेणी दे याचे बाबतीत भेदभाव न करता एकाच त वानु सार वागणूक दे यात यावी. प रणामत:
ाथिमक िवभागातील िश ण सेवकां नाही यां चे पदनाम बदलू न अनु ेय वेतन ेणी देणते यावी” असा
िनणय झालेला आहे.
६. शालेय िश ण व ि डा िवभाग, शासन पूरकप एसएसएन १०९९/(३४०/९९) मािश-२,
िद.१०.०६.२००५ अ वये िश णसवेक ही योजना मा यता ा अनुदािनत मा यिमक शाळा, उ च
मा यिमक शाळा/किन महािव ालये, अ यापक िव ालये, सैिनक शाळा यामधून सु कर यात
आलेली आहे. हणजेच जी शाळा या शै िणक वष अनुदाना या या ट यावर पा ठरते या
शै िणक वषापासून या शाळे स िश णसेवक योजना लागू होईल . िवना अनुदान त वावरील शाळे त
कर यात आलेली सेवा िश णसेवक हणून ा धर यात येणार नाही, असे नमुद आहे .
७. शालेय िश ण व ि डा िवभाग शासन िनणय .एसएसएन १०९९/(३४०/९९)/मािश-२, िद.२६
एि ल, २००६ अ वये िश णसेवक ही योजना मा यता ा १०० ट के अनु दािनत शाळा/उ च
मा यिमक शाळा/किन महािव ालये/अ यापक िव ालये व सैिनक शाळा याम ये सु कर यात
आली आहे. िवनाअनुदान त वावर परवानगी दे यात आले या िकं वा अशं त: अनु दािनत शाळां ना ही
योजना लागू नाही. या शाळां मधील सहिश ण पदावरील िनयु या िनयिमत व पातील राहतील.
८. उपरो त शासन िनणयां या आधारे ी.िमिननाथ कोते व ी.िवलास आं बेकर यां नी ी साईबाबा
किन ठ महािव ालयाकडील इतर सहा.िश क यां चे समवेत वेळोवेळी अज क न, नेमणूक
िदनां कापासून वेतन ेणी िमळणेबाबत िवनं ती अज के लेले आहेत. यांचे अजानुसार सं था नचे मा.उ च
यायालयाचे कायदेशीर स लगार अॅड.चौक दार यां चा अिभ ाय घेतला असून, अॅड.चौक दार यां नी,
यांचेकडील िद.२६.०५.२०१६ रोजीचे प ा वये शै िणक संकु लाकडील िश णसेवकां ना शासन
िनणयानु सार पुवल ी भावाने नेमणूक िदनां कापासून िनयिमत सहा.िश क/ योगशाळा सहा यकां ची
वेतन ेणी लागू करणेस कोणताही कायदेशीर अडथळा नाही, असा अिभ ाय िदलेला आहे.
९.
यानं तर िद.२८.०६.२०१६ रोजीचे िटपणीवरील िनदशानु सार सदरचे करण पु ढील अिभ ायासाठी
इकडील जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/२५८९/२०१६ िद.२४.०८.२०१६ अ वये मा. धान सिचव,
िवधी व याय िवभाग, मं ालय, महारा रा य यां चेकडे सादर कर यात आलेले आहे.
उपरो त व तुि थतीचे अवलोकन करता योगशाळा सहा यक हे पद िश के तर पदां म ये येते. यामुळे
यांना नेमणूक िदनां कपासून सदर पदाची वेतन ेणी लागू क न दोन वषाचा प रिव ाधीन कालावधी देणे अपेि त
होते.
सबब अजदार ी.िमिननाथ भाऊसाहेब कोते व ी.िवलास अशोक आं बेकर योगशाळा सहा यक, ी
साईबाबा किन ठ महािव ालय यां नी यांचे िद.१७.०९.२०१६ रोजीचे अजातील मागणी माणे शासन
िनणयानु सार योगशाळा सहा यक या पदास नेमणूक िदनां कापासून वेतन ेणी ावी अगर कसे? याबाबत िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .१२१ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , कमचा यां या माग यां वर सं थान
िनयमानु सार शासक य तरावर िनणय होणे अपे ीत आहे. याकरीता सदरह िवषय र करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१२२

ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल या आकृ तीबं धाम ये सहा यक िश कां ची १० वाढीव पदे
िनमाण करणेबाबत.
ताव(अ) िवषयाची पु विपठीका- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२९.०७.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .६५४
नुसार ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल ाथिमक िवभागाकडे खालील माणे ०५ िश क/िशि कां ची
सहा यक िश क - प रिव ाधीन ( ाथिमक िवभाग) हणून नेमणूक कर यात आलेली आहे .
अ.नं. उमेदवाराचे नां व
जात वग
शै िणक पा ता सेवेत जू िदनां क वेतन/ मानधन
०१. कु .भां गारे रे मा दशरथ महादेव कोळी एच.एस.सी.,
िद.०६.०८.२०१२
.६,०००/- दरमहा
(एस.टी.)
डी.एड.
०२. कु .आभाळे सोनाली मराठा (खुला)
एच.एस.सी.,
िद.०७.०८.२०१२
.६,०००/- दरमहा
मि छं
डी.एड.
०३.
ीमती कु मावत किवता बेलदार (एन.टी.) एच.एस.सी.,
िद.०६.०८.२०१२
.६,०००/- दरमहा
राजू (बेलदार किवता
डी.एड.
भू)
०४. कु .गोड नेहल िशवनाथ मराठा (खुला)
एच.एस.सी.,
िद.०७.०८.२०१२
.६,०००/- दरमहा
डी.एड.
०५. कु .खरमाळे शुभां गी मराठा (खुला)
बी.ए., डी.एड.
िद.०६.०८.२०१२
.६,०००/- दरमहा
सुदाम
संदभ य नेमणुक आदेशा वये उपरो ५ उमेदवारां ची शै िणक वष २०१२-१३ पासून कामावर हजर
झाले या तारखेपासून पुढे सलग ०३ वषासाठी नवीन पदनामानुसार सहा यक िश क (प रिव ाधीन) नेमणूक
दे यात येऊन, शाळा संिहता िनयमानु सार यांना दरमहा .६,०००/- मा एकि त मानधन दे यात आलेले आहे.
सदर िशि कां चा तीन वषाचा प रिव ाधीन कालावधी अ. .१,३, व ५ यां चा िद.०५.०८.२०१५ रोजी
व अ. .२ व ४ यां चा िद.०६.०८.२०१५ रोजी संपु ात येत अस याने सदरचे िश कां ना “िद महारा ए लॉईज
ऑफ ाय हेट कू स, कं डीशन ऑफ रे यु लेशन ट १९७७ व स १९८१ मधील कलम नं.५” मधील
तरतुदीनुसार प रिव ाधीन कालाव धी संपले या तारखेपासून वेतनबॅ ड ५२००-२०२०० अिधक ेड पे २८००
नुसार वेतन ेणी देऊन सं थान सेवेत कायम करणेबाबतचा ताव मा . य.सिमतीचे सभेत सादर कर यात आलेला
होता.
सदर तावावर मा. य.सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३२६ नुसार “ ी
साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये ाथिमक िवभागाकडील तावात नमुद के ले या ०५ सहा यक
िश क/िशि का यां ना यां या प रिव ाधीन कालावधी संपलेचे तारखेपासून सं थान सेवेत कायम करणेसाठी
कायकारी अिधकारी यां नी यां या गोपनीय अहवालाची तवारी तपासनू िनयमास अनुस न िनणय यावा” असे
ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३२६ नु सार पाचही
प रिव ाधीन सहा.िशि का यां चे मागील तीन वषाचे गोपनीय अहवालाची तवारी खालील माणे :अ. .

०१.
०२.
०३.
०४.
०५.

सहा.िशि के चे नां व

गोपनीय अहवालाची तवारी

३
वषाची
सरासरी तवारी

सन २०१२-१३ सन २०१३-१४ सन २०१४-१५
B+
कु .भां गारे रे मा दशरथ
B+
B+
B+
B+
कु .आभाळे सोनाली मि छं
B+
B+
A
B+
ीमती कु मावत किवता राजू
B+
B+
B+
B+
कु .गोड नेहल िशवनाथ
B+
B+
B+
B+
कु .खरमाळे शुभां गी सुदाम
B+
B+
A
उपरो पाचही प रिव ाधीन सहा.िशि का यां चे तीन वषाचे गोपनीय अहवालाची सरासरी तवारी
B+ अशी आहे. तसेच ०५ ही िशि कां चे काम समाधानकारक असलेबाबत ाचाय, ी साईबाबा इंि लश
िमडीयम कु ल, यां नी अिभ ाय िदलेला आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड क रता मा.िवधी व याय िवभाग, महारा रा य
यां चेकडू न िद.०७.०८.२००९ चे मं जरु आकृ तीबं धानु सार ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लचे ाथिमक
िवभागाक रता ( ाथिमक व उ च ाथिमक िवभाग) आकृ तीबं धाम ये सहा. िश क यां ची मं जरु पदसं या १२
असून , य ात १७ सहा.िश क कायरत असून , यांना िविहत वेतन ेणी दे यात येत आहेत. हणजेच मं जरु
आकृ तीबं धानु सार ाथिमक िवभागासाठी ०५ सहा.िश कां ची पदे अित र भरलेली आहेत. तसेच सदर या
तावानुसार आणखी ०५ सहा.िश कां ची पदे कायम करावयाची आहेत, यामुळे ाथिमक िवभागाकडील
आकृ तीबं धात मं जरु पदां पे ा १० पदे अित र होत आहेत. (पैक ०५ पदां ना िविहत वेतन ेणी दे यात आलेली
आहे.) ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लकडू न नैसिगक तुकडीवाढी नु सार िव ा याचे शै िणक नुकसान होऊ
नये याक रता वाढीव तुकडयां चे अ यापन करणेकामी मा. य.सिमतीचे मा यतेने, शाळा संिहतेनु सार िश कभरती
कर यात आलेली आहे.
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गटिश णािधकारी राहाता पं चायत सिमती यां नी ाथिमक िवभागाकडे शै िणक वष सन २०१३-१४
म ये िश क िनि ती करतां ना िव ाथ पटसं या िवचारात घेऊन, इ.०१ ली ते ०५ वी क रता ०१ मु या यापक
व २८ िश क असे एकु ण २९ िश क तसेच इ.६ वी ते ७ वी क रता ०६ पदवीधर िश क असे एकु ण ३४
(२८+०६) िश क व ०१ मु या यापक यां ना माणप (संच मा यता) िदलेली आहे. मा.गटिश णािधकारी,
राहाता पं चायत सिमती यां नी सन २०१३-१४ म ये िदले या संच मा यतेनु सार स या ी साईबाबा इंि लश
िमडीयम कु लमधील ाथिमक िवभागाकडील १६ पदे र त आहेत. तसेच सन २०१४-१५ व २०१५-१६ ची
िश क संच मा यता िमळणे बाक आहे.
गट िश णािधकारी, राहाता पं चायत सिमती यां ना इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/ आ था/
१४७४/२०१६ िद.२९.०६.२०१६ अ वये प देऊन, उपरो त ०५ सहा.िशि का यां ना सं थान सेवेत कायम
करणेबाबत मागदशन मागिवलेले होते. तसेच याबाबत ाचाय, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल यां नी सम
जाऊन चचा के ली असता, यांनी शालेय िश ण िवभाग, शासन िनणय मां क एसएसएन १०९९/ (३४०/९९)/
मािश-२, िद.१३ ऑ टोबर, २००० चे सहप ातील अ. .८ तसेच शासन िनणय मां क एसएसएन १०९९/
(३४०/९९) मािश-२, िद.१० जू न, २००५ माणे कायवाही करावी, तसेच िव ाथ सं ये नसु ार मंजरु असले या
संच मा यते माणे िश कां ची सं या असावी, असे सां िगतले.
मा.गट िश णािधकारी, राहाता पं चायत सिमती यां चेकडील मं जरु िश क संच मा यता व ी साईबाबा
इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाडील िव ाथ सं या, नैसिगक तुकडी वाढ या सव बाब चे अवलोकन क न,
इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/आ था/३००६/२०१६ िद.१२.०९.२०१६ अ वये मा. धान सिचव, िवधी व
याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल िवभागाक रता वाढीव िश क पदां सह
आकृ तीबं ध मंजरु करणेबाबत ताव सादर कर यात आलेला होता. सदर प ास अनु स न मा.िवधी व याय
िवभाग, महारा रा य, मुं बई यां नी यांचेकडील .सासंिव-१०१६/१५२४/ . १९१/का.१६ िद.१० नो हबर,
२०१६ रोजीचे प ा वये पुढील माणे कळिवलेले आहे .
“आ थापना िवषयक बाबी आिण वेतनावर होणा-या खचाचा भार िवचारात घेऊन नवीन पदे िनमाण न
करता आव यक सेवा बा यं णे ारे करवून घे याचे शासनाचे धोरण आहे. सदर धोरणानुसार ी साईबाबा
इंि लश िमडीयम कु लम ये आव यक असणा-या २२ िश कां ची सेवा बा यं णे ारे करवून घे याबाबत
यव थापन सिमतीचे अिभ ाय तसेच २२ पदे न याने िनमाण करावयाची झा यास होणारा आवत आिण
अनावत खचाबाबतचा तपशील या िवभागास उपल ध क न दे यात यावा”
(ब) मा.िवधी व याय िवभाग, महारा रा य यां चे उपरो त अिभ ायानुसार यां नी ी साईबाबा
इंि लश िमडीयम कु लम ये आव यक असणा-या २२ िश कां ची सेवा बा यं णे ारे करवून घेणेबाबत
अिभ ाय िदलेले आहेत. मा इंि लश िमडीयम कु लम ये स ि थतीत मं जरु आकृ तीबं धापे ा ०५ अित र त
सहा.िश कां ची िविहत वेतन ेणी देऊन नेमणूक कर यात आलेली आहे. तसेच आणखी ०५ सहा.िशि क यां ना
शासन िनणयानु सार तीन वष प रिव ाधीन कालावधीसाठी नेमणूका िदले या असून यां चा प रिव ाधीन
कालावधी ऑग ट-२०१५ म येच संपलेला असून , ते आजपावेतो याच मानधनावर ( .६,०००/- दरमहा
एकि त वेतन) कायरत आहेत.
यामुळे ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लचे आकृ तीबं धात ाथिमक िवभागासाठी िकमान १०
सहा.िश क पदां चा वाढीव पदे िनमाण करणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा रा य
यां चेकडे ताव सादर करावा लागेल. सदरचा ताव सादर करतां ना यांचे िद.१० नो हबर, २०१६ रोजीचे
प ाम ये नमुद के ले माणे पुतता क न देता येईल.
ी साईबाबाब इंि लश िमडीयम कु लचे ाथिमक िवभागासाठी १० पदे न याने तयार करावयाची
झा यास होणारा आवत आिण अनावत खचाचा तपिशल खालील माणे
१० पदां साठी आवत वािषक खच
१० पदां साठी अनावत वािषक खच
( थायी पदा या वेतन ेणीनु सार थम वेतना माणे )
(कु शल कं ाटी कमचारी वेतनानु सार)
वेतन ेणी ५२००-२०२०० ेड पे २८००
थम वेतन .२५,५६०/- X १० पदे = .२,५५,६००/ित मिहना .८,२५७/- X १० पदे =
.८२,५७०/- मािसक खच
मािसक खच
.२,५५,६००/- X १२ मिहने = .३०,६७,२००/- वािषक
.८२,५७०/- X १२ मिहने = .९,९०,८४०/खच
वािषक खच
तरी मा.िवधी व याय िवभाग, महारा रा य यां चेकडील िद.१० नो हबर, २०१६ रोजीचे प ातील
मसु ा माणे पुतता क न , ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल या आकृ तीबं धात ाथिमक िवभागासाठी १०
सहा.िश कां या वाढीव पदास मा यता िमळणेकामी मा. धान सिचव िवधी व याय िवभाग, महारा रा य यां ना
ताव सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .१२२

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल या आकृ तीबं धाम ये ाथिमक
िवभागासाठी सहा यक िश कां ची १० वाढीव पदे िनमाण करणेसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां नी िदले या प ात नमु द के ले माणे पु तता क न शासनास पाठिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२३
ी. यं.अं. खैरे, स लागार, नािशक यां ना आ थापना व िबं दू नामावली िवषयक मागदशनकामी
आव यकते नु सार ि हजीट ग प दतीने बोलािवणेबाबत.
तावी. यं बक अं बादास खैर,े सेवािनवृ त लेखािधकारी िवभागीय आयु त कायालय, नािशक यां ची मा. यव थापन
सिमतीचे िनणयानु सार सं थानचे आ थापना िवषयक व िबं द ू नामावली कामकाजासाठी नेमणूक कर यात
आलेली असून ते िद.०३/०९/२०१६ रोजी कामावर हजर झाले आहेत. यानं तर ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड चे आ थापनेवरील (शै िणक संकू ल, णालये) यां चेकडील सेवाजे ठतेनु सार व उपल ध
माहीतीनुसार िबं द ूनामावलीचे ा प तयार क न घे यात आलेले आहे. सदरचे काम यांनी माहे िडसबर (एकू ण
०९ भेटीम ये) अखेर क न िदले आहे. यानं तर यांची मु दतवाढ सं पु ठात आलेली होती.
ी खैरे यां नी सदर कालावधी म ये िबं द ूनामावलीचे कामकाज पूण करणेकामी आव यक असले या
एकू ण १२ मु े पूण क न घेणबे ाबत िद .१३/१०/२०१६ रोजी प िदलेले आहे. सदर प ातील पूतता क न
घेणक
े ामी यां या मागदशनाची आव यकता अस याने मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ चे िनणय
.८१७ नु सार जा.नं.एसएसएस वशी मावक -३४८०/२०१६ िद.२७/१२/२०१६ अ वये यांना तीन मिहने
मुदतवाढ दे यात आली होती. सदर मुदतवाढी या कालावधीम ये यांनी ०३ वेळा भेटी देऊन १२ मु यां ची
पूतता करणेकामी मागदशन के लेले आहे . यांची मुदतवाढ िद.०२/०२/२०१७ अखेर संपु ठात आलेली आहे.
ी.खैरे यां नी यांचे िद.१३/१०/२०१६ रोजी या प ातील मु यां या पूतता करणेकामी (सदरचे
कामकाज शासक य पातळीवरील अस याने) आणखी कालावधी लागणार आहे या टीने सदर कामासाठी ी
खैरे यां या मागदशनाची / स याची आव यकता भासणार आहे.
सबब ी खैरे यां ना आ थापना व िबं द ूनामावली िवषयक कामाची पू तता होईपावेतो आव यकतेनु सार
हीजीिटं ग प दतीने बोलावून यां चे मागदशन घेता येईल व यांना भेटी या वेळी ित हीजीट ितिदन मानधन
.३०००/- व वास भाडे (नािशक-िशड -नािशक) अदा करता येईल तसेच सं थान माफत मोफत साद भोजन,
दशन व सं थान कामािनमी त िशड येथे मु काम झा यास सं थानचे िनवास थानाम ये मोफत िनवास यव था
करता येईल.
ी. खैरे यां ना आ थापना व िबं द ूनामावली िवषयक कामाची पुतता होईपावेतो आव यकतेनसु ार
हीजीिटं ग प दतीने बोलावून यां चेकडू न मागदशन घेणे व यांना िति हजीट ितिदन मानधन .३०००/- व
वासभाडे (नािशक– िशड – नािशक) अदा करणे तसेच सं थानमाफत मोफत सादभोजन, दशन व सं थान
कामािनमी त िशड येथे मु काम झा यास सं थानचे िनवास थानाम ये मोफत िनवास यव था करणेबाबत या
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१२३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मागासवग क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२४ शै िणक वष २०१७-१८ करीता इय ा १ ली वगातील वेशासाठी शासनाचे बालकां या मोफत व
स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९ (RTE Act, 2009) अ वये अिधन राहन वेश
देणेबाबत.
तावसन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द – सन 2004 चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमंडळाचा िस द के ले या
अिधिनयमामधील १७ (२ ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास
साहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक – शासनाचे आर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकां चा मोफत व स तीचा िश ण अिधिनयम
कायदा) अ वये २५ % वेश देणे, याम ये वं िचत गटातील व दुबल घटकातील बालकां ना ाथिमक
िश णासाठी मोफत वेश िदला जातो. वं िचत गटातील बालक याचा अथ अनु सिु चत जाती व अनु सिु चत जमाती
बालके व दुबल घटकां तील बालके याचा अथ या बालकां या माता िप यांचे वािषक उ प न एक लाख
पयां पे ा कमी असे िवमु त जाती व भट या जमाती, इतर मागासवग य, िवशेष मागास वग, रा य शासनाने
िविनिद ट के ले या धाम क अ पसं याकसह इतर बालके असा होय. अशा इय ता १ ली ते ८ वी ाथिमक
िवभागातील बालकां ना ाथिमक िश ण पूण होईपयत मोफत व स तीचे िश ण देणे चालू ठे वणेत यावे असे
अिधिनयमात नमूद के लेले आहे.
महारा शासन शालेय िश ण व ि डा िवभाग शासन िनणय ं . आरटीई – २०१६/ . . ४१५/
एसडी -१ िद. १०/०१/२०१७ रोजीचा अ यादेश मु ा ं . ०३ नुसार बालकां चा मोफत व स ती या िश णाचा
अिधकार अिधिनयम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नुसार दुबल व वं चीत घटकातील बालकां ना िवना
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अनुदानीत व कायम िवना अनु दानीत शाळां म ये (Non-minority schools-Unaided, Permanent
Unaided) िकमान २५ % ठे व याची तरतुद आहे . तसेच अशा वेिशत बालकां चे ाथिमक िश णा या खचाची
ितपुत कर याची तरतुद आहे .
उपरो त शासन िनयामानुसार सन २०१७-१८ या शै िणक वषाम ये इय ता १ ली या वगासाठी २५ %
वेश ऑनलाईन प दतीने करावे लागणार आहे. स ि थतीत शाळेम ये इयता १ ली या ३ मा यता ा त तु कडी
आहेत. ती तुकडी ५२ िव ाथ माणे एकु ण १५६ िव ाथ पैक ३९ िव ा याना ऑनलाईन सोडती दारे वेश
ावा लागणार आहे. शासना या वेळाप कानुसार महारा शासना या सं केत थळाव न वेश ि या राबवावी
लागणार आहे.
सन २०१५-१६ व २०१६-१७ पासून आर.टी. ई. िनयमानु सार शाळे त मोफत वेशाबाबतची या
राबिव यात आली आहे. याबाबतचा तपिशलवार त ता खालील माणे आहे.
शै िणक वष

1
२०१५-१६
२०१६-१७
२०१६-१७
एकू ण पये

इय ता

1 ली
1 ली
2 री
------

3 तु कडी
मा यते नु सार
झालेले एकू ण
वेश
2
१५६
१५६
१५६
------

२५ % माणे
पा ठरलेले
मोफत एकू ण
वेश
3
३९
३९
३९
------

२५ % ित
िव ाथ
घेतलेले शालेय
शु क
4
१२७५३०
-----------------

पालकां कडू न
घे यात आलेले
शालेय शु क
5
१२७५३०
----------------

शासनाकडू न
शाळेला येणे
असलेले शालेय
शु क
6
१,२७,५३०
१,४०,४००
१,४०,४००
४,०८,३३०

उपरो त त यात नमूद के ले माणे शासनाची आर.टी.ई. २००९ अिधिनयमा नु सार सन २०१५-१६ या
कालावधीत एकू ण ३९ िव ा याना शाळे त वेश दे यात आलेला असून यां चे कडू न .1,27,530/- इतके
शालेय शु क घेऊन सं थानचे लेखाशाखेत रोखीने जमा कर यात आलेले आहे. तसेच सन २०१६-१७ शै िणक
वषात मोफत वेश िदलेले इय ता 1 लीचे 39 िव ाथ एकू ण शालेय शु क . 1,40,400/- व इय ता 2 री चे 39
िव ाथ एकू ण शालेय शु क . 1,40,400/- अशी एकू ण र कम . 4,08,330/- ( १,२७,५३० + १,४०,४००
+ १,४०,४००) इतक शासनाकडू न येणेबाक आहे.
परं तू सदरची र कम आप या शाळे ला शासनाकडू न िमळालेनं तर पालकां ना परत करावी लागणार आहे.
परं तू अ ाप शासनाकडू न कु ठलीही कायवाही झालेली नाही व र कमही परत िमळालेली नाही. सदर या परता या
संदभात ी गाडेकर िज हा प रषद अहमदनगर यां चेशी चचा झालेली आहे.
अ] महारा शासन राजप असाधारण भाग चार –अ, मे २५, २०१२/ जे ठ 4 शके १९३४ अिधिनयम
प ामधील (छ) मु ानुसार मोफत जागेवर वेश िद या वर, मािहती प काचे मु य, कोणतीही न दणी फ ,
िशकवणी फ िकं वा कोणतेही इतर आकार िकं वा िनधी , पालक िकं वा बालक यां चेकडू न घेता येणार नाही असे
नमूद कर यात आलेले अस याने सदर पालकां कडू न शालेय फ घेता येणार नाही.
ब] महारा शासन शालेय िश ण व ि डा िवभाग शासन िनणय ं . आरटीई –२०१६/ . . ४१५/
एसडी-१ िद. १०/०१/२०१७ रोजीचा अ यादेश मधील मु ा ं . १८ नुसार आरटीई कायदा २००९ अ वये २५
% वेश ि येम ये वेशीत होणा-या िव ा याची शै णीक शु काची ितपुत शासनातफ िनि त के ले या
दरानुसार शाळां ना कर यात येणार आहे.
क] महारा शासन शालेय िश ण व ि डा िवभाग शासन िनणय ं . आरटीई –२०१६/ . .
४१५/एसडी -१ िद. १०/०१/२०१७ रोजीचा अ यादेश मधील ब(६) नुसार, या शाळा २५ % वेशाकरीता पा
आहेत परं तु नोदंणी करत नाहीत िकं वा Entry Level तरावरील एकु ण वेश मते या २५ % जागा उपल ध
क न देणार नाहीत अशा शाळां ना िश णािधकारी ( ाथ) यां नी ता काळ मा यता काढ याबाबत तसेच
िनयमा माणे कायदेशीर कारवाई करणेबाबत तरतुद आहे .
मागणी – ा तािवके म ये ‘अ’, ‘ब’, व ‘क’ नुसार नमुद के ले माणे व शासनाची आर .टी.ई. २००९
अिधिनयमा नु सार शै िणक वष २०१७-१८ करीता इय ता १ ली. या वगासाठी २५% वेश शासना या
ऑनलाईन वेश ि ये दारे (मोफत) कर यास मा यता असावी, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी /शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान – आिथक व शासक य
िवभागाचा अिभ ायः- ा तािवके म ये ‘अ’, ‘ब’, व ‘क’ नुसार नमुद के ले मा णे बालकां चा मोफत
व स ती या िश णाचा ह क अिधिनयमा नु सार शै िणक वष २०१७-१८ करीता इय ता १ ली या वगासाठी
२५% वेश शासना या ऑनलाईन वेश ि ये दारे (मोफत) करणे या मा यतेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .१२४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे शै िणक वष २०१७-१८ करीता इय ा १ ली
वगातील वेशासाठी शासनाचे बालकां या मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम,
२००९ (RTE Act, 2009) अ वये अिधन राहन वे श देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- . ाचाया, इंि लश िमडीयम कु ल)
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िवषय नं.१२५
ताव-

सं थान वाहनां साठी, िव ु त जनी तसेच इतर िवभागां ना लागणारे इंधन खरे दीकामी थािनक
पु रवठाधारकां कडू नसु धारीत दरप के मागिवणेबाबत.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- कलम १७ (१) म ये रा य शासना या कोण याही
सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामाची
काय मतेने यव था पाहणे, भ तगं णां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये, िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य करणेसाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कात य असतील.” असे नमुद के लेले आहे.
तावना- िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३०७ (१२) नुसार,
सं थानचे िविवध िवभागां करीता लागणारे सव कारचे इंधन खरे दीकामी मा.आमदार ी. राधाकृ ण िवखे-पाटील
सहकारी क वाहतुक सं था िल., साकु रीिशव, िशड यां चे चलीत इंधन दराम ये .०.५० मा सवलत व
मागणीतील अटी-शत नुसार बीलास ३० िदवसाचे े डीट हे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पुरवठा आदेश
दे यात यावा. तसेच सदर िनणयाची अं मलबजावणी होईपावेतो मागील मं जरु दराने, मं जरु पं पधारकां कडू न
सं थानचे िविवध िवभागां करीता खरे दी कर यात आले या इंधनाची बीले पुव माणेच अदा कर या त यावी, असे
ठरले.
यानुसार, जा.नं.एसएसएस/वाहन /१२९७/२०१६ िद.१६/०६/२०१६ ने मा.आमदार ी. राधाकृ ण
िवखे-पाटील सहकारी क वाहतुक सं था िल., साकु रीिशव, िशड यां ना पुरवठा आदेश दे यात असुन यानु सार
यांचेकडू न आजतागायत सं थान करीता इंधन खरे दी कर यात येत आहे.
स या वाहन िवभागाकडे िविवध िवभागाचे दैनं िदन कामकाजाकरीता इंधनावर चालणारी खालील
माणे वाहने वापरात आहेत.
अ.नं. वाहन कार
इंधन
सं या
०१ कायालयीन वाहने
िडझेल
१४
०२
णवाहीक वाहने
िडझेल
११
०३ मालवाहतुक व इतर वाहने
िडझेल
२६
०४ बसेस वाहने
िडझेल
२३
०५
णवाहीक वाहने
पे ोल
०४
०६ टु ि हलर
पे ोल
०३
एकु ण वाहने
८१
सं थानचे वाहन िवभाग व इतर िवभागां करीता खालील तपिशला माणे िडझेलची आव यकता आहे.
अ.नं. िवभाग
तपिशल
मािसक (िलटर) वािषक (िलटर)
०१
वाहन िवभाग
िडझेल वाहने
१२,१७२
१,४६,०६४
०२
िव तु िवभाग
िव तु जनी े
५,२००
६२,४००
०३
पाणी पुरवठा िवभग
िव तु जनी े
१७५
२,१००
०४
ी साईनाथ हॉि पटल
लॉ ी
९००
१०,८००
०५
भ तिनवास थान
लॉ ी
६००
७,२००
०६
आरो य िवभाग
फॉिगं ग मिशन
९०
१,०८०
एकु ण (िलटर)
१९,१३७
२,२९,६४४
या िशवाय वाहन िवभागाकडील पे ोलवर चालणारी वाहने व सं थानचे िविवध िवभागाकडील
टु ि हलर वाहनां करीता वािषक अं दाजे२,००० िलटर पे ोलची आव यकता आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ायः- वाहनां करीता खरे दी कर यात येणारे इंधन ही बाब पुणपणे वाहनाचे
वापराचे माणावर तसेच िव तु जिन ां ला खरे दी करावे लागणारे इंधन ही बाब भारिनयमनावर अवलं बनु
अस याने इं धन खरे दी करता होणारा खच कमी-जा त माणात लागतो.
सं थान वाहने , िव तु जनी े , लॉ ी, फॉिगं ग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इंधन (िडझेल व
पे ोल) खरे दी कामी पधा मक दर ा त होणेसाठी िशड पासुन ०५ िक.मी अं तरातील पे ोलपं पधारकां कडू न
न याने चिलत इंधन दरात ित िलटर सुट व इंधन िबलास एक मिहना े डीट िमळणे बाबत सुधारीतदरप के
मागिवणे आव यक आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी / शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- सदर बाब आिथक आहे.
मागणीः- तरी सं थान वाहने , िव तु जनी े , लॉ ी, फॉिगं ग मिशन व इतर कामाकरीता लागणारे इंधन
(िडझेल व पे ोल) खरे दी कामीिशड पासुन ०५ िक.मी अं तरातील पे ोलपं पधारकां कडू न न याने चिलत इंधन
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दरात ित िलटर सुट व इं धन िबलास एक मिहना े डीट िमळणे बाबत सुधारीतदरप क घेणे बाबतचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१२५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान वाहनां साठी, िव ु त जनी तसेच इतर िवभागां ना लागणारे इंधन
खरे दीकामी तावात नमु द के ले माणे थािनक पु रवठाधारकां कडू निवहीत प दतीने सु धारीत दरप के
मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२६ कनकु री साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणेसाठी नवीन पाईपलाईन व ि प नळया
टाकणे.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द यव थापन सिमतीचा- 17 (2) (झ) मधील सवसाधारणपणे
िव त यव थेची मालम ा व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो ी करणे अशी तरतुद आहे.
तािवक- कनकु री येथील साठवण तलावा या शेजारी मिहं ा कं पनीने निवन साठवण तलाव
सं थानला क न िदलेला आहे . मिहं ा कं पनीने सदर साठवण तलावा या भरा यावर निवन झाडे लावुन प रसर
सुशोभीत के लेला आहे. स या बगीचा िवभागामाफत निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना टँकर ारे
पाणी दे यात येत आहे. परं तु सदर तलावा या भरा यावर मु म टाकलेला अस याने या िठकाण या झाडां ना
टँकर ारे पाणी देताना भरा यावरील मु म ढासळत अस याने भरा याचे नुकसान हो याची श यता नाकारता येत
नाही. झाडां ना पाणी न िद यास झाडे दगाव याची श यता नाकारता येत नाही. यामुळे कनकु री निवन साठवण
तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणक
े ामी निवन पाईपलाईन व ि प करणे गरजेचे आहे. जेणक
े न
भरा यावरील झाडां ना पाणी देणे सोयीचे होईल व दु काळ ज य प र थीतीतही झाडे जगवता येईल.
सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान- सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आहे.
मागणी- कनकु री निवन साठवण तलावा या िठकाणी िवज नस याने जुने साठवण तलाव प रसरातुन
पाईप लाईन क न निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना निवन पाईप लाईन व ि प न या टाकता
येईल. याकामी अं दाजे .1,30,000/- (एक लाख ितस हजार) मा खच अपे ीत आहे. तरी याकामी िविवध
िठबक िसंचन कं पनी/ एज सी यां चे कडु न दरप के घेऊन युन म दराने काम क न घेता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय- तरी कनकु री निवन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी देणक
े ामी
निवन पाईप लाईन व ि प या न या टाकणेसाठी िविवध िठबक िसंचन कं पनी/ एज सी यां चेकडु न दरप के
मागवुन युन म दराने काम क न घेणसे तसेच याकामी येणा या अं दाजे .1,30,000/- (एक लाख ितस हजार)
मा खचास मा यता िमळावी
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१२६ यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री येथील नवीन साठवण तलावा या भरा यावरील झाडां ना पाणी
देणेकामी निवन पाईप लाईन व ि प या न या टाकणेसाठी िविवध िठबक िसं चन कं पनी/ एज सी
यां चेकडु न िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात
आली.
तसेच सं थान तलाव लॅ ड के प ग ारे सु शोिभत करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२७ नगर-मनमाड रोड दु भाजकात बोगन वेलची झाडे लावणेकामी दरप के मागिवणेस व येणा या खचास
मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम2004 मधील तरतू द यव थापन सिमतीचा- 14 (2) (घ) मधील भ ां या सुरि ततेसाठी िकं वा
सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे अशी तरतुद आहे .
तािवक- िशड शहरातून अहमदनगर-मनमाड रा यमाग 10.जात आहे. िशड शहरातील वाहतुक
यवि थत होणेकरीता या महामागावर रोड दुभाजक तयार कर यात आलेला आहे. रोड दुभाजकाम ये सं थान
माफत वेळो-वेळी झाडे, रोपे लावुन दुभाजकाचे सुशोिभकरण कर यात आलेले आहे . यामुळे िशड त येणा याजाणा या साईभ ां साठी स न व चां गले वातावरण तयार होऊन िनसगाचा समतोल राख यास मदत होते.
मागील वष उ हा यात दु काळज य प र थीतीमुळे नगर -मनमाड रोड दुभाजकातील झाडां ना पाणी
कमी िमळा याने तसेच गद या काळात चे दशनासाठी साईभ ां ची सं या वाढली असता साईभ रोड
दुभाजकामधुन ये -जा करतात प रणामी दुभाजकात लाव यात आलेली झाडे खराब झा याने या िठकाणी निवन
झाडे लावून नगर-मनमाड रोड दुभाजक सुशोिभत करणेबाबत िद .08/02/2017 रोजी मा. कायकारी अिधकारी
क ात मा. कायकारी अिधकारी सो व ी अभय शेळके यां चे समवेत चचा झाली. यावेळी यां नी नगर-मनमाड
रोड दुभाजकात बोगन वेलची झाडे लावुन र याचे सुशोभीक रण करणेकामी कळिवलेले आहे.
सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान- सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आहे
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मागणी- िद.08/02/2017 रोजी मा. कायकारी अिधकारी यां चे क ात झाले या चचनुसार नगरमनमाड रोड दुभाजकात िविवध कारची फु ले असणारी व दु काळज य प र थीतीत तग धरणारी साधारणत : 2.5
ते 3 फु ट ऊं चीची बोगन वेलची झाडे लावता येईल. सदर रोड दुभाजकाम ये साधारणत : एकु ण 4,000 बोगन
वेलची झाडे बसतील. याकामी अं दाजे . 45 ती झाड या माणे 4,000 झाडां साठी .1,80,000/- (एक लाख
ऐंशी हजार) मा खच अपे ीत आहे. तरी यासाठी िविवध नसर कडु न दरप के मागवुन यु न म दराने सदरची
झाडे खरे दी क न नगर-मनमाड रोड दुभाजकाम ये लावता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय- तरी नगर-मनमाड रोड दुभाजकाम ये बोगन वेलची झाडे लावणेकामी िविवध
नसर कडु न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .1,80,000/- (एक लाख ऐंशी हजार) मा खचास
िमळावी.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१२७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे नगर-मनमाड रोड दु भाजकात बोगन वेलची
झाडे लावणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२८ सं थान व साईबाबां या नावाशी साध य असले या वेबसाईटवर कारवाई करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- कलम १७ (१) भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न
देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :०१) मा. यव थापन समीतीचे िद.१८.१०.२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८३९.
०२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.११.०९.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७७६.
ा तािवक:- ी साईबाबां चे िजवनकाय व सं थानमाफत साईभ तांसाठी राबिव यात येणा-या िविवध
सोयी-सुिवधा यां ची मािहती जगभरातील साईभ तांना हावी या हेतनू े ी साईबाबा सं थानची अिधकृ त वेबसाईट
www.saibaba@sai.org.in िद. १९ नो हबर, १९९८ पासून काया वीत करणेत आलेली आहे. याच माणे या
वेबसाईटवर सं थान काशीत िविवध भाषेतील सव काशने , ऑनलाईन डोनेशन, ऑनलाईन म बुक ग, नेट
बॅक ग इ यादी सुिवधा ी साईभ ां साठी उपल ध क न िदले या आहेत.
ी साईबाबा व ी साईबाबा सं थान ा नावाचा इतरां कडू न गैरवापर होऊ नये याकरीता डोमेन नावाचे
रिज ेशनबाबत सादर के ले या तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
.५२७ नु सार पुढील माणे िनदश िदलेले आहेत." तावात नमुद के ले या डोमेन नावां या रिज ेशनची मुदत
संपु टा त येत असले या तारखेपासून पुढील ५ वष कालावधीसाठी सदर या डोमेन नावां चे रिज शे न
Hostindia.net,Pune यां चेमाफत करणेस व यासाठी येणा-या अं दाजे र कम पये ९०,०००/- + टॅ स मा चे
खचास मा यता दे यात आली. तसेच सं थान या नावाशी साध य असले या नावांचा उपयोग करत असले या
इतर वेबसाईटची मािहती संकलीत क न पु ढील कायदेिशर कारवाई करणेसाठी सभेसमोर ताव सादर करणेत
यावा, असे ठरले."
उपरो त िनदशानु सार डोमेन रिज शे नची कायवाही पु ण करणेत आलेली आहे. मािहती तं ान
िवभागाने संकलीत के ले या उपल ध मािहतीनु सार ी साईबाबां या व ी साईबाबा सं थान ा नावाशी साध य
असले या एकू ण १९३ वेबसाईट स या कायरत आहेत. सदर वेबसाईटची मािहती सोबत जोडलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सदर वेबसाईटवर कारवाई करणेसाठी Cyber Crime े ातील नामवं त
अॅड. शां त माळी (Cyber Crime/Law, Cyber Security, Privacy Law, Financial Crime & IPR
Specialist) मुं बई उ च यायालय, मुं बई यां चेमाफत सं बं धीतां ना नोटीस पाठिवता येईल, असे न मत आहे.
अॅड. शां त माळी, उ च यायालय, मुं बई यां नी अशा कारची सेवा यापुव सं थानला िवनामोबदला िदलेली
होती.
मागणी :- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५२७ नु सार
साईबाबां या नावाशी साध य असले या वेबसाईटवर कारवाई करणेसाठी अॅड. शां त माळी, उ च यायालय
मुं बई, यां चेमाफत संबं धीतां ना नोटीस पाठिवणेस मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
इ. छानणी क न अनु मान :- शासक य व तां ि क
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय .५२७ नुसार साईबाबां या नावाशी साध य असले या वेबसाईटवर कारवाई करणेसाठी अॅड. शां त
माळी, उ च यायालय मुं बई, यां चेमाफत सं बं धीतां ना नोटीस पाठिवणेस मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ, सिवनय सादर.
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िनणय .१२८

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान व साईबाबां या नावाशी साध य असले या वेबसाईटवर कारवाई
करणेसाठी अॅड. शां त माळी, उ च यायालय मुं बई, यां चेमाफत सं बं धीतां ना नोटीस पाठिवणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२९ कुं डयां मधील रोपे खरे दी करणेकामी दरप के मागिवणेस व येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द यव थापन सिमतीचा- 17 (2) (ट) मधील िवकास कर या या व
िव त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव त यव थेची उ ी े व योजने पार पाडणे
अशी तरतुद आहे .
तािवक- बगीचा िवभागामाफत सं थान प रसरात शोभेची रोपे / झाडे लावून प रसर सुशोिभत
कर यात आलेला आहे. तसेच िवभागामाफत सं थान परीसरात, ऑफ स तसेच वेळोवळी काय मासाठी व
उ सवा िनमी ाने शोभे या कुं डया ठे व या जातात.
ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ाने समाधी मं िदर प रसरात िठक-िठकाणी शोभे या कुं ड् या ठे वु न
प रसर सुशोभीत करावयाचा आहे. तसेच येक भ िनवास ISO मानां कन करावयाचा अस याने या िठकाणी
शोभे या कुं ड् या ठे वा या लागणार आहे. स या सं थान प रसर, ऑफ स, उ सवासाठी तसेच वेळोवेळी
काय मां ना दे यासाठी िवभागाकडे कुं ड् या उपल ध नस याने कुं ड् यातील रोपे खरे दी करणे आव यक आहे.
सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान- सदरचा िवषय हा आथ क व पाचा आहे.
मागणी- बगीचा िवभागाकडे असणा या कुं ड् यामधील रोपां ना 5 ते 6 वष झालेले अस याने सदर
कुं ड् यातील रोपे पु णत: खराब झालेले अस याने सदर रोपे बदलणे आव यक आहे. स या िवभागाकडील एकु ण
600 लाि टक या कुं डया रका या आहेत. साधारणत अं दाजे ित झाड . 250 या माणे एकु ण 600
कुं डयातील रोपां ना साधारणता .1,50,000/- (एक लाख प नास हजार) मा खच अपे ीत आहे. तरी याकामी
प रसरातील िविवध नसर कडु न दरप के मागवुन युन म दराने रोपे खरे दी करता येईल.
कुं ड् यामधील शोभेची रोपे खरे दी करणेचा तपिशल खालील माणेअं.नं.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

रोपाचे नाव
बोगन वेल
िसंगापुरी चाफा
साय स – 2
फायकस पं डा
फायकस टार
आरे का पॉम
सायकस
टेबलपाम
ोटॉन
िडफे न बॅिकया
अरे लीया
ेसीना महा मा
सॅपलोरा

रोपाची ऊं ची
बॅग साईज
2 फु ट उं च (भरग च) 15 x 16 िकं वा 18 x 18
2.5 फु ट
15 x 16
4 फु ट
कुं डी
2.5 फु ट
18 x 18
3 फु ट
15 x 16
4 फु ट
15 x 16
1 फु ट
15 x 16
2.5 फु ट
15 x 16
2.5 फु ट
15 x 16
2.5 फु ट
13 x 13
2.5 फु ट
13 x 13
2.5 फु ट
13 x 13
2.5 फु ट
13 x 13

एकु ण नग
40
60
40
35
35
80
30
60
60
40
50
30
40

िवभागाचा अिभ ाय/ प मत- तरी उपरो 13 कारची रोपे खरे दी करणेकामी प रसरातील
िविवध नसर कडु न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .1,50,000/- (एक लाख प नास हजार) मा
खचास मा यता िमळावी
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१२९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे कुं डयां मधील १३ कारची रोपे खरे दी
करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३०
ी साईनाथ तवनमं जीरी- ते लगू कािशत करणे.
तावी साईनाथ तवनमं जीरी- तेलगू कािशत करणे बाबत ीमती. िट.शैलेजा, है ाबाद यां चे प सं थानला
िमळालेले होते. सदर प ात ी साईनाथ तवनमं जीरी मराठीचा तेलगू भाषेत भा यनुवाद के लेला आहे . सदर
पु तक सं थान दारे कािशत करणेस िवनं ती के लेली होती.
ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद यांचे मातृसाई- तेलगू व ी साईनाथ सगुणोपासना तेलगू - आरती (पॉके ट
साईज) पु तके सं थान दारे कािशत कर यात आलेले आहे.
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तावः- ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद यां याकडील नमुना पु त क व सी.डी. (Soft/Hard) व
अनुवाद बरोबर अस याचे मा यता ा त िव ापीठाचे माणप घेऊन सं थान दारे ी साईनाथ तवनमं जीरीतेलगू भाषेत कािशत करणेस परवानगी देता येईल असे िवभागाचा अिभ ायासह िवषय मा. यव थापन सिमती
सभेपढु े िवषय िनणयाथ सादर करणेस आलेला होता.
ठरावः- मा. यव थापन सिमती सभा िद.३०.११.२०१६ रोजीचा िनणय . ७६० अ वये ीमती िट.
शैलेजा, है ाबाद यां नी ी साईनाथ तवनमं जीरी मराठीचा तेलगू भाषेत के लेला भा यनुवाद सं था नमाफत
कािशत करणेपवू यां चेकडील पु तक व सी.डी. (Soft/Hard) व तेलगू भाषे त के लेला अनुवाद हा बरोबर
अस याचे मा यता ा त िव ापीठाचे माणप सादर करणेबाबत कळिवणेत यावे, असा ठराव झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद यां चे इकडील कायालय आवक .
१७६११ िद. ०८.१२.२०१६ रोजीचे प ानुसार नमुना पु त क, सीडी व ोफे सर व चेअरमन ी. िनलकं थम,
ओमािनया िव ापीठ, है ाबाद यां याकडील अनु वाद बरोबर अस याचे माणप इकडील कायालयाकडे ा त
झालेले आहे.
सबब सं थान िनयमानुसार िव ापीठाचे माणप व नमुना पु त क व सीडी (Soft/Hard) जमा के लेने
ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद अनुवादीत ी साईनाथ तवनमं जीरी- तेलगू भाषेत भा यनुवाद पु त क सं थानमाफत
कािशत करणेस मा यता िमळणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१३० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनयमानु सार सदरह अनु वाद बरोबर असेलेचे िव ापीठाचे
माणप व नमु ना पु तक, सीडी (Soft/Hard) जमा के ले अस यामु ळे ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद
अनु वादीत ी साईनाथ तवनमं जीरी- ते लगू भाषे त भा यनु वाद पु तक सं थानमाफत कािशत करणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३१ सं थान कािशत इं जी भाषे चे ी साईसच र ानु सार जमन, जपानीज, च व पॅिनश या भाषे त
भाषां तर अनु वाद कािशत करणे.
तावसन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत. कलम
नं.१७ (२) 'ठ' म ये खालील माणे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील.
तािवकः- ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार- सार कर या या उ ेशाने सन-१९३१ पासून ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साईस च रत– मराठी पोथी कािशत कर यात आली
असून आज अखेर यात वाढ होऊन १६ भाषेम ये साई सत् च र भ तांना उपल ध क न दे यात आलेले
आहेत.
डॉ.िजत शेळके पा., िशड I Love Sai संघटनचे आजीवन सभासद असून , यांनी मा. अ य
महोदय यां ना प सादर क न यात सं थान कािशत ी साईच र - इं जी अनुवादक कै . नागेश वासूदवे गुणाजी
िलखीत साईच र ाचे आ ही वेगवेगळया भाषेत भाषां तर क न देणेस तयार आहोत. यासाठी भाषां तरां चा एका
श दास पये. २/- माणे आकार राहील व एकू ण िबलावर १४.५ % सेवाकर आकारणी के ली जाईल. असे प ात
नमुद आहे .
तावः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ िद.३० स टबर २०१७ ते िद.३१
आ टोबर २०१८ अखेर ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव साजरा होणार अस याने, सदर कालावधीत
देशिवदेशातील एकू ण २० ते २५ लाख ी साईभ तांचा बाबां या साई समाधी दशनासाठी ओघ वाढणार आहे.
िद.१२.०२.२०१७ रोजीचे िशड येथील कामकाज आढावा बैठक त, मा.अ य महोदय यां नी ी
साईबाबां या च र ाचे वेगवेगळया िवदेशी भाषेत पां तर/ अनुवाद क न भ तां साठी उपल ध क न दे यात यावेत
याबाबत सूचना के ले या आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- खालील माणे िनणय घेता येईल.
१) स या ी साईच र इं जी भाषेचे जमन, जपानीज, च व पॅिनश या चार भाषां म ये अनुवाद क न
घे याचे काम डॉ.िजत शेळके पा., िशड I Love Sai संघटनचे आजीवन सभासद यां चेकडू न यांचे प ात नमूद
के ले माणे ित श द पये २/- (अ री .दोन मा ) + सेवाकर .१४.५% नु सार क न घेता येईल िकं वा
आणखी काही अनुवादक सं था अस यास यासाठी ई िनिवदा ि या राबिवता येईल.
२) सदर चरी ां चा अनुवाद सं थानकडे ा त झालेनं तर भारतातील या िव ापीठां म ये उपरो त भाषेचे
अ ययन के ले जाते. अशा िव ापीठां कडू न सदर अनुवाद साईच र इं जी माणे नमुनाबर हकू म अस याचे
माणप िमळणेबाबतची कायवाही काशने िवभागामाफत पुण झालेनं तर सं बं धीत अनुवादक संघटनेस िबल
आदायगी ि या पार पाडता येईल.
क रता उपरो त िवषयां िकत ताव मा. यव थान सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .१३१

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कािशत इं जी भाषे चे ी साईसच र ानु सार जमन, जपानीज,
च व पॅिनश या भाषे त भाषां तर अनु वाद कािशत करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३२ िशड रोजिनशी लेखक कै .दादासाहेब खापड या इं जी भाषे तील पु तकाचा ते लगू अनु वाद कािशत
करणे.
तावीमती.टी.शैलेजा,है ाबाद यां चे आवक . १७६०९ िद.०८.१२.२०१६ चे प ा वये सं थानला िमळालेले आहे.
िशरडी रोजिनशी लेखक कै . दादासाहेब खापड या इं जी भाषेतील पु तकाचा तेलगू अनुवाद सं था न दारे
कािशत करणेस िवनं ती के लेली आहे.
ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद यां चे मातृसाई-तेलगू व ी साईनाथ सगुणोपासना तेलगू -आरती (पॉके ट
साईज), ी साईनाथ तवनमं जीरी- तेलगू पु तके सं थान दारे यापुव कािशत कर यात आलेले आहे.
पु तक िवशेषः- लेखक कै .गणेश ीकृ ण खापड/ दादासाहेब खापड हे साईबाबा देहावतारात
असतां ना, एकू ण पाच वेळा िशरडीत आले. िशरडीतील वा त यातील येक िदवसाचा िदन म दादासाहेबां नी
छोटया वा यांत एखादी कथा सां गावी तसा काही तपिशलवार वणन के लेला आहे क , तो सव िदन म जणूकाही
आप यासमोरच घडत आहे असा भास पु तक वाचकास होतो. सन १९१०, १९११, १९१२, १९१५ व १९१७
म ये ी साईबाबां या सािन यात राहीले. सदर कालवधीत ी साईबाबां शी जो संवाद, आ ा व िशकवण व
बाबां चा िन य म कसा होता याबाबत जे य घडले ते सव िलखाण इं जी भाषेत सा ीभूत द ताऐवज तयार
के ला आहे. यां या िशरडीतील वा त या या रोजिनशीला साईभ तां या टीने अन यसाधारण मह व आहे.
सदर इं जी भाषेतील िलखाणास रोजिनशी (खापड डायरी) असे नाव दे यात आलेले आहे.
सदर द ताऐवज मु ळ इं जी भाषेत अस याने याचा वेगवेगळया भाषेत अनुवाद झालेला आहे . सवात
थम मराठी भाषेत अनुवाद सन-२००२ म ये संगणक िवभाग, ी साईबाबा सं थान िशडी यां नी के लेला आहे.
यानं तर िहंदी भाषेत अनुवाद ीमती. क पना भाकू नी, नवी िद ली व तािमळ भाषेत अनुवाद ी. चोकोिलं गम
सु हम यम, कुं भाकोणम्, तािमळनाडू असे ०३ भाषेत सं थान दारे कािशत क न साईभ तांसाठी पु तकालयात
िव साठी उपल ध क न दे यात आलेला आहे.
तावः- ीमती टी. शैलेजा, है ाबाद यां नी सदर पु तकाचे तेलगू भाषेत अनुवाद कर यास अनुमतीची
मागणी के लेली आहे. यास तेलगू भािषक साईभ तां चा ितसादही चां गला िमळे ल व तेलगू भािषक
साईभ तांनाम ये बाबां या िशकवण चार- सार होणेकामी तेलगू भाषेत अनुवाद करणेबाबत िवनं ती प िदलेले
आहे.
िवभागाची मागणी/ प ट अिभ ायः- ीमती.टी.शैलेजा,है ाबाद यां ना सदर पु तकाचे तेलगू भाषेत
अनुवाद नमुनाबरहकू म आहे क नाही यासाठी सं था नमाफत पु तके कािशत करणेपवू मा यता ा त
िव ापीठा या लेटरहेडवर माणप ानु सार अनुवाद बरोबर आहे अशा आशयाचे प सोबत जोडू न मा. यव थापन
सिमती या मा यतेने कािशत कर याची प दत आहे.
ीमती. टी. शैलेजा, है ाबाद यां याकडील नमुना पु त क व सी.डी. (Soft/Hard) व अनुवाद बरोबर
अस याचे मा यता ा त िव ापीठाचे माणप घेऊन सं थान दारे िशरडी रोजिनशी लेखक कै . दादासाहेब खापड
या इं जी भाषेतील पु त काचा तेलगू भाषेत अनुवाद कािशत करणेस परवानगी देता येईल असे न मत आहे .
सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१३२ यावर सिव तर चचा होऊन, लेखक कै .दादासाहेब खापड िलखीत िशरडी रोजिनशी या इं जी भाषे तील
पु तकाचा ते लगू भाषे त के लेला अनु वाद सं थानमाफत कािशत करणेसाठी सदरह अनु वाद बरोबर
असलेचे मा यता ा िव ापीठाचे माणप सादर करणेबाबत सं बं धीतां ना कळिवणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३३
ी.िवकास मेहता, नवी िद ली अनु वादीत साठा सं पत आले या ०४ पु तकां चे पु नमु ण न करता
सं थान कािशत काशनां या यादीतु न वगळणे.
तावअिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७. नं. ठ म ये खालील
तरतुद माणे आहे.
ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- मा.अ य महोदय यां चे िद. २३.१२.२०१६ रोजीचे जनसंपक अिधकारी यां ना दुर वनी
वरील िनदश.
मािगल वृ ां तः- ी.िवकास मेहता, नवी िद ली यां नी ०४ पु तके सन- २००४ म ये सं थानला प
पाठवून काशनां बाबत िवनं ती के लेली होती. यावर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत खालील माणे ठराव संमत
झालेला आहे.
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ठरावः- १) मा. यव थापन मं डळ िद. २९- ३१.०३.२००४ रोजीची सभा िवषय .२८ िनणय .
१४० अ वये सदर िवषयावरील चचा पुढे ढक यात आली. असा िनणय झालेला होता.
२) मा. यव थापन मं डळ िद.२७.१२.२००४ रोजीचा सभा िवषय . ०८ आय या वेळेचा िनणय .
१७९ अ वये ी. िवकास मेहता,िद ली यां नी यां या िद.०२.०३.२००४ चे प ाने वत: िलिहलेले "िच ेन
साईबाबा" हे पु तक ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत कािशत करणेबाबत कळिवले आहे.
सदरचे पु तकाचे सव ह क िवनामू य सं थानला दे यास तयार आहेत.
सदरचे पु तक लहान मु लां साठी उपयोगी असून लहान मुलां ना ी साईबाबां िवषयी ान ी साईबाबां चे
िच े िगरिव याची सवय होणेसाठी उपयु त अस याने ते सं थानमाफत कािशत कर यात यावे. अस ठरल.
(ठराव आहे तसा वा यरचनेसह सादर के लेला आहे.)
तावः- "िच ेन साईबाबा" या पु तकातील मजकू र पु तकातील वा य रचना िकं वा श द योग
यामुळे ी साईभ तां चया
् भावना दुखाव या आहेत. तशी साईभ तांनी सदर सूचना वजा त ार मा. अ य
महोदय यां ना के लेली आहे. सदर बाबत सं थानचे जनसंपक अिधकारी यां नी पु तकां चा अ यास क न काशने
िवभागाला ०४ ही पु तके बं द करणेबाबत मैिखक कळिवले होते.
िवभागाची मागणी/ प ट अिभ ायः- "िच ेन साईबाबा" हे पु तक काशनां या मं जरू ताव
फाईलचे वाचन के ले असता सं थानचे माजी शासक य अिधकारी यांनी वा रीसह अिभ ाय वजा शेराम ये
िद.०६.०३.२००४ रोजी "बाबां चे जीवनावरील बरीच पु तके सं थान काशीत आहेत. ी. मेहता यां चे पु तकात
नवीन काय आहे हे बघणे आव यक आहे. पु तक प र ण करणारी यं णा आपणाकडे नाही. पु तकातील स यता
व तूि थती पाहन मगच ते सं थान काशन हणून िस द करावे लागेल मा यतेसाठी िवषय ठे वाव लागेल यास
मा यता असावी" त कालीन शासक य अिधकारी यां चा िलखीत अिभ ाय/शेरा अ यंत िनरपे आहे. सदर शेरा
अ यासचा िवषय आहे.
सदर ०४ पु तकां बाबत ी साईबाबां चे मुळ ं थावरील अ यासक यां चेकडू न तपासणी क न िनरी ण
झा याचे सन-२००४ या फाईलमधील कागदप ां व न िदसून येत नाही.
क रता मा. अ य महोदय यां याकडे साईभ तांनी के लेली त ार रा त असून , ी. िवकास मेहता
अनुवादीत िच ेन साईबाबा- इं जी व िहंदी , एक फिकर क पाठशाला व साई क और मेरा पहला कदम ही
साठा संपत आलेली ०४ पु तके ी साईबाबां या जीवनच र ातील िशकवण व त व ानाशी सुसगं त वाटत
नाहीत.
सबब साठा संपलेली ०४ पु तके पुनमु ण न करता सं था न कािशत काशनां या यादीतुन वगळणे स
मा यता िमळणेकामी सदर िवषयां िकत ताव मा. यव थान सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.िवकास मेहता, नवी िद ली अनु वादीत तािवत ०४ पु तकांमधील
मजकु राबाबत साईभ ां या त ारी आले या आहेत, याकरीता सदरह पु तकां मधील मजकु राची
त ां माफत तपासणी करणेत येऊन यां चे पु नमु ण करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३४ लगेज ॉली खरे दी करणेकामी सं मत झालेला िनणय .७१९ िनर त करणे.
तावा तािवक:- लगेज ॉली खरे दी करणेकामी शासक य मा यता घेऊन सदरचा िवषय िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर कर यात कर यात आला होता. मा. यव थापन सिमती सभेम ये
पुढील माणे िनणय .७१९ पारीत कर यात आलेला आहे. “यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म
भ तिनवासम ये िनवास करणा-या साईभ तां या सोयीसाठी तावास नमुद के ले माणे १२० नग लगेज ॉली
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली. ”
िद.१४/१०/२०१६ रोजीचे प रप कातील अ.नं.२९ म ये “आिथक खच कमी करणेसाठी निवन खरे दी
ताव सादर करणेपवु इतर िवभागातील उपल ध व तु/साधन सामु ीचा आढावा घेऊन याचा वापर करणे. हा
पयाय नसेल तरच निवन खरे दी ताव सादर करणे” असे नमुद के लेले आहे.
यानुसार साई धमशाळा िवभागाकडे लगेज ॉली िवषयी मािहती िवचारली असता, यांनी
िद.०८/११/२०१६ रोजी यांचेकडे १०० नग ॉ या, ७०० नग टील लास व ७०० नग पा याचे जग िश लक
असुन साईआ म भ तिनवास िवभागाला देता येईल असे ई-मेल दारे कळिवले होते.
मागणीः- साई धमशाळा िवभागाकडे ॉ या िश लक अस याने यांचेकडील १०० नग ॉ या साई
धमशाळा िवभागाचे डेड टॉकमधुन एकु ण र कमेसह कमी क न कायम व पी साईआ म भ तिनवास
िवभागा या डेड टॉकला वग कर यात आ या अस याने तुत नवीन ॉ या खरे दी कर याची आव यकता नाही.
यामुळे नवीन ॉ या खरे दीबाबत संमत िनणय .७१९ िनर त करता येईल असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव नु सार अनु मानः- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार कायवाही करता
येईल.
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िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- साई धमशाळा िवभागाकडु न १०० नग लगेज ॉली काय व पी
साईआ म भ तिनवास िवभागाचे डेड टॉकला वग कर यात आले या अस याने तुत नवीन लगेज ॉली खरे दी
कर याची आव यकता नाही. यासाठी िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील संमत िनणय
.७१९ नवीन लगेज ॉली खरे दी करणेबाबत झालेला िनणय मा. यव थापन सिमतीसमोर िनर त करणेकामी
सादर.
िनणय .१३४ यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा िवभागाकडु न १०० नग लगेज ॉली काय व पी
साईआ म भ तिनवास िवभागाचे डेड टॉकला वग कर यात आले या अस याने तु त नवीन लगेज
ॉली खरे दी कर याची आव यकता नाही. यामु ळे लगेज ॉली खरे दी करणेकामी िद.०९.१०.२०१६
रोजीचे सभेम ये सं मत झालेला िनणय .७१९ िनर त करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३५ नवीन िनिवदा ि या होईपयत मागील पु रवठाधारकां कडू न पाणी शु दीकरणां साठी आव यक
ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम, लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतूद
तरतुद . तरतुदीचे शीषक उपकलम .
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
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
०१ १७
कत ये
व १
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न
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.
सिमतीची
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
०२ १७
कत ये
व २ (झ)
यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या
अिधकार
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
सिमतीची
या अिधिनयमा या तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
०३ १७
कत ये
व ६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
तावना:१)
पाणी पुरवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु दीकरणासाठी आव यक लीिचं ग पावडर
खरे दी करणेकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १६२-१० नुसार
र कम .६,२३,०००/- (अ री .सहा लाख तेवीस हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर वतमान ात
जािहरात िस द क न खरे दी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय ं .०३(११)
नुसार सन २०१५-२०१६ म ये पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले ३५ मे ीक टन लीिचं ग पावडर खरे दी
करणेकामी तुलना मक त यातील यश के िमक स, नािशक यां चे एक ीत .५,२५,०००/- ( .१५,०००/- ती
मे.टन, हॅटसह) मा िन नतम दर ि वकारणेत येवनू , यांना जा.नं.एसएसएस/खरे दी-पापु/६७७५/२०१६,
िद.०९/०३/२०१६ अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता.
२)
पाणी पुरवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु दीकरणासाठी आव यक फे रीक अॅलम खरे दी
करणेकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १६२-०९ नु सार र कम
.३,५०,०००/- (अ री .तीन लाख प नास हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर वतमान ात जािहरात
िस द क न पाणी पुरवठा िवभागामाफत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०३, िनणय ं .०३(०९)
नुसार सन २०१५-२०१६ म ये पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले ५० मे ीक टन फे रीक अॅलम खरे दी
करणेकामी तुलना मक त यातील साक के िमक स, औरं गाबाद यां चे एक ीत .३,३२,५००/- ( .६,६५०/- ती
मे.टन, हॅटसह) मा िन नतम दर ि वकारणेत येवनू , यांना जा.नं.एसएसएस/पाणी पुरवठा/६५९०/२०१६,
िद.०२/०३/२०१६ अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता.
३)
पाणी पुरवठा िवभागास सन २०१५-१६ करीता पाणी शु दीकरणासाठी आव यक लोरीन गॅस िसं लेडर
खरे दी करणेकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १६२-११ नुसार
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र कम .१,६०,०००/- (अ री .एक लाख साठ हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर वतमान ात
जािहरात िस द क न पाणी पुरवठा िवभागामाफत िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय नं.०२, िनणय ं .५२०(०३)
नुसार सन २०१५-२०१६ म ये पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले ४० नग लोरीन गॅस िसलडर खरे दी
करणेकामी तुलना मक त यातील जी.एस कमिसयल काप रे शन, मुं बई यां चे .४,०००/- ती िसलडर, हॅटसह
मा िन नतम दर ि वकारणेत येवनू , यांना जा.नं.एसएसएस/पाणी पुरवठा/६१५७/२०१६, िद.०८/०२/२०१६
अ वये पुरवठा आदे श दे यात आलेला होता.
सदरह सािह य खरे दी करणेसाठी ई-िनिवदा व िनिवदा ि या पु ण झालेनं तर िन नतम दरधारकां ना माहे
फे वु ारी व माच-२०१६ म ये पुरवठा आदेश दे यात आले. सन २०१५-२०१६ करीता पाणी शु दीकरणां साठी
आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेकरीता सं बं धीतां ना पुरवठा आदेश
देतेवेळी माच २०१६ पयत कालावधी गृहीत न धरता माहे िडसबर-२०१६ पयत कालावधी गृहीत धरणेत येवनू
पुरवठा आदेश दे यात आलेले होते.
याबाबत लेखाशाखा िवभागाकडु न आिथक वष एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ करीता सदरची खरे दी
ि या गृहीत धरणेत यावी असे त डी सां िगतलेव न पाणी पुरवठा िवभागाकडु न माहे िडसबर २०१६ अखेरपयत
संबं धीत िन नतम दरधारकां कडु न लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेबाबतचा
ताव मा यतेसतव
् सादर करणेत आलेला होता. यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय ं .७०८ अ वये सदरह तावास मा यता दे यात आली.
संबं धीत पुरवठाधारकां कडु न माहे िडसबर-२०१६ अखेर खालील माणे लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम
व लोरीन गॅसची खरे दी कर यात आलेली आहे.
पुरवठाधारकाडु न माहे िडसबरमटे रयल व सं बं धीत पुरवठाधारकाचे पुरवठा आदेशातील मागणी व
अ.नं.
२०१६ अखेर कर यात
नां व
मागणीचा कालावधी
आलेली खरे दी.
पुरवठा आदेश मागणी-३५
लीिचं ग पावडर
मे.टन.
०१ यश के िमक स, नािशक
२४ मे.टन.
मागणी कालावधी-िडसबर२०१६ अखेर
पुरवठा आदेश मागणी-५०
फेरीक अॅलम
मे.टन.
०२ साक के िमक स, औरं गाबाद
४० मे.टन.
मागणी कालावधी-िडसबर२०१६ अखेर
पुरवठा आदेश मागणी-४०
िसलडर
लोरीन गॅस िसलडर
२४ नग िसलडर
०३ जी.एस कमिसयल काप रे शन, मुं बई
( येक १०० िकलोचे)
( येक १०० िकलोचे)
मागणी कालावधी-िडसबर२०१६ अखेर
ताव:- सन २०१७-१८ करीता पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व
लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेसाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस, मटे रयल खरे दी करणेसाठी अं दाजे
.१२,१६,५००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .७९०
अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.
सदरह मटे रयल खरे दी करणेसाठी खरे दी िवभागाकडु न ई-िनिवदा ि या राबिवणेत येत आहे. याबाबत
वतमानप ात जािहरात िस द कर यात आलेली आहे. यापु ढील िनिवदा अपलोड करणे, ा त ईिनिवदां बाबतची पुढील कायवाही होवुन एि ल २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीसाठी न याने कायादेश देणे
ही ि या पुण होणेस अं दाजे माहे माच २०१७ अखेर पयत कालावधी जाईल.
परं तू दर यानचे कालावधीत पाणी शु दीकरणां साठी लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस
िसलडरची आव यकता भासणार आहे. यापुव चे सन २०१६ मधील पुरवठाधारक यां ना दे यात आले या पुरवठा
आदेशातील नमुद मागणीपे ा कमी मटे रयलची खरे दी कर यात आलेली अस याने यातून पु ढील
कालावधीसाठी निवन िनिवदा ि या होईपयत पाणी शु दीकरणां साठी आव यक मटे रयलची खरे दी पुव चेच
दराने करता येईल. यांना दे यात आले या आदेशात अटी-शत म ये पुढील िनिवदा ि या होईपयत मा य
(मागील) दराने मटे रयलचा पुरवठा करणे बं धनकारक राहील असे नमु द कर यात आलेले आहे.
यापुव चे ि लिचं ग पावडर पुरिवणेचे पुरवठादार यश के िमक स, फे रीक अॅलम पुरिवणेचे पुरवठादार
साक के िमक स, औरं गाबाद व लोरीन गॅस पुरिवणेचे पुरवठादार जी .एस.कमिसयल, मुं बई यां चेकडील ा त ई{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

248

मेलनुसार यां नी स या सदरह मटे रयलचे बाजारभावात वाढ झालेली असून , सं थानकरीता निवन ई-िनिवदा
ि या पु ण होईपयत पुव चेच दराने मटे रयलचा पुरवठा करणेची तयारी दशिवलेली आहे.
तरी उपरो त पुरवठाधारकां कडु न निवन ई-िनिवदा ि या पु ण होईपयत पाणी शु दीकरणां साठी
आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर पुव चेच मा य (मागील) दराने खरे दी
करणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे मा यते तव सादर.
िनणय .१३५ यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी पु रवठा िवभागास पाणी शु दीकरणां साठी आव यक असलेले
ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दीकामी नवीन ई-िनिवदा ि या पु ण
होईपयत सदरह सािह य तािवत पु रवठाधारकां कडू न मागील मं जू र दराने खरे दी करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा ि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
िदनां क १७.०२.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .१३६ िदनां क १७.०२.२०१७ 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.
०१.
सं थानला कं ाटी प दतीने अकु शल, कु शल कामगार व सु र ा कमचारी पु रिवणेकामी ा तां ि क ईिनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ना कं ाटी प दतीने अकु शल, कु शल कमचारी व
सुर ा कमचारी पुरिवणेबाबत निवन ठे केदारां ची नेमणूक करणेकामी मा. यव थापन सिमती सभा
िद.१६.०८.२०१६ िनणय .५१८ अ वये मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सन २०१६-२०१७ करीता सं थानला अकु शल, कु शल कामगार व सुर ा कमचारी तसेच
माजी सैिनक सुर ा कमचारी कं ाटी प दतीने पुरिवणेकामी न दणीकृ त, लायसे सधारक व अनुभवी ठे केदारां कडू न
ई िनिवदा मागिवणेकामी वतमान प ातून व सं था नचे संकेत थळाव न जािहरात िस द कर यात आलेली होती.
िनिवदेसं बधी कागदप े डाउनलोड गसाठी िद.२०.१२.२०१६ पासून उपल ध क न दे यात आलेली होती. तसेच
तां ि क िनिवदेचे (टे नीकल बीड) ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मुदत िद.०९.०१.२०१७ सां यकाळ
०५.०० वाजेपयत ठे व यात आलेली होती. तसेच कॅ न क न जोडलेली तां ीक िनिवदेसोबतची टे नीकल बीड
िलफाफा नं.०१ म ये िशड िकं वा मुं बई कायालयात िद.११.०१.२०१७ रोजी सां य. ०५.०० वा.पयत सादर
करणेची अं तीम मुदत ठे व यात आलेली होती व तां ि क िनिवदा उघडेची िद.१६.०१.२०१७ रोजी ठे व यात
आलेली आहे.
यानुसार मुदतीअखेर िशड कायालय व मुं बई कायालयाकडे तां ीक िनिवदा ा त झा या असून ,
यांचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नां व /गां व
ा त िदनां क
१. मे. मॉडन ही. आर. िस यु रटी फोस, पुणे .
०९-०१-२०१७
२. मे.ओ रन िस यु रटी सोलु शन ा. िल., मुं बई
०९-०१-२०१७
३. मे. र क पृ ऑफ कं पनीज, पुणे
०९-०१-२०१७
४. मे. एन फॉरसस िस यु रटी, पुणे
०९-०१-२०१७
५. मे. एन. पी. एस. फॅ िसिलटी, मुं बई
०९-०१-२०१७
६. मे. ओम िस यु रटी अॅ ड लेिनं ग स ह सेस, मुं बई
१०-०१-२०१७
७. मे. िमसा स ह सेस ा.िल., सुरत
१०-०१-२०१७
८. मे. एम.पी.एं टर ायजेस, पुणे .
१०-०१-२०१७
९. मे. ब शी िस यु रटी अॅ ड पसनल स ह सेस ा.िल. मुं बई
१०-०१-२०१७
१०. मे. पीक एन पॅन स ह सेस, मुं बई
१०-०१-२०१७
११. मे. युनी यु डे टा फोस िस यु रटी ा.िल.पु णे
१०-०१-२०१७
१२. मे. ी कृ पा स ह सेस ा.िल.पुणे
११-०१-२०१७
१३. मे. बी. ही.जी इंिडया ा. िल. पुणे
११-०१-२०१७
१४. मे. औरं गाबाद म टी स ह सेस, औरं गाबाद
११-०१-२०१७
१५. मे. सुपर ोटे शन स ह सेस ा. िल. मुं बई
१२-०१-२०१७
१६. मे. सुिमत सेफ िस यु रटी ा. िल. मुं बई
१२-०१-२०१७
१७. मे. स टल इन हे टीगेशन अॅ ड िस यु रटी, मुं बई
१२-०१-२०१७
१८. मे. शुभम एच.पी. िस यु रटी फोस इंिडया ा.िल. मुं बई
१२-०१-२०१७
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१९. मे. ीराम एं टर ायजेस , मुं बई
१२-०१-२०१७
उपरो त नमूद ा त झाले या ई- तां ीक व हाड कॉपी िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने अकु शल, कु शल कामगार व सु र ा
कमचारी पु रिवणेकामी ा तां ि क ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने
छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील
उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२.
सन- २०१७ म ये सं थानमाफत साज या होणा या उ सवां या िनमं ण पि का व पािकटे छपाई
कामा या तां ि क िनिवदां चा िलफाफा व ऑनलाईन (Technical Bid) उघडू न पा िनिवदाधारकां चा
त ा तयार करणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८४९ नुसार सन-२०१७ म ये
सं थानमाफत साजरे कर यात येणा-या तीनही उ सवासाठी आव यक असले या िनमं ण पि का व यासाठीची
पाक टे छपाई करणेसाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास
मा यता दे यात आली आहे. यानुसार ई-िनिवदा िद.३०.०१.२०१७ ते िद.०९.०२.२०१७ अखेर ऑनलाईन
िनिवदा मागिव यात आ या हो या तां ि क िनिवदां चे सव कागदप े कॅन क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत
जोडणेबाबत तसेच सव कागदप े तां ि क िनिवदा िलफाफाम ये िसलबं द क न िशड कायालयात िद.१०.०२.१७
रोजी जमा करणेबाबत कळिव यात आले होते
खालील माणे ६ तां ि क (Technical Bid) िसलबंद िनिवदा व नमुने िशड कायालयात ा त झा या
आहेत. ऑनलाईन तां ि क िनिवदा पण ६ छपाई धारकां या आले या आहेत. याबाबत तपिशल खालील माणे.
अ.नं.
िनिवदा धारकाचे नां व
आवक नं/िदनां क
०१ िनट ि ं टस्, अहमदनगर
२२३९४/०८.०२.१७
०२ रोहन ि ं टस अॅ ड टेशनस, औरं गाबाद
२२४७०/०८.०२.१७
०३ टॅको हीजनस् ा.िल. मुं बई
२२४७१/१०.०२.१७
०४ अिभयं िकत ि ं टस , नािशक
२२५१८/१०.०२.१७
०५ मधुरा ि ं ट सो युशन, नािशक
२२५१९/१०.०२.१७
०६
वरा ऑफसेट, लोणी
२२५२०/१०.०२.१७
सबब उपरो त ६ तां ि क (Technical Bid) िसलबं द िनिवदा व ऑनलाईन तां ि क िनिवदा
मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े उघडणे स मा यतेसाठी सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ म ये सं थानमाफत साज या होणा या उ सवां या
िनमं ण पि का व पािकटे छपाई कामा या तां ि क िनिवदांचा िलफाफा व ऑनलाईन ई-िनिवदा
(Technical Bid) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत
आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील
पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर
करणेत यावा. तसेच िनमं ण पि के वर यापु ढे ेषक हणू न अ य व उपा य यां ची नावे छापणेत
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- सामा य शासन, वशी- ०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३.
फायर क स टं टची नेमणु क करणेकामी ा िनिवदां चे टे नीकल बीड उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे सव इमारतीचे फायर ऑडीट लाईफ लाईन वारी व सी.आय.एस.एफ यां चेमाफत
कर यात आलेले असुन सदर ऑडीट रपोट फायर अॅ ड से टी िवभागाकडे ा त झालेला आहे. फायर
ऑडीटमधील सुचिवले या टु ीचे िनवारण करणेकामी मा. य.सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील
िवषय .०१ वरील िनणय ं .६३८-४ नु सार फायर ऑडीटमधील टु ीचे िनवारण करणेकामी फायर स लागार
नेमणुक करणेबाबत िनणय झालेला आहे.
उपरो त िनणयानुसार मा.का.अ.सो यां चे मं जरु िटपणीने फायर ऑडीटमधील िनघाले या टु ीचे िनवारण
करणेकामी फायर स लागार नेमणुक करणेसाठी ई – िनिवदा नोटीस महारा शासना या वेबसाईटवर ई – िनिवदा
अपलोड कर याची मुदत िदनां क १६.११.२०१६ ते िद.३०.११.२०१६ पयत दे यात आली होती परं तु तीन
िनिवदा ा त न झालेमु ळे खालील माणे वां रवार मुदतवाढ दे यात आलेली आहे.
अ.नं.
िनिवदा अपलोड कर याची मु दत
ा त िनिवदा
शेरा
०१ िद.०१.१२.२०१६ ते िद.०८.१२.२०१६
०२
मुदतवाढ दे यात आली
०२ िद.१३.१२.२०१६ ते िद.२०.१२.२०१६
०२
मुदतवाढ दे यात आली
०३ िद.२१.१२.२०१६ ते िद.२७.१२.२०१६
०२
मुदतवाढ दे यात आली
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०४ िद.२९.१२.२०१६ ते िद.०५.०१.२०१७
०२
मुदतवाढ दे यात आली
०५ िद.०६.०१.२०१७ ते िद.१३.०१.२०१७
०३
मुदतवाढ दे यात आली
िद.०५.०१.२०१७ रोजी www.mahatenders.gov.in या शासनाचे वेबसाईटला तां ीक अडचण
िनमाण झा यामुळे फायर स लागार िनिवदा भरणेकामी िनिवदाधारकां चे मुदतवाढ िवनं तीनुसार पाच यांदा
िद.०६.०१.२०१७ ते िद. १३.०१.२०१७ अखेर अशी एक आठवडयाची मुदतवाढ दे यात आली होती यानु सार
खालील माणे तीन िनिवदा मुदतीत ा त झाले या आहे.
अ.नं. सा. .आवक ं . िनिवदाधारकां चे नाव
ा कालावधी
०१ १६९३२
लोटेक फायर इंिजिनअस, पुणे
िद.०३.१२.२०१६ बं द पािकट
०२ १६९३३
ाफ क इं ा कचर ा.िल. , औरं गाबाद
िद.०३.१२.२०१६ बं द पािकट
०३ २०२७०
रलाय स फायर ोटे शन िस टीम , मुं बई
िद.१३.०१.२०१७ बं द पािकट
तरी उपरो त फायर स लागार नेमणुक करणेकामी उपरो त ा त झाले या िनिवदाधारकां चे टे नीकल
बीड उघडणेकामी मा.उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, फायर क स टं टची नेमणु क करणेकामी ा तां ि क िनिवदा
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची
िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबत या िनिवदा
उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४.
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेमधील िश णा याना यां या खचाने से टी शु ज
पु रिवणेकामी ा ई-िनिवदां मधील टे नीकल बीड उघडणेबाबत.
सन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व
रा यपालां नी तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयम १७ (२ढ) सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल
िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच,िशड येथे वा अ य िठकाणी शै णीक सं था थापन करील.

यव थापन सिमतीचा ठराव :- मा. यव थापन सिमती सभा िद.०२/०४/२०१६ या सभेतील
िनणय .२२७
तािवत:- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थे म ये िनिवन शै िणक वष ऑग ट 2015 या
स ाम ये वेश घेतले या येक िश णा याकडू न िनयमती गणवेष,शुज व क शासना या चे नई येथील
नॅशनल इ शन िमडीया इि टटु ट (NIMI) पु तं कासाठी .३०००/- जमा घेतली आहे. िश णाथ िश ण
काय मानुसार दररोज पां च तास ा यि क िश णाम ये असतात, यात कायशाळे तील सुर ेसाठी चां गला दजा
असलेले सुर ा बुट (से टी शुज ) असणे अ याव यक ठरते.
से टी शुज खरे दी करणेकामी टडर पाट “बी“ सं थानचे िवषयाक त कामासाठी सं थानचे संकेत
थळावर िनिवदा सूचना िद. २०/०१/२०१७ स.११.०० वा. पासून ते िद.२७/०१/२०१७ साय.५.०० वा िस द
क न ऑनलाईन ई-िनिवदां ची मागणी कर यात आलेली आहे. िद. २८/०१/२०१७ रोजी ई.डी.यु. िवभागाने ईमेल दारा कळिवले आहे क , से टी शुज करीता पां च िनिवदाधारकां नी ऑन लाईन िनिवदा पाठिवले या
आहेत. सदरील ई-िनिवदाचे Technical Bid पािकट नं.१ हे खालील िनिवदाधारकां ची िद.४/२/२०१७ अखेर
ा त झालेली आहेत.
१ युिनयन े ड ग,नािशक
िसलबं द पािकट
२ आर.के .झेड. ला टो, अहमदनगर
िसलबं द पािकट
३ जी.के . एं टर ायजेस
िसलबं द पािकट
४ मुबं ई कायालय
िसलबं द पािकट
सदरील से टी शुजचे ा त झालेले चार िनिवदाधारकां चे पािकट नं.१ Technical Bid हे मा. थानीक
उपसिमतीचे सभेपढु े उघडणेस मा यतेसाठी सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेमधील िश णा याना
यां या खचाने से टी शु ज पु रिवणेकामी ा तां ि क ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत
प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी
पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
तसेच उपरो
तावाचे अवलोकन के ले असता, सदरह से टी शु ज खरे दी करणेसाठी फारच
िवलं ब झा याचे िनदशनास येत आहे . यापु ढे कोण याही खरे दीकामी िवलं ब झा यास जबाबदारी
िनि त करणेत येऊन, शासक य तराव न कडक कारवाई करणेत यावी, अशा सु चना िद या.
(कायवाही- ाचाय, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं था/ कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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०५

आिथक वष २०१७-१८ करीता सं थानचे अं तगत लेखाप र ण (Internal Auditor)
कामकाजाकरीता सं थानचे सं केत थळावर िस द कर यात आले या जािहरातीस अनु स न आलेली
िसलबं द दरप के मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- १७(२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ा
व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक अशा
सव गो ी करील, असे नमुद आहे .
तावनाः- “सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी िवहीत प दतीने अं तगत लेखाप र कां या
नेमणुका करणेबाबतची कायवाही सु करणेत यावी” असा िनणय .७९४ िद.३०.११.२०१६ रोजी संमत झाला
आहे.
तावः- मा. य.सिमती सभा िनणय .७९४ अ वये सं थानचे अं तगत लेखाप र ण
कामकाजाकरीता, अं तगत लेखाप र काची (Internal Auditor) नेमणुक करणेकामी िद.९/०१/२०१७ ते
िद.१४/०१/२०१७ याकालावधीत सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर मािहती िस द कर यात आली होती.
याम ये नामां िकत (साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या सं था/ कं प यांचे लेखाप र ण
कर याचा अनुभव असले या) अं तगत लेखाप र ण सं थांना बं द पािकटाम ये लेखाप र ण सं थे ची मािहती व
दुस-या बं द पािकटाम ये अपे ीत फ सह अज कर यासाठी आवाहन कर यात आले होते. यास अनु स नः१. िद.१४.०१.२०१७ या मुदतीत खालील माणे एकु ण २२ िसलबं द पािकटे सं थानचे कायालयात
ा त झालेली आहेत.
अ. .
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२

लेखाप र ण सं थेचे नाव
माहे वरी अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस, मुं बई
मे.तु षार पगार अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस, नािशक
एस.एस.ए.ए.एम अॅ ड कं .(साम). चाटड अकौटं टस, राहरी
िजत चंदलु ाल मेहता अॅ ड कं . .चाटड अकौटं टस, मुं बई
जयेश देसले अॅ ड कं . .चाटड अकौटं टस, नािशक
उ हास बोस अॅ ड कं . .चाटड अकौटं टस, नािशक
खानवलकर कव अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, पु णे
ए.ई.जगदाळे अॅ ड .असो.चाटड अकौटं टस, पु णे
कोलते अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, भु सावळ
आर.सुं दरे शन अ यर अॅ ड कं . .चाटड अकौटं टस, मुं बई
सु िनल अ यंकर अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, पु णे
कृ णमु त जैन अॅ ड सु यवंशी चाटड अकौटं टस, नािशक
ए.डी.अं जीकर अॅ ड कं . मुं बई
पाक अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पु णे
आर.जे.सोनी अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, मुं बई
मे.ए.आर.सु लाखे अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पु णे
रतन राठी अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस, खामगाव
ल मीिनवास अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, है ाबाद
ए.ई.जगदाळे अॅ ड .असो.चाटड अकौटं टस, पु णे
रोिहत. ही.पारख अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, िशड .
ए.एन.जे.अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पु णे
गां गजी अॅ ड बु लबु ले चाटड अकौटं टस, सोलापु र

आवक .
२०१७३
२०२७१
२०२८६/ २०२८७
२०३०१
२०३०३
२०३०४
२०३०५
२०३५१
२०३५२
२०३५४
२०३५६
२०३५८
२०३६०
२०३६३
२०३६४
२०३६५
२०३६६
२०३६९/ २०३७०
२०३७५
२०३७९
२०३८०
२०३८२

िदनां क
११.०१.२०१७
१३.०१.२०१७
१३.०१.२०१७
१३.०१.२०१७
१३.०१.२०१७
१३.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७

२. िद.१४.०१.२०१७ या मुदतीनं तर खालील एकु ण ९ लेखाप र ण सं थां ची बं द िलफाफे ा त झालेली आहेत.
अ. . लेखाप र ण सं थेचे नाव
आवक .
िदनां क
१ िज ना शहा चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०४७२
१६.०१.२०१७
२ अ वाल नरे डी अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पुणे
२०४७३/ २०४७४
१६.०१.२०१७
३ आर.बी. जैन अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, पुणे
२०५२८
१६.०१.२०१७
४ मे.कनिकया मेहता असो.चाटड अकौटं टस अहमदनगर
२०५२९
१६.०१.२०१७
५ सुिनल अ यं कर अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, पुणे
२०५७४
१६.०१.२०१७
६ प क अॅ ड सोमन अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस, पुणे
२०६६६/ २०६६७
१७.०१.२०१७
७ सुदं रे शन अ यर अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०६६८
१७.०१.२०१७
८ आर.सी. जैन अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०६६९
१७.०१.२०१७
९ मे.पी.एच. शहा अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०६७०
१७.०१.२०१७
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अं तगत लेखाप र ण कामकाजासाठी मुदतीत आलेले २२ िसलबं द िलफाफे आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर उघड यात येऊन, यामधील पा - अपा लेखाप र क तसेच यां या फ चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अपेि त वािषक लेखाप र ण फ सेवाकरासह
पा /
अ.नं.
लेखाप र ण सं थेचे नाव
सं थान कामकाजासाठी
णालये
अपा
पये
कामकाजासाठी पये
माहे वरी अॅ ड कं .चाटड
१
१५,०००००/- + सेवाकर ५,००,०००/- + सेवाकर
पा
अकौटं टस, मुं बई
मे.तुषार पगार अॅ ड कं .चाटड
७५,०००/- + सेवाकर
२५,०००/- + सेवाकर
२
पा
अकौटं टस, नािशक
एस.एस.ए.ए.एम अॅ ड कं .(साम)
३
१५,००,०००/१५,००,०००/पा
चाटड अकौटं टस, राहरी
िजत चं द ुलाल मेहता अॅ ड कं .
४
३६,००,०००/- सेवाकर ९,००,०००/- + सेवाकर
पा
चाटड अकौटं टस, मुं बई
जयेश देसले अॅनड् कं . .चाटड
५
१,३२,०००/५७,०००/पा
अकौटं टस, नािशक
उ हास बोस अॅ ड कं . .चाटड
६
१,३२,०००/५७,०००/पा
अकौटं टस, नािशक
खानवलकर कव अॅ ड असो.चाटड
७
१४,००,०००/१४,००,०००/अपा
अकौटं टस, पु णे
ए.ई.जगदाळे अॅ ड .असो.चाटड
१२,००,०००/-+ सेवाकर १२,००,०००/-+ सेवाकर
८
अपा
अकौटं टस, पु णे
+ out of pocket exp. + out of pocket exp.
कोलते अॅ ड असो. .चाटड
९
८,११,०००/- + सेवाकर ८,११,०००/- + सेवाकर
पा
अकौटं टस, भुसावळ
आर.सुदं रे शन अ यर अॅ ड कं .
१०
३,४५,०००/३,४५,०००/पा
चाटड अकौटं टस, मुं बई
सुिनल अ यं कर अॅ ड असो. चाटड १२,००,०००/-+ सेवाकर १२,००,०००/-+ सेवाकर
११
पा
अकौटं टस, पु णे
+ out of pocket exp. + out of pocket exp.
कृ णमुत जैन अॅ ड सुयवं शी चाटड
१२
३,८५,०००/- + सेवाकर २,२५,०००/- + सेवाकर
पा
अकौटं टस, नािशक
१३ ए.डी.अं जीकर अॅ ड कं . मुं बई
२,७०,०००/१,८०,०००/पा
पाक अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस,
१४
१४.००.०००/१४,००,०००/पा
पुणे
आर.जे.सोनी अॅ ड असो. चाटड
१५
७,००,०००/४,००,०००/पा
अकौटं टस, मुं बई
मे.ए.आर.सुलाखे अॅ ड कं . चाटड
१२,००,०००/- +
१६
१२,००,०००/- + सेवाकर
पा
अकौटं टस, पु णे
सेवाकर
रतन राठी अॅ ड कं .चाटड
१७
३,४८,०००/२,३६,०००/पा
अकौटं टस, खामगाव
ल मीिनवास अॅ ड कं . चाटड
१८
१२,००,०००/१२,००,०००/पा
अकौटं टस, है ाबाद
ए.ई.जगदाळे अॅ ड .असो.चाटड
१२,००,०००/-+ सेवाकर १२,००,०००/-+ सेवाकर
१९
अपा
अकौटं टस, पु णे
+ out of pocket exp. + out of pocket exp.
रोिहत. ही.पारख अॅ ड कं . चाटड
२०
अपा
अकौटं टस, िशड .
ए.एन.जे.अॅ ड कं . चाटड
२१
१,११,२५०/५०,०००/- + सेवाकर
पा
अकौटं टस, पु णे
गां गजी अॅ ड बु लबु ले चाटड
२२
११,००,०००/३,००,०००/पा
अकौटं टस, सोलापुर
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यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१७-१८ करीता सं थानचे अं तगत लेखाप र ण
(Internal Auditor) कामकाज क न घेणेसाठी मे.तु षार पगार अॅनड् कं .चाटड अकौटं टस, नािशक
यां चे उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ तत् वाचू न कायम करत असताना अशी चचा झाली क , अं तगत
लेखाप र णाचा मु ळ उ ेश लेखािवषयक ु टी/ अिनयिमतता वेळीच िनदशनास आणू न देऊन,
सं थान या सं पु ण आिथक यवहारां वर स म िनयं ण ठे वणे इ. आहे . यामु ळे वैधािनक
लेखाप र णात येणा या आ ेपां चे माण कमी होईल. तसेच वैधािनक लेखाप र ण अहवाल
िवधानमं डळ या सव च सभागृ हापु ढे सादर कर यात येतो, यामु ळे लेखाप र ण कामकाज क न
घे यासाठी उपरो त िन नतम दरां चा िवचार न करता सं थान या मोठ् या माणावरील आिथक
यवहारां ची सं या व कामाचा याप, यासाठी लागणारे आव यक ते वढे त मनु यबळ, सं थानम ये
िवकासीकरणा या ट यात असले या ERP सं गणक णाली करीता वतः सनदी लेखापाल ी.
सु िनल अ यंकर यां नी मागदशन कर याची दशिवलेली तयारी, याबाब चा िवचार करता, मे.सु िनल
अ यंकर अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, पु णे यां चे नाव तािवत के ले गेले. यांनी या कामाकरीता
नमु द के ले या .१२,००,०००/- फ म ये ५०% कपात क न सं पु ण सं थानचे सव िवभाग, णालय,
मािहती सु िवधा क ,े परक य चलन यवहार इ.सह सव आिथक यवहारां चे अं तगत लेखाप र ण
कर याकरीता वािषक .६,००,०००/- अिधक यावर लागु असलेला सेवाकर व फ त िशड येथे
लेखाप र ण कालावधीत सं थानचे दारावती भ तिनवास थान येथे िनवास, ी साई सादालय येथे
भोजन ही िवनामु य यव था या अट वर कामकाज करणेस तयारी दशिवली. याकरीता मे.सु िनल
अ यंकर अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, पु णे यां ची आिथक वष २०१७-१८ करीता अं तगत लेखाप र क
हणु न िनयु ती कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६.
आिथक वष २०१६-१७ करीता सं थानचे िवशेष अं तगत लेखाप र ण (Special Internal Auditor)
कामकाजाकरीता सं थानचे सं केत थळावर िस द कर यात आले या जािहरातीस अनु स न आलेली
िसलबं द दरप के मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- १७(२) (झ) म ये सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ा
व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक अशा
सव गो ी करील, असे नमुद आहे .
तावनाः- िद.२२.१२.२०१६ रोजी झाले या मा. य.सिमती या सभेत िनणय आय या वेळेचा िवषय
.२१ िनणय . ९६६ खालील माणे पा रत झालेला आहे.
“स या या यव थापन सिमतीचे कायकालाम ये िद.०१ एि ल, २०१६ पासुन िवशेष अं तगत
लेखाप र ण सु करणेत यावे .” असा िनणय संमत झाला आहे .
तावः- मा. य.सिमती या सभेत िनणय .९६६ अ वये सं थानचे िवशेष अं तगत लेखाप र ण
कामकाजाकरीता, िवशेष अं तगत लेखाप र काची (Special Internal Auditor) नेमणु क करणेकामी
िद.९/०१/२०१७ ते िद.१४/०१/२०१७ याकालावधीत सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर मािहती िस द कर यात
आली होती. याम ये नामां िकत (साधारणतः .५०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले या सं था/ कं प यांचे
लेखाप र ण कर याचा अनुभव असले या) लेखाप र ण सं थांना बंद िलफा याम ये लेखाप र ण सं थेची मािहती
व दु स-या बंद िलफा याम ये अपे ीत फ सह अज कर यासाठी आवाहन कर यात आले होते. यास अनुस नः१. िद.१४.०१.१७ या मुदतीत खालील माणे एकु ण १६ िसलबं द िलफाफे सं थानचे कायालयात ा त
झालेली आहेत.
अ. . लेखाप र ण सं थेचे नाव
आवक .
िदनां क
१ मे.तुषार पगार अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस, नािसक
२०२७४
१२.०१.२०१७
२ िजत चं द ुलाल मेहता अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०३०२
१३.०१.२०१७
३ खानवलकर कव अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, पुणे
२०३०५
१४.०१.२०१७
४ कोलते अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, भुसावळ
२०३५२
१४.०१.२०१७
५ साब ा अॅ ड साब ा. चाटड अकौटं टस, नािशक
२०३५३
१४.०१.२०१७
६ रतन राठी अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस, खामगाव
२०३५५
१४.०१.२०१७
७ बाटलीबॉय अॅ ड पुरोिहत.चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०३५७
१४.०१.२०१७
८ ए.डी.अं जीकर अॅ ड कं . मुं बई
२०३५९
१४.०१.२०१७
९ आर.जे.सोनी अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, मुं बई
२०३६१
१४.०१.२०१७
१० पाक अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पुणे
२०३६२
१४.०१.२०१७
११ ल मीिनवास अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, है ाबाद
२०३६७/
१४.०१.२०१७
२०३६८
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१२

ए.एन.जे.अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पुणे

१३
१४
१५
१६

ए.ई.जगदाळे अॅ ड .असो.चाटड अकौटं टस, पुणे
रोिहत. ही.पारख अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, िशड .
सुिनल अ यं कर अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, पुणे
गां गजी अॅ ड बु लबु ले चाटड अकौटं टस, सोलापुर

२०३७३/
२०३८४
२०३७४
२०३७६/२०३८१
२०३७७
२०३८३

१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७
१४.०१.२०१७

िवशेष अं तगत लेखाप र ण कामकाजासाठी मुदतीत आलेले १६ िसलबं द िलफाफे आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर उघड यात येऊन, यामधील पा - अपा लेखाप र क तसेच यां या फ चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अपेि त वािषक लेखाप र ण फ
सेवाकरासह
अ.नं.
लेखाप र ण सं थेचे नाव
पा / अपा
सं थान
णालये
पये
पये
मे.तुषार पगार अॅन् ड कं .चाटड अकौटं टस,
४,८०,०००/- +
२,४०,०००/- +
१
पा
नािसक
सेवाकर
सेवाकर
िजत चं द ुलाल मेहता अॅ ड कं .चाटड
२
९,००,०००/३,६०,०००/पा
अकौटं टस, मुं बई
खानवलकर कव अॅ ड असो.चाटड
११,००,०००/११,००,०००/- +
३
अपा
अकौटं टस, पु णे
+सेवाकर
सेवाकर
कोलते अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस,
४
४,११,०००/२,४०,०००/पा
भुसावळ
साब ा अॅ ड साब ा. चाटड अकौटं टस,
५
१५,००,०००/१५,००,०००/पा
नािशक
रतन राठी अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस,
६
२,३६,०००/२,३६,०००/पा
खामगाव
बाटलीबॉय अॅ ड पुरोिहत.चाटड
५,४०,०००/- +
२,७०,०००/- +
७
पा
अकौटं टस, मुं बई
सेवाकर
सेवाकर
८ ए.डी.अं जीकर अॅ ड कं . मुं बई
१,८०,०००/१,८०,०००/पा
आर.जे.सोनी अॅ ड असो. चाटड
९
५,००,०००/५,००,०००/पा
अकौटं टस, मुं बई
१०,००,०००/- +
१०,००,०००/- +
१० पाक अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पुणे
पा
सेवाकर
सेवाकर
ल मीिनवास अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस,
९,००,०००/- +
९,००,०००/- +
११
पा
है ाबाद
सेवाकर
सेवाकर
१,००,०००/- +
५०,०००/१२ ए.एन.जे.अॅ ड कं . चाटड अकौटं टस, पु णे
पा
सेवाकर
ए.ई.जगदाळे अॅ ड .असो.चाटड
१०,५०,०००/- +
१०,५०,०००/- +
१३
अपा
अकौटं टस, पु णे
सेवाकर
सेवाकर
रोिहत ही पारख अॅ ड कं .चाटड
१४
अपा
अकौटं टस, िशड
१५

१६
१७

सुिनल अ यं कर अॅ ड असो. चाटड
अकौटं टस, पु णे
गां गजी अॅ ड बु लबु ले चाटड अकौटं टस,
सोलापुर
एस.एस.ए.एम.अॅ ड कं .चाटड अकौटं टस,
राहरी

१२,००,०००/- +
सेवाकर + out of
pocket exp.

१२,००,०००/-+
सेवाकर + out of
pocket exp.

पा

११,००,०००/-

२,००,०००/-

पा

१५,००,०००/-

१५,००,०००/-

पा
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यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१६-१७ करीता सं थानचे िवशेष अं तगत
लेखाप र ण (Special Internal Auditor) कामकाज क न घेणेसाठी ए.एन.जे .अॅ ड कं . चाटड
अकौटं टस, पु णे यां चे उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ त वाचू न कायम करत असताना अशी चचा झाली क , आिथक वष २०१६१७ चे िवशेष अं तगत लेखाप र ण क न घे याचा मु ळ उ ेश लेखािवषयक ु टी/अिनयिमतता
िनदशनास आणू न, वैधािनक लेखाप र णात येणा या आ ेपां चे माण कमी करणे हा आहे. तसेच
वैधािनक लेखाप र ण अहवाल िवधानमं डळ या सव च सभागृ हापु ढे सादर कर यात येतो, सदर
कामकाज इतर चाटड अकौटं टस सं थेमाफत चालू आहे. तथापी सं पु ण आिथक वषातील यवहारां चे
िवशेष अं तगत लेखाप र ण कर याकरीता उपरो त नु मू द के ले या िन नतम दरां चा िवचार न करता
आिथक यवहारां ची सं या, कामाचा याप, आव यक त मनु यबळ व सं थानम ये
िवकासीकरणा या ट यात असले या ERP सं गणक णालीतील आिथक यवहार तपासणी
याकरीता वतः सनदी लेखापाल ी. सु िनल अ यंकर यां नी मागदशन कर याची दशिवलेली तयारी,
याबाब चा िवचार करता, मे.सु िनल अ यंकर अॅ ड असो. चाटड अकौटं टस, पु णे यां चे नाव तािवत
के ले गेले. यांनी या कामाकरीता नमु द के ले या .१२,००,०००/- फ म ये ५०% कपात क न सं पु ण
सं थानचे सव िवभाग, णालय इ.सह सव आिथक यवहारां चे िवशेष अं तगत लेखाप र ण
कर याकरीता वािषक .६,००,०००/- अिधक यावर लागु असलेला सेवाकर व फ त िशड येथे
लेखाप र ण कालावधीत सं थानचे दारावती भ तिनवास थान येथे िनवास, ी साई सादालय येथे
भोजन ही िवनामु य यव था या अट वर सदरह कामकाज करणेस तयारी दशिवली. याकरीता
मे.सु िनल अ यंकर अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस, पु णे यां ची आिथक वष २०१६-१७ करीता िवशेष
अं तगत लेखाप र ण (Special Internal Audit) कर याकरीता िवशेष अं तगत लेखाप र क हणु न
िनयु ती कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७.
दशनरां गेत साईभ ां ना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणेकरीता आर.ओ. लॅ ट Inlet व Qutlet
पाईपलाईन करणेसाठी आव यक सािह य खरे दी करणेसाठी ा दरप के (कोटे शन) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:पोटकलम/
कलम/
कलम/तरतुदीचे
अ.नं.
उपकलम
तरतूद
तरतुद .
शीषक
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,
०१
१७
१
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 व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज
सिमतीची कत ये
०२
१७
२ (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
०३
१७
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
व अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय ं .८६६ पु ढील माणे संमत करणेत आलेला आहे. "..यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रां गेत
साईभ तांना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणक
े रीता वॉटर कु लर खरे दी करणे व आर.ओ. लॅ टची उभारणी
करणेसाठी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस व त् याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात
आली."
तावना:- दशन रां गेत साईभ तांना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणक
े रीता आर.ओ. लॅ टची
उभारणी के यानं तर आर.ओ. लॅ ट ते वॉटर कु लस पयतची पाईपलाईन करणेकामी आव यक मटे रयल
खरे दीकरीता अं दाजे .२,२५,०००/-मा खच अपेि त आहे. सदरचे सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून
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खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .२,२५,०००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता
िमळणेसाठी मेकॅिनकल िवभागाकडु न तािवत कर यात आलेले होते.
ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .८६६ नु सार दशन
रां गेत साईभ तांना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणक
े रीता आर.ओ. लॅ ट Inlet व Outlet पाईपलाईन
करणेसाठी आव यक मटे रयल खरे दी करणेसाठी दरप के (कोटे शन) मागिवणेस िद.२३/१२/२०१६ रोजीचे
िटपणी वये मा यता घे यात आलेली आहे. याकामी खालील माणे दरप के (कोटेशन) ा त झालेली आहेत.
अ.नं.
नां व
शासनशाखा आवक नं. / िदनां क
शेरा
०१ यशोदा ेडस, साकु री (राहाता)
२०२९९, िद.२१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०२ अनुराधा अॅ ो सि हस, लोणी खु.
२१०००, िद.२१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०३ अभय मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
२१००१, िद.२१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०४
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
२१००२, िद.२१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
दशन रां गेत साईभ तांना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणक
े रीता आर.ओ. लॅ ट Inlet व Outlet
पाईपलाईन करणेसाठी आव यक मटे रयल खरे दी करणेसाठी ा झालेली ०४ दरप के (कोटे शन) आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
कोटेशनमधील एकि त मुळ दर
अ.नं.
कोटेशनधारकाचे नां व
.
०१ यशोदा ेडस, साकु री (राहाता)
१,०५,२९५/०२ अनुराधा अॅ ो सि हस, लोणी खु.
१,११,०७१/०३ अभय मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
१,०६,९१७/१,०४,४३४/०४
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता)
यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां ना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणेकरीता
आव यक असलेले पाणी पु रवठयाचे सािह य खरे दी करणेसाठी यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री
(राहाता) यां चे एकि त .१,०४,४३४/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८.
वॉटर लो िमटर खरे दी करणेसाठी ा दरप के (कोटे शन) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतू द
तरतु द . तरतु दीचे शीषक उपकलम .
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 थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ
सिमतीची
व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य
०१
१७
कत ये व
१
ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व
अिधकार
सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न
कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
सिमतीची
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन
०२
१७
कत ये व
२ (झ)
कर या या योजनांसाठी आव यक असतील अशा सव गो टी
अिधकार
करील.
सिमतीची
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
०३
१७
कत ये व
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
अिधकार
आव यक ते सव अिधकार असतील.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .७८९ पुढील माणे संमत करणेत
आलेला आहे. ".. यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले या िठकाणी वॉटर लो िमटर खरे दी क न
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बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात
आली."
तावना:- सं थानचे मौजे कनकु री येथील साठवण तलाव येथे पा याचे मोजमाप करणेकरीता व ी
साई सादालय येथे दैनं िदन वापरासाठी खच होणा-या पा यावर िनयं णाकरीता लो िमटर खरे दी करणेसाठी
अं दाजे .२,९०,०००/- मा खच अपेि त आहे. सदरचे सािह य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस
व यासाठी येणारे अं दाजे .२,९०,०००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळणेसाठी
तािवत कर यात आलेले होते.
ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७८९ नु सार याकामी
दरप के (कोटेशन) मागिवणेस िद.१३/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी वये मा यता घे यात आलेली आहे. याकामी
खालील माणे दरप के ा त झालेली आहेत.
अ.नं.
नां व
शासनशाखा आवक नं. / िदनां क
शेरा
०१ अॅड ट युडाईन ा.िल., पु ण.े १९९८८, िद.०७/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०२
टीम इ वीपमट ा.िल., पु ण.े २१०२०, िद.२१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०३ खागा एनज ा.िल., पु ण.े
२१७७७, िद.३१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०४ डी.जी.ए टर ायजेस, चं पुर.
२१७७८, िद.३१/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
वॉटर लो िमटर खरे दी करणेसाठी ा झालेली ०४ दरप के (कोटे शन) आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ ासोिनक ओपन चॅनल इले ोमॅ नेिटक वॉटर लो
टाईप वॉटर लो िमटर
िमटर
अ.नं.
कोटेशनधारकाचे नां व
साईज- ओपन चॅनल टाईप
साईज- 8”
कोटेशनमधील एकि त मुळ दर .
१,१७,५०६/१,१६,६०४/०१ अॅड ट युडाईन ा.िल., पु णे
०२
टीम इ वीपमट ा.िल., पु णे
१,६५,६००/२,३०,४००/०३ खागा एनज ा.िल., पु णे
३,९०,६००/३,७८,०००/०४ डी.जी.ए टर ायजेस, चं पुर
२,८९,८००/३,५२,८००/यावर सिव तर चचा होऊन, वॉटर लो िमटर खरे दी करणेसाठी अॅड ट यु डाईन ा.िल., पु णे
यां चे उपरो तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के ले ले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९.
सं थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणू क करणेकरीता ा दरप के
(कोटे शन) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:कलम/
कलम/तरतु दीचे पोटकलम/
अ.नं
तरतू द
तरतु द ं .
शीषक
उपकलम ं .

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

०४

२१

िव व त यव था
िनधीचा िविनयोग

१ (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
पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या
सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती
उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, ि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.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.
मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन
व शासन.
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मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय ं .९२९ पु ढील माणे संमत करणेत आलेला आहे. "..यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील
पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी एज सीची नेमणूक करणेकामी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस
व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली."
तावना:- माहे एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी चार नमुने सुरवातीचे पं धरा
िदवसात उवरीत चार नमुने नं तरचे पं धरा िदवसात या माणे दरमहा एकु ण ०८ नमु यां ची तपासणी करणेसाठी ती
नमुना अं दाजे .१,४००/- सव करसमावेशक व हीिजट चाजसह वािषक अं दाजे एकु ण .१,३४,४००/- मा चे
खचास मा यता िमळणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ तािवत कर यात आलेले होते.
ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९२९ नु सार, माहे
एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी सं थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी करणेसाठी
एज सीजची नेमणूक करणेसाठी दरप के (कोटेशन) मागिवणेस िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे िटपणी वये मा यता
घे यात आलेली आहे. याकामी खालील माणे दरप के (कोटे शन) ा त झालेली आहेत.
अ.नं.
नां व
शासनशाखा आवक नं. / िदनां क
शेरा
०१ अ वमेध इंिजिनअस & क सलटं ट, नािशक.
२१६२५, िद.२८/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०२ ई-सो युशन सिवसेस, नािशक.
२१६२६, िद.२८/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०३ महाबल एन हायरो इंिजिनअस, ठाणे वे ट.
२१६२७, िद.२८/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
०४ एन हायरो के अर लॅब ा.िल., ठाणे.
२१६२८, िद.२८/०१/२०१७.
बं द कोटे शन
माहे एि ल, २०१७ ते माच, २०१८ या कालावधीसाठी संस्थानमधील पाणी नमु यां ची तपासणी
करणेकामी एज सीजची नेमणूक करणेसाठी ा झालेली ०४ दरप के (कोटेशन) आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
कोटेशनमधील ती नमुना पाणी
अ.नं.
कोटेशनधारकाचे नां व
तपासणीकामीचा एकि त मुळ
दर .
०१ अ वमेध इंिजिनअस & क सलटं ट, नािशक.
९२०/०२ ई-सो युशन सिवसेस, नािशक.
१५५०/०३ महाबल एन हायरो इंिजिनअस, ठाणे वे ट.
१३५०/०४ एन हायरो के अर लॅब ा.िल., ठाणे.
१०६५/यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील पा या या नमु यां ची शासक य एज सीकडू न
तपासणी क न घे यात यावी, असे उपसिमतीचे मत झाले . याकरीता उपसिमती सद य
मा. ी.िबपीनदादा को हे यां चे मागदशनाखाली पा या या नमु यां ची तपासणी करणेकामी पु ढील
कायवाही करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०.
ी साई सादालयातील चाळण क डा िव चे वािषक दरप के (कोटे श स) उपसिमती सभेपु ढे
उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) म ये
महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१
(१घ) नूसार भ तां ना जेवण पुरवणे आिण अ नछ चालवणे.
तािवक:- ी साई सादालयात सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ तांना
सादभोजन पुरिवले जाते . दररोज अं दाजे ४० ते ४५ हजार साईभ त सादभोजनाचा लाभ घेतात व गद म ये
सादभोजन घेणा-या साईभ तांची सं या ८० ते ८५ हजारापयत जाते. या सव साईभ तांना सादभोजनामध्ये
चपाती व इतर पदाथ िदले जाते. सदर चपाती बनिव यासाठी लागणारा गह मु य भां डार िवभागातून मागणी
कर यात येऊन उप-भां डारम ये असले या िगर यां दारे दळ यात येतो. ी साई सादालयाम ये एकु ण ०३
िगर या असून या ०७/०३ व ०३/११ या दो ही िश टम ये चालू असतात. तसेच गद या वेळी रा पाळीम ये
सु दा सदर िगर या कायरत ठे वा या लागतात. गह दळतां ना काही माणात आटा िगर यां या आजूबाजू ला उडतो
याच माणे आटयाम ये काही माणात चाळण (क डा) तसेच काही माणात धा य, कडधा याची बारीक कणी
िनघते.
संदिभय .०१ अ वये मा. यव थापन सिमती सभा िद. २५/०९/२०१४ िनणय . ८४९ अ वये सदर
चाळण/ क डा अिभलेख क ामाफत िव करणेस मा यता िमळालेली आहे. स या ी साई सादालयाम ये गह
वापर यात येत आहे. गह दळ यानं तर वेळोवेळी िनघणारा चाळण/क डा िव कामी दे यात आले या टडरची
मुदत माहे िडसबर- २०१६ अखेर संपलेली आहे .
संदिभय .०२ अ वये िद.१८/११/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी वये िद. ०१/०१/२०१७ ते
३१/१२/२०१७ अखेर गह दळ यानं तर वेळोवेळी िनघणारा चाळण/क डा िवहीत प दतीने िव करणेकामी ी
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साई सादालयामाफत दरप के मागिवणेकरीता चिलत प दतीनुसार नगरपं चायत ह ीतील िविवध संघटनां चे
नोटीस बोडावर तसेच सं थानचे येक िवभागाचे नोटीस बोडावर जािहर िनिवदा नोटीस िस द कर यात
आलेली होती. यानुसार िवहीत वेळेत ०२ व िविहत वेळेनं तर (उशीराने) ०१ असे एकू ण ०३ दरप के ा त
झालेली होती. संदिभय .०३ िद.०९/१२/२०१६ अ वये कोटेश स (दरप के ) उघडणेबाबतची िटपणी मा.उपकायकारी अिधकारी यां चेसमोर सादर के ली असता, सदरील िटपणीवर उिशरा आलेले कोटे शन उघडता येणार
नस याने व िकमान ०३ कोटे श स आव यक अस याने सदरील ा त कोटेश स (दरप के ) द तरी दाखल करणेत
येऊन फे र कोटे श स मागवून मा.उप-सिमती सभेसमोर उघडणेबाबत िनदश देणते आलेले आहे.
याअनुषं गाने संदिभय .०४ अ वये िद.१५/१२/२०१६ रोजीचे िटपणीनु सार चाळण/क डा िव कामी फे र
कोटेश स (दरप के ) मागिवणेत आलेले होते. यानु सार खालील माणे फे रदरप के ा त झालेली आहेत.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक नं बर व िदनां क
ी.नं दकु मार संपत तुरकणे, मु.पो.िपं पळवाडी, ता.राहाता
०१.
१९४२९/ िद.०२/०१/२०१७
ी.रामदास बाळासाहेब ढगे, मु.पो.को-हाळे , ता.राहाता
०२.
१९४३०/ िद.०२/०१/२०१७
ी.शं कर रामभाऊ वाघे, मु.पो.के लवड, ता.राहाता
०३.
१९४३१/ िद.०२/०१/२०१७
ी.बं डू मािणक गागरे, मु.पो.िशड , ता.राहाता
०४.
१९५२२/ िद.०३/०१/२०१७
ी.सोमनाथ मािणक गागरे , मु.पो.िशड , ता.राहाता
०५.
१९५२३/ िद.०३/०१/२०१७
ी.बाजीराव
मािणक
गागरे
,
मु
.
पो.िशड
,
ता.राहाता
०६.
१९५२४/ िद.०३/०१/२०१७
ी.िव म बं डू गागरे, मु.पो.िशड , ता.राहाता
०७.
१९५२५/ िद.०३/०१/२०१७
ी.िवजय मोहन गोड, मु.पो.िशड , ता.राहाता
०८.
१९५२६/ िद.०३/०१/२०१७
ी. मोद भाऊसाहेब िशं द,े मु.पो.िपं पळवाडी, ता.राहाता
०९.
१९५२७/ िद.०३/०१/२०१७
ी.िवशाल भाऊसाहेब िशं द,े मु.पो.िपं पळवाडी, ता.राहाता १९५२८/ िद.०३/०१/२०१७
१०.
ी.मनोज भा.पाडेकर, मु.पो.धो े, ता.कोपरगां व
११.
१९६९५/ िद.०५/०१/२०१७
ी.ि
ह.एन.पवार,
मु
.
पो.कनकु
री,
ता.राहाता
१२.
१९६९७/ िद.०५/०१/२०१७
ी.ए.एन.गोि , मु.पो.कनकु री, ता.राहाता
१३.
१९६९८/ िद.०५/०१/२०१७
मागणी :- िद.०१/०१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ अखेर गह दळ यानं तर वेळोवेळी िनघणारा चाळण/
क डा िवहीत प दतीने िव करणे आव यक आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान :- आिथक
सन- २०१६ करीता चाळण/क डा उचल यासाठी दे यात आलेली मुदत िद. ३१/१२/२०१६ अखेर
संपु टा त आ याने पुढील एक वष कालावधीसाठी हणजेच िद. ०१/०१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ अखेर सदरचा
चाळण/ क डा अिभलेख क ामाफत िवहीत प दतीने िव करणेकामी उपरो माणे ा त झालेली फे रदरप के
आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील ती िकलो मु ळ
दर .
ी.नं दकु मार संपत तुरकणे, मु.पो.िपं पळवाडी, ता.राहाता
०१.
५.५०
ी.रामदास बाळासाहेब ढगे, मु.पो.को-हाळे , ता.राहाता
०२.
६.७५
ी.शं कर रामभाऊ वाघे, मु.पो.के लवड, ता.राहाता
०३.
६.५०
ी.बं डू मािणक गागरे, मु.पो.िशड , ता.राहाता
०४.
११.७५
ी.सोमनाथ मािणक गागरे , मु.पो.िशड , ता.राहाता
०५.
१२.२५
ी.बाजीराव मािणक गागरे , मु.पो.िशड , ता.राहाता
१२.५०
०६.
ी.िव म बं डू गागरे , मु.पो.िशड , ता.राहाता
०७.
१२.००
ी.िवजय मोहन गोड, मु.पो.िशड , ता.राहाता
०८.
११.९०
ी. मोद भाऊसाहेब िशं द,े मु.पो.िपं पळवाडी, ता.राहाता
०९.
१२.००
ी.िवशाल भाऊसाहेब िशं द,े मु.पो.िपं पळवाडी, ता.राहाता
१०.
११.५०
ी.मनोज भा.पाडेकर, मु.पो.धो े, ता.कोपरगां व
११.
९.५०
ी.ि ह.एन.पवार, मु.पो.कनकु री, ता.राहाता
१२.
९.३०
ी.ए.एन.गोि , मु.पो.कनकु री, ता.राहाता
१३.
९.८०
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१/०१/२०१७ ते ३१/१२/२०१७ अखेर कालावधीसाठी ी
साई सादालयातील चाळण/ क डा िव करणेकामी ी.बाजीराव मािणक गागरे, मु.पो.िशड ,
ता.राहाता यांचे ती िकलो .१२.५० मा उ चतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
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११.

सं गणक ि ं टेड म बु क ग पावती छपाई करणेकामी मागणी कर यात आलेली दरप के उघडू न यावर
िनणय होणेबाबत.
िद.३१/११/२०१६ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .८२५ अ वये संगणक ि ं टेड
म बुक ग पावती ५,४०,००० नग छपाई कर यास व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता
िमळालेली आहे.
दरप क मागणी प ानु सार ेसधारकां ना यांचे प यावर पो ट दारे व ई-मेल दारे दरप क मागणीप
पाठवुन यां चेकडु न िसलबं द पाक टात दरप काची मागणी कर यात आलेली होती. दरप के ि वकार याची
अं ितम मुदत िद.१२/०१/२०१७ वार गु वार वेळ सायं . ०५ वाजेपयत होती.
यानुसार मुदतीअं ती खालील माणे ेसधारकां ची दरप के आलेली आहेत.
सं दभःअ.नं. ेसधारकां चे नाव व प ता
ा त कोटेशन ि थती सा. .शा. आवक नं बर
िदनां क
१ मे.स ाट एं टर ायजेस, नािशक
बं द पाक ट
१९९८२
०७/०१/२०१७
२ मे.नॅशनल पेपर इं ड ीज, को हापुर
बं द पाक ट
१९९९८
०९/०१/२०१७
३ मे. ी साद ि ं टस, कोपरगाव
बं द पाक ट
२०१२६
११/०१/२०१७
४ मे.गु छाया एं टर ायजेस, मुं बई
बं द पाक ट
२०१२७
११/०१/२०१७
५ मे. लासीक टेशनस कं ., मुं बई
बं द पाक ट
२०१२८
११/०१/२०१७
६ मे.िमतल टेशनस अॅ ड ि ं टस, मुं बई
बं द पाक ट
२०१२९
११/०१/२०१७
७ मे.साईराके श पेपर-टेक, नािशक
बं द पाक ट
२०१३०
११/०१/२०१७
८ मे.रोहन ि ं टस अॅ ड टेशनस, औरं गाबाद
बं द पाक ट
२०२७६
१२/०१/२०१७
उपरो त त यात नमुद माणे मु दतीत ा झालेली दरप के आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील मु ळ दर .
०१. मे.स ाट एं टर ायजेस, नािशक
०.४३
०२. मे.नॅशनल पेपर इं ड ीज, को हापुर
०.५२
०३. मे. ी साद ि ं टस, कोपरगाव
०.६७
०४. मे.गु छाया एं टर ायजेस, मुं बई
०.६९
०५. मे. लासीक टेशनस कं ., मुं बई
०.६२
०६. मे.िमतल टेशनस अॅ ड ि ं टस, मुं बई
०.७०
०.४३
०७. मे.साईराके श पेपर-टेक, नािशक
०८. मे.रोहन ि ं टस अॅ ड टेशनस, औरं गाबाद
०.७१
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास थान िवभागासाठी सं गणक ि ं टेड म
बु क ग पावती छपाई करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील अ.नं. ०१ व ०७ या दो ही
कोटे शनधारकां चे समान िन नतम दर ा झालेले आहेत. परं तु या दो ही कोटे शनधारकां चे लेटरहेड
मे.साईराके श पेपर-टे क, नािशक या एकाच नावाचे अस यामुळे तु लना मक त यामधील अ.नं.०७ चे
मे.साईराके श पेपर-टे क, नािशक यां चे सव करां सह ती नग .०.४३ मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना छपाईचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२.
पे ट/ रोडं ट कं ोल, फॅ िगं ग ि टम ट व डास आळी ितबं धक औषध फवारणी कामाचे Bid Of
Quotation (आिथक िनिवदा) उघडणेबाबत.
सन २०१७/२०१८ (िद.०२/०१/२०१७ ते िद.०१/०१/२०१८) या एक वषाचे कालावधीसाठी
साईबाबा सं थान अिधन त, साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान या
िवभागाकडील खो यांम ये पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल, फॉिगग ि टमे ट (धुरीकरण), डास आळी ितबं धक
फवारणी (Anti Larval) फवारणी कर याचे कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय ं .७२१ नु सार, जनसंपक िवभागामाफत दैिनक पुढारी या वतमानप ातुन िद.०२/१२/२०१६ रोजी
व ी साईबाबा हॉ पीटल ई.डी.पी. िवभाग यां चे माफत महारा शासना या संकेत थळावर ई-िनिवदा सुचना
जािहरात व Document तसेच मािहती तं ान िवभागामाफत सं थान या संकेत थळावर ई-िनिवदा जािहरात
िस द कर यात आली.ई-िनिवदा भर यापुव िनिवदाधारकां साठी िद.०६/१२/२०१६ रोजी ी-बीड िमट ग,
िद.१८/०२/२०१५ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेमधील िवषय नं.१३ व िनणय .४१ अ वये
सं थानचे परीसरात व छता व िकटकनाशक तां ि क स लागार हणुन नेमले या ी सुरेश ा हणकर, नािसक
यां चे उप थीतीत व यांचे मागदशनाखाली िमट ग घे यात आली, काही सुचना कर यात आ या, उपि थत
िनिवदाकारां या शं कां चे िनरसन कर यात येवनू यां नी के ले या सुचनां चा िवचार कर यात आला. सदर िमट गचे
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इितवृ त मे.हजुरां चे सेवेसी िद.०६/१२/२०१६ रोजी सादर कर यात आले व सदर इितवृ त िनिवदेचा एक भाग
हणुन महारा शासनाचे संकेत थळाव न Upload कर यात आले.
जािहरातीत िस द के ले माणे ई-िनिवदा संदभातील Document व तां ि क बीड (Technical Bid)
कागदप ऑनलाईन दाखल (Upload) कर याची अं ितम मुदत िद.१४/१२/२०१६ रोजी सायं काळी ५.००
वाजेपय त ठे व यात येवनू , Technical Bid चा िलफाफा नं बर ०१ िशड िकं वा मुं बई कायालयात
िद.१६/१२/२०१६ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयनत जमा करणेबाबत ई-िनिवदेम ये नमुद के ले होते .एकु ण १०
िनिवदाधारकां नी यांचे Technical Bid व Bid of Quotation महारा शासना या संकेत थळावर Upload
के ले, पैक सं थानचे आवक िवभागाकडे ०९ िनिवदाधारकां नी यांचे Technical Bid िलफाफा नं. ०१वेळेत
जमा के ले असुन के वळ पे टोमॅटीक कं ो स, ठाणे यां नी यांचे Technical Bid, Online Upload के ले परं तु
याची Hard Copy सादर के लेली नाही,परं तु यांनी Online Upload के लेले कागदप ां या आपण ि ं टआऊट
काढु न सोबत अवलोकनाथ जोडले आहेत.
य व Online ा त Technical Bid िद.२०/१२/२०१६ रोजी सम उघड यात आलेले आहे.
याम ये .१० पे टोमॅटीक कं ो स, ठाणे यां नी Upload के ले या कागदप ां या ि ं टआऊटसह, ा त
कागदप ां चा तपिशलवार त ता मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा, िशड यां नी तपासुन मािणत क न िदलेला
आहे, तो सोबत माणे सादर आहे. सदरह त याचे अवलोकन के ले असता ामु याने खालीलबाबी समोर
आले या आहेत.
मां क
१
२
३
४

िनिवदाधारकाचे नाव
महाल मी पे ट कं ोल सि हसेस, भोपाळ (म. )
पे ट कं ोल एम.वॉ श, मुं बई
साई पे ट कं ोल, लोणी
जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल.पु णे

५
६
७
८
९
१०

ए सेल पे ट कं ोल, पु णे
टिलग पे ट कं ोल सि हसेस ा.िल. ठाणे
िह दु थान इनसे टीसाईडस, मुं बई
सिचन पे ट कं ोल अॅ ड म टी सि हसेस, औरं गाबाद
वरा पे ट कं ोल सि हसेस, को हार, ता-राहाता
पे टोमॅटीक कं ो स, ठाणे

पा /अपा
पा
पा
अपा
मा. य.स.स.िद.३०/११/२०१६
िनणय .७८६ काळया यादीत समावेश
अपा
पा
पा
अपा
अपा
तां ि क िलफाफा नं.०१ सादर नाही

१)
०१ .,०२,०६ व ०७ या िनिवदाकारां नी रतसर Technical Bid सादर के ले असुन मागणी माणे सव
कागदप े जोडली अस याने ते पा ठरले आहेतपरं त.ु , कं ोल सि हसस ािलग पे ट ट ०६..िलठाणे यां ना .
निनवास था साईबाबा भ तस या, दारावती िनवास थान तथा साई साद िनवास थान, साईआ म
भ तिनवासकडील िकटकनाशक औषध फवारणीचे काम दे यात आलेले आहेते करत असलेली फवारणी .
प रणामकारक नस याने दुबार,ितबार फवारणी क नही िकटकां चा ादुभाव कमी झालेला नाहीना याबाबत यां .
न व साईआ म भ तिनवास थासाईबाबा भ तिनवास िवभागां कडू न वेळोवेळी प े दे यात आलेली आहेत
ादुभाव त खो यांम ये िकटकनाशक फवारणी करणेकामी यांनी कायादेशात नमुद माणे कायम व पी
कमचायां ची नेमणूक के लेली नाही-, यामुळे ये क वेळेस यांना फोन करावा लागतो फोन के यावरही ते
ितसाद देत नाहीत, याचा ास साईभ तांना सहन करावा लागतो,िह बाब यो य नाहीकरीता ., मे िलग पे ट ट.
असमाधानकारक कामामुळे अपा ठरवावे ते करत असले याठाणे यां ना स या.िल.कं ोल सि हसस ा,असे न
मत आहे.
२)
यां नी १०.Technical Bid ची Hard Copy सम सादर के लेली नाही िनणय शासना यामहारा .
०३ भाग/८२ . . /२०१४ -भां कस./ उदयोग ०४ िद व प रिश ट ०६ नुसार करण २०१५/१०/३०..८ नुसार
यां ना सु म, लघु व म यम उ ोग िवकास अिधिनयम २००६ अं तगत न दणी अस याने िनिवदाशु क व बयाणा
र कम भर यापासु न सु ट दे यात आलेली आहेयाखेरीज आपणास आ .व यक सव कागदप े िनिवदेसोबत Online
Download के लेली आहेत, या या ि ं टआऊट सोबत अवलोकनाथ सादर असु न ते पा आहेत.
३)
.०३, ०५, ०८, ०९ हे अपु ण सादर के ले या Technical Bid मुळे अपा ठरले आहेत .
४)
.०४ मे.जी.टी. पे ट कं ोल, पुणे यां ना मा. यव थापन सिमती या िद.३०/११/२०१६ रोजी या
सभेमधील िनणय .७८६ नु सार सं थानचे पुरवठादार/ठे केदार यां या काळया यादीत समावेश के याने यांचा
िवचार करता येणार नाही.
करीता उपरो त नमुद .०१ महाल मी पे ट कं ोल सि हसेस, भोपाळ, .०२ पे ट कं ोल एम.
वॉ श, मुं बई, .०७ िहंद ु था न इनसे टीसाईडस मुं बई, .१० पे टोमॅिटक कं ो स, ठाणे या पा ०४
िनिवदाकारां चे Bid of Quotation (आिथक िनिवदा) मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेसमोर सम उघडू न
िनणयाथ सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, पे ट/ रोडं ट कं ोल, फॅ िगं ग ि टम ट व डास आळी ितबं धक
औषध फवारणी कामासाठी मागिव यात आले या ई-िनिवदेतील अटी/ शत मधील IPCA (Indian
Pest Control Association) व त सम सं थान अगर सं घटनेचे सभासद असलेबाबतचे अटीमु ळे
बहतां शी ठे केदार अपा ठरलेले आहेत, असे उपसिमती या िनदशनास आले. याकरीता सदरची अट
वगळू न पु हा न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेसाठी व या े ातील त य या मागदशनाखाली,
सं थानमाफत तािवत काम करणेसाठी िकटकनाशक औषधे तथा यं े खरे दी करणेबाबतचा सिव तर
ताव यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३.
सं थानचे िविवध िवभागां साठी बसिव यात आले या यु पीएस बॅट यां चे वािषक दरप कासाठी ईिनिवदेचे Technical Bid उघडणेबाबत.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: मा. यव थापन सिमतीचे िद. 30/11/2016 रोजीचे सभेतील
िनणय ं .781
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां ना कायादेश दे यात येऊन
करारना यातील अटी शत नु सार सं थानचे सव िवभागां म ये सं गणक व यु पीएस बसिवणेत आलेले आहे. यातील
कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी िदलेले यु पीएस यती र कॅ टीन िवभाग जनसं पक िवभाग साई साद िनवास थान
िवभाग साईआ म िवभाग साईधमशाळा कायालय साई कॉ ले स देणगी व पु तक िव कां ऊटर येथे सं थानचे िविवध
िठकाणी यु पीएस वापरात आहेत.
साईटेक क पातील सव सािह यां ची वािषक दु ती व देखभाल कर याकरीता िनिवदा ि येची कायवाही
सु आहे. सदर ि येम ये यु पीएस बॅट यां चा उ लेख के लेला नाही कारण सदा या बॅट या आव यक ते हा खरे दी क न
िद यास सं थानचा आिथक फायदा होईल.
यानु सार उपरो नमु द िठकाणचे युपीएससाठी वापर यात येणा या बॅट यां चे सं थानचे चिलत प दतीने ईिनिवदा मागवुन वािषक दर िनि ती करणेकरीता सं थानचे िविहत प दतीने सं केत थळावर जािहरात िस द क न, ईिनिवदा ि ये दारे िविवध पु रवठाधारकां कडु न ई-िनिवदा मागिवणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद. 30/11/2016 रोजीचे
सभेतील िनणय ं . 781 अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.

उपरो िनदशा वये ई-िनिवदा ि या सु कर यात आलेली आहे . ई-िनिवदा ि येअं तगत तां ि क
िनिवदा वीकार याची अं ितम िद. 24/01/2017 होती, िद. 24/01/2017 अखेर ा झाले या तां ि क िनिवदां चा
तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. पु रिवठाधारकां चे नाव
आवक नं बर व िदनां क
शेरा
1
Salbat Industries, Mumbai
आ.नं. 20753 िद.19/01/2017
मु दतीत ा
2
Shiraz C. Lalkaka Entreprises, Mumbai आ.नं. 20932 िद.21/01/2017
मु दतीत ा
3
Power Gun Systems, Kolhapur
जा.नं. 21080 िद.23/01/2017
मु दतीत ा
4
Aspire Technobuild, Pune
आ.नं.21082 िद.23/01/2017
मु दतीत ा
5
Microtronics, Aurangabad
आ.नं. 21196 िद.24/01/2017
मु दतीत ा
6
Tejas Electronics, Ahmednagar
आ.नं.21201 िद.24/01/2017
मु दतीत ा
उपरो माणे यु पीएससाठी वापर यात येणा या बॅट यां चे वािषक दर िनि ती करणेकरीता िविवध
िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडु न ा झाले या तां ि क िनिवदां चे बंद िलफाफे व ई-िनिवदां चे Technical Bid
मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे सभेत उघडता येईल, असे न मत आहे.
मागणी : तािवके म ये नमु द के ले माणे यु पीएससाठी वापर यात येणा या बॅट यां चे वािषक दर िनि ती
करणेकरीता िविवध िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडु न मागिव यात आले या तां ि क िनिवदां चे बंद िलफाफे व ईिनिवदां चे Technical Bid उघडणेकरीता ताव मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे सभेत उघडणेस मा यता
असावी, िह िवनंती.
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 म ये नमु द के ले माणे यु पीएससाठी वापर यात येणा या
बॅट यां चे वािषक दर िनि ती करणेकरीता िविवध िनिवदाधारक/ पु रवठाधारक यां चेकडु न मागिव यात आले या
तां ि क िनिवदां चे बंद िलफाफे व ई-िनिवदां चे Technical Bid उघडणेकरीता ताव मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेत सिवनय सादर.

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागां साठी बसिव यात आले या यु पीएस
बॅट यां चे वािषक दर िमळणेसाठी ा तां ि क ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन,
यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर
ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

263

१४.

दशन रां गेतील साईभ ां ना थं ड िप याचे पाणी उपल ध क न देणेकरीता वॉटर कु लर खरे दी करणेकामी
ा कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईभ तांकरीता दशन रां गेत वॉटर कु लर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने पुरवठादारां कडू न
दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये २,७८,१००/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे
िदनां क ३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८६६ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.
उपरो त मा यतेनु सार जा.नं. एसएसएस/वशी-मेकॅिनकल/५२५०/२०१७ िदनां क ९ जानेवारी, २०१७
अ वये 8 पुरवठारां ना वॉटर कु लर दराचे कोटे शन देणक
े ामी प े पाठिव यात आली. यानु सार खालील पुरवठारां नी
बं द पाक टाम ये कोटे श स िदलेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क
िदनां क
१
मे. गारवा, नािशक
२०८६९
२०/०१/२०१७
२
मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई
२१९७१
०३/०२/२०१७
३
मे. लािसक कु ल एअरकडीशन ग, मुं बई
२१९७२
०३/०२/२०१७
४
मे. कु ल ीज, पुणे
२२१२३
०६/०२/२०१७
उपरो तपशीला माणे 4 पुरवठारां कडू न कोटेश स ा झालेली आहेत. सदर कोटे श स मा. थािनक
उप-सिमतीचे सभेपढु े उघडावी लागणार आहेत .
दशन रां गेत ी साईभ तांना थं ड िप याचे पाणी उपलबध क न देणक
े रीता वॉटर कु लर खरे दी
करणेकामी ा त झालेली ०४ कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील
एकि त मु ळ दर .
१
मे. गारवा, नािशक
३,३०,०००/२
मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मुं बई
३,८१,५००/३
मे. लािसक कु ल एअरकडीशन ग, मुं बई
४,०५,०००/२,७३,०००/४
मे. कु ल ीज, पुणे

यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रां गेतील साईभ ां ना थं ड िप याचे पाणी उपल ध क न
देणेकरीता वॉटर कु लर खरे दी करणेकामी मे.कु ल ीज, पु णे यां चे एकि त .२,७३,०००/- मा िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५.
कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात आले या
पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार
कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता इलेक ीकल मटे रीयल खरे दी करणेकामी ा
झाले या ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१-०८-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.१० िनणय .६२४ अ वये कनकु री
साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात आले या पं प मकरीता तसेच
मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार कर यात आले या साठवण
तलावाचे पं प मकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेकामी बाहेरील िव तु ठे केदार यां चेकडु न ई-िनिवदा
मागवून करणे साठी वतमानप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस क न ई -िनिवदा मागिवणेस व
याकामी शासनमा य C.S.R. (सन-२०१३-२०१४) माणे येणा-या अं दाजे र कम पये २५,३७,९५२/- मा चे
खचास मा यता िमळालेली असून सदरचे काम हे िवभागां तगत क न घेणते यावे असे ठरले. यानु सार िव तु
िवभागाअं तगत सादर कर यात आले या तावामधील आर.सी.सी. ुम पाईप , के बल चबस तसेच ीट लाईट
पोलचे फाऊं डेशन हे काम बां धकाम िवभागासंदभात अस याने सदरचे काम हे बां धकाम िवभागामाफत क न
घेणसे ाठी र कम पये ९,५८,६७९.४० इत या रकमेचे काम हे िव ु त िवभागा या िद.१७-०९-२०१६ रोजी या
मं जरु िटपणीअ वये बां धकाम िवभागास कळिव यात आलेले आहेत.
यानं तर रािहले या उवरीत कामाकरीता र कम पये १५,७९,२७२.६० इत या रकमेचे इले ीकल
मटेरीयल खरे दी करणे कामाचे ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिवणेकामी िद.२९-१०-२०१६ रोजी दै.पु यनगरी, पुणे ,
दै.सावमत, अहमदनगर, दै.िद यमराठी, नािशक व िद.३०-१०-२०१६ रोजी दै.पु ढारी, मुं बई या वतमानप ात
जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद .०१-११-२०१६ रोजी जािहरात िस कर यात
आली होती व २८ ठे केदारां ना ई-मेल दारे िद.३१-१०-२०१६ रोजी जािहरात पाठिव यात आली होती. यापैक
१० ठे केदारां नी ितसाद िदलेला आहे. तसेच महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर ऑनलाईन िनिवदा मागिवणेकामी टडर नोटीस व टडर डा युमट िद .२८-१०-२०१६ रोजी
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अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.०२-११-२०१६ रोजी सकाळी
१०.०० वाजेपासून उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मुदत
िद. ०९-११-२०१६ रोजी सायं ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आली होती. परं तू िद.०९-११-२०१६ रोजी सव बँका
बं द अस याने व . ५००/- व . १,०००/- चे नोटा चलनातून बं द कर यात आ याने िनिवदाधारकां ना िड.
िड.काढणेस य यय येत अस याचे िनिवदाधारकां नी दूर वनीव न सां िगतले. तसेच ई-िनिवदेला मुदतवाढ
िमळावी हणून दूर वनीव न िवनं ती के लेली होती. यामुळे िद.०९-११-२०१६ पासून िद.१६-११-२०१६ अखेर
ई-िनिवदा ऑनलाईन दाखल करणेसाठी मुदतवाढ दे यात आली. िद.१६-११-२०१६ रोजी महारा शासना या
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटला ॉ लेम अस यामुळे शासनाने वत: होऊन िद.१७-११-२०१६
पासून िद.१८-११-२०१६ अखेर ई-िनिवदा ऑनलाईन दाखल करणेसाठी मुदतवाढ िदलेली होती. ऑनलाईन
िनिवदेसोबत तां ि क िलफाफाम ये सादर करावया या सव कागदप ां या कॅ न कॉपी जोड यास व िनिवदेसोबत
कॅ न क न जोडलेले तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या मुळ ती िशड कायालयात सादर करणेकामी
ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या जािहरातीम ये कळिव यात आले होते.
िद.१९-११-२०१६ रोजी ई-टडर िसि टमम ये ई-िनिवदेची सं या ई.डी.पी.ई-टडर ग िवभागामाफत चेक
के ली असता ई-टडर िसि टमम ये दहा ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आलेले होते. तसेच िशड
कायालयात १० नग िनिवदे या हाड कॉपी ा झाले या आहेत. तां ि क िनिवदा (Technical Bid) उघड याची
तारीख २६-११-२०१६ अशी होती. याम ये तां ि क िनिवदा उघडू न यां चे अन ट मनी िडपॉिझट व टडर फॉम
डी.डी., हॅट, िटन नं बर, पॅन नं बर वगैरे चेक करावयाचे होते.
कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात आले या
पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल ., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार कर यात
आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेकामी िनिवदेसोबत कॅ न क न
जोडले या तां ि क (Technical Bid) कागदप ां या िशड कायालयात ा झाले या िनिवदे या १० हाड
कॉपी (बं द पािकट) व ऑनलाईन अपलोड कर यात आले या दहा िनिवदाधारकां चे तां ि क ई-िनिवदा िद.०७१२-२०१६ रोजी शासक य अिधकारी- ी.औटी व मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, ी.घोरपडे
यां चे उपि थत सम उघडू न िनिवदाधाराकां या बयाणा र कम तसेच कागदप ां ची तपासणी मु यलेखािधकारी
यां चेमाफत कर यात आलेली असून १० िनिवदाधारक तां ि क िनिवदाम ये पा झालेले अस याने सदर कामाचे
ऑनलाईन अपलोड कर यात आलेले १० कमिशयल बीड मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेपु ढे उघडावे लागणार
आहे. अपलोड कर यात आले या िनिवदाधारकां चा तपशील खालील माणे :अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)
०५)
०६)
०७)
०८)
०९)
१०)

ई-िनिवदा Upload के लेले िनिवदाधारकाचे नां व
मे.जाधव इले ीक स्, कोपरगां व
मे.अ रहंत इले ीक स्, राहरी
मे.गु इंिजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस , नािशक
मे. ी साई पॉवर कं ोल ा.िल., िशड
मे.योगेश इंिजिनअस, नािशक
मे. ी.साई ा इले ीक स्, नािशक
मे.उरमुडे इले ो-मेक इंड ीज, अहमदनगर
मे.आिदती इले ीक स्, नािशक
मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पुणे
मे. ी. यं कटे रा टनक ोजे ट सो युशन ा.िल.,पु णे

शेरा
पा
पा
पा
पा
पा
पा
पा
पा
पा
पा

उपरो माणे कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार
कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने
तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता इले ीकल मटेरीयल खरे दी करणेकामी तां ि क
िनिवदेम ये पा झालेले दहा ऑनलाईन ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
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M/s Yogesh
Engineers

Jadhav Electricals

163

165

199

180

153

230

320

190

192

248

405

430

390

425

410

541

600

435

464

35

532

60

240

220

140

372

50

50

350

48

912

75

355

430

245

888

110

112

450

15

28

10

93

25

7

24.5

5

6

30

35

47

25

279

50

16

36.45

15

17

55

27600

17000

38000

13000

20000

32000

14000

34500

35000

15585

5500

11900

14000

14000

18000

8500

9010

15014

17870

13950

621

807

825

1500

600

550

1152

886

900

800

241500

161500

125000

163000

157000

115000

242000

204000

145000

165800

99

119

135

164

130

110

147.7

240

125

140

14

24

10

93

25

25

12

61

6

10

11730

14440

13000

13300

18000

13500

18640.50

24000

13044

13228

4830

3569

4050

7300

6000

6500

4519

4200

4520

4807

1104

817

1100

6300

1500

1500

1087

900

1087

853

SHREE SAI
SHRADDHA
ELECTRICALS

SHREE SAI POWER
CONTROL PVT LTD

SHREE
VENKATESHWARA
TURNKEY PROJECT
SOLUTION PVT LTD

Raghavendra
Electrical Engineers

GURU ENGIN
EERING AND CONTR
ACTORS

166

Arihant Electricals

Description of
Work / Item(s)

Urmude ElectroMech Industries

Sl.No

ADITI ELECT RICALS

265

Rate per mtr./ nos./ kgs in Rs.
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

11.00

12.00

13.00

14.00

15.00

3½ core 25 sq
mm aluminium
conductor cable
(400 Mtr.)
3½ core 95 sq
mm aluminium
conductor cable
(1000 Mtr.)
Flange type
brass glands for
3½ core 25 sq
mm (10 Nos.)
Flange type
brass glands for
3½ core 95 sq
mm (20 Nos.)
aluminium lugs
25 sq mm
(40 Nos.)
aluminium lugs
95 sq mm
(80 Nos.)
Outdoor Stand
Mounted Feeder
Pillar for Street
Light Panel
(1 Nos.)
CPRI Tested
Maintenance
Free Earthing
(4 Nos.)
copper wire of
high purity of
different size
used for
earthing on wall
(25 kgs)
Wall Mounted
main
distributions
panel (03 nos.)
cable 4 core 10
sq mm (400
Mtr)
aluminium lugs
for cable upto
16 sq mm
(16 Nos.)
Supplying of 7
m high
galvanised
OCTAGONAL
pole (12 Nos.)
250W metal
halide lamp
complete with
accessories
(12 Nos.)
Metal Halied
lamp double
ended 230V, 250
W.
(12 Nos.)

उपरो तुलना मक त याचे अवलोकन के ले असता, अ.नं.९ copper wire of high purity of
different size used for earthing on wall (25 kgs) खरे दीकामी मे. ी.साई ा इले ीक स्, नािशक व
मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पुणे यां चे ती िकलो .६००/- मा समान िन नतम दर ा झालेले
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अस यामुळे दो हीही िनिवदाधारकां ना दर कमी करणेबाबत दुर वनी ारे िवचारणा के ली असता, मे. ी.साई ा
इले ीक स्, नािशक यां नी दर कमी करणेस असमथता दशिवली व मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पु णे यां नी
ती िकलो .५०/- मा दर कमी के ले.
तसेच अ.नं.१० Wall Mounted main distributions panel (03 nos.) खरे दीकामी मे.अ रहंत
इले ीक स्, राहरी व मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पु णे यां चे ती नग १,२५,०००/- मा समान िन नतम
दर ा झालेले अस यामुळे दो हीही िनिवदाधारकां ना दर कमी करणेबाबत दुर वनी ारे िवचारणा के ली असता,
मे.अ रहंत इले ीक स् , राहरी यां नी दर कमी करणेबाबत कोणताही ितसाद िदलेला नाही व मे.राघव
इले ीकल इंिजिनअस, पु णे यां नी ती नग .१०,०००/- मा दर कमी के ले.
मे.राघव इले ीकल इंिजिनअस, पु णे यां नी दुर वनी ारे िदले या अं तीम दराचा उपरो तुलना मक
त याम ये समावेश करणेत आला व तसे यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे, अशा उपसिमतीने सुचना
िद या.
यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ साठी न याने तयार
कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात
न याने तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता इलेक ीकल मटे रीयल खरे दी
करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, संबं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६.
साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु न:मु न करणेकामी िसलबं द पाक टे व तां ि क ईिनिवदा (Technical Bid) उघडू न पा िनिवदाधारकां चा त ा तयार करणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत
कलम नं.१७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतूद आहे .
' ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण ी सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील'
तािवकः- उपरो त तरतुदीनुसार प.पू. ी साईबाबां या लीला व यांची िशकवण याबाबत चारसार होणेसाठी ी साईबाबा स थान िव व त यव था,िशड माफत सं थान कािशत साईच र ,पु तके व फोटो
साईभ तांसाठी उपल ध क न िदली जातात.
तावः- िद.३१.१०.२०१६ रोजी साठा संपत आलेली सं था न कािशत काशने पुनमु ण
करणेकामी अं दाजे खच पये.०४,५५,२०,०००/- मा चे ताव सादर करणेत आलेला होता. यात छपाईकामी
साईच र व इतर पु तके व फोट चा समावेश आहे.
ठरावः- मा. यव थापन सिमती िद.३०.११.२०१६ रोजीची सभा िनणय .८२३ अ वये यावर सिव तर
चचा होऊन, तावात नमुद के लेली, साठा संपत आलेली सं था न कािशत काशने पुनमु ण करणेकामी िविहत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच, सं थान कािशत काशनां वर मुळ िकं मत व सवलती या दराची िकं मत छापणेत यावी, असे
ठरले.
उपरो त सं थानचे िवषयां िकत कामासाठी सं थानचे संकेत थळावर व वतमानप ात शासक य दराने ईिनिवदा सूचना जािहरातीस िस दी देऊन यासाठी िद.१२.०१.२०१७ ते िद.२७.०१.२०१७ अखेर खालील
िनिवदाकारां नी सहभाग न दिवला आहे.
अं.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

िनिवदाकारां चा तपिशल
ि ं ट लस ा.िल. मुं बई
सकाळ पेपस ा.िल. को हापू र
सॅप सो युशन ा.िल. मुं बई
चेरी ऑफसेट, सोलापू र
टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई
िनट ि ं टस, अहमदनगर
सं ती ऑफसेट, सोलापू र
लोकमं गल ि ं ट & पॅक, ा. िल. सोलापू र

आवक मां क / िदनां क / पाक टे जमा िठकाण
८९८/ २५.०१.२०१७ (मुं बई कायालय)
९०८/ २८.०१.२०१७ (मुं बई कायालय)
९०६.२७.०१.२०१७ (मुं बई कायालय)
९१२/२८.०१.२०१७ (मुं बई कायालय)
९१३/ २८.१.२०१७ (मुं बई कायालय)
२१५६४/२७.०१.२०१७ (िशड कायालय)
२१७९३/३१.०१.२०१७ (िशड कायालय)
२१५६५/२८.०१.२०१७ (िशड कायालय)

िवभागाची मागणी/ प ट अिभ ायः- तािवत साठा संपत आले या सं थान कािशत काशने
पुनमु ण करणेकामी ई िनिवदेतील तां ि क बीड उघडू न पूवपा ते िवषयक कागदप ां ची छाननी करणे आहे.
क रता उपरो त सं थान कामासाठी ा त ०८ िसलबं द पाक टे व ई-िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क
बीड (Technical Bid) उघडणे व ा त पधक िनिवदाकारां चा त ता तयार करणेकामी सदर िवषय मा.
उपसिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, साठा सं पत आले या सं थान कािशत काशनां चे पु न:मु न
करणेकामी िसलबं द पाक टे व तां ि क ई-िनिवदा (Technical Bid) आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची
िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा
उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७.
साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीडचे पु निनम ती करणेकामी ई िनिवदेतील िलफाफा
.०२ (Commercial Bid) उघडणे व िन नतम दरधारक िनिवदाकारां ना कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ 'ठ' म ये
खालील माणे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार सार कर या या उ ेशाने ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साईबाबा आरती- मराठी (ऑिडओ, ि हडीओ, िडि हडी- ०३ कारात
उपल ध आहेत) व ी साईच र ातील अ याय पठण कारात मराठी, तेलगू व तािमळ भाषेत ऑिडओ िड हीडी
साईभ तांना माफक दरात उपल ध के या जातात.
सं थान िनम त सीडी व िड हीड चा साठा संपत आलेला अस याने यांची पुनिनिमती करणेसाठी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या पये. २९,१५,०००/- मा चे खचास तसेच सीडी
िनिमतीकामी सन २०१६-२०१७ साठी या अं दाजप क य तरतुदीनुसार पये . १०,००,०००/- मा वाढ करणेस
मा यता दे यात आली. असा िनणय मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजी या सभेतील िनणय .
६२३ अ वये झालेला आहे.
तावः- साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीडीचे पुनिनिमतीकामी ई िनिवदा
सूचनेची वतमानप ात िद. १४.११.२०१६ ते िद.२५.११.२०१६ अखेर िस दी देऊन ०२ िनिवदा ा त झा याने
िनयमानुसार ई िनिवदा ि येस िद. ०५.१२.२०१६ अखेर मुदतवाढ देऊन खालील माणे ०३ िनिवदा ा त
झाले या आहेत.
मा. उपसिमती िद.२८.१२.२०१६ रोजी या सभेतील िनणयानु सार ा त ०३ िसलबं द पाक टे व ई
िनिवदेतील िलफाफा .०१ तां ि क बीड (Technical Bid) उघडू न व ा त पधक िनिवदाकारां या
कागदप ां ची छाननी के ली असता खालील माणे त ता सादर करीत आहे.
अं.नं. िनिवदाकारां चे नाव
पा /अपा
०१
अं टलां टा ई सो युशन, मुं बई
पा
०२
सोनी डीएडीसी मॅ युपॅ चर ग इंिडया ा.िल. मुं बई पा
०३
लािसक टेशनरी कं पनी, मुं बई
पा
तािवत साठा संपत आले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीडीचे पुनिनिमती करणेकामी ा त
झाले या ०३ पधकां चा ई- िनिवदेतील िलफाफा .०२ दरप के (Commercial Bid) आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

तपशील

०१

CATNR Gurupathache Abhang- R
(Audio CD- 2 Disc)
CATNR Saibaba The Great Sant.
(CD- ROM)
CATNR Shri Saibaba Ki Aartiya
(VCD- 2 disc)
CATNR Glimpses DVD, Shri Sai
Mandiratil Aartiya and Mantrouchar
(DVD)
CATNR Shree Sai Charitra Telugu
(MP3)
CATNR Shree Sai Sat Charitra
Hindi Dohavali (3 CD dish)

०२
०३
०४

०५
०६

लािसक
टेशनरी कं पनी,
मुं बई

सोनी डीएडीसी
अटलां टा ई
मॅ युपॅ चर ग इंिडया सो युशन, मुं बई
ा.िल. मुं बई
एकि त ती नग मु ळ दर .

40.5

43.5

36.66

26.5

32.75

22.22

37/-

46.4

34.34

49/-

57.7

47.47

60/-

65.9

58.58

75/-

70.9

70.7
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०७

०८

CATNR, Shri Sai Mandiratil Aartiya
and Mantrouchar
(MP3)
CATNR Shree Sai Charitra Tamil
(MP3 DVD)

25/-

25.2

19.11

32/-

46.15

29.29

अटलां टा ई सो युशन, मुं बई यां चे उपरो तुलना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम
दर ा झाले. िन नतम दरधारक अटलां टा ई सो युशन, मुं बई यां चे ितिनधी उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते.
उपसिमतीने यां चेबरोबर ई-िनिवदेमधून ा झाले या दरां म ये आणखी सुट िमळणेकामी िवचारणा के ली असता,
यां नी खालील माणे अं तीम दर देऊ के ले.
अ.नं.
तपशील
अटलां टा ई सो युशन, मुं बई
ई-िनिवदेमधील
चचअं ती देऊ
ती नग मुळ दर
के लेले अं तीम
.
ती नग दर .
०१ CATNR Gurupathache Abhang- R
36.66
36.66
(Audio CD- 2 Disc)
०२ CATNR Saibaba The Great Saint
22.22
22.22
(CD- ROM)
०३ CATNR Shri Saibaba Ki Aartiya
34/34.34
(VCD- 2 disc)
०४ CATNR Glimpses DVD, Shri Sai
47/Mandiratil Aartiya and Mantrouchar
47.47
(DVD)
०५ CATNR Shree Sai Charitra Telugu
58/58.58
(MP3)
०६ CATNR Shree Sai Sat Charitra Hindi
70.7
Dohavali
70.7
(3 CD dish)
०७ CATNR, Shri Sai Mandiratil Aartiya
19.11
and Mantrouchar
19.11
(MP3)
०८ CATNR Shree Sai Charitra Tamil
29/29.29
(MP3 DVD)
यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी व
िड हीडीचे पु निनिमती करणेकामी अटलां टा ई सो युशन, मुं बई यां चे उपरो त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले अं तीम ती नग दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८
सन २०१७ साठीचे ी साईलीला दैमािसक अं क मराठी व िहं दी-इं जी छपाई करणेकामी ईिनिवदेतील िलफाफा .०२ दरप के (Commercial Bid) उघडणे व िन नतम दर असले या
िनिवदाकारां ना कायादेश पा रत करणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नुसार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत.
कलम नं.१७ (२) 'ठ' म ये खालील कारे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील.
ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार- सार कर या या उ ेशाने सन-१९२३ पासून ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था,िशड चे वतीने ी साईलीला अं क छपाई क न वगणीदारां ना पाठिवले जात आहेत.
ी साईलीला अं कात साईबाबां चे भ तांना आलेले अनुभव, सं थान माफत घे यात आले या नवीन
योजना, सुधारणा, सं थानचे उ सव आदी मािहती कािशत कर यात येते. ी साईलीला अं क छपाईकामी ईिनिवदा सूचनेची वतमानप ात िद.२५.१०.२०१६ ते िद. ०७.११.२०१६ अखेर िस दी देऊन खालील माणे
०३ िनिवदा ा त झाले या आहेत.
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मा. उपसिमती िद. २८.१२.२०१६ रोजीचे सभेत िसलबं द पाक टे व ई िनिवदेतील िलफाफा .०१
तां ि क (Technical Bid) उघडू न िनिवदेतील कागदप ां ची छाननी के ली असता खालील ा त पधक
िनिवदाकारां चा त ता खालील माणे सादर के ला आहे.
अं.नं.
िनिवदाकारां चे नाव
पा व अपा
०१
ी गणेश एं टर ाईजेस,नािशक
पा
०२
ि ं ट लस ा.िल. मुं बई
पा
०३
टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई
पा
सन २०१७ साठीचे ी साईलीला दैमािसक अं क मराठी व िहंदी- इं जी माहे जानेवारी-फे वु ारी छपाई
करणेकामी ा त झाले या ०३ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदेतील िलफाफा .०२ दरप के (Commercial Bid)
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

तपशील

०१

ि ं ट लस
ा.िल. मुं बई

टॅको ि हजन
ा.िल. मुं बई

ी गणेश
एं टर ाईजेस,
नािशक
एकि त ती नग मुळ दर .

Shri Saibaba Bi-monthly
11/Magazine
12.15
14.5
(Marathi- 45000 Nos.)
०२ Shri Saileela Bi-monthly
11.08
Magazine
11.25
14.5
(Hindi-English, 87500 Nos.
०३ Shri Saileela Special Magazine
16
20.31
25/(Marathi, 9000 Nos.
०४ Shri Saileela Special Magazine
16
19.01
25/(Hindi-English, 17500 Nos.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७ साठीचे ी साईलीला दैमािसक अं क मराठी व िहं दीइं जी छपाई करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नाछपाईचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९.
साईधमशाळा िवभागाकरीता पॅडलॉक (कु लू प)े खरे दीकामी ऑनलाईन ा पा िनिवदाधारकां चे
Commercial Bid उघडू न, ा दर व कु लू पे नमु ने िवचारात घेऊन िनणय होणेबाबत.
साई धमशाळा िवभागाने ३,००० नग पॅड लॉकची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने करणेस व याकामी
येणा या अं दाजे र कम .८,१३,०००/- (अ री . आठ लाख तेरा हजार) मा चे खचास मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ४७६ अ वये मा यता घेऊन, सदर िनणयाचे तीसह
ताव खरे दी िवभागाकडे िद.१०.०९.२०१६ रोजी पाठिवलेला होता.
सदरचे खरे दीकामी जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जािहरात िस द क न महारा शासनाचे
संकेत थळावर िद.२८.११.२०१६ ते िद.१४.१२.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली
होती.
तसेच खरे दी िनयमावली माणे कं पनी िकं वा ॅ ड ई-िनिवदेम ये टाकता येत नस यामुळे कु लूपां चे नमुने
मागिव यात आले होते.
याकामी मुदतीअं ती सहा िनिवदाधारकां या ऑनलाईन िनिवदा व कु लूपां चे नमुने ा त झालेले होते.
याचा तपिशल खालील माणे १.
मे. एिशयन से स काप रे शन, नािशक
२.
मे. ए सल े ड ग कं पनी, मुं बई
३.
मे. वीक स लायस, नािशक
४.
मे. अथव टे नो िस टी स, औरं गाबाद
५.
मे. लािसक टेशनस कं पनी, मुं बई
६.
मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस , मुं बई
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सदर या ऑनलाईन ा त तां ि क िनिवदा िद.२७.१२.२०१६ रोजी खरे दी सिमती या सभेपढु े
उघड यात येऊन तां ि क कागदप ां ची छाननी के ली असता अ.नं. १ ते ५ िनिवदाधारकां या िनिवदा पा तर
अं.नं.६ चे िनिवदाधारक मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस , मुं बई यां ची िनिवदा अपा ठरलेली आहे.
वर नमूद पा पाच िनिवदाधारकां या ऑनलाईन ा त ई-िनिवदेतील Commercial Bid आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा
खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील ती नग
मुळ दर .
०१ मे. वीक स लायस, नािशक
१८४/१४४/०२ मे. लािसक टेशनस कं पनी, मुं बई
०३ मे. ए सल े ड ग कं पनी, मुं बई
२५२/०४ मे. एिशयन से स काप रे शन, नािशक
२३०/०५ मे. अथव टे नो िस टी स, औरं गाबाद
१९२/साईधमशाळा िवभागाकरीता पॅडलॉक (कु लू प)े खरे दीकामी मे. लािसक टे शनस कं पनी,
मुं बई यां चे ती नग .१४४/- मा िन नतम दर ा झाले. यां चे ितिनध बरोबर उपसिमतीने दर कमी
करणेबाबत चचा के ली. परं तु यां नी दर कमी करणेबाबत असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा िवभागाकरीता पॅडलॉक (कु लू प)े खरे दी
करणेकामी मे. लािसक टे शनस कं पनी, मुं बई यां चे ती नग .१४४/- 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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०.
िव ु त, मेकॅिनकल व टे िलफोन िवभागाचे वािषक सािह य खरे दीकामी चौ यां दा राबिव यात
आले या ई-िनिवदेतील ऑनलाईन ा Commercial Bid उघडणेबाबत.
िव तु िवभागास आव यक वािषक सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम
.१,९२,३९,२०५/- (अ री . एक कोटी, या णव लाख, एकोणचाळीस हजार, दोनशे पाच) मा चे खचास
मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५.०३.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २२५ नुसार मा यता िमळालेली होती.
तसेच मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां चीही मा यता (िसि हल अॅ ली नं.८६८६)
िद.२६.०९.२०१४ रोजी िमळालेनं तर, िवदयुत िवभागाकडू न सदरचा ताव खरे दी या कायवाहीसाठी
िद.१५.१०.२०१४ रोजी खरे दी िवभागास ा त झालेला होता. यास अनुस न यातील ब-याच सािह याची ईिनिवदा ि ये ारे खरे दी कर याची आलेली आहे.
उव रत सािह य खरे दीकामी जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जािहरात िस द क न महारा
शासनाचे संकेत थळावर िद.२८.११.२०१६ ते िद.१४.१२.२०१६ या कालावधीत चौ यांदा ई-िनिवदा ि या
राबिव यात आलेली होती. याकामी मुदतीअं ती तीन िनिवदाधारकां या ऑनलाईन िनिवदा ा त झाले या हो या.
याचा तपिशल खालील माणे १.
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
२.
मे. ए सल े ड ग कं पनी, मुं बई
३.
मे. इंटरनॅशनल इले ीक स, अहमदनगर
सदर या ऑनलाईन ा त तां ि क िनिवदा िद.२७.१२.२०१६ रोजी खरे दी सिमती या सभेपढु े
उघड यात येऊन तां ि क कागदप ां ची छाननी के ली असता तीनही िनिवदाधारकां या िनिवदा पा ठरले या
आहेत.
वर नमुद पा तीनही िनिवदाधारकां या ा त ई-िनिवदेतील ऑनलाईन Commercial Bid आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा
खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला व तो प रिश अ हणून अवलोकनाथ सादर करणेत आला.
यावर सिव तर चचा होऊन, िव ु त, मेकॅिनकल व टे िलफोन या िवभागांचे वािषक सािह य
खरे दीकामी प रिश अ हणू न सादर करणेत आले या तु लना क त याचे अवलोकन करणेत येऊन,
यामधील िन नतम दर ि वकारणेत येऊन सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच या
सािह यां साठी समान िन नतम दर ा झालेले आहेत, असे सािह य खरे दीकामी सम माणात िवभागू न
पु रवठा आदेश दे यात यावा व जे सािह य खरे दी करणेकामी ०३ पे ा कमी िनिवदाधारकां नी दर
िदलेले आहेत, अशा सािह यां साठी फेर िनिवदा मागिव यात या यात, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२१

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी कॅ टीन इमारतीम ये ॲ यु िमिनअम
पाट शनम ये के बी स व इतर अनु षं गीक कामां साठी ा ई-िनिवदां चा िलफाफा .०१ (Technical
Bid) उघडणेबाबत.
ी 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 सिमतीचे सभेतील िनणय : िन. .६५८ िद.१९/०९/२०१६
तावना : ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयाचे बेडचे सं ये त वाढ करणेकामी कॅ टीन
इमारतीचे तळमज यावर णालयाचे शासिकय कायालये थलांतरीत करणेकामी अॅ युिमिनअम पाट शनम ये
के बी स 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 घेणेस मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेत मा यता देणते आलेली आहे.
सदर मा यतेनु सार ई-िनिवदा सूचना िस द क न िद.२५/१०/२०१६ ते िद.०२/११/२०१६ या
कालावधीत िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. सदरचे िविहत ा त झाले या ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१
(Technical bid) िद.०८/११/२०१६ रोजी शासिकय अिधकारी व मु यलेखािधकारी यां चे उपि थत उघडणेत
आला असून , ा त कागदप ां चा छननी अहवाल सादर के ला यावर मु यलेखािधकारी यां नी Only two
bidder are qualified असे िनदिशत के ले आहे. करीता याकामी फ त दोनच ठे केदार पा होत असलेने,
याकामी ा त झाले या ई-िनिवदा र क न दुस-यां दा (2nd Call) ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर िस क न ई-िनिवदा मागिवणेत आ या आहेत.
Sr. No. Activity
Date & Time
1)
Tender publishing date:
20/12/2016
2)
Tender document download start date:
20/12/2016 from 11:00 Hrs.
3)
Tender document download end date:
28/12/2016 up to 17:00 Hrs.
4)
Bid submission start date:
20/12/2016 from 12:00 Hrs.
5)
Bid submission closing date:
28/12/2016 up to 17:00 Hrs.
6)
Technical bid hard copy submission date:
30/12/2016 up to 17:00 Hrs.
7)
Bid opening date (Technical):
04/01/2017 at 11:00 Hrs. (If
possible)
8)
Bid opening date (Commercial):
10/01/2017 at 11:00 Hrs. (If
possible)
उपरो त माणे दुस-यां दा (2nd Call) ई-िनिवदा सूचना िस द के यानं तर िवहीत मुदतीत खालील
ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के ले या अस याचे िदसुन येते .

अ. . िनिवदासादरक या ठे केदाराचे नाव
आवक . व िदनां क
०१
अॅ युिमना क से ट् स, नािशक
१८९१० िद.२६/१२/२०१६
०२
संजय जी. गायकवाड, राहाता
१९०२८ िद.२७/१२/२०१६
०३
िनखील गुजराथी, कोपरगाव
१९०३२ िद.२७/१२/२०१६
०४
महाजन दस , नािशक
१९०३३ िद.२७/१२/२०१६
०५
अिनलकु मार क शन, नािशक
१९२३५ िद.३०/१२/२०१६
०६
आर. ही. कु -हाडे, कुं देवाडी, िस नर, नािशक १९२४६ िद.३०/१२/२०१६
ताव: तरी वरील माणे ा त ई-िनिवदां चा िलफाफा .०१ (Technical Bid) उघडणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी कॅ टीन
इमारतीम ये ॲ यु िमिनअम पाट शनम ये के बी स व इतर अनु षं गीक कामां साठी ा ई-िनिवदां चा
िलफाफा
.०१ (Technical Bid) आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत आला. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने
छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील
उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
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२२.

अ. .

०१.
०२.
०३.
०४.
०५.

दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हं ग लॉक बसवू न र ता (पाथवे ) करणेकामी ा ईिनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical Bid) उघडणेबाबत.
ी 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. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय: िवषयां क त कामासाठी मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क १५
माच, २०१४ रोजीचे सभेत िनणय . १८६ खालील माणे झालेला आहे.
“ ... यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हंग लॉक बसवून
र ता (पाथवे) तयार करणेसाठी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .१२,२९,९००/मा खचास मा यता दे यात आली.
तसेच, याकामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यताघे यात यावी, असे ठरले.”
मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश.: C.A. No. 5070 of 2015 In P.I.L.
NO. 18 of 2015 dated 31/07/2015 अ वये परवानगी देणते आलेली आहे.
तावना: सदरह कामासाठी खालील तपिशला माणे ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
तपिशल
ई-िनिवदा
िनिवदा
ा त ई- पा ई
कालावधी
अपलोड सादर िनिवदां ची िनिवदा
करणेची मु दत
सं या
सं या
थम
ई-िनिवदा
मागणी १७/११/२०१५ ते
३०/११/२०१५
०२
००
(िद.१७/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी नुसार)
३०/११/२०१५
ि दतीय
ई-िनिवदा
मागणी २३/०२/२०१६ ते
०५/०३/२०१६
००
००
(िद.२२/०१/२०१६ रोजीचे िटपणी नुसार)
०५/०३/२०१६
तृतीय िनिवदा मागणी (िद.११/०३/२०१६ ०६/०४/२०१६ ते
१३/०४/२०१६
०३
००
रोजीचे िटपणी नुसार)
१३/०४/२०१६
चौ यांदा ई-िनिवदा मागणी
२२/०७/२०१६ ते
२९/०७/२०१६
०३
००
(िद.२७/०६/२०१६ रोजीचे िटपणीनुसार)
२९/०७/२०१६
पाच यांदा ई-िनिवदा मागणी
२५/१०/२०१६ ते
०२/११/२०१६
०३
०२
(िद.२९/०९/२०१६ रोजीचे िटपणीनु सार)
०२/११/२०१६
वरील माणे िवषयां क त कामासाठी पाच यांदा ई-िनिवदा मागणीचे वेळी फ त दोनच ठे केदार पा होत
अस याने ा त झाले या ई-िनिवदा र क न सहा यांदा (6th Call) ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर िस क न खालील तपिशलानु सार ई-िनिवदा मागिवणेत आ या आहेत.
Sr.
Activity
Date & Time
No.
1)
Tender publishing date:
20/12/2016
2)
Tender document download start date:
20/12/2016 from 11:00 Hrs.
3)
Tender document download end date:
28/12/2016 up to 17:00 Hrs.
4)
Bid submission start date:
20/12/2016 from 12:00 Hrs.
5)
Bid submission closing date:
28/12/2016 up to 17:00 Hrs.
6)
Technical bid hard copy submission date: 30/12/2016 up to 17:00 Hrs.
7)
Bid opening date (Technical):
04/01/2017 at 11:00 Hrs. (If possible)
8)
Bid opening date (Commercial):
10/01/2017 at 11:00 Hrs. (If possible)
उपरो त माणे सहा यांदा (6th Call) ई-िनिवदा सूचना िस द के यानं तर िवहीत मुदतीत खालील
ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के ले या अस याचे िदसुन येते .
अ. . िनिवदासादरक या ठे केदाराचे नाव
आवक व िदनां क .
०१
अॅ युिमना क से ट् स, नािशक
१८९११ िद२०१६/१२/२६.
०२
आर. ही. कु -हाडे, कुं देवाडी, िस नर, नािशक १९२३४ िद२०१६/१२/३०.
०३
अिनलकु मार क शन, नािशक
१९२४७ िद२०१६/१२/३०.
ताव: तरी वरील माणे ा त ई-िनिवदां चा िलफाफा .०१ (Technical Bid) उघडणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
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यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हं ग लॉक
बसवू न र ता (पाथवे ) करणेकामी ा ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical Bid) आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आला. या उघडणेत आले या
तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या
दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३
साईआश्रम भ िनवास येथे साईभ ां करीता बस वेट ग शेडचे बां धकाम करणेकामी ा ई-िनिवदां चा
तां ि क (Technical Bid) िलफाफा उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम -२१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “ मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम ताची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .१२ खालील माणे
संमत कर यात आले या आहे.
“…यावर सिव तर चचा होऊन, तावास व याकामी येणा-या खचास मा यता देणते आली.”
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .८८७ (१)
खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन,साई आ म भ तिनवास येथे साईभ तांकरीता बस वेट ग शेडचे
बां धकाम करणेकामी अथव ेड ग कं पनी, औरं गाबाद यां चे िनिवदा दरापे ा १५.२६६८% कमी (
.७,५१,०००/-) मा हे अं ितम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य करणेत आली.”
३)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .६४६ खालील माणे
संमत करणेत आलेला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ तिनवास व साई धमशाळा येथे िनवास करणा-या
साईभ तां या सोयीसाठी बस वेट ग शेडचे बां धकाम करणेकामी अथव ेड ग कं पनी, औरं गाबाद हे सदरह काम
कर यास असमथ अस याने यांची सं थानकडे जमा असलेली सुर ा ठे व ज त कर यात येऊन यांना सं थानचे
काळया यादीत टाकणेत यावे व या कामासाठी फे र िनिवदा मागिव यात या यात असे ठरले.”
तावनाः- साई आ म भ तिनवास येथे साईभ तांकरीता बस वेट ग शेडचे बां धकाम करणेकामी मा.
ि सद य सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द क न
िद.०७/०१/२०१६ पयत ई – िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. सदर िनिवदां चा तां ि क मािहतीचा िलफाफा
.०१ उघडणेसाठी िद.१६/०४/२०१६ रोजी तारीख दे यात आली. यावेळेस शासक य अिधकारी,
मु यलेखािधकारी उप थीत होते. यावेळी सदर कामी ०३ ई- िनिवदा ा त झा या हो या. उपरो त ा त
िनिवदां चे कागदप ां ची छाननी के ली असता ी. बी.पी. िशं द,े पढेगांव हे एकमेव ठे केदार पा होत आहे.
एकच िनिवदा पा झालेली अस याने िद.२०/०४/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये याकामी फे र ईिनिवदा (2nd Call) मागिव यात आ या. यासाठी िद.१६/०६/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर जाहीरात िस द कर यात आली होती. सदरह कामी िनिवदा िलफाफा .०१ ( Technical
Bid) िद.०५/०७/२०१६ रोजी मा. शासक य अिधकारी यां चेसमोर उघड यात आ या असून यावेळी ०३
ठे केदारां नी ई– िनिवदा अपलोड के ली होती. ई– िनिवदेची तां ीक छाननी कर यात आली असून याचा अहवाल
मा. कायकारी अिधकारी यां चे अवलोकनाथ सादर कर यात आलेला होता. सदर अहवालानुसार फ त ०२
ठे केदार पा झाले आहेत.
तथापी, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५०९ (१२) अ वये, “
यापुढे कोण याही खरे दीसाठी कमीत कमी ०३ कोटेशन / िनिवदा / ई – िनिवदा असतील तरच या उघड यात
या यात, ितस-यां दाची िनिवदा िकया असले तरीही.” असा िनणय सं मत झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार याकामी इकडील िद.३०/०९/२०१६ रोजीचे मं जरू
िटपणी ितस-यां ना (3rd Call) फे र ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर िस द क न
िद.१५/१२/२०१६ पयत ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. यावेळी ०२ ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड
के याचे िनदशनास आले यावेळी तातडीने मं जरू ी घेऊन याकामी मुदतवाढ दे यात आली होती. तदनंतर िदले या
िवहीत मुदतीत खालील ०३ ठे केदार यां नी ई-िनिवदा अपलोड के याचे िदसून येते .
१)
ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता
२)
ी. िस दे वर मुरकु टे , िशड
३)
ी. रिवं साहेबराव िशं दे, को हार बु.
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तावः- तरी वरील माणे ा त ई-िनिवदां चा िलफाफा .०१ उघडू न यावर पुढील कायवाही
करणेकामी सदर या ई– िनिवदा (तां ीक िनिवदा) उघडणेस मा यते तव सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथे साईभ ां करीता बस वेट ग शेडचे
बां धकाम करणेकामी या िडझाईननु सार येणारा अं दाजप क य खच खु पच जा त आहे. सदरह खच
कमी करणेसाठी बस वेट ग शेड या िडझाईनम ये बदल करावा लागेल, असे उपसिमतीचे मत झाले .
यामु ळे सदरह ताव तु त थिगत ठे वणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४
साईधमशाळा येथे साईभ ां करीता बस वेट ग शेडचे बां धकाम करणेकामी ा ई-िनिवदां चा तां ि क
(Technical Bid) िलफाफा उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम -२१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “ मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम ताची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४/०२/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .८७ खालील माणे
संमत कर यात आले या आहे.
“…यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा येथे िनवास करणारे साईभ तांचे सोयीसाठी बस वेट ग
शेडचे बां धकाम करणेकामी सदर शेडचे िडझाईन साई आ म क पाचे आर.सी.सी. क स टंट ी. आर.आर.
कु लकण , पु णे यां चेकडू न क न घेणते यावे. तसेच, याकामी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व येणा-या अं दाजे
९.८६ ल मा चे खचास मा यता देणते आली.”
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .८८७ (२)
खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन,साई धमशाळा येथे िनवास करणारे साईभ तांचे सोयीसाठी बस वेट ग
शेडचे बां धकाम करणेकामी अथव ेड ग कं पनी, औरं गाबाद यां चे िनिवदा दरापे ा १३.७४७६% कमी (
.७,५१,०००/-) मा हे अं ितम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य करणेत आली.”
३)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .६४६ खालील माणे
संमत करणेत आलेला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन, साई धमशाळा येथे िनवास करणा-या साईभ तां या सोयीसाठी बस
वेट ग शेडचे बां धकाम करणेकामी अथव ेड ग कं पनी, औरं गाबाद हे सदरह काम कर यास असमथ अस याने
यांची सं थानकडे जमा असलेली सुर ा ठे व ज त कर यात येऊन यांना सं थानचे काळया यादीत टाकणेत यावे
व या कामासाठी फे र िनिवदा मागिव यात या यात असे ठरले.”
तावनाः- साई धमशाळा येथे साईभ तांकरीता बस वेट ग शेडचे बां धकाम करणेकामी मा. ि सद य
सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार वतमानप ात व सं था नचे सं केत थळावर जािहरात िस द क न
िद.०७/०१/२०१६ पयत ई – िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. सदर िनिवदां चा तां ि क मािहतीचा िलफाफा
.०१ उघडणेसाठी िद.१६/०४/२०१६ रोजी तारीख दे यात आली. यावेळेस शासक य अिधकारी,
मु यलेखािधकारी उप थीत होते. यावेळी सदर कामी एकच ई- िनिवदा ा त झालेली अस याने
िद.२०/०४/२०१६ रोजीचे मं जरू िटपणी अ वये याकामी फे र ई – िनिवदा (2nd Call) मागिव यात आल्या.
यासाठी िद.१६/०६/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जाहीरात िस द कर यात आली
होती. सदरह कामी िनिवदा िलफाफा .०१ ( Technical Bid) िद.०५/०७/२०१६ रोजी मा. शासक य
अिधकारी यां चेसमोर उघड यात आ या असून यावेळी ०३ ठे केदारां नी ई – िनिवदा अपलोड के ली होती. ई –
िनिवदेची तां ीक छाननी कर यात आली असून याचा अहवाल मा. कायकारी अिधकारी यां चे अवलोकनाथ
सादर कर यात आलेला होता. सदर अहवालानुसार फ त ०२ ठे केदार पा झाले आहेत.
तथापी, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५०९ (१२) अ वये, “
यापुढे कोण याही खरे दीसाठी कमीत कमी ०३ कोटेशन / िनिवदा / ई – िनिवदा असतील तरच या उघड यात
या यात, ितस-यां दाची िनिवदा िकया असले तरीही.” असा िनणय सं मत झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार याकामी इकडील िद.३०/०९/२०१६ रोजीचे मं जरू
िटपणी ितस-यां ना (3rd Call) फे र ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर िस द क न
िद.१५/१२/२०१६ पयत ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. यावेळी ०२ ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड
के याचे िनदशनास आले यावेळी तातडीने मं जरू ी घेऊन याकामी मुदतवाढ दे यात आली होती. तदनंतर िदले या
िवहीत मुदतीत खालील ०३ ठे केदार यां नी ई-िनिवदा अपलोड के याचे िदसून येते .
१)
ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता
२)
ी. िस दे वर मुरकु टे , िशड
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३)

ी. रिवं साहेबराव िशं दे, को हार बु.
तावः- तरी वरील माणे ा त ई-िनिवदां चा िलफाफा .०१ उघडू न यावर पुढील कायवाही
करणेकामी सदर या ई – िनिवदा (तां ीक िनिवदा) उघडणेस मा यते तव सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा येथे साईभ ां करीता बस वेट ग शेडचे बां धकाम
करणेकामी िडझाईननु सार येणारा अं दाजप क य खच खु पच जा त आहे. सदरह खच कमी करणेसाठी
बस वेट ग शेड या िडझाईनम ये बदल करावा लागेल, असे उपसिमतीचे मत झाले . यामु ळे सदरह
ताव तु त थिगत ठे वणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२५
सं थानचे मौज िनमगां व को-हाळे गट नं.१९५ पै .मधील हेलीपॅड येथील वेट ग लाऊं ज दु ती करणे व
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे कामासाठी ा झाले या ई-िनिवदां चा तां ीक िलफाफा उघडू न
यावर िनणय घेणे.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:२१ (१) िव त यव थे या िनधी आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन राहन,
सिमतीकडू न पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल.
(क) अ वये "मं िदराची व िव त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे
योजनासाठी िव त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतूद आहे . "
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:१)
मा. ीसद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .३०० खालील माणे आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड भोवती
पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीची काम करणेसाठी येणा-या अं दाजे .१५,३८,८७०/मा चे खचास, सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खंडपीठाची
परवानगी घे यात यावी, असे ठरले.
तसेच मा. खं डपीठा या आदेशास अधीन राहन उपरो त तावास मा यता दे यात आली.”
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१६
खालील माणे आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट नं.१९५ पै.मधील
हेलीपॅडजवळील वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं जमधील दु तीची कामे
करणेसाठी िविवध प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते
आली.”
तावना:- िशड येथे ी साईचें दशनासाठी येणा या अितमह वा या य साठी सं थानचे मौजे
िनमगां व- को हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधे हेलीपॅड तयार करणेत आला आहे. त कालीन कायकारी
अिधकारी यां नी सदरह हेलीपॅडचे वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस सूचना िद या हो या .
यानुसार सं थानचे हेलीपॅड भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे व वेट ग लाऊं ज मधील खालील कामे
करणेसाठी ताव तयार करणेत आला होता.
०१. वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे
०२. वेट ग लाऊं ज करीता अॅ यु. लायड ग िखड या बसवणे
०३. अं तगत िभं त ना ल टर पट करणे
०४. दरवा यां ना आितल व बाहेरील बाजुने लॅमीनेट लावणे
०५. िज सम बोड फॉ स िसल ग करणे.
०६. लोर ग वर PVC मॅटीन टाकणे
०७. िखड यां ना ि हनीिशएन लाईडस्
ं लावणे
०८. ि िसटर सोफे खरे दी करणे
०९. अॅ टी चबर बनिवणे कामी एि झ युटीव टेबल व खुच खरे दी करणे .
मा. ीसद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िवधी िवभागामाफत मा. उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन नं. ५०७३/२०१५ िद.०५/०५/२०१५ अ वये
अज सादर कर यात आला होता. तथापी शासनाने िद.२८/०७/२०१६ रोजीचे आदेशाने सं थानचा कारभार
पहाणेसाठी न याने मा. यव थापन सिमतीची सद याची िनयु ती के लेली आहे. यामुळे , मा. उ च यायालयाने
िद.१३/०३/२०१२ रोजी या आदेशाने गिठत के ले या मा. ीसद य सिमतीचा कायकाल संपु टात आलेला
अस याने न याने गठीत झाले या मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या
वेळेचा, िवषय नं. ०२ िनणय . ५५६ अ वये मा. उ च यायालयाची मा यता घेणक
े ामी दाखल के लेले ३३
िसि हल अज मागे (Withdraw) घेणेबाबत िनणय समं त झाला. सदरह िनणयानु सार िवधी िवभाग यां नी यांचे
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जा. . एसएसएस/वशी-िवधी/२१५८/२०१६, िद.०८/०९/२०१६ रोजीचे प ाने सदरह िस हील अॅ लीके शन मा.
उ च यायालयातून मागे घे यात (Withdraw) आले अस याचे कळिवले आहे.
मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊं ज भोवती पे ह ग लॉक
बसिवणे व वेट ग लाऊं ज दु ती करणेसाठी िज हा दरसुची २०१५-२०१६ चे अं दाजप कानुसार
.११,२८,१८१/- मा खच अपे ीत आहे. तसेच वेट ग लाऊं ज करीता वरील माणे फिनचर खरे दी करणेसाठी
अं दाजे .२,२९,७५२/- मा खच अपे ीत आहे.
याकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार िविहत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता देणते आली आहे. यानुसार इकडील
िवभागाचे िद.२९/१०/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये ई-िनिवदा सुचना िस द करणेस मा यता िमळाली. यानु सार
ई-िनिवदा सुचना वतमानप ात व सं था नचे संकेत थळावर िस द करणेत आली. िद. ०५/१२/२०१६ पयत या
ई-िनिवदा अपलोड करणे या मुदतीत फ त एकच िनिवदा जमा झा याने सदरह कामी ई-िनिवदा जमा करणेस
िद.१५/१२/२०१६अखेर मुदतवाढ देणते आली. तसेच टे नीकल िबड मधील कागदप सं थानकडे जमा करणेचे
मुदतीत एकु ण सहा ठे केदारां नी ई-िनिवदा जमा के या आहेत. तसेच खालील पाच ठे केदारां चे तां ीक मािहतीचे
िलफाफे ा त झालेले आहेत.
अ.न. ठे केदाराचे नाव
आवक नं बर िदनां क
१
हेमं त जी. मुथा, राहरी
१७३७९
०७/१२/२०१६
२
अिनल कु मार क स शन, नािशक
१८२४८
१७/१२/२०१६
३
आर. ि ह. कु -हाडे, नािशक
१८२४७
१७/१२/२०१६
४
रिवं साहेबराव िशं दे, को हार बु.
१८२४६
१७/१२/२०१६
५
वामने िवजय मि छं , माळे वाडी
१८२१५
१६/१२/२०१६
तरी सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १९५ पै. मधील हेलीपॅड जवळील वेट ग लाऊं ज
भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेस व वेट ग लाऊं ज मधील दु तीची कामे करणेसाठी वरील माणे ा त झाले या
ई- िनिवदां चा तां ीक िलफाफा मा. थानीक उपसिमती सभेपढु े उघडू न यावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौज िनमगां व को-हाळे गट नं.१९५ पै.मधील हेलीपॅड
येथील वेट ग लाऊं ज दु ती करणे व भोवती पे ह ग लॉक बसिवणे कामासाठी ा झाले या ईिनिवदां चा तां ीक िलफाफा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम
उघडणेत आला. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन,
यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर
ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२६
िशड येथील स ह नं.१७१/१२ मधील बस थानक येथे ित ा हॉल म ये वाशां करीता आसन
यव था करणेकामी टे नलेस ि टल बॅचस खरे दी करणेकामी ा झाले या ई-िनिवदा (Commerical
Bid) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे
कलम – १७ मधील पोटकलम (१) म ये भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न दे याची तरतू द
आहे.
महारा शासन मा यताः- महारा शासन िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासंिव. २००६/
६०७/ (८७) का.सोळा, मं ालय, मुं बई - ४०० ०३२ िद.१३/०१/२००९ अ वये सं थानतफ बस थानक
बां धकामाकरीता .७,६५,५०,८९८/- मा चे खचास शासन मा यता देणते आली आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणयः- िद.०२/०२/२०१६ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमतीचे सभेत
िनणय .२९ अ वये िशड येथील स ह नं. १७१/१२ मधील बस थानका या ित ा हॉलम ये वाशां करीता
टेनलेस ि टल या आकषक बचेसची आसन यव था करणेत यावी, यासाठी िविहत प दतीने ई िनिवदा
मागिवणेत यावे असे ठरले.
तावः- मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार िशड येथील स ह नं. १७१/१२ मधील
बस थानका या ित ा हॉलम ये वाशां करीता टेनलेस ि टल या आकषक बचेसची आसन यव था
करणेकामी (चतुथ मागणी) इकडील िद. १७/१०/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता घेणते येवनू
िद.२४/११/२०१६ पयत ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. याकामी एकू ण खालील ०९ पुरवठा धारकां नी
िनिवदा अपलोड के या हो या. व एका िनिवदाधारकाने फ त हाडकॉपी सादर के लेली आहे. याचा तपिशल
खालील माणे–
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
०१
एस क फोट िसट ग िस टीम, पुणे
०२
मे. खं डेलवाल अॅ ड खं डेलवाल, जबलपूर
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अ.न.
०१
अ.न.
०२

०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

०३
पुजा आिकटे चरल िस टीम ा. िल., मुं बई
०४
अ रहंत इंिजिनअर ग वक , औरं गाबाद
०५
कॉन-एअर इ वीपमट ा.िल., पुणे
०६
र दी ए टर ायजेस, नािशक
०७
िवपासा टे नो िस टी स ा. िल. औरं गाबाद
०८
आकाश फिनटेक ा. िल. नागपूर
०९
णव इंिजिनअस, चाकण
१०
रिवं रबर ोड ट अॅ ड फॅ ीके शन, ीरामपूर
उपरो त ा त ई-िनिवदां चा तां ि क माहीतीचा िलफाफा .१ िद.२८/११/२०१६ रोजी मा. शासक य
अिधकारी यां चे सम उघड यात आलेला आहेत. उघड यात आले या ई - िनिवदां चे टे नीकल बीड मधील
ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली आहे तसेच मुखय् लेखािधकारी यां नी सदरह टे नीकल
बीडचे पा ता िनकषाचे तु लना मक त यावर खालील माणे अिभ ाय न दिवला आहे.
“ M/s. Khandelwal, Jabalpur यां नी NSIC चे Certificate जोड याने ते पा ठरतात. यामुळे
एकू ण तीन ठे केदार पा ठरतील. मा M/s. Khandelwal, Jabalpur हे पररा यातील ठे केदार अस याने यांचा
L- 1आला तरी रा यातील L- 2 ठे केदार L – 1 दराने काम कर यास तयार अस यास याला ५०% काम दयावे
लागेल. कामाचे व प व र कम िवचारात घेता व पधा हो यासाठी फे रिनिवदा मागिव यास हरकत नाही.”
िनिवदाधारकाचे नाव
शेरा
एस क फोट िसट ग िस टीम, पुणे
ठे केदार यां नी रा ीयीकृ त बॅकें चा डी.डी. सादर न करता HDFC या
बॅकें चा डी.डी. सादर के ला आहे, यामुळे अपा आहे .
िनिवदाधारकाचे नाव
शेरा
मे.खं डेलवाल अॅ ड खं डेलवाल, मा. मु य लेखािधकारी यां चे अिभ ायानुसार पा . मा हे पररा यातील
जबलपूर
ठे केदार अस याने यांचा L- 1 आला तरी रा यातील L – 2 ठे केदार L1 दराने काम कर यास तयार अस यास याला ५०% काम ावे लागेल
असे मा. मु य लेखािधकारी यां नी नमू द के ले आहे. याबाबत इकडील
िवभागाचे मत असे आहे क , यापुव बां धकाम िवभागामाफत इतर
कामां साठी कर यात आले या िनिवदा येम ये या ठे केदारां नी अशा
कारे EMD र कम न भरता इतर शासक य िवभाग अथवा सहयां चे
माणप सादर के ले होते अशा ठे केदारां या िनिवदा ाहय धरणेत
आले या नाहीत. सदर चलीत काय प दतीनुसार मे . खं डेलवाल अॅ ड
खं डेलवाल,जबलपूर यां ना अपा ठरिवणे उिचत होईल.
पुजा आिकटे चरल िस टीम ा. िल., ठे केदार यां नी टेकनीकल बीड अपलोड के लेली नाही. यामु ळे ते अपा
मुं बई
आहे.
अ रहंत इंिजिनअर ग वक, औरं गाबाद पा
कॉन-एअर इ वीपमट ा.िल., पुणे
ठे केदार यां नी रा ीयीकृ त बॅकें चा डी.डी. सादर न करता ICICI या बॅ ंके चा
डी डी सादर के ला आहे, यामुळे अपा आहे .
र दी ए टर ायजेस, नािशक
ठे केदार यां नी पा ता िनेकषानुसार ५.५० ल र कमेचे दोन कामे पूण
के लेली नाही. फ त एकच काम पूण के लेले अस याने, अपा आहे.
िवपासा टे नो िस टी स ा. िल. पा
औरं गाबाद
आकाश फिनटेक ा. िल. नागपूर
ठे केदार यां नी रा ीयीकृ त बॅकें चा डी.डी. तसेच पा ता िनकषातील अ.नं.४
व ५ चे माणप सादर के लेले नस यामुळे ते अपा आहे .
णव इंिजिनअस, चाकण
ठे केदार यां नी बयाना र कमेचा डी.डी. तसेच पा ता िनकषातील अ.नं.४
माणप सादर न के लेमळु े अपा आहे .
रिवं रबर ोड ट अॅ ड फॅ ीके शन, ठे केदार यां नी हाडकॉपी सादर न के यामुळे अपा आहे .
ीरामपूर
उपरो त तपिशलानु सार अ.नं. ४ व ७ हे ठे केदार पा आहेत. अ.नं. १ व ५ चे ठे केदार यां नी िनिवदा
िकं मत व बयाना र कम यासाठी िदलेले खाजगी बॅकें चे डी डी ि वकार यास ते पा ठरतील. तसेच अ.नं. २ चे
ठे केदार यां चे पा तेबाबत पुढील आदेश होणेस िवनं ती. तसेच यानुसार पा ठे केदारां चे Commercial Bid
उघडू न यावर िनणय होणेस िवनं ती.
सदरह िवषयावर चचा सु असताना उपसिमती सभेस अशी मािहती िमळाली क , काही बँका
यां या नावासह िशड बस थानकामधील ित ा हॉलम ये आसन यव थेसाठी बँचेस देणगी
व पात देणार आहे त.
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यावर सिव तर चचा होऊन, बँकाकडू न देणगी व पात िमळत असलेले बँचेसही इतर
वापरणेसाठी ि वकारणेत यावेत. तसेच िशड बस थानक चालू झालेले असू न वाशां करीता ते थील
ित ा हॉलम ये तातडीने आसन यव था करणे आव यक आहे. याकरीता तावाम ये खाजगी
बॅकें चे डी.डी. िद यामु ळे अपा करणेत आलेले ठे केदारां चे खाजगी बँकां चे डी.डी. ि वकारणेत येऊन,
यां ना पा करणेत यावे व मा. यव थापन सिमतीची मा यते ने सदरह ई-िनिवदा उघडणेसाठी उपसिमती
सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२७
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ करीता करावया या िवकास कामाचे सादरीकरण
Walk Through तयार करणेकामी ा झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम २१(१) मधील पोटकलम (ग)
नुसार “भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाडणेसाठी सोयी व सुिवधा पूरिवणे .” अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- िनणय .८२७ िद.३०/११/२०१६
तावना:- ी े िशड , ता.राहाता, िज हा अहमदनगर येथील थोर संत ी साईबाबा यां या
महासमाधीस सन २०१८ म ये १०० वष पूण होणार आहेत . यािनिम त ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा
समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात
येणार आहे. समाधी शतक महो सवी वषािनिम त िशड म ये येणा-या साईभ तांना सोयी-सुिवधा उपल ध क न
दे यासाठी मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली कृ ती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली असून या
सिमतीला सादर करावयाचा ा प कृ ती आराखडा अं ितम कर यासाठी मा.मु य सिचव यां या अ य तेखाली
उपसिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर उपसिमतीची ि तीय बैठक िद.०६/१०/२०१६ रोजी मा.मु य
सिचव, सिमती क , मं ालय, मुं बई येथे पार पडली.
सदरह सभेत खालील िनणय .५ संमत झाला आहे .
“ क शासनास सादर करावयाचा िदघ मुदतीचा ताव ी साईबाबा सं थान, रा य शासन व क
सरकार असा वेगवेगळा न करता एकि त व पात कर यात यावा. कृ ती आराखडा तसेच शता दी महो सवाची
मािहती सहज तथा सुलभतेने समजावी याकरीता क ा य व पात दहा िमिनटां ची बहभाषीय चलिच (िफ म)
तयार कर यात यावी.” असे ठरले.
याकामी क सरकारकडे ताव सादर करतां ना िशड व ी साईबाबा सं थानब ल तसेच शता दी
महो सव कालावधीत करावया या िविवध िवकास कामे व िनयोजनाब ल मािहती हावी यासाठी १० ते १२
िमिनटां ची बहभाषीय चलिच (िफ म) िकं वा Walk Through बनिवणेसाठी येणा-या अं दाजे र कम .२ ल
मा चे खचास मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे ताव सादर करणेत
आला होता. सदरह सभेतील िनणय .८२७ अ वये याकामी येणा-या खचास व िवहीत प दतीने कोटे श स
मागिवणेस मा यता दे यात आली आहे. सं थानचे जावक मां क ५२१६ िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे कोटेशन
मागणी प ाने अशा कारचे काम करणा-या तीन कं प यांकडू न कोटे शन मागिव यात आले होते. यानुसार ा त
झालेले कोटे शनचा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.No.

Name of Bidder

Inward No. &
Date
Received by
email
dtd.14/01/2017

ND’s Art World Pvt. Ltd.,
201-A, Ventura Central Avenue,
Opp. D’ Mart, Hiranandani Business Park, Powai,
Mumbai- 400076
Mr. Uday B. Kapre
02.
Received by
Managing Director, Mathur & Kapre Associates
email
Pvt. Ltd., A-14/9,
dtd.17/01/2017
Vasant Vihar, New Delhi – 110067
IPLUS Media Solutions
03.
Inward No.20371
302, Shanti Kunj, S.No.41, Behind Jain Sthanak, dtd.16/01/2017
Vadgaon Sheri, Pune - 411014
तािवत Walk Through बनिवणेकामी ा त झालेले अ.नं.०३ चे कोटेशन आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
01.
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Sr.No.

Name of Bidder

Quoted amount in
Rs.
IPLUS Media Solutions
01.
Rs 6,00,000/- + Taxes
302, Shanti Kunj, S.No.41, Behind Jain Sthanak,
Extra
Vadgaon Sheri, Pune - 411014
(Extra- Rs 2500/- per
second for animation
film)
ND’s Art World Pvt. Ltd.,
Rs 2,87,000/02.
(including all taxes)
201-A, Ventura Central Avenue,
Opp. D’ Mart, Hiranandani Business Park, Powai,
Mumbai- 400076
Mr. Uday B. Kapre
03.
Rs 4,50,000/Managing Director, Mathur & Kapre Associates (Extra- Rs 3500/- per
Pvt. Ltd., A-14/9,
second for animation
Vasant Vihar, New Delhi – 110067
film)
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ करीता
करावया या िवकास कामाचे Walk Through सादरीकरण तयार करणेकामी ND’s Art World
Pvt. Ltd., Mumbai यां चे सव करां सहीत .२,८७,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२८
सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२५ (पैक ) मधील साईनगर मैदानाचे उ र बाजु ने चेनिलं क जाळीचे
फेि सं ग करणेकामी ा झालेले कोटे शन उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतु द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ेची देखभाल,
यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच
कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०५ मे, २०१५
रोजीचे सभेत िनणय . १४४ (१) (३२) पुढील माणे संमत करणेत आलेला आहे . “..उपरो त तावावर
सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड येिथल स.नं.१२५ (पैक ) मिधल साईनगर मैदानाचे उ तर बाजू ने
चेनिलं क फे ि संग करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,५९,५५४/- मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
तावना:- उपरो त मा यतेनसु ार सदरह कामासाठी खालील तपिशला माणे िनिवदा/काटे शन
मागिव यात आले होते.
अ. . मागणी . व मुदत
ा त िनिवदां ची सं या
१
थम िनिवदा मागणी – िद.२०/०७/२०१५ अखेर
००
२
ि तीय िनिवदा मागणी – िद.०४/१२/२०१५ अखेर
००
३
थम कोटेशन मागणी – िद.१२/०३/२०१६ अखेर
००
४
ि तीय कोटेशन मागणी – िद.२७/०६/२०१६ अखेर
०१
५
तृतीय कोटेशन मागणी – िद.२४/११/२०१६ अखेर
००
या कामासाठी दोन वेळेस िनिवदा सूचना िस द क न एकही िनिवदा ा त झाली नाही. यानं तर सदरचे
काम हे .३ ल ापे ा कमी रकमेचे अस याने याकामी तीन वेळा कोटेशन मागिव यात आले असता, तृतीय
मागणीचे वेळेस एकु ण ११ ठे केदारां ना कोटे शन प पाठिवणेत आले होते. तसेच सं थानचे संकेत थळावर
कोटेशन मागणीबाबत िस दी देणते येऊन, िद.२४/११/२०१६ पयत कोटेशन मागिवणेत आले होते. परं तू सदरचे
मुदतीत एकही कोटेशन ा त झाले नस याने िद.०२/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये एकु ण १५ ठे केदारां कडू न
तसेच सं थानचे संकेत थावर कोटेशन मागणीप िस द क न कोटेशन मागिवणेत आले असून , खालील
ठे केदारां नी िसलबं द कोटे शन सादर के ले आहे.
१.
जय डे हलपस, िशड
: १९३६३ / ३१.१२.२०१६
२.
रिवं साहेबराव िशं दे, को हार
: १९३६५ / ३१.१२.२०१६
३.
िस दे वर टी. मुरकु टे , िशड
: १९३६९ / ३१.१२.२०१६
िवषयां क त कामासाठी वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे शन आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.
१
२
३

कोटेशनधारकाचे नाव
िस दे वर टी. मुरकु टे , िशड
रिवं साहेबराव िशं दे, को हार
जय डे हलपस, िशड

कोटेशनमधील मुळ दर .
२,३७,४९२/२,३३,६२५/२,५६,९५८/-

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२५ (पैक ) मधील साईनगर
मैदानाचे उ र बाजु ने चेनिलं क जाळीचे फेि सं ग करणेकामी रिवं साहेबराव िशं दे, को हार यां चे
एकि त .२,३३,६२५/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२९
सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६(पै क ) चे बाजू ने बाबड वायर फेि सं ग
करणेकामी ा झालेले कोटे शन उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतु द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम ेची देखभाल,
यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच
कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०५ मे, २०१५
रोजीचे सभेत िनणय . १४४(१) (१०) खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“..उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड येिथल स.नं. १२४ (पैक ) व १२६
(पैक )चे बाजू ने बाबड वायर फे ि संग व गेट बसिवणेस व तसेच याकामी येणा-या अं दाजे . २,५७,८२४/(अ री पये दोन लाख स तावनहजार आठशे चोवीस) मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
तावना:- उपरो त मा यतेनसु ार सदरह कामासाठी खालील तपिशला माणे िनिवदा/ कोटेशन
मागिव यात आले होते.
अ. . मागणी . व मुदत
ा त िनिवदां ची सं या
१
थम िनिवदा मागणी – िद.२०/०७/२०१५ अखेर
००
२
ि तीय िनिवदा मागणी – िद.०४/१२/२०१५ अखेर
००
३
थम कोटेशन मागणी – िद.१२/०३/२०१६ अखेर
००
४
ि तीय कोटेशन मागणी – िद.२७/०६/२०१६ अखेर
०१
५
तृतीय कोटेशन मागणी – िद.२४/११/२०१६ अखेर
००
या कामासाठी दोन वेळेस िनिवदा सूचना िस द क न एकही िनिवदा ा त झाली नाही. यानं तर सदरचे
काम हे .३ ल ापे ा कमी रकमेचे अस याने याकामी तीन वेळा कोटेशन मागिव यात आले असता, तृतीय
मागणीचे वेळेस एकु ण ११ ठे केदारां ना कोटे शन प पाठिवणेत आले होते. तसेच सं थानचे संकेत थळावर
कोटेशन मागणीबाबत िस दी देणते येऊन, िद.२४/११/२०१६ पयत कोटेशन मागिवणेत आले होते. परं तू सदरचे
मुदतीत एकही कोटेशन ा त झालेले नस याने िद.०२/१२/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये एकु ण १५ ठे केदरां कडू न
तसेच सं थानचे संकेत थळावर कोटेशन मागणीप िस द क न कोटेशन मागिवणेत आले असून , खालील
ठे केदारां नी िसलबं द कोटे शन सादर के ले आहेत.
१.
जय डे हलपस, िशड
: १९३६४ / ३१.१२.२०१६
२.
रिवं साहेबराव िशं दे, को हार
: १९३६६ / ३१.१२.२०१६
३.
िस दे वर टी. मुरकु टे , िशड
: १९३६१ / ३१.१२.२०१६
िवषयां क त कामासाठी वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे शन आजचे थािनक उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
१
िस दे वर टी. मुरकु टे , िशड
२,३७,८४३/२
रिवं साहेबराव िशं दे, को हार
२,३३,३३१/३
जय डे हलपस, िशड
२,५३,९५७/यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौजे िशड येथील स.नं.१२४ (पैक ) व १२६(पैक ) चे
बाजू ने बाबड वायर फेि सं ग करणेऐवजी ते थे चैनल कची जाळी बसिवणेत यावी, असे उपसिमतीचे मत
झाले . याकरीता सदरह ताव र करणेत येऊन सु धारीत ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
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३०

सं थानचे मौज िनमगां व को-हाळे गट नं.१८२ पै. म ये घनकचरा डेपो करीता सं र ण िभं त करणेकामी
चैनिलं क जाळी खरे दी कामी ा झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची
देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावना :- सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये घनकचरा डेपोकरीता
संर ण िभं त करणेकामी चैनिलं क जाळी व पोलचे मटेरीअल खरे दीकामी मा. ीसद य सिमतीचे
िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . २९८ खालील माणे झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये
घनकचरा टाकणेसाठी खड् डा खोदणे, चैनलीक जाळीचे कं पाऊं ड व गेटचे काम िवहीत प दतीने क न घेणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे . १,३६,४६८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली”.
वरील माणेचे मा यतेनसु ार स लायस यां चेकडू न कोटे शन मागिव यात आले होते. सदरह ा त कोटेशन
मा. उप सिमतीचे सभेत उघड यात आले असता दोनच स लायस यां नी कॉ ं ट पोलचे दर िद याने सदरह
कोटेशन या र क न फे र कोटेशन मागिव यात यावे असे उपसिमतीचे सभेत ठरले.
ताव:- यानुसार स लायस यां चेकडू न चेनिलं क जाळी खरे दीकामी जा. . ५२३९
िद.०९/०१/२०१७ रोजीचे प ा वये फे र कोटेशन मागिवणेत आले असून खालील स लायस यां नी कोटेशन सादर
के ले आहे.
अ. . कोटे शन सादरक याचे नां व
आवक नं. / िदनां क
०१
गौतम होडवेअर, कोपरगां व
२००७७ िद.११/०१/२०१७
०२
माहे वरी टील ेडस,बाभळे वर
२००७६ िद. ११/०१/२०१७
०३
ी साईबाबा ेडस, कोपरगां व
२००७५ िद.११/०१/२०१७
०४
साई माऊली, िनघोज
२००७८ िद. ११/०१/२०१७
०५
साई साथक ेडस, साकु री
२००७९ िद.११/०१/२०१७
०६
कृ णा ेडस, साकु री
२०००८० िद. ११/०१/२०१७
उपरो त माणे ा त झालेले िसलबं द कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन,
यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर
.
०१ कृ णा ेडस, साकु री
२७,५००/०२
ी साईबाबा ेडस, कोपरगां व
२८,७५०/२७,०००/०३ साई साथक ेडस, साकु री
०४ साई माऊली, िनघोज
२८,८७५/०५ गौतम होडवेअर, कोपरगां व
३१,२१२/०६ माहे वरी टील ेडस,बाभळे वर
२८,३५५/-

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौज िनमगां व को-हाळे गट नं.१८२ पै . म ये घनकचरा
डेपो करीता सं र ण िभं त करणेकामी चैनिलं क जाळी खरे दी करणेसाठी साई साथक े डस, साकु री यां चे
एकि त .२७,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३१
सं थानचे मौज िनमगां व को-हाळे गट नं.१८२ पै. म ये घनकचरा डेपो करीता सं र ण िभं त करणेकामी
कॉ ट पोल खरे दीकामी ा झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावना :- सं थानचे मौजे िनमगां व को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये घनकचरा डेपोकरीता
संर ण िभं त करणेकामी चैनिलं क जाळी व पोलचे मटेरीअल खरे दीकामी मा. ीसद य सिमतीचे
िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . २९८ खालील माणे झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान मालक चे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं. १८२ पै. म ये
घनकचरा टाकणेसाठी खड् डा खोदणे, चैनलीक जाळीचे कं पाऊं ड व गेटचे काम िवहीत प दतीने क न घेणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे . १,३६,४६८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली”.
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वरील माणेचे मा यतेनसु ार स लायस यां चेकडू न कोटे शन मागिव यात आले होते. सदरह ा त कोटेशन
मा. उप सिमतीचे सभेत उघड यात आले असता दोनच स लायस यां नी कॉ ं ट पोलचे दर िद याने सदरह
कोटेशन या र क न फे र कोटेशन मागिव यात यावे असे उपसिमतीचे सभेत ठरले.
ताव :- यानुसार स लायस यां चेकडू न कॉ ं ट पोल खरे दीकामी जा. . ५२३८ िद.०९/०१/२०१७
रोजीचे प ा वये फे र कोटेशन मागिवणेत आले असून खालील स लायस यां नी कोटे शन सादर के ले आहे.
अ. . कोटे शन सादरक याचे नां व
आवक नं. / िदनां क
०१
कृ णा टेडस, साकु री ता. राहाता
२००७३/११/०१/२०१७
०२
ी साईबाबा ेडस, कोपरगां व
२००७१/११/०१/२०१७
०३
वाकचौरे पाटील से स एज सी, साकु री ता. राहाता
२००७४/११/०१/२०१७
०४
साई माऊली, िनघोज
२००७२/११/०१/२०१७
तरी उपरो त माणे ा त झालेले िसलबं द कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
कोटेशनमधील एकि त मु ळ दर .
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
०१ कृ णा ेडस, साकु री
२०,८२५/०२
ी साईबाबा ेडस, कोपरगां व
१८,४४५/०३ वाकचौरे पाटील से स एज सी,
२२,५२५/साकु री ता. राहाता
१३,०९०/०४ साई माऊली, िनघोज
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे मौज िनमगां व को-हाळे गट नं.१८२ पै . म ये घनकचरा
डेपो करीता सं र ण िभं त करणेकामी कॉ ट पोल खरे दीकामी साई माऊली, िनघोज यां चे एकि त
.१३,०९०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच घनकचरा टाकणेची सम या सु टावी, याकरीता सावळीिवहीर फाटयाजवळील
दगडा या खाण चा वापर करता येईल का, याचा पु ण अ यास क न सिव तर ताव यव थापन
सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३२
मं िदर प रसरातील देणगी कायालय .१ येथे ACP Sheet म ये बॅकलीट बोड तयार बसिवणेसाठी
ा झालेले कोटे श स उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (१) म ये “भ तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा
उपल ध क न दे याची तरतूद आहे .”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ८३०
खालील माणे समं त झालेला आहे.
“... मं िदर प रसरातील देणगी कायालय . १ येथे साईभ तांचे मागदशनासाठी ACP Sheet म ये
बॅकलीट बोड तयार क न बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त
खचास मा यता दे यात आली..”
तावनाः- मं िदर प रसरातील देणगी कायालय . १ चे िव तारीकरण व इंटे रयरचे काम पूण करणेत
आले असून , सदर कायालयाचे िठकाणी साईभ तांचे मागदशनासाठी व इ छु क देणगीदार भ तांना देणगी
कायालय लगेच िदसून येणक
े ामी तसेच बॅकलीट बोडमुळे रा ी या वेळीही ठळकपणे िदसून ये यासाठी सदर
िठकाणी देणगी कायालय (Donation Office) या मजकु राचा बोड ACP Sheet म ये े मसह बॅकलीट
व पाचा तयार लावणे गरजेचे आहे. याकामी र कम .७०,०००/- मा खच अपेि त आहे
तावः- िवषयां क त कामासाठी वर नमूद िनणयानुसार इकडील जा.नं.४९५७/२०१६,
िद.२३/१२/२०१६ रोजीचे प ा वये कोटे शन मागिव यात आले असून , याकामी ा त झालेले िसलबंद
कोटेशनचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. पु रवठादाराचे नां व
आवक ./ िदनां क
०१
आर डी आटस्, िशड
१८८५५/२४-१२-२०१६
०२
सोमवं शी एम.जी., राहाता
१८८५७/२४-१२-२०१६
०३
Motif Graphics pvt.ltd., Mumbai
िद.२४/१२/२०१६ रोजीचा मेल.
उपरो त माणे ा त झालेले िसलबं द िसलबं द कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
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कोटेशनमधील एकि त मु ळ दर .
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
०१ आर डी आटस्, िशड
६७,९००/६७,०००/०२ सोमवं शी एम.जी., राहाता
०३ मोटीफ ािफ स ा.िल., मुं बई
७९,४५०/यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील देणगी कायालय .१ येथे ACP Sheet म ये
बॅकलीट बोड तयार क न बसिवणेसाठी सोमवं शी एम.जी., राहाता यां चे एकि त .६७,०००/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३३
साईिनवास अितथीगृ ह येथे मा.अ य महोदय यां चे क ात बैठक यव था करणेसाठी डयु िनयन
कं पनीचे फिनचर खरे दीकामी ा झालेले कोटे श स उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे
कलम– २१ (१) मधील पोटकलम (क) अ वये, “मं िदरा या व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची
तरतुद आहे .’’
तसेच अिधिनयमाच्या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये, “भ तांना मं िदरात 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 थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः१)
१९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६६० खालील
माणे संमत कर यात आलेला आहे.
“ साईिनवास अितथीगृह येथील मा. अ य महोदय यां चे क ात बैठक यव था करणेकामी तावात
नमूद के ले माणे फिनचर खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.”
२)
०७/११/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .०९ खालील
माणे संमत कर यात आलेला आहे.
“ साईिनवास अितथीगृह येथे मा. अ य महोदय यां चे क ात बैठक यव थेकामीचे फिनचर आकषक
असावे, असे सिमतीचे मत झाले. डयुरीयन कं पनीचे फिनचर िदसायला आकषक आहेत , परं तु यासाठी फ त
दोनच कोटे श स आलेले आहेत. यामुळ े सदरह कोटेशन या र करणेत येऊन, डयुरीयन कं पनीचे फिनचर
खरे दी करणेकामी न याने कोटे श स मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी, अशी
या उपसिमतीचे िशफारस आहे.”
तावनाः- उपरो त िनणयानु सार साईिनवास अितथीगृह येथे मा. अ य महोदय यां चे क ात बैठक
यव था करणेसाठी डयुरीयन कं पनीचे फिनचर खरे दी करणेकामी फे र कोटेश स मागिवणेत आले आले आहेत.
तावः- यानु सार डयुरीयन कं पनीचे एकू ण १० पुरवठादार यां चेकडू न इकडील जा.नं.४८४२/२०१६,
िद.१४/१२/२०१६ रोजीचे प ा वये कोटेशन मागिव यात आले असून , याकामी खालील माणे ०१ िसलबं द
कोटेशन व ०२ पुरवठादार यां नी मेल पाठिवले आहेत. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
पु रवठादाराचे नां व
आवक ./ िदनां क
०१ Durian Industries Ltd., Surat
१८९४१/२६.१२.२०१६
०२ Durian Industries Ltd., pune ( Wakad Showroom)
िद.१५/१२/२०१६ रोजीचा मेल.
०३ Durian Industries Ltd., pune ( Hadapsar Showroom) िद.१५/१२/२०१६ रोजीचा मेल.
उपरो त माणे ा त झालेले िसलबं द िसलबं द कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर
.
८१,०११/०१ Durian Industries Ltd., Surat
०२ Durian Industries Ltd., pune
८६,१८५/( Wakad Showroom)
०३ Durian Industries Ltd., pune
१,७९,३००/( Hadapsar Showroom)
यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ ह येथे मा.अ य महोदय यां चे क ात
बैठक यव था करणेसाठी डयु िनयन कं पनीचे फिनचर खरे दी करणेकामी Durian Industries Ltd.,
Surat यां चे एकि त .८१,०११/- मा िन नतम दर ि वकारणे त येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
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३४

साईभ ां चे मागदशनासाठी साईनगर रे वे टे शन व नगर-मनमाड र यावर मािहती व िदशादशक
फलक बसिवणेकामी ा झालेले कोटे श स उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील तरतु द:
अिधिनयम कलम २१(१) या खं ड (ग) अ वये सिमतीकडू न, “भ तांना देवते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे ”,
अशी तरतुद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:
१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .३०३ खालील माणे
संमत करणेत आलेला आहे .
“.. .. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईचे दशनासाठी येणारे साई भ तां या मागदशनासाठी िशड
रे वे टेशन व नगर-मनमाड र याचे बाजुस िविवध िठकाणी सं था न सुिवधां बाबत मािहतीचे िदशादशक बोड
तयार क न बसिवणेकामी िविहत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .१,२५,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.’’
२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .८११ खालील माणे
संमत करणेत आलेला आहे .
“.. .. यावर सिव तर चचा होऊन, साई भ तांचे मागदशनासाठी साईनगर रे वे टेशन व नगर-मनमाड
र यावर मािहती व िदशादशक फलक लावणेकामी ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता यां चे .१,००,०००/- मा
अं तीम िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.”
तावना: मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार वतमान ात जािहरात िस द क न िवहीत
प दतीने िनिवदा मागिव यात येऊन या मा. ि सद य सिमतीचे िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानुसार
िन नतम दराचे ठे केदार ी. एस. जी. गायकवाड, राहाता यां ना इकडील जा. .३८३८/२०१४, िद.१४/११/२०१४
अ वये कायादेश दे यात आला. तथािप, सदरचे काम करणेस ठे केदार असमथ ठर याने यांची जमा असलेली
सुर ा र कम ज त क न याकामी फे र िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. याकामी िद.११/०५/२०१५ ते
िद.२१/०५/२०१५ अखेरपयत िनिवदा िव चा कालावधी देणते आला होता. सदरचे िवहीत मुदतीत ितन
ठे केदारां नी कोरे िनिवदा फॉम िवकत घेऊन, याकामी फ त दोनच ठे केदारां नी िसलबं द िनिवदा सादर के या आहे.
सदरह कामी पधा मक दर ा त होणेचे टीचे िकमान ०३ िनिवदां ची आव यकता अस याने, सदर या िसलबं द
िनिवदा िद.१५/०६/२०१५ रोजीचे मं जरु ीने संबं िधतां ना परत कर यात आलेलया
् आहेत.
महारा शासन उ ोग, उजा व कामगार िवभाग, यां चेकडील शासन िनणय . भां खस-२०१४
. .८२/भाग-III/उ ोग-४, मं ालय, मुं बई िद.३०/१०/२०१५ मिधल अ. नं.१० नुसार सदरचे काम .३ ल
पे ा कमी रकमेचे असलेने सदरह कामी इकडील िद.१०/०२/२०१६ रोजी मं जरू िटपणी अ वये जा.
नं.६४९८/२०१६ िद.२६/०२/२०१६ रोजीचे कोटेशन मागणी प ा वये एकु ण १८ ठे केदारां कडू न कोटे शन
मागिवणेत आले होते. परं तू एकही ठे केदाराने कोटे शन सादर के लेले नाहीत. यानं तर िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे
मा यतेनसु ार याकामी फे र १९ ठे केदारां कडू न इकडील जा. नं.३२९०/२०१६ िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे कोटेशन
मागणी प ा वये कोटे शन मागिवणेत आले असून ,खालील ठे केदारां नी िसलबं द कोटे शन सादर के ले आहेत.
१.
रिवं रबर ोड ट अॅ ड फॅ ीके शन, ीरामपूर
: १२९४९ / १४.१०.२०१६
२.
ीिनवास ी मािणक भु ए टर ाईजेस,् नां दडे
: १५२४६ / १०.११.२०१६
३.
मोटीफ ाफ स ा. िल., मुं बई
:१५६९७/१६.११.२०१६
४.
सोमवं शी एम. जी., राहाता
: १८७६९ /२२.१२.२०१६
ताव : तरी िवषयां क त कामासाठी वरील माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटेशन उघडू न यावर
िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां चे मागदशनासाठी साईनगर रे वे टे शन व नगर-मनमाड
र यावर मािहती/ िदशादशक फलक रे डीयमचे असावेत तसेच िनळया रं गाचा फलक व यावर पां ढ या
रं गाची अ रे असावीत, असे सिमतीचे मत झाले. यामु ळे सदरह ताव र करणेत येऊन, नवीन
सु धा रत ताव यव थापन सिमतीसमोर मा यते साठी सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३५
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात ॲ यु िमिनअम पाट शन कॅ बीन तयार
करणेकामी ा झालेले कोटे श स उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी 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.
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मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय .७७५ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात
अॅ युिमनीअम पाट शन कॅ बीन तयार करणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.”
तावना: ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात अॅ युिमनीअम पाट शन
कॅ बीन तयार करणेकामी येणारे अं दाजे .९९,३३७/- मा चे खचास व याकामी िवहीत प दतीने कोटेशन
मागिवणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील मा यतेनसु ार याकामी इकडील
जा. .५३२६/ २०१७ िद.१६/०१/२०१७ रोजीचे कोटे शन मागणी प ाने एकु ण ०९ ठे केदारां ना कोटेशन
मागणीप देऊन, कोटेशन मागिवणेत आले होते. यानुसार खालील ठे केदारां नी िसलबं द कोटे शन सादर के ले
आहेत.
अ.नं.
कोटे शन सादरक याचे नां व
आवक नं बर / िदनां क
०१.
िवमल अॅ युिमिनअम अॅ ड लास, कोपरगां व
२०७८६ / १९.०१.२०१७
०२.
यश ी अॅ युिमिनअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व
२०७८७ / १९.०१.२०१७
०३.
िवशाल ए टर ाईजेस,् कोपरगां व
२०७९० / १९.०१.२०१७
०४.
ी साईकरणी मॉ फिनचर, िशड
२१२१० / २४.०१.२०१७
०५.
रिवं रबर ोड ट अॅ ड फे ीके शन, ीरामपूर
२१२११ / २४.०१.२०१७
०६.
अॅ युिमना क से ट, नािशक
२१४०३ / २५.०१.२०१७
०७.
ी दुगा लास अॅ ड हाडवेअर, नािशक
२१४२१ / २६.०१.२०१७
ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात अॅ युिमनीअम पाट शन कॅ बीन तयार
करणेकामी वरील माणे ा त झालेले ०७ िसलबं द िसलबं द कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर
.
०१ यश ी अॅ युिमिनअम अॅ ड लास सटर,
८४,८१३/कोपरगां व
(ॲ युिमनीयम िवं डोसाठी दर
िदलेले नाही.)
०२ िवमल अॅ युिमिनअम अॅ ड लास, कोपरगां व
८७,३९१/०३ रिवं रबर ोड ट अॅ ड फे ीके शन, ीरामपूर
९१,०५२/(ॲ युिमनीयम िवं डोसाठी दर
िदलेले नाही.)
०४
ी साईकरणी मॉ फिनचर, िशड
७२,९४५/(ॲ युिमनीयम िवं डोसाठी दर
िदलेले नाही.)
८१,०४०/०५
ी दुगा लास अॅ ड हाडवेअर, नािशक
०६ अॅ युिमना क से ट, नािशक
९४,४१२/०७ िवशाल ए टर ाईजेस,् कोपरगां व
८५,४३२/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात
ॲ यु िमिनअम पाट शन कॅ बीन तयार करणेकामी ी दु गा लास अॅ ड हाडवेअर, नािशक यां चे एकि त
.८१,०४०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३६
झेरॉ स मिशन खरे दीकामी ा िनिवदेमधील तां ि क िलफाफे (Technical Bid) उघडणेबाबत.
(अ) सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स या कामासाठी खालील वणनाचे/ मतेचे एक नग अ ावत नामां िकत
कं पनीचे झेरॉ स मशीन खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .५,००,०००/- मा चे खचास मा यता
िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात आलेला होता.
अ.
मिशनचा तपिशल
वणन/ मता
सं या अं दाजे दर ती नग
.
(सव करां सह)
55PPM, Print – 1200 X 1200dpi,
०१. Digital
०१ नग
.५,००,०००/Multifunctional
Copy/Print/Scan, DADF Duplex,
Copier- Machines
200 Sheet Single Pass Doc Handler,
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100 Sheet bypass, 400 Sheet OCT,
3 X 500 Sheet Trays,
3600 Sheet tandem Tray,
Scan to Email/NW/USB, Text
Searchable PDF/A, PS3, PCL6,
Internet Fax, Standard Accounting,
Hard Disk- Minimum 250GB,
Processor- 1GHz-Dual Core,
Memory - 2GB,
High Speed USB 2.0 direct print,
Optional Wi-Fi (with USB Wireless
Adapter)
Warranty – 1 years.
1 year free service (without Meterial)
यानुसार मा. यव थापन सिमती या िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५६८ अ वये
“यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानचे दैनं िदन झेरॉ स कामासाठी तावाम ये नमुद के ले माणे
०१ नग अ ावत झेरॉ स मिशन िविहत प तीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.५,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली”.
सदर खरे दीकामी अं दाजे .५,००,०००/- मा खच अपेि त अस याने सं दभ य शासन िनयमानु सार ईिनिवदा ि या राबिवणे गरजेचे अस याने झेरॉ स मिश स खरे दीकामी इकडील कायालयाकडील
िद.०७.०९.२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनु सार खालील माणे कायवाही कर यात आली.
अ.नं. कायवाहीचा तपिशल
िदनां क / कालावधी
०१.
वतमानप ात जािहरात िस दी
िद.२८-२९/०९/२०१६
०२.
वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस द कर याची िदनां क व वेळ िद.२९/०९/२०१६ सकाळी ११.०० वा.
०३.
ई-िनिवदा अपलोड कर याची अं ितम िदनां क व वेळ
िद.०८/१०/२०१६ सायं.०५.०० वा.
०४.
तां ि क िनिवदा य ि वकार याची िदनां क व वेळ
िद.१०/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वा.
ते िद.१२/१०/२०१६ सायं.०५.००वा. पावेतो
०५.
तां ि क िनिवदा उघड याची िदनां क
िद.१५/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वा.
संदभ य शासन िनयमावलीनु सार तािवत को-या ई-िनिवदेची िकमं त .२,०००/- मा व बयाणा
र कम .१०,०००/- मा ठे वणेत आलेली होती.
(ब) मा मुदतीअं ती फ त एकाच िनिवदाधारकाकडू न तां ि क िलफाफा सादर कर यात आलेला होता.
तसेच िद.१५.१०.२०१६ रोजी ऑनलाईन िनिवदां ची पाहणी के ली असता, याम येही फ त एकाच
िनिवदाधारकाची िनिवदा ा त झालेली होती. सं दभ य शासन िनयमावलीनु सार एकाच िनिवदाधारकाची िनिवदा
ा त झा यास याबाबत काहीही िनणय घेता येत नाही. यामुळे पु हा िनिवदा ि या राबिवणे म ा त आहे.
(क) मा ई-िनिवदा िस के यानं तर काही िवतरकां नी िनिवदेम ये नमुद वणन/ मतेबाबत
(Specification) न/शं का उपि थत क न, िनिवदेम ये नमुद वणना माणे झेरॉ स मिशन कोण याही
कं पनीकडू न उपल ध होऊ शकत नाही, सदर वणनाचे झेरॉ स मिशन घेत यास याची िकमं त खुप जा त राहील,
कारण ते assignable करावे लागेल, असे दुर वनी ारे कळिवलेले आहे.
(ड) यामु ळे अहमदनगर, औरं गाबाद, नािशक येथील झेरॉ स मिशनची िव अथवा उ पादन करणाया वेगवेग या कं प यांचे अिधकृ त िवतरकां शी दुर वनी ारे तसेच य चचा क न, सं थानची आव यकतेनसु ार
सव कं प याकडे उपल ध असणारे झेरॉ स मिशन खरे दी करणेबाबत चचा क न, यांचेकडू न सव संमतीने
सवसमावेशक असे वणन घे यात आले. तसेच सं थानचे झेरॉ स ऑपरे टर यां नी सदरचे वणनाचे अवलोकन
क न, दैनं िदन कामकाजाचे सोई या टीने झेरॉ स मिशन खरे दीकामी खालील माणे वणन िनि त के लेले आहे.
अ. .
०१.

मिशनचा तपिशल
Xerox Machine

वणन/ मता
Copy Speed - 50PPM & above
Print Resolution– 600 X 600 dpi,
A3 Multifunction - Copy/Print/Scan,
ARDF Duplex, 4 Trays (500 Sheet),
100 sheets by pass,
Scan to Function – Email/NW/USB
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

सं या
०१ नग

अं दाजे दर ती नग
(सव करां सह)
.५,००,०००/-

287

Warranty – 1 year.
1 year free service (without Material)
Local service support

सबब उपरो त “अ” “ब” “क” व “ड” चे अवलोकन करता मा. यव थापन सिमतीचे
िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५६८ नु सार उपरो त प र छे द “ड” म ये नमुद के ले या वणनाचे झेरॉ स
मिशन खरे दीकामी खालील माणे कायवाही करणेस इकडील कायालयाकडील िद.१६.१२.२०१६ रोजीचे
िटपणी वये मा यता िमळालेली आहे.
अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.

कायवाहीचा तपिशल
वतमानप ात जािहरात िस दी
वेबसाईटवर ई-िनिवदा िस द कर याची िदनांक व वेळ
ई-िनिवदा अपलोड कर याची अं ितम िदनां क व वेळ
तां ि क िनिवदा य ि वकार याची िदनां क व वेळ

०५.
०६.

तां ि क िनिवदा उघड याची िदनां क
मु ळ िनिवदा (Commercial) उघडणे िदनां क

िदनां क / कालावधी
िद.१८-१९/०१/२०१७
िद.१८/०१/२०१७ सकाळी ११.०० वा.
िद.२८/०१/२०१७ सायं.०५.०० वा.
िद.३०/०१/२०१७ सकाळी ११.०० वा. ते
िद.३१/०१/२०१७ सायं.०५.००वा. पावेतो
िद.०३/०२/२०१७ सकाळी ११.०० वा.
पु ढील मा. य.सिमतीचे सभेत

शासन िनयमावलीनु सार तािवत को-या ई-िनिवदेची िकमं त .२,०००/- मा व बयाणा र कम
.१०,०००/- मा ठे वणेत आलेली तां ि क िनिवदेसोबत बयाणा र कम .१०,०००/- (अ री .दहा हजार) मा
व िनिवदा िकमं त .२,०००/- (अ री पये दोन हजार) मा चे डी.डी. तसेच दुकान न दणी दाखला, से स
टॅ स/स ल से स टॅ स न दणी दाखला, हॅट/टीन नं बर, पॅनकाड कं पनीचे अिधकृ त िवतरक असलेबाबत
माणप वगैरे कागदप ां ची ऑनलाईन कॅ न क न Soft Copy व िद.३०/०१/२०१७ ते िद.३१/०१/२०१७
पयत तां ि क कागदप ां ची य मागणी कर यात आलेली आहे.
झेरॉ स मिशन खरे दीकामी िद.१७.०१.२०१७ रोजीचे वतमानप ात जािहर ई-िनिवदा िस क न,
उपरो त नमुद कालावधीम ये सदरची ई-िनिवदा महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर िस कर यात आलेली होती.
मुदतीअं ती खालील िनिवदाधारकां कडू न य Technical Bid ा त झाले या आहेत.
अ. . िनिवदाधारकां चे नां व
आवक मां क व िदनां क
०१.
Aspire Techno build, Pune
२१७७२/३०.०१.२०१७
०२.
ओम साई माकट ग, औरं गाबाद
२१७७३/३०.०१.२०१७
०३.
ASZ इ फोटेक, नािशक
२१७७४/३०.०१.२०१७
०४.
इं टी ेटड िस टीम, नािशक
२१७७५/३१.०१.२०१७
मागणी- उपरो त िनिवदाधारकां या िनिवदेमधील Online व य ा त झालेले तां ि क िलफाफे
(Technical Bid) मा. यव थापन उप सिमतीचे सभेत उघडू न, यातील कागदप ां ची लेखाशाखेमाफत तपासणी
क न, या िनिवदाधारकां नी मागणी माणे कागदप े सादर के लेले असतील यां या िनिवदा पा ध न, अशा पा
िनिवदेचे Commercial/Financial Bid मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघडू न अं ितम िनणय घेता येईल.
तरी उपरो त नमु द िनिवदाधारकां या िनिवदेतील Online व य ा त झालेल तां ि क िलफाफे
(Technical Bid) उघडू न िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, झेरॉ स मिशन खरे दीकामी ा िनिवदेमधील तां ि क िलफाफे
आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या. या उघडणेत
आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या
दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-१२)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३७
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
सु चना िद या, या मा य कर यात आ या.
(१) उपसिमती सभेसमोर वारं वार वेगवेगळे सािह य खरे दी करणेबाबतचे ताव येत असतात. परं तु पुव चे
सािह य कधी खरे दी के लेले आहे, याची मता िकती आहे, याचा उ लेख तावाम ये आढळू न येत नाही.
याकरीता या िवभागां ना वेळोवेळी सािह य खरे दी करणेची आव यकता असते, अशा िवभागां नी History
Book ठे वावे.
(कायवाही- सव अिध क/ िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

288

आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
िदनां क १७.०२.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .१३७ िदनां क १७.०२.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या णालय 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.
१.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभाग व ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर
िवभागाकरीता Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild खरे दीकामी ा तां ि क ई-िनिवदा
उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभाग व ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर
िवभागात वेगवेग या श ि या करताना रे डीएशन पासून संर ण होणेकामी Lead Appron, Gown व
Thyriod Sheild वापरतात. ी साईनाथ णालयाचे जनरल ओ.टी. िवभागात ३ नग Lead Gown असून ते
वाप न खराब झालेले आहे. यामुळे जनरल ओ.टी. िवभागाने िद.१३/१०/२०१४ रोजीचे मागणी प ा वये Lead
Gown व Thyriod Sheild ची मागणी के लेली आहे. तसेच ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागात
स या ४ नग असून ते वाप न खराब झालेले आहे . तसेच सदरची सं या देखील कमी पडत आहे. यामु ळे यांनी
िदनां क १९/१२/२०१४ रोजीचे प ा वये मागणी के लेली आहे. सदरह Lead Appron, Gown व Thyriod
Sheild खरे दीकामी अं दाजे र कम .३,०३,४५०/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.१८/०२/२०१५ रोजी या मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय .३०(२७) अ वये ी साईबाबा
णालयातील कॅ थलॅब िवभाग व ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागाक रता Lead
Appron, Gown व Thyriod Sheild िविहत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे खच .३,०३,४५०/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
वरील ठरावानुसार सदरचे खरे दीकामी वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा िव ची मुदत
िद.१५/०६/२०१५ ते ३०/०६/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.०२/०७/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न ा त िनिवदां चा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Nature’s Global Service,New Delhi
29/06/2015
2
M/s. Austin Healthcare, Pune
03/07/2015
3
M/s. Anita Medical Systems Pvt. Ltd., Mumbai 04/07/2015
उपरो त पैक अ.नं. २ व ३ यां या िनिवदा मुदतीनं तर ा त झाले या हो या, परं तु तुलना मक टया
याचा फायदा होऊ शके ल. यामुळे ा झाले या ०३ तां ि क िसलबं द िनिवदा िद.०३/०८/२०१५ रोजी सम
उघड यात आ या हो या. सदर तां ि क बाब या िनिवदां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला असून
यां या कमिशयल िनिवदा उघड यात आले या न ह या कारण णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने
िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital Signature Certificate ची मुदत संपु टा त आ यामुळे सदर िनिवदा Open
होऊ शकणार नाही असे िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे. यामुळे सदर Lead Appron,
Gown व Thyriod Sheild खरे दीकामी िद.०३/११/२०१५ रोजीचे मं जरू िट णी वये दुस-यां दा फे र ई– िनिवदा
मागिव यास मा यता घेऊन सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात दैिनक दबं ग
दुिनया– मुं बई, पु यनगरी– नािशक, सामना- पुणे , सामना– औरं गाबाद, सं यानं द– मुं बई 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
१०५ पुरवठाधारक यां ना ई- मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. ि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 ा त िनिवदां चा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Healthcare, Pune
29/01/2016
उपरो त माणे खरे दीस एकच िनिवदा ा त झालेली होती, तसेच खरे दीकामी तुलना मक त ता
िमळणेचे टीने कमीत कमी ३ िनिवदाची आव यकता असते. यामुळे िद.०९/०२/२०१६ रोजीचे मं जरु
िटपणी वये उपरो त Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild खरे दीकामी ितस-यां दा फे र ई - िनिवदा
मागिव यास मा यता घेऊन वतमान प ात जािहरात दे यात आलेली आहे. िनिवदा िव ची मुदत
िद.११/०७/२०१६ ते २५/०७/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.२८/०७/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न सदरचे खरे दीकामी ३ तां ि क िनिवदा ा त
झाले या आहेत.
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तरी उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या ०३ तां ि क ई-िनिवदा आजचे सभेपढु े सम उघडू न िमळणेस
मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभाग व ी साईनाथ
णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता Lead Appron, Gown व Thyriod Sheild
खरे दी करणेकामी ा झाले या तांि क ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने
छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील
उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२.
ी साईनाथ णालयातील 4 Body Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6 Body
Mortuary Cabinet खरे दीकामी ा तां ि ेक ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयात स या ४ बॉडीची मता असलेले मॉर युरी कॅ बीनेट सन २००४ साली
.१,२८,०१८/- इत या पयात देणगी िमळालेले होते, परं तु सदर मॉर युरी कॅ बीनेट हे जुने झालेले आहे . स या
याची घसारा वजा जाता येणारी िकं मत .३७,९६८/- इतक आहे. तसेच याची मता कमी पडते. यामुळे जु ने
कॅ बीनेट परत क न (Buyback) नवीन कॅ बीनेट खरे दी कर याचा ताव आहे. उपरो त मॉर युरी कॅ बीनेट
खरे दीकामी अं दाजे .५,६८,१२५/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.२७/०४/२०१३ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िवषय नं.३३ िनणय .३७६ अ वये 4 Body
Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet िवहीत प तीने िनिवदा मागवून
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या र कम .५,६८,१२५/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरचे खरे दीकामी दैिनक सामना - औरं गाबाद, पुढारी – पुणे , लोकशाही वाता – नागपूर ,
Free Press या वतमानप ात जािहरात देऊन िद.२२/०८/२०१३ अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आले या हो या.
यास अनु स न ा त झाले या Digital Signature Certificate ची मुदत संपु टात आ यामुळे Open होऊ
शक या नाहीत.
यानं तर सदरचे खरे दीकामी पु हा Re-Schedule कर यात यावे असे मािहती तं ान िवभाग यां नी िद.
२३/०८/२०१३ रोजीची मं जरू िटपणीअ वये औषध भांडार िवभागास कळिव यात आलेले होते. यानुसार पु हा
तारखा िनि त कर यात आ या हो या व यानु सार सं थान या जनसंपक कायालयामाफत Free Press–
Mumbai, हार – मुं बई या वतमान ात जािहरात िस कर यात येऊन िद. २३/०९/२०१३ अखेर िनिवदा
मागिव यात आ या हो या.
परं तू IT िवभागाकडू न Digital Signature Certificate वेळेत तयार न झा यामुळे वरील “अ”
त यातील तारखे माणे सदर ई- िनिवदा संकेत थळावर िस होऊ शक या न ह या. यामुळे पु हा सुधारीत
तारखा देऊन या माणे IT िवभागाकडू न www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िनिवदा दे यात
येऊन िद.०९/१०/२०१३ अखेर बं द होणार हो या परं तू IT िवभागाकडू न िद. ०२/१०/२०१३ अखेर अशी तारीख
झा यामुळे िद०२/१०/२०१३ रोजीच संकेत थळाव न िनिवदा बं द झा या हो या. यामुळे ब-याच
िनिवदाधरकां ना िनिवदा पाहन देखील िनिवदा सादर करता आ या नाहीत. सदरचे खरे दीकामी पु हा फे र ई–
िनिवदा मागिवणेकामी सं थान या जनसं पक कायालयामाफत वतमानप ात तसेच www.mahatenders.
gov.in या संकेत थळावर फे र जािहरात दे यात येऊन िद.३०/११/२०१३ अखेर िनिवदा मागिव यात आ या
हो या.
या िनिवदाधारकां नी पिह या जािहरातीस अनु स न िनिवदा सादर के या हो या यांना पु हा फ त
कमिशयल िनिवदा Online सादर करणेबाबत िद.१३/११/२०१३ रोजीचे ई-मेल प ा वये कळिव यात आले
होते. कारण यांनी तां ि क िनिवदेचे बं द पािकट सादर के लेले होते. परं तू काही िनिवदा धारकांनी नंतर या
जािहरातीस अनुस न Online िनिवदा सादर के लेली न हती. सु वाती या जािहरातीस अनुस न ा त झाले या
तां ि क िनिवदा व नं तर या जािहरातीस अनुस न ा त झाले या तां ि क िनिवदा िद.०५/१२/२०१३ रोजी
वै क य संचालक यां चे समोर उघड यात आ या हो या. तसेच या िनिवदाधारकां नी नं तर या जािहरातीस
अनुस न कमिशयल िनिवदा सादर के या आहे िकं वा कसे याबाबत दुर वनीव न िवचारणा कर यात आली होती,
परं तु काही िनिवदाधारकां नी या Online सादर के या नाहीत.
सदरचे खरे दीकामी तीन वेळेस जािहरात दे यात आली होती. यामु ळे स प रि थतीत येक मिशनरी
उपकरणां ची काही िठकाणी दोन तर काही िठकाणी तीन पे ा जा त िनिवदा ा त झा या आहे, यामुळे आहे या
ा त कमिशयल िनिवदा मा.ि सद य सिमती सभेपढु े सम उघडू न यावर िनणय हावा असा ताव िद.
१२/०६/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेपु ढे मा यतेसाठी ठे व यात आला होता. यावर िद.
१२/०६/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय . ४६९ अ वये ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयातील मिशनरी/ उपकरणे/ इ मट/ क झुमेबल पेअर पाट खरे दीकामी मागिवणेत आले या ई – िनिवदा
मागील आिथक वषातील अस यामु ळे व या ा त होऊन सहा मिह यांपे ा जा त कालावधी झालेला
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अस यामुळे सदर िनिवदा ऑनलाईन बं द झाले या आहेत. यामुळे आजचे सभेम ये या िनिवदा उघडू शक या
नाही व चचसाठी बोलिवणेत आले या िनिवदाधारकां शी चचा / वाटाघाटी होऊ शक या नाहीत. यामु ळे यावर
सिव तर चचा होऊन, उपरो त तावाम ये वेगवेग या सात कार या सािह यांची खरे दीबाबत उ लेख आहे.
यापैक . १० लाख मा पे ा कमी खच येणारे व यापे ा जा त खच येणा-या सािह यांची िवभागणी
करणेत येऊन, नवीन ताव तयार करणेत यावा आिण वतमानप ाम ये जािहरात िस करणेत येऊन, नवीन
ताव तयार करणेत यावा आिण वतमानप ाम ये जािहरात िस करणेत येऊन िनिवदा / ई – िनिवदां ची मागणी
करणेत यावी असे ठरले आहे. तसेच यापुढे हॉि पटल सािह य खरे दीकामी चचा / वाटाघाटी होणार नाहीत,
िन नतम दरधारकां स पुरवठा आदेश दे यात येईल, याक रता अंदाजे दर दे यात यावे, याबाबतचा िनिवदेम ये
प ट उ लेख करावा, असे ठरले होते.
यानुसार 4 Body Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet
खरे दीस जा तीत जा त ितसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात चौफे र – मुं बई, सावमत – ीरामपुर , पु यनगरी –
नािशक, पुढारी– पुणे या वतमान प ात देऊन िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२३/०९/२०१४ अखेर
ठे व यात आली होती. यास अनुस न खालील माणे ०२ िनिवदा ा त झाले या हो या.
Sr. No. Name of Tenderer
Received Date
01.
M/s. J.K.Sales & Services, Aurangabad
23/09/2014
02.
M/s. Siddhi Medical, Aurangabad
23/09/2014
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी दोनच िनिवदा ा त झा यामुळे तसेच खरे दीकामी कमीत-कमी तीन
िनिवदा आव यक अस यामुळे वरील खरे दीकामी पु हा फे रिनिवदा मागिव या या तावास िद.०७/१०/२०१४
रोजी या मं जरू िट पणी वये मा यता घेऊन आपला वाताहर मुं बई, पुढारी – पुणे , िद य मराठी - नािशक, जयिहंद
मा क क यूिनके शन – अहमदाबाद, िहतवाद – नागपूर या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. ि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 अनु स न िशड येथील कायालयात
खालील माणे ०१ िसलबं द िनिवदा ा त झालेली होती.
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
19/02/2015
परं तु ितस-यां दा िदले या फे र जािहरातीस अनु स न देखील एकच िनिवदा ा झालेली अस यामु ळे
सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा िदले या जािहरातीस अनुस न ा झाले या दोन िनिवदा अशा एकू ण 0३ िसलबं द
तां ि क िनिवदा मा. उप सिमती सभेपु ढे संबं धीत िनिवदा धारकां चे सम उघडू न िनणय घेणक
े ामीचा ताव
िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेपु ढे ठे व यात आला होता, यावर िनणय .४०२ अ वये
सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील 4 Body Mortuary Cabinet Buyback क न नवीन 6
Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी ितस-या वेळेस ई-िनिवदां ची मागणी क नही एकच िनिवदा ा त
झालेली अस यामुळे ही िनिवदा उघडणेत येऊन, यामधील दर ि वकारणे म ा त आहे, परं तु पधा मक दर
िमळिवणेकरीता मागील िनिवदां चा िवचार करता येऊ शकतो का, याची खा ी करणेत येऊन, उपसिमतीचे
सभेसमोर सदरह िनिवदा उघडणेत या यात, असे ठरले होते.
परं तु णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने Digital Signature Certificate ची मुदत संपु टात आ यामुळे
सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे कळिवले होते. यामुळे सदर 4 Body Mortuary Cabinet
Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet खरे दीकामी िद.२३/१२/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये
पु हा वतमान प ात जािहरात देऊन िद.११/०७/२०१६ ते २५/०७/२०१६ पयत िनिवदा िव ठे व यात आली
होती, तर िद.२८/०७/२०१६ अखेर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत ठे व यात आली होती. तसेच सं थानचे
संकेत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती, तर एकु ण १३२ पुरवठाधारकां ना ई-मेल ारे
जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. यास अनुस न ०२ िनिवदा ा त झा याचा अहवाल ई.डी.पी.
िवभागामाफत ा त झा यानं तर िद.२६/०७/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.०१/०८/२०१६ पयत ई-िनिवदेस
मुदतवाढ दे यात आली तर िद.०२/०८/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.०८/०८/२०१६ पयत ई-िनिवदेस
मुदतवाढ दे यात आली. यास अनसु न सदरचे खरे दीकामी एकु ण तीन िनिवदा ा त झाले या आहेत.
तरी उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या ०३ तां ि क ई-िनिवदा खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघडू न िमळणेस
मा यता असावी िह िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील 4 Body Mortuary Cabinet
Buyback क न नवीन 6 Body Mortuary Cabinet खरे दी करणेकामी ा झाले या तां ि क ईिनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या. या
उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा
िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
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३.

ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ गणालयाचे यां ि क करणासह
व छते चे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी ा तां ि ेक ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां िञक करणासह
व छतेचे कामकाज मे.बी हीजी इंिडया िल. पुणे यां ना िद.२१/०१/२०१३ आदेशा वये १ वष कालावधीसाठी
दे यात आले होते. सदर कामाची मुदत सं प याने यांना २ मिहने कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
सदर मुदतवाढीचा कालावधी सं पु टात 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 होईपयत मुदतवाढ िदलेली आहे . दर यान या काळात िद.०३/०२/२०१४ ते
१५/०२/२०१४ व १५/०५/२०१४ ते ३०/०५/२०१४ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आली होती.
परं तु दो ही ई-िनिवदे ि येत दोनच िनिवदा ा त झा याने फे र िनिवदा कर याचे ठरले.
िद.१०/१२/२०१४ रोजी या मं जरु िटपणीनु सार ी 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 िमळाली. सदर िवषय मा.िञसद य सिमती या िद.२८/११/२०१५ रोजीचे सभेपु ढे
सादर के ला असता " ी साईबाबा व ी साईनाथ णालया या व छतेचे काम यां ञीक करणासह आऊटसोस
प दतीने देणक
े ामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालया या
औरं गाबाद, खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठाचे आदेशानुसार पुढील कायवाही कर यात यावी."
असा िनणय झाला होता. परं तु न याने मा. याव थापन सिमती गठीत झा याने सदरचा िस हील अज मागे घे यात
आला.
स या दो ही णालयाकरीता सन २०१३-१४ करीताचे कं ञाटदारच १२५ कमचारी पॉई टवर
व छतेकामी आव यक असणारे के मीक स व आव यक सािह यासह ती मिहना र कम .१२,२२,८२०/(अ री . बारा लाख बावीस हजार आठशे वीस माञ) माणे काम करत आहे. सदर कं ञाटदारने िकमान वेतनात
व के मीकल िकं मतीत वाढ झा याने वाढीव रकमेची मागणी के लेली होती. यामुळे निवन िनवदा ि येसाठी सदर
रकमेम ये २५ ट के वाढ ा य धर यास दो ही णालयाचे यां ञीक करणासह व छते कामी एकु ण १५३
कं ञाटी कमचारी व आव यक सािह यासह/सामु ीसह एक वषासाठीचा ठे का िद यास ित 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.
िद.१९/०९/२०१६ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.०८ िनणय
.६६५ अ वये ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां िञक करणासह व छतेचे काम
आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या र कम
.२,२८,००,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरकामी अहमदनगर, औरं गाबाद, मुं बई, पु णे व नािशक या शहरात शासिकय दराने जाहीरात
िस द क न ई-िनिवदा मागिवण्यात आले या हो या. तसेच ी साईबाबा हॉि पटलमधील ई.डी.पी
िवभागामाफत महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर व मािहती तं ञ ान
िवभागामाफत सं थान या संकेत थळावर ई-िनिवदाबाबतची जाहीरात िस द कर यात आली होती.
महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर ई-िनिवदेचे ऑनलाईन
कागदपञे दाखल कर याची मुदत िद.१६/१२/२०१६ ते िद.०३/०१/२०१७ रोजी सायं.०५.०० वाजेपयत
ठे व यात आली होती. परं तु िद.०३/०१/२०१७ रोजी महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in हे
संकेत थळ काही काळ बं द पड याने अनेक िनिवदाधारकां ना िनिवदा भर यास अडचण आ याने यांनी
दूर वनीव न कळिवले. यामु ळे िनिवदा पधा मक हो या या टीने मा. शासक य अिधकारी यां या मा यतेने
एका आठवड-याची मुदत वाढ िद.११/०१/२०१७ पयत दे यात आली होती. यानुसार ऑनलाईन ०८ िनिवदा
आले या आहेत. परं तु ी साईबाबा हॉि पटकडे य ात खालील ०९ िनिवदाधारकां या हाड कॉपी ा त
झाले या आहेत. यांचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं
िनिवदाधारकाचे नावे
ा त िठकाण व िदनां क
१
एम.पी इंटर ायसेस अॅ ड असोिसएटस िल. पु णे
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०३/०१/२०१७
२
बी. ही.जी इंिडया िल. पुणे
सामा य शासन िवभाग िद.०३/०१/२०१७
३
ी राम इंटर ायसेस , मुं बई
मुं बई कायालय िद.०४/०१/२०१७
४
अप-शॉट युटीलीटी स ह सेस, चे नई
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०५/०१/२०१७
५
गो डन हॉि पटॅलीटी स ह सेस, मुं बई
मुं बई कायालय िद.०५/०१/२०१७
६
ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०७/०१/२०१७
७
सीएलआर फॅ सीलीटी स ह सेस, पुणे
ी साईबाबा हॉि पटल िद.०७/०१/२०१७
८
िस मा टेक. सोलुशन इंिडया िल . पु णे
सामा य शासन िवभाग िद.०७/०१/२०१७
९
सुिमत फॅ सीलीटी, पुणे
सामा य शासन िवभाग िद.१०/०१/२०१७
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तरी ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाचे यां िञक करणासह
व छतेचे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणक
े ामी ा त ०९ िनिवदाधारकां या हाड कॉपी तां िञक ई-िनिवदा
उपसिमतीचे सभेपढु े सम उघडू न िमळणेस मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ
गणालयाचे यां ि क करणासह व छते चे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेकामी ा झाले या
तां ि क ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत
आ या. या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील
पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४.
ी साईबाबा णालयातील पेडीया ीक FGW व CRU-1 या िवभागाकरीता Dressing Drum
(Size Big) खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील FGW या िवभागाने ०३ नग व CRU-1 या िवभागाने ०१ नग
Dressing Drum ची मागणी के ली आहे. स या यांचेकडे असलेले Dressing Drum हे वाप न खराब
झालेले अस यामुळे यां नी निवन मागणी के ली आहे.
िद.०२/०३/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा णालयाचे FGW व CRU-1 या
िवभागासाठी एकू ण ०४ नग Dressing Drum िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणाया र कम .१६,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानु सार इकडील प .८३ िद.११/०४/२०१६
अ वये एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न िद.१८/०४/२०१६ अखेर कोटे शन मागिव यात
आले होते परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामु ळे पु हा इकडील प .७४४ िद.११/०७/२०१६ अ वये
एकू ण ०७ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/०७ /२०१६ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले
होते यास अनुस न फ त ०२ िसलबं द कोटेशन ा त झाले यामुळे पु हा इकडील प . १४२१ िद.
०५/१०/२०१६ अ वये एकू ण १० अिधकृ त िव े ते/पुरवठाधारक यां चेकडू न िद. २०/१०/२०१६अखेर फे र
कोटेशन मागिव यात आले यास अनु स न ०३ िसलबं द कोटेशन िवहीत वेळेत ा त झालेले आहेत याचा
तपशील खालील माणे:Sr.No.
Name of Supplier
Received Date
1
M/s. Purnima Surgical Enterprises,Nashik िसलबं द कोटे शन ा त िद.१९/१०/२०१६
2
M/s. Maureen Surgical Co., Aurangabad िसलबं द कोटे शन ा त िद.२०/१० /२०१६
3
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२०/१०/२०१६
वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Purnima Surgical Enterprises,Nashik
८,३००/५,६००/2
M/s. Maureen Surgical Co., Aurangabad
3
M/s. Kaivalyam Medical, Shrirampur
८,१७२/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील पेडीया ीक FGW व CRU-1 या
िवभागाकरीता ०२ नग Dressing Drum (Size Big) खरे दी करणेकामी M/s. Maureen Surgical
Co., Aurangabad यां चे एकि त .५,६००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५.
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Electrolyte Analyser Machine खरे दी
करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात Electolyte Analyser Machine चा वापर
र तातील सोिडयम आयन, लोराईड आयन, पोटॅिशयम आयन, या घटकां ची तपासणी कर यासाठी होतो.
परं त,ु सदरचे मिशन यांचेकडे उपल ध नस यामुळे यां नी ०१ नग Electolyte Analyser Machine ची मागणी
के ली आहे.
िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या
िवभागाकरीता Electolyte Analyser Machine िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या र कम .२,००,०००/- मा खचास मा यता िमळाली होती यानुसार इकडील प
८५८
िद.२३/०७/२०१६ अ वये एकू ण ०८ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.१०/०८/२०१६ अखेर
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कोटेशन मागिव यात आले होते.परं तु एकही कोटेशन ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . १३०७
िद.२१/०९/२०१६ अ वये एकू ण १३ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/०९/२०१६ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते, यास अनु स न फ त ०२ कोटे शन ा त झाले यामुळे पु हा इकडील प .
२०५६ िद.०७/१२/२०१६ अ वये एकू ण १४ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न िद.३०/१२/२०१६ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते, यास अनु स न ०३ िसलबं द कोटेशन ा त झालेले आहेत.
याचा तपशील खालील माणे Sr.No.
Name of Supplier
Received Date
१
M/s. Varun Enterprises, Malegaon
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/१२/२०१६
२
M/s. Surgilink, Shrirampur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/१२ /२०१६
३
M/s. Transasia Bio Medical Ltd., Pune िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/१२/२०१६
वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Varun Enterprises, Malegaon
२,८३,७५०/2
M/s. Surgilink, Shrirampur
२,३०,४०५/२,२५,०००/3
M/s. Transasia Bio Medical Ltd., Pune
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता ०१ नग
Electrolyte Analyser Machine खरे दी करणेकामी M/s. Transasia Bio Medical Ltd., Pune
यां चे एकि त .२,२५,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६.
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT या िवभागाकरीता Reusable Autoclavable Cardio
Plegia Chamber खरे दी करणेकामी ाप्त कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. या िवभागाम ये लागोपाठ होणा-या ओपन हाट ( हा व)
सजरीकरीता Reusable Autoclavable Cardio Plegia Chamber ची गरज अस यामुळे यां नी ०१ नग
नवीन Reusable Autoclavable Cardio Plegia Chamber ची मागणी के ली आहे.
िद.२३/०७/२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेत ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.
या िवभागाकरीता ०१ नग नवीन Reusable Autoclavable Cardio Plegia Chamber िवहीत प दतीने
कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम . ८७,७५०/- (अ री . स याऐंशी हजार सातशे
प नास मा ) चे खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प .३०७० िद.०३/०२/२०१६ अ वये
एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२०/०२/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले
होते.परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .१०५८ िद. २२/०८/२०१६ अ वये
एकू ण ०६ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न िद. १५/०९/२०१६ अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले
तरीही कोटेशन ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . २०५१ िद.०६/१२/२०१६ अ वये एकू ण ०७ अिधकृ त
िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/१२/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०३
िसलबं द कोटे शन िवहीत वेळेत ा त झालेले आहेत याचा तपशील खालील माणेSr.No.
Name of Supplier
Received Date
1
M/s. Bombay Surgical & Scientific co, िसलबं द कोटे शन ा त िद.२६/१२/२०१६
Mumbai
2
M/s. Chamunda Surgical Works, Thane
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२६/१२ /२०१६
3
M/s. Bhatt Surgical, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२६/१२/२०१६
वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Bombay Surgical & Scientific co,
१,१७,०००/Mumbai
2
M/s. Chamunda Surgical Works, Thane
१,११,३७५/१,०१,२५०/3
M/s. Bhatt Surgical, Mumbai
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS OT या िवभागाकरीता ०२
नग Reusable Autoclavable Cardio Plegia Chamber खरे दी करणेकामी M/s. Bhatt
Surgical, Mumbai यां चे एकि त .१,०१,२५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------७.
ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दी
करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि टलमधील Casulty िवभागात अ यव थ णांसाठी ३ पेशं ट बेड आहेत व २
मॉिनटर आहेत, यामुळे यां नी ०१ नग नवीन Multiparameter Monitor ची मागणी के ली आहे.
िद. १६/०९/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेत ी साईबाबा णालयातील Casulty िवभागाकरीता
Multiparameter Monitor िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .
२,५०,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार इकडील प . १९७५ िद. ३०/११/२०१६ अ वये एकू ण २३ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा
धारक यां चेकडू न िद.२५/१२/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते, तसेच ५३ पुरवठाधारकां ना ईमेल दारे कोटेशन भर यासाठी अवगत कर यात आले होते यास अनुस न ०४ िसलबं द कोटे शन िवहीत वेळेत
ा त झालेले आहेत.
याचा तपशील खालील माणे
Sr.No. Name of Supplier
Received Date
१
M/s. Micronics Instrument Company, Nashik िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/१२/२०१६
२
M/s. Girish Surgical Works, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/१२ /२०१६
३
M/s. Exel Corporation, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/१२/२०१६
४
M/s.Emco Meditek Pvt.Ltd., Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२०/१२/२०१६
वरील माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Micronics Instrument Company, Nashik
३,६४,०००/2
M/s. Girish Surgical Works, Mumbai
५५,०००/3
M/s. Exel Corporation, Nashik
Star6- १,५०,०००/Star10- २,१०,०००/4
M/s.Emco Meditek Pvt.Ltd., Mumbai
१,३५,५००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयामाफत णां ना कमी दरात णसेवा
पु रिवली जात आहे . याकरीता णां या सोयीचे ीने Casualty िवभागाकरीता खरे दी करावया या
Multiparameter Monitor या दजाम ये कोण याही कारची तडजोड करणेत येऊ नये. नामां िकत
कं पनीचे Multiparameter Monitor खरे दी करणेत यावे, असे उपसिमतीचे मत झाले . याकरीता
सदरह िवषय र करणेत येऊन, नामां िकत कं पनीचे Multiparameter Monitor खरे दीकामीचा नवीन
ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------८.
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT 1 या िवभागाकरीता जु ना 10 KVA UPS without
Battery परत (Buyback) क न निवन 10 KVA UPS खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न
िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील CVTS OT 1 या िवभागाने मागणीप का वये मागणी के ली आहे. सदर
UPS चा उपयोग ऑपरे शन िथएटरम ये श ि या चालु असताना िव तु पुरवठा अचानाक बं द झाला तर
मिशनरी बं द पडू नये हणून होतो. यामुळे CVTS OT 1 या िवभागाने ०१ नग नवीन 10 KVA UPS ची
मागणी के ली आहे.
िद.१६/०९/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीअ वये ी साईबाबा णालयाचे CVTS OT 1 या
िवभागासाठी०१ नग नवीन 10 KVA UPS िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या
र कम . २,००,०००/-(अ री . दोन लाख मा ) चे खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प
.२०६४ िद.०८/१२/२०१६ अ वये एकू ण १३ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/१२/२०१६
अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते. यास अनु स न ०६ िसलबं द कोटेशन िवहीत वेळेत ा त झालेले
आहेत याचा तपशील खालील माणे
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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Sr.No.
1
2
3
4
5
6

Name of Supplier

Received Date

M/s. Powertronix Corporation, Ahmednagar
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
M/s.
The
Himalaya
Motvations,
Ahmednagar
M/s. S.V. Electronics , Nashik
M/s.Prasa Infocom & Power Solutions P.
Ltd., Pune
M/s.Micronics Systens & services, Nashik

िसलबं द कोटेशन ा त िद.१०/१२/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.१०/१२ /२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.१०/१२/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.२९./१२/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.२८/१२/२०१६
िसलबं द कोटेशन ा त िद.३०/१२/२०१६

वरील माणे ा त झालेले ०६ िसलबं द कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1
M/s. Powertronix Corporation, Ahmednagar
१,३४,५००/१,२२,०००/2
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
(buyback Rs ८,०००/-)
3
M/s. The Himalaya Motvations, Ahmednagar
१,३०,५००/4
M/s. S.V. Electronics, Nashik
२,२४,७२०/(buyback Rs २०,०००/-)
5
M/s. Prasa Infocom & Power Solutions P. Ltd., Pune
१,२६,७७१/(buyback Rs ५,०००/-)
6
M/s. Micronics Systens & services, Nashik
२,४०,०००/(buyback Rs ४,०००/-)
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS OT 1 या िवभागाकरीता
जु ना 10 KVA UPS without Battery परत (Buyback) क न निवन 10 KVA UPS खरे दी
करणेकामी M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar यां चे एकि त .१,२२,०००/- (buyback Rs
८,०००/-) मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच यां चेकडू न
सदरह यु.पी.एस. ची वॉरं टी ऐवजी गॅरं टी घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------९.
ी साईनाथ र पेढी या िवभागाकरीता Wireless Central Temprature Monioring System
खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाने मागणीप का वये ०१ नग नवीन Wireless Central
Temprature Montioring System मागणी के ली आहे. Blood Bank िवभागातील सव ि जचे
Temperature Noting क न यांचे Record FDA िनयमानुसार यवि थत ठे वणेसाठी यांनी नवीन मागणी
के ली आहे.
िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत ी साईनाथ र तपेढी या िवभागासाठी०१ नग
नवीन िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेव व याकामी येणा-या र कम . २,००,०००/-(अ री .
दोन लाख मा ) चे खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प .७४३ िद.०१/०७/२०१६ अ वये
एकू ण ०८ अिधकृ त िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/०७/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले
होते.परं तु कोटेशन िवहीत वेळेत ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प .१२६५ िद. १३/०९/२०१६ अ वये
एकू ण ०९ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठाधारक यां चेकडू न िद. ०३/१०/२०१६ अखेर फे र कोटे शन मागिवण्यात आले
तरीही कोटेशन ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . २०५२ िद.०६/१२/२०१६ अ वये एकू ण १० अिधकृ त
िव े ते / पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.२२/१२/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनु स न ०९
िसलबं द कोटे शन िवहीत वेळेत ा त झालेले आहेत याचा तपशील खालील माणे
Sr.No.
1
2
3
4
5
6

Name of Supplier
M/s. Renake Sates ande Services, Pune
M/s. Sunsui Process Systems, Pune
M/s. SLC Engineers, Pune
M/s. Accel Systems, Pune
M/s. Suchet Systems, Pune
M/s. Testo India Pvt.Ltd., Pune
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

Received Date
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/१२/२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/१२ /२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/१२/२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/१२/२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१७/१२/२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.१७/१२/२०१६
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7
8
9

M/s. Crystal Diagnovision, Pune
M/s. Siddhi Medical Disributors, Aurangabad
M/s. JK Sales & Sercices, Aurangabad

िसलबं द कोटे शन ा त िद.२१/१२/२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/१२/२०१६
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/१२/२०१६

वरील माणे ा त झालेले ०९ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर .
२,५३,५४७/1
M/s. Renake Sates ande Services, Pune
2
M/s. Sunsui Process Systems, Pune
३,९४,६६४/3
M/s. SLC Engineers, Pune
७,७५,५४७/4
M/s. Accel Systems, Pune
४,३६,३३२/5
M/s. Suchet Systems, Pune
८,१२,४७८/6
M/s. Testo India Pvt.Ltd., Pune
७,३८,६०७/7
M/s. Crystal Diagnovision, Pune
२,७१,१९७.३०
8
M/s. Siddhi Medical Disributors, Aurangabad
२,१९,०५५/१,९८,६२५/9
M/s. JK Sales & Sercices, Aurangabad
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र पे ढी या िवभागाकरीता Wireless Central
Temprature Monioring System खरे दी करणेकामी ा झाले या दरां म ये अ.नं.१ ते ६ या
कोटे शनधारकां नी 5 Channel चे दर िदलेले असू न उवरीत अ.नं.७ ते ९ या कोटे शनधारकां नी 10
Channel चे दर िदलेले आहेत. स या लड बँकेम ये 10 Channel िस टीमची आव यकता आहे.
याकरीता अ.नं.७ ते ९ या कोटे शनधारकां या दरां चा िवचार करता, M/s. JK Sales & Sercices,
Aurangabad यां चे एकि त .१,९८,६२५/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०.
ी साईनाथ णालयातील पेडीया ीक ओ.पी.डी. िवभागाकरीता Pediatric Pulse Oxymeter
खरे दी करणेकामी ा कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील पेडीया ीक ओ.पी.डी. या िवभागात Pulse Rate & Spo2 हे दो ही
पॅरािमटर िदसतात. यामुळे यां नी ०१ नग Pediatric Pulse Oxymeter ची मागणी के ली आहे.
िद. ०८/०४/२०१५ रोजीचे मा. उपसिमती सभेत ी साईनाथ णालयातील पेडीया ीक ओ.पी.डी.
िवभागाकरीता ०१ नग Pediatric Pulse Oxymeter िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस व
याकामी येणा-या . ५०,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानुसार इकडील प .१६९२
िद.२४/०९/२०१५ अ वये एकू ण ३० अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.१०/१०/२०१५ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते.परं तु एकही कोटेशन ा त न झा यामुळे पु हा इकडील प . १२६१
िद.१३/०९/२०१६ अ वये एकू ण १५ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.०३/१०/२०१६ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते, यास अनु स न फ त ०२ कोटे शन ा त झाले यामुळे पु हा इकडील प .
२१२५ िद.१४/१२/२०१६ अ वये एकू ण १५ अिधकृ त िव े ते/ पुरवठा धारक यां चेकडू न िद.३०/१२/२०१६
अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते, यास अनु स न ०४ िसलबं द कोटे शन िवहीत वेळेत ा त झालेले
आहेत.
याचा तपशील खालील माणे Sr.No. Name of Supplier
Received Date
१
M/s. Summit Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/१२/२०१६
२
M/s. Girish Surgical Works, Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२३/१२ /२०१६
३
M/s. Exel Corporation, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/१२/२०१६
४
M/s.Emco Meditek Pvt.Ltd., Mumbai
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२८/१२/२०१६
वरील माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
1
2
3

कोटे शनधारकाचे नाव
M/s. Summit Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai
M/s. Girish Surgical Works, Mumbai
M/s. Exel Corporation, Nashik
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

कोटे शनमधील मु ळ दर .
६५,०००/२६,८००/५९,०००/-
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4

M/s.Emco Meditek Pvt.Ltd., Mumbai

Emco oxi sat 1020- Rs ३१,५००/Emco oxi sat 2060- Rs ३७,०००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयामाफत णां ना मोफत णसेवा पु रिवली
जात आहे . याकरीता णां या सोयीचे ीने ी साईनाथ णालयातील पेडीया ीक ओ.पी.डी.
िवभागाकरीता Pediatric Pulse Oxymeter या दजाम ये कोण याही कारची तडजोड करणेत येऊ
नये. नामां िकत कं पनीचे Pediatric Pulse Oxymeter खरे दी करणेत यावे, असे उपसिमतीचे मत
झाले . याकरीता सदरह िवषय र करणेत येऊन, नामां िकत कं पनीचे Pediatric Pulse Oxymeter
खरे दीकामीचा नवीन ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील वािषक (सन २०१६-२०१७) छपाई व
कायालयीन टे शनरी खरे दीकामी ा तां ि क फेर ई-कमिशयल िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल करीता सन २०१६-१७ या वषाकरीता छपाई व कायालयीन
टेशनरी खरे दीकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२७.०७.२०१५ िनणय .२३३ अ वये .६५३२७६५/- मा चे
खचास सं थान वक लामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले होते. यानु सार
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची िस हील अॅ लीके शन नं.१६५२४/२०१५ अ वये मा यता
िमळालेली आहे.
उपरो त छपाई/ टे शनरी खरे दी करणेकामी िद.३१.०८.२०१६ मा. यव थापन सिमती सभेपढु े ठे व यात
आलेला होता.यावर सिव तर चचा होऊन ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल करीता सन २०१६-१७ या
वषाकरीता छपाई व कायालयीन टेशनरी खरे दीकामी सोबत प रिश ट अ हणुन सादर के ले या तुलना मक
त यामधुन दरधारकास िन नतम दरधाकास पुरवठा आदेश दे यात यावा तसेच या छपाई टेशनरीसाठी समान
िन नतम दर ा त झालेले आहेत अशा पुरवठाधारकां ना सम माणात िवभागुन पुरवठा आदेश दे या त यावा व
यासाठी दर आलेले नाहीत िकं वा तीन पे ा कमी पुरवठाधारकांचे दर ा त झालेले आहेत अशा छपाई /
टेशनरीकरीता फे र-ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी, असा िनणय झालेला होता.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात िद.११.१०.२०१६
रोजीचे दैिनक सामना-पुणे , आपला वाताहार-मुं बई, दै.पु यनगरी-औरं गाबाद, दै.िद य मराठी-नािशक,
िद.१२.११.२०१६ रोजीचे दै.पुढारी-अहमदनगर या वतमान प ात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत
थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती.
िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/१०/२०१६ ते ३१/१०/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर हाडकॉपी
िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत िद.०३/११/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती.छपाई व टेशनरीचे जा त
अॅटम अस यामुळे सदरचे िव ची मुदत दुस -यां चा िद.०७.११.२०१६ व ितस-यां दा िद.१४.११.२०१६ पयत
मुदतवाढ दे यात आलेली होती.
यानुसार िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. तसेच सदर खरे दीकामी तां ि क िनिवदां ची
Hard Copy सं थानचे िशड कायालयात ०६ िनिवदा ा त झालेली असून , मुं बई कायालयात एकही िनिवदा
ा त झालेली नाही.
ा त ०६ तां ि क िनिवदां चा तपिशल खालील माणे –
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6

Name of Tenderer
M/s.Classic Stationers co., Mumbai
M/s.Shri Ganesh Enterprises, Nashik
M/s.Printwell Printers, Malegaon
M/s. Krishna enterprise, Ahmedabad
M/s. Rohan Printers & Stationary, Aurangabad
M/s. Shri Gajanan offset, Kopargaon

Received Date
31/10/2016
31/10/2016
31/10/2016
04/11/2016
04/11/2016
07/11/2016

Received
Place
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi

तरी उपरो त खरे दीकामी िनिवदाधारकां नी िदले या ०६ तां ीक िसलबं द िनिवदा ा त झाले या आहेत.
सामा य शासन शाखेकडील जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/ ३९६६/ २०१६ िद.१९/०१/२०१६
अ वये सं थान अं तगत असणा-या िविवध िवभागां साठी आव यक सािह य/ कामासाठी शासन िनणयानु सार
खरे दी सिमतीची थापना कर यात आलेली आहे. ऑनलाईन तां ि क िनिवदा उघडू न तां ि क िनिवदेम ये तीन
िकं वा यापे ा जा त िनिवदाधारक ा त ठरले, तर लगेचच मुळ िनिवदा उघडू न घेता येतील.
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सदर िनिवदा िद.२८-१२-२०१६ रोजी उघड यात आले या हो या. ा त तां ि ं क एकु ण ०८
िनिवदाधारकां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. No.
Name of Tenderer
Qualify/ Rejected
1
M/s. Classic Stationers co., Mumbai
Qualify
2
M/s. Shri Ganesh Enterprises, Nashik
Qualify
3
M/s. Printwell Printers, Malegaon
Qualify
4
M/s. Krishna enterprise, Ahmedabad
Qualify
5
M/s. Rohan Printers & Stationary, Aurangabad
Qualify
6
M/s. Shri Gajanan offset, Kopargaon
Qualify
उपरो त माणे ०६ पा िनिवदाधारकां चे र-ई-कमिशयल Online िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा
तयार करणेत आला. यामधील टेशनरी खरे दीकामीचा त ा प रिश अ व छपाईकामीचा त ा प रिश ब
हणून अवलोकनाथ सादर करणेत आला.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील वािषक
(सन २०१६-२०१७) कायालयीन टे शनरी खरे दीकामीचा प रिश अ व वािषक छपाईकामीचा प रिश
ब हणू न सादर करणेत आले या तु लना मक त याचे अवलोकन करणेत येऊन, यामधील िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच या सािह यां साठी समान
िन नतम दर ा झालेले आहेत, यासाठी सम माणात िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा व
यासाठी ०३ पे ा कमी िनिवदाधारकां नी दर िदलेले आहेत, अशा टे शनरी/ छपाईसाठी फेर कोटे शन
मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा णालयातील यू रो ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता Imported Operation Table
with Accessories खरे दीकामी ा कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील यूरो ऑपरे शन िथएटर िवभागात मदू या व मण या या िविवध कार या
श ि या कर यात येतात. सदर िवभागात दोन Operation Table असून यापैक ऑपरे शन िथएटरम ये एक
Maquet (Imported) तर दुसरा Janak (Indian) कं पनीचा आहे. दो ही Operation Table हे स या
यवि थत कायाि वत आहेत . यापैक Indian Operation Table वर जनरल श ि या कर यात येतात, परं तू
मदू या व मण या या काही गुं तागुं ती या (Complicated) श ि या अस यास उपल ध एका Imported
Operation Table वर श ि या कर यात येतात. परं त,ु यांना Janak (Indian) टेबल या ऐवजी अजून एक
Imported Table पािहजे जेणक
े न दो ही सजन यां ना Imported Table वर मदू या व मण या या श ि या
करता येऊ शके ल. यामु ळे अजून एक नग Imported Operation Table ची यूरो ऑपरे शन िथएटर िवभागाने
िद.१३/०९/२०१४ (औषध भां डार िवभाग ा त िद.२९/१२/२०१४) चे मागणी प ा वये मागणी के लेली आहे
याम ये णांची श ि या करते वेळी Operation Table वर णांना वेगवेगळया बाजू ने
(Different Position During Surgery) करता येऊन सुलभ कारे श ि या करता येऊ शकतील. Janak
(Indian) कं पनीचा Operation Table हा सदर Operation Theatre म ये Stand by हणून एकच वापरता
येईल. निवन Operation Table with Accessories सह खरे दीकामी अं दाजे .३५,००,०००/- (अ री –
प तीस लाख मा ) इतका खच अपेि त आहे.
िद.१८/०२/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणय .६४ अ वये सदर Imported
Operation with Accessories खरे दीकामी मा.उ च यायलयाचे, औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यास
तसेच याकामी येणा-या अं दाजे .३५,००,०००/- (अ री – पस्तीस लाख मा ) चे खचास व िविहत प दतीने
ई– िनिवदा मागवून खरे दीस मा यता िमळालेली आहे. यानूसार िद.१८/०४/२०१५ रोजीचे प ा वये िवधी
िवभागास मा. उ च यायालय मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां ची मा यता घेणबे ाबत कळिव यात आलेले होते,
यानूसार िस हील अज .८३३५ िद.२४/०७/२०१५ अ वये सदर खरे दीस मा यता िमळालेली होती.
यानुसार दैिनक दबं ग दुिनया– मुं बई, पु यनगरी– नािशक, सामना- पु ण,े सामना– औरं गाबाद, सं यानं द
– मुं बई या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व
िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०५ पुरवठाधारक यां ना ईमेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात
आले होते. ि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. यानु सार एकू ण ०४
िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. सं थानचे िशड कायालयात ०१ िनिवदा ा त झालेली
असून , मुं बई कायालयात ०३ िनिवदा ा त झाले या एकू ण ०४ िनिवदा ा त झाले या आहेत.
याचा तपिशल खालील माणे–
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Sr.No.
1
2
3
4

Name of Tenderer
M/s. Austin Health Care, Pune
M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai
M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai
M/s. Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai

Received Date
29/01/2016
30/01/2016
29/01/2016
29/01/2016

Received Place
Shirdi Office
Mumbai Office
Mumbai Office
Mumbai Office

वरील माणे खरे दीकामी वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०४ तां ि क
िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून तांि 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. सदरह
ा त िनिवदाधारकां पैक M/s. Austin Health Care, Pune यां नी िनिवदेम ये Indian कं पनीचे
Specification िदलेले आहे व आपणास Imported कं पनीचा ऑपरे शन टेबल पाहीजे अस यामुळे यां ची
िनिवदा अपा ठरवावी लागणार आहे.
उपरो माणे पा असले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मुळ दर .
२३,९५,३५०/१
M/s. Esbee Dynamed Pvt.
Ltd., Mumbai
२
M/s. Maquet Medical India
२४,८०,०००/Pvt. Ltd., Mumbai
३
M/s. South India Surgical
३८,६०,०००/Co. Ltd., Chennai
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील यू रो ऑपरे शन िथएटर
िवभागाकरीता Imported Operation Table with Accessories खरे दी करणेकामी M/s. Esbee
Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यां चे एकि त .२३,९५,३५०/- मा िन नतम दर ा झालेले
असू न, िन नतम दरधारक M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यां ना दरां बाबत चचा
करणेसाठी उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागामधील जु ने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक क न नवीन
कॅ थलॅब मिशन खरे दी करणेकामी ा झाले या ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाने िद.०६/०१/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये निवन
कॅ थलॅब मिशनची मागणी के लेली आहे. स या कॅ थलॅब िवभागात िसमे स कं पनीचे मॉडेल AXIOM Artis
dFC हे एक कॅ थलॅब मिशन असून सदर मिशन सन २००५ म ये मे. िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू न र कम
.२,९७,५७,००६/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आलेले आहे. सदर मिशनवर स या कॅ थलॅब ोसीजर चालु
आहेत, परं तु स या मिशनचे ेकडाऊन वाढलेले आहेत , तसेच मिशन दु तीकामी येणारा वािषक खच हा घसारा
िकं मती या दु पट होत आहे. यामुळे बायोमेडीकल िवभागाने जु ने मिशन बायबॅक क न निवन अदयावत तं ान
असलेले मिशन खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली आहे, कारण बाजारात स या जु या मॉडेल या मिशनपे ा
अिधक उ च कार या तपासणी या सुिवधा असलेले मिशन उपल ध झालेले आहे, यामुळे अिधक अचुक
िनदान होते. तसेच मे. िसमे स िल., मुं बई यां नी देखील प ा दारे कळिवले आहे क , सन २०१७ पयत सदर
मिशनचे पेअर पाटस पुरवठा व स ह स देणार आहे. जु या कॅ थलॅब मिशनची घसारा वजा जाता
िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत .१४,६६,२५६/- इतक आहे.
कॅ थलॅब िवभागाकरीता निवन कॅ थलॅब मिशन खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी मे.िसमे स िल.,मुं बई
यां चेकडू न दरप क मागिव यात आले होते, यांचे िद.१३/०१/२०१६ रोजीचे दरप कानुसार र कम
.४,७०,००,०००/- (अ री . चार कोटी स तर लाख मा ) इतका खच अपेि त असून जु या मिशनची घसारा
वजा जाता येणारी िकं मत ही .५०,०००/- पे ा जा त अस यामु ळे मिशन बायबॅक करणेकामी शासनाची
मा यता यावी लागणार आहे.
यास अनु स न जुने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक क न निवन कॅ थलॅब मिशन िविहत प दतीने ई-िनिवदा
मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .४,७०,००,०००/- (अ री . चार कोटी स तर लाख मा )
चे खचास, तसेच जु या मिशनची घसारा वजा जाता येणारी िकं मत ही .५०,०००/- पे ा जा त अस यामुळे
महारा शासनाची मा यता घेणक
े ामीचा ताव िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
ठे व यात आला होता, यास िनणय .५५७ अ वये मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आली
होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . तसेच १५ पुरवठाधारकां ना ई{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते , िनिवदा िव ची मुदत िद.०२/०१/२०१७ ते
िद.१६/०१/२०१७ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.१९/०१/२०१७ अखेर
ठे व यात आली होती. यास अनुस न ऑनलाईन ०१ िनिवदा ा त झाली होती.
तथािप “शासन िनणय .- भां खस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.३० ऑ टोबर २०१५ –
करणे चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ” अ वये जा तीत जा त
तुलना मक दर िमळणेकामी सदर ई-िनिवदेस िद.१७/०१/२०१७ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद.२३/०१/२०१७
पयत थम एक आठवडयाची मुदतवाढ दे यात आलेली होती. यास अनुस न दोन ई-िनिवदा ा त झाले या
आहेत, हणजेच सदरचे खरे दीकामी एकु ण तीन ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत. याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Shimadzu Medical (India) Pvt.Ltd., Mumbai 23/01/2017
2
M/s. Siemens Ltd., Mumbai
25/01/2017
3
M/s. Philips Electronics India Limited, Mumbai
28/01/2017
तरी उपरो त खरे दीकामी ा त झाले या तीन तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे सभेपढु े सम
उघडू न िमळणेस मा यता असावी िह िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागामधील जु ने
कॅ थलॅब मिशन बायबॅक क न नवीन कॅ थलॅब मिशन खरे दी करणेकामी ा झाले या तां ि क ईिनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आ या. या उघडणेत आले या तां ि क
िनिवदां ची िवहीत प दतीने छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ईिनिवदा उघडणेकामी पु ढील उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ वाचू न कायम करत असताना, ी साईबाबा णालया या कॅ थलॅब
िवभागामधील जु ने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक करणेऐवजी एखा ा धमदाय णालयास आव यकता
अस यास, यां ना दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४.
ी साईबाबा णालयातील िन पयोगी िलनन साठा रिज रमधू न िनलिखत करणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलचे िलनन िवभागाम ये सव वॉड/ओ.टी.चे अितशय जीण व र ता या डागां नी
खराब झालेले तर काही फाटले या अव ोत िन पयोगी कपडे जमा झालेले आहेत. सदरचे िलनन रोज या
वापरामुळे खराब झालेले आहे .
यापुव िदनां क ०१/०४/२०१५ ते ३१/०३/२०१६ पयतचे सव वॉड/ओ.टी.चे िलनन मा.ि सद य
सिमती सभा िदनां क ०७/०८/२०१६ िन. .५०० अ वये .५,५२,५०२/-(पाच लाख बाव न हजार पाचशे दोन
मा ) इत या रकमेचे िलनन जाळु न न ट के लेले असुन , यानं तर िद.०१/०४/२०१६ ते ३१/१२/२०१६ पयतचे
िविवध वॅाड/ओ.टी.तुन िन पयोगी िलनन जमा झालेले आहे याचा त ता सोबत सादर के ला आहे. सदर िलनन
खरे दीची एकु ण िकं मत .४,१३,७८६ /- (अ री .चार लाख तेरा हजार सातशे याऐंशी मा ) इतक आहे, परं तु
सदर िलनन हे फाटले या व खराब अव थेत अस याने स य प रि थतीत याची िकं मत िनरं क आहे. सदरचे
िलनन वापर यास िन पयोगी असलेबाबतची सहा.अिधसेिवका व वैदयक य संचालक यां नी य पाहणी के ली
आहे. सदरचे िलनन वापर यास यो य नस यामुळे ते न ट क न साठा रिज टरमधुन िनलिखत करणे गरजेचे आहे .
तरी सोबत या त यातील िलनन हे साठा रिज टरमधुन िनलखीत क न ते जाळू न न ट करणेचा ताव
मा. णालय उपसिमती सभेपु ढे न द घे यासाठी ठे व यास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील िन पयोगी िलनन साठा जाळू न न
करणेस व तो रिज रमधून िनलिखत करणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५.
ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Elisa System करीता
लागणारे लॅब के मीक स मं जु र दराने खरे दीबाबत.
िद.२४/०७/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४९९ अ वये झाले या चचा/
वाटाघाटीनुसार व िद.२५/०८/२०११ रोजीचे थािनक िव व तांचे उपसिमती सभेत झाले या चचा/
वाटाघाटीनुसार ी साईनाथ णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Fully Automatic Elisa System ही
मुळ िनिवदाधारक M/s.Siddhi Medical Distibutors, Aurangabad यां चेएैवजी सदर िस टमची थेट
उ पादक कं पनी M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यां चेकडू न .२२,७८,५००/- पयात िशड
पोहोच (सव करां सह) इत या र कमेत खरे दी क न सदर मिशनसाठी लागणारे के मीक स त यात नमुद के ले या
दरा माणे पुढील ५ वषाकरीता खरे दी कर यात यावे, असे ठरलेले आहे.
वरील माणे ठरावास अनु स न M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यां ना इकडील प
जा. .एसएसएस/वशी/एसएसबीएच/ टोअर(पी/एस)/३५६६/२०११ िद.११/१०/२०११ अ वये पुरवठा आदेश
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दे यात आलेला आहे. यानु सार M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यां नी मिशनचा पुरवठा
के लेला असून मागील पाच वषापासुन मिश न यवि थत कायाि वत असून ठरावातील मं जरु दरानु सार यांनी
आव यकतेनु सार के मीक सचा पुरवठा के लेला आहे . तथािप ठरावानुसार यां चेकडू न के मीक स खरे दी
करावयाचा कालावधी संपु टा त आलेला आहे.
सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व
िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी ताव तयार कर यात आलेला असून याम ये Fully Automatic
Elisa System करीता लागणा-या लॅब के मीक सचा समावेश कर यात आलेला असून सदरह ताव
मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला असून सदर तावास मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता िमळू न
याकामीची खरे दीबाबत पु ढील कायवाही पु ण होऊन के मीक स उपल ध हो यास कमीत कमी ३-४ मिह यांचा
कालावधी लागणार आहे, यामु ळे योगशाळा िवभागाची गैरसोय होऊ नये हणून तुतास यां ना आव यक
असणारे लॅब के मीक स M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd., Mumbai यां ना जा. .एसएसएस/ वशी/
एसएसबीएच/ टोअर (पी/एस)/ ३५६६/ २०११ िद.११/१०/२०११ अ वये िदले या पुरवठा आदेशातील मं जरु
दराने खरे दी क न देता येतील याचा तपिशल खालील माणेSr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15
16

Description
ARCHITECT RVS
CONS WASH BUFFER
ARC HCV CALIBRATOR
ARC HCV CONTROL
ARC HCV KIT
ARC HIV AG/AB COMBO
CALIBRATOR
ARC HIV AG/AB COMBO
CONTROL
ARC HIV AG/AB COMBO KIT

ARC HBSAG CALIBRATOR
ARC HBSAG CONTROL
ARC HBSAG KIT
PRE TRIGGER SOLUTION
PROBE
CONDITIONING
SOLUTION
SAMPLE CUPS
ARCHITECT SEPTUM CAPS
TRIGGER SOLUTION

Pack
Size
2000T
10LTR
SET
SET
400T
SET

Req.
Qty.
5
1
1
1
9
2

Rate per
in Rs.
2250.00
18000.00
4500.00
2700.00
60508.80
4500.00

Total in Rs.

SET

1

2700.00

2700.00

400T

12

43678.80

524145.60

SET
SET
400T
4*1LT

1
1
9
2
1

4500.00
2700.00
20800.80
22500.00
2700.00

4500.00
2700.00
187200.00
45000.00
2700.00

4*1LT

11250.00
18000.00
4500.00
2700.00
544572.00
9000.00

4
6840.00
27360.00
5
900.00
4500.00
1
13500.00 13500.00
Total Amt.in Rs. 1404327.60

वरील माणे लॅब के मीक स मं जरु दराने खरे दीस पु णािकत र कम .१४,०४,३२८/- (अ री .चौदा
लाख चार हजार तीनशे अ ावीस मा ) इतका खच येईल. तसेच Abbott कं पनी या Fully Automatic Elisa
System करीता याच कं पनीचे के मीक स वापरावे लागतात. तसेच M/s.Abbott Healthcare Pvt.Ltd.,
Mumbai यां नी िद.०३/११/२०१६ रोजीचे प ा वये M/s. Siddhi Medical Distributors, Aurangabad हे
यांचे Authorised Distributor आहेत असे कळिवलेले आहे.
तरी ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Elisa System करीता
वरील त यात नमुद के लेले लॅब के मीक स मं जरु दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या पु णािकत र कम
.१४,०४,३२८/- (अ री .चौदा लाख चार हजार तीनशे अ ावीस मा ) चे खचाचा ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully
Automatic Elisa System करीता तािवत लॅब के मीक स M/s. Siddhi Medical
Distributors, Aurangabad यां चेकडू न मागील मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या
.१४,०४,३२८/- मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१६.

ी साईनाथ र पेढी िवभागातील Blood Cell Separator– Apheresis Machine करीता
लागणा या Apheresis Kit मं जु र दराने खरे दीबाबत.
िद.२४/०७/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४९९ अ वये झाले या चचा/
वाटाघाटीनुसार व िद.२५/०८/२०११ रोजीचे थािनक िव व तांचे उपसिमती सभेत झाले या चचा/
वाटाघाटीनुसार ी साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Blood Cell Separator– Apheresis Machine हे
M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यां चेकडू न Fenwal कं पनीचे Amicus Cell या मॉडेलचे
.२४,४१,०३६/- इत या र कमेत िशड पोहोच (सव करां सह) खरे दी क न सदर मिशनसाठी लागणा-या
Apheresis Kit ठरावात नमुद के ले या दरा माणे पुढील ५ वषाकरीता खरे दी कर यात यावे, असे ठरलेले आहे.
वरील माणे ठरावास अनु स न M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यां ना इकडील प
जा. .एसएसएस/ वशी/एसएसबीएच/ टोअर(पी/एस)/३३१५/२०११ िद.०१/१०/२०११ अ वये पुरवठा आदेश
दे यात आलेला आहे. यानु सार M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यां नी मिशनचा पुरवठा के लेला असून
मागील पाच वषापासुन मिशन यवि थत कायाि वत असून ठरावातील मं जरु दरानुसार यां नी आव यकतेनसु ार
के मीक सचा पुरवठा के लेला आहे . तथािप ठरावानुसार यां चेकडू न Apheresis Kit खरे दी करावयाचा
कालावधी संपु टा त आलेला आहे.
सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणारे औषधे, सिजकल सािह य, लॅब के मीक स, क झुमेब स व
िकरकोळ सािह य इ यादी खरे दीकामी ताव तयार कर यात आलेला असून याम ये Blood Cell
Separator– Apheresis Machine करीता लागणा-या Apheresis Kit समावेश कर यात आलेला असून
सदरह ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला असून सदर तावास मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता
िमळू न याकामीची खरे दीबाबत पुढील कायवाही पुण होऊन के मीक स उपल ध हो यास कमीत कमी ३-४
मिह यांचा कालावधी लागणार आहे, यामुळे र तपेढी िवभागाची गैरसोय होऊ नये हणून तुतास यां ना
आव यक असणारे Apheresis Kit हया M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यां ना जा. . एसएसएस /
वशी / एसएसबीएच / टोअर (पी/एस) / ३३१५/२०११ िद.०१/१०/२०११ अ वये िदले या पुरवठा आदेशातील
मं जरु दराने खरे दी क न देता येतील.
यापुव Apheresis Machine हे बं द अस यामुळे िकट वापर याचे माण कमी होते. स या मिशन
यवि थत चालु असून र तपेढी िवभागाकडे स या ०९ िकट िश लक असून यांना पुढील मिह यां करीता
आणखी १० िकटची आव यकता आहे असे र तपेढी िवभागातून सां ग यात आले आहे. याचा तपिशल
खालील माणेSr. No.
Description
Req. Qty.
Sanctioned
Total in Rs.
Rate per in Rs.
1
Single Needle Closed System Amicus
10
5500.00
55,000.00
Kits For Fenwal Apheresis Machine
Total Amt.in Rs.
55,000.00
वरील माणे Apheresis Kit मं जरु दराने खरे दीस पुणािकत र कम .५५,०००/- (अ री .पं चाव न
हजार मा ) इतका खच येईल. तसेच Fenwal कं पनी या Apheresis Machine करीता याच कं पनी या िकट
वापरा या लागतात.
तरी ी साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Blood Cell Separator– Apheresis Machine करीता
वरील त यात नमुद Apheresis Kit मं जरु दराने M/s.Sterling Healthcare, Mumbai यां चेकडू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा-या पु णािकत र कम .५५,०००/- (अ री .पंचाव न हजार मा ) चे खचा या
तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र तपेढी िवभागाकरीता Blood Cell Separator–
Apheresis Machine करीता तािवत Apheresis Kit, M/s.Sterling Healthcare, Mumbai
यां चेकडू न मागील मं जु र दराने खरे दी करणेस व याकामी येणा या .५५,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७.
ी साईबाबा णालयातील ICCU/GICU व साईनाथ णालयातील Opthal Ward/ General
O.T. या िवभागाकरीता Video Laryngoscope With Blade खरे दी करणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU/ GICU या िवभागाने ०२ नग व साईनाथ णालयातील
Opthal Ward या िवभागाने ०२ नग तसेच Genral O.T. या िवभागाने ०२ नग मागणीप का वये नवीन
Video Laryngoscope With Blade( 5 Pair) ची मागणी के लेली आहे.
सदर िवभागाम ये णां ना कृ ि म वास दे याक रता Ventilator मशीन वापरावे लागते. Ventilator
लावताना कृ ि म वास देणक
े रीता E.T. Tube टाकणे आव यक असते. सदर Tube टाकणेपवु
Laryngoscope ने पेशं टचे त ड व वासनिलका उघडू न सदर E.T. Tube टाकली जाते. E.T. Tube टाकताना
ब-याच वेळा णां या वासनिलके स ईजा होते, यामुळे णां चे ICCU मधील वा त य देखील वाढते. सदर
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ास टाळ यासाठी नवीन मागणी के ले या Video Laryngoscope मुळे कोण याही वया या णां ना सहजपणे
E.T. Tube टाकणे श य होते तसेच पेशं ट या घशाचे व वासनिलके चे प र ण देखील करणे सोपे जाते यामुळे
यांनी नवीन Video Laryngoscope With Blade ची मागणी के ली आहे.
उपरो त िवभागासाठी Video Laryngoscope With Blade खरे दीकामी अं दाजे र कमेसाठी काही
पुरवठाधारकां ना मेल कर यात आले होते. यांनी िदले या अं दाजे र कमेचा त ता खालील माणे :Sr. Supplier Name
No.
1
M/s. Sanjeevani Enterprises, Pune
2
M/s.
Amruta
Surgical
&
उ
Pharmaceutical Distributors, Pune
प
3
M/s. Shri Ganesh Enterprises, Pune
रो
4
M/s.
त Attharava Health Tech India
Pvt.Ltd., Mumbai

Qty.

Total Amt.

Waranty

6
6

Estimate cost
( per unit)
1,58,900.00
1,92,950.00

9,53,400.00
11,57,700.00

1Year
1Year

6
6

1,98,625.00
2,94,869.00

11,91,750.00
17,69,214.00

1Year
1Year

Average Amt. in Rs. 12,68,016.00
०
६
नग Video Laryngoscope With Blade( 5 Pair) खरे दीकामी ा त झाले या पुरवठाधारकां चे अं दाजे
खचासाठी दरप काची सरासरी र कम . १२,६८,०१६.००(अ री . बारा लाख अडु स ट हजार सोळा मा )
इतक येते.
मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU/GICU या िवभागाने ०२ नग व साईनाथ
णालयातील Opthal Ward या िवभागाने ०२ नग तसेच Genral O.T. या िवभागाने ०२ नग असे एकू ण ०६
नग मागणीप का वये नवीन Video Laryngoscope With Blade( 5 Pair) ची 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 अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील सदर िवभागांम ये
णां ना कृ ि म वास दे याक रता Ventilator लावताना ET टाकावी लागते यामुळे ब-याच वेळा णां या
वासनिलके स ईजा होते व यामुळे णां चे ICCU मधील वा त य देखील वाढते. सदर ास टाळ यासाठी यांनी
नवीन Video Laryngoscope ची मागणी के ली आहे यामुळे पेशं ट या घशाचे व वासनिलके चे प र ण
देखील करणे सोपे जाते यामुळे या िवभागां नी मागणी के या माणे ०६ Set Video Laryngoscope With
Blade िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी क न दे यास हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िवभागां करीता ०६ Set Video Laryngoscope With
Blade िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम . १२,६८,०१६.००
(अ री . बारा लाख अडु स ट हजार सोळा मा ) चे खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील िविवध िवभागां करीता
०६ Set Video Laryngoscope With Blade िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .१२,६८,०१६/- मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८.
ी साईनाथ णालयातील Female Ward या िवभागाकरीता Syring Pump खरे दी करणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील Female Ward या िवभागाने मागणीप का वये Syringe Pump ०२
नगाची मागणी के लेली आहे.
Female Ward या िवभागातील अ यव थ णांना इंजे शनची मा ा ( माण) िनयं ि त क न देणक
े ामी
Syringe Pump चा उपयोग होतो. Female Ward या िवभागात श ि या झा यानं तर तसेच ICCU मधून
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पेशं ट िश ट के यानं तर णांना इंजे शन देणक
े ामी Syringe Pump ची गरज भासते परं तु Female Ward या
िवभागात स या एकही Syringe Pump उपल ध नस यामुळे यां नी निवन ०२ नगाची मागणी के ली आहे.
उपरो त िवभागासाठी Syringe Pump खरे दीकामी अं दाजे र कमेसाठी काही पुरवठाधारकां ना मेल
कर यात आले होते. यांनी िदले या अं दाजे र कमेचा त ता खालील माणे:Sr.No.
1
2
3
4
उ

Supplier Name

Qty.

M/s.
Amruta
Surgical
&
2
Pharmaceutical Distributors, Pune
M/s. Shri Ganesh Enterprises, Pune
2
M/s. Sanjeevani Enterprises, Pune
2
M/s. Attharava Health Tech India Pvt.
2
Ltd., Mumbai
Avarage Amt in Rs.

Estimate cost
( per unit)
79450.00

Waranty

83990.00
68100.00
104176.00

1 Year
1 Year
1 Year

67143.00

उपरो त ०२ नग Syringe Pump खरे दीकामी ा त झाले या पुरवठाधारकां चे अं दाजे खचासाठी
दरप काची सरासरी र कम . .६७,१४३.०० (अ री . सदुस ठ हजार एकशे ेचाळीस मा ) इतक येते.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील Female Ward या िवभागाने मागणीप का 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 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 था नतफ 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 ३.२.३ – .
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 कर यात 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:- Female Ward या िवभागातील अ यव थ णांना इंजे शनची
मा ा ( माण) िनयं ि त क न देणक
े ामी Syringe Pump चा उपयोग होतो. Female Ward या िवभागात स या
एकही Syringe Pump उपल ध नस यामुळे यां ना ०२ नग नवीन Syringe Pump िवहीत प दतीने खरे दी
क न देता येईल असे न मत आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील Female Ward या िवभागाकरीता०२ नग Syringe Pump िविहत
प दतीने कोटे शन मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे ०२ नगासाठी र कम
.६७,१४३.०० (अ री
. सदुस ठ हजार एकशे ेचाळीस मा ) चे खचा या तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील Female Ward या िवभागाकरीता
०२ नग Syringe Pump िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.६७,१४३/- मा चे खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९
मा.िव तां या सू चनां बाबत.
आजचे णालय उपसिमती सभेम ये मा.सद यां नी खालील माणे सु चना के या, या मा य
कर यात आ या.
(१) सं थान णालयां साठी आव यक असणारी औषधे/ सािह य मॅ युफॅ चर कं प यां कडू नच खरे दी करावे. तसेच
यापुढे िविवध सािह यां या खरे दीबाबतचा ताव सादर करतेवेळेस, सदरह तावाम ये ँडेड कं प यां चा
उ लेख करावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये झाले या िनणयां वरील कायवाची स :ि थती.
ताविवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां च,े िद.२८ जुलै , २०१६, रोजीचे अिधसूचनेनु सार, ी साईबाबा सं थान
यव थापन सिमती गठीत करणेत आलेली असून , या यव थापन सिमतीने अिधिनयमातील तरतुदीनुसार
आयोिजत के ले या सभां मधील िनणय पुढील कायवाहीसाठी संबधीत िवभागांना वेळोवेळी दे यात आलेले
आहेत व सदर िनणयां वर िवभागां कडू न काय कायवाही कर यात आली आहे, याचा आढावा वेळोवेळी संबं धीत
िवभागाचे शासक य अिधकारी तसेच उपकायकारी अिधकारी व मा.कायकारी अिधकारी यां चेमाफत घेतला
जात आहे.
िद.२१.०९.२०१६ रोजी मा. ीमती राखी च हाण, कायासन अिधकारी, िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां नी सभाकामकाज िवभागाचे कामकाज व रे कॉडची पाहणी के यानं तर यां या अहवालाम ये
‘ यव थापन सिमतीने घेतले या िनणयानु सार संबधीत िवभागां शी सम वय साधून िनणयां या
अमं लबजावणीसाठी के ले या कायवाहीचा िव तृत अिभलेख एकि त र या जतन कर यात यावा. सिमती या
िनणयानु सार आव यक कायवाही िवहीत वेळेत पार पाडली जात नस यास यासंदभात कायकारी अिधकारी
यां या तरावर आढावा घे यात यावा.ʼ अशी सुचना के लेली होती. यास अनुस न िद.०७/०८/२०१६,
१६/०८/२०१६ व ३१/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयावर कर यात आले या
कायवाही या स :ि थतीचा अहवाल िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करणेत आला
होता. सदर अहवालाची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आलेली आहे.
याच माणे िद.२२/१२/२०१६ रोजीचे सभेम ये िवभागां नी के ले या कायवाहीची स ि थती, सदरह
कायवाही पुण होईपयत सभेसमोर सादर करणेत यावी, असा िनणय संमत झालेला आहे. या िनणयास अनुस न
यव थापन सिमती या वेळोवेळी झाले या सभेतील िनणयां वरील कायवाहीची स :ि थती सभाकामकाज
िवभागाकडे संकलीत क न कायवाही पुण होणेकरीता कायकारी अिधकारी यां चे मागदशनाखाली पाठपुरावा
के ला जात आहे.
मा.अ य महोदय यां नीही िद.१२/०२/२०१७ रोजी मा. यव थापन सिमती या वेळोवेळी झाले या
सभेम ये घे यात आले या िनणयावर सं बधीत िवभागां नी िद.२०/०१/२०१७ अखेर के ले या कायवाहीवरील
स ि थतीचा आढावा घेतलेला असून यां नी के ले या मागदशनानुसार इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/
४०४५/ २०१७, िद.१४/०२/२०१७ चे प रप का वये सं बधीत िवभागां कडू न िनणयावरील कायवाहीबाबतचा
िद.१५/०२/२०१७ अखेर स ि थती मागिवणेत आलेली आहे. तो अहवाल सोबत सादर के लेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/०८/२०१६, १६/०८/२०१६, ३१/०८/२०१६, १९/०९/२०१६,
०९/१०/२०१६, ३०/११/२०१६ व २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेमधील िनणयां वरील कायवाहीची
आकडेवारीसहीत मािहती खालील माणे–
अ. मा. य.स. सभा िनणय मां क
नं. िदनां क

१
२
३
४
५
६
७

नद
घे याचे
िवषय

िवषय र

अमा य

०७/०८/२०१६
१६/०८/२०१६
३१/०८/२०१६
१९/०९/२०१६
०९/१०/२०१६
३०/११/२०१६
२२/१२/२०१६

थिगत कायवाही कायवाही एकू ण
पु ण
चालू
िनणय

४४६ ते ५०९
--०१
०३
३४
२६
६४
५१० ते ५८१
-०१
-०२
३८
३१
७२
५८२ ते ६३७
०२
--०३
४३
४६
९४
६३८ ते ६८७
--०१
०१
३०
४५
७७
६८८ ते ७५४
०१
-०३
०४
५८
६७
१३३
७५५ ते ९०४
-०१
०७
०२
९०
१२०
२२१
९०५ ते ९६६
--०१
०१
३०
४४
७६
तरी सदरचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर.
िनणय .१३८ यावर सिव तर चचा होऊन, यव थापन सिमतीचे सभेम ये घे यात आले या िनणयां वरील
कायवाही या स :ि थतीचे अवलोकन करणेत आले व इतर िनणय वगळता फ कायवाही चालू
असले या िनणयां ची स :ि थती यापु ढे सादर करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेबाबत.
तावअ) मा.ि सद य सिमती िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४२५ व मा.मुं बई उ च यायालय,
खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद.०४ माच, २०१६ चे आदेशानु सार सं थानचे िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व
किन ठ कामगार अिधकारी ही र त पदे सरळसेवेने भरणेकामी वतमान प ात तसेच सं थानचे वेबसाईटवर
जाहीरात िस द क न िद.३०/०४/२०१६ अखेर अज मागिवणेत आलेले आहेत. याची तपिशलवार मािहती
खालील माणे –
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अ.नं.

पदनाम

िद.३०/०४/२०१६
मुदतीनं तर आलेले अज
एकू ण अज
अखेर आलेले अज
०१ िवधी अिधकारी
२५
०१
२६
०२ कामगार अिधकारी
४०
००
४०
०३ क.कामगार अिधकारी
४४
०२
४६
उपरो त अजावर कायवाही करणेकामी ताव स याचे मा. यव थापन सिमती िद.३१/०८/२०१६
रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता. सिमतीचे िनणयानु सार स याचे शासन िनयु त सिमतीला याबाबत
कायवाही करता येईल काय, याबाबत शासनाचे अिभ ाय मागिवणेत आले होते. परं तु शासनाने िद.२५
ऑ टोबर, २०१६ रोजीचे प ानु सार सदरची कायवाही मा.मुं बई उ च यायालयाचे िद.०४ माच, २०१६ रोजीचे
आदेशानु सार करणेबाबत कळिवले आहे. यावर मा. यवस्थापन सिमती िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय
.८४७ खालील माणे घेतलेला आहे.
“िद.२५ ऑ टोबर, २०१६ रोजी महारा शासनाने िदले या अिभ ायानुसार, मा.मुं बई उ च
यायालया या िद.०४ माच, २०१६ रोजीचे आदेशा माणे िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ
कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी यायालयीन आदेशाम ये नमूद के ले या कायप दतीनु सार
मा. धान िज हा व स यायधीश, अहमदनगर यां चे अ य तेखाली कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.”
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/४८३९/२०१६ िद.१४
िडसबर, २०१६ चे प ा वये मा. धान िज हा व स यायधीश, अहमदनगर यां ना मं जरु आकृ तीबं धानुसार र त
िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवने े भरणेकामी आले या
अजावर आपले अ य तेखाली व मा.मुं बई उ च यायालयाचे िद.०४ माच, २०१६ रोजीचे आदेशात नमुद
के ले या कायप दतीनुसार पु ढील कायवाही करणेकामी प दे यात आलेले आहे.
ब) आता, मा. धान िज हा व स यायधीश, अहमदनगर यां नी िद.१० जानेवारी, २०१७ रोजीचे
प ा वये खालील माणे कळिवले आहे.
With reference to the captioned subject and on perusing the order passed in Civil
Application No.118 of 2016 in Public Interest Litigation No.18 of 2011, by the Hon’ble
Division Bench of the Bombay High Court, Bench at Aurangabad, dt.04.03.2016, I am to
state that by that time Ad-hoc Committee constituted by the Hon’ble Bombay High Court
was working. The affairs of the Ad-hoc Committee were monitored by the Hon’ble
Bombay High Court. At that time the undersigned was the Chairman of Shri Saibaba
Sansthan Trust and as such the directions were issued by the Hon’ble Bombay High Court
to complete the selection process of the Law Officer, Labour Officer and Junior Labour
Officer.
As on today, the new Board has taken charge of Shri Saibaba Sansthan Trust and
looking after the affairs of the Trust. The undersigned has no concern with the affairs of
Shri Saibaba Sansthan Trust. As such, it is not desirable on my part to work as a Chairman
of Selection Committee to complete the process of appointment of Law Officer, Labour
Officer and Junior Labour Officer in Shri Saibaba Sansthan Trust.
You are, therefore, requested to take necessary clarification from the Hon’ble
High Court. If the Hon’ble High Court directs to the undersigned to work as a Chairman of
the Committee for the selection process of Law Officer, Labour Officer and Junior Labour
Officer, I have no difficulty to complete the process.
You are, therefore, requested to do the needful and obtain necessary clarification
from the Hon’ble Bombay High Court in this regard.
मा. धान िज हा व स यायधीश, अहमदनगर यां चे िनदशानुसार पुढील कायवाही करणेकामी मा.मुं बई
उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे सं थान पॅलनवरील वक ल, अॅड. ी.िनतीन भवर यां चे
जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/५४५९/२०१७ िद.२३ जानेवारी, २०१७ रोजीचे प ा वये अिभ ाय मागिवणेत
आलेले आहेत.
क) आता, अॅड.िनतीन भवर पाटील मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी
िद.१५/०२/२०१७ रोजीचे प ा वये खालील माणे अिभ ाय सं थानला कळिवले आहेत.
With reference to the subject cited above, I have to state that, I have gone through
the order 04.03.2016, passed by the Hon’ble Division Bench of High Court of Judicature at
Bombay Bench at Aurangabad in Civil Application No.118/2016 in Public Interest
Litigation No.18/2011, the order dated 02.05.2013 passed by the Hon’ble High Court in
Public Interest Litigation No.27/2012 & other companion Public Interest Litigations, the
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Resolution No.425, dated 27.10.2015 adopted by the then Three Members Committee,
carefully and on understanding the same, I giving my legal opinion as follows1. As you know, the Hon’ble High Court of Judicature at Bombay Bench at
Aurangabad vide order dated 13.03.2012 Hon’ble Hogh Court vided order dated
13.03.2012 passed in Public Interest Litigation constituted an ad-hoc committee consisting
of (i) The Principal District Judge, Ahmednagar; (ii) The Collector, Ahmednagar; and (iii)
The Chief Executive Officer of Shree Saibaba Sansthan Trust Shirdi to supervise, monitor
and look after the affairs of Shree Saibaba Sansthan Trust until the State Government
constitutes a new Committee. Furthermore, the Hon’ble High Court while disposing the
Public Interest Litigation No.27/2012 and other companion Public Interest Litigations vide
order dated 02.05.2013 permitted the State Government to constitute a new Managing
Committee for governing the affairs of Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. The Hon’ble
High Court further directed that, the ad-hoc committee appointed by it shall continue to
operate until the State Government constitutes a new Committee.
2. When the Three Members Committee was in charge and looking after the
affairs of Shri Saibaba Sansthan Trust, the Resolution No.425 was adopted by the three
members committee in its meeting held on 27.10.2015 accorded sanction to fill in the
vacant posts of Law Officer, Labour Officer and Junior Labour Officer and to seek
permission from the Hon’ble High Court to carry out the selection process for filling in the
above referred to posts. Accordingly, Civil Application No.118/2016 was filed in Public
Interest Litigation No.18/2011 before the Hon’ble High Court seeking permission to fill in
the posts of Law Officer, Labour Officer and Junior Labour Officer. The Hon’ble High
Court after hearing the parties, vide order dated 04.03.2016 disposed of the Civil
Application No.118/2016 and permitted Shri Saibaba Sansthan to carry out the selection
process. The Hon’ble High Court also constituted a Selection Committee consisting
Chairmanship of the Principal district Judge and other experts.
3. Thereafter, in view of the directions given by the Hon’ble High Court vide order
dated 13.03.2012 in Public Interest Litigation No.18/2011, the Government of Maharashtra
issued a Notification on 28.07.2016 appointing new Managing Committee to administer,
control, supervise and look after the day-to-day affairs of Shri Saibaba Sansthan. The new
Managing Committee has taken the charge of the office of Shri Saibaba Sansthan Trust
and its first meeting was held on 07/08/2016 and since then the new Managing Committee
is holding the office of Shri Saibaba Sansthan. The ad-hoc committee ceases to operate
since the date when the new Managing Committee taken the charge of the office of Shri
Saibaba Sansthan Trust.
4. In view of the circumstances started herein above, as per may opinion, it is the
new Managing Committee is empowered to take decision to carry out the selection process
for filling in the vacant posts of Law Officer, Labour Officer and Junior Labour Officer by
constituting a Selection Committee consisting of experts.
वरील माणे अॅड.िनतीन भवर पाटील यां चे अिभ ायानुसार िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व
किन ठ कामगार ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी या िवषयातील त यां ची एक िनवड सिमती थापन क न िनवड
ि या आमलात आणणेचा अिधकार न याने िनयु त के ले या सिमतीस अस याचे कळिवले आहे.
सबब, मं जरु आकृ तीबं धानु सार र त िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार
अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडील िद.०४ माच,
२०१६ रोजीचा आदेश, शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडील िद.२५ ऑ टोबर, २०१६
रोजीचा अिभ ाय तसेच मा. धान िज हा व स यायधीश, अहमदनगर यां चेकडील िद.१० जानेवारी, २०१७
रोजीचे अिभ ाय इ यादी सव बाब वर मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडील सं थान
अॅड होके ट पॅनलवरील अॅड.िनतीन भवर यां नी िद.१५/०२/२०१७ रोजीचे प ा वये िदले या अिभ ायानुसार
सं थानचे शासक य कामकाज पहाणेकामी शासनाने न याने िनयु त के ले या यव थापन सिमतीने सं बं धीत
िवषयातील त ां ची एक िनवड सिमती थापन क न भरतीची िनवड ि या अमलात आणून पु ढील कायवाही
करणे या िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .१३९

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो िनणय .४४ म ये सिमती सद य तथा जे कायदेत
मा.ॲङमोहन जयकर यां चे अ य ते खाली गठीत करणेत आले या उपसिमतीने िवधी अिधकारी,
कामगार अिधकारी व किन कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेची कायवाही पु ण करावी,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
मं जु र आकृ तीबं धानु सार वेतनबँ ड ४४४०- ७४४० अिधक ेड पे १३०० (गट-ड) मधील मं जु र पदां चे
सं वग, सेवा ये ता व िबं दु नामावलीतयार करणेबाबत.
तावसं थानचे मा.कायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली आ थापना िवषयक कामे पू ण क न घेणक
े ामी
िद.२०/०१/२०१७ रोजी साईिनवास अितथीगृह येथे दुपारी बैठक चे आयोजन करणेत आलेले होते . सदर
बैठक चे इितवृ त कायवाहीसाठी जा.नं.एसएसएस/वशी-मावक/३८९७/२०१७ िद.०३/०२/२०१७ नुसार पारीत
करणेत आलेले आहे.
ी.खैरे, स लागार यां नी िदले या िनदशास अनुस न मंजरु आकृ तीबंधातील गट -ड पदांचे कामा या
जबाबदा-या व कत ये वेगवेगळी आहेत. मं जरु आकृ तीबं धात समािव ट असले या गड-ड मधील पदां चे एकू ण
०५ संवग (सफाई कामगार, सुर ा र क, वॉडबॉय, आया, िशपाई/मदतनीस) तयार क न याची संवगिनहाय
वतं सेवा ये ठता यादी तयार करावी. यानं तर आकृ तीबं धातील मं जरु पदसं या व य नेमणूक कर यात
आलेली सं या याची पडताळणी क न कमी/जा त कमचा-यां कडू न संमतीप (िवक प) भ न घेऊन यांना र त
पदां वर दशिवणेचे िनदश िदलेले आहेत.
सदर िनदशास अनुस न मं जरू आकृ तीबं धानु सार गट-ड संवगातील एकू ण पदां ची सेवा ये ठता यादी
तयार करणेत आलेली आहे. यानु सार सं थान आ थापनेवर माहे िडसबर, २०१६ अखेर गट-ड म ये िविवध
पदां वर एकू ण १२१० कमचारी कायरत आहेत. सदर कमचा-यां ची संवगिनहाय कमी/ जा त मािहती
खालील माणे –
(१) सफाई कमचारी –
पदनाम
मं जु र पदसं या
सं बं धीत पदावरील नेमणू क
र त / अित र त
आदेशानु सार कमचारी सं या
पदसं या
सफाई कामगार
१७३
५५
११८
सफाई कामगार / मदतनीस
०
१२९
-१२९
एकू ण १७३
१८४
-११ अित र त
मं जरु आकृ तीबं धानु सार सफाई कामगार या ह ाची १७३ पदे मं जरु आहेत. यापैक नेमणुक
आदेशानु सार ५५ कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तसेच सफाई कामगार / मदतनीस या पदावर १२९
कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. सफाई कामगार/मदतनीस असे पद आकृ तीबं धात नाही. यामुळे
१२९ कमचा-यां ची नावे सफाई कामगार या सं वगात यावे लागतील. या सव कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी
सोबत प रिश ट “अ” जोडली आहे. मं जरु पदे व नेमणूक आदेश िदलेली सं या िवचारात घेता ११ पदे
अित र त होत आहेत. यामुळे सोबत या सेवा ये ठतेनु सार सेवा ये ठ कमचा-यां चे संमतीप (िवक प) घेऊन
या कमचा-यां ना मदतनीस/िशपाई या संवगात वग करता येईल, यास मा यता असावी.
(२) सु र ा र क –
पदनाम
मं जु र पदसं या

सं बं धीत पदावरील नेमणू क
र त / अित र त
आदेशानु सार कमचारी सं या
पदसं या
सुर ा र क
१६१
१०
१५१
सुर ा र क / मदतनीस
०
१०२
-१०२
एकू ण १६१
११२
४९ र त
मं जरु आकृ तीबं धानुसार सुर ा र क या ह ाची १६१ पदे मं जरु आहेत. यापैक नेमणुक आदेशानु सार
१० कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तसेच सुर ा र क / मदतनीस या पदावर १०२ कमचा-यां ची
नेमणूक करणेत आलेली आहे. सुर ा र क/मदतनीस असे पद आकृ तीबं धात नाही. या सव कमचा-यां ची नां वे
सुर ा र क या संवगात घेणेस मा यता असावी. (सोबत ११२ कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी प रिश ट “ब”
जोडली आहे.)
(३) वॉडबॉय –
पदनाम
मं जु र पदसं या
सं बं धीत पदावरील नेमणू क
र त / अित र त
आदेशानु सार कमचारी सं या
पदसं या
वॉडबॉय
५८
७
५१
वॉडबॉय / मदतनीस
०
४३
-४३
एकू ण ५८
५०
८ र त
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मं जरु आकृ तीबं धानु सार वॉडबॉय या ह ाची ५८ पदे मं जरु आहेत. यापैक नेमणुक आदेशानुसार ७
कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तसेच वॉडबॉय / मदतनीस या पदावर ४३ कमचा-यां ची नेमणूक
करणेत आलेली आहे. वॉडबॉय/मदतनीस असे पद आकृ तीबं धात नाही. या पदावरील सव कमचा-यां ची नां वे
वॉडबॉय या संवगात घेणसे मा यता असावी. (सोबत ५० कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी प रिश ट “क”
जोडली आहे.)
(४) आया –
पदनाम
मं जु र पदसं या

सं बं धीत पदावरील नेमणू क
र त / अित र त
आदेशानु सार कमचारी सं या
पदसं या
आया
४५
९
३६
आया / मदतनीस
०
१३
-१३
एकू ण ४५
२२
२३ र त
मं जरु आकृ तीबं धानुसार आया या ह ाची ४५ पदे मं जरु आहेत. यापैक नेमणुक आदेशानु सार ९
कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तसेच आया / मदतनीस या पदावर १३ कमचा-यां ची नेमणूक करणेत
आलेली आहे. आया/मदतनीस असे पद आकृ तीबं धात नाही. या पदावरील सव कमचा-यां ची नांवे आया या
संवगात घेणेस मा यता असावी. (सोबत २२ कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी प रिश ट “ड” जोडली आहे.)
(५) मदतनीस/ िशपाई –
पदनाम
मं जु र पदसं या

सं बं धीत पदावरील नेमणू क
र त / अित र त
आदेशानु सार कमचारी सं या
पदसं या
मदतनीस
७०७
६२०
८७
िशपाई
४५
१०
३५
िशपाई / मदतनीस
०
५
-५
एकू ण ७५२
६३५
११७ र त
मं जरु आकृ तीबं धानु सार मदतनीस या ह ाची ७०७ पदे मं जरु आहेत. यापैक नेमणुक आदेशानु सार
६२० कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. िशपाई या ह ाची ४५ पदे मं जरु आहेत. यापैक नेमणुक
आदेशानु सार १० कमचा-यां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. तसेच िशपाई / मदतनीस या पदावर ५ कमचायां ची नेमणूक करणेत आलेली आहे. िशपाई/मदतनीस असे पद आकृ तीबं धात नाही. या पदावरील सव कमचायां ची नां वे मदतनीस/ िशपाई या संवगात घेणेस मा यता असावी. (सोबत ६३५ कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी
प रिश ट “ इ ” जोडली आहे.)
(६) इतर मं जु र पदां वर कायरत कमचारी –
पदनाम
मं जु र पदसं या
सं बं धीत पदावरील नेमणू क
र त / अित र त
आदेशानु सार कमचारी सं या
पदसं या
आय.सी.सी.यु. मदतनीस
३
३
०
लॅब मदतनीस
१
१
०
ओपीडी मदतनीस
९
७
२
पं प ऑपरे टर / मदतनीस
११
७
४
-िकरण मदतनीस
१
१
०
टेलर / मदतनीस
१
१
०
एकू ण २६
२०
६ र त
मं जरु आकृ तीबं धानु सार आयसीसीयु मदतनीस, लॅब मदतनीस, ओपीडी मदतनीस, पं प
ऑपरे टर/मदतनीस, -िकरण मदतनीस, टेलर/मदतनीस या ह ाची २६ पदे मं जरु आहेत. नेमणूक आदेशानु सार
२० कमचा-यां ची सं बं धीत पदावर नेमणूक करणेत आलेली आहे. (सोबत २० कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी
प रिश ट “ ई ” जोडली आहे.)
(७) मं जु र आकृ तीबं धा यित र त इतर पदां वर कायरत कमचारी –
पदनाम
मं जु र पदसं या सं बं धीत पदावरील नेमणू क
आदेशानु सार कमचारी सं या
वग-४ कमचारी
०
१६१
चोपदार
०
२
माळी
०
४
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टोअर मदतनीस / मदतनीस
०
१
-१
वाढपी
०
१८
-१८
वकशॉप / मदतनीस
०
१
-१
एकू ण ०
१८७
-१८७ अित र त
शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी सं थानचे कमचारी आकृ तीबं धास मा यता िदलेली आहे. यापुव
सं थान आ थापनेवर चोपदार २, माळी ४, टोअर मदतनीस / मदतनीस १, वाढपी १८, वकशॉप / मदतनीस १
अशा एकू ण २६ कमचा-यां ना नेमणूक आदेश दे यात आलेले आहेत. यांना मदतनीस / िशपाई या संवगात
दशिवणेस मा यता असावी.
तसेच सं थान आ थापनेवर १६१ कमचा-यां ना वग- ४ या पदावर नेमणूका दे यात आले या आहेत.
सदरचे पद मं जरु आकृ तीबं धात नाही. अशा कमचा-यां कडू न संमतीप (िवक प) भ न घेऊन सेवा ये ठता व
र त पदसं ये नु सार मदतनीस/िशपाई, सुर ा र क, वॉडबॉय व आया या संवगातील र त पदां वर दाखिवता
येईल, यास मा यता असावी. (सोबत १८७ कमचा-यां ची सेवा ये ठता यादी प रिश ट “ उ ” जोडली आहे.)
उपरो त अ.नं.१ ते ७ म ये नमुद के ले माणे गट-ड मधील कमचा-यां चे (सफाई कामगार, सुर ा र क,
वॉडबॉय, आया, िशपाई/ मदतनीस) संवग तयार के यानं तर यांची संवगिनहाय सेवा ये ठता यादी व
िबं द ुनामावली तयार करणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१४० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावातील अ.नं.६ म ये नमु द मं जु र पदां वरील कायरत कमचारी
िशपाई/ मदतनीस या सं वगात दाखिवणेत येऊन, मा य आकृ तीबं धानु सार वेतनबँ ड ४४४०- ७४४०
अिधक ेड पे १३०० (गट-ड) मधील मं जु र पदां चे तावात नमु द के ले माणे सफाई कामगार, सु र ा
र क, वॉडबॉय, आया व िशपाई/ मदतनीस असे सं वग तयार क न यां ची सं वगिनहाय सेवा ये ता
यादी व िबं दु नामावलीतयार करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ी साईबाबा सं थानमधील कु शल, अकु शल व सु र ा कं ाटी कमचारी यां चे वेतन वाढीबाबत.
तावमा. यव थापन सिमती सभा, िद.१९.९.२०१६, िनणय .६८७ इकडील कायालयास ा झाला असून , यात
िव तां चे सूचना- सं थान म ये जवळ पास 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 याचे वाढ या
महागाईचा िवचार करता, सहानुभतू ी या ीकोणातून कं ाटी कमचा -यां चे वेतन वाढिवणेबाबत तौलािनक
ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा असा पा रत झालेला आहे.
तावना- ी साईबाबा सं थानला कं ाटी प दतीने कु शल, अकु शल व सुर ा कं ाटी कमचारी
पुरिवणेचे कं ाट, मे. जय भवानी एं टर ायजेस, पु णे व मे. मॉडन ही आर िस युरीटी फोस िल., पुणे , या दोन
एज सीला दे यात आलेले असून , या दो ही एज सीकडू न आज, माहे जानेवारी-२०१७, अखेर सं थानला
अकु शल- २०७१ व कु शल– ६३६ एकू ण २७०७ कु शल,अकु शल व सुर ा कं ाटी कमचारी पुरिवणेत येत
आहे,सदरचे अकु शल, कु शल व सुर ा कमचा-यां ना उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मुं बई, यां चेकडील,
िद.२८ स टबर-२०१०, रोजीचे मुळ िकमान वेतन दराबाबत अिधसुचनेस अनुस न िकमान वेतन अिधिनयम ,
१९४८, अं तगत शॉप अॅ ड कमिशयल इ टॅ लीशम ट झोन नं.०३ या अिधसुचनेस उदयोगातील िकमान वेतन
दरास अनुस न मुळवेतन व मा .कामगार आयु त, मुं बई, यां चेकडील, िद.४.२.२०१७,रोजीचे नोटीिफके शन नु सार
पेशल अल स माणे स या िकमान वेतनदरानुसार अकु शल कं ाटी कामगार पये २९४.४७ ितिदनी व कु शल
कं ाटी कामगार पये ३२५.२४ ितिदनी वेतन दे यात येत आहे. व वेळोवेळी पेशल अल स दराम ये होणारी
वाढ देणते येवू न कं ाटदारामाफत काम करीत असलेले सव कं ाटी अकु शल, कु शल व सुर ा कमचा-यां ना
िनयमानुसार सुधारीत िकमान वेतनदरा माणे वेतन देणते येते.
०१. यापूव , ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना , िशड ,यां चे समान काम
समान वेतनाबाबत सहा यक कामगार आयु त, अहमदनगर,यां चेकडील प जा. .सकाआ/नगर/िकवेब/२३०३,
िद.६-४-२०१५, अ वये इकडील कायालयास प ा झालेले होते. यात, यां नी ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड , येथील कं ाटी कामगारां ना कं ाटी कामगार अिधिनयम,१९७०, अ वये वेतन व महागाई
भ ता िमळणेबाबत, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड , येथील कं ाटी कामगार संघटने या
ि तिनधी व करणा-या कामगार संघटनेने कं ाटी कामगार व िनयिमत कामगार हे समान व पाचे काम करीत
अस याने यांचे पगाराम ये खुपच तफावत अस याने कं ाटी कामगार अिधिनयमा या तरतुदीनुसार समान
कामासाठी समान वेतन याचा अवलं ब कर यात येऊन यांना िनयिमत कामगारा माणे वेतन िमळवु न दयावे अशी
मागणी करणेत आलेली होती.
०२)
यावर, सदर करणी चचा क न, माग काढ यासाठी िद.१०-०४-२०१५, रोजी, सकाळी
११.३० वा,मा.सहा यक कामगार आयु ,अहमदनगर,यां चे कायालयात बैठक आयोिजत करणेत आलेली
होती,सदर बैठिकस शासक य अिधकारी (कामगार िवभाग) व .कामगार अिधकारी उपि थत होते, बैठक
दर यान सदर सं घटनेचे िद.२३-०२-२०१५, रोजीचे प सं थानला ा त झाले नसले बाबत सां िगतले,
{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)

311

मा.सहा यक कामगार आयु त, यां नी सदर प ाची त सं थानला देणाे बाबत संघटनेचे ितिनध ना सां िगतले,
यांनतर,मा. सहा यक कामगार आयु त, यां नी सं थान ितिनधी यां ना तु ही तुमचे लेखी हणने, िद.२४-४२०१५, रोजी सादर करावे असे िनदश िदले होते.
यानुसार सं थान माफत, अॅड., ी.अशोकराव पाटील, अहमदनगर, यां चे स या माणे, िद.२४-४२०१५, रोजी,खालील नमूद माणे , मा.सहा यक कामगार आयु ,अहमदनगर,यां ना लेखी हणने सम सादर
कर यात आले आहे.
०३) तदनं तर, ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना , यां नी पु हा,
िद.२२.१०.२०१५, रोजी समान काम समान वेतन दयावे, अ यथा, िद.२८.१०.२०१५, पासून शां तते या मागाने
आमरण उपोषणास बसणार असलेबाबत प सादर के ले होते,तसेच,सदर उपोषणा बाबत महारा शासन, यां नी
प . संक ण-२०१५/७३७ / . . १४४/का .१६/ िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई, िद.१९.१०.२०१५,चे,
प ाने कं ाटी कमचारी उपोषणा बाबत आप या तरावर कर यात आले या कायवाही बाबत सदयि थती
बाबतचा अहवाल शासनास सादर करावा असे कळिवलेले होते.
०४) तदनं तर, ी साईबाबा सं थान असघटीत कं ाटी कमचारी संघटना, यां ना इकडील प .जा.नं.
एसएसएस/ वशी७ए/ ४१८०/२०१५, िद.२७.१०.२०१५, अ वये समान काम समान वेतना बाबतचा िवषय
ि सद य सिमती सभेसमोर देणे कामी सादर करणयात आलेला असून ,आपणउपोषणास बसू नये बाबत
सं थानकडू न कळिवणेत आलेले होते.
०५) तरीही, िद.२८.१०.२०१५,पासून , ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना
यां नी उपोषण सु के ले होते.
०६)
तदनं तर कं ाटी कमचारी समान काम समान वेतना बाबत,िद.२७.१०.२०१५ ,रोजीचे,
मा.ि सद य सिमती सभेम ये ताव सादर कर यात आला होता, मा.ि सद य सिमती सभे म ये यावर चचा
होऊन याबाबत ताव िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे पाठिवणे बाबत िनणय झाला होता,
तसेच,िवधी व याय िवभागाचे पुढील आदेश ा झाले नं तर,मा.उ च यायालय, खं डपीड औरं गाबाद ,यां चे
मा यते नुसार पु ढील कायवाही करणेत येईल बाबत लेखी िनणय झालेने
इकडील जा.नं. एसएसएस/ वशी७ए/ ४१८८/ २०१५, िद.२८.१०.२०१५, अ वये सदर संघटनेचे
ितिनधी यां ना कळिवणेत आलेले होते.
०७)
यानं तर,मा.ि सद य सिमती सभे या िनणय .४१२ नु सार महारा शासन उदयोग उजा व
कामगार िवभाग यां चेकडील िद.१०.०६.२०१४,रोजी या प रप कानुसार सं थानम ये कायरत असले या कं ाटी
कामगारां ना समान काम समान वेतन देणे बाबत िवधी व यायिवभागयां चे अिभ ाय घे यात यावे असा ठराव मं जरू
कर यात आला होता, यानुसार, सं थानकडू न मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय,मुं बई,यांना
जा.नं.एसएसएस/ वशी7 ए/ ४२५१/२०१५, रोजी या प ा वये ताव पाठिवणेत आलेला असून , िवधी व याय
िवभाग यां चेकडू न मागदशन मागिव यात आलेले आहे, परं त,ु अदयाप पावेतो िवधी व याय िवभागाकडू न
सं थानला लेखी अिभ ाय ा झालेला नाही.
०८) यानं तर, मा.सहा यक कामगार आयु , अहमदनगर, यां चे कडील जा. .सकाआ/ अ.नगर/
िकवेिन/ १८७७ /२०१६, िद.२२.०८.२०१६,रोजीचे प इ कडील कायालयास ा झाले होते, सदर प ात
असंघटीत कामगार संघटना , िशड , यां चे समान काम समान वेतनाचे प ा झालेने समान काम समान वेतन
बाबत चचतून तोडगा काढ यासाठी, िद.२५.८.२०१६,रोजी,कामगार आयु कायालयात बैठक आयोिजत के ली
असलेबाबत कळिवलेने, सदर बैठक कामी,उपकायकारीअिधकारी व .कामगार अिधकारी, हे उपि थत होते,
सदर बैठिकत कं ाटी कामगार यां ना समान काम समान वेतन देणे बाबतचा शासनास पाठिवले या तावावर
सं थान तफ पाठपुरावा करणेत यावा असे यां नी सूचना िदले या अस याने , इकडील प .एसएसएस/ वशी7ए/
२८९०/ २०१६ िद.८.९.२०१६, अ वये, मा. धान सिचव,िवधी व यायिवभाग, मं ालय, मुं बई, यां ना,समान
काम समान वेतना बाबत अिभ ाय िमळणे बाबत िवनं ती प पाठिवणेत आलेली असून सदर ताव
शासन तरावर लं बीत आहे.
आज िमतीस सं थानम ये कं ाटदारामाफत कायरत असले या अकु शल-२०७१ व कु शल -६३६असे
एकू ण २७०७ अकु शल, कु शल व सुर ा कं ाटी कमचा यां चे वेतनावर तीमिहना र कम .२,७६,८१,७७७/इतका खच येत आहे.
स या, ी साईबाबा हॉ पीटल,म ये लेबर ठे केदार यां चेमाफत काम करणारे कं ाटी प रचारक व
प रचारीका, कं ाटी डायलेिसस टे नीिशयन, एम.आर.आय. व िसटी कॅ न टे नीिशयन यां ना .११,०००/-,
कं ाटी पर युिन ट यां ना, .२१,०००/- तसेच कं ाटी आर.एम.ओ. वसी.एम.ओ. यां ना, .४०,०००/- मा
एकि त मानधन िदले जाते,तसेच,सदर कं ाटी कमचा यां ना सहा िदवसानं तर एक पगारी आठवडा सु ी दे यात
येते, तसेच, मालम ा िवभागातील कं ाटी स लागार यां ना, .१५,०००/-,तसेच, कं ाटी मोजणीदार यां ना
.१२,०००/- एकि त मानधन िदले जाते.
उपरो , मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणया माणे वाढ या महागाईचा िवचार करता सहानुभतू ी या
ीकोणातून महारा शासनाचे िकमान दरा यित र अकु शल कं ाटी कमचारी यां ना सहा िदवसा नं तर एक
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अ.नं.
१.

अ.नं.
१.

पगारी आठवडा सु ी देऊन यां चे ित मिह यातील हजर िदवसा माणे िकमान वेतनदरा यितरी कु शल
कमचा यानां (२६ हजर िदवसां करीता) .५०००/- व अकु शल कं ाटी कमचा यां ना (२६हजरिदवसां करीता)
.४०००/- इतके ित मिहना वेतनवाढ देता येईलबाबत तौलािनक ताव सादर कर यात आलेला होता, परं त,ु
सदर तावावर, मु यलेखािधकारी, यां चे अिभ ायासह व यापु व या शासना या/ यव थापन सिमती या
ठरावासह सादर करा, असा रमाक िद याने, मु यलेखािधकारी, यां चेकडू न सदर ताव ा त झाला असून , यात
आज, िद.३१.१.२०१७,रोजी, मा.कायकारी अिधकारी, यां चेशी सम चचा झाली, यानु सार, मा.अ य सो,
यां चेशी, िद.२५.१.२०१७, रोजी, मुं बई, येथील बैठक तील चचनु सार वेतनवाढ िकमान वेतनावर % म येवाढ
दशवून प रगठीत क न सादर करावे असे ठरले , यानुसार, २०%, ३०%, ४०% वाढ या माणे पयाय ठे व यात
यावेत बाबत सूिचत के लेले आहे .
यानुसार िकमान वेतनावर २०%,३०%,४०% वाढ िद यास येणा-या जादा अितरी खचाची
तपिशलवार मािहती खालील माणेअ) २० % वेतन वाढ िद यास होणारा खच
अकु शल/कु शल
स या वेतनावर येत
२० % वेतन वाढ
अितरी त होणारा
कमचारी सं या
असलेला खच .
िद यास होणारा खच .
खच .
५५,३६,११८.००
२७०७
२,७६,८१,७७७.००
३,३२,१७,८९५.००
ब) ३० % वेतन वाढ िद यास होणारा खच
अकु शल/कु शल
स या वेतनावर येत
३० % वेतन वाढ
कमचारी सं या
असलेला खच .
िद यास होणारा खच .
२७०७
२,७६,८१,७७७.००
३,५९,८६,३१०.००

अितरी त होणारा
खच .
८३,०४,५३३.००

क) ४० % वेतन वाढ िद यास होणारा खच
अ.नं. अकु शल/कु शल
स या वेतनावर येत
४० % वेतन वाढ
अितरी त होणारा
कमचारी सं या
असलेला खच .
िद यास होणारा खच .
खच .
१,१०,७२,७१०.००
१.
२७०७
२,७६,८१,७७७.००
३,८७,५४,४८८.००
िवभागाचा अिभ ाय- याबाबचे िकमान वेतनानुसार तपिशलवार तौलािनक त े सोबत प रिश “ड”
हणून जोडलेले आहे .
उपरो त नमूद माणे ट के वारी नु सार अितरी त खच येणार असून , सं थानचे अकु शल, कु शल व
सुर ा कं ाटी कमचारी यां ना महारा शासनाचे िकमान वेतनदरावर २०%, ३०%, ४०% माणे सोबतचे त यात
नमूद माणे वाढीव वेतन देणे बाबत, तसेच, दर सहामिह यांनी िकमान वेतनावर होणारे वाढीवरसु दा उपरो त
तावानुसार मं जरू होणा या वाढीनु सार, िकमानवेतनावर वाढ देणे बाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१४१ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानम ये कं ाटदारामाफत कायरत
असले या कं ाटी कमचा यां ना काय ानु सार कामबं द आं दोलन करता येत नाही, यां या माग या
यां नी सं बं धीत कं ाटदारास कळवायला ह या आहेत. यापु व कं ाटी कमचा यां ना सं थान सेवेत
कायम करणे, समान काम समान वेतन देणे, यां या पा यां चा शै िणक शु काचा परतावा देणे या
बाबतचे ताव महारा शासनाकडे मा यते साठी पाठिवणेत आलेले असू न याचाही पाठपु रावा चालू
आहे. सं थानचा शासनावरील खच सु मारे ४५% पयत होत आहे व कं ाटी कामगारां ना स या देत
असले या वेतना यित र ती य जवळपास २८% (सेवाकर १५% व पी.एफ.१३.३६%) र कम
सं थानला अदा करावी लागत आहे.
सदरह कं ाटी कमचारी शासनाचे िकमान वेतनदरावर सु मारे १५ ते १६ वषापासु न
कं ाटदारामाफत सं थानम ये काम करत आहेत व वयोमयादा ओलां ड यामु ळे यांनी इतर सेवेची
सं धी गमावलेली आहे. या सव बाब चा िवचार करता सहानु भू ती या ीने सं थानम ये आजअखेर
कं ाटदारामाफत कायरत असले या कं ाटी कमचा यां ना िद.०१ एि ल, २०१७ पासू न यां या ती
िदन वेतनावर ४०% वाढ दे यात यावी, तसेच सं बं धीत कं ाटदारामाफत सव कं ाटी कमचा यां चा
.१० लाख पयतचा अपघात िवमा उतरिवणेत यावा, असा धोरणा मक िनणय सवानु मते घे यात
आला.
कामगार काय ानु सार कं ाटी कमचा यां ना फ िकमान वेतन देणे बं धनकारक आहे.
महागाई िनदशं कानु सार याम ये वेळोवेळी शासनाकडू न जी वाढ मं जू र करणेत येते, ती कमचा यां ना
लागू कर यात येत.े िकमान वेतन िनि त करताना शासनाकडू न चालू महागाई व इतर अनु षं िगक घटक
यां चा िवचार क न िकमान वेतन िनि त के ले जाते. यामु ळे िकमान वेतनापे ा जा त वेतनवाढ देणे
बं धनकारक नाही. मा सहानु भू ती या ीकोनातू न िवशेष बाब हणू न वरील माणे ४०% वेतनवाढ
भिव यात कोणतीही वेतनवाढ न माग या या अटीवर मं जु र करणेत आली.
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परं तु सदरह वेतनवाढ देणेपु व कं ाटदारामाफत या कं ाटी कमचा यां या सं घटनेकडू न
सं थान िवरोधात यापु ढे आं दोलन करणार नाही, असे हमीप िलहन घे यात यावे व या कं ाटी
कमचा यां ची दरवष गैरहजे री तपासणेत यावी. याम ये आठवडा सु या वगळता, आजारीपण/ सबळ
कारणािशवाय १०% पे ा जा त िदवस गैरहजर असेल, िकं वा जे कमचारी वारं वार गैरहजर रहात
असतील, अशा कं ाटी कमचा यांना सं बं धीत कं ाटदाराने ता काळ कामाव न कमी करावे. या
बाबीचा समावेश नवीन कं ाटदार नेमताना यां या बरोबर या करारना यात करणेत यावा.
तसेच कं ाटदारामाफत नवीन जू झाले या कं ाटी कमचा यां ना जू िदनां का या एक
वषानं तर, यां ची हजे री व काम समाधानकारक असेल तरच वेतनवाढ दे यात यावी.
या कं ाटी कम यां या कामाचे सवकष मु यमापन दरवष ०१ एि ल ते १५ एि ल दर यान
करणेत यावे व यां चे तां ि क ान, कामाचा दजा, गु णव ा, उपि थती इ. मु ां या आधारे, अ, ब, क, ड
असे वग करण क न याचा अहवाल ३० एि ल पयत सं थानला सादर करावा. या मु यमापन
अहवाला या आधारे दरवष कोण या कमचा यां ना वेतनवाढ सु ठे वायची याचा िनणय
सं थानमाफत घेतला जाईल. यासाठी सं बं धीत कं ाटदाराने य थ यं णेची नेमणू क करावी व
आव यकते नु सार िवभाग मु ख/ शासक य अिधकारी यां ची मदत यावी, असे ठरले.
मनु यबळ यव थापन अहवालानु सार सं थान िवभागां म ये आव यकते पे ा जा त मनु यबळ
अस याचे िनदशनास आले आहे. याकरीता यापु ढे अकु शल/ सु र ा कं ाटी कमचा यां ची भरती
कर यात येऊ नये. तसेच, सं थानम ये कायरत असलेले कायम कमचारी व कं ाटदारामाफत कायरत
असलेले कु शल/ अकु शल/ सु र ा कं ाटी कमचारी यां चे वेतनावरील होणा या खचाबाबतचा ताव
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ना अवलोकनाथ पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी/ .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
जानेवारी- २०१६ ते माहे ऑ टोबर- २०१६ या कालावधीत ३१% पु ढील गैरहजरीमु ळे कमी के ले या
अकु शल, कु शल व सु र ा कामगारां ना पु ववत कामावर घेणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान लेबर व िस यु रटी कॉ टर यां चे माफत पुरिव यात येणारे अकु शल, कु शल व सुर ा
कं ाटी कमचारी कोणतीही पुवसूचना न देता गैरहजर राहतात व यामुळे सं था न या दैनं िदन कामकाजाम ये
अडचण िनमाण होते. याकरीता आजारी िकं वा गं भीर कारणाने गैरहजर राहीलेले कं ाटी कमचारी वगळता माहे
जानेवारी २०१६ ते माहे ऑ ट बर २०१६ या कालावधीतील ३१ % व यापे ा जा त िदवस/ वारं वार गैरहजर
अनुपि थत असले या कं ाटी कमचा-यां ना वरीत कामाव न कमी करणेबाबत संबिधत ठे केदारां ना कळिव यात
यावे. तसेच सं थान कामाची गैरसोय होऊ नये याकरीता नवीन पा कं ाटी कमचारी कामावर घे यात यावे बाबत
मा. यव थाप सिमती सभा िद.३०.११.२०१६ िनणय मां क ८५० िनणय पा रत झालेने सं थानला लेबर व
िस यु रटी कं ाटी कमचारी पुरिवणारे मे .जय भवानी एं टर ायजेस, पुणे व मे . मॉडन ही. आर िस यु रटी फोस, पुणे
या दोन एज स ना ३१ % व यापे ा जा त िदवस गैरहजर राहणारे कं ाटी कमचा-यां ना वरीत कामाव न कमी
करणेबाबत इकडील प .जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/ ३६९१/ २०१७, िद.१४/०१/२०१७ अ वये कळिव यात
आले होते.
यानुसार िद.१७/०१/२०१७ रोजी पासुन ०१. मे.जय भवानी एं टर ायजेस, पुणे यां नी यांचेकडील सतत
गैरहजर राहणारे एकू ण ६४ अकु शल, कु शल व सुर ा कं ाटी कमचारी व २) मे.मॉडन ही. आर िस यु रटी फोस,
पुणे यां चे कडील सतत गैरहजर राहणारे एकू ण १२१ अकु शल, कु शल व सुर ा कं ाटी कमचारी कामाव न कमी
के लेले आहे. दो ही एज सी िमळू न एकू ण १८५ कं ाटी कमचारी कामाव न कमी के लेले आहे.
आता उपरो त सं दभ .०२ अ वये ी साईबाबा सं थान असंघटीत कमचारी संघटना , िशड यां चे
िद. १५.०२.२०१७ रोजीचे प इकडील कायालयास ा त झाले असून यात सं थानचे मा. यव थापक सिमतीने
िद.३०-११-२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८५० नुसार सं था नला ठे केदारामाफत पुरिव यात येणारे कं ाटी
कमचा-यां पैक वषभराम ये ३१% पे ा जा त गैरहजर राहणारे कं ाटी कमचा-यां ना कामाव न कमी करणेचा
िनणय झालेला असून यानु सार कं ाटी कमचा-यां ना कामाव न् कमी कर यात आलेले आहे. तरी कामाव न कमी
के ले या कं ाटी कमचा-यां ना पुववत कामावर घेणे कं ाटी कमचा-यां ना सं थान सेवेत कायम करणे, कं ाटी
कमचा-यां ना शासन प रप क व मा.सव च यायालयाचे िनकाला माणे समान काम समान वेतन देणे या माग या
िद.२४-०२-२०१७ रोजी पयत माग या मा य न झा यास नाईलाजा तव सं थानचे सव २६०२ कं ाटी कमचारी
शिनवार िद.२५.०२.२.०१७, रोजी पासुन काम बं द आं दोलन करतील व याची संपु ण जबाबदारी आपणावर
राहील बाबत कळिवलेले आहे.
तरी उपरो त मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणयानु सार, सतत गैरहजर असणारे अकु शल, कु शल व
सुर ार क असे एकू ण १८५ कं ाटी कमचारी यां ना, िद.१७.०१.२०१७, पासून कमी के ले या संबिधत
कमचा यां ना पुववत कामावर यावयाचे झा यास संबिधत एज सीकडू न कमी के ले या कं ाटी कमचा-यां कडू न,
यापुढील कालावधीत िवनापरवानगी कामाव न गैरहजर राही यास, मला कोणतेही कारण न देता कामाव न कमी
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करणेचा अिधकार सं बिधत एज सीस राहील व याबाबत माझी कोणतीही त ार राहणार नाही अशा कारे
आशयाचे .१००/- चे टॅ प पेपर ित ा प िलहन घेतलेले असून , मे.जय भवानी एं टर ायजेय यां चे ६४ पैक
३४ व मे. मॉडन ही आर यां चे १२१ पैक ५७ कामगारां नी ित ाप सादर के लेले आहे.
तरी अशा कमी के ले या अकु शल, कु शल व सुर ा कं ाटी कमचा-यां ना पुववत कामावर घेणबे ाबत
तावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .१४२ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , जानेवारी- २०१६ ते माहे ऑ टोबर- २०१६ या
कालावधीत गैरहजरीचे माण जा त असले या कु शल/ अकु शल/ सु र ा कं ाटी कमचा यां ना िश त
लागावी व सं थान या दैनं िदन कामकाजाम ये अडथळा िनमाण होऊ नये, या कारणा तव कामाव न
कमी के लेले होते .
आता, ी साईबाबा सं थान असं घटीत कमचारी सं घटना, िशड यां चे िवनं तीचा िवचार करता,
सदरह कामाव न कमी के ले या तािवत कु शल/ अकु शल/ सु र ा कं ाटी कमचा यांपैक आरो य
िवभागातील अकु शल कं ाटी कमचारी आरो य िवभागात व इतर सव कं ाटी (कु शल/ अकु शल/
सु र ा) कमचारी ी साई सादालय िवभागाम ये हजर क न घे यात यावे. परं तु यां चेकडू न परत असे
कृ य घडू नये, याकरीता कामावर हजर क न घेणेपु व ठे केदारामाफत या कं ाटी कमचा यां कडू न,
यापु ढे िवनापरवानगी गैरहजर राहणार नाही/ सं थान िनयमािवरोधात वतन करणार नाही, अशा
आशयाचे हमीप घे यात यावे.
तसेच या कमचा यां ची सबळ कारणाअभावी भिव याम ये १०% पे ा जा त गैरहजे री
आढळू न आ यास यां ना ता काळ कामाव न कमी करणेबाबत कं ाटदारास कळिवणेत यावे. दर ६
मिह यां नी या कमचा यां या हजे रीचा आढावा घेऊन तो अवलोकनाथ यव थापन सिमतीसमोर सादर
करणेत यावा. यां चे हजे री या माणाम ये सु धारणा झालेली असेल, तरच यां ना इतर कं ाटी
कमचा यां माणे (६ मिह यानं तर) सु धारीत वेतनवाढ लागू करावी, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
चे लाई ह दशनासाठी कायाि वत कर यात आले या यं णेचे Digitalization करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५६- १७(१) सं थान
िव व त यव थेची मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पहाणे, भ ागणां ना आव यक या सोयी
व सुिवधा उपल ध क न देण,े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .– िनरं क
ा तािवक- साईभ तांना चे दशन सुलभतेने हावे याकरीता मं िदर प रसरात Live Darshan
यं णा कायाि वत करणेत आलेली आहे. सदर यं णा कायाि वत क न २० वष होवु न गेलेले आहे व सदरची
यं णा ही Analog System ची आहे. सदरचे Analog System ारे दशन लाईन, मं िदर प रसर, साई सादालय,
साईिनवास अितथीगृह, ारावती भ तिनवास, साईबाबा भ तिनवास, साईआ म-१, सं थानचे णालये िवभाग
व इतर िठकाणी चे Live Darshan चे ेपण कर यात येत आहे. याम ये समाधी मं िदर, गु थान,
ारकामाई, चावडी इ. या िठकाणचे ेपण होत आहे. सदर यं णेत NVR, DVR, D.Modulator,
Switches, Transmeter, Media Convertor, Control Panel, Optic Fiber Cable व इतर अनुषं गीक
सािह य बसिव यात आलेले असुन यातील बरे चसे सािह य हे कालबाहय झालेले आहे.
सदरची Live Darshan ची यं णा Analog System अस यामुळे याची Clearity, HD Quality
साईभ तांना प ट िदसुन येत नाही. यासाठी स या Live Darshan करीता Digitalized Technology म ये
HD, VGA अशा निवन यं णा कायाि वत करणे आव यक आहे. सदर Digitalized Technology ारे Live
Darshan ेपणात Video Mixing, Name Scrolling, Photos इ. अशा सुिवधेचा वापर करता येईल.
तसेच याची Connectivity चॅनेल ारे ेपण करता येईल. याकरीता इंटरनेटचे मा यमातुन घे यात आले या
मािहतीनुसार स या बाजारात HD System साठी उपल ध असणारे सािह य व यांचे दराचा तपशील
खालील माणे –
अ)
Sr.
PARTICULARS
Image
No.
Camera Systems
CMOS Image Sensor, Mega Pixel, P
Resolution, mm Lens, Optical Zoom,
Laser Light / Array LED above 300
1)
Mtrs.,Lightning Protection, Support
Onvif Preset Positing Systems, IP
Housing, Outdoor Speed Dome Camera
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Qty

Rate

Amount

4

87,996

3,51,984
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CMOS Image Sensor, Mega Pixel, P
Resolution, mm Lens, Optical Zoom,
Array LED 80 Mtrs. Lightning
2)
Protection, Support Onvif
Preset
Positing Systems, IP 66 Housing,
Outdoor Speed Dome Camera
High
Performance
Embedded
Microprocessor,
Mode 1: 16 OR 16 Digital Analog
Mode 2: 8 8 Analog Digital / Mode 3 :
3)
16 Mode : 3.0 MP (4 Camera) AV /
VGA/ HDMI Simultaneously Output,
Support Up to 4TB HDD 2 SATA. Full
HD Resolution
Digtal long distance connectivity
HDMI Extender over IP • Compatible
HDCP.
• Supports 1080p and 720p video, plus
4)
2-channel audio • Uses off-the-shelf
gigabit IP switches for extension and
distribution
HDMI Extender over IP • Supports
1080p and 720p video, plus 2-channel
5)
audio • Uses off-the-shelf gigabit IP
switches for extension and distribution
RING MEDIA CONVERTER 10 / 100
/ 1000 MB WITH MANAGABLE 4
PORT 10 / 100 /1000 INDUSTRIAL
6)
GRADE Ring Media
Converter,
1Console
Port
Support
Web
Management 2 Fiber Port :1.25 Gbps FC
/ Connector SM - 20 Km
RF SYSTEMS ANALOG SYSTEMS
7)
4 ch digital encoder
8)
Satup box
9)
Node amplifiere
10)
4 ch mixture
Accessories
11)
42U 19" rack with tray
12)
6U 19" rack with tray
13)
8 Port Networking Switch 10/1000 mbps
14)
RJ 45 Patch cord 35 mtr.
15)
LIU 12 Port loaded Single Mode
16)
Fiber Pigtails SM
17)
Fiber Patch Cord SM
( 3Mtr.)
Total
Vat 13.5%
Vat 6%
Total
Sr. No.
1
2

PARTICULARS
splicing of fiber
SMI (Service,
Installation)

1

29,500

29,500

1

32,750

32,750

4

146

7

64,995

&

33,57,270

4,54,965

85000
2500
4500
850

85000
10000
4500
850

2
6
32
160
9
18
18

52,450
6,500
5,500
1,200
6,500
175
250

1,04,900
39,000
1,76,000
1,92,000
58,500
3,150
4,500
50,48,849
6,18,563
26,049
56,93,461

45,81,949
4,34,150

Total
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22,995

1,43,980

1
4
1
1

Qty
35
Maintenance

35,995

Rate
950

Amount
33,250

7,38,157

7,38,157
7,71,407
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15% ST
Total
G.Total

1,15,711
8,87,118
65,80,579

तसेच ि हडीओ शुट ग व फोटो ाफ करीता देखील बाजारात निवन सा टवेअर, शुट ग कॅ मेरे तसेच
इतर अनुषं गीक सािह य उपल ध आहेत. निवन सॉ टवेअरचा उपयोग Video Mixing, Video editing,
Photo editing कर यासाठी होवु शके ल. Titling (Scrolling Message) सा टवेअर ारे सं थानचे िविवध
काय मां ची मािहती, उ सव काळातील पालखी दशन, रथ, टेज काय मां ची मािहती Scrolling प तीने
दिशत करता येईल. सदर सा टवेअर अथवा इतर अनुषं गीक सािह यांचा तपशील खालील माणे –
ब)
Sn.
1

Particular
Qty
Shooting Camera
A Panasonic HC-PV100 New Semi-Pro Video Camera
1
B Sony Hxr-Nx5r NXCAM Professional Camcorder
1
2
Photography Camera
A Nikon D810 DSLR Camera (with 24-120mm VR Lens)
1
B Flash 5000
1
C Nikon D610 Fx 36.3MP DSLR Camera
1
E Lens 24-120 Wide
1
F Flash 700
1
3
Tripod
2
4
Single Stand
2
5
Head Phone (Philips /Sony/Jbl/Bose)
A Noise Canceling Headset
1
B HD 600 Open Dynamic Hi-Fi Professional Stereo 1
Headphones (Black)
6
Umbrella ( Stand And Wall Mount)
2
7
Port Light
2
8
Video Mixer 8 Chanel Roland Vr-3ex SD/HD A/V Mixer 2
With USB Streaming
9
Audio Mixer 8 Chanel Yamaha Mg12xu 12-Input Stereo 2
Mixer
10
Desktop Hp/Lenovo/Dell -2
2
A AMD /i7
B 16 Gb RAM,2TB HDD
C 8/16 Gb Graphics Card
1
D Port- USB, HDMI, DV (FIREWIRE), LAN
E Dvd Writer
F Blue Ray Writer External
1
G Blue Ray Writer Cassette
20
H DVD Writer External
1
I
Windows 7 Professional 64 Bit
1
11
Switch -2
A Cisco / Hp
2
12
Software
A Video Editing
i
Sony Vegas / Edius Pro /Pinacle
1
ii Coral Draw
1
iii Photoshop
1
iv Adobe Reader 11
1
v Video Convertor All
1
vi Adobe Premiere Pro
1
vii Shri Lipi
1
viii Titling (Scrolling) Software
1
13
Podium pd 900 Ahuja
1
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Price

Amount

1,12,500
2,50,000

1,12,500
2,50,000

2,64,745
9,000
1,99,950
66,100
12,450
16,289
3,900

2,64,745
9,000
1,99,950
66,100
12,450
32,578
7,800

35,617
35,617

35,617
35,617

30,000
8,000
1,53,419

60,000
16,000
3,06,838

24,890

49,780

50,622

1,01,244

50000

50,000

15,000
300
5,000
12,000

15,000
6,000
5,000
12,000

25,500

51,000

35,000
48,000
65,000
28,000
25,000
70,000
15,000
38,000
40,000

35,000
48,000
65,000
28,000
25,000
70,000
15,000
38,000
40,000

317

14
i
15
16
17
18
19

20

Sound And Video Recorder
Handy Recoder Hn4nsp
1
Door Access control
1
Eloik ALK-88A FTTH splicing fiber machine
1
OTDR 32/30Dbm
1
casing caping(25 Mtr)
25
Laser Color Printer CANON IRC3200 FULL COLOUR 1
LASER COPIER, PRINTER, SCANNER AND FAX
MACHINE
Laser Printer Duplex
1

22,000
25,000
1,65,000
1,45,000
900
65,000

22,000
25,000
1,65,000
1,45,000
22,500
65,000

40,000

40,000
2547719

तरी, मं िदर प रसरात स या कायाि वत असलेली Live Darshan, फोटो ाफ व ि हडीओ शु ट ग
यं णा निवन अ ावत करणेकरीता उपरो त तपशीलातील “अ” व “ब” म ये नमुद के लेले सािह य, सॉ टवेअर
खरे दी करणेकामी एकि त र कम . ९१,२८,२९८/- + All Taxes मा अं दाजे खच अपेि त आहे.
मागणी– उपरो त ा तािवके त नमुद के या माणे मं िदर प रसरात स या कायाि वत असलेली Live
Darshan, फोटो ाफ व ि हडीओ शुट ग यं णा निवन अ ावत करणेकरीता उपरो त तपशीलातील “अ” व
“ब” म ये नमुद के लेले सािह य, सॉ टवेअर खरे दी करणेस व याकामी येणारे एकि त र कम . ९१,२८,२९८/+ All Taxes मा अं दाजे खचाचे मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता
येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनु मान - तां ि क व आिथक.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के या माणे मं िदर प रसरात
स या कायाि वत असलेली Live Darshan, फोटो ाफ व ि हडीओ शु ट ग यं णा निवन अ ावत करणेकरीता
उपरो त तपशीलातील “अ” व “ब” म ये नमुद के लेले सािह य, सॉ टवेअर खरे दी करणेस व याकामी येणारे
एकि त र कम .९१,२८,२९८/- + All Taxes मा अं दाजे खचाचे मा यते तव सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .१४३ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरात स या कायाि वत असलेली Live Darshan, फोटो ाफ
व ि हडीओ शु ट ग यं णा निवन अ यावत करणेकरीता तावात नमु द के लेले सािह य/ सॉ टवेअर
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
सं थानची सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सु िवधा Royalty basis वर
उपल ध क न देणेसाठी ई-िनिवदेचे तां ि क व यावसायीक िनिवदा उघडू न पु ढील िनणय होणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न
देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- मा. यव थापन सिमतीचे िद. 19/09/2016 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 675.
ा तािवक:- िशड येथे येणा या साईभ ां ना यां चे मोबाई दारे मोबाईलॲप वाप न िविवध
सुिवधां चा लाभ सुलभतेने घेता यावा यासाठी यां ना इंटरनेट सुिवधा उपल ध क न देणक
े ामी िशरडी येथे िविवध
िठकाणी Wi-Fi सुिवधा (Royalty Donation basis) वर उपल ध क न देणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद. 19/09/2016 रोजी मधील ठराव ं . 675 नुसार सं थानचे िविहत प दतीने ई -िनिवदा मागिवणेस मा यता
दे यात आलेली आहे.
उपरो िनणया वये सं थानचे चिलत प दतीनुसार Wi-Fi सुिवधा (Royalty Basis) उपल ध क न
देणक
े ामी िद. 15/11/2016 ते िद. 29/11/2016 पयत ई-िनिवदा िस द कर यात आली होती. ई-िनिवदा
ि येम ये भाग घे याबाबत इकडील िवभागाने या े ातील अनेक पु रवठाधारकां ना ई-मेल दारे कळिवलेले होते.
नमुद कालावधीम ये एकही ई-िनिवदा ा न झा याने सदरचे ई-िनिवदा पुव मा यतेने तीन वेळेस मुदतवाढ दे यात
आली होती, परं तु हया कालावधीतही एकही ई-िनिवदा ा झाली नाही.
सबब, सदरकामी ि दतीय वेळेस ई-िनिवदा िद. 09/01/2017 ते िद. 21/01/2017 या कालावधीम ये
िस द कर यात आली होती. याम येही पुरेसा ितसाद न िमळा याने सदर ि येस चार वेळेस मुदतवाढ
दे यात आलेली आहे. चतुथ मुदतवाढीची शेवटची िद. 23/02/2017 िह होती. सदर कालावधीम ये ा
झाले या तां ि क िनिवदां चा तपिशल पुिढल माणे.
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अ.नं.
1
2
3
4
5

पु रिवठाधारकां चे नाव
आवक नं बर व िदनां क
Ozone Networks Pvt. Ltd, Haryana
आ.नं. 20819 िद.20/01/2017
Reliance Jio Infocomn Ltd, Pune
आ.नं. 22469 िद.10/02/2017
Inmac Computers Pvt Ltd,
आ.नं. 22869 िद.16/02/2017
R.K. Infratel Limited, Surat
आ.नं. 23062 िद.20/02/2017
Swift Mail Communications Ltd, Noida
आ.नं. 23256 िद.23/02/2017
उपरो माणे सं थानचे प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सुिवधा (Royalty Basis) उपल ध क न
देणेसाठी िविवध िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडु न ा झाले या ई-िनिवदां चे तां ि क व यावसायीक िनिवदा
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडु न, पुिढल कायवाही करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी: तािवके म ये नमुद के ले माणे सं थानचे प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सुिवधा Royalty
Basis वर उपल ध क न देणेसाठी िविवध िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडु न ा झाले या ई-िनिवदां चे
तां ि क व यावसायीक िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडु न, पुिढल आदेश होणेसाठी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह िवनं ती.
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: सं थानचे प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सुिवधा Royalty
Basis वर उपल ध क न देणेसाठी िविवध िनिवदाधारक/पुरवठाधारक यां चेकडु न ा झाले या ई-िनिवदां चे
तां ि क व यावसायीक िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडु न, पुिढल आदेश होणेसाठी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .१४४ सं थानची सव िनवास थाने व सादालय प रसरात साईभ ां साठी Wi-Fi सु िवधा Royalty basis वर
उपल ध क न देणेसाठी ा झाले या ई-िनिवदेतील तां ि क व यावसायीक िनिवदा आजचे
सभेसमोर उघडणेत आ या.
यावर सिव तर चचा होऊन, या उघडणेत आले या तां ि क िनिवदां ची िवहीत प दतीने
छानणी करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां बाबतची ई-िनिवदा उघडणेकामी पु ढील
सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
----------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा वािषक िवमा नु तनीकरण करणेकामी रा ीयीकृ त िवमा
कं प यां कडू न ा झालेले दरप क उघडू न िन नतम दर देणा या िवमा कं पनीस कायादेश देणे व
याकामी येणा या खचास मा यता िमळणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु दः-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 शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अशा सव गो टी करील असे नमुद आहे .
तािवक:- सं थानचे ८८ वाहनां चा िद.०१/०४/२०१६ ते िद.३१/०३/२०१७ या कालावधीतील
िवमा ई-िनिवदा या राबवून िन नतम दरधारक यु नायटे ड इंिडया इ युर स कं . िल., शाखा- िशड यां चेकडू न
उतरिव यात आलेला असुन या कामी एकु ण र कम .१६,५८,११२/- (अ री र कम .सोळा लाख अ ाव न
हजार एकशे बारा मा ) खच आलेला आहे. तसेच उव रत १९ नवीन वाहनां चा िवमा वेगवेगळया तारखेचा
अस याने िवमा मुदत संपलेनं तर संबं धीत वाहनां चा िवमा िविहत प दतीने दरप के मागवुन िद.३१/०३/२०१७
अखेर घे यात आलेला असुन याकामी र कम .८६,८२५/- मा खच आलेला आहे. अशा कारे
िद.३१/०३/२०१७ अखेर १०७ वाहनां चा िवमा नुतनीकरण करणे कामी एकु ण र कम .१७,४४,९३७/- (अ री
र कम .सतरा लाख च वेचाळीस हजार नऊशे सदवतीस) मा खच झालेला आहे.
स या वाहन िवभागाकडील खालील तपिशला माणे िविवध वाहनां चे िवमा नुतनीकरण करणे आव यक आहे.
अ.नं. वाहन कार
सं या
०१ कायालयीन वाहने
१३
०२
णवाहीका वाहने
१३
०३ सव बसेस
२४
०४ आप कालीन वाहने
०३
०५ मालवाहतुक वाहने
३१
०६ दुचाक वाहने
०८
०७ बॅटरी कार वाहने
०४
०८ मोबाईल टॉयलेट
१०
एकु ण वाहने
१०६
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िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर एकवष कालावधी करीता वाहन िवभागाकडील १०६
वाहनां चा िवमा उतरिव याचा असलेने रा ीयकृ त िवमा कं प याकडू नच बं द िलफा याम ये िनिवदा मागिवणे
आव यक आहे. कारण ई-िनिवदा ि या राबिव यास यास सव रा ीयकृ त िवमा कं प या ितसाद देत नसलेने
सं थानला िवमा पॉिलसीचे पधा मक दर ा त होत नाही. तसेच िवमा कं प याम ये पधा ही होत नाही. हा
अनुभव सं था न या वाहनां चा मागील वष हणजे िद.०१ ए ील, २०१६ ते िद.३१ माच, २०१७ या
कालावधीतील िवमा नुतनीकरण करतेवेळी आलेला आहे . सं थान फ त सव रा ीयकृ त िवमा कं प याकडु नच
दरप क मागिवत असलेने ई-िनिवदेचे आव यकता नाही.
वाहन िवभागातील िविवध कारचे १०६ वाहनां चा सन-२०१७-१८ करीता िवमा नुतनीकरण करणे
कामी सव रा ीयकृ त कं प याकडू नच बं द िलफाफयातुन दरप के मागिवणेस व या कामी येणा-या अं दाजे
.२०,००,०००/- (अ री र कम .वीस लाख) पयतचे खचास मा. यव थापन सिमतीचे मा यता घेणे कामीचा
ताव सभाकामकाज िवभागाकडे िद.२७.१२.२०१६ रोजी दे यात आलेला होता.
वाहन िवभागाकडील िद.०७.०२.२०१७ रोजीचे मंजरु िटपणी अ वये थािनक वराज सं थां या
सावि क िनवडणुकां ची आचार संिहता असलेने , याकाळात मा. यव थापन सिमतीची सभा होणार नाही. तसेच
सव वाहनां चा िवमा नुतनीकरण करणेची कायवाही िद.३१.०३.२०१७ पुव करणे आव यक असलेने तातडीने
चार रा ीयकृ त कं प याकडू न दरप के मागिवणे मा यता घे यात आली होती. यानु सार जा.नं.एसएसएस/ वाहन/
५८७५/ २०१७ िद.१०/०२/२०१७ अ वये दरप के िद.२१/०२/२०१७ अखेर मागिव यात आलेली होती.
िवभागाचा प अिभ ायः- यानुसार िद.२१.०२.२०१७ अखेर रा ीयकृ त िवमा कं प याकडू न बं द
िलफा याम ये दरप के ा त झालेली आहे.
अ.न. िवमा कं पनीचे नां व
आवक मां क व िदनां क दरप के ि थती
१.
नेशनल इ युर स कं .िल. कोपरगां व
२३१०७-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
२.
युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िल. २३११२-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
त पर सेवा कायालय िशड
३.
िद. यु.इंिडया अॅ युर स कं .िल. ीरामपुर २३११३-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
४.
िद.ओ रए टल इं योरस कं पनी २३११४-२१.०२.२०१७
िसलबं द पाक ट
िल.कोपरगां व
५.
युनाइटे ड इंिडया इ शु रे स कं पनी िल. २३११५-२१.०२.२०१६
िसलबं द पाक ट
शाखा कायालय राहरी
मागणी:- सं थानचे १०६ वाहनां चा िद.०१.०४.२०१७ ते िद.३१.०३.२०१८ या कालावधीचा िवमा
नुतनीकरण करणेची कायवाही िद.३१.०३.२०१७ पुव होणे आव यक आहे. सं थान वाहनां चा िवमा नुतनीकरण
करणे कामी चार रा ीयकृ त िवमा कं प याकडु न वरील माणे ०५ (पाच) िसलबं द दरप के इकडील िवभागाकडे
ा त झालेली आहेत. ा त झालेली दरप के मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े उघडु न िन नतम दर िदले या िवमा
कं पनीस िवमा नुतनीकरण करणे कामी कायादेश देणेस व याकामी येणारे खचास मा यता िमळणे बाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१४५ यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन िवभागाकडील १०६ वाहनां चा वािषक िवमा नु तनीकरण करणेकामी
रा ीयीकृ त िवमा कं प यां कडू न ा झालेली दरप के थािनक उपसिमती सभेसमोर उघडणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
शासन िनयमानु सार सं थानचे २४ वाहनां करीता ि पड ग हनर बसिवणेकामी दरप के मागिवणे.
तावमहारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः१)
कलम १७ (१) म ये रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अिधन राहन
सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व व कामाजाची काय मतेने यव था पाहणे, भ तगं णां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये, िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य करणेसाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कात य असतील.” असे नमुद के लेले आहे.
२)
कलम २१ (१) (ज) म ये, या- या वेळी अं मलात असले या कोण याहीकाय ा वये
िव व त यव थेकडू न देय असलेले कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यां चे दान कर यात येईल,
नमुद के लेले आहे.
तावनाः- क शासनाचे सडक प रवहन व राजमाग मं ालय, नवी िद ली यां चे िद.०१.१२.२०१६
रोजीची अिधसूचनाम ये ,“रा य सरकार ारा के ीय मोटार यान िनयम १९८९ के िनयम ११८ के उपिनयम (२)
के अधीन अिधसूिचत प रवहन वाहन को गित िनयं क (गित ितबं धक युि यॉ या गित ितबं धक काय) से
सि जत करने क आव यकता से ३१ जनवरी, २०१७ क अविध तक छु ट दान करती है” असे नमुद के लेले
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आहे. यानु सार, महारा शासनाचे प रवहन िवभागाने िद.०१/०२/२०१७ पासुन ीि हलर, अॅ युल स, फायर
फायटर वगळता सव वाहनां ना वेग-िनयं क अिनवाय के लेले आहे.
यापुव ादेिशक प रवहन कायालय मा यता ा त एज सी महारा ऑटो टे नॉलॉजीस कं ., औरं गाबाद
यां चेकडू न सं थानचे १३ कु ल बसेस करीता वेग-िनयं क (ि पड ग हनर) बसिव यात आलेले आहे. आता,
वासी बस-११, मालवाहतुक (चार-चाक ) वाहने-१३ अशा एकु ण २४ वाहनां करीता वेग-िनयं क (ि पड
ग हनर) बसवावे लागतील. याकामी ित ि पड ग हनर अं दाजे .१०,०००/- माणे एकु ण २४ वाहनां करीता
एकु ण .२,४०,०००/- खच अपे ीत आहे. सन-२०१६-१७ चे अं दाजप काम ये मोटारकार दु ती खचा करीता
.२७,००,०००/- मा ची तरतुद कर यात आलेली आहे. सदर खच मोटारकार दु ती खच या अं दाजप कातुन
करता येईल.
िवभागाचा अिभ ायः- वासी बस-११, मालवाहतुक (चार-चाक ) वाहने-१३ अशा एकु ण २४
वाहनां करीता वेग-िनयं क (ि पड ग हनर) तातडीने बसिवणे आव यक आहे. २४ वाहनां करीता ि पड ग हनर
बसिवणे कामी ादेिशक प रवहन कायालय मा यता ा त एज सीकडू न दरप के मागवावी लागतील. तसेच
याकामी जा त पुरवठादारां चा ितसाद िमळणे करीता ि पड ग हनर बसिवणे कामी दरप क मागणीचे प
सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर िस द करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- महारा शासनाचे ादेिशक प रवहन कायालयाचे िनयमानु सार, सं थानचे
वासी बसेस व मालवाहतुक वाहनां ना ि पड ग हनर बसिवणे आव यक असुन सदरची बाब आिथक आहे.
मागणीः- तरी सं थानचे २४ वाहनां करीता ि पड ग हनर बसिवणे कामी ादेिशक प रवहन कायालय
मा यता ा त एज सीकडू न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,४०,०००/- (अ री . दोन लाख
चाळीस हजार) मा चे खचास मा यता िमळणे कामी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .१४६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थानचे २४ वाहनां करीता ि पड ग हनर
बसिवणेकामी ादेिशक प रवहन कायालय मा यता ा त एज स कडू न िवहीत प दतीने दरप के
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,४०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
नगर-मनमाड र यावर कायवॉक (पादचारी पू ल) उभारणेकामी िडझाईन व िब ड त वावर िनिवदा
मागिवणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द०१.
अिधिनयमाचे कलम १७ (१) नुसार रा य शासना या कोण याही 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 परं परा थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कमी लावणे, ही सिमतीची कत य असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खं ड (ग) अ वये, भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे .
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मिधल पोट कलम (१क) अ वये, िव व त यव थेस रा य शासना या पूव
मं जरू ीने आिण रा य शासनाकडू न राजप ात िस द के ले या आदेशा ारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल
मयादे या आिण अशा अटी व शत ं या अिधन राहन, भ तां या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे वे थानक व
िवमानतळ आिण त सम पायाभुत सुिवधा या सार या पायाभुत सुिवधा पुरिवणेसाठी िकं वा या वाढिव यासाठी
शासिकय िवभागां ना, शासिकय महामं डळां ना, शासिकय कं प यांना िकं वा शासिकय उप मां ना साहा यक अनुदान
देता येईल अशी तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणय: मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय
.८९३ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, नगर-मनमाड र यावर कायवॉक (पादचारी पुल ) ची उभारणीचे काम
कमी कालावधीम ये होईल, साईभ तांना होणा-या अपघाताची श यता राहणार नाही, र यावरील ॉफ कला
अडचण येणार नाही तसेच चालताना चे मं िदरा या कळसाचेही दशन होईल या सव बाब चा िवचार करता
सदरह िठकाणी सं थानमाफत गेट नं.१ जवळ कायवॉकची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले.
तसेच यासाठी तावात नमुद के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.”
तावना: िशड शहरातून जाणा-या नगर-मनमाड र ता आता िस नर-अहमदनगर रा ीय महामाग
.१६० झालेला असून याची िशड शहरातील लां बी ही कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प (सा.बां.)
िवभाग, अहमदनगर यां चे अख यारीत आहे. यामुळे िवषयां क त पादचारी पुलाचे कामासाठी सं थानकडू न िनधी
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उपल ध करणेसाठी ी साईबाबा सं सथान
् िव व त यव था अिधिनयम २००४ चे कलम २१ पोट कलम १ (क)
अ वये रा य शासनाचे िवधी व याय िवभागाची पूव मा यता घेणे आव यक आहे. यासाठी या क पाचे
सिव तर बां धकाम नकाशे व अं दाजप क या े ातील त स लागाराकडू न तयार क न जागितक बॅकं क प
(सा. बां.) िवभाग, अहमदनगर यां चे मा यतेने कायवॉकची उभारणी करता येईल असे मा. यव थापन सिमतीचे
िदनां क ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत सादर के ले या तावात नमूद कर यात आले आहे. यास मा यता दे यात
आली आहे.
सदरह कायवॉक उ ाहक (Lift) चे कामां सह उभारणेसाठी सन २०१६-१७ चे िज हादरसुचीतील
दराने के ल या ाथिमक अं दाजप कानु सार .१,२९,१९,९०२/- मा खच अपेि त आहे. उ ाहक (Lift) चे
काम वगळ यास .१,०३,१९,९०२/- मा खच येईल. याकामी कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प
(सा.बां.) िवभाग, अहमदनगर यां चेकडे परवानगी िमळणेकामी ताव सादर करणेकामी या क पाचे सिव तर
बां धकाम नकाशे व अं दाजप क आव यक अस याने याकामी आक टे ट नेमणूक साठी Request for
proposal मागिवणेकामी जािहरात देणसे मा यतेसाठी िद.२१/१२/२०१६ रोजी ताव सादर कर यात आला
होता.
दर यान िद.२५/०१/२०१७ रोजी मा. अ य महोदय यां चे उपि थतीत मुं बई येथे कायकारी अिधकारी,
उपकायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी व उपकायकारी अिभयं ता(बां धकाम) यां चेसमवेत झाले या बैठक त
आक टे टची नेमणूक करणे ऐवजी सदरह कायवॉक “िडझाईन व िब ड” त वावर करणेबाबत मा. अ य
महोदय यां नी आदेिशत कर यात आले आहे. यानुसार याकामी उ ाहक(Lift)चे काम वगळू न
.१,०३,१९,९०२/- मा खचाचा सदरह कायवॉक “िडझाईन व िब ड” त वावर बां धणेसाठी Request for
proposal मागिवता येईल.
ताव: िशड शहरातून जाणा-या नगर-मनमाड र यावर समाधी मं िदर- जुने सादालय प रसरात
जाणे-येणसे ाठी गेट नं.०१ चे जवळ ( सादालय गेट) काय वॉक उभारणेकामी सावजिनक बां धकाम िवभाग,
महारा शासन यां चेकडे मं जरू ी िमळणेसाठी ताव सादर करणेत आलेला आहे. सदरह तावास मा यता
िमळालेनं तर Design and build या त वावर उ ाहक (Lift)चे काम वगळू न कायवॉक उभारणीसाठी िनिवदा
मागिवणेस मा यते तव सादर.
िनणय .१४७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे िशड शहरातू न जाणा-या नगर-मनमाड
र यावर समाधी मं िदरापासू न जु ने सादालय प रसरात जाणे-येणेसाठी गेट नं.०१ चे जवळ ( सादालय
गेट) काय वॉक उभारणेकामी सावजिनक बां धकाम िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता
िमळालेनं तर Design and build या त वावर उ ाहक (Lift) चे काम वगळू न कायवॉक उभारणीसाठी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
मोफत रा य तरीय अपं ग वधु-वर प रचय मेळा यास मु ख अितथी हणू न उपि थत राहणे व िदड हजार
अपं ग बां धवां ना अ नदानाकरीता मोफत िशधा िमळणेबाबत.
तावअपं ग सामािजक िवकास सं था, उं िदरगां व, ीरामपूर यां नी िद.०३/०२/२०१७. रोजीचे प ा वये अपं ग सामािजक
िवकास सं था व िनिमती चॅ रटेबल ट, ीरामपूर यां या सं यु त िव माने रिववार िद.२६.०२.२०१७ रोजी
मोफत रा य तरीय अपं ग वधु-वर प रचय मेळा याचे आयोजन कर यात आलेले आहे.
अपं ग सामािजक िवकास सं था ीरामपूर शहरात अपं गाकरीता िवशेष उ लेखिनय काय सन १९९७
पासून करत आहे . अपं गाना यवसाय मागदशन, कौटुं िबक समुपदेशन क , शासन िनणय व याची
अं मलबजावणी, अपं गाचे सामािजक पुनवसन, कृ ि म अवयव वाटप, तीन चाक , ि हलचेअर वाटप, वास
सवलत योजना, संजय गां धी िनराधार योजनेचा लाभ, बीजभां डवलची सन २००९ म ये २५ हजाराव न िदड
लाख मयादा कर यात यश, बीजभां डवल उ प न मयादा ६ हजाराव न १ लाखापयत कर यात सं थे ला यश
आले.
सन २००३ पासून रा य तरीय मोफत अपं ग वधु-वर प रचय मेळावा आयोिजत क न सन २०१६ पयत
२६८ िववाह संप न् झाली आहेत. सव नवदा प यांना संसारोपयोगी सािह य मोफत िवतरीत कर यात आले. ३
िडसबर २०१३ रोजी जागितक अपं ग िदनािनिम त पािहले िज हा तरीय िवशेष सािह य संमेलन पार पडले .
शासनाकडे िवशेष ठराव पाठिव यात आले. ६ जुलै २०१६ रोजी १२६ अपं ग व अपं गा या पा यांना मोफत
शै िणक सािह य व अपं ग गुणव ताधारक िव ा याना िश यवृ ती दान कर यात आली.
सं थे माफत ५ स टबर २०१६ रोजी सामािजक सदभावना िदन साजरा क न वेडसर, िभषेकरी,
आ मम न,मनो ण यां ना दाढी, कट ग, अं घोळ घालून नवीन व े दान कर यात आली. जागितक अपं ग िदन ३
िडसबर २०१६ रोजी ७१० अपं ग व अपं गा या पा यांना मोफत व दान व सं सथे् या आसान मूकबिधर ि के ट
असोिसएशनला िट शट व शुज दान कर यात आली.
सदर सं था आिण आसान अपं ग संघटना अपं गा या सामािजक पुनवसन व क याणाकरीता किटब
आहे. सं थे चा अपं ग पुनवसन क प ीरामपूर शहरातील बोबले पाटील नगर, हाडा क प शेजारी, बेलापूर
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रोड, वॉड न.७, ीरामपूर या िठकाणी जुन २०१७ पासून सु होत आहे . स या इमारतीचे काम गतीपथावर आहे.
तरी सालाबाद माणे संप न होणा-या रा य तरीय अपं ग वधु-वर प रचय मेळा याचे िनमं ण वीका न महारा
व इतर रा यातील अपं ग बां धवां ना मागदशन करावे. या करीता आपण आपली अनमोल वेळ आ हांस ावी.
तसेच सं थान माफत िदड हजार अपं ग बाधवां ना अ नदाना करीता िशधा िमळावा ही न िवनं ती.
सं थानचे अिधिनयमात अशा कारे खच करणेबाबत कु ठलीही तरतुद नाही.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०७.२००८ चे सभेतील िनणय .५९६ नु सार ी साईबाबा पालखी
सोहळा सिमती, िशड यां नी िशड – पं ढरपुर पायी िदं डी सोह यास मदत करणेबाबत के लेली िवनं ती अमा य
कर यात आलेली आहे.
अपं ग सामािजक िवकास सं था व िनिमती चॅ रटेबल ट, ीरामपूर यां चे संयु त िव माने
िद.२६.०२.१७ रोजी रा य तरीय अपं ग वधु-वर प रचय मेळा याचे आयोजन कर यात आलेले आहे. यांना
सं थानमाफत िदड हजार अपं ग बां धवां नाअ नदानाकरीता िश याची आव यकता आहे. सं थानचे अिधिनयमात
अशा कारे खच करणेबाबत कु ठलीही तरतुद नाही.
िनणयाथ सादर.
िनणय .१४८ यावर सिव तर चचा होऊन, अपं ग सामािजक िवकास सं था व िनिमती चॅ रटे बल ट, ीरामपू र यां चे
सं यु त िव माने िद.२६.०२.२०१७ रोजी आयोिजत करणेत आले या रा य तरीय अपं ग वधु-वर
प रचय मेळा यास उपि थत रहाणा या िदड हजार अपं ग बां धवां ना अ नदानाकरीता एक िवशेष बाब
हणू न या या मागणी माणे सं थानमाफत कोरडा िशधा दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५/ सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईबाबां या जीवनावर आधारीत सबका मालीक एक है या महानाटयाचे सं थानने आयोजन
करणेबाबत ी. शां त डां ग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट ह हीजन, नागपू र यां चे िद.२८/११/२०१६
रोजीचे प .
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:१. अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा, समारं भ व उ सव
आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या
सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी
लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, 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 .
३. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड) ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावनाः- ी. शां त डां गे, कायकारी िनमाता, साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां नी मा. कायकारी
अिधकारी यां ना अ ेिषत के ले या प ात “ ी साईबाबां या आिशवादाने साई ि एिट ह हीजनची नागपूर म ये
थापना के लेली असून आदरणीय हेमां डपं थ यां चे त व ानाने साई च र ावर आधारीत सबका मािलक एक है या
काश आिण वनी िहंदी महानाटयाचे िद.२९, ३० व ३१ ऑ टोबर २०१० रोजी नागपूर मधील िचटणीस पाक
म ये आयोजन के लेले होते. या महानाटयाम ये १७१ कलाकारां चा समावेश असून या महानाट् या दारे रा ीय
एका मता, ी णू ह या, िश णाची आव यकता, ाम व छता अिभयान तसेच िहंद ु मु ि लम एका मतेची
महती अशा कार या अनेक घटकां मधून ी साईबाबां चे िवचार सवसामा य जनतेपयत पोहचिव याचे काम करत
आहोत. या महानाटयासाठी सुमारे ६७२० वेअर फू टाचा भ य रं गमं च बनिवलेला असून या महानाटयास सव
े कां नी व सारमा यमां नी आपलेसे के लेले आहे. आजतागायत या महानाटयाचे देशभरात िविवध ४५ िठकाणी
सादरीकरण झालेले आहे. सन २०१८ म ये ी साईबाबा समाधीस १०० वष पू ण होत अस याने ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था िशड चे वतीने ०१ ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ हे साईबाबा समाधी
शता दी वष साजरे कर यात येणार आहे. या शता दी वषात देशभरात व जगभरात वेगवेगळया धािमक व
सां कृ ितक काय मां चे आयोजन कर यात येणार आहे. तरी या शता दी वषात ी साईबाबां या जीवनावर
आधारीत सबका मािलक एक है या जगातील पिह या िहंिद महानाटयाचे ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेने
आयोजन करावे िह आमची इ छा आहे”, असे कळिवलेले असून सदर प ाबरोबर या महानाटया या बजेटची त
जोडलेली आहे.
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ी. डां गे यां नी या महानाटयाचे पिह या शोसाठी .०९ ल इतका खच असून यानं तरचे येक शो
साठी .०६ ल मा इतका खच कळिवलेला असून यािशवाय आयोजकां नी खालील जबाबदारी
ि वकारणेबाबत नमूद के लेले आहे .
Organizer’s Responsibility:
1. Ground / Stadium. (6 day before show)
2. Audience sitting arrangement & Bari gating.
3. Green Room’s 15 ft X 30 ft - 6 Nos. (with Carpet, Chairs, Fan’s, Heliozoan’s &
Mairror’s)
4. Ground Light’s (Suggicient Light for Audience)
5. Mobile urinal’s 2 Nos. (on back side of Green Room’s for Artist)
6. Generator’s (with Diesel)
a)
125 KVA for Light’s (Before 1 day’s of show & show day)
b)
125 KVA for Sound (Before 1 day’s of show & show day)
c)
10 KVA for service lights (Before 6 day’s of show & 2day’s after show)
7) Residence for Artist & Back stage worker’s
a)
Back stage warker’s (Before 6 day’s of show & 2day’s after show)
b)
30 Production Team Person’s (2 day’s before show & 1day’s after show)
c)
110 Artist (2 day’s before show & 1day’s after show)
8) Food for Artist & Back stage person’s (2 time Nasta, 1 time Lunch, 1 time Dinner
& 4 time Tea)
9) Permit ions for performance.
10) SecurityArrangment’s
11) 2 Horse, 1 Tanga, 2 Bullock-cart, 21 Pigeons & 1 Kid (One Day before
performance)
12) Advertisement
13) Printing Material (Hoardings/Banners/Tickets etc.)
तावः- ी साईबाबा समाधी शता दी वषात एकू ण ७० िदवस िविवध धािमक व सां कृ ितक
काय मां चे आयोजन करणेत येणार आहे. शता दी वषात साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां या सबका मािलक
एक है या िहं दी महानाटयाचे आयोजन करावयाचे झालेस यासाठी मोठया माणात जागेचा बं ध करावा लागेल.
तसेच यांनी मागणी के ले या रकमेिशवाय सं थानने मोठया माणावर ाथिमक सुिवधा उपल ध करणेबाबत
नमूद के लेले आहे.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी वषात साई ि एिट ह हीजन, नागपूर यां या सबका मािलक एक है
या िहं दी महानाटयाचे आयोजन करणेबाबत ी शां त डां ग,े कायकारी िनमाता, साई ि एिट ह हीजन, नागपूर
यां चा अज िनणयाथ सादर.
िनणय .१४९ यावर सिव तर चचा होऊन, साई ि एिट ह हीजन, नागपू र यांचे सबका मािलक एक है या िहं दी
महानाटयाचे ी रामनवमी उ सव- २०१७ म ये आयोजन करणेसं दभात यासाठी या आव यक सव
िवषयां वर चचा होणेसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
शै िणक वष २०१७-१८ करीता यु िनयर के .जी. वगातील वे शासाठी शासनाचे बालकां या मोफत व
स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९ (RTE Act, 2009) अ वये अिधन राहन वेश
देणेबाबत.
तावसन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू द – सन 2004 चा महारा अिधिनयम .४ (भाग ४)
िद. १७ ऑग ट २००४ रोजी रा यपालां नी संमती िदलेला महारा िवधानमं डळाचा िस द के लेला अिधिनयमा
मधील १७ (२ ढ) नु सार सव कार या धमिनरपे िश णास चालना देईल िकं वा तसे कर यास साहा य करील,
तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील.
ा तािवक– ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु लकडे वाढती िव ाथ सं या व अपु-या वग
खो यामुळे शाळा दोन स ात भरिव यात येत आहे. सकाळचे स ात यु. के जी, िसनीयर के जी व इय ता ६ वी ते
१० वी असे एकू ण २४ वग व दुपारचे स ात इय ता १ ली ते इय ता ५ वी चे एकू ण २७ वग चालिवले जातात.
यु. के जी करीता वेश देतां ना मागील वषा माणे ५ तुकडया क न अं दाजे २०० वेश िनि त होण्याची श यता
नाकारता येत नाही. शै िणक वष २०१७ -१८ म ये यु. के जी वगासाठी िकमान २०० वेश ावे लागतील.
इय ता १ ली पासून शासनाचे आर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकां चा मोफत व स तीचा िश ण अिधिनयम
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कायदा) अ वये 25 % वेश देणे अस याने मयादीत वेश सं या ठे व यात यावी. आर.टी.ई. वेश
या इ. १
ली पासून राबिव यात येते तरी मागील वषाचे वेश या माणे कायवाही कर यात यावी असे न मत आहे.
मागणी – शै िणक वष २०१७-१८ क रता खालील माणे शालेय वेश या राबिव यात यावी.
सन २०१७-१८ यु .के .जी. वेश ि या तपिशलवार त ता
अ.न.
१

ि या सन २०१७ -१८
िद.०६ एि ल २०१७ ते १५
एि ल २०१७ अखेर

२

िद. १७ एि ल ते २२ एि ल
२०१७ अखेर
िद. २४ एि ल २०१७
िद.२५ एि ल २०१७ ते
िद.२९ एि ल२०१७ अखेर

३
४

तपिशल
वेश अज वाटप व अज ि वकृ ती

ा त अजाची छाननी, वेश पा -अपा
ठरिवणे
वेश पा िव ाथ यादी जािहर
पालकां नी शालेय शु क व कु लबस
शु क भ न पा यांचा वेश िनि त
करणे.

वेळ
वाटपाची वेळ
स.१०.३० ते १.००
वेश अज ि वकृ ती
दु. ३.०० ते ५.००
----स.११.३०
स.१०.३० ते १.००

उपरो त वेश
या राबिवतां ना खालील बाब ची िवचार हावा.
१) सन २०१७ – २०१८ शै िणक वषात २०० वेश देवनू फ त ५ तुकडया कर यात या यात. यु.
के .जी. साठी िद.०६ एि ल २०१७ ते १५ एि ल २०१७ पयत फॉमची िव कर यात येईल. यव थापनात
अडचणी िनमाण होऊ नये हणुन िदले या मुदतीत वेश फॉमची िव करता येईल.
२) ाथिमक िश ण सं चालनालय, महारा रा य, पुणे यां चे आदेशानुसार िद.३१ जु लै अखेर पा यांचे
वय ३.८ ते ४.४ या वयोगटापयत असावे, हणजे ज मतारीख (नो हबर २०१२ ते माच २०१२) असे लेखी प
पारीत कर यात आले होते. तथािप शासन िनणय मां कः सं क ण-९८१४/ . .१६०/एस.डी. १ िद.२५
जानेवारी,२०१७ अ वये या पुढे शाळे त वेश देतां ना सव शाळांनी ३० स टबर हा मािनव िदनां क गृहीत ध न
मुलां चे वय िनि त कर यात यावे असे ठरले आहे. तरी सन २०१७-१८ या शै िणक वषासाठी िव ा याना वेश
देतेवेळी यांचे िकमान वय ४ वष असावे वेश सं ये वर िनयं ण राहील व वग खो यांची अडचण येणार नाही,
करीता कमाल वयोमयादा िनि त करणे आव यक आहे. तरी वयोगट ४.०० ते ४.९ या पयत असावे हणजे
ज मतारीख (स टबर २०१३ ते िडसबर २०१२ ) या कालावधीतील असेल.
३) या पालकां चे पा यांचे वय ४.०० ते ४.९ वयोगटात बसत असेल अशाच पा यांना वेश देता
येईल. इतरां ना वेश अज िव करता येणार नाही, जेणक
े न शासनावर पालकां चा रोष राहणार नाही.
४) यु. के .जी. साठी वेश देतां ना अनु मे ाधा य सं थान कायम कमचारी पा य , कं ाटी कमचारी
पा य व या नं तर िशरडी नगरपं चायत ह ीतील रिहवाशी ( शाळे पासून ३ िक.मी. अं तरावर असलेले रिहवाशी )
यां नाच वेश देता येईल.
५) वेश अज देतेवेळी िवदया याचा मू ळ ज म दाखला ( ामपं चायत/ नगरपािलका/ महानगरपािलका)
यां नी मािणत के लेला, तसेच िशरडी गावातील आधारकाड , मतदान काड / रिहवासी दाखला / रे शनकाड /
लाईटबील तपासून अशाच पालकां चा पा यांना वेशासाठी वेश अज देता येईल .
६) वेश िनि त करतां ना िवदया याचे शै िणक व कु लबस शु क एकाच वेळी िदले या मुदतीत
भ न घे यात येईल. जे पालक मुदतीचे आत शु क भरणार नाहीत यांचे पा यांचा वेश र कर यात येईल.
७ ) कु लबस सुिवधा उपल धतेनु सार पुरिव यात येईल. पुरेशा माणात िसट उपल ध नसतील तर
पालकां ना वतः पा यांची शाळे त ने-आण कर याची सोय करावी लागेल.
८) वेश यादी सं थान कायम कमचारी , सं थान कं ाटी कमचारी व िशरडी गाव (३ िक.मी.) या
मां नसु ार यादी जािहर कर यात येईल असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– यु. के .जी व िस. के .जी. वेशाबाबत फ त अं तर व वयाची मयादा िद यास
शासनाची आर.टी.ई. २००९ अिधिनयम नु सार इ. १ ली करीता वेश देताना अडचण येणार नाही.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– इय ता १ लीत वेश देतां ना RTE नु सार वेश ावे लागतात,
यामुळे सदर वेश ि येत अडचण िनमाण होऊ नये यासाठी यु . के .जी. साठी वेश ि या राबिवतां ना
RTE िनयम अनुस न वेश देता येतील. मयादीत २०० वेश िदले तर आजिमतीस तूत तरी वग खो या अपुया पडणार नाहीत, तसेच उपरो त िनयमावलीतील आव यक माहीती पालकांना माहीत हावी यासाठी शाळे या
वेश दारावर वेश ि या वेळाप काचा िडिजटल बोड तयार क न लावता येईल. तरी िनणयाथ सादर,
िनणय .१५० यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१७-१८ करीता यु िनयर के .जी. वगातील वेशासाठी
शासनाचे बालकां या मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम, २००९ (RTE Act, 2009)
अ वये अिधन राहन वेश देणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- . ाचाया, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१६

ी साईआ म भ िनवास येथील A, B व C इमारतीचे ए.सी. यं णेचे सन २०१७- २०१८ वषाकरीता
वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमामधील तरतू द २०१४: (1) कलम २(१४) (घ)– भ तांचे सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी
आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेणे (२) कलम २१(१)(क) मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
तावना: िशड साई ट् , चे नई यां चेमाफत देणगीदाखल साईआ म भ तिनवास येथे A,B,C या
तीन इमारतीम ये येक १२८ म नुसार एकू ण ३८४ मम ये डायक न कं पनीचे VRV (Variable
Refrigerant Volume) टाईप ए.सी. यं णा बसवून िदलेली आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
२०/०५/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३८६ अ वये दरवष सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम ये
उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागाकडील िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, ए.सी. वायुवीजन यं णा वगैरे वािषक मे टेन स अथवा र स ोटे शन
टाईप स ह स कॉ ॅ ट हे या- या कं पनीला अथवा संबं धीत मशीनर या उ पादक कं पनीने िनदिशत के ले या
यां या अिधकृ त स ह स िडलरला दे यात यावे, असे ठरले.
साईआ म भ तिनवास येथील ए.सी. यं णा िदनां क ११/०१/२०१३ रोजीपासून कायाि वत झालेली
आहे. िशड साई ट् , चे न्ई व डायक न एअर कं डीशिनं ग इंिडया ा. िल. यां चेत सदर यं णा बसिवणेकामी
िदले या कायादेशा यावेळी कर यात आले या करारना यात खालील माणे तरतूद कर यात आलेली आहे.
“Cost of Annual Maintenance Charges (AMC) after the warranty period, will be
Rs. 6,10,500/- per year. The AMC will be comprehensive and will include cost of labour
and parts. Other Taxes on the AMC Charges will be paid at actuals. The AMC Price will
remain fixed and confirmed as valid for 8 years after warranty, by Dalkin (i.e.) 10 years
from the date of acceptance of the installation.”
सदर यं णेचा वारं टी कालावधी िदनांक १०/०१/२०१५ रोजी संपु ात आलेला अस याने उपरो त
नमूद करारना यातील अटी व शथ नुसार तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय . २८४ अ वये साईआ म भ तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील VRV ए.सी. यं णेचे एक वष
(िदनां क ०१/०४/२०१६ ते ३१/०३/२०१७ ) कालावधीसाठी मे. डायक न एअर कं डीशिनं ग इंिडया ा. िल.
यां ना वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) दे यात आलेले आहे.
मागणी- मे.डायक न एअर कडीशिनं ग इंिडया ा. िल., पुणे यां ना दे यात आले या AMC
कायादेशाची ची मुदत िदनां क ३१/०३/२०१७ रोजी सं पु टात येत असून , यापुढील एक वष कालावधीकरीता
यांना AMC देणे आव यक आहे. याकरीता िशड साई ट, चे नई व मे. डायक न एअर कं डीशिनं ग इंिडया ा.
िल. यां यात झाले या करारना यातील अटी व शथ नुसार वारं टी कालावधी सं पलेपासून पुढील 8 वषाचे
कालावधीसाठी वािषक ए.एम.सी. करीता येक वष र कम पये ६,१०,५००/- + टॅ सेस या माणे दर िनि ती
कर यात आली आहे. या ८ वष कालावधीपैक २ वषाचा कालावधी पूण झालेला असून , पुढील ६ वषाचा
कालावधी बाक आहे. येक वष ए.एम.सी. कामी अदा करावयाची र कम िनि त कर यात आलेली
अस याने, AMC करीता पुढील एक वष कालावधीसाठी (िदनां क ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ पयत )
कायादेश देणे आव यक आहे.
मे. डायक न एअर कं डीशिनं ग इंिडया ा. िल. यां ना AMC करीता कायादेश देणक
े ामी तसेच AMC
कामी वािषक र कम पये ६,१०,५००/- + टॅ सेस या माणे अदा करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीची मा यता
यावी लागणार आहे.
मा यता: शासक य मा यता आव यक
िवभागाचे प ट मत:- साईआ म भ तिनवास येथील A, B व C इमारतीतील ए.सी. यं णेचे पुढील
एक वषाचे कालावधीसाठी (िदनां क ०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८ पयत) उ पादक कं पनी मे. डायक न एअर
कं डीशिनं ग इंिडया ा. िल. यां ना वािषक स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणेस व याकामी पये ६,१०,५००/- +
टॅ सेस खचास मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१५१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईआ म भ िनवास येथील A, B व C इमारतीचे ए.सी. यं णेचे सन
२०१७- २०१८ या वषाकरीता उ पादक कं पनी मे.डायक न एअर कं डीशिनं ग इंिडया ा. िल. यां ना
वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (AMC) देणेस व याकामी येणा या .६,१०,५००/- + टॅ स
मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी इ सु लेटेड बॉ स (Fish Tubs) खरे दी करणे.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 14 (2 घ) नूसार
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भ ां ना सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच 21(1 घ) नूसार भ ां ना जेवण पुरिवणे आिण
अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे .
तावना:- ी साई सादालयाम ये चे पु यितथी उ सव सन-२०१६ िनिम त बगलोरचे साईभ त
ी शैलेशकू मार पटे ल, यां नी ताशी २०,००० चपाती तयार होणारे ऑटोमॅटीक चपाती मिशन देणगी व पात
िदलेले आहे. उपरो त चपाती मिशनमु ळे मु य सादभोजन हॉल, साईबाबा भ तिनवास थान, साईनाथ णालय
व साईआ म भाग-१ या वयं सवे ी सादभोजनाचे िठकाणी भ तांना चपाती पुरिवणेत येत आहे . तसेच सकाळी
अ नपाक टे म ये िद.११/१०/२०१६ पासून पुरी ऐवजी चपाती देणते येत आहे . सदरची चपाती स या ला टीक
े टस् म ये ठे व यात येत असून ला टीक े ट ला चारही बाजूने हवा लाग यामुळे चपा या गरम व मऊ रहात
नाही. पयायाने थं ड व काहीशा कडक चपा या साईभ ां ना ा या लागतात.
सादालयाम ये दररोज सरासरी ४0,000 साईभ सादभोजन घेत असतात. सादभोजनात दे यात
येणा-या चपाती तयार कर याचे काम सकाळी ४.00 वाजता सु होते . सकाळी ४.00 वाजता तयार के लेली
चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी नामां िकत कं पनीचे इ सुलेटेड बॉ स (Fish Tubs) वापरणे गरजेचे आहे.
इ सुलेटेड बॉ सचे उ पादक िनलकमल िल, नािशक यां चेकडू न, एक १०० िलटर मतेचा इ सुलेटेड
बॉ स वाप न पहाणेसाठी नमुना हणून आणलेला आहे. सदर बॉ सम ये मिशनमधून काढलेली चपाती ठे व यात
आलेनं तर सदर चपाती सुमारे 5-6 तास गरम व मऊ रहात अस याचे आढळू न आलेले आहे. सदर बॉ स
मा.िव व त ी सिचन तां बे साहेब व मा.कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी यां ना य चपातीसह
दाखिवणेत आलेला आहे. यानूसार संदिभय नूसार मा .िव व त ी तां बे साहेब व मा.का.अ.यां नी सदर बॉ स
खरे दी करणेबाबत सुिचत के लेले आहे.
इ सुलेटेड बॉ स समाधानकारक वाट याने सदर व तूचे उ पादक िनलकमल िलिमटेड, नािशक यां ना
िकं मतीची माहीती िमळणेसाठी सादालयाचे ई-मेलवर अं दाजे दरप क पाठिवणेस कळिवणेत आलेले होते.
यानूसार यां नी सोबत जोडले या ई-मेल माणे अं दाजे दर िदलेले आहे.
इ सुलेटेड बॉ स (Fish Tubs) २५ िलटर मते या ती नगास एकि त अं दाजे .२, ०००/- व ५० िलटर
मते या ती नगास एकि त अं दाजे .३,६००/- तसेच १०० िलटर मते या ती नगास अं दाजे .७,६००/खच कळिवलेला आहे.
मागणी:- सादालयाकडील दनिदन गरज ल ात घेता स या ५० िलटर मतेचे ५० नग इ सुलेटेड
बॉ स (Fish Tubs) खरे दी करता येतील. यासाठी अं दाजे एकू ण खच .१,८०,०००/- (अ री र कम एक
लाख ऐंशी हजार मा ) इतका खच अपे ीत आहे. उपरो कामी सादालय अं दाजप कात र कम पये
७,०७,७८५/- िश लक आहेत.
मिशनची चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी नामां िकत कं पनीकडू न इ सुलेटेड बॉ सचे (Fish Tubs)
कोटेशन मागवून िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम .१,८०,०००/- (अ री
र कम एक लाख ऐंशी हजार मा ) चे खचास मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणे गरजेचे आहे.
िवभागाचा प अिभ ाय/मत:- तरी मिशनची चपाती गरम व मऊ रहाणेसाठी नामां िकत
कं पनीकडू न इ सुलेटेड बॉ सचे (Fish Tubs) कोटे शन मागवून िवहीत प दतीने खरे दी करणे गरजेचे आहे.
याकामी येणा या अं दाजे र कम .१,८०,०००/- चे खचास मा यता िमळणेकामी उपरो त ताव
मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१५२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये मिशन ारे बनिवणेत येणारी चपाती गरम व मऊ
रहाणेसाठी इ सुलेटेड बॉ स (Fish Tubs) खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने नामां िकत कं प यां कडू न
कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,८०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे ट कं ोलचे काम आऊटसोिसग प दतीने क न
घेणेकामी िविवध वृ प ाम ये जाहीरात देऊन ई-िनिवदा मागिवणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ) नूसार
भ तांना तसेच भ तां या सोयीसाठी आव यकत ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नू सार भ तांना
जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (७)
तावना:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे ट कं ेालचे काम हे उ ते
आऊटसोिसग प दतीने तयार क न घे यात येत आहेत. यानू सार सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व
पे ट कं ेालचे काम मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (७) नूसार,
जा.एसएसएस/वशी/११३९/२०१६ िद.०९/०६/२०१६ अ वये, मे. पीक-एन- पॅन स ह सेस, मुं बई यां ना िद.१६
जून -२०१६ ते १५ जुन -२०१७ या कालावधीकरीता दरमहा मजूरी र कम .१४,४९,९९९/- (अ री र कम
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.चौदा लाख एकोणप नास हजार नऊशे नौ या व मा ) सव करां सह या माणे कामाचे कं ाट (कायादेश) दे यात
आलेला आहेत. या कामाची मुदत िद.१५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत आहे. यामुळे पु ढील एक वष
कालावधीसाठी सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे टकं ोलचे काम क न घेणक
े ामी मा. यव थापन
सिमतीची मा यता यावी लागणार असून याकामी ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
मागणी:- ा तिवक नूसार िदनां क १६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी
साई सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे ट कं ेालचे काम हे आऊटसोसग प दतीने क न घेणे
सं थानचे टीने िहतावह अस याने वतमान प ात जाहीरात िस द क न नामां िकत कं प याकडू न, ठे केदारां कडू न
न याने ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानू सार अनु मान:- आिथक
िवभागाचा प अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे ट कं ेालचे
कामाची मुदत िदनां क १५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत अस याने िदनां क १६/०६/२०१७ ते
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे ट
कं ेालचे काम आऊटसोस ंग प दतीने क न घेणक
े ामी दररोज िकमान १२० ते १३५ पयत कमचारी तीनही
िश टम ये लावून स या ठे केदारास दे यात येत असले या ती दरमहा र कम .१४,४९,९९९/- माणे मजूरी
दे यात येते. यानूसार वािषक मजुरीची र कम .१,७३,९९,९८८/- इतक होते. सदर रकमेम ये अं दाजे २०%
वाढ गृहीत धर यास िद.१६/०६/२०१७ ते िदनां क १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे र कम
.२,०८,७९,९८५/- (अ री र कम पये दोन कोटी आठ लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे पं याऐंशी मा इतका
खच अपे ीत आहे. सदरचे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक अस याने, मा यता
िमळालेनं तर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
तरी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, व छता व पे ट कं ेालचे काम आऊटसोस ंग प दतीने
क न घेणक
े ामी िदनां क १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे मजुरी र कम
.०२,०८,७९,९८५/- (अ री र कम पये दोन कोटी आठ लाख एकोणऐंशी हजार नऊशे पं याऐंशी मा चे
खचास मं जरू ी िमळणेकामी व मा यतेतर वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .१५३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे ट कं ोलचे काम
आऊटसोिसग प दतीने क न घेणेकामीची अं दाजप क य र कम खु पच जा त आहे. याकरीता सदरह
र कम तपासू न गु णव ा व िकं मत (७०%-३०%) या आधारे ई-िनिवदा ि या राबिवणेसाठीचा
ताव फेरसादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या)/ पु री मनु यबळा ारे तयार
करणेकामी िविवध वृ प ाम ये जाहीरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ नूसार
भ तांना तसेच भ तां या सोयीसाठी आव यकत ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१) नूसार भ तां ना
जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे .
मा. यव थापन सिमती सभा िद.०९/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३०७ (८)
तावना:- ी साई सादालयातील सादभोजनात दे यात येणारी चपातीपुरी ही उ े ठे केदारी /
प दतीनेआऊटसोिसग ारे तयार क न घे यात येत आहे यानूसार . ी साई सादालयातील चपाती/पुरी तयार
करणेकामी मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (८) नूसार, जा.एसएसएस/
वशी/११४०/२०१६ िद.०९/०६/२०१६ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पादक सं था, नािशक यां ना िद.१६
जून -२०१६ ते १५ जुन -२०१७ या कालावधीकरीता ती ि वं टल कोरडा आटा+मै ास .७६४/- (अ री र कम
. सातशे चौस ट मा ) सव करां सह या माणे कामाचे कं ाट (कायादेश) दे यात आलेला आहेत. या कामाची
मुदत िद.१५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत आहे. यामुळे पुढील एक वष कालावधीसाठी चपाती/पुरी तयार
करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार असून याकामी ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
मागणी:- ा तिवक नूसार िदनां क १६/०६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी
साई सादालयातील सादभोजनाम ये आऊटसोस ंग प दतीने चपाती/पुरी तयार करणे सं था नचे टीने िहतावह
अस याने वतमान प ात जाहीरात िस द क न नामां िकत कं प याकडू न, के टरस/ ठे केदारां कडू न न याने ई-िनिवदा
मागिवणे गरजेचे आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानू सार अनु मान :- आिथक
िवभागाचा प अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती/पुरी तयार
करणे या कामाची मुदत िदनां क १५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत अस याने िदनां क १६/०६/२०१७ ते
िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील चपाती व पुरी आऊटसोस ंग प दतीने
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तयार करणेकामी, स या ठे केदारास दे यात येत असले या ती ि वं टल कोरडा गह आटा + मै ास र कम
.७६४/- माणे मजूरी दे यात येते. यानूसार माहे जून -१६ ते माहे िडसबर-१६ अखेर ७ मिह याचे िबलाची
र कम .१८,५०,८६५/- एवढी झालेली आहे. यानूसार अं दाजे वािषक मजुरीची र कम .३१,७२,९११/इतक होते. सदर रकमेम ये अं दाजे २०% वाढ गृहीत धर यास िद.१६/0६/२०१७ ते िदनां क १५/०६/२०१८ या
एक वष कालावधीसाठी अं दाजे र कम .३८,०७,४९३/- (अ री र कम पये अडवतीस लाख सात हजार
चारशे यानव मा इतका खच अपे ीतआहे. सदरचे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक
अस याने, मा यता िमळालेनं तर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
तरी ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपाती) व पुरी आऊटसोस ंग
प दतीने तयार करणेकामी िदनां क १६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे
मजुरी र कम .३८,०७,४९३/- (अ री र कम पये अडवतीस लाख सात हजार चारशे यानव मा चे खचास
मं जरू ी िमळणेकामी व मा यतेनतं र वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .१५४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साई सादालयातील सादभोजनासाठी आव यक
असणा या चपा या तयार करणेकामी चपाती मिशन कायरत असू न अजू नही मिश स यावयाचे
तािवत आहे. याकरीता मनु यबळा ारे चपा या/ पु री तयार क न घेणेची आव यकता वाटत नाही,
यामु ळे सदरह ताव र करणेत यावा.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये चपाती मिशन ारे चपाती तयार करणेकामी िविवध
वृ प ाम ये जाहीरात देणे व ई-िनिवदा मागिवणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४ (२ घ नूसार
भ तांना तसेच भ तां या सोयीसाठी आव यकत ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नू सार भ तांना
जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे .
मा. यव थापन सिमती िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (९)
तावना:- ी साई सादालयाम ये दररोज गद चे माणानूसार ४०,००० ते ८५,०००पयत साईभ त
सादभोजन घेतात. गद नूसार दररोज सुमारे ३५ ि वं टल ते ४० ि वं टल आटया या चपाती/पुरी बनवावी लागते .
सं थानचे स या ०२ अॅटोमॅटीक चपाती मिश स देणगी आलेले आहेत. येक चपाती मिशनवर तुं बवलेला
(मळलेला) आटा टाकणे, भाजताना अडकलेली चपाती काढणे, तेल लावणे, चपाती थं ड झा यावर कॅ रे टम ये,
हॉटके सम ये ठे वणेकामी पुरेसे कमचारी पुरिवणे इ या दी कामे चपाती मिशनवर मनु यबळ पुरवून चपाती तयार
करणेचे काम हे उ ते ठे केदारी प दतीने आऊटसोिसग दारे तयार क न घे यात येत आहे. यानूसार स या
सादालयाम ये िद.यशो रा मिहला सह.औ ोिगक उ पादक सं था, नािशक हे िद.१५ जून -२०१६ रोजीपासून ी
साई सादालयात चपाती मिशनवर चपाती तयार कर याचे काम करत आहेत.
ी साई सादालयात चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेकामी मा. यव थापन सिमती
िद.१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३०७ (९) नूसार, जा.एसएसएस/वशी/११४१/२०१६
िद.०९/०६/२०१६ अ वये, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पादक सं था, नािशक यां ना िद.१६ जू न-२०१६ ते १५
जुन -२०१७ अखेर एक वष या कालावधीकरीता ती ि वं टल कोरडा आटा+मै ास .३२३.९० पै. (अ री
र कम . तीनशे तेवीस पैसे न द मा ) सव करां सह या माणे कामाचे कं ाट (कायादेश) दे यात आलेला आहेत.
या कामाची मुदत िद.१५/०६/२०१७ अखेर संपु ात येत आहे. यामुळे पुढील एक वष कालावधीसाठी मिशनवर
चपाती तयार करणेकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी लागणार असून याकामी ई-िनिवदा मागिवणे
गरजेचे आहे.
मागणी:- ा तिवक नूसार िदनां क १६/0६/२०१७ ते १५/०६/२०१८ अखेर या एक वष
कालावधीसाठी ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये आऊटसोस ंग प दतीने चपाती मिशनवर चपाती
तयार कर याचे काम हे आऊटसोिसग प दतीने देणे सं थानचे टीने िहतावह अस याचे वतमान प ात जाहीरात
िस द क न नामां िकत कं प याकडू न, के टरस/ ठे केदारां कडू न न याने ई-िनिवदा मागिवणे गरजेचे आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानू सार अनु मान:- आिथक
िवभागाचा प अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणे या
कामाची मुदत िदनां क १५/०६/२०१७ अखेर सं पु ात येत अस याने िदनां क १६/०६/२०१७ ते
िद.१५/०६/२०१८ अखेर या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर आऊटसोिसग
प दतीने चपाती तयार करणेकामी, स या ठे केदारास दे यात येत असले या ती ि वं टल कोरडा गह आटा +
मै ास र कम .३२३.९०/- माणे मजूरी दे यात येते. यानूसार माहे जून -१६ ते माहे िडसबर-१६ अखेर ७
मिह याचे िबलाची र कम .०७,५७,९९०/- एवढी झालेली आहे. यानूसार अं दाजे वािषक मजुरीची र कम
.१२,९९,४११/- इतक होते. परं तू ताशी २०,००० चपाती तयार कर याचे मिशन हे माहे नो हबर-१६ म ये
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आलेले अस याने माहे न हबर व िडसबर-१६ या दोन मिह याचे सरासरी मजुरी रकमेवर (२,३१,०००/.महीना) वािषक सरासरी ध न सदर रकमेम ये अं दाजे २०% वाढ गृ हीत धर यास िद.१६/०६/२०१७ ते िदनां क
१५/०६/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे र कम .३३,२६,४००/- (अ री र कम पये तेहतीस लाख
सहवीस हजार चारशे मा इतका खच अपे ीतआहे. सदरचे खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक अस याने, मा यता िमळालेनं तर ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
तरी ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर आऊटसोस ंग प दतीने चपाती तयार करणेकामी िदनां क
१६/०६/२०१७ ते िद.१५/०६/२०१८ अखेर या एक वष कालावधीसाठी अं दाजे मजुरी र कम .३३,२६,४००/(अ री र कम पये तेहतीस लाख सहवीस हजार चारशे मा चे खचास मं जरू ी िमळणेकामी व मा यतेतर वतमान
प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .१५५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेचे काम
िवभागां तगत क न घे यात यावे. तसेच आव यकता भास यास कमचा यां ना सदरह मिशन
चालिवणेचे िश ण दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
िशड नगरपं चायतीस क शासन पु र कृ त अमृ त योजनेअं तगत मं जु र झाले या पाणी पु रवठा योजनेसाठी
लोकवगणीची भर यासाठी पये ६.५८७ कोटी र कम सं थानकडू न अनु दान हणू न देणेबाबत.
ताविशड नगरपं चायतीने क शासन पुर कृ त अमृत योजनेअं तगत मं जरू झाले या पाणी पुरवठा योजनेसाठी
भरावयाची लोकवगणीची (नगरपं चायतीचा िह सा २५%) र कम . ९.१६२ कोटी सं थानकडू न अनु दान
व पात िमळणेबाबत िद. १३.०२.२०१७ रोजीचे प ाने अनुदान व पात िमळणेबाबत मागणी के ली होती.
महारा शासन िनणय ः अमृत -२०१७/ . .२७/निव-३३/ िद.०८.०२.२०१७. (अ.न.४.१०) अ वये “अमृत
अिभयानां तगत मं जरू क पासाठी विह याचा िनधी उभारताना नागरी थािनक वराज सं थां नी यांना ा त
होणा-या १४ या िव त आयोगा या िनधीशी एकक ािभमुख (Convergence) करणे आव यक राहील. यासाठी
यांनी १४ या िव त आयोगातून िमळणारा िनधी िच हां िकत क न ठे वावा” असे नमुद के ले आहे. यास
अनुस न यां ना जा. . एसएसएस/वशी/ लेखा- अनु/५९३३/ िद. १६.०२.२०१७ अ वये कळिव यात आले
होते. तथािप जा. .नप. टे ८/४८७/िद.२३.०२.२०१७ अ वये १४ या िव त आयोगाचे अं तगत खालील माणे
िनधी अमृत खा यात नगरपं चायत िह सा िकं वा सदर क प पु ण हो यासाठी आव यक असलेली अिधक र कम
(Gap funding) वळिव याबाबत खालील माणे शासन िनणय पा रत झालेबाबत कळिवले आहे.
अ.नं. शासन िनणय .
र कम (ल )
१ शासन िनणय मां क संक ण २०१६/ ३०३/निव-३३ ७३.५० ल
िद. ३०.०८ २०१६
२ शासन िनणय मां क संक ण २०१७/ ४२/निव-३३ िद. ७२.३० ल
२१.०१ २०१७
३ ऑनलाईन जमा िद. ०३.०२.२०१७
१११.७९ ल
एकू ण . २५७.५९ ल
शासन िनणयानु सार अमृत योजनेतील क प राबिव यासाठी नागरी थािनक वरा य सं थे चा
विह सा भर यासाठी व क प पूण करावयासाठी लागणारा अित र त खच भागिव यासाठी १४ या िव त
आयोगा या िनधीचा ाधा याने वापर करणे बं धनकारक के ले आहे. मं जरू झालेले क प अ ाप पुण झाले नाहीत
अशा क पासां ठी थािनक वरा य सं थे चा िह सा िकं वा सदर क प पु ण हो यासाठी आव यक असलेली
अिधकची र कम (Gap funding) १४ या िव त आयोगातून दे य असले या रकमेतनू वळती क न थेट बॅकं
खा यात शासन तराव न जमा कर याचा शासनाने िनणय घेतलेला आहे. अशा कारे एकू ण क प खचा या
२५ ट के िह सा .९.१६२ कोटी असून पैक उपरो त २.५७५९ कोटी वजा जाता उवरीत . ६.५८७
नगरपं चायतीचा िह सा अनु दान हणून मागणी के लेली आहे .
सं थानतफ अनु दान देणेबाबात अिधिनयमातील तरतु द खालील माणे आहे“ ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ चे कलम २१ मधील (२) (दोन) नुसार, छाननी सिमती या
िशफारसीनु सार व रा यशासना या पु व मं जू रीने, थािनक नागरी सेवा व सु िवधा यां चमे ये सु धारणा व वाढ हो यासाठी
प रणामी सं थानां या सोय म ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीला सहा य कर याची तरतू द आहे”.

प ात १४ या िव त आयोगां तगत दोन ह ते ा त झा याचे नमूद के ले आहे . एकू ण ९.१६२ कोटी पैक
शासनिनणया या दोन ह यांत व नगरपं चायतीने ऑनलाइन जमा के लेली अशी एकू ण .२.५७५९ कोटी वजा
जाता उवरीत . ६.५८७ कोटी र कम नगरपं चायतीने विह सा भर यासाठी मागणी के ली आहे. १४ या िव त
आयोगातून नगरपं चायतीस िकती ह यांत अनुदान िकती ह यांत ा त होणार आहे याबाबत शासन िनणयात
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प ट उ लेख नाही. मा भिव यात नगरपं चायतीला १४ या िव त आयोगातून अमृत योजनेचा विह सा
भर यासाठी अनुदान ा त झा यास नगरपं चायतीकडू न सं थानने िदलेले अनु दान परत यावे लागेल.
उपरो त व तुि थती िवचारात घेऊन िशड नगरपं चायतीस क शासन पुर कृ त अमृत योजनेअं तगत
नगरपं चायती या २५ % िह सा . ९.१६२ कोटी पैक . २.५७५९ वजा जाता उवरीत र कम . ६.५८७ कोटी
सं थानकडू न िवहीत प तीने अनु दान हणून देणेबाबत ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर िनणयाथ सादर
िनणय .१५६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये नमु द के ले माणे िशड नगरपं चायतीस क शासन
पु र कृ त अमृ त योजनेअं तगत नगरपं चायती या२५ % िह सा .९.१६२ कोटी पैक .२.५७५९ वजा
जाता उवरीत र कम .६.५८७ कोटी मा र कम सं थानकडू न िवहीत प तीने अनु दान हणू न दे यात
यावे. परं तु भिव यात िशड नगरपं चायतीला १४ या िव त आयोगातू न अनु दान ा त झा यास
सं थानने िदलेले अनु दान िशड नगरपं चायतीकडू न परत घे यात यावे, या अटीवर मा यता दे यात
आली.
तसेच जु ना िपं पळवाडी र ता हा नगरपं चायती या मालक चा असू न तो स या ता पु र या
व पात दशनरां ग हणू न वापरणेस नगरपं चायतीने परवानगी िदलेली आहे. सदर र ता कायम व पी
सं थानकडे वग करणे या अटीवर तािवत अनु दान िशड नगरपं चायतीकडे वग करणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
िशड शहराचे व छते साठी २५ लाख पये तसेच साधने, उपकरणे देणेबाबत मा.नगरा य ा तथा
िव त यां चे आ.नं.२०१४७ िद.११/०१/२०१७ रोजीचे प .
तावसौ. योिगता अभय शेळके पाटील, नगरा य ा तथा िव व त यां नी िद. ११/०१/२०१७ प ाने ी साईबाबा
समािध शता दी वषा या पा वभूमीवर िशड शहर िवकासा या टीने आव यक वाटणारे महा वाचे कामे
सं थानचे मा यमातून करणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. सदरचे प ात यांनी ४२ मु े नमुद के ले आहेत . यापैक
या िवभागासंदभात असलेले प ातील मु ा .८ – ी साईबाबा सं थान येथे व छता िवभागात व छता
कमचा-यां ची न याने भरती करावी. प ातील मु ा .१३ – ी साईबाबा सं थानने र ते साफसफाईसाठी डं पर,
कचरा उचलणेसाठी र ा (घं टागाडी), रोड वीपर मिशन, इ यादी अशी साफसफाईसाठी लागणारी सव साधने,
उपकरणे िवकत यावीत व िशड नगरपािलके स िशड िशड शहरा या छते या कामासाठी ावी. प ातील मु ा
.१९ – ी साईबाबा सं थानने पं चतारां िकत अशा दजा या सुलभ शौचालयाची िनम त क न “ पे अॅडं युज ”
त वावर चालिव यास ावे. प ातील मु ा .३२– िशड शहरात िविवध िठकाणी वेगवेगळया भागात
सावजिनक शौचालयाची िनम ती करणे.
याबाबत सिव तर मािहती िमळणेकामी मा.मु यािधकारी, िशड नगर पं चायत िशड यां ना जा. नं.
एसएसएस/ वशी-आरो य/ ५८६५/ २०१७ िद.१०/०२/२०१७ ने प देवनू सदरचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े खचासह सादर कर यासाठी मिशनरी िकती? घं टागाडी िकती? रोड वीपर िकती? डं पर िकती?
यां ची सं या व कॅ पेिसटी तसेच शहरात कोण या िठकाणी व िकती ी-पु ष शौचालयाची िनम ती करणे गरजेचे
आहे. याबाबत सिव तर मािहती मािहती मागिव यात आली. यास अनुस न िशड नगर पं चायत यां नी संदभ
.३ व ४ चे प ाने घं टागाडया, डं पर, ितिदनी २१४ कमचारी यासाठीचा खच तसेच िशड शहराचे व छतेसाठी
ितमाह .२५ लाख पये देणे आिद िविवध िवषयाबाबत कळिवलेले आहे.
िशड नगरपं चायत यां चे येक वष चे मागणीनुसार ी साईबाबा सं था न िव व त यव था, िशड
कडू न नगर– मनमाड रोड, मनोजकु मार पथ या र यांचे साफसफाईसाठी सन २००६ पासून कं ाटी अकु शल
कमचारी नेम यात येत आहे. मा.ि सद य सिमतीचे िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेपढु ील आय या वेळचा िवषय
नं.१३ िनणय .२६० ने िद.०१ एि ल २०१६ ते ३१ माच २०१७ अखेर एक वषाचे मुदतीसाठी (नगर मनमाड
रोड- ल मीनगर ते साईआ म भ तिनवासपयत व मनोजकु मार पथ- गेट नं.१ ते मं गल कायालयापयत)
साफसफाईक रता ितिदनी ४० कं ाटी अकु शल कमचारी नेम याबाबत मा यता िमळालेली आहे. सदर कामावर
सं थानचे आरो य िवभागाचे िनयं ण आहे. याकामी नेम यात आले या कमचा-यां चे माहे एि ल २०१६ ते
जानेवारी २०१७ पयतचे वेतनावर पये २४,०१,९१६/- (अ री . चोिवस लाख एक हजार नऊशे सोळा मा )
इतका खच झालेला आहे. यांची मुदत ३१ माच २०१७ रोजी सं पु टात येत आहे.
महारा नगर प रषद, नगर पं चायती व औ ोिगक नगरी अिधिनयम १९६५ चे कलम ४९ (२) (क)
म ये सावजिनक र ते जागा आिण मल णालय साफ करणे आिण खाजगी मालम ता नसले या व सावजिनक
उपभोगासाठी खु या असले या सव जागा साफ करणे मग अशा मोकळया जागा नगरपािलके कडे िनिहत असोत
िकं वा नसोत आिण अपायकारक झाडे-झुडपे काढू न टाकणे आिण सव सावजिनक उप व नाहीसे करणे असे
नमुद के ले आहे .
तसेच ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम –२००४ मिधल कलम २१ (२)
पोटकलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनासाठी पुरेशा तरतुदी के या नं तर, िव व त यव थे या
िनधीत िश लक रािहली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे या िवतरण यो य उ प ना या तीस
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ट के पे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोणत्याही योजनासाठी वापरता
व खच करता येईल, असे नमुद आहे व कलम २१ मिधल पोटकलम (२) या खं ड (दोन) अ वये थािनक नागरी
सेवा व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थाना या सोयीम ये वाढ हो यासाठी
िशड नगर पं चायतीला सहा य कर यासाठी, असे नमुद आहे.
संदिभय प ातील बाब ही आिथक व धोरणा मक असून अनुदान व प असलेने अिधिनयम – २००४
मिधल तरतूदीस अिधन राहन खालील माणे संबं िधत िवभागाने मािहती घेवनू मा. यव थापन सिमतीपुढे िवषय
सादर करता येईल.
१)
धोरणा मक असून शासनाची पुव परवानगी या वी लागेल काय? िकं वा कसे (कायवाही - िवधी िवभाग,
सामा य शासन)
२)
र ते साफसफाईसाठी डं पर, कचरा उचलणेसाठी र ा (घं टागाडी), रोड वीपर मिशन, इ यादी वाहने
भाडो ी त वावर घेणे आिदबाबत (कायवाही – वाहन िवभाग)
३)
िशड शहराचे व छतेसाठी ितमाह . २५ लाख पये अनुदान देणेबाबत (कायवाही – लेखाशाखा,
वशी ५)
४)
सं थानने पं चतारां िकत अशा दजा या सुलभ शौचालयाची िनम त क न “पे अॅडं युज ” त वावर
चालिव यास ावे. (कायवाही- बां धकाम, मालम ता िवभाग)
५)
िशड शहरात िविवध िठकाणी वेगवेगळया भागात सावजिनक शौचालयाची िनम ती करणे. (कायवाहीबां धकाम िवभाग)
६)
ितिदनी २१४ कमचारी देणे व व छता सािह य खचबाबत. (कायवाही - आरो य िवभाग )
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .१५७ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड शहराम ये चे दशनासाठी देश-िवदेशातू न साईभ येत असतात,
यामु ळे िशड शहर व छ असायला हवे , परं तु िशड नगरपं चायतीकडे िनधीची कमतरता अस यामु ळे ते
सं थान या मदतीिशवाय हे काम क शकत नाही. याकरीता उपरो
तावास त वत: मा यता दे यात
आली.
परं तु िशड शहराचे व छते करीता यां नी मागणी के ले या खचाची र कम खु पच जा त आहे.
याकरीता सं थानचे कायकारी अिधकारी व इतर अिधकारी तसेच िशड नगरपं चायतीचे मु यािधकारी
व इतर अिधकारी यां ची िमळू न सिमती गठीत करणेत यावी. या सिमतीने िशड शहराचे व छते साठी
य येणारा खच िनि त करावा व याबाबतचा प रपु ण अ यास क न फेर ताव सिमतीसमोर
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग/ मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
पे ट कं ोलची कामे िवभागामाफत करणेसाठी आव यक िकटकनाशक औषधे, यं े तथा िकरकोळ
सामान खरे दी व त मेहनताना इ यादीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १) २१ – १ (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 यासाठी िव ामगृहे बां धणे व यांची
देखभाल करणे.
तावना- सन २०१७ ते २०१८ या वषाम ये साईभ तांना िनवास थानां म ये िकटकां चा ास होऊ
नये हणुन िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेमधील िवषय नं ३४ व िनणय
.७२१ नु सार ई-टडर प दतीने दर मागणी कर यात येऊन, तां ि क िलफाफा िद.२०/१२/२०१६ रोजी उघडू न पा
िनिवदाधारकां ची यादी आिथक िलफाफे उघडणेकामी िद.१७/०२/२०१७ रोजीचे मा.उप सिमतीचे सभे समोर
सादर कर यात आली, यावर सिव तर चचा होऊन पे ट/रोडं ट कं ोल, फॉिगं ग ि टम ट व डास आळी ितबं धक
औषध फवारणी कामासाठी मागिव यात आले या ई-िनिवदेमधील अटी/शत म ये िविहत के ले या IPCA
(Indian Pest Control Association) व त सम सं था अगर संघटनेचे सभासद असलेबाबतचे अटीमुळे
बहतां शी ठे केदार अपा ठरलेले आहेत असे उप सिमतीचे िनदशनास आले याकरीता सदरची अट वगळू न पु हा
न याने ई-िनिवदा या राबवुन सदरकामी निवन ठे केदाराची नेमणुक कर या त यावी.
दर यानचे काळात साईभ तांना िकटकां चा ास होऊ नये हणुन तावीत िनवास थानां म ये सदरचे
काम या े ातील त य ती, य ती समु दाय यां चे मागदशनाखाली, िनदशानुसार सं थान माफत आव यक
िकटकनाशक औषधे तथा यं े खरे दी कर यात यावे यांना याकामाचा उिचत मोबदला दे यात यावा याबाबत
सिव तर ताव सादर करावा असे ठरले.
यास अनु स न मे.एल.पी. पे ट कं ोल सि हस, वाकडी, ता-राहाता यां चे ो. ी संजय लहारे यां ना
याकामी पाचारण क न मागदशन घे यात आले. ी लहारे यां नी यांचे िद.२२/०२/२०१७ रोजीचे प ाने यांनी
खालील माणे िकटकनाशक औषधां ची आव यकता लागेल असे सां िगतले.
तपिशलवार िववरण खालील माणे –
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अ.
नं

१
२

३
४

िवभाग

साईबाबा
भ तिनवास थान
साई साद
िनवास थान

ारावती
िनवास थान
साईआ म
भ तिनवास

इमारतीचे नाव

खो या व
हॉल

लॉकस

साईबाबा
५०९/१५
भ तिनवास थान
०१ ) साई साद नं बर १ ८५

---

खो या वा हॉल
िमळु ण एकू ण
े फळ
(चौरस फु टाम ये)
१,७३,२६८.००

के िमकल
िमली/ िलटर

---

२४,५७०.००

५०० िमली

०२ ) साई साद नं बर २
०३ ) समपण
०४ ) साईनाथ छाया
०५)
साईिनवास
अितथीगृह
०६) साईउ ान
०७ ) शां ितिनके तन
०८) सेवाधाम
ारावती िनवास थान

७८
०२
--/०२
२४

--------

२०,२५७.००
४९०.००
४४८.००
१४,२२४.५०

५०० िमली
१० िमली
१० िमली
३०० िमली

३३/१२
१५
६०
३३०

९९
-------

२३,३१४.००
२,५६८.७२
५,५०८.८९
२,०५,११७.००

५०० िमली
५० िमली
१२० िमली
४१०२ िमली

०४

साईआ म भ तिनवास

१५३६

---

३,४९७३५.००

६९९४ िमली

०५

एकु ण - २६७२/२१ ९९

८,१९,५०१.११

१७५८८ िमली १७

५००० िमली

आव यक
कामगार
सं या
०४

०४

िवभागाची मागणी– पुन ई-िनिवदा मागणीकामी तथा य कामास सु वात हो यास सुमारे ०३ ते
०४ मिह याचा कालावधी लागणार आहे. मागील िकटकनाशक औषध फवारणी कालखं ड िद.१६/०१/२०१७
रोजी संपला आहे साईभ तां ना िकटकां चा ास होऊन नये यासाठी िवभागामाफत तातडीने िकटकनाशक फवारणी
क न घेणे आव यक आहे. आपणाकडे ी लहारे यां चे िशफारशी माणे औषधे तथा यं े व िकरकोळ व तु
उपल ध नाहीत यांची आपणास खरे दी करावी लागणार आहेत.
छाननी क न अनु मान – महारा शासनाचे अिधिनयम २००४ मधील तरतुद शासनाचे कायालयीन
खरे दी कायप दती िनयम पु तीका मधील . . ४.४.२ नु सार तथा साईभ तांना िकटकां चा होणारा ास व मा.उप
सिमतीचे िशफारसीनु सार सदरकामी आव यक यं /े िकटकनाशके तथा मेहनताना याकामी येणारा खच करता
येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता न याने पे ट कं ोल ठे केदाराची
िनयु ती होईपय त िवभागामाफत या े ातील त ां चे मागदशनाखाली व िशफारसीनुसार ०२ िकटकनाशक
औषध फवारणी करणे आव यक आहे. सदर फवारणी १) माहे – माच २०१७ ते माहे - एि ल २०१७ अखेर. २)
माहे– मे २०१७ ते माहे– जुन २०१७ अखेर या कालावधीम ये करा या लागतील याकामी आपणास
खाली माणे अं दाजे खच अपेि त आहे.
अ.नं िकटकनाशक
आव यक अं दाजे दर एकू ण
परीमान
पये/पैसे
पये/पैसे
१
टे परीड (बायर इं डीया कं पनीचे उ पादन) ३० िलटर ३,६००/- १,०८,०००/२
लोरोपायरीफॉस
२० िलटर ३५०/७,०००/३
वयं चिलत बॅटरी पं प
०४ नग
४,०००/- १६,०००/४
से टी गॉग स
१० नग
१००/१,०००/५
हातमोजे
१० नग
५०/५००/६
मा क
१० नग
१०/१००/७
मेहनताना चाज ( ती फवारणी)
----१५,०००/एकू ण पये - १,४७,६००/वर नमुद अ.नं. १ चे िकटकनाशक बायर इं डीया या कं पनीचे वापरणेबाबत िशफारसीनुसार ती फवारणी
.१,४७,६००/- (अ री पये एक लाख स तेचाळीस हजार सहाशे मा ) इतका खच येणार आहे हणजे ०२
फवार यासाठी १,४७,६०० x २ = २,९५,२००/- (अ री पये दोन लाख पं या नव हजार दोनशे मा ) इतका
खच अपेि त आहे. सदर खचाची तरतुद िवभागवाईज मं जरु अथ संक पी य र कमेतनु करता येईल. तसेच
फवारणीचे काम सं बं धीत िवभागाचे कमचां-यामाफत याकामी नेमले या त ाचे देखरे खीखाली मागदशन तथा
िनदशानु सार करता येईल. तरी सदर खरे दी महारा शासनाचे खरे दी िनयमावलीतील करण . ४.४.२. अ वये
येणारा खच पये ३,००,०००/- चे आत अस याने दरप के मागवून करता येईल.
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१)

तुतकामी IPCA (Indian Pest Control Association) व त सम सं था अगर संघटनेचे सभासद
असलेबाबतची िवहीत अट वगळु न न याने ई-िनिवदा
या राबवुन निवन ठे केदाराची िनयु ती
करणेस.
२) दर यानचे काळात साईभ तांना िनवास थानां म ये िकटकां चा ास होऊ नये यासाठी खास बाब हणुन
तातडीने ०२ फवार या करणेकामी येणा-या अं दाजे खच .२,९५,२००/- (अ री पये दोन लाख
पं या नव हजार दोनशे मा ) चे खचास
३) सदरकामी आव यक िकटकनाशक औषधे व यं े आिण िकरकोळ सामान खरे दीकामी दर प के
मागिव यास
४) सदरकामी त हणुन परीसरातील पे ट/रोडं ट कं ोल, फॉिगं ग ि टम टची कामे करणारे य तीस/
य ती समुदयास नेमणेस तथा कर यात येणा-या सव ०२ फवार या यांचे मागदशनाखाली व
िनदशानु सार करणेस व यांना ती फवारणी अं दाजे .१५,०००/- (अ री पये पं धरा हजार मा )
माणे ०२ फवार यांचा मेहनताना .३०,०००/- (अ री पये तीस हजार मा ) इतक लमसम र कम
अदा करणेस तथा यांचेकडू न मेहनताना दरप के मागिवणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .१५८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनवास थानां मधील पे ट कं ोलची कामे सं थानमाफत
करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२४
ी. ानदेव यादव खां द,े मु.पो. देवळाली वरा, ता.राहरी, िज.अहमदनगर यां या वै िकय आिथक
अनु दान मागणी अजाबाबत.
तावसं दभ:- शासन िनणय .सासंिव-२००५/३७६/(७६)-का सोळा, िवधी व याय िवभाग, मं ालय,मुं बई -४००
०३२, िद.५ मे २००६.
अिधिनय २००४ मधील तरतु द :- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण ) मानवजातीचे क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
ा तिवक:- ी ानदेव यादव खां द,े मु.पो.देवळाली वरा ता.राहरी िज- अहमदनगर, यां नी वै िकय
उपचारासाठी आिथक अनुदान िमळणेबाबत अज के लेला होता. सदरचा अज िद.०८/१२/२०१६ रोजी ईकडील
कायालयास ा त झालेला आहे. खां दे हे कॅ सर आजाराने आजारी असुन ते एकवीरा हॉ पीटल, औरं गाबाद या
णालयात उपचार घेत आहेत. ी.खां दे यां नी सादर के लेले एकवीरा हॉ पीटल, औरं गाबाद हे णालय
सं थान या वै िकय आिथक अनु दान िनयमावली माणे तयार के ले या णालया या यादीत बसत नस याने
यांना अनुदान देय होत नाही. याबाबत ी खां दे यां ना जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/अनुदान/२१६२/२०१६
िद.२१/१२/२०१६ रोजी या प ा वये कळिव यात आलेले आहे.
आता, ी ानदेव यादव खां द,े यां नी िद.२८/१२/२०१६ रोजी अनुदान िमळणेबाबत पु हा अज सादर
के लेला असुन िवशेष बाब हणुन आपले सं थे कडु न एकवीरा हॉि पटल, औरं गाबाद यां या नावे वै िकय
खचापोटी अनु दान िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे. ी खां दे यां चे अजावर मा. उपा य , ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां नी यव थापन सिमतीसमोर सादर करावे, असा शेरा िदेलेला आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार अनु मान:- खचाचा िवषय आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय:- ी साईबाबा सं थानमाफत गरीब व गरजु णां ना यांचे वै िकय
उपचाराकरीता ण उपचार घेत असले या णालयाचे नावे वै िकय आिथक अनुदान दे यात येते. वै िकय
आिथक अनुदान िनयमावली माणे जे णालय व आजार पा असतील यांची वतं यादी तयार के लेली आहे.
या यादीतीलच णालयां ना व आजारां ना णांचे नावे िनयमावली माणे अनुदान िदले जाते . ी खां दे यां नी सादर
के लेले एकवीरा हॉ पीटल, औरं गाबाद हे णालय सं थान या वै िकय आिथक अनुदान िनयमावली माणे तयार
के ले या णालया या यादीत बसत नस याने यांना अनुदान देय होत नाही.
तरी, सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .१५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी. ानदेव यादव खां द,े मु.पो. देवळाली वरा, ता.राहरी, िज.अहमदनगर
यां ना यां या वै िकय उपचारासाठी सहानु भू तीचे ीने एक िवशेष बाब हणू न सं थान िनयमानु सार
वैदयिकय आिथक अनु दान दे यात यावे, असे ठरले .
(कायवाही- वै िकय अिधि का)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२५
ी साईबाबा व साईनाथ णालयात वै क य अिधका या या ११ मिहने कालावधीसाठी ता पु र या
व पात नेमणू का करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशरडी अिधिनयम २००४ मधील सिमतीचा कायकारी अिधकारी व इतर
अिधकारी कलम १३ (४) म ये ामु याने खालील माणे तरतुद आहे .
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सिमतीस, सं थान िव व त यव थेचा कारभार काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयमा वये
ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधकायां यित र त) व कमचा-यां ची नेमणूक करता येईल.
शासन ि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
आहे.
शासन मा य आकृ तीबं धातील अटी-शती . ०३ – “सदर पदां वार न याने िनयु ती करतां ना सिमतीने
सदर पदाची आव यकता व अर्ह ता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदां वर पधा मक परी ा घेऊन
िनयु ती करावी” तसेच अट-शत . ८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबं धातील पदे ही एकि त मानधनावर
िकं वा कं ाटी प तीने भरावी जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमुद आहे .
ी साईबाबा सं थान णालयातील त वै क य अिधका-यां ची र त पदे भरणेकामी वेळोवेळी
जािहराती िस करणेत आले या आहेत. मा त वै क य अिधकारी िमळत नाहीत. सं थान णालयात
राजीव गां धी योजनेअं तगत काही आजारां वर मोफत उपचार होत अस याने तसेच अहमदनगर-मनमाड
महामागावर दुसरे मोठे अ ावत णालय नस याने सं थान णालयात णांचा कायमच ओघ असतो. मा
या माणात त वै क य अिधकारी उपल ध नस याने स या कायरत वै क य अिधका-यां वर कामाचा बोजा
वाढलेला आहे.
तसेच शासनाचे िवधी व याय िवभागामाफत िद. २१-२३/०९/२०१६ या कालावधीत सं थानचे
िविवध िवभागां चे िनरी णाम ये णालया या आ थापनेवरील सव संवगातील र त पदे भर याची कायवाही
तातडीने कर यात यावी अशा सुचना के ले या आहेत.
िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८८१ नु सार “मा. डीन, बी.जे.एम.सी., पुणे यां नी
िदले या सुधा रत सेवा वेश िनयमानु सार तसेच सं थान आकृ तीबं धातील मं जरू आकृ तीबं धातील मं जरू वेतन ेणी
एवढे एकि त मानधनावर ी साईबाबा सं थान णालयातील वै क य अिधका-यां ची र त पदे कं ाटदारामाफत
कं ाटी प तीने भरणेत यावी” असे ठरले आहे.
णालयाकडील णांवर उपचार करणेकामी काड ओलॉिज ट, युरोसजन, अॅने थेिसयालॉिज ट,
वै क य अिधकारी (दंतत ) व आरएमओ पदां वर वै क य अिधका-यां ची आव यकता आहे. सदर पदां ची
स ि थती खालील माणे आहे.
अ.नं.

णालय

०१.

साईबाबा

०२.

साईबाबा

०३.

साईबाबा
साईनाथ

पदनाम

मा.डीन, बीजेएसी, पु णे
यां नी तािवत के लेली
पा ता

मदूश य िवशारद 1) MBBS
(Neurosurgeon) 2) MCH/DNB
Neurosurgery
3) MS-CIT
4) MMC/MCI
Registration with
renewal is mandatory
तपासणी सहा यक 1) MBBS
(Clinical
2) MD/MS/DNB/
Assistant)
MCH/DM with
काड ओलॉजी
minimum clinical
experience of 2 years
Or
University Diploma
/CPS diploma with
minimum clinical
experience of 5 years
3) MS-CIT
4)MMC/MCI
Registration with
renewal is mandatory
वरी ठ भु लत Sr. 1) MBBS
Anesthesiologist 2) MD/DNB
Anesthesia with

वेतन ेणी मं जू र पदे भरलेली पदे
व यानु सार
होणारे
सु वातीचे
वेतन
. १५६००२
१
३९१००
(मानधनावर
ेड
पे
ता पुरते
६६००
व पात)
.
६५,९११/. १५६००३९१००
ेड
पे
६६०० .
६५,९११/-

१

०

. १५६००३९१००
ेड
पे

६

१
(डॉ. जोशी)
०
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अ.नं.

०४.

णालय

साईबाबा
साईनाथ

०५.

साईबाबा
साईनाथ

०६.

साईनाथ

पदनाम

मा.डीन, बीजेएसी, पु णे
यां नी तािवत के लेली
पा ता

वेतन ेणी मं जू र पदे भरलेली पदे र त पदे
व यानु सार
होणारे
सु वातीचे
वेतन
minimum experience of ६६००
2 years in anesthesia
.
Or
६५,९११/FCPS Anesthesiology
with minimum exp 3
yrs in anesthesia
Or
University Diploma /
CPS diploma in
anesthesialogy with
minimum experience of
5 years in anaesthsia
3)MS-CIT
4) MMC/MCI
Registration with
renewal is mandatory
किन ठ भु लत
1) MBBS
. १५६००९
१
८
Jr.
2) MD/DNB
३९१००
(डॉ. मराठे )
Anesthesiologist Anesthesia Or
ेड
पे
३
३
०
FCPS Anesthesiology
५४००
(डॉ.
with minimum exp 1
.
िशरसाठ, डॉ.
yrs in Anesthesia. Or
५४,६००/कलाटे, डॉ.
University diploma /
तां ब)े
CPS diploma in
Anesthesiology with
minimum experience of
2 years in anesthesia.
3) MS-CIT
4) MMC/MCI
Registration with
renewal is mandatory.
वै क य अिधकारी 1) BDS Or
. १५६००२
१
१
(दंतत )
Diploma in Dental
३९१००
(डॉ. उं ड)े
(Dentist)
Mechanics recognized
ेड
पे
२
१
१
by Dental Council of
५४००
(डॉ. िवखे)
India.
.
2) MS-CIT
५४,६००/3) MDC/DCI
Registration with
renewal is mandatory
4) Minimum of 5 years
Experience as a Dentist
११
िनवासी वै क य 1) MBBS
.
१६
५
गायकवाड,
अिधकारी
2) MMC/MCI
१५६००सोनट के ,
RMO
Registration with
३९१००
गवां
द,े धोका,
renewal mandatory
ेड
पे
एनगे,
3) MS-CIT
५४००
गाडेकर,
.
कडू , तां ब,े
५४,६००/धुळगं ड,
(बीडगर,
माने – ११
मिहने)
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आता, सं थान णालयात काड ओलॉिज ट, युरोसजन व वै क य अिधकारी (दंतत ) या पदावर
नेमणूक िमळणेकामी स या अज आलेले आहेत यांची मािहती खालील माणे आहे.
अ.नं.
अजदाराचे नाव
०१. डॉ. सं जािलया िमलनकु मार िकशोरभाई
मो.नं. ९९०९९९१३७८
०२. डॉ. तनय अिजत पाडगवकर
साई साद, १२५/ए, सायन (प.), मुं बई
मो.नं. ९८१९८४५०८९
०३. डॉ. अमोल डॅिनयल भालेराव
बाभळे वर रोड, पावती नगर, मु.पो. लोणी (खु.)
ता. राहाता, िज. अहमदनगर
मो.नं. ९६२३५८६०६६
०४. डॉ. सितष हरीिकसन पवार
मु.पो. दिहगाव-ने, ता. शेवगाव,
मो नं. ९१४६३२६२९६
०५. डॉ. िवजयकु मार दादाराव कड ले
िशड , ता. राहाता, िज. अहमदनगर
०६. डॉ. पौिणमा उफ अिलयास उ वला रामराव शेळके
मु. पो. िशड , ता. राहाता
मो. नं. ८८०५१२२२३१
०७. डॉ. जाधव यशल िवलास
िशवबा, वॉड नं. ७, ीरामपू र,
मो.नं. ७७४६८४२२५५
०८. डॉ. ि यं का काश दिहफळे,
C/o. डॉ. जाधवर, िफजीिशयन
ी साईबाबा हॉि पटल

शै िणक पा ता
एम.सी.एच ( यूरो) – २०१६
(बी.जे.मेडीकल कॉलेज, अहमदाबाद)
डीएम- २०१६
(एमजीएम, नवी मुं बई)
एमबीबीएस – २००७
एमडी – २०१६

एमबीबीएस – २००९
डीएनबी – २०१६
एमबीबीएस – २००९
डीए – २०१४
एमडीएम – २०१६
( ी रामचं यु िनविसटी,
तािमळनाडू )
बीडीएस – २०१६
( रल डटल कॉलेज, लोणी)

चे नई,

एमबीबीएस –
डीजीओ – एि ल २०१६

उपरो त अजदार यां ना यांचे शै िणक पा तेनसु ार र त असले या पदां वर मं जरू वेतन ेणीएवढे
एकि त मानधनावर ११ मिहने कालावधीसाठी सदर पदां वर थायी व पात उमेदवार उपल ध होईपावेतो यापैक
जे अगोदर घडेल तोपयत ता पुर या व पात नेमणूक देता येईल. ी साईबाबा हॉि पटलकडील वै क य
अिधकारी यां ना सं थान िनयमानु सार ो साहन भ ता देणक
े ामी उपरो त माणे तावास मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .१६० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयात णां ची गैरसोय होऊ नये याकरीता
तावात नमु द के ले या वै क य अिधका यां या ता पु र या व पात ११ मिहने कालावधीसाठी
अथवा मं जु र आकृ तीबं धातील पदे काय व पी भरे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयतचे
कालावधीसाठी नेमणू का करणेत या या, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे यव थापन सिमती सभेम ये वेगवेगळया िवषयानु प/ सं गानु प सं थान यव थापना या ीने सद यां या
सु चनां व न खालील माणे िनणय घे यात आले.
िनणय .१६१ सभे या सु वातीस सं थानचे शासक य कामकाजाब ल चचा झाली. याम ये सिमतीने घेतले या िनणयां वर
पुणपणे कायवाही झालेली नाही याबाबत अ य महोदयां बरोबरच उपि थत सिमती सद यां नीही सं थान या
शासक य कामकाजाब ल नाराजी दशिवली व सं थानम ये जा त िवभाग व अिधकारी अस यामुळे कामात
सुस ु ता राहीलेली नाही, असा िन कष काढला. सं थान कामकाजाम ये सुस ु ता रहावी याकरीता समान काम
असणारे िवभाग एक करावेत व या िवभागां ची सं या २० पे ा जा त नसावी. याच माणे शासक य
अिधका यां चीही काही पदे कमी करणेत येऊन, कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी यां नी वेळोवेळी
िवभागिनहाय आढावा यावा, अशी चचा झाली व याबाबतचा ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .१६२ सं थान णालयां म ये िवनामोबदला ि हजीट ग प दतीने सेवा देणेसाठी अनेक नामां िकत डॉ टस सं थानकडे
अज करीत असतात. सदरह अज एकि त करणेत येऊन, याची यादी उपसिमती सभेपढु े सादर करणेत यावी.
तसेच णालयां साठी आव यक असलेली औषधे/ यं सामु ी देणगी देणा या देणगीदारां ची सिमती
सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां चेबरोबर बैठक आयोिजत करणेत यावी.
सं थान णालयां म ये ण आणणेसाठी नवीन णवािहकां चा व ण सोडिवणेसाठी जु या
णवािहकां चा वापर करणेत यावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ वै िकय अिध क)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{01} 25.02.2017, Shirdi (SPJ doc)
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संर ण िवभाग, मं िदर िवभाग व जनसंपक कायालयाम ये कायरत असणा या कमचा यां ब ल येणा या त ार चा
िवचार करता, या िवभागातील कायम व कं ाटी कमचा यां या वरीत इतर बद या करणेत या यात. बद या र
करणेसाठी कोणाचा दबाव येत असेल तर सिमती या िनदशनास आणून ावे. तसेच जनसंपक कायालयाम ये
एक मिहला कमचा याची िनयु करणेत यावी.
याच माणे णालयां कडील कायम व कं ाटी कमचारी अिधका यां शी/ नागरीकां शी/ णां शी उ दटपणे
वागतात, अशा त ारी येत आहेत. याकरीता थािनक सिमती सद य मा. ी.चं शेखर कदम, मा. ी.भाऊसाहेब
वाकचौरे व मा. ी.सिचन तां बे यां नी वेळोवेळी णालयाम ये राऊं ड यावा. जेणक
े न तेथील कमचा यां वर वचक
राहील. कमचारी गैरवतन करीत असेल तर याच िठकाणी याला िश ा करणेत यावी.
(कायवाही- सामा य शासन/ कामगार अिधकारी/ वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .१६४ शेगावचे धत वर िशड येथे सेवेक यां ना सेवा कर याची संधी ावयाची आहे. या सेवेक यां ना साईसेवक असे
नाव दे यात यावे व पालखी सोबत येणा या पदया ना यासाठी ाधा याने संधी दे यात यावी. पाल यां मधील
पदया ची सं या १०० ते २००० पयत असते. बरे चसे पदया ना क करी कुं टुं बातील असतात व ते भाविनकही
असतात. २० पदया ी यावर १ मुख या कारे २१ पदया चे पु बनिवणेत येऊन, एका पु ला िकमान १५
िदवस िवनाशु क सेवा कर याची संधी ावी. यां ची िनवास, भोजन यव था सं थामाफत मोफत् करणेत यावी.
यासाठी ी रामनवमी उ सव झा यानं तर सं थानकडे रिज ड असले या पालखी मं डळां या मुखां सोबत
बैठक चे आयोजन करणेत येऊन, यां ना याबाबतची मािहती दे यात यावी. या साईसेवक योजनेची सु वात
अहमदनगर िज हयापासून करणेत यावी.
तसेच पालखी घेऊन येणा या पदया या दशनासाठी वतं गेटची यव था करणेऐवजी यां ना Time
Slot मधून सवासाठी एक वेळ दे यात यावी. यासाठी पालखी/ पदया साठी वतं काऊं टर राखीव ठे वणेत यावे.
(कायवाही- कामगार अिधकारी/ संर ण िवभाग मुख )
------------------------------------------------------------------ --------------------------------------------------------------िनणय .१६५ ऑ टोबर, २०१७ पासून ीसाईबाबा समाधी शता दी वष सु होत असून सं थानने शता दीसाठी करावयाचे
िवकास कामाचा जवळपास .३२०० करोडचा आराखडा तयार के लेला आहे. सदर आराखडयातील कामे
िवहीत वेळेत पुण होणे अ याव यक असून स या सं थानम ये असले या अिधका यां कडे इतर िवभागां ची
जबाबदारी अस याने या कामासाठी पुणवेळ वतं अिधका याची आव यकता आहे. याकरीता ीसाईबाबा
समाधी शता दी वषातील कामाचे िनयोजन व सिनयं णासाठी िव व लेखा िवभागाकडील वतं वग-१
अिधका यां ची सं थानकडे ितिनयु ने िनयु होणेसाठी महारा शासनास ताव सादर करणेत यावा .
तसेच सं थानकडे असलेले सोने सुवण रोखे व चलनीकरण या योजनेम ये गुं तिवणेकामी िवधी व याय
िवभागाची मा यता घेणसे ताव सादर करणेत यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ .अिध क, सामा य शासन)
-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------िनणय .१६६ साईनगर या पाठीमागे सं थान मालक ची ९ एकर जागा आहे, या जागेम ये सभागृह तयार करणेचा ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा.
तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळयाची सु वात साई मॅरेथॉन पधने करणेत यावी, यासाठीचा
तावही सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .१६७ सं थानने उभारले या पवनच यां मधून िनिमती होणारी वीज, िवज िवतरण कं पनीला दे यात येऊन, याबद यात
िवज िवतरण कं पनीकडू न सं थानसाठी आव यक असलेली िवज घेणबे ाबत सिव तर ताव सभेसमोर सादर
करणेत यावा.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .१६८ सं थान शै िणक संकुलाकडील ीसाईबाबा क या िव ा मं िदर व ी साईबाबा किन महािव ालयासाठी एकच
मु या यापक असून दो ही शाळा वेगवेगळया िठकाणी ब याच अं तरावर अस यामुळे तसेच तेथील िव ाथ व
िश क यां चेवर िनयं ण रहाणेसाठी दो ही शाळा वेगळया करणेत या यात.
(कायवाही- सहा.िश क, किन महािव ालय/ ाचाया, क या िव ा मं िदर)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .१६९ िशड बस थानकाचे काम सं थान िनधीतून पुण कर यात आलेले आहे, याकरीता बस थानकावर इतर
कं प यां या जािहरात चे फलक लाव यास मनाई करणेत यावी व स या लावणेत आलेले फलक वरीत काढू न
घे यात यावे.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख / बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------िनणय .१६३
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सं थान या िविवध िवभागां म ये SOP काय णाली िवकसीत झालेली नाही, तरी माच, २०१७ अखेरपयत SOP
चे काम पुण क न घे यात यावे.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .०१ ते १७० सवानुमते घे यात आले.
यानं तर सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
िनणय .१७०

वा रत/(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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