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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०७/ २०१७
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क २५.०७.२०१७
वेळ- सकाळी १०.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मं गळवार िदनां क २५.०७.२०१७ रोजी सकाळी १०.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत, इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी०४/ २०९४/ २०१७, िदनां क १७ जुलै , २०१७ रोजीचे प ाने सव मा.सद यां ना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा
मं गळवार िदनां क २५.०७.२०१७ 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.
०१. मा. ी.सुरेश कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०४. मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली व आजचे सभेत बाहेरील सं थां ना अनुदान
देणबे ाबत या िवषयां वर चचा होणार नाही. सदरह िवषय पुढे ढकलणेत येतील, असे मा.अ य महोदय यां नी सुचिवले.
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 दूर वनी ारे कळिवले होते. तसेच मा.डॉ.मनीषा कायं द,े सद या,
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी कोणतीही पुव सुचना न देता
सभेसाठी अनु पि थत होते.
याची न द घेऊन, सिमतीने यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क १५.०६.२०१७ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .५२२ दर यानचे कालावधीम ये यव थापन सिमती या दोन सभा र झाले या अस यामुळे िदनां क १५.०६.२०१७
रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ तामधील िनणयां वर कायवाही करणेस िवलं ब होऊ
नये, याकरीता या इितवृ ा या ती सव मा.सद यांना पुरिव यात येऊन, मा.अ य , मा.उपा य व सिमती
सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली होती, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचून
कायम करत असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .४६६यावर सिव तर चचा होऊन, जनिहत यािचका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी ी.पी.एस.
परां जपे साहेब यां नी सादर के ले या चौकशी अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
तसेच या अहवालामधील एम म ये नमुद के ले माणे येसगाव येथे सं थानमाफत बां धणेत आलेले भ िनवास
तातडीने सं थानचे नावावर करणेची कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, जनिहत यािचका .२५/ २०१२ मधील चौकशी अिधकारी
ी.पी.एस. परां जपे साहेब यां नी सादर के ले या चौकशी अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची
न द घे यात आली. तसेच या अहवालामधील एम म ये नमु द के ले माणे येसगाव येथे सं थानमाफत
बां धणेत आलेले भ िनवास तातडीने सं थानचे नावावर करणेकामी सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा
को हे यां चे सहकायाने कायवाही सु करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी/ .अिध क, मालम ा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(२) िनणय .५१५यव थापन सिमती सभेम ये िनणय झा यानं तर, याची अं मलबजावणी सु असताना, सिमती
सद यां नी ह त ेप क नये, सिमती सद यां चे याबाबत काही हणणे अस यास, यां नी पु ढील यव थापन
सिमती सभेम ये मां डावे, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिधकारी क )
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यव थापन सिमती सभेम ये अित मण काढणे अथवा अशा व पाचे िनणय झा यानं तर,
याची अं मलबजावणी सु असताना, शासनास पु ण वातं य दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिधकारी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क २०.०६.२०१७ रोजी झाले या झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .५२३ दर यानचे कालावधीम ये यव थापन सिमती या दोन सभा र झाले या अस यामुळे िदनां क ०७.०७.२०१७
रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना पुरिव यात येऊन,
यामधील िनणयां वर तातडीने कायवाही होणेसाठी मा.अ य , मा.उपा य व सिमती सद य यां ची चि य
प दतीने मा यता घे यात आलेली होती, याची न द घे यात घे यात येऊन, या इितवृ तातील न द घे यात
आले या खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
सीसीटी ही कं ोल सेलकडील फोटो ाफ व शु ट ग क ातील लाई ह दशन व इतर उपकरणां करीता
ॲ यु िमनीअम पाट शन करणेकामी उघडणेत आले या दरप कां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे
कलम २१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेची तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे .
तावनाः- मा. यव थापन िसमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ५९४ अ वये
सीसीटी ही कं ोल सेलकडील हीडीओ शुट ग व फोटो ाफ क ामधील उपकरणां करीता ११x१२x१२ फु टाचे
अॅ युिमनीअम पाट शन व दोन टनाचे ०२ नग एअर कं डीशनर िवहीत प दतीने खरे दी क न बसिवणेस तसेच
याकामी येणा-या एकि त .२,८०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली असून , सदर िनणयानुसार
इकडील िवभागामाफत अॅ युिमनीअम पाट शन क न िमळणेबाबत सीसीटी ही िवभाग यां नी िद.०३/०३/२०१७
रोजीचे प ा वये कळिवले आहे.
तावः- उपरो त माणे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार सीसीटी ही कं ोल सेलकडील
हीडीओ शु ट ग व फोटो ाफ क ामधील उपकरणां करीता अॅ युिमनीअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेकामी
दशन रां ग यव थापन काय णालीचे अॅ युिमनीअम पाट शनम ये के बीन करणे कामाचे मं जरू दरानु सार र कम
.६६,१८८/- मा चे अपे ीत खचास व याकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे
िटपणी अ वये मा यता घेणते आली आहे. यानु सार इकडील जा.नं.८६१/२०१७ िद.१८/०५/२०१७ अ वये
कोटेशन मागिवणेत आले आहे. याकामी खालील माणे ०४ कोटेशन ा त झाले आहे.
अ.नं. कोटे शन धारकाचे नां व, प ता
आवक . िदनां क
०१
मा ती लास इंिचं ग अॅ ड अॅ यु. ीरामपूर
४५७१/२४-०५-२०१७
०२
यश ी अॅ यु. अॅ ड लास सटर, कोपरगां व
४५७०/२४-०५-२०१७
०३
रिवं रबर ोड ट अॅ ड फॅ ीके शन, ीरामपूर
४५७२/२४-०५-२०१७
०४
ी दुगा लास अॅ ड हाडवेअर, नािशक
४७१९/२५-०५-२०१७
िवषयां क त कामासाठी वरील माणे ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद.३०/०५/२०१७ रोजी मा.खरे दी
सिमतीसमोर उघडणेत आले असून , याचा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
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Sr.
No.

01

02

03

Description Of Work

Qty. /
Unit

Maruti Glass
Etching &
Aluminium,
Shrirampur
Rate Amount

Yashashri
Aluminium &
Glass Centre,
Kopargaon
Rate Amount

Ravindra Rubber Shri Durga Glass
Products
& Hardware,
Fabrication,
Nashik
Shrirampur
Rate Amount Rate Amount

Providing and fixing in 24.89 2691.0 66978.99 1670.0 41566.30 2259.6 56241.44 2151.0 53538.39
position powder coated Sqm
extruded alluminium
partition.
Providing & fixing in 3.83 3229.0 12367.07 2050.0 7851.50 4842.0 18544.86 2841.0 10881.03
position single shuttered Sqm
all. extruded powder
coating door.
Providing & fixing 02 2000.0 4000.0 1500.0 3000.0 1100.0 2200.0 1800.0 3600.0
Tubular door closer of Nos.
heavy duty having I.S.
Mark.
Total (Rs.):
83,346.06
52417.80
76986.3
68019.42
Vat :13.5%
7,076.40
Total Amount (Rs.):
59,494.20
83,346.06
76,986.10
68,019.42
Remarks:
Lowest

उपरो त तपिशलातील ठे केदार यश ी अ यु. अॅ ड लास सटर, कोपरगां व यां चे दर िन नतम असून ,
यांचेकडू न िवषयां क त काम क न घेणक
े ामी र कम .५९,४९४/- मा इतका खच येईल.
तरी सीसीटी ही कं ोल सेलकडील हीडीओ शुट ग व फोटो ाफ क ामधील उपकरणां करीता
अॅ युिमनीअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेकामी ठे केदार यश ी अ युिमनीअम अॅ ड लास सटर,
कोपरगां व यां चे िन नतम दरानुसार येणारे .५९,४९४/- मा चे खचास तसेच याकामी यांना कायादेश देणक
े रीता
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सदरील िवषय मा. उपसिमती सभेचे िनणयाथ सादर.
तािवत कामीचे िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी
अनु पि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, सीसीटी ही कं ोल सेलकडील फोटो ाफ व शु ट ग क ातील
लाई ह दशन व इतर उपकरणां करीता ॲ यु िमनीअम पाट शन करणेकामी यश ी अ यु. अॅ ड लास
सटर, कोपरगां व यां चे तावातील तु लना मक त याम ये नमु द के लेले ि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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
साईबाबा भ िनवास व ारावती भ िनवास िवभागाकरीता ि ं टेड बेडिशट उशीक हरसह खरे दीकामी
ई-िनिवदेतील यु नतम दरां बाबत िनणय होणेबाबत.
साईबाबा भ तिनवास व दारावती भ तिनवास िवभागां करीता ि ं टेड बेडिशट उशी क हरसहखरे दी
करणेस व याकामी येणा या र कम .४२,२४,०००/- (अ री . बेचाळीस लाख चोिवस हजार) मा चे खचास
मा यता िमळालेनं तर सदर ि ं टेड बेडिशट उशी क हरसह खरे दीकामीमहारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर
ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त सोळा ई-िनिवदा- तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी
मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघड या असता, याम ये अकरा िनिवदा पा तर पाचिनिवदा अपा ठरले या हो या.
पा अकरा िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.३०.०५.२०१७ रोजीचे
खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन ा त तुलना मक त ता सोबत सादर
के लेला आहे.
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सोबत या तु लना मक त यातील अनं.१ व अ.नं.२ ि ं टेड बेडशीट उशीक हरसह ा त झालेले ई
िनिवदा युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत. सदरचे ई-िनिवदेतील दर हे बेडशीट व उशीक हरसह
आहेत. मागीलवष ५४”x९०” साईजचे ि ं टेड बेडिशट ती नग .१६८/- व उशी क हर “१८x२८” साईजचे
तीनग .३५/- या युनतम दराने वतं खरे दी के लेले होते. तसेच मागील वष १००”x९०” साईजचे बेडशीट
खरे दी के लेले नाहीत.
सदर खरे दीकामी महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां नी िनिवदा सादर के ली होती.
तथािप यांचे युनतम नाहीत. मा मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई
यां नी तां ि क िनिवदेतील िदलेले िद.२२.०२.२०१७ रोजीचे प ात सुधारीत खरे दी िनयमावलीतील तरतूद
ं .५.१७ प रिश ठ २० नुसार एकू ण खरे दी या ३०% खरे दी L1 दराने यं माग महामंडळासाठी राखीव ठे व याची
िवनं ती के ली आहे.
शासनाचे सुधारीत िनयमावलीतील ५.१७ म ये-“ शासनाचे अं गीकृ त यवसाय अं तगत नमु द असलेली
महामं डळे/उप मां नी यांनी उ पािदत के ले या व तूसाठी िनिवदेत सहभाग घेत यास यां यासाठी एकू ण
खरे दी या ३० ट के खरे दी एल-१ दराने राखीव ठे व यात यावी. अशा महामं डळे/उप मां ची यादी व यांनी
उ पािदत के ले या व तूचं ी यादी (प रिश ठ २०) म ये दे यात आली आहे.” अशी तरतूद आहे .
तथािप प रिश ठ २० म ये अ.नं. ६ - महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां चेकडू न खरे दी
करावया या राखीव व तुमं ये िमलचे कापड, लॉ ंग लॉथ, चादरी, पड ाचे कापड, टॉवे स, हॉि पटलसाठीचे
कापड, साडया, टे रकॉटचे कापड, कॅ िलको कापड, गादीपाट व सुती अथवा वुलन चादरी, हॉि पटल लॉथ क
1,2,4,6,7 आिण 8, नॅपिक स हॉि पटल व गणवेशाचे कापड या व तूचं ा समावेश आहे. या राखीव ठे वले या
व तूमं ये बेडिशट व उशीक हरचा उ लेख नाही. यामुळे सदर बेडिशट व उशीक हर एकू ण खरे दी या ३० ट के
खरे दी एल-१ दराने महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां चेकडू न खरे दीसाठी राखीव ठे वता येणार
नाही, असे मत आहे.
याकामी अं दाजे खच र कम .४२,२४,०००/- ला मा यता घेतलेली असून युनतम दराने खरे दीसाठी
र कम .२१,०९,८५०/- मा खच अपेि त आहे.
तरी सोबत जोडलेले ि ं टेड बेडशीट उशीक हरसह खरे दीकामीचे तुलना मक त यातील गडद व
अधोरे िखत के लेले युनतम दराबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सादर
साईबाबा भ िनवास व ारावती भ िनवास िवभागाकरीता ि ं टेड बेडिशट उशीक हरसह
खरे दीकामी िन नतम दरधारक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत नस याने सदरह िवषय पु ढील
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क,खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ारावती भ िनवास िवभागाकरीता लॅ टीक व इतर सािह य खरे दीकामीचे ई-िनिवदेमधील यु नतम
दरधारकां ना पु रवठा आदेश देणेबाबत.
सं थानचे दारावती भ तिनवास िवभागाकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरे दी कामी महारा
शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.२३.०२.२०१७ ते िद.१४.०३.२०१७ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत आलेली होती. तथािप मुदतीचे शेवटचे तारखेला ,िद.१४.०३.२०१७ रोजी याकामी फ त १ िनिवदा
ा त झा यामुळे , खरे दी िनयमावलीनुसार ८ िदवसां ची मुदतवाढ दे यात आली होती. मुदतवाढीनं तरचे मुदतीत
याकामी ५ ई-िनिवदा ा त झा या हो या.
सदर ऑनलाईन ा त पाच ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे
सभेत उघड या असता याम ये तीन िनिवदा पा तर दोन िनिवदा अपा ठरले या हो या.
पा तीन िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन तुलना मक त ता खालील माणे–
CLASSIC
Description of Work / Item(s)
Sl.No
No.of
Asian Sales
M/s R.T
STATIONERS,
Corporation Karachiwala
Qty
CO.
(Nos)
Rate
Rate
Rate
लॅि टक बादली अन ेकेबल (१७िल) नामां िकत
1.00
135.00
135.00
400.00
281.00
कं पनी
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2.00
3.00
4.00
5.00
6.00
7.00
8.00
9.00
10.00
11.00
12.00

लॅि टक बादलीअन ेकेबल (०३ िल) नामां िकत
कं पनी
लॅि टक मगअन ेकेबल (०१ िल.) नामां िकत कं पनी
लॅि टकआं घोळीचा टु ल ज बो अन ेकेबल १३ इंच
लां ब×१३ इंच ं द×८ इंच उं च नामां िकतकं पनी
लॅि टकड टबीन झाकनासह अन क
े े बल१० इंचलां ब
×१० इंच ं द×१७ इंच उं च नामां िकत कं पनी
लॅि टक ेअन ेकेबल १५ इंच लां ब×११ इंच ं द×१
इंच उं च नामां िकत कं पनी
बाथमॅट (पायपु सणी) ०१ फु ट ं द×१.६ फु ट लां ब
नामां िकत कं पनी
डोअरमॅट (कापडी पायपुसणी) ०२ फु ट ं द×०१.६
फु ट लां ब नामां िकत कं पनी
कु लुपे (डबल लॉक)०६ िल र ०३ चावीसह
नामां िकत कं पनी
गेटसमोरील
पायरीखालील
रबरी
मॅट
३९ इंच ं द×५५ इंच लां ब नामां िकत कं पनी
लॅि टकखु च एसी मसाठी अन ेकेबल २१ इंच
लां ब×१६ इंच ं द×३० इंच उं च नामां िकत कं पनी
लॅि टका े म अन ेकेबल आरसे २४” x १८”
नामां िकत कं पनी
िसरॅ िमका जग १.५ िलटर मता नामां िकत कं पनी
टील लास २५०िम िल नामां िकत कं पनी

400.00

37.00

48.00

69.00

500.00

21.00

18.00

47.00

350.00

215.00

165.00

0.00

350.00

165.00

190.00

0.00

350.00

89.00

156.00

0.00

500.00

190.00

49.00

135.00

500.00

145.00

105.00

122.00

350.00

159.00

48.00

90.00

40.00

1248.00

1240.00

0.00

180.00

588.00

505.00

0.00

350.00

388.00

390.00

0.00

150.00
350.00
1650.00
0.00
20.00
400.00
66.00
28.00
उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत. तसेच सदर Items
साठी नमुनेही मागिव यात आलेले आहेत.
सदर तुलना मक त यातील अ.नं. ४,५,६,१०,११,१२ व १३ या सात Items साठी दोनच
िनिवदाधारकां चे दर ा त झालेले आहेत. तथािप शासनाचे सुधारीत खरे दी िनयमावलीतील ४.४.३.१ म ये पये
दहा लाखां पे ा कमी रकमेची िनिवदा अस यास फ त एकदाच मुदतवाढ दे यात यावी, अशी तरतूद आहे .
सदर तरतूद िवचारात घेता ही खरे दी दहा लाखापे ा कमी अस यामुळे तुलना म क त यातील सदर
सात Items चे युनतम दरधारकां स पुरवठा आदेश देणबे ाबत हरकत नाही, असे मत आहे.
वरील खरे दी कर यात येत असलेले Items ची खरे दी यापुव खरे दी िवभागाकडू न कर यात आलेली
नाही. यामु ळे या खरे दीबाबतचे मागील खरे दीचे दर उपल ध नाहीत.
याकामी दारावती भ तिनवास िवभागाने अं दाजे खच र कम .९,४०,२५०/- ला मा यता घेतलेली
असून यु नतम दराने खरे दीसाठी र कम .६,५५,०५०/- मा खच अपेि त आहे.
तरी सदर तुलना मक त यातील अ.नं. १ ते १४ Items चे युनतम दरां बाबत िनणय होणेकामी सदरचा
िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर.
ारावती भ िनवास िवभागाकरीता लॅ टीक व इतर सािह य खरे दीकामी िन नतम दरधारक
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत नस याने सदरह िवषय पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, खरे दी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय येथे नवीन स ल लां ट उभारणीसाठी क स टं टची नेमणू क
करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . २८२ अ वये ी साईनाथ
णालय येथे निवन स ल ए.सी. लांट तसेच ी साईबाबा हॉ पीटलचे से ल ए.सी. बायबॅक क न निवन ए.सी.
लांट उभारणी करणेकामी तां ि क आराखडा व अं दाजे खचाचा ताव तयार करणेसाठी जाहीराती दारे
क स टंटची नेमणूक करणेस मा यता िमळालेली आहे. सदर मा यतेनसु ार महारा शासनाचे
www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ितसरे वेळेस ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती.
13.00
14.00
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यात ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनां क २८/०४/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून
वेबसाईटवर उपल ध कर यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत आव यक ते कागदप े
कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क ०९/०५/२०१७ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयत
िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मुदत ई-िनिवदेत दे यात आली होती. या मुदतीत खालील क स टंट
कं प या यां या ई-िनिवदा या हाड कॉफ बं द पाक टाम ये सं थानकडे ा त झाले या आहेत :
अ.नं. ईिनिवदाधारकां चे नां वअ.नं. ईिनिवदाधारकां चे नां व१.
Apurva Service Consultants, Thane
२.
Czar Consultants, Mumbai
३.
Siddhivinayak MEP Consultants, Pune ४.
Dynamic Projects Pvt. Ltd., Kolkata
५.
A2S Consulting Engineers, New Delhi
उपरो त ा त झालेले ५ कोटेशन िदनां क ३०/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत
आले, यात खालील माणे दर ा त झालेले आहेत :
अ.नं. क लटं ट कं पनीचे नां व
एकू ण % दर
१.
Apurva Service Consultants, Thane
३.००
२.
Czar Consultants, Mumbai
४.००
३.
Siddhivinayak MEP Consultants, Pune
४.००
४.
Dynamic Projects Pvt. Ltd., Kolkata
२.२५
५.
A2S Consulting Engineers, New Delhi
५.७५
उपरो त तुलना मक त यानुसार मे . डायनािमक ोजे टस् ा. िल., कोलकता यां चे तुतकामी २.२५
% रकमेचे दर िन नतम आहेत. सदर दराबाबत चचा/वाटाघाटी होणेकामी मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े ताव
सादर क न पुढील कायवाही करता येईल.
तरी ी साईनाथ णालय येथे निवन स ल ए.सी. लांट तसेच ी साईबाबा हॉ पीटलचे से ल ए.सी.
बायबॅक क न निवन ए.सी. लांट उभारणी करणेकामी तां ि क आराखडा व अं दाजे खचाचा ताव तयार
करणेसाठी क स टंटची नेमणूक करणेकामी मे. डायलािमक ोजे टस् ा. िल., कोलकता यां नी िदलेले पये
२.२५ % मा चे दराम ये चचा / वाटाघाटी क न पुढील कायवाही करणेसाठी मा. थािनक उप-सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर .
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय येथे नवीन स ल लां ट उभारणीसाठी क स टं टची
नेमणू क करणेकामी िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनु पि थत होते .
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय येथे नवीन स ल लां ट
उभारणीसाठी क स टं टची नेमणू क करणेकामी मे. डायनािमक ोजे टस् ा. िल., कोलकता यां चे
तावातील तु लना मक त याम ये नमु द के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
सं थानचे िविवध िवभागातील जु ने झालेले ए.सी. बायबॅक क न नवीन ए.सी. खरे दी करणेकामी
उघड यात आले या ई-िनिवदां बाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३०२ अ वये सं थानचे
िविवध िवभागातील जुने झालेले ३३ नग ए.सी. बायबॅक क न निवन ५० नग ए.सी. खरे दी करणेकामी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये २४,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली आहे. सदर मा यतेनु सार महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा
जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. याम ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनां क ०९/०५/२०१७
रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून वेबसाईटवर उपल ध कर यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड
क न, सोबत आव यक ते कागदप े कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क
१८/०५/२०१७ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयत िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मुदत ई-िनिवदेत
दे यात आली होती.
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उपरो त मुदतीत खालील पुरवठादार यां या तां ि क ई-िनिवदा या हाड कॉफ बं द पाक टाम ये
सं थानकडे ा त झाले या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
1.
Kailas Refrigeration Works,
3.
Sugandha Aircon & Refrigeration
Mumbai
Co., Aurangabad
2.
Heramb Enterprises, Jalgaon
4.
Cool Breeze, Pune
वरील ा त ४ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क ३०/०५/२०१७ रोजी मा.
खरे दी सिमतीचे सभेम ये उघडणेत आलेले आहेत. यातील VAT, TIN, PAN, कं पनीचा वािषक उलाढाल,
कं पनीचे रिज श
े न सिटिफके ट, टडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी
तपास या असून , यात वरील चारही तां ि क िनिवदा पा झा या हो या. या पा झाले या िनिवदाधारकां या ईिनिवदां चे आिथक (Financial) बीड िदनां क ०७/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत
आ या असून , यात खालील माणे दर दे यात आलेले आहेत :
1)
Kailas Refrigeration Works, Mumbai
Sr. No.
Description
Qty Rate (Per
Total Amount
AC) Rs.
Rs.
1.
Supply, Installation & Commissioning of New Split 50
43,000/21,50,000/Wall Mounted Air Conditioners, Capacity 2 Ton,
Three Star, Single Phase, Rotary Compressor,
Copper Condenser, Copper Piping with Out Door
Unit, Extra M.S. Stand, Gas – 410a
2.
By-Back Price of Exiting Wall Mounted Split Air 33
3,500/1,15,500/Conditioners, Capacity 2 Ton, Make Voltas
Total Rs (1-2): 20,34,500/2) Heramb Enterprises, Jalgaon
Sr. No.

Description

Qty

Rate (Per
AC) Rs.

Total Amount Rs.

1.

Supply, Installation & Commissioning of New Split
Wall Mounted Air Conditioners, Capacity 2 Ton, Three
Star, Single Phase, Rotary Compressor, Copper
Condenser, Copper Piping with Out Door Unit, Extra
M.S. Stand, Gas – 410a
By-Back Price of Exiting Wall Mounted Split Air
Conditioners, Capacity 2 Ton, Make Voltas

50

37,500/-

18,75,000/-

33

7,000/-

2,31,000/-

2.

Total Rs (1-2) :

16,44,000/-

3) Sugandha Aircon & Refrigeration Co., Aurangabad
Sr. No.
1.

2.

Description

Qty

Total Amount Rs.

50

Rate (Per
AC) Rs.
46,700/-

Supply, Installation & Commissioning of New Split
Wall Mounted Air Conditioners, Capacity 2 Ton, Three
Star, Single Phase, Rotary Compressor, Copper
Condenser, Copper Piping with Out Door Unit, Extra
M.S. Stand, Gas – 410a
By-Back Price of Exiting Wall Mounted Split Air
Conditioners, Capacity 2 Ton, Make Voltas

33

4,300/-

1,41,900/-

Total Rs (1-2) :
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Sr. No.
1.

2.

4)
Cool Breeze, Pune
Description
Supply, Installation & Commissioning of New Split
Wall Mounted Air Conditioners, Capacity 2 Ton,
Three Star, Single Phase, Rotary Compressor,
Copper Condenser, Copper Piping with Out Door
Unit, Extra M.S. Stand, Gas – 410a
By-Back Price of Exiting Wall Mounted Split Air
Conditioners, Capacity 2 Ton, Make Voltas

Qty
50

Rate (Per
AC) Rs.
38,890/-

Total Amount
Rs.
19,44,500/-

33

4,120/-

1,35,960/-

Total Rs (1-2) :

18,08,540/-

उपरो त आिथक (Financial) बीडमधील त यानु सार मे. हेरं ब एं टर ायजेस, जळगां व यां चे निवन ५०
नग ए.सी. खरे दीकामी ती नग पये ३७,५००/- माणे पये १८,७५,०००/- मा चे रकमेतनू ३३ नग जुने ए.सी.
बायबॅक करणेकरीता ती नग पये ७,०००/- माणे २,३१,०००/- मा ची र कम वजा जाता, उव रत र कम
पये १६,४४,०००/- मा चे दर िन नतम आहेत. सदर दरां बाबत मा. उप-सिमतीचे सभेम ये चचा / वाटाघाटी
होणे आव यक आहे.
तरी ी सं थानचे िविवध िवभागातील जुने झालेले ३३ नग ए.सी. बायबॅक क न निवन ५० नग ए.सी.
खरे दी करणेकामी ा त व पा झाले या ई-िनिवदेपैक िन नतम दरधारक मे. हेरं ब एं टर ायजेस, जळगां व यांचेशी
चचा/ वाटाघाटी क न पुढील कायवाहीसाठी ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
सं थानचे िविवध िवभागातील जु ने झालेले ए.सी. बायबॅक क न नवीन ए.सी. खरे दी
करणेकामी िन नतम दरधारक मे. हेरं ब एंटर ायजे स, जळगां व आजचे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते . उपसिमती सभेने यां चेबरोबर दरां वर चचा के ली असता, यां नी .१६ लाख अं तीम दर
देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागातील जु ने झालेले ए.सी. बायबॅक क न
नवीन ए.सी. खरे दी करणेकामी उपरो तु लनात्मक त यामधील िन नतम दरधारक मे. हेरं ब
एंटर ायजे स , जळगां व यां नी चचअं ती देऊ के लेले .१६ लाख अं तीम दर ि वकारणेत येऊन यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईआ म भ िनवास येथील इमारतीचे तळमज यावरील बाहेरील बाजु चे िखड यां ना
सु रि तते करीता लोखं डी जाळी बसिवणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणया वये ी साईआ म
भ तिनवास येथील इमारतीचे तळमज यावरील बाहेरील बाजुचे िखड यां ना सुरि ततेकरीता लोखं डी जाळी
बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये ४,०८,३५२/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली आहे. सदर मा यतेनु सार महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या
वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड कर यात आली होती. याम ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता
िदनां क ०९/०५/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून वेबसाईटवर उपल ध कर यात आली होती. तसेच ईिनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत आव यक ते कागदप े कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती
िदनां क १८/०५/२०१७ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयत िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मुदत ईिनिवदेत दे यात आली होती.
उपरो त मुदतीत खालील फॅ ि के टस यां या तां ि क ई-िनिवदा या हाड कॉफ बंद पाक टाम ये
सं थानकडे ा त झाले या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
१.
मे. अपुवा इंिजिनअर ग व स , औरं गाबाद
३.
मे. सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचर, साकु री
२.
मे. ेस हॅक टील इं ड ीज, िस नर
४.
मे. दारका फॅ ि के टस, नािशक
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वरील ा त ४ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क ३०/०५/२०१७ रोजी मा.
खरे दी सिमतीचे सभेम ये उघडणेत आलेले आहेत. यातील VAT, TIN, PAN, कं पनीचा वािषक उलाढाल,
कं पनीचे रिज श
े न सिटिफके ट, टडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी
तपास या असून , यात वरील चारही तां ि क िनिवदा पा झा या हो या. या पा झाले या िनिवदाधारकां या ईिनिवदां चे आिथक (Financial) बीड िदनां क ०७/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत
आ या असून , यात पुढील माणे दर दे यात आलेले आहेत:
१)
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.

Description

Qty

M.S. Angle : Size – 35 x 35 x 5 mm
M.S. Flat : Size – 35 x 5 mm
M.S. Square Jali : Size – 25 x 25 x 3 mm, Height 4”
Colour : Asian Paint – Ivory

3406 Kgs.
850 Kgs.
1992 kgs.
50 Ltrs.

२)
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.

Qty

M.S. Angle : Size – 35 x 35 x 5 mm
M.S. Flat : Size – 35 x 5 mm
M.S. Square Jali : Size – 25 x 25 x 3 mm, Height 4”
Colour : Asian Paint – Ivory

3406 Kgs.
850 Kgs.
1992 kgs.
50 Ltrs.

Sr.
No.
1.
2.
3.
4.

Rate (Per
AC) Rs.
63/62/60/250/Total Rs :

Total
Amount Rs.
2,14,578/52,700/1,19,520/12,500/3,99,298/-

Rate (Per
AC) Rs.
63/63/69/380/Total Rs :

Total
Amount Rs.
2,14,578/53,550/1,37,448/19,000/4,24,576/-

मे. सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री
Description

Qty

M.S. Angle : Size – 35 x 35 x 5 mm
M.S. Flat : Size – 35 x 5 mm
M.S. Square Jali : Size – 25 x 25 x 3 mm, Height 4”
Colour : Asian Paint – Ivory

3406 Kgs.
850 Kgs.
1992 kgs.
50 Ltrs.

४)

Rate (Per
Total
AC) Rs.
Amount Rs.
72/2,45,232/72/61,200/90/1,79,280/400/20,000/Total Rs : 5,05,712/-

मे. ेस हॅक टील इं ड ीज, िस नर
Description

३)
Sr.
No.
1.
2.
3.
4.

मे. अपुवा इंिजिनअर ग व स, औरं गाबाद

मे. दारका फॅ ि के टस, नािशक
Description

Qty

M.S. Angle : Size – 35 x 35 x 5 mm
M.S. Flat : Size – 35 x 5 mm
M.S. Square Jali : Size – 25 x 25 x 3 mm, Height 4”
Colour : Asian Paint – Ivory

3406 Kgs.
850 Kgs.
1992 kgs.
50 Ltrs.

Rate (Per
Total
AC) Rs. Amount Rs.
99/3,37,194/99/84,150/139/2,76,888/759/37,950/Total Rs : 7,36,182/-

उपरो त आिथक (Financial) बीडमधील त यानुसार मे . ेस हॅक टील इंड ीज, िस नर यां चे
लोखं डी जाळी बनवून, िनयोिजत िठकाणी बसिवणेकामी पये ३,९९,२९८/- मा चे दर िन नतम आहेत. सदर
दरां बाबत मा. उप-सिमतीचे सभेम ये चचा/ वाटाघाटी होणे आव यक आहे.
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तरी ी साईआ म भ तिनवास येथील इमारतीचे तळमज यावरील बाहेरील बाजुचे िखड यां ना
सुरि ततेकरीता लोखं डी जाळी बसिवणेकामी ा त व पा झाले या ई-िनिवदेपैक िन नतम दरधारक मे. ेस
हॅक टील इं ड ीज, िस नर यां चेशी चचा/ वाटाघाटी क न पु ढील कायवाहीसाठी ताव मा. उप-सिमतीचे
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईआ म भ िनवास येथील इमारतीचे तळमज यावरील
बाहेरील बाजु चे िखड यां ना सु रि तते करीता लोखं डी जाळी बसिवणेकामी मे. ेस हॅक टील
इंड ीज, िस नर यां चे तावातील तु लना मक त याम ये नमु द के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
ी साईभ ां चे सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेकरीता टे नलेस टीलचे रॅक बनिवणेकामी
उघड यात आले या ई-िनिवदेबाबत.
साईभ तांचे सुिवधेकरीता मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या
वेळेचा िवषयावरील िनणय . ९६६ अ वये सं थान प रसराम ये बनिवणेत आलेली च पल टॅ ड आकषक
करणेत यावे. तसेच जा.नं. एसएसएस/वशी-काअ/२१४७/२०१६ िदनां क २ स टबर, २०१६ चे प रप क िदनां क
३१ ऑग ट, १ व २ स टबर, २०१६ रोजी मा. अ य महोदय यां नी मा. कायकारी अिधकारी व उप-कायकारी
अिधकारी यां चे समवेत मं िदर प रसरात व सं थानचे इतर िवभागां म ये घेतले या राऊं डम ये गेट नं. १,२ व ४
इ यादी िठकाणी म टी टोअर च पल टॅ ड तयार करणेबाबत सूचिव यात आले आहे.
वरील सूचनेनु सार मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ८६९
अ वये साईभ तां या सुिवधेसाठी गेट नं . १ जवळ व १६ गुं ठे प रसरात तावात नमूद के ले माणे च पल
टॅ डची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले. तसेच याकामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
उपरो त िनणयानुसार जागा िनि त क न, ७' x ५' साईजचे ४५ नग टेनलेस टीलचे रॅ क खरे दी
करणेकामी महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा जाहीरात अपलोड
कर यात आली होती. याम ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनां क १६/०५/२०१७ रोजी सकाळी
११.०० वाजेपासून वेबसाईटवर उपल ध कर यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत
आव यक ते कागदप े कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क २०/०५/२०१७ रोजी
सायं काळी ५.०० वाजेपयत िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मुदत ई-िनिवदेत दे यात आली होती.
उपरो त मुदतीत खालील पुरवठादार यां या तां ि क ई-िनिवदा या हाड कॉफ बं द पाक टाम ये
सं थानकडे ा त झाले या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
१.
मे. अपुवा इंिजिनअर ग व स , औरं गाबाद
२.
मे. र ना इंिजिनअस, पुणे

अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
३.
मे. ेस हॅक टील इं ड ीज, िस नर
४.
मे. सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचर, साकु री

वरील ा त ४ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क ३०/०५/२०१७ रोजी मा.
खरे दी सिमतीचे सभेम ये उघडणेत आलेले आहेत. यातील VAT, TIN, PAN, कं पनीचा वािषक उलाढाल,
कं पनीचे रिज श
े न सिटिफके ट, टडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी
तपास या असून , यात वरील चारही तां ि क िनिवदा पा झा या हो या. या पा झाले या िनिवदाधारकां या ईिनिवदां चे आिथक (Financial) बीड िदनां क ०७/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत
आ या असून , यात पुढील माणे दर दे यात आलेले आहेत :
१)

मे. अपुवा इंिजिनअर ग व स, औरं गाबाद
Description

Sr.
No.
1. S.S. 202 Angle : Size – 25 x 25 x 3 mm

Qty
482 Kgs.
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Rate (Per
Total
AC) Rs. Amount Rs.
198/95,436/-
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2.
3.

S.S. 202 Square Pipe : Size – 16 x 16 x 2 mm
S.S. 202 Round Bar : Size – 8 mm

२)

1699 Kgs.
2000 kgs.

मे. र ना इंिजिनअस, पुणे
Description

Sr.
No.
1.
S.S. 202 Angle : Size – 25 x 25 x 3 mm
2.
S.S. 202 Square Pipe : Size – 16 x 16 x 2 mm
3.
S.S. 202 Round Bar : Size – 8 mm

३)

४)
Sr.
No.
1.
2.
3.

Qty

Rate (Per
Total
AC) Rs. Amount Rs.
482 Kgs.
230/1,10,860/1699 Kgs.
230/3,90,770/2000 kgs.
230/4,60,000/Total Rs : 9,61,630/-

मे. ेस हॅक टील इं ड ीज, िस नर
Description

Sr.
No.
1. S.S. 202 Angle : Size – 25 x 25 x 3 mm
2. S.S. 202 Square Pipe : Size – 16 x 16 x 2 mm
3. S.S. 202 Round Bar : Size – 8 mm

Qty
482 Kgs.
1699 Kgs.
2000 kgs.

मे. सुपर फॅ ि के शन अॅ ड फिनचस, साकु री
Description

S.S. 202 Angle : Size – 25 x 25 x 3 mm
S.S. 202 Square Pipe : Size – 16 x 16 x 2 mm
S.S. 202 Round Bar : Size – 8 mm

198/3,36,402/198/3,96,000/Total Rs : 8,27,838/-

Qty
482 Kgs.
1699 Kgs.
2000 kgs.

Rate (Per
Total
AC) Rs. Amount Rs.
185/89,170/193/3,27,907/178/3,56,000/Total Rs : 7,73,077/-

Rate (Per
Total
AC) Rs. Amount Rs.
205/98,810/210/3,56,790/165/3,30,000/-Total Rs : 7,85,600/-

उपरो त आिथक (Financial) बीडमधील त यानुसार मे . ेस हॅक टील इंड ीज, िस नर यां चे
आव यक साईजचे टेनलेस टीलचे च पल टॅ ड बनिवणेकामी पये ७,७३,०७७/- मा चे दर िन नतम आहेत.
सदर दरां बाबत मा. उप-सिमतीचे सभेम ये चचा/ वाटाघाटी होणे आव यक आहे.
तरी ी साईभ तांचे सुिवधेकरीता गेट नं . १ चे आतील बाजुने तसेच १६ गुं ठे प रसरात टेनलेस टीलचे
च पल टॅ ड तयार क न बसिवणेकामी ा त व पा झाले या ई-िनिवदेपैक िन नतम दरधारक मे. ेस हॅक
टील इं ड ीज, िस नर यां चेशी चचा/ वाटाघाटी क न पु ढील कायवाहीसाठी ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
ी साईभ ां चे सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेकरीता टे नलेस टीलचे रॅक
बनिवणेकामी िन नतम दरधारक मे. ेस हॅक टील इंड ीज, िस नर आजचे उपसिमती सभेसमोर
चचकरीता उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दरांवर चचा के ली असता, यां नी .७,५०,०००/अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईभ ां चे सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेकरीता
टे नलेस टीलचे रॅक बनिवणेकामी मे. ेस हॅक टील इंड ीज, िस नर यां नी देऊ के लेले
.७,५०,०००/- अं तीम दर ि वकारणेत येऊन यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०८

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक सन २०१७-१८ या वषाकरीता आव यक
असणारी औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दीकामी चचा/ वाटाघाटी
क न िनणय घेणेबाबत.
ी साईबाबा व ी साईनाथ गणालयाक रता वािषक सन २०१७ – २०१८ या वषाक रता लागणारे
औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी करणेकामी ताव िद.२५/०२/२०१७
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे अं दाजे र कम .५५,९१,९१,८३६.२२ चा ताव मा यतेसाठी
ठे व यात आला होता, यावर ि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
संपु ात आलेला असून 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. यामुळे 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 नमूद 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.
सदरह औषध खरे दीची ि या राबिवणेसाठी वेळोवेळी, आव यकतेनसु ार णालय उपसिमतीने
सं थान णालयां साठी आव यक असलेली वािषक औषधे/ सिजकल सािह य खरे दी करतेवेळी गुणव ा व दर
यां चा िवचार क न, णां या सोयीचे ीने नामां िकत कं पनीची औषधे खरे दी करावी, असे ठरले.
वरील ठरावास अनुस न िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणी वये वतमान प ात जािहरात देऊन
िद.२४/०३/२०१७ ते १५/०४/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव यात आ या, यानुसार
२५/०३/२०१७ रोजीचे ई – मेल दारे ३७३ कं प यांना व २६८ िड ी युटरला यां ना ई – िनिवदा भरणेकामी
अवगत कर यात आले होते. तसेच िद. २४/०३/२०१७ रोजीचे प रप का वये ी साईबाबा व ीसाईनाथ
णालयातील डॉ टर / तं यां ना आपणाकडे येणारे कं पनीचे ितिनधी यां ना ई – िनिवदा भरणेकामी सांग यात
यावे असे कळिवले होते. यानु सार ि – िबड िमट ग िद. २९/०३/२०१७ रोजी ठे व यात आली होती. ि – िबड
िमट गम ये पुरवठाधारकां नी उपि थत के ले या शं काचे िनरसन क न िद. ०४/०४/२०१७ रोजी अपलोड
कर यात आले होते. परं त,ु ब-याच िनिवदाधारकां नी दूर वनीव न सदरह ई-िनिवदेस मुदतवाढ िमळणेकामी
िवनं ती के यामुळे तसेच काही िनिवदाधारकां नी ई-मेल प ा दारे िद.१४ व १५/०४/२०१७ रोजी सरकारी सु ी
अस यामुळे िनिवदा भर यास अडचणी येत अस यामुळे कमीत - कमी १ आठवडयाची मुदतवाढ िमळावी असे
कळिवले होते. यानु सार, िद. १५/०४/२०१७ पयत १६ पाटक रता ८९ ऑनलाईन िनिवदा ा त झा या हो या.
खरे दीकामी जा तीत – जा त ितसाद िमळणेकामी पिह यांदा िद. २४/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आली
होती. यानु सार १२६ ऑनलाईन ई – िनिवदा ा त झाले या आहेत. यानु सार िद. २४/०४/२०१७ रोजीचे मं जरू
िट पणी वये दुस-यां दा िद. ०१/०५/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आली होती. यास अनुस न १४८ ऑनलाईन
ई – िनिवदा ा त झा या आहेत. तसेच तां ि क िसलबं द िनिवदा (Hard Copy) िद.०५/०५/२०१७ पयत
वीकारणेस मुदतवाढ दे यात आली होती.
िद. ११/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे मा. िव व त मं डळातील सद य,मा. कायकारी
अिधकारी सो., मा. उपकायकारी अिधकारी सो., मा. मु यलेखािधकारी सो., मा. शासक य अिधकारी सो.
तसेच उपि थत पुरवठाधारकां चे सम ा त झाले या १४८ तांि क ऑनलाईन ई – िनिवदा उघ यात आले या
आहेत.
ा त झाले या तां ि क ऑनलाईन ई – िनिवदा िव त िवभागाचे यव थापक व यांचे कमचारी,
यां चेकडू न तां ि क बाब चे कागदप तपासणी क न घे यात आले आहेत. तदनं तर सं थान िवभागाचे अं तगत
लेखाप र क कमचारी यां चेकडू न सदर तसेच तां ि क बाब तपासून घे यात आ या हो या. तसेच सं थानचे
व र ठ अिधकारी यां नी देखील तां ि क बाब चे कागदप औषध भां डार िवभागात येऊन तपासणी के ली आहे.
वरील माणे तां ि क बाब ची तपासणी के ले या बाब चा तसेच १६ पाटक रता ा त
झाले या १४८ ऑनलाईन ई – िनिवदां चा तपिशल खालील माणे आहे.
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Sr. No. Name of Item
1
2
3
4
5
6
7

Tablets
Injection
Lab. Chemicals
CDL
X-ray, CT, MRI
Miscellaneous
Ayurvedic &
Homeopathic Medicines
Catgut & Suture Material
Liquid Orals (Syrup)
Ointment
Eye, Ear & Nasal Drops
OTM
Dialysis Unit
Dental
Neuro

8
9
10
11
12
13
14
15
16

Teder Received
Part A
10
19
13
18
04
07

Tender Accept

Tender Reject

6
13
8
14
04
04

4
6
5
4
0
3

07

07

0

06
05
04
05
23
04
1
1
Part B
21
148

05
03
03
01
18
2
0
0

1
2
1
4
5
2
1
1

12
100

9
48

On Consignment
Total

यानुसार पा ऑनलाईन १०० कमिशअल ई – िनिवदा िद. ०७/०६/२०१७ रोजी खरे दी सिमती व मा.
िव व त मं डळातील सद य, मा.कायकारी अिधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो., मा.मु यलेखािधकारी
सो., मा. शासक य अिधकारी सो., तसेच उपि थत पुरवठाधारकां चे सम उघ यात आ या आहेत. यानुसार
ा त िनिवदाधारकां चा दरां चा तु लना मक त ता तयार कर यात आलेला असून यामधील एकू ण १६ पाटमधील
३०३६ आयटम पैक ५२९ आयटमक रता ०३ व ०३ पे ा जा त दर ा त झाले आहेत. तसेच ४१४
आयटमक रता ०२ िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले आहेत. व ७२० आयटमक रता ०१ िनिवदाधारकां चे दर ा त
झाले आहे. उव रत १३७३ आयटमक रता कु ठ याच िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले नाहीत.
या आयटमचा तपिशल खालील माणे :Sr.
No.

1
2
3
4
5
6

To
tal
Ite
m

Nil
Ten
der

Total Amt.
in Rs.

1
Ten
der

Part “A”
Total Amt.
2
in Rs.
Ten
der

29
1
Injection
24
6
Liquid Orals 61
(Syrup)
Ointment
51
Eye, Ear & 42
Nasal Drops
Lab.
38
Chemicals
1

189

73

8146152.39

23

3273201.27

6

3417124.31

26784670.82

74

38236623.31

46

40509426.55

22

23462827.02

118688607.04

54

11948192.8
5
16479730.1
6
5270705.32

7

1179429.10

0

0.00

0

0.00

6450134.42

42
40

837157.83
7340245.09

9
2

392331.98
3557385.56

0
0

0.00
0.00

0
0

0.00
0.00

1229489.81
10897630.65

217

23578790.0
7

64

17606165.32

21

2131380.95

79

14707036.81

58023373.15

Medicine
Details

Tablets

104

Total Amt. in
Rs.

3 or Total Amt. in
More
Rs.
tender

Sanction Amt.
in Rs.
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7

8
9

10
11
12
13
14

15

1

O.T.& Other
Surgical
Material
CDL
Neuro O.T.
Surgical
Material
Dialysis Unit
Miscellaneou
s
Dental
Material
X-ray, CT,
MRI
Catgut
&
Suture
Material
Ayurvedic &
Homeopathic
Medicines
Total
Part “B”
On
Consignment

59
8

211

17841886.3
8

172

20762022.61

113

28904341.28

102

35359920.22

102868170.50

400
36

108
36

26662314.15 123
2755856.06

25896784.98

81

30015984.75

88

45238967.85

127814051.73
2755856.06

10
12
8
43

3
114

1
14

235462.50
3043693.04

4
0

506535.18
0.00

2
0

726775.35
0.00

1522659.55
15253747.50

43

53886.53
12210054.4
6
647164.77

14

3

964779.60

7

11015652.56

4

17892954.68

0

0.00

29873386.84

21
3

3

333325.88

25

7412219.28

41

45336900.73

144

38320126.74

91402572.63

23
2
10
27
56

34

1368633.40

99

1333088.45

58

1219481.67

41

793840.04

4715043.56

0
120
1

0.00
128292722.
54

10
680

63236.25
138880247.3
4

0
391

0.00
169790207.06

0
484

0.00
162026618.34

63236.25
598989795.28

28
0

172

647164.77

40

23

45

100000000.00

Total Amt. Part "A" + "B" - 698989795.28
Less 20% 559191836.22

१)
Part- B– मधील सव कार या Guide wire (Coronary) याची िकं मत व याचा दैनं िदन खप
पाहता या Part– A मधील खरे दी ि येनु सार खरे दी के यास दैनं िदन Cardiac O .T. म ये श ि या
करतां ना णांना लवकरात– लवकर उपल ध क न दे यास मदत होईल. याचा मागील वषातील खप बघता
याची नगां ची सं या ठरवून पुरवठा आदेश दे या त येऊ शकतो.
२)
O. T. & Other Material म ये M/s. Ascent Meditech Ltd., Mumbai यां चे कमिशअल
बाब या तुलना मक त याम ये यांचे नावाऐवजी M/s. BSN Medical Pvt. Ltd., यां चे नावाने भर याचे
िदसते. परं त,ु सदरबाबत M/s. Ascent Meditech Ltd., Mumbai यां ना िवचारणा के ली
असता यांनी यांचे नजर चुक ने असे झाले असून िदलेले दर हे M/s. Ascent Meditech Ltd., Mumbai
यां चेच आहे. त हा तुलना मक त यात ते घे यात आले आहेत.
३)
शासन िनणय उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग . भां खस – २०१४ / . . ८२ भाग – III उ ोग –
४, िद. ०१/१२/२०१६ अ वये करण ४ मधील मु ा . ४.४.३.१ –िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ :ब)
दोन िनिवदा तां ि क टया पा ठर यास खरे दीची वा तिवक िकं मत व अगोदर ठरलेली अं दािजत
िकं मत याम ये (-) २० % ते (+) १० % तफावत अस यास ती मा य कर यास खरे दीदार िवभागास मुभा राहील.
या िकं मत ेणीम ये (Price Band) िकं मती न आ यास फे रिनिवदा काढावी. ब-याच िठकाणी वा तिवक िकं मत
िह अगोदर ठरले या िकं मती या फारच कमी आहे. जर सदर सव औषधे िन न तम दराने खरे दी के यास
सं थानला कु ठलेही आिथक नुकसान होणार नाही यामुळे या िठकणी वा तिवक िकं मत िह अगोदर ठरले या
िकं मती या कमी आहे अशा सव औषधे/ सिजकल सािह य िन न तम दराने खरे दी करता येईल असे न मत
आहे.
यानुसार पाट A व B िमळू न ४१४ आयटमक रता णालयाची गरज पाहता वापरणा-या सबं िधत
डॉ टरा सम िन न तम दरासाठी िनिवदाधारकां शी चचा/ वाटाघाटी क न पु ढील िनणय घेता येईल.
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िवभागाचा अिभ ाय- वरील माणे दोन िकं वा यापे ा जा त ा त िनिवदाधारकां मधील ा त
िन न तम दर िनिवदाधारकां शी चचा वाटाघाटी के यास बाजारभावापे ा कमी दराने मटे रयल ा त होऊन
सं थानचा जा तीत– जा त आिथक फायदा होऊन खरे दी ि येत पारदशकता िनमाण होईल.
तरी ा त िनिवदाधारकां शी चचा/ वाटाघाटी करतानी सबं िधत वापरणारे तं /डॉ टर यां ना सम
बोलावून पुढील िनणय घे या साठी सादर कर यास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक सन
२०१७-१८ या वषाकरीता आव यक असणारी औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment
Material खरे दी करणेसाठी, णां या सोयीचे ीने जे नेरीक औषधे खरे दी न करता फ नामां िकत
कं प यां ची ँ डेड औषधे खरे दी कर यात यावी, तसेच यासाठी पु ढील उपसिमती सभेसमोर
कं पनीिनहाय िन नतम दरां या आयट सची यादी तयार क न सं बं धीतां ना चचसाठी बोलिवणेत यावे,
अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तु सदरह इितवृ ास पु ी देत असताना, जनरीक औषधां ना शासन ो साहीत करत
अस यामु ळे सं थानसाठीही जनरीक औषधे खरे दी करायला हवीत, याम ये या जनरीक औषधां चा
पु वानु भव खराब आहेत, अशी औषधे वगळणेत यावीत असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता ी
साईबाबा सं थानमाफत वतं औषध दु कान चालू करणेसाठी कायवाही सु करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
सं थानचे दो ही गणालयां करीता निवन सं गणक य णाली व यास सु सं गत लागणारे हाडवेअर खरे दी
करणेची
या व सं पु ण क प शासन िनयु , अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी,
िन न म दरधारकास मा.उपसिमतीचे सभेसमोर आमं ि त क न यां चेशी दराबाबत वाटाघाटी क न
िनि त झाले या दरा माणे यां ना कायादेश देणेबाबत.
महारा
शासनाचा िद.01/07/2014 रोजीचा GAD- मातं स 080/4/2014-O/O
DIRECTORATE OF IT-DIT (MH) Mantralaya, Mumbai- 400032 अ यादेशानु सार महारा
शासनाने िद.01/07/2014 ते िद. 30/06/2017 या कालावधीसाठी खालील कं स टं सी एज स ची िनयु
कर यात आलेली आहे–
1) M/s Accenture,
2) M/s Deloitte
3) M/s Ernst & Young,
4) M/s KPMG,
5) M/s PwC
सं थानचे दो ही णालयां करीता निवन संगणक य णाली व यास सुसगं त लागणारे हाडवेअर खरे दी
करणेची
या व संपणु क प शासनिनयु ् अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी, उपरो नमुद
कं प यां ना िसलबं द पािकटातील दर ि वकारणेकामी व यां चे सादरीकरण पाहणेकामी यां ना िद. 15/06/2017
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर आमं ि त कर यात आलेले होते.
यानुसार िद. 15/06/2017 रोजीचे सभेम ये M/s KPMG, M/s PwC व M/s Deloitte या शासन
िनयु ् 3 कं स टं सी एज स नी उपि थती दशिवलेली असून , यां नी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर यां चे
सादरीकरण दाखिवलेले आहे.
सदर सभेत सादरीकरण दर यान मा.अ य महोदय यां नी संबं धीत कं पनीचे ितिनध ना
हॉि पटलकरीता TELEMEDICINE यासुिवधेची स या आव यकता नसलेबाबत िनदशीत के लेले आहे. तसेच,
हॉि पटलचे मा.वै क य संचालक यां नी हॉि पटल या सॉ टवेअर करीता स या आव यक असणारे Modules
बाबतकं पनीचे ितिनध ना मािहती िदलेली आहे.
उपरो उपि थत असले या 3 कं प यां चे ा झालेले िसलबं द दरप के िद.15/06/2017 रोजीचे
सभेम ये उघड यात आलेले असून , याचा तु लना मक त ा बनिव यात आलेला असून याचा तपिशल
खालील माणे,
अ.नं
1.

कं पनीचे नावे
M/s Deloitte

ा झालेले िसलबं द
दरप का बाबतचा
तपिशल
आ. . - 1359
िदनां क – 15/06/2017
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सिमतीचे सभेसमोर उघड यात
आले या िसलबं द दरप कातील दर
(सवकर व OPE सहीत)
1,78,99,750/-

16

2.

M/s KPMG

3.

M/s PwC

आ. . - 1360
िदनां क - 15/06/2017
आ. . - 1361
िदनां क - 15/06/2017

63,42,500/49,86,975/-

उपरो नमुद त यातील 3 कं प यां चे दरां पैक M/s PwC या कं पनीचे दरिन न म असून यां चे दर
र कम . 49,86,975/- (सवकर व OPE सहीत) मा इतके ा झालेलेआहे.
मागणी– िद.15/06/2017 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये पा रत झाले या िनणया माणे,
िन न मदरधारक M/s PwC या कं स टं सी कं पनीस यां नी सादर के ले या दरां बाबत वाटाघाटी करणेकामी
यां ना मा. उपसिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात येऊन, वाटाघाटी नं तर िनि त झालेले दरानुसार सदर कं स टं सी
कं पनीची िनयु करणेस तसेच, यां चे कडू न दो ही हॉि पटलकरीता HMIS, PACS यासंगणक य णाली व
यास अनुषं गीक लागणारे संगणके , संगणक य सािह यां ची खरे दी व सदरची सव यं णा कायाि वत क न
घेणक
े ामी, यां ना कं स टं सी कामाबाबतचा कायादेश देणेस व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी, िद.15/06/2017 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये
पा रत झाले या िनणया माणे, िन न मदरधारक M/s PwC या कं स टं सी कं पनीस यां नी सादर के ले या
दरां बाबत वाटाघाटी करणेकामी यां ना मा. उपसिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात येऊन, वाटाघाटी नं तर िनि त
झालेले दरानुसार सदर कं स टं सी कं पनीची िनयु करणेस तसेच, यां चे कडू न दो ही हॉि पटलकरीता HMIS,
PACS या संगणक य णाली व यास अनुषं गीक लागणारे संगणके , संगणक य सािह यां ची खरे दी व सदरची सव
यं णा कायाि वत क न घेणक
े ामी, यां ना कं स टं सी कामाबाबतचा कायादेश देणसे व याकामी येणा या
खचास, आपली मा यता असावी.
सं थानचे दो ही गणालयां करीता निवन सं गणक य णाली व यास सु सं गत लागणारे
हाडवेअर खरे दी करणेची
या व सं पु ण क प शासन िनयु , अिधकृ त क स टं सी कं पनीमाफत
होणेकामी िन नतम दरधारक M/s PwC या कं स टं सी कं पनीचे ितिनधी उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते . उपसिमती सभेने यां चेशी दरकमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी दर
कमी कर यास असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही गणालयां करीता निवन सं गणक य णाली व
यास सु सं गत लागणारे हाडवेअर खरे दी करणेची
या व सं पु ण क प शासन िनयु , अिधकृ त
क स टं सी कं पनीमाफत होणेकामी ा झालेले दर जादा अस याने याकामी ई-िनिवदा ि या
राबिव यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
साईभ ां ना मागदशनाकरीता सं थानचे सं केत थळ www.sai.org.in हया वेबसाईटचे नु तनीकरण व
मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करणेकामी िन नतम िनिवदाधारकास कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- कलम २१ (१) ग नु सार भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी-सुिवधा पुरिवणे .
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . :०१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .८६५
०२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४४५
ा तािवक:- साईभ तांना मागदशनाकरीता सं थानमाफत www.sai.org.in िह वेबसाईट िवकसीत
क न काया वीत कर यात आलेली आहे. अधुिनक तं ानाचा उपयोग क न वेबसाईटचे अ ायावतीकरण व
मोबाईल अॅ लीके शन िवकसीत करणेस मा यता घेणक
े ामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करणेत आलेला होता. सदर तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ रोजीचे सभेत सिव तर चचा
होऊन,िनणय .८६५ अ वये, वेबसाईटचे नुतनीकरण तसेच मोबाईल अॅ लीके शन िवकसीत करणेकामी िवहीत
प तीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार मािहती तं ान िवभागा या िद.१४.०२.२०१७ रोजीचे
मं जरु िटपणीअ वये, िद.२३.०२.२०१७ ते िद.२५.०३.२०१७ या कालावधीम ये सदरकामी ई-िनिवदा िस
करणेत आलेली होती. सदर कालावधीम ये एकु ण १६ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदा ा त झाले या आहेत. ा त
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िनिवदां या ऑनलाईन तां ि क िनिवदा व बं द िलफाफे िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमती समोर उघडणेत
आले या आहेत. िनिवदेम ये नमुद के ले माणे १६ िनिवदाधारकां पैक १२ िनिवदाधारकां नी याबाबतचे तां ि क
सादरीकरण मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर के लेले आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३.०५.२०१७
रोजीचे सभेतील िनणय .४४५ अ वये, ा त झाले या ई-िनिवदां पैक तां ि क बाब म ये पा व
सादरीकरणाम ये िकमान ७० गुण ा त के ले या िनिवदाधाराकां या वािण यीक ई-िनिवदा उघड याचे िनदश
दे यात आलेले आहेत.
उपरो त िनदशा वये, ा त झाले या िनिवदाधारकां पैक एकू ण १२ पा िनिवदाधारकां या वािण यीक
िनिवदा मा.खरे दी सिमतीचे िद.१७.०६.२०१७ रोजी उघडणेत आले या आहेत. उघडणेत आले या वािण यीक
ई-िनिवदां चा तुलना मक त ता पु ढील माणे आहे.
Sr.No.
Company Name
Amount
Center For Research And Industrial Staff Performance (CRISP)
01
63,85,477.00
02
Cronj IT Tec hnoligiesPvt Ltd, Bangalore
1,10,00,000.00
03
Solaram Engg. Project Pvt Ltd, New Delhi
22,80,000.00
04
Vidya Online Services Pvt Ltd , Pune
1,30,00,000.00
05
Web Werks, Mumbai
17,16,000.00
06
Pinnacle Teleservices Pvt. Ltd, Nagpur
1,49,00,000.00
07
Cyfuture India Pvt Ltd, Noida
72,05,235.00
08
Bharati Web Private Limited, Nagpur
5,01,11,111.00
09
YTR Technologise, Vishakhapatnam
39,00,000.00
उपरो त तुलना मक त यातील अ.नं.०५ M/S Web Werks, Mumbai यां चे दर हे र कम पये
१७,१६,०००/- मा िन न तम आहेत. सबब, साईभ तांना मागदशनाकरीता सं थानचे संकेत थळ
www.sai.org.in ा वेबसाईटचे नुतनीकरण व मोबाईल अॅ लीके शन िवकसीत करणेकामी िन नतम दरधारक
असलेले िनिवदाधारक M/S Web Werks, Mumbaiयां चे दर मा य करणेत येऊन यांना कायादेश देणक
े ामीचा
ताव िनणयाथ मा.उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमुद के ले माणे साईभ तां ना मागदशनाकरीता सं थानचे संकेत थळ
www.sai.org.in ा वेबसाईटचेनतु नीकरण व मोबाईल अॅ लीके शन िवकसीत करणेकामी उघडणेत आले या
वािण यीक िनिवदाधारकां पैक िन नतम दरधारक असलेले िनिवदाधारक M/S Web Werks, Mumbai यां चे
दर र कम पये १७,१६,०००/- मा मा य करणेत येऊन यांना कायादेश देणक
े ामीचा ताव िनणयाथ
मा.उपसिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी,िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम / ठराव या नुसार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनुमान :- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- उपरो त नमुद के ले माणे साईभ तांना मागदशनाकरीता सं थानचे
संकेत थळ www.sai.org.in ा वेबसाईटचे नुतनीकरण व मोबाईल अॅ लीके शन िवकसीत करणेकामी
उघडणेत आले या वािण यीक िनिवदाधारकां पैक िन नतम दरधारक असलेले िनिवदाधारक M/S Web
Werks, Mumbai यां चे दर र कम पये १७,१६,०००/- मा मा य करणेत येऊन यांना कायादेश देणक
े ामीचा
ताव िनणयाथ मा.उपसिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
साईभ ां ना मागदशनाकरीता सं थानचे सं केत थळ www.sai.org.in हया वेबसाईटचे
नु तनीकरण व मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करणेकामी िन नतम दरधारक M/S Web Werks,
Mumbai हे उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते . चचअं ती यां नी . १७,००,०००/- मा
अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां ना मागदशनाकरीता सं थानचे सं केत थळ
www.sai.org.in हया वेबसाईटचे नु तनीकरण व मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करणेकामी M/S
Web Werks, Mumbai यां चे . १७,००,०००/- अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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११

दारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव प रसरात ओपन िजम
(खु ली यायामशाळा) सु करणेबाबतचा तु लना मक त ा.
िद.28/04/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .337 अ वये, ारावती इमारत
समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव प रसरात ओपन िजम (खुली यायामशाळा) तयार
करणेकामी िवहीत प दतीने वतमान प ात जािहरात िस द करणेत येऊन ई िनवीदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .13,08,375/- मा खचास मा यता घे यात आलेली आहे.
मागणी- ारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव प रसरात ओपन
िजम (खुली यायामशाळा) तयार करणेकामी वतमान प ात जािहरात िस द क न तसेच ई िनवीदा शासनाचे
वेबसाईटवर िस द क न िद.05/06/2017 अखेर एकु ण 14 ई िनवीदा ऑनलाईन दाखल झाले या हो या.
ऑनलाईन कॅ न के लेले कागदप ां चे तां ीक िलफाफे सादर कर याची मुदत िद.10/06/2017 पयत संपलेली
असुन एकु ण 13 तां ीक िलफाफे ा झालेली होती. ा झाले या ई िनवीदां चे तां ि क िलफाफे
िद.13/06/2017 रोजी या खरे दी सिमती सभेत उघड यात आलेले असुन ी साई समथ कृ षी सेवा क यां चा
तां ीक िलफाफा इकडील कायालयास ा न झा याने यां ना अपा ठरिव यात आलेले आहे.
तसेच पा तां ीक ई िनवीदाधारकां चे कमिशयल िबड िद.17/06/2017 रोजी या मा.खरे दी सिमती
सभेत उघड यात आलेली असुन याचा तपिशल खालील माणे अं.नं. टडरधारकाचे नाव
एकु ण दर
01 Guineas Sports
. 8,64,000/02 Uday creations Pvt.Ltd.
. 8,46,450/03 D.S. Engineering Body Master Pvt.Ltd.
. 8,49,669/04 M/S Khalsa exports Pvt.Ltd.
. 8,43,630/05 Sansun Industries Pvt.Ltd.
. 16,74,165/06 Divya Fibre products & out Door gym equipment
. 8,61,300/07 Arihant Industrial co.ltd
. 22,63,211/08 Meera Steel Fabrication & Fibers
. 8,95,047/09 Royal play equipment
. 9,40,395/10 Kranti Industries
. 6,99,999/11 Infinity Industries
. 8,78,100/12 Dhanraj fibro- tech
. 11,82,300/13 Shripad garden play equipments
. 8,50,722/िवभागाचा अिभ ाय- ारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव
प रसरात ओपन िजम (खुली यायामशाळा) तयार करणेकामी अ.नं. 10 ां ती इंड ीज, नािशक यां चे एकु ण दर
.6,99,999/- (सहा लाख न या नव हजार नऊशे न या नव) मा सवात युन म ा दरझालेला अस याने
यां ना कायादेश देणेस व यां चेकडु न ारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव
प रसरात ओपन िजम (खुली यायामशाळा) तयार करणेकामी साही य खरे दी क न बसिवणेस मा यता िमळावी
ही िवनं ती.
दारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व साठवण तलाव प रसरात ओपन
िजम (खु ली यायामशाळा) सु करणेकामी िन नतम दरधारक ां ती इंड ीज, नािशक आजचे
उपसिमती सभेसमोर चचकरीता उपि थत होते , उपसिमती सभेने यां चेबरोबर दरां वर चचा के ली असता,
यां नी .६,८०,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती इमारत समोरील बागेत, साई आ म भ िनवास व
साठवण तलाव प रसरात ओपन िजम (खु ली यायामशाळा) सु करणेकामी ां ती इंड ीज, नािशक
यां चे .६,८०,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ISO ऑडीटर ी.के शव मु त यां चे सु चनेनु सार ी साई आ म भ िनवास येथे फलक तयार
करणेकामी उघड यात आले या वािण यीक दरप कां वर िनणय होणेबाबत.
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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा
िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िन. .२०७
खालील माणे समं त करणेत आला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ISO ऑडीटर ी के शव मुत यां चे सूचनेनु सार ी साई आ म
भ तिनवास येथे तावात नमूद के ले माणे फलक िवहीत प दतीने तयार क न घेणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे .४४,७५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तावना:- ISO ऑडीटर ी. के शव मुत व यां चे ितिनधी यां नी िद.१९/०१/२०१७ रोजी ISO
मानां कन नूतनीकरण कामी ी साई आ म भ तिनवास व प रसराची पाहणी के ली असता, आप कालीन
मागाकडे जा यासाठी फलक लावावा तसेच प रसरात वाहनां चे वेग मयादेबाबत बोड लाव यात यावे, अशा
सूचना कर यात आ या हो या.
ताव:- सदरहकामी येणारे .४४,७५०/- मा चे खचास मा यता िमळणेकामी व सदरचे कामी िवहीत
प दतीने दरप के मागवून बोड तयार करणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय
. २०७ अ वये मा यता दे यात आली आहे. यानु सार इकडील जा. .५०६/२०१७ िद.२७/०४/२०१७ रोजीचे
प ा वये फोमिशट बोड व Speed Limit बोड तयार करणेचे िसलबं द कोटे शन मागिव यात आले होते.
सदरहकामी ०३ पूरवठादार यां नी कोटेशन सादर के लेले आहे.
सदरह ा त झालेले दरप क मा. खरे दी सिमतीचे िद. १७/०६/२०१७ रोजीचे सभेपढु े उघडणेत आले
कामाचा तपिशल

प रमाण
एकक

Way to Emergency Exit १५०
आशयाचे फोम िशट व ि हनायल चौ.फु ट
ि ं ट ग बोड
साईज- २’x १’ -६”x ५० नग
Speed Limit बोड 4mm जाडीचे १० नग
ACP िशटवर ३ M रे िडअम व M.S
Angle चे चरम ये बोड तयार करणे
(१० फु ट उं चीचे )
एकू ण र कम
शेरा

सोमवं शी एम.जी.,
राहाता
दर
र कम
६२/९३००/-

पु रवठादारां चे नां व
साई आटस् ,
कोपरगां व
दर
र कम
१०,५००/७०/-

४४००/- ४४,०००/-

४०००/- ४०,०००/-

५३,३००/-

५०,५००/िन नतम

ि मता इंड ीज नां देड
दर
२३३.३
३

र कम
३५,०००/-

५५००/-

५५,०००/-

९०,०००/-

पूरवठादार यां नी देऊ के ले या दरां चे वर नमूद तु लना मक तपिशलानुसार पूरवठादार साई आटस् ,
कोपरगां व यां चे दर िन नतम व पाचे आहेत.
तरी उपरो त माणे साई आटस् , कोपरगां व यां चे िन नतम दर ि वका न यांचेकडू न फोमिशट बोड व
रे डीअम म ये Speed Limit बोड तयार करणेकामी येणा-या .५०,५००/- मा चे खचास व याकामी यांना
पुरवठा आदेश देणेस मा यता िमळणेकामी सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी
िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ISO ऑडीटर ी.के शव मु त यां चे सु चनेनु सार साई आ म
भ िनवास येथे फलक तयार करणेकामी साई आटस्, कोपरगां व यां चे तावातील तु लना मक
त याम ये नमु द के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१३

ी साई आ म भ िनवास येथे मे टे न सकामी लॅश डोअस व हाडवेअर मटे रीअल खरे दी करणेकामी
ा ई-िनिवदां चे वािणि यक देकारां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या. खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व तमालम ां ची
देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची
तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत
िन. .४६ खालील माणे समं त करणेत आला आहे.
“….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.
तावना:- ी 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 आ म
िवभागाचे िद.२१/१२/२०१६ रोजीचे प ानुसार टॉयलेट बाथ मचे एकू ण १२३ दरवाजे खराब झाले आहेत असे
कळिवले होते.
ताव:- उपरो त िवषयां क तकामी खालील तपिशला माणे मटेरीअलची 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 यु री, ीन, डयु रीयन)
िबजािगरी (एस.एस.) – ४’’
ताडी प ी ( एस.एस)
हॅ डल
ं – ४’’ (एस.एस.)

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

उपरो त तपिशलानुसार सदरह दरवाजे व हाडवेअर मटे रयल खरे दी करणेकामी र कम .२,८९,३००/मा चे खचास मा यता िमळणेकामी व सदरचे सािह य िवहीत प दतीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस मा.
यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ४६ अ वये मा यता दे यात आली आहे.
उपरो त िनणयानुसार याकामी वृ तप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात
होती. पुरवठादार यां ना ई-िनिवदा अपलोड कर याकरीता अं ितम मूदत िद.०२/०६/२०१७ अखेर ठे व यात आली
होती. ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं ितम मूदतीत ०३ ई-िनिवदा अपलोड झाले या आहेत.
सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.०७/०६/२०१७ सभेपढु े उघडणेत
आ या असून पुरवठादार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार
खालील तीनही पुरवठादार पा झाले आहेत .
अ.नं.
०१
०२
०३

पु रवठादाराचे नां व / गां व
युिनयन ेड ग, नािशक
साद लायवू ड अॅ ड हाडवेअर, राहाता
सुमं गल लायवू ड, कोपरगां व

उपरो त ०३ पा ताधारक पुरवठादार यां नी सादर के लेला ई- िनिवदां चा िलफाफा . ०२ (वािण यीक
िनिवदा) िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यांनी सादर के ले या
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं.
ठे केदारां चे नां व / गां व
०१
युिनयन ेड ग, नािशक
०२
साद लायवू ड अॅ ड हाडवेअर, राहाता
०३
सुमं गल लायवू ड, कोपरगां व
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उपरो त तपिशलानुसार ०३ िनिवदाधारकां पैक पुरवठादार सुमं गल लायवूड , कोपरगां व यां चे दर
िन नतम आहेत. तरी याकामी िन नतम दराचे पुरवठादार यां ना पुरवठा आदेश देणसे ाठी सदरह ताव मा.
यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास येथे मे टे न सकामी लॅश डोअस व
हाडवेअर मटे रीअल खरे दी करणेकामी सु मं गल लायवू ड, कोपरगां व यां चे तावातील तु लना मक
त याम ये नमु द के लेले ि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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
मं िदर प रसरातील गेट नं.१ व २ चे िठकाणी साईभ ां चे सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेकामी
उघडणेत आले या वािण यीक तावावर ि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 .
तसेच अिधिनयमाचे 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 .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय .८६९ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तांचे सुिवधेसाठी गेट नं .१ जवळ व १६ गु े प रसरात सिमती
सद य मा. ी भाऊसाहेब वाकचौरे , यां चे मागदशनाखाली जागेची िन चीती कर यात येऊन तावात नमूद
के ले माणे च पल टॅ डची उभारणी करणेत यावी असे ठरले तसेच याकामी सव समावेशक खचास मा यता
दे यात आली.”
तावनाः- िद.१० व ११ नो हबर, २०१६ रोजी मा. अ य महोदय यांनी मंिदर प रसरात घेतले या
राऊं डम ये गेट नं.१ येथील च पल टॅ ड अपुरे पडत अस याकारणाने सदरचे च पल टॅ ड गेट नं.१ शेजारी
क पाऊं डचे आतील बाजूने करणे बाबत तसेच दो ही च पल टॅ ड सुशोिभत करणेबाबत िनदश िदलेले आहे .
तावः- मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार मं िदर प रसराचे गेट नं. १ जवळ आतील
बाजुने व गेट नं . २ जवळ १६ आर जागेत टे साईल फॅ ीक शेड उभारणेकामी तसेच साईड बं िद त करणेकामी
अॅरेकॉन पॅनलचे िशट बसिवणे याकामासाठी अं दाजे र कम . १०,१९,६२३/- मा चे खचास मा यता देणते
आली आहे. गेट नं.२ जवळील मोकळया जागेत टे साईल फॅ ीकचे शेड उभारणेकामी ठे केदार यां ना कायादेश
देणते आलेला असून , ठे केदार यां नी कामास सु वात के ली आहे. या जागेत गेट नं.२ करीता च पल टॅ डसाठी
शेड उभारणे ऐवजी मं गल कायालयाचे पि म बाजूकडील के शव मं िदर येथील मोकळया जागेत च पल
टॅ डकरीता शेड उभारणे सोयी कर होईल, असे मत आहे. यानुसार इकडील िद.०९/०५/२०१७ रोजीचे िटपणी
अ वये फे र िनिवदा (ि ितय) मागिवणेकामी मा यता घेणते येवनु िद.०८/०६/२०१७ पयत ई-िनिवदा मागिवणेत
आ या हो या. सदर मुदतीत एकु ण खालील ३ पुरवठाधारकां नी िनिवदा अपलोड के या हो या . याचा तपिशल
खालील माणे आहे.
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव
आवक नं.
िदनां क
१.
साई इंिजिनअर ग व स, वैजापूर
५८६९
०८/०६/२०१७
२.
देवगीरी इ ा चर ा.िल., औरं गाबाद
५९३१
०९/०६/२२१७
३.
सागर सुभाष िशं द,े उं िदरगां व, ता. ीरामपूर
६०१५
१०/०६/२०१७
उपरो त ा त ई-िनिवदां चे तां ि क मािहतीचा िलफाफा िद.१३/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे
सभेत उघडणेत आलेले आहेत. उघडणेत आले या टे नीकल बीड मधील कागदप ां ची छाननी के ली असून,
याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव
शेरा
०१
साई इंिजिनअर ग व स, वैजापूर
पा
०२
देवगीरी इ ा चर ा.िल., औरं गाबाद
पा
०३
सागर सुभाष िशं द,े उं िदरगां व, ता. ीरामपूर
पा
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उपरो त पा िनिवदाधारकां चे वािण यीक िलफाफे (Commercial Bid) िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे
मा.खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघडणेत आलेले आहेत. याचा तु लना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नां व
र कम
शेरा
०१
साई इंिजिनअर ग व स, वैजापूर
९,६१,७९९.५१ िन नतम
०२
देवगीरी इ ा चर ा.िल., औरं गाबाद
१०,१२,६०९.१० -०३
सागर सुभाष िशं द,े उं िदरगां व, ता. ीरामपूर १२,७१,२६३.९२ -तरी मं िदर प रसरातील गेट नं.१ व गेट नं.०२ ऐवजी के शव मं िदर येथील मोक या जागेत साईभ तांचे
सुिवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेकामी ठे केदार साई इंिजिनअर ग व स, वैजापूर यां चे िन नतम दरानुसार
येणारे र कम .९,६१,८००/- मा चे खचास तसेच याकामी यांना कायादेश देणक
े रीता मा. यव थापन
सिमतीकडे िशफारस करणेकामी सदरील िवषय मा. उपसिमती सभेत िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील गेट नं.१ व २ चे िठकाणी साईभ ां चे
सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेकामी साई इंिजिनअर ग व स, वैजापू र यां चे तावातील
तु लना मक त याम ये नमु द के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
(अ) िदनां क ०७.०७.२०१७ रोजी झाले या झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .५२४ (अ) दर यानचे कालावधीम ये यव थापन सिमती या दोन सभा र झाले या अस यामुळे िदनां क
०७.०७.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ तामधील िनणयां वर कायवाही
करणेस िवलं ब होऊ नये, याकरीता या इितवृ ा या ती सव मा.सद यांना पुरिव यात येऊन, मा.अ य ,
मा.उपा य व सिमती सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली होती, याची न द घे यात घे यात
येऊन, या इितवृ तातील न द घे यात आले या खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
साई साद िनवास थान व साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकरीता वायर फोम मॅ े स ( ोटे टसह)
खरे दीकामी व फायबर िपलो आिण िपलो क हर खरे दी थिगत ठे वणेबाबत.
साई साद िनवास थान व साईबाबा भ तिनवास थान िवभागां करीता वायर फोम मॅ ेस ( ोटे टरसह),
फायबर िपलो व िपलो क हर खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम .१,०२,८५,०००/- (अ री . एक
कोटी दोन लाख पं चाऐंशी हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेनं तर सदर खरे दीकामी महारा शासनाचे
अिधकृ त संकेत थळावर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त तेरा ई-िनिवदा - तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा.खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड या असता, याम ये आठ िनिवदा पा तर पाच िनिवदा अपा ठरले या हो या.
पा आठ िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.०७.०६.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे
सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन ा त तु लना मक त ता सोबत सादर के लेला आहे.
सोबत या तु लना मक त यातील अनं.१ ते ३ साठी ा त झालेले ई िनिवदा युनतम दर गडद व
अधोरे िखत के लेले आहेत.
सन २०११ साठी २,००० नग ७२”x३६” साईजचे वायर मॅ ेस ती नग .२,८७५/- दराने खरे दी
के लेले होते. परं तु सदर मॅ े सचे व स याचे मॅ े सचे पेिसिफके शनम ये थोडा फरक आहे.
सदर खरे दीकामी महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां नी िनिवदा सादर के ली होती.
तथािप यांचे दर युनतम नाहीत. मा मा. यव थापक य सं चालक, महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत,
मुं बई यां नी तां ि क िनिवदेसोबत िदलेले िद.२२.०२.२०१७ रोजीचे प ात सुधारीत खरे दी िनयमावलीतील तरतूद
ं .५.१७ प रिश ठ २० नुसार एकू ण खरे दी या ३०% खरे दी L1 दराने यं माग महामं डळासाठी राखीव ठे व याची
िवनं ती के ली आहे.
शासनाचे सुधारीत िनयमावलीतील ५.१७ म ये-“ शासनाचे अं गीकृ त यवसाय अं तगत नमु द असलेली
महामं डळे/उप मां नी यांनी उ पािदत के ले या व तूसाठी िनिवदेत सहभाग घेत यास यां यासाठी एकू ण
खरे दी या ३० ट के खरे दी एल-१ दराने राखीव ठे व यात यावी. अशा महामं डळे/उप मां ची यादी व यांनी
उ पािदत के ले या व तूचं ी यादी (प रिश ठ २०) म ये दे यात आली आहे.” अशी तरतूद आहे .

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

23

तथािप प रिश ठ २० म ये अ.नं. ६ - महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां चेकडू न खरे दी
करावया या राखीव व तुमं ये िमलचे कापड, लॉ ंग लॉथ, चादरी, पड ाचे कापड, टॉवे स, हॉि पटलसाठीचे
कापड, साडया, टे रकॉटचे कापड, कॅ िलको कापड, गादीपाट व सुती अथवा वुलन चादरी, हॉि पटल लॉथ क
1,2,4,6,7 आिण 8, नॅपिक स हॉि पटल व गणवेशाचे कापड या व तूचं ा समावेश आहे. या राखीव ठे वले या
व तूमं ये वायर फोम मॅ े स ( ोटे टरसह), फायबर िपलो व िपलो क हरचा उ लेख नाही. यामुळे सदर वायर
फोम मॅ ेस ( ोटे टरसह), फायबर िपलो व िपलो क हर एकू ण खरे दी या ३० ट के खरे दी एल-१ दराने महारा
रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां चेकडू न खरे दीसाठी राखीव ठे वता येणार नाही, असे मत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०२.२०१७ रोजी झाले या सभेत िशड बस थानकातील सं थान
मालक या दोन मज यांचा वापर कशासाठी करता येईल हे य पाहणी क न िनि त करावयाचे आहे.
यामुळे या िनणयानुसार सदर दो न मज याकरीता खरे दी िवभागामाफत सु असलेली िवषयां िकत सािह याची
खरे दी ि या ता पुर या व पात थिगत करणेबाबत शासिकय अिधकारी, साई साद िनवास थान िवभाग
यां नी कळिवले होते.
तथािप मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी िदनां क १७.०६.२०१७ रोजी झालेले चचत १० हॉल व
१४ स साठी वायर फोम मॅ ेस, फायबर िपलो व िपलो क हर खरे दी करणेबाबत िनदश िदले होते. सदर
िनदशां स अनुस न .अिध क, साई साद िनवास थान यां नी खालील त यातील अ.नं.४ म ये नमुद के ले माणे
सािह य खरे दी करणेबाबत िदनां क २६.०६.२०१७ रोजीचे प ाने कळिवले आहे.

अ.नं

१
१
२
३

प रिश ठ अ
तपशील

साईबाबा
भ तिनवास थान
मागणी
२
३
Coir Foam Mattress With २,००० नग
Waterproof Protecter
Fiber Pillows
Pillow Cover (Printed)
-

साई साद
िनवास थान
मागणी
४
१५९ नग

एकु ण मागणी

५
२,१५९ नग

३०० नग
१,००० नग

३०० नग
१,००० नग

शेरा

६

प रिश ठ ब
Sr.No

Description

1

Coir Foam
Mattress with
Waterproof
Protector
6’x3’ 1829
mm x915 mm
(72” x 36”)
(As
per
technical
specifications
mentioned in
our Tender
Document)

No.of Qty

2250
Nos

Kontak
Comforts
Pvt Ltd

2826.00

M
B
TRADING
COMPANY

NILKAMA
L LTD

MAHARS
HTRA
STATE
POWERLO
OMS
CORPORA
TION LTD.

Godrej &
Boyce
mfg. co.
ltd

VICTORY
MATTRE
SSES PVT
LTD

Sri
Venkates
wara Coir
Products
Pvt Ltd

SABOO
DECOPRIDE
PRIVATE
LIMITED

4365.00

4985.00

6219.00

6356.00

3546.00

3050.00

2999.00
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2

3

FIBRE
PILLOWS
610 mm x 410
mm
(24”x16”) (+ 5
mm)
(As
per
technical
specifications
mentioned in
our Tender
Document)
PILLOW
COVERS
(PRINTED)
18”x27”,
100% Cotton,
with Interlock
(As
per
technical
specifications
mentioned in
our Tender
Document)

300
Nos

176.00

522.00

283.00

249.00

375.00

180.00

125.00

195.00

1000
Nos

79.00

72.00

85.00

52.00

341.00

140.00

37.00

50.00

तरी वरील माणे प रिश ठ अ मधील कॉलम नं.५ म ये नमुद के लेले सािह य खरे दीसाठी प रिश ठ ब
मधील तु लना मक त यातील गडद व अधोरे िखत के लेले युनतम दरां बाबत उिचत िनणय होणेस सदरचा िवषय
मा. थािनक उप सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
साई साद िनवास थान व साईबाबा भ िनवास थान िवभागाकरीता वायर फोम मॅ े स
( ोटे टसह) व फायबर िपलो आिण िपलो क हर खरे दीकामीचे िन नतम दरधारक आजचे उपसिमती
सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दरांबाबत चचा के ली असता, यां नी
जी.एस.टी. लागू झालेली अस यामु ळे दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साई साद िनवास थान व साईबाबा भ िनवास थान
िवभागाकरीता वायर फोम मॅ े स ( ोटे टसह) खरे दीकामी व फायबर िपलो आिण िपलो क हर खरे दी
करणेकामी तावातील 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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
साईबाबा भ िनवास व ारावती भ िनवास िवभागाकरीता ि ं टेड बेडिशट उशीक हरसह खरे दीकामी
ई-िनिवदेतील यु नतम दरां बाबत िनणय होणेबाबत.
साईबाबा भ तिनवास व दारावती भ तिनवास िवभागां करीता ि ं टेड बेडिशट उशी क हरसहखरे दी
करणेस व याकामी येणा या र कम .४२,२४,०००/- (अ री . बेचाळीस लाख चोिवस हजार) मा चे खचास
मा यता िमळालेनं तर सदर ि ं टेड बेडिशट उशी क हरसह खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर
ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त सोळा ई-िनिवदा- तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी
मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघड या असता, याम ये अकरा िनिवदा पा तर पाचिनिवदा अपा ठरले या हो या.
पा अकरा िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.३०.०५.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे
सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन ा त तु लना मक त ता सोबत सादर के लेला आहे.
सोबत या तु लना मक त यातील अनं.१ व अ.नं.२ ि ं टेड बेडशीट उशीक हरसह ा त झालेले ई
िनिवदा युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत. सदरचे ई-िनिवदेतील दर हे बेडशीट व उशीक हरसह
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आहेत. मागीलवष ५४”x९०” साईजचे ि ं टेड बेडिशट ती नग .१६८/- व उशी क हर “१८x२८” साईजचे
तीनग .३५/- या युनतम दराने वतं खरे दी के लेले होते. तसेच मागील वष १००”x९०” साईजचे बेडशीट
खरे दी के लेले नाहीत.
सदर खरे दीकामी महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां नी िनिवदा सादर के ली होती.
तथािप यांचे युनतम नाहीत. मा मा. यव थापक य संचालक, महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई
यां नी तां ि क िनिवदेतील िदलेले िद.२२.०२.२०१७ रोजीचे प ात सुधारीत खरे दी िनयमावलीतील तरतूद
ं .५.१७ प रिश ठ २० नुसार एकू ण खरे दी या ३०% खरे दी L1 दराने यं माग महामं डळासाठी राखीव ठे व याची
िवनं ती के ली आहे.
शासनाचे सुधारीत िनयमावलीतील ५.१७ म ये-“ शासनाचे अं गीकृ त यवसाय अं तगत नमु द असलेली
महामं डळे/उप मां नी यांनी उ पािदत के ले या व तूसाठी िनिवदेत सहभाग घेत यास यां यासाठी एकू ण
खरे दी या ३० ट के खरे दी एल-१ दराने राखीव ठे व यात यावी. अशा महामं डळे/उप मां ची यादी व यांनी
उ पािदत के ले या व तूचं ी यादी (प रिश ठ २०) म ये दे यात आली आहे.” अशी तरतूद आहे .
तथािप प रिश ठ २० म ये अ.नं. ६ - महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां चेकडू न खरे दी
करावया या राखीव व तुमं ये िमलचे कापड, लॉ ंग लॉथ, चादरी, पड ाचे कापड, टॉवे स, हॉि पटलसाठीचे
कापड, साडया, टे रकॉटचे कापड, कॅ िलको कापड, गादीपाट व सुती अथवा वुलन चादरी, हॉि पटल लॉथ क
1,2,4,6,7 आिण 8, नॅपिक स हॉि पटल व गणवेशाचे कापड या व तूंचा समावेश आहे. या राखीव ठे वले या
व तूमं ये बेडिशट व उशीक हरचा उ लेख नाही. यामुळे सदर बेडिशट व उशीक हर एकू ण खरे दी या ३० ट के
खरे दी एल-१ दरानेमहारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, मुं बई यां चेकडू न खरे दीसाठी राखीव ठे वता येणार
नाही, असे मत आहे.
याकामी अं दाजे खच र कम .४२,२४,०००/- ला मा यता घेतलेली असून युनतम दराने खरे दीसाठी
र कम .२१,०९,८५०/- मा खच अपेि त आहे.
तरी सोबत जोडलेले ि ं टेड बेडशीट उशीक हरसह खरे दीकामीचे तुलना मक त यातील गडद व
अधोरे िखत के लेले युनतम दराबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सादर
साईबाबा भ िनवास व ारावती भ िनवास िवभागाकरीता ि ं टेड बेडिशट उशीक हरसह
खरे दीकामीचे िन नतम दरधारक बां ठीया ए टर ायजे स यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दरांबाबत चचा के ली असता, यां नी जी.एस.टी. लागू
झालेली अस यामु ळे दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास व ारावती भ िनवास िवभागाकरीता
ि ं टेड बेडिशट उशीक हरसह खरे दी करणेकामी बां ठीया ए टर ायजे स यां चे एकि त .२१,०९,८५०/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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ारावती भ िनवास िवभागाकरीता लॅ टीक व इतर सािह य खरे दीकामीचे ई-िनिवदेमधील यु नतम
दरधारकां ना पु रवठा आदेश देणेबाबत.
सं थानचे दारावती भ तिनवास िवभागाकरीता लॅि टक व इतर सािह य खरे दीकामी महारा
शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.२३.०२.२०१७ ते िद.१४.०३.२०१७ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत आलेली होती. तथािप मुदतीचे शेवटचे तारखेला, िद.१४.०३.२०१७ रोजी याकामी फ त १ िनिवदा
ा त झा यामुळे , खरे दी िनयमावलीनुसार ८ िदवसां ची मुदतवाढ दे यात आली होती. मुदतवाढीनं तरचे मुदतीत
याकामी ५ ई-िनिवदा ा त झा या हो या.
सदर ऑनलाईन ा त पाच ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा िद.०३.०४.२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे
सभेत उघड या असता याम ये तीन िनिवदा पा तर दोन िनिवदा अपा ठरले या हो या.
पा तीन िनिवदाधारकां या यापारी िनिवदा (Commercial Bid) िद.१९.०५.२०१७ रोजीचे खरे दी
सिमतीचे सभेत उघड यात आले या आहेत. याचा ऑनलाईन तुलना मक त ता खालील माणे–
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Sl.No

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

Description of Work / Item(s)

लॅि टक बादली अन ेकेबल (१७िल) नामां िकत
कं पनी
लॅि टक बादलीअन ेकेबल (०३ िल) नामां िकत
कं पनी
लॅि टक मगअन ेकेबल (०१ िल.) नामां िकत कं पनी
लॅि टकआं घोळीचा टु ल ज बो अन ेकेबल १३ इंच
लां ब × १३ इंच ं द×८ इंच उं च नामां िकतकं पनी
लॅि टकड टबीन झाकनासह अन ेकेबल१० इंच
लां ब × १० इंच ं द × १७ इंच उं च नामां िकत कं पनी
लॅि टक ेअन ेकेबल १५ इंच लां ब ×११ इंच ं द ×
१ इंच उं च नामां िकत कं पनी
बाथमॅट (पायपु सणी) ०१ फु ट ं द×१.६ फु ट लां ब
नामां िकत कं पनी
डोअरमॅट (कापडी पायपु सणी) ०२ फु ट ं द×०१.६
फु ट लां ब नामां िकत कं पनी
कु लुपे (डबल लॉक)०६ िल र ०३ चावीसह
नामां िकत कं पनी
गेटसमोरील पायरीखालील रबरी मॅट ३९ इंच ं द ×
५५ इंच लां ब नामां िकत कं पनी
लॅि टकखु च एसी मसाठी अन ेकेबल २१ इंच
लां ब ×१६ इंच ं द×३० इंच उं च नामां िकतकं पनी
लॅि टक े म अन ेकेबल आरसे २४” x १८”
नामां िकत कं पनी
िसरॅ िमका जग १.५िलटर मता नामां िकत कं पनी
टील लास २५०िम िल नामां िकत कं पनी

No.of
Qty

CLASSIC
Asian Sales
M/s R.T
STATIONERS,
Corporation Karachiwala
Units
CO.
Rate
Rate
Rate

400.00

Nos

135.00

135.00

281.00

400.00

Nos

37.00

48.00

69.00

500.00

Nos

21.00

18.00

47.00

350.00

Nos

215.00

165.00

0.00

350.00

Nos

165.00

190.00

0.00

350.00

Nos

89.00

156.00

0.00

500.00

Nos

190.00

49.00

135.00

500.00

Nos

145.00

105.00

122.00

350.00

Nos

159.00

48.00

90.00

40.00

Nos

1248.00

1240.00

0.00

180.00

Nos

588.00

505.00

0.00

350.00

Nos

388.00

390.00

0.00

350.00
400.00

Nos
Nos

150.00
66.00

1650.00
28.00

0.00
20.00

उपरो त तुलना मक त यातील युनतम दर गडद व अधोरे िखत के लेले आहेत. तसेच सदर Items
साठी नमुनेही मागिव यात आलेले आहेत.
सदर तुलना मक त यातील अ.नं. ४,५,६,१०,११,१२ व १३ या सात Items साठी दोनच
िनिवदाधारकां चे दर ा त झालेले आहेत. तथािप शासनाचे सुधारीत खरे दी िनयमावलीतील ४.४.३.१ म ये पये
दहा लाखां पे ा कमी रकमेची िनिवदा अस यास फ त एकदाच मुदतवाढ दे यात यावी, अशी तरतूद आहे .
सदर तरतूद िवचारात घेता ही खरे दी दहा लाखापे ा कमी अस यामुळे तुलना म क त यातील सदर
सात Items चे युनतम दरधारकां स पुरवठा आदेश देणबे ाबत हरकत नाही, असे मत आहे.
वरील खरे दी कर यात येत असलेले Items ची खरे दी यापुव खरे दी िवभागाकडू न कर यात आलेली
नाही. यामु ळे या खरे दीबाबतचे मागील खरे दीचे दर उपल ध नाहीत.
याकामी दारावती भ तिनवास िवभागाने अं दाजे खच र कम .९,४०,२५०/- ला मा यता घेतलेली
असून यु नतम दराने खरे दीसाठी र कम .६,५५,०५०/- मा खच अपेि त आहे.
तरी सदर तुलना मक त यातील अ.नं. १ ते १४ Items चे युनतम दरां बाबत िनणय होणेकामी सदरचा
िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर.
ारावती भ िनवास िवभागाकरीता लॅ टीक व इतर सािह य खरे दीकामी राबिवणेत
आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक पु रवठाधारकां ना आजचे उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी बोलिवणेत आले होते . परं तु उपसिमती सभेसमोर चचसाठी एकही पु रवठाधारक उपि थत
न हते .
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यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास िवभागाकरीता लॅ टीक व इतर सािह य
खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां नापु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह नं.१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीचे बां धकामासाठी
आिकटे ट नेमणू क करणेबाबत.
ी 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. .८९० िद.३०/११/२०१६
तावना: मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे बैठक तील िनणयानु सार िवषयां क त
क पाचे आराखडे व अं दाजप क तयार करणेसाठी आिकटे ट नेमणूक करणेकामी िद.११/०३/२०१७ अखेर
ऑनलाईन Request for proposal मागिव यात आलेले आहेत. या कामासाठी इ छु क आक टे चरल
क स टंट यां चे शं का िनवारणाथ िद.२८/०२/२०१७ रोजी िनिवदापु व (Pre-bid meeting) बैठक आयोिजत
कर यात आली होती. सदरचे बैठक त आिकटे चरल क स टंट कं प यांचे ितिनध नी िवचारले या शं कां चा
समावेश क न Common set of deviationsइकडील जा. .६०९४/२०१७ िद.०२/०३/२०१७ अ वये
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िस कर यात आलेले आहे. िवषयां क त कामासाठी
ऑनलाईन Request for proposal सादर कर याची मुदत िद.११/०३/२०१७ अखेर होती. सदरह ई- ताव
मागिवणेचे अनुषं गाने वा तुकला प रषद (Council of Architecture) चे रिज ार, ी. ओबेराय यां नी
िद.०३/०३/२०१७ रोजीचे प ा वये आिकटे चरल सेवा घेणसे ाठी Architects Act, 1972 and Rules and
Regulationsनुसार अवलं बवयाची कायप दती मािहतीसाठी पाठिवलेली आहे. याकामी खालील एकु ण १४
इ छु क आक टे ट यां नी ऑनलाईन Request for proposal सादर के ले होते.
Sr. No. Name of Firm
01.
Mukesh Sharma & Associates, Aurangabad
02.
Design Associates INC, Noida (U.P.)
03.
Nandapurkar& Associates, Mumbai
04.
CP & DS Associates, Ghaziabad
05.
Creative Circle, Nagpur
06.
Architects United, Pune
07.
A.K.A. Consultants (India) Pvt. Ltd., Indore
08.
L.J. Purani And Associates, Ahmadabad
09.
SushilDeshmukh And Associates, Aurangabad
10.
Om Sai Consultants, Ahmednagar
11.
Kicons Limited, Pune
12.
SEMAC Consultants Pvt. Ltd., Secunderabad
13.
M.B. Malewar Designs Pvt. Ltd., Nagpur
14.
Archimedes, Bangaluru
उपरो त आक टे ट यां नी सादर के लेले Request for proposal मिधल तां ि क मािहतीचा िलफाफा
.१ (Technicalbid) िद.११/०४/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आले असून , यांची
छाननी के ली असता, यातील पा तेचे िनकष पू ण करणारे आिकटे ट यां चे RFPचा िलफाफा .०२
(Commercial bid) िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आला असून , याचा तपिशल
खालील माणे आहे.
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Sr. No. Name of Firm
Rate of Fees (%)
01.
Creative Circle, Nagpur
2.62%
02.
Kicons Limited, Pune
3.50%
03.
SushilDeshmukh And Associates, Aurangabad 1.65%
04.
L.J. Purani And Associates, Ahmadabad
3.24%
05.
Design Associates INC, Noida (U.P.)
1.50%
06.
Architects United, Pune
3.50%
07.
A.K.A. Consultants (India) Pvt. Ltd., Indore
2.85%
ताव: तरी ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह नं.१४८ मधील जागेत निवन इमारतीचे
बां धकामासाठी आिकटे ट नेमणूक करणेकामी वरील माणे ा त दरापैक अ.नं.०५ चे Design Associates
INC, Noida (U.P.) यां नी देऊ के लेले क प िकमतीवर 1.50% फ + चिलत दराने देय होणारा सि हस
टॅ स हे दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश देणक
े रीता मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी
सदरील िवषय मा. उपसिमती सभेचे िनणयाथ सादर.
ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह नं.१४८ मधील जागेत नवीन इमारतीचे
बां धकामासाठी आिकटे ट नेमणू क करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम
दरधारक Design Associates INC, Noida (U.P.) यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर
दरांबाबत चचसाठी उपि थत होते . यानी चचअं ती क प िकमतीवर १.३०% मा रकमेवर काम
करणेस सहमती दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील स ह नं.१४८ मधील
जागेत नवीन इमारतीचे बां धकामासाठी आिकटे ट नेमणू क करणेकामी Design Associates INC,
Noida (U.P.) यां चे क प िकमतीवर १.३०% मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साई मं िदरात गाय या जाणा या आर या व मं ोप चार पठणाचे पेन ाई ह िनिमतीचे कायादेश
पा रत करणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७. नं 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- मा. यव थापन सिमती िद. ०९.०३.२०१७ रोजी या सभेतील िनणय .१७४ अ वये
ी साईमं िदरात गाय या जाणा-या आर या व मं ोपचार पठणाचे पेन ाई ह साईभ तांना उपल ध क न देणक
े ामी
अं दाजे . २,७५,०००/- खचास मा यता िमळालेली आहे.
िद.३०.०५.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमती सभेपढु े ा त ०३ दरप के उघड यात येऊन, यांचा
तुलना मक तपिशल खालील माणे आहे.
08 G.B.
16 G.B.
अं.नं.
दरप कधारकां चे नाव िनिमती सं या
एकू ण िनिमती
शेरा
पेन ाई ह
पेन ाई ह
खच
०१
मे. लािसक टे शनरीज,
िन न म
३५०/४५०/२५० नग
२,००,०००/कं पनी, मुं बई
दर
०२
मे. अटलां टा ई सो यूशन,
२५० नग
४१०/५२०/२,३२,५००/-मुं बई
०३
मे.परमे वर टेशनरी, मुं बई
२५० नग
४७५/५५५/२,५७,५००/-मागणीः- ी साई मं िदरात गाय या जाणा-या आर या व मं ोपचार पठणाचे पेन ाई ह साईभ तांना ी
साई समाधी शता दी वषा िनिम पेन ाई हम ये उपल ध क न देणबे ाबत सं थानचा मानस आहे.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय ई छाननी क न अनु मानः- आिथक
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- उपरो त दरप कां चे तुलना मक त यानु सार िन न म दरधारक
मे. लािसक टे शनरीज, कं पनी, मं बई यां ना पेन ाई ह िनिमती कामाचा कायादेश पा रत करणेस, र कम
.२,००,० ००/- (अ री . दोन लाख मा ) खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. उपसिमती सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
तािवतकामीचे िन नतम दरधारक मे. लािसक टे शनरीज कं पनी, मुं बई यां ना आजचे
उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी बोलिवणेत आले होते . परं तु ते उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत राह शकले नाही.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई मं िदरात गाय या जाणा या आर या व मं ोप चार
पठणाचे पेन ाई हची िनिमती करणेकामी मे. लािसक टे शनरीज कं पनी, मुं बई यां चे तावातील
तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपा या)/ पु री मनु यबळा दारे
तयार करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं 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
(१ घ ) नू सार भ तांना जेवण पुरिवणे व अ नछ चालिवणे .
ा तिवक:- मा. यव थापन सिमती िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२४८ नू सार, ी
साई सादालयातील सादभोजनाम ये वामी नारायण पोळी (चपाती)/पुरी मनु यबळा दारे तयार करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे र कम .३८,०७,४९३/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. यानूसार िवहीत
वेळेत ा त झालेले तां ि क कोटेशन मा.खरे दी सिमती िद.०७/०६/२०१७ रोजीचे सभेपढु े उघडणेत आलेली आहे .
यानूसार पा झालेले िनिवदाधारकां चे दरप क मा.खरे दी सिमती िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणेत
आलेले असून , यात खालील माणे दर दे यात आलेले आहे.
िद.यशोधरा मिहला
ी साई
ी साई याग
सं या
सह. औ ोिगक
के टरस,
के टरस अॅ ड
अं.नं.
कामाचा तपिशल
तपिशल
उ पा.सं था, नािशक
ीरामपू र
स लायस, िशड
यां चे दर
यां चे दर
यां चे दर
वामी नारायण चपाती तयार क न
.८९०/१.
देणक
े ामी ित ि वं. सव करां सहीत
.१३४५/.११९९/ित ०१
दर (कोरडा गह आटा+मैदा)
ि वं टल आटा
पुरी तयार क न देणक
े ामी ित
करीता
.७४९/२.
ि वं. सव करां सहीत दर (कोरडा
.८९०/.१०४५/गह आटा+मैदा)
दरप कानू सार चपाती व पु री तयार करणेकामी
१७८०/२३९०/१९४८/एकि त र कम पये =
मागणी:- उपरो त ा तिवक मधील दराचे तु लना मक त यानूसार, ी साई सादालयातील
सादभोनाम ये १) मनु यबळा दारे चपाती तयार करणेकामी िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक यां चे
सव करां सहीत दर ती कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता .८९०/- व २) मनु यबळा दारे पुरी तयार क न
देणक
े ामी ी साई याग के टरस अॅ ड स लायस, िशड यां चे सव करां सहीत दर ती कोरडा गह आटा+मैदा
आटा करीता .७४९/- असे िन नतम दर आलेले आहेत.
परं तू वर त तयात दशिवले माणे चपाती व पुरी तयार करणेकामी या दो ही कामाचे एकि त र कम
ल ात घेता, िन नतम दरधारक िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा.सं था, नािशक हे आहेत.
ी साई सादालयात सादभोजनात येणारी पुरी ही बं द करणेत आलेली असून , मोठया माणात
सु यां मधील, उ सवामधील गद चे काळात अथवा चपाती मिशनम ये तां ि क िबघाड झाला तरच
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सादभोजनाम ये चपाती तयार करणेकामी उपल ध असले या चपाती ठे केदारामाफतच वरीत पुरी तयार
कर यात येते. मा पुरी तयार करणेकामी दुसरा ठे केदार िनयु त के यास एैन गद चे वेळी अथवा चपाती
मिशनम ये िबघाड झाला तरच यास बोलवावे लागेल, एैनवेळी पुरी तयार करणारे ठे केदारास मनु यबळ िमळणे,
याने काम सु करणे हया बाब मुळे भ तां ना सादभोजना सेवा पुरिवणेस िवलं ब हो याची श यता नाकारता येत
नाही. यामुळे चपाती व पुरी तयार करणे ही दो ही कामे एका िनिवदाधारकास देणे यो य राहील. असे न मत
आहे.
सं थारन अिधिनयम/ठराव यानू सार अनु मान :- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी ी साई सादालयातील सादभोजनाम ये मनु यबळा दरे
तयार करणेत येणारी वामी नारायण पोळी (चपाती) व पुरी तयार करणे या दो ही कामासाठी एकि त आले या
िन नतम दरधारक ठे केदारास कायादेश देणक
े ामी सदरचा ताव मा. यव थापन उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
ी साई सादालयातील सादभोजनामधील वामी नारायण पोळी (चपा या)/ पु री
मनु यबळा दारे तयार करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील वामी नारायण पोळी
(चपा या) तयार करणेकामीचे िन नतम दरधारक िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा. सं था,
नािशक व पु री तयार करणेकामीचे िन नतम दरधारक ी साई याग के टरस अॅ ड स लायस, िशड
यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते . चचअं ती
सिमतीने िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा. सं था, नािशक यां ना, यां नी िदले या िन नतम
दराचे िववरण (कमचारी वेतन+ स ह स टॅ स इ.) सादर करणेस सां िगतले.
यावेळी उपसिमती सभेस अशी मािहती िमळाली क , िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक
उ पा. सं था, नािशक यां चे स या सादालयाम ये वामी नारायण पोळी तयार करणेचे काम सु
असू न, यां चे काम समाधानकारक नाही. यां या कामाबाबत अनेक त ारी आहेत, याचेकडील
कमचा यांनी म यं तरी काम बं द के ले होते व या बात या वतमानप ाम ये िस द झा यामु ळे
सं थानची बदनामी झालेली आहे. याकरीता सदरह सं थेस नोटीस िदलेली आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सादभोजनामधील वामी नारायण
पोळी (चपा या) व पु री तयार करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील चपाती
बनिवणेकामीचे िन नतम दरधारक िद.यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ पा. सं था, नािशक, यां नी
िदले या ित ि वं टल आटा .८९०/- मा तसेच पु री तयार करणेकामीचे िन नतम दरधारक ी साई
याग के टरस अॅ ड स लायस, िशड यां नी िदले या ित ि वं टल आटा .७४९/- मा म ये
कमचा यां चे वेतनासाठी िकती र कम व स ह स टॅ स वगैरेसाठी िकती र कम वापरणार, याबाबतचे
िववरण लेखी व पात घे यात यावे, यानं तर तािवतकामी कायादेश देणेबाबतचा िनणय घे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- ी साई सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
समाधी मं िदर ए.सी. लां ट यं णेचे सन २०१७-१८ या एक वषाचे कालावधीकरीता CAMC देणेकरीता
उघड यात आले या ई-िनिवदां बाबत.
ी साईभ तांना उ णतेचा, सफोके शनचा ास होऊ नये याकरीता समाधी गाभारा, झुंबर गाभारा, नं दी
गाभारा, टेज गाभारा, भुयारी दशन रां ग तसेच युिझयम हॉल या सव िठकाणी एकू ण १८१ टन मतेचे पये
८६,००,०००/- (अ री पये शहाऐंशी लाख) मा िकं मतीचे एकू ण १२ स ल ए.सी. लांट देणगीदार साईभ त
यां चेमाफत बसवून कायरत करणेत आलेले आहेत. सदर यं णा िदनां क २८/०३/२०१५ रोजी कायाि वत कर यात
आलेली आहे.
वरील सव यं णेचा वारं टीचा कालावधी एक वषाचा होता, याची मुदत एि ल २०१६ अखेर संपलेली
होती. माहे एि ल २०१६ ते आजपावेता सदर लॅ टची दु ती व देखभाल िवभागाअं तगत कर यात येत आहे.
िवभागाअं तगत लॅ टची दु ती व देखभाल करतां ना अनेक अडचणी येत आहेत. सदर यं णेत िबघाड झा यास
तातडीने दु त करणेकामी लागणारे पेअरपाट वरीत उपल ध होत न हते. जर पेअस उपल ध नसतील तर
से ं ल ए.सी. दु ती कामां त अडचणी िनमाण होईल. यासाठी सदर यं णेची पुढील एक वषाकरीता CAMC देणे
आव यक आहे. याकामी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २००
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अ वये समाधी मं िदरातील सव स ल ए.सी. यं णेचे सन २०१७-२०१८ या एक वषाचे कालावधीकरीता
CAMC देणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या पये ६,०२,४८०/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली आहे.
वरील मा यतेनु सार महारा शासनाचे www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ई-िनिवदा
जाहीरात दुसरे वेळेस अपलोड कर यात आली होती. याम ये ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊनलोडकरीता िदनां क
१९/०५/२०१७ रोजी सकाळी ११.०० वाजेपासून वेबसाईटवर उपल ध कर यात आली होती. तसेच ई-िनिवदा
डाऊनलोड क न, सोबत आव यक ते कागदप े कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क
२९/०५/२०१७ रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपयत िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मुदत ई-िनिवदेत
दे यात आली होती.
उपरो त मुदतीत खालील पुरवठादार / कं ाटदार यां या तां ि क ई-िनिवदा या हाड कॉफ बंद
पाक टाम ये सं थानकडे ा त झाले या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
1.
Kailas Refrigeration Work, Mumbai 3.
Shree Venkateshwara Trunkey Project
Soluation Pvt. Ltd., Pune
2.
Classic Cool Air Conditioning, Pune 4.
A.J. Enterprises & Electrical Pvt. Ltd.,
Panvel
वरील ा त ४ ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क ०७/०६/२०१७ रोजी मा.
खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आलेले आहेत . यातील VAT, TIN, PAN, कं पनीचा वािषक उलाढाल,
स या काम करत असले या पुरवठा आदेशासह कामां ची यादी, कं पनीचे रिज श
े न सिटिफके ट, टडर फ व
ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी तपास या असून , यात वरील चारही तां ि क
िनिवदा पा झा या आहेत. या पा झाले या िनिवदाधारकां या ई-िनिवदां चे आिथक (Financial) बीड िदनां क
१७/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आ या, यात खालील माणे दर ा त झालेले
आहेत :
Sr.
Description
Kailas
Classic Cool
Shree
A.J.
No.
Refrigeration
Air
Venkateshwara Enterprises &
Work,
Conditioning, Trunkey Project Electrical Pvt.
Mumbai
Pune
Soluation Pvt.
Ltd., Panvel
Ltd., Pune
3,99,999/1. Comprehensive
Annual
4,90,000/7,50,000/7,15,000/Maintenance Contract for
Samadhi Mandir & Premies
Central A.C. Plant.
उपरो त आिथक (Financial) बीडमधील त यानुसार मे . ी वेकंटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा.
िल., पुणे यां चे पये ३,९९,९९९/- मा चे दर िन नतम आहेत. सदर दरां बाबत मा. उप-सिमतीचे सभेम ये चचा /
वाटाघाटी होणे आव यक आहे.
तरी समाधी मं िदर ए.सी. लांट यं णेचे सन २०१७-२०१८ या एक वषाचे कालावधीकरीता CAMC
देणक
े रीता िन नतम दरधारक मे. ी वेकंटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा. िल., पुणे यां चेशी चचा / वाटाघाटी
क न पु ढील कायवाहीसाठी ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर
तरी समाधी मं िदर ए.सी. लांट यं णेचे सन २०१७-२०१८ या एक वषाचे कालावधीकरीता
CAMC देणेकरीता राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे. ी वेकंटे वरा
ं क ोजे ट सो युशन ा. िल., पु णे यां चे ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा
करणेसाठी उपि थत होते . यां नी दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
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यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी मं िदर ए.सी. लांट यं णे चे सन २०१७-२०१८ या एक
वषाचे कालावधीकरीता CAMC देणेकरीता मे. ी वेकंटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा. िल., पु णे
यां चे एकि त .३,९९,९९९/- 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 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
LED TV खरे दी करणेकरीता व जु न/े खराब झालेले TV/ LCD TV बायबॅक करणेकरीता
मागिव यात आले या ई-िनिवदेतील ा वािण यीक तुलना मक त यातील िन नतम दरधारकां चे
दरास अनु स न वाढीव खचास मा यता िमळणेस व िन नतम दरधारकास पु रवठा आदेश देणेबाबत.
अिधिनयम 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 .– िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेतील िवषय
.४१, िनणय . ४१.
ा तािवक– ी साईभ तांना मं िदर प रसरात, दशनरां गेत तसेच सं थान प रसरात चे लाई ह दशन
सुलभतेने होणेकरीता सं थानचे िविवध िठकाणी आव यकते माणे वेगवेगळया साईजचे एकु ण २३३ नग LED
TV खरे दीकरीता अं दाजे र कम .१,४०,७३,८३०/- + All Taxes मा चे खचास तसेच जुने व खराब झालेले
CRT TV व LED/LCD/PLAZMA िट ही बायबॅक करणेत करणेस व बायबॅक होत नसतील तस यांची
ॅ प हणुन िवहीत प तीने िव करणेस कामी िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय . ४१, िनणय . ४१ नु सार मा यता घे यात आलेली आहे.
यास अनु स न LED TV खरे दी करणेकरीता व जुने /खराब झालेले TV/LCD TV Buyback
करणेकरीता िद. ०४/०४/२०१७ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद. २५/०५/२०१७ ते िद. २२/०६/२०१७ अखेर
जािहरात िस क न ई-िनवीदा मागिवणेत आले या आहेत. सदर ई-िनवीदां तील ा त झालेले तां ि क
(Technical Bid) िलफाफे िद.३०/०५/२०१७ रोजी खरे दीचे सिमतीपुढे उघड यात आलेले असुन यांचे
वािण यक (Commercial Bid) िलफाफे िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघड यात
आलेले आहेत. याबाबतचा तां ि क व वािण यक तपशील खालील माणे –
अ)
तां ि क (Technical Bid) पा ते बाबत गोषवारा –
अ.नं.
नाव
1. Antrax Technologies Pvt.Ltd, Banlore
2. Nidhi (I) Industries Gwalior
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

पा / अपा
पा
पा
अपा
Swati Safesecure Equipments Pvt. Ltd, Chembur
(Annual Turnover 50 लाखां पे ा कमी
(W)
आहे.
Alpha Digital, Mumbai
पा
R.D, Data Systems, Nasik
पा
अपा
Orno Computers Pvt. Ltd., Mumbai
(Financial Netwoth व Black Listed
Certificate सादर के लेले नाही)
Laser Telesystems (P).Ltd, Mumbai
पा
H.K. Enterprise, Nagpur
पा
D.C. Infotech, Mumbai
पा

ब) वािण यक (Commercial Bid) तु लना मक त ा–
अ.नं. िनवीदाधारकाचे नाव व प ता
1.
2.
3.

Antrax Technologies Pvt.Ltd, Banlore
Nidhi (I) Industries Gwalior
Alpha Digital, Mumbai

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

ई-िनवीदेतील
शेरा
ा त दर
३,२३,८४,०३६.००
२,९८,०३,२९०.००
३,३८,००,४४५.००

33

4.
5.
6.
7.

R.D, Data Systems, Nasik
Laser Telesystems (P).Ltd, Mumbai
H.K. Enterprise, Nagpur
D.C. Infotech, Mumbai

२,४५,५४,२०५.०० िन नतम दर आहेत
३,३९,४३,२६९.००
४,२६,६३,९६०.००
३,४४,५९,९५०.००

सबब, ी साईभ तांना मं िदर प रसरात, दशनरां गेत तसेच सं थान प रसरात चे लाई ह दशन
सुलभतेने होणेकरीता २३३ नग LED TV खरे दी करणेकरीता व जुने /खराब झालेले TV/LCD TV Buyback
करणेकरीता इंटरनेट ारे ा त दरापैक २०% कमी दराने येणारे अं दाजे र कम .१,४०,७३,८३०/- + All Taxes
मा चे खचास उपरो त संदभ . १ नु सार िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेतील िवषय .४१,
िनणय . ४१ अ वये मा यता घे यात आलेली आहे. परं त,ु सदर ई-िनवीदां चे ी-बीड म ये झाले या चचस
अनुस न िद.१७/०६/२०१७ रोजी उघडणेत आले या ऑनलाईन ा त वािण यक िलफा याम ये
(Commercial Bid) र कम . २,४५,५४,२०५/- मा (अ री र कम . दोन कोटी पं चेचाळीस लाख चोप न
हजार दोनशे पाच) २०% र कम वजा जाता इतके िन नतम दर ा त झालेले आहेत. यामुळे मं जरु खचाची र कम
कमी होत आहे.
तरी, सदर ई-िनवीदां तील वािण यक तुलना मक त यातील िन नतम ा त दर र कम .
२,४५,५४,२०५/- मा हे मं जरु खचाचे र कमेपे ा जा त अस याने र कम .१,४०,७३,७८०/- + All Taxes
(मं जरु खचाची र कम) + र कम . १,०४,८०,३७५/- (अितरी त वाढीव खचाची र कम) अशा एकि त र कम
.२,४५,५४,२०५/- मा चे खचास मा यता िमळणे तव व सदर ई-िनवीदां तील िन नतम दरधारकास चचा/
वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणे या िशफारसीकरीता सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर
करत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी
क न अनु मान - तां ि क व आिथक.
मागणी– उपरो त ा तािवके त नमुद के या माणे ी साईभ तांना मं िदर प रसरात, दशनरां गेत तसेच
सं थान प रसरात चे लाई ह दशन सुलभतेने होणेकरीता २३३ नग LED TV खरे दी करणेकरीता व जुने /खराब
झालेले TV/LCD TV Buyback करणेकरीता मागिवणेत आले या सदर ई-िनवीदां तील वािण यक तुलना मक
त यातील िन नतम ा त दर र कम . २,४५,५४,२०५/- मा हे मं जरु खचाचे र कमेपे ा जा त अस याने
र कम .१,४०,७३,७८०/- + All Taxes (मं जरु खचाची र कम) + र कम . १,०४,८०,३७५/- (अितरी त
वाढीव खचाची र कम) अशा एकि त र कम .२,४५,५४,२०५/- मा चे खचास मा यता िमळणे तव व सदर ईिनवीदां तील िन नतम दरधारकास चचा/वाटाघाटी क न पुरवठा आदेश देणे या िशफारसीकरीता सदरचा ताव
मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
नवीन LED TV खरे दी करणे व जु न/े खराब झालेले TV/ LCD TV बायबॅक करणेकरीता
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक R.D. Data Systems, Nasik यां चे
ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते . यां नी जी.एस.टी.चे
दर वाढ यामु ळे ई-िनिवदेम ये िदलेले दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, नवीन LED TV खरे दी करणे व जु न/े खराब झालेले TV/ LCD
TV बायबॅक करणेकामी R.D. Data Systems, Nasik यां चे एकि त .२,४५,५४,२०५/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच याकामी मं जू र रकमेपे ा येणा या
जादा खचासही मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
मं िदर प रसरात सु र े या ीने सीसीटी ही कॅ मेरे वाढिवणे कामी ा ई-िनिवदेतील वािण यीक
तु लना मक त यातील िन नतम दरधारकास पु रवठा आदेश देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द – सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५५ (घ)
भ तां या सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव . – िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेतील िवषय .१७,
िनणय . ७०४.
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ा तािवक - मं िदर सुर े या टीने १६ नग सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर अनुषं गीक
सािह य खरे दीकरीता र कम . ४,४३,८००/- + Tax मा अं दाजे खचास िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे मा.
यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय . १७, िनणय . ७०४ नु सार मा यता घे यात आलेली आहे.
यास अनुस न सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर अनु षं गीक सािह य खरे दीकामी िद.
११/०४/२०१७ रोजीचे मं जरु िटपणी वये िद. ०८/०५/२०१७ ते िद. २५/०५/२०१७ अखेर जािहरात िस क न
ई-िनवीदा मागिवणेत आले या आहेत. सदर ई-िनवीदां तील ा त झालेले तां ि क (Technical Bid) िलफाफे
िद.०७/०६/२०१७ रोजी खरे दीचे सिमतीपुढे उघड यात आलेले असुन त् यां चे वािण यक (Commercial Bid)
िलफाफे िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघड यात आलेले आहेत. याबाबतचा तां ि क व
वािण यक तपशील खालील माणे –
अ) तां ि क (Technical Bid) पा ते बाबत गोषवारा–
पा / अपा
अ.नं.
नाव
पा
1.
Intelligent Integration N Aatomation, Mumbai
पा
2.
Amrapali Photo stadio, Phaltan
पा
3.
Alliance Enterprises, Nashik
पा
4.
Samrt Solution, Sangamner
पा
5.
Shargee, Mumbai
पा
6.
Software Technology Services, Delhi
पा
7.
Ansers, Aajay Nupur Services Pvt. Ltd, Mumbai
पा
8.
Ruchi Infosystems Consultancy Pvt. Ltd. Thane
पा
9.
Kiran Enterprises, Ahmadnagar
पा
10.
Protocol One IT Labs Pvt. Ltd, Mumbai
पा
11.
Progility Technologies Pvt.Ltd, Pune
पा
12.
Shakuntala Enterprises, Jalgoan
पा
13
Sujata Computers Pvt.Ltd, Pune
पा
14.
Emergency Electronic Security (I) Pvt. Ltd, Mumbai
पा
15.
Swati Safesecure Equipments Pvt. Ltd, Mumbai
पा
16.
Concept Equipments, Mumbai
पा
17.
Aurionpro Solutions Limited, Mumbai
अ.नं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13
14.

ब) वािण यक (Commercial Bid) तु लना मक त ता–
िनवीदाधारकाचे नाव व प ता
ई-िनवीदेतील
ा त दर
Intelligent Integration N Aatomation, Mumbai
2,82,989.71
Amrapali Photo stadio, Phaltan
3,84,500.00
Alliance Enterprises, Nashik
11,54,200.00
Samrt Solution, Sangamner
5,63,750.00
Shargee, Mumbai
3,97,490.00
Software Technology Services, Delhi
8,05,470.00
Ansers, Aajay Nupur Services Pvt. Ltd, Mumbai
2,96,360.00
2,02,900.00
Ruchi Infosystems Consultancy Pvt. Ltd. Thane
Kiran Enterprises, Ahmadnagar
2,13,549.28
Protocol One IT Labs Pvt. Ltd, Mumbai
2,99,342.00
Progility Technologies Pvt.Ltd, Pune
3,30,600.00
Shakuntala Enterprises, Jalgoan
2,99,017.00
Sujata Computers Pvt.Ltd, Pune
3,69,940.48
Emergency Electronic Security (I) Pvt. Ltd, Mumbai
3,01,000.00
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15.
16.
17.

Swati Safesecure Equipments Pvt. Ltd, Mumbai
Concept Equipments, Mumbai
Aurionpro Solutions Limited, Mumbai

3,80,418.25
5,01,432.00
4,50,008.00

तरी, उपरो त वािण यक तुलना मक त यातील अ.नं. ८ मधील मे. ची इ फोिस टी स कं सलट सी
ा.िल., ठाणे यांचे दर र कम .२,०२,९००/- मा िन नतम अस याने मं िदर प रसरात सुर े या टीने
सीसीटी ही कॅ मेरे वाढिवणेकामी १६ नग सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर अनुषं गीक सािह य खरे दीकामी
करणेकरीता मे. ची इ फोिस टी स कं सलट सी ा.िल., ठाणे यां ना पुरवठा आदेश देणे या िशफारसीकरीता
सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर करत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तसेच आिथक िवषय इ. छाननी क न
अनुमान - तां ि क व आिथक.
मागणी– उपरो त ा तािवके त नमुद के या माणे मं िदर प रसरात सुर े या टीने सीसीटी ही कॅ मेरे
वाढिवणेकामी १६ नग सीसीटी ही कॅ मेरे, ०१ नग NVR व इतर अनुषं गीक सािह य खरे दी करणेकरीता
मागिवणेत आले या ई-िनवीदांतील ा त वािण यक तु लना मक त यातील अ.नं. ८ मधील मे. ची
इ फोिस टी स कं सलट सी ा.िल., ठाणे, यांचे दर र कम . २,०२,९००/- मा िन नतम अस याने मे. ची
इ फोिस टी स कं सलट सी ा.िल., ठाणे, यां ना पुरवठा आदेश देणे या िशफारसीकरीता सदरचा ताव
मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
मं िदर प रसरात सु र े या ीने सीसीटी ही कॅ मेरे वाढिवणे कामी राबिवणेत आले या ईिनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे. ची इ फोिस टी स कं सलट सी ा.िल., ठाणे यां चे
ितिनधी आजचे उपसिमती सभेसमोर दरां बाबत चचा करणेसाठी उपि थत होते . यां नी जी.एस.टी. या
दराम ये वाढ झालेली अस यामु ळ,े दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरात सु र े या ीने सीसीटी ही कॅ मेरे वाढिवणेकामी
मे. ची इ फोिस टी स कं सलट सी ा.िल., ठाणे यां चे एकि त .२,०२,९००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ऑपरे शन िथएटरमधील लाईट सोस करीता ब ब खरे दी
करणेकामी पु रवठा आदेश देणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलचे काड याक ऑपरे शन िथएटर 01 िवभागाकरीता पुरवठा आदेश . 3700/
2006, िद.15/03/2006 अ वये मे.बी. एल. लाईफ साय सेस ा. ली. मुं बई यां चेकडु न एक झेनॉन लाईट सोस
(Model- Luxtec LX 300) सव करां सहीत एकु ण . 2,86,000/- इत या रकमेत खरे दी करणेत आला
आहे.सदर लाईट सोसचा ब ब खराब झालेले आहे.सदर ब ब खरे दी करणेकामी सदर तावावर मा. य.
सिमती या िद. 27/03/2017 चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय . 18 व िनणय . 251 अ वये सिव तर
चचा होउन, सदर ब ब िविवध पुरवठा धारकां कडु न कोटे शन मागणी क न खरे दी करणेस आिण यासाठी येणा या
अं दाजे एकु ण . 47,250/- चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
यानुसार खालील पुरवठा धारकां कानाSSH/SSBH/WS/BME/51/2017 िद. 10/04/2017
अ वये प पाठवुन कोटे शनची मागणी कर यात आली होती.
1.
M/s. B.L.Lifesciences Pvt. Ltd., Mumbai.
2.
M/s. Genuine Electricals, Mumbai.
3.
M/s. B Brawn Medical (I) Pvt Ltd., Thane
4.
M/s. Service One, Thane
5.
M/s. Aallianse Medical Systems, Mumbai
6.
M/s. Explore Medical Technologies, New Delhi.
7.
M/s. Metro Electricals, Tamil Nadu.
8.
M/s. Sowcarpet, Chennai
9.
M/s. Lub Dub Technologies, Chennai
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10.
11.
12.

M/s. Hitesh Electric Co., Gujrat
M/s. Medevice Healthcare LLP, Pune
M/s. Amit Mishra, Mumbai
तसेच इतर तीन पुरवठाधारं काना ई- मेल ारे कोटेशन मागणी करणेत आली होती.

वरीलपैक िद. 20/04/2017 अखेरीस खालील माणे पुरवठाधारकां कडु न कोटे शन ा झालेले आहेत.
1)
M/s. B.L.Lifesciences Pvt. Ltd., Mumbai.
2)
M/s. Service One, Thane
3)
M/s. Explore Medical Technologies, New Delhi.
4)
M/s. Lub Dub Technologies, Chennai
5)
M/s. Medevice Healthcare LLP, Pune
6)
M/s. Jez Heath Care Bangalore
7)
M/s. Hitesh Electric Co., Gujrat यां चे कोटेशन िद. २१/०४/२०१६ रोजी ा त झालेले होते.
यानुसार ा त झालेले िसलबं द कोटेशन उघडणेस मं जरु िटपणी िद. २२/०४/२०१७ अ वये मा यता
घेणते आली असुन सदर कोटेशन िद. ०६/०५/२०१७ रोजी मा. खरे दी सिमती सभेसमोर सम उघडणेत आले
असुन पुरवठाधारकां नी िदेलला दरां चा तु लना मक त ता खालील माणेSr.
Name of Company
Make
Rate Per
Total
No
(Incl of all Amount
Taxes)
1
M/s. B.L.Lifesciences Pvt. Ltd., Mumbai.
Except 47,250.00
47,250.00
MLX
2
M/s. Service One, Thane
Cermax 50,557.50
50,557.50
28,125.00
3
M/s. Explore Medical Technologies, New Delhi Luxtec 28,125.00
4
M/s. Lub Dub Technologies, Chennai
Excelitas 37,985.00
37,985.00
5
M/s.Medevice Healthcare LLP, Pune
Cermax 38,646.75
38,646.75
6
M/s. Jez Heath Care Bangalore
28,825.00
28,825.00
7
M/s. Hitesh Electric Co., Gujrat
Cermax 31,500.00
31,500.00
तरी िन नतम दर धारक M/s. Explore Medical Technologies, New Delhi यां चे बरोबर चचा
िविनमय क न यांना पुरवठा आदेश दे यास तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या र कम . 28,125/- (अ री .
अ ावीस हजार एकशे पं चवीस मा ) चे खचास मा यता घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे
करणेसाठी सदर ताव मा यते तव सादर
ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ऑपरे शन िथएटरमधील लाईट सोस करीता ब ब
खरे दी करणेकामीचे िन नतम दरधारक M/s. Explore Medical Technologies, New Delhi यां ना
दरां बाबत चचा करणेसाठी आजचे उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत आले होते . परं तु सभेसमोर ते
अनु पि थत होते .
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील काड याक ऑपरे शन
िथएटरमधील लाईट सोस करीता ब ब खरे दी करणेकामीचे यां चे एकि त .२८,१२५/- 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 क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम त साईभ तांचे सुिवधेक रता मंडप व इतर अनुषं गीक यव था
करणे कामी उघडणेत आले या वाणी यीक तावावर िनणय होणेबाबत.
ी 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 .
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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 िनणयः मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७
रोजीचे सभेतील िनणय . ४२८ खालील माणे संमत झाला आहे .
“ यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम त साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं डप व
इतर अनुषं गीक यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई – िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास
मा यता दे यात आली. तसेच मं डपाची वारं वार आव यकता भासते याकरीता सं थानला आव यक असेल या
या िठकाणी फो ड ग मं डप खरे दी करणेबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले”
तावनाः ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे तफ ितवषा माणे याही वष शिनवार
िद.०८ जु ल,ै २०१७ ते सोमवार िद.१० जु ल,ै २०१७ अखेर ी गु पौिणमा उ सव साजरा कर यात येणार आहे.
उ सवाचे कालावधीत साईभ तांची मोठया माणावर गद हो याची श यता अस यामुळे मं िदर प रसरात,
ताडप ीचे छत असलेले कापडी मं डप, बॅरेकेट ग, टेज, कनात इ. अनु षं गीक यव था करणे आव यक आहे.
ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम त करावयाचे मं डप यव थेत जुने सादालय येथे नवीन दशन रां ग
इमारतीचे बां धकाम तावीत अस याने, या भागातील जु या इमारती पाडावया या अस याने व मं िदर प रसर
पूव बाजूकडील मोकळया जागेत टे सा ईल फॅ ीक शेड उभारणेकामी कायवाही सु अस याने सदरह िठकाणी
करणेत येणारी मं डप यव थेचा तसेच मं िदर प रसरात दैनं िदन काय मासाठी कायम व पी टेज तयार करणेत
आले अस याने, टेज या खचाचा समावेश तावात करणेत आलेला नाही.
ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम त मं डप व इतर अनुषं गीक यव था करणेकामी येणारे एकू ण र कम
.४,०९,१९०/- मा चे खचास तसेच याकामी वतमानप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द
क न िद.२४/०६/२०१७ पयत ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. सदर मुदतीत एकु ण ५ खालील मं डप
ठे केदारां नी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड के या हो या .
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव
१.
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर
२.
साई कृ पा टे ट हाऊस, बेलापूर
३.
िवजय मं डप साऊं ड स ह स, औरं गाबाद
४.
बालाजी मं डप अॅ ड डेकोरे टस, मनमाड
५.
यु जगदं बा मं डप अॅ ड डेकोरे टस, वावी, ता. िस नर
उपरो त अपलोड करणेत आले या ई-िनिवदा िद.२८/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत
उघडणेत आलेले आहेत. उघडणेत आले या ई– िनिवदां म ये अपलोड के ले या कागदप ां ची छाननी के ली
असता सव ठे केदार पा आहे. वरील पा ई– िनिवदाधारकां चे वािण यीक िलफाफे (Commercial Bid) याच
िदवशी उघडणेत आले असून , यांचे दराचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.न.
िनिवदाधारकाचे नाव
र कम
शेरा
४,४६,९८६/िन नतम
१.
साई कृ पा टे ट हाऊस, बेलापूर
-२.
बालाजी मं डप अॅ ड डेकोरे टस, मनमाड
४,५८,४३३/३.
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर
४,९६,६४१/-४.
यु जगदं बा मं डप अॅ ड डेकोरे टस, वावी, ता. िस नर ५,२४,५९२/-५.
िवजय मं डप साऊं ड स ह स, औरं गाबाद
५,५५,१८४/-तावः- तरी ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम त ी साईभ तांचे सोयीसाठी मं डप व इतर यव था
करणेकामी मं डप ठे केदार साई कृ पा ट ट हाऊस, बेलापूर यां चे िन नतम दरानुसार येणारे र कम .४,४६,९८६/मा चे खचास तसेच याकामी यांना कायादेश देणेस तसेच उ सव काळात ऐनवेळी आव यकतेनसु ार वाढीव मं डप
व इतर अनुषं गीक यव था करावयाची झा यास ती याच मं जरू दराने क न घेणसे व यासाठी येणारे सव
समावेशक खचास मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ
सादर.
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ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम ताने साईभ तांचे सु िवधे क रता मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक साई कृ पा टे ट
हाऊस, बेलापू र यां ना दरां बाबत चचा करणेसाठी आजचे उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत आले होते .
यांनी सभेसमोर चचअं ती .४,२५,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव २०१७ िनिम ताने साईभ तांचे
सु िवधेक रता मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी साई कृ पा टे ट हाऊस, बेलापू र यां चे एकि त
.४,२५,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
सन २०१७ मधील पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे सु िवधेकरीता मं डप यव था करणेकामी
उघडणेत आले या वाणी यीक तावावर िनणय होणेबाबत.
ी 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 .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७
रोजीचे सभेतील िनणय . ३९८ खालील माणे संमत झाला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमूद के ले माणे, सन २०१७ मधील पावसाळया या
कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं डप व इतर अनुषं गीक यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई- िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .५,२९,३३९/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
तावनाः ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे माफत ितवषा माणे याही वष
शिनवार िद.०८ जु लै २०१७ ते िद.१० जु लै २०१७ अखेर चा गु पौिणमा उ सव साजरा कर यात येणार आहे.
उ सवाचे कालावधीत साईभ तांची मोठया माणात गद होत असते. साईभ तांचे पावसापासून संर ण हा वे
हणून िद.०१/०७/२०१७ ते ३०/०९/२०१७ अखेर ९२ िदवस मं िदर प रसरात िविवध िठकाणी ताडप ीचे छत
असलेले कापडी मं डप उभारणेत येतात. सदर मं डपाचा वापर गु पौिणमा उ सवात साईभ तांसाठी होतो.
पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे पावसापासून संर ण होणेकामी मं िदर प रसरात मं डप उभारणी करणे
आव यक आहे.
यानुसार सन २०१७ मिधल पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता मंडप यव था
करणे कामी वतमानप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द क न िद.२४/०६/२०१७ पयत ईिनिवदा मागिवणेत आ या हो या. सदर मुदतीत खालील ५ मं डप ठे केदारां नी ऑनलाईन ई - िनिवदा अपलोड
के या हो या .
अ.न. िनिवदाधारकाचे नाव
१.
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर
२.
साई कृ पा टे ट हाऊस, बेलापूर
३.
िवजय मं डप साऊं ड स ह स, औरं गाबाद
४.
बालाजी मं डप अॅ ड डेकोरे टस, मनमाड
५.
यु जगदं बा मं डप अॅ ड डेकोरे टस, वावी, ता. िस नर
उपरो त अपलोड करणेत आले या ई-िनिवदा िद.२८/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत
उघडणेत आलेले आहेत. उघडणेत आले या ई– िनिवदां म ये अपलोड के ले या कागदप ां ची छाननी के ली
असता सव ठे केदार पा आहे. वरील पा ई– िनिवदाधारकां चे वािण यीक िलफाफे (Commercial Bid) याच
िदवशी उघडणेत आले असून , यांचे दराचा तपिशल खालील माणे आहे.
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अ.न.
िनिवदाधारकाचे नाव
र कम
शेरा
७,७६,८६५/िन नतम
१.
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर
२. साई कृ पा टे ट हाऊस, बेलापूर
७,९८,४०१/--३. बालाजी मं डप अॅ ड डेकोरे टस, मनमाड
८,०३,०२२/४.
यु जगदं बा मं डप अॅ ड डेकोरे टस, वावी, ता. िस नर
८,८४,५४५/-५. िवजय मं डप साऊं ड स ह स, औरं गाबाद
१३,६१,४७५/-तावः- तरी सन २०१७ मिधल पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे सुिवधेकरीता मं डप
यव था करणे कामी मं डप ठे केदार यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापूर , ता. राहरी यां चे िन नतम
दरानुसार येणारे र कम .७,७६,८६५/- मा चे खचास व याकामी यांना कायादेश देणेस तसेच पावसाळया या
कालावधीत ऐनवेळी आव यकतेनु सार वाढीव मं डप व इतर अनुषं गीक यव था करावयाची झा यास ती याच
मं जरू दराने क न घेणेस व यासाठी येणारे सव समावेशक खचास मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन
सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
सन २०१७ मधील पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे सु िवधेकरीता मं डप यव था
करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक यु रोशनी मं डप अॅ ड
लाईट डेकोरे टस, सं ापू र यां ना दरां बाबत चचा करणेसाठी आजचे उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत
आले होते . सभेसमोर चचसाठी अनु पि थत होते . परं तु दु र वनी ारे यां नी .७,५०,०००/- मा अं तीम दर
देऊ के ले .
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७ मधील पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे
सु िवधेक रता मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस,
सं ापू र यां चे एकि त .७,५०,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा
व अं तीम दर यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे. तसेच या कालावधीम ये ऐनवेळी
आव यकते नु सार वाढीव मं डप अथवा इतर अनु षं गीक यव था करावयाची झा यास ती याच मं जू र
दराने क न घेणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
सं थान िनधीतू न िशड नगरपं चायत ह ीतील र ता .०५ चे उवरीत कामाबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम
कलम २१(२) अ वये खालील माणे तरतुद आहे .
“...पोटकलम (१) आणी (१क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर
िव त यव थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरणयो य
उ प 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 व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थान या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीस सहा य कर यासाठी.”
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१. िन. . २६३ िद. २४/०४/२००६
६. िन. .१८४ िद.१५/०३/२०१४
२. िन. . १६ (ब) िद.१०/०१/२०१०
७. िन. .४८० िद.१२/०६/२०१४
३.िन. .५३४ िद.०४/०७/२०१०
८. िन. .३४३ िद.०८/१०/२०१५
४.िन. .१७३ (०७) िद.१९/०२/२०१२
९. िन. .६४४ िद.१९/०९/२०१६
५.िन. .७४६ (फ) िद.१५/०९/२०१२
१०. िन. .२५९ िद.२७/०३/२०१७
६. िन. .५४३ िद.२६/०७/२०१३
मा. शासन िनणय:
१.
. सासंिव-२००६/८७६/का.सोळा िद.०४/०९/२०१४ (अ वये .८८ कोटी खचास मा यता)
२.
.सासंिव-२००६/८७६/ . .१३१/का.१६ िद.०८/०६/२०१७ (अ वये .३०.७५ कोटी खचास
मा यता)
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तािवक: िशड नगरपं चायतीचे िवनं तीव न िशड एकाि मक र ते िवकास योजनेतील थम ाधा य
गटातील ११ र यांपैक ०५ र यांची कामे महारा रा य र ते िवकास महामं डळ, पुणे / मुं बई यां चेमाफत जुन,
२०१२ म ये िवकसीत करणेत आले आहे. तसेच सदर क पातील उवरीत ०६ र यांचे कामासाठी
सं थानमाफत ठे केदार मे. रोमन टारमॅट िल., नवी मुं बई यां ना .३३,८३,२६,१९९/- म ये देणते आले होते. सदरह
०६ र यांपैक ठे केदार रोमन टारमॅट िल., यां नी ०४ र यांची कामे पु ण के ली असून, र ता .९ चा ल मीनगर
भाग व र ता .९अ या र यांची भूसपं ादन क न सं था नकडे िशड नगरपं चायतीमाफत ह तांतरीत करणेची
कायवाही अ ापही पू ण झालेली नस याने सदरचे काम ठे केदार यां ना करता आले नाही. सदर क पासाठी
भुसपं ादनासह आजपावेतो .७०,०७,८४,४९९/- मा इतका खच झालेला आहे.
या क पातील र ता .५ या र यांचे सु असले या कामास लगत या मालम ाधारकां नी घेतले या
हरकत चे नगरपं चायतीकडू न िनवारण न झा याने व यायालयीन बाब मुळे ठे केदार यां ना वाढीव मुदतीतही सदर
काम पुण करता आले नाही. सदर र याचे एकु ण १८०० मी.पैक सुमारे ९०० मी. काम पुण आहे . उवरीत सुमारे
९०० मी. अं तरातील खडीकरण काम पुण असुन डां बरीकरण बाक आहे. सदरचे काम पू ण क न घेणक
े ामी ईिनिवदा मागिवणेस मा. यव थापन सिमतीचे सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .२५९ अ वये
मा यता देणते आली आहे.
यानुसार र ता .०५ चे उवरीत कामासाठी ई-िनिवदा सूचना िस द क न िद.०८/०६/२०१७ अखेर
ई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या. सदरह कामी एकु ण ०६ ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के या हो या. ा त
ई-िनिवदेचा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.१३/०६/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत
आला असून , यांची छाननी अहवालाम ये सहाही ठे केदार पा होत आहे. पा ठे केदारां चे िनिवदेचा िलफाफा
.०२ (Commercal bid) िद.२८/०६/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यांचे
दरां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. Name of Bidder
Quted Amount Remark
No.
01. M/s. Amol Construction & Co., Devlali Pravara 1,42,62,655.90 L-1
02. M/s. N. K. Gade, Sangamner
1,49,18,632.50
03. S. K. Yewale, Sangamner
1,50,83,681.30
04. R. K. Sawant, Nashik
1,67,72,360/05. S. S. Constructions, Nashik
1,66,89,211.40
06. M/s. C. T. Dighe, Sangamner
1,51,10,109.90
ताव: वरील माणे र ता .०५ चे उवरीत कामासाठी ा त झालेले दराम ये ठे केदार M/s. Amol
Construction & Co., Devlali Pravara यां नी देऊ के लेले दर िन नतम (L-1) व पाचे
( .1,42,62,655.90) आहेत. तरी यांचे दर ि वकरणेत येऊन, यांना कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबतचा
ताव मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
सं थान िनधीतू न िशड नगरपं चायत ह ीतील र ता .०५ चे उवरीत काम क न घेणेकामी
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक M/s. Amol Construction & Co.,
Devlali Pravara यां ना दरां बाबत चचा करणेसाठी आजचे उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत आले
होते . परं तु सभेसमोर चचसाठी ते अनु पि थत होते .
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतू न िशड नगरपं चायत ह ीतील र ता .०५ चे
उवरीत काम क न घेणेकामी M/s. Amol Construction & Co., Devlali Pravara यां चे एकि त
.१,४२,६२,६५५.९० 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)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
ी साईबाबा व ी साईनाथ गणालयाक रता वािषक सन २०१७–२०१८ या वषाक रता लागणारे
औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दीकामी चचा वाटाघाटी क न िनणय
घेणेबाबत.
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ी साईबाबा व ी साईनाथ गणालयाक रता वािषक सन २०१७ – २०१८ या वषाक रता लागणारे
औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी करणेकामी ताव िद.२५/०२/२०१७
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे अं दाजे र कम .५५,९१,९१,८३६.२२ चा ताव मा यतेसाठी
ठे व यात आला होता, यावर ि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
संपु ात आलेला असून 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. यामुळे 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 नमूद 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.
सदरह औषध खरे दीची ि या राबिवणेसाठी वेळोवेळी, आव यकतेनसु ार णालय उपसिमतीने
सं थान णालयां साठी आव यक असलेली वािषक औषधे/ सिजकल सािह य खरे दी करतेवेळी गुणव ा व दर
यां चा िवचार क न, णां या सोयीचे ीने नामां िकत कं पनीची औषधे खरे दी करावी, असे ठरले.
वरील ठरावास अनुस न िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणी वये वतमान प ात जािहरात देऊन
िद.२४/०३/२०१७ ते १५/०४/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव यात आ या, यानुसार
२५/०३/२०१७ रोजीचे ई– मेल दारे ३७३ कं प यांना व २६८ िड ी युटरला यां ना ई – िनिवदा भरणेकामी
अवगत कर यात आले होते. तसेच िद. २४/०३/२०१७ रोजीचे प रप का वये ी साईबाबा व ीसाईनाथ
णालयातील डॉ टर / तं यां ना आपणाकडे येणारे कं पनीचे ितिनधी यां ना ई– िनिवदा भरणेकामी सांग यात
यावे असे कळिवले होते. यानु सार ि – िबड िमट ग िद. २९/०३/२०१७ रोजी ठे व यात आली होती. ि – िबड
िमट गम ये पुरवठाधारकां नी उपि थत के ले या शं काचे िनरसन क न िद. ०४/०४/२०१७ रोजी अपलोड
कर यात आले होते.
परं त,ु ब-याच िनिवदाधारकां नी दूर वनीव न सदरह ई-िनिवदेस मुदतवाढ िमळणेकामी िवनं ती के यामुळे
तसेच काही िनिवदाधारकां नी ई-मेल प ा दारे िद.१४ व १५/०४/२०१७ रोजी सरकारी सु ी अस यामुळे िनिवदा
भर यास अडचणी येत अस यामुळे कमीत- कमी १ आठवडयाची मुदतवाढ िमळावी असे कळिवले होते.
यानुसार, िद. १५/०४/२०१७ पयत १६ पाटक रता ८९ ऑनलाईन िनिवदा ा त झा या हो या. खरे दीकामी
जा तीत– जा त ितसाद िमळणेकामी पिह यांदा िद. २४/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आली होती.
यानुसार १२६ ऑनलाईन ई – िनिवदा ा त झाले या आहेत. यानुसार िद. २४/०४/२०१७ रोजीचे मं जरू
िट पणी वये दुस-यां दा िद. ०१/०५/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आली होती. यास अनुस न १४८ ऑनलाईन
ई – िनिवदा ा त झा या आहेत. तसेच तां ि क िसलबं द िनिवदा (Hard Copy) िद.०५/०५/२०१७ पयत
वीकारणेस मुदतवाढ दे यात आली होती.
िद. ११/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे मा. िव व त मं डळातील सद य, मा. कायकारी
अिधकारी सो., मा. उपकायकारी अिधकारी सो., मा. मु यलेखािधकारी सो., मा. शासक य अिधकारी सो.
तसेच उपि थत पुरवठाधारकां चे सम ा त झाले या १४८ तां ि क ऑनलाईन ई – िनिवदा उघ यात आले या
आहेत.
ा त झाले या तां ि क ऑनलाईन ई – िनिवदा िव त िवभागाचे यव थापक व यांचे कमचारी,
यां चेकडू न तां ि क बाब चे कागदप तपासणी क न घे यात आले आहेत. तदनं तर संसथान
् िवभागाचे अं तगत
लेखाप र क कमचारी यां चेकडू न सदर तसेच तां ि क बाब तपासून घे यात आ या हो या. तसेच सं थानचे
व र ठ अिधकारी यां नी देखील तां ि क बाब चे कागदप औषध भां डार िवभागात येऊन तपासणी के ली आहे.
वरील माणे तां ि क बाब ची तपासणी के ले या बाब चा तसेच १६ पाटक रता ा त झाले या १४८
ऑनलाईन ई – िनिवदां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. No. Name of Item
Teder Received Tender Accept Tender Reject
Part A
1
Tablets
10
6
4
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2
3
4
5
6
7

Injection
Lab. Chemicals
CDL
X-ray, CT, MRI
Miscellaneous
Ayurvedic &
Homeopathic Medicines
Catgut & Suture Material
Liquid Orals (Syrup)
Ointment
Eye, Ear & Nasal Drops
OTM
Dialysis Unit
Dental
Neuro

8
9
10
11
12
13
14
15
Part B
16

On Consignment

19
13
18
04
07
07

13
8
14
04
04
07

6
5
4
0
3
0

06
05
04
05
23
04
1
1

05
03
03
01
18
2
0
0

1
2
1
4
5
2
1
1

21
Total 148

12
100

9
48

यानुसार पा ऑनलाईन १०० कमिशअल ई – िनिवदा िद. ०७/०६/२०१७ रोजी खरे दी सिमती व
मा.िव व त मं डळातील सद य, मा.कायकारी अिधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो.,
मा.मु यलेखािधकारी सो., मा. शासक य अिधकारी सो., तसेच उपि थत पुरवठाधारकां चे सम उघ यात
आ या आहेत. यानुसार ा त िनिवदाधारकां चा दरां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला असून
यामधील एकू ण १६ पाटमधील ३०३६ आयटम पैक ५२९ आयटमक रता ०३ व ०३ पे ा जा त दर ा त झाले
आहेत. तसेच ४१४ आयटमक रता ०२ िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले आहेत. व ७२० आयटमक रता ०१
िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले आहे. उव रत १३७३ आयटमक रता कु ठ याच िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले
नाहीत.
या आयटमचा तपिशल खालील माणे :Sanction Amt.
in Rs.

Total Amt. in
Rs.

Total Amt. in
Rs.

Total Amt. in
Rs.

189

11948192.85

73

8146152.39

23

3273201.27

6

3417124.31

26784670.82

2

Injection

246

104

16479730.16

74

38236623.31

46

40509426.55

22

23462827.02

118688607.04

3

Liquid
(Syrup)
Ointment

61

54

5270705.32

7

1179429.10

0

0.00

0

0.00

6450134.42

51

42

837157.83

9

392331.98

0

0.00

0

0.00

1229489.81

Eye, Ear & Nasal
Drops
Lab. Chemicals

42

40

7340245.09

2

3557385.56

0

0.00

0

0.00

10897630.65

381

217

23578790.07

64

17606165.32

21

2131380.95

79

14707036.81

58023373.15

7

O.T.&
Other
Surgical Material

598

211

17841886.38

172

20762022.61

113

28904341.28

102

35359920.22

102868170.50

8

CDL

400

108

26662314.15

123

25896784.98

81

30015984.75

88

45238967.85

127814051.73

9

Neuro
O.T.
Surgical Material

36

36

2755856.06

10

Dialysis Unit

10

3

53886.53

Sr.No.

4
5
6

Orals

3 or More
tender

291

2 Tender

Tablets

1 Tender

Nil Tender

1

Medicine
Details

Total Item

Total Amt. in
Rs.

Part “A”

2755856.06
1

235462.50

4

506535.18
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726775.35

1522659.55
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11

Miscellaneous

128

114

12210054.46

12

Dental Material

43

43

647164.77

13

X-ray, CT, MRI

14

3

964779.60

7

11015652.56

4

17892954.68

0

0.00

29873386.84

14

Catgut & Suture
Material
Ayurvedic
&
Homeopathic
Medicines
Total

213

3

333325.88

25

7412219.28

41

45336900.73

144

38320126.74

91402572.63

232

34

1368633.40

99

1333088.45

58

1219481.67

41

793840.04

4715043.56

10

0

0.00

10

63236.25

0

0.00

0

0.00

63236.25

128292722.54

680

138880247.34

391

169790207.06

484

162026618.34

598989795.28

15

2756 1201

14

3043693.04

0

0.00

0

0.00

15253747.50
647164.77

Part “B”
1

On Consignment

280

172

40

23

45

100000000.00

Total Amt. Part "A" + "B" -

698989795.28

Less 20%

559191836.22

१) Part- B– मधील सव कार या Guide wire (Coronary) याची िकं मत व याचा दैनं िदन खप
पाहता या Part– A मधील खरे दी ि येनसु ार खरे दी के यास दैनं िदन Cardiac O.T. म ये श ि या
करतां ना णांना लवकरात– लवकर उपल ध क न दे यास मदत होईल. याचा मागील वषातील खप बघता
याची नगां ची सं या ठरवून पुरवठा आदेश दे या त येऊ शकतो.
२) O. T. & Other Material म ये M/s. Ascent Meditech Ltd., Mumbai यां चे कमिशअल
बाब या तु लना मक त याम ये यांचे नावाऐवजी M/s. BSN Medical Pvt. Ltd., यां चे नावाने भर याचे
िदसते. परं त,ु सदरबाबत M/s. Ascent Meditech Ltd., Mumbai यां ना िवचारणा के ली असता यांनी
यांचे नजर चुक ने असे झाले असून िदलेले दर हे M/s. Ascent Meditech Ltd., Mumbai यां चेच आहे.
त हा तुलना मक त यात ते घे यात आले आहेत.
शासन िनणय उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग . भां खस– २०१४/ . . ८२ भाग – III
उ ोग– ४, िद. ०१/१२/२०१६ अ वये करण ४ मधील मु ा . ४.४.३.१ – िनिवदा कालावधीस
मु दतवाढ:ब)
दोन िनिवदा तां ि क टया पा ठर यास खरे दीची वा तिवक िकं मत व अगोदर ठरलेली अं दािजत
िकं मत याम ये (-) २० % ते (+) १० % तफावत अस यास ती मा य कर यास खरे दीदार िवभागास मुभा राहील.
या िकं मत ेणीम ये (Price Band) िकं मती न आ यास फे रिनिवदा काढावी. ब-याच िठकाणी वा तिवक िकं मत
ही आगोदर ठरले या िकं मती या फारच कमी आहे. जर सदर सव औषधे िन न तम दराने खरे दी के यास
सं थानला कु ठलेही आिथक नुकसान होणार नाही यामुळे या िठकाणी वा तिवक िकं मत ही अगोदर ठरिवले या
िकं मती या कमी आहे अशा सव औषधे/ सिजकल सािह य िन न तम दराने खरे दी करता येईल असे न मत
आहे.
यानुसार पाट A व B िमळू न ४१४ आयटमकरीता णालयाची गरज पाहता वापरणा-या सं बं िधत
डॉ टरां सम िन न तम दरासाठी िनिवदाधारकां शी चचा/वाटाघाटी क न पु ढील िनणय घेता येईल.
वरील माणे दोन िकं वा िकं वा यापे ा जा त ा त िनिवदाधारकां मधील िन न तम दर िनिवदाधारकां शी चचा/
वाटाघाटी के यास बाजारभावापे ा कमी दराने मटे रअल ा त होऊन सं थानला जा तीत –जा त आिथक
फायदा होऊन खरे दी ि येत पारदशकता िनमाण होईल.
यानुसार िद. २०/०६/२०१७ चे मा. उपसिमती सभेपु ढे चचा/वाटाघाटी करताना खालील माणे िनणय
घे यात आलेला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक सन २०१७-१८
या वषाकरीता आव यक असणारी औषधे/सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी
करणेसाठी णां या सोयीचे टीने जेने रक औषधे खरे दी न करता फ त नामां िकत कं प यांची औषधे खरे दी
करणेत यावी तसेच यासाठी पु ढील उपसिमती सभेसमोर कं पनीिनहाय िन न तम दर असले या Item ची यादी
तयार क न संबं िधतां ना चचसाठी बोलिवणेत यावे अशी या उपसिमतीची िशफारस कर यात आलेली आहे.”
िवभागाचा अिभ ाय:- वरील माणे िन न तम दराने नामां िकत कं पनीची औषधे/सिजकल सािह य
खरे दी के यास णां या टीने फायदयाचे होईल असे न मत आहे.
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यानुसार पाट A करीता ४१७ आयटम व पाट B (On Consignment) साठी २८ आयटम करीता
एकु ण ४० िनिवदाधारकां ना तसेच सं थान िनयमावली माणे १९ आयटमचे (+) १०% ते (+) २५% असणारे
दर पाहता यासाठी िनिवदाधारकां ना सम बोलावून अगोदर ठरलेली अं दािजत िकं मती या (+) १०% या आत
िकं मत ये यासाठी चचा / वाटाघाटी क न िनणय घे यासाठी मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस कर यासाठी
सिवनय सादर.
तावात नमु द के या माणे ई-िनिवदा ि येतील िन नतम दरधारक आजचे सभेसमोर
उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी चचअं ती
खालील माणे अं तीम दर देऊ के ले.
Part-A
Supplier List for Medicine & Surgical Material 2017-18. (Negotiation Item)
Sr.
No.
1

2
3
4
5

6

Name of Supplier

Item
Head

Total Amt. in
Rs.

3 M India Limited, Pune

CDL

16800525.00

1%

1663719.75

3 M India Limited, Pune

OTM

2392185.00

1%

2368263.15

Abbott Healthcare Pvt. Ltd.,
Mumbai
Abhinav Health Care Products Pvt
Ltd., Mumbai
Alere Medical Pvt. Ltd., Haryana
Alpa Laboratories Ltd., Indore
(M.P.)

CDL

556500.00

550000.00

Ayur

151130.00

Per Item
Rs. 92.8571
1%

Lab Chem
Inj

2638104.46
4485378.28

1.50%
1.5% &
Negotiation
Item Estimated
Rate Final
1%

2598532.89
4403503.07

1%

2861595.00

Anjani Pharmacetucials, Raisen
(M.P.)
Ascent Meditech Limited, Mumbai
(BSN MEDICAL INDIA PVT LTD )

Ayur

66651.25

OTM

2890500.00

8

Atlantic Pharmaceuticals, Mumbai

Dialysis

9

B L Lifesciences Pvt Ltd., New
Delhi
B L Lifesciences Pvt Ltd., New
Delhi
B.Braun Medical India Pvt Ltd.,
Mumbai
B.Braun Medical India Pvt. Ltd.,
Mumbai
Becton Dickinson India Pvt. Ltd.,
Mumbai
Boston Scientific India Pvt Ltd.,
Gurgaon
Capro Labs Exports India Pvt
Ltd.,Bangalore
Covidien Healthcare India Pvt.
Ltd., Mumbai

7

10

11
12
13
14

74800.00

Discount

Not Given

Total Amt. in Rs.
after Negotiation

149618.70

65984.74

74800.00

CDL

32281737.50

1.30%

31862074.91

OTM

4324378.30

Not Given

4324378.30

Dialysis

35000.00

Not Given

35000.00

Suture

2196508.80

Not Given

2196508.80

OTM

429344.00

1%

425050.56

CDL

4504976.68

2%

4414877.15

Ayur

41500.00

Suture

10985915.79

Covidien Healthcare India Pvt.
Ltd., Mumbai

OTM

551355.00

15

Dabur India Limited, New Delhi

Ayur

18166.00

16

Datt Mediproducts Pvt Ltd., New
Delhi

OTM

275857.05
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Not Given
1% &
Negotiation
Item Estimated
Rate Final
2%

10864824.63

0.5% &
Negotiation
Item Estimated
Rate Final
2%

18075.17

540327.90

270339.91

45

17

Edwards Lifesciences (India)
Private Limited, Mumbai
Emcure Pharmaceuticals Ltd, Pune

CDL

674160.00

Not Given

674160.00

tab

1976181.40

1%

1956419.59

Emcure Pharmaceuticals Ltd., Pune

Inj

9331381.40

1%

9238067.59

Fresenius Medical Care India Pvt.
Ltd., New Delhi
Fujifilm India Pvt Ltd., Chennai

Dialysis

546320.00

2%

535393.60

Xray

14185500.00

OTM

22

Hindustan Syringes And Medical
Devices Ltd., Haryana
India Medtronic Pvt Ltd., Mumbai

23

Inducare Pharma Pvt.Ltd., Pune

24

18

19
20

13759935.00

697117.15

3% & Given
Donation 1 printer +
1 CR
System + 8
Cassettes +
3 year
Warranty
Except
Cassettes
Not Given

CDL

7966999.00

Not Given

7966999.00

Ayur

681120.00

0.5%

677714.40

Lab Chem

107539.00

Not Given

107539.00

Suture

3624392.00

Not Given

3624392.00

CDL

40000.00

Not Given

40000.00

OTM

64837.50

Not Given

64837.50

26

J Mitra And Co Pvt. Ltd., New
Delhi
Johnson And Johnson Private
Limited, Mumbai
Johnson And Johnson Private
Limited, Mumbai
Johnson And Johnson Private
Limited, Mumbai
Lotus Surgicals Pvt Ltd., Mumbai

Suture

6389493.80

3%

6197808.99

27

Meril Diagnostics Pvt. Ltd.,Vapi

Lab Chem

2145863.71

0.5%

2135134.40

28

Meril Endo Surgery Pvt. Ltd.,
Mumbai
MRK Healthcare Pvt. Ltd., Mumbai

Suture

7930823.00

0.5%

7891168.89

OTM

11629595.58

0.5%

11571447.60

21

25

29
30

697117.15

Inj

925840.70

Not Given

925840.70

OTM

4580274.50

2%

4488669.01

32

Neon Laboratories Limited,
Mumbai
Oyster Medisafe Pvt. Ltd.,
Telngana
Poly Medicure Ltd., Delhi

OTM

79874.82

4149482.35

33

Raman And Weil Pvt Ltd., Mumbai

OTM

1493100.00

1% &
Negotiation
Item Estimated
Rate Final
2%

34

CDL

1029773.10

1%

1019475.37

OTM

2355975.32

1%

2332415.57

CDL

1900000.00

1%

1881000.00

OTM

355950.30

1%

352390.80

36

Romsons Scientific And Surgical
Industries Pvt. Ltd., New Delhi
Romsons Scientific And Surgical
Industries Pvt. Ltd., New Delhi
Smiths Medical India Pvt Ltd.,
Mumbai
Smiths Medical India Pvt Ltd.,
Mumbai
Terumo India Pvt. Ltd., Haryana

CDL

4113910.00

Not Given

4113910.00

37

Themis Medicare Limited, Mumbai

Inj

1788711.95

0.5%

1779768.39

38

Trivitron Healthcare Pvt.Ltd.,
Mumbai
Tulip Diagnostics Pvt Ltd., Goa

Lab Chem

186348.75

Not Given

186348.75

Lab Chem

1923745.40

1% &
Negotiation
Item Estimated
Rate Final

1802447.95

31

35

39
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1463238.00

46

Tulip Diagnostics Pvt Ltd., Goa
(Bioshields Division)

OTM
Total Amt. in Rs.

3597674.00

1%

3561697.26

178023015.49

164882293.47

Part-B
Sr.
No.

Tender
Sr. No.

1
2
3
4

27
27
32
32

Name of Item

Name of Supplier : Abbott Healthcare Pvt. Ltd.,Mumbai
SPECIALITY WIRES (0.014")
SPECIALITY WIRES (0.014")
PERIPHERAL ANGIOPLASTY WIRES (0.014" & 0.018")
PERIPHERAL ANGIOPLASTY WIRES (0.014" & 0.018")
Name of Supplier : Boston Scientific India Pvt Ltd.,
Gurgaon
RENAL STENT (ALL SIZE) (CE MARK / USFDA / INDIAN
FDA / DCGI Approved only.)

Qty.

Rate Per in
Rs.

Rate per in
Rs. After
Negotiation

1
1
1
1

4505.0000
4505.0000
3972.5000
3972.5000

4500.0000
4500.0000
3972.5000
3972.5000

1

21200.0000

20000.0000

1

4

2

5

PERIPHERAL ANGIOPLASTY STENT (ALL SIZE) (CE
MARK / USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

21200.0000

21200.0000

3

5

PERIPHERAL ANGIOPLASTY STENT (ALL SIZE) (CE
MARK / USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

21200.0000

21200.0000

4

6

CAROTID STENT (CE MARK / USFDA / INDIAN FDA /
DCGI Approved only.)

1

33920.0000

33920.0000

5

8

NYLON PERIPHERAL BALLOON (CE MARK / USFDA /
INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

12720.0000

12720.0000

6

11

PERIPHERAL BALLOON (CE MARK / USFDA / INDIAN
FDA / DCGI Approved only.)

1

10600.0000

10000.0000

7

13

MAXI LD BALLOON ALL SIZE

1

10600.0000

10600.0000

8

26

WORK HOARSE WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

9

26

WORK HOARSE WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

10

28

EXTRA SUPPORT WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

11

28

EXTRA SUPPORT WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

12

28

EXTRA SUPPORT WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

13

28

EXTRA SUPPORT WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

14

28

EXTRA SUPPORT WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

15

29

CTO WIRES (0.014")

1

2383.9400

2383.9400

16

38

CAROTID FILTER

1

41128.0000

41128.0000

1

43

1

98000.0000

98000.0000

Name of Supplier : India Medtronic Pvt Ltd., Mumbai
CONDUIT VALVE PULMONARY & AORTIC (CE MARK /
USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

21

Name of Supplier : Meril Life Sciences India Private
Limited, Mumbai
ASD DEVICE SET (MENTIONED ACCESSORIES)

1

42000.0000

42000.0000

2

21

ASD DEVICE SET (MENTIONED ACCESSORIES)

1

12000.0000

12000.0000

54000.0000

54000.0000

3

21
23

PDA DEVICE SET (MENTIONED ACCESSORIES)

1

35000.0000

30000.0000

4

23

PDA DEVICE SET (MENTIONED ACCESSORIES)

1

12000.0000

12000.0000

47000.0000

42000.0000

1

4768.9400

4768.9400

1

7418.9400

7418.9400

23
Name of Supplier : Sahajanand Medical Technologies
Pvt. Ltd., Surat
BARE METAL STENT (ALL SIZE) (CE MARK / USFDA /
INDIAN FDA / DCGI Approved only.)
DRUG COATING STENT (ALL SIZE) (CE MARK / USFDA /
INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

1

2

2

3

3

COBALT CHRONIUM STENT (ALL SIZE) (CE MARK /
USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

4768.9400

4768.9400

4

7

NC BALLOON (ALL SIZE) (CE MARK / USFDA / INDIAN
FDA / DCGI Approved only.)

1

3402.6000

3300.0000

5

12

PTCA BALLOON (ALL SIZE) MONORAIL (CE MARK /
USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)

1

3402.6000

3300.0000

1

59000.0000

58000.0000

1

41

Name of Supplier : St Jude Medical India Pvt Ltd.,
Mumbai
HEART VALVE TISSUE AORTIC (ALL TYPE) (CE MARK /
USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)
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2

41

HEART VALVE TISSUE AORTIC (ALL TYPE) (CE MARK /
USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)
HEART VALVE TISSUE MITRAL (ALL TYPE) (CE MARK /
USFDA / INDIAN FDA / DCGI Approved only.)
ANNULOPLASTY RING MITRAL (TRICUSPID) (ALL SIZE)

1

59000.0000

58000.0000

3

42

1

59000.0000

58000.0000

4

54

1

32000.0000

31000.0000

5

25

PERMANENT PACEMAKER (ALL TYPE) USFDA
APPROVED ONLY

1

42000.0000

42000.0000

6

25

PERMANENT PACEMAKER (ALL TYPE) USFDA
APPROVED ONLY

1

45000.0000

45000.0000

7

25

PERMANENT PACEMAKER (ALL TYPE) USFDA
APPROVED ONLY

1

67000.0000

67000.0000

1

56

1

1908.0000

1159.0000

2

56

TKR SET (Rates should be quote with all contents /
accessories for complete set.)

1

11554.0000

10805.0000

3

56

TKR SET (Rates should be quote with all contents /
accessories for complete set.)

1

16454.0000

15705.0000

4

56

TKR SET (Rates should be quote with all contents /
accessories for complete set.)

1

19080.0000

18331.0000

48996.0000

46000.0000

Name of Supplier : Stryker India Pvt.Ltd., Haryana
TKR SET (Rates should be quote with all contents /
accessories for complete set.)

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाक रता वािषक सन
२०१७–२०१८ या वषाक रता लागणारे औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material
खरे दीकामी िन नतम पु रवठाधारकां नी उपरो
माणे देऊ के लेले अं ितम दर ि वकारणेत येऊन
सं बधीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, तसेच जी औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment
Material करीता तीन पे ा कमी िनवीदा ा झा या आहे अथवा तीन पे ा कमी पु रवठा धारक ा
ठरलेले आहे, अशा औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material करीता फेर ई-िनिवदा
ि या राबिव यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै क य सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
सन २०१७-१८ गाईचे शु तु प, टो ड गाय दु ध व पे पर िपशवी खरे दी फेर ई-िनिवदां चे तां ि क
िनिवदेम ये पा ठरले या िनिवदाधारकां चे Commercial Bid उघडणेबाबत.
सन २०१७-१८ वषासाठी गाईचे शु तुप आिण िकराणामाल व इतर अनुषं िगक सािह य खरे दीसाठी
पु वाईज फे र ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. याचा तपिशल खालील माणे –
ुप
तपिशल
A
हरभरा व इतर िकराणामाल
B
मसाले
C
ाय ु ट् स
D
प ावळ व ोण
E
चहा पावडर व कॉफ
F
खा तेल
G
गह, तां द ुळ
H
टो ड गाय दुध
I
पेपर िपशवी
उपरो त पु मधील टो ड गाय दुध व पेपर िपशवी, तसेच गाईचे शु तुप या Items ची तातडीची गरज
अस याने या िनिवदां चे Commercial Bid उघडू न अं ितम िनणय होणे गरजेचे आहे. सदर ई-िनिवदां तील तां ि क
िनिवदा िदनां क २८.०६.२०१७ रोजी उघड यात येऊन कागदप ां ची छाननी कर यात आली आहे. यामधील
िनिवदां चा तपिशल खालील माणे –
अ) ु प H,H1,H2 – टो ड गाय दु ध
१. गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे पा. सह. सह.दुध. उ पादक संघ मयािदत, कोपरगाव
२. ही.एम.िडि युटस, नािशक
३. ी वामी समथ िडि युटस, ितसगां व
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४. भात डेअरी ा.िल., रां जणखोल
वरीलपैक अ.नं.१ ते ३ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
ब) गाईचे शु तु प
१. इंदापुर डेअरी अॅ ड िम क ॉड ट् स िल., गोखळी
२. मृती ॉड ट् स ा.िल., अं बाला
३. वािलटी िलमीटेड, िद ली
४. भात डेअरी िल., रां जणखोल
५. कनाल िम क फु ड् स िल., कनाल (ह रयाणा)
६. पुणे िज हा सहकारी दुध उ पादक सं घ, का ज
७. फे बल फु ड ॉड ट् स, मुं बई
वरीलपैक अ.नं.१ ते २ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत. तर अ.नं. ३ वािलटी िलमीटे ड,
िद ली यां नी Vat Clearence Certificate A.Y.2015-16 जोडले आहे. मागील िनिवदेचे वेळेस ऑनलाईन
Vat Clearence Certificate A.Y.2016-17 जोडले आहे. हणुन यांची िनिवदा पा ठरली आहे.
क) ु प I – पेपर िपशवी
१. ह रओम लेि झपॅक इं डि ज, को हापुर
२. िवजय अदमाने,
वरीलपैक अ.नं.१ यां ची एकच िनिवदा पा ठरली आहे.
महारा शासनाचे नवीन खरे दी िनयमावलीतील िनयम . ४.४.३.१ म ये “कामाची पुतता वेळेवर
कर यास मह व दे यात आले तर, खरे दी अिधकारी (दोन वेळा मुदतवाढ िद यानं तरदेखील) ३ िनिवदापे ा कमी
ितसाद िमळाला तरी यासह पु ढे जा याचा िनणय घेऊ शके ल व यासाठी सुसा य कारणे नमुद करे ल , अशा
संगी िकं मती या वाजवीपणाची खा ी कर यासाठी खरे दी सिमतीला अित र त काळजी यावी लागेल.” अशी
तरतूद आहे .
यानुसार सदर खरे दीकामी पिह यां दा ई-िनिवदा ि या, यानं तर एकदा ई-िनिवदा ि येस मुदतवाढ व
नं तर फे र ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली आहे. यामुळे पेपर िपशवी खरे दी ई-िनिवदा Commercial Bid
उघडणेस हरकत नाही, असे मत आहे.
उपरो त माणे गाय दुध, पेपर िपशवी, तसेच गाईचे शु तुप या फे र ई-िनिवदांमधील पा
िनिवदाधारकां चे Commercial Bid आजचे थािनक उपसिमतीसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत
आले. याम ये पेपर िपशवी साठी दर िदलेले िनिवदाधारक अनुपि थत होते. ई-िनिवदेमधील मुळ दरां चा
तुलना मक त ा खालील माणे.
अ) ु प H,H1,H2– टो ड गाय दु ध खरे दी करणेकामी ा झाले या दरां चा तु लना मक
त ाअ.नं.

िनिवदाधारकाचे नाव

१

गोदावरी खोरे नामदेवरावजी परजणे
पा. सह. सह.दुध. उ पादक संघ
मयािदत, कोपरगाव
ही.एम. िडि युटस, नािशक
ी वामी समथ िडि युटस, ितसगां व

२
३

जु न- २०१७ ते
स टबर- २०१७
अखेरचे दर ती
िलटर .

ऑ टोबर- २०१७ ते
िडसबर- २०१७
अखेरचे दर ती
िलटर .

जानेवारी- २०१८ ते
माच- २०१८
अखेरचे दर ती
िलटर .

३४/-

३४.५०

३५/-

३४.४५
३४/-

३४.४५
३४.५०

३५.९५
३५/-

ब) गाईचे शु तु प खरे दी करणेकामी ा झाले या दरां चा तु लना मक त ा-
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अ.नं.

िनिवदाधारकाचे नाव

१

इंदापु र डेअरी अॅ ड िम क
ॉड ट् स िल., गोखळी
वािलटी िलमीटेड, िद ली
मृती ॉड ट् स ा.िल.,
अं बाला

२
३

जु न- २०१७ ते स टबर२०१७ अखेरचे दर ती
ि वंटल .

ऑ टोबर- २०१७ ते
िडसबर- २०१७ अखेरचे
दर ती ि वंटल .

जानेवारी- २०१८ ते
माच- २०१८ अखेरचे
दर ती ि वंटल .

४४,०००/-

४४,०००/-

४४,०००/-

४४,८००/३९६.३०
( ित िकलो)

४४,८००/३९६.३०
( ित िकलो)

४४,८००/३९६.३०
( ित िकलो)

क) ु प I– पेपर िपशवी खरे दी करणेकामी ा झाले या दरां चा तु लना मक त ाअ.नं.

तपशील

१

Size 4.5’’x6.5’’ Glasin Paper Bags, 70 GSM, 2
Side Seal
Size 6’’x 7’’ Poster Laminated Paper Bags, Prasad,
70 GSM, 3 Colour Printing, 2 Side Seal
Size 5’’x 6’’ Poster Laminated Paper Bags, Prasad,
70 GSM, 3 Colour Printing, 2 Side Seal
Size 8’’x 10’’ 1 Colour Printing, Paper Bags, 70
GSM, 2 Side Seal, Food Packet
Size 8’’x 10’’ 1 Colour Printing, Paper Bags, 70
GSM, 2 Side Seal, Satyanarayan
Plastic bag Size 8’’x 10’’

२
३
४
५
६

सं या

ह रओम लेि झपॅक
इंडि ज, को हापु र
ई-िनिवदेमधील ती ि वंटल मु ळ दर .

१२० ि वंटल

१५,२००/-

४५० ि वंटल

१५,९००/-

७५० ि वंटल

१५,९००/-

३०० ि वंटल

१४,३००/-

७ ि वंटल

१४,३००/-

६ ि वंटल

---

सन २०१७-१८ करीता गाईचे शु तु प, टो ड गाय दु ध व पे पर िपशवी खरे दी करणेकामी
राबिवणेत आले या फेर ई-िनिवदा ि येमधील उपरो िन नतम दरधारकां बरोबर दर कमी
करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी दर कमी करणेस असमथतता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या वषाकरीता टो ड गाय दु ध व पेपर िपशवी
खरे दी करणेकामी या- या कालावधीसाठीचे 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. तसेच टो ड गाय दु ध
खरे दी करणेकामी दोन पु रवठाधारकां चे जु न- २०१७ ते स टबर- २०१७ व जानेवारी- २०१८ ते माच२०१८ या कालावधीसाठी समान िन नतम दर ा झालेले अस यामु ळे यां ना समान िवभागु न पु रवठा
आदेश दे यात यावा. याच माणे गाईचे शु तु प खरे दी करणेकामी मृती ॉडक् ट् स ा.िल., अं बाला
(ह रयाणा) यां चे दर िन नतम आलेले असू न सं थानम ये पु रवठा करणेची यां ची पिहलीच वेळ
अस यामु ळ,े सं थान ितिनध माफत यां या लँटला भेट देऊन, पाहणी करावी व यां या तु पा या
नमु यां ची तपासणी करावी, हे सव अहवाल ा झा यानं तर गाईचे शु तु प खरे दी करणेकामी मृती
ॉड ट् स ा.िल., अं बाला (ह रयाना) यांना पु रवठा आदेश दे याचा िनणय घे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , पेपर िपशवी अभावी साई भ ां ना सोयी-सु िवधा
पु रिवणेकामी अडचण येऊ नये, याकरीता सदरह इितवृ यव थापन सिमतीचे सभेम ये कायम होणेची
वाट न पहाता, पेपर िपशवी खरे दीकामीचे िन नतम दरधारक ह रओम लेि झपॅक इंडि ज, को हापु र
यां ना तातडीने पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशीही या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
सदरह इितवृ ातील िशफारश ना पु ी देत असताना असे ठरले क , गाईचे दु धापे ा टो ड
दु धाचा दजा कमी असतो, याकरीता सं थानसाठी पु ढील वािषक दू ध खरे दी करते वेळी, गाईचे दू ध
खरे दी करावे . तसेच पु ढील ितमाहीचा दु ध पु रवठा आदेश देणेपु व सं बं धीत पु रवठाधारकास थािनक
उपसिमती सभेसमोर बोलिवणेत येऊन, यां चेबरोबर चचा करणेत यावी.
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गाईचे शु द तु प पु रवठा करणारे स याचे पु रवठाधारक मे.गोिवं द िम क, फलटण यां चा
कालावधी सं पु ात आले या अस याने, शु द तु पाअभावी साईभ ां ना साद पु रिवणेस अडचण येऊ
नये, याकरीता उपरो
तावातील िन नतम दरधारक मृती ॉड ट् स ा.िल., अं बाला (ह रयाणा)
यां ना थमत: तीन मिह यांसाठी ायोिगक त वावर पु रवठा आदेश दे यात यावा. यां चक
े डू न पु रवठा
होणा या शु द तु पा या नमु यां ची वेगवेगळया लॅबमाफत तपासणी क न घे यात यावी व यां चा माल
उतरिवणेपु व थािनक सिमती सद यां ना बोलिवणेत येऊन, यां नाही या तु पाचे नमु ने तपासणीसाठी
दे यात यावेत. थािनक सिमती सद य वेळेअभावी येऊ शकत नस यास सं थान अिधका यां ना तु पाचे
नमु ने तपासणीसाठी दे यात ावे. पिह या तीन मिह यां म ये मृती ॉड ट् स ा.िल., अं बाला
(ह रयाणा) यां चकडील तु पाचे प र ण कर यात येऊन, पु ढील पु रवठा आदेश दे यात यावा.
याच माणे इ छु क असणारे थािनक सिमती सद य व सं थान अिधकारी यांनी मृती ॉड ट् स
ा.िल., अं बाला (ह रयाणा) यां या लँटला भेट देऊन, सं थानला शु द तु प पु रिवणेकामी ते स म
आहेत का, याची पाहणी करावी.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
(ब) िदनां क १३.०७.२०१७ रोजी झाले या झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .५२४ (ब) दर यानचे कालावधीम ये यव थापन सिमती या दोन सभा र झाले या अस यामुळे िदनां क
१३.०७.२०१७ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ तामधील िनणयां वर कायवाही
करणेस िवलं ब होऊ नये, याकरीता या इितवृ ा या ती सव मा.सद यांना पुरिव यात येऊन, मा.अ य ,
मा.उपा य व सिमती सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली होती, याची न द घे यात घे यात
येऊन, या इितवृ तातील न द घे यात आले या खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
सन २०१७-१८ करीता सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन व मं िदर िवभागासाठी िकराणा माल व इतर
अनु षं गीक सािह य खरे दी नमु ने िनवडणे व नमु ने िनवडलेनं तर वािण यीक िनिवदा उघडणे .
सन २०१७-१८ वषासाठी िकराणामाल व इतर अनुषं िगक सािह य खरे दीसाठी पु वाईज फे र ई-िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. याचा तपिशल खालील माणे –
ुप
A
B
C
D
E
F
G
H
I

तपिशल
हरभरा व इतर िकराणामाल
मसाले
ाय ु ट् स
प ावळ व ोण
चहा पावडर व कॉफ
खा तेल
गह, तां दळु
टो ड गाय दुध
पेपर िपशवी

सदर ई-िनिवदां तील तां ि क िनिवदा िदनां क २८.०६.२०१७ रोजी उघड यात येऊन कागदप ां ची
छाननी कर यात आली आहे.
उपरो त पु मधील H- टो ड गाय दुध , I-पेपर िपशवी, तसेच गाईचे शु तुप या Items ची तातडीची
गरज अस याने या िनिवदां चे Commercial Bid उघडू न अं ितम िनणय घेणते आलेला आहे.
आता A ते G पु मधील िनिवदां सोबत मागिवलेले नमुने िनवडू न यानं तर वािण यीक िनिवदा
(Commercial Bid) उघडावया या आहेत. यातील पा िनिवदां चा तपिशल खालील माणे –
अ) ु प A - हरभरा व िकराणामाल
१.
आर.मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
२.
पु कर े डस, िशड
३.
ी गणेश ाय ु ट् स, पुणे
४.
कै लाश े ड ग कं पनी, नां दडे
५.
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
६.
गीता ेड ग कपं नी, सातारा
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७.
गु ता एं टर ायजेस, पुणे
८.
िहरालाल चु नीलाल अॅ ड कं पनी, नां दडे
९.
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
१०.
संतोष ेड ग कं पनी, जळगां व
११.
संिदप ेड ग कं पनी, नां दडे
१२.
पल िसं डीके ट् स, मुं बई
१३.
मािनकचं द मोतीलाल अॅ ड कं पनी, पुणे
वरील अ.नं.१ ते १२ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
ब) ु प B - मसाले
१.
धमपाल स यपाल िलमीटेड, िभवं डी
२.
गीता ेड ग कपं नी, सातारा
३.
गु ता एं टर ायजेस, पुणे
४.
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
५.
पु कर े डस, िशड
६.
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
७.
संतोष ेड ग कं पनी, जळगां व
८.
ी गणेश ाय ु ट् स, पुणे
९.
पल िसं डीके ट् स, मुं बई
१०.
मािनकचं द मोतीलाल अॅ ड कं पनी, पुणे
वरील अ.नं.१ ते ९ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
क) ु प C - ाय ु ट् स
१.
आर.मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
२.
गु ता एं टर ायजेस, पुणे
३.
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
४.
पु कर े डस, िशड
५.
संतोष ेड ग कं पनी, जळगां व
६.
ी गणेश ाय ु ट् स, पुणे
७.
पल िसं डीके ट् स, मुं बई
८.
बोला सुर कामथ अॅ ड स स, कडीजे (कनाटक)
९.
ही.एम. िडि युटस, नािशक
१०.
मािनकचं द मोतीलाल अॅ ड कं पनी, पुणे
वरील अ.नं.१ ते ०८ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
ड) ु प D - प ावळ व ोण
१.
गु ता एं टर ायजेस, पुणे
२.
के .एल. चुग अॅ ड कं पनी, राहाता
३.
ी कृ ण ेड ग कं पनी, औरं गाबाद
४.
खुशी एज सीज, नािशक
वरील अ.नं.१ ते ०३ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
इ) ु प E - चहा पावडर व कॉफ
१.
गु ता एं टर ायजेस, पुणे
२.
जयिहंद िकराणा टोअस, नाशीक
३.
कु णाल टी सटर, िशड
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४.
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
५.
ी कृ ण ेड ग कं पनी, औरं गाबाद
६.
ही.एम. िडि युटस, नािशक
वरील अ.नं.१ ते ०५ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
ई) ु प F,F1,F2 - गह व तां दु ळ
१.
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
२.
गु ता एं टर ायजेस, पुणे
३.
िहरालाल चु नीलाल भराडीया अॅ ड कं पनी, नां दडे
४.
कै लाश े ड ग कं पनी, नां दडे
५.
पु कर े डस, िशड
६.
संतोष ेड ग कं पनी, जळगां व
७.
आर.मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
८.
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
९.
संिदप ेड ग कं पनी, नां दडे
१०.
ी कृ ण ेड ग कं पनी, औरं गाबाद
११.
ी गणेश ाय ु ट् स, पुणे
१२.
पल िसं डीके ट् स, मुं बई
वरील अ.नं.१ ते १२ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
उ) ु प G,G1,G2 - खा ते ल
१.
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
२.
संतोष ेड ग कं पनी, जळगां व
३.
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
४.
पल िसं डीके ट् स, मुं बई
५.
मािनकचं द मोितलाल अॅ ड कं पनी, पुणे
६.
अभय यु ीश स ा.िल., जालना
७.
है ाबाद इं डि ज, है ाबाद
वरील अ.नं.१ ते ०४ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
उपरो त माणे A ते G या फे र ई-िनिवदांधारकां चे नमु यां ची ी.कड व ी.कोटेचा, ा यापक, महा मा
फु ले कृ षी िव ापीठ, राहरी तसेच ी.िदलीप सां बारे व ी. हाद कड ले, आचारी, ी साई सादालय या त
सिमतीने िनवड के ली. या त सिमतीने नमुने िनवड याची ि या पुण क न , नमुने िनि तीची यादी उपि थत
िनिवदाधारकां ना दाखिव यात आली व यावर िनिवदाधारकां चे काही हणणे आहे का, याची िवचारणा के ली
असता, तां द ुळाचा नमुना अपा ठरलेले िनिवदाधारक मे .िहरालाल चु नीलाल भराडीया ॲ ड कं पनी, नां देड यां नी
यां चे तादुळ िशजिवणेची िवनं ती के ली. यां चे िवनं तीनु सार सदरह तां द ूळ िशजिवला असता, याचा भात िचकट
अस याचे त ां चे िनदशनास आहे व यामुळे मे.िहरालाल चु नीलाल भराडीया ॲ ड कं पनी, नां देड यां नी िदलेला
तां द ूळाचा नमुना अपा करणेत आला.
वरील त सिमतीने िनवड के ले या नमु यां साठी या पा िनिवदाधारकां चे Commercial Bid आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा
खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
Rate Per
Sr.No.
Description
Quantity
Bidders Name
Quintal
A
HARBARA, GROCERY & OTHER MATERIAL (Annual Requirement)
1
Harbara - Gavaran
700.00
1 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
6,530.00
(Whole)
Quintal
6,175.00
2 गु ता एंटर ायजे स , पु णे
3 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
6,197.00
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Sr.No.

Description

Quantity

2

Ground Nut, Bold, Dry
(Shengdana)

550.00
Quintal

3

Dry Coconut wati
(Khobarevati) Rajapuri,
Kalipath, Dry

200.00
Quintal

4

Mango Steen/ Mango
Powder (Amsul) Olsar

35.00
Quintal

5

Tamarind (Chinch) Fodleli & Clean

18.00
Quintal

6

Brown rice poha
(Bhajke Pohe)
Best Quality
Rice pressed
(Kacche Pohe)
Best Quality

35.00
Quintal

7

8

18.00
Quintal

Aniseed (Badishop)
Green Small
White Sesame
(Safed Til) Best Quality

6.00
Quintal
0.60
Quintal

Asafoetida Powder
(Hing Powder)
Agmark, Nagchhap
Melon Seeds/ Magaz
Seeds (Magaj Bee)
Best Quality

19.00
Quintal

12

Lemon Food Colour (Jilebi
Colour) I.S.I., Morson

4.50
Quintal

13

Jute twine (Sutali) Barik Three Ply
Kunku - Best Quality

9

10

11

14
B
1

Bidders Name
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1

2 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक

5,325.00

1 पल िसं डीके ट, मुं बई
2 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक

3,230.00
3,388.00

3 िगता ेड ग कं पनी, सातारा

3,800.00

1
2
1
2
3
1

3.00
Quintal
3.00
Quintal
SPICES (Annual Requirement)
Cumin Seed (Jire) 80.00
Diamond Cut
Best Quintal

जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
पु कर े डस, िशड
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
पु कर े डस, िशड
िगता ेड ग कं पनी, सातारा
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक

11,800.00
12,500.00
8,800.00
12,000.00
11,492.50
29,500.00

ी गणेश ाय ु टस्, पु णे

26,100.00

1 पु कर े डस, िशड
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
2
3 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक

16,500.00
16,500.00
16,600.00
18,600.00

2
2.50
Quintal

पु कर े डस, िशड
पु कर े डस, िशड
संतोष ेड ग कं पनी, जळगाव
जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
सं तोष े ड ग कं पनी, जळगाव
जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
िगता ेड ग कं पनी, सातारा
पु कर े डस, िशड
जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
पल िसं डीके ट, मुं बई
पु कर े डस, िशड
पु कर े डस, िशड

Rate Per
Quintal
7,111.00
9,900.00
8,720.00
8,461.00
11,700.00
11,000.00
11,000.00
5,600.00
7,426.15
6,100.00
9,600.00
11,000.00
11,500.00
4,900.00

1 पु कर े डस, िशड
2 िगता े ड ग कं पनी, सातारा
3 िगता े ड ग कं पनी, सातारा
4 ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
1 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
2 पल िसं डीके ट, मुं बई

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

9,000.00
8,720.25
5,024.25
6,000.00
22,100.00
24,150.00

54

Sr.No.

Description

Quantity

Quality
2

Fenugreek (Methi),
Small, Best Quality

4.00
Quintal

3

Caraway Seeds
(Shahajire) Best
Quality
Black Cardomom
(Masala Vilayachi)
Best Quality
Clove (Lavang) Best
Quality

2.00
Quintal

6

Cinnamom (Dalchini)
Best Quality

3.00
Quintal

7

Poppy Seed (Khaskhas)
Best Quality

2.00
Quintal

8

Black Pepper/ Pepper
Corns (Kalemire)
Best Quality
Masala Phool
(Nakeshwar)
Best Quality
Bay leaf/cassia
(Tejpan) Best Quality

1.50
Quintal

Black stone flower
(Dagadful)
Best Quality
Star Anaise (Chakriful)
Best Quality

1.60
Quintal

13

Nutmeg (Jaiphal) Best
Quality

0.24
Quintal

14

Dry Ginger (Sunth) Dry Best Quality

3.00
Quintal

4

5

9

10

11

12

2.00
Quintal
1.50
Quintal

0.60
Quintal
2.50
Quintal

2.55
Quintal

Bidders Name
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
4
1
2
3
1
2

रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
पल िसं डीके ट, मुं बई
जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
पु कर े डस, िशड
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
पु कर े डस, िशड
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
पु कर े डस, िशड
पल िसं डीके ट, मुं बई
पल िसं डीके ट, मुं बई
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
पु कर े डस, िशड
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
िगता ेड ग कं पनी, सातारा
पु कर े डस, िशड
जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
पु कर े डस, िशड
िगता ेड ग कं पनी, सातारा
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
िगता े ड ग कं पनी, सातारा
पु कर े डस, िशड
पल िसं डीके ट, मुं बई
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
पु कर े डस, िशड
िगता ेड ग कं पनी, सातारा
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
पल िसं डीके ट, मुं बई
जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
धमपाल स यपाल िल. िभवं डी
पु कर े डस, िशड
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
पु कर े डस, िशड
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Rate Per
Quintal
23,000.00
21,200.00
5,040.00
4,800.00
4,800.00
52,500.00
45,000.00
56,500.00
101,866.00
78,000.00
91,800.00
71,868.00
71,100.00
75,600.00
27,300.00
22,800.00
22,500.00
22,260.00
60,233.25
55,000.00
52,500.00
67,800.00
69,900.00
78,333.15
108,000.00
78,668.62
140,000.00
12,600.00
8,480.00
9,600.00
55,000.00
59,000.00
73,676.40
30,740.00
36,750.00
28,100.00
27,000.00
68,052.00
80,000.00
64,000.00
14,800.00
16,800.00

55

Sr.No.

Description

Quantity

3 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
1 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
ी गणेश ाय ु टस्, पु णे
2
3 पल िसं डीके ट, मुं बई
4 पु कर े डस, िशड

15

Green Cardamom
(Hirvi Vilayachi) - Bold

C
1

DRY FRUITS (Annual Requirement)
Raisins/Currant
370.00
1 पल िसं डीके ट, मुं बई
(Kismis) Small
Quintal
2 गु ता एं टर ायजेस, पुणे
3 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
Cashew Nut
370.00
1 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
(Kaju Pakali) 2 piece,
Quintal
2 पल िसं डीके ट, मुं बई
Best Quality
3 बोला सुर कामत अॅ ड अॅ ड स स, के ड जे
PATRAWAL & DROAN (Annual Requirement)
Plain disposable leaf
12,000
1 ीकृ ण े ड ग कं पनी, औरं गाबाद
plates (Patraval Plain)
Nos.
2 के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
Cutting, Kacchi Badam
Paper Plate (Patraval)
5,000,000 1 ीकृ ण े ड ग कं पनी, औरं गाबाद
Four Block, Silver
Nos.
Coated, 14 Inch, 180
2 गु ता एंटर ायजे स , पु णे
GSM(+-5), Craft Paper,
Laminated with BOPP
3 के .एल.चुग अॅ ड कं पनी, राहाता
Film, Food Grade
Paper Droan - Silver
61,000
1 ीकृ ण े ड ग कं पनी, औरं गाबाद
Coated, 7 Inch, 120
Nos.
2 गु ता एं टर ायजेस, पुणे
GSM (+-5)
3 के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
TEA POWDER & COFFEE (Annual Requirement)
Tea Powder
180.00
1 ीकृ ण े ड ग कं पनी, औरं गाबाद
(Chaha) - Dust, Brooke
Quintal
2 गु ता एं टर ायजेस, पुणे
Bond, Sapat, Tata Tea
3 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
4 कु णाल टी सटर, िशड
5 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
Coffee - Filter, Branded
16.00
1
ीकृ ण े ड ग कं पनी, औरं गाबाद
Quintal
2 गु ता एं टर ायजेस, पुणे
Wheat & Rice (June-17 to September-17 )
Wheat, (Gehu) - 496
6,120.00 1 संिदप ेड ग कं पनी, नां दडे
Quintal
2 पल िसं डीके ट, मुं बई
3 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
4 गु ता एं टर ायजेस, पुणे
रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी,
5 नािशक

2

D
1

2

3

E
1

2
F
1

50.00
Quintal

Bidders Name
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Rate Per
Quintal
15,800.00
109,800.00
108,000.00
127,050.00
117,500.00
17,325.00
16,000.00
14,900.00
89,700.00
86,100.00
87,037.50
1.90
0.69
1.80
1.33
1.47
0.34
1.15
0.29
15,900.00
17,100.00
21,600.00
15,400.00
17,900.00
32,600.00
36,000.00
2,154.00
2,190.00
2,121.00
2,111.00
2,099.00
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Sr.No.
2

F1
1

2

F2
1

2

G
1

G1
1

G2
1

Description

Quantity

Bidders Name

Rice - Sona Masuri,
3,500.00 1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
Old, Mother
Quintal
2 पु कर े डस, िशड
India/HMT/Sona Steam
3 आर मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
or similar
Wheat & Rice (October-17 to December-17 )
Wheat, (Gehu) - 496
4,590.00 1 संिदप ेड ग कं पनी, नां देड
Quintal
2 पल िसं डीके ट, मुं बई
3 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
4 गु ता एं टर ायजेस, पुणे
5 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
Rice - Sona Masuri,
3,250.00 1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
Old, Mother India/
Quintal
2 पु कर े डस, िशड
HMT/ Sona Steam or
3 आर मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
similar
Wheat & Rice (January-18 to March-18)
Wheat, (Gehu) - 496
4,590.00 1 संिदप ेड ग कं पनी, नां देड
Quintal
2 पल िसं डीके ट, मुं बई
3 जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक
4 गु ता एंटर ायजे स , पु णे
5 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
Rice - Sona Masuri,
3,250.00 1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
Old, Mother India/
Quintal
2 पु कर े डस, िशड
HMT/ Sona Steam or
3 आर मुथा राईस हाऊस, औरं गाबाद
similar
Edible Oil (June-17 to September-17 )
Edible Oil
1,520.00 1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
(Khadya Tel)
Quintal
2 संतोष ेड ग कं पनी, जळगाव
Sunflower, Refined,
3 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
Agmark/FSSAI,
4 पल िसं डीके ट, मुं बई
New 15Kg.Tin
Edible Oil (October-17 to December-17 )
Edible Oil
1,140.00 1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
(Khadya Tel)
Quintal
2 संतोष ेड ग कं पनी, जळगाव
Sunflower, Refined,
3 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
Agmark/FSSAI, New
4 पल िसं डीके ट, मुं बई
15Kg.Tin
Edible Oil (January-18 to March-18)
Edible Oil (Khadya Tel)
1,140.00 1 जयिहं द िकराणा टोअस, नािशक
Sunflower, Refined,
Quintal
2 संतोष ेड ग कं पनी, जळगाव
Agmark/ FSSAI,
3 रामनाथ जग नाथ अॅ ड कं पनी, नािशक
New 15Kg.Tin
4 पल िसं डीके ट, मुं बई
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Rate Per
Quintal
3,378.00
3,500.00
3,721.00
2,299.00
2,240.00
2,158.00
2,175.00
2,170.00
3,261.00
3,475.00
3,721.00
2,222.00
2,220.00
2,188.00
2,121.00
2,149.00
3,271.00
3,450.00
3,631.00
7,800.00
8,095.00
8,235.00
8,190.00
7,870.00
8,490.00
8,133.00
8,330.00
7,970.00
8,580.00
8,186.00
8,372.00
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यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता सादालय, लाडू िनम ती, कॅ टीन व मं िदर
िवभागासाठी िकराणा माल व इतर अनु षं गीक सािह य खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक
त यामधील गडद व अधोरखीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा. तसेच या िकराणा मालासाठी समान िन नतम दर ा झालेले असतील, असा िकराणा
माल खरे दी करणेकामी पु रवठाधारकां ना सम माणात िवभागू न पुरवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
उपरो िकराणा मालापैक तां दु ळ व खा ते ल अभावी साई भ ां ना सोयी-सु िवधा
पु रिवणेकामी अडचण येऊ नये, याकरीता सदरह इितवृ यव थापन सिमतीचे सभेम ये कायम होणेची
वाट न पहाता, तां दु ळ व खा ते ल खरे दीकामीचे िन नतम दरधारकां ना तातडीने पु रवठा आदेश दे यात
यावा, अशीही या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
सन २०१७-१८ करीता कॅ टीन िवभागासाठी िब क टे खरे दीसाठीचे यापारी िनवीदा उघडणे .
सन २०१७-१८ वषासाठी िबि कटे खरे दीसाठी वतं फे र ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. सदर
ई-िनिवदां तील तां ि क िनिवदा िदनां क २८.०६.२०१७ रोजी उघड यात येऊन कागदप ां ची छाननी कर यात
आली आहे. सदर वािण यीक िनिवदा (Commercial Bid) उघडावया या आहेत. यातील पा िनिवदां चा
तपिशल खालील माणे१.
ही.एम. िडि युटस, नािशक
२.
अ वाल एज सीज, साकु री
३.
रिवराज िबजनेस, साकु री
वरील अ.नं.१ ते ०३ िनिवदाधारक तां ि क टया पा ठरले आहेत.
उपरो त माणे पा िनिवदाधारकां चे Commercial Bid आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
Sr.No.

Description

Quantity

1

Biscuit - Glucose Small
Packet (Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)
Biscuit - Glucose Big
Packet (Patanjali/ Parle/
Britaniya/Sunfeast)
Biscuit -Namkeen Small
Packet (Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)
Biscuit -Snacks Small
Packet (Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)

755,000
Nos.

Biscuit - Marie,
Small Packet
(Patanjali/Parle/
Britaniya/Sunfeast)

225,000
Nos.

2

3

4

5

255,000
Nos.
402,000
Nos.
565,000
Nos.

Bidders Name
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2
3
1
2

ही.एम. िडि युटस, नािशक
अ वाल एजि सज, साकु री
रिवराज िबजनेसव, साकु री
ही.एम. िडि युटस, नािशक
अ वाल एजि सज, साकु री
रिवराज िबजनेसव, साकु री
ही.एम. िडि युटस, नािशक
अ वाल एजि सज, साकु री
रिवराज िबजनेसव, साकु री
ही.एम. िडि युटस, नािशक
अ वाल एजि सज, साकु री
रिवराज िबजनेसव, साकु री
ही.एम. िडि युटस, नािशक
अ वाल एजि सज, साकु री

3

रिवराज िबजनेसव, साकु री

Rate Per
Nos.
4.63
3.80
4.40
9.31
7.60
8.80
4.55
3.72
4.40
4.55
3.72
4.40
4.45
3.72
10.56

यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ करीता कॅ टीन िवभागासाठी िब क टे खरे दी
करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरखीत 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)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०३

ी साई आ म भ िनवास येथे मे टे न सकामी लश डोअस व हाडवेअर मटे रीअल खरे दी करणेकामी
ा ई-िनिवदां चे वािण यीक देकारां वर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व त मालम ां ची
देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची
तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत
िन. .४६ खालील माणे समं त करणेत आला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईआ म भ िनवास इमारतीतील काही मचे बाथ म/
टॉयलेटला बसिवणेचे काम िवभागां तगत क न घेणसे ाठी 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.
तावना:- ी 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 आ म
िवभागाचे िद.२१/१२/२०१६ रोजीचे प ानु सार टॉयलेट बाथ मचे एकू ण १२३ दरवाजे खराब झाले आहेत, असे
कळिवले होते.
ताव:- उपरो त िवषयां क तकामी खालील तपिशला माणे मटेरीअलची आव यकता आहे.
अ.नं.
मटे रयल तपिशल
प रमाण / एकक
०१ वॉटर फु लश डोअर ( जाडी– ३० mm) (पाईनवूड )
१२५ नग
साईज– २८’’x८०’’ (कं .- अॅकर,
ं स युरी, ीन, डयुरीयन)
०२ िबजािगरी (एस.एस.) – ४’’
३७० नग
०३ ताडी प ी ( एस.एस)
१२५ नग
०४ हॅ ंडल– ४’’ (एस.एस.)
१२५ नग
उपरो त तपिशलानुसार सदरह दरवाजे व हाडवेअर मटे रयल खरे दी करणेकामी र कम .२,८९,३००/मा चे खचास मा यता िमळणेकामी व सदरचे सािह य िवहीत प दतीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस मा.
यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय . ४६ अ वये मा यता दे यात आली आहे.
उपरो त िनणयानुसार याकामी वृ तप ात तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द कर यात
होती. पुरवठादार यां ना ई-िनिवदा अपलोड कर याकरीता अं ितम मूदत िद.०२/०६/२०१७ अखेर ठे व यात आली
होती. ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं ितम मूदतीत ०३ ई-िनिवदा अपलोड झाले या आहेत.
सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.०७/०६/२०१७ सभेपढु े उघडणेत
आ या असून पुरवठादार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानुसार
खालील तीनही पुरवठादार पा झाले आहेत.
अ.नं.
पु रवठादाराचे नां व/ गां व
०१
युिनयन ेड ग, नािशक
०२
साद लायवू ड अॅ ड हाडवेअर, राहाता
०३
सुमं गल लायवू ड, कोपरगां व
उपरो त ०३ पा ताधारक पुरवठादार यां नी सादर के लेला ई- िनिवदां चा िलफाफा . ०२ (वािण यीक
िनिवदा) िद.१७/०६/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघडणेत आले असून , यांनी सादर के ले या
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं. ठे केदारां चे नां व / गां व
र कम
शेरा
०१
युिनयन ेड ग, नािशक
३,९३,०८५/--०२
साद लायवू ड अॅ ड हाडवेअर, राहाता
२,७८,२००/२,७३,३०३/िन नतम
०३
सुमं गल लायवू ड, कोपरगां व
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उपरो त तपिशलानुसार ०३ िनिवदाधारकां पैक पुरवठादार सुमं गल लायवूड , कोपरगां व यां चे दर
िन नतम आहेत. तरी याकामी िन नतम दराचे पुरवठादार यां ना पुरवठा आदेश देणसे ाठी सदरह ताव मा.
यव थापन सिमतीकडे िशफारस करणेकामी िनणयाथ सादर.
ी साई आ म भ िनवास येथे मे टे न सकामी लश डोअस व हाडवेअर मटे रीअल खरे दी
करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक सु मं गल लायवू ड,
कोपरगां व हे आजचे उपसिमती सभेसमोर यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी उपि थत होते .
उपसिमतीने यां चेबरोबर दरांबाबत चचा के ली असता, यां नी जी.एस.टी. लागू झालेली अस यामु ळे
दर कमी करणेस असमथता दशिवली व ई-िनिवदेमधील मु ळ दरां वर काम करणेस तयार असलेचे
सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई आ म भ िनवास येथे मे टे न सकामी लश डोअस व
हाडवेअर मटे रीअल खरे दी करणेकामी सु मं गल लायवू ड, कोपरगां व यां चे एकि त .२,७३,३०३/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईस चरीत पारायण सोहळा-२०१७ िनिम ाने पारायण मं डपात फु लां ची सजावट करणेबाबतचा
तु लना मक त ा.
सालाबाद माणे या ही वष ी साईस चरीत पारायण सोहळा सोमवार िद. 24/07/2017 ते सोमवार
िद.31/07/2018 या कालावधीत गेट नं.3 समोरील प रसरात, 16 गुठं े म ये आयोजीत कर यात आलेला आहे.
ी साईस चरीत पारायण सोहळा िनमी ाने पारायण मं डपाम ये 30 X 18 फु ट मापा या टेजसाठी फु लां ची
सजावट करावयाची आहे या म ये टेज या समोरील बाजू स िविवध फु लां चा प ा लावणे. टेजवरील बॅनर वर
बुके लावणे - 04 नग, टेजवर फु लां या माळा सोडणे, टेज वरील ' चे' फोटो जवळ सजावट करणे व
मं डपा या गेटवर 10 फु टी िविवध फु लां चे तोरण लावणे, िमरवणुक चा रथ सजवणे इ. पारायणा या पिह या
िदवशी व यानं तर पाच या िदवशी सजावट कर यात येईल. पिह यां दा के लेली फु लसजावट ही सुकत अस याने
पारायण काळात दोन वेळेस सजावट करणे आव यक आहे.
िद.15/06/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील ी साईस चरीत पारायण सोहळाचे
अं दाजप कातील अ.नं.06 म ये फु लसजावटीचा एकु ण 50,000/- (प नास हजार) मा ाचे खचास मा यता
घे यात आलेली आहे.
सं थान अिधिनयम ठराव/ या नु सार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनुमान- आथ क िवषय आहे.
मागणी- यानु सार ी साईस चरीत पारायण सोहळा-2017 िनिम ाने पारायण मं डपात फु लां ची सजावट
करणेकामी िविवध फु लसजावट करणारे कारागीर यां चेकडु न दरप के मागिव यात आलेली होती. ा झालेली
दरप के िद.12/07/2017 रोजी या मा. खरे दी सिमती सभेपढु े उघड यात आली असुन याचा तपिशल
खालील माणेअ.नं.
दरप क सादरक याचे नाव
दरप कात देऊ के लेले एकु ण दर
01
यं बके र लॉवर, लोणी
. 83,400/. 45,000/02
ारकामाई लॉवर, िशड
03
िवरभ लॉवर, राहाता
. 64,000/िवभागाचा अिभ ाय- ी साईस चरीत पारायण सोहळा-2017 िनिम ाने पारायण मं डपात फु लां ची
सजावट करणेकामी उघड यात आले या दरप का म ये अ.नं.02 चे ारकामाई लॉवर, िशड यां चे एकु ण दर
.45,000/- (पं चेचाळीस हजार) मा सवात युन म दर ा झालेला आहे . यामुळे ारकामाई लॉवर, िशड
यां ना उप सिमती समोर चचसाठी उपि थत राहणेबाबत कळिवता येईल. व यां ना मा. यव थापन सिमती या
िनणयानु सार कायादेश देता येईल. व यां चेकडु न ी साईस चरीत पारायण सोहळा-2017 िनिम ाने पारायण
मं डपात फु लां ची सजावट करणेस मा यता िमळणेसाठी िनणयाथ सादर
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ी साईस चरीत पारायण सोहळा-२०१७ िनिम ाने पारायण मं डपात फु लां ची सजावट
करणेकामीचे िन नतम दरधारक ारकामाई लॉवर, िशड हे आजचे उपसिमती सभेसमोर यां नी
िदले या दरां वर चचा करणेसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दरांबाबत चचा के ली असता,
यां नी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस चरीत पारायण सोहळा-२०१७ िनिम ाने पारायण
मं डपात फु लां ची सजावट करणेकामी ारकामाई लॉवर, िशड यां चे एकि त .४५,०००/- 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 )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
१० मेगावॅट मते ची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणेकरीता क स टं टची नेमणू क करणेकामी
उघड यात आले या िनिवदां वर चचा/वाटाघाटी क न िनणय होणेबाबत.
तावना:- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नुसार सिमतीकडू न िव व त यव था
िनधीचा िनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही एक 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.
ताव:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८-०४-२०१७ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.१५
िनणय .३३५ अ वये १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िसि टम उभारणी करणेकरीता क स टं टची नेमणुक
करणेकामी महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां नी कळिवले या पाच क स टं ट यां चेकडू न दरप क
मागिवणेस मा यता िमळालेली होती. यानु सार िद.१७-०५-२०१७ चे मं जरु िटपणी अ वये
१
२
३
४
५

मे.टीयु ही एसयु डी साऊथ एिशया ा.िलिमटेड, पुणे
मे.एचआय यु पॉवर असोिसएटस ा.िलिमटेड, चे नई
मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पु णे
मे.एए सवायके एनओ कॅ िपटल सि हसेस ा.िलिमटेड, नागपूर
मे. इमरजे ट हेनचर इंिडया ा.िलिमटेड, गुरगाव, हरयाणा

यां ना सं थान जा. .एसएसएसटी / इले./१०८२ / २०१७ िद.०१-०६-२०१७ अ वये प , टेि नकल
बीड व कमिशयल बीड रिज टर पो टा दारे पाठिव यात आले होते. सदरची दरप के सं थानकडे जमा करणे
अगोदर संबं िधत िवषयावरील चचसाठी व सं बं िधत क स टं ट या शं क-ाकु शं का िवचा न घेणेसाठी िद.०९-०६२०१७ रोजी मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां चे अ य तेखाली ी-बीड िमट ग घे यात आलेली होती.
िद.१३-०६-२०१७ चे मं जरु िटपणीअ वये ी-बीड िमट गम ये ठरले माणे झालेले बदल हे वरील सव
पाचही क स टं ट यां ना ई-मेल दारे कळिव यात आलेले होते. भरले या िसलबं द िनिवदा जमा करणेची अं ितम
िद.०१-०७-२०१७ ठे व यात आलेली होती. यानुसार िद.०१-०७-२०१७ अखेर मुदतीत ०३ िसलबं द िनिवदा
िशड कायालयात ा झाले या हो या. तसेच मे. इमरजे ट हेनचर इंिडया, गुरगाव, हरयाणा यां चे िनिवदा पाक ट
फु टले या अव थेत मुदतीनंतर सामा य शासन िवभागास िद.०४-०७-२०१७ रोजी ा झाले. यानं तर सामा य
शासन िवभागाकडू न िद.०५-०७-२०१७ रोजी सदरची िनिवदा पाक ट िव तु िवभागास ा झाले होते . यामुळे
मे. इमरजे ट हेनचर इंिडया, गुरगाव, हरयाणा हे अपा झालेले आहे.
अ. .
मुदतीत िनिवदा ा झाले या िनिवदाधारकाचे नां व
शेरा
१ मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पु णे
बं द पाक ट
२ मे.एए सवायके एनओ कॅ िपटल सि हसेस ा.िलिमटेड, नागपूर
बं द पाक ट
३ मे.टीयु ही एसयु डी साऊथ एिशया, नवी िद ली
बं द पाक ट
वरील माणे ा झाले या ०३ िसलबं द िनिवदा िद.१२-०७-२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमतीचे सभेत
िनिवदाधारकां सम उघडू न िनिवदाधारकां या िनिवदा फ, बयाणा र कम तसेच कागदप ाची तपासणी कर यात
आलेली आहे. िनिवदाधारकां या िनिवदा फ , बयाणा र कम तसेच कागदप ाची तपासणी के यानं तर उपरो
तीनही िनिवदाधारक पा झालेले आहे.
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मागणी:- १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िसि टम उभारणी करणेकरीता क स टं टची नेमणूक
करणेकामी िद.१२-०७-२०१७ रोजी खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या पा तां ि क िनिवदाधारकां चा
तपशील खालील माणे.
अ. .
िनिवदाधारकाचे नां व
शेरा
१
मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पु णे
पा
२
मे.एए सवायके एनओ कॅ िपटल सि हसेस ा.िलिमटेड, नागपूर
पा
३
मे.टीयु ही एसयु डी साऊथ एिशया, नवी िद ली
पा
उपरो माणे १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िसि टम उभारणी करणेकरीता क स टं टची नेमणूक
करणेकामी तां ि क िनिवदेम ये पा झाले या ०३ िनिवदा (कमिशयल बीड) याच िदवशी मा.खरे दी सिमतीचे
सभेसमोर उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन यामधील मू ळ दरां चा खालील माणे त ा तयार करणेत
आलेला आहे.
अ. .
िनिवदाधारकाचे नां व
िनिवदेतील (कमिशयल बीड)
क स ट सी फ र कम पये
मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटेड, पुणे
१
. ३३,८२,०००/२
मे.एए सवायके एनओ कॅ िपटल सि हसेस ा.िलिमटेड, नागपूर
. ३८,३५,०००/३
मे.टीयु ही एसयु डी साऊथ एिशया, नवी िद ली
. ३९,९६,०००/िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- १० मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िसि टम उभारणी करणेकामी
िद.१२-०७-२०१७ रोजी झाले या मा.खरे दी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या कमिशयल बीड नु सार
मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पुणे यां चे दर कमी येत असून यां चेशी
मा. थािनक उप सिमतीचे सभेत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेसाठी मा यता िमळणेस िवनं ती.
१० मेगावॅट मते ची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणेकरीता क स टंटची नेमणू क
करणेकामी राबिवणेत आले या िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड
इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पु णे यां चे ितिनधी ी.िदपक झाडे हे आजचे उपसिमती सभेसमोर
यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी उपि थत होते . उपसिमती सभेसमोर चचअं ती यां नी एकि त
.३०,००,०००/- + Tax मा या माणे अं तीम दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, १० मेगावॅट मते ची सोलर पी. ही.िस टीम उभारणी करणेकरीता
क स टं टची नेमणू क करणेकामी मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इंिजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पु णे
यां चे एकि त .३०,००,०००/- + Tax मा हे अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
साई धमशाळा व साई आ म भ िनवास िवभागां साठी पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल, फॉिगं ग ि टमट
व डास आळी ितबं धक औषध फवारणी कामाचा कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावनाः- सन २०१७ -१८ करीता (िद.०१/०४/२०१७ ते ३१/०३/२०१८) अखेर साईआ म
भ तिनवास व साई धमशाळा 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) करणे कामी, गुणव ता व
दर यां या आधारे , िवहीत प दतीने ई– िनिवदा व याकामी साई आ म भ तिनवास यां चा . ९,७३,९५०.५० व
साई धमशाळा यां चा .५,३२,९१९.३३ इतका खच असा एकु ण .१५,०६,८६९.८३ पुणािकं त रक् कम .
१५,०७,०००/- मा (अ री . पं धरा लाख सात हजार मा ) येणा-या वािषक कामाचे खचास मा यता सदभ .
०१ अनवये मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळालेली आहे.
सदर कामा करीता संदभ .०२ नु सार जािहरात व ई-िनिवदा मसु ास मा यता घेऊन, जनसंपक िवभागा
माफत िद.१२/०५/२०१७ रोजी दैिनक वतमानप ात, मािहती तं ान िवभागामाफत सं थानचे संकेत थळ व
ई.डी.पी िवभागामाफत महारा रा य शासना या संकेत थळावर ई-िनिवदा जािहरात करणेत आली.
जाहीरातीनुसार ७ िनिवदाधारकां नी िनिवदा
येम ये सहभाग घेऊन ऑनलाईन ७ ई-िनिवदा कायालयीन
वेळेपवू सादर के ले असलेबाबत ई.डी.पी िवभागाने कळिवले आहे. तसेच िनिवदाधारकां नी इकडील िवभागाकडे
कागदप ां या हाड कॉपीचे ७ िलफाफे वेळेत सादर के लेले आहेत.
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तावः- उपरो त ा त िनिवदाधारकां चे तां ीक िनिवदा िद.०७/०६/२०१७ रोजी याखरे दी सिमती
समोर उघड यात येऊन, तां ि क कागदप ां चा छाननी त ता तयार कर यात येऊन लेखाशाखा िवभागामाफत
तपासून घे यात आला आहे. तां ि क बीड म ये ७ पैक ३ िनिवदाधारक पा झाले आहेत.
तां ि क बीडम ये पा झाले या तीनही िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड ( ाइज बीड) खरे दी सिमती व
िनिवदाधारक यां चे सम िद.१७/०६/२०१७ रोजी उघडू न दरां चा तुलना मक त ता तयार कर यात आला. याचा
तपशील खालील माणे.
KHFM Hospitality &
Pest Control M.Walshe,
S & R Pest control
Facility Management
Mumbai
Servicrs, Nashik
अ.नं. औषध फवारणी तपशील
Services (P) Ltd,
(2)
(3)
Andheri (E)(1)
(सव
(सव
(सव
समावेशक
समावेशक
समावेशक
एकू ण र कम
एकू ण र कम
एकू ण र कम
करासह)
करासह)
करासह)
पये/ पैसे
पये/ पैसे
पये/ पैसे
. वे.फु ट
. वे.फु ट
. वे.फु ट
पये/ पैसे
पये/ पैसे
पये/ पैसे
१
िकटक नाशक फवारणी (एकू ण सहा फवारणी क रता)
साईआ म भ तिनवास
एकू ण े फळ१.९७
६,८८,९७७.९५
२.१०
७,३४,४४३.५०
०.४५
१,५७,३८०.७५
३,४९,७३५.०० चौ.फु ट
साई धमशाळा
एकु ण े फळ
१.४३
२,२५,९१४.७२
१.५०
२,३६,९७३.४८
०.५४
८५,३१०.४५
१,५७,९८२.३२ चौ.फु ट
२
फॉग ग ि टमे ट (धुरीकरण) ितफवारणी १५ िदवसासाठी एक (मिह यातु न २ फवारणी असे एकू ण २४ फवारणी )
साईआ म भ तिनवास
६,२००/१,४८,८००/१,४००/३३,६००/११,०००/- २,६४,०००/एकु ण े फळ ४,१८,२२० चौ.फु ट
साईधमशाळा
३३,६००/२,६४,०००/एकु ण े फळ ४,८७,६११ ३,५००/८४,०००/१,४००/११,०००/चौ.फु ट
३
डास आळी ितबं धक औषध फवारणी (जु न ते ऑ टोबर या कालावधीसाठी मिह यातु न २ फवारणी असे एकु ण १० फवारणी )
साईआ म भ तिनवास
एकु ण े फळ ४,१८,२२० ३,५००/३५,०००/१,२००/१२,०००/९,०००/९०,०००/चौ.फु ट
साईधमशाळा
एकु ण े फळ२,६००/२६,०००/१,२००/१२,०००/९,०००/९०,०००/४,८७,६११चौ.फु ट
एकू ण
साईआ म
अ
८,७२,७७७.९५
७,८०,०४३.५०
५,११,३८०.७५
भ तिनवास
ब
एकू ण साईधमशाळा
३,३५,९१४.७२
२,८२,५७३.४८
४,३९,३१०.४५
एकू ण अ+ ब
१२,०८,६९२,६७
१०,६२,६१६.९८
९,५०,६९१.२०

िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- उपरो त तीनही िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदे दारे ा त झालेले
वािणि यक बीड ( ाइज बीड) िद.१७/०६/२०१७ रोजी मा.खरे दी सिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, उपरो त
दशिवले माणे तुलना मक त यानु सार S & R Pest control Services Nashik यां चे एकि त पे ट कं ोल
क रता युनतम दर असून , तसेच Pest Control M.Walshe, Mumbai यां चे धुरीकरण(फॉिगं ग ि टमे टस) व
डास आळी ितबधंक फवारणी यु नतम दर आलेले आहेत.
सं थानचे तां ि क स लागार ी खु ड, मे. ए सल पे ट कं ोल पु ण,े यां चे स यानुसार ी साईबाबा
सं थान अिधन त ४ भ िनवासी संकुलाम ये दोन िकटकनाषक औषध फवारणीचे काम िवभागामाफत कर यात
आलेले आहे. याचा खच खालील माणे आलेला आहे.
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अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७

तपिशल

अदमासे खच
टम ीड िकटकनाशक, ६०िलटर
२,१०,०००.००
लोरोपायरीफॉस िकटकनाशक ४०िलटर
९,९००.००
िकरकोळ सामान
६,५६०.००
पुरक िकटकनाशके
४,८८०.००
पयवे ीय िफ – दोन फवार या िमळु न “स लागार”
१९,९८२.००
पायरे थमए ट् ट िकटकनाशक २५ िलटर
२४,०००.००
कमचारी वेतन खच -०१ कायम कमचारी व ०३ कं ाटी कमचारी – कायम ९८,३०८.००
कमचारी वेतन – १७,०००/- व कं ाटी कमचारी वेतन – १०,७१८/- ित माहे,
कामाचे िदवस ६०िदवस
एकु ण र कम पये - ३,७३,६३०.००
एकु ण फवारणी कर यात आलेले े – ८,१९,५०१.११चौ. फु ट भागीले एकु ण खच .
३,७३,६३०.००= २.१९ ित चौ.फु टास दोन फवार या िमळु ण खच आला असुन. एका फवारणीस ती
चौ.फु टास .१.०९ मा खच आला आहे.
शासक य िनिवदा जा. . सकआ/ िश ण/ शावगृ/ पे ट कं ोल/ पुरवठा/ का-५-१२३९ िद.२३ माच
२०१६ रोजीचे प ाने आयु त समाज क याण महाराष् रा य पु णे यां नी पे ट कं ोल सेवा पुरिवणे बाबत कायादेश
पारीत के ला असुन यात . १३.२५ चौ.मी. (१०.७६ चौ.फु ट) .१.२३ पै. चौ.फु ट या माणे युनतम दर
ठरिव यात आलेला आहे.
ई-िनिवदा म ये औषध फवारणीसाठी आले या यु नतम दराम ये पुवानुभवा नु सार तां ि क टीने काम
दजदार होणार नाही असे न मत आहे. तां ि क बाबीवर सं थानचे स लागार यां चे स याने सम
िनिवदाधारकासमोर चचा क न िनणय घेणे यो य होईल. सं थान माफत िनयु के लेले तां ि क स लागार ी
खु ड, पुणे यां ना मा.उपसिमतीचे सभेत तां ीक ् या दरा बाबत चच या वेळी सम हजर ठे वू न दो हीही िन नतम
दरधारकां शी चचा करता येईल यास मा यता असावी. चच अं ती होणा-या िनणया नुसार यु नतम दरधारकां स
साई धमशाळा व साई आ म भ तिनवास या िठकाणी पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल, फॉिगग िट् टमे ट व डास
आळी ितबं धक औषध फवारणी कामाचा कायादेश देणे करीता मा. यव थापन सिमती सभेकडे िशफारस करणे
साठी सदर ताव मा. थािनक उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
साई धमशाळा व साई आ म भ िनवास िवभागां साठी पे ट कं ोल व रोडं ट कं ोल,
फॉिगं ग ि टमट व डास आळी ितबं धक औषध फवारणी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा
िकयेम ये िकटक नाशक फवारणी (एकू ण सहा फवारणी क रता) S & R Pest Control Servicrs,
Nashik व फॉग ग ि टमे ट (धु रीकरण) ितफवारणी १५ िदवसासाठी एक (मिह यातु न २ फवारणी
असे एकू ण २४ फवारणी) आिण डास आळी ितबं धक औषध फवारणी (जु न ते ऑ टोबर या
कालावधीसाठी मिह यातु न २ फवारणी असे एकु ण १० फवारणी) करणेकामी Pest Control
M.Walshe, Mumbai यां चे िन नतम दर ा झालेले असू न सदरह दो हीही िन नतम दरधारक आजचे
उपसिमती सभेसमोर चचा करणेसाठी उपि थत होते . यां नी दर कमी करणेस असमथतता दशिवली व
उपरो सव काम एकाच ठे केदारास िद यासच आ ही काम कर यास तयार आहोत, असे सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, S & R Pest Control Servicrs, Nashik यां नी िकटक नाशक
फवारणीकामी (एकू ण सहा फवारणी) ती वे.फु ट िदले या िन नतम दराचे िववरण (के िमकल खच,
मजु री इ.), यां चेकडू न लेखी व पात घे यात यावे. तोपयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साई धमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ट करणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: 1) पृ. . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार, 17 (2) झ
2) पृ. . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग, 21 (1) क
यव थापन सिमतीचा ठराव .: मा. यव थापन सिमती िद. 16/02/2005 या सभेतील िनणय
.95
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तािवक: ी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागात मे.िसमे स िल. मुं बई या कं पनीचे
Somatom Sensation 64 CT Scanner हे मशीन संदभ . 01 अ वये 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 झालेला आहे . सदर िस. टी. कॅ न मिशनची िद. 31/03/2014 रोजी घसारा वजा िकं मत
.34,89,746.56/- इतक आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी मा. यव थापन सिमती या िद. 13/03/2004
या सभेतील िनणय .95 अ वये पुढील कालावधीतील िस. टी. कॅ न मिशनसह खरे दी कर यात आले या
Medrad Pressure Injector, Colour Printer, 150 KVA Stabilizer & Kodak Dryview 8150
Laser Imager यां चे दु ती व देखभालीकरीता वािषक CMC (Comprehensive Maintenance
Contract) करणेबाबत िनणय झालेला आहे. यानु सार कं पनीस दे यात आले या िद. 15/03/05 या पुरवठा
आदेशातील अ. .15 अ वयेComprehensive 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.
वरील अटीनु सार आजपावेतो मे. िसमे स िल. मुं बई यां चेकडे दरवष सदर मिशनचे कॉ ेहे सी ह
वािषक स ह स कॉ ॅ ट करीता करणेत आलेला खच, मशीन दु ती करीता कं पनीने वापरले या पेअर पाटस्
ची अं दाजे िकं मत आिण सदर मिशनवर आजपावेतो तपासणी करणेत आले या पेशं टची सं या इ.वषिनहाय
माहीती खालील माणे आहे.
मे.िसमे स िल., मुं बई, यां चेशी पुरवठा आदेशानु सार वॉरं टी कालावधी संपलेनं तर आजपावेतो
अकरावषात वािषकस ह स कॉ ॅ टचाकरार क न खालील माणे र कम अदा कर यात आली आहे.
Sr.
No.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Period

CAMC
Amount Incl. of
all Taxes in Rs.

17/07/06 to 16/07/07 33,67,200.00
17/07/07 to 16/07/08 35,39,340.00
17/07/08 to 16/07/09 37,16,307.00
17/07/09 to 16/07/10 38,30,581.00
17/07/10 to 16/07/11 40,22,110.00
17/07/11 to 16/07/12 42,23,216.00
17/07/12 to 16/07/13 45,17,195.00
17/07/13 to 16/07/14 47,00,452.00
17/07/14 to 16/07/15 48,97,623.00
17/07/15 to 16/07/16 51,42,504.00
17/07/16 to 16/07/17 54,26,498.00
Total 3,73,42,899.00

Approx. Cost of Spare
Parts in Rs.
(replaced by Company in
CAMC)

Total No. of
Patients Done

15,39,540.00
89,596.00
57,00,000.00
74,00,000.00
91,00,000.00
65,00,000.00
60,89,673.00
66,41,000.00
87,69,473.44
56,89,000.00
57,49,193.19
6,32,67,475.63

4919
7163
7684
9303
10662
11044
9,306
9,441
7,827
9,526
7907
94,792

मागणी: मे.िसमे स ली. मुं बई यां नीमागील वष एकु ण . 54,26,498/- इत या रकमेत कॉ ेहे सी ह
वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेत आले आहे. पुरवठा आदेशातील अटी शत नुसार मागील रकमेत 5% वाढ
क न िद. 17/07/2017 ते िद.16/07/2018 या कालावधीसाठी CT Scan मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक
सि हस कॉ ॅ ट करणेकामीएकु ण .56,97,823/- (पुणािकत एकु ण अ री . छप नलाख स या णवहजार
आठशे तेवीस मा ) इतका खच अपे ीत आहे. तसेच िद. 01/07/2017 पासुन GST कर आमलात येणार आहे.
यामूळे सि हस टॅ सम ये बदल होणार आहे. यानु सार करा या रकमेम ये बदल होउ शकतो.
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सदर कालावधीम ये कं पनी इंिजनीअर एकु ण 4 वेळा िनयिमत सव मिश सची स ह स ग क न मिशन
ेकडाऊ नचे वेळी दु ती करीता आव यक असणारे सव पेअर पाट (ए स-रे टयुब सह) बदलणार आहेत आिण
याकरीता आव यक ितत या वेळा भेटी देणार आहेत. सॉ टवेअर व से टी अपडेट आव यकतेनु सार करणार
आहेत. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी कं पनीसोबत कर यात आलेले ीमट नुसार कं पनीने 98% अपटाईम िदला
असून मिशन दु ती करीता जर कं पनीमु ळे एकू ण 5 िदवसांपे ा अिधक काळ लागला तर सलग 5 िदवसां नं तर
ितिदवस .7500/-इतका दंड सं थान कं पनीस आकारते .
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:वरील सं थान अिधिनयमातील तरतुदीनुसार दु ती व देखभाली करीता सदर
खच करता येईल.कं पनीने िद. 26/06/2017 अखेर िनयमीत व तातडी या दु ती व देखभालीकरीता एकु ण 31
वेळा भेटी देउन एका वषात अं दाजे .57,49,193.19/- इत या रकमेचे पेअर पाट बदलले आहेत. (सं दभ:
परीिश "अ")
सी.टी. कॅ न मिशन िनयिमत वापरात असून दररोज अं दाजे 21 णां ची तपासणी कर यात येत.े
यानुसार सदर मशीनवर मागीलवष एकु ण 7907पेशं टचे सी.टी. कॅ न कर यात आले आहे. (संदभ: परीिश "ब")
याकरीता सदरचे मशीन नेहमी अ ावत ठे वणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत- स ि थतीत मिशन यवि थत काम देत आहे. पुढील काळात ते
यवि थत कायाि वत राहणे कामी तसेच मागील अकरावषात कं पनीस अदा के लेली र कम व यां नी के लेला
अं दाजे खच या बाब चा िवचार करता सं थानला स ि थतीत मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक स ह सकॉ ॅ ट
करणे जा त फायदेशीर राहील. कारण जसजसे मिशन जुने होत जाते तसतसे दु तीचा खच देखील वाढत जातो .
सदर वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत खालील बाब चा िवचार होणे आव यक आहे असे न मत आहे.
1) CT Scanमिशन 12 वषापासून िनयिमत वापरात अस यामुळे याची नेहमी िनयिमत व तातडीची
दु ती व देखभाल करणे अ याव यक असते . यापुढील काळात मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये
नस यास व CT Scan मिशनची जर दु ती व देखभाल वेळेत न झा यामुळे मिशन नादु त होउन
काही महागडे पेअर पाटस् (उदा. ए स-रे टयुब -िकं मत- .46 लाख, िडटे टर मॉडयु ल - .60 लाख,
ई-बॉ स- .17 लाख इ.) बदलणे आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटस्चे
खचास मा यता घेणक
े रीता येक वेळी िविवध पाटस्करीता वेगवेगळे वतं ताव आव यकतेनसु ार
वेळावेळी सादर करणे तािवत पद्धतीनु सार आव यक राहील.तसेच यास मा यता िमळू न कं पनीस
कायादेश िकं वा पुरवठा आदेश देउन य ात मिशनची दु ती करणेस अिधक कालावधी लागू
शकतो. दर यान या मिशन नादु त अस या या कालावधीम ये अ यव थ णां ना अ याव यक
सेवा देणे श य होणार नाही.
2) तसेच सदर कारे वािषक सि हस कॉ ॅ ट के लेले नसताना मिश सची दु ती करणेस सं थानला
वािषक सि हस कॉ ॅ ट या रकमेपे ा (स ह स चाजस व पेअर पाटस्चा) अिधक खच येउ शकतो.
3) तसेच स या नवीन CT Scan मिशन खरे दी कर याची ि या सु असुन स याRetender इतपयत
झालेली आहे.नवीन मिशन खरे दीस अं दाजे सहाते आठमिह यां चा कालावधी लागु शकतो. तो पयत या
काळात उपल ध मिशन यवि थत काया वीत राहणे कामी कं पनीकडे स याचे मिशनचे नवीन मिशन
खरे दी होईपयत ितमाह दराने CMC करणे सं यु क राहीलअसे न मत आहे
तरी CT Scan मशीनचे मे.िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडे िद.17/07/2017 ते
िद.16/07/2018 या कालावधीसाठी ितमाह दराने कॉ ेहे सी ह वािषक सि हसकॉ ॅ ट करीता करणे कं पनी
ितिनधीशी य चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी येणा या एकु ण खचास मा यता असावी.
सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी सदरह मिशनची
उ पादक कं पनी मे.िसमे स िल., मुं बई यां चे ितिनधी दरां वर चचा/ वाटाघाटी करणेसाठी आजचे
उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते . यां नी सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट
करणेकामी दर िद यानं तर जी.एस.टी. दराम ये वाढ झालेली आहे, सदरह वाढीव र कम िमळावी,
अशी सभेस िवनं ती के ली. परं तु जी.एस.टी. ची वाढीव र कम देता येणार नाही, असे उपसिमतीने यां ना
सां िगतले. यानं तर िव तृ त चचअं ती यां नी सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट
करणेकामी जी.एस.टी.सह एकि त .५८,००,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले .
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयासाठी नवीन सी.टी. कॅ न (64 Slice)
मिशन खरे दीसाठीची ई-िनिवदा ि या अं तीम ट याम ये असू न, नवीन मिशन काया वीत होईपयत,
जु या सी.टी. कॅ न मिशनचे , मे.िसमे स िल., मुं बई यां चे जी.एस.टी.सह एकि त .५८,००,०००/- मा
अं तीम वािषक दर ि वकारणेत यावे. परं तु सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनची टयु ब बदल याची
आव यकता भास यासच यां ना पु ण र कम आदा करावी, अ यथा ित माह दराने यां चेबरोबर
वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणेत यावे व या माणे अं तीम दर मे.िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू न लेखी
व पात घे यात यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
एम.आर.आय.मिशनचे वािषक सि हस कॉ ट करणेबाबत .
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: 1) पृ. . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार, 17 (2) झ
2) पृ. . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग, 21 (1) क
यव थापन सिमतीचा ठराव .: एम.आर.आय.मिशन खरे दी, िद.14/10/2006,िवषय .13,
िनणय .860
तािवक: ी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागाकरीता वरील संदभ य पुरवठा आदेशा वये
मे. िसमे स िल. मुं बई, यां चेकडू न MagnetomAvantoमशीन एकु ण . 5,05,00,000/- इत या रकमेत खरे दी
कर यात आलेआहे. सदरचे मिशन िद. 1/06/07 रोजी कायाि वत कर यात आलेले आहे. कं पनीने मशीनकरीता
िदलेला दोन वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 31/05/2009 रोजी संपला आहे . सदर मिशनची िद. 31/03/2017 ची
घसारा वजा िकं मत .15,99,656/- इतक आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी झालेला ठराव, कं पनीसोबत
कर यात आलेले अॅ ीमट आिण कं पनीस िदले या पुरवठा आदेशातील अटीनु सार पु ढील कालावधीतील दु ती
व देखभालीकरीता 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 अटीनु सार आजपावेतो मे. िसमे स हे थके अर मुं बई यां चेकडे दरवष सदर मिशनचे कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करीता करणेत आलेला खच, मिशनचे दु ती करीता कं पनीने वापरले या पेअर पाटस्
ची अं दाजे िकं मत आिण सदर मिशनवर आजपावेतो तपासणी करणेत आले या पेशं टची सं या इ. वषिनहाय
माहीती खालील माणे आहे.
Sr.
No.

Period

CAMC Amount
Incl.
of all Taxes in
Rs.

Approx. Cost of
SpareParts in
Rs.(replaced by Company
in CAMC)

Total No. of
Patients Done

1
2
3
4
5
6
7
8

01/06/2009 to 31/05/2010
01/06/2010 to 31/05/2011
01/06/2011 to 31/05/2012
01/06/2012 to 31/05/2013
01/06/2013 to31/05/2014
01/06/2014 to31/05/2015
01/06/2015 to31/05/2016
01/06/2016 to31/05/2017
Total Amount in Rs.

22,06,000/23,16,300/24,32,115/26,04,008/27,31,486/28,68,060/30,11,464/32,36,332/2,14,05,765

31,000,00/10,000,00/13,000,00/43,11,222/23,62,500/4,75,605.31/80,18,000/47,03,000/2,55,68,099.67

5,530
10,673
11,694
13,050
13,449
13,244
11,826
13,508
92,974

सदर कालावधीत कं पनीचे इंिजिनअर वषातून 4 िनयिमत भेटी देणार असून जे हा जे हा मिशन नादु त
होईल ते हा ते हा येऊन दु ती व देखभाल आिण आव यकतेनु सार सॉ टवेअर/हाडवेअर से टी अपडेट करणार
आहेत. वरील कॉ टम ये मिशनचे हेलीयम गॅस रफ ल ग व को ड हेड यासार या महागडया पाटसह सव
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पेअर पाटचा तसेच मिशनसोबत पुरिव यात आले या यु .पी.एस, िचलर लां ट यां ची देखील सव पेअर पाटसह
दु ती व देखभाल करत आहेत . परं तु यु.पी.एस. बॅटरीज या कं युमेब स अस यामुळे समािव नाहीत.
मागणी: मे. िसमे स हे थके अर मुं बई यां नी प . West/H IM/MRI/Mar`17/4345/R1 Dtd.
25/04/2017 ( णालये ा िद.12/05/2017) अ वये िद.01/06/2017 ते िद.31/05/2018 या
कालावधीसाठी MRI मशीनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता कं पनीने मुळ रकमेत
करारना यानुसार 2.66% इतक वाढ क न अिधक टॅ स असे सव करां सहीत एकु ण . 32,93,150/- (अ री .
ब ीस लाख या नव हजार एकशे प नास मा ) इत या र कमेचा CMC करीता करारनामा पाठिवला आहे
आिण एकु ण र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे.
Sr.
No.

Period Form

Amount (RS)

01
02

01 Jun 2016 to 31 May -2017
01 Jun 2017 to 31 May -2018

28,14,202/28,89,234/-

VAT +Service Tax +
Swachh Bharat Cess +
KrushiVikasCess
3,78,787.83/4,03,916/-

%
Total Contract
Increase
Price (RS)
5.0%
2.60%

32,36,332/32,93,150/-

शासन िनदशानुसार सव सेवा दरां वर कृ षी िवकास सेस हा नवीन टॅ स 0.5% इतका लागु झा यामु ळे
CMC या एकु ण रकमेत वाढ झाली आहे.
मशीन खरे दी करतेवेळी कं पनीसोबत कर यात आलेले अॅ ीमट नुसार-कं पनीने 98% अपटाईम िदला
असून मिशन दु ती करीता जर कं पनीमुळे एका वेळेस एकू ण 5 िदवसां पे ा अिधक काळ लागला तर ितिदवस
.7500/-इतका दंड सं थान कं पनीस आकारते .
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरील सं थान अिधिनयमानुसार दु ती व देखभाल करता येईल . कं पनीने
मागील वष 4 िनयमीत भेटी व तातडी या दु ती व देखभालीकरीता एकु ण 34 वेळा भेटी देउन सं पणू एक वषात
अं दाजे . 47,03,000/- इत या रकमेचे पेअर पाट बदलले आहेत (संदभ:परीिश "अ"). सदर पेअर पाटची
साठा रिज रवर न द घे यात आलेली आहे. वापरलेले जु ने पेअर पाट कं पनीस गेट पास अ वये परत करणेत
आले आहेत.
एम.आर.आय.मिशन िनयिमत वापरात असून दररोज अं दाजे 37 णां ची तपासणी कर यात येत.े
यानुसार सदर मशीनवर दरवष अं दाजे 13508 पेशं टचे एम.आर.आय. कॅ न होत आहे. (संदभ:परीिश "ब")
याकरीता सदरचे मशीन नेहमी अ ावत ठे वणे आव यक आहे.
िद.12/01/2014 रोजी मानवीय चुक मुळे ऑ सीजन िसं लेडर एम.आर.आय. मिशनवर आदळु न
िचकटले होते. सदर अपघातामुळे मिशनचे काही पेअर पाट (Funnel, Funnel lower, Rubber seal
&Avanto Set of design ring) तुटलेले आहेत . सदर पाटस हेमानवीय चुक मुळे खराब झालेले अस यामुळे
कं पनी CMC म ये बदलुन देणार नाही असे कं पनीने कळिवले आहे. नवीन पेअर पाट करीता कं पनीने प .
HIM-EST-012014-014, Dt.14/01/2014 अ वये सव करां सहीत एकु ण .23,34,173/- इत या रकमेचे
कोटेशन पाठिवले आहे. परं तु मा.वै िकय संचालक, रे डीओलॉिज ट, कं पनी स ह स मॅनेजर ी. पटे ल यां चे
सोबत िद. 03/02/2014 रोजी झाले या य चचअं ती, सदर पेअर पाट तुटलेले असुन परं तु यामुळे मिशन
बंद पडलेले नाही यामुळे सदर पेअर पाट बदलणेत आलेले नाहीत असा िनणय घेणते आला. तसेच सदर पेअर
पाट कं पनीकडु न मोफत बदलुन िमळणेकरीता इकडील प . 1164, िद.27/02/2014 अ वये िवनं ती कर यात
आली आहे.
सदर CAMC करीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार असून मिशन खरे दी करते वेळेस झाले या
अॅ ीमटनु सार कं पनीने सदर र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: स ि थतीत मिशन यवि थत काम देत आहे. सदर मिशनची िद.
31/03/2017 ची घसारा वजा िकं मत .15,99,656/- इतक आहे. पुढील काळात ते यवि थत कायाि वत
राहणे कामी तसेच मागील आठ वषात कं पनीस अदा के लेली र कम व यां नी के लेला अं दाजे खच या बाब चा
िवचार करता सं थानला स ि थतीत मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणे फायदेशीर राहील.
कारण जसजसे मिशन जुने होत जाते तसतसे दु तीचा खच देखील वाढत जातो .
सदर वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत खालील बाब चा िवचार होणे आव यक आहे असे न मत आहे.
1) MRI मिशन 10 वषापासून िनयिमत वापरात अस यामुळे याची नेहमी िनयिमत व तातडीची दु ती
व देखभाल करणे अ याव यक असते. यापुढील काळात मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये
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नस यास व एम.आर.आय. मिशनची जर दु ती व देखभाल वेळेत न झा यामुळे मिशन नादु त
होउन काही महागडे पेअर पाटस् (उदा. हेलीयम गॅस रफ ल ग व को ड हेड, यु.पी.एस. व िचलर
लॉट) बदलणे आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटस्चे खचास मा यता
घेणक
े रीता िविवध पाटस्करीता वेगवेगळे वतं तावमा. यव थापन सिमतीसमोर आव यकतेनु सार
वेळावेळी सादर करणे तािवत पद्धतीनुसार आव यक राहील. दु तीस अं दाजे तीनमिह यां चा
िकं वा अिनि त कालावधी लागू शकतो. दर यान या मिशन नादु त अस या या कालावधीम ये
अ यव थ णां ना अ याव यक सेवा देणे श य होणार नाही.
2) तसेच सदर कारे वािषक सि हस कॉ ॅ ट के लेले नसताना मिश सची दु ती करणेस (स ह स चाजस
व पेअर पाटस्सह) सं थानला वािषक सि हस कॉ ॅ ट या रकमेपे ा अिधक खच येउ शकतो.
3) तसेच स या नवीन एम.आर.आय. मिशन खरे दी कर याची ि या सु असुन स या Retender
इतपयत झालेली आहे.नवीन मिशन खरे दीस अं दाजे सहा ते आठ मिह यां चा कालावधी लागु शकतो.
तो पयत या काळात उपल ध मिशन यवि थत काया वीत राहणेकामी कं पनीकडे स याचे मिशनचे
नवीन मिशन खरे दी होईपयत ितमाह दराने CMC करणे सं यु क राहील असे न मत आहे
तरी MRI मशीनचे मे.िसमे स हे थके अर ा. िल.मुं बई यां चेकडे िद. 01/06/2017 ते िद.31/05/2018
या कालावधीसाठी ितमाह दराने कॉ ेहे सी ह वािषक सि हसकॉ ॅ ट करीता करणे कं पनी ितिनधीशी य
चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी येणा या एकु ण खचास मा यता असावी.
एम.आर.आय.मिशनचे वािषक सि हस कॉ ट करणेकामी सदरह मिशनची उ पादक कं पनी
मे.िसमे स िल., मुं बई यां चे ितिनधी दरां वर चचा/ वाटाघाटी करणेसाठी आजचे उपसिमती सभेसमोर
उपि थत होते . यां नी एम.आर.आय.मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी दर िद यानं तर
जी.एस.टी. दराम ये वाढ झालेली आहे , सदरह वाढीव र कम िमळावी, अशी सभेस िवनं ती के ली. परं तु
जी.एस.टी. ची वाढीव र कम देता येणार नाही, असे उपसिमतीने यां ना सां िगतले. यानं तर िव तृ त
चचअं ती यां नी एम.आर.आय.मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकामी जी.एस.टी.सह एकि त
.३३,००,०००/- मा अं तीम दर देऊ के ले .
यावर सिव तर चचा होऊन, एम.आर.आय.मिशनचे वािषक सि हस कॉ ट करणेकामी
मे.िसमे स िल., मुं बई यां चे जी.एस.टी.सह एकि त .३३,००,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच मे.िसमे स िल., मुं बई यां चेकडू नअं तीम दर लेखी व पात घे यात
यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाकरीता जु ने कॅ थलॅब मिशन बायबॅक क न निवन
कॅ थलॅब मिशन खरे दीकामी पु रवठा आदेश देणेबाबत.
ी 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 जुन् 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.
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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 अंदाजे 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 ईमेल ा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 पु ढील 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
उपरो त माणे खरे दीकामी ा त झाले या तीन तां ि क ऑनलाईन ई-िनिवदा िद.१७/०२/२०१७
रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेपु ढे सम उघड यात आले या असून यां चा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता
तयार कर यात आला आहे. ा त तां ि क ई-िनिवदेतील Specification बायोमेिडकल िवभागाकडू न तपासून
घे यात आलेले असून सदर तां ि क बाब चा त ता कॅ थलॅब िवभागाकडे पाठिव यात आलेला होता, परं तु सदरह
त यावर प ट अिभ ाय िदलेला नस यामु ळे सदरह त यावर उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी पु हा
कॅ थलॅब िवभागाकडे पाठिव यास सां िगतले, यानुसार वापर करणा-या डॉ टरां चा अिभ ाय घे यासाठी सदरह
त ता िद.१५/०४/२०१७ रोजी कॅ थलॅब िवभागाकडे पाठिव यात आला होता. यावर कॅ थलॅब िवभागातील
डॉ टरां नी खालील माणे अिभ ाय कळिवलेले आहेतS.No.
Name of Doctor
Recommendation
1
Dr.Manohar Shinde
We will be needing High End Cathlab with all possible
accessories like Radiation quards ceiling mounted, table
mounted, sound system between console & Lab,
Haemodynamics lab with Slave.
2
Dr.Omkar Thopte
We need state of art high end Cathlab with DSA, Stent
boost, Haemodynamic system with slave monitor, LED
overhead lights, Radiation shields, sound system between
console & lab. (1) Shimadzu (2) Philips (3) Siemens
3
Dr.Girish Kale
We need Cathlab Machine with latest technology, having
lesser radiation to operators, with clear stent (Stent boost),
DSA, Haemodynamic Monitors, Radiation shield, sound
system between console & lab.
4
Dr.Mukund Bajaj
We need Cathlab Machine with DSA, Stent boost,
Haemodynamic System with Slave Monitor, Sound
system between console & lab.
5
Dr.Deorao Thenge
We will have another with Cathlab with updated software
and hardware along with updated hardware.
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6

Dr.Tanay Padgaonkar We need Cathlab Machine with high end & latest
technology having DSA, Stent boost, Haemodynamic
monitoring system, Slave Monitors & Sound system,
Radiation shields.

उपरो त खरे दीकामी पा असले या ०३ कमिशयल ई-िनिवदा िद.०७/०६/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी
सिमतीचे सभेपढु े संबं िधत िनिवदाधारकां चे सम उघड यात आले या असून यां नी देऊ के ले या तु लना मक
दरां चा तपिशल खालील माणेCathlab
Machine
Descriptio
n of Item/
work

2

3

4

5

6
7
A

8
B

M/s. Philips India Ltd.,Mumbai
Basic
Cost in
INR

Sr.
No.

1

Suppliers

SINGLE
PLANE
FLAT
PANEL
LATEST
CARDIAC
CATH LAB
FOR
CORONAR
Y&
ANGIOGR
APHIC &
INTERVEN
TIONAL
WORK with
Warranty
Five Years
Accessorie
s with table
and
mattress
2.
QUANTIFI
CATION
HEMODYN
AMIC
RECORDE
R
Dual Head
Pressure
Injector
with 500
syringes
ACCESSO
RIES:
Turn Key
work
Total
Amount in
Rs.
CMC for 5
Years
Total
Amount in
Rs.
( Inl. CMC
Cost )
Difference

Cost in
INR
(Basic
Cost
without
Custom
Duty)

Packing,
Forwardi
ng &
other
Taxes

M/s. Siemens Healthcare Pvt. Ltd.,Mumbai

M/s. Shimadzu Medical India Pvt.
Ltd.,Mumbai

Total Amount Basic Cost in INR Packing
Total
Basic
in INR
Cost in
(Basic
Forward Amount in Cost in
(including P
INR
Cost
ing &
INR
INR
& F and other
without
other (including P
Taxes except
Custom
Taxes
& F and
Custom Duty)
Duty)
other Taxes
except
Custom
Duty)

Cost in
INR
(Basic
Cost
without
Custom
Duty)

Packin
Total
g,
Amount
Forwa in INR
rding (including
&
P & F and
other
other
Taxes
Taxes
except
Custom
Duty)

472190
Euro X
72.4952

34231508
.49

354142

34585650.49

650000
USD X
64.3475

41825875

0

41825875.00

0

0

0

0

23278

23278

0

23278.00

11 USD
X
64.3475

707.8225

0

707.823

24000
Euro X
72.4952

1739884.
8

18000

1757884.8

0

0

0

0.00

4 USD X
64.3475

257.39

0

257.390

14000
Euro X
72.4952

1014932.
8

10500

1025432.8

363698.3
363698.34
4

0

363698.34

1900000

1900000

25650
0

2156500.
000

1708000

1708000

0

1708000

2119012.
2119012.6
6

0

2119012.58

2000000

2000000

27000
0

2270000.
000

1563172

0

1563172

0

1714238.62

3420000

3420000

5433483

815022

6248505

0

1624044.92

1200000

1200000

46170
0
16200
0

3881700.
000
1362000.
000

10250000 1588750

1714238.
1714238.6
6
1624044.
1624044.9
9

550000
10890 35500025
USD X 35391125
0
.000
64.3475

45171190
.213

46888645.09

47670147.46

11838750.00

11904287.5

58727395.09

59574434.96

54371190
.21

4356204.88

5203244.75

L1
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Buyback
Value of
old
Machine
Net Cost
After
deduction
of Buyback
Value

1794999.00

45093646.09

3500000.00

44170147.46

1700000.00

43471190.213

वरील माणे ा त तु लना मक दरां चे त यात M/s. Shimadzu Medical India Pvt. Ltd.,
Mumbai यां चे सव अॅ सेसरीजसह पु णािकत मुळ दर र कम .४,५१,७१,१९०/- हे िन नतम येत असून यां नी
जु या मिशनची Buyback Value .१७,००,०००/- इतक देऊ के लेली असून सदर जु या मिशनची र कम
वजा जाता यांचेकडू न मिशन खरे दी के यास र कम .४,३४,७१,१९०/- (अ री .चार कोटी चौतीस लाख
एकाह तर हजार एकशे न वद मा ) इतका खच येईल. तसेच सदरचे मिशन आयात करणेकामी मिशनची L/C
उघडू न Custom Duty अदा करणेकामीची पुढील कायवाही िव त यव थापक यां चेमाफत करता येईल.
तरी M/s. Shimadzu Medical India Pvt. Ltd., Mumbai यां चेबरोबर चचा िविनमय क न
यांना पुरवठा आदेश दे यास तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या र कम .४,३४,७१,१९०/- (अ री .चार कोटी
चौतीस लाख एकाह तर हजार एकशे न वद मा ) चे खचास तसेच सदरचे मिशन आयात करणेकामी मिशनची
L/C उघडू न Custom Duty अदा करणेकामीची पुढील कायवाही िव त यव थापक यां चेमाफत करणेकामी
मा यता घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव मा यते तव सादर.
ी साईबाबा णालयातील कॅ थलॅब िवभागाकरीता कॅ थलॅब मिशन खरे दी करणेकामी
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Shimadzu Medical
(India) Pvt. Ltd., Mumbai यां चे ितिनधी, यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी आजचे
उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते . सभेसमोर चचअं ती यांनी िदलेली मिशनची Basic Price
५,५०,००० USD इतक होती. ती कमी क न यांनी ५,२३,६५० USD मा के ली. तसेच वॉरं टी
सं प यावर CMC करीता पु ढील ५ वषाकरीता .९२,००,०००/- इतक र कम भरली होती. याम ये
देखील यांनी ये क वषासाठी .५०,०००/- मा र कम कमी के ली आहे. हणजे .८९,५०,०००/मा CMC ची र कम यांनी पु ढील ५ वषाकरीता िदलेली आहे. याचबरोबर जुने कॅ थलॅब मिशन
बायबॅकची .१७,००,०००/- मा र कमही यां नी कमी क न िदलेली आहे.
तसेच M/s. Shimadzu (Asia Pacific) Pvt. Ltd., Singapore यां नी सदरह सािह य िशड
पयत पोहोचिवणे कामीची र कम USD ५२३६६५ मा ही L/C दारे अदा करावयाची अस याने,
यावेळ या USD या दरा माणे सदरह र कम M/s. Shimadzu (Asia Pacific) Pvt.Ltd.,
Singapore यां ना अदा करणेत यावी व उवरीत INR .७९,७०,२००/- मा र कम ही M/s.
Shimadzu Medical India Pvt.Ltd., Chennai यां या नावाने दे यात यावी, अशी यां नी लेखी
व पात िवनं ती के ली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता कॅ थलॅब मिशन खरे दी करणेकामी
M/s. Shimadzu Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai यां नी िदलेली ५,२३,६५० USD मा
अं तीम दर व या मिशनचे पु ढील ०५ वषाचे CMC करीता िदलेले .८९,५०,०००/- मा अं तीम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच M/s. Shimadzu Medical (India) Pvt. Ltd., Mumbai यां चे िवनं तीनु सार, सदरह
सािह य िशड पयत पोहोचिवणेकामीची ५,२३,६६५ USD मा र कम, यावेळेस या भारतीय
मु याम ये M/s. Shimadzu (Asia Pacific) Pvt. Ltd., Singapore यां चे नावे, सदरह L/C िव
िवभागामाफत उघडणेत येऊन, क टम डयु टीम ये सु ट िमळिवणेकामी क टम ऑिफसकडे ताव
सादर करणेत यावा व अं तीम क टम डयु टीची र कम L/C दारे अदा करणेस व उवरीत INR
.७९,७०,२००/- मा र कम ही M/s. Shimadzu Medical India Pvt.Ltd., Chennai यां या
नावाने आदा करणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१०

बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या सं थान इमारत चे दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी िसमट
खरे दी करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमा या
कलम २१ मधील पोट –कलम (१) या खं ड (क) अ वये ” मं िदराची व िव व त यव थे या मालम ताची
देखभाल यव थापन व शासन” कर याचे योजनासाठी सिमतीकडु न िव व त यव थेचा िनधीचा िवनीयोग
कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमती सभा िनणयः- िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत िनणय . ५०२ अ वये बां धकाम िवभागाचे आव यकतेनसु ार ट याट याने एकु ण ७५० िसमटगो या
खरे दी कर यास व या कामी येणारे . २,४०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
तावना:- बां धकाम िवभागास दैनं िदन देखभाल दु ती कामासाठी यापुव खरे दी कर यात आले या
३०० िसमटगो या पैक स या िवभागाकडे २५ गो या िश लक असुन िवभागाकडील दैनं िदन देखभाल दु तीचे
कामात अडचण येउ नये याकरीता पही या ट यात ३०० िसमटगो या खरे दी करणेकामी इकडील
िद.०५/०६/२०१७ रोजीचे िटपणी अ वये येणारे र कम . ९६०००/- मा चे खचास व या कामी िवहीत प दतीने
कोटेशन मागिवणेस मा यता घेणते आलेली आहे.
यानुसार इकडील जा. . १७९८/२०१७ िद.०१/०७/२०१७ रोजीचे प ा वये कोटेशन मागिव यात
आले असुन , या कामी ०४ िसलबं ध कोटे शन ा त झालेले आहेत. याचा तपिशल खािलल माणे आहे.
अ.नं. पु रवठाधारकाचे नाव/गां व
आवक . िदनां क
०१
आिद य ेडस, िशड
८७७४/०६/०७/२०१७
०२
कृ णा ेडस, साकु री
८७७५/०६/०७/२०१७
०३
ी पटेल सॉ िमल, िशड
८९५२/०८/०७/२०१७
०४
वाकचौरे पाटील से स एज सी, साकु री
८९९०/०९/०७/२०१७
उपरो त माणे ा त झालेले िसलबं ध कोटे शन िद.१२/०७/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमती सभेपु ढे
उघड यात आले असून याचा तुलना मक त ता खिलल माणे आहे.

अ.नं. तपिशल

प रमाण/
एकक

०१
०२
०३
०४
०५

अ ाटेक
अं बु जा
ए.सी.सी.
िबला ए-१
िबला
गो ड
एकु ण पये
शेरा

३००
िसमट
गो या

कृ णा ेडस,
साकु री
दर
र कम
३३०/- ९९,०००/३३०/- ९९,०००/--३२०/- ९६,०००/३२०/- ९६,०००/-

वाकचौरे पाटील
से स, साकु री.
दर
र कम
------२९०/- ८७,०००/---

ी पटेल सॉ िमल,
िशड
दर
र कम
--------३२६/- ९७,८००/-

३२०/-

२९०/- ८७,०००/िन नतम

३२६/-

९६,०००/-

अिद य ेडस,
िशड
दर
र कम
------३००/- ९०,०००/---

९७,८००/- ३००/-

९०,०००/-

ताव:- उपरो त तुलना मक त यात थािनक पुरवठादार वाकचौरे पाटील से स, साकु री यां नी नमुद
के ले माणे िबला ए- वन िसमट गोणीचे दर .२९०/- ती गोणी हे िन नतम असुन यांचे कडु न िबला ए वन
कं पनीचे ३०० िसमेट गो या खरे दी करणेस र कम पये ८७,०००/- (अ री पये स याऐंशी हजार) मा खच
येईल. तरी यांचे िन नतम दर ि वकारणेस िनणयाथ सादर.
बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या सं थान इमारत चे दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी
िसमट खरे दी िकयेमधील िन नतम दरधारक वाकचौरे पाटील से स, साकु री यां ना आजचे उपसिमती
सभेसमोर, यां नी िदले या दरां वर चचा करणेसाठी बोलिवणेत आले असता, ते सभेसमोर चचा
करणेसाठी अनु पि थत होते .
यावर सिव तर चचा होऊन, बां धकाम िवभागामाफत कर यात येणा या सं थान इमारत चे
दैनं िदन देखभाल दु तीसाठी िसमट खरे दी करणेकामी वाकचौरे पाटील से स, साकु री ित गोणी
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.२९०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयं ता, बां धकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
एअर कु लर खरे दी करणेकामी उघड यात आले या ई-िनिवदां बाबत.
जुने सादालय व 16 गुं ठे प रसरामधील दशन लाईनमधील साई भ तांचे तसेच पारायण मं डप
हॉलमधील पाराणाथ चे उ णतेपासून संर ण होणेकरीता 15 नग एअर कु लर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे पये 7,50,000/- मा चे खचास मा. यव थापन
सिमतीचे िदनां क 28/11/2015 रोजीचे सभेतील िनणय . 579 अ वये मा यता दे यात आली होती. यानुसार
िदनां क 25/05/2016 रोजी महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर चौथे वेळी
ई-िनिवदा फे र अपलोड कर यात आलेली होती. तसेच ई-िनिवदा डाऊनलोड क न, सोबत आव यक ते कागदप े
कॅ न क न जोडले या तां ि क कागदप ां या मुळ ती िदनां क 1/6/2017 रोजी सायं काळी 5.00 वाजेपयत
िशड कायालयात दाखल कर याची अं ितम मुदत ई-िनिवदेत दे यात आली होती.
उपरो त मुदतीत खालील पुरवठादार यां या तां ि क ई-िनिवदा या हाड कॉफ बं द पाक टाम ये
सं थानकडे ा त झा या आहेत :
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
1.
Kapsun Resources Corpoation, Ahmadabad 3.
Penta Plastic, Valsad
2.
Ratanlal Ramanlal Karwa, Amrawati
4.
Premium Moulding, Daman
वरील ा त 4 ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िदनां क 7/06/2017 रोजी मा. खरे दी
सिमतीचे सभेम ये उघडणेत आलेले आहेत. यातील कं पनीचा वािषक उलाढाल, कं पनीचे रिज श
े न सिटिफके ट,
टडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा डी.डी., इ यादी बाबी तपास या असून , यात वरील चारही तां ि क िनिवदा पा
झा याने, यांचे आिथक (Financial) बीड िदनां क 12/07/2017 रोजीचे मा.खरे दी सिमतीत उघडणेत आले,
यात खालील माणे दर ा त झालेले आहेत:
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
कु लरचे वणन
एकि त दर पये शेरा
1 Kapsun Resources Corpoation, Ahmadabad Air Coolers.
7,05,000/L1
Antatika Model
2 Ratanlal Ramanlal Karwa, Amrawati
9,90,000/L4
AR12LC
3 Penta Plastic, Valsad
7,16,250/L3
नग – 15
4 Premium Moulding, Daman
7,14,000/L2
उपरो त आिथक (Financial) बीडमधील अ.नं. 1 M/s. Kapsun Resources Corpoation,
Ahmadabad यां चे 15 नग, एअर कु लर खरे दी करणेकरीता र कम पये 7,05,000/- मा चे दर िन नतम
आहेत.
तरी 15 नग एअर कु लर खरे दीकामी िन नतम दरधारक M/s. Kapsun Resources Corpoation,
Ahmadabad यां चेशी चचा/ वाटाघाटी क न पु ढील कायवाहीसाठी ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
जु ने सादालय व १६ गुं ठे प रसरामधील दशन लाईनमधील साई भ तांचे तसेच पारायण
मं डप हॉलमधील पाराणाथ चे उ णते पासू न सं र ण होणेकरीता एअर कु लर खरे दी करणेकामी
राबिवणेत आले या ई-िनिवदा िकयेमधील िन नतम दरधारक M/s. Kapsun Resources
Corpoation, Ahmadabad यां चे ितिनधी, आजचे उपसिमती सभेसमोर यां नी िदले या दरां वर
चचा करणेसाठी उपि थत होते . उपसिमतीने यां चेबरोबर दरांबाबत चचा के ली असता, यां नी
जी.एस.टी. लागू झालेली अस यामु ळे दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे १५ नग एअर कु लस खरे दी
करणेकामी M/s. Kapsun Resources Corpoation, Ahmadabad यां चे ई-िनिवदा ि येमधील
एकि त .७,०५,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०४

मौजे लाहे , ता.शहापु र, िज.ठाणे येथील गट नं.४९१ मधील ०.४० आर जमीन पालखी थां यासाठी
िवनामोबदला देणेबाबत ीमती रना र नेशचं द जै न, शहापु र यां चा िद.२१.०६.२०१७ रोजीचा अज.
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– मौजे लाहे, ता.शहापूर , िज.ठाणे येथील गट नं.४९१ मधील ०.४० आर जमीन पालखी
थां यासाठी िवनामोबदला ि वकारणेबाबत.
तावना– मौजे लाहे, ता.शहापूर , िज.ठाणे येथील गट नं.४९१ मधील ०.४० आर जमीन पालखी
थां यासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां ना िवनामोबदला देणबे ाबत ीमती रना र नेशचं द
जैन,अ वाल हाऊस, िशवश ती राईस िमल कं पां ऊंड,पं डीत नाका, गोठे घर, शहापूर , िज.ठाणे यां नी इकडेस
िवषयां िकत अज सादर के लेला आहे. यािठकाणी ी.राधे याम सावरमल अ वाल,रा.शहापूर यां या आईवडीलां या मरणाथ नाव दे यात यावे,अशी इ छा आहे. तसेच सदर जागेवर मी वखचाने पू ण ले हिलं ग/
सपाटीकरण क न देईल व सदर दानप ह तांतरणाचा येणारा संपू ण खच व या अनुषं गाने येणारा इतर खच मी
वत: करे न. सं थानने या जागी पालखी थां बा करावा, असेबाबत अजात नमूद के लेले आहे .
उपरो त िवषयानु सार पालखी थां यासाठी ीमती रना र नेशचं द जैन, शहापूर यां नी सं थानला जमीन
देणगी दे याबाबत ताव सादर के ला आहे. या तावास अनु स न व इतर िठकाण या जमीनी पालखी
थां यासाठी घे याबाबत सं थान या मालम ता िवभागाचे शासक य अिधकारी, .अिध क व बां धकाम
िवभागाचे उपअिभयं ता यां नी िद.२१/०६/२०१७ रोजी सम जावून थळिनरी ण के ले असता सदरची जागा
मौजे लाहे, ता.शहापूर , िज.ठाणे येथील मुं बई-नािशक महामागावर असलेली जमीन गट नं.४९१ मधील ०.४०
आर जमीन देणगी व पात देणेस तयार आहेत. तेथे सम जावून जागेची पाहणी के ली असता सदर जागा पालखी
थां यासाठी यो य आहे परं तु या जागेवर खाच-खळगे अस याने ती जमीनी या ले हलपयत ये यासाठी भर
टाकावी लागेल. याबाबत सदर देणगीदारासोबत चचा के ली असता यांनी ही जागा आ ही वखचाने भर टाकू न
र या या ले हलपयत आणून तेथे पालखी थां बा उभार यासाठी सं थानला िवकिसत क न देवू तसेच दानप ाचे
न दणी शु क व त सम संबं धीत इतर खच आ ही वत: क . फ त आमची इ छा आहे क , ी.अ वाल यां या
आई-वडीलां चे मरणाथ तेथे नाव दे यात यावे. थळिनरी ण के ले असता पालखी थां यासाठी सदर जागा यो य
आहे. या जागेपासून पू ढे नािशककडे येतां ना ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील यां नी देणगी व पात देवू के लेली जागा
यामधील अं तर सुमारे २२ िकमी.आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– अजदार यां नी पालखी थां यासाठी ०.४० आर जमीन िवनामोबदला ह तांतर
करणेबाबत कळिवले आहे. सदर जमीन शहापूरपासून सुमारे १४ िकमी अं तरावर मुं बई-नािशक हायवेलगत आहे.
सं थानला मुं बई ते िशड या र यावर पालखी थां बे उभारावयाचे अस याने सदर जमीनीचा उपयोग होईल.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५२५ यावर सिव तर चचा होऊन, मुं बईव न िशड कडे येणा या पालखी/ पदया ी यां चे सोयीसाठी
पालखीथां बा उभारणेकामी अजदार यां या जमीनीचा उपयोग होणार अस यामु ळ,े ीमती रना
र नेशचं द जै न, शहापु र यां ची मौजे लाहे , ता.शहापु र, िज.ठाणे येथील गट नं.४९१ मधील ०.४० आर
जमीन िवनामोबदला ि वकारणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
मौजे कसारा, ता.शहापु र, िज.ठाणे येथील गट नं.३२ िह सा २ मधील े ०.३० आर जमीन
िवनामोबदला देणेबाबत ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील, रा.कोपरी, चं दनसार, ता.वसई, िज.ठाणे यां चा
िद.२५.०४.२०१७ रोजीचा अज.
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– मौजे कसारा खु द, ता.शहापूर ,िज.ठाणे येथील गट नं.३२ िह सा २ े ०.३० आर जमीन
िवनामोबदला ि वकारणेबाबत..
तावना– मौजे कसारा खुद ,ता.शहापूर ,िज.ठाणे येथील गट नं.३२ िह सा २ े ०.३० आर जमीन
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां ना िवनामोबदला देणबे ाबत ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील,
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रा.कोपरी चं दनसार, ता.वसई,िज.पालघर यां नी इकडेस िवषयां िकत अज सादर के लेला आहे. यात यांनी सदरचा
यवहार मे.दु यम िनबं धक,शहापूर यां चेकडे न दवावयाचा आहे. याकामी मु ां क व न दणीचा तसेच त ुषं गीक जो
खच सदरचा द तऐवज कर यासाठी होणार आहे तो खच मा तु ही सोसावा व तुमचे खचाने सदरचा यवहार
माझेकडू न पूण क न यावा.
सदर दानप ाने जी जमीन िमळकत मी तु हास दान देणार आहे. ती जमीन िमळकत मा या वक टाज त
खरे दी मालक या व वत:चे उ प नातून खरे दी के लेली आहे . याचेशी माझे कु टूं बातील कोण याही सद याचा
ह क,िहतसंबं ध नाही. मा तरी सु ्दा तुमचे मालक ह काकामी काही टू ी राह नये हणून माझे कु टूं बातील
य त चे ित ाप सु ्दा तु हास देत आहे. यांचीही सदरचे दान दे यास व दानप ास संमती आहे व यां चीही ी
साईबाबां वर अपार ्दा व भ ती अस याने यांनीही खु या िदलाने संमती िदलेली आहे . तरी सदरचा यवहार
लवकरात लवकर पूण क न यावा व साईचरणी माझी सेवा जू क न यावी, असेबाबत अजात नमू द के लेले आहे.
उपरो त िवषयानु सार पालखी थां यासाठी ी.कािशनाथ गोिवं द पाटील यां नी सं थानला जमीन देणगी
दे याबाबत ताव सादर के ला आहे. या तावास अनु स न व इतर िठकाण या जमीनी पालखी थां यासाठी
घे याबाबत सं थान या मालम ता िवभागाचे शासक य अिधकारी, .अिध क व बां धकाम िवभागाचे
उपअिभयं ता यां नी िद.२१/०६/२०१७ रोजी सम जावून थळिनरी ण के ले असता सदरची जागा मौजे कसारा
खुद , लितफवाडी पोलीस टेशनसमोर कसारा घाट उतर यानं तर डा या व उज या बाजूचा महामाग या िठकाणी
एक येतो या कॉनरमधील ०.३० आर जमीन देणगी व पात सं थानला पालखी थां यासाठी दान िमळत आहे.
सदर जमीन र या या लेवहलपासू
्
न खाली साधारण ५ फू ट अस याने तेथे पालखी थां बा बां ध यासाठी जमीनीचे
ले हिलं ग कर यासाठी भर टाकू न र या या बरोबरीने आणावी लागेल. ही जागा ी साईभ तां या पाल या व
पदया या िवसा यासाठी अ यंत यो य आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– अजदार यां नी ०.३० आर जमीन िवनामोबदला ह तांतर करणेबाबत कळिवले
आहे. सदर जमीन शहापूरपासून सुमारे ३६ िकमी अं तरावर मुं बई-नािशक हायवेलगत आहे. सं थानला मुं बई ते
िशड या र यावर पालखी थां बे उभारावयाचे अस याने सदर जमीनीचा उपयोग होईल. उ त नमूद के लेली ०.३०
आर जमीन दानप ा ारे ि वकारणे तसेच दानप न दणी व इतर अनुषं िगक खच सं थानने करणेकामी सदरचा
ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५२६ यावर सिव तर चचा होऊन, मुं बईव न िशड कडे येणा या पालखी/ पदया ी यां चे सोयीसाठी
पालखीथां बा उभारणेकामी अजदार यां या जमीनीचा उपयोग होणार अस यामु ळ,े ी.कािशनाथ
गोिवं द पाटील, रा.कोपरी, चं दनसार, ता.वसई, िज.ठाणे यां ची मौजे कसारा, ता.शहापु र, िज.ठाणे येथील
गट नं.३२ िह सा २ मधील े ०.३० आर जमीन िवनामोबदला ि वकारणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
सौ.िवमल अ पासाहेब वाळके , कासारा दु माला, ता.सं गमनेर यां चा मौजे वेस,ता.कोपरगाव येथील
यां चे मालक चे गट नं.१९३ पैक े ०.०५ आर े सं थानला दान करणेबाबतचा िद.२७.०४.२०१७
रोजीचा अज.
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 राबविवण्या 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- सौ.िवमल आ पासाहेब वाळके ,कासारा दुमाला,ता.संगमनेर यां चा मौजे वेस,ता.कोपरगाव
येथील यां या मालक चे गट नं.१९३ पैक े ०.०५ आर े सं थानला दान करणेबाबतचा
िद.२७/०४/२०१७ रोजीचा अज
तावना- अजदार सौ.िवमल आ पासाहेब वाळके ,रा.कासारा दुमाला, ता.संगमनेर यां नी यांचे
मालक ची मौजे वेस,ता.कोपरगाव येथील गट नं.१९३ पैक े २ हे टर मधील ०.०५ आर इतके े सं थानला
दान देणेबाबत िद.२७/०४/२०१७ रोजीचा अज सादर के लेला असून यात यांनी सदरचे ०.०५ आर जागेवर
सं थानने मुं बई व नािशक येथनू येणा-या साईभ तांसाठी साईदशन पालखी िनवारा उभारावा व उभारले या
साईदशन पालखी िनवा-याला ी साईबाबा सं थान िशड संचिलत कै .िशवराम रामजी वाळके यां चे मरणाथ
असे नाव दे यात यावे तसेच मु लगा आिदनाथ आ पासाहेब वाळके यां चा इले ीकचा कोस झालेला असून यास
ी साईबाबा सं थान या सेवेत कायम व पी नोकरी दे यात यावीवगैरेबाबत नमूद के लेले आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय– अजदार यां चे अजाचा िवचार करता दान ावयाचे े अ यंत अ प असून
यात साई पालखी िनवारा उभारता येणार नाही. यािशवाय अजदार यां नी दानप ा या मोबद यात उपरो त माणे
अटी/ शत नमूद के ले या आहेत. अशा प रि थतीत सदरचे ०.०५ आर े दान ि वकारणे उिचत होणार नाही.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर
िनणय .५२७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावामधील िवभागा या अिभ ायाचा िवचार करता, उपरो
ताव
अमा य करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां करीता गो डन काडसारखी योजना सु करणेबाबतचा
ताव फेरसादर.
िनणय .५२८ कोणतीही चचा न करता सदरह िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
टाटा ट, मुं बई यां चे सहकायाने िशड येथे सं थानमाफत ी साईबाबा शता दी कॅ सर हॉि पटलची
उभारणी करणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव .:मा. यव थापनसिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१.
ा तािवक:– मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१७१ म ये
शेवटी ‘िववेकानं द हॉि पटल, नागपुर यां नी कॅ सर णांसाठी कमी खचाम ये सुस ज हॉि पटलची उभारणी
के लेली आहे, यां या मागदशनानु सार या समाधी शता दी वषा िनमी ताने िशड येथे कॅ सर िपडीत
णांसाठी ी साईबाबा शता दी कॅ सर हॉि पटलची उभारणी करणेचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर कर यात
यावा’ असे ठरलेले आहे.
स या सं थानमाफत ी साईबाबा हॉि पटल व ीसाईनाथ णालय चालिवले जात आहे. यातील ी
साईबाबा हॉि पटलम ये २४४ बेडस असुन यािठकाणी सुपर पे शािलटी वै क य सेवा असुन ी साईनाथ
णालयात ३०० बेडस असुन येथे जनरल वै क य सेवा दे यात येत आहे. स या दो ही णालयात कॅ सर चे
युिनट कायरत नाही.
िशड म ये कॅ सर हॉि पटलची उभारणी करणेबाबत मा.अ य महोदय यां ची टाटा ट, मुबं ई यां चेशी
ाथिमक व पात चचा झालेली असुन ी आर.वकटारामानन, मॅनेज ग टी, टाटा ट, मुं बई यां चे
िद.०३/०५/२०१७ रोजीचे पञ ईमेल दारे सं सथानला ा त झालेले आहे. यात यांनी िशड मधील तािवत
कॅ सर हॉि पटल या संरचना, सुिवधा व इ यादीबाबत ४ ते ५ आठवडयात एक लहानसा अ यास करणार असुन
या अ यासाचे आधारावर सिव तर क प अहवाल (Detail Project Report) तयार क आिण ६
आठवडयां या कालावधीत ी साईबाबा सं थानला अवलोकनासाठी सादर क न तसेच ाथिमक सं शोधन
कर यासाठी िशड ला एक पथक पाठिवणार आहे, यासाठी सं थानची परवानगी व इतर सहाय आव यक
अस याचे नमु द के लेले आहे.
योजन:- वरील संदभ य -०२ नु सार टाटा ट, मुं बई आिण सावजिनक आरो य िवभाग, यांचमे ये
िद.३१ माच २०१६ म ये झाले या सामज य करारानुसार खालील उप म हाती घे यास व या संदभात
आव यक ती उपाय योजना कर यास शासनाने पुढील माणे मं जरु ी िदलेली आहे.
(१)
सदर सामं ज य करार ०३ वषासाठी राहील .
(२)
रा य तरावर आरो य सेवा स लागार गट थापन करणे (State Health Advisory Unit).
(३)
महारा रा य औषधी पुरवठा महामं डळाची थापना करणे (State Medical Supply
Corporation)
(४)
MDR (I) ( Marrow Donor Registry India) या सुिवधेचा िव तार संपणु रा यभर करणे.
(५)
टाटा ट यां या दारे पु णे येथील मनो णालयात ायोिगक त वावर राबिव यात आले या
INCENSE उप मा या आधारे ादेिशक मनो णालय, नागपुर येथे सुधारणा काय म रा बिवणे.
उपरो त महारा शासन िनणयात, टाटा ट व शासन यां यातील सामं ज य करारात कॅ सर णालय सु
कर याचा कोणताही उ लेख नाही.
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यामुळे ी साईबाबा सं था न िव व त यव था, िशड व टाटा ट, मुं बई या वयं सवे ी सं था यां या
संयु त िवदयमानाने कॅ सर हॉि पटल सु कर यासाठीची परवानगी महारा शासनाकडु न िमळवुन ते चालु
कर याचा मानस आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- टाटा ट यां नी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड व टाटा
ट यां यात कॅ सर णालय उभारणी बाबतचा MoU (Memorandum of Understanding) चा ाफट
सं दभ. .०३ नुसार पाठिवलेला आहे.
सदर कॅ सर णालयाची उभारणी करताना व MoU करताना खालील बाब वर िनणय होणे आव यक
आहे, असे वाटते.
(१)
थम महारा शासनाकडु न ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड व टाटा ट,मुबं ई यां या
संयु त िवदयमानाने कॅ सर णालय सु करणेबाबतची परवानगी घेणे.
(२)
कॅ सर णालय िकती बेडचे असावे हे िनि त करणे.
(३)
कॅ सर णालयासाठी लागणारी जागा िनि त करणे.
(४)
या णालयासाठी बां धकामाचे िनयोजन करणे.
(५)
सदर णालयासाठी लागणारे मनु यबळ (तां ि क व अतां ि क) यां चे िनयोजन करणे.
(६)
सदर णालयासाठी लागणारी मिशनरी या बाबतचेिनयोजन करणे.
(७)
सदर णालयासाठी लागणारे त डॉ टस/इतर पॅरॉमेिडकल टाफ यां चे िनयोजन करणे.
(८)
वरील सव बाब साठी सिव तर क प अहवालानु सार अं दाजे येणा-या खचाची तरतुद करणे .
तरी मा. यव थापन सिमती यां नी िवभागा या अिभ ायावर यो य ते मागदशन व िनणय करणेकरीता
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथसादर.
िनणय .५२९ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , या समाधी शता दी वषा िनमी ताने िशड येथे कॅ सर
िपडीत णांसाठी, ी साईबाबा सं थान सं थानमाफत १०० बेडस या ी साईबाबा शता दी कॅ सर
हॉि पटल उभारणेकामी जागेची िनि ती करणेसाठी, उपल ध असले या जागेचा ताव सादर करणेत
यावा. सदरह कॅ सर हॉि पटल सं थान िनधीतू न उभारणेत यावे. तसेच याकामी टाटा ट, मुं बई या
वयं सेवी सं थेचे सहकाय घे यात यावे व कॅ सर हॉि पटलचे यव थापन, सव मिशनरी/ मनु यबळासह
टाटा ट, मुं बई यां ना देता येईल का? याबाबतचा सिव तर अ यासपु वक ताव पु ढील सभेसमोर
सादर करणेत यावा. (कायवाही- वै िकय संचालक/ बां धकाम िवभाग मुख / .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
मं िदरातु न िनघणारे हार व फु लां चे िनमा य बचत गटां ना देणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतूद - अिधिनयम 2004 म ये 14(2) (ग) सिमती या अिधका याचे अिधकार व
कत य या बाबत असून या माणे "नाशवं त अपण व तुं ची िललावा ारे िकं वा अ य कारे, िव हेवाट लाव याचे
आिण यां चे उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा करणे." अशी तरतू द तू त कलमा म ये नमु द के लेली आहे.

तावना- िद.09/03/2017 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय ं .221 अ वये, चे
मं िदरातुन िनघणा या िनम यापासुन बचतगटां माफत सुगं धीत ये/ साई आगरब ी तयार करणेत यावी व या
व तु बचतगटाकडु न सं थानने खरे दी क न िव साठी ठे वणेबाबत असे ठरलेले आहे .
अिधिनयम 2004 म ये 14(2) (ग) मधील नाशवं त अपण व तुचं ी िललावा ारे िव हेवाट लाव याचे
आणी यां चे उ प न िव त यव थे या िनधीम ये जमा करणेबाबत तरतुद आहे. यानु सार मं िदरातुन िनघणारे
हार व फु लां चे िनमा याची िललाव क न िव हेवाट लावता येईल व याचे उ प न सं थान या िनधी म ये जमा
करता येईल.
सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी, शासन, िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनुमान- धोरणा मक व आथ क िवषय आहे.
मागणी- जनसेवा फाऊं डेशन या महीला बचत गटाने आवक नं.8325 िद.01/07/2017 रोजी या
प ानुसार िनम याची मागणी 20 वषाकरीता के लेली आहे. व ते वाष क उ प ना या 10 % र कम ते सं थानला
भरणार अस याचे कळिवलेले अस याने सदर बचत गटाला मं िदरातुन िनघणारे हार व फु लां चे िनमा य काही
वषा या कराराने देता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय- आवक नं.8325 िद.01/07/2017 रोजी या जनसेवा फाऊं डेशन महीला बचत
गटाचे प ानुसार चे समाधी मं िदरातुन िनघणारे हार व फु लां चे िनमा य जनसेवा फाऊं डेशन या बचत गटाला
काही वषा या कालावधीसाठी देता येईल.

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

78

तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५३०
चे समाधी मं िदरातु न िनघणारे हार व फु लां चे िनमा यांपासू न अगरब ी तयार करणेकामी चचा
करणेसाठी आजचे सभेत जनसेवा फाऊं डेशन या बचत गटाचे ितिनधी उपि थत होते . सभेसमोर यां नी
इकोिनिमती इ ा चर ॲ ड स ह सेस यां चेबरोबर सं यु पणे काम करणार अस याचे सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, बचत गटामाफत साई अगरब ी तयार क न घेणेसाठी चे
समाधी मं िदरातु न िनघणारे हार व फु लां चे िनमा य जनसेवा फाऊं डेशन बचत गट व इकोिनिमती
इ ा चर ॲ ड स ह सेस यां चे सं यु
क पास ०३ वषासाठी िवनामु य दे यात यावे. या
बद यात जनसेवा फाऊं डेशन बचत गट हे सदरह अगरब ी िव तू न िमळणा या ितमाह उ प ना या
१०% र कम सं थानला वग करतील. ०३ वषाम ये जनसेवा फाऊं डेशन बचत गट व इकोिनिमती
इ ा चर ॲ ड स ह सेस यां चे काम समाधानकारक अस यास पुढील कालावधीसाठी िनमा य
देणेकामी जनसेवा फाऊं डेशन बचत गट व इकोिनिमती इ ा चर ॲ ड स ह सेस यां ना ाधा य
दे यात यावे, अशी करारना याम ये तरतू द ठे व यात यावी. तसेच याकामी िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
िशड शहरात व िशड त येणा या र यां या कडेला वृ ारोपन करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतूद - 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- महारा शासनाने ह रत आ छादन िदवसिदवस कमी होत अस याने ते वाढिव यासाठी
50 कोटी वृ लागवड करणेबाबतचा मह वकां ी संक प हाती घेतलेला आहे. याकरीता दर वष िद.1 जुलै ते 7
जुलै असे सन 2017 ते 2019 पयत वृ लागवड करावयाची आहे. तसेच सं थानचे ऑ ट बर 2017 ते
ऑ ट बर 2018 हे ी साईबाबा समाधी शता दी वष अस यामुळे संपणु िशड प रसरात वृ ारोपन कर याचा
मानस आहे.
ी साईबाबा सं थानमाफत िद.1 जुलै ते 7 जुलै सन 2017 ते 2019 पयत या कालावधीत वृ लागवड
काय म यश वी र या पार पाडणेकामी व ी साईबाबा समाधी शता दी वषाची सुरवात वृ ारोपनाने कर यासाठी
मा.अ य महोदय, यां नी िद.22/05/2017 रोजी आढावा बैठक घेतलेली असुन सदर बैठक म ये िविवध
सामाजीक सं था, ीन िशड लीन िशड व साईसेवा फाऊं डेश, िशड यां चे ितनीधी हजर होते. याम ये
मा.अ य महोदय यां नी सं थान या शाळा, िशड प रसरातील खाजगी शाळा, िशड शहरातील नागरीक यां चे
लोकसहभागातुन वृ ारोपन करणेकामी सां गीतलेले आहे. यानुसार सं पणु िशड शहरात व िशड शहरात येणा या
र यां या कडेला वृ ारोपन करावयाचे आहे. यामुळे चे दशनासाठी येणा या साईभ ां ना सावली िमळे ल व
वातावरणात स नता राहील.
सं थान अिधिनयम ठराव/या नु सार छाननी,शासन,िनदश, तां ि क कायदेिशर तसेच अिथक िवषय
इ.छाननी क न अनुमान- आथ क िवषय आहे.
मागणी- ी साईबाबा सं थानमाफत िद. 01 जुलै ते 7 जुलै सन 2017 ते 2019 पयत अखेर िशड
शहरातील खालील र यां या कडेला झाडे लावायची आहे.
1 िशड ते िनमगाव ,
2. िशड ते कनकु री ,
3. िशड ते नां द ुख गाव
4. िशड ते िपं पळवाडी,
5. िशड ते साकु री
तसेच िशड गावातील सं थानने के लेली 20 र यां या कडेला झाडे लावायची आहे. याकामी
साधारणत: 7 ते 8 फु ट ऊं चीची गावरान आं बा, िचं च, गुलमोहर, रे न ि , िनम,बेल,वड आदी सावलीची व कमी
पा यावर जोपासली जाणारी रोपां ची लागवड करता येईल. सदर रोपे ही शासनाचे सामाजीक वनीकरण
िवभागाकडु न अथवा प रसरातील िविवध नसर कडु न खरे दी करता येईल.
वृ लागवड करणेकामी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अं.न.
अ
01
02
03
04

तपिशल
सावलीची मोठी झाडे
8 फु ट उं चीचे झाडे
शहराअं तगत खड् डे खेादाई करणे
रोड या कडेने खड् डे खोदाई करणे
पोयटा
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दर

र कम

11,000
1,000
4,200
160 ास

200
100
20
1,500

22,00,000
1,00,000
84,000
2,40,000
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05
06
07
08

10 फु ट उं चीचे बां बु झाडां ना आधार 10,000
देणक
े ामी
सुतळी
100 िकलो
खते
झाडां ची लागवड मजुरी
-

ब

िड हायडर मधील शोभेची लहान रोपे

10,000

30

3,00,000

80
एकु ण अ
40
एकु ण ब
एकु ण अ + ब

8,000
3,00,000
2,00,000
34,32,000
4,00,000
4,00,000
38,32,000

िवभागाचा अिभ ाय- िद.1 जुलै ते 7 जुलै सन 2017 ते 2019 पयत वृ ारोपनासाठी साई आ म नं.2
येथनु सुरवात करता येईल . लागवड झाले या झाडां चे संवधन व संगोपन सं थान करणार अस यामुळे वाहन
िवभागाकडु न दोन ॅ टर, दोन टँ कर (8,000 िल. मतेचे) िदवस-रा पुरिव यात येईल. बगीचा िवभागाचे
कमचा यां माफत झाडां ना पाणी दे यात येईल. सदर झाडां ना वषभर लागणारे पाणी िशड नगरपं चायती या िफ टर
टँक व न घेता येईल. तसा नगरपं चायतीला ताव देता येईल.
वृ ारोपनासाठी रोपां चे "इ" िनवीदा शासना या वेबसाईट वर िस द करता येईल. देणगीदार िकं वा
शासना या नसर म ये झाडे उपल ध झा यास यां चेकडु न थेट झाडे खरे दी करता येईल. तसेच िविवध कामां चे
दरप के मागवुन तसेच आले या िनवीदां चे तां ीक व कमिशयल िबड मा.खरे दी सिमती सभेपढु े उघडु न युन म
दर धारकास मा.उपसिमती सभेपढु े सम बोलावुन यास पुरवठा आदेश देऊन यां चेकडु न काम क न घे णसे व
याकामी येणा या एकु ण .38,32,000/- (अडवतीस लाख ब ीस हजार) मा खचास मा यता िमळणेकामी
तसेच िशड शहरात व प रसरात झाडे लावायची अस यामुळे सं बं धीत तावास महारा शासनाचे िवधी व
याय िवभागाची मा यता यावी लागेल. तरी महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाची मा यता घेणक
े ामी
महारा शासनास ताव मं जरु ीसाठी पाठिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५३१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
अकु शल, कु शल व तां ीक पदे आऊटसोस प दतीने भर याबाबतची िनयमावली-२०१७.
िनणय .५३२ कोणतीही चचा न करता सदरह िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
सं थानला साखर, डाळ, तां दु ळ, गह, ते ल व इतर व तु NCDEX e-Markets Limited यां चेमाफत EAuction प दतीने खरे दी करणे.
तावNEML (NCDEX E-Markets Ltd.) यां नी िद.१६.०३.२०१७ चे प ाने िवषयां िकत व तू E-Auction
प दतीने खरे दी करणेची सं थानला िवनं ती के ली आहे. सदर प ावर अ यासपू ण ताव सादर करणेबाबत
िद.६/४/२०१७ रोजी िनदश िदलेले आहेत.
सदर प ाम ये NeML यां नी खालील मािहती िदलेली आहे.
१.
NCDEX E-Markets Limited ही (Ncdex Ltd.) यां ची उप कं पनी असून NCDEX ला NSE,
LIC, NABARD, IFFCO, CRISIL, PNB and Canara Bank यां नी promote के ले आहे.
२.
NCDEX ही २३ एि ल, २००३ अ वये Companies Act, 1956 अ वये कं पनी थापन झालेली
असून य कामकाजाची सु वात १५.१२.२०१३ पासून झालेली आहे .
३.
या कं पनीचे यावसाियक यव थापनासाठी वतं Board of Directors आहेत.
४.
जगात या दहा Commodity Exchanges पैक यांची कं पनी एक आहे.
५.
सदर कं पनीची दररोजची सरासरी उलाढाल .४५०० कोटी आहे.
६.
क शासना या FCI, NAFED, SFAC, PEC, MMTC या सं थाही सदर कं पनीमाफत गह,
शगादाणे, चना, तूर , उडीद, सुयफू ल, इंपोटड दाळी , आर.एम.सीड िविवध कारां नी खरे दी व िव करीत आहेत.
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७.
महारा , गुजरात, हरीयाणा, आं देश, कनाटक या रा यांनीही साखर, तूरदाळ, मूग दाळ, चना दाळ,
चना, मीठ, मसूर , उडीद, काबुली चना, आटा, गूळ , तूप , तां द ूळ वगैरे Commodities या सं थे माफत खरे दी
करतात.
सदर कं पनीने सं थानला E-Auction Process अं तगत साखर व गह खरे दी ायोिगक त वावर सु
कर याची व एकदा याबाबतीत चां गली सु वात झालेनं तर Pulses, Rice, Edible Oil व इतर Commodities
याम ये वाढ करता येईल, अशी िवनं ती के ली आहे.
सदर NEML माफत सं थानने E-Auction प तीने खरे दी कर याबाबत तावासोबतचे मािहती
प काम ये, यांनी E-Auction प तीने सं थानला खरे दी कर यासाठी खालील माणे मािहती िदलेली आहे.
सं थानला सदर सं थे चे मबर हावे लागेल, याकामी खालील माणे र कम सं सथानला भरावी लागेल.
A.
One time Admission Fees – Rs.20,000/- + Applicable Service Charges 14.5%
B.
Interest free Security Deposit-– Rs.7.5 Lacs Refundable (Lock in Period Three
Years)
C.
Annual Membership Renewal Charges Rs.10,000/- + Applicable S.C.14.5%
सदर ई-िललाव प दतीबाबत मािहतीप कात व ी.िसरोही यां नी दूर वनीव न िदलेली मािहती खालील माणे१.
सं थानने NemL यां चेकडे Registration के लेनं तर User ID व Password एकच िमळे ल. परं तु
य िललाव ि या पाह यासाठी Multiple ID िमळतील.
२.
सं थानकडू न E-Auction ारे खरे दी कर याचे ठर यास थम सदर कं पनीला Work Order ावी
लागेल. याम ये आव यक असणारा माल व आप या अटी- शत टाकता येतील.
३.
वकऑडर िदलेनं तर ई ऑ शनची सूचना सं थान या व एनसीडीए स या वेबसाईटवर टाकता येईल.
४.
E-Auction ची तारीख Mutual Understanding ने ठरिवता येईल. सं थानला Online EAuction Process पाहता येईल.
५.
सं थानने साधारण दोन मिह याला लागणारी Quantity E-Auction ारे खरे दी कर यासाठी
तािवत करावी व िडले हरी घेतां ना आव यकतेनु सार दोन-तीन ट यांम ये यावी.
६.
सदर ि ये ारे खरे दी के लेला माल सव टॅ सेससहीत व F.O.R. िशड ा त होईल.
७.
सं थानने Work Order िदलेनं तर सं थान या मागणी व अटी-शत नुसार साधारण पं धरा (१५)
िदवसां त E-Auction के ले जाईल.
८.
NeML माफत E-Auction प तीने माल िव कर यासाठी पुरवठाधारकाला NeML यां चेकडे
काही र कम सुर ा अनामत हणून Deposit ठे वावी लागते.
९.
E-Auction ची Online Process अस यामुळे याम ये िललाव चालु असेल या वेळेस कु ठ या
Supplier ने भाग घेतला वगैरे बाबी कु णालाही समजत नाहीत.
१०.
अ यंत पारदशकपणे िकं मत ठरिवली जाते. सव पुरवठाधारकां ना समान संधी िमळते व सदर System
चे Audit ही सं थान या वतीने करता येऊ शकते. या ि येम ये मॅ युअली कु णालाही ह त ेप करता येत नाही.
तसेच या प तीचा Data सं थानला के हाही उपल ध होऊ शके ल.
११.
E-Auction साठी NeML चे Service Charges हे 0.5 ते 0.75 + Service Charge असतील व
ते पुरवठाधारकां कडू न वसूल के ले जातील.
१२.
E-Auction चा कालावधी साधारण अधा ते एक तास असणार आहे.
१३.
िललावाम ये जसे एक वार, दोन वार, तीन वार अशा बोली असतात, तशाच तीन संधी E-Auction
प तीम येही उपल ध आहेत.
१४.
Bid Final झालेनं तर, Bid Price ला होकार/नकार कळिव यासाठी २४ तासाचा अवधी सं थानला
िदला जाईल.
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अ)
याम ये सं थानने होकार कळिव यास Bid Final होईल, यानु सार सं थानकडू न पुरवठाधारकास
पुरवठा आदेश िदलेनं तर मालाची Delivery सं थानला िदलेले शेडयुल माणे िमळे ल . िडले हरीसोबत मालाचे
बील दे यात येईल व यानं तर सदर मालाचे Payment (बील र कम) NeML ला अदा करावी लागेल. नं तर हे
पेमट सदर कं पनीमाफत संबं िधत बीडधारकाला आदा होईल, थोड यात सं थानला NeML ला Payment करावे
लागेल.
आ)
सं थानला मालाची Bid Price मा य नसेल व सं थानने Bid ि वकारणेस असमथता दशिवली तर
बीड नाकार याचा अिधकारही सं थानला आहे. यानं तर सं थान या सदर खरे दीसाठी ४८ तासां म ये पु हा ReAuction NeML माफत के ले जाईल.
१५.
E-Auction संप यानं तर व अं ितम िकं मत Final झा यानं तर सं थानला िमळालेले User ID व
Password वाप न या िललावाम ये कु णी भाग घेतला, Online िकती वेळा बोली सादर के ली, िकती र कम
बोलली गेली वगैरे सव मािहतीचा Report ा त होईल.
१६.
सं थानने Bid वीकारलेनं तर िललावधारक ते र क शकणार नाही. िललावधारक सदर माल
पुरिवणेस तयार नस यास याची सुर ा अनामत एनईएमएलमाफत ज त क न ती सं थानला पाठिव यात येईल.
१७.
सं थानने Bid वीकारलेनं तर सं थान ताबडतोब L-1 Bidder ला पुरवठा आदेश देऊ शके ल.
१८.
सं थान या मागणी/दजा माणे माल नस यास तो Reject करता येईल व असा माल परत के लेनं तर
नवीन माल िविहत वेळेत पुरिव याची जबाबदारी संबं िधत पुरवठाधारकाची राहील.
सदर कं पनीमाफत र कम .७.५० लाख सुर ा अनामत र कम भर याची तरतूद आहे तथािप ायोिगक
त वावर सदर कं पनीमाफत सं थानने काही माल खरे दी के यास यासाठी सदर कं पनी सं थानकडू न िह िडपॉिझट
र कम घेणार नाही, असे ी.िसरोही यां नी सां िगतले आहे.
थोड यात सं थानला ायोिगक त वावर मालाची खरे दी कर यासाठी थम र कम .३०,०००/अिधक सि हस चाजस एवढी र कम भरावी लागेल. सं थानने जर ही र कम भरली तर भरले या रकमे या
पाव या सं थानला रतसर िद या जातील.
सदर प दतीचे फायदे खालील माणे नमूद के लेले आहेत .
१.
अ यंत पारदशक प दतीने जा तीत जा त पधमुळे सं था नला कमी िकं मतीत माल उपल ध होईल व
सं थानची आिथक बचत होईल.
२.
िललाव चालू असतां ना बीडरला िकतीही वेळेस िकं मती कमी करता येतील.
३.
सं थान कमीत कमी ५ िदवसा या पूव सुचनेने एनईएमएलमाफत िललाव आयोिजत क शके ल.
यामुळे सं था नचा जािहरातीचा खच वाचेल.
४.
NeML कडू न िललावाची पूवसूचना यांचेकडील न दणीकृ त बीडरला िदली जाईल. तसेच यां या व
सं थान या वेबसाईटवरही ती िस द करता येईल.
५.
याकामी तयार झालेला िस टीम डाटा- EMD, Bid History, winner list, Quantity awarded
etc. वगैरे Electronic records/documents ऑिडट व रे कॉडसाठी सं थानला उपल ध होऊ शकतील.
सदर कं पनीची आिथक व इतर मािहती घे या या टीने सन २०१५-१६ चा वािषक अहवाल, सदर
कं पनीचे रिज श
े नबाबतची कागदप े, पॅन काड, हॅट टीन/सीएसटी नं बर वगैरे मािहती मागिवता येईल. तसेच
NeML कं पनीला सं थान या मा. यव थापन सिमती सभेपढु े सदर ई-िललाव प दतीचा Demo/Presentation
दे यासही सां गता येईल.
मा.उप कायकारी अिधकारी व मा.मु य लेखािधकारी यां यात झालेले चचत या कं पनीमाफत पुरवठा
करणा-या पुरवठादारां ची मािहती घेणबे ाबत ठरले होते. यास अनु स न याबाबत एनईएमएल यां चेकडू न मािहती
घेतली असता यांनी पुरवठाधारकां ची नां वे कळिवता येणार नाहीत तथािप िद.२१/४/२०१७ चे मेल ारे
खालील माणे पुरवठाधारक सं या यांचेकडे उपल ध अस याची मािहती िदली आहे.
अ.नं.
१
२
३

तपिशल
दाळी
साखर
खा तेल

पुरवठादार सं या
८०० पे ा जा त
५०० पे ा जा त
३० पे ा जा त
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४
५
६

तां द ुळ
गह
इतर माल

४०० पे ा जा त
३००० पे ा जा त
१५०० पे ा जा त

महारा शासनही महारा ातील सव िज हयां करीता रे शन काडधारकां साठी साखर ई-िललाव प दतीने
एनसीडीईए स पॉट ए सचज िल.यां चेमाफत खरे दी करते, याबाबतचा शासन िनणय ं .साखर २०१४/
. .१२३/ ना.पु.१९ िद.१७ िडसबर, २०१४ व शु दीप िद.२२ जुलै , २०१६ या तीही यांनी िद या आहेत.
झारखं ड, गुजरात, या रा यां या खरे दीबाबत या तसेच अं दमान-िनकोबार शासन व इंिडयन आम यां नी िदलेले
ऑडर या तीही सोबत अवलोकनाथ सादर के या आहेत.
महारा शासनाचे सुधा रत खरे दी िनयमावली िदनां क ०१.१२.२०१६, तरतूद .३.४ खरे दी या िवशेष
प तीम ये खालील माणे तरतूद आहे .
३.४ खरे दी या िवशेष प ती
३.४.१ इले ॉिनक र हस ऑ शन
खरे दी कायालय खरे दी या व तूची/िवषयाची खरे दी इले ॉिनक र हस ऑ शन प ती दारे कर याचा
िनणय घेऊ शके ल, जर –
अ)
खरे दी कायालयाला खरे दी या िवषयाचे सिव तर वणन करणे सुसा य असेल, आिण
ब) इले ॉिनक र हस ऑ शनम ये सहभागी हो यासाठी अहता ा त क न घ यासाठी इ छु क
िनिवदाकारां ची एक पधा मक बाजारपेठ असेल, यामु ळे प रणामकारक पधची खा ी िमळे ल,
आिण
क) खरे दी कायालयाने यश वी िनिवदा िनि त कर यासाठी वापरावयाचे िनकष हे सं या मक असून ते पैशात
य त करता येतील.
या संबं धात जे िनयम कर यात येतील यां या अधीन राहन, इले ॉिनक र हस ऑ शन या कायप तीत
खालील बाब चा समावेश असेल.
अ)
खरे दी कायालय इले ॉिनक र हस ऑ शनम ये आमं णा दारे िनिवदा मागवेल,
ब) या आमं णात खालील बाब सं बं धात तपशील असेल,
एक) िललावात वेश आिण न दणी,
दोन) िललाव सु व बं द हो याची वेळ,
तीन) िललावा या कामकाजाची रीत आिण
चार) खरे दी या प ती सं बं धी असणारी अ य कोणतीही मािहती.
वरील सुधा रत खरे दी िनयमावलीतील अधोरे िखत “ब” तरतुदीचा िवचार करता NeML ही कं पनी याकामी
पधा मक बाजारपेठ आहे व या कं पनीमाफत भारतातील िविवध रा ये, क सरकार या सं ल न सं था इंिडयन
आम वगैरे िविवध मालाची खरे दी करीत आहेत. यामुळे सं था नने NeML माफत ायोिगक त वावर काही
माल खरे दी कर यास हरकत नाही असे वाटते. मा याकामी मा. यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर करावा
लागेल.
तसेच कायम व पी एनईएमएल यां चेमाफत िविवध माल खरे दी करणेबाबत धोरणा मक िनणय
झा यास याकामी महारा शासनाचे िवधी व न्याय िवभागाची परवानगी घेणे उिचत होईल असे मत आहे.
तरी
(अ)
साखर, तां द ूळ, गह, दाळी, तेल वगैरेपैक एखादी व तू NeML माफत ायोिगक त वावर खरे दी
करणेबाबत
(आ)
साखर, तां द ूळ, गह, दाळी, तेल, गाईचे शु द तूप वगैरे व आणखी या उपल ध होतील या व तू
कायम व पी NeML माफत खरे दी करणेबाबतचे धोरणा मक िनणय होणेबाबत
वरील “अ” व “आ” बाबत िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
िनणय .५३३ उपरो
तावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला साखर, डाळ, तां दु ळ, गह, ते ल व इतर व तु
NCDEX e-Markets Limited यां चेमाफत ायोिगक त वावर खरे दी करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१३
ताव-

सं थान िनधीतू न िशड नगरपं चायत ह ीतील र याचे भू सं पादन व र ते िवकसीत करणेकामी
सादरीकरण करणे.
ी 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 तव्यव 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.
०७.िनणय . ७९९ िद.११/०९/२०१४.
०२.
िनणय . १६ (ब) िद.१०/०१/२०१०.
०८.िनणय . ४६७ िद.१०/११/२०१५.
०३.
िनणय . ५३८ िद.२४/०७/२०११.
०९.िनणय . ६५६ िद.२८/१२/२०१५.
०४.
िनणय . ७०६ िद.२४/०९/ २०११.
१०. िनणय . ३३ िद.२५/०२/२०१७.
०५.
िनणय . ७८ िद.०८/०१/२०१४.
११. िनणय . २८४ िद.२८/०४/२०१७.
०६.
िनणय . ७५० िद.११/०९/२०१४.
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
नगरपंचायतीस 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.
अ)
ि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 िद.०४/०९/२०१४
रोजीचे शासन िनणया वये मा यता देणते आलेली असून , सदर क पासाठी आजपावेतो .७०,०७,८४,७६९/इतक र कम खच झाली आहे. सदरह क पातील र ता . ०९ अ भूसपं ादनासाठी व र ता . ०८ साठी मा.
यायालयाने िदले या आदेशानुसार वाढीव मोबदला र कम उपिवभागीय अिधकारी, िशड यां नी मागणीनु सार
सदर क पासाठी .३०,७५,३३,१४५/- वाढीव खच येत आहे. याकामी येणारे वाढीव खचास मा यता
िमळणेबाबतचा ताव शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे िद.१७/१०/२०१६ अ वये सादर करणेत आलेला
आहे. यास अ ाप मा यता ा त झालेली नाही. याबाबत पाठपुरावा करणेत येत आहे . तसेच र ता .०५ चे
उवरीत कामासाठी िद.०८/०६/२०१७ अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आ या आहेत.
ब) िशड शहरातील अि त वातील आठ र ते िवकसीत करणे : मु यािधकारी िशड नगरपं चायत
िशड यां नी िद. १०/०६/२०११ व िद.१६/०७/२०११ रोजीचे प ा वये माणे एकु ण ०६ र यांचे भूसं पादनासाठी
.४३.७३ कोटी व या सहा र यांसह भूसपं ादनाची आव यकता नसलेले एकु ण १७ र ते िवकसीत करणेकामी
अं दाजे .८२.३७ कोटी असा एकु ण .१२६.१०० कोटी िनधी उपल ध करणे व र ते िवकिसत करणेबाबतचा
ताव सं थानला सादर के ला होता. यास मा. यव थापन सिमतीचे िद. २४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय
.५३८ अ वये मा यता देणते आलेली आहे. तसेच शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय .
सासंिव-२०११/५१४/ . .७४/ का.१६, िद.२१/०८/२०१४ अ वये सदर र ते सावजिनक बां धकाम
िवभागामाफत िवकिसत करणे व इतर अट सह मा यता दे यात आली आहे. मा िशड नगरपं चायत यां नी १७
पैक ०८ र यांकरीता सुवण जयं ती नगरो थान महाअिभयान (राज तर) योजनेअं तगत िनधी मं जरू झाला
अस याने सदरह ०८ र ते वगळणेत यावेत व खालील उवरीत ९ पैक िशड शहरातील अहमदनगर मनमाड र ता
वगळता खालील ८ र ते िवकसीत करणेबाबत कळिवले आहे.
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अ. नं.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८

र याचे नां व
डॉ. हेडगेवार नगरमधील र याचे कॉ टीकरण करणे. (दोडीया ग ली)
१२ चारी र ता ( वागत क ते नां द ूख शीव र ता १२ चारी बं दी त करणे.
पुखराज लोढा ते िपं पळवाडी र ता
र जाक शेख लगत पुनमनगर ग ली .०१ ते रावजी क डाजी कोते यां चे घरापयत र ता
ीकृ ण नगर मधील र ते
स ह नं. १३४ सर कॉलनी र ते.
गणेशवाडी मधील र ते.
हॉटेल दापाक ते पुखराज लोढा- १२ चारी इनामवाडी र ता.

क) िशड शहरातील सहा र ते भू सं पादन क न िवकसीत करणे: मा. यव थापन सिमतीचे
उपरो त िनणयानु सार 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.
०१
०२
०३

०४
०५
०६

र याचे नां व

लां बी ं दी
(मी.) (मी.)
२६५० २४

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

अि त वातील
ं दी (मी.)
-

भू सं पादनाची
ं दी (मी.)
२४.००

१२

५.५०

६.५०

१५

१०

५.००

१५

-

१५.००

१५

१०

१५.००

१५

--

१५.००

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. यानु सार 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 देणते
आली. यानुसार ि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 भूसपं ादन 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 भूसपं ादन 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 संमत करणेत आला 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.”
यांनतर उपरो त ‘ब’ व ‘क’ मधील र यांबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे
सभेत िनणय .४६७ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“..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 सभेत ि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, यांचेकडू 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. यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत
सादर करणेत आले या तावावर िनणय .३३ खालील माणे झालेला आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमूद के ले या र यांपैक या र यांचे भूसंपादन कर याची आव यकता नाही, अशा र यांिवषयी तसेच िद.२१/०८/२०१४ रोजी या शासन आदेशा वये
मा यता िमळाले या िशड शहरातील ि तीय ाधा य गटातील १७ र यांिवषयी व िशड नगरपं चायतीला सुवण
जयं ती नगरो थान महिभयान योजनेअं तगत मं जरू ८ र यांिवषयीचा सिव तर स्ताव सभेसमोर सादर करणेत
यावा. तसेच ि तीय ाधा य गटातील ६ र यांचे भू सपं ादन व िवकसन करणे सं दभातील वतं ताव सभेसमोर
ठे व यात यावा.”
िशड नगरपं चायत ह ीतील अ ती वातील आठ र ते िवकसीत करणेकामी .२२,६९,९१,५१०.००
मा रकमेस मा यता िमळणेसाठी सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सादर
करणेत आले या तावावर िनणय .२६० खालील माणे झालेला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ि तीय ाधा य गटातील िवकसीत करावया या र यांची सं या कमी
झालेली अस यामुळ े याकामी येणा-या खचा या अं दाजप काची र कमही कमी झालेली आहे. याबाबत िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन यां ना कळिवणेस मा यता दे यात आली.”
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार िशड शहरातील ०६ र ते भूसपं ादन क न
िवकसीत करणेसाठी िशड नगरपं चायतीने िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवलेनु सार याकामी .
२०७,२७,५३,७५३/- मा अपेि त खचास व याकामी अिधिनयम २००४ मिधल तरतुदीनु सार शासन
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मा यतेसाठी ताव सादर करणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत सादर करणेत
आले या तावावर िनणय .२८४ खालील माणे संमत करणेत आला आहे .
“..यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , समाधी शता दी वषाम ये साईभ तां या सोयीसाठी
कोणते र ते व कसे मह वाचे आहेत, याचे पु ढील सभेसमोर सादरीकरण दाखिवणेत यावे, असे ठरले.”
ताव: िशड नगरपं चायत ह ीतील ०६ र ते भूपं सादन क न िवकसीत करणे व अि त वातील ०८
र ते िवकसीत करणेबाबत र यांची स ि थती व अनुषं िगक मािहतीचे सादरीकरण पाहन िनणयाथ सादर.
िनणय .५३४ आजचे सभेत िशड नगरपं चायत, िशड यां चे अिधका यां ची िशड शहरातील र ते िवकसनाबाबतचे
सादरीकरण सादर के ले व सिमतीने िवचारले या ां ची समपक उ रे िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , उपरो
तावामधील ब त याम ये नमू द
के ले या ०८ र यां पैक चार र यां ची कामे िशड नगरपं चायतीने पु ण के लेली अस यामु ळ,े ती
वगळता इतर (१) १२ चारी र ता ( वागत क ते नां दू ख शीव र ता १२ चारी बं दी त करणे ), (२)
पु खराज लोढा ते िपं पळवाडी र ता, (३) र जाक शेख लगत पु नमनगर ग ली .०१ ते रावजी क डाजी
कोते यां चे घरापयत र ता व (४) हॉटे ल दापाक ते पु खराज लोढा- १२ चारी इनामवाडी हे
अि त वातील ०४ र ते सं थानमाफत िवकसीत करणेत यावे. तसेच तावामधील क त याम ये
नमु द के लेले ०६ र ते भू सं पादन क न िवकसीत करणेकरीता िशड नगरपं चायत यां चमे ाफत सिव तर
अं दाजप क शासनाचे सावजिनक बां धकाम िवभागाकडू न माणीत क न घेऊन, शासनाचे िवधी व
याय िवभागाचे मा यते साठी ताव सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना बचेस (बाक) देणे.
िनणय .५३५ कोणतीही चचा न करता सदरह िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे इमारतीचे नां दु ख र यालगतचे सं र क िभं तीचे बां धकाम
करणेकामी मा.नगरा य ा, िशड नगरपं चायत, िशड तथा मा.िव त यां चे प ाबाबत.
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.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय: िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ५८४
खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
‘’..यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे इमारतीत रं गकाम करणे व संर क
िभं तीचे बां धकाम करणेकामी एस. ए. पां डोळे, कजत यां चे .११,२६,८२४.१३ मा दर ि वकारणेत येवू न यां ना
कायादेश दे यात यावा अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.’’
तावना : ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चे मालक चे मौजे िशड येथील स ह नं.
१२५ (नगरपं चायत िमळकत नं.१६६६) े ४०आर म ये सं थानमाफत उभारणेत आले या खालील इमारती
अहमदनगर ए युकेशन सोसायटी, अहमदनगर यां चे ी साईनाथ मा यमीक व उ च मा यमीक िव ालय, िशड
यां चे वापरासाठी देणते आले या आहेत.
अ.नं.
इमारतीचे नां व
बां धकामाचा
वग खो या
बां धकामाचे
कार
े फळ (चौ. मी.)
01. जुनी यु टाईप इमारत
प ा छत
११ वग खो या
७२०.०८
02.
यु कु ल इमारत (तळ+१ला मजला) आर.सी.सी.
०६ वग खो या
३७५.१४
03. साई सर वती इमारत
आर. सी. सी. १ हॉल/खो या व
१४४१.७८
(तळ+१ला मजला)
०३ व छतागृहे
एकु ण ..
२५३७.००
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वरील इमारतीचे आितल व बाहेरील बाजूचे रं गकाम करणे तसेच संर णाचे ीने सदरह इमारतीचे
बाजूने संर क िभं तीचे बां धकाम क न िमळणेबाबत त कालीन उपमु या यापक यां नी यां चेकडील िद.१५
मे,२०१२ रोजीचे िवनं तीप ावर त कालीन मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय .६६८ िदनां क
२५/०८/२०१२ खालील माणे संमत करणेत आला होता.
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे इमारतीस रं गकाम करणे व संर क
िभं तीचे बां धकाम करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .१२,४२,७७५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
याकामी िवहीत प दतीने जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात या यात असे ठरले .तसेच ी साईनाथ मा यिमक
िव ालय ही शाळा सं थानकडे वग कर यासं दभात चचा करणेसाठी शाळेचे सिमती सद य यां ना सम चचसाठी
आमं ि त कर यात यावे, असे ठरले.”
तसेच मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश. : C.A. No. 13280 of 2013 In P.I.L.
NO. 18 of 2011 dt. 26/09/2014 अ वये परवानगी दे यात आलेली आहे.
मा.ि सद य सिमतीचे उपरो िनणयानुसार व मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चे
मा यतेनसु ार सदरह कामासाठी इकडील िवभागामाफत िनिवदा तयार क न सं थानचे संकेत थळावर व
वतमानप ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या. ा त िनिवदां पैक पा
िनिवदाधारकाचे ई-िनिवदेचा िलफाफा .02 (Commercial Bid) मा. उपसिमतीचे सभेत उघडू न यावर मा.
यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५८४ अ वये ठे केदार एस.ए. पां डोळे कजत
यां ना कायादेश देणते यावा असे ठरले.
दर यान, तुत इमारत ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे वापरासाठी भाडेत वावर देणते आलेली
अस याने, सदरह इमारती सं थानकडे परत घेणेबाबत कायवाही मालम ता िवभागामाफत सु असलेने , मा.
यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजी झाले या चचचे अनुषं गाने िवषयां क त काम तुतास थिगत
ठे वणेस व चालू असलेली िनिवदा िकया र करणेस िद.१०/०९/२०१६ रोजीचे िटपणीअ वये मा यता दे यात
आली.
मा. अ य महोदय यां ना अ ेिषत िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे प ात मा. नगरा य ा, िशड नगरपं चायत
तथा िव व त, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां नी नां द ुख रोडचे बाजूने शाळे ला संर क िभं त
बां धणेबाबत िवनं ती के ली असुन सदर प ाचा गोषवारा खालील माणे आहे.
‘‘..या इमारतीला नां द ुख रोड या बाजुने संर क िभं त होतीच परं तु गे या २/३ वषापुव रोड
ं दीकरणा या काळात िह िभं त पाड यात आली. संर क िभं त नस याने स या शाळे त खू प मोठया सम या िनमाण
होत आहे. यात ामु याने वदळीचा र ता अस याने अपघात हो याची श यता, िव ालयाला ाय हसी नसणे,
टेज व मैदानावरील काय म यवि थत णे घेता न येणे, सायकल चोरीचे वाढते माण, रा ी बेरा ी यसनाधीन
लोकां ची वाढती वदळ, ये-जा करणा-या लोकां वर िनयं ण ठे वणक कठीण होणे, आजूबाजुचे लोकां नी कचरा
टाक याने आरो यावर परीणाम होणे, िव ा याचे शौचालयाचा बाहेरील लोकां कडू न वापर, वेडसर व िवि त
लोकां चा ासदायक वावर, रोडव न जाणा-या गाडयां चा ास, टारगट मुलां कडू न मुल ना ास इ. सम यांचा
उ लेख असुन या सम या सोडिव यासाठी तसेच सदर इमारत आपलीच अस याने इमारती या कायम व पी
संर णासाठी या शाळे ला ७/८ फु ट उं चीची संर क िभं त बां धणेबाबत िवनं ती के ली आहे. ’’
ताव : सं थान मालम तेचे संर णाचे टीने नां द ूख रोडचे बाजू ने असले या दगडी बां धकामातील
पायावर सुमारे ६५ मी. लां बीचे संर क िभं तीचे २३० िम.मी. ं दी, १.५०िम. उं चीचे बां धकाम, यावर ०.९मी.
उं चीची चेनिलं क फे ि संग, एम.एस. गेट बसिवणे व िसमट पटने िभं तीस रं गकाम करणे इ यािद कामासाठी सन
२०१६-१७चे िज हा दरसूचीतील दराने करणेत आलेले अं दाजप कानुसार .३,७१,४१०/- इतका खच अपेि त
आहे. याकामासाठी िवहीत प तीने ई-िनिवदा मागिवता येतील.
तरी उपरो त ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .५३६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालय इमारतीचे नां दु ख र यालगतचे सं र क
िभं तीचे तावात नमु द के ले माणे बां धकाम करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे . ३,७१,४१०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१६

रामचं नाईक िव ालय िसडको, औरं गाबाद यां ना इमारत बां धकाम व शालेय सािह यासाठी र कम .
१,७१,००,०००/- आिथक सहा य देणेबाबत.
िनणय .५३७ कोणतीही चचा न करता सदरह िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ी. रजत राज गेठे यां ना Racing Car बनिव यासाठी र कम .५ ल आिथक मदत देणेबाबत.
तावी रजत राज गेठे हा िव ाथ ‘िसंहगड अिभयां ि क महािव ालय क ढवा बु’ येथे मॅकेिनकल इंिजिनयर िश ण
घेत आहे. रजत व याची टीम Racing Car बनिवत असून ती कार जमनी येथे Competition साठी घेऊन
जाणार आहेत. ही कार बनिव यास महारा ाचे नाव परदेशात जाणार आहे. यामुळे ही कार बनिव यासाठी
यांना आिथक मदतीची गरज आहे. यासाठी मा. उपा य ी कदम साहेब यां नी िशफारस के ली आहे. रजत ने
Racing Car बनिव यासाठी ी साईबाबा सं थानकडे . ५ ल िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमातील तरतु द :१)

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव
जातीचे क याण करणा-या िकं वा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त कायास चालना
देईल."
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण
(१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पुरेशा तरतुदी के यानं तर, िव व त य थे या िनधीत
िश लक राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या
तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही
योजनासाठी वापरता व खच करता येईल. अशी तरतूद आहे .
मा.छाननी सिमतीचा िनणय:- मा.छाननी सिमतीचे िद.२७.०३.२०१७ रोजी या सभेत
खालील माणे िनणय घे यात आला. छाननी सिमती या कामकाजासंबधात तयार करणेत आले या िविनयमाचे
अवलोकन कर यात आले. िविनयमात तािवत बदल व निवन िनकष यां चा समावेश क न यांना सवसंमतीने
मा यता दे यात आली. या माणे इतःपर कायवाही होईल व असेही ठरले क , वरील िनकषातील प र थीतिन प
काही बदल करावयाचे अस यास छाननी सिमती असे बदल क शके ल. तसेच सदर िविनयम शासना या िवधी
व याय िवभागाकडे मं जरू ीसाठी पाठिवणेत यावेत, असे सवानुमते ठरले .
यावेळी कायकारी अिधकारी यां नी असे मत य त के ले क , कलम २१ खालील योजनांम ये
वैय तीक य तीला अथसहा य करता येणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय:१) दररोज वैय तीक र या, शै णीक, आिथक अशा वेगवेगळया कारणासाठी अनेक कारचे अनुदान
मागणी ताव येत असतात, यामुळे एकाच तावाचा िवचार करता येणार नाही.
२) वैय तीक य तीला (कारणासाठी) अथसहा य करणेबाबत अिधिनयम २००४ म ये प ट तरतूद नाही.
३) जमनी येथे होणा-या पधा हया रा ीय तरावरील नसून या खाजगी सं थेने आयोिजत के लेली आहे
४)
ी रजत गेठे हा रा याचे अथवा देशाचे ितनीधी व करीत नसून वैय तीक ितिनधी व करीत आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड चा कारभार अिधिनयम २००४ अ वये चालत असून
यात वैय तीक कारणासाठी अनु दान देणबे ाबत तरतुद नाही. उपरो त छाननी सिमती व िवभागाचा अिभ ाय
िवचारात घेऊन, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .५३८ यावर सिव तर चचा होऊन, अिधिनयम- २००४ म ये वैयि क कारणासाठी अनु दान देणेबाबत तरतू द
नाही. सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
दारकामाई वृ दा म िशड , कमचारी वसाहत िसं चन शाखा िशड व ीरामनगर िशड यां चेकडु न
सं थानमाफत पाणी पुरवठा होणेसाठी के ले या मागणीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयम कलम 17
मधील पोट-कलम (2) या खं ड (ण) अ वये "मानवजातीचे क याण करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये
सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल." अशी तरतुद आहे .
तावना:- ी े िशड येथे ीसाईचें दशनासाठी िदवसिदवस साईभ तांचे सं ये त मोठया
माणावर वाढ होत आहे. सं थानमाफत साईभ तांचे सोयी-सुिवधेसाठी िनवास यव था, भोजन यव था माफक
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दरात कर यात येत आहे. साईभ तांचे िप याचे व िनवास यव थेकरीता बां ध यात आले या इमारत करीता पाणी
पुरवठा करणेकामी िशड सं था न, कनकु री व िपं पळवाडी या सं यु त पाणी पुरवठा योजना सन 1992 पासून
कायाि वत करणेत आलेली आहे. सदर योजनेतं गत मौजे कनकु री ता.राहाता या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी चार
साठवण तलावां ची िनिमती कर यात आलेली असून , यांची साठवण मता 311 एम.एल. इतक आहे. सदरचे
साठवण तलावात नािशक पाटबं धारे िवभाग, नािशक यां चेकडु न गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा
या दारे शासन मं जरु ीनु सार पाणी पुरवठा आवतन (रोटेशन) दे यात येत आहे. याबाबत नािशक पाटबं धारे िवभाग,
नािशक यां चेकडु न 53.3205 एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी साठा मं जरु आहे.
सदरह योजनेतनू मौजे कनकु री, िपं पळवाडी या गावां सह सं थान प रसर, ी साई सादालय, िविवध
भ तिनवास थाने, शै िणक संकुले यासह कमचारी वसाहती, न याने झालेले साईआ म क प भाग 01 व भाग
02 तसेच 03 कमचारी हौिसंग सोसायटी, िशड पोलीस टे शन, या िठकाणी पाणी पुरवठा कर यात येत आहे.
स ि थतीत सं थानचा दैनं िदन पाणी वापर हा अं दाजे सरासरी 35 लाख िलटस ते 40 लाख िलटस इतका
झालेला आहे. गद चे कालावधी सदरचा पाणी वापर हा यापे ाही जा त होत आहे. मागील दोन ते तीन वषापासून
पज यमान कमी होत असलेने, सं थानकडु न साईभ तांना पाणी पुरवठा करणेसाठी िवकत टॅकर दारे पाणी पुरवठा
क न यावा लागलेला आहे.
ताव:- संदभ ं .01 अ वये, दारकामाई सेवा ट, है ाबाद यां चे िद.09 जानेवारी, 2017 रोजीचे
प ा त झालेले आहे. सदरह प ा वये यांनी कनकु री रोडवरील दारकामाई वृ दा म, िशड करीता
सं थानकडू न मोफत िप याचा पा याचा पुरवठा िनयिमत सु ठे वणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
दारकामाई वृ दा म, िशड म ये वृ द ी/पु ष राहत असलेने यांचे िप याचे पा याचे सोयीसाठी
त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे त डी सुचनेनसु ार 1/2" नळ कने शन दारे सं थानकडु न िप याचे पा याचा
पुरवठा जोडु न दे यात आलेला होता. यांना 1/2" नळ कने शन दारे दररोज 1 तास पाणीपुरवठा करणेत येत
आहे. सं थानचे पाणी टं चाई कालावधीत सदरचा पाणी पुरवठा बं द करणेत येत अस यामुळे यां नी सं थानकडू न
मोफत िप याचा पा याचा पुरवठा िनयिमत सु ठे वणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
सं दभ ं .02 अ वये, िसंचन शाखा, िशड यां चे जा. ं ./7/सन 2017, िद.12 जानेवारी, 2017 रोजीचे
प ा त झालेले आहे. सदरह प ा वये यांनी ी साईबाबा सं थानला पाणी पुरवठा करणेबाबत पाटबं धारे
िवभागाचे नेहमीच सहकाय असलेने, नगर-मनमाड रोड लगतचे िशड येथील पाटबं धारे कमचारी वसाहतीस
पा याचा ोत नसलेने, वसाहतीतील 05 कु टुं बास िप याचे पा याचा पुरवठा होणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
िसंचन शाखा, िशड कमचारी वसाहतीस सं थानकडु न त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे त डी
सुचनेनु सार 1" नळ कने शन दारे दररोज 1 (एक) तास पाणी पुरवठा करणेत येत असून , सं थानचे पाणी टं चाई
कालावधीत सदरचा पाणी पुरवठा बं द करणेत येतो.
तसेच सं दभ ं .03 अ वये, िशड नगरपं चायत, िशड यां चे जा. ं .न.पं./टे बल ं .7/124/2017,
िद.10 जानेवारी, 2017 रोजीचे प ा त झालेले आहे. सदरह प ा वये िशड नगरपं चायत ह ीतील ीरामनगर
भागात नाला रोड व िव ल नगर प रसरात नागरीकां ना ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत
सं थानचे ओ हर हेड टॅक येथील िविहरीतुन पाणीपुरवठा पुववत सु करणेस िवनं ती के लेली आहे.
िशड नगरपं चायत ह ीतील ीरामनगर भागात नाला रोड व िव ल नगर प रसरात नागरीकां ना ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत त कालीन मा. यव थापन सिमतीचे त डी सुचनेनसु ार ओ हर
हेड टॅ क येथील िवहीरीतील पाणी 2" पाईप कने शन दारे दररोज 1 (एक) तास पाणी पुरवठा करणेत येत असून ,
सं थानचे पाणी टं चाई कालावधीत सदरचा पाणी पुरवठा बं द करणेत येतो.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ाय:- दारकामाई सेवा ट, है ाबाद संचलीत दारकामाई वृ दा म
िशड , िसंचन शाखा िशड कमचारी वसाहत व िशड नगरपं चायत ह ीतील ीरामनगर भागात नाला रोड व
िव ल नगर प रसरात नागरीकां ना होणारा पाणी पुरवठा हा त कालीन मा. यवस्थापन सिमतीचे त डी सुचनेनु सार
ता पुरता जोडु न दे यात आलेला होता. सं थानचे पाणी टं चाई कालावधीत सदरचा पाणी पुरवठा बं द करणेत येतो.
वरील संदभ य प ा वये दारकामाई सेवा ट, है ाबाद सं चलीत दारकामाई वृ दा म िशड , िसंचन
शाखा िशड व िशड नगरपं चायत, िशड यां नी सदरह प ात नमुद के ले माणे पाणी पुरवठा पुववत सु करणेबाबत
मागणी के लेली आहे. याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय होणे आव यक आहे असे मत आहे.
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तरी दारकामाई सेवा ट, है ाबाद संचलीत दारकामाई वृ दा म िशड , िसंचन शाखा िशड व िशड
नगरपं चायत, िशड यां नी के ले या मागणीबाबत िनयमानुसार शु क आका न िकं वा मोफत पाणी पुरवठा सुरळीत
ठे वणेबाबत ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .५३९ यावर सिव तर चचा होऊन, दारकामाई वृ दा म िशड व कमचारी वसाहत िसं चन शाखा, िशड यां ना
स या सं थानमाफत पाणी पु रवठा चालू आहे , तो यापु ढे मीटर ारे सशु क सु ठे व यात यावा. तसेच
ीरामनगर, िशड येथील रिहवाशां साठी सं थान ऐवजी िशड नगरपं चायत, िशड माफत पाणी पु रवठा
करणेस कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
पेि सल िच ातील “साईबाबा” यां चा जीवन पट सादरीकरण परवानगी बाबत.
तावअिधिनयमः- सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार 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”
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िनरं क
ा तिवक :- िद. २२.०४.२०१७ रोजी या प ा वये ी साईबाबां चे समाधी शता दी िनिम पेि सल
िच ातुन ४ फु ट उं च व ८६४ फु ट लां बीचा जीवनपट कर याचा मानस असले बाबत नमुद असुन सदर भ य िच े
“िगनीज व ड रे काड” साठी नामां क त कर यात येणार आहे याबाबतीत काही मु े खालील माणे सादर के ले
आहेत.
१)
हे साईच र conson पेपरवर िचि त कर यात येणार आहे. या साठी ४ फु ट उं च व ३५ फु ट लां बीचे
२४ रोल ां सहन, लागणा-या पेि सल ऑि या व न व खोडरबर जमनी व न मागिव यात येणार आहे.
२)
ा िच ां दारे ी साईबाबां चे समाधी शता दी िनिम साईच र जा तीत जा त भ भािवकां पयत
पोहचावे अशा कारे बाबां ची सेवा कर याची यां चा मानस आहे.
३)
आप या कडील मं जरु ी िमळताच कामास ारं भ क न हे भ य िच जु लै २०१८ पयत पु ण क न आपण
उपल ध क न िदले या जागेवर कायम व पात लावु न सं थेस देणगी व पात दे यात येणार आहेत. ा िच ां ची
देखभालीची जबाबदारी देखील ते घेणार असुन िनयिमत देखभाल ते करणार आहेत व या िचं ाची आयु य मयादा
२० ते ३० वष इतक असेल.
४)
साधारणपणे या क पास लागणारे सािह य (पेपर+पेि सल+इ यादी) य काम, मां डणी, सादरीकरण
( े मसह लाईट व इतर िफिटं ग) असा एकं दर खच . ४५,००,०००/- (पं चेचाळीस लाख पये.) होणार आहे जो
ते देणगी व पाने करणार आहेत.
५)
ा पेि सल िच ातील जीवनपट कायम व पी लावणेसाठी सं थान या अिधका यां सह यां नी पाहणी
के लेली असुन या माणे साईआ म मधील ये क इमारतीमधील पिह या मज यावरील हरां डा (parapet
wall) िमळावी असे कळिवले आहे.
उपरो माणे मु े सादर के ले असुन सदर तावास सं थानचे तरावर मं जरु ी िमळावी व ी
साईबाबां चे समाधी शता दी महो सवात आ हास बाबां ची सेवा कर याची सं धी िमळणे बाबत या प ा दारे न
िवनं ती के ली आहे.
िवभागाची मागणीः- िनरं क
सं थानचे अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क कायदेशीर व आिथक िवषय इ. छाननी क न
अनुमानः- आिथक या खिचक मा देणगीदाखल असलेने सं थानचे नावलौिककात भर घालणारे आहे .
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः उपरो
तावात नमुद के ले माणे ी. नागपुरे हे ३५ वषापासुन ा
े ात कायरत असुन यात राजक य, सामािजक अशा लोकां ची के च िच े तयार के ली आहेत. अशा चां ग या
कायाब ् ल यां च०४
े वेळा “िगनीज बुक ” व ०५ वेळस “िल का बुक ” म ये न दी झाले या आहेत. साईबाबां वर
दा असले या साईभ ां कडु न साईबाबां चे जीवनपटावरील पेि सल िच ी साईबाबां या समाधी शता दी
महो सवा िनिम दिशत झा यास साईभ ां साठी एक आकषक व अिव मरणीय बाब ठरे ल यामुळे
साईभ ां म ये व यां या भ त िनि तच वाढ होईल असे यािवभागाचे मत असलेने ी. नागपुरे यां ना पेि सल
िच ातील “साईबाबा” यां चा जीवन पट सादरीकर यास परवानगी असावी तसेच सदर िवषय मा. यव थापन
सिमती सभेपढु े मा यतेसाठी सादर करणेस िनणायाथ सादर.
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िनणय .५४०

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत कलादालन उभारणेचे तािवत असू न, सदरह कलादालन
उभारणेत आलेनं तर ते थे ी.नागपु रे यां ना पेि सल िच ातील “साईबाबा” यां चा जीवन पट सादरीकरण
करणेस परवानगी दे यात यावी. तसेच यां चेकडील पेि सल िच ातील जीवनपट साईआ म या
येक इमारतीमधील पिह या मज यावरील दशनी भागाम ये कायम व पी लावणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
महारा रा य सु र ा महामं डळ (MSSC) यां चेकडू न मं िदर व परीसराकरीता मनु यबळ घेणेबाबत तसेच
सु र ा ऑडीट मधील टु ीनु सार सािह यां बाबत.
तावचे मं िदर व मं िदर प रसराचे सुरि तता ही बाब अ यं त मह वाची अस यामुळे सुर ा यं णा, फायर से टी,
सी.सी.टी. ही. यं णा वगैरे सुर ा िवषयक मागदशनासाठी क शासना या क ीय औ ोिगक सुर ा बल
यासार या चां ग या सं थेचे मागदशन घे याची सं थानला आव यकता अस याने, यास अनुस न क ीय
औ ोिगक सुर ा बलाचे (CISF) अिधकारी यां नी िद.14.01.2016 ते िद.18.01.2016 या कालावधीत मं िदर,
मं िदर प रसर तसेच सं थान संल न सव प रसराची पहाणी क न आढळु न आले या टु ी, उणीवाबाबत
सुरि ते या ीने करावया या उपाययोजना व खरे दी करणे आव यक असलेले सुर ा सािह य इ यादी बाबतचा
सिव तर सुर ा अहवाल इकडील कायालयास सादर के ला होता. परं तु CISF यां नी पुणवेळ सं थानला सुर ा
यव था पुरिवणेस तयार नस याचे कळिवले होते.
या अनुषं गाने CISF यां चेकडील ा अहवालानुसार सुर ा सािह य खरे दीबाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीपुढे सादर कर यात आला होता. यावेळी सदर या तावावर सिव तर चचा होऊन
महारा रा य सुर ा महामं डळाकडु न मं िदर व परीसराचे सुर ा ऑडीट क न यां चे अहवालानु सार सुर ा
यव था व सुर ा सािह य खरे दीबाबत ताव सादर कर यात यावा, असे ठरले.
अ)
महारा रा य सुर ा महामं डळ (MSSC) यां ना सं थानमाफत रिज ेशन फ आदा कर यात येऊन
यां नी िद.20.09.2016 व िद.21.09.2016 रोजी सं थान परीसरात सुर ीतते या ि कोनातून सुर ा ऑडीट
कर यात आले होते. यानु सार महारा रा य सुर ा महामं डळ यां नी उपरो संदिभय .१ अ वये
िद.09.11.2016 आवक नं.14956 रोजीचे प ा वये इकडील कायालयास सुर ा ऑडीट अहवाल सादर के ला
होता.
उपरो संदिभय सुर ा ऑडीट अहवालाम ये MSSC यां नी ी साईबाबा सं थानला दररोज 1342
सुर ा कमचा-यां ची आव यकता अस याचे कळिवलेले आहे. महारा रा य सुर ा महामं डळ यां नी सादर
कर यात आले या िनयमावलीनु सार 1342 सुर ा कमचा-यां चे सरासरी तीन मिह यां चे वेतन ‘िस युरीटी
िडपॉझीट’ हणून (िवना सेवा शु क् आिण रीफं डेबल) आिण एक मिह याचे वेतन (सेवा शु कासहीत) ॲड हा स
हणून MSSC कडे जमा करावे लागेल, असे कळिवलेले आहे. तसेच यां चे अहवालानु सार यां नी ‘िस युरीटी
सुपरवायझर ऑफ सर’ (िनवृ पोलीस अिधकारी (Acp/Dysp पदाचे)) यां ची वरी अिधकारी हणून नेमणूक
कर याची िशफारस कर यात यावी तसेच यां चेकडील ा अहवालानुसार यां नी सं थानला पुरिव यात येणा-या
कमचा-यां चे खालील माणे दरमहा वेतन कळिवले होते.
Name of post
Chargable Rate Name of post
Chargable Rate
SSO (Rtd. Addi.SP)
80,000/AHG (Armed Head Guard)
24,000/SSO (Rtd. ACP)
60,000/HG (Head Guard)
21,000/SSO (Rtd. P.I.)
50,000/SG (Security Guard)
20,000/SO
33,000/LSG (Ladies Security Guard)
20,000/ASO
27,000/ASG (Armed Security Guard)
23,000/SS
36,000/महारा रा य सुर ा महामं डळाचे सुर ा ऑडीट अहवालानुसार 1342 सुर ा कमचा-यां करीता
मािसक . 3,24,19,650.00 (अ री पये तीन कोटी चोवीस लाख एकोणवीस हजार सहाशे प नास) मा खच
येत अस याने सदरचा खच जादा माणात अस याने सं थानमाफत एवढया जादा माणात खच करणे उिचत
नस याने मं िदर व परीसराकरीताच आव यक लागणारे मनु यबळ महारा सुर ा महामं डळाकडू न घेणबे ाबतचा
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ताव सादर के ला असता यावर ता कालीन कायकारी अिधकारी यां नी चचा करा शेरा देऊन तुत थिगत
ठे व यात आले होते.
ब) तसेच शु वार, िद.१२/०५/२०१७ रोजी पोलीस अिध क मा.रं जनकु मार शमा सो. यां नी मं िदर व परीसरात
पहाणी क न सं थानचे लडीबाग येथील िमट ग हॉल येथे सं थान सुर ा ऑडीट संदभात िमट ग घेतली होती.
यावेळी यां नी उपरो दो ही क ीय औ ोिगक सुर ा बल (CISF) व महारा रा य सुर ा महामं डळ
(MSSC) यां चेकडील ा अहवालावर चचा क न यां नी महारा रा य सुर ा महामं डळ यां चेकडु न सुर ा
कमचारी घेणबे ाबत मत य के ले. यावेळी अहवालात िनदिशत के ले या सुर ा कमच-यां ची सं या जा त
माणात असलेने आव यक याच िठकाणी सुर ा कमचारी घेणबे ाबत चचा झाली. यानु सार यां नी डॉ.सागर
पाटील सो., उपिवभागीय पोलीस अिधकारी यां चे समवेत सं थान अिधकारी यां नी एकि त चचा क न आव यक
सुर ा कमचारी यां चे पाँईटची िनि ती क न ताव सादर करणेबाबत सुचना कर यात आ या हो या.
तसेच पोलीस अिध क कायालय, अहमदनगर यां चेकडील प .िजिवशा/िशड मं िदर सुर ा/
३७२९/ १७ िद.०१/०६/२०१७ अ वये यां नी सुर ा आढा यात जादा मनु यबळाचे संदभात खालील माणे टु ी
दशिवलेली आहे.
अ.नं.
आढळु न आलेली ु टी व उिणवा
के लेली सु चना
९
स या मं िदर परीसराम ये पोलीस िवभागाकडु न मं िदर परीसरात मं िदरात सुर े संबं धी टु ी िनमाण होत आहेत.
सुर ेकरीता १ पोिन, १ पोसई, ६३ पोलीस कमचारी, नािशक या टु ी भ न काढ यासाठी मं िदर शासनाने
परी े ातुन ३ अिधकारी व ३५ पोलीस कमचारी नेमले जातात. महारा िस युरीटी फोस यं णा यां याकडु न
तसेच मं िदर शासना कडु न १००१ खाजगी सुर ा र क कमचा- िश ीत सुर ा र क घेत यास अथवा
यां ची नेमणूक कर यात आलेली आहे. िह सुर ा यव था पाहाता िनवृ ्◌ा सै य्◌ा अिधकारी/ कमचारी, पोलीस
मं िदर शासनाकडु न पुरिव यात येणारी सुर ा ही िशि त नस याने खा यामधुन
िनवृ ◌
् ा
झालेले
सुर े संबं धी टु ी िनमाण होत आहेत. या टु ी भ न काढ यासाठी अिधकारी/कमचारी हे संर ण कामी घेत यास
मं िदर शासनाने महारा िस युरीटी फोस यं णा यां याकडु न मं िदर सुर ेसाठी फायदा होईल् व कमीत कमी
िश ीत सुर ा र क घेत यास अथवा िनवृ ्◌ा सै य्◌ा लोकां म ये मं िदराची सुर ा चां ग या कारे
अिधकारी/ कमचारी, पोलीस खा यामधुन िनवृ ्◌ा झालेले करता येईल. या उपर मं िदर यव थापनामाफत
अिधकारी/कमचारी हे संर ण कामी घेत यास मं िदर सुर ेसाठी व
शासनाकडु न
मं िदर सुर ेसाठी
फायदा होईल व कमीत कमी लोकाम ये मं िदराची सुर ा चां ग या सी.आय.एस.एफ. कडु न संर ण घेणे बाबतचा
कारे करता येईल. या उपर मं िदर यव थापनामाफत व शासनाकडु न िवचार झा यास यास आमची हारकत असणार
मं िदर सुर ेसाठी सी.आय.एस.एफ कडु न संर ण घेणबे ाबतचा िवचार नाही. याबाबत वरीत कारवाई होणे गरजेचे
झा यास यास आमची हरकत असणार नाही.
आहे.
याअनुषं गाने मा.डॉ.सागर पाटील सो. यां नी के ले या सुचनेनु सार साई मं िदर सुर ा िवभागाचे ी.सिचन
जाधव सो., सहा यक पोलीस िनरी क यां नी मं िदर व परीसरातील स हक न आव यक या िठकाणी सुर ा
र कां ची पॉईटची
ं िनि ती क न खालील त यात दशिवले माणे इकडील कायालयास कळिवलेली आहे.
िशड सं थान सु र ा यव थेचा आढावा त ा
अ. िठकाण
थम स
ि दतीय स तृ तीय स
एकू ण
शेरा
नं.
SG LSG SG LSG SG LSG SG LSG
१ गेट A दशन
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
२ गेट B दशन
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
३ गेट नं.०३ आत/बाहेर
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
४ गेट नं.०४ आत/बाहेर
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
५ गेट नं.०५ बाहेर
१
१
१
१
१
१
३
३ ि स ग/चेिकं ग
६ गेट नं.०२ हीआयपी
१
१
१
१
१
१
३
३ ि स ग/चेिकं ग
७ साई कॉ ले स्◌ा चेिकं ग पाँईट
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
८ िपं पळवाडी रोड चेिकं ग पाँईट
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
९
दारकामाई चेिकं ग पाँईट
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
१० मेन गेट नं.०४ या बाहेर
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
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११ लाडु काऊं टर पासेस
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
१२ सादालय चेिकं ग पाँईट १
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
१३ सादालय चेिकं ग पाँईट २
२
२
२
२
२
२
६
६ ि स ग/चेिकं ग
एकू ण
२४ २४ २४ २४ २४ २४ ७२ ७२ ि स ग/चेिकं ग
जनरल िश ट
०१
१४ SSO
दोन स ात (६/२, २/१०)
०२
१५ ASO
१
१
१
०३
१६ SS
३
३
३
०९
१७ HG
उपरो त यात दशिवले या सुर ा कमचा-यां या सुटया सोडिवणे कामी लागणा-या कमचा-यां सह
एकू ण सुर ा कमचारी त ा खालील माणे –
SSO
ASO
SS
HG
SG
LSG TOTAL
०१
०२
०४
११
९३
९३
२०४
एकू ण कमचारी सं या (सु टया सोडिवणेसह) – २०४ कमचारी
मा.पोलीस अिध क यां चे आदेशा वये साई मं िदर सुर ा िवभागाने स ह क न उपरो माणे िनि ती
के ले या सुर ा अिधकारी, कमचारी यां चेकरीता महारा रा य सुर ा महामं डळ यां चेकडील ा अहवालात
दशिवले या दरप कानुसार खालील माणे खच अपेि त रािहल.
अहवालानु सार
अ.नं.
पदनाम
सं या
एकू ण र म
वेतन
SSO (Senior Security Officer)
१
60,000
01
60,000
ASO (Asistant Security Officer)
२
27,000
02
54,000
SS (Security Seupervisor)
३
36,000
04
1,44,000
HG (Head Guard)
४
21,000
11
2,31,000
SG (Security Guard)
५
20,000
93
18,60,000
LSG (Ladies Security Guard)
६
20,000
93
18,60,000
एकू ण:- 204
42,09,000
महारा रा य सुर ा महामं डळाचे अहवालातील वेतन दरप कानुसार साई मं िदर सुर ा िवभागाने
िनि ती के ले या मनु यबळाकरीता (एकू ण २०४ कमचारी) .४२,०९,०००/- (अ री पये बेचाळीस लाख नऊ
हजार) मा मािसक खच अपेि त आहे.
क) मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर व मा.िवशेष पोलीस महािनरी क, नािशक परी े यां नी
िद.१२/०५/२०१७ व िद.१५/०५/२०१७ रोजी रा य ग वाता िवभाग, उपक , िशड येथील अिधकारी, िज हा
िवशेष शाखा, अ.नगर, पोिलस िनरी क, िशड पो. टे. व ी साईबाबा मं िदर सुर ा तसेच िशड सं थानचे
अिधकारी यां ची संयु री या सं थानचे लडीबाग येथील 0 नं बर िमट ग हॉल येथे सं थानचे सुर ा ऑडीट संदभात
घेतले या िमट गम ये सुर ा आढा याबाबत चचा कर यात आली. तसेच पोलीस अिध क कायालय,
अहमदनगर यां चेकडील प .िजिवशा/िशड मं िदर सुर ा/३७२९/१७ िद.०१/०६/२०१७ अ वये यां नी सुर ा
आढा यात सुर ा सािह यां बाबत खालील माणे कािह मुख टु ी दशिवलेली आहे.
अ.नं. आढळु न आले या ु टी व उिणवा
के लेली सु चना
४
शहराम ये येणा-या मु य र यां वर व चौकाम ये गद या शहाराम ये येणा-या मु य र यां वर व चौकां म ये
िठकाणी सीसीटी ही कॅ मेरे बसिव यात यावे
गद या िठकाणी सीसीटी ही कॅ मेरे बसिव यात यावे
यामुळे शहरात येणा-या हालचालीवर व वाहनां वर नजर
ठे वणे श य होईल.
– सदर या मु ाबाबत सीसीटी ही िवभागामाफत
न याने कॅ मेरे खरे दी क न बसिवणे बाबतची
कायवाही सु असु न याकामी यां चे माफत
क स टं ट नेमणु क चीही व ई-िनवीदा कायवाही
चालु आहे .
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९

वेश रां गे या जवळ असलेले दो ही बॅगेज कॅ नर मिशन बं द दो ही बॅग कॅ नर मिशन हया सुर े या ीकोनातून
पडले या अव थेत आहेत. यामुळे बॅगेज, फु ले, हार इ यादी वरीत दु त क न घे यात यावेत व सदर िठकाणी
चेक कर यासाठी लाव यात आलेले कॅ नर हे बं द अस याने िश ीत असलेले िस युरीटी सं थान कडु न नेम यात
कॅ िनं गकडे दुल होत आहे. दशनाकरीता येणा-या यावे. जेणक
े न मं िदरात जाणा-या बॅगेज पस हया
भािवकां या बॅ ज हया यवि थत न तपासता मं िदरात घेऊन चां ग या कारे तपासणे श य होईल.
जातात. तसेच या िठकाणी नेम यात आलेले कमचारी हे
िश ीत नाहीत.
यावेळी यां नी सुर ा आढा यातील टु बाबत िवचारणा क न आढा यानु सार सुर ा सािह यां ची
तातडीने खरे दी करणेबाबत सुचना के या आहे. यानु सार वेळोवेळी के ले या सुचनानु सार तसेच सुर ा आढा यात
दशिवलेनसु ार ए स-रे बॅगेज कॅ नर, िडएफएमडी, बॉडी कॅ नर, हीएचएफ, एचएचएमडी इ. सािह यां ची खरे दी
करणेबाबतचा ताव मा. य.स.चे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेत सादर कर यात आला असता यावर
सिव तर चचा होऊन येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात आलेली आहे. यानु सार सदरचे सुर ा सािह य
खरे दी कामी ई-िनिवदाची कायवाही कर यात येत आहे.
ड) मा.ना.देव फडणवीस, मु यमं ी, महारा रा य यां चे अ य तेखाली िद.०६/०७/२०१७ रोजी या
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कृ ती आराखडया संदभात आढावा बैठिकत ी साईबाबा मं िदर सुर ा
यव थेतील टु ी व ी साईबाबा समाधी शता दी वष २०१७-१८ दर यान होणारी भािवकां ची गद या सव
पा भुमीवर मा.मु यमं ी महोदय यां नी संर ण यव थेतील टु ी तातडीने दुर करणेसाठी शासना या मािहती
तं ान गृह िवभागामाफत िशड येथे सीसीटी ही यं णा तातडीने उभारणे व महारा रा य सुर ा महामं डळाची
सुर ा यव था मं िदरासाठी उपल ध क न घेणबे ाबत िनदश िदलेले आहेत.
तरी मा.मु यमं ी व मा.पोलीस अिध क यां चे सुचनेनु सार तसेच सुर ा टु ी आढा यानु सार परीिश
‘ब’ म ये नमुद के ले माणे साई मं िदर सुर ा िवभागाने जादा मनु यबळासंदभात स ह क न िनि ती के ले या
एकू ण २०४ कमचारी महारा रा य सुर ा महामं डळाकडु न घेणक
े ामी यां चेकडील ा अहवालातील
दरप कानुसार मािसक .४२,०९,०००/- (अ री पये बेचाळीस लाख नऊ हजार) मा खच अपेि त आहे.
तरी महारा रा य सुर ा महामं डळ यां चेमाफत मं िदर सुर ेकरीता सुर ा कमचारी घेणक
े ामी ितमाह
येणारे .४२,०९,०००/- (अ री पये बेचाळीस लाख नऊ हजार) मा खचास मा यता िमळणेस तसेच महारा
रा य सुर ा महामं डळ यां चे प ातील मु ा .०४ माणे ितन मिह याचे सरासरी वेतन हे िडपॉझीट हणुन जमा
करणेस व एक मिह याचे वेतन ॲड हा स हणुन महारा रा य सुर ा महामं डळाचे खा यावर जमा करणे
याबाबत सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५४१ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , स या सं थानम ये कायम व कं ाटी सु र ा र कां ची सं या
जा त अस यामु ळे सं थानवर मोठया माणावर आिथक भार पडत आहे. तथािप, मं िदर सु र ा हाही
अितशय ाधा याचा िवषय आहे . यामु ळे महारा रा य सु र ा महामं डळ यां चे ५० सु र ा कमचारी व
एक सु र ा अिधकारी एवढे मनु यबळ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या अनु षं गाने
सु वातीस एक वष (िदनां क ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स टबर, २०१८) कालावधीसाठी
घेणेत यावे व यां चा कामा या अनु भवानु सार व सं थानची गरज पाहन मनु यबळ वाढिवणे बाबत
पु ढील िनणय घे यात येईल.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
सामाजीक याय व िवशेष सहा य िवभाग महारा शासन तसेच ी साई समथ सामाजीक सं था
यां या सं यु िव माने आयोिजत कर यात आले या ई-लिनग महारा या शै िणक उप मास
आिथक सहा य देणेबाबत.
तावसामाजीक याय व िवशेष सहा य िवभाग, महारा शासन तसेच ी साई सामािजक सं था यां या सं यु त
िव माने आयोजीत कर यात आले या इ- लिनग महारा हा शै णीक उप म राबिव यात येणार असून या
उप मां या मा यमातून महारा ात या ामीण भागातील िज.प.शाळा िडजीटल कर याचा आमचा मानस आहे.
सदर उप मां मळु े िव ा याम ये िश णाची गोडी िनमाण होईल व तं ानाशी पधा कर याचे साम य येईल. असे
कळिवले असून यासाठी ी साईबाबा सं थान माफत इ- लिनग महारा या उप मास िनधी उपल ध क न
देणबे ाबत िवनं ती के लेली आहे.
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अथ साहा य करणेबाब सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतु द १)
अिधिनयम कलम १७ (२) (ढ) नु सार 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,अशी तरतुद आहे .
२)
अिधिनयम कलम २१ (१) (ट) अ वये कलम १७ (२) मधील कत ये पार पाड यासाठी िव व त
िनधीचा िवनीयोग कर याचा अिधकार सिमतीला आहे.
३)
अिधिनयम २००४ कलम २१ (२) पोट कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी
पुरेशा तरतुदी के या नं तर, िव व त य थे या िनधीत िश लक राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा
िव व त यव थे या िवतरणयो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी
पुढील सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः(एक) रा य शासना या पु व 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 तीसां ठी 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 असलेली
एखादी न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न अ य कोण याही िबगर
वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवून घे यासाठी अनुदान दे याची तरतुद आहे ."
िवभागाचा अिभ ाय१) दररोज शासक य/िनमशासक य कायालयाकडु न, न दणीकृ त सं थांच,े वैय तीक र या, वेगवेगळया कारणासाठी
अनेक कारचे अनु दान मागणी ताव येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार करता येणार नाही.
२) आ ट बर २०१७ ते आ ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष साजरे कर याचा
िनणय यव थापन सिमतीने घेतलेला आहे. यासाठी िविवध कामां क रता ३१८६ कोटी पयां चा कृ ती आराखडा
शासनास सादर के लेला आहे. सं थानचा वतःचा िनधीही यासाठी खच होणार अस याने सबं धीतां ना िनधी देता येणार
नाही असे वाटते.
३) ी साईबाबा सं थान माफत चालिवले जाणारे ी साईबाबा इं लीश िमडीयम कू ल हे इमारतीअभावी दोन स ात
चालिवले जाते. तसेच ी साईबाबा सं थानचे किन महािव ालयासाठी इमारत नस याने याची साईआ म येथे पयायी
यव था के लेली आहे.
४) ी साईबाबा सं थान माफत व र ठ महािव ालय आिण भारतीय शासन सेवा अॅकाडमी सु कर याचे िनयोजन
अस याने यासाठी मोठा िनधी अपे ीत आहे.
तरी याबाबत उपरो त बाब चा िवचार होऊन िनणय होणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ
सिवनय सादर.

िनणय .५४२

यावर सिव तर चचा होऊन, वरील तावामधील िवभागा या अिभ ायाचा िवचार करता, उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना निवन वग खो या इमारती बां धकामासाठी र कम .३६
कोटी अनु दान देणेबाबत.
िनणय .५४३ कोणतीही चचा न करता सदरह िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
अहमदनगर िज हा प रषद, ाथिमक शाळां ना सं र ण िभं ती बां धकाम करणेसाठी र कम .४२.७८
कोटी अनु दान देणेबाबत.
िनणय .५४४ कोणतीही चचा न करता सदरह िवषय थिगत ठे व यात आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
िज हा णालय, चं पु र या आरो य णालयाकरीता एम.आर. मिशनसाठी अनु दान देणेबाबत.
तावसामा य णालय चं पूर हे ३०० खाटां चे िज हा णालय आहे. याअं तगत ३ उपिज हा णालय व १० ामीण
णालय कायाि वत असून , िज हयात १५ तालुके आहेत याम ये कोपरना, राजूरा, ग डिपं परी हे अिदवासी ो
आहे. यािशवाय िज हयात मोठया माणावर औ ोगीक े , थमल पॉवर टेशन, िसमट उ ोग, टील उ ोग,
पेपर िमल, कोळसा खाणी व इतर कारखाने आहेत. चं पूर िज हयास तेलं गणा रा याची िसमा तसेच यवतमाळ व
अिदवासी न ल त गडिचरोली िज हाची िसमा लागुन अस यामुळे सामा य णालय चं पूर येथे मोठया
माणात आं तरबाहय णांची सं या जा त आहे.
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स ि थतीत सामा य णालय येथे णांक रता एमआरआय मशीन उपल ध नस यामुळे णां ची
गैरसोय होते. या अनुषं गाने अ याधुिनक प तीचची एम आर आय मिशन ावयाची झा यास १६ कोटी ८०
ल इतका खच अपे ीत आहे. सोबत PHILIPS (3.0 Tesla) कं पनीचे व TOSHIBA MEDICAL (1.5
Tesla) यां चे दरप क सादर के लेले असून एमआरआय मशीन साठी ी साईबाबा सं थान माफत िनधी उपल ध
क न देणबे ाबत िवनं ती के लेली आहे.
अथ साहा यसाठी अिधिनयमातील तरतु द१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम १७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे
क याण करणा-या िकं वा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त कायास चालना देईल." अशी तरतुद
आहे.
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १ या तरतुदीस
अधीन राहन िव व त य थेस रा य शासना या पुव मंजरु ी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 अटी शत या अधीन राहन, भ ांना
पायाभुत सुिवधा पुरिवणे िकं वा या वाढव यासाठी शासक य िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना, शासक य
कं प यांना िकं वा शासक य उप मां ना सहायक अनु दान देता येईल.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव:- िज हा णालय, चं पूर यां ना देणगी व पात एम आर आय.
मिशन िद यास इतरही िज हे अशा कारची मागणी करतील, असे कायकारी अिधकारी यां नी सभे या िनदशनास
आणून िदले .
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , चं पूर हा अिदवासी व न ल त िज हा असून या या
शेजारीच गडिचरोली हाही न ल त िज हा आहे. यामुळे िज हा णालय चं पूर येथे न ली कारवायां मळु े
जखमी झालेले जवान/नाग रक अथवा इतर कारणा तव मोठया सं खेने आं तरबाहय ण असतात. तसेच ी
साईबाबा हॉ पीटल िशड साठी एम आर आय मशीन (1.5 ी ला) मिशन खरे दीकरणेकामीची ई- िनिवदा
ि या अं ितम ट याम ये आहे या सव बाब चा िवचार करता मानव जातीचे क याण या उदा त हेतनू े चं पूर व
गडिचरोली या दो ही िज हयां साठी, णां या सोयीसाठी िज हा णालय चं पूर यां ना ी साईबाबा हॉ पीटल
क रता एम. आर. आय. मिशन खरे दीकामी ा होणा-या िन नतम दराची र कम अनुदान हणू न दे यात यावी. मा
त पूव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घेणेसाठी ताव सादर कर यात यावा असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा हॉ पीटल माफत राबिव यात येणारी एम आर आय मशीन
खरे दी ि या तां ि क बाब मुळे फे र िनिवदा मागिव यात येणार आहे. पुन च ि या राबिवणे ही बाब िवलं बाची
आहे. िज हा श य िचक सक चं पूर यां नी न याने ताव पाठिवला असून यात यांनी १.५ Tesla एमआर
आय मशीनसाठी र कम . ७.५ कोटीचे TOSHIBA MEDICAL यां चे दरप क व ३.० Tesla साठी र कम
. १६.८० कोटी चे PHILIPS कं पनीचे दरप क सादर के लेले आहे.
तरी िज हा णालय चं पूर यां ना एम आर आय ावयाचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर
िनणयाथ फे रसादर.
िनणय .५४५ िज हा श य िचिक सक, सामा य णालय, चं पु र यां नी न याने 1.5 Tesla व 3.00 Tesla मते चे
एम.आर.आय. मिशन खरे दीसाठीचे दरप क सादर क न अनु दानाची मागणी के लेली आहे. तसेच
दर यानचे कालावधीम ये, गडिचरोली सामा य णालयासाठीही ०१ नग एम.आर.आय. मिशन
उपल ध क न देणेबाबत प ा झालेले आहे, अशी मािहती मु यलेखािधकारी यां नी सभेस िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, चं पु र हा न ल त व आिदवासी िज हा असू न शेजारीच
गडिचरोली हाही न ल त िज हा आहे. यामु ळे या िज यां मम ये न ली कारवायां मु ळे जखमी
झालेले जवान, नागरीक व इतर आजारां चे उपाचारासाठी सामा य णालयाम ये मोठया माणावर
आं तर-बाहय ण असतात. यामु ळे चं पु र व गडिचरोली या दो ही िज हयासाठी िमळू न सामा य
णालय, चं पु र यां ना, यां चे मागणी माणे ०१ नग १.५ Tesla एम.आर.मिशन खरे दी करणेकामी
आव यक असलेली .७.५० कोटी र कम अथवा ी साईबाबा हॉि पटलसाठी एमआरआय मिशन
खरे दीकामी सु असले या ई-िनिवदा िकयेम ये ा होणा या िन नतम दराची र कम, िवधी व याय
िवभाग, महारा शासन यां चे मा यता घे यात येऊन, अनु दान व पात दे यात यावी, असे ठरले .
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

97

िवषय नं.२५
ताव-

२.५ मेगावॅट पवनच क यं णेचे कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट देणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक 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.
ताव:- अपारं पा रक ऊजअं तगत ी साईबाबा सं थानने मे.सुझलॉन एनज िल.,पुणे यां चेमाफत
भोयरे पठार (सुपा) यािठकाणी २.५ मेगावॅट पवनच क क प उभा न िदनां क १४ ऑग ट २००७ रोजी दुपारी
१६.०० वाजता क प चालू क न कायाि वत के लेला आहे .
क प चालू झालेनं तर मे.सुझलॉन एनज िल., पु णे यां नी ऑग ट-२००७ ते जु ल-ै २००८ या एक वषाचे
कालावधीत २.५ मेगावॅट पवनच क यं णेची सि हस िदलेली होती. यानं तर ऑग ट-२००८ ते माच-२०१२
या कालावधीत ५ वषाकरीता तसेच एि ल-२०१२ ते जुलै -२०१७ या कालावधीसाठी ५ वषाकरीता मे.सुझलॉन
एनज िल., यां नी १० वषाकरीता या- या वषात २.५ मेगावॅट पवनच क यं णेचे कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट
रकमेत दरवष ५ % Escalation (वाढ) ध न दर कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट दे यात आलेले होते.
मे.सुझलॉन एनज िल., पु णे यां चे िद.१४-०४-२०१७ चे प ा वये माहे एि ल-२०१७ मे माच-२०२२
या पुढील ०५ वष कालावधीकरीता ऑपरे शन-मे टेन स कॉ िे स ह सि हस कॉ ॅ ट करीता तीवष ७.५ %
Escalation (वाढ) नमूद क न निवन दर सं थानला कळिवलेले होते . यानु सार २.५ मेगावॅट पवनच क यं णेचे
कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट मे.सुझलॉन, पु णे यां ना माहे एि ल-२०१७ मे माच-२०२२ या पुढील ०५ वष
कालावधीकरीता देणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-०५-२०१७ रोजीचे सभेत २.५ मेगावॅट पवनच क
यं णेचे कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट देणसे ाठी या दरां वर चचा करणेसाठी मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड ,
पुणे यां चे ितिनध ना बोलिवणेत आलेले होते. यां चेबरोबर झाले या चचनं तर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
२.५ मेगावॅट पवनच क यं णेचे कॉ ेिस ह सि हस कॉ ॅ ट देणेसाठी या दरां वर चचा करणेसाठी
मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड , पु णे यां चे ितिनधी आजचे सभेत उपि थत होते.सिमतीने यां चेबरोबर
CAMC चे पुढील ०५ वषा या दरां बाबत चचा के ली. यां नी मागणी के लेले दर सदरह पवनच क या
उ प नातून िमळणा या रकमे या २५% आहेत. सिमतीने यां ना पवनच क मधून िमळणा या उ प ना या १०%
मा दरां म ये CAMC करावी, असे सां िगतले असता, यां चे ितिनध नी वरी अिधका यां बरोबर बोलणी क न
कळिवतो, असे सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पुणे हे
पवनच क माफत िमळणा-या उ पनाचा १० % दरावर तयार असतील तरच यां ना २.५ मेगावॅट पवनच क
यं णेचे कॉ िस ह सि हस कॉ ॅ ट पुढील ०५ वष कालावधीसाठी देणते यावे, अ यथा िवहीत प दतीने ईिनिवदां ची मागणी करणेत यावी, असे ठरले.
यानं तर मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां नी िदनां क २४-०५-२०१७ रोजी मा.अ य
महोदय यां चे नावे एक प िदलेले असून सदर या प ावर मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेबाबत िनदश िदलेले आहे. यानुसार सदरचे प िद.२७-०६-२०१७ रोजी
िव तु िवभागाकडे पुढील कायवाहीकरीता पाठिव यात आलेले आहे . मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड,
पुणे यां नी सादर के ले या प ाम ये खालील बाब चा उ लेख के लेला आहे.
“मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पुणे हे सं थान या िनदशनास काही गो ी आणून देऊ
इि छतात. याम ये िवं डमीलचे असणारे वािषक सि हस कॉ ॅ ट हे पुण कॉ ेिस ह व पाचे (सव समावेशक)
असे असून याम ये ०१). ि हे टी ह मे टेन स, ०२). युरेिट ह मे टेन स, ०३). मेजर ॲ ड मायनर ेकडाऊन
या बाब चा समावेश आहे.
तसेच सन २०१५-२०१६ म ये एका िवं डमीलचे लेड सेट तुटले असता मे.सुझलॉन लोबल सि हसे स
िलिमटेड, पु णे यां नी हे ितनही लेड (सेट) कोणतेही अित र चाजस न घेता बदलू न िदलेले होते. याकरीता तीन
वषाची ए.एम.सी. या रकमे इतक र कम या लेड सेट पोटी (साधारणत: ७५ लाख पये) लागणार होती. परं तू
वािषक कॉ ेिस ह सि हस मे टेन ससाठी असले या चाजस अित र कोण याही कारची जादा र कम
मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड , पुणे यां नी सं थानकडू न घेतली नाही.
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सं थान या िवनं तीचा मान ठे ऊन मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पुणे यां या मॅनेजमटने दो ही
िवं डमील िमळू न र कम .३०,००,०००/- (अ री र कम .तीस लाख मा ) अिधक टॅ सेस सन २०१७-२०१८
करीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस मे टे न सचे चाजस असतील हणून कळिवले आहे . तसेच पुढील वषापासून
७.५ % ऐवजी मागील १० वषापासून असलेले ५ % ए सलेशननेच पु ढील पाच वषाम ये कर यात येईल.”
वरील माणे मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां नी कळिवलेले असून सदरचे प हे िव तु
िवभागाकडे िदनां क २७-०६-२०१७ रोजी ा झालेले आहे. परं तू िव तु िवभागामाफत या अगोदर िदनां क १४०६-२०१७ रोजी मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां ना मेल पाठिवलेला असून याम ये सदर वािषक
सि हस कॉ ॅ ट हे उ पािदत वीज युिनट रकमे या १० % इत या दरात मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड ,
पुणे करावयास तयार अस यास तसे आपण सं थानला वरीत कळवावे जेणक
े न आपणाला पुढील कायादेश देणे
श य होईल. अ यथा मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे हे १० % इत या दरात काम कर यास तयार
नसेल तर सं थानला ई-िनिवदा बोलवा या लागतील, असेही मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां ना
कळिव यात आलेले होते.
यावर मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पुणे यां नी याबाबत आमचे मॅनेजमटशी चचा क न
कळिवतो असे मेल दारे कळिवलेले होते. यानु सार मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पुणे यां नी िदनां क
२८-०६-२०१७ रोजी मेल क न सं थानकरीता पेशल के स हणून खालील माणे मागील पाच वषाची सरासरी
काढू न यातील सरासरी या १० % इत या दरात काम कर यास तयार अस याचे कळिवलेले आहे. यानु सार
गे या पाच वषा या कालावधीतील िनिमत झालेलया उ पािदत वीज युिनट रकमेचा खालील माणे त ा
मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड , पुणे यां नी कळिवलेला आहे.
अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)
०५)
०६)
०७)
०८)
०९)
१०)
११)

कालावधी
िद.०१-०४-२०१२ ते िद.३१-०३-२०१३
िद.०१-०४-२०१३ ते िद.३१-०३-२०१४
िद.०१-०४-२०१४ ते िद.३१-०३-२०१५
िद.०१-०४-२०१५ ते िद.३१-०३-२०१६
िद.०१-०४-२०१६ ते िद.३१-०३-२०१७
दो ही िवंडिमलची एकु ण र कम
दो ही िवंडिमलची एका वषाची सरासरी र कम
राऊं डअप र कम
एका िवंडिमलची र कम
१० % र कम
राऊं डअप र कम

दर वष िमळालेली र कम पये
. २,०५,२७,५४३.००
. २,१८,०५,३१५.००
. २,००,१४,२०८.००
. २,०१,१२,०३०.००
. २,२१,०९,७८३.००
. १०,४५,६८,८७९.००
. २,०९,१३,७७५.८०
. २,०९,१३,७७६.००
. १,०४,५६,८८८.००
. ०,१०,४५,६८८.८०
. ०,१०,४५,०००.००

उपरो माणे सं थानकरीता पेशल के स हणून मे .सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां नी
गे या पाच वषा या कालावधीतील िनिमत झाले या उ पािदत वीज युिनट रकमे या सरासरीनु सार एका
िवं डिमलची एका वषाची कॉ ेिस ह वािषक सि हस कॉ ॅ टची र कम १० % माणे .१०,४५,०००/+ इतर टॅ सेस इतक कळिवलेली आहे. यानुसार दो ही िवं डिमलची र कम . २०,९०,०००/- + इतर टॅ सेस
होत आहे.
य ात दरवष MERC या िनयमानु सार उ पािदत वीज युिनटचे दर वाढत असतात. यामुळे दरवष
उ पािदत वीज युिनट रकमेम ये होणारी वाढ ही जा त असणार आहे. या वाढीव दरां चा जर िवचार के ला तर
भिव यात मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पुणे यां ना ती िवं डमील र कम . १०,४५,०००/- पे ा जा त
र कम १० % माणे ावी लागणार होती. परं तू मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड, पु णे यां नी मागील पाच
वषाची सरासरी गृहीत ध न यावर िफ स र कम .१०,४५,०००/- इतक कळिव याने सं थानचा यात फायदाच
होणार आहे.
तसेच िद.३०-०६-२०१७ रोजी या मेलनुसार मे .सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड , पु णे यां नी ी
साईबाबा सं थानकरीता पेशल के स हणून कळिवलेले ती िवं डमील . १०,४५,०००/- ही र कम सन २०२२
पयत कायम ठे वणार अस याचे कळिवले आहे. तसेच िद.०१-०७-२०१७ रोजी या मेलनु सार सदरची र कम ही
यां ना ॲड हा स व पात दे याचे मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां नी कळिवलेले आहे.
मागणी:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-०५-२०१७ रोजी झाले या सभेतील िनणयानुसार व
मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां चे ई-मेल दारे कळिव यानुसार मागील पाच वषा या वीज
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उ पादनापोटी िमळाले या एकु ण रकमे या सरासरी रकमेवर होणारी १० % इतक र कम ितवषाकरीता .
१०,४५,०००/- + टॅ सेस ( ती िवं डमील) इतक िनि त क न यानुसार पुढील पाच वषाकरीता या रकमेत
कोणताही बदल न करता मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां ना तीवष आदा करावी लागणार आहे.
यासाठी मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड, पु णे यां चेशी करारनामा करणे गरजेचे आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटेड , पु णे यां ना ती िवं डमील
. १०,४५,०००/- + इतर टॅ सेस या माणे दो ही िवं डमीलकरीता र कम . २०,९०,०००/- + इतर टॅ सेस
इतक र कम ती वषा माणे आदा करणेस व पु ढील पाच वषाकरीता स ह स कॉ ॅ ट करारनामा कर यास तसेच
सदरची र कम ॲड हा सम ये मे.सुझलॉन लोबल सि हसेस िलिमटे ड , पु णे यां ना तीवष आदा करणेस मा यता
िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५४६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
सेवाधाम इमारतीचे तळमज यावर लाडू साद िव काऊं टस सु करणेसाठी प याचे शेड उभारणे व
इतर अनु षं गीक कामे करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (१) अ वये मं िदराम 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 तगणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न दे याची तरतूद आहे .
तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे व खं ड (ग) अ वये 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 या योजनां साठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणयः- िद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
खालील माणे िनणय संमत झाला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तां या सोयीसाठी जुने सादालयासह साई साद नं .१ व २ या
जु या इमारती काढू न या िठकाणी निवन दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करणेस मा यता दे यात आली. याकामी
आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां चेकडू न िनयोिजत इमारत चे आराखडे व अं दाजप क तयार
क न घे यात यावे. तसेच जु ने सादालयासह साई साद नं. १ व २ या इमारत म ये साईभ तांसाठी चालिव यात
येणारे िविवध सेवा – सुिवधां चे काऊं टस यो य जागेची िन चीती करणेत येऊन, इतर थलां तरीत कर यात यावे
व या जु या इमारती पाडणेसाठी ( Demolition) थमतः वतं िनिवदा मागिव यात यावा, असे ठरले.
तावनाः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२४१ नू सार जुने
सादालय प रसरात निवन दशन लाईनची उभारणी क रता साई साद नं.१ व २ इमारती पाडणेपवू सदर
इमारतीमधील कायालय, काऊं टस टोअस इ. इतर थलां तरीत करणेचे ठरले आहे. याकामी िद.०५/०५/२०१७
रोजी मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां चे क ात झाले या सभेत सेवाधाम इमारतीचे आतील बाजूस
तळमज यावर ६ लाडू िव काऊं टस सु करणेबाबत तसेच साईभ तांना सुलभतेने जाणेकरीता इमारती या
पि म बाजुने आत वेश कर यासाठी दोन खो यां या िभं ती काढू न वेश ार तयार करणेबाबत सूचना के या
आहेत.
सेवाधाम इमारतीचे दि ण बाजूकडील ३ मम ये ६ काऊं टस सु करता येईल तसेच इमारतीचे आतील
बाजुस असले या १९x११ या साईज या ओपन टू कोट याडचे मोकळया जागेत साईभ तांना लाडू साद
घेणक
े ामी लाईन लावता येईल. सेवाधाम इमारतीचे आतील बाजू स वेश करणेकामी म नं.७७ व ५८ या दोन
म या बाहेरील मधील िभं ती काढू न घेता येईल.
याकामी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं. कामाचा तपिशल
अपे ीत खच
०१ सेवाधाम इमारतीचे दि ण बाजूकडील तीन मम ये काऊं टर करणेकामी १,३८,२३४/यव था करणेकामी दरवाजे व िखड यांचे शटर काढणे. काऊं टरसाठी ऑफ स
टेबल व खु या खरे दी करणे.
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०२
०३
०४

काऊं टर समोरील पॅसजे ला पाय-या तयार करणे.
१२,०७९/काऊं टर समोर रे ल गवर कलर कोटेड प याचे शेड उभारणे.
३,८६,६१४/सेवाधाम इमारतीम ये वेश करणेकामी ममधील िभं ती काढणे व ील गेट १९,७४९/बसिवणे.
०५ काऊं टर म व पॅसजे मधील िभं तीचे रं गकाम करणे.
५,०००/०६ सेवाधाम इमारतीचे ओपन टू – कोट याडचे भागात ता पुरते व पात मं डप ८४,६४०/यव था करणे. ( २३०० चौ. फु ट ३ मिहनेकरीता)
एकू ण खच- ६,४६,३१५/तावः- वर नमूद के ले माणे सेवाधाम इमारतीम ये लाडू िव काऊं टर तयार करणे व इतर सुिवधा
करणेकामी .६,४६,३१५/- मा खच अपेि त आहे. वरील कामां चे व प िभ न अस यामुळे सदर कामे
वेगवेगळया एज सीजमाफत करावी लागतील. उपरो त कामां पैक तोडफोडीचे कामे, पाय-यासाठी वीट बां धकाम
करणे व रं गकाम करणे ही कामे िवभागामाफत करता येईल. ओपन टू - काय कोटयाडम ये कलर कोटेड प याचे
शेड उभारणेचे काम ई– िनिवदा मागवून करता येईल तोपयत ता पु रते व पात मं डप यव था करता येईल. सदरचे
कामे िवहीत प दतीने कोटेश स मागवून करता येईल.
तरी वरील माणे सेवाधाम येथे लाडू िव काऊं टर तयार करणे व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी
तसेच याकरीता येणारे अपे ीत खचास व सदर कामासाठी िवहीत प दतीने कोटेश स/ ई – िनिवदा मागवून क न
घेणसे मा यता असावी. इतर अनुषं गीक कामे करणे.
िनणय .५४७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सेवाधाम इमारत अथवा मं गल कायालय येथे
लाडू िव काऊं टर व इतर अनु षं गीक कामे क न घेणेकामी ि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.२७
मौजे िनमगां व को हाळे , ता.राहाता येथील गट नं.८०, ८५, १६९ व १७२ मधील ी साई सादालय,
वग-०४ कमचारी िनवास थाने व साईआ म धमशाळा या इमारतीचे बां धकाम िनयमानु कूल
कर यासाठी तडजोड शु क अदा करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमातील कलम
२१ म ये “िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन राहन, सिमतीकडू न
पुढीलपैक सव िकं वा कोण याही योजनां साठी वार यात अथवा खच कर यात येईल, असे नमू द आहे.
छ) कोण याही यायालयाचा िकं वा यायािधकरणाचा िकं वा कोण याही ािधकरणाचा कोणताही
यायिनणय, हकू मनामा िकं वा िनवाडा याची पूत कर यासाठी आव यक असतील अशा कोण याही रकमां चे
दान.
ज) या या वेळी अमलात असले या कोण याही कायदया वये िव व त यव थेकडू न दे य असलेले
कोणतेही कर, भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा यां चे दान.”
तावनाः- वरील िवषयाबाबत मा. तहिसलदार, राहाता यां चेकडू न खािलल िवनं तीप ा त झालेली
असून ती सोबत अवलोकनाथ जोडली आहेत .
अ.नं.
सं दभ मां क
०१ राहाता तहिसल कायायलय यां चे
.कािव.जिमन/८३५/२०१६
िद.१५/१०/२०१६ (आवक
.
१३४७८, िद. १९/१०/२०१६)
०२ राहाता तहिसल कायायलय यां चे
.कािव.जिमन/तडजोड/६५/२०१६
िद.१५/११/२०१६(आवक
.१५६७१, िद.१५/११/२०१६)
०३ राहाता तहिसल कायायलय यां चे
.कािव.जिमन/तडजोड /६५/२०१६
िद.२१/१२/२०१६(आवक
.१८४९८,िद.२१/१२/२०१६)

िवषय
तपिशल
िवना परवाना/ बां धकाम आराखडया ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां या
यित र त कर यात आलेली मालक चे बां धकामे िनयमानु कूल करणेकामीचे ताव
बां धकामे िनयमानु कूल करणेबाबत. ता काळ दाखल करणेबाबत सं बं िधतां ना आदेश
होणेस िवनं ती.
िवना परवाना बां धकाम / बां धकाम कायदेिशर तरतु द या अनु शगं ाने टाप कॉटर व साई
आराखडया यित र त कर यात सादालय या इमारतीचे बां धकाम िनयमानुकूल
आलेली बां धकामे िनयमानु कूल करणेकामीचे ताव ता काळ दाखल करणेबाबत
करणेबाबत.
सं बं िधतां ना आदेश होणेस िवनं त.ी
िवना परवाना बां धकाम / बां धकाम सावजिनक बां धकाम िवभागा या अहवाला माणे गट
आराखडया यित र त कर यात नं. ८० व ८५ मिधल बां धकामाचे मु यांकन
आलेली बां धकामे िनयमानु कूल .१२,११,३३,०००/- आहे. सदर मु यांकना या
करणेबाबत.
१०% इतक र कम तडजोड शु क (कं पाऊं ड ग
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०४

चाजस) भ न इमारत चे बां धकाम िनयमानु कूल करणे
आव यक
असून
याकरीता
र कम
.१,२१,१३,३००/- शासक य खजा यात भरणा क न
िनयमानु कूल ताव दाखल होणेस िवनं ती.
राहाता तहिसल कायायलय यां चे मौजे –िनमगां व-को, ता. राहाता मौजे िनमगां व-को, ता. राहाता येिथल िवना परवाना
.कािव.जिमन/तडजोड /८१४/२०१७ येिथल िवना परवाना बां धकाम/ बां धकाम/ बां धकामा आराखडया यित र त के लेले
िद.०६/०७/२०१७,(आवक
. बां धकामा आराखड् या यितरी त बां धकाम िनयमानु कूल करणेकामी एकू ण
८७५५,िद.०६/०७/२०१७)
के लेले बां धकाम िनयामानु कूल ४,३२,९९,६७३/- पये तडजोड शु क भरणेकामी
करणेबाबत
सं बं िधतां ना आदेश होणेस िवनं त.ी

वर नमूद प ां ारे तहिसलदार, राहाता यां नी महारा ामपं चायत आिण महारा ादेिशक िनयोजन व
नगररचना (सुधारणा) अिधिनयम, २००४ ( सन २०१४ चा महारा अिधिनयम मां क ४३) अ वये मौजे
िनमगां व – को-हाळे , ता. राहाता येिथल सं थान मालक या गट नं. १६९ मिधल टाफ वाटस तसेच गट नं.८०
व ८५ मिधल साई सादालय या इमारत या बां धकामासाठी ामपं चायत िनमगां व यां नी िदलेली परवानगी वैध
नाही असे कळिवले आहे.
सदरह प ातील अं ितम प रच्छे दात खालील माणे िवनं ती नमूद आहे.
वरील अ. नं. २ चे प ः“ ादेिशक योजनेचा मसूदा तयार िकं वा मा य कर यात आले या े ांम ये िनयोजन ािधका-या या
परवानगीिशवाय कोणतेही िवकासाचे काम अनु ेय नाही. अहमदनगर िज हयासाठी िद. १४/०७/२००५ रोजी
ादेिशक िवकास योजना लागू झालेली आहे . सबब महारा ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६
चे कलम १८ अ वये िनयोजन ािधकारी हे मा. िज हािधकारी, अहमदनगर अस याने िनयमानुसार बां धकाम
परवानगी घेणे आव यक होते.
याबाबत मा. धान सिचव नगरिवकास िवभाग यां चेकडील १०/११/१९९७ रोजी या आदेशातील
मागदशक सुचनां नु सार बां धकाम िनयमानुकू ल करणेकामी मा. उपिवभागीय अिधकारी िशड भाग िशड यां चेकडे
ताव दाखल करणे आव यक आहे. अिधिनयमा या कलम ५२ ,५३ अ वये आव यक परवानगीिशवाय
कर यात आलेले बां धकाम शाि तस पा अस याने कायदेशीर तरतुद या अनु शं गाने टाफ कॉटर व साई
सादालय या इमारतीचे बां धकाम िनयमानुकूल करणेकामीचे ताव ता काळ दाखल करणेबाबत सं बं िधतां ना
आदेश होणेस िवनं ती आहे.”
वरील अ. नं. ३ चे प ः-“ मौजे िनमगां व – को-हाळे, ता. राहाता येिथल गट नं. ८० व ८५ मिधल
आप या मालक या बां धकामां ची तपासणी क न मु यांकन कळिवणेकामी संदभ . ३ अ वये उपिवभागीय
अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम उपिवभाग राहाता यां ना कळिवले असता यांचेकडील संदभ .४ चा अहवाल
या कायालयास ा त झाला आहे. सावजिनक बां धकाम िवभागा या अहवाला माणे गट नं. ८० व ८५ मिधल
बां धकामाचे मु यांकन .१२,११,३३,०००/- आहे. सदर मु यां कना या १०% इतक र कम तडजोड शु क
(कं पाऊं ड ग चाजस) भ न इमारत चे बां धकाम िनयमानुकूल करणे आव यक आहे. तरी र कम
.१,२१,१३,३००/- शासक य खजा यात भरणा क न िनयमानुकूल ताव दाखल होणेस िवनं ती.
सावजिनक बां धकाम िवभागाकडील संदभ .४ चा मु यां कन अहवाल तसेच मा. सहा यक सं चालक, नगररचना
अहमदनगर यां चेकडील संदभ .५ अ वयेचा अहवाल सोबत जोडू न सादर करत आहे.”
तहिसलदार, राहाता यां चे वर नमूद िवनं तीचे अनुषं गाने सादर करणेत येते क , ी साई सादालय
इमारतीचा सव साधारण तपिशल खालील माणे आहे.
इमारतीचे नां वःी साई सादालय.
इमारतीचे थळः- मौजे िनमगां व – को-हाळे , ता. राहाता गट नं.८०/१ पै. गट नं.८५ पै.
भूखं डाचे े ः- २ हे. ८५ आर.
बां धकाम े ः- तळमजला - ११६७९.८४ चौ. मी.
पिहला मजला – ५०४२.७२ चौ. मी.
एकू ण –
१६७२२.५६ चौ. मी.
बां धकाम पूण वाचा िदनां कः- १५/०८/२००७.
सदर इमारतीचे बां धकामासाठी परवानगी िमळणेबाबत सं थानकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशीबां धकाम/ १३३८४/ २००५, िद.१८/११/२००५ चे प ा ारे मा. सरपं च, ामपं चायत, मौजे िनमगां व- को-हाळे
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यां चेकडे अज करणेत आला होता. यास अनु स न, ामसेवक व सरपं च, ामपं चायत, िनमगां व- को-हाळे
यां चेकडील जा.नं.४७/०६, िद.२४/०२/२००६ अ वये बां धकाम परवाना ा त झालेला आहे.
सदर इमारतीचे वापर परवा यासाठी सं थानकडील जा.नं.एसएसएसटी/बां धकाम/१३९५२/२००७,
िद.३०/०८/२००७ चे प ा ारे मा.सरपं च/ ामिवकास अिधकारी, ामपं चायत, िनमगां व – को-हाळे यां चेकडे
अज करणेत आला होता. यास अनु स न ामपं चायत कायालय, िनमगां व– को-हाळे यां चेकडील जा.नं.२१/०७,
िद.०५/०९/२००७ अ वये वापर परवाना ा त झाला आहे.
सदरह इमारत बां धकामासाठी सं थानने सादर के ले या अं दाजप कास मा. मु य अिभयं ता, सावजिनक
बां धकाम देश, नािशक यां नी र कम .१४,७०,१३,८५२/- मा इत या रकमेकरीता तां ि क मा यता दान
के लेली आहे.
ी साई सादालयात या इमारतीचा उदघाटन समारं भ मा. ीमती ितभा देवीिसंग पाटील, महामिहम
रा पती, भारतीय गणरा य यां चे शुभह ते मं गळवार िद.२७ नो हबर, २००७ रोजी संप न झालेला आहे.
मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं.८० व ८५ मिधल सं थानचे ी साई सादालय इमारतीचे
बां धकामाकरीता सावजिनक बां धकाम उपिवभाग, राहाता यां नी के लेले मु यांकन .१२,११,३३,०००/या१०% र कम .१,२१,१३,३००/- मा तडजोड शु क (कं पाऊं डीग चाजस) शासक य खिज यात भरणा
क न िनयमानुकूल ताव दाखल करणेबाबत तहिसलदार, राहाता यां नी िवनं ती के ली होती.
सदरह तावार ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव वषािनिम त गठीत कृ ती आराखडा
समीतीची मा.मु यमं ी, ी.देव जी फडणवीस यां चे अ य तेखाली ीतीय बैठक िद.३१/०३/२०१७ रोजी
झाली. सदरह बैठक चे इितवृ तानुसार “मौजे िनमगां व को-हाळे, ता. राहाता येथील सं थान मालक या गट
नं.८०, ८५, १७२ आिण १६९ मधील ी साई सादालय, साई आ म ०२, टाफ वाटर या इमारतीचे बां धकाम
िनयमानुकूल कर यासाठी सं थानने थमतः तडजोड शु क भरावे. तदनं तर तडजोड शु क परत िमळिव याकरीता
सं थानने िवभागीय आयु त, नािशक यां यामाफत शासनाकडे ताव सादर करावा व या तावावर यथोिचत
कायवाही कर यात यावी,” असा िनणय झाला आहे.
यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आला
असता सदरह तवावर खालील माणे िनणय . ४२७ समं त झालेला आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगां व-को-हाळे, ता.राहाता येिथल गट नं. ८०व ८५ मिधल
साई सादालय इमारत बां धकाम िनयमानुकूल करणेसाठी या तडजोड शु काची फे रतपासणी करणेबाबत महसुल
िवभागस कळिवणेत यावे व दर यानचे कालावधीम ये सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां नी सदरह
शु क कमी करणेसाठी शासन तरावर य न करावेत. यानं तर येणारे अं तीम तडजोड शु क(कं पाऊं ड ग चाजस)
भ न बां धकाम िनयमीत क न घे यात यावे, असे ठरले.”
मा. यव थान सिमतीचे िनणयानु सार वर नमूद िनणयानु सार ी साई सादालय इमारतीचे बां धकाम
िनयमानुकूल करणेसाठी या तडजोड शु काची फे र तपासणी क न इकडील कायालयास कळिवणेकामी यांना
इकडील जा.नं.एसएसएसटी/बां धकाम-शता दी/१७२४/२०१७ िद.३०/०७/२०१७ रोजीचे प ा वये कळिव यात
आले होते. यानुसार तहिसलदार, राहाता यां नी सदर िवषयाबाबत झालेला प यवहार व अनुषं गीक कायदेशीर
तरतुदी यानुसार मुल् यां कनाचा तपिशल खालील माणे कळिवला आहे.
गावाचे नां व इमारतीचे नाव
गट नं.
यापु व
फेरतपासणी अं ती तडजोड शु काची
कळिवलेले
आलेले मु यां कन
र कम ( .)
मु यांकन ( .)
( .)
िनमगां व-को साई सादालय
८० व ८५ १२,११,३३,००० १२,११,३३,०००
१,२१,१३,३००
िनमगां व-को साई
आ म १७२
२८,९०,१२,२०८ २८,५३,१२,८५२
२,८५,३१,२८५
भ तिनवास
िनमगां व-को
टाफ कॉटर
१६९
३,६३,०१,४५७ ३,५४,०१,१८१
२६,५५,०८८
एकू ण ४,३२,९९,६७३
ताव- तरी तहिसलदार, राहाता यां नी उ त तपिशलात नमूद के ले माणे मौजे िनमगां व-को-हाळे ,
ता.राहाता येिथल बां धकाम िनयमानुकूल करणेकामी एकू ण .४,३२,९९,६७३/- मा इतके तडजोड शु क भरणे
आव यक अस याचे कळिवले आहे. तसेच िद.०६/०७/२०१७ रोजी मा. मु यमं ी, यां चे अ य तेखाली वषा
िनवास थान, मुं बई येथे झाले या बैठक त सदरह िवषयाबाबत चचा झाली. यावेळी यापु व िद. ३१/०३/२०१७
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रोजी झाले या कृ ती आराखडा सिमतीचे बैठक त यािवषयी दे यात आले या िनदशां वये सं थानने कायवाही
करावी असे मा. मु यमं ी महोदय यां नी सूिचत के ले आहे. तरी यानु सार वर नमूद तपिशला माणे तडजोड शु क
एकू ण र कम . ४,३२,९९,६७३/- मा तहिसलदार, राहाता यां ना अदा करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५४८ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगां व को हाळे , ता.राहाता येथील गट नं.८०, ८५, १६९ व १७२
मधील ी साई सादालय, वग-०४ कमचारी िनवास थाने व साईआ म धमशाळा या इमारतीचे
बां धकाम िनयमानु कूल कर यासाठी तावात नमु द के ले माणे .४,३२,९९,६७३/- मा तडजोड
शु क तहिसलदार, राहाता यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीसाठी वज तं भाची उभारणी
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः१. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थां नसु ार, मं िदरातील धािमक िवधी, व पूजा
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम १(ग) 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 .
मा. यव थापन सिमती िनणयः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय .३५८ अ वये “…शता दी वषाचे सु वातीस करावया या वजारोहणासाठी सोबत सादर के ले या
नमु यां मधील अ.नं.०३ चा नमुना सवानुमते मा य कर यात आला. या वजासाठी भग या रं गाचे उ च तीचे
रे शमी कापड वापर यात येऊन, यावर समाधी शता दीचा लोगो व चा दा सबुरी मं छापनेत यावा. तसेच
वजाची उं ची साधारण ६० फु ट हणेजच रामनवमी उ सवातील िनमोणकर िनशाणाचे उं ची इतक असावी व
ऊन, वारा, पावसामुळ े वज खराब होईल. याकरीता येक उ सवाचे वेळसे वजाचे कापड बदल यात यावे.
वजाची पा पुजा, उभारणी व तंभ सरं जाम बागेत करावी...” असे ठरलेले आहे.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस सन-२०१८ म ये १०० वष पू ण होत अस याने याचे
औिच य साधून ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८
ऑ टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येणार आहे. ी साईबाबा समाधी शता दी
कालावधीम ये संपू ण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक तसेच सामािजक काय मां चे आयोजन कर यात
येणार आहे. िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ रोजी वजारोहणाचे काय मा ारे ी साईबाबा समाधी शता दी वषाची
सु वात व इतर धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे उदघाटन कर याचे िनयोजन आहे.
यासाठी मा.कायकारी अिभयं ता व मा.उपकायकारी अिभयं ता, (बां धकाम िवभाग) यां नी
िद.०१/०७/२०१७ रोजी ी साईबाबा समाधी शता दी वषाची सु वात करावया या वजारोहणासाठी
उभारावया या वज तंभा या जागेसाठी पहाणी के ली. यानुसार समाधी मं िदर प रसरातील संरजाम बाग,
लडीबाग व जनसंपक कायालया शेजारील दगडी गेट नं .०१ हायमा ट जवळ यापैक एका िठकाणी उभारता येईल.
िसंह थ कुं भमेळा सन-२०१५ म ये नािशक महानगरपािलके माफत रामकुं ड, नािशक येथे कायम व पी
िपतळी वज तंभ उभार यात आला आहे. मा.मु यमं ी महोदय यां चेह ते वजारोहण कर यात येऊन
कुं भमे याचे काय मां ची सुरवात कर यात आली होती. नािशक येथे उभार यात आले या वज तंभाची
िद.२८/६/२०१७ रोजी य जाऊन पहाणी कर यात आली आहे. सदरह वज तंभ सं थानचे माजी िव व त
ी. िदप पटे ल यां नी देणगीदाखल िदलेला आहे. ी.पटे ल यां चेशी सं पक के ला असता िद.१०/०७/२०१७ रोजी
िशड येथे भेट देऊन वज तंभाचे िडझाईन व इतर अनुषं गीक मािहती देणार अस याचे यांनी सां िगतले.
तावः- ी साईबाबा समाधी शतादी महो सवा या अनुषं गाने करावया या वजारोहण तंभाचे
उभारणीसाठी खालील बाब वर िनणय होणे आव यक आहे.
१)
मं िदर प रसरातील संरजाम बाग, लडीबाग व जनसंपक कायालया शेजारील गेट नं .०१ हायमा ट जवळ
यापैक एका िठकाणी वज तंभाची उभारणी करणे.
२)
नािशक येथील वज तंभ सं थानचे माजी िव व त ी. िदप पटेल यां नी देणगीदाखल िदलेला आहे.
करीता यांचेकडू न मािहती घेऊन वज तंभाची उभारणी करणेसाठी येणारे खचास मा यता देण.े
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
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िनणय .५४९

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीसाठी
लडीबागेमधील धबध याजवळ वज तं भाची उभारणी करणेत यावी. सदरह वज तं भ दानशु र
साईभ
ी.ए.एन. रे ड् डी, ने लोर हे देणगीदाखल देणेस इ छु क आहेत, यां ची देणगी ि वकारणेत
यावी. याच माणे यासाठी लडीबागेतील धबध याजवळ डा स ग/ यु झीकल/ लायट ग फाऊं टन
तयार करणेची कायवाही सु करणेत यावी. लडी बाग व धबधबा सु शोिभकरण/ नु तनीकरणाचे काम
तातडीने पुण क न घे यात यावे, असे ठरले व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख / बां धकाम/ िव तु / वनी ेपण व टेिलफोन िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन इ यादी दैनं िदन काय मां साठी टे साईल
फॅ ीक शेड, ॲराकॉन पॅनेल पाट शन, एम.एस. ील, इ यादी कामे करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे 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 तरतू द 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 िनणयः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे
सभेत िनणय .२६१ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन
इ यादी दैनं िदन काय मासाठी उभार यात येणा-या मं डपावर पडणा-या पावसा या पा याचा आवाज येणार नाही
व काय मां साठी य यय येणार नाही. याकरीता सदरह िठकाणी हाईट कॅ हासचा मं डप (डोम) उभारणी कामीचा
ताव सादर करणेत यावा असे ठरले.”
समाधी मं िदराचे उ तरे कडील सभाकुं ड येथे उ सवाचे कालावधीम ये कलाकारां चे काय म आयोिजत
करणेत येत असतात. मा. अ य महोदय यां नी साईभ तांना दशना यित र त इतर वेळेम ये मं िदर प रसरात
दररोज धािमक काय म साईभजन सं या/ िकतन, वचन इत्यादी आयोिजत करणेबाबत मं िदर िवभागास
आदेशीत के ले आहे. यास अनु स न मं िदर िवभागाने यांचे कडील िद.०८/१०/२०१६ रोजीचे आदेशाने इकडील
िवभागाकडू न खालील कामे क न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
“.. समाधी मं िदराचे उ तरे कडील भागात असले या सारं जाम बाग येथे उ तरे कडे त ड असलेले मोठया
आकाराचे टेज बां धनु दे यात यावे तसेच यांचे शेजारी कपडे बदलणे, कलाकारां ना चहा – पान करणेकामी एक
छोटया आकाराची खोली बां ध यात यावी. मं िदर िवभागाचे सािह य ठे वणे व काय मा या न दी ठे वणेकामी,
िव तु यव था व वनी ेपन, सीसीटी ही यव थाकरीता एकि त एक मोठया आकाराची खोली बां धनू यात
पाट शन क न दे याची यव था कर यात यावी.”
समाधी मं िदराचे उ तरे कडील सभाकुं ड (पुव चा सरं जाम बाग) येथे काय मासाठी यापूव प या
पाचे टेज बां धणेत आले होते. तसेच या भागात कारं जा बसिवणेत आला होता. सदरचा कारं जा व टेज
काढ यात येवनू या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिव यात आले आहेत. मं िदर प रसरातील साईभ तांना चे
आरतीचा लाभ हावा याकरीता या िठकाणी CCTV माफत TV बसिवणेत आलेला आहे.
ी साईबाबां चे समाधी शता दी सन २०१७-१८ या कालावधीत साईभ तांची मोठया माणात गद
हो याची श यता अस याने सभाकुं ड येथील प रसर आव यक यावेळी मोकळा करावा लागेल. याकरीता सदर
िठकाणी प या व पाचे टेज यव थे ऐवजी एम.एस. अॅगलचे े मम ये लायवूड बसवू न टेज तयार करता
येईल. हणजे सदरह टेज पािहजे यावेळी काढू न घेता येईल.
तावनाः- सभाकुं ड येथे साईभजन सं या/ िकतन वचन इ यादी काय माचे दैनं िदन आयोजन
करणेत आलेले आहे. सदर िठकाणी टेजची यव था नसलेने मं डप ठे केदार यां चेकडू न कोटे शन मागवून सदरची
यव था क न घेणते येत आहे. परं तू सदर काय म हे अखं डपणे सु असलेने, कायम व पी टेज यव था क न
घेणे आव यक आहे. सभाकुं ड येथील मोकळी जागा ६५फु ट x६५ फु ट या साईजची असून , सदरह जागा कमी
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अ.नं.
अ)

ब)
क)

अस याने टेजकरीता बरीच जागा यापली जाईल. यासाठी २४x१६ साईजचे टेजकरीता सभाकुं ड येथील
टेडीयम या ४ फु ट ं दी या पॅसजे चा वापर टेजकरीता करता येईल. याकरीता टेडीयमचे पॅसजे समोरील िभं त
काढावी लागेल. तसेच टेडीयमचे पि म बाजूकडील लॅ बचे छत असले या भागाचा वापर ीन मकरीता
करता येईल. यामुळे टे जसमोरील भागात जा त मोकळी जागा राहील व जागेचा वापर साईभ तांचे बैठक
यव थेसाठी करता येईल.
सभाकुं ड येथे टेज उभारणेसाठी एम एस अॅगलम
ं
ये े मवक क न यावर लायवू ड बसिवणे.
टेजवरील शेडकरीता एम एस चरल टील े मवक क न यावर कलर कोटेड प े बसिवणे, ीन मचे
पाट शनकरीता अॅराकॉन पॅनल िशट बसिवणे इ कामे करणेसाठी येणारे अं दाजे २,९५,३३१/- मा चे खचास व
याकामी आव यक मटे रयल िवहीत प दतीने कोटेशन मागवून खरे दी करणेस मा यता िमळणेसाठी ताव
िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपढू े सादर करणेत आला होता. सदर तावावर सिव तर
चचा होऊनवर नमूद िनणय .२६१ अ वये मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन
इ यादी दैनं िदन काय मासाठी उभार यात येणा-या मं डपावर पडणा-या पावसा या पा याचा आवाज येणार नाही
व काय मां साठी य यय येणार नाही, याकरीता सदरह िठकाणी हाईट कॅ हासचा मं डप (डोम) उभारणी कामीचा
ताव सादर करणेत यावा असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथील सं पणू मोकळया
जागेत टे साईल फॅ ीकचे शेड उभारता येईल, जेणक
े न टेजसमोर साईभ तांची बैठक यव था करता येईल.
तसेच साईभ तांचे ऊन, पाऊस यापासून संर ण होईल.
जुने सादालय येथे लाडू काऊं टर, िपं पळवाडी र यावरील गेट नं.१ व मं िदर प रसराचे पुवकडील
मोकळया जागेत टे साईल फॅ ीकचे शेड उभारणेकामी ठे केदार वे टन आऊट डोअर चस ा.िल., ठाणे यां ना
.१,२२,९२,८८१/- मा र कमेचा कायादेश दे यात आलेला आहे. परं तू जुने सादालय येथील लाडू काऊं टर
गेट नं.१ जवळील शेडचे काम र कर यात आलेले आहे. यामुळे सदर कामा या खचात र कम
.२९,२५,६४३/- मा बचत होणार आहे.
सभाकुं ड येथील मोकळया जागेत टे साईल फॅ ीक शेड ठे केदार वे टन आऊट डोअर चस ा.िल.,
ठाणे यां चेकडू न यांचे मं जरू िनिवदा दरात उभारणेकामी खालील माणे खच येईल.
तपिशल
प रमाण/एकक दर
र कम
१) एम एस टीलम ये शेडचे े मवक तयार क न ४१० चौ.मी.
५३२३.०४
२१,८२,४४६.४०
यावर टे साईल फॅ ीक बसिवणे.
२) शेडचे चरल टील े मवककरीता आर सी सी १४ नग
२६,५५५.५३ ३,७१,७७७.४२
फाऊं डेशन करणे.
एकु ण (अ)
२५,५४,२२४.००
टेज पाठीमागे ीन मचे पाट शनकरीता व टेजचे ६०.०० चौ. मी. १७२१.६०
१,०३,२९६.००
मागील भागात अॅराकॉन पॅनल िशटचे पाट शन करणे.
टेज पाठीमागील भागात एम एस ील बसिवणे.
२५.०० चौ. मी. १,२५८/३१,४५०.००
एकु ण अपेि त खच पये (अ+ब+क) . २६,८८,९७०/तावः- सदर तावाबाबत खािलल बाब िवषयी िनणय होणेस िवनं ती.
१)
वरील ‘अ’ म ये नमूद टे साईल फॅ ीक शेड व आर सी सी फाऊं डेशनचे कामासाठी येणारे अं दाजे
.२५,५४,२२४/- मा खचास व सदर काम मं िदर प रसराचे पुवकडील मोकळया जागेत टे साईल फॅ ीक शेड
उभारणी कामाचे ठे केदार मे. वे टन आऊटडोअर चस ा.िल., ठाणे यां चेकडू न यांचे मं जरू िनिवदादराने क न
घेणसे अथवा सदर कामासाठी ई – िनिवदा मागिवणेस मा यता देणे.
२)
वरील ‘ब’ म ये नमूद अॅराकॉन पॅनेल बसिव याचे कामासाठी अं दाजे .१,०३,२९६/- मा खचास व
सदर कामासाठी ई–िनिवदा मागिवणेस मा यता देण.े
३)
वरील ‘क’ म ये नमू द टेज पाठीमािगल भागात एम.एस. ील बसिव याचे कामासाठी येणारे अं दाजे
.३१,४५०/- मा खचास व सदर काम सं थानचे मेकॅिनकल िवभागामाफत करणेस मा यता देणे.
तरी तावातील उपरो बाब िवषयी िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .५५०

यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे साईभजन सं या, िकतन, वचन इ यादी
दैनं िदन काय मां साठी टे साईल फॅ ीक शेड व आर.सी.सी. फाऊं डेशनचे कामासाठी येणारे अं दाजे
.२५,५४,२२४/- मा चे खचास व सदर काम मं िदर प रसराचे पु वकडील मोकळया जागेत टे साईल
फॅ ीक शेड उभारणी कामाचे ठे केदार मे.वे टन आऊटडोअर चस ा.िल., ठाणे यां चेकडू न यांचे
मं जू र िनिवदा दराने क न घेणेस मा यता देणेत आली. तसेच अॅराकॉन पॅनेल बसिवणे व टे ज
पाठीमािगल भागात एम.एस. ील बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी
येणा या अंदाजे अनु मे .१,०३,२९६/- व .३१,४५०/- मा चे खचासही मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनमी ाने िशड शहरामधु न जाणा या अहमदनगर-मनमाड
(NH-160) या रा ीय महामागावर उ र व दि ण बाजु स वागत कमानी उभारणीसाठी सावजिनक
बां धकाम िवभागास िनधी उपल ध क न देणे.
िनणय .५५१ सदरह िवषयीचा सुधा रत ताव आजचे सभेम ये आय या वेळे या िवषयां म ये सादर के लेला अस यामुळे
यािठकाणी र करणेत आला.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ चे अनु षं गाने िविवध धािमक व सां कृ ितक
काय मां करीता साईआ म भ िनवास प रसरात वषभरासाठी मं डप अथवा टे साईल फॅ ीकशेड व
इतर अनु शं गीक यव था 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 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 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.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणय– मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५ जू न, २०१७ रोजीचे सभेत
खालील माणे िनणय ं . ५१९ संमत करणेत आला आहे .
“ चे समाधी शता दी वषािनिम ताने साईभ तांसाठी मोठमोठ् या कलाकारां चे काय म साईआ म
भ तिनवास येथे आयोजीत करावयाचे आहेत , यासाठी या िठकाणी होणा-या काय मां करीता डोम व पाचा
मं डप सं थानमाफत खरे दी क न अथवा भाडो ी प दतीने उभारणेबाबतचा सिव तर ताव मा. कायकारी
अिधकारी यां चे मा यतेने सभेसमोर सादर करणेत यावा."
तावना- थोर संत ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण
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. ी साईबाबा समाधी
शता दी वषाम ये िशड त येणा-या भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे. तसेच संपू ण वषभर वेगवेगळया धािमक
व सां कृ ितक काय मां चे आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे ट तयार क न याचे सादरीकरण
करणे, जेणक
े न सं पणू वषभरात िशड म ये भ तीमय वातावरण राहील. अशा कारे ी साईबाबा समाधी शता दी
सोहळा अिव मरणीय होईल या टीने य न करणेत येत आहेत.
यापुव िद.११/१२/२०१६ रोजी साईआ म भ तिनवास येथे डोम टाईप मं डप उभा न जागतीक साई
मं िदरे यां चे िव व त (पदािधकारी) यां चे चचास आयोजीत कर यात आले होते. सदर साई आ म प रसरातील
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H, I व J इमारत चे उ तर बाजूकडील मोकळया जागेत मं डप अथवा मं डप अथवा टे साईल फॅ ि क शेड उभारता
येईल. यासाठी खालीलपैक यो य या पयायाची िनवड करता येईल.
पयाय ं .०१ :- साई आ म भ तिनवास प रसरात १०५ काय मां करीता वषभरासाठी मं डप
यव था भाडेत वावर करणे.
अ.नं.
यव थेचा तपिशल
साईज
प रमाण/एक
दर ( )
र कम( )
क
१ डोम मं डप यव थाः- वॉटर ु फ छत असलेला मं डप, ८०’x३००’
२४०००
३२५/७८,००,०००/आितल बाजू स सु शोिभत कापड, म यवत िठकाणी
चौ.फू ट
२७’ उं ची व दो ही बाजू स १२’ उं ची असलेला मं डप,
साईडला व पाठीमागील बाजू स सफे द कनात, सं पू ण
मं डपात लाल रं गाचे कारपेट िबछायत इ.(लोखं डी पाईप
चर)

२

३
४
५
६

टे ज यव थाः- ४०’ x ३०’ साईजचे ४०’x३०’
जिमनीपासून ०४ फु ट उं चीचे भ कम टेज उभारणे,
टेजवर लाल रं गाचे कारपेट, टेजला बॅक ॉपसाठी
सुशोिभत कापड लावणे .
वागत कमानी:- २’x२’ आकाराची बॉ स टाईप
-वागत कमानी उभारणे. ं दी- २० फु ट उं ची- १८ फु ट
फायबर खु या पुरिवणे .
-ी िसटर एस.एस. सोफा व कु शनसह व याकरीता
--पां ढरे शु व व छ कापड लावणे.
ही.आय. पी. करीता यासपीठ खु या खरे दी करणे.
--

१२००
चौ. फू ट

३२५/-

३,९०,०००/-

०२ नग

१,६९,०००/
४०९.५०
१०,५००/-

३,३९,८४०/-

१५०० नग
१५० नग

१५००/४५,०००/एकू ण - १,०७,६४,०९०/उपरो त माणे पयाय .०१ नु सार कामे रटवर करणेकामी .१,०७,६४,०९०/-मा इतका खच अपेि त आहे.
पयाय .०२:- सं थानमाफत टसाईल फॅ ीकचे शेड उभारणे.
अ.नं.
यव थेचा तपिशल
साईज
प रमाण/
दर
र कम
एकक
१ टसाईल फॅ ि क
चरम ये सं थानमाफत (८०’x३००)
२२३०
५,०००/- १,११,५०,०००/कायम व पी मं डप शेड उभारणे (िस हील वक, फॅ ीक े फळ
चौ.मी.
चरल वक, फॅ ीके शन, इरे शन, फॅ ीकचे = २४,०००
इ टॉलेशन इ. सह)
चौ. फु ट
टे ज यव थाः- ४०’ x ३०’ साईजचे जिमनीपासू न
२
४०’x३०’
१२००
३२५/३,९०,०००/०४ फु ट उं चीचे भ कम टेज, टेजवर लाल रं गाचे
चौ.फु ट
कारपेट, (मेकॅिनकल िवभाग व बां धकाम िवभाग)
वागत कमानी:- २’x२’ आकाराची बॉ स टाईप
३
-०२ नग
१,६९,०००/३,३९,८४०/वागत कमानी उभारणे. ं दी- २०’ व उं ची- १८’.
(मेकॅिनकल िवभाग व बां धकाम िवभाग)
४ पी हीसी खु या पुरिवणे . (सं थानचे खरे दी
-१५०० नग
५५०/८,५२,५००/िवभागामाफत खरे दी करणे)
५ मं डप/शेड करीता साईडने व पाठीमागील बाजू स
-७६००
१८५/१४,०६,०००/कनात लावणे.
चौ.फू ट
६
ी िसटर एस.एस. सोफा व कु शनसह व याकरीता
--१५० नग
१२,७४४/१९,११,६००/पां ढरे शु व व छ कापड लावणे. (सं थानचे खरे दी
िवभागामाफत खरे दी करणे)
७
ही. आय. पी. करीता यासपीठ खु या खरे दी करणे.
-३० नग
१५००/४५,०००/(सं थानचे खरे दी िवभागामाफत खरे दी करणे).
एकू ण- १,६०,९४,९४०/-
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उपरो त माणे पयाय .०२ नुसार कायम व पी यव था सं थानमाफत के यास .१,६०,९४,९४०/मा इतका खच अपेि त आहे.
ताव- उपरो त नमूद पयायापैक पयाय . ०२ नु सार कायवाही के यास सुशोिभत तसेच सुमारे १०
वष व वॉरं टी असलेले फॅ ीकचा मं डप शेडची उभारणी करणे यो य होईल असे मत आहे. तरी उपरो त नमूद
पयायापैक नं.०२ चा िवचार होऊन अपेि त खचास व सदरह यव था साई आ म भ तिनवास येिथल
पािकगम ये करणेसाठी व या माणे वतमानप ातील जािहराती दारे ई-िनिवदा मागिवणेबाबत सदरचे तावावर
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५५२ यावर सिव तर चचा होऊन, समाधी शता दी वषामधील िविवध काय मां साठी साईआ म
भ िनवासचे पािकगम ये तावात नमु द के ले या पयाय . ०२ नु सार कायवाही करणेस तसेच
याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास
मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , छोटया व पाचे काय म १६ गुं ठे जागेम ये आयोिजत
करावेत. साईनगर समोरील मैदानावर साऊं ड ु फ टे ज तयार करणेत यािठकाणीही काही काय मां चे
आयोजन करणेत यावे व नवीन सादालया या पाठीमागील जागेम ये मोठया व पा या काय मांचे
आयोिजत करणेत यावे. तसेच नवीन सादालयाशेजारील शेती महामं डळाची जागा सं थान नावे खरे दी
होईपयत, पािकगसाठी भाडेत वावर घे यात यावी.
तसेच भ मं डळ सभासदां ना सं पक करणेत येऊन, यां चे भ मं डळ स मलेन िशड येथे
आयोिजत करणेची कायवाही सु करावी. भ मं डळ सभासदां ना शता दी वषाम ये आयोिजत
करावया या मोठया व पा या काय मां ना आमं ि त करणेत यावे व यावेळेस यां ची िनवास
यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेत यावी, असे ठरले .
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक स ह स कॉ ॅ ट करणे.
िवषय नं.३३
एम.आर.आय.मिशनचे वािषक सि हस कॉ ट करणेबाबत.
िनणय .५५३ उपरो िवषय नं.३२ व ३३ वर िदनां क १३.०७.२०१७ रोजीचे थािनक उपसिमती सभेम ये चचा होऊन, मं जरु ी
िमळालेली अस यामुळे या िठकाणी र करणेत आले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
ी साईबाबा हॉि पटलमधील Liquid Medical Oxygen Gas मं जू र दराने खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द –१७ (२) ण
ा तािवक– ी साईबाबा हॉि पटलचे सव वाड/ िवभागां साठी लागणारे Liquid Medical
Oxygen GasPlant 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/े
sm3 व िडझेलचे दरात वाढ झाली तर ०.२० पैस/े sm3 दर वाढवून दे यास मा यता िमळालेली होती. यानू सार
M/s.Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यां ना इकडील प .५२९२ िद.०३/१२/२०१० रोजी
कायादेश दे यात आलेला आहे.
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 GasPlant ी 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
पैसे /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
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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 GasPlant कायाि वत झा यापासून ती मिहना साधारणतः
२५००००/- या माणे ीसाईबाबा णालयात र कम .१,६५,४७,०१९/- 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 २०१६-१७
३२,०६,२११.००
६ िद.०१/०४/२०१७ ते १७/०५/२०१७
६,३५,३९०.००
एकू ण र कम .
१,६५,४७,०१९.००
यासाठी ी साईबाबा णालयात Liquid Medical Oxygen GasPlant िविहत प दतीने ई िनिवदा मागवून बसिवणेस व याकरीता येणा-या 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 घेणेसाठी
सदरचा तावावर िद.२५/०२/२०१७ चे मा. यव थापन सिमती सभा िनणय .१०४ अ वये सिव तर चचा
होऊन, सदर तावास व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानूसार ई िनिवद िस द कर याची कायवाही चालू आहे व िद.३०/०८/२०१७ रोजी M/s.Praxair
India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यां चा पुरवठा आदेशाचा कालावधी संपू टात येणार आहे. यामुळे सदर ई
िनिवदेची कायवाही पू ण होईपयत M/s.Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचकडू न यांचे स या
मं जरू असलेले दराने गॅस खरे दी करता येईल.
मागणी– िद.३०/०८/२०१७ रोजी सदर Liquid Medical Oxygen GasPlant चा ०५ वषाचा
कालावधी पूण होत आहे . यामुळे सदर Liquid Medical Oxygen GasPlant न याने बसवावा लागणार
आहे.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान– अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . 17-2 (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– ी साईबाबा णालयात Liquid Medical Oxygen
GasPlant िविहत प दतीने ई - िनिवदा मागवून बसिवणेस व याकरीता येणा-या एकू ण खचास तसेच ई - िनिवदा
मागवून खरे दीस िद.२५/०२/२०१७ चे मा. यव थापन सिमती सभा िनणय .१०४ अ वये मा यता िमळालेली
आहे. यानू सार ई िनिवद िस द कर याची कायवाही चालू आहे व िद.३०/०८/२०१७ रोजी M/s.Praxair
India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यां चा पुरवठा आदेशाचा कालावधी संपू टात येणार आहे. यामुळे सदर ई
िनिवदेची कायवाही पू ण होईपयत M/s.Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यांचकडू न यांचे स या
मं जरू असलेले दराने गॅस खरे दी करता येईल.
तरी सदर ई िनिवदेची कायवाही पूण होईपयत िकं वा तीन मिहने यापैक जे लवकर होईल तो पयत M/s.
Praxair India Pvt.Ltd., Navi Mumbai यां चकडू न यांचे स या मं जरू असलेले दराने गॅस खरे दी कर यास
मा यता असावी.
िनणय .५५४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
मेिडकल ऑ सीजन गॅस व नाय स गॅस िसलडर पु रवठाधारक मे.बालाजी े ड ग कं पनी, सं गमनेर यां ना
GST नु सार बील अदा करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द :-1) पृ. . 355, सिमती या अिधका यां चे अिधकार व कत ये 14(2) ख
2) पृ. . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ
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3) पृ. . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1) क, (2) (ग)
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- िनणय . 988, िद. 08/12/2012
तािवक:- ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलम ये मेडीकल ऑ सीजन गॅस व नाय स गॅसचा
पुरवठा मे .बालाजी ेड ग कं पनी संगमनेर यां चेमाफत उपरो त पुरवठा आदेशानु सार िसलडर ारे सन 2013 पासुन
आजपावेतो खालील दराने के ला जात आहे.
Sr.No. Description Packing Rate Per
1
Oxygen Gas Per Cubic Rs.20.00/ Cubic
2
Nitrous Gas Per Liter Rs.0.30/ Liter
उपरो त दर हे पुरवठा आदेशा या काळातील सव करां सहीत होते. यानुसार ऑ सीजन गॅसचा 7
Cubic चा िसलडर .140/- इत या दराने व नाय स गॅसचा 17 हजार िलटर मेतचे ा िसलडर .5100 इत या
दराने 30 जुन 2017 पयत मेडीकल टोअर िवभागामाफत खरे दी कर यात येत होता.
मागणी:- परं तु मे.बालाजी े ड ग कं पनी संगमनेर यां नी यांचे िद. 03/07/2017 प ानुसार उपरो त
दरानुसार गॅसचा पुरवठा कर या स असमथता दशिवली असुन नवीन GST कर रचनेनु सार खालील माणे नवीन
दरानुसार मेडीकल ऑ सीजन गॅस व नाय स गॅसचा पुरवठा करता येईल असे कळिवले आहे .
Sr. Description
Old Rate
New Rate Per
New Rate Incl.Taxes
No.
(Incl. VAT)
1
Oxygen Gas Rs. 140 Per Cylinder Rs. 130 + 18 % GST Per Cylinder Rs.153.40 Per Cylinder
Rs.0.3136 Per Liter
2
Nitrous Gas Rs. 0.30/ Liter
Rs. 0.28 + 12 % GST Per Liter
स या ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयात ऑ सीजन गॅसचे 7 Cubic चे िसलडर
दररोज 15 नग व दो ही णालय िमळु न दर 4 िदवसासाठी नाय स गॅसचा 17 हजार िलटर मेतेचा िसलडर 01
नग वापरला जातो. ऑ सीजन गॅस या िसलडर मधुन ी साईनाथ णालयातील ऑपरे शन िथएटर, आय. सी.
यु. िविवध वाडम ये स ल पाईपालाईन ारे पुरवठा के ला जातो. तसेच दो ही णालयातील आय, सी. सी. यु.
िविवध वाडम ये पोटबल ऑ सीजन गॅसचे िसं लेडर भरणेसाठी देखील वापरले जातात. सदर ऑ सीजन हा
उपरो त सव िवभागातील णांना तातडी या वेळी आव यकतेनु सार पुरिवला जातो. आिण नाय स गॅस िसलडर
मधुन दो ही णालयातील ऑपरे शन िथएटर करीता नाय स गॅस पुरवठा पाईपलाईन ारे के ला जातो. सदर
नाय स गॅसचा उपयोग सव ऑपरे शन िथएटरम ये णांची सजरी करतां ना भुल देणक
े रीता वापरला जातो.
स या णालया या खरे दी िवभागामाफत उपरो त ऑ सीजन गॅस व नाय स गॅस करीता िनिवदा
ि या सु करणेत येत असुन लवकरच िनिवदा कािशत कर यात येत आहे असे माहीती ा त झाली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरील सं थान अिधिनयमानु सार तसेच शासना या नवीन GST कर
रचनेनसु ार उपरो त नवीन करां या दराने गॅसचा पुरवठा करणेस पुरवठाधारकास नवीन िनिवदा ि या पु ण
होईपयत मा यता देता येईल. सदर गॅस करीता ित मिहना .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामु ळे
मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणचे ी आव यकता आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत- शासना या नवीन GST कर रचनेनसु ार उपरो त नवीन करां या
दराने गॅसचा पुरवठा करणेस पुरवठाधारकास नवीन िनिवदा ि या पु ण होईपयत मा यता देता येईल.
तरी उपरो त माणे मेडीकल गॅस पुरवठा धारक मे. बालाजी ेड ग कं पनी संगमनेर यां चे मागणीनुसार
शासना या नवीन GST कर रचनेनसु ार उपरो त नवीन करां या दराने गॅसचा पुरवठा करणेस मा यता असावी.
िनणय .५५५ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली. (कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक सन २०१७-१८ या वषाकरीता लागणारी औषधे/
सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दीस फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ गणालयाक रता वािषक सन २०१७ – २०१८ या वषाक रता लागणारे औषधे/
सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी करणेकामी ताव िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अं दाजे र कम .५५,९१,९१,८३६.२२ चा ताव मा यतेसाठी ठे व यात आला
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होता, यावर िनणय .०५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , "उपरो
ताव सन २०१६- २०१७ या
वषासाठी औषधे/ सिजकल खरे दीबाबतचा होता. परं त,ु सन २०१६- २०१७ चा कालावधी संपु ात आलेला
असून 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. यामुळे 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 नमूद 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.
सदरह औषध खरे दीची ि या राबिवणेसाठी वेळोवेळी, आव यकतेनसु ार णालय उपसिमतीने
सं थान णालयां साठी आव यक असलेली वािषक औषधे/ सिजकल सािह य खरे दी करतेवेळी गुणव ा व दर
यां चा िवचार क न, णां या सोयीचे ीने नामां क त कं पनीची औषधे खरे दी करावी, असे ठरले.
वरील ठरावास अनुस न िद.१३/०३/२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणी वये वतमान प ात जािहरात देऊन
िद.२४/०३/२०१७ ते १५/०४/२०१७ या कालावधीत ऑनलाईन ई- िनिवदा मागिव यात आ या आहेत,
यानुसार िद.२५/०३/२०१७ रोजीचे ई– मेल दारे ३७३ कं प यांना व २६८ िड ी युटर यां ना ई– िनिवदा
भरणेकामी अवगत कर यात आले होते. तसेच िद. २४/०३/२०१७ रोजीचे प रप का वये ी साईबाबा व
ीसाईनाथ णालयातील डॉ टर / तं यां ना आपणाकडे येणारे कं पनीचे ितिनधी यां ना ई– िनिवदा भरणेकामी
सांग यात यावे असे कळिवले होते. यानु सार ि – िबड िमट ग िद.२९/०३/२०१७ रोजी ठे व यात आली होती.
ि – िबड िमट गम ये पुरवठाधारकां नी उपि थत के ले या शं काचे िनरसन क न िद.०४/०४/२०१७ रोजी अपलोड
कर यात आले होते. परं त,ु ब-याच िनिवदाधारकां नी दूर वनीव न सदरह ई-िनिवदेस मुदतवाढ िमळणेकामी िवनं ती
के यामुळे तसेच काही िनिवदाधारकां नी ई- मेल प ा दारे िद.१४ व १५/०४/२०१७ रोजी सरकारी सु ी
अस यामुळे िनिवदा भर यास अडचणी येत अस यामु ळे कमीत- कमी १ आठवडयाची मुदतवाढ िमळावी असे
कळिवले होते. यानु सार, िद. १५/०४/२०१७ पयत १६ पाटक रता ८९ ऑनलाईन िनिवदा ा त झा या हो या.
खरे दीकामी जा तीत – जा त ितसाद िमळणेकामी पिह यांदा िद. २४/०४/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आली
होती. यानुसार १२६ ऑनलाईन ई – िनिवदा ा त झाले या आहेत. यानुसार िद. २४/०४/२०१७ रोजीचे मं जरू
िट पणी वये दुस-यां दा िद. ०१/०५/२०१७ पयत मुदतवाढ दे यात आली होती. यास अनुस न १४८ ऑनलाईन
ई– िनिवदा ा त झा या आहेत. तसेच तां ि क िसलबं द िनिवदा (Hard Copy) िद.०५/०५/२०१७ पयत
वीकारणेस मुदतवाढ दे यात आली होती.
िद. ११/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे मा. िव व त मं डळातील सद य, मा. कायकारी
अिधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो., मा.मु यलेखािधकारी सो., मा. शासक य अिधकारी सो. तसेच
उपि थत पुरवठाधारकां चे सम ा त झाले या १४८ तां ि क ऑनलाईन ई – िनिवदा उघ यात आले या आहेत.
ा त झाले या तां ि क ऑनलाईन ई– िनिवदा िव त िवभागाचे यव थापक व यांचे कमचारी,
यां चेकडू न तां ि क बाब चे कागदप तपासणी क न घे यात आले आहेत. तदनं तर सं थान िवभागाचे अं तगत
लेखाप र क कमचारी यां चेकडू न सदर तसेच तां ि क बाब तपासून घे यात आ या हो या. तसेच सं थानचे
व र ठ अिधकारी यां नी देखील तां ि क बाब चे कागदप औषध भां डार िवभागात येऊन तपासणी के ली आहे.
वरील माणे तां ि क बाब ची तपासणी के ले या बाब चा तसेच १६ पाटक रता ा त
झाले या १४८ ऑनलाईन ई – िनिवदां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr. No.
Part A
1
2
3
4
5
6

Name of Item
Tablets
Injection
Lab. Chemicals
CDL
X-ray, CT, MRI
Miscellaneous

Teder Received
10
19
13
18
04
07
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Tender Accept
6
13
8
14
04
04

Tender Reject
4
6
5
4
0
3
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
Part B
16

Ayurvedic &
Homeopathic Medicines
Catgut & Suture Material
Liquid Orals (Syrup)
Ointment
Eye, Ear & Nasal Drops
OTM
Dialysis Unit
Dental
Neuro

07

07

0

06
05
04
05
23
04
1
1

05
03
03
01
18
2
0
0

1
2
1
4
5
2
1
1

On Consignment

21
148

12
100

9
48

Total

यानुसार पा ऑनलाईन १०० कमिशअल ई – िनिवदा िद. ०७/०६/२०१७ रोजी खरे दी सिमती व मा.
िव व त मं डळातील सद य, मा.कायकारी अिधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो., मा. मु यलेखािधकारी
सो., मा. शासक य अिधकारी सो., तसेच उपि थत पुरवठाधारकां चे सम उघ यात आ या आहेत. यानुसार
ा त िनिवदाधारकां चा दरां चा तु लना मक त ता तयार कर यात आलेला असून यामधील एकू ण १६ पाटमधील
३०३६ आयटम पैक ५२९ आयटमक रता ०३ व ०३ पे ा जा त दर ा त झाले आहेत. तसेच ४१४
आयटमक रता ०२ िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले आहेत. व ७२० आयटमक रता ०१ िनिवदाधारकां चे दर ा त
झाले आहे. उव रत १३७३ आयटमक रता कु ठ याच िनिवदाधारकां चे दर ा त झाले नाहीत.
या आयटमचा तपिशल खालील माणे :Part “A”
Sr.no. Medicine Details
Total Item Nil Tender 1 Tender 2 Tender 3 or More
tender
1
Tablets
291
189
89
10
3
2
Injection
246
104
96
33
13
3
Liquid Orals (Syrup)
61
54
7
0
0
4
Ointment
51
42
9
0
0
5
Eye, Ear & Nasal
42
40
2
0
0
Drops
6
Lab. Chemicals
381
217
66
20
78
7
O.T.& Other Surgical
598
211
184
130
73
Material
8
CDL
400
108
129
82
81
9
Neuro O.T. Surgical
36
36
0
0
0
Material
10
Dialysis Unit
10
3
1
6
0
11
Miscellaneous
128
114
14
0
0
12
Dental Material
43
43
13
X-ray, CT, MRI
14
3
7
4
0
14
Catgut & Suture
213
3
25
41
144
Material
Ayurvedic
&
15
232
35
98
59
40
Homeopathic
Medicines

10

0
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10

0

0
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Total
1

Part “B”
On Consignment

2756

1201

680

391

484

280

172

80

2

26

उपरो त ा त िनिवदा तसेच तुलना मक त यात काही िनिवदाधारकां चे Generic चे दर ा त झालेले
आहेत. यामुळे याची िनिवदा िवचारात घे यात आलेली नाही. तसेच Generic चे दर ा त झा यामुळे बरे च
िठकाणी दोन दर ा त झाले असून तेथे िनणय घेता आलेला नस यामुळे फे र िनिवदा कर यात येत आहे. तसेच
बरे च िठकाणी तीन दर ा त झाले असून िन नतम दर ा त Generic अस याने खरे दी िनयमावली माणे दोन
िनिवदाधारकां चे दरांची ट के वारी काढ यात येऊन खरे दीची वा तिवक िकं मत व अगोदर ठरलेली अं दाजे िकं मत
याम ये (-) २०% ते (+) १०% तफावत अस यास ती मा य कर यास खरे दी िवभागास मुभा राहील. यानु सार
खरे दी कर यात येत आहे. ा त १९ िठकाणी Branded कं पनीचे दोन िनिवदाम ये िन नतम दर अगोदर
ठरिवले या िकं मती पे ा (+) १०% ते (+) २५% नी जा त असले या िनिवदाधारकां शी चचा / वाटाघाटी
क न अगोदर ठरिवले या िकं मती या (+) १०% या आत दर िमळा यास ते खरे दी कर याचा तसेच अगोदर
ठरिवले या िकं मती या (+) १०% पे ा जा त ठे व यास फे र िनिवदा कर यात येत आहे.
यानुसार एकू ण ७४५ औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी कर यात
येत आहे व उव रत २२९१ औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी करणेकामी फे र
ई– िनिवदा काढ यात येऊन खरे दीचा ताव सादर करावा लागणार आहे. त हा उपरो त खरे दीचे तावाम ये
खालील माणे बदल कर याची मागणी के लेली आहे. जेणक
े न पु ढील खरे दी ि या पूणपणे यश वी करता
येईल असे मत आहे.
४)
ा त िनिवदेचा िवचार करता सं थानमाफत राबिव यात आलेली DMER / DHS या खरे दी ि या
नुसार ई– िनिवदा काढतां ना िनिवदा फ त उ पादक कं प या भर यास परवानगी दे यात आली होती.
याम ये माकट ग करत असले या कं प या व अिधकृ त िव े ते यां ना िनिवदा ि येत भाग घे यास
मा यता दे यात आली न हती. DMER/ DHS या अं तगत महारा ातील सवच सरकारी णालये व
वै क य कॉलेज येत अस याने याची खरे दीची सं या पाहता सं थानपे ा िकती तरी पटीने जा त असते.
यामुळे तेथे Manufacture Criteria/ Company भाग घेतात. परं त,ु सं थानचे ी साईबाबा व ी
साईनाथ दो ही णालये िमळू न ५०० बेड आहेत. यामु ळे खरे दीची सं या मयादीत अस यामुळे
DMER/ DHS या खरे दी ि येचा अवलं ब के यामुळे खरे दीची ि या पू ण होऊ शकली नाही.
यामुळे पु हा फे र ई- िनिवदा काढतां ना जर सं थाने खालील माणे अटी िशथील के यास औषध खरे दीला
फायदा होऊ शकतो.
फे र ई –िनिवदा काढतां ना उ पादक कं प यासह माकट ग करणा-या कं प या तसेच सव अिधकृ त
िव े ते यां ना खरे दी ि येत भाग घेवू िद यास उव रत सव आयटमक रता दर ा त होवून खरे दी करता
येईल, जेणक
े न णांची गैरसोय होऊ शकणार नाही.
५) शासन िनयमावली प रिश ट ६.८ नु सार अनामत र कम व टडर फॉम फ कामी जर खरे दी र कम १ कोटी
पे ा जा त अस यास तेथे संबं िधत िवभागाची अनामत र कम व िनिवदा फॉम शु क ठरिव याची
जबाबदारी राहील, यानुसार अनामत र कम . १,११,०००/- व िनिवदा फॉम र कम . ११,०००/इतक ठे व यास जा तीत– जा त िनिवदा ा त होऊन, पधा मक ट् या दर ा त होऊन सं थानला
आिथक फायदा होईल.
६) Branded कं पनीचे औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दीकामी
िनिवदाधारकां स िनिवदा देतांनी . १००/- या टॅ प पेपरवर िलहन घेत यास यांना Branded कं पनीचे
औषधे देणे बं धनकारक राहील.
७) औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दीकामी येक Product मागणी
करतां नी संबं िधत डॉ टरां कडू न ५ ते १० नामांक त कं प याची औषधे/ सिजकल सािह य व On
Consignment Material मागणी के यास यानं तर िन नतम दराने Branded औषधे/ सिजकल
सािह य खरे दी करता येईल.
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८)

Annual Turnover हा उ पादक / माकट ग कं पनीचा दाखिवणे आव यक राहील. तसेच सदर Annual
Turnover हा िवदेशी चलनात िदलेला असेल तर तो िवचारात घे यात यावा, कारण बरे चशे मटे रयल हे
आयात क न पुरिवले जाते .
९) तां ि क बाब तपासणेकामी सिमती गठीत कर यात यावी, जेणक
े न िनिवदाधारकां ची िनिवदा र झा यास
याचे सिव तर कारणीमीमां सा देता येईल.
१०) On Consignment Material साठी Scheme न वीकारता दर कमी क न यावे लागतील. कारण
आपले णालयात राजीव गां धी जीवनदायी योजनेतं गत तथा पेड पेशं टसाठी Scheme चे मटे रयल
वापरता येत नाही.
११) स या काढले या िनिवदेनु सार फ त २०% मटे रयल खरे दी करता येणार आहे यामुळे उव रत ८० %
मटे रयलसाठी फे र ई– िनिवदा काढू न ते खरे दी कर यास अजून १ ते २ मिह यांचा कालावधी लागणार
त हा स या दैनं िदन गरज पाहता मागील सन २०१५ – १६ चे मं जरू दराने अित र त खरे दी करावे लागणार
आहे. परं त,ु GST लागू झा यामुळे कर णालीम ये बदल होणार अस याने यानुसार पुरवठाधारकाचे दर
(कमी िकं वा जा त) यांना बदलू न ावे लागणार आहे. त हा मं जरू दराने अित र त खरे दी करता येणार
आहे. यानु सार कर णालीत बदल कर यास मा यता असावी.
िवभागाचा अिभ ाय:- वरील माणे अ. नं. १ ते ८ मु ां चा िवचार करता उ पादक कं पनीसह
माकट ग कं प या तसेच अिधकृ त िव े ते यां ना खरे दी ि येत भाग घेऊ िद यास जा तीत – जा त पधा मक दर
िमळू न सं थानला याचा आिथक फायदा होईल. तसेच खरे दीचे तां ि कबाबी तपासणेकामी या संबं धी सिमती
गठीत के यास खरे दीम ये पारदशकता येईल असे मत आहे.
त हा वरील मु ां माणे औषधे/ सिजकल सािह य फे र खरे दी ि येत बदल कर यास व तां ि क
बाब साठी या सं बं धी सिमती गठीत कर यास मा यता असावी.
िनणय .५५६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक सन २०१७-१८ या
वषाकरीता लागणारी औषधे/ सिजकल सािह य व On Consignment Material खरे दी करणेकामी
तावात नमु द के ले या मु ां माणे खरे दी िक म ये बदल करणेस व यामधील तां ि क बाबी
तपासणेसाठी सिमती गठीत करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
अनु कंपा कारणा तव सं बधीत पा नाते वाईकां ची गट क-िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणू क करणे.
ताव(अ) मा.शासन िनणयातील अनुकं पा तरतूदीचे अिधन राहन सं था न सेवेत असतां ना मृत पावले या खालील
िदवं गत कमचा-यां या पा नातेवाईकां ना अनूकंपा कारणा तव गट क मधील िलपीक-टं कलेखक पदावर सं थान
सेवेत सामावून घे याचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेपु ढे सादर करणेत आलेला
होता.
अं.
िदवं गत कमचा-यां चे नाव अज के ले या नाते वाईकाचे नाव िदवं गत कमचा-यां शी नाते.
१.
कै .अशोक हरीशचं गोडगे
ी.राहल अशोक गोडगे
मुलगा
२.
कै .इंदरराव एकनाथ देशमुख
ी.िवशाल इं भान देशमुख
मुलगा
३.
कै .कािशनाथ गजानन दाभाडे
ी.िवजय कािशनाथ दाभाडे
मुलगा
४.
कै .सोमनाथ भगवान मराठे
ीमती पाली सोमनाथ मराठे
प नी
यावर पुढील माणे िनणय संमत झालेला आहे , सं थानमधील सव िवभागां चे मनु यबळ
यव थापनाचे काम पु ण झालेले आहे. मनु यबळ यव थापन अहवाला या ती सव सिमती सद यांना पुरिवणेत
या यात व या अहवालावर िनणय होईपयत सदरह ताव थिगत ठे वणेत यावा.
(ब) मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने वैभव लेसमट् स ा.िल.नािशक यां ना सं थानचे मनु यबळ
यव थापन प र णाचे काम दे यात आलेले आहे. सदरह कामाचा अहवाल यांनी िद.२०/१०/२०१६ रोजीचे
प ाने सादर के लेला असून , याबाबत मा.अ य महोदयां नी काही सुचना वजा दु ती सां िगतले या आहेत.
याबाबत वैभव लेसमट् स यां ना दोन वेळेस प दे यात आलेले असून यांचेकडू न याबाबतची कायवाही सु
आहे. वैभव लेसमट् स यां चेकडू न ा त होणा-या अं तीम अहवालानुसार मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
सिव तर ताव सादर करणे म ा त आहे. सदर कारणा तव उपरो त पा उमेदवारां ना अनुकंपा नेमणूक
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देणपे ासून वं चीत ठे वणे उचीत नसून, यांना यांचे शै िणक पा तेनसु ार र त असले या िलपीक-टं कलेखक
पदावर नेमणूक देता येईल, असे मत आहे.
वा तिवक बघता, आज रोजी िलपीक-टं कलेखक पदनामा या ११५ जागा र त आहेत. हणजेच
जवळजवळ सवच िवभागां म ये िलपीक संवगातील कमचा-यां ची कायम पदे र त असून अपु -या सं ये मळु े
संबधीत िवभागां ना दैनं िदन कामात अडचणी येत आहेत. सबब, उपरो त उमेदवारां ना अनुकंपा कारणा तव
िलपीक-टं कलेखक पदावर नेमणूक िद यास यांची नेमणूक आव यक िवभागां कडे करता येईल, असे मत आहे.
(क) अनु कंपा कारणा तव नेमणू क देणेचे सं दभात मा.शासनाचे सवसाधारण िनयम खालील
माणेआहेत.
१. िद.२८ माच, २००१ चे शासन िनणयानु सार, अनुकंपा त वावरील िनयु तीचा लाभ सेवेतील असतां ना
िदवं गत पावले या गट ‘क’ व ‘ड’ मधील कमचा-यां या कु टूं िबयां ना गट ‘क’ आिण ‘ड’ मधील
पदावर िनयु तीसाठी अनु ेय आहे .
२. िद.२२ ऑग ट, २००५ चे शासन िनणयानु सार, शासक य कमचा-यां या मृ यू िदनां कापासून एका
वषा या आत अज करणे आव यक आहे.
३. िद.०६/१२/२०१० चे शासन िनणयानु सार, अजदाराचे वय िनयु तीचे वेळी ४५ वषापे ा जा त नसावे.
४. िद.०१ माच, २०१४ रोजीचे शासन िनणयानुसार, तीवष र त होणा-या पदां या १०% पदे अनुकंपा
िनयु तीने भरली जातात. हणेज स या िलपीक-टं कलेखक पदनामाची ११५ पदे र त असून यापैक
१० % पदां वर ( हणजेच ११ पदां वर ) उपरो त उमेदवार व इतर पा होणारे उमेदवारां ना िनयु ती देता
येईल.
५. िद.१७/११/२०१६ रोजीचे शासन िनणयानु सार, अनुकंपा िनयु तीसाठी िदवं गत कमचा-यां चे पुढील
नातेवाईक पा असतात १. पती/ प नी २.मु लगा/ मु लगी (अिववाहीत/ िववाहीत) मु यूपवू
कायदेशीर र या द तक घेतलेला मु लगा/ मु लगी (अिववाहीत/ िववाहीत) ३.िदवंगत कमचा-यां या
नातेवाईकां पैक कोणीच िनयु तीसाठी पा नसेल तर याची सू न ४.घट फोटीत/ प र य ता/ िवधवा
मु लगी िकं वा बिहण. ५.के वळ अिववािहत शासक य कमचा-यां या बाबतीत यां यावर सव वी
अवलं बू न असणारा भाऊ िकं वा अिववािहत बहीण.
६. िद.२३ ऑ टोबर, ११९४ रोजीचे शासन िनणयानु सार, वग ०३ व वग ०४ चे पदावर नेमणूक देणेसाठी
संबधीत पा उमेदवारां ची प र ा घेणचे ी आव यकता नाही.
(ड) मं जरु आकृ तीबं धातील तरतुदीनु सार जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/ ४४६०/ २०१४
िद.२७/१२/२०१४ रोजी पुव िस द के ले या सेवा वेश िनयमात िलपीक-टं कलेखक पदासाठी खालील माणे
शै िणक पा ता तािवत कर यात आलेली आहे.
अं.

पदनाम

वेतन ेणी

पा ता
Qualification

स याची
र त
पदसं या
1.
2.

01

Clerk-Typist

3050-4590
Pay Band
5200-20200 115
Grade pay
1900

3.

4.

By Nomination
Age not more than
33 years.
Graduate from any
Government
recognized
University;
MS-CIT or
Government
prescribed
equivalent
Computer
Operating Course;
Government
Commercial
Certificate of
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By Promotion
1. Graduate from any
Government
recognized
University;
2. MS-CIT or
Government
prescribed equivalent
Computer Operating
Course;
3. Government
Commercial
Certificate of Typing
English 40 w.p.m and
Marathi 30 w.p.m
speed.
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Typing English 40
w.p.m and Marathi
30 w.p.m speed.

4. Experience of 5 years
as a Coupon Seller or
Class -IV Employees
in sansthan.

अनुकंपा कारणा तव नोकरी िमळणेसाठी अज के ले या संबधीत उमेदवारां ची शै िणक पा ता खालील माणे.
अं.

१

२

३

४

िदवं गत कमचा-यां चे
नाव,पदनाम व िवभाग

अजदाराचे नाव,ज मतारीख व
िद.०१जू न, २०१७ रोजीचे वय.

ी.राहल अशोक गोडगे
(िद.२९/०१/१९८९)
वय २८ वष ०४ मिहने.
ी.िवशाल इं भान देशमु ख
कै .इंदरराव एकनाथ देशमु ख
(िद.१४/०७/१९९१)
(मदतिनस, पाणीपु रवठा)
वय २७ वष ०८ मिहने.
कै .कािशनाथ गजानन दाभाडे ी.िवजय कािशनाथ दाभाडे
(मदतिनस,
साई साद (िद.०५/१०/१९९२)
वय २४ वष ०७ मिहने.
िनवास थान िवभाग)
कै .अशोक हरीशचं गोडगे
(मदतिनस, खरे दी िवभाग)

कै .सोमनाथ भगवान मराठे
ीमती पाली सोमनाथ मराठे
(मदतिनस,
सादालय (िद.२६/०५/१९८३)
वय ३४ वष ०६ मिहने.
िवभाग)

िदवं गत
कमचायां शी नाते.
मु लगा

मु लगा

मु लगा

प नी

शै िणक अहता
B.A (Y.C.M.O.U), MS-CIT,
Typing English 30, 40 w.p.m and
Marathi 30 w.p.m., Tally.
B.A (Y.C.M.O.U),MS-CIT,Typing
English 30,40w.p.m and Marathi 30
w.p.m.
B.com (Pune University),MS-CIT,
Typing English 40, 30 w.p.m and
Marathi 30 w.p.m.,Tally.
B.A (Pune University), MS-CIT,
Typing English 30, 40w.p.m and
Marathi 30 w.p.m., Montessori
Teachers Corse.

उपरो त त यातील अं. .०१ ते ०३ चे उमेदवार स या तूत कं ाटी(अकु शल) प दतीने सं थानचे
आय.टी िवभागाकडे कामावर आहेत व अं. .०४ चे उमेदवारास तूत कं ाटी प दतीने कामावर घेणते आलेले
नाही. सेवा वेश िनयमातील उपरो त तरतुदीनुसार उपरो त उमेदवारां नी पुणे िव ापीठ व यशवं तराव मु त
िव ापीठ नािशक येथू न पदवी िश ण पू ण के लेले असून महारा शासनाचे िद.१२ िडसबर, २००६ रोजीचे शासन
िनणया वये यशवं तराव च हाण मु त िव ापीठ, नािशक यां चेकडू न दान के ले या पदवी / पदवीकां ना रा यातील
सेवा व पदां वरील भरतीसाठी मा यता दे यात आलेली आहे.
तरी उपरो त प र छे द अ, ब, क व ड म ये नमूद के ले या व तुि थतीचे अवलोकन के ले असता,
उपरो त त यातील अ. ०१ ते ०४ चे उमेदवार िलपीक-टं कलेखक पदासाठी आव यक शै िणक अहता व
मा.शासन िनणयातील सव अट ची पूतता करत आहेत . सबब, उपरो त उमेदवारां ना अनुकंपा कारणा तव
िलपीक-टं कलेखक पदावर (५२००-२०२०० ेड पे .१९००) या वेतन ेणीमध्ये एक वषा या प रवी ाधीन
कालावधीचे अटीवर नेमणूक देणेबाबतचा िवषयावर िनणय होणेस िवं नती.
िनणय .५५७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावामधील प र छे द अ, ब, क व ड म ये नमू द के ले या व तुि थतीचे
अवलोकन करता, उपरो त त यातील अ. ०१ ते ०४ या उमेदवारां नी िलपीक-टं कलेखक पदासाठी
आव यक असलेली शै िणक अहता व मा.शासन िनणयातील सव अट ची पू तता के लेली
अस यामु ळे यां ना अनु कंपा कारणा तव सं थान िनयमानु सार िलपीक-टं कलेखक या पदावर
.५२००-२०२००+ ेड पे .१९००/- या वेतन ेणीम ये एक वषाचा प रिव ाधीन कालावधीचे
अटीवर नेमणू क देणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे या कं पनीचा साईटे क ोजे ट सं दभातील चौकशी अहवाल.
तावउपरो त सं दभ य िवषयां वये िद.२५.०२.२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . ०९
म ये खालील माणे िनणय पा रत झालेला आहे.
“उपरो िवषयावर चचा सु असताना सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी सभेस अशी मािहती
िदली क , मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे 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 टटे नॉलॉजी, पुणे या कं पनीने सदरह प ी. ताप भोसले यां ना दाखवून आमचे बील का
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थां बिवले, अशी िवचारणा के ली. सदर बाब गं भीर आहे. यापुव 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, पुणे या कं पनीकडे कसे गेले, याचबरोबर मे.कॉ नीझं टटे नॉलॉजी, पुणे 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. ”
मा. यव थापन सिमतीतील िनणयानु सार मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी पु ण.े या कं पनीचा साईटेक ोजे ट
संदभातील चौकशी अहवाल खालील माणे सादर करीत आहे.
१. मा. यव थापन सिमती सभा िद.१६.०३.२००८ रोजीचे िनणय . २४९ अ वये मुं बई िद ली व
है ाबाद या मािहती व सुिवधा क ावर इं ानेट माफत ऑनलाईन डोनेशन व म रझवशन या सुिवधा
कर यासाठी .१ कोटी ३ लाख पयत या खचास त वतः मा यता दे यात येऊन, सं थानने इं जी व
मराठी भाषेतील दैिनक वतमानप ात व सं थान या अिधकृ त संकेत थळावर जािहरात िस द
कर यात येऊन यानुसार एकु ण १५ ताव ा त होऊन या सभेत उघड यात आले.
२. उघड यात आलेले ताव धारकां ची मा.कायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली संक पना मक
(Conceptual) बैठक घेऊन, सदर बैठक म ये मािहती व सुिवधी क ावर इं ानेट माफत ऑनलाईन
डोनेशन व म आर ण या सुिवधा सु कर या साठी अ ायावत संगणक णाली, इंटरनेट , व हाड वेअर
इ.कामकाजा या व पाबाबत चचा क न कमिशयल बीड भर याचे सां ग यात आले.
३. याच बैठक म ये आय यावेळ या िवषयाम ये ी के . ही रमणी,चे नई यां ची तां ि क स लागार
सिमतीचे अ य हणून नेमणुक करणेबाबत िनणय . ७३४ अ वये मा यता दे यात आली. या
सिमतीचे स लागार हणून िवजय नायडू कोपरगाव, व ी तेजां श याती, पुणे या दोघां ची नेमणुक
कर यात आली. जेक हे सद य या अगोदर स लागार हणुन कायरत होते .
४. ERP क पासाठी फे र िनिवदा मागिवणेबाबत मािहती तं ान िवभागामाफत िद.२३.०१.२००९ रोजी
ताव सादर क न याम ये यापुव ा त झाले या ११ व मुदतीनं तर ४ असे एकु ण १५ ा त झालेले
ताव ६ स टबर, २००८ रोजीचे सभेम ये उघड यात आलेले आहे. याम ये हे सव ताव तां ि क
स लागार कमीटीचे अ य ी.रमणी यां चे अवलोकनाथ सादर कर यात आले होते. यावेळी यांनी
सदर यादीचा अ यास क न यादीतील ब-याच कं प या संगणक णाली तथा , संगणक नेटवक या
दो ही े ातील नसुन , काही फ त संगणक य नेटवक यं णेत तर काही संगणक णालीशीच सं ल न
आहे. िशवाय सदर कं प या लहान असून , यांचेकडू न सदर क पाची पुतता होईल िकं वा नाही?
याबाबत शं का आहे. सदरील िनवीदापैक दोन ते तीन िनिवदा नामां िकत कं प याचे आहेत. यासव
बाब चा िवचार करता पुव ची िनिवदा र क न , फे र िनिवदा ी के . ही. रमणी यां चे मागदशनाखाली
तयार कर यात येऊन ती मुं बई पुणे बगलोर आदी िठकाणचे नामां िकत वतमानप ाम ये जािहरात
देणबे ाबत या सुचना यां नी २२.०१.२००९ रोजीचे ई-मेल दारे कळिवलेले आहे. याबाबत मा.अ य
साहेब यां चेशी दुर वनी दारे चचा के ली असता, यांनी ी.के . ही. रमणी सां गतील या माणे कायवाही
ता काळ कर यात यावी व कु ठ याही कारचा िवलं ब अथवा अडथळा मला मा य नाही असे िनदश
िदलेले आहेत.
५. उपरो त िनदशा नु सार ी.के . ही. रमणी यां नी नमुद के या माणे फ त िनिवदाधारक कं पनीची मागील
तीन वषाची आिथक ि थती व य कामाचा अनुभव ल ात घेऊन साधारण ितन ते चार नामां िकत
कं प याच सं थानची आव यकता व स याचे वापरात येणारे सं गणक णालीचा अ यास क न
कमिशयल िनिवदा भर यास सां गता येईल असे चच अं ती ठरले. यानुसार जािहरात दे यास मा यता
घे यात आली.
६. िद.१२.०३.२००९ या तावानुसार न याने एकू ण १२ िनिवदा ा त झाले या तांवां ची छाननी
(Pree Qualification Round) या आधारे साधारणः तीन ते चार नामां िकं त बहरा ीय कं प यांना
तां ि क फे रीत वेश िदला जाईल. व या आधारे सं थानला सध्याची आव यकता व भिव यातील
आव यकता याबाबी िवचारात घेऊन िनिवदा बनिव यास सां ग यात येईल यासाठी ीबीड बैठक
आयोजीत कर यास शासक य मा यता घे यात आली.
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७.

िद.०९.०८.२००९ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेम ये ा त ४ िनिवदा िद.१९.०७.२००९
चे रोजी या सभेत उघड यात आले या आहेत. सदर िनिवदा मा. ी.के . ही.रमणी यां नी अ यास
कर यासाठी ठे ऊन घेत या, येक िनिवदाधारकाशी वतं पणे चचा के ली. क पासंदभातील तां ि क
िनिवदेत शं का अस याने, व उघड यात आले या कमिशयल िनिवदा यां चा एकि त क न दोन
िदवसां त अं ितम तां ि क दोष दु ती अहवाल इकडील कायालयास पाठिवणार होते. व ते
िनिवदाधारकास ई-मेल दारे पाठवून िद. २९.०७.२००९ अखेर फे र कमिशयल िनिवदा पि करणासह
जमा कर यात या यात असे मा.अ य साहेब यां नी सां िगतले. व यानुसार खालील चार िनिवदा ा त
झा या.
S.No PARTY NAME
१.
United Telecoms Ltd.,Banglore.
२
Persistent System Ltd., Pune.
३
Relince Communications Ltd. Pune.
४
Cognizant Technology solutions, Pune.
उपरो त माणे ा त झाले या चार िनिवदा या सभेत सम उघड यात आ या. या िनिवदा ी.के . ही.
रमणी यां चेकडे पाठवून अं ितम दोन िनिवदा धारकां ना मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े बोलावून िनणय घे या त
यावा असे ठरले.
८.
िद.०७.११.२००९ रोजी झाले या िनणय .७९९ म ये साईटेक क पाची पा वभुमी व आत पयत
झाले या कामकाजाची मािहती ी.के . ही.रमणी, अ य तां ि क स लागार सिमती यां नी ेझे टशन
दारे मा. यव थापन सिमतीस िदली. तां ि क टया सबळ िनिवदां ची रॅ िकं ग सां ग यात आली. ती
खालील माणे
१. Cognizant Technology Solutions, Pune. २. Pesistent Systems Ltd. Pune
3. United Telecoms Ltd., Bangalore. 4. Relience Communications Ltd. Pune.
(टेिलकॉमसाठी) असे रॅ िकं ग ी. रमणी यां नी सां गनु कमिशयल िनिवदेचा त ता ी.के . ही. रमणी यां नी
सादर के ला यांचा तपिशल पु ढील माणे.
Quote for one
Congizant
Prsistent+Reliance
United
Time & 5 Years
technology
Communications Ltd. Telecoms Ltd.
solutions, Pune.
Pune.
Bangalore
All amount in corers
I.T. Telecom &
24.81
26.35
28.61
other cost
Discount
2.94
1.00
2.11
Negotiation/
21.87
25.35
26.00
amount
उपरो त त यानु सार वाटाघाटी अं ती Cognozant Technology Solutions, Pune. यां ची िनिवदा
तां ि क टया अिधक स म अस याने ती ि वकार यात आली यसाठी २१.८७ कोटीचे खचास मा यता दे यात
आली. परं तु उपरो त त यात नमुद के लेली १७ लाख ही टॅ सची र कम स या या टॅ सेसनुसार अस याने
भिव यात टॅ स म ये बदल झा यास या माणे टॅ सची र कम आदा करावी असे ठरले. तसेच ी.के . ही.रमणी
अ य तां ि क स लागार सिमती यां चे मागदशनाखाली क पाची कायवाही कर यात यावी असे ठरले.
या दर यान िवधी व याय िवभाग यां नी िद.२८.०२.२०१३ चे प ा वये ी.के . ही.रमणी यां ची आयटी
अॅड हायझरी किमटी या अ य पदी िनयु ती करतानां यास शासनाची मा यता घेणे उिचत ठरले असते. तथापी
सं थानने शासनाची मा यता न घेता पर पर िनयु ती कर याचा िनणय घेतला होता. भिव यात अशा कारे िनयु ती
कर यापुव यास शासनाची मा यता घे याची द ता घे यात यावी असे सुचिवले आहे .
तथापी ी.के . ही.रमणी यां चे तां ि क स लागार सिमती यया अ य पदाची मुदत िद.३०.०९.२०१३
रोजी संपु टा त येत असुन , साईटेक क पाचे काम बाक अस याने मा. ी.के . ही. रमणी यां ना यांची मुदत
संपु टा त येत असले या कालावधीपासुन पुढे दोन वषाकरीता आहे याच अटी शत वर मुदतवाढ दे यात यावी.
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असा िनणय िद.१७.०९.२०१३ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेत आय या वेळचा िवषय .७
िव वतां या सुचना बाबत िनणय .७०५ ने झालेला आहे.
याच माणे या ोजे टचे दोन वेळेस थड पाट ऑडीट झालेले आहे. १. ग हवमट ऑफ महारा ,
यां चा िद.१४.०८.२०१७ ते िद.१६.०८.२०१४ अखेर अहवाल सादर कर यात आलेला आहे. याम ये टे नीकल
लोकां चा अहवाल असुन, आिथक बाब चा कोठे ही उ लेख नाही. तसेच २ रा अहवाल ि पल ए टे नॉलॉजी मुं बई
यां नी देखील सादर के लेला आहे.
उपरो त मा. यव थापन मं डळाचे झालेले िनणय व सं बधीत िवभागात य जाऊन इतर झालेले
ठराव, कागदप े पाहता, खालील माणे िन कष अहवाल सादर करीत आहे.
१. सं थानने वतः ी.के . ही.रमणी यां ना सिमतीचे अ य पदी नेमणुक क न सं पणु क प यांचे
मागदशनाखाली कर यात यावे. असे यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणय झालेले आहेत.
२. कमिशयल बीडचा िवचार करता कॉ नीझं ट कं पनीचे दर इतर कं प यांपे ा सवात कमी असुन , यांनतर
देखील सम तीनही कं प यांशी चचा वाटाघाटी क न याम ये देखील सवात कमी दर कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी सोलुश स, पुणे यां चाच आहे. (२१.८७ कोटी)
३. कं पनीला एकु ण ३७ सॉफटवेअर ६ ट यात क न दे यासाठी १८ मिह याचा कालवधी दे यात आलेला
होता. करारना यानुसार जानेवारी २०१० ला सु झालेला क प जु न २०११ ला पु ण होणे अपेि त
हाते. १८ मािह या या कालावधीत उवरीत कायवाही होणे अपेि त होते. परं तु क प उभारणी या
कामात आले या िविवध अडचण मुळे क प िनधारीत वेळेत पुण करणे अश य झालेले आहे.
४. िनधारीत वेळेत बदल कर याचा अिधकारानुसार िद.१८.०७.२०१२ रोजी मा. यव थापन सिमती
सभेम ये िवषय सादर क न या बैठक त सदरचे सादरीकरण पु ढील सभेपढु े कर यात यावे असे ठरले.
तथापी संबधीत कं पनीला निवन लॅन नु सार िद.३१.०८.२०१६ अखेर मुदतवाढ दे यात आली.
यावेळी जानेवारी २०१३ पासुन सं थानकडे ठे व यात आलेली ७% अनामत र कम आदा
कर याबाबतची िद.२६.०७.२०१३ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .६११ अ वये
मा यता दे यात आलेली आहे.
५. मािहती तं ान िवभागातील ा त कागदप ाव न असे िदसुन आले क , ी.के . ही.रमणी यां चे ई-मेल
दारे ी.मुकेश सोमकुं वर, सो शन ऑफ सर, िडरो टोरे ट ऑफ इ फॉरमेशन टेक्नॉलॉजी, महारा
शासन यां चीही आयटी अॅड हईजर किमटी मबर हणुन नेमणुक करणेबाबत सुचिवले आहे . या माणे
यांची नेमणुक कर यात यावी असे ठरले.
६. साईटेक क पासं दभात आय.टी.किमटी व मा. यव थापन सिमती यां ची संयु त बैठकही झाली आहे.
या बैठक चे इितवृ त मा. यव थापनल सिमती सभा िद.२५.०९.२०१४ रोजी या सभेम ये िनणय
.८३७ कॉ नीझं ट टे नॅलॉजी पु ण.े यां चे हलगज पणामुळे व चुक मुळे क प पुण हो यास िदरं गाई
झाली आहे. पाठीमागील कटू अनुभवां चा फारसा िवचार न करता, के वळ ायोगीक त वावर तीन
मिह याचा कालावधी यांना काम पुण कर यास वाढवुन िदलेला होता. परं तु कामात गती झालेली
नाही. यामुळे काम पु ण झा यानं तर उवरीत बील िदले जावे. आव यक ऑडीट व फायनािलटी
लॉजला अनु स न, यांचेबरोबरचा करार र के ला जाईल. असे यांना कळिव यात यावे.
७. या सव दरमयान मािहती अिधकार कायकत ी.संजय काळे यां नी साईटेक क पावर मा.उ च
यायालय औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे सदरचा क प थां बिवणे व ी.के . ही.रमणी यां ना पाट क न
के स दाखल कर यात आलेली होती. तथापी के स मा. कोटाने िडसिमस क न दाखल क न घेतली
नाही.
उपरो त सं दभ य िनणयातील मु ा .१ म ये नमुद के या माणे मा.िव व त ी. तापराव भोसले यां नी
सं थानला िदलेले प मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी पु णे यां कं पनीकडे कसे गेल?े याबाबत मािहती तं ान िवभागाकडे
चौकशी के ली असता, याबाबतची आव यक न ती अवलोकनाथ उपल ध झाली नाही. तथापी संबधीत
प ाबाबत खु लासा मागिवणेकामी सदरचे प मािहती तं ान िवभागामाफत मे.कॉ नीझं ट टे ्नॉलॉजी पु णे यां ना
िदले अस याचे प मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी पु णे यां चे िद.२७.०९.२०१६ रोजीचे सं थान आवक .११५८९ चे
प ात के ले या उ लेखाव न िदसते.
मु ा .२ म ये नमुद के या माणे प मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी पुणे ही कं पनी व यामधील
भागीदारीबाबत चौकशी कर यास सां िगतले होते. कागदप ाची तपासणी के ली असता, कॉ नीझंट कं पनीम ये
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कोणाचीही भागीदारी अस याचे िनदशनास येत नाही. तसेच ३७ सॉ टवेअर ऐवजी ३८ सॉ टवेअर सं थान या
ता यात िमळालेले आहे. जे काही लायस स घेतलेले आहे, ती सव लायस स सं थान या नावाने आहे.
उपरो त संदभ य मा. यव थापन सिमतीतील िनणयात नमुद के ले या मु ा .१ नु सार सं थानला
िदलेले प मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे या कं पनीकडे कसे गेले , व मु ा .२ मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे ही
कं पनी व यामधील भागीदारी याचे िनगडीत कागदप ां ची छाननी क न, याबाबत चौकशी क न, त्याबातचा
सिव तर अहवाल तयार कर यात आलेला आहे. सदर अहवालाचे अवलोकन होणेकामी, अहवाल
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर.
िनणय .५५८ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे या कं पनीचा साईटे क ोजे ट सं दभातील
चौकशी अहवालाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
साईटे क क पातं गत मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चे पेमट अदा करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- १७ (१) नुसार भ गणां ना आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न
देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .:०१. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२३४.
०२. मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६५७.
०३. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .७३३.
०४. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३२७.
०५. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४३२.
०६. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .४१८.
ा तािवक:- साईटेक क पासाठी करणेत आले या करारना याअं तगत मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,
पुणे यां चा क प देखभालीचा कालावधी माहे एि ल-२०१७ अखेर संपु टात आलेला आहे. सबब,
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये साईटेक क प दु ती देखभालीसाठी निवन कं पनीची नेमणूक करणेकामी
सं थानचे िविहत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिव याची कायवाही इकडील िवभागामाफत सु करणेत आलेली
आहे.
साईटेक कल्पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली सुरळीत चालू राहन साईभ तां ची गैरसोय
होऊ नये तसेच सं थानचे शासक य कामकाजात अडचणी येऊ नयेत, याकरीता साईटेक क प दु ती
देखभालीसाठी निवन कं पनीची नेमणूक होईपयत क प देखभाल मे. कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,पुणे यां चेमाफत सु
ठे वणेकामी मा यता घेणेसाठीचा ताव मा. यवसथापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेसमोर सादर
करणेत आला होता. सदर तावावर सिव तर चचा होऊन पु ढील माणे िनदश दे यात आलेले आहेत.
“मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,पुणे यां ची साईटेक क प दु ती-देखभालकामीची मुदत संपु टात आलेली
अस यामुळे , सदरहकामी िवहीत प तीने निवन कं पनीची नेमणूक होईपयत साईटेक काय णाली सुरळीत चालू
रहावी, साईभ तांची गैरसोय होऊ नये व सं थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये यासाठी फ त Functional
Support सु ठे वणेबाबत मे . कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,पुणे यां ना पुव याच अटी/शत वर मुदतवाढ दे यात यावी व
यासाठी यांचेकडू न ताव ा त क न घेऊन पुढील माणे सभेसमोर सादर करणेत यावा.”
मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी यांना सुिचत के ले माणे साईटेक क प देखभालीसाठी उपरो त
संदभ . ०१ अ वये चा ताव क पाअं तगत यां चे थक त पेमट अदा करणे या अटीवर सादर के लेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चेकडू न साईटेक क प देखभालीसाठीचा
ा त झालेला ताव व आव यक कायवाही बाबतचा पुढील माणे ताव िनणया तव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत आलेला होता.
अ) साईटेक क प देखभालीसाठी मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी सादर के ले या तावानुसार दरमहा
पये १४,४४,०००/- मा र कमे माणे यांना कायादेश देता येईल.
आ)
तावाम ये मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी मागणी के ले माणे यांना देय असले या र कमेबाबत
िनणय होऊन यांना र कम अदा करता येईल.
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इ)

मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे सभेसमोर सादर के ले या तावानुसार कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पु णे यां चेमाफत स ि थतीत भाडेत वावर वापरात असलेले ि ं टरचे मािसक भाडे अं दाजे
र कम पये १,७०,०००/- + कर सं थानमाफत अदा क न, सदरचे आव यक ि ंटस काया वीत ठे वता
येतील.
उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क प दु ती-देखभालीसाठी निवन कं पनीची
नेमणूक होईपयत सदरह क पाअं तगत काया वीत कर यात आलेली काय णाली सुरळीत चालू राहन
साईभ तांची गैरसोय होऊ नये तसेच सं थानचे कामकाजात अडथळा येऊ नये, याकरीता तािवके त नमुद मु ा
“अ”, “आ” व “इ” माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
उपरो त िनदशा वये साईटेक क प देखभालीचे कामकाज चालू ठे वणेसाठी मे .कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,
पुणे यां ना जा.नं. एसएसएसटी/आयटी/१४१५/२०१७, िद. १६/०६/२०१७ अ वये कायादेश दे यात आलेला
आहे. मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां ना सुिचत के ले माणे यांनी साईटेक क प देखभालीचे कामकाज
आजतागायत िनयमीतपणे सु ठे वलेले आहे.
उपरो त संदभ य िवषयां वये, मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे साईटेक क प देखभाली सं दभातील
प व ई-मेल ा त झालेले आहे. सदर ई-मेलम ये मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी साईटेक क पाअं तगत
यांचे देय असले या बीलां ची रककम ३० जुन , २०१७ पुव अदा करणेची िवनं ती के लेली आहे. तसेच सदरची
रककम यांना अदा न झा यास यांचेमाफत सु असलेले साईटे क क प देखभालीचे कामकाज ०१ जु ल,ै
२०१७ पासून सु ठे वणे श य होणार नाही, असे प व ई-मेलम ये नमुद के लेले आहे . मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी,
पुणे यां चे प व ई-मेलबाबत तसेच प व ई-मेलम ये कळिवले माणे यांनी क प देखभालीचे कामकाज
िद.०१.०७.२०१७ पासून थां बिव यास येणा-या अडचण बाबत मा.अ य महोदय व मा.िव व त यां ना उपरो त
संदभ . ०५ रोजीचे ई-मेल ारे अवगत करणेत आलेले आहे.
स ि थतीत साईटेक क पाअं तगत साईभ तांना सं थानमाफत पुरिव यात येणा-या सोईसुिवधासं दभातील ऑनलाईन सि हसेस, देणगी कायालय, दशन पास, सादालय, म बुक ग, पु तक िव ,
कापड कोठी-िव , साईलीला व भ तंडळ सभासद न दणी इ. सार या काय णाली कायरत आहेत. तसेच
शासनासंदभात पगारबील, आवक-जावक, वै िकय अनुदान, कॅ शीअर, कॅ श काऊं ट ग, इलेि ीक िवभाग इ.
सार या काय णाली कायरत आहेत. मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां नी प व ई-मेल ारे कळिवले माणे
िद.०१.०७.२०१७ पासून साईटेक क प देखभालीचे कामकाज थां बिव यास साईभ तांची फार मोठ् या माणात
गैरसोय तसेच सं थानचे शासक य कामकाजात अडचण िनमाण हो याची श यता नाकारता येत नाही.
मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे बीलाची मागील (माच-२०१४ ते ऑग ट-२०११ कालावधीचे)
राखीव ठे वलेली र कम . १,००,२६,९४१.७७ तसेच माहे स टेबर-२०१५ ते मे-२०१६ चे बीलां ची येणारी
र कम . २,५३,५०,६२२.९५ अशी एकु ण र कम पये ३,५३,७७,५६४.७२ अदा करणेसाठी व पुढील बीले
तावीत Migration Audit रपोट आलेनं तर याचे अहवालानुसार अदा करणेचा ताव मा यते तव
मा. यव थापन सिमतीचे िद. १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत आला होता. सदर तावावर
सिव तर चचअं ती िनणय ं . ६५७ अ वये,मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे माहे स टेबर-२०१५ ते मे-२०१६
अखेर या बीलां या रकमेपैक तुतास ८०% र कम यांना अदा करणेत यावी. तसेच तावात नमुद के ले माणे
Migration Audit रपोट आलेनं तर याचे अहवालानु सार उवरीत बील अदा करणेबाबतचा ताव सादर
करणेत यावा, असे िनदश दे यात आलेले होते.
साईटेक क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा
िवभागातील ERP काय णालीचे System Audit व Migration Audit करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद. ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २३४ अ वये मा यता घे यात आलेली होती. सदरचे िनणया वये
सं थानचे चिलत प तीनुसार ई-िनिवदा राबवून सदरकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय ं . ७३३ अ वये M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यां ना कायादेश
दे यात आलेला होता.
उपरो त कायादेशा वये M/s. AAA Technologies Private Ltd., Mumbai यां नी साईटेक
क पाअं तगत काया वीत कर यात आले या काय णालीचे System Audit व लेखाशाखा िवभागातील ERP
काय णालीचे System Audit व Migration Audit क न सादर के ले या अहवलानु सार मे.कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पुणे यां चेकडू न पुतता क न घे यात आलेली होती. पुतता झालेनं तरचा M/s. AAA Technologies
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Private Ltd., Mumbai यां चेकडू न ा त झालेला पुतता अहवाल न द घेणक
े ामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.
२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेसमोर सादर करणेत आला होता. सदर तावावर सिव तर चचअं ती िनणय ं .४१८
अ वये याची न द घे यात आलेली आहे.
साईटेक क पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली सुरळीत सु राहन साईभ तां ची गैरसोय व
शासक य कामकाजात अडचणी येऊ नये याकरीता मा. यव थापन सिमतीचे िद. १९/०९/२०१६ रोजीचे
सभेतील यांचे माच-२०१४ ते ऑग ट-२०१६ या कालावधीतील पेमटबाबत या िनणय ं . ६५७ नुसार िदले या
िनदशा माणे माहे जुन -२०१६ ते एि ल-२०१७ या िबलां या एकू ण र कमे या २०% राखीव ठे वनू उव रत
र कम यांना अदा करता येईल. तसेच राखीव ठे वणेत आलेली र कम क प देखभालीसाठी निवन कं पनीची
नेमणूक होऊन क प ह तांतरीत झालेनं तर अदा करता येईल.
साईटेक क पाअं तगत मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चे ा त झाले या बीलां या देय
असले यारकमेचा तपशील पु ढील माणे आहे.
20% Amount of Mar 2014 to May 2016
1,50,97,067
2,90,66,852.66
Payment of Month June-2016 to April 2017
Total (Including Hardware) : 4,41,63,919.66

िनणय .५५९

उपरो त नमु द के ले माणे साईटेक क पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली सुरळीत सु राहन
साईभ तांची गैरसोय व शासक य कामकाजात अडचणी येऊ नये याकरीता साईटेक क प देखभाल
मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चेकडू न िनयमीत सु राहणेकरीता यांचे माहे जुन -२०१६ ते माच-२०१७ या
कालावधीतील िबलां या एकू ण र कमे या (र कम पये २,९०,६६,८५३/-) २० % र कम राखीव ठे ऊन उव रत
८० % र कम पये २,३२,५३,४८२/- यांना अदा करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमुद के ले माणे साईटेक क पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली
सुरळीत सु राहन साईभ तां ची गैरसोय व शासक य कामकाजात अडचणी येऊ नये याकरीता, साईटेक क प
देखभालीचे कामकाज मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे यां चेकडू न िनयमीत सु राहणेकरीता यांचे माहे जुन -२०१६
ते माच-२०१७ या कालावधीतील िबलां या एकू ण र कमे या (र कम पये २,९०,६६,८५३/-) २०% र कम
राखीव ठे ऊन उव रत ८०% र कम पये २,३२,५३,४८२/- यांना लेखाशाखा िवभागामाफत सं थान
िनयमा माणे अदा करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस
मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय:- साईटेक क पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली सुरळीत सु
राहन साईभ तांची गैरसोय व शासक य कामकाजात अडचणी येऊ नये याकरीता, साईटेक क प देखभालीचे
कामकाज मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेकडू न िनयमीत सु राहणेकरीता यांचे माहे जु न-२०१६ ते माच२०१७ या कालावधीतील िबलां या एकू ण र कमे या (र कम पये २,९०,६६,८५३/-) २० % र कम राखीव
ठे ऊन उव रत ८० % र कम पये २,३२,५३,४८२/- यांना लेखाशाखा िवभागामाफत सं थान िनयमा माणे अदा
करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पाअं तगत काया वीत असले या काय णाली सु रळीत राहन
साईभ ां ची गैरसोय व शासक य कामकाजात अडचणी येऊ नये. याकरीता साईटे क क प
देखभालीचे कामकाज मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां चेकडू न िनयमीत सु राहणेसाठी यां या माहे
जु न- २०१६ ते एि ल- २०१७ या कालावधीतील िबलां या एकू ण ( .२,९०,६६,८५३/-) रकमेपैक
५०% ( .१,४५,३३,४२६.५०) र कम राखीव ठे वणेत येऊन, उव रत ५०% .१,४५,३३,४२६.५० मा
र कम मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पुणे आदा करणेत यावी. तसेच माहे मे - २०१७ पासू न क प
देखभालीसाठीचे पु ण मािसक बील मे .कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां ना िनयमीत आदा करणेत यावे,
असे ठरले.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , मे. कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी क प देखभालीचे
कामकाज थां बिव यास, सदरह काय णाली सु रळीत सु ठे वणेसाठी नवीन कं पनीची नेमणू क
करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा िकया राबिवणेत यावी व यास "साईटे क क प- १ दु ती
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देखभाल" असे सं बोध यात यावे व स या साईटे क क प दु ती देखभालीसाठी नवीन कं पनीची
नेमणू क करणेकामी चालू असलेली ई-िनिवदा ि याही पु ढे चालू ठे वणेत यावी व यास “साईटे क
क प- २” असे सं बोध यात यावे.
मे.कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी क प देखभालीचे कामकाज थां बिव यास
क पां तगत काया वीत असले या काय णाली सु रळीत राहन साईभ ां ची गैरसोय व शासक य
कामकाजात अडचणी येऊ नये, याकरीता सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी या े ातील त व
यां चे सहकारी यां ना िदनां क ११.०७.२०१७ पासू न करावया या कायवाहीबाबत अ यास क न
अहवाल सादर करणेकामी िशड ये थे पाठिवलेले आहे. सदरह त व यां चे सहकारी हे काम िवनामु य
करणार अस याने यां ची, यास साईटे क क प- १ दु ती देखभाल िनिवदा ि या पु ण होईपयत
ारावती िनवास थान येथे २ वातानु कुलीत खो यां म ये मोफत िनवास यव था, सादालयामधील
िवशेष बैठक क ाम ये मोफत भोजन यव था, याबरोबरच िशड येथे अं तगत दळणवळणासाठी मोफत
वाहन यव था करणेत यावी. एक मिह याम ये यां नी क प देखभालीसाठी काय काम करता येईल
याचा अ यास क न पु ढील सभेसमोर याचे सादरीकरण करावे. मु यकायकारी अिधकारी यां नी अशी
मािहती िदली क , ई-िनिवदा ि येिशवाय अशा कारे या े ातील त व यां चे सहकारी यां चेवर
काम सोपिवणे तसेच सं थानची मािहती यां ना देणे यो य नाही. परं तु सिमती सद यां नी यां ना
िवनामोबदला काम करणेस परवानगी िदली.
याचबरोबर मु यकायकारी अिधकारी यां नी अशीही मािहती िदली क, धान सिचव (मािहती
तं ान) हे िशड येथे भेट देणार असू न यां या मागदशना माणे साईटे क ट पा-२ चे टडर तयार करावे,
यास सिमती सद यां नी सहमती दशिवली. यानु सार स ि थतीत राबिवणेत येत असले या साईटे क
क प ट पा- २ फेर साठी ई-िनिवदा िस द करणेपु व ई-िनिवदेची तपशीलवार मािहती (हाडवेअर,
सॉ टवेअर, मनु यबळ इ.) अं दाजीत र कम तसेच ओरॅकल ईआरपी व इतर काय णाली यां ची
तु लना मक मािहतीही सिमतीसमोर सादर करावी. याच माणे सं थानचे कामकाजात गितमानता व
सु सू ता यावी याकरीता सं थानम ये SOP (Slandard Operating Procedure) काया वीत
करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
यु िझयम हॉल येथील दशनीय भागात चे समकालीन साईभ /सं त यां चे फोटो लावणे .
तावी साईबाबां चे हयातीम ये अनेक साईभ ां नी ची िन:सीम सेवा के ली आहे. याबाबतचे पु रावे सं थान काशीत
ीसाईस च रत या ं थाम ये अढळु न येतात. चे समकालीन यां ची सेवा के ले या एकू ण ५३ भ ां चे फोटो फार
पु व पासु न समाधी मं िदराचे सभामं डपाम ये लाव यात आलेले आहेत. स या या काळाम ये ीसाईबाबां चा चार व सार
वाढ यामु ळे अनेक चे समकालीन साईभ यां चे वं शज यां चे पु वजां या ीसाईस च रताचा दाखला दाखवुन अशाच
प तीने फोटो समाधी मं िदराचे सभामं डपाम ये लावणेबाबत आ ह धरत आहेत. याबाबतचे काही अज मं िदर िवभागाकडे
उपल ध आहेत. परं त,ु स या समाधी मं िदर सभामं डपाम ये फोटो लावणेची जागा अपु री अस याने व यापु व
मा.प ी.सदािशवराव गोर कर, सं थान यु िझयम स लागार यां नीही असे कळिवले होते क, समाधी मं िदरात
दशनासाठी येणा-या साईभ ां ना या फोट बाबत मािहती अढळत नस याने येथनु पु ढे नवीन फोटो लावू नये असे सू िचत
के ले होते. तसेच याकरीता चे साईस च रत ं थाम ये उ लेख असलेले सव फोट ची आट गॅलरी तयार कर यात यावी व
यािठकाणी सव फोट सह ीसाईबाबां शी आले या सं गिच ासह मािहती िविवध भाषां म ये देऊन आट गॅलरी तयार
कर यात यावी यामु ळे भ ां ना भ ां चा सं दभ ल ात येईल अशी सू चना के ली होती.

यानं तर ीसंत राममा ती महाराजां चा फोटो लावणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६
रोजीचे सभेतील िवषय नं.०५, िनणय .८१४ नु सार याबाबत सिव तर िवषय ठे व यात आलेला होता. यावेळी
चचा होऊन, सं थानमाफत मं िदर प रसराम ये यो य िठकाणी आट गॅलरी तयार क न तावात नमूद के लेले
ीसाईबाबां चे समकालीन संत व साईभ यां चे फोटो ीसाईस च रतामधील सिव तर मािहती तसेच
संगिच ासह लावणेत यावे , असे ठरले. ठरावानुसार मं िदर िवभागाचे िद.२७/१२/२०१६रोजीचे मं जरू िटपणीनुसार
याबाबत बां धकाम िवभागास ठरावाची त पुढील कायवाहीकरीता दे यात आलेली आहे. याबाबत बां धकाम
िवभागामाफत यो य ती कायवाही चालू आहे .
ताव- चे समाधी शता दी वषाचे औिच य साधुन असे साईभ यां नी यापुव आपले पुवजां चा
उ लेख चे साईस च रताम ये अढळु न येतो असे अज पडताळणी क न यां चे फोटो समाधी मं िदराम ये न
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अ.
०१

०२

०३

०४

०५
०६

०७

०८

०९

१०

लावता युिझयम हॉल येथे दशनीय भागाम ये लावणेबाबत कायवाही करणेबाबत मा. ी.सिचन तां ब,े िव त
यां नी सूचना के ले या आहेत .
िवभागाचा अिभ ाय- चे समकालीन व मं िदर िवभागाकडे ा असलेले व फोटो लावणे बाक
असलेले अज व यां चे ीसाईस च रताम ये उ लेख खालील माणे आहेतअजदारां ची
समकालीन भ ां ची
ीसाईस च रताम ये साईस च रतामधील
थम अज
नावे
नावे
उ लेख आहे/ नाही.
सं दभ
के याची तारीख
ी रिवं
कै .शां ताराम बळवं त
ीसाईस च रत ं थात साईिलला अं क १९२३ िद.१०/०३/२००५
शां ताराम नाचणे, नाचणे (डहाणू कर)
उ लेख नाही. परं त,ु
सन-१९१२म ये
ठाणे
साईिलला मािसकात
आहे.
ी लालिसं ग
प.पू.रामचं महाराज
ीसाईस च रत ं थात
समाधी मं िदराचा
िद.०२/०४/२००५
नारायणिसं ग
पारनेरकर
उ लेख नाही. परं त,ु
िवजयादशमी-१९५२,
परदेशी,
साईिलला मािसकात िद.२९/०९/१९५२ साली
आहे.
समाधी मं िदरा या
कलशारोहन काय म
प.पू.रामचं महाराज
पारनेरकर यां चे शुभह ते
कर यात आला आहे.
ी सु रेश जयचं द कै .चं भानजी सां ड
उ लेख आहे
१.उपो ात पान नं.१०,
िद.३०/०५/२००५
सां ड, राहाता
कै .खु शालचं द सां ड
२.अ याय .८/ पान
नं.१००/ ओ. .१२६ ते
१३४
ी
तु षार कै .हरी के शव किणक
उ लेख आहे
अ याय .३३/ पान
िद.१८/०७/२००५
िबपीनचं
नं.४५०/ ओ. .१९८
किणक, ठाणे
ी बा.य.वायदे,
ी माधवनाथ महाराज
ीसाईस च रत ं थात
िद.२३/०७/२००५
इंदौर, म. .
उ लेख नाही.
ी कु मु दचं
कै .उ वेश रानडे उफ
ीसाईस च रत ं थात
सन-१९२६ साईिलला
िद.२०/०९/२००५
द ा य गडकरी, साईसु त शामदास
उ लेख नाही. परं त,ु
मािसक
इंदोर (म. )
साईिलला मािसकात
उ लेख आहे.
ी बोमन के .
प.पू.सदगु क मू बाबा,
ीसाईस च रत ं थात
----िद.११.०९.२००५
मेहता, मुं बई
मुं बई
अथवा कोठे ही उ लेख
नाही
ीमती छाया
कै .डॉ.आ णासाहेब
ीसाईस च रत ं थात
साईिलला मािसक
िद.०२/११/२००५
नाईक वे फे यर
ग हाणकर
उ लेख नाही. परं त,ु
ऑफ सर, मुं बई
साईिलला मािसकात
व ी मोरे र के .
उ लेख आहे.
ग हाणकर मुं बई
ी सु रेश द.साठे , कै .रावबहा ू र हरी
उ लेख आहे
अ याय .१८/ पान
िद.१०/०७/२००६
कायवाह, साठे
िवनायक साठे
नं.२२४ ते २६३
साठ् ये साठये
कु लपुर कृ त
यास, पुणे
ीद ा य
वासु दवे
औरं गाबादकर,
सोलापू र

कै .सौ.गं गु बाई सखाराम
औरं गाबादकर

उ लेख आहे
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अ याय .३६/ पान
नं.४९७/ ओ. .११९ ते
१६६

िद.२७/०६/२००७
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११

ी
अमृतराव कै .वामनराव (दादा)
मु रलीधर ग दकर माणकोजी पा. ग दकर
पा. िशड

उ लेख आहे

१.अ याय .५/ पान
नं.५८/ ओ. .४६ ते ४९
२.अ याय .१९/ पान
नं.२५६/ ओ. .२३८

िद.१३/१०/२००८

१२

ी शेखर
कै .डॉ.एम.के .िकत कर
मो.क ितकर, मुं बई

----

सन-२००९ चे प

१३

ी मोद ानदेव
ग दकर, िशड
सौ अलका सु भाष
बोरावके ,
कोपरगां व
ी नरिसं ह
गोपालदास
महाराज सं जीवन
समाधी मं िदर व
ी िस साई
पं चायतन मं िदर,
नािशक
ी एल.पी.इंगळे ,
अकोला(िवदभ)

ीसाईस च रत ं थात
अथवा कोठे ही उ लेख
नाही
ीसाईस च रत ं थात
उ लेख नाही
ीसाईस च रत ं थात
उ लेख नाही.

----

िद.१९/०५/२००९

---

िद.२६/०७/२००९

ी नरिसं ह गोपालदास
महाराज

उ लेख आहे

अ याय .३३/ पान
नं.४५१, ओ. .२०४

िद.०४/०१/२०१०

ी ी १००८ अवधुत
के शवानं दजी ी दादाजी
धूिनवाले , खं डवा, म. .
कै .काकासाहेब िद ीत

कु ठे ही उ लेख नाही.
( ीसाईबाबां शी सं बं ध
नाही.)
उ लेख आहे

------

िद.१६/०१/२०१२

कै .मातड हाळसापती
भगत नागरे , िशड

ीसाईस च रत ं थात
उ लेख नाही. परं त,ु
खापड डायरीम ये आहे.

१४

१५

१६

कै .िनवृ ी हनु मं तराव पा.
ग दकर
कै . रावसाहेब बापू राव
राघोजी बोरावके

१७

ी िनरं जन साई
जानी, मुं बई

१८

ी मनोहर मातड
नागरे, िशड

१९

ी.सतीष बाबु राव कै .दगडू भाऊ गायके
गायके पा. व
गायके पा.
प रवार, िशड

उ लेख आहे

( युिझयम हॉल/ िद ीत
वाड् यास “काकासाहेब
िद ीत वाडा बाबां चे
सं हालय” असे नाव
देणेबाबत)
िद.०७/१२/२०१३
िद.२५/०१/२०१४
खापड डायरी पान नं.६१
याबाबत
यां चा उ लेख
वर हाळसापत ना कृ ण
ीसाईस च रत ं थात
ज माचे िदवशी पु र न
नाही असे यापुव
(कै .मातड हाळसापती
जा. . एसएसएस/
नागरे ) झाले असा उ लेख.
मं िदर/ ५९६८/२०१४,
िद.२२.०३.२०१४
अ वये कळिवलेले
आहे.

अ याय .२३/ पान
नं.३०२, ओ. .५७ तसेच
इतर अ यायातही उ लेख
अढळु न येतो.

१.उपो ात पान नं.०८,
२.अ याय .५/ पान नं.
५८/ ओवी .४१

िद.२२/०२/२०१४

उपरो माणे साईभ ां चे अज ईकडील कायालयास ा झालेले असून चे समकालीन संत / भ
यां चे फोटो लावणे अ ाप बाक आहेत. फोटो लावणेबाबत खालील बाब चा िवचार हावा, ही िवनं ती.
१.
समाधी मं िदराम ये पुव पासुन ५३ फोटो आहेत. नवीन ४-५ फोटो लावणेपरु ती जागा उपल ध आहे.
यामुळे नवीन फोटो तेथे लाव यात येऊ नये . अ यथा कोणाचा लावावा कोणाचा नाही याबाबत वाद
िनमाण होऊ शकतो.
२.
वरील नमूद के ले या काही य चाच ीसाईस च रताम ये उ लेख अढळु न काह चा नाही. तसेच
काह चा नाममा उ लेख आहे. यामुळे याबाबत ने मके कोणाचे फोटो लावावेत व कोठे लावावेत
याबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
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३.

बां धकाम िवभागामाफत नवीन आट गॅलरी तयार कर यात येणार आहे. याम ये ीसाईस च रताम ये
उ लेख असलेले सव साईभ /संत यां चा संगिच ासह फोटो लावणेबाबत तािवत आहे. यावेळी
उपरो अजाचा िवचार करता यईल.
४.
समाधी मं िदरात जागा उपल ध नस यामुळे सदर संत /भ यां चे फोटो युिझयम हॉलचे हॉलचे रका या
जागेत लावता येतील. मा नवीन अजदार अज क न अशा कारची मगणी करतील याचा िवचार
हावा.
तरी उपरो नमूद के या माणे ीसाईबाबां चे समकालीन संत /भ यां चे फोटो लावणेबाबत िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .५६० यावर सिव तर चचा होऊन, थमत: उपसिमती सभेसमोर यु िझयम हॉल येथील दशनीय भागात चे
समकालीन साईभ /सं त यां चे फोटो लावणेकामीची िनयमावली तयार करणेत यावी व या
िनयमावलीनु सार चे समकालीन साईभ /सं त यां चे फोटो लावणेकामीचा ताव सिमतीसमोर
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
मं िदर िवभागाकरीता एक वषाकरीता आव यक असणारे अ गं ध देणगी ि वकारणेबाबत.
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 ाथनेसाठी
िनधीचा िवनीयोग
िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे
तावना- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय
नं.२२(३) नु सार सभे या सु वातीस झाले या चच माणे साईभ हा क थानी माननेत येऊन, यासाठी
सं थानतफ साईभ ां ना आणखी सुिवधा दे यात या यात या वाबत चचा करणेत आली व चचअं ती ीपु यितथी
उ सवाचे मुहतावर यापुढे दशन रां गेमधील सव भ ां चे चा गं ध लावून वागत करणेत यावे असे ठरले आहे.
यानुसार मं िदर िवभागामाफत कमचारी नेमनु सव साईभ ां ना गं ध लावणेत येत आहे.
ताव- अजदार साईभ
ी संभाजी शामसुं दर शहाणे, रा.िशड यां नी िद.१०.०६.२०१७ चे
अजा वये चे दशनासाठी समाधी मं िदरात येणा-या साईभ ां ना दशनापुव चा गं ध लावतात यामुळे
भ ां म ये भ मय वातावरणाचा अनुभव येत अस याचे जाणवत आहे . यामुळे सं थानला ी .शहाणे यां नी एक
वषाकरीता मं िदर िवभागास आव यक असणारे अ गं ध देणेबाबत इ छा य के ली असून याबबतची परवानगी
मािगतली आहे. तरी सदर देणगी ि वकारणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िवभागाचे मत/ अिभ ाय- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील आय या
वेळेचा िवषय नं.२२(३) नुसार समाधी मं िदराम ये दशनासाठी येणारे साईभ व ाम थ यां ना दैनं िदन गं ध
लावणेत येत आहे. याकरीता मं िदर िवभागामाफत वािषक खरे दी ारे अ गं ध खरे दी करणेबाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े ठे वनु िद .२३.०५.२०१७चे सभेतील आय या वेळेचा िवषय नं.०१, िनणय
.४१९(२२) नुसार सन-२०१७-१८ करीता अ गं ध खरे दीकरणेकामी भवानी शं कर अ गं ध (िपवळा) खरे दी
करणेकामी मेसस.गं गवाल ए,एस, & कं .िशड यां चे ती िकलो दर .१५५/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन,
संबं धीतां ना पुरवठा आदेश देणेबाबत मा यता ा झालेली असून पुरवठादार यां ना पुरवठा आदेश देणक
े ामी
ताव ठे व यात आलेला आहे. सं थानमाफत भवानी शं कर अ गं ध (िपवळा) िवहीत प तीने खरे दी
करणेकामीची या पुण झालेली असून पुरवठा आदेश दे यात येणार आहे . देणगी ि वकारणेकामीची मा यता
िमळालेनं तर पासुन मं िदर िवभागास पुरवठादार मेसस.गं गवाल ए.एस & कं ., िशड यां चेकडु न आव यक असणारे
अ गं ध खरे दी करणेचे ऐवजी सदर देणगीदार यां चेकडु न याच ितचे अ गं ध ि वकारणेकामी हरकत नाही, असे
न मत आहे.
तरी उपरो माणे मं िदर िवभागाकरीता आव यक असणारे भवानी शं कर अ गं ध (िपवळा) ी.संभाजी
शामसुदं र शहाणे , रा.िशड यां चेकडु न देणगीदाखल ि वकारणेकामी मा यता असावी.
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िनणय .५६१

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी.सं भाजी शामसुं दर शहाणे, रा.िशड
यां चेकडु न मं िदर िवभागाकरीता आव यक असणारा भवानी शं कर अ गं ध (िपवळा) देणगीदाखल
ि वकारणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
िद.०७ ऑग ट,२०१७ रोजी ख ास चं हणामु ळे शेजारती १५ िमनीटे अगोदर करणेबाबत.
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- सं थानमाफत समाधी मं िदर येथे िविवध उ सव, थािनक उ सव, सण, महो सव असे
काय म साजरा कर यात येतात. याच माणे दाते पं चां गानुसार िशड येथे चं हण व सुय हण िदसणार
अस यास पं चां गाचे ितथीनुसार व मागदशना माणे हणाचे वेध पाळ यात येत नाहीत, अशी पुव पासुन था
आहे.
ताव- ावण शु.१५,शके १९३९, सोमवार, िद.०७ ऑग ट,२०१७ चे िदवशी ख ास चं हण
िदसणार अस याने या िदवशी रा ौ शेजारती या वेळेत बदल क न ची शेजारती रा ौ १०:३०चे ऐवजी रा ौ
१०:१५ वा करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िवभागाचा अिभ ाय- दाते पं चां गकत, सोलापूर यां चे इसवी सन-२०१७-१८चे पं चां ग पा.नं.२४ म ये
नमूद के या माणे ावण शु .१५, सोमवार, िद.०७ ऑग ट,२०१७ चे िदवशी ख ास चं हण िदलेले असून हे
चं हण भारतातही िदसणार आहे. हणाची वेळ- पश:- रा ौ २२:५२ िम., म य:- रा ौ २३:५१ िम. आिण
मो :- रा ौ २४:४९ िम. अशी नमूद के ली आहे .
मं िदर पुजारी ी.बाळासाहेब जोशी यां नी िद.२०/०६/२०१७ चे प ा वये याबाबत असे लेखी कळिवले
आहे क , हण रा ौ २२:५२ िम. सु होत आहे , ची शेजारती दैनं िदन रा ौ २२:३० वा सु होऊन २२:५०वा
संपते , सं थानचे थे माणे हण पश व मो या कालावधीम ये िन य काय म आले तर या काय माचे
वेळेम ये बदल करावा लागतो व हणकालाम ये मं पठण के ले जाते. िद.०७/०८/२०१७ रोजी शेजारती जर
रा ौ २२:३० वा के ली तर आरती होऊन उपि थत साईभ दशन घेऊन बाहेर जाणे, म छरदानी लावणे व इतर
कामे कर याकरीता २० ते २५ िम लागतात व यावेळेत हण सु होते . हण काळात िन याचे काय म
कर याची था नाही. यामुळे शेजारतीचे वेळेत बदल क न शेजारती रा ौ २२:१५ वा सु करता येईल व हण
सु होणेपवु मं िदर बं द करता येईल. तसेच शेजारतीनंतर व काकड आरतीपुव होणारे हणाचा िवचार सं थान
थे माणे करता येणार नाही.
यापुव ही हण कालावधीत चे आरती व दैनं िदन काय माम ये बदल कर यात आलेला आहेत. तरी
दाते पं चां गानुसार व मं िदर पुजारी, ी बाळासाहेब रा. जोशी यां चे लेखी प ानु सार िद.०७ ऑग ट,२०१७ रोजी
ची शेजारती १५िमनीटे अगोदर करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५६२ यावर सिव तर चचा होऊन, ख ास चं हणामु ळे िद.०७ ऑग ट,२०१७ रोजी शेजारती १५ िमनीटे
अगोदर करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मुख / मािहती तं ान मुख/ जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
सं थानचे द ता पथक सद य व फायर िवभाग कमचारी व सं र ण कमचारी यां ना आप ी
यव थापनाचे िश ण यशदा, पु णे यां चेमाफत देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात सिमतीचे कत य व अिधकारी या िशषकाखाली अिधिनयम नं बर 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 कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पुजा अचा,
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समारं भ व उ सव आयोजीत 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 ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील अशी तरतुद कर यात आलेली आहे.
तािवक– ी साईबाबां चे समाधीस सन २०१८ म ये शं भर वष पुण होत आहेत. यािनिम त ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेमाफत िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.३१ ऑ टोबर २०१८ या
कालावधीत (िवजयादशमी अखेर) ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे कर यात येणार आहे. शता दी वषाचे
कालावधीत चे दशनासाठी साईभ तांची मोठया माणात गद हो याची श यता आहे. कुं भमेळा २०१५ पुव
सं थानचे द ता पथकातील सद यांना यशवं तराव च हाण िवदया िवकास बोधीनी ( यशदा ) व एन.डी.आर.एफ
पुणे यां चेमाफत आप ती यव थापनाचे द ता पथकातील कमचारी यां ना िश ण दे यात आलेले होते. यानु सार
शता दी महो सवापुव न याने यशदा, पु णे यां चे माफत सं दभ ०४ नु सार िद.१९,२० व २१.०७.२०१७ रोजी ३०
कमचारी यां ना िश ण देणे बाबत शासिकय मा यतेनु सार ा त झाले या प ानु सार िकमान मयादा ३०
कमचा यां साठी यशदा िनयमा माणे तीिदन ३०८००३ िदवस  ७२,०००/- खच अपेि त आहे.
िश णापुव ६० ट के र कम सं थानमाफत आर.टी.जी.एस. दारे यशदा सं ेा स अदा करणेबाबत प ात नमुद
करणेत आलेले आहे. तसेच सदर िश णासाठी सं थानचे फायर िवभागाचे ३० व संर ण िवभागाचे कायम व
कं ाटी कमचारी यां नाही िश णास िवना मोबदला सामावून घेता येईल असे यशदा सं थे चे डायरे टर ी
सुपनेकर सो. यां चेशी चचा झालेली आहे.
संदभ .०४ चे प ासोबतचे वेळाप कानु सार िद.१९,२०.०७.२०१७ रोजी द ता पथकातील
सद यांना िश ण देता येईल तसेच िद.२१.०७.२०१७ रोजी फायर अॅ ड से टी व संर ण िवभागातील कायम व
कं ाटी कमचारी यां ना िश ण देता येईल असे न मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबां चे समाधी शता दी वष िद. ०१ ऑ टोबर २०१७ ते ३१
ऑ टोबर २०१८ कालावधीत िशड ीचे दशनाकरीता येणा-या सव भािवकां चे दशन सुखकर हावे तसेच
आप कालीन प रि थती उदभव यास साईभ तांना तातडीने मदतकाय करणेकामी नेमणूक के ले या द ता
पथकातील सद यां ना यशदा, पुणे यां चेमाफत आप ी यव थापनाचे फे र िश ण देता येईल.
िद.१९ ते २१.०७.२०१७ रोजी ३० कमचारी यां ना िश ण देणे बाबत ३० कमचा-यां साठी तीिदन
३० कमचारी  ८०० . तीकमचारी तीिदन या माणे ३ िदवसां साठी  ७२,०००/- या माणे खच
अपेि त असून िश णापुव ६० ट के र कम सं थानचे लेखाशाखा िवभागामाफत िश णापुव आर.टी.
जी.एस. दारे यशदा सं ेा स अदा क न उवरीत र कम िश णानं तर अदा करता येईल. तसेच सं थानचे फायर
िवभाग व संर ण िवभागातील कायम व कं ाटी कमचारी यां ना िद.२१.०७.२०१७ रोजी एक िदवस सदरचे
िश ण देता येईल असे न मत आहे.
करीता...
अ. सं थानचे द ता पथकातील सद य, फायर िवभाग व संर ण िवभागाचे कायम व कं ाटी कमचारी यां ना
यशदा, पु णे यां चे माफत आप ती यव थापनाचे िश ण देणक
े ामी परीप का दारे कळिवणेस तसेच
िश णासाठी इतर आव यक सुिवधा पुरिवणेबाबत सं बं धीत िवभागां ना प रप का दारे कळिवणेस
मा यता असावी.
ब. आप ती यव थापन िश णासाठीची .७२,०००/- रकमेपैक ६० ट के र कम िश णापुव तसेच
उवरीत र कम िश ण झालेनं तर अदा करणेबाबत सं थानचे लेखाशाखा िवभागास कळिवणेस मा यता
असावी.
क. यशदा, पुणे यां चे माफत आयोिजत िश णाकामी येणा-या .७२,०००/- खचास मा यता असावी.
तरी उपरो त अ,ब आणी क बाबत सदरचा िवषय मा. य.सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .५६३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे द ता पथक सद य व फायर िवभाग कमचारी व सं र ण
कमचारी यां ना यशदा, पु णे यां चेमाफत आप ी यव थापनाचे िश ण देणेकामी तावात नमु द
के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४४
ताव-

मं िदर प रसर, दशनरां ग व साईबाबा भ िनवास थान येथील साफसफाईसाठी मिशनरी खरे दी करणे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम– २००४ मिधल तरतू द – अिधिनयमा या
कलम २१ मिधल पोटकलम (१) या खं ड (ग) अ वये भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदर ाथनेसाठी िकं वा
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाडणेसाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे अशी तरतूद आहे .
ा तािवक- आरो य िवभागामाफत सं थान इमारती आिण प रसरातील साफसफाई के ली जाते.
साफसफाईचे कामासाठी व छता सािह याची नेहमीच गरज असते स या मं िदर प रसरातील साफसफाईचे काम
कमचा-यां माफत के ले जात आहे. पुव पे ा स या भ तां या गद चे माण जा त आहे. दररोज सुमारे ४० ते ५०
हजार साईभ त चे दशनासाठी िशड येथे येत आहेत सुटीचे िदवशी या सं ये त आणखी वाढ होते. मं िदर
प रसरात फु लां या पाकळया, झाडां ची पाने पडत असतात तसेच मा.ि सद य सिमतीने साईभ तांसाठी दशनानं तर
मोफत बुं दी साद वाटप सु के लेले आहे. यामुळे मं िदर प रसारत फरशीवर बुं दी सां डू न फरशी िचकट होत आहे.
ती व छ ठे वणे गरजेचे आहे. दशन रां गेत साईभ तांना मोफत चहा-िबि कटे वाटप कर यात येत आहेत सदर
िठकाणची फरशी संगमरवरी अस याने ती िचकट होत आहे यामुळे व छता करताना वेळ लागतो तसेच
व छता यवि थत करता येत नाही. याबाबत मा. अ य महोदय यां नी राऊं ड घेतेवेळी सुचना िदले या आहेत.
साईभ तांना उ च दजाची सेवा देणे आव यक आहे. तसेच मा. धानमं ी भारत सरकार यां नी सव देशवािशयां ना
व छ भारत अिभयानात स य सहभागी होणेबाबत िनवेदन के ले आहे. मिशनरीमुळे वेळ व मनु यबळ यामधे
बचत होईल व व छताही चां गली राहील. या सव बाब चा िवचार क न साईभ तांना उ च दजाची सेवा
देणक
े रता मं िदर प रसर आतील व बाहेरील बाजु, दशनरां ग तसेच ५०० म साफसफाईसाठी खालील मिशनरी
खरे दी करणेकामी मा. यव थापन सिमतीपुढे िवषय सादर कर यास मा यता िमळणेसाठी िद. २२/११/२०१६
रोजी िटपणी सादर कर यात आली.
अ) मं िदर प रसर (आतील व बाहेरील बाजु)
अ.नं.
तपशील
सं या कं पनीचे नाव िकं मत ित नग
एकु ण
१
Swingo-2100 ऑटोमॅिटक बर ायर
१ नग
Taski
१११५९६७/- १११५९६७/२
Rider 1201 with Honda engine 6.5hp petrol १ नग
Taski
१५५९०७६/- १५५९०७६/३
Ergodisc -165 िसंगल िड क बर
१ नग
Taski
१७९०३०/१७९०३०/४
Vacumat-22 (वेट हॅ युम ि लनर)
१ नग
Taski
५८५८५/५८५८५/एकु ण२९१२६५८/ब) दशन रां गअ.नं.
तपशील
१
Swingo-350 मॉल ऑटो बर
२
Swingo-455 E ऑटो बर ायर

सं या कं पनीचे नाव िकं मत ित नग
एकु ण
१ नग ३५० Taski २६९७५५/२६९७५५/२ नग ४५५ Taski ३३८६३६/६७७२७२/एकु ण९४७०२७/-

क) ५०० म ( ी साईबाबा भ त िनवास थान)
अ.नं.
तपशील
सं या कं पनीचे नाव
१
Swingo-350 मॉल ऑटो बर
१ नग ३५० Taski
२
Ergodisc -165 िसंगल िड क बर
१ नग Taski
३
Vacumat-22 (वेट अॅ ड ाय ि लनर ) २ नग Taski
४
Swingo-455 E ऑटो बर ायर
२ नग ४५५ Taski

िकं मत ित नग
२६९७५५/१७९०३०/६५९५६/३३८६३६/एकु ण-

एकु ण
२६९७५५/१७९०३०/१३१९१२/६७७२७२/१२५७९६९/-

एकु ण अं दाजे खच अ) २९,१२,६५८/- + ब) ९,४७,०२७/- + क) १२,५७,९६९/- = . ५१,१७,६५४/उपरो त मिशनरीसाठी पये ५१,१७,६५४ + के िमक स खरे दीकामी . २२०००/- असे एकु ण अं दाजे
.५१,३९,६५४/- (अ री पये एकाव न लाख एकोणचाळीस हजार सहाशे चोप न मा ) इतका खच अपेि त
आहे.
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अ.नं.
१

२

३

उपरो त १३ मिशनरी ई-िनवीदा प दतीने खरे दी करणेस व यासाठी येणा-या . ५१,३९,६५४/- मा चे
खचास मा यता िमळणेस सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद. २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेपढु े िवषय नं .
१९ ने सादर कर यात आला. यावर िनणय . ९२३ नु सार तावात नमुद के ले माणे अ ावत मिशनरी खरे दी
करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
सदर मिशनरीची खरे दी ही तां ि क व पाची अस याने मॅकेिनकल िवभागाचे मागदशनाने खरे दी
िवभागामाफत ई-िनिवदा प दतीने खरे दीची पुढील कायवाही करणेकामी खरे दी िवभागास िद. ०३/०१/२०१७
रोजीचे प ाने आव यक कागदप ासह खरे दीचा ताव खरे दी िवभागाकडे पाठिव यात आलेला होता.
खरे दी िवभागाने उपरो त मिशनरीबाबत मॅकेिनकल िवभागाचा अिभ ाय घेतला. िद. ०३/०२/२०१७
रोजी मॅकेिनकल िवभागाने ई-िनिवदा अटी व शत बाबत खरे दी िवभागास कळिवलेले असून सदर अिभ ाय नु सार
तावातील मिशनरी खरे दी करताना Swingo-350 E या मशीनची हॅ युम मोटार लहान असलेने ितची स शन
मता कमी आहे. तसेच मशीनला खालील बाजूने लावणेत आलेले वायफर ले ड लवकर खराब/डॅमेज होते
एकं दरीत मशीनचा मटन स अिधक अस याने Swingo-350 E ही मशीन खरे दी क नये याऐवजी Swingo455 E या मॉडेलचे ४ ऐवजी ५ नग खरे दी करावेत तसेच या यित र त उवरीत मिशनरी खरे दी करणेस हरकत
नाही असे कळिवले आहे.
यास अनुस न सदर तावातील एकु ण १३ मिशनरी पैक Swingo-350 E (नग २) ही मिशन
मॅकेिनकल िवभागाने खरे दी क नये परं तू उवरीत मिशनरी खरे दी करणेस हरकत नाही असे कळिवले नुसार स या
उव रत ११ मिशन स खरे दी करता येतील, मा. यव थापन सिमतीने . ५१,३९,६५४/- मा चे खचास मा यता
िदलेली आहे. Swingo-350 E या दोन मिशन खरे दी न के यास मु ळ मं जरू रकमेतनू अं दाजे . २६९७५५ x २
नग = . ५३९५१०/- इतका कमी खच होणार आहे. यामुळे उवरीत ११ मिशनरी मॅकेिनकल िवभागाने
कळिवले या अटी व शत माणे खरे दी करणेस इकडील िद. १०/०३/२०१७ रोजीचे मा.का.अ.सो. यांचे
मा यतेने खरे दी िवभागास पाठिव यात आलेले आहे.
खरे दी िवभागाने िद .३१/०३/२०१७ रोजी सदरचा ताव (जािहरात, ई-िनिवदा अटी शत BOQ
सह) मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां चे मा यतेसाठी सादर के ला असता यावर मा. व र ठांचे सुचनेनु सार
एकाच कं पनीचे Specifications आहेत Common Specifications टाकु न सदर िवषय मा. यव थापन
सिमती समोर सादर करावा व िकमान ३ डॅ ं नमुद करावेत असे िनदश झालेले आहेत . यासअनु स न सदर
िवषय मा. यव थापन सिमती समोर फे र सादर करावा लागेल..
मागणी- आरो य िवभागाचे तावात एकच डॅ ं नमुद कर यात आला होता खरे दी िवभागाचे
िद.३१/०३/२०१७ रोजीचे जािहरात, ई-िनिवदा अटी शत BOQ सह तावावरील िद. २०/०४/२०१७ चे
िनदशास अनुस न तावातील मिशनरी आणखी कोण या कं पनीकडे िमळतील या िवषयीची सिव तर मािहती
घेतली असता 1) Cleanfix, 2) Tennant 3) Taski 4) NSS 5) Karcher या कं प या बाजारात उपल ध
आहेत. मा या सव कं प यांचे टे नीकल पेिशिफके शन सारखे नसून वेगवेगळे आहेत . खरे दी िवभागाचे
तावावरील िनदशास अनुस न तावातील मिशनरी या बाजारात अनेक डॅ ं आहेत परं तू यांचे
Specifications Common नसून वेगवेगळे आहेत . यामुळे बाजारात उपल ध असले या मिशनरी या
कं पनीचे डॅ ं नमुद करता येतील, असे मत आहे.
अ) मं िदर प रसर (आतील व बाहेरील बाजु)
तपशील
सं या
कं पनीचे नाव
िकं मत ित नग एकु ण
Cleanfix,
ऑटोमॅिटक बर ायर
१ नग
१११५९६७/- १११५९६७/Tennant,
Taski,
(मं िदर प रसर आतील बाजू साफसफाईसाठी)
Rideon Sweeper
१ नग
(मं िदर प रसर, िपं पळवाडी रोड, १६ गुं ठ,े
दारकामाई रोड ते ४ नं. गेट बाहेरील बाजू साफ
सफाईसाठी )
िसं गल िड क बर
१ नग
(मं िदर सभामंडप व प रसरातील माबल साफ
करणेसाठी)

NSS, Karcher
Cleanfix,
Tennant, Taski,
NSS, Karcher
Cleanfix,
Tennant, Taski,
NSS, Karcher
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१५५९०७६/-

१५५९०७६/-

१७९०३०/-

१७९०३०/-
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४

Vacuum Cleaner (वेट हॅ युम ि लनर)
१ नग
(मं िदर प रसर, शां ती िनवास, भ त िनवास
हॉ सचे टॉयलेट लॉ स व कु लर येथील सफाई
करणेसाठी)

Cleanfix,
Tennant, Taski,
NSS, Karcher

५८५८५/-

५८५८५/-

एकु ण-

२९१२६५८/-

ब) दशन रां ग
अ.नं.
१

तपशील
सं या
ऑटो बर ायर
२ नग
(शां ती व भ त िनवास दशन हॉल व
लाईनमधील पॅसजे साफसफाईसाठी )

कं पनीचे नाव
िकं मत ित नग एकु ण
Cleanfix,
३३८६३६/- ६७७२७२/Tennant , Taski ,
NSS, Karcher
एकु ण६७७२७२/-

क) ५०० म ( ी साईबाबा भ त िनवास थान)
अ.नं.
तपशील
सं या
कं पनीचे नाव
१
िसंगल िड क बर
१ नग Cleanfix,
(सा.भ.िन. येथील वेट ग हॉलमधील माबल
Tennant, Taski,
साफ करणेसाठी)
NSS, Karcher
२
Vacuum Cleaner (वेट अॅ ड ाय ि लनर) २ नग Cleanfix,
(सा.भ.िन. येथील टॉयलेट लॉ स व कु लरचा
Tennant, Taski,
प रसर साफ क न कोरडा करणेसाठी )
NSS, Karcher
३
ऑटो बर ायर
२ नग Cleanfix,
( सा.भ.िन. आतील प रसरासाठी)
Tennant, Taski,
NSS, Karcher

िकं मत ित नग
एकु ण
१७९०३०/१७९०३०/-

६५९५६/-

१३१९१२/-

३३८६३६/-

६७७२७२/-

एकु ण९८८२१४/एकु ण अं दाजे खच अ) २९,१२,६५८/- + ब) ६,७७,२७२/- + क) ९,८८,२१४/- = . ४५,७८,१४४/उपरो त मिशनरीसाठी खालील कारचे के िमकल मागणी करावी लागेल. यामुळे मं िदर प रसरातील
िचकट डाग तसेच लडीबागेतील तेलकट भाग व छ कर यास उपयोगी होईल. तसेच जनरल टॉयलेट येथे
दुगधीनाशक हणुन वापरता येईल. सदरचे के िमकल सहा मिहने ायोिगक त वावर वापरता येईल.
के िमकलसाठी येणारा खच अ.नं.
तपशील
िलटर
िकं मत ित िलटर
एकु ण
१
सव कारचे डाग काढ यासाठीचे िलि वड
५० िलटर ७५/३७५०/२
तेलकट डाग काढ यासाठीचे िलि वीड
५० िलटर ७५/३७५०/३
Toilet cleaner –
५० िलटर १२०/६०००/४
दुगधीनाशक िलि वड
२० िलटर ४२५/८५००/एकु ण२२,०००/िवभागाचा अिभ ाय – मं िदर प रसरातील साफसफाईचे कामासाठी उपरो त माणे मिशनरीची
खरे दी करणे आव यक व मागणीतील के िमकल वापरामुळे व छता कर यास मदत होणार आहे. सदर मिशनरीची
खरे दी ही तां ि क व पाची अस याने मॅकेिनकल िवभागाचे अिभ ाय नु सार तावातील १३ पैक Swingo350 E २ नग वजा जाता उव रत ११ मिशनरी खरे दीची कायवाही खरे दी िवभागामाफत ई-िनिवदा प दतीने
करावी लागेल. सदरची मिशनरी खरे दी के यानं तर मिशनरीचा वापर कर यासाठी या िवभागाकडील िकमान ४०
कमचा-यां ना पुरवठाधारकाकडू न मोफत िश ण ावे लागेल. उपरो त मिशनरी व के िमक स खरे दीकामी अं दाजे
५१,३९,६५४/- (अ री पये एकाव न लाख एकोणचाळीस हजार सहाशे चोप न मा ) इतका खच अपेि त
आहे. सदर मिशनरी खरे दीकामी सन २०१७-१८ चे अं दाजप कात बजेट तरतूद कर यात आली आहे.
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अ)

तािवत के लेनसु ार एकाच डॅ ं ऐवजी 1) Cleanfix, 2) Tennant 3) Taski 4) NSS 5)
Karcher या ५ ( ड)
ॅ ं कं प याचा समावेश करणेस
ब) मॅकेिनकल िवभागाचे अिभ ाय नुसार तावातील १३ पैक Swingo-350 E मिशनरी २ नग वजा
जाता उव रत ११ मिशनरी व के िमक स खरे दी करणेस
क) सदरची खरे दी ई-िनिवदा प दतीने खरे दी िवभागामाफत होणेस व खचास मा यता िमळणेस
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .५६४ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसर, दशनरां ग व साईबाबा भ िनवास थान येथील
साफसफाईसाठी मिशनरी खरे दी करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी
येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , आरतीपु व चे समाधी मं िदराची साफ-सफाई
करणेसाठी बराच वेळ जातो. हा वेळ कमी करणेसाठी नवीन अ याधु नीक मिशनरी खरे दी करणेत
या यात व सदरह मिशनर ची खरे दी ि या पु ण होईपयत या मिशनरी भाडेत वावर घे याची कायवाही
सु करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, आरो य िवभाग/ मं िदर िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
सं थान वाहनां करीता आव यकते नु सार बॅट या खरे दी करणेस, वािषक दर िनि त करणेकामी फेर
दरप के मागिवणे.
तावमहारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- अिधिनयम कलम 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, 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.” असे नमुद के लेले आहे .
तवानाः- सं थान वाहनां करीता एक वष कालावधीसाठी सं थान वाहनां करीता आव यकतेनु सार
बॅटरीज पुरिवणे कामी वािषक दर िनि त करणे करीता जा.नं.एसएसएस/वशी/वाहन/६४०४/२०१७
िद.१२.०३.२०१७ रोजीचे प ाने प रसरातील ए साईड, एस.एफ. सोनीक, अॅमरॉन, े ोलाईन, पॅनासोिनक व
टाटा या नामां िकत कं पनीचे ०६ अिधकृ त पुरवठादारां कडू न जुनी बॅटरी परत (By Back) घेवनु तीची िकं मत वजा
क न नवीन बॅटरी देणे बाबत दरप के मागिव यात आली होती.
यानुसार, मुदतीत ा त झालेली ०४ दरप के िद.०३.०४.२०१७ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे
उघड यात आलेली होती. सदर दरप कात देवु के ले या दरां चा तु ना मक त यातील ठळक अ रात नुमद
के ले या िन नतम दरधारकास कायादेश देणे कामी सदरचा ताव िद.२५.०४.२०१७ रोजीचे मा. थािनक
उपसिमतीचे सभेपढु े मा. यव थापन सिमतीस िशफारस करणे कामी सादर कर यात आला होता. यानु सार
िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३२२ (१२) नु सार सदर तावास मा यता
दे यात आलेली आहे.
उपरो त िनणयानु सार, सं थान वाहनां करीता पुढील एक वष कालावधीसाठी सं थान वाहनां करीता
आव यकतेनु सार बॅटरीज पुरिवणे कामी िन नतम दरधारक साई अॅटो बॅटरी सि हस, िशड व वधमान टायस,
ीरामपुर यां ना जा.नं.एसएसएस/वाहन/७१२ व ७१३ िद.०९/०५/२०१७ चे प ाने कायादेश देणयात
् आलेला
आहे. तथािप, अ ापपयत सं थान या कोण याही वाहनाची बॅटरी खराब न झा याने बॅटरी खरे दी कर यात
आलेली नाही.
िद.०१ जु ल,ै २०१७ पासुन GST Tax लागु होणार असलेने यात बॅटरी करीताचे GST Tax म ये वाढ
झा यास पुरवठादार जु या दरात बॅटरीचा पुर वठा करणार नाहीत तसेच टॅ स कमी झा यास सं थानचे आिथक
नुकसान होईल. याकरीता िद.२८.०४.२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३२२ (१२)
िनर त क न व पुरवठाधारकां ना दे यात आलेला कायादेश र करावा लागेल. तसेच प रसरातील पुरवठादारां कडू न
GST Tax सह जु नी बॅटरी परत (By Back) घेवनु नवीन बॅटरीचे फे र दरप के मागवावे लागतील.
मागणीः- तरी सं थान वाहनां करीता पुढील एक वषा करीता आव यकतेनसु ार बॅटरी पुरिवणे कामी या
करीता मा. यव थापन सिमतीचे सभेत झालेला िनणय व कायादेश र क नपुढील एक वषाकरीता वािषक दर
िनि त करणेसाठी ए साईड, एस.एफ. सोनीक, अॅमरॉन, े ोलाईन, पॅनासोिनक व टाटा या नामां िकत कं पनीचे
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अिधकृ त पुरवठादारां कडू न GST व इतर Tax सह, जुनी बॅटरी परत (By Back) घेवनु तीची िकं मत वजा क न
नवीन बॅटरी खरे दीचे फे र दरप के मागिवणेस मा यता िमळणे बाबतचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५६५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान वाहनां करीता आव यकते नु सार बॅट या खरे दी करणेकामी वािषक
दर िनि त करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
सं थानचे ५ वासी बसेस वाहनां करीता नवीन १४ टायस खरे दी करणे.
तावमहारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील तरतु दः- अिधिनयम कलम 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, 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.” असे नमुद के लेले आहे .
तावनाः- वाहन िवभागाकडील वापरात असले या खालील माणे अ.नं. ०१ ते ०३ या ितन
वासी बसचा वापर साई आ म व ी साईबाबा भ तिनवास थान येथे िनवास करणा-या साईभ तांना मं िदर
प रसर व सादालय येथे ने-आण करणे कामी होत आहे. तसेच अ.नं. ०४ ते ०५ या दोन वासी बसचा वापर
नगरसुल रे वे टेशन येथे येणा-या साईभ तांना ने-आण करणे कामी होत आहे. सदर पाच वासी बस वाहनां चे
स याचे टायसची सतत या वापराने िझज होऊन खराब झा याने यांना नवीन टायस (टयु ब+ लॅपसह) खरे दी
करणे आव यक आहे.स याचे टायर नवीन टायर खरे दी या पु ण होई पयत चालु शकतील.
अ.
वाहन .
वाहन कं पनी
स याचे
टायर साईज टायरची कं पनी आव यक
नं.
टायर वापर
टायर सं या
01 MH-17-T-3301 टाटा वासी बस
38,250
10:00:20
02
02 MH-17-T-3302 टाटा वासी बस
39,200
10:00:20
MRF
02
03 MH-17-T-8504 टाटा वासी बस
40,100
10:00:20
SML-99
02
04 MH-17-T-7109 टाटा वासी बस
30,540
10:00:20
(टयुब + लॅपसह)
04
05 MH-17-T-7110 टाटा वासी बस
31,120
10:00:20
04
एकु ण टायस सं या
14
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो त वासी बस वाहनास नवीन टायस बसिवलेनं तर सव साधारणपणे
अं दाजे ४० ते ५० हजार िक.मी. वास होऊ शकतो. टायर रमो ड ग के लेनं तर २५ ते ३० हजार िक.मी. वास
होवु शकतो. याम ये टायर मधील हवेचा दाब, र याची ि थती, ाय हर कौश य इ. गो टीमुळे रमो ड ग
टायसचे लाईफ थोडे फार कमी अथवा अिधक होवु शकते . वाहनाचे पुढील बाजुस नवीन व मागी ल बाजुस
श यतो रमो ड ग के लेले टायर वापर यात येतात.
उपरो त माणे ५ वासी बस वाहनां करीता वरील माणे एकु ण नवीन १४ टायर खरे दी करणे आव यक
आहे. याकामी स याचे माकटमधील दरानु सार अं दाजे .२,१०,०००/- (अ री दोन लाख दहा हजार) पयत खच
अपे ीत आहे. सदर खच मोटारकार दु ती देखभाल या अं दाजप क य र कमेतनु करता येईल.
या कामी MRF कं पनीची गुणव ता चां गली असुन सदर कं पनीचे टायर अिधक वेळा रमो ड ग क न
वापरता येवु शकतात. यामुळे सदर बसेस करीता MRF कं पनीचे SML-99 (उभी न ी) या काराचे टायस
प रसरातील पुरवठादार यां चेकडू न दरप के मागवुन खरे दी करता येतील.
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 थानचे ५ वासी बसेस करीता नवीन १४ टायस खरे दी करणे कामी प रसरातील
MRF कं पनीचे पुरवठादारां कडू न दरप के मागिवणेस व या कामी येणा-या .२,१०,०००/- (अ री . दोन लाख
दहा हजार) मा चे खचास मा यता िमळणे बाबतचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .५६६ यावर सिव तर चचा होऊन, वाहन िवभागाकडील तािवत ०५ वासी बसेसकरीता १४ टायस खरे दी
करणेकामी MRF कं पनीचे अिधकृ त पु रवठाधारकां कडू न िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.४७
ताव-

पाच वासी बसेस खरे दी करणेकामी येणा या खचास व ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील १७ (१) म ये “रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा
िवशेष आदेशास अिधनराहन सं थान िव व त यव थे या मालमतेची व कामाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी, पुजा अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणेसाठी आिण पार
पाडणेसाठी यो यती यव था करणे, 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 ये असतील.” असे नमुद के लेले आहे.
तावनाः- अ) िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीलिवषय नं.११,िनणय
नं.६४८ अ वये, सं थानचे वाहन िवभागाकडे उपल ध असलेली कायालयीन-६, णवाहीका-५, मालवाहतुक ३, वासीबस-४, कु लबस-१ व दुचाक -५ अशी एकु ण २४ वाहने बरीच जुनी अस यामुळे व यां चा वापर
अिधक झालेने यांचे देखभाल दु ती वरील खच मोठ् या माणात होत आहे. तसेच वाहनां चे बॉडीचा प ा गं ज
पकडु न वाहने खराब होत अस याने सदर वाहनां ची जाहीर िललावाने िव करणेस मा यता दे यात आलेली
आहे.
यानुसार िविध व याय िवभाग, महारा शासन यां नी प .सासंिव-१०१७/२५/ . .२८/ का.१६
िद.१३.०४.२०१७ रोजीचे प ा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या मालक ची जु या २४
वाहनां ची जाहीर िललावाने िव कर यास मा यता दे याचा ताव सादर के ला होता.
यास अनु स न कायासन अिधकारी, िविध व याय िवभाग, महारा शासन यां नी प . सासंिव१०१७/ २५/ .क.२८/का.१६,िद.२२.०३.२०१७ अ वये,खालील माणे २ वासी बसेस वाहनां ची जािहर
िललावाने िव कर यास व िव न झा यास िन पयोगी ठरिव यास शासन मा यता दे यात आलेली आहे.
अ.नं. वाहन .
वाहन कार
१.
MH-17-T-7109
वासी बस
२.
MH-17-T-7110
वासी बस
साईभ तांची गैरसोय होऊ नये या करीता सदर बसेस या िललावा पु व २ वासी बसेस खरे दी करणे
आव यक आहे.
ब)
ी 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. या कालावधीत िशड त येणा-या
भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे तसेव संपु ण वषभर वेगवेगळया धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां चे
आयोजन करणेत येणार आहे.
स या उपल ध असले या वासीबसेस जु या झा या असुन सदर शता दी वष कालावधीत
साईभ तांना सोयी सुिवधा देणे करीता ५४+२ आसन मते या ३ वासी बसेस खरे दी करणे आव यक आहे.
उपरो त अ व ब माणे एकु ण ५ वासी बसेस खरे दी करा या लागतील. याकामी खालील
माणे अं दाजे खच अपे ीत आहे.
१) बसेस खरे दी खच- नवीन ५ बसेस (५४+२ िसटर) खरे दी करणे आव यक आहे. सदर कामी ित बस
अं दाजे .२३,५०,०००/- माणे एकु ण बसेस करीता .१,१७,५०,०००/- इतका खच येईल.
२) कमचारी वेतन खच- ित बसकरीता ०१ वाहन चालक व ०१ मतदनीस या माणे एकु ण ५बसेस
करीता ५ वाहन चालक व ५मदतनीस कमचारी उपल ध क न ावे लागतील, यानुसार या सेवेसाठी
०१ कं ाटी वाहन चालकाचे ित महा वेतन .१३,५००/- व कं ाटीमदतनीस कमचारी ितमहा वेतन
.१०,०००/- माणे ५ बसेस करीता ितमहा .१,१७,५००/- माणे .१४,१०,०००/- इतका वािषक
वेतन खच अपे ीत आहे.
३) इंधन खच-नगरसुल ित बस ९० िक.मी. माणे २ बसेस करीता ित िदन अं दाजे १८०िक.मी. व
भ तिनवास थानकडील ित बस ४० िक.मी. माणे ३ बसेस करीता १२० िक.मी. असे ५ बसेस
करीता एकु ण ३०० िक.मी. ती िदन अं तराकरीता ४ िक.मी. ती िलटर माणे ७५ िलटर िडझेल
Xअं दाजे .६२/- ित िलटर माणे .४,६५०/- ित िदवस या माणे वािषक (३६५ िदवस) अं दाजे
.१६,९७,२५०/- मा इंधन खच अपे ीत आहे .
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४)

दु ती व देखभाल खच-५बसेसचे दु ती व देखभाल खच ित बस .५०,०००/- माणे
.२,५०,०००/- खच अपे ीत आहे.
िवमा खच-सव बसेसची िकं मत व वासीसं या (५४+२) नु सार िवमा करणे करीता अं दाजे ित बस फ
.९०,०००/- X ५ बसेस माणे .४,५०,०००/- ित वष खच येतील.
RTO टॅ स खच- RTO कायालयाचे चिलत िनयमानुसार, टॅ ससाठी ित िसट .१९००/- माणे
X ५४ िसट करीता .१,०२,६००/- ित बस माणे ५ बसेस करीता एकु ण र कम .५,१३,०००/- खच
येईल.

५)
६)

अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

तपिशल
नवीन ५ बसेस खरे दी खच(अं दाजे ितबस .२३,५०,०००/- माणे)
कमचारी वेतन खच (वािषक)
इंधन खच (वािषक)
दु ती व देखभाल खच (वािषक)
िवमा खच(वािषक)
RTO टॅ स खच(वािषक)
एकु ण अं दाजे खच

भां डवली खच ( .) अं दाजे वािषक खच
१,१७,५०,०००.०० २३,५०,०००.००
(२०% घसारा)
--१४,१०,०००.००
--१६,९७,२५०.००
--२,५०,०००.००
--४,५०,०००.००
--५,१३,०००.००
१,१७,५०,०००.०० ६६,७०,२५०.००

तरी उपरो त तपिशला माणे पाच बस खरे दी करीता येणारे अं दाजे .१,१७,५०,०००/- व इतर
अनुषं िगक वािषक खच अं दाजे .६६,७०,२५०/- येणार आहे. GST मुळे सदर खचात बदल होऊ शकतो.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- महारा शासन, उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, मां क-भां खस-२०१४/
. .८२ भाग III/ उ ोग-४ िदनां क १/१२/२०१६ सुधा रत िनयमपुि तके म ये ३.२.३. म ये,“कोण याही
वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल ध 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 . एककोटीपे ा
जा त अस यास, ती ई-िनिवदा ि येमाफतच कर यात यावी.
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो त माणे पाच वासी बसेस नामां िकत कं पनीचे अिधकृ त िडलर कडू न
५४+२ िसटर असन मता असले या वासी बसेस खरे दी कामी ई-िनिवदे ारे दरप के मागवावी लागतील.
मागणीः- तरी उपरो त माणे पाच वासी बसेस खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास व ईिनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५६७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी तावात नमु द के ले माणे पाच वासी बसेस
खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४८
ी साईबाबा किन महािव ालयातील मु ल साठी बस सेवा सु करणेकामी नवीन पाच वासी बसेस
खरे दी करणेकामी येणा या खचास व ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
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 कत य असतील” असे नमुद के लेले आहे .
२)
कलम १७ (२) (ढ) म ये, िवशेषक न आिण पोट-कलम (१) मधील तरतुद या सवसाधारणतेला बाध
न आणता, सिमती 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,असे नमुद आहे .
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०२

०३

नां दखु बु.
नां दखु खु.
को-हाळे-७ + काकडी०१
डो-हाळे
कनकु री
एकु ण-२३८ िक.मी.

२४+२४=४८
२६+२६=५६
३६+३६=७२

२९
१५
०८

०४

२४+२४=४८
१८+१८=३६
एकु ण

३६
१८
२१४

०६
३,०९,१२०/४२,३२०/-

०७
०१ बस

५,९६,१६०/-

२ बसेस

३,२०,१६०/१,९३,२००/१,३२,४८०/-

०१ बस

३,९७,४४०/१,४९,०४०/२१,३९,९२०/-

०१ बस

७२

५२

५४
२१४

शेरा

६०
१२

ई
कोहक (द त मं िदर)

०५
३६

आव यक
बस सं या

१८+१८=३६

०२

ित िक.मी. .१/- नुसार
जमा होणारी अंदािजत
र कम (०३x०४x२३०
शालेय िदवस )

िपं पळवाडी
िशंगवे -२+नपावाडी-८+
पु णतां बा-२

०१
०१

एकुण

सं या

०४
३२
०४

िठकाण

०३
२१+२१=४२
२३+२३=४६

अ. नं.

जाणे+ येणे अंतर िक.मी.
अंदाजे
(आणणे +सोडणे)

तावनाः- िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .३२६ नु सार, ी
साईबाबा किन ठ महािव ालयातील मुल साठी सं था न माफत बससेवा उपल ध क न देणते यावी व यासाठी
कु लबस खरे दी करणेबाबतचा ताव सादर करणेत यावा.
तसेच, कोण या गावां ना कु लबस सुिवधा पुरवावयाची व सदरह कु लबसचे वास शु क िकती
आकारावयाचे यावर सिव तर चचा करणेसाठी थािनक उपसिमती सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा, असे
ठरले आहे.
िद.०८/०६/२०१७ रोजीचे मा. थािनक उपसिमतीचे सभेतील िवषय .०१ नु सार व िद.१५/०६/२०१७
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय िनणय .४९२ (२३) अ वये, सं थान संचिलत ी साईबाबा
किन ठ महािव ालयातील मु ल साठी बससेवा सु करणेसाठी तावाम ये नमुद के ले या त ता .३ माणे
कायवाही करणेस, सवानुमते मा यता दे यात आली. तसेच बससेवेचा लाभ घेणा-या िव ाथ ंन कडू न महारा
रा य माग प रवहन महामं डळा या कायप दती व बस थां यानु सार तसेच य होणा-या वासानु सार ित
िक.मी. .१/- मा ित िदन या माणे एकु ण २३० शालेय िदवसां चे वािषक बस शु क आकारणेत यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
यानुसार,िशड व नगर-मनमाड र यावरील गां वे वगळु न इतर गावातील मुल ना बससेवा सं थान
माफत ावयाची अस यास खालील माणे माग/ बस थां बे करावे लागतील.

०८
कोहक येथील मु लां ना
द त मं दीर टॉप येथे
बोलवावे लागेल.
नपावाडी+ पुणतां बा+
िशंगवे येथील मु ल ना
िपं पळवाडी येथे बोलवावे
लागेल.
काकडी येथील ०१
मु लगी को-हाळे येथे
बोलवावे लागेल.

५ बस

सं थानमाफत, ी साईबाबा किन ठ महािव ालया या उपरो त त तानुसार मुल करीता बससेवा
उपल ध क न देणे करीता खालील तपिशला माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४

तपिशल
नवीन ५ बसेस खरे दी खच
(अं दाजे ितबस .२३,५०,०००/- माणे)
कमचारी वेतन खच (वािषक)
इंधन खच (वािषक)
दु ती व देखभाल खच (वािषक)

भां डवली खच ( .)
१,१७,५०,०००.००
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अं दाजे वािषक खच
२३,५०,०००.००
(२०% घसारा)
१४,१०,०००.००
८,५५,६००.००
२,५०,०००.००
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०५
०६

िवमा खच (वािषक)
RTO टॅ स खच (वािषक)
एकु ण अं दाजे खच

----१,१७,५०,०००.००

४,३७,५००.००
५,१३,०००.००
५८,१६,१००.००

तरी उपरो त तपिशला माणे पाच बस खरे दी करीता येणारे अं दाजे .१,१७,५०,०००/- व इतर
अनुषं िगक वािषक खचा अं दाजे .५८,१६,१००/- येणार आहे. GST मुळे सदर खचात बदल होऊ शकतो.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- महारा शासन, उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, मां क-भां खस-२०१४/
. .८२ भाग III/ उ ोग-४ िदनां क ०१/१२/२०१६ सुधा रत िनयमपुि तके तील ३.२.३ म ये, “कोण याही
वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल ध 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 . एक
कोटीपे ा जा त अस यास, ती ई-िनिवदा ि यामाफतच कर यात यावी.
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो त माणे पाच वासी बसेस नामां िकत कं पनीचे अिधकृ त िडलर कडू न
५४+१ िसटर असन मता असले या वासी बसेस खरे दी कामी ई-िनिवदे ारे दरप के मागवावी लागतील.
मागणीः- तरी उपरो त माणे पाच वासी बसेस खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास व इिनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५६८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा किन महािव ालयातील मु ल साठी बस सेवा सु
करणेकामी तावात नमु द के ले माणे पाच वासी बसेस खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
वाहन िवभागाकडील कं ाटी वाहन चालकां ना कायम वाहन चालकां माणे वास भ ा व
अितकालीन भ ा देणेबाबत.
तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- कलम 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 थेनु सार धािमक िवधी, पूजा-अच, 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 उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
तावनाः- स या वाहन िवभागात कायम-२९ व कं ाटी-६८ असे एकु ण-९७ वाहन चालक कायरत
आहेत. सदर वाहन चालकां ना वेळोवेळी कायालयीन, मालवाहतुक , व णवाहीका वाहने घेऊन सं थानचे
िविवध कामाकरीता बाहेरगां वी पाठवावे लागते. कायम वाहन चालकां ची सं या अपुरी असलेने ब-याच वेळा
कं ाटी वाहन चालकां नाच बाहेरगां वी पाठवावे लागते. काही वेळेस यांना दोन िदवस यापे ा अिधक
कालावधीकरीता बाहेरगां वी जावे लागते. या वासात वाहन चालकां या चहा, ना टा, जेवण इ. कामी ासंिगक
खच होतो.
जा.नं.एसएसएस/वाहन/२१०६/२००० िद.३०/०६/२०००चे आदेशा वये,वाहन िवभागातील कं ाटी
वाहन चालकां ना िद.०१.०७.२००० पासुन वास भ ता दर ित िदवसास .४५/- वास वमु कामाकरीता एकच
दर राहील. जो कमचारी नगर-नािशक अं दाजे ८० िक.मी. एका बाजुचा वास िकं वा यापे ा अिधक वास
करील यांनाच सदरचा भ ता दे यात येईल. यापे ा कमी अं तराचे वासा करीता भ ता िमळणार नाही, असे
आदेशीत कर यात आलेले आहे.
िद.२४/०९/२००५ व िद.०७/०१/२००६ चे मं जरु िटपणीनु सार,सं थानमाफत नगरसुल रे वे टेशन येथे
साईभ तांचे जाणे व येणेसाठी वासी बससेवा उपल ध क न दे यात आलेली असुन या बसवर डयुटीस
असले या कं ाटी कु शल व अकु शल कामगार यां ना ित िदन .४५/- माणे िद.०६/०८/२००५ पासुन वास
भ ता दे यास मा यता दे यात आली आहे.
जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/४२६०/२०११ िद.२०/१२/२०११ रोजीचे आदेशानुसार,सं थान कामासाठी
बाहेरगां वी ये-जा करणा-या कायमकमचा-यां या वास वदिनक भ या या दरात शासन िनणयानु सार सुधा रत
दरा माणे वास व दिनक भ ता िबल मु यलेखािधकारी यां नी तपासुन अदा करणेबाबतचाआदेश पा रत झालेला
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आहे. यानु सार िद.२०/१२/२०११ पासुन कायम कमचा-याना दैिनक भ ता .१००/- माणे दे यात येत आहे.
परं तू कं ाटी कामगारां ना पुव माणेच ित िदवस .४५/- मा वास भ ता दे यात येत आहे.
जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/४५७१/२०११ िद.०३/०१/२०१२ चे आदेशानु सार िद.०९/०९/२०११ पासुन सं थान
मधील कायम सेवेत असलेले वाहन चालकां ना िविहत ०९ तासां या कामां या वेळेपे ा जा त वेळ काम के यास
अितकालीन भ या या अटी शत चे अधीन राहन .४०/- ती तास अितकालीन भ ा दे यात येत आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- वाहन िवभागाकडील कं ाटी वाहन चालकां ना कायम वाहन चालका माणे
वास भ ता व अितकालीन भ ता दे याकामीचा सिव तर काय देश पुव माणेच सामा य शासन माफत काढु न
वाहन चालकां ची वास भ ता व अितकालीन भ ता बीले लेखाशाखेमाफत तपासुन अदा करता येतील.
मागणीः- तरी वाहन िवभागाकडील कं ाटी वाहन चालकां ना कायम वाहन चालका माणे वास भ ता
व अितकालीक भ ता देणसे मा यता िमळणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर
करणेसमा यता असावी.
िनणय .५६९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे वाहन िवभागातील कं ाटी वाहन चालकां ना
कायम वाहन चालकां माणे वास भ ा व अितकालीन भ ा देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग/ मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५०
ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता बसिव यात आले या सां डपाणी ि या सं य (STP)
करीता वािषक स ह स कॉ ट (AMC) देणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू 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 तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क)
अ वये, मं िदराची व िव व तव्यव थे या मालम तंची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनासाठी
कर यात येईल, अशी तरतूद आहे .
तावना: ी साईबाबा हॉ पीटल (STP मता 200 Cum/Day) व ी साईनाथ णालय (STP
मता 150 Cum/Day) येथील सां डपा यावर ि या कर यासाठी सांडपाणी ि या संय उभारणेत आलेले
आहे. सदर क पाची येक वष AMC दे यात येत असते. मागील वष मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
१९/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ३०७(६) अ वये सदर क पाचे वािषक सि हस कॉ ट (AMC)चे
काम ठे केदार मे. पानशे क स टंट, पुणे यां ना एक वषासाठी पये ८,४०,०००/- मा चे रकमेत (दो ही लॅ ट पये
७०,०००/- ती मिहना) िदनां क ०१/०७/२०१६ ते िदनां क ३०/०६/२०१७ या कालावधीसाठी देणते आलेले
आहे.
सदरचा कालावधी हा िदनां क ३०/०६/२०१७ रोजी संपु टा त येणार आहे. यानं तर सां डपाणी ि या
सयं ाची पुिढल एक वष कालावधीकरीता AMC देणक
े ामी ई-िनिवदा ि या करावी लागणार आहे. तसेच
य ं नेची दु ती करावी लागणार आहे. (िफ टर मधील सॅ ड व काबन बदलने, बटर लाय हॉ व, ेशर गेज,
एअर ेन हॉ व निवन टाकणे टयुब सेट मेडीया ि लन ग करणे इ.), यासाठी खालील माणे खच अपेि त आहे:
अ.नं.
1.

२.

कामाचा तपशील

अं दाजे तीमाह
एकू ण खच पये
७३,५००/-

अं दािजत ती
वष खच पये
८,८२,०००/-

ी साईबाबा हॉ पीटल (STP मता 200 Cum/
Day) व ी साईनाथ णालय (STP मता 150
Cum/Day) येथील सां डपाणी सयं वािषक AMC/
Operation & Maintenance करणे.
िफ टर मधील सॅ ड व काबन बदलने, बटर लाय
१,२५,०००/हॉ व, ेशर गेज, एअर ेन हॉ व निवन टाकणे
टयुब सेट मेडीया ि लन ग करणे .
एकू ण अपेि त खच (एका वषाकरीता): १०,०७,०००/-

उपरो माणे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथील सां डपा यावर ि या
कर यासाठी सां डपाणी ि या यं णेचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC) देणे
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तसेच इतर दु ती कामे करणेकामी अं दाजे र कम पये १०,०७,०००/- (अ री पये दहा लाख, सात हजार)
मा चा खच अपेि त आहे. सदरील खच इकडील िवभागाचे अं दाजप क २०१७-२०१८ म ये तरतूद के ले या
‘मशीनरी दु ती व देखाभाल खच’ या िशषाखाली मं जरू असणा-या पये ५०,००,०००/- मा चे रकमेतनू करता
येईल. सदरील AMC बाबतची कायवाही महारा शासनाचे www//mahatenders.gov.in या संकेत थळावर
जाहीरात नोटीस अपलोड क न ई-िनिवदा मागवून करता येईल. या कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता
घेणे आव यक आहे.
तरी उपरो त माणे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथील सां डपा यावर ि या
कर यासाठी सां डपाणी ि या यं णेचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक स ह स कॉ ॅ ट् (AMC)
देणेस व तािवत दु तीचे कामे करणेकामी ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता
िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५७० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथील सां डपा यावर
ि या कर यासाठी सां डपाणी ि या यं णेचे सन २०१७-२०१८ या वषाकरीता वािषक स ह स
कॉ ॅ ट् (AMC) देणे तसेच तािवत दु तीची कामे क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५१
सं थानचे उवरीत कमचा यां ना साईभ ां शी करावयाचा सं वाद, वतणू क व इतर अनु षं गीक बाब चे
िश ण आयोिजत करणेबाबत िज हा िश ण बोधीन, अहमदनगर यां चे िद.१०.०४.२०१७ रोजीचे
प .
ताव(अ) मा.ि सद य सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५१८ मा.िव व तां या सुचनां म ये,
सं थान कायम कमचा-यां ना साईभ तांशी न तेने, आदरपुवक व सेवाभाव वृ तीने काम करणेबाबतचे िश ण
आयोिजत करणेबाबतचा सिव तर ताव सादर करणेबाबत सुचना देणते आले या हो या. यानु सार मा.अ य
तथा िज हािधकारी, अहमदनगर िज हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यां चेकडू न िद.२९/०३/२०१६ रोजीचे
प ाने सिव तर सशु क ताव मागिवणेत आलेला होता.
िज हा िश ाण बोिधनी, अहमदनगर यां नी कळिवले या िद.१६/०५/२०१६ रोजीचे सशु क
तावानुसार िश णासाठी येणा-या िश कां ची िनवास यव था, चहा व भोजन यव था सं थानमाफत क न
िश णाथ ंना िश णाचे िदवशी दोन वेळेचा चहा व मा य ह भोजन, िश णासाठी ोजे टर, संगणक, साऊं ड
िसि टम व इतर अनुषं गीक बाबी सं थानमाफत उपल ध क न देऊन पिह या ट यात मं िदर िवभाग, संर ण
िवभाग व जनसंपक िवभागातील एकू ण २०८ कायम कमचा-यां करीता िशड येथे दोन िदवसीय अिनवासी
िश ण िशबीर आयोिजत करणेस व याकामी ती िश णाथ ित िदन .४००/- माणे शु क अदा
करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आलेला होता,
यास िनणय .७७६ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे. यानुसार मं िदर िवभाग, संर ण िवभाग व जनसं पक
िवभागाकडील १९९ कमचारी िद.१७/०१/२०१७ ते िद.१४/०२/२०१७ अखेर पाच बॅचम ये येक दोन िदवस
िश ण िशबीरासाठी उपि थत रािहलेले आहेत. यानुसार िज हा िश ण बोधीनीचे अं तीम बील अदा करणेत
आलेले आहे.
(ब) आता, िज हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यां नी िद.१०/०४/२०१७ रोजीचे प ाने,
“सं थानमाफत एकू ण २००० कमचा-यां साठी िश ण आयोिजत करणेबाबत कळिवणेत आले होते. यापूव
फे वु ारी २०१७ म ये सं थान वग ०४ चे १९९ कमचा-यासाठी उजळणी िश ण पू ण के लेले आहे. कृ पया या
िश णाथ ंचे मू यमापन अहवालाचे अवलोकन करावे. िश णाथ ंनी िश ण उ कृ ठ झा याचे नमूद के लेले
आहे. तसेच असे िश ण सव कमचा-यां साठी वारं वार आयोिजत करावेत असे नमूद के ले आहे. सदर या
िश णाबाबत आपलेसोबत चचा झालेली होती. तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या
उव रत सव कमचा-यां करीता दोन िदवसीय अिनवासी िश णाचे आयोजन करणेकामी आपले तराव न
मा यता िमळावी,जेणक
े न शता दीचे कामकाज सु होणेपवू िश ण पूण करता येईल .” असे कळिवले आहे.
(क) िज हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर यां चेमाफत पिह या ट यात मं िदर, जनसंपक व संर ण
िवभागाकडील १९९ वग०४ कमचा-यां ना िश ण दे यात आलेले आहे. िश णाथ ंचे मू यमापन अहवलाचे
अवलोकन के यास जवळ-जवळ सवच िश णाथ ंनी िश ण उ कृ ठ अस याचे नमूद के लेले आहे. यानुसार
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पुनः च दुस-या ट याम ये इतर िवभागातील कमचा-यांसाठी िश ण आयोिजत करावयाचे झा यास या
िवभागातील कमचा-यां चा दनिदन कामािनिम त थेट साईभ तांशी संबध येतो असे कॅ ि टन िवभाग, सव
िनवास थाने व लाडू व बफ साद िनिमती िवभागातील (जे कमचारी लगत या एक- दोन वषात सेवािनवृ त
होणार आहेत अशां यित र त) वग ०४ कमचारी व कु पनिव े ते अशा एकू ण २२४ कमचा-यां ना िज हा िश ण
बोिधनी, अहमदनगर यां चेमाफत दोन िदवसीय सशु क (अिनवासी) िश ण िशबीर आयोिजत करता येईल,
असे मत आहे.
(ड) तरी िज हा िश ण बोधीन, अहमदनगर यां नी कळिवले या िद.१६/०५/२०१६ रोजीचे सशु क
तावानुसार िश कां ची िनवास यव था, चहा व भोजन यव था सं थानमाफत मोफत क न िश णाथ ंना
िश णाचे िदवशी दोन वेळेचा चहा व मा य ह भोजन तसेच िश णासाठी ोजे टर, संगणक, साऊं ड िसि टम
व इतर अनुषं गीक बाबी सं थानमाफत उपल ध क न देऊन कॅ ि टन िवभाग, सव िनवास थाने व लाडू व बफ
साद िनिमती िवभागातील कु पन िव े ते व वग ०४ कमचारी अशा एकू ण २२४ कमचा-यां करीता िशड येथे दोन
िदवसीय (अिनवासी) िश ण िशबीर आयोिजत करणेस व याकामी ती िश णाथ ित िदन .४००/- माणे
िश ण शु क अदा करणेबाबतचा तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५७१ यावर सिव तर चचा होऊन, यापु व मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
.७७६ अ वये मा यता िमळालेनु सार मं िदर िवभाग, सं र ण िवभाग व जनसं पक िवभागाकडील १९९
कमचा यां ना िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां चक
े डू न िश ण दे यात आलेले आहे, याचा
अहवाल सिमतीसमोर सादर करावा व तोपयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५२
महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे सं गणक य आगावू आर ण के ासाठी सं थान मालक चे
िशड येथील सेवाधाम इमारतीमधील वापरास िदलेली जागेबाबत.
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 पूवमं जरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एक 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- महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे संगणक य आगावू आर ण क ासाठी सं थान
मालक चे िशड येथील सेवाधाम इमारतीमधील वापरास िदले या जागेसबं ं धातील ताव िवधी व याय
िवभाग,महारा शासन यां चेकडेस पाठिवणेसबं ं धी.
तावना- महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे संगणक य आगावू आर ण क ासाठी सं था न
मालक चे िशड येथील सेवाधाम इमारतीमधील वापरास देवू के लेली जागा िवनामु य वापरास देणबे ाबत आगार
यव थापक, रा.प.कोपरगाव यां चे िद.१२/०९/२०१६ व िद.०१/१०/२०१६ रोजीचे प ाचे अनुषं गाने तुतचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजी या सभेपू ढे सादर कर यात आला होता. यात िनणय
ं .८३७ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन,महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे संगणक य आगाऊ आर ण
क ासाठी सं थान मालक चे िशड येथील सेवाधाम इमारतीमधील जागा वापरास देणसे मा यता दे यात आली.
परं तु याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी. तसेच सदरह जागा िवनामुलय
देणे उिचत होणार नाही, याकरीता महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेकडू न सं थान िनयमानुसार भाडे
आकारणी करणेत यावी, असे ठरले.”
उपरो त ठरावा या अनुषं गाने महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे संगणक य आगावू आर ण
क ासाठी सं थान मालक चे मौजे िशड येथील िसटी सव नं.११९ मधील सेवाधाम इमारतीतील तळमज यातील
पि म बाजूकडील म नं .५७ े १०० चौ.फू ट ही जागा सावजिनक बां धकाम िवभाग यां चेकडू न िनि त झालेले
मािसक भाडे .७९२/- व मीटर रड ग माणे िव तु बील वेगळे आकारणीनुसार ११ मही यांचा
(िद.०८/०२/२०१७ ते िद.०७/०१/२०१८ पयत) िल ह अॅ ड लायस स करारनामा िद.०८/०२/२०१७ रोजी
कर यात आलेला आहे.
ी 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 पूवमं जरू ीने असेल
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याखेरीज सिमतीकडू न एक 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 .
िवभागाचा अिभ ाय- उपरो त करणी महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां ना उपरो त जागा
फ त ११ मही यां या िल ह अॅ ड लायस स कराराने वापरास िदलेली आहे. हणजेच सदरचा कालावधी हा
उपरो त अिधिनयमातील कलम १७(३) म ये नमूद के ले या कालावधीपे ा कमी अस याने उपरो त िनणय
ं .८३७ म ये नमूद के ले माणे याकामीचा ताव िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यां चेकडेस मा यतेसाठी
पाठिवणेची आव यकता नाही.
अवलोकनाथ सादर.
िनणय .५७२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५३
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चे कायालयातील, यां चे अिधन त असले या
भू सं पादन क ास व या क ात कं ाटी प दतीने नेमले या कमचा यां ना मु दतवाढ देणे.
ताव(अ) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५-१६ व १७ जु ल,ै २००० रोजीचे सभेतील िनणय मां क २३८ अ वये ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड चे सं बं िधत भू सपं ादनाची कामे करणेकरीता मा.उपिवभागीय अिधकारी,
ीरामपूर उपिवभाग, ीरामपूर (महसूल) यां चे पयवे णाखाली ीरामपूर येथील कायालयात वतं भूसपं ादन
क ाची थापना करणेत आलेली होती. म यंतरीचे काळात,मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडील आदेश
मां क भूसपं ादन/ काया/१६-क/१०८५/२०१३ िदनां क २९ ऑ टोबर, २०१३ रोजीचे आदेशाने मा.उपिवभागीय
अिधकारी, ीरामपूर यां चे अिधन त असणारा िवषयां क त भूसपं ादन क तेथे कायरत असले या कमचा-यां सह
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग यां चे अिधन त देणते आलेला होता. सं बधीत भूसपं ादन क ास व
क ाकडे कायरत कमचा-यां ना सन २००० पासून ते आजपावेतो मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने वेळोवेळा
मुदतवाढ देणते आलेली आहे . स या भूसपं ादन क व क ाकडे कायरत असले या कमचा-यां ची मुदत
िद.३०/०४/२०१७ अखेर संपत अस याने िवषयां िकत भूसं पादन क ास व क ाकडे कायरत असले या खालील
कमचा-यां ना मुदतवाढ देणचे ा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेपढु े सादर
करणेत आलेला होता. यावर िनणय .१९७ अ वये भूसपं ादन क ाकडील चालू करणां पैक िकती करणां ची
आव यकता आहे व िकती करणे वाटाघाटीने िमटवता येतील या अहवालासह सदरह भू सपं ादन क ाने मागील
दोन वषाम ये के ले या कामाची सिव तर मािहती सभेसमोर सादर करणेत यावी. तोपयत ता पुरते ०३ मिहने
कालावधीसाठी आहे याच मानधनावर भू-संपादन क व यामधील कमचा-यां ना मुदतवाढ दे यात यावी. असा
िनणय संमत झालेला आहे .
उपरो त संमत िनणयानु सार खालील कमचा-यां ना आ थापना िवभागाचे िद.०८ एि ल, २०१७ रोजीचे
आदेशाने िद.३१/०७/२०१७ अखेर आहे याच मानधनावर मुदतवाढ देणते आलेली आहे .
स या ित मिहना देणेत
अ. .
तपशील
येत असलेले मानधन
पये
०१
ी.आर.बी.नागरे , सेवािनवृ त अ वल कारकू न
०१
१०, ०००/- (एकि त)
िलपीक टं कलेखक संवग
िकमान
वेतनदरा माणे
०२
०२
(कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने)
कु शल कमचारी वेतन.
िशपाई संवग कमचारी
िकमान
वेतनदरा माणे
०३
०१
(कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने)
अकु शल कमचारी वेतन.
उपरो त कमचा-यां पैक अं. .०१ ी.रामचं भानुदास नागरे , सेवािनवृ त अ वल कारकू न यां नी
िद.२१/०४/२०१७ रोजीचे प ाने वैयि क कारणा तव िद.०१/०५/२०१७ पासून िवषयां िकत भूसपं ादन
क ाकडील कामाचा राजीनामा िदलेला असून , यांचा राजीनामा जा.नं.एसएसएस/सा शा-आ था/ १०३६/
२०१६ िद.३०/०५/२०१७ रोजीचे आदेशाने मं जरू करणेत आलेला आहे.
(ब) आता, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार िवषयां िकत
भूसपं ादन क ामाफत मागील दोन वषाम ये के ले या कामाचा अहवाल व चालू करणां पैक िकती करणां ची
मं जू र पद
सं या
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आव यकता आहे व िकती करणे वाटाघाटीने िमटवता येतील याचा अहवाल .अिध क, मालम ता क
यां चेकडू न मागिवणेत आलेला होता. यावर उपिवभागीय अिधकारी, भाग िशड यां नी िद.०१/०५/२०१७ रोजीचे
प ाने अहवाल सादर के लेला असून , सदरचा अहवाल मालम ता िवभागामाफत कायवाही तव इकडील
कायालयाकडे सादर के लेला आहे. मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी सादर के लेला
तपिशलवार अहवाल खालील माणे.
“१) ी साईबाबा सं थान िशड यां चेकरीता या कायालयाकडे एकू ण ०४ करणां त भूसपं ादनाची
कायवाही चालु आहे . सदरची करणे अं ितमतः पुण झालेली नाहीत या करणात मागील ०२ वषात करणेत
आले या कायवाही बाबत करण िनहाय मािहती सिव तरपणे नमू द क न दे यात आली आहे.
२) िशड नगरपं चायत िशड यां चेकरीता या कायालयाकडे एकू ण ०८ करणात भू सपं ादनाची कायवाही
चालू आहे . सदरचे करणां पैक चार करणात संयु त मोजणी पासून ते कलम ९ (३)(४) चे टप्यापयत कायवाही
कर यात आलेली आहे. या चारही करणात हणजे एसआर नं बर १/१२, २/२०१२,३/१२ व ६/१२ यात कलम
६ ची अिधसुचना िदनां क ३१ ऑ टोबर २०१३ रोजी िस द झालेली आहे. या करणात भू सपं ादन ताव
दाखल झालेनं तर शासन प रप का माणे एकू ण मोबदला रक् कमेपैक ३० ट के र कम वरीत शासनाकडे जमा
करणे आव यक होते. उवरीत ७० ट के र कम िनवाडा घोिषत करणेपवू भरावयाची होती सदर र कम जमा
करणेसाठी वारं वार मागणी प े दे यात आली आहेत. िशड नगर पं चायतीने भूसपं ादन करणात ी साईबाबा
सं थान िशड यां नी र कम भरणे आव यक होते. काहीही र कम भरलेली नाही. एस आर नं बर १/२००८ या
करणातील कायवाही अं ितम ट यात असून मा.िवभागीय आयु त नािशक यां नी ा प िनवाडा तपासणीतल
काढेल या टु ची पुतता करणेचे काम चालु आहे . एस आर नं बर ६८/२००५ िशड गावठण ह ीतील र ता
याम ये सुधा रत अं ितम िनवाडा िदनां क ३०/१२/२०१६ रोजी घोषीत करणेत आलेला असून शासनाने एकतफ
ताबा िदनां क ०६/०१/२०१७ रोजी घेतला आहे. एसआर नं बर ४/२०१५, ०५/२०१५ याम ये निवन भूसपं ादन
कायदा सन २०१३ मधील तरतुदीनु सार कायवाही सु के ली असून ती ाथिमक ट यावर आहे. या आठ
करणापैक सहा करणातील कायवाहीबाबत करण िनहाय सिव तर तपिशल पुढे वतं तपणे दे यात आलेला
आहे.
याखेरीज िशड प रसरातील इतरही भूसं पादन सं थे या सहा करणात सुधा रत अं ितम िनवाडे करणे
तसेच तयेक करणात चालु असलेली यायालीन करणे या मा.सुि म कोटातील करणे मा.उ च
यायालयातील करणे कलम १८ खालील भूसं दभ करणे कलम २८ अ खालील िनवाडा करणेची करणे यां चा
समावेश असून सव यायालयीन करणात पॅरावाईज अहवाल व इतर आव यक ती सं बधीत कागदप े तयार
करणे इ. कामे भूसपं ादन क ाने मािगल ०२ वषात के लेली आहे. याचा करण िनहाय तपिशल पु ढ दे यात
आलेला आहे.
चालु करणां पैक िकती करणां ची आव यकता आहे याबाबतचा िनणय सं बधीत भूसपं ादक सं थे ने
यांचे तरावर करणाचे गुणव ते नसु ार घेणे आवश् यक आहे. भूसं पादन अिधकारी यां ना याबाबत िनणय घेता
येणार नाही. याच माणे वाटाघाटीने करणे िमटिव यासाठी सं बं िधत जमीन मालकाशी थम चचा करणे
आव यक आहे. वाटाघाटीने िकती करणे िमटिवता येतील याबाबत चचा करणेपवू अं दाज करणे ठरिवता येणार
नाही. जमीन मालकां ची बैठक घेऊन यांचेशी चचा क न य न करणे हाच वाटाघाटीने करण िमटिव याचा माग
आहे. यासाठी सं बधीत भूसं पादक सं थेने जमीन मालकां ची बैठक घेऊन यांचे हणणे ऐकू न याअनुषं गाने
सकारा मक भूिमका घेत यास करण िमटिव याचा माग िनघु शकतो.
भूसपं ादन करणात मागील दोन वषातील कायवाहीचा करण िनहाय तपिशल खालील माणे आहे .
ी साईबाबा सं थान िशड यां चेक रता भू सं पादन करणे
अ.
1

एस आर नं बर व योजन
तपिशल
योजन10/2000,
स.नं 148/1 े 4.73 चौ.मी 19, सदर भू सं पादन करण सन 2000 साली सु झाले. करण
धमशाळा व इतर ा प िनवाडा करणेचे ट यात असतां ना जमीन मालकां ने मा. उ च् यायालयात रट िपटीशन नं बर
बां धकाम करणे
390/2002 दाखल के ले. व यायालयाकडु न थिगती आदेश िमळिवला. या दा यात िदनां क
24/4/2015 रोजी िनणय झाला या दा यात जमीन मालकां चे भू सं पादन कायदा1894 चे कलम 4 व
6 या अिधसु चना चॅलज के या हो या. या मा. यायालयाने यो य ठरवुन दावा िडसिमस के ला. परं तु
निवन भू सं पादन कायदा सन 2013 हा 1 जानेवारी 2014 पासु न लागु झाला. या काय ातील कलम
26 ते 30 याम ये मोबदला र कम ठरिवणेची तरतु द आहे. या तरतु दीनु सार या करणात मोबदला
र कम दे याचे आदेश यायालयाने िदले. परं तु िदनां क 25/4/2014 मा उ च यायालयाचे
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िनणयानं तर लगेच िनवाडा करता आला नाही. कारण यावेळी सं पािदत करावयाचे े 5 हे 02 आर
होते. आिण करण याय िवठ असतां नाचे काळात संपािदत करावयाचे े ातु न िशड िवकास
योजनेतील एसआर नं बर 2/2007 व एसआर नं बर 4/2007 या र याचे दोन भू सं पादन करणात
िमळु न सु मारे 29 आर े िशड नगरपं चायतीसाठी सं पािदत झाले. यामु ळे यात न याने कायवाही
करणे म ा त ठरले.
थम उपअिध क भू िम अिभलेख राहाता यांचक
े डु न संयु त मोजणी नकाशा व संयु ती
मोजणीप क यात दु ती क न घे यात आली. सदर करणी सं यु त मोजणी अहवाल िदनां क
19/12/2014 अ वये ा त झाला. या सु धा रत सं पािदत करावयाचे े ानु सार निवन दु त
भू सं पादन ताव भू सं पादक सं थेकडु न घे यात आला. भू सं पादक सं था( ी साईबाबा सं थान
िशड ) यां चक
े डु न दु त ताव िदनां क 27/1/2015 रे ाजी ा त झाला. सदर तावानु सार दु स्त
52 अ आदेश व कलम 4 ची अिधसु चना यां ची कायवाही न करता, कलम 6 चे दु त
अिधसु चनेची कायवाही करणेत आली कारण मा. िवभागीय आयु त नािशक यां ना सं पादनाचे े
घोिषत करतां ना कलम 6 ची अिधसु चना िस द करतां ना कलम 4 चे िस दीकरणानं तरही अं शतः
े वगळु न कलम 6 ची अिधसु चना िस द करणेचे अिधकार आहेत. यात कलम 48/2 ची बाध
येत नाही. सदर बाबत 1) महारा शासनाचे भू सं पादनाबाबतचे मॅ युअल मधील भाग 10 मधील
िनयम 303, 303अ, म ये िव लेषण कर यात आलले आहे.
मा. िवभागीय आयु त नािशक िवभाग नािशक यां नी दु त कलम 6 ची अिधसु चना िदनां क
17/3/2015 रे ाजी काढली व ती र माच 2015 ला शासन राजप ात िस द करणेत आली. एि ल
2015 म ये इतर िवहीत िस दीने िस दी करणेत आली.
माहे एि ल 2015 म ये कलम 9 (1)(2) व कलम 9 (3)(4) चे नेाटीसा देवनु जमीन मालकां चे
हणणे घे यात आले. ते 29/4/2015 रोजी ा त झाले. भू सं पादक सं थेने जमीन मालकां चे
हणणेवर अिभ ाय िदनांक 18/5/2015 अ वये सादर के ली. यानं तर जु न, जु लै म ये जमीन
मालकां चे अजाव न सु नाव या घे यात आ या.
निवन भू सं पादन काय ाचे कलम 26 चे 30 नु सार मु यांकन करावयाचे असलेने दु यम
िनबं धक यां चक
े डु न खरे द-ी िव या 3 वषातील सभोवतालचे जमीनी या सुची मांक 2 या
नकला मागवुन ा प िनवाडा तयार करणेचे काम सु के ले व ा प िनवाडा िज हािधकारी
अहमदनगर यां चे मा यतेसाठी िदनां क 30/6/2015 रोजी सादर के ला. यांनी िदनां क 12/8/2015
रोजी ा प िनवाडयास मा यता िदलेनं तर िदले या सु चने माणे अं ितम िनवाडा तयार क न तो
िदनां क 13/8/2015 रोजी घोिषत के ला.
जमीन मालकास मोबदला र कम देवनु जमीनीचा ताबा घेणसे ाठी कलम 12 (2) व 16 या
नेाटीसा तयार क न दे यात आ या. यासाठी नेाटीस ारे िदनां क 26/8/2015 ही तारीख नेम यात
आली. परं तु जमीन मालक नेमले या तारखेस गैरहजर रािहले परं तु जमीनीचा एकतफ ताबा घे यात
आला नं तर यांनी त ारी अज िदले. कलम 18 खाली भू सं दभ दाखल के ले. याच माणे मा.
सव च यायालयात पेशल िल ह िपटीशन 29875/2015 व 29962/2015 हे दाखल के लेले
आहेत.
कलम 18 खालील भू सं दभाबाबत तसेच मा. सव च यायालयात दाखल दा याबाबत
शासनाक रता व भू सपं ादक सं थेक रता पॅरावाईज रपोट तयार करणेत येवनु यायालयात
वक लामाफत अॅफेडे हीट देवनु सादर करणेत आलेले आहेत . या माणे सदरची बाब याय िव ठ
आहे.
तुत करणात अं ितम िनवाडयानु सार सन 2002 मधील मु यांकन िदनां कानु सार पये 5
कोटीपयत िनवाडयातील एकु ण मु यांकन आलेले आहे. परं तु जमीन मालकाचे हणणेनु सार निवन
भू सं पादन कायदा सन 2013 हा 1 जानेवारी 2014 पासु न लागु झालेला आहे. ते हा सन 2014 चे
रे डीरे कनर दरानु सार असलेला मु यदर पये 8200/- . चौ.मी या दराने मु यांकन क न मोबदला
र कम िमळावी. या दराने मु यांकन के यास व मु ां क शु क िवभागाचे सु चनेनु सार ट पा प दतीने
िहशोबीत के यास सदरची र कम 46 कोटीपयत येते.
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2

एलए यु/एसआर नं बर
14/2000, योजन –
िशड िवकास योजनेतील
आर ण मां क 34 ी
साईबाबा
सं थान
िव व त यव था िशड
यां चे
णालय
िव तारीकरणासाठी
भू सं पादन

3

एलए यु/ एसआर नंबर
16/ 2000, योजनःिशड िवकास योजनेतील
आर ण
मां क 39,
िविवध
उप मां साठी
भू सं पादन

या करणात स.न 126, 125 े 0.69 असे आहे. तुत करणात िदनां क 30/12/2013
रोजी थम िनवाडा घोिषत के ला होता. परं तु जमीन मालकां नी मोबदला र कम अदा करणेत
आलेला न हता. िदनां क 1 जानेवारी 2014 रोजी निवन भू सं पादन कायदा सन 2013 लागु झाला.
निवन काय ा या कलम 24 या तरतु दीनु सार व शासना या िनयमावलीनु सार निवन भू सं पादन
कायदा 2013 चे कलम 26 ते 30 मधील तरतु दीनु सार सु धा रत िनवाडा तयार करावा लागला.
सु धा रत मु यदराबाबत नगर रचना आिण मु यिनधारण िवभाग यां चे कायालयाचे प िदनां क
30/8/2014 चे प ाने कळिवले . यानु सार अं ितम िनवाउा तयार क न िदनां क 24/4/2015 रोजी
िनवाडा घोिषत के ला आहे. याच तारखेस कलम 12(2) व 16 या नेाटीसा तयार क न जमीन
मालकास बजािवणेत आ या. मोबदला र कम देणे व जमीनीचा ताबा घेणे यासाठी िदनां क
29/4/2015 ही तारीख नेम यात आली. परं तु सं पािदत े ात रहाती घरे अस याने काही जमीन
मालकां नी या तारखेस ताबा िदला नाही. यामुळे पं चनामा क न एकतफा ताबा शासनाने घेतला
आहे.
यानं तर जमीन मालकां शी चचा क न यांना पयायी घराची यव था करणेसाठी काही मु दत
दे यात आली. 24 जमीन मालकां पैक 22 इसमां नी मोबदला र म ि वकारली आहे. 2 इसमां ना
यांचे वारस नेां दी अभावी र कम अदा करणेत आलेली नाही. भू सं पादक सं थेस ताबा देणे बाक
आहे. या करणात 24 जमीन मालकां पैक 13 जमीन मालकां नी भू सं पादन कायदा1894 चे कलम
18 नु सार भू सं दभ दाखल के लेले आहे. यासं दभात सोबत जोडावयाची कागदप े तयार क न मा.
यायालयात करणे दाखल के लेली आहेत.
या करणात स.नं 124, 126 े 4.हे 54आर 18 चौ.मी इतके े भू सं पादन करणेत येणार
होते. तुत करणात ा प िनवाडा तयार क न मा. िवभागीय आयु त नािशक िवभाग नािशक
यां चक
े डेस मा यतेसाठी सादर करणेत आ यानं तर यांनी काढले या टु ीनु सार सं पािदत े ात िशड
िवकास योजनेतील र याचे े स.नं 126 मधील प ी या व पात सं पादनात येत होते. ते े
वगळु न भू सं पादन करणे या सु चना हो या. यामु ळे सं यु त मोजणी नकाशा व सं यु त मोजणीप क
दु त क न पु ढील भूं सपादनाची कायवाही करावयाची होती. भूसपं ादनातील िविवध ट यावर पु हा
खालील माणे कायवाही करावी लागली.
1) मोजणी नकाशा दु त क न यानु सार दु त ताव घेणे
2) दु त ताव ा त झालेनं तर दु त 52 अ आदेश घेणे
3) कलम 6 ची दु त अिधसु चना सव िवहीत मागाने िस द करणे
4) कलम 9(1)(2) व कलम 9(3)(4) या दु त नोटीसा देवनु जमीन मालकां चे हणणे घेणे
5) सु धा रत ा प िनवाडा तयार करणे व मा यतेसाठी सादर करणे. इ
या करणात दु त 52 अ आदेश िदनां क 3/12/2012 रोजी पा रत झाला. कलम 6 ची दु त
अिधसु चना िदनां क 7-13 फे ु वारी 2013 ला िस द झाली. कलम 9(1)(2) व 9(3)(4) ची
कायवाही नं तर निवन भू सं पादन कायदा सन2013 चा कायदा 1/1/2014 ला लागु झालेने मु यांकन
दराचा मु ा व िनयमावलीचा न उपि थत झाला. आिण मु यांकनाचे मु याव न निवन
काय ानु सार मोबदला र कम िमळणेव न जमीन मालकां नी मा. उ च यायालय खं डपीठ
औरं गाबाद येथे रट िपटीशन दाखल के ले. ते खालील माणे
1) डॉ ी सं तोषकु मार माणकचंद लोढा- रट िपटीशन नं बर - 2040/2014
2) ीमती िभमाबाई पं ढरीनाथ शेळके - रट िपटीशन नं 330/2015
3) ी चं कां त रतीलाल मेहता- रट िपटीशन नं बर 2084/2016
यात रट िपटीशन नं बर 2040/2014 म ये मा. यायालयाने िनवाडा घोिषत क नये हणु न
िदनां क 13/3/2014 रोजी थगीती आदेश िदला. यामु ळे 2015 म ये ा प िनवाडा तयार क न
मा. िज हािधकारी अहमदनगर यां चकडेस मा यतेसाठी सादर के ला आहे परं तु यावर पु ढील
कायवाही झाली नाही. आिण 2015 व 2016 म ये यायालयीन कायवाही सु रािहली. यात के ाट
कामासाठी आव यक ते कागदप े वेळोवेळी तयार करणे व मा. यायालयात सादर करणे
याबाबतची कायवाही सु राहीली. फे ु वारी 2017 म ये भू सं पादक सं थेचे हणणे व जमीन
मालकाचे हणणे याव न 7/2/2017 ला भू सं पादन ताव र करणे/ वगळणे आदेश मा. उ च
यायालयाने िदला. यानु सार भू सं पादक सं थेने आर ण मां क 39 चा भू सं पादक ताव र
करणेसाठी मा.िज हािधकारी अहमदनगर यां चक
े डेस जा. एसएसएसटी/ मालम ता/ 6154/2017
िदनां क 6/03/2017 रोजी सादर करणेत आला आहे. याबाबत कायवाही सु आहे. या माणे
कायवाही भू सं पादन क ाने के लेली आहे.
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िशड नगरपं चायत िशड यां ची भू सं पादन करणेअ.
1

2

3

4

एस आर नं बर व योजन
1/2008, योजनः- िशड िवकास
योजनेतील आर ण मां क 31 या पि म
कोप-यापासु न ते स.नं 9 मधील 18.00 मीटर
िवकास योजना र यापयत 18 मीटर ं द
र यासाठी भू सं पादन.

तपिशल
सदर करणात स.नं 9, 54, 55, 56,111, 110, 188, 113 समािव ठ आहेत. े
23715.25 सं पािदत होणार आहे. तुत करणात ा प िनवाडा तयार क न मा. िवभागीय
आयु त नािशक यां चक
े डेस िदनां क . भू स/काया-16अ/14/2013 िदनां क 21/1/2013
अ वये मा. िज हािधकारी अमदनगर यां चमे ाफत सादर करणेत आला होता. मा िवभागीय
आयु त नािशक यां नी ा प िनवाडयाची तपासणी क न यात टु ी काढु न िदनां क
19/10/2013 अ वये दु तीसाठी परत पाठिवला े ाबाबत टु ी अस याने खालील माणे
कायवाही करणेत आली.
1) सं यु त मोजणी नकाशा प क दु तीसाठी उपअिध क भू िम अिभलेख राहाता यां ना
27/5/2014 चे प ा वये कळिवले वारं वार प े व फोन ारे पाठपु रावा के यानं तर िदनां क
8/1/2015 ला यांनी अहवाल सादर के ला.
2) यानं तर िशड नगरपं चायत िशड कडु न दु त ताव िदनां क 2/2/2015 अ वये ा त
झाला.
3) दु त तावानु सार दु त 52अ आदेश िदनां क 16/3/2015 अ वये ा त झाला.
4) कलम 6 ची अिधसु चना िदनां क 24/4/2015 रे ाजी िस द झाली.
5) यानं तर कलम 9 (1)(2) व कलम 9 (3)(4) ची कायवाही करणेत आली.
6) निवन भू सं पादन कायदा सन 2013 मधील मु यांकनाबाबत तरतु दी 26 ते 30 याचे
अनु षगं ाने आव यक ती कागदप े तयार क न सु धा रत ा प िनवाडा तयार करणेत आला.
याम ये आयु त् कायलयाने काढले या सव टु ची पु तता क न सु धा रत ा प िनवाडा
िज हािधकरी अहमदनगर यां चक
े डेस िदनां क28/3/2016 अ वये सादर करणेत आला. परं तु
मोबदला र कमेत, बेरजेत सं गणक य चुका झा याने दु तीसाठी परत भू सं पादन अिधकारी
यां चक
े डेस सु धा रत ा प िनवाडा परत आला. यात सु चने माणे दु ती के लेनं तर िदनां क
17/10/2016 अ वये सु धा रत ा प िनवाडा फे रसादर करणेत आला. मा. िज हािधकारी,
अहमदनगर यांनी िदनां क 31/12/2016 चे प ा वये फे र सु धा रत ा प िनवाडा मा.
िवभागीय आयु त नािशक यां चक
े डेस सादर के ला. आयु त कायालयाने िनवाडयाची
तपासणी क न यात पु हा टु ी काढले या आहेत. सदर या टु ी शासन प रप क िदनां क
29/8/2015 मु ां क शु क् िवभागाने मु यांकनाबाबत सु चना व िशड नगरपं चायत िशड
यां चश
े ी तसेच नगर रचना िवभागाशी सं बं िधत असु न याची पु तता सं बं िधतां शी प यवहार
के ला असु न पु तता करणेची कायवाही चालु आहे. तसेच या करणातील स.नं 9 चे जमीन
मालक ी रितलाल पु नमचंद लोढा यां नी मा. उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद या
यायालयात रट िपटीशन नं बर 12761/2016 दाखल के ले यात शासनाचे वतीने िदनां क
14/2/2017 रोजी ित ाप सादर करणेत आलेले आहे.
वरील माणे भू सं पादन क ाने कामाची कायवाही के लेली आहे.
1/2012, योजनः- िशड िवकास सदर भू सं पादन तावात स.नं 55, 56, 57 व े 886 चौ.मी अं तभू त आहे.
योजनेतील िबरे गां व र ता 15.00 मीटर
ं दीकरणासाठी भू सं पादन.
2/2012, योजनः- िशड िवकास सदर भू सं पादन तावात स.नं 164, 166, 167,168 व े 4838 चौ.मी अं तभू त आहे.
योजनेतील नगर- मनमाड र ता ते 18 मी ं द
वळण र यास जोडणारा 15 मी ं दी या
र यासाठी भू सं पादन
3/2012, योजनः- िशड िवकास सदर भू सं पादन तावात स.नं 4, व े 4644 चौ.मी अं तभू त आहे.
योजनेतील हॉटेल गोरडीया समोरील 12 मी
ं दीकरणासाठी भूसपं ादन (िपंपळवाडी र ता
ते िनमगां व िशव् र ता)
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5

6

7

8

6/2012, योजनः- िशड िवकास
सदर भू सं पादन तावात स.नं 7,8, 10,11,12,14, 18,19,15,52, 58,97,98, 99 व
योजनेतील 24 मी ं दी या र यासाठी े 79856 चौ.मी अं तभू त आहे.
( दा हौस ग सोसायटी र ता ते बन र ता ते
िबरे गां व र ता ते िनमगां व िशव र ता, पु व
पि म व दि ण उ तर र ता)
एसआर नं बर 68/2005 योजन- िशड
या करणात भािगरथीबाई गं गाधर भु जबळ व इतर 1 यां नी मा. उ च यायालय खं डपीठ
गावठाण ह ीतील रथ र ता ते निवन औरं गाबाद येथे रट िपटीशन नं बर 7489/2013 दाखल के लेले होते. यात हणणे व
िपं पळवाडी र ता 9मी. ं दीकरण भू सं पादन
ित ाप दे यात आलेले होते. करणी थिगती आदेश होता. मा. उ च यायालयाने
िदनां क 15/11/2016 रोजी िनकाल देवनु निवन भू सं पादन कायदा सन 2013 मधील
तरतु दीनु सार मोबदला र कम देवनु भू सं पादन करणेचा आदेश के ला. या आदेशा माणे
िदनां क 30/12/2016 रोजी िनवाडा घोिषत करणेत आला. व िदनां क 6/1/2017 रोजी
सं पािदत े ाचा एकतफा ताबा घे यात आला.
4/2015, योजनः- िशड िवकास या तावात स.नं 5 पैक , े 5100.00 चौ.मी े अं तभु त आहे. तुत करणात
योजनेतील िपं पळवाडी र यापासु न 18. मी निवन काय ानु सार कायवाही करावयाची आहे. करणात अ ाप कायवाही सु झालेली
रं ग र यापयत 15 मी ं दीचा र ता (वृदावन नाही. एस.आय. ए होणे बाक आहे.
इमारतीकडे जाणारा)
5/2015, योजनः- िशड िवकास या तावात स.नं 124 व 126 पैक , े 3642.00 चौ.मी े अं तभु त आहे. तुत
योजनेतील नां दखु र ता ते चारी र ता यां ना करणात निवन काय ानुसार कायवाही करावयाची आहे . करणात अ ाप कायवाही सु
जोडणारा 12.मी ं द र ता (आर ण मां क झालेली नाही. एस.आय. ए होणे बाक आहे.
39 या दि णेस)

त यातील अ.न. 2 ते 5 या चार भूसं पादन करणात सं यु त मोजणी कलम 6 ची अिधसुचना िस दी
िदनां क 31/10/2013 रोजी झाली आहे. यानं तर कलम 9 (1)(2) व कलम 9 (3)(4) या ट यापयत कायवाही
सन 2014 म ये करणेत आली परं तु भूसपं ादन सं थे ने काहीही मोबदला र कम चारही करणात भरलेली नाही
यासाठी भू सपं ादन सं थेस वारं वार मागणी करणेत आलेली आहे. िनयमा माणे भूसपं ादन ता व िद यानं तर
कलम 6 ची अिधसुचना िस द करणेपवु एकु ण मोबदला र कमे या 30 % र कम भर यािशवाय कलम 6 ची
अिधसुचना िस द कर यात येवु नये असे शासन प रप क आहे . परं तु या करणात काहीही मोबदला र कम
शासनाकडे जमा करणेत आलेली नाही. आता कलम 6 ची अिधसुचना िस दी होवुन सुमारे 4 वषाचा कालावधी
होत आला आहे. यामु ळे भू सपं ादनाची पुढील कायवाही करता आलेली नाही. तुत िशड िवकास योजनेतील
र यासाठी लागणारी भूसं पादनाची र कम ी साईबाबा सं थान िशड यां नी भरावयाची आहे. तुत करणातील
कायवाही या कालावधीत ी साईबाबा सं थान िशड म ये ि सद यीय सिमती अ ती वात होती. यांना
खचाबाबत मयािदत अिधकार असलेने यांनी भूसं पादन करणात िनधी ा त होणेबाबत मा. उ च यायालय
खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडेस िनधी ा त होणेसाठी परवानगी िमळणेकामी ताव सादर के लेले होते. तसेच
शासनाचे याय व िवधी िवभागाकडे ही भूसपं ादनासाठी िनधी िमळणेकामी ता व सादर के लेले होते. परं तु
परवानगी अभावी िनधी ा त झालेला नाही.
या िशड तील भूसं पादन करणा यतीरी त िशड लगतचे प रसरातील भूसपं ादन करणातही या
भूसपं ादन क ाने कायवाही के लेली आहे . याचा तपिशल खालील माणे आहे. या करणात सन 2015 ते 2016
या कालावधीत कायवाही करणेत आलेली आहे.
अ.
एलए यु/ एसआर नं बर व योजन
1 3/2016 मोिवस– सावळीिवहीर भरवस र तयावर ग.नं 168/1 म ये जोड र यासाठी भूसं पादन
2 2/1992, 3/1992 कोपरगां व साठी येसगां व येथील जमीनीचे भू सपं ादन करणात कलम 28अ
खालील िनवाडे जािहर करणे
3 75/2007 – सोनेवाडी पाणीपुरवठा योजनेसाठी भू सपं ादन अं ितम सुधा रत िनवाडा तयार करणे.
4 53/2003 – नागपुर - मुं बई हायवेसाठी सुधा रत अं ितम िनवाडा तयार करणे
5 173/2010- अं जनापुर ता. कोपरगां व पुर चारीसाठी भूसपं ादन सुधा रत अं ितम िनवाडा तयार करणे
6 3/1997- पाणी पुरवठा योजना साठवण तलाव शहापुर ता . कोपरगां व सुधा रत अं ितम िनवाडा
तयार करणे
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यािशवाय िशड बाहय वळण र ता भूसपं ादनाची 8 करणे व िशड िवकास योजनेतील भू सपं ादनाची 8
करणे या माणे एकु ण 16 करणां म ये िवहीत मागाने भू सपं ादन करणे िनगत के लेली आहे. तसेच यासव
करणां म ये िनवाडयानु सार घोिषत के लेली र कम जमीन मालकां ना मा य नस याने यांनी कलम 18 खाली
भूसदं भ दाखल के लेले आहे या भूसदं भ करणात या कायालयानी कायवाही के लेली आहे .
या कायालयाने कायालयीन कामकाजाबाबत वेळोवेळी िदले या सुचने माणे काम के लेले आहे . तसेच
ी साईबाबा सं थान िशड यां चे मा. यायालयात दाखल भूसपं ादन करणात पॅरावाईज रपोट तयार क न देणे इ
कामे के लेली आहे.
स या या कायालयात ी साईबाबा सं थान िशड यां चेक रता व िशड नगरपं चायत िशड यां चेसाठी
खालील माणे भू सपं ादन करणे कायवाहीसाठी आहेत.
ी साईबाबा संसथान यां चेसाठी भूसं पादन करणे
अ.
एसआर व योजन
1
10/2000, धमशाळा व इतर बां धकामासाठी भूसपं ादन
2
14/2000, णालय िव तारीकरणासाठी भूसपं ादन
3
16/2000, िविवध उप मां साठी भूसं पादन
4
43/2006, िव तु कायालयाचे िव तारीकरण व लाडु सादालय
वरील माणे अ.नं 1 म ये भूसपं ादनाची कायवाही िनवाडा घोिषत क न पु ण झालेली आहे. पं रतु जमीन
मालकाने मा. सव च यायालयात एसएलपी नं बर 29875/2015 दाखल के लेले असुन , यात शासनातफ हणणे
व ित ाप दाखल करणेत आलेले आहेत. करणात थिगती आदेश आहे. मा. यायालया या आदेशानं तरच
पुढील यो य ती कायवाही करता येईल.
अ.नं 2 म ये िनवाडा घोिषत होवुन 24 पैक 22 जमीन मालकां नी मोबदला र कम ि वकारली आहे.
भूसपं ादक सं थे स ताबा देणे व यायालयात दाखल भूसदं भात िनकालानं तर यो य ती कायवाही करणे बाक आहे.
अ.नं 3 म ये भूसं पादन करणे वगळणेबाबत मा. िज हािधकारी अहमदनगर यां चेकडे ताव दाखल
असुन तसा आदेश होणेवर यांचे तरावर बाक आहे. यात तडजोड करणेच नच उदभवत नाही.
अ.नं 4 म ये मा. उ च यायालयात रट िपटीशन नं बर 8066/2015 दाखल असुन मा. यायालयाने
थिगती आदेश िदलेला आहे. िनकाल होणे बाक आहे. मा. यायालयाचे िनकालानं तर उिचत कायवाही करणे
यो य होईल. िशड नगरपं चायत िशड यां चेकडील भू सपं ादन करणे र यांची आहेत. व यात अनेक जमीन
मालकां चे अं शतः व पात े संपािदत होत आहे .
स या या कायालयात िशड नगरपं चायत िशड यां चेसाठी खालील माणे भूसपं ादन करणे
कायवाहीसाठी आहेत.
िशड नगरपं चायत िशड यां चेक रता भूसपं ादन करणे
अ.
एसआर नं बर व योजन
1
1/2008, योजनः- िशड िवकास योजनेतील आर ण मां क 31 या पि म कोप-यापासुन ते
स.नं 9 मधील 18.00 मीटर िवकास योजना र यापयत 18 मीटर ं द र यासाठी भूसपं ादन.
2
1/2012, योजनः- िशड िवकास योजनेतील िबरे गां व र ता 15.00 मीटर ं दीकरणासाठी
भूसपं ादन.
3
2/2012, योजनः- िशड िवकास योजनेतील नगर- मनमाड र ता ते 18 मी ं द वळण र यास
जोडणारा 15 मी ं दी या र यासाठी भूसपं ादन
4
3/2012, योजनः- िशड िवकास योजनेतील हॉटे ल गोरडीया समोरील 12 मी ं दीकरणासाठी
भूसपं ादन (िपं पळवाडी र ता ते िनमगांव िशव् र ता)
िशड नगरपं चायत िशड यां चेक रता भूसपं ादन करणे चालु
अ.
6/2012, योजनः- िशड िवकास योजनेतील 24 मी ं दी या र यासाठी ( दा हौस ग सोसायटी र ता
5
ते बन र ता ते िबरे गां व र ता ते िनमगां व िशव र ता, पु व पि म व दि ण उ तर र ता)

6

एसआर नं बर 68/2005 योजन- िशड गावठाण ह ीतील रथ रस्ता ते निवन िपं पळवाडी र ता
9मी. ं दीकरण भूसं पादन
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4/2015, योजनः- िशड िवकास योजनेतील िपं पळवाडी र यापासुन 18. मी रं ग र यापयत
15 मी ं दीचा र ता (वृदावन इमारतीकडे जाणारा)
8
5/2015, योजनः- िशड िवकास योजनेतील नां द ुख र ता ते चारी र ता यां ना जोडणारा 12.मी
ं द र ता (आर ण मां क 39 या दि णेस)
वरीलपैक अ. 1 म ये ा प िनवाडा तयार क न मा यतेसाठी मा. िवभागीय आयु त, नािशक
यां चेकडेस सादर के ला हेाता. यात यांनी 4 टु ी काढ या हो या. यापैक 3 टु ची पुतता कर या त आली
असुन , 1 टु ी िशड नगरपं चायत िशड यां चे तरावर बाक आहे. या टु ी संबं धाने यां चे अिभ ाय ा त होताच
िनवाडा पु हा मा यतेसाठी फे र सादर करणेत येईल.
अ. 2 ते 5 या 4 करणात 31 ऑ ट बर 2013 ला कलम 6 ची अिधसुचना शासन राजप ात
िस द करणेत आली आहे. व पुढे कलम 9 (3)(4) चे ट यापयत कायवाही करणेत आली आहे परं तु या 4 ही
करणात भूसपं ादक सं थे कडु न काहीही मोबदला र कम जमा कर यात आलेली नस याने पुढील कायवाही
करता आलेली नाही.कलम 6 ची अिधसुचना िस द होवुन चौथे वष सु झालेले आहे .अनेक वेळा मागणी
क नही मोबदला र कम जमा करणेबाबत भू सपं ादक सं थे कडु न काहीही कळिवणेत आलेले नाही.
अ. 6 हया करणात भूसं पादक सं था िशड नगरपं चायत िशड हेच मोबदला र कम देणार अस याने
ी साइबाबा सं थान िशड यां चा या करणात सहभाग नाही. परं तु कामकाजा या ि ने या कायालयाने यात
िनवाडा घोिषत क न शासना तफ एकतफा ताबा घेतलेला आहे.
अ.न 7 व 8 ही दो ही करणे सन 2015 म ये निवन भू सपं ादन कायदा सन 2013 नु सार ा त झाली
असुन , यात अ ाप निवन काय ानु सार एस.आय.ए ( समािजक प रणाम िनधारण अहवाल) ची कायवाही सु
झालेली नाही. तथािप या 2 करणात जमीन मालकां बरोबर स याचा रे डीरे कनर मु यदर िवचारात घेवनु
तडजोडीने कायवाही करणेस हरकत नाही.
अ. 1 ते 5 या करणात जवळजवळ अं ितम ट यापयत कायवाही कर यात आलेली आहे. यातील
मु यां कन सन 2013 मधील अस याने आिथक टया पाहता, िनयमीत भूसपं ादनाने जमीन सं पादन करणे
सं थाननचे आिथक िहताचे टीने फायदेशीर राहील. या करणात तडजोडीने भूसपं ादन करावयाचे ठरिव या स
जमीन मालक आजचे रे डीरे कनर दरानुसार मोबदला रकमेची मागणी करतील. सन 2013 या तुलनेत आजचे
रे डीरे कनर दरात मोठया माणात वाढ झालेली आहे. यामुळे सं था नचे मोठया माणात आिथक नुकसान होईल.
िनयमीत भूसपं ादनात सन 2013 चे भूसपं ादन काय ानु सार हणजेच यातील कलम 26 ते 30 यात िदले या
सु ानुसार मोबदला र कम िहशोिबत कर यात येणार अस याने जमीन मालक जरी कोटात जावुन कलम 18
खालील भूसं दभ् दाखल करतील. तरी यात मोबदला र कम वाढ होणेस फारशी संधी राहणार नाही. यामुळे या
पाच करणात िनयमीत भूसपं ादनाची कायवाही पु ण करणे उिचत वाटते .
ी साईबाबा सं थान िशड यां चेक रता भूसपं ादनाची कामे जवळजवळ संपलेली अस याने,
उपिवभागीय अिधकारी िशड यां चे कायालयातील सं थाननचे भूसं पादन क ास सं थानचे काम राहीलेले नाही.
फ त िशड नगरपं चायत िशड यां चेकडील िवकास योजनेतील वर नमुद तपिशला माणे भूसपं ादनाची करणे
रािहलेले आहेत. या करणां पैक 7 करणात ी साईबाबा सं थान िशड भू सपं ादनासाठी िनधी देणार आहे.
तुत िशड नगरपं चायत िशड यां चे 7 करणात पुढील कायवाही सु ठे वायची अस या स भूसपं ादन क पुढे
चालू ठे वावा लागेल .” असे कळिवलेले आहे.
तरी मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चेकडील िद.०१/०५/२०१७ रोजीचे प ातील
उ त पा वभूमीनुसार िवषयां िकत भूसं पादन क व सदर क ाकडे सध्या कायरत असले या ०२ कु शल कं ाटी
(िलपीक-संवग) व ०१ अकु शल कं ाटी कमचा-यां ना िद.०१/०८/२०१७ पासून पुढे मुदतवाढ देणबे ाबत या
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५७३ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचे अवलोकन के ले असता, मा.उपिवभागीय अिधकारी,
िशड भाग, िशड यां चे कायालयाम ये सं थानमाफत कं ाटी प दतीने नेमले या कमचा यांनी मागील
पु ण वषाम ये कोणते ही उ लेखनीय काम के लेले िदसू न येत नाही, यामु ळे मा.उपिवभागीय अिधकारी,
िशड भाग, िशड यां चे अिधन त असले या भू-सं पादन क ाम ये सं थानमाफत फ १ िलपीक
पु व माणेच कं ाटी प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी देणेत यावा. उव रत सव कमचारी कमी
करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.५४
ताव-

ी.सं तोष गणपत गु ठळे, मदतनीस, ी साई सादालय यां चे गैरिश त वतन.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ तरतु द- कलम १७ (१)(झ) सिमतीसवसाधारणपणे, ि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 सव गो टी करील,
तावना- ी संतोष गणपत गुठळे , हे िद. ०५-१२-२००६ पासून सं था न सेवेत कायरत आहेत. १)
ी गुठळे हे ी साई सादालय िवभागात वग -४ कमचारी या पदावर कायरत असून यां ची िद. ११-५-२०१४
रोजी आठवडा सु ी होती. यांनी िद.०९-५-२०१४ ते िद.१०-५-२०१४ रजा घेतलेली असून यां नी यास जोडून
िद.११-०५-२०१४ रोजी आठवडा सु ी जोडू न घेतलेली आहे. यांचा वरील कालावधीचा रजा अज मं जरू करणेत
आलेला असतां ना देखील यांनी आठवडा सु ीचे िदवशी हजेरी म टरवर वा री के लेली आहे. तसेच यांनी
पर पर ी साई सादालयातील रा पाळी चावी जमा न द रिज टरवर वत: या हाताने नाव टाकू न वा री के लेली
आहे. ते सु ीवर असतां ना कामावर हजर असलेबाबत हजेरी म टरला वा री करणे हे यांचे कृ य गं भीर गैरिश त
वतनात मोडते.
२) िद.१२-०५-२०१५ ते िद.३१-०३-२०१६ तसेच ते िद.०१-०४-२०१६ पासून ते आतापयत
अखेरपयत या कालावधीत पुव परवानगीिशवाय कामाव न गैरहजर रािहले आहे . यामुळे कामाची गैरसोय झाली.
ी. गुठळे यां ना िवनापरवानगी, रजा अजािशवाय कामाव न गैरहजर राह याची सवयच झालेली आहे. असे
.अिध क, ी साई सादालय िवभाग यां ची िनवेदने ा त झालेली आहे. ी. गुठळे यां चे सदरचे कृ य हे
बेकायदेशीर असून , गं भीर गैरिश त वतनात मोडते.
हणून उपरो त गैरिश त वतनाबाबत ी गुठळे यां ना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/६२६/२०१४,
िद.२२-०५-२०१४, जा.नं.एसएसएस//वशी-७ए/८१०/२०१४, िद.३१-०५-२०१४, जा.नं.एसएसएस//वशी७ए/१३१०/२०१४, िद.१७-०६-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१३४०/२०१४, िद.१९-०६-२०१४,
जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/१६०३/ २०१४, िद.०५-०७-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/२३०१/२०१४,
िद.०९-०८-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ ३३०३/ २०१४, िद.१३-१०-२०१४, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/
३७४९/ २०१४, िद.१०-११-२०१४, जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/४४०९/२०१४, िद.१५-१२-२०१४,
जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/४९९०/२०१५, िद.१२-०१-२०१५, जा.नं. एसएसएस/ वशी-७ए/५७७७/२०१५,
िद.२३-०२-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/६४१३/२०१५, िद.२६-०३-२०१५, जा.नं. एसएसएस/वशी-७ए/
२३९/ २०१५, िद.१५-०४-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/९२७/२०१५, िद.१६-०५-२०१५,
जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/१४५७/२०१५, िद.११-०६-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१९१७/२०१५,
िद.०६-०७-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/२६८९/२०१५, िद.१२-०८-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/
३२३४/ २०१५, िद.०७-०९-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/३८५२/२०१५, िद.१०-१०-२०१५, जा.नं.
एसएसएस/ वशी-७ए/४५११/२०१५, िद.१२-११-२०१५, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/४९७०/२०१५, िद.०५१२-२०१५, जा.नं. एसएसएस/वशी-७ए/ ५५४१/ २०१६, िद.०७-०१-२०१६, जा.नं.एसएसएस//वशी-७ए/
६१९१/ २०१६, िद.०९-०२-२०१६, जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए /६७९०/२०१६, िद.०३-०९--२०१६,
जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/१०३/२०१६, िद.११-०४-२०१६, अ वये कारणे दाखवा नोटीसा काढू न यांचे लेखी
खुलासे मागिव यात आलेले होते. यास अनुस न ी गुठळे यां नी िद.१७-०३-२०१६ रोजीचा लेखी खु लासा
सादर के ला असुन तो लेखी खु लासा असमाधानकारक आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) सेवा (वतणू क) िविनयम, २०१३ कलम ३
(१) ामािणकपणा, सेवेशी एकिन ठता कायम राख याचे सं थान या कमचा-यां चे कत य:१) सं थानचा येक कमचारी नेहमीच :i.
संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल .
ii.
सेवेशी एकिन ठता कायम राखेल; आिण
iii.
सं थाना या कमचा-याला साजेसे नसणारे कृ य करणार नाही.
उपरो त माणे सेवा वतणुक िविनमयां चे उ लंघन,हे गं भीर गैरिश त वतनात मोडते. सदर गैरिश त वतन
ी. गुठळे यां नी के लेले अस याचा आरोप यांचेवर ठे वण्यात आलेले होते.
हणून सदर गैरिश तवतनाबाबत ी गुठळे यां ना जा.नं.एसएसएस//वशी-७ए/५४६/२०१६, िद.१६०५-२०१६ अ वये अिभकथनप देवनू , यांचेवर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) सेवा (वतणूक )
िविनयम, २०१३ कलम ३ (१) अ वये या माणे आरोप ठे व यात आले होते.
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ी.गुठळे यां चेवर ठे व यात आले या आरोपप ातील आरोपां ची खाते चौकशी अॅड होके ट
ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यां चेमाफत पूण कर यात आली असून यांनी पू णतः
नैसिगक यायत वानुसार खातेचौकशीचे काम पुण क न यां चा िद.२३-०१-२०१७ रोजीचा खातेचौकशी िन कष
अहवाल सादर के ला आहे.
कसुरदार ी.गुठळे यां नी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला असुन खाते
चौकशीचे कामकाज पुण के लेले आहे . खातेचौकशी अहवालानु सार ी. गुठळे यां नी कायदेिशर तरतुदीचा भं ग
क न गैरिश त वतन के याचे िन:संशयीतपणे शाबीत झाले आहे .
आदेश१)
ी. संतोष गणपत गुठळे दोषी आहेत .
२)
ी. गुठळे यां नी ी. साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (वतणुक ) िविनयम २०१३ चे
कलम ३(१) नुसार गैरिश त वतन के ले आहे.
३)
रजेिशवाय गैरहजेरीचे काळात मे. अॅडीशनल सेशन ज ज सो., कोपरगाव कोटातील सेशन के स नं.
४८/२०१४ यात ी.गुठळे िद.१४/५/२०१४ चे िनकाल तारीख िद.१६-०२-२०१६ अखेर सं शयीत
आरोपी हणून अटके त होते , जेलम ये होते. सदर खट याचा िनकाल िद.१६/२/२०१६ रोजी होवुन ी.
गुठळे यां ची िनद ष मु तता झाली, याचा िवचार हावा.
तसेच ी.संतोष गणपत गुठळे यां ना यापुव जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/४२७६/२०१३ िद.२३/१/२०१३
अ वये िद.२९-१२-२०१२ रोजीचे गैरिश त वतनाबाबत ताक द दे यात आलेली आहे.
गैरवतनात दोषी असले या कमचा यां स ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दंडा मक कारवाया
(१) ठपका ठे वणे,
(२) पदो नती रोखणे,
(३) याने हयगय, िकं वा आदेश भं ग या कारणामुळे सं थानाचे आिथक नु कसान के ले अस यास ते यां या
वेतनातून वसूल करणे .
(४) वेतनावाढी रोखुन धरणे ,
(५) िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेत नवाढ िमळे ल िकं वा कसे आिण असा कालावधी समा
झा यानं तर या या वेतनवाढी लां बणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकं वा नाही या
संबं धी पुढील िनदश देणे ,
(६) समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबं ध
असा होतो,तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन
ेणी,पद िकं वा सेवेत या थानातून आिण सेवा ये तेतनु घट झाली या थानात िकं वा सेवा ये तेत
पुन थापना कोण या अटीवर होइल यासं बं धी पुढील िनदश िदली जातील िकं वा नाही.
मोठया दंडा मक कारवाया अं तगत
(७) स ची सेवा िनवृ ी,
(८) सेवेतनू काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकं वा बि स हणून कायदेशीर मोबद या यित र
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडू न अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खं ड
(७) िकं वा (८) म ये नमुद के लेली दं डा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतूद आहे .
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी.संतोष गणपत गुठळे , मदतनीस, ी साई सादालय याचे िव
ठे व यात आले या आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले अस याने, व ते खातेचौकशीत दोषी आढळु न आलेले
आहेत. तथापी चौकशी अहवाल आदेशातील .३ नु सार रजेिशवाय गैरहजेरीचे काळात ी.गुठळे सं शयीत
आरोपी हणून अटके त होते , जेलम ये होते. सदर खट यात ी. गुठळे यां ची िनद ष मु तता झाली आहे.,तरी
ी.गुठळे यां ना आरोप प ात नमुद के ले या गैरिश त वतनाबाबत मोठया दं डा मक कारवाया अं तगत िश ा देता
यईल.
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ी.संतोष गुठळे यां चे गैरिश त वतनाबाबत िश ा हणून यां ना ी साईबाबा सं थान िव त यव था,
(िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) नुसार, सेवेतनू काढू न
टाकणे िकं वा बडतफ करावयाचे अस यास सं थानचे वतीने मा.कामगार व औ ोिगक यायालय, अहमदनगर व
मा. िदवाणी यायालय िसनीयर िड हीजन, कोपरगाव व युिनयर िड हीजन, राहाता येथे कॅ हेट अज दाखल करावे
लागेल.
तरी ी.संतोष गणपत गुठळे , वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां ना सेवा (िश त आिण
अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दंडा मक कारवाया अं तगत सं थान
सेवेतनू काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे ही िश ा देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .५७४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सं तोष गणपत गु ठळे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां ना
गैरिश त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यां चे वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न यां ना
सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसू न येते. तसेच यां चे खाते चौकशीम येही ते दोषी आढळू न आलेले
आहेत. यामु ळे ी.सं तोष गणपत गु ठळे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां ना सेवा
(िश त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८) मधील मोठया दंडा मक
कारवाया अं तगत सं थान सेवेतू न काढू न टाकणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५५
ी.सु भाष सु यकां त तु रकणे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां चे गैरिश त वतन.
तावी.सुभाष सुयकां त तुरकणे, िद.२३-१२-२०१६ ते आजअखेरपयतचे या कालावधीत िवनापरवानगी, रजा
अजािशवाय कामाव न गैरहजर राहीले. यांनी त डी, लेखी कळिवले नाही. यांचे अचानक गैरहजेरीमुळे
साईभ तांना सेवा पुरिवणेस अडचण िनमाण झाली. व भ तांना साद भोजनकामी ित ा करावी लागली.
पयायाने साईभ तांची गैरसोय झाली.असे यांचे िव
. अिध क, ी साई सादालय यां चे िनवेदन आलेले
आहे. ी.तुरकणे यां चे सदरचे कृ य हे बेकायदेशीर असून , गं भीर व पाचे गैरिश तवतनात मोडते.
तसेच उपरो त गैरिश त वतनाबाबत ी.तुरकणे यां ना अनु मे जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/ ३७१५/
२०१७, िद.१७-०१-२०१७, व जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/५८५८/२०१७, िद.१०-०२-२०१७ अ वये कारणे
दाखवा नोटीस रिज.ए.डी. पो टाने घर या प यावर पाठिव यात आ या आहे. ी.तुरकणे यां नी सदर कारणे
दाखवा नोटीसला अनुस न िद.२०-०२-२०१७ रोजी खु लासा सादर के ला असून यात यांनी “ कारणे िवनं ती
अज करतो क , िद.२३/१२/२०१६ ते िदनां क २०/०२/२०१७ माझी मनि थती िठक नस यामुळे मी कामावर
गैरहजर रािहलो. तरी मेहरबान साहेबां नी अजाचा िवचार क न कामावर हजर क न यावे ही िवनं ती. ” असे
हटले आहे.
ी.सुभाष सुयकां त तुरकणे , वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग, यां ची उपरो त माणे,
ामािणकपणा, सेवेशी एकिन ठता कायम राख याचे सं थाना या कमचा-यां चे कत य इ यांदीचे उ लंघन के लेले
आहे.
(१)
सं थानचा येक कमचारी नेहमीच :(i)
संपणु ामाणीकपणा कायम राखेल .
(ii)
सेवेशी एकिन ठता कायम राखेल ;
(iii) सं थान या कमचा-याला साजेसे नसणारे कृ य करणार नाही.
ी.सुभाष सुयकां त तुरकणे , वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां नी उपरो त ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, (िशड ) सेवा (वतणूक ) िविनयम, २०१३ चे िविनयम ३(१) चे उ लंघन के लेले आहे.
उपरो त कृ य गं भीर गैरिश त वतनात मोडतात. सदर गैरिश त वतन ी. तुरकणे यां नी के लेले अस याचा आरोप
यांचेवर ठे वणेत आले होते.
यामुळे ी.सुभाष सु. तुरकणे यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१६०/२०१७, िद.११-०४-२०१७ रोजी
सं थान सेवेतनू “सेवािनलं बीत” कर यात आलेले आहे. तसेच सदर गैरिश तवतनाबाबत ी तुरकणे यां ना
जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/१९१/२०१७, िद.१२-०४-२०१७ अ वये अिभकथनप दे यात आले होते.
ी.तुरकणे यां चेवर ठे व यात आले या अिभकथनप ातील आरोपां ची खाते चौकशी अॅड होके ट
ी.बी.वाय. काळवाघे, कोपरगाव, खाते चौकशी अिधकारी यां चेमाफत पूण कर यात आली असून यां नी पूणतः
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नैसिगक यायत वानुसार खातेचौकशीचे काम पुण क न यां चा िद.०२-०५-२०१७ रोजीचा खातेचौकशी िन कष
अहवाल सादर के ला आहे.
कसुरदार ी.तुरकणे यां नी आरोप प ाचे चौकशीकामी हजर राहन, चौकशीत भाग घेतलेला असुन खाते
चौकशीचे कामकाज पुण के लेले आहे . खातेचौकशी अिधकारी यां नी अहवालातील िन कषचा आदेश
खालील माणे िदलेला आहे.
आदेश१)
ी. सुभाष सुयकां त तुरकणे , वग-४, कमचारी, ी.साई सादालय िवभाग हे दोषी आहेत.
२)
ी. तुरकणे यां नी ी.साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (वतणुक ) िविनयम २०१३ चे
कलम ३(१) नुसार ी.तुरकणे यां नी सदर कायदेिशर तरतुदीचा भं ग के ला हणून यां नी गैरिश त वतन के ले आहे.
तसेच ी. सुभाष सुयकां त तुरकणे , वग-४ कमचारी यां ना यापु व िश तभं गा या कारवाईखाली
िद.१२.१२.२००२ पासून सं था न या सेवेतनू कायम व पी बडतफ कर यात आलेले होते. तथापी
िद.१८.१.२००३ रोजी या सभेतील िन. .४४ नुसार मानवतावादी टीकोनातून असे गैरवतन पु हा करणार नाही
असे बं धप घेऊन जा.नं.एसएसएस-वशी-१-८०८-२००३, िद.२८.३.२००३ नु सार यांची िद.२९.३.२००३
पासून सं थान सेवेत पु हा नेमणूक कर यात कर यात आलेली आहे. ी तुरकणे यां ची पु हा नेमणूक झा यानं तर
यांना गैरिश त वतनाबाबत आजपयत लेखी सुचना- १ वेळा, ताक द-३ वेळा स त ताक द-३ वेळा, एक िदवस
सं थान सेवेतू न िनलं बीत -१ वेळा, दोन िदवस सं थान सेवेतनू िनलं बीत-१ वेळा अशा एकु ण-९ वेळा िश ा
झालेली असून देखील यांचे सेवेत व वतनाबाबत सुधारणा होत नस याचे िदसून येते .
दर यान ी.सुभाष सु. तुरकणे यां ना जा.नं.एसएसएस/सा शा/वशी-७ए/८९२/२०१७, िद.१८.५.२०१७
नुसार मा.िज हा श य िचिक सक, अहमदनगर यां चेकडू न वै िकय तपासणी क न मानिसक ि थती बाबतचे
वै िकय माणप सादर करणेबाबत कळिव यात आले होते. यानुसार ी तुरकणे यां नी . अिध क,
सादालय िवभाग यां चे माफत वै िकय माणप सादर के ले आहे.
गैरवतनात दोषी असले या कमचा यां स ी साईबाबा सं थान िव त यव था,(िशड ) सेवा (िश त
आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ अ वये िकरकोळ दंडा मक कारवाया
(१) ठपका ठे वणे,
(२) पदो नती रोखणे,
(३)
याने हयगय, िकं वा आदेश भं ग या कारणामुळे सं थानाचे आिथक नु कसान के ले अस यास ते यां या
वेतनातून वसूल क रणे.
(४) वेतनावाढी रोखुन धरणे ,
(५) िविनिद कालावधीसाठी वेतना या समय ेणीतील खाल या ट यात घट करणे आिण अशा घटी या
कालावधीत सं थाना या कमचा याला वेतनवाढ िमळे ल िकं वा कसे आिण असा कालावधी समा
झा यानं तर या या वेतनवाढी लां बणीवर टाक यावर अशा घटीचा प रणाम होईल िकं वा नाही या
संबं धी पुढील िनदश देणे ,
(६) समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवे या खाल या ट यात घट करणे,सवसामा यपणे याचा अथ
सं थाना या कमचा या या समय ेणीतील वेतन ेणी पद िकं वा सेवा यामधील पदो नतीवरील ितबं ध
असा होतो, तेथनू या या थानात घट होईल तसेच सं थाना या कमचा याची समय ेणीतील वेतन
ेणी,पद िकं वा सेवेत या थानातून आिण सेवा ये तेतनु घट झाली या थानात िकं वा सेवा ये तेत
पुन थापना कोण या अटीवर होइल यासं बं धी पुढील िनदश िदली जातील िकं वा नाही.
मोठया दंडा मक कारवाया अं तगत
(७) स ची सेवा िनवृ ी,
(८) सेवेतनू काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे,
मा कोणतेही अिधकृ त काम कर यासाठी ेरणा िकं वा बि स हणून कायदेशीर मोबद या यित र
सं थाना या कमचा याने कोण याही य कडू न अथ क लाभ ि वकार के याचा आरोप िस द झाला तर खं ड
(७) िकं वा (८) म ये नमुद के लेली दं डा मक कारवाई लादली जाऊ शकते.
वरील िश ेपैक एक िश ा देणचे ी तरतूद आहे .
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी.सुभाष सुयकां त तुरकणे , वग-४ कमचारी, ी साई सादालय
िवभाग याचे िव ठे व यात आले या आरोपप ातील आरोप शाबीत झालेले आहे.
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ी.सुभाष तुरकणे यां चे गैरिश त वतनाबाबत िश ा हणून यांना ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, (िशड ) सेवा (िश त आिण अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) नुसार,
सेवेतनू काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करावयाचे अस यास सं थानचे वतीने मा.कामगार व औ ोिगक यायालय,
अहमदनगर व मा. िदवाणी यायालय िसनीयर िड हीजन, कोपरगाव व युिनयर िड हीजन, राहाता येथे कॅ हेट
अज दाखल करावे लागेल.
तरी ी.सुभाष सुयकां त तुरकणे , वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां ना सेवा (िश त आिण
अिपल) िविनयम,२०१३ मधील करण ३ िविनयम ५(८) मधील मोठया दंडा मक कारवाया अं तगत सं थान
सेवेतनू काढू न टाकणे िकं वा बडतफ करणे ही िश ा देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .५७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.सु भाष सु यकां त तु रकणे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग
यां ना गैरिश त वतनाबाबत वेळोवेळी िश ा क नही, यां चे वतनाम ये फरक पडत नाही, याव न यां ना
सं थान सेवेत वार य नस याचे िदसू न येते. तसेच यां चे खाते चौकशीम येही ते दोषी आढळू न आलेले
आहेत. यामु ळे ी.सु भाष सु यकां त तु रकणे, वग-४ कमचारी, ी साई सादालय िवभाग यां ना सेवा
(िश त आिण अिपल) िविनयम, २०१३ मधील करण ३ िविनयम ५ (८) मधील मोठया दंडा मक
कारवाया अं तगत सं थान सेवेतू न काढू न टाकणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५६
ी दारकामाई समोरील खु ले नाटयगृ हाचे नु तनीकरण करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेची तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे .
तावनाः- मौजे िशड येथील िसटी स ह नं.९३ े ९३.७ चौ. िम. मा. िज हािधकारी, अ.नगर यां चे
प मां क मह./काया./२ब/५८२/०७ अ.नगर िद.०७/०९/२००७ अ वये अटी व शत ठे वनू सुशोिभकरणाकरीता
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चेकडे ह तांतरीत कर यात आले आहे.
सन १९६२ म ये ामपं चायत, िशड माफत िसटी स ह नं.९३ े ात खुले नाटयगृह बां ध यात आले आहे. सदर
नाटयगृहाम ये सं थानचे काही काय म आयोिजत कर यात येतात. खुले नाटयगृ ह इमारत ५५ वष जुनी झाली
अस यामुळे नाटयगृहा या छताचे प े जीण झाले आहेत. पावसाळया या िदवसात नाटयगृहाम ये पावसाचे पाणी
गळते. तसेच नाटयगृहाचे लोर गची फरशी अनेक िठकाणी तुटलेली असून अं तगत व बाहय रं गकाम खराब
झालेले आहे. यामुळे सदर नाटयगृहाचे नूतनीकरण करणे आव य क आहे.
तावः- उपरो त िवषयां क त कामी खालील तपिशला माणे मटे रयलची आव यकता आहे.
अ.नं. मटे रयल तपिशल
प रमाण / एकक दर
र कम
१
एस पट ( एिशयन) २० िकलो – ०१ बके ट
०१ बके ट
२५००/२५००/२
हाईट ऑईल पट ( एिशयन) (२० िलटर x ३ बके ट)
०३ बके ट
४३४०/१३,०२०/३
अॅ िलक हाईट ओ.बी.डी. ( एिशयन) (२० िकलो x २ बके ट) ०२ बके ट
१२५०/२५००/४
G. I. Sheet (Size - 10’x4’) Overall width – 1219 mm १२ नग
१०५०/१२,६००/Length – 3048 mm , Thickness – 0.45 mm
५
G. I. Sheet (Size - 12’x4’) Overall width – 1219 mm १४ नग
१२५०/१७,५००/Length – 3658 mm , Thickness – 0.45 mm
६
Plain G. I. Sheet, Thickness - 0.45 mm
४० र.फु ट
४५/१८००/७
Ebano Natural vitrified tiles
६१ बॉ स
६४३.५० ३९,२५३.५०
Size – 600mm x 600mm (1 box – 4 Nos. Tiles)
८
िसमट बॅग ( िबला- A1)
१४ बॅग
२४८/३,४७२/९
वाळू
१ ास
२५००/२५००/एकू ण पू णाक त र कम .
९५,१४६/-
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उपरो त तपिशलात नमूद के ले माणे खु ले नाटयगृहाचे नूतनीकरण करणेकामी मटे रयल खरे दीकरीता
र कम .९५,१४६/- मा इतका खच अपेि त आहे. तरी तपिशलातील अ.नं.१ ते ६ चे मटे रयल िवहीत
प दतीने कोटे शन मागावून खरे दी करणेस व अ. . ७ ते ९ चे मटे रयल िवभागाकडील उपल ध मटे रयलमधून
वापरणेस तसेच याकामी येणा-या खचास व सदरचे काम िवभागामाफत करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५७६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी दारकामाई समोरील खु ले नाटयगृ हाचे
नु तनीकरण करणेकामी आव यक असलेले सािह य िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी
येणा या .९५,१४६/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५७
साईिनवास अितथीगृ ह इमारतीचे डोमचे पॉलीकाब नेट िशट बदलणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेची तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे .
तावनाः- जुने सादालय प रसरातील म यवत भां डारगृह पिह या व दुस-या मज यावर स मानीय
अितथ चे िनवासाकरीता सन २००१ साली साईिनवास इमारतीचे बां धकाम पूण करणेत आले असून सदर
इमारत चा वापर स माननीय अितथ चे िनवासाकरीता सु करणेत आलेला आहे. सदर इमारतीचे पिह या
मज यावर म यभागी १०.५० मी.x १०.५० मी. या साईजम ये ओपन टु काय कोट याड असून सदरचे कोट
याडचे डोमचे छताकरीता पॉलीकाब नेट िशट बसिवणेत आलेले आहे. सदरह डोमचे पॉलीकाब नेट िशटला
उ हामुळे व वादळामुळे तडे गे या ने खराब झाले होते. यामुळे सदरह डोमचे छतावरील पॉलीकाब नेट शीट सन
२०१२ म ये बदलणेत आले होते. मागील २-३ वषापासून उ हाची ित ता वाढलेली असून उ हामुळे डोमचे
बरे चसे िशटला तडे गेलेले आहे. िद.१३/०५/२०१७ रोजी झाले या अवकाळी पाऊस व वादळात डोमचे
छतावरील ४ िशट तुटले आहे . िद.१७/०५/२०१७ रोजीचे प ा वये अिध क, साई साद िनवास थान यां नी नवीन
प े बसवू न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
सदरह डोमचे छतामधुन पावसाचे पा याची गळती होऊ नये, याकरीता छताचे पॉलीकाब नेट िशट
बदलणे आव यक आहे. सदरचे िनघालेले िशट बदलतां ना या लगतचे िशटही तुटू शकतात, याकरीता सदरह
संपणू िशट बदलणे गरजेचे आहे .
तावः- िवषयां क त कामासाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
Sr.No. Description
Qty/ Unit Rate Amount
1
Providing & fixing in position 10 mm thick 132.00
2000/- 2,64,000/multiwall poly carbonate sheet in skylight fixed Sqm.
over existing frame work with the special
alluminium profile and neoprene gaskets
including sealing the joints with sealcoat
making it fully waterproofing etc.
Total Amount 2,64,000/वर नमूद के ले माणे साईिनवास अितथीगृह इमारतीचे डोमचे पॉलीकाब नेट िशट बदलणेकामी र कम
.२,६४,०००/- मा इतका खच अपेि त आहे. तरी साईिनवास अितथीगृहाचे डोमचे छतावरील पॉलीकाब नेट
िशट बदलणेकामी येणारे र कम .२,६४,०००/- मा चे खचास व सदरह काम ई – िनिवदा मागवून क न घेणेस
मा यता असावी.
िनणय .५७७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ ह इमारती या डोमचे पॉलीकाब नेट िशट
बदलणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,६४,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५८
िशड बस थानक येथे मोफत दशन पास व लाडू साद िव साठी काऊं टस तयार करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः-
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अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (१) अ वये मं िदराम 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 तगणां ना
आवश्यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न दे याची तरतुद आहे .
तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे व खं ड (ग) अ वये 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 या योजनां साठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमती िनणयः- िद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
खालील माणे िनणय संमत झाला आहे .
“… यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तां या सोयीसाठी जुने सादालयासह साई साद नं .१ व २ या
जु या इमारती काढू न या िठकाणी निवन दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करणेस मा यता दे यात आली. याकामी
आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां चेकडू न िनयोिजत इमारत चे आराखडे व अं दाजप क तयार
क न घे यात यावे. तसेच जु ने सादालयासह साई साद नं. १ व २ या इमारत म ये साईभ तांसाठी चालिव यात
येणारे िविवध सेवा – सुिवधां चे काऊं टस यो य जागेची िन चीती करणेत येऊन, इतर थलां तरीत कर यात यावे
व या जु या इमारती पाडणेसाठी ( Demolition) थमतः वतं िनिवदा मागिव यात यावा, असे ठरले.
तावनाः मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार जुने सादालय येथील साई साद नं .१ व २
या इमारती पाडणेपवू सदर इमारतीमधील कायलय, काऊं टस, टोअस इ. थलां तरीत करणेचे ठरले आहे.
याकामी िद.०५/०५/२०१७ रोजी मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां चे क ेत झाले या सभेत तसेच साईउ ान,
मं गलकायालय व सेवाधाम इमारतीत घेतले या राऊं डचे दर यान िदले या िनदशानु सार िशड बस थानक येथे
मोफत दशन पास घेणेसाठी व लाडू साद िव साठी येक दोन काऊं टस सु करणेबाबत अिध क, साई साद
िनवास थान िवभाग यां नी जा. .७८४/२०१७ िद.१२/०५/२०१७ रोजीचे प रप का वये कळिवले आहे.
िशड बस थानक इमारतीचे तळमज यावर सं थानकरीता 6.12m x 6.50 या साईजचा दुकान गाळा
असून सदर गाळयाम ये अॅ युिमनीअम पाट शन क न लाडू िव काऊं टर व साईभ तांकरीता मोफत दशन पास
वाटप काऊं टर सु करता येईल.
साईभ तांना पास देणेसाठी व लाडू िव वाटप करणेसाठी काऊं टर तयार करणे, काऊं टरवरील कमचायां चे बैठक यव थेसाठी र हा व ग खु या खरे दीसाठी व इतर कामासाठी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
कामाचा तपिशल
प रमाण / एएक
दर
र कम
०१ िशड बस थानक येथे दशन पास देणसे ाठी व लाडू िव वाटप
०४ नग
१४,८०५/५९,२२०/काऊं टरसाठी ४ ऑफ स टेब स खरे दी करणे.
(Size – 1.2 Length, 0.6 width, 0.75 Hight.)
०२ काऊं टर वरील कमचा-यां चे बैठक यव थेसाठी Revolving
०४ नग
८,२३४/३२,९३६/Chair खरे दी करणे.
( Low bock revolving chair)
०३ लाडू काऊं टर व दशन पास वाटप काऊं टरचे म ये अॅ युिमनीअम
पाट शन करणे. काऊं टरलगत अॅ युिमनीअम पाट शन करणे.
अॅ युिमिनअम पाट शन – 23.395 Sqm.
२३.३९५ वे.मी. २५७६/६०२६५.५२
अॅ यु. पावडर कोट ग डोअर – २.०४३
२.०४३ वे. मी. २५६४.६४
५२३९.५६
डोअर लोझर
०१ नग
१५८९/१५८९/एकू ण खच- १,५९,२५०/तावः- उपरो त माणे िशड बस थानक येथे काऊं टर व इतर सुिवधा करणेकामी र कम
.१,५९,२५०/- मा खच अपे ीत आहे. सदरह कामाचे व प िभ न अस यामु ळे वेगवेगळया एज सीजमाफत
करावे लागेल. तरी िशड बस थानक येथील काऊं टर तयार करणेकामी व इतर अनुषं गीक कामे करणेसाठी येणारे
र कम .१,५९,२५०/- मा चे खचास व सदर कामासाठी कोटे शन मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .५७८

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे िशड बस थानक येथे मोफत दशन पास व
लाडू साद िव साठी काऊं टस तयार करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .१,५९,२५०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५९
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उवरीत ४०० खो यां चे नु तनीकरण कर यात येत
अस योन रवायर ग करणे.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक 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.
ताव:- जा.नं.एसएसएस/ वशी-का.अ.- वीय/ ४४१०/२०१७ िद.२२/०३/२०१७ रोजीचे
प रप कातील सुचना .२९ अ वये “साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) सवसमावेशक दु तीबाबत ताव
ये या मा. यव थापन बैठक त सादर करावा’’ असे िनदिशत करणेत आलेले असून याकरीता बां धकाम
िवभागामाफत बां धकाम िवषयक आराखडे अं दाजप क तयार करणेत येत असून यानुसार सदर कामासाठी ईिनिवदा मागिवणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ताव सादर करणेत येत अस याने उपरो संदभ त
प ा वये बां धकाम िवभागाने कळिवलेले असून सदरह नुतनीकरण कामाम ये िव तु िवभागामाफत िव तु
िवषयक कामां चे अं दाजप क व िनिवदेसोबत आपले तराव न पुढील यथायो य कायवाही करणेबाबत
कळिव यात आलेले आहे. यानु सार िव तु िवभागामाफत साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथे जाऊन
सम पाहणी कर यात आलेली आहे.
साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) या इमारतीचे १६ ऑग ट १९९३ रोजी उदघाटन होऊन
साईभ ां करीता या इमारतीचा वापर सु कर यात आलेला आहे. यावेळी जी इले ीकल वायर ग कर यात
आलेली आहे तीच वायर ग अ ाप तशीच असून गे या २४ वषात िकरकोळ मे टे न सचे काम वगळता याम ये
काहीही बदल कर यात आलेले नाही. तसेच वेळोवेळी झाले या मा. यव थापन सिमती या / मं डळा या
िनणयानु सार काही िठकाणी बदल क न ावे लागलेले आहे. (उदा.कॅ टीन, लॉ ी) साईबाबा भ िनवास थान
(५०० म) येथील वायर गचे आयु य हे २३ वषापे ा जा त झालेले असून सतत या वापरामुळे येथील वीचबोड
तसेच वीच, सॉके ट अ यं त खराब झालेले अस यामुळे याचे मे टेन स मोठया माणात वाढलेले आहे.
यािठकाणी बसिव यात आलेले िसल ग फॅ नचा वापरही सारखा होत अस याने याचेही मे टे न स करावे लागत
आहे. िशवाय या इमारतीम ये यावेळी उपल ध असलेले साधे ब ब व सा या टयु ब िफट ग तसेच इमारती या
आतील चौकानात देखा यासाठी व काश योजनेकरीता डयुम लाईट िफट ग (गाडन लाईट िफट ग)बसिव यात
आलेले आहे. ते पण खराब झालेले असून याचे पेअर आता उपल ध होत नाहीत. यामुळे िवषयक कामाचे
नुतनीकरण करावे लागणार आहे .
०१) साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथील वायर गचे आयु य हे २३ वषापे ा जा त झालेले
असून सतत या वापरामुळे येथील वीचबोड तसेच वीच, सॉके ट अ यं त खराब झालेले अस यामु ळे याजागी
नवीन वीच, सॉके ट बसवावे लागणार आहे. तसेच मम ये कर यात आलेली पॉईटं वायर ग तसेच मेन वायर ग
ही २३ वषात जुनी झा याने ती वेळोवेळी दु त कर यात आलेली आहे . तसेच या वायर गचे इ सुलेशन क हर
खराब हो यास सु वात झालेली असून इ सुलेशन मता कमी झा याने शॉटसक ट होऊन आग लाग याचा धोका
संभवतो. यामुळे ममधील सव लाईट पॉईटची
ं वायर ग न याने करावी लागणार आहे . तसेच िड ी युशन
बोडपासून ममधील वीचबोडपयत टाक यात आलेली मेन वायर ग चेक क न ती वायर ग जर चां ग या
अव थेत असेल तर ती तशीच ठे वू न फ खराब झाले या वायर ग या जागी तेवढी नवीन वायर ग करावी
लागणार आहे. िशवाय या इमारतीम ये यावेळी उपल ध असलेले साधे ब ब व सा या टयुब िफट ग बसिव यात
आले या आहेत. याऐवजी वीज बचत करणारे नवीन एल.ई.डी.ब ब व टयु ब िफट ग बसवावे लागणार आहे.
०२) यािठकाणी असले या गाडनकरीता वायर ग ही सन १९९३ म ये कर यात आलेली असून बयाच िठकाणी पावसा या पा यामुळे टिमनेशन बॉ स सडलेले आहे . तसेच उ हामुळे वायर गचे इ सु लेशन
कमकु वत झालेले अस याने याकरीता नवीन वायर ग करावी लागणार आहे. तसेच यािठकाणी बसिव यात
आले या हं डया उन, वारा, पाऊस यामुळे खराब झाले या असून यां ना ब-याच िठकाणी ॅ क गेलेले अस याने
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नवीन हंडया बसवा या लागणार आहेत . तसेच या हंडयाम ये काश योजने करीता वीज बचत करणारे नवीन
एल.ई.डी.ब ब बसवावे लागणार आहे. िशवाय या गाडनम ये अिलकड या काळात िप याचे पा यासाठी
वॉटरकु लर बसिव यात आलेले असून यां ना पण याच गाडन लाईट या वायर गधून िव तु पुरवठा कर यात
आलेला आहे. तसेच गाडन या म यभागी असले या कारं याकरीता टाक यात आले या के बलचे इ सुलेशन
क हर खराब हो यास सु वात झालेली असून इ सुलेशन मता कमी झा याने सदरची के बल बदलणे गरजेची
आहे.
०३) या यित र इमारती या मध या चौकात, इमारती या चोहोबाजूला काश योजनेकरीता व
आतील अं तगत र यां वर काही िठकाणी लड लाईट् स व काही िठकाणी ीट लाईट बसिव यात आलेली आहे.
या ीट लाईट व लड लाईट् स जु या टाईप या अस याने यां चा वारं वार मे टेन स करावा लागत आहे. यामुळे
सदर या ीट लाईट तसेच लड लाईट् स बदलू न याऐवजी वीज बचत करणारे नवीन एल.ई.डी.िफट ग बसवावे
लागणार आहे.
०४) सदर इमारतीचा वापर भ ां साठी सन १९९३ पासून कर यात आलेला आहे . यावेळी या
इमारती या वीज पुरवठा िवतरणाकरीता जे िड ी युशन पॅनेल बसिव यात आलेले होते तेच पॅनेल अ ाप तसेच
असून सन १९९३ चा वीज वापर व आता सन २०१७ चा वीज वापर याम ये आता मोठा फरक पडलेला आहे.
या िड ी युशन पॅनेलमधील वीचिगयर यं णा ही सन १९९३ मधील असून आता या वीचिगयरमधील काही
पेअस माकटम ये उपल ध होत नाहीत. िशवाय या मेनि वचची असलेली कॅ पेिसटी ही सन १९९३ मधली असून
िशवाय गेले २४ वष ते अहोरा वापरात असून यां चे आयु य कमी झालेले आहे. आता स या वाढले या
लोडमुळे सदरचे मेनि वच गरम होऊन याचे कॉ टॅ ट जळ याची श यता वाढलेली आहे . यामु ळे सदरचे
िड ी यु शन पॅनेल बदलणे गरजेचे आहे.
यानुसार साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथे सम जाऊन पाहणी के लेली असून यािठकाणी
उपरो माणे करा या लागणा-या िव तु ीकरण कामाचा खच शासनमा य CSR (सन-२०१५-२०१६) माणे
तयार के लेला असून याचा तपशील खालील माणे :A) INTERNAL WIRING
Sr.
No.

01)

02)

C.S.R.
NO.

DESCRIPTION

QTY

RATE

TOTAL

1-2-8

Supplying
and
erecting
rigid
PVC
conduit 25 mm dia. with PVC accessories on
wall/ ceiling as per specification No: WGMA/CON, para no. 1.1.1

7400
mtr

80.85

05,98,290.00

1-2-12

Supplying and erecting PVC trunking (PVC
casing-n-capping) of size 32 mm. with
accessories
on
wall/ceiling
as
per
specification No: WG-MA/CON, para no.
1.1.2

3350
mtr

46.20

01,54,770.00

5960
mtr

59.85

03,56,706.00

3500
mtr

28.875

01,01,062.50

3500
mtr

81.90

02,86,650.00

3250
mtr

40.95

01,33,087.50

3250
mtr

233.10

07,57,575.00

03)

1-3-4

04)

1-3-6

05)

1-3-8

06)

07)

1-3-8

1-3-10

Supplying & erecting mains with 3 x 1.5
sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying & erecting mains with 1 x 2.5
sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying & erecting mains with 2 x 4.0
sq.mm F.R L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying & erecting mains with 1 x 4.0
sq.mm F.R L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying & erecting mains with 4 x 6.0
sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places as per specification No: WG-MA/BW
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08)

1-3-14

09)

1-8-1

10)

1-8-6

11)

1-8-10

12)

1-8-11

13)

1-8-14

14)

1-8-15

15)

1-8-23

16)

1-8-25

17)

1-8-35

18)

1-8-37

19)

1-8-38

20)

1-8-39

21)

1-8-40

Supplying & erecting mains with 3 x 2.5
sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying and erecting modular type switch
6A/ 10A ISI mark approved make duly
erected on provided plate and box with
wiring connections complete.
Supplying and erecting modular type switch
16/ 20 A with indicator, ISI mark, approved
make duly erected on provided plate and
box with wiring connections complete.
Supplying and erecting modular type 3 pin
6A multi socket safety shutter ISI mark
approved make duly erected on provided
plate and box with wiring connections
complete.
Supplying and erecting modular type 3 pin 6
/ 16A multi socket with safety shutter ISI
mark approved make duly erected on
provided plate and box with wiring
connections complete.
Supplying and erecting modular type T.V.
socket single outlet ISI mark approved make
duly erected on provided plate and box with
wiring connections complete.
Supplying and erecting modular type
telephone socket one gang with safety
shutter ISI mark approved make duly
erected on provided plate and box with
wiring connections complete.
Supplying and erecting modular type
electronic step regulator for fan two module
ISI mark approved make duly erected on
provided plate and box with wiring
connections complete.
Supplying and erecting modular type
blanking plate one module ISI mark
approved make duly erected on provided
plate & box.
Supplying
and
erecting
unbreakable
concealed type modular switch box with
double mounting plate for 1 module duly
erected flush to wall with required chiseling
and finishing with cement morter / POP as
per required to match the background in an
approved manner.
Supplying
and
erecting
unbreakable
concealed type modular switch box with
double mounting plate for 3 module duly
erected flush to wall with required chiseling
and finishing with cement morter / POP as
per required to match the background in an
approved manner.
Supplying
and
erecting
unbreakable
concealed type modular switch box with
double mounting plate for 4 module duly
erected flush to wall with required chiseling
and finishing with cement morter / POP as
per required to match the background in an
approved manner.
Supplying
and
erecting
unbreakable
concealed type modular switch box with
double mounting plate for 6 module duly
erected flush to wall with required chiseling
and finishing with cement morter / POP as
per required to match the background in an
approved manner.
Supplying
and
erecting
unbreakable
concealed type modular switch box with
double mounting plate for 8 module duly
erected flush to wall with required chiseling
and finishing with cement morter / POP as
per required to match the background in an
approved manner.
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7500
mtr

82.95

06,22,125.00

1880
Nos.

91.35

01,71,738.00

340
Nos.

151.20

00,51,408.00

1880
Nos.

106.05

01,99,374.00

340
Nos.

165.90

00,56,406.00

50
Nos.

86.10

00,04,305.00

105
Nos.

86.10

00,09,040.50

900
Nos.

418.95

03,77,055.00

24.15

00,25,357.50

75
Nos.

212.10

00,15,907.50

645
Nos.

244.65

01,57,799.25

55
Nos.

276.15

00,15,188.25

65
Nos.

373.80

00,24,297.00

45
Nos.

443.10

00,19,939.50

1050
Nos.

159

22)

1-8-41

23)

1-10-2

24)

2-2-13

25)

2-13-3

26)

5-3-2

27)

5-3-25

28)

5-4-20

29)

5-6-6

30)

Non
C. S. R.

31)

Non
C. S. R.

32)

1-9-10

33)

1-3-4

34)

2-3-10

35)

2-1-28

36)

2-1-27

Supplying
and
erecting
unbreakable
concealed type modular switch box with
double mounting plate for 12 module duly
erected flush to wall with required chiseling
and finishing with cement morter / POP as
per required to match the background in an
approved manner.
Supplying & erecting telephone cable 2 pair
with 0.5 mm dia. laid in provided PVC casing
/ conduit asper specification No. WG-TW
Supplying and erecting Ding Dong /
electronic musical type call bell with heavy
duty coil suitable to operate on 230V A.C.
supply erected on polished double wooden
block/sunmica block of suitable size.
Supplying and erecting regular/ standard
model Ceiling fan of 1200 mm. sweep
complete erected in position as per
specification no. FG
Supplying, erecting & marking SPMCB 6A to
32A, C-series (for motor/power) in provided
distribution board as per specification No.
SW-SWR/MCB
Supplying, erecting & marking Four Pole
Isolators on switch version of miniature
circuit breakers of 63 A in provided
distribution board.
Supplying & erecting original 1.25 mm CRCA
sheet metal enclosures with 20A. 2 pin plug
& earth socket and 20A. 3 pin plug top with
20A/30A single pole MCB complete erected
on angle iron frame.
Providing, erecting & commissioning RCCB of
electro magnetic type with 30/100/300
sensitivity and having capacity of 63A 4
pole complete as per specification No.SWRCCB/RCCB
Supplying & erecting approved make, 1 x 20
watt LED Tube fitting with tubebar suitable
to fixed at ceiling or wall. (Instead of 40
watt tubelight fitting)
Supplying & erecting approved make, 1 x 10
watt LED Tube fitting with tubebar suitable
to fixed at ceiling or wall. (Instead of 40
watt tubelight fitting)
Supplying & Drawing of 2 x 1.5 sq.mm. F.R.
grade copper wire in provided concealed
pipes
with
Modular
Accessories
and
concealed / surface switch board for
concealed type light/fan/bell point wiring
Supplying & erecting mains with 1 x 1.5
sq.mm F.R L.S stranded/solid copper PVC
insulated
wire
laid
in
provided
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any
other places. as per specification No: WGMA/BW (Earthing Wire for light point)
Supplying & erecting Bulkhead fitting
suitable for LED Lamp upto 11 w fixed on
wall as per specification no. FG-IDF/BHF
Supplying & erecting LED Lamp 5 to 8 watt
230 V Intergral type

60
Nos.

500.85

00,30,051.00

590
Mtr.

21.00

00,12,390.00

102.90

00,46,305.00

900
Nos.

1892.1
0

17,02,890.00

1200
Nos.

184.80

02,21,760.00

761.25

00,45,675.00

936.60

00,42,147.00

3225.6
0

01,93,536.00

450
Nos.

60.
Nos.

45
Nos.

60.
Nos.

1050.0
1200
Nos.

700
Nos.

0

790.00

436.80

3000
0
mtrs.

19.95
05,98,500.00

1500
Nos

191.10

1400
Nos

301.35
257.25

100
Nos.

3872.40

50
Nos.

1381.8

3-1-8

38)

2-13-15

Supplying and erecting fresh air cum
Exhaust fan of light duty 50 V A.C. 50 cycles
225mm. 1400 RPM rust proof body & blades,
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28,56,672.00

Nos.

500
Nos.

37)

05,53,000.00

6540

Supplying & erecting LED Lamp 02 to 03
watt 230 V Intergral type
Supplying and erecting ISI mark midget type
3.0 Ltr instant type water heater of ABS plastic
body 3 kW compiling IS3412 of 1994 heating
element 230/250 Volts 50 Cycle A.C. supply
with inlet and outlet, thermostatic control and
thermal cutoff with 3 core PVC flexible wire
leads duly tested and marking Sr. No. and date
of erection.

12,60,000.00

02,86,650.00

04,21,890.00
01,28,625.00

03,87,240.00

00,69,090.00

160

wire mesh, duly erected in an approved
manner and marking Sr. No. and date of
erection

0

Total Rs. 1,29,94,502.50

B).GARDEN ELECTRIFICATION WORK
Sr.
C.S.R.
DESCRIPTION
No.
NO.
Supplying and erecting
I.S.I. mark rigid
PVC conduit 32 mm dia. with necessary
1-1-11
accessories in wall / floor with chiselling
01)
appropriately as per specification No: WGMA/CC, para no. 1.1.1

02)

03)

QTY

RATE

TOTAL

2000
mtr

151.20

03,02,400.00

1-3-10

Supplying & erecting mains with 4 x 6.0
sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC
insulated
wire
laid
in
provided
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any
other places as per specification No: WGMA/BW

600
mtr

233.10

01,39,860.00

1-3-8

Supplying & erecting mains with 1 x 4.0
sq.mm F.R L.S stranded/solid copper PVC
insulated
wire
laid
in
provided
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any
other places. as per specification No: WGMA/BW

600
mtr

40.95

00,24,570.00

2000
mtr

163.80

03,27,600.00

2000
mtr

28.875

00,57,750.00

1064.70

01,06,470.00

100
Nos

301.35

00,30,135.00

50
Nos.

2892.75

01,44,637.50

04)

1-3-8

05)

1-3-6

06)

2-7-2

07)

2-1-29

08)

5-6-5

09)

5-4-23

10)

7-1-19

11)

7-6-14

12)

Non
C. S. R

Supplying & erecting mains with 4 x 4.0
sq.mm F.R L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying & erecting mains with 1 x 2.5
sq.mm F.R.L.S stranded/solid copper PVC
insulated wire laid in provided conduit/
trunking/inside pole/Bus bars or any other
places. as per specification No: WG-MA/BW
Supplying and erecting gate/garden light
fitting with 300mm dia. glass bowl suitable for
upto 11W CFL on provided pipe as per
specification No. FG-ODF/GLT
Supplying & erecting LED Lamp 5 to 8 watt
230 V Intergral type
Providing, erecting & commissioning RCCB of
electro magnetic type with 30/100/300
sensitivity and having capacity of 40A 4 pole
complete
as
per
specification
No.SWRCCB/RCCB
Supplying & erecting CRCA sheet metal one
way enclosures suitable for D.P.M.C.B./ T.P.
M.C.B. / F.P.M.C.B. complete erected on angle
iron frame.
Supplying, erecting & terminating PVC
armoured cable 3½ core 50 sq mm aluminium
conductor with continuous 5.48 sq mm (12
SWG) G.I. earth wire complete erected with
glands & lugs, on wall/ trusses/pole or laid in
provided trench/ pipe as per specification no.
CB-LT/AL
Supplying and laying (including excavation)
120 mm outside dia. double wall corrugated
pipes (DWC) of HDPE for enclosing cable
below ground/road surface, to required depth
complete.
Providing
and
construction
(including
excavation) brick masonry inspection cable
chamber 600mm x 600 mm x 600mm internal
side size with 75 mm thick RCC cover, filling
screened sand and smooth internal plaster etc
including watering, streaking joint on exposed
faces, rocking at joint on exposed faces and
watering complete and clearing the site by
removing debris & making the site good.
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100
Nos.

50
No

300

442.05

378.00

00,22,102.50

01,13,400.00

Mtr.

300
Mtr

10

363.30

01,08,990.00

5,000.00

0,50,000.00

Total Rs.

14,27,915.00

Nos.

161

C).STREET LIGHT WORK
Sr.No.

C.S.R.
NO.

01)

2-9-8.

02)

2-9-9

DESCRIPTION
Supplying and erecting approved type
LED street light fitting 90W, having PF
> 0.95, class IP 65 or above. Housing
of pressure die cast aluminium alloy
and heat sink extruded aluminium as
per specification no. FG-ODF/FLS2
Supplying and erecting approved type
LED street light fitting 120W, having
PF > 0.95, class IP 65 or above.
Housing
of
pressure
die
cast
aluminium alloy and heat sink
extruded
aluminium
as
per
specification no. FG-ODF/FLS2

QTY

RATE

TOTAL

60
Nos

17771.25

10,66,275.00

97
Nos

18634.35

18,07,531.95

Total Rs.

28,73,806.95

D). DISTRIBUTION PANEL WORK
Sr.
No.

C.S.R.
NO.

01)

Non
C.S.R.

02)

Non
C.S.R.

03)

Non
C.S.R.

04)

Non
C.S.R.

DESCRIPTION
Supplying, installation, testing and
commissioning of Lighting Panel with
ON/OFF indicator with Digital Meter of
Voltmeter, Ampere and KW Meter, 03
nos. LED Indicator for Incoming supply
and four pole Bus Bar as per
specification and relevant is standard
specification :A). Incomer:01). 125 A. 4 POLE MCCB = 01 No.
B). Out Going:01). 32 A. FOUR POLE MCCB = 08
Supplying, installation, testing and
commissioning of Lighting Panel with
ON/OFF LED indicator with Digital Meter
of Voltmeter, Ampere and KW Meter, 03
nos. LED Indicator for Incoming supply
and four pole Bus Bar as per
specification and relevant is standard
specification :A). Incomer:01). 250 A. FOUR POLE MCCB = 01 No.
B). Out Going:01). 32 A. FOUR POLE MCCB = 08 Nos.
01). 125 A. 4 POLE MCCB Main switch =
01 No.
Supplying, installation, testing and
commissioning of Lighting Panel with
ON/OFF LED indicator with Digital Meter
of Voltmeter, Ampere and KW Meter, 03
nos. LED Indicator for Incoming supply
and four pole Bus Bar as per
specification and relevant is standard
specification :A). Incomer:01). 250 A. FOUR POLE MCCB = 01 No.
B). Out Going:01). 63 A. FOUR POLE MCCB = 06 Nos.
01). 125 A. 4 POLE MCCB Main switch =
02 Nos.
Supplying, installation, testing and
commissioning of Power Panel with
ON/OFF LED indicator with Digital Meter
of Voltmeter, Ampere and KW Meter, 03
nos. LED Indicator for Incoming supply
and four pole Bus Bar as per
specification and relevant is standard
specification :A). Incomer:01). 250 A. FOUR POLE MCCB = 01 No.
B). Out Going:01). 63 A. FOUR POLE MCCB = 09 Nos.
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QTY

RATE

TOTAL

74,355.00

02,97,420.00

1,02,103.00

03,06,309.00

1,02,216.00

01,02,216.00

93,525.00

06,54,675.00

04
Nos.

03
Nos.

01
No.

07
No.

162

05)

Non
C. S. R.

06)

Non
C. S. R.

07)

Non
C. S. R.

08)

6-7-11

09)

9-1-5

10)

9-2-2

Supplying, installation, testing and
commissioning of Lighting Panel with
ON/OFF indicator with Digital Meter of
Voltmeter, Ampere and KW Meter, 03
nos. LED Indicator for Incoming supply
and four pole Bus Bar as per
specification and relevant is standard
specification :A). Incomer:01). 400 A. 4 POLE MCCB = 01 No.
B). Out Going:01). 250 A. FOUR POLE MCCB = 02 Nos.
02). 100 A. FOUR POLE MCCB = 06 Nos.
Supplying, installation, testing and
commissioning of Lighting Panel with
ON/OFF indicator with Digital Meter of
Voltmeter, Ampere and KW Meter, 03
nos. LED Indicator for Incoming supply
and four pole Bus Bar as per
specification and relevant is standard
specification :A). Incomer:01). 400 A. 4 POLE MCCB = 01 No.
B). Out Going:01). 250 A. FOUR POLE MCCB = 03 Nos.
02). 100 A. FOUR POLE MCCB = 04 Nos.
Supplying, installation, testing and
commissioning of Lighting Panel with
ON/OFF indicator with Digital Meter of
Voltmeter, Ampere and 03 nos. three
phase KW Meter, 03 nos. LED Indicator
for Incoming supply, LED Indicator for
every main switch for ON passion and
four pole Bus Bar as per specification
and relevant is standard specification :A). Incomer:01). 1000 A. 4 POLE ACB = 01 No.
B). Out Going:01).400 A. FOUR POLE MCCB = 04 Nos.
02). 250 A. FOUR POLE MCCB = 10 Nos.
03). 100 A. FOUR POLE MCCB = 14 Nos.
04). 250 A. CHANGE OVER SWITCH = 01
No.
Supplying and erecting 200 KVAR 440 V
Three phase, 50 cycles, HYRISTER
SWITCHED MICRO APFC PASSIVE FILTER
PANEL consisting of suitable steps of APP
type capacitor units confirming to IS13585 (Part-1) 1994 with harmonic filter
reactors, as per specification no. ESDAPFC
Supplying Installation & testing UL
Certified / CPRI Tested Maintenance Free
Earthing comprising of electrode of 17.2
mm diameter low Carbon Steel with 250
micron
Molecular
Copper
Bonded
Earthing Rod of Length 3m along with 25
kg Carbon Based environment friendly
back fill Ground Enhancing compound
required to fill up the excavated earth
with
required
quantity
as
per
specification no. EA-MOBI
Supplying and erecting copper strip of
high required size used for earthing on
wall and / or any other purpose with
necessary copper clamps fixed on wall
painted with bituminous paint in an
approved manner with joints required as
per specification No (EA-EP).

01
No.

01

1,74,380.00

01,74,380.00

1,91,640.00

01,91,640.00

9,85,744.0
0

09,85,744.00

4,87,856.2
5

09,75,712.50

No.

01
No.

02
No

20
Nos

15,882.30

300
Kgs.

916.65

Total Rs.

03,17,646.00

02,74,995.00

42,80,737.50

E). ABSTRACT OF WORK

Sr.No.
A)

DESCRIPTION
INTERNAL WIRING WORK
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B)

GARDEN ELECTRIFICATION WORK

0,14,27,915.00

C)

STREET LIGHT WORK

0,28,73,806.95

D)

DISTRIBUTION PANEL WORK

0,42,80,737.50

TOTAL AMOUNT Rs.
ROUND UP Rs.

2,15,76,961.95
2,15,76,962.00

मागणी:- उपरो माणे साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीमधील उवरीत ४०० खो यां चे
नुतनीकरण कर यात येत अस याने यािठकाण या वरील माणे वायर ग नुतनीकरणासाठी र कम पये
२,१५,७६,९६२/- इतका खच अपेि त आहे. सदरील खचास व बाहेरील ठे केदार यां चेकडू न िनिवदा
मागिवणेकामी मराठीतील सकाळ व इं जीतील टाई स ऑफ इंिडया, यां या मुं बई-पुणे येथील आवृ ी या
वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेस तसेच
ई-िनिवदा ा झा यानं तर ई-िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक
उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५७९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीचे उवरीत ४०० खो यां चे
नु तनीकरण कर यात येत अस याने रवायर ग करणेकामी अं दाजप क य रकमेपे ा २०% र कम
कमी क न िवभागा या मागणी माणे कायवाही करणे व येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच भिव यामधील बां धकामे अथवा नु तणीकरणा या कामां साठी िव ु त व बां धकाम
िवभागां नी एकि त ई-िनिवदा ि या राबवावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख / िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६०
ी साईबाबा हॉि पटलकरीता टॅ ड फॅ न खरे दी करणे.
तावअिधिनयम 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
शासन िनणय 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 तु 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 तूं ची
खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली
आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- ी साईबाबा हॉ पीटलम ये वातावरण थं ड राहणेसाठी ए.सी.बसिव यात आलेले आहेत.
वेगवेगळया िडपाटमटम ये बसिवलेले ए.सी. यव थीत चालत नस यामुळे तेथे लावणेसाठी १५ नग टॅ ड फॅ नची
कायम व पी वापरणेसाठी मागणी के लेली आहे. परं तू सं थानचे मु य भां डारकडे तसेच िव तु िवभागाचे
सब टोअरला टॅ ड फॅ न िश लक नस याने सदर टॅ ड फॅ न खरे दी क न दयावे लागणार आहे.
मागणी:- उपरो िठकाणी लावणेकरीता खरे दी करा या लागणा-या टॅ ड फॅ नचा तपशील पु ढील
माणे आहे.
Sr.No.
Description
01)
Pedestal Fan, Hevy Duty,
(Air Circurator / Casting Blade /
With Regulator)
Sweep – 450 mm, Watt – 100,
RPM – 1440, Amps – 0.45,
Volt – 220/240 V, Ph-1, Hz - 50
Make: Crompton/ Alfa/ Armonard

Quantity
Rate
15 Nos. Rs.6,100/-

Amount
Rs. 91,500/-

Total Amount:- Rs. 91,500/-

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

164

िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे ी साईबाबा हॉ पीटलमधील वेगवेगळया
िवभागाम ये लावणेसाठी टॅ ड फॅ नची खरे दी करणेकामी येणा-या र कम ९१,५००/- इत या खचास मा यता
िमळणेस तसेच सदरची खरे दी करणेकरीता शासन िनणयानुसार िव तु सािह य पुरवठादार यां ना प पाठवून
कोटेशन मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५८० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध िवभागांकरीता आव यक असलेले
तावात नमु द के ले माणे टॅ ड फॅ न खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .९१,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६१
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ करीता ी साई मं िदर, मं िदर प रसरात िव ु त
रोषणाई व लाईट इफे ट देखा यासाठी येणारे खचाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक 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.
ताव:- चे समाधीस १८ आ टोबर-२०१८ रोजी १०० वष पुण होत अस याने िद.१७ आ टोबर२०१७ ते १८ ऑ टोबर-२०१८ या कालावधीत सं थानमाफत “ ी साई समाधी शता दी महो सव” साजरा
कर यात येणार आहे. या कालावधीत संपू ण वषभर संपु ण मं िदर प रसरात वेगवेगळया अ याधुिनक लाईट
इफे ट दारे िव तु रोषणाई क न मं िदर परीसर सुशोिभत क न आकषक बनिवणे इ यािद कामे करावी लागणार
आहे. यास अनु स न िद.०४-०२-२०१७ रोजी मा.िव त- ी.जयकर साहेब यां चे अ य तेखाली घे यात
आले या बैठक म ये झाले या चच माणे मा.िव तां नी सुचना के ले या आहेत असे शासक य अिधकारी क
यां नी जा.नं.एसएसएस/ वशी/ .अ./ ३९७६/ २०१७ िद.०८-०२-२०१७ अ वये िव तु िवभागास कळिवले होते .
तसेच जा.नं.एसएसएस/ काअ– वीय/ ५६४ / २०१७ िद.२४-०४-२०१७ चे प रप कातील अ. .१५
अ वये िद.१२-०४-२०१७ रोजी झाले या सभेत मा.कायकारी अिधकारी महोदया यां नी मं िदर व गेटवर ी
गु पौिणमा उ सव-२०१७ पूव लाईट इफे टस िदसणेबाबतची ा यि क सादर कर याची सं पणू कायवाही
ता काळ पुण कर यात यावी असे िनदश िदलेले होते .
यानुसार ी दारकामाई मं डळामाफत ी पु यितथी उ सवाम ये व ी रामनवमी उ सवाम ये तसेच
महारा शासना या िविवध काय मां म ये (स रं ग इ.) िव तु रोषणाई करणारे मे .साई आटस ॲ ड लाईटस,
मुं बई यां ना यां चे वत:चे सव लाईटस, उपकरणे वत:चे वाहन दारे मुं बई येथनू आणून ते मं िदर व मं िदर
परीसरातील गेट यािठकाणी वाप न य डेमो िवनामु य सादर करणेकामी िद.२३-०५-२०१७ रोजी या
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील आय या वेळेचा िवषय .०१ िनणय .४१९ (०२) अ वये मा यता िमळाली
व यानु सार “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव” चे िनिम ाने करावया या िव तु रोषणाईचा डेमो
( ा यि क) मं दीर व गेट नं ०१ येथे मे.साई आटस ॲ ड लाईटस, मुं बई यां नी िदनां क १९-०५-२०१७ ते िदनां क
२४-०५-२०१७ या कालावधीत िवनामु य सादर के लेला होता. सदर िव तु रोषणाईचा डेमो ( ा यि क)
मा.अ य , मा.िव त, मा.कायकारी अिधकारी महोदया तसेच उप कायकारी अिधकारी यां नी य पाहणी
के लेली आहे. तसेच सदर िव तु रोषणाईचा डेमो ( ा यि क) चे िच ीकरण व फोटो ाफस सं थानचे
िस.सी.िट. ही.िवभागामाफत काढ यात आलेले आहे.
“ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव”-२०१७-२०१८ करीता ी साई मं िदर, मं िदर परीसर व इतर
सं थान प रसरात अशाच कारे िव तु रोषणाई करावयाची अस यास याक रता खालील माणे मटेरीयल खरे दी
करावे लागणार आहे. याकरीता खालील माणे खच अपेि त आहे.
पयाय .०१). वषभर िव ु त रोषणाई करीता सं थानने वत: मटे रीयल खरे दी के यास
पु ढील माणे खच अपेि त आहे :- ( ही िव तु रोषणाई जोडणे , इले ॉिनक मिशनरी ऑपरे ट कर याकरीता
या े ातील कारागीर वषभर नेमावे लागणार आहेत. तसेच यातील मिशनरी मे टेन स, रइ टॉलेशन, रशफल,
इ यािद कामासाठीचा खच वेगळा दशिवला आहे.)
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A)
SR.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

B)
1
2
3

C)
1
2

LIGHTING MATRIEAL
PARTICULAR
QTY
1 MTR FIXEL TUBE
2000
1/2 MTR FIXEL TUBE
1000
LED Roap Lights (Meter)
1000
Sharpy
48
MATRIX SOFTWARE KEY
2
NEBULA
8
LAPTOP
2
DMX CONTROLBOARD SMALL
5
SGM PILOT 2000
AVO BOARD 2010
2
AVO SPLITER
12
UPS
6
FIXEL LED BULB
250000
SERIES LED BULB(400000)
2000
LED Flud Lights (For Trees)
150
CAM2/ETZ (SS338ET)
400
SUPER SOLAR-2 ze/ETZ (SS342XCET)
300
PANELCYC- ze/ETZ (SS346XCET)
36
pixiCYC/ETZ (SS335XCET)
100
TARPON i90 Black (AM723XWT)
36
MAIN WIRE / POWER CABLE
EXCELER WIRE FOR DMX CONTROL
C FORM MALE/FEMALE
3 MTR PATCH CODE (COMPUTER)
500
AUTOMATIC MAIN DISTRIBUTION
6
Total :Vat @ 13.5 %
Total Amount (A) :OPERATOR / SERVICE & MAINTANACE
Lighting Designer 1
OPERATOR 2 X15000 PER MONTH
12
Technician 6 persons at Rs 15000/- per
month
12
Total :S.T.Should be charge @15% on the Amt.
Total Amount (B) :FABRICATION & STRUCTURE
Frames 1x3 & ½ x 3
Fitting,Nut Bolts & Extra
Total :S.T.Should be charge @15% on the Amt.
Total Amount (C) :Total (A+B+C) :-

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

RATE
1000
500
2500
125000
290000
30000
60000

AMT.
2000000
500000
2500000
6000000
580000
240000
120000

75000

375000

200000
65000
9500
12
1500
3500
17250
50250
82500
42500
117000

400000
780000
57000
3000000
3000000
525000
6900000
15075000
2970000
4250000
4212000
1400000

350
70000

175000
420000
55479000
7489665
62968665/-

LUMSUM
30000

100000
360000

90000

1080000
1540000
231000
1771000/-

LUMSUM
LUMSUM

500000
50000
550000
82500
632500/65372165/-
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व रल सािह य जोड यासाठी िठकिठकाणी लोखं डी िविवध िडझाई स बनावे लागणार आहे. याचाही
अं दाजे खच धरला आहे.
पयाय .०२). िव तु रोषणाई करीता वरील माणे सव मटेरीअल वषभर भाडो ी घेत यास
पुढील माणे खच अपेि त आहे :Sr.No
PARTICULAR
QTY
Amt.
Light
Hire
Charges
Above
All
Material
1
39223299/Service Tax Should be Charge @ 15 % On the Amount
5883495/Total Rs :45106794/पयाय .०३). िव तु रोषणाई करीता वरील माणे सव मटेरीयल वषभर ितमिहना १० िदवस
भाडो ी घेत यास पुढील माणे खच अपेि त आहे :Sr.No
PARTICULAR
QTY
Amt.
Light
Hire
Charges
Above
All
Material
1
26148866
Service Tax Should be Charge @ 15 % On the Amount
3922330
Total Rs :30071196/पयाय .०४). िव तु रोषणाई करीता वरील माणे सव मटेरीयल ी पु यितथी उ सव-२०१७, िशड
महो सव-२०१७ (नाताळ), ी रामनवमी उ सव-२०१८, ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ व ी पु यितथी उ सव२०१८ या उ सव कालावधीत ( येक १० िदवस) भाडो ी घेत यास पुढील माणे खच अपेि त आहे :Sr.No PARTICULAR
QTY
Amt.
1
Light Hire Charges
A)
Dasara Utsav -2017 10 Days
B)
Shirdi festival -2017 10 Days (Natal)
Above All Material 16343041
C)
Ramnavmi Utsav -2018 10 Days
D)
Gurupornima Utsav -2018 10 Days
E)
Dasara Utsav -2018 10 Days
Service Tax Should be Charge @ 15 % On the Amount Total Rs :- 2451456
Total Rs :- 18794497/मागणी:- “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८ करीता ी साई मं िदर, मं िदर
परीसर व इतर सं थान परीसरात िव तु रोषणाई करणेकामी सं थानमाफत मटेरीयल खरे दी करावयाचे झा यास
अं दाजे र कम पये ६,५३,७२,१६५/- अपेि त आहे. तसेच सदरचे सव मटेरीयल वषभर भाडे त वावर घेत यास
अं दाजे र कम पये ४,५१,०६,७९४/- इतका खच अपेि त आहे. सदरचे सव मटेरीयल वषभर ितमाह १०
िदवस भाडे त वावर घेत यास अं दाजे र कम पये ३,००,७१,१९६/- इतका खच अपेि त आहे. व िव तु
रोषणाई करीता वरील माणे सव मटेरीयल ी पु यितथी उ सव-२०१७, िशड महो सव-२०१७ (नाताळ), ी
रामनवमी उ सव-२०१८, ी गु पौिणमा उ सव-२०१८ व ी पु यितथी उ सव-२०१८ या उ सव कालावधीत
( येक १० िदवस) भाडो ी घेत यास अं दाजे र कम पये १,८७,९४,४९७/- इतका खच अपेि त आहे.
या यित र या रोषणाईसाठी गरज पड यास भाडो ी जनरे टरसेट लावावे लागणार आहे. याचा खच ितिदन
पये १०,०००/- ( य वापर िदवस) + इंधन सं थानमाफत पुरवावे लागेल .
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव” २०१७-२०१८ करीता
ी साई मं िदर, मं िदर परीसरात िव तु रोषणाई करणेकामी वरील चार पयाय पैक कोण या पयाया संबं धी ईिनिवदेची कायवाही करावी, याबाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय झा यानं तर सदर िव तु रोषणाईकरीता येणा-या खचास व
याकामाकरीता बाहेरील ठे केदार यां चेकडू न ई-िनिवदा मागिवणेकामी जा त खपा या मराठी व इं जीतील मुं बईपुणे येथील आवृ ी या वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-
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िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा ा झा यानं तर ई-िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तुलना मक
त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५८१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ करीता ी साई
मं िदर, मं िदर प रसरात िव ु त रोषणाई व लाईट इफे ट देखा यासाठी खु पच जा त खच येत आहे.
याकरीता समाधी शता दी महो सवाम ये तावातील पयाय .०४ म ये नमु द के लेपैक पु यितथी
उ सव- २०१७ म ये ०३ िदवस, रामनवमी उ सव- २०१८ म ये ०३ िदवस, गु पौिणमा उ सव- २०१८
म ये ०३ व पु यितथी उ सव- २०१८ म ये १० िदवस तसेच िशड महो सव- २०१७ म ये ११ िदवस
(िदनां क २३.०२.२०१७ ते िदनां क ०२.०१.२०१८) मं िदर/ मं िदर प रसराम ये, बाहेरील िव ु त
एज स माफत िव ु त रोषणाई करणेत यावी, याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच मं िदर व मं िदर प रसरा या सव महा ारां वर समाधी शता दी कालावधीम ये
सं थानमाफत लाईट इफे ट करणेत यावे. यासाठी आव यक असलेले सािह य खरे दी करणेकामी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६२
औ ोिगक िश ण सं था व िनमगां व को हाळे निवन सेवाधाम टाफ वॉटरसाठी चजओ हर ि वच
(ATS) खरे दी करणे.
तावअिधिनयम 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). मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
शासन िनणय 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 तु 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 तूं ची खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- सं थानचे औ ोिगक िश ण सं थेला (Industrial Training Institute) महारा रा य
वीज िवतरण कं पनीकडू न ी फे ज वीजपुरवठा जोडू न घे यात आलेला आहे. महारा रा य वीज िवतरण
कं पनीचा िव तु पुरवठा खं डीत झा यानं तर औ ोिगक िश ण सं थेला ५०० मकडील जनरे टरचा स लाय
देणेसाठी औ ोिगक िश ण सं थेचे पॅनेल म म ये िव तु िवभागामाफत जु यातील चजओ हर ि वच बसिवला
आहे. हा चजओ हर जुना अस याने गरम होत आहे . यािठकाणी Automatic Supply Tranfer Switch
(Change Over Switch) खरे दी क न बसिवणे गरजेचा आहे.
तसेच िनमगां व को-हाळे येथे सं थान अिधकारी/ कमचारी यां चे िनवासाकरीता ८ टाफ वॉटर
सेवाधाम इमारती बां ध यात आले या आहेत. या इमारत म ये राहणारे अिधकारी/ कमचारी यां नी सदरील
इमारत मधील मकरीता जनरे टरचा वीजपुरवठा जोडणी क न िमळणे बाबत िदनां क १९-०५-२०१७ रोजी
सं थानकडे अज के लेला आहे . यां चे िवनं ती अजाम ये यां नी नमूद के ले आहे क, सं थानचे साईनगर टाफ
वॉटर तसेच साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) जवळील टाफ वॉटर येथील अिधकारी/ कमचारी
वसाहतीकरीता जनरे टरचा िव तु पुरवठा जोडू न दे यात आलेला आहे. याच धत वर िनमगां व को-हाळे
िशवारातील टाफ वॉटर करीता जनरे टर स लाय जोडू न दे यात यावा अशी मागणी कर यात आलेली आहे.
िनमगां व को-हाळे टाफ वॉटर करीता वतं ा सफॉमर व सब टेशनची उभारणी क न महारा रा य
वीज िवतरण कं पनीकडू न वतं ११ के हीए/ ४४० हो ट स लाय जोडू न घे यात आलेला आहे. परं तू
यािठकाणी जनरे टर बसिव यात आलेला नाही. सेवाधाम इमारतीपासून जवळच असले या साईधमशाळा येथू न
(डी.जी. मपासून ) टाफ वॉटर पयत एक के बल टाक यात आलेली आहे. या के बल मधून टाफ वॉटर परीसर,
ीट लाईट व इमारत या गॅलरीम ये जनरे टर स लाय दे यात आलेला आहे. याच के बलव न टाफ वॉटर
इमारत या मम ये जनरे टरचा स लाय जोडणे श य आहे. महारा रा य वीज िवतरण कं पनीची लाईट
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गे यानं तर इमारतीतील वॉटरमधून अं धार होतो. परं तु याकरीता ०१ नग Automatic Supply Tranfer
Switch (Change Over Switch) खरे दी करावा लागेल.
मागणी:- उपरो माणे औ ोिगक िश ण सं थेकरीता ०१ नग Automatic Supply Transfer
Switch व िनमगां व को-हाळे टाफ वॉटर करीता ०१ नग Automatic Transfer Switch खरे दी करावा
लागणार आहे. खरे दी करा या लागणा-या Automatic Transfer Switch चा तपशील पुढील माणे आहे .
उपरो िठकाणी लावणेकरीता खरे दी करा या लागणा-या टॅ ड फॅ नचा तपशील पुढील माणे आहे .
Sr.No.
01)

Description
Quantity Rate
HPL Make, Automatic Supply Transfer 02 Nos. Rs.60,000/Switch in sheet metal enclosure. Item
code = ATyS M6e – 125AMP
Total Amount :-

Amount
Rs.1,20,000/-

Rs.1,20,000/-

िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे औ ोिगक िश ण सं थेकरीता ०१ नग
Automatic Transfer Switch व िनमगां व को-हाळे येथील निवन टाफ वॉटर करीता ०१ नग Automatic
Transfer Supply Switch खरे दी करणेकामी येणा-या र कम पये १,२०,०००/- इत या खचास मा यता
िमळणेस तसेच सदरची खरे दी करणेकरीता शासन िनणयानु सार बाहेरील िव तु सािह य पुरवठादार यांना प
पाठवून कोटेशन मागिवणे कामी सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न कोटे शन बोलिवणेस तसेच
कोटेशन ा झा यानं तर कोटे शन खरे दी सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक
उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५८२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे औ ोिगक िश ण सं थे करीता ०१ नग
Automatic Transfer Switch व िनमगां व को-हाळे ये थील निवन टाफ वॉटर करीता ०१ नग
Automatic Transfer Supply Switch खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .१,२०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६३
शै िणक वष २०१७-१८ करीता आव यक लागणारे कु शल कं ाटी िश क र पदे कं ाटदारां माफत
आऊटसोस प दतीने घेणेस मा यता िमळणेबाबत.
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– उपरो त सं दभा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड संचलीत ी साईबाबा
इंि लश िमडीयम कु ल,िशड ही शाळा महारा शासनाचे मा यतेने ी साईबाबा सं थान यां चेकडू न कायम
िवनाअनुदानीत त वावर चालिवली जाते. आप या शाळे ची ाथिमक िवभागाची इ. १ ली ते ७ वी पयत व
मा यिमक िवभागाची इ.८ वी ते १० वी पयत िनयमानुसार मा यता आहे. परं तू सन १९९० पासून सु कर यात
आली ते हापासून आप या शाळे त पुव ाथिमक िवभाग यु . के जी व िस. के जी. वगानां वेश दे यात येत असून
आज अखेरपयत पुव ाथिमक िवभागाची शालेय मा यता घे यात आलेली नाही. परं तू शाळे चा िश क व
िश के तर आकृ तीबं ध मं जरू करतां ना पुव ाथिमक िवभाग ०८ सहा. िश क मं जरू क न घे यात आलेला आहे.
ी साईबाबा सं थान शासन व त कालीन मा. यव थापन सिमतीने पुव ाथिमक िवभागात पा यां ना वेश
देवनू तेच िव ाथ पुढे इय ता १ ली साठी िव ट क न घेतले व पु ढील वेळोवेळी शालेय मा यता घेऊन तुकडी
मा यता घे यात आले या आहेत.
सन १९९० ते २०१७ अखेर यु. के जी वग तु कडी तपिशल खाली माणे आहे.
अ.
सन
यु. के जी कायरत यु. के जी कडे
यु. के जी कडे
यु. के जी िवभाग
नं.
तुकडी
वाढ झालेली कमी झालेली
एकू ण कायरत
तुकडी सं या
तुकडी सं या
तुकडी सं या
१
१९९० ते १९९८
०२
---०२
२
१९९९ ते २००३
०२
०१
-०३
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३
४
५
६
७
८

२००४ ते २००६
२००६ ते २००७
२००८ ते २००९
२००९ ते २०१०
२०१० ते २०१३
२०१३ ते २०१७ अखेर

०२
०२
०३
०३
०३
०५

--०१
०२
--०३
--

०१
--०२
-०१

०२
०३
०५
०३
०६
०५

शाळे या िश णाचा दजा व इतर शाळे या तु लनेत अ यंत अ पदरात असलेले शै िणक शु क व
कु लबस शु क िवचारात घेता पालकां नी आप या शाळे ला मोठया माणावर पसंती देवनू पा यां ला शाळे त
वेश िमळणेसाठी यावेळेचे मा. यव थापन सिमतीकडे व शासनाकडे पाठपुरावा क न संगी आं दोलन
क न यु. के जी वग तुकडी वाढिव यास भाग पाडले. सदर वग तुकडीवाढ होणेसाठी िमडीयाचा वापर क न तसेच
राजक य दबाव आणून यु. के जी चे वेश वाढिवले यामुळे सन २०१० ते २०१७ अखेर वग तुकडीम ये
मोठया माणावर वाढ झालेली िदसून येते . सदरचे के जी िवभागाचे िव ाथ पुढे सालाबाद माणे वर या वगात
वेशीत कर यात आले व िव ाथ सं या नुसार वेळोवेळी िश क भरती करावी लागली आहे . सं थानचा
आकृ तीबं ध हा सन २००९ म ये मं जरू कर यात आला यानं तर कु ठलाही आकृ तीबं धात मं जरू ीबाबत वाढ
कर यात आलेली नाही. परं तू नैसिगक तुकडी वाढीमुळे वाढले या वग तुकड ना अ यापन करणेकरीता
आव यकतेनु सार सहा. िश क भरती करावी लागली आहे. सन २०१२ म ये ०५ िश ण सेवक ाथिमक
िवभागाकडे जािहरात देवनू भर यात आले आहे परं तू आकृ तीबं धात पं दाची मं जरू ी नस याने यांचा अ ाप
सं थान सेवेत कायम कर यात आलेले नाही.
तसेच वग तुकडीम ये झालेली नैसिगक वाढ िवचारात घेता वाढीव वग तुकडीला अ यापन करणेकामी
कं ाटी प तीने कं ाटदारां माफत कं ाटी िश क नेम यात आले असून याचे माफत िव ा याना िश ण
दे याचे काम कर यात येत आहे. यु. के जी या एकू ण नैसिगक वाढीने िव ाथ सं या दरवष वाढत आहे. सदर
कु लचे पु व ाथिमक िवभाग एकू ण िव ाथ ५१३, ाथिमक िवभाग इयता १ ली ते ७ वी एकू ण िव ाथ सं या
१६४३ आहे. व इय ता ८ वी ते १० वी एकू ण िव ाथ सं या ३४० आहे. असे शाळे त एकू ण २४९६ िव ाथ
िश ण घेत आहेत. एकू ण ३४ वगखो यांम ये अ यापनाचे काम अिवरतपणे कर यात येत आहे. शाळा दोन
स ात कायरत असून के जी िवभाग व इय ता ६ वी ते १० वी सकाळस ात भरते. तसेच इय ता १ ली ते ५ वी
दुपारस ात भरिव यात येते. यासाठी एकू ण ३४ वग खो या वापरात आहेत. सन २०१७-१८ म ये शालेय वेळेत
बदल कर यात येत असून मा यतेनु सार ाथिमक िवभाग इ.१ ली ते ७ वी ३५ वग तुकडी सकाळचे स ात
सकाळी ०७.१५ ते १२.१५ यावेळेत भरिव यात येत आहे तसेच यु. के जी , िसनी. के जी. १० वग व मा यिमक
िवभाग ८ वी ते १० वी एकू ण ०९ वग तुक डी या दुपारचे वेळेत दुपारी १२.३० ते ०५.३० या वेळेत भरिव यात
येणार आहेत याबाबत मं जरू ी िमळालेली आहे.
सन २००९ म ये शाळे कडील आकृ तीबं ध मं जरू कर यात आलेला असून यावेळेची िव ाथ सं या,
िश क सं या व आजची िव ाथ याम ये अमु ला बदल झाला आहे. सन २०१७ -१८ शै िणक वषात वग
तुकडीत नैसिगक वाढ झा याने िश क सं या कमी पडत आहे. तरी खालील माणे आव यक लागणारे कं ाटी
िश क भरावे लागतील जेणक
े न शालेय यव थापन सुरळीत चालणेस मदत होईल.
पदनाम
मं जु र आकृ तीबंध २००९ कायरत असलेले कायम व आव यक
लागणारे
कं ाटी कमचारी
कु शल
कं ाटी
सहा.िश क कमचारी
कायम कं ाटी एकू ण कायम कं ाटी एकू ण कायम कं ाटी एकू ण
ाचाय
१
---१
१
०
१
०
०
०
मु या यािपका
०
---०
१
०
१
०
०
०
सहा. िश क (मा यिमक)
८
---८
७
२
९
०
४
४
सं गणक िश क (मा यिमक) १
---१
१
०
१
०
०
०
उ च ाथिमक सहा. िश क
४
---४
८
१
९
०
३
३
ाथिमक िश क
८
---८
१४
१४
२८
०
०
०
सं गणक िश क ( ाथिमक)
१
---१
१
१
२
०
०
०
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पुव ाथिमक सहा. िश क
८
---८
२
८
१०
०
०
०
व र ठ िलपीक
१
---१
०
०
०
०
०
०
िलपीक- टं कलेखक
१
---१
१
२
३
०
०
०
मदतिनस पु ष
९
---९
५
९
१४
०
०
०
मदतिनस ी
४
---४
४
७
११
०
०
०
िशपाई
१
---१
०
०
०
०
०
०
एकू ण सं या ४७
---४७
४५
४४
८९
०
७
७
मागणी- ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, िशड शै िणक वष २०१७-१८ म ये उ च ाथिमक
िवभाग इय ता ६ वीचे वग तुकडीत नैसिगक वाढ होत अस याने कु शल कं ाटी ०३ िश क भरती करावी
लागणार आहे. तसेच इय ता ८ वी व ९ वीचे वगतुकडीत नैसिगक वाढ होत अस याने कु शल कं ाटी ०४
िश क भरती करावी लागणार आहे. उपरो त सं दभ य प रप का वये असे सुचीत कर यात आले आहे क ,
आपले िवभागासाठी थायी व एक ीत मानधनावर कं ाटी प तीने भरती करावयाची झा यास मं जरु पदे,
सं थान अिधिनयम व मं जरू आकृ तीबं धातील तरतुदी िवचारात घेऊन पदभरतीचे ताव संबिधत आ थापनेमाफत
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करावीत तसेच मं जरु आकृ तीबं ध व अिधिनयमातील तरतुदी िशवाय पदे
भरती कर यात येऊ नये असे नमूद आहे . आजिमतीस उ च ाथिमक इय ता ५ वी ते ७ वी व मा यिमक
िवभाग ८ वी ते १० करीता खालील माणे वग तुकडी व िश क कायरत असून संभा य लागणारे कं ाटी िश क
खालील त यात नमूद के ले आहे.
शाळा सिहंतानुसार इय ता १ ली ते ४ थी िश कां चे माण (एक वग तुकडी एक िश क) या माणे
असते.
शाळा सिहंतानुसार इय ता ५ वी ते ७ वी िश कां चे माण ( १.३ ) या माणे असते.
सन २०१६-२०१७ कायरत असले या सन २०१७-२०१८ सं भा य होणा-या वग २०१७-१८
वग तु कडी
तु कडी
र त पदे
इय ता वग
तुकडी उपल ध िश क इय ता वग
तुकडी
उपल ध िश क भरावयाची
सं या कायम व कं ाटी
सं या
कायम व कं ाटी कं ाटी पदे
१ ली ते ४ थी २१
२१
१ ली ते ४ थी
२०
२०
----इय ता ५ वी
६
इय ता ५ वी
६
१७
१८
०२
इय ता ६ वी
३
इय ता ६ वी
६
इय ता ७ वी
४
इय ता ७ वी
३
संगीत िश क
---- -------०१
एकू ण
३४
३५
०३
उपरो त त यात नमूद के ले माणे उ च ाथिमक िवभागाकडे ६ वीचे वग तुकडीम ये नैसिगक वाढ
झा याने कं ाटी भरती करावयाचे िश ं काम ये डी. एड. पा ता ०२ िश क व संगीत िवशारद पा ता ०१
िश क ( डा िश क) घे यात यावा असे एकू ण ०३ कं ाटी िश क यावे लागतील. याबात मा. अ य सो.
यां नी कु लकडे ०१ संगीत िश क नेमावा असे सूचीतही के लेले आहे . जेणक
े न िव ा याना संगीताचे ान देता
येईल.
शाळा सिहं तानु सार इय ता ८ वी ते १० वी िश कां चे माण ( १.५ ) या माणे असते .
सन २०१६-२०१७ कायरत असले या सन २०१७-२०१८ सं भा य होणा-या वग २०१७-१८
वग तु कडी
तु कडी
र त पदे
इय ता वग
तुकडी उपल ध िश क इय ता वग
तुकडी उपल ध िश क भरावयाची
सं या कायम व कं ाटी
सं या कायम व कं ाटी कं ाटी पदे
इय ता ८ वी
३
इय ता ८ वी
४
११
०२
इय ता ९ वी
२ ११
इय ता ९ वी
३
इय ता १० वी
२
इय ता १० वी २
कला-संगीत
---- -------०१
िश क
एकू ण
७
९
०३
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उपरो त त यात नमूद के ले माणे मा यिमक िवभागाकडे वग तुकडीम ये नैसिगक वाढ झा याने
कं ाटी भरती करावयाचे िश ं काम ये बी.ए.बी.एड. ( इं जी पे., इितहास भुगोल) ०१ िश क , बी.ए.बी.एड.
(िहंदी पे . ) ०१ िश क असे एकू ण ०२ कं ाटी िश क तसेच मा. अ य सो. यां चे सुचनेनु सार कुलकडे ०१
संगीत िश क असे एकू ण ०३ िश क नेमावे लागतील.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः-शालेय शासनाचा भाग हणून
गरजेचे आहे.
१) नैसिगक तुकडी वाढ करतां ना वाढीव आकृ तीबं धास मं जरू ी घेतलेली नाही. २) सदर पदे
आकृ तीबं धात मं जरू नाहीत. ३) सदरचे पदे कं ाटी व पात भरवयाची आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय- सदरची पदे आकृ तीबं धात मं जरू नस याने व नैसिगक तुकडीत वाढ झालेली
अस याने निवन िश क घेणे गरजेचे आहे. तरी स या कं ाटदारां माफत आऊटसोस प तीने कु शल कामगारां चे
वेतन देऊन ाथिमक िवभाग डी. एड. पा ता असलेले ०२ िश क व ०१ संगीत िश क असे ०३ िश क
तसेच व मा यिमक िवभागासाठी बी.ए.बी.एड. ( इं जी पे ., इितहास भुगोल) पा ता असलेला ०१ िश क,
बी.ए.बी.एड. (िहं दी पे.) पा ता असलेला ०१ िश क असे ०२ िश क व ०१ कला- संगीत िश क असे
०३ असे एकू ण ०६ कु शल कं ाटी िश क नेमणेस मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर,
िनणय .५८३ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत पदे आकृ तीबं धात मं जू र नस याने व नैसिगक तु कडीत वाढ
झालेली अस याने निवन िश क घेणे आव यक अस याने ाथिमक िवभागासाठी डी. एड. पा ता
असलेले ०२ िश क व ०१ सं गीत िश क तसेच मा यिमक िवभागासाठी बी.ए.बी.एड. (इं जी पे.,
इितहास भु गोल) पा ता असलेला ०१ िश क, बी.ए.बी.एड. (िहं दी पे.) पा ता असलेला ०१ िश क
असे ०२ िश क व ०१ कला- सं गीत िश क असे एकू ण ०६ िश क स या सं थानला कं ाटी
प दतीने कु शल/ अकु शल कमचारी पु रिवणा या कं ाटदारां माफत आऊटसोस प तीने कु शल
कामगारां चे वेतन दे यात येऊन, कामावर घे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- . ाचाया, इंि लश िमडीयम कु ल/ कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६४
सव शै िणक सं कुल ाचाय व सहा.िश क यां ना ेसकोड ( लेझर) खरे दीकामी येणा या खचास
मा यता िमळणेबाबत.
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.
यव थापन सिमतीचा ठराव -.िद. ०९ .१०.२०१६ रोजीची सभा िनणय . ६८९
ा तिवक – सं दभ ०१) मा . यव थापन सिमती िद. २८.११.२०१५ रोजीची सभा िनणय . ५३०
अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले माणे ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल
िवभागाकडील पु ष/ ी िश क कमचारी यां ना गणवेश/ साडया खरे दीकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस
व याकामी येणा-या अं दाजे . ९३,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
सं दभ २ ) ी साईबाबा औ िगक िश ण सं थे तील िनदेशक कमचारी यां चेकरीता िनयिमत गणवेष
खरे दीकामी मा . यव थापन सिमती िद. ०२.०४.२०१६ रोजीची सभा िनणय . २२८ टाप िनयिमत गणवेष
खरे दी करणेकामी र कम पये ४८,०००/- खचास मा यता दे यात आली आहे.
सं दभः- ३ ) मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०९.१०.२०१६ रोजीची सभा िवषय नं. ०२ िनणय
. ६८९ अ वये (०७) यावर सिव तर चचा होऊन इंि लश िमडीयम कु ल मधील सहा. िश क पु ष यां ना
गणवेश व ी िशि का यां ना साडया खरे दीकामीचा उपरो त िवषय र करणेत येऊन, शै िणक संकु लां कडील
सव िश क व िश के तर कमचा-यां ना गणवेश देणेसाठीचा एकि त ताव यव थापन सिमतीसमोर सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.
परं तू सदरह इितवृत वाचून कायम करत असतां ना, शै िणक संकु लाकडील सव िश क व िश के तर
कमचा-यां ना सं थान गणवेश देणेएैवजी ेसकोड देणयात
् यावा, असे ठरले.
मागणीः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड सं चिलत शै िणक संकु लात ी साईबाबा
इंि लश िमडीयम कु ल, ी साईबाबा औ िगक िश ण सं था व ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ
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महािव ालय असे िवभाग कायरत असून सदर िवभागाकडे खालील माणे ाचाय, मु या यापक व सहा. िश क
कायम सेवेत कायरत आहेत.
अ.नं
१
२
३
४

िवभागाचे नां व
िश क मिहला
ी साईबाबा इं. िम. कु ल
२३
औ िगक िश ण सं था
०१
क या िव ा मं दीर
०३
किन ठ महािव ालय
११
४८
एकू ण

िश क पु ष
१०
२९
१२
०९
६०

मु या यािपका
०१
००
०१
००
०२

ाचाय
०१
०१
००
००
०२

यापूव सन २०११ म ये शै िणक संकु लातील सहा. िश कां ना ेस व िशि कां ना साडया सं थानचे
वतीने शासन शाखा कायासन ५ माफत दे यात आलेले आहे. मा. थािनक सिमती िद. १६.०९.२०१६ रोजीचे
सभेत सं थानचे ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कू ल माफत िश कां ना ेस देणक
े ामी ताव सादर के ला
होता. यावर सिव तर चचा होऊन सं थानचे शै िणक संकु लातील सव सहा. िश कां ना ेस कोड दे यात यावा
असे ठर याने शै िणक संकु लाकडील सव ाचाय व मु या यािपका यां चे चचअं ती असे ठरले क, सव सहा.
िश कां ना ने ही यु रं गाचे लेझर खरे दी कर यात यावे व सदरचे लेझरवर ी साईबाबा सं थानचा लोगो
छपाई क न घे यात यावा असे सवानुमते ठरले आहे . सं थानचे चारही शै िणक संकु लात एकू ण ०२ पु ष
ाचाय व ०२ ी मु या यािपका असे एकू ण ०४ व सहा. िश क व िशि का एकू ण सं या १०८ अशी असून
एकू ण ११२ नग लेझर खरे दी करावे लागणार आहेत.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः- आिथक खचाची बाब आहे.
िवभागाचा अिभ ाय प ट मत- तािवक म ये नमुद के ले माणे सव ी व पु ष िश क
कमचारी यां चेसाठी एकाच रं गाचे लेझर खरे दी करणेत यावे जेणक
े न ेसकोड िदसून येईल असे न मत आहे.
याकामी बाजारपेठेत चौकशी के ली असता ०१ नग लेझर व यावर ी साईबाबा सं थानचा लोगो छपाई
खरे दीकामी अं दाजे . १४००/- (अ री पये एक हजार चारशे मा ) इतका खच अपेि त आहे. याकामी एकू ण
११२ नग खरे दीसाठी अं दाजे . १,५६,८००/- ( अ री पये एक लाख छप न हजार आठशे मा ) खच येणार
असून सं थानमाफत खरे दी करणेत यावे व याबाबतची कायवाही वशी-५ िवभागाकडू न कर यात यावी असे न
मत आहे. तरी सदर खरे दी कायवाही वशी-५ िवभागकडू न करावयाची अस याने याकामी येणा-या अं दाजे
खचास मा यता िमळणेकरीता िनणयाथ सादर,
िनणय .५८४ यावर सिव तर चचा होऊन, सव शै िणक सं कुल ाचाय व सहा.िश क यां ना सं थानमाफत लेझर न
देता याचा कोड ठरवू न दे यात यावा व या माणे सव िश कां नी वखचाने लेझर खरे दी करावा,
असे ठरले.
(कायवाही- . ाचाया, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६५
सन २०१६-१७ या आिथक वषातील लाडु व बफ साद िनम ती िवभागातील कडधा य व िकराणा
मालाचे घट-तु टीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा अिधिनयम . १४ (भाग-४) म ये
महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील २१
(१) घ नुसार भ तां ना जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद आहे .
ा तािवक– लाडु व बफ साद िनिमती िवभागां तगत चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांचे
गद नुसार दररोज सरासरी अं दाजे ४० ते ५० हजार मोफत बुं दी साद पाक टे तसेच सरासरी २५ ते ३० हजार लाडु
साद पाक टां ची िनिमती क न कॅ टीन िवभागामाफत वाटप व िव के ली जाते. चे उ सवाम ये ही सं या
वाढु न अं दाजे ६५ ते ७० हजार मोफत बुं दी साद पाक टां चे वाटप के ले जाते व अं दाजे ३५ ते ४० हजार लाडु
साद पाक टां ची िव के ली जाते. याकामी लागणारे कडधा य (हरभरा दाळ) मिशन दारे व मनु यबळा दारे
दाळीम ये िनघणा-या काडया ,खडे काढु न व छ कर यात येते व यानं तर पीठ िगरणीवर सदरची हरभरा दाळ
दळु न यावी लागते, दाळ दळ यानं तर ित या वजनाम ये घट-तुट येते .
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०७.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .५६० (३१) अ वये, सन
२००७-०८ या आिथक वषात आलेली य घट/तुट खच टाक यात आली होती. मा सदरील घट-तुटीस
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मा यता देतां ना अं तगत लेखापरी क - मा. ी ए.जी.ल गाणी व मु यलेखािधकारी यां नी पु ढील कालावधीसाठी
खालील माणे सुचना (िनयमावली) सुचिवलेली होती यास मा. यव थापन सिमतीने िद.०७/०७/२००८ रोजीचे
सभेतील िनणय .५६० (३१) नु सार मा यता िमळालेली आहे.
१.
सन २००७-०८ म ये सादालयात य आलेली घट-तुट इतर देव थान व सं था यां चेकडील
चिलत घट-तुटीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तुट यो य असुन इतरां चे तुलनेने कमी
अस याने तािवत माणानुसार घट-तुट जमा-नां वे टाकणेत यावी.
२.
दर ६ मिह यांनी य मालाचा साठा व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची पडताळणी करावी.
३.
दर ६ मिह यानं तर य िश लक माल व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के यानं तर
तपासणी अं ती आलेली घट-तुट तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ यास याबाबतचा अहवाल मा. यव थापन
सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करावा, मा तािवत सरासरीपे ा आलेली घट-तुट जादा असेल तर यास
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी.
उपरो त माणे िनयमावलीनुसार दरवष लाडु व बफ साद िनिमती िवभागातील एकु ण खच पडले या
िकराणा मालातील य आलेली घट-तुटीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणते आलेली आहे.
मागणी- सन २०१६-१७ या आिथक वषाम ये य िश लक िकराणा मालाचा साठा व
रिज टर माणे खच पडलेला िकराणा माल याची तपासणी कर यात आली होती.
खालील घट-तुटीचे अवलोकन करता य आलली घट-तुट ही मा य असले या घट-तुटी या
माणापे ा कमी आलेली आहे. यामुळे सदरील घट-तुट नां वे टाक या या िनयमावली .०३ नु सार घट-तुटीचा
व तुिन ठ अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करावा लागणार आहे .
सन २०१६-१७ म ये कडधा य व िकराणा मालाम ये आले या घट-तु टीचा तपिशल
(कालावधी िदनां क -०१/०४/२०१६ ते िदनां क -३१/०४/२०१७)
िकराणा
मालाचा
तपिशल

िदनां क

िद.०१/०४/२०१६
ते िद.३१/०३/२०१७

हरभरा
दाळ

आवक िकराणा
माल

खच झालेला
िकराणा माल

य आलेली
घट-तु ट

घट-तु टीचे माण
( ती ि वं टल)

मा य घटतु टीचे माण

िकलो ॅम

िकलो ॅम

िकलो ॅम

िकलो ॅम

िकलो ॅम

६६९५२६.००

६६५३६०.००

१०३१.००

०१.६४९

०२ .००

िद.०१/०४/२०१५
ते िद.३१/०३/२०१६

िहरवी
२३००.७६०.०० २२८५.७६०
१५.००
००.६५२ ॅम
०१.००
िवलायची
िवभागाचा प ट अि पाय व मत – लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िद.०१/०४/२०१६
ते िद.३१/०३/२०१७ या कालावधीत कडधा य व िकराणा मालात झाले या घट-तुट ही मा.मु यलेखािधकारी
तसेच अं तगत लेखापरी क यां नी सुचिवले या सुचनास (िनयमावली) मा. यव थापन सिमती या िनणयानु सार
मा य घट-तुटीचे माणापे ा कमी आहे . तरी सदर या अहवालास मा यता घेणसे ाठी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५८५ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ या आिथक वषातील लाडु व बफ साद िनम ती
िवभागातील कडधा य व िकराणा मालाचे घट-तु टीबाबत या उपरो
तावाचे अवलोकन कर यात
येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६६
ताव-

लाडु साद िनिमती करीता ला टीक कॅ रे ट् स (नं.JBC543634) खरे दी करणेस व याकामी येणा या
खचास मा यता िमळणेबाबत.
अिधिनयम 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 िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नु सार लाडू व बफ
साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचूर लाडू , सुटी बुं दी व बफ साद िनिमती कर यात येत आहे. िदवसिदवस
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साईभ तां या सं ये त 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 व मोफत बुं दी साद उपल ध क न देणे
अ यंत आव यक आहे. यासाठी लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडे जा त माणावर मोतीचुर लाडु व बुं दी
साद साठवण व वाहतुक करणेसाठी साधनसाम ी असणे गरजेचे आहे .
स या मोतीचुर लाडु साद पाक टे व मोफत बुं दी साद पाक टे यां ची वाहतुक करणेसाठी लाडु िनिमती
िवभागाकडे एकु ण २०० नग ला टीक कॅ रे ट्स आहेत. सदरचे कॅ रे ट्स कॅ टीन िवभागाकडील लाडु िव लाडु
साद िनिमती िवभागाकडे वग करणेत आ याने यांचेकडु न घे यात आलेली आहेत. लाडू व बफ साद िनिमती
िवभागाकडे जा तीचे ला टीक कॅ रे ट उपल ध नस याने लाडु साद िनिमती क न साठवणुक करणेसाठी आहे
याच उपल ध साधनां त गद चे िनयोजन करावे लागत आहे. यामुळे जा त माणात लाडु िनिमती क न साठवण
करता येत नाही. परं तु येणा-या शता दी वषाची संभा य गद चे िनयोजन करणेसाठी उपल ध असलेली ला टीक
कॅ रे ट पुरेशी नाहीत.तसेच लाडू िव काऊं टस म येही वाढ कर यात आलेली आहेत. व साईभ तांना लाडू
साद या या िठकाणी असले या काऊं टस व न घेता येतील.यासाठी साईभ तांना िवहीत वेळेत लाडु सादाचा
पुरवठा करणेसाठी व गद चे वेळी लाडु सादाचे साठा उपल ध क न ठे वणेसाठी आणखी ३५० नग ला टीक
कॅ रे ट खरे दी करणे अ यंत गरजेचे आहे. यामुळे लाडु साद िनिमतीचे माण वाढु न साठा क न ठे व यास मदत
होणार आहे.
सदर ला टीक कॅ रे ट खरे दीबाबत खालील पुरवठाधारक यां चेकडु न लाडु व बफ साद िनिमती
िवभागास दरां बाबत ई-मेल दारे दर ा त झालेले असून पुरवठा धारकां नी ला टीक े नं. JBC543634 करीता
पुढील माणे दर कळिवलेले आहेत .
०१ नग ला टीक
अ.नं.
पु रवठाधारकाचे नाव
Specification
कॅ रे टसाठी दर
१
िवजय नॉ हे टीज, शालीमार, नािशक Mod No-JBC543634
.८५०/२

महेश इंजीिनयर ग, नािशक

३

िनलकमल िलिमटेड, नािशक रोड,
नािशक

OD.540X360X340
ID.510X328X330MM
Mod No-543634
OD.540X360X340
ID.510X328X330MM
Mod NoJBC543634BLU
OD.540X360X340
ID.510X328X330MM

.८१०/.६५६/-

उपरो त माणे ला टीक कॅ रे ट खरे दीबाबतचे दर पुरवठादारां नी कळिवलेले असुन , ०१ ला टीक कॅ रे ट
खरे दीसाठी सरासरी पये ३५० × ७७२ = २,७०,२००/- मा इतका खच अपेि त आहे. तसेच सन २०१६-१७
चे अं दाजप कात नवीन भां डी/सािह य खरे दीकरीता र कम .१०,००,०००/- तरतुद करणेत आलेली आहे.
मागणी– उपरो त तािवत के ले माणे, वर नमुद के लेले ला टीक कॅ रे ट चा साद बनिवणेसाठी
वापर यात येणार असुन , येणा-या शता दी वषाची संभा य गद चे िनयोजन क न, तयार मालाचा साठा व वाहतुक
करणेसाठी उपल ध असलेली ला टीक कॅ रे ट पुरेशी नाहीत. सदरचे साही यांअभावी भ तांना लाडु व बुं दी साद
पुरिवणेकामी अडचणी येवु नयेत , याकरीता उपरो त नमुद के ले माणे िवहीत प दतीने दरप के मागवुन खरे दी
करता येईल.
अनुमान – 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 कॅ रे ट नं JBC543634 िवहीत प दतीने
दरप के मागवुन खरे दी करता येईल.
तरी वरील माणे अडचणी व संभा य गद ल ात घेता सदरचे ला टीक कॅ रे ट नं JBC543634 िवहीत
प दतीने दरप के मागवुन खरे दी कर यास व येणा-या अं दाजे र कम .२,७०,२००/- चे खचास मा यता
िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

175

िनणय .५८६

यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु साद िनिमती करीता ला टीक कॅ रे ट् स (नं.JBC543634) खरे दी
करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,७०,२००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६७
लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाचे लाडू िनिमतीचा परवाना नू तनीकरण करणेसाठी अ ीम र कम
(ॲड हा स) िमळणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द२१ -(१) (घ) 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 िविनयम मधील २१
(ग व घ १) नु सार भ तांचे सोयीसाठी आव यक ती उपाययोजना हाती घे याचे तसेच मं िदरात देवते या दशन व
ाथनेसाठी आले या भ तांना सोयी-सुिवधा पुरिवणे , जेवण पुरिवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद
आहे.
ा तािवक- मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.३०/०३/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय .२९६ अ वये,
तसेच सामा य शासन शाखा यां चेकडील जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/३३०३/२०१४, िद.०३/०१/२०१४
रोजीचे आदेशा वये, लाडु िनिमती िवभाग हा ी साई सादालय िवभागातुन वेगळा क न वतं िवभाग सु
करणेत आलेला आहे .
चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना चा साद िमळावा या हेतनु े दशन लाईनम ये िद.१५ ऑग ट
२०१३ पासुन मोफत लाडु साद वाटप करणेस मा यता दे यात आली. मा िदवसिदवस साईभ तां या गद त
मोठ् या माणात वाढ होत गे याने व भ तांची लाडु सादाची मागणी वाढत गे याने भ तांना वाटप करणेसाठी
पुरे या माणात लाडु सादाची िनिमती करता यावी या उ ेशाने जु या सादालयाएैवजी ीसाई सादालयाचा
अ नदान क असलेला हॉल िद.१४/०५/२०१५ रोजी पासुन साद िनिमती करणेसाठी उपल ध क न दे यात
आला. सदरचे िठकाणी सादाची िनिमती करणेकरीता अ न व औषध शासन, मुं बई व अ न व औषध शासन
कायालय, अहमदनगर यां चे अ न व औषध सुर ा अिधिनयम २००६, चे अटी-शत स अधीन राहन यांनी ती
िदवशी १५ मे.टन इत या मतेचा लाडु साद िनिमती कर याचा परवाना .१००१२०२२००१३२६,
िद.२८/१२/२०१२ ी साईबाबा सं थानचे लाडु साद िनिमती िवभागास िदलेला आहे. मा सदरचा परवा याची
मुदत के वळ ०५ वषाकरीता वैध अस यामु ळे याची वैधता िद.३१/१२/२०१७ रोजी संपु टात येणार आहे .
अ न व औषध शासन कायालय, मुं बई यां चेकडील लाडु साद िनिमती या परवा याची मुदत
िद.३१/१२/२०१७ रोजी संपु टा त येत अस याने अ न सुर ा अिधिनयम २००६ चे िनयमावलीस अनु स न पु ढील
०५ वष कालावधीकरीता (सन २०१७ ते २०२२) वैधता संपले या परवा याचे िवहीत मुदतीत नुतनीकरण करणे
अ यंत गरजेचे आहे. परवा याचे नुतनीकरण के यािशवाय सं थानचे लाडु साद िनिमती िवभागास मोतीचुर व
बुं दी सादाचे उ पादन करता येणार नाही. तसेच िवनापरवाना उ पादन के यास यावर दंडा मक कारवाई
हो याची श यता नाकारता येत नाही. तरी सदरचा परवाना नुतनीकरण कर यासाठी अ न व औषध शासन
कायालय, मुं बई यां चेकडे िद.०९/०५/२०१७ दुर वनीव न चचा के ली असता, परवाना नुतनीकरण फ र कम
.३६,०००/- व कायकारी अिधकारी यां चे नावात बदल करणेची फ र कम .७,५००/- आिण इतर अनुषं गीक
कागदप े तयार करणेकामी सरासरी अं दाजे एकु ण र कम .५०,०००/- (अ री पये – प नास हजार मा ) इतका
खच अपेि त असलेबाबत सां ग यात आले आहे.
उपरो त माणे परवाना नुतनीकरण करणेकामी लाडु व बफ साद िनिमती िवभागामाफत कायवाही
करणेत येणार असुन , सदरचे कायवाहीसाठी िकमान ०२ मिहने अ न व औषध शासन कायालय, मुं बई यां ची
पुवपरवानगी घेणे आव यक आहे. सदरचे कामासाठी बराच अवधी जाणार आहे.
अिधिनयम तरतुदीनुसार अनुमान /मागणी- ी साई सादालयाचे अ नदान क ात लाडु /बुं दी सादाचे
उ पादन सुरळीतपणे सु ठे वणेसाठी व अ न व औषध शासन कायालय, मुं बई यां नी िदलेला परवाना .
१००१२०२२००१३२६, िद.२८/१२/२०१२ पुढील ५ वषाकरीता नुतनीकरण करणेसाठी येणा-या अं दाजे र कम
. ५०,०००/- (अ री पये- प नास हजार मा ) चे खचास मा यता घेऊन सदरची कायवाही लवकरात लवकर
सु करता येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/मत– उपरो त माणे ी साई सादालयाचे अ नदान क ात पुव माणेच
लाडु /बुं दी सादाचे उ पादन सुरळीतपणे सु ठे वणेसाठी व शता दी वषात साद पुरिवणेकामी अडथळा येऊ नये
यासाठी सदरचा परवाना पु ढील ५ वषाकरीता नुतनीकरण करणे अितशय मह वाचे आहे.
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यास अनु स न अ न व औषध शासन कायालय, मुं बई यां नी िदलेला परवाना .
१००१२०२२००१३२६, िद.२८/१२/२०१२ नुतनीकरण करणेसाठी व सदरचे कायवाही सु करणे करीता येणाया अं दाजे र कम . ५०,०००/- (अ री पये- प नास हजार मा ) चे खचास मा यता िमळु न, यासाठी
आव यक असणारी र कम लेखाशाखा िवभागाकडु न अ ीम (अॅड हा स) व पात िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५८७ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू व बफ साद िनिमती िवभागाचे लाडू िनिमतीचा परवाना
नू तनीकरण करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी आव यक असणारी
अ ीम र कम (ॲड हा स) दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध कक, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६८
साईधमशाळा येथे निवन शॉडी लॅकें ट खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 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:- 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.
साई धमशाळा िवभागाम ये पालखी पदया ी तसेच ु पने येणारे साईभ तांची िनवास यव था कर यात येते. साई
धमशाळा िवभागाम ये एकु ण ५ इमारतीम ये १६० हॉल साईभ तांना िनवासासाठी उपल ध आहेत. येक हॉल
म ये १८ कॉट असुन सदर १६० हॉलम ये एकु ण २८८० कॉट साईभ तांना िनवासासाठी ठे व यात आलेले
आहेत. हॉलमधील येक कॉटवर १ या माणे बेडिशट, िपलो, िपलोक हर तसेच चादर ठे व यात आलेले आहे.
परं तु असे िनदशनास आले क थं डीचे िदवसात चादर गार पडते यामुळे साईभ तां ना थं डीपासुन संर ण होत
नाही.
स या िवभागाम ये लॅकें ट नस यामु ळे साईभ तांचे सोयी सु िवधेसाठी निवन लॅकें ट खरे दी
करणे आव यक आहे .
लॅकेट
आव यक लॅकें ट
अ.नं.
िवभागाचे नाव
नग सं या
कॉट नु सार आव यक जादा नग
१
साईधमशाळा
२८८०
२१२०
५००० नग
एकू ण ५,००० नग
दरप क महारा शासन- उ ोग, उजा व कामगार िवभाग शासन िनणय मां क- भां खस २०१४/
. .८२/भाग-III/उ ोग-४ िद.३० ऑ टो्बर २०१४ खरे दी संबं धी शासन िनणया अं तगत यादी नुसार तसेच मा.
मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा तथा शासक य अिधकारी यां नी िदले या िनदशानु सार १) एम.एम.हॅ डलुम
कॉप रे शन िल. नागपुर २) येरवडा म यवत कारागृह येरवडा पु णा, ३) महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत
नवी मुं बई यां ना फोन व न तसेच िद.०४/०५/२०१७ रोजीचे इमेल दारे तातडीन नमु यात िद या माणे
दरप काची मागणी कर यात आली यापैक महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत, नवी मुं बई यां नी शॉडी
टाईप वुलन लॅकें टचे नमु या माणे दर देऊ के लेले आहे. तसेच एम.एम. हॅ डू लम कॉपोरे शन िल. नागपुर व
येरवडा म यवत कारागृह येरवडा पु णा यां ना इमेल तसेच वारं वार फोन क नही दर पाठिव यात आले नाही.
साईधमशाळा िवभागाकरीता लॅकट खरे दी कामी महारा रा य यं माग महामं डळ मयािदत नवी मुं बई यां नी
स याचे बाजारभावाचे दर िदले आहे याचा तपिशल खालील माणे –
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अ.

कं पनीचे नाव

१

महारा रा य यं माग
महामं डळ मयािदत
नवी मुं बई

मालाचे वणन

शॉडी लॅकें ट
58’’ x 88’’

वजन
Wt.
Kgs.

वातावरणा आडवे उभे
धा याची ट के वारी
चा प रणाम धागे
धागे
(Blend %)
(Tollent) (Ends) (Picks) उलन
िसथिटक
Cash Fiber
millon

1.900

+_ 5 %

90

54

40

60

ित नग
पये

450.00

साईधमशाळा िवभागाकरीता लॅकट खरे दी कामी काही े ड ग कं पनीचे स याचे बाजारभावाचे दर
मागिव यात आले आहे याचा तपिशल खालील माणे –
वजन
Wt.
Kgs.

अ.

कं पनीचे नाव

१
२

मे. अिमत ए टर ाईज, मु बई शॉडी लॅकें ट
मे. जय भवािन डीग कं पनी, 58’’ x 88’’
मुं बई
मे. र दी डीग कं पनी, मुं बई
मे. एम.बी. ेिडं ग कं .फॅ शन
कले शन ,नािशक रोड

३
४

मालाचे
वणन

1.900

वातावरणा आडवे उभे
धा याची ट के वारी
ित नग
चा प रणाम धागे
धागे
(Blend %)
पये
(Tollent) (Ends) (Picks) उलन
िसथिटक
Cash Fiber
millon
+_ 5 %
90
54
40
60
300.00

1.900

+_ 5 %

90

54

40

60

295.00

1.900

+_ 5 %

90

54

40

60

300.00

1.900

+_ 5 %

90

54

40

60

280.00

सरासरी दर १ लॅकट साठी . २९४.००
एकु ण लॅकें ट ५,००० x २९४ . = १४,७०,०००.०० (अ री . चौदा लाख स तर हजार मा )

थािनक ेड ग कं पनीचे स याचे बाजारभावाचे दर मागिवले असता शासक य व खाजगी ेड ग
कं पनीचे दरात ित नग र कमेस बरीच तफावत आढळु न आलेली असुन यांचे लॉिलटीम ये फरक िदसुन येत
आहे.
सरासरी नुसार िवचार करता, . २९४ /- पये माणे एक लॅकें ट साठी खच येत असुन असे एकु ण
५,००० नग लॅकटसाठी सरासरी . १४,७०,०००/- ( अ री . चौदा लाख स तर हजार मा ) इतका खच
अपे ीत आहे.
मागणी:- साईधमशाळा येथे निवन शॉडी लॅकट खरे दी करणे बाबत.
वग करण मालाचे
वणन
शॉडी
लॅकें ट

साईज
58’’ x
88’’

वजन
Wt.Kgs

वातावरणाचा
प रणाम
(Tollent)

आडवे
धागे
(Ends)

उभे धागे
(Picks)

1.900

+_ 5 %

90

54

धा याची ट के वारी
(Blend %)
उलन
िसथिटक
Cashmillon
Fiber
40

60

एकु ण मागणी
सं या
5,000 नग

िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत १) िनवासासाठी येणा-या साईभ तांचे थं डीपासुन संर ण करणेकरीता निवन ५,००० नग शॉडी लॅकें ट
खरे दी करणेस व जनसं पक कायालयामाफत अहमदनगर, पुणे , मुं बई, औरं गाबाद व नािशक येथील दैिनक
वतमानप ात जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा ि या राबिव यास.
२) उपरो त त यातील सरासरी दरानु सार निवन लॅकें ट ५,००० नग खरे दी कर यासाठी .
१४,७०,०००/- (अ री पये- चौदा लाख स तर हजार मा ) इतका खच अपे ीत आहे, यास मा यता असावी.
३) िवहीत प दतीने निवन शॉडी लॅकें ट खरे दी करणे बाबतची कायवाही सं थानचे खरे दी
िवभागामाफत ई-टडर प दतीने कर यास सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीपुढे सादर .
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िनणय .५८८

यावर सिव तर चचा होऊन, साईधमशाळा येथे िनवास करणा या साईभ ां या सु िवधेसाठी निवन
५००० नग शॉडी लॅकें ट खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .१४,७०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.६९
ी साईबाबा भ िनवास थान येथे िनवास करणा या साईभ ां साठी सोलापु र चादरी खरे दी करणे
अथवा दु स या पयायाचा िवचार करणे.
ताविद.०७.३.२०१७ रोजी सोलापुर चादर खरे दी बाबतचा मं जरु फे र ताव कायवाहीसाठी खरे दी िवभागाकडे सादर
कर यात आला. िद.२५.०४.२०१७ रोजी खरे दी िवभागाकडील प ं - ५८५ नु सार मा. कायकारी अिधकारी
महोदया, यां नी सोलापुर चादर ऐवजी दुस-या पयायाचा िवचार क न ताव सादर करणेबाबत िनदश िदलेले
आहे. यास अनु स न आपले िवभागाकडील सोलापुर चादरी ५००० नग खरे दी बाबतचा ताव परत पाठवत
आहोत वरील िनदशा माणे पुिढल उचीत कायवाही स वर करावी. असे िनदश िदलेले अस याने यास अनुस न,
महारा शासन िनणय ं .भां खस-२०१४ /क ८२/ भाग ३/ उदयोग-०४ मं ालय, मुबं ई. खरे दी िनयमावलीम ये
करण ं .६ व प रिश ट .१२ म ये बॅरॅक कं बल, कं बल, िकं वा कं बली या महारा रा य हातमाग महामं डळ/
महासंघ (महाटे स) व कारागृहामाफत खरे दी कर यासाठी राखुन ठे व यात आलेले आहेत. असे नमु द अस याने
संबं धीताकडु न इकडील जा. .७७० िद.१५.०५.२०१७ अ वये प पाठवुन खालील माणे मािहतीची मागणी
के ली.
अ.नं. आव यक मािहती
तपिशल
१
वुलन लॅ ंके ट (िसंगल)
२
वजन
३
वातावरणाचा प रणाम (Tollent)
६०’’ x ९०’’
४
आडवे धागे (Ends)
५
उभे धागे (Picks)
६
धा याची ट के वारी (Blends)
७
अं दाजे िकं मत ती नगास
अ)
अ.नं.
१

२

यास अनु स न खालील माणे मािहती ा त झाली आहे .
शासिकय िवभागाचे नाव
लॅकेट खरे दीकामी आव यक पेसीफ के शन बाबतचा
तपिशल
येरवडा म यवत कारागृह पु णे
प . ं -ये.म.का./ कारखाना/ िवणकाम/ ६०६०/२०१७
प ं - ५९४२ /२०१७
िद.२४.०५.२०१७, ७ बाय ४ या मापाचे २ नग शॉडी वु लन
िद.२२.०५.२०१७
लॅकेट.नमुना ०२ नग सह
१.
२-२० े कॉटन धा याचा ताणा (उभा धागा) picks
१.
शॉडी वु लन धा याचा बाणा (आडवा धागा ) Ends
२.
७५ % वुल व २५ % इतर
३.
काऊं ट ४ ५+%
महारा रा य हातमाग महामं डळ,
प पाठवुन तसेच फोनवर संपक साधुनही आजअखेर
मयािदत MSHC कॉ ले स, उमरे ड रोड, ितसाद िदलेला नाही.
नागपुर

व रल बाबीचे िनरी ण के ले असता.
१.
फ त कारागृह िवभागाने यांचे दरप क , नमुना व पे सीफ के शन सादर के ले आहे याम ये
अ)
ा त वुलन लॅ केट नमु याचे अवलोकन के ले असता सदर वु लन लॅकेट रफ अस याचे िदसुन येते .
आ) वजन ९०० ते ९५० ॅम चे दर याकन आहे, िकं मत ती नगास .६००/- आहे व ती माकट रे ट
सरासरीचा िवचार के यास जादा आहे.
इ) अनुभवानुसार भ त गण ते अं गावर घेणे ऐवजी खाली अं थरतील यामुळे ते यो य ठरणार नाहीत असे
न मत आहे .
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२.

महारा रा य हातमाग महामं डळ मयािदत (महाटे स) यां नी आपले मागणीस ितसाद िदलेला नाही .
ब) अिधक मािहतीसाठी मे.एम बी ेड ग कं पनीचे फॅ शन कले शन, नािसक यां चेकडू न पल लो उलन
बॅकें ट (Non Branded) चा नमुना व तपिशल आणला आहे तो सोबत अवलोकनाथ सादर आहे, सदर
लॅकें टचा तां ीक तपिशल खालील माणे.
अ.
नं.

तपिशल

१

पल लो

साईज

वजन

९६ x ५६ १.४५५ ॅम

Tollerence
वातावरणाचा
प रणाम
५ ते १० %

Ends
बाणा
(उभा
धागा)
९०

Picks
ताणा
(आडवा
धागा)
५४

Blends %
उल इतर

िकं मत
ित नग
.पैसे

५०

५१०/-

५०

सदर लॅकें टची िकं मत ित नगास ५१० पये इतक आहे.ती चादरीचे िकं मतीचे तुलनेत जादा आहे
याच वजनाचे ३००० नग डेॅ ं ड कं पनीचे लॅकें टस आपणाकडे उपल ध असून वापरात आहेत .
उ तर नगर िज हातील िहवाळा तथा पावसाळयातील सरासरी वािषक तापमान सुमारे ३२ ते ३५ िड ी
से सीयसचे दर यान असते व उ हाळयामधील तापमान ३७ ते ४० िड ी से सीयसचे दर यान असते यामुळे
साईभ त लॅकें टचा वापर करणे टाळतात असा अनुभव आहे .
िहवाळयाम ये िशर या माणे ती वष माहे नो हबर मिह यातील दुस-या पं धरवाडयाम ये अपणाकडे
असणारे ओसवाल व इतर कं पनीचे ३००० नग लॅकें ट येक कॉटवर ठे वले जातात सोबत सोलापुर चादरही
असते यामु ळे जादा थं डीचा ास साईभ तांना होत नाही.
क)
सन २००६ म ये ओसवाल, रे म ड व इतर कं पनीचे ३००० नग उलन लॅकें ट खरे दी के ले असुन यांचा
दजा, रं ग व पोत अ ापही चां गला असुन थं डीचे मोसमात साईभ ां चे वापरात आहेत व ती नगास ओसवाल
.२६१.२४ पैसे (१.१८० िक/ ॅम), रे मं ड् . ३१३.००(१.६६० िक/ ॅम), व इतर ११०.०० (१.३६० िक/
ॅम), या माणे िकं मत अदा क न खरे दी कर यात आलेले आहेत.
ख)
आपणाकडे सन २००९ म ये खरे दी के ले यार सोलापुर चादरचा नमुना सोबत अवलोकनाथ सादर
आहे. सदरह चादर ती नगास (१.४०० िक/ ॅम) वजनाची २९०/- पये अदा क न खरे दी कर यात आली होती.
आपले येथील वातावरणाचा व इतर बाब चा िवचार के यास सोलापुर चादर यो य ठरे ल. पूव पासून चादर वापरास
साईभ ां नचे पसंती असून महारा ा तील बहतेक सव तीथ े ाचे िठकाणी भ रगणां साठी िनम त धम
शाळे म येस चादरीचाच वापर के ला जातो, असे िनदशनास आले आहे. तसेच याची िकं मतही िकफायतशीर
अस यागने या च यो या ठरतील असे न मत आहे.
तरी वरील ब, क, ख या पयायापैक उचीत पयाय िनवडु न रतसर खरे दी िकया खरे दी िवभागामाफत
पुण कर यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर
िनणय .५८९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान येथे िनवास करणा या साईभ ां या
सु िवधेकरीता उलन लँकेट खरे दी करणेत यावे, असे ठरले . तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची
मागणी करणेस व यासाठी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७०
साईमं िदर सु र ाकामी िनयु के ले या व िशड िवमानतळाचे सु र ेसाठी नेमणू क होणा या पोलीस
कमचारी यां चे िनवास यव थे बाबत.
तावअिधिनयम 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 नुसार ी साईबाबा सं था न
िव व त यव थे माफत भ तांची िनवास यव था व सुिवधा कर यात येते.
यव थापन सिमतीचा ठराव .– ०१.िद.१६/०८/२०१६ रोजीची मा. यव थापन सिमती सभेतील
िनणय .५३५ व ०२.िद.३०/११/२०१६ रोजीची मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .७८८.व ०३.
िद.२३-२४/०५/२०१७ रोजीची मा. यव थापन सिमती सभा िनणय .३८४
तावीक – मा.पोलीस महािनरी क सो. नािशक प र े , नािशक यां या आदेशा वये ी साईबाबा
मं िदर सुर िशड येथे बं दोब ताकरीता धुळे िज हा, नं द ुरबार िज हा, नािशक ामीण येथनू ०३ अिधकारी व ४५
पोलीस कमचा-यां ची िनयु ती करणेत आली आहे.
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स या िनयु त करणेत आले या पोलीस कमचा-यां ची साईआ म धमशाळा येथे िवनामु य
िनवास यव था करणेत आली आहे. संदभ .०१ अ वये िद.१६/०८/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन
सिमती सभेतील िनणय .५३५ नुसार साईमं िदर सुर ेसाठी िनयु त के ले या पोलीस कमचा-यां ची
िनवास यव था साईधमशाळे ऐवजी स या वापरासाठी बं द असले या साईउ ान इमारती म ये कर यात यावी
असे ठरले आहे.
यानुसार संदभ .०२ अ वये आदेश पारीत करणेत आला. यानं तर संदभ .०३ चे प ा वये संर ण
िवभागाने सदर पोलीस कमचा-यां ना साईउ ान इमारतीतील ०३ हॉल ता काळ उपल ध क न देणे बाबत
कळिवले आहे.
तथािप, साईउ ान इमारती मधील हॉ सचा ताबा घेणक
े ामी अ ाप कु णीही पोलीस कमचारी साई साद
िनवास थान िवभागात आलेले नाहीत.
आता, संदभ .०४ चे िटपणीअ वये उपरो त पोलीस कमचा-यां ना साईउ ान इमारती मधील ०३
हॉ स व न याने आलेले जळगाव िज हयातील पोलीस अिधकारी व १५ पोलीस कमचारी यां चे करीता साईउ ान
इमारती मधील ०१ हॉल देणे बाबत कळिवणेत आले आहे. तथािप, न याने आले या पोलीस कमचा-यां ची
राह याची यव था साईधमशाळा येथे करणे बाबत सहा.पोलीस िनरी क, साई मं िदर सुर ा िशड यां नी कळिवले
आहे.
तसेच सं दभ ०५ अ वये िद.३०/११/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
.७८८ नु सार िशड िवमानतळाचे सुर ेसाठी नेमणूक होणा-या पोलीस कमचा-यां ची (अं दाजे ४० ते ५०)
िनवास यव था सं थानचे साईउ ान इमारती म ये ता पुरते ११ मिहने कालावधीसाठी िनयमानु सार शु क
आका न करणेत यावी असे ठरले आहे. यानु सार संदभ .०६ अ वये आदेश पारीत करणेत आला आहे.
तथािप, िशड िवमानतळाचे सुर ेकरीता नेमणूक करणेत आलेले पोलीस कमचारी साईउ ान
इमारतीचा हॉल ताबेत घेणक
े ामी अ ाप साई साद िनवास थान िवभागात आलेले नाहीत.
तरी मं िदर सुर ेसाठी िनयु त करणेत आले या पोलीस कमचारी यां ची साईधमशाळे ऐवजी साईउ ान
इमारतीम ये िनवास यव था करणे बाबत या मा. यव थापन सिमती या िनणयाला साधारण १० मिहने झालेले
आहेत
तसेच िशरडी िवमानतळाचे सुर ेसाठी नेमणूक होणा -या पोलीस कमचारी यां चीही साईधमशाळे ऐवजी
साईउ ान इमारतीम ये िनवास यव था करणे बाबत या मा. यव थापन सिमती या िनणयाला साधारण ०७ मिहने
झालेले आहेत.
वरील िनणयां माणे अ ाप कायवाही झालेली नसून मं िदर सुर ेसाठी िनयु त करणेत आलेले पोलीस
कमचारी स या साईआ म धमशाळा येथेच राहात आहेत.
मागणी- याव न मं िदर सुर ेसाठी िनयु त करणेत आलेले पोलीस कमचारी यां ची साईउ ान इमारतीत
राह याची उ सुकता िदसत नाही.
आता, िद.२३-२४/०५/२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .३८४ नु सार
िनयोजीत दशनरां ग क प उभारणीकामी साई साद नं.०१ व ०२ या इमारती बं द क न साईउ ान इमारतीचा
वापर पुववत सु करणेकामी ता वत नमुद के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली आहे.
यानुसार िद.३१/०५/२०१७ पासून साई साद नं .०१ इमारतीचा वापर बं द करणेत आला असून
साई साद नं.०२ इमारतीचा वापरही लवकरच बं द करणेत येणार आहे.
तसेच िद.०८/०६/२०१७ पासून साईउ ान इमारती मधील लॉकस व हॉ स साईभ तां या
िनवासाकरीता सु के ले आहे. तसेच साई साद नं.०२ बं द के लेनं तर साईउ ान मधील सचा वापरही सु करणेत
येणार आहे. साईउ ान इमारत चे मं िदर लगत अस याने तेथे स, हॉ स व लॉकस घेणसे ाठी साईभ तांची
मोठया माणात गद असते तसेच सदर इमारतीत स, हॉ स व लॉकस अस याने एकट् या माणसाची,
फॅ िमलीची तसेच पु ने आले या साईभ तांची अितशय सुलभतेने िनवास यव था होत आहे.
चे मं िदरा लगत साईउ ान यित र त सं थानचे इतर िनवास थान उपल ध राहीलेले नाही यामुळे
साईमं िदर सुर ेसाठी िनयु त के ले या पोलीस कमचा-यां ची व िशरडी िवमानतळाचे सुर ेसाठी नेमणूक होणा-या
पोलीस कमचा-यां ची साईउ ान इमारतीत िनवास यव था के यास साईभ तांची िनवासाची गैरसोय होईल.
िवभागाचा प ट अिभ ाय/ प ट मत– साईमं िदर सुर ेसाठी िनयु त के ले या पोलीस कमचा-यां ची
व न याने आले या पोलीस कमचा-यांची यापुव झाले या िनणया माणे कायम व पी िवनामु य तसेच िशरडी
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िवमानतळाचे सुर ेसाठी नेमणूक होणा -या पोलीस कमचा-यां ची यापु व झाले या िनणया माणे शु क आका न
साईउ ान ऐवजी साईआ म धमशाळे कडेच िनवास यव था करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमती सभेत चचा होऊन िनणय होणे तव सादर.
िनणय .५९० यावर सिव तर चचा होऊन, साईमं िदर सु र ाकामी िनयु के ले या व िशड िवमानतळाचे सु र ेसाठी
नेमणू क होणा या पोलीस कमचा यां ना शासनामाफत भ ा िमळत असतो, यामु ळे सं थानमाफत
यां ची िनवास यव था करणेची आव यकता वाटत नाही. सबब उपरो
ताव अमा य करणेत
आला.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७१
ी साई सादालयातील चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणेकामी झाले या िनणयाबाबत
फेरिवचार करणेबाबत व आऊटसोस प दतीने वाढपी लावणेबाबत.
तावी साई सादालयात ताशी 20000 मतेचे चपाती मिशन अस यामुळे चपाती मिशनवर चपाती तयार
करणेकामी ई-िनिवदा मागवून मा. यव थापन सिमती िद.19.5.2016 रोजीचे सभेतील िनणय .307(9) नूसार,
जा.नं.एसएसएस/वशी/ 1141/ 2016 िद.09.06.2016 अ वये िद.यशोधरा मिहला सह.उ पादक सं था,नािशक
यां ना िद.16 जून 2016 ते िद.15 जून 2017 अखेर एक वष या कालावधीकरीता ित ि वं टल कोरडा आटा+
मैदयास .323.90 पै (अ री .तीनशे तेवीस पैसे न वद मा ) सव करां सह या माणे कामाचे कं ाट (कायादेश)
दे यात आलेले आहे.
िदउ पादक सं था .यशोधरा मिहला सह.,नािशक यां ना दे यात आले या कायादेशाची मुदत
िद.15.06.2017 अखेर सं पू ात येत आहे यामु ळे पु ढील एक वष कालावधीसाठी मिशनवर . चपाती तयार
करणेकामी ई.मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता यव थापन सिमतीचे.िनिवदा मागिवणेकामी मामा. यव थापन सिमती िद.25.02.2017 रोजीचे सभेतील िनणय .155 अ वये, “ ी साई
सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेचे काम िवभागां अतं गत क न घे यात यावे, तसेच
आव यकता भास यास कमचालिवणेचे िश ण दे यातयां ना सदरह मिशन चा-” यावे असे ठरलेले आहे.
सदर मिशनवर काम करणेसाठी आव यक असलेला एका िश टला 16 या माणे दोन िश टसाठी 32
कमचारी सादालयाकडे उपल ध नाही यामुळे सदरची कामे करणेस व भ ां ना सादभोजन पुरिवणेस फार
मोठया माणात अडचणी येत आहे.
यामुळे सादालयाचे तुत कामाची िनकड ल ात घेता, मा. यव थापन सिमती िद.१५/०६/२०१७
रोजीचे सभेतील िनणयानूसार, चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेकामी आहे याच िनिवदाधारकाला आहे
याच दरात यापुव दे यात आले या अटी शत चे अधीन राहन/ संदिभय अं .नं.3 नूसार उपरो त टडरबाबत
कायादेश होईपावेतो एक मिहना मुदतवाढ देणते आलेली आहे.
अ)
चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेकामी माहे एि ल-2016 ते माच-2017 अखेर ई-िनिवदा बोलावून
टडरधारकाची नेमणूक करणेत आलेली आहे. यानूसार ित ि वं टल आटा+मै ास .323.90 माणे चपाती
मिशन ठे केदार यां ना आदा करणेत आले या बीलाचे र कमेचा तपिशल खालील माणे .
अ.नं.
01
02
03

मिहना
एि ल-2016
मे-2016
जुन-2016

04
05
06
07
08
09
10
11

जुलै -2016
ऑग -2016
स टे बर-2016
ऑ टोबर-2016
नो हेबर-2016
िडसबर-2016
जानेवारी-2017
फे वु ारी-2017

आटामैदा िक टं लम ये+
143.80
201.70
72.80
92.00
158.40
115.80
125.40
439.20
646.40
782.20
819.90
498.00
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ित ि वं टल मजु री दर
410.00
410.00
410.00
323.90
323.90
323.90
323.90
323.90
323.90
323.90
323.90
323.90

एकु ण र कम
58958/82697/61,300/51306/37508/40617/142257/209369/253355/265566/161302/-
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माच-2017

464.40
4560.00

एकु ण=

323.90

150419/15,14,653/-

सन २०१६-२०१७ म ये चपाती मिशनर चपाती तयार करणेकामी सं थानला उ ते आऊटसोस
प दतीने र कम .१५,१४,६५३/- (अ री र कम .पं धरा लाख चौदा हजार सहाशे ेप न मा .) इतका य
खच आलेला आहे. भिव यात सदर कामा या ई िनिवदा-मागिव यास ित ि वं टल दरात वाढ हो याची श यता
नाकारता येत नाही .
मा. यव थापन सिमती िद.25.02.2017 रोजीचे सभेतील िनणय .155 नूसार, चपाती मिशनवर
चपाती तयार कर याचे काम िवभां गातगत करणेबाबत िनणय झालेला आहे. यानू सार याकामी सं थानचे इनसोस
लेबर कॉ ॅ टमाफत कं ाटी प दतीने कमचारी पुरिवलेस खालील माणे खच अपेि त आहे .
अ.नं.
01

ितिदन िकमान
एकु ण
वेतन दर
र कम
32
294.47
9423/उपरो त वािषक खच रकमेवर अं दाजे ॉ फं ड.13.15% पये =
सानु ह अनुदान खच अं दाजे ८.३३ % =
ितिदन कमचारी सं या

मािसक
खच
2,82,691/-

एकू ण र कम =

वािषक खच
33,92,294/4,46,087/2,82,578/41,20,959/-

सं थानचे इनसोस माफत कं ाटी प दतीने कामगार घेत यास अं दाजे र कम .४१,२०,९५९/- इतका
खच सं थानला येणार आहेत.
उपरो तबाबत िवचार करता, चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेचे काम िवभागाअं तगत क न
घेत यास याकामी िनिवदेपे ाही मोठया माणात आिथक भार सं थानवर पडणार आहे यामुळे .िवभागां तगत
चपाती मिशन चालिवणेबाबत या झाले या िनणयावर फे र िवचार हावा असे न मत आहे. तसेच सदरची
कायवाही पु णहोईपावेतो आहे याच ठे केदारास िद.१६/०७/२०१७ पासून ते ई-िनिवदेची कायवाही होवून
कायादेश देईपावेतो, आहे याच मं जरू दरात व िनिवदेतील/करारना यातील अटी/शत स अिधन राहन मुदतवाढ
ावी लागेल असे न मत आहे.
ब)
ी साई सादालयाम ये भ ां ना सादभोजन सेवा पुरिवणेकामी कामय कमचारी 360+414 कं ाटी
कमचारी असे एकु ण 774 कमचा परं तू स या सादालयात .यां चा आकृ तीबं ध मं जरू करणेत आलेला आहे-280
कायम कमचारी +301 कं ाटी कमचारी असे एकु ण 581 कमचारी कायरत आहे हण .◌ेजच कायम 80
कमचारी +113 कं ाटी कमचारी असे एकु ण 193 कमचारी सं या कमी आहे .सदर कमचारी हे रजा, सु या व
सादालयातील काम हे अं गमेहनतीचे अस याने गद चे काळात बरे च कमचारी गैरहजर राहतात. पैक ३०१
कं ाटी कामगार सु दा पु ण मतेने िमळत नसून दररोज साधारणत: २२५ चे जवळपास कामगार िमळतात.
हणजेच तेही ७५ कमी िमळत आहेत.
तसेच माहे जानेवारी- 2016 पासून सादालयाकडू न इतर िवभागाकडे बदली झालेले, सेवािनवृ ,
िनिलं बत, मयत झालेले असे 35 कमचारी आहेत परं तू याच एैवजी सादालयात इतर िवभागाकडू न बदली होऊन
आलेले 21 कमचारी याम येही य ात 14 कमचारी कमी िमळालेले आहेत. येक वेळीचे यव था आपसात
कर यात यावी अथवा कामगार िवभागाकडू न कं ाटी कमचारी दे यात यावे असे आदेशात नमुद कर यात येते
य ात तशी यव था (कायदेशीर अडचणीमुळे ) कामगार िवभागाकडू न कर यात येत नाही. यामुळे सादालय
िवभागात मोठया माणात कामगार कमी पडत आहेत. यातच स याय िविवध िवभागां म ये ् कामाची वाढ
झा यानं तर या िवभागासाठी आव यपक असलेला कं ाटी कमचारी वग हा संबं धीत ठे केदार पर पर
सादालयातून काढू न घेवनू आव यक या िवभागाम ये देतात व या मोबद यात वेगळे कं ाटी कमचारी अथवा
आऊटसोस कमचारी देखील देत नाहीत.
याचबरोबर शै िणक संकुलाकडील िव ा यासाठी (3000 ते 3500) पोषण आहार योजना ही
िद.१५/०६/२०१७ रोजीपासून काया वीत करणेत आलेली आहे. याकामी कमीत कमी 08 जादा कमचा-यां ची
आव यकता असून याचेही अपुतता आहे. तेही िमळणे आव यक आहे. इत या मोठया माणात कमचारी वग
अपुरा झा यानने ब-याच वेळा सादालयात ताटे धुणे , ताटे लावणे, जेवण वाढणे इ यादी कामां साठी वाढपी
कमचारी अ यं त तुटपूं जा होतो अशावेळेस ताटाएैवजी प ावळी लावणेिशवाय पयाय उरत नाही. मा एका
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प ावळीचा दर हा अं दाजे जवळपास .१.५० ते २.०० इतका आहे व तो सं थानला परवडणारा नाही यामुळे
कामाची अ यं त िनकड ल ात घेता, तुत वाढीव ४० वाढपी कामगार आऊटसोस प द्तीने घेणे गरजेचे आहे.
मागणी :- अ) बाबत िवचार करता, चपाती मिशनवर चपाती तयार करणेचे काम िवभागाअं तगत क न
घेत यास याकामी िनिवदेपे ाही फार मोठया माणात आिथक भार सं थानवर पडत आहे. यामुळे
ठे केदारामाफतच चपाती मिशन चालिवणे िहतावह आहे असे वाटते. याकरीता यासंबं धीत झाले या ठरावाबाबत
फे रिवचार होवून ई-िनिवदा या करणेस व सदर या पुण होवून कायादेश देईपावेतो कालावधीसाठी आहे
याची ठे केदारास मं जरू दरात व िनिवदेतील/ करारना यारतील अटी/शत स अिधन राहन मुदतवाढ ावी लागेल
असे न मत आहे.
ब) बाबत िवचार करता, कामगार िवभागामाफत सं थानचे लेबर कॉ ॅ टरकडू न अ याव यक गरज
हणून तातडीने ४० कं ाटी कामगार िमळावेत. िकं वा कामगार िवभागामाफत कामगार उपल ध न झा यास
सादालयाचे हाऊसिकप ग ठे केदारामाफत आऊटसोस प दतीने वाढीव 40 वाढपी कामगार लावणेस व यां लचे
वेतनावरील खचास मा यता िमळणे गरजेचे आहे. करीता अ) व ब) बाबत मा. यव थापन सिमतीची मा यता
िमळणे गरजेचे आहे.
सं थान अिधिनयम-: ठराव यानु सार अनु मान/ आिथक
िवभागाचा प अिभ ाय/मत :अ) बाबत िवचार करता, ठे केदारामाफतच चपाती मिशन चालिवणे िहतावह आहे असे वाटते. करीता
यापुव झाले या ठरावाबाबत फे रिवचार होवून ई-िनिवदा या करणेस व सदर या पुण होवून कायादेश
देईपावेतो या कालावधीसाठी आहे याच ठे केदारास मं जरू दरात व िनिवदेतील/ करारना यातील अटी/शत स
अिधन राहन मुदतवाढ देणक
े ामी तसेच
ब) बाबत िवचार करता, कामगार िवभागामाफत सं थानचे लेबर कॉ ॅ टरकडू न अ याव यक गरज
हणून तातडीने ४० कं ाटी कामगार िमळावेत. िकं वा कामगार िवभागामाफत कामगार उपल ध न झा यास
सादालयाचे हाऊसिकप ग ठे केदारामाफत आऊटसोस प दतीने वाढीव 40 वाढपी कामगार लावणेस व यांचे
वेतनावरील खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५९१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणेकामी
िवभागा या अिभ ायामधील अ माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७२
सं थानचे दो ही णालयाकरीता सं गणक य सािह यां चे वािषक दर िनि त करणे.
तावी साईबाबा णालयाम ये संगणक य णाली काया वीत कर यातआलेलीअसूनदो ही णालयां चे सव
संगणक य कामकाज संगणक कृ त कर यात आलेले आहे . सदर सं गणक संच कायम वापरात अस याने यात
वेळोवेळी िबघाड िनमाण होत अस याने यां चे दु तीकरीता पेअर-पाट् सची आव यकता असते. तसेच संगणक
संचामधील वापरात असणारे संगणक व ि ं टस करीता पेअर-पाट् स (Computers Peripherals, Keyboard,
Mouse, SMPS, Toners, Cartridge, Battery, Pen Drive, Network Switch, Network Cable, RJ45
Connector, Antivirus, Printer Spare parts & Printer Toner Refilling with Spare partsetc.) असे इ.

सािह यां ची आव यकता असते. दो ही णालयां म ये स या वापरात असणारे बरे चसे संगणके व संगणक य
सािह य् कालबा ् झालेले अस यामु ळ,े सदर सं गणक व सं गणक य सािह य् वेळोवेळी बं द पडत आहेत. तसेच
णालया या वाढ या कामाचा याप पाहता, णालया या सु रळीत चालणा या दैनं िदन कामकाजात अडचणी येऊ नये,
याकरीता सं गणक व सं गणक य सािह य् दु तीकामी आव यक पेअर-पाट् स व सािह य् खरे दी करणे आव यक आहे.

यानुषं गाने, पुढील एका वषाकरीता इकडील िवभागाने िविवध पुरवठाधारकां कडू न आव यक
असणा या सािह यां चे अं दाजीत दरप के संदभ य .1, 2 व 3 चे ई-मेल ारे मागिवलेले असून याचा तपशील
पुढील माणे –
Annual Rate Contract - Computer Spare Parts List
Vendor’s Approximate Item wise
Rates with All Taxes
Sr.
No.

Item Description

Make

Qty

Sharp
Imaging
A.Nagar
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A) EPSON LQ 310+ Printer Spare Parts
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15

EPSON LQ 310+ Dmp
Printer Head
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer Head cable Pair
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer R.D. Assembly
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer Belt Driver Pulley
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer carriage Belt
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer carriage Bush
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer knob
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer Tractor Spocket
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer P.F. gear
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer Flat tern gear
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer ribbon rifill pack
13 mtr
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer ribbon rifill pack
18 mtr
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer Data Cable
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer USB 2.0 Cable
EPSON LQ 310+ Dmp
Printer cartridges

Epson

1

5000/-

5513/-

2200/-

12713/-

4237.66/-

Epson

1

500/-

551/-

275/-

1326/-

442/-

Epson

1

750/-

827/-

275/-

1852/-

617.33/-

Epson

1

-

-

110/-

110/-

110/-

Epson

1

750/-

827/-

385/-

1962/-

654/-

Epson

1

750/-

827/-

275/-

1852/-

617.33/-

Epson

1

250/-

276/-

100/-

626/-

208.66/-

Epson

1

-

-

660/-

660/-

660/-

Epson

1

500/-

551/-

110/-

1161/-

387/-

Epson

1

350/-

386/-

110/-

846/-

282/-

Epson

1

150/-

165/-

30/-

345/-

115/-

Epson

1

150/-

165/-

45/-

360/-

120/-

Epson

1

200/-

221/-

100/-

521/-

173.66/-

Epson

1

200/-

221/-

100/-

521/-

173.66/-

Epson

1

250/-

276/-

180/-

706/-

235.33/-

B) HP LASER JET 1020/1020+/CANNON LBP 2900/HP 1136 MFP PRINTERS SPARE PARTS

16

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner

HP

1

3700/-

4079/-

5000/-

12779/-

4259.66/-

17

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner Magnet
Rod

HP

1

70/-

77/-

150/-

297/-

99/-

HP

1

20/-

22/-

50/-

92/-

30.66/-

HP

1

500/-

551/-

200/-

1251/-

417/-

HP

1

-

-

2000/-

2000/-

2000/-

18

19

20

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner Magnet
Bush
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner Teflon
sleev
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Heater Assembly

21

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Pressure Roller

HP

1

500/-

551/-

350/-

1401/-

467/-

22

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Pick up Roller

HP

1

600/-

662/-

500/-

1762/-

587.33/-

C) HP LASER JET 1020/1020+/CANNON LBP 2900/HP 1136 MFP TONER REFILLING WITH SPARE PARTS

23

24

25

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A, 78A, 88A, 16A,
36A Toner Refilling
And Reconditioning
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner Toner
Drum
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner Powder
make Toner

HP

1

350/-

386/-

350/-

1086/-

362/-

HP

1

300/-

331/-

100/-

731/-

243.66/-

HP

1

100/-

110/-

100/-

310/-

103.33/-
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26

27

28

29

30

HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner wiper
Blade
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner Doctor
Blade
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner P.C.R
Roller
HP LASER JET
1020/3050/3015/1018/3392
Q 2612 A Toner connecting
Spring
88 A Toner Powder - 100
gm

HP

1

150/-

165/-

50/-

365/-

121.66/-

HP

1

150/-

165/-

50/-

365/-

121.66/-

HP

1

150/-

165/-

50/-

365/-

121.66/-

HP

1

50/-

55/-

20/-

125/-

41.66/-

1

-

-

100/-

100/-

100/-

Toner

D) COMPUTER PERIPHERALS

31

32

Dell

1

700/-

772/-

500/-

1972/-

657.33/-

TVS Gold

1

2300/-

2536/-

2000/-

6836/-

2278.66/-

Logitech

1

700/-

772/-

550/-

2022/-

674/-

HP

1

700/-

772/-

-

1472/-

736/-

Dell

1

450/-

496/-

250/-

1196/-

398.66/-

Logitech

1

450/-

496/-

400/-

1346/-

448.66/-

HP

1

450/-

496/-

-

946/-

473/-

Keyboards (USB)

Mouse (USB)

33

Screw Driver Set

Taparia

1

-

-

1000/-

1000/-

1000/-

34

Krone Tool

D-Link

1

1200/-

1323/-

-

2523/-

1261.50/-

35

Crimping Tool

D-Link

1

1500/-

1654/-

2000/-

5154/-

1718/-

36

Network Switch 8 Port

D-Link

1

800/-

882/-

650/-

2332/-

777.33/-

37

Network Switch 16 Port

D-Link

1

1200/-

1323/-

-

2523/-

1261.50/-

38

Network Switch 24 Port

D-Link

1

2250/-

2481/-

1500/-

6231/-

2077/-

3048/-

28278/-

9423/-

39

Network Switch 48 Port

D-Link

1

12000/-

13230/
-

40

Cat 6 Cable Box

D-Link

1

5100/-

5623/-

6000/-

16723/-

5571.33/-

41

I/O Box With face Plate &
Back Box

D-Link

1

250/-

276/-

300/-

826/-

275.33/-

42

External DVD Writer

LG

1

2200/-

2426/-

1700/-

6326/-

2108.66/-

43

Internal DVD Writer

LG

1

1300/-

1433/-

1000/-

3733/-

1244.33/-

Seagate

1

4700/-

5182/-

4500/-

14382/-

4794/-

44

External Hard Disk
(1 TB)

WD

1

4900/-

5402/-

-

10302/-

5151/-

Toshiba

1

4800/-

5292/-

-

10092/-

5046/-

1

500/-

551/-

1100/-

2151/-

717/-

1

500/-

551/-

400/-

1451/-

483.66/-

45

Antivirus for Client

Quick Heal
Total
Security
Net
Protector
Total
Security

46

Pendrive 16 GB

HP

1

500/-

551/-

500/

1551/-

517/-

47

Pendrive 32 GB

HP

1

900/-

992/-

1000/-

2892/-

964/-

48

SMPS

Branded

1

800/-

882/-

600/-

2282/-

760.66/-

49

12+v Volts UPS Battery

50

RJ 45 Connector

Exide

1

750/-

827/-

1000/-

2577/-

859/-

Powersafe

1

750/-

827/-

-

1577/-

788.50/-

Luminous

1

750/-

827/-

-

1577/-

788.50/-

D-Link

1

4/-

4/-

8/-

16/-

5.33/-

दो ही णालयां तील कायाि वत असले या संगणकां ची दु ती देखभाल करणेकामी उपरो नमूद
त यातील संगणक य पेअर पाट् सची व इतर संगणक य सािह यां ची वेळोवेळीआव यकता भासत असते.

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

186

यामुळे दो ही णालया या कामकाजा या सोयी या ीने उपरो नमूद त यातील संगणक य पेअर पाट् सची
व इतर संगणक य सािह यां चे वािषक दर सं थान या िवहीत प तीने िनि त होणे आव यक आहे.
सन 2013-14 या आिथक वषात संगणकां ची दु ती देखभाल करणेकामी पेअर-पाट् स व इतर
िकरकोळ सािह यां करीता साधारणत: र कम . 1,12,384/- मा इतका व ऑ टोबर 2015- ऑ टोबर 2016
या वषात सदरकामी साधारणत: र कम . 95,556/- मा इतका खच झालेला आहे.
मागणी:- यानु सार, पुढील एका वषाकरीता दो ही णालयां म ये कायाि वत असलेले संगणके व
संगणक य सािह यां ची दु ती व देखभाल कामी आव यक असणारे संगणक य पेअर पाट् स व इतर संगणक य
सािह यां ची वािषक दर सं थानचे िविहत प तीने िनि त करणेकामी, मािहती व तं ान िवभागामाफत सं थानचे
अिधकृ त संकेत थळावरिनिवदेची जािहरात िस क न िविवध पुरवठाधारकां कडू न सीलबं द पािकटात यां ची
दरप के मागिवता येईल. त ं तर ा होणारी दरप के मा. खरे दी सिमतीचे सभेसमोर उघड यात येऊन िन न म
पुरवठाधारकास कायादेश देता येईल व दर िनि त झाले या िन न म पुरवठाधारकाकडू न कायादेशा या
तारखेपासून पुढील एक वषा या कालावधी अखेरपयत आव यकतेनु सार सदरचे संगणक य सािह य खरे दी करता
येईल, असे न मत आहे.
िवभागाचाअिभ ाय/ प ् मत:- सं थानचे दो ही णालयां मधील कायाि वत असलेले संगणके व
संगणक य सािह यां ची दु तीकामी आव यक असणारे संगणक य पेअर-पाट् स व सािह यां चे पुढील एका
वषाकरीताचे वािषक दरप के सं थानचे िविहत प तीने िनि त करणेकामी, मािहती व तं ान िवभागामाफत
सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर िनिवदेची जािहरात िस करणेस व िविवध पुरवठा धारकां कडू न िसलबं द
पािकटात वाष क दराबाबतचे कोटे शन मागिवणेस, तसेच ा होणारी दरप के मा.खरे दी सिमतीचे सभेसमोर
उघडू न दर िनि त झाले या िन न म िनिवदाधारकास पुरवठा आदेश देणेस व याकामी येणा या अं दाजीत
खचास मा यता िमळणेकामी, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेम ये िनणय होणे तव सादर!
िनणया त व सादर.
िनणय .५९२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही णालयाकरीता सं गणक य सािह यां चे वािषक दर
िनि त करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७३
ी साईबाबा णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता, ड टबीन, बके ट व मग इ यादी खरे दी करणे.
तावी साईबाबा णालयातील मे न ऑफ सने मागणीप का वये खालील ड टबीन, बके ट व मग इ.ची मागणी
के लेली आहे.
Sr. Description
No.

1
2
3

CRU - II
CRU - II
Cardiac
Ward
4 CVTS
Ward
5 ICCU
6 GICU
7 FGW
8 Ortho O.T.
9 Neuro O.T.
10 Gen O.T.
11 CVTS O.T.
-1
12 CVTS O.T.
-2

Dustbin without Jali
50 Ltr.

Dustbi
n with
15 Ltr.
100 Ltr.
YellowGreen Blue Red YellowGreen Blue Red YellowGreen Blue Red Jali
White

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1
1

1
1

1
1
1

1
1

1
1

1

1

1
2
1
2
2
1
2

1
2
1
2
2
1
2

1
2
1
2
2
1
2

1
2
1
2
2
1
2

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1
1
1

1
1
1
3

1
1
1
1

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
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1
1
1
1
1

Bath Bucke Mug Dustbi
Bucke t 5 Ltr
n with
t 15 Yello
Padle
Ltr
w

1
1
1

2
1

1

8

1
2
1
2
2
1
2

4
2
5

1

2

5

8
4
2
5

1

12
4

187

13 Cathlab
1 1
14 Medicine 2 1
Ward
15 SICU
1 1
16 Dailysis
1 1
17 Rediology 2 2
18 All OPD
19 MSW
1 1
20 SPR +
1 1
Deluxe
21 Casualty
1 1
Total Qty. 25 24

1
1

1
1

1

1
1
2

1
1
2

1

1
1

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1
1
1

1

1

1

1

1 1 1 1 1 1
24 24 13 16 13 13

7

7

4

7

15

15

1
1
2

1
10

1
1

5
9

5
10

5
10

9

1
25

62

20

50

10
57

5
15

स या णालयातील ड टबीन ा वाप न खराब झाले या आहेत. यामुळे िविवध वाड / िवभागांम ये
ठे व यासाठी ड टबीन, बके ट व मग इ.ची आव यता आहे. यामु ळे मे न ऑफ सने उपरो त माणे ड टबीन,
बके ट व मग इ.चीमागणी के लेली आहे.
उपरो त िवभागासाठी उपरो त माणे ड टबीन, बके ट व मग इ. खरे दीकामी अं दाजेखचाकरीता
M/s.Nilkamal, Nashik यां चेकडू न िद.२३/०३/२०१७ रोजीचे ई मेल ारे दरप क मागिव यात आले होते
यानूसार M/s.Nilkamal, Nashik यां नी िद.०१/०४/२०१७ रोजीचे ई मेल प ा वये दर कळिवलेले आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
Sr.
Description
Qty. Estimate cost Total Amt in
No.
( per unit)
Rs.
1
Dustbin without Jali 15 Ltr.
Yellow
25
120.00
3000.00
Green
24
120.00
2880.00
Blue
24
120.00
2880.00
Red
24
120.00
2880.00
2
Dustbin without Jali 50 Ltr.
Yellow
13
450.00
5850.00
Green
16
450.00
7200.00
Blue
13
450.00
5850.00
Red
13
450.00
5850.00
3
Dustbin without Jali 100 Ltr.
Yellow
7
850.00
5950.00
Green
7
850.00
5950.00
Blue
4
850.00
3400.00
Red
7
850.00
5950.00
4
Dustbin with Jali White
25
75.00
1875.00
5
Bath Bucket 15 Ltr
62
150.00
9300.00
6
Bucket 5 Ltr Yellow
20
80.00
1600.00
7
Mug
50
20.00
1000.00
8
Dustbin with Padle
57
150.00
8550.00
Total Amt in Rs.
79965.00
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उपरो त माणे ड टबीन, बके ट व मग इ. खरे दीकामी र कम .७९,९६५/- (अ री . एकोण
एं शीहजार नऊशे पास ठ मा ) अपेि त आहे.
मागणी – ी साईबाबा णालयातीलमे निवभागाने िद.०७/०३/२०१७ रोजीचे प का वये (औषध
भां डार िवभाग मागणी ा त िद.०८/०३/२०१७) 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. 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
३.२.३.– दरप का या आधारे खरे दी- जे हा खरे दीची िकं मत पये पाच हजार ( .5,000/-) पे ा जा त व पये
तीन लाख ( .3,00,000/-) पयत असेल त हा खरे दी दरप क मागवून (खुली पध मक िनिवदा न मागवता)
करता येईल. यासाठी खरे दी िकं मती या मयादेत वाढ कर याबाबत दर 5 वषानी उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग
आढावा घेऊन वतं आदेश िनगिमत करे ल (प रिश ट९) अशी दरप के खु या बाजारातून कमीत कमी तीन
वेगवेग या पुरवठादार/ उ पादकां कडू न तुलना कर यासाठी मागिव यात यावीत. दरप क सादर करणा-या
िनिवदाकारां चा खरे दी कायालयाबरोबर कोणताही िहतसंबं ध नसावा. यापूव असे िदसून आले आहे क , खरे दी
अिधकारी मोठे आदेश लहान लहान आदेशां म ये िवभागणी करतात आणी ते याच िव े यांकडू न दरप का या
मा यमातून खरे दी करतात. ही था काटेकोरपणे टाळ यात यावी. एका आिथक वषात एकाच व तू या
दरप का या मा यमातून कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य पये तीन लाखापे ा ( .3,00,000/-) जा त
नसावे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- सदर िवभागाम ये स या णालयातील ड टबीन, बके ट व मग इ.
वाप न खराब झालेले आहेत. यामुळे िविवध वाड / िवभागां म ये ठे व यासाठी ड टबीन, बके ट व मग इ. ची
आव यकता आहे, यामुळे यां ना नवीन ड टबीन, बके ट व मग इ. िवहीत प दतीने कोटेशन मागवुन खरे दी क न
दे यास हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातीलिविवध वाड / िवभागाकरीता उपरो त माणे ड टबीन, बके ट व मग इ.
िविहत प दतीने कोटेशनमागवून खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .७९,९६५/- (अ री . एकोणएं शीहजार
नऊशे पास ठ मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .५९३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता, तावात नमु द
के ले माणे ड टबीन, बके ट व मग इ यादी खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .७९,९६५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७४
ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता Biopolar Cable व Baonet Forcep
खरे दीकामी येणा या जा ती या खचास मा यता िमळणे.
ताविद.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 कोटे शन मागवून खरे दी
करणेव व याकामी येणा-या र कम . २८,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती. यानु सार इकडील प
. २४७३, िद.०९/१२/२०१५ अ वये एकू ण ०५ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक यां चेकडू न िद. ३१/१२/२०१५
अखेर कोटेशन 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/ पु रवठा धारक यां चेकडू न िद. १५/०९/२०१६
अखेर फे र कोटेशन मागिव यात आले होते यास अनुस न ०५ िसलबं द कोटे शन ा त झाले होते.
िद.२८/१२/२०१६ रोजीचे मा. णालय उपसिमतीचे सभेत ा त झालेले कोटे शन उघड यात आले.
ा त कोटेशन पैक M/s. PSI Marketing Pvt.Ltd.,Nagpur यां चे िन नतम दर ा त झालेले अस यामुळे
यांचे दरानु सार सदर सािह य खरे दीकामी .४६९२०/- इत या र कमेचा पुरवठा आदेश दे यास मा यता
िमळालेली आहे. परं तु िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत सदर Biopolar Cable व
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Biyonet Forcep खरे दीकामी येणा-या अं दाजे र कम . २८,०००/- मा खचास मा यता िमळालेली होती
यानुसार य ात र कम .१८,९२०/- इतका जा तीचा खच येणार आहे.
तरी M/s. PSI Marketing Pvt.Ltd.,Nagpur यां चेकडू न Biopolar Cable व Biyonet Forcep
खरे दी कर यास व याकामी येणा-या र कम .१८,९२०/- (४६९२०-२८,००० = १८,९२०) इत या जा ती या
खचा या तावास मा यता असावी.
िनणय .५९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Neuro O.T. या िवभागाकरीता आव यक
असलेले Biopolar Cable व Baonet Forcep तावात नमु द के ले माणे , M/s. PSI Marketing
Pvt.Ltd., Nagpur यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या .१८,९२०/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७५
ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी.िवभागाम ये मं जू र दराने Epoxy Flooring व Coving चे
काम करणे.
तावी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. मधील Epoxy Flooring खराब झालेले अस यामुळे सदर
िवभागाने मागणीप का वये Epoxy Flooring चे काम क न िमळावे असे कळिवलेले आहे तसेच सदर ओ.टी.
मधील Coving खराब झालेले असून ते देखील करणे गरजेचे आहे . तेथील Epoxy Flooring चे कामाचा
तपशील खालील माणे अ.नं.
१

तपशील
Epoxy Flooring ओ.टी. नं – १
३८७.५००७६ Sq ft.
Covingओ.टी. नं – १
२१५.२७८३
२
Epoxy Flooring ओ.टी. नं – २
३८७.५००७६ Sq ft.
Covingओ.टी. नं – २
२१५.२७८३
िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . २२५ (९) अ वये
ीसाईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 म ये Epoxy Flooring चेकामक नघेणेसाठी M/s. Rainbow
Enterprises, Nashik यां चे .२३,५१३/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आलेली होती. यानू सार इकडील प . ०३ िद.०१/०४/२०१७
अ वये M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां ना कायादेश दे यात आलेला होता. सदर कायादेशानु सार
M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां नी CVTS O.T.2 म ये Epoxy Flooring चेकामक न िदलेले
आहे. सदर काम कर यास M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां चे तीिनधी िशड येथे आले असता
यांना जनरल ओ.टी. येथे Epoxy Flooring चेकामाब ल िवचारणा के ली होती ते याच मं जरू दराने सदर काम
कर यास तयार अस याचे यांनी सां िगतलेले आहे. तसेच सदर ओ.टी. मधील Coving खराब झालेले असून ते
देखील करणे गरजेचे आहे. जनरल ओ.टी. िवभागातील दो ही िवभागाकरीता एकू ण ४३०.५६ Running ft.
इतके Coving चे काम करावे लागणार आहे. सदर Epoxy Flooring चे काम M/s. Rainbow Enterprises,
Nashik यां चेकडू न कर यात अस यामुळे याच पुरवठाधारकाकडू न Coving चे काम करावे लागणार आहे.
यासाठी M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां ना िवचारणा के ली असता यांनी .३७/- इतके ती
Running ft. इतके दर कळिवलेले आहे. यांचे दरानु सार सदर Coving चे कामाकरीता र कम .१५९३०.६०
इतका खच येणार आहे. सदर ओ.टी म ये Epoxy Flooring व Coving चे काम करणकरीता एकि त र कम
.७४१३०.६० इतका खच येणार आहे.
M/s. Rainbow Enterprises, Nashik मं जरू दरानूसार जनरल ओ.टी.िवभागात Epoxy Flooring
करणेकामी . ५८२०० /- इतका खच येणार आहे.
याचा तपशील खालील माणे –
Sr.No. Description
Rate Per in Total Amt in
Rs.
Rs.
१
Epoxy Flooring ओ.टी. नं – १ ३८८ Sq ft.
75.00 Per Sq ft. २९१००.००
२
Covingओ.टी. नं – १
२१५.२७८३
37.00 Running ७९६५.३०
Running ft
ft
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३
४

Epoxy Flooring ओ.टी. नं – २
Covingओ.टी. नं – २

३८८ Sq ft.
75.00 Per Sq ft. २९१००.००
२१५.२७८३
37.00 Running ७९६५.३०
Running ft
ft
Total Amt in Rs.
७४१३०.६०
मागणी– ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी.िवभाग यां चे िद.१३/०४/२०१७ रोजीचे मागणी
प (औषध भां डार िवभाग ा त िद.२९/०४/२०१७)
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. 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 . 3.3.2 पुन ययी आदेश – पूव िदले या आदेशा या संदभात पुन त् ययी आदेश, सु वातीचा आदेश
िद यानं तर सहा मही या या कालावधी या पूव देता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िनणय . २२५ (९) अ वये ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T.2 म ये Epoxy Flooring चे काम
क न घेणसे ाठी M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां चे .२३,५१३/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आलेली होती. यानू सार
इकडील प .०३ िद.०१/०४/२०१७ अ वये M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां ना कायादेश दे यात
आलेला होता. सदर कायादेशानुसार M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां नी CVTS O.T.2 म ये
Epoxy Flooring चेकामक न िदलेले आहे. सदर काम कर यास M/s. Rainbow Enterprises, Nashik
यां चे तीिनधी िशड येथे आले असता यांना जनरल ओ.टी. येथे Epoxy Flooring चेकामाब ल िवचारणा
के ली होती ते याच मं जरू दराने सदर काम कर यास तयार अस याचे यांनी सां िगतलेले आहे. तसेच सदर ओ.टी.
मधील Coving खराब झालेले असून ते देखील करणे गरजेचे आहे. जनरल ओ.टी. िवभागातील दो ही
िवभागाकरीता एकू ण ४३०.५६ Running ft. इतके Coving चे काम करावे लागणार आहे. सदर Epoxy
Flooring चे काम M/s. Rainbow Enterprises, Nashik यां चेकडू न कर यात अस यामुळे याच
पुरवठाधारकाकडू न Coving चे काम करावे लागणार आहे. यासाठी M/s. Rainbow Enterprises, Nashik
यां ना िवचारणा के ली असता यांनी .३७/- इतके ती Running ft. इतके दर कळिवलेले आहे. यांचे दरानुसार
सदर Coving चे कामाकरीता र कम .१५९३०.६० इतका खच येणार आहे. सदर ओ.टी म ये Epoxy
Flooring व Coving चे काम करणकरीता एकि त र कम .७४१३०.६० इतका खच येईल.
तरी उपरो त Epoxy Flooring चे काम मं जरू दराने कर यास तसेच Coving चे काम .३७/- इतके
ती Running ft. या माणे कर यास व याकामी येणा-या एकि त र कम . ७४१३१/- चे खचास मा यता
असावी.
िनणय .५९५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी.िवभागामधील Epoxy
Flooring व Coving चे काम क न घेणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७६
(अ) जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. 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 –
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अ.
नं.
१

२

कमचाआजाराचे
डॉ टरां चे
णालयाचे
कमचा-याचे नाव
याशी
नाव
नाव
नाव
नाते
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
ी.बाबासाहेब कािशनाथ वतः
Ca
डॉ.देवरे
बी
हॉल
थेटे
ि लनीक, पु णे
िवभाग- ारावती
ह ा- मदतनीस
ी.शेषराव राधाकृ ण
विडल
Ca
डॉ.जाधवर सहया ी
कु लभैया
हॉि पटल,
िवभाग-साईबाबा
नािशक
हॉि पटल
ह ा-कॅ लॅब टे नीिशयन
एकू ण

एकू ण मागणी
र कम

एकू ण देय
र कम

३४१०२७.००

३०३९३२.००

१५६३८७.००

१४२९४७.००

४९७४१४.००

४४६८७९.००

शेरा

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 .४४६८७९.००इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन तसेच णां ना सं थान
मा य यादीतील हॉि पटलम ये पुढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले वउपचार घेतले. सदरचा ताव
मा. यव थापनसिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(ब)
जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
यव 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 –
कमचाआजाराचे
डॉ टरां चे
णालयाचे
एकू ण मागणी
याशी
नाव
नाव
नाव
र कम
नाते
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
ी.बाबासाहेब कािशनाथ वतः
Ca
डॉ.देवरे
बी
हॉल १०३३४९.००
थेटे
ि लनीक,पु णे
िवभाग- ारावती
ह ा- मदतनीस
ी. शेषराव राधाकृ ण विडल
Ca
डॉ.जाधवर सहया ी
४५५९०.००
कु लभैया
हॉि पटल,
िवभाग-साईबाबा
नािशक
हॉि पटल
ह ा-कॅ लॅब टे नीिशयन
ी.अभयकु मार शां ताराम वतः
Septicemic डॉ.जाधवर स ा ी हॉि पटल, ५९६८२७.००
दुनाखे
Hydrovolu
नािशक

अ.
कमचा-याचे नाव
नं.

एकू ण
र कम

१

१०२१३९.००

२

३
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अ.
कमचा-याचे नाव
नं.
िवभाग-आयटीआय
ह ा-िनदशक

कमचायाशी
नाते

आजाराचे
नाव

डॉ टरां चे
नाव

णालयाचे
नाव

एकू ण मागणी एकू ण
र कम
र कम

एकू ण

७४५७६६.००

देय

शेरा

me Shock
with
uncontrolled
DM/ARF
herpos
zoster
६५७८७०.००

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 .६५७८७०.०० इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असुन काही औषधे औषध
भां डार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामुळे णांना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व उपचार घेतले. सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीची पुवमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असून िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५९६ 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 ळ,े अ व ब तावातील त याम ये कमचा यां ना देय असलेली
र कम, यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७७
यु रो ओ.टी. व पॅथोलॉजी िवभागातील यु.पी.एस. या बॅटरीज खरे दी करणे.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील युरो ओ.टी. पॅथोलॉजी िवभागाकरीता पुरवठा आदेश . 470, िद. 23/04/2013
अ वये मे.तेजस इले टॅ्रािन स, अहमदनगर यां चेकडु न 10 KVA यु.पी.एस. 1 नग एकु ण .1,50,350/इत या रकमेत खरे दी करणेत आले. तसेच पुरवठा आदेश 8630 िद. 02/02/2013 पॅथोलॅाजी िवभागाकरीता मे.
ि ही ॉन हे थके अर ा. िल. मुं बई यां चेकडु न एक Fully Automatic Clinical Bio- Chemistry
Analyzer मिशन 2 KVA यु.पी.एस. सह एकु ण .10,35,500/- इत या रकमेत खरे दी करणेत आले आहे.
सदर यु.पी.एस. करीता कं पनीने िदलेला वॉरं टी कालावधी संपला असून सदर यु.पी.एस.ची दु ती व
देखभालीकरीता मे. तेजस इले टॅ्रािन स, अहमदनगर यां चेकडे वाष क सि हस कॉ ॅ ट (AMC) करणेत येत
आहे. सदर कॉ ॅ ट कालावधीत दु ती व देखभालीकरीता आव यक असणा या पेअर पाटची िकं मत
सं थानला वेगळी अदा करावयाची आहे .
स या युरो ओ. टी. व पॅथोलॉजी िवभागातील यु.पी.एस. यव थीत काम देत नस याचे सदर िवभागां नी
कळिवले आहे. यानु सार वरील दो ही यु.पी.एस.ची तपासणी क न यु.पी.एस. या (12V/18Ah) बॅटरीज
खराब झा याचे िनदशनास आले आहे. युरो ओ.टी. िवभागातील 10 के . ही.ए. यु.पी.एस. करीता (12V/18Ah)
या कार या एकु ण 16 नग बॅटरीज तसेच काड याक ओ.टी. िवभागातील 10 के . ही.ए. यु.पी.एस. करीता
(12V/18Ah) या कार या एकु ण 4 नग बॅटरीज अशा 20 नग बॅटरीज बदलणे आव यक आहे. तसेच 2
KVA यु.पी.एस. करीता (12V/18Ah) 8 नग बॅटरीज बदलणे आव यक आहे. सदर यु.पी.एस. िनयमीत
वापरात अस याने बॅटरीज तातडीने खरे दी करणे आव यक आहे.
मागणी:- यासाठी कं पनीने प िद. 16/03/2017 अ वये खालील माणे कोटेशन पाठिवले आहे.
Sr. No. Description
Qty Rate Per Total Amount
01
12V,18Ah Sealed
28 2100.00 58,800.00
Maintainance Free Battery
Total Amount R/o (Incl. all Taxes) in Rs
58,800.00
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वरील माणे 10 के . ही.ए. यु.पी.एस. व 2 KVA यु.पी.एस. या 28 नग बॅटरीज खरे दी करणेस सव
करां सहीत एकु ण . 58,800/- (अ री . आ ाव न हजार आठशे मा ) इतका खच येणार आहे. उपरो
बॅटरीज करीता कं पनी दोन वषाची वॉरं टी देत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरील सं थान अिधिनयमानुसार दु ती व देखभाल करता येईल . सदर
दु ती करीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामुळे मा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणचे ी
आव यकता आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: स या पॅथोलॉजी व युरो ओ. टी. अशा अितमह वा या िठकाणी
Life Saving Equipments & Machines िनयिमत वापरले जातात. सदर या मिश स तातडी या वेळी
वापर या जात असताना िवदयुत वाह खं डीत झा यास बं द पडु शकतात. यामुळे णा या जीवास धोका
िनमाण होउ शकतो. यामु ळे यु.पी.एस. या बॅटरीज तातडीने खरे दी करणे आव यक आहे. सदर बॅटरीज िवहीत
प दतीने िविवध पुरवठाधारकां कडु न कोटे शन मागणी क न खरे दी करता येतील तसेच जु या खराब झाले या
बॅटरीज रे कॉड िवभागाकडे जमा क न यां ची िवहीत प तीने िव करता येईल असे न मत आहे.
तरी युरो ओ. टी. व पॅथोलॉजी िवभागातील यु.पी.एस. या (12V/18Ah) 28 नग बॅटरीज िवहीत
प दतीने कोटे शन मागणी क न खरे दी करणेस व यासाठी येणा या अं दाजे एकु ण . 58,800/- चे खचास
मा यता असावी.
िनणय .५९७ यावर सिव तर चचा होऊन, युरो ओ. टी. व पॅथोलॉजी िवभागातील यु.पी.एस. साठी (12V/18Ah) २८
नग बॅटरीज खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.५८,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.७८
टे ट खरे दीकामी सं थानकडू न वाढीव दराने अदा कर यात आलेली र कम पु रवठाधारकाकडू न वसू ल
करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलमधील सन २०१३-१४ या आिथक वषाचे वैधािनक लेखापरी ण मे. कोचर अॅ ड
असोिसएट् स चाटड अकौटं ट, मुं बई यां नी के ले होते. यां या जा. .एसएसएसटी/एसएसबीएच/िव त-२०१४
िद.१९/१२/२०१४ या लेखापरी ण अहवालातील टु ी .०९ नु सार टे ट पुरवठाधारकां ना वाढीव दराने िबले
अदा के यामुळे सं था नचे र कम .१६,९९,९३३/- इत या पयां चे नुकसान झालेले आहे, असे हण यात
आलेले आहे. यास अनु स न म यवत औषध भांडार िवभागाकडू न िद.२७/१२/२०१४ रोजी दोष-दु ती
अहवाल सादर कर यात आला होता. परं तु िद.०३/०९/२०१६ रोजी मा.मु यलेखािधकारी यां चेकडील प
जा. .एसएसएस/वशी-लेखा/२०९७/२०१६ अ वये सदर पुतता अहवाल समाधानकारक व व तु िन ठ नाही असे
सां ग यात आले.
टे ट पुरवठाधारकां कडू न र कम वसु ल करणेकामी प दयावयाचा ताव िद.२६/०८/२०१६ रोजी सादर
कर यात आला होता, यावर मा.मु यलेखािधकारी साहेब यां नी “सव पुरवठाधारकां ची य जादा अदा झालेली
र कम प रगिणत करावी, िनिवदेतील अट .२२ नुसार पुरवठाधारकां ना वसु लीबाबत नोटीस दयावी असे मत आहे”
असे सां िगतले आहे. यानुसार सदरह टे ट पुरवठाधारकां ना अदा झाले या र कमेचा त ता िद.२४/०१/२०१७ रोजी
णालयाचे िव त िवभागामाफत तपासू न घे यात आलेला असू न य ात सं थानचे र कम .८४,३०,१००/इत या पयां चे नुकसान झा याचे ल ात येते. यानुसार खालील माणे ताव ठे व यात येत आहे.
क शासनाने (CGHS) Central Government Health Services यां नी णांकरीता
िद.२१/०२/२०१३ रोजीचे प रप का वये तीन कारचे टे ट (1) Drug Eluting Coronary Stents, (2)
Bare Metal Coronary Stents (3) Bare Metal Stainless Steel Stent याकरीता खालील माणे दर
कमी के लेले आहे.
Sr. Type of Coronary Stents
Ceiling Rate
No.
1.
DRUG ELUTING All DCGI and FDA approved Drug Eluting Rs.25,000/CORONARY
Stents
STENTS
All DCGI and CE approved Drug Eluting
Stents
All DCGI approved Drug Eluting Stents
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2.

3.

BARE METAL COBALT Stents
Rs.12,000/Rs.18,000/CORONARY
(including coated and other stents)
STENTS
All DCGI and FDA approved
All DCGI and CE approved
All DCGI Approved
BARE METAL Rs.10,000/- the rates were already notified vide on of even --STAINLESS
number dated 7th February 2013
STEEL STENTS

यानुसार इकडील प .९१४५ ते ९१५९ अ वये सव १५ पुरवठाधारकां ना प पाठवू न दर कमी
कर याबाबत कळिव यात आले होते. यानुसार िद.१७/०४/२०१३ रोजी िनणय .३४३ अ वये CGHS
Circular िद.२१/०२/२०१३ म ये नमुद के या माणे सव करां सहीत दर .२५०००/-, १२०००/-, १००००/हे िद.१८/०४/२०१३ पासून लागु कर यात आले. CGHS माणे िद.२१/०२/२०१३ पासुनच निवन दर
आकारणे म ा त होते, परं तु िद.२१/०२/२०१३ ते िद.१८/०४/२०१३ या कालावधीत पुरवठाधारकां कडू न
जु या वाढीव दराने िबले दे यात आली होती. यामुळे याच दराने िबले अदा कर यात आलेली आहेत. सदर
कालावधीत संबं िधत पुरवठाधारकां ना सं थानकडू न अदा कर यात आले या वाढीव र कमे या वसुलीबाबतचा
थोड यात तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Supplier
Recover Amt.in Rs.
1
M/s. Advance Cardiologix, Mumbai
1875000.00
2
M/s. Advanced Vascular Technologies, Thane (W) 1032000.00
3
M/s. Advance Technologies, Bhopal
265000.00
4
M/s. Critical Care Systems, Pune
970000.00
5
M/s. Heart Beat Intervention Pvt. Ltd., Surat
1610000.00
6
M/s. Sai Medical Systems, Bhopal
319000.00
7
M/S. Vision Medi Distributors India Limited, 1115000.00
Nashik.
(Auth.Dist. For Vascular Concepts Ltd ,)
8
M/s.Global Lifesciences, Pune (Auth.Dist. For 1242000.00
Sahajanand Medical Technologies)
9
M/s. Nirmayi Biomed, Mumbai (Auth.Dist. For 2100.00
Relisys Medical Devices Ltd.,)
वरील त यामधील अ.नं.४ M/s. Critical Care System, Pune हे पुरवठाधारक स या सं थानला
मटेरीयल पुरवठा करत आहेत , तसेच M/s. Sahajanand Medical Technologies, Surat व M/s. Relisys
Medical Devices Ltd., Hyderbad हया दोन कं प या स या वतः पुरवठा करत आहेत , परं तु यावेळेस ते
अनु मे यां चे Auth.Ditributors M/s.Global Lifesciences, Pune व M/s. Nirmayi Biomed,
Mumbai यां यामाफत पुरवठा करत होते तर उवरीत ०६ पुर वठाधारकांना पुरवठा आदेश नस यामुळे स या
पुरवठा करत नाहीत.
तरी सं थानकडू न वाढीव दराने अदा झालेली र कम सं थानम ये जमा करणेकामी संबं िधत
पुरवठाधारकां ना प देऊन कळिवणेस व यास अनु स न पुरवठाधारकां नी र कम अदा न के यास सं थानचे िवधी
िवभागामाफत संबं िधत पुरवठाधारकां ना कायदेशीर नोटीस देणेस मा यता असावी.
िनणय .५९८ यावर सिव तर चचा होऊन, टे ट खरे दीकामी सं थानकडू न वाढीव दराने आदा कर यात आलेली
र कम पु रवठाधारकाकडू न वसू ल करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.७९
ताव-

एल.ॲ ड टी.िड ीलेटर मशीनचे External Paddles खरे दी करणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ णालयाचे अितद ता िवभाग, ऑपरे शन िथएटस िवभागाकरीता पुरवठा
आदेश .8372/2005, िद. 08/08/2005अ वये मे.एल. अॅ ड टी. िल. पुणे (स याची मे. कॅ नरे हे थके अर
ा.िल. मैसरू ) यां चेकडु न Zoll Biphasic M Series िडफ ीलेटस 03 नग एकु ण . 9,00,000/- इत या
रकमेत खरे दी कर यात आले आहेत. सदरचे िडफ ीलेटस िद. 25/08/2005 रोजी काया वीत करणेत आले
आहेत. कं पनीने सदर मशी सकरीता िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी संपलेनं तर मशीनचे दु ती व
देखभालीकरीता कं पनीकडे 31/03/2013 पयत वाष क स ह स कॉ ॅ ट करणेत आले होते. परं तु यापुढे वाष क
स ह स कॉ ॅ ट करीता िवचारणा के ली असता कं पनीने AMC/CMC करीत नस याचे कळिवले आहे. यामुळे
सदर िडफ ीलेटसची दु ती व देखभाल ी साईबाबा हॉि पटलचे बायोमेडीकल इंिजनीअर ग िवभागामाफत
येथेच के ली जात आहे. परं तु दु ती करीता आव यक असलेले पेअर पाट पुरवठाधारक कं पनीकडु न खरे दी के ले
जाते.
स या ी साईनाथ णालयातील आ.सी.यु. िवभागातील िडफ ीलेटर मशीन यव थीत काम देत
नस याचे सदर िवभागाने कळिवले आहे. यानुसार सदर मिशनची तपासणी के ली असता सदर मिशनचे
External Paddlesखराब झा याचे िनदशनास आले आहे. सदर िडफ ीलेटर मिशन आय.सी.यु.िवभागात
िनयमीत वापरात अस यामुळे तातडीने दु त करणे आव यक आहे.
मागणी:- यानु सार िडफ ीलेटर मिशनचे स याचे अिधकृ त स ह स िडलर मे. बायोमेडीकॉन स ह सेस
इं. ा.िल. मुं बई यां चेकडे िवचारणा के ली असता कं पनीने यां चे प . PI/BM/SER/12Rev/2017-18 Dt.
18/05/2017 ( णालये ा िद. 20/05/2017) अ वये खालील माणे कोटेशन पाठिवले आहे.
Sr. Description
Qty Rate Per
Total Amount
01 Defibrillator External Paddles
01
36,000.00 36,000.00
Less Discount as a Special Case for Charitable Trust hospital : 4,000.00
Sub Total 32,000.00
+ Add Sales Tax/ CST @ 5% 1,600.00
Total Amount R/o (Incl. of all Taxes) in Rs. 33,600.00

वरील माणे मे.बायोमेडीकॉन स ह सेस इं. ा.िल. मुं बई यां चेकडु न िडफ ीलेटर मशीनचे External
Paddles खरे दी करणेस सव करां सहीत एकु ण . 33,600/- (अ री . तेहतीसहजार सहाशेमा ) इतका खच
येणार असुन कं पनीने सदर र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे.परं तु कं पनी ितिनधीशी झाले या चचअं ती
वरील िडफ ीलेटर मिशनचे External Paddles ी साईबाबा हॉ पीटलम ये ा झा यानं तर सदर र कम अदा
होणेस कं पनीने वीकृ ती दशिवली आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- वरील सं थान अिधिनयमानु सार दु ती व देखभाल करता येईल. सदर
दु ती करीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामुळेमा. यवस्थापन सिमती सभेची मा यता घेणे
आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: सदर िडफ ीलेटर मशीनचे पेअर पाट िविश रचना व
पेसीिफके शन असलेली असतात. यामुळे इतर पुरवठाधारक कं पनीकडे या कारचे पाटस् उपल ध होत नाही .
सदर िडफ ीलेटर मिशन आय.सी.यु. िवभागात िनयमीत वापरात आहे. यामुळे सदर External Paddlesमे.
बायोमेडीकॉन स ह सेस इं. ा.िल. मुं बई यां चेकडु न खरे दी करणेस करणेस हरकतनाही असे न मत आहे. तसेच
एकल ोताकडु न खरे दी कर यासाठी खरे दीदार िवभाग मुखाने ावयाचे माणप देखील जोडले आहे.
तरी मे.बायोमेडीकॉन स ह सेस इं. ा.िल. नवी िद ली, यां चेकडु न िडफ ीलेटर मशीनचे External
Paddles खरे दी करणेस व यासाठी येणा या एकु ण . 33,600/- चे खचास मा यता असावी.
िनणय .५९९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मे.बायोमेडीकॉन स ह सेस इं. ा.िल., नवी
िद ली यां चेकडु न िडफ ीलेटर मशीनचे External Paddles खरे दी करणेस व याकामी येणा या
.३३,६००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.८०
ताव-

ी साईबाबा सं थान णालयाम ये कॅ सरिपडीत णां ना मोफत उपचार व सेवा देणेबाबत.
ी राम ना मुत चेअरमन, िशड साईकृ पा इंटरनॅशनल कॅ सर रसच सटर अॅ ड चॅरीटे बल कॅ सर हॉि पटल यां नी
िद.२५/०५/२०१७, िद.२७/०५/२०१७, िद.२८/०५/२०१७ व िद २९/०५/२०१७ या ई मेल दवारे पुिढल माणे
िवनं ती के लेली आहे.
ी राम ना मुत चेअरमन िशड यां चे साईकृ पा इं टरनॅशनल कॅ सर रसच सटर अॅ ड चॅरीटे बल कॅ सर
हॉि पटलम ये अनेक िथतयश, यात त , NRI, डॉ टर कॅ सर उपचारासाठी उपल ध आहेत ते पुिढल माणे .
१.
डॉ.गीता नागा ी िन क डा – सिजकल ऑ कॉलॉजी त
२.
डॉ.पािमदीगं तम सुरेश – यु लीअर मेिडसीन त
३.
डॉ.एम.बी.आर. शमा – मेिडकल ऑ कॉलॉजी आिण िफजीिशयन त
४.
डॉ.नोरी ल मी भा कर – व र ट वैदयिकय शासक
५.
डॉ.भवानी ई वारीगरी – ऑ कॉलॉजी ि लनीकल माय ोबायोलॉजीमधील त
६.
डॉ.अमरे श राव मलेमपती –व र ट काड याक थॅारॅ सीक सजन
७.
डॉ.हरनाथ – वरी ट अ यंत अनुभवी भु लत
८.
डॉ.रिवं – एक अनुभवी िफजीिशयन
९.
डॉ.इले दुला िवजया ावं ती- आयुवदातील अनुभवी िफजीिशयन
१०.
डॉ.िवरा साद – हॉि पटल क प स लागार एक यावसाियक
हे कॅ सर िपडीत णांना सेवा पुरिवतात .
उपरो त पञा वये ी साईबाबा सं थान िशड येथील णालयाम ये कॅ सर िपडीत णांना मोफत सेवा
पुरिव याचे यांचे माणस आहे. ी साईबाबा सं थान या णालयात मिह याचा शेवटचा शिनवार व रिववार
मोफत चेक अप व जनजागृती करणेसाठी यांनी िवनं ती के लेली आहे तसेच मं दीर प रसरात साईभ तांना पु तके ,
िभं ती िचञे इ यादी दवारे जनजागृती मोिहम करावयाची आहे. मं दीर प रसरातील थमोपचार क ात व िशड
प रसरात काम करावयाची यांची इ छा आहे. तसेच णालयामधील कमचा-यां ना िश ण, ा यि क दे याचे
यांचे माणस आहे. ी साई सं थान णालयात उपचारासाठी येणारे णांना अ याव यक सेवा, तातडीची सेवा,
अ याईक (SPM), रे िडओलॉजी ि लिनकल पॅथोलॉजी (िनदान) व हॉि पटल शासन देखरे ख इ यादीसाठी
िश ण दयावयाचे आहे.
ी साईबाबा सं थानम ये मोफत कॅ सरिपडीत णांना सेवा देणा-या डॉ टरां ना सं थानचे
िनवास थानात मोफत राह याची यव था तसेच एकवेळचे दशन व एकवेळची मोफत आरतीचे मागणी के लेली
आहे.
सं दभ .०२ अ वये .िद.२९/०५/२०१७ चे ई मेल वर मा.उप कायकारी अिधकारी यां नी मा.अ य
यां चे िनदशानुसार तपासुन सादर करा असे आदेश िदलेले आहे.
सं दभ .०३ अ वये मा. .वैदयिकय संचालक यां नी िद.३०/०५/२०१७ रोजी या ईमेल दवारे
Thanks for showing interest for volunteering the Medical services on oncology
diagnosis and treatment . I will go through your proposal in detail and let you know
regarding plan of action after approval from our Honorable Higher Administration and
Board of Trustees, Shri Saibaba Sans than, Shirdi असे कळिवलेले आहे.
सं दभ .०४ अ वये ी राम ना मुत यां नी िद.०१/०६/२०१७ रोजी या ई मेल दवारे Thanks for
your prompt towards our expression in interest in Medical Camp on Cancer treatment and
awareness seva.We look forward to hear a positive note on the same from the Saibaba
beloved Board of Trustees, Shri Saibaba Sans than Trust, Shirdi. असे कळिवलेले आहे.
इकडील कायालयातील अिभ ाय खालील माणे .
१. सदयि थतीत ी साईबाबा सं थान णालयां म ये कॅ सर बाबतचा िवभाग कायरत नाही.
२. सदर िवभाग कायरत नस याने कॅ सर िपडीत ण ी साईबाबा सं थान णालयाम ये भरती होत नाही.
३. मा. यव थापन सिमती ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चे सुचनेनसु ार ी साईबाबा
सं थान तफ लवकरच कॅ सर णालय काया वीत कर याचा मानस आहे.
४.
ी साईबाबा सं थान तफ कॅ सर णालय चालु झालेनं तर सं बं धीत डॉ टरां कडु न णसेवा तसेच
जनजागृतीचे मोहीम याबाबत सेवा मागदशन घेता येईल.
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तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .६०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानमाफत कॅ सर णां साठी कॅ सर हॉि पटल उभारणे
तािवत अस यामु ळ,े ी साईबाबा सं थानतफ कॅ सर णालय चालु झालेनं तर सं बं धीत
डॉ टरां कडु न णसेवा तसेच जनजागृ तीचे मोहीम याबाबत सेवा मागदशन घेता येईल, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८१
डॉ.अिवनाश ल मणराव जाधवर, िफजीिशयन, ी साईबाबा हॉि पटल यां ची एक वष कालावधीची
Adhoc basis प दतीने के लेली नेमणू क सं पु ात येत अस याने यां ची पु हा Adhoc basis प दतीने
नेमणू क करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– कलम १३ (४) नुसार सिमतीस सं था न िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयम वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील
अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-यां ची नेमणूक करता येईल.
परं तु या अिधका-याला िकं वा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयां हन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-याची िकं वा कमचा-याची नेमणूक , सिमतीकडू न, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबं धानु सार मं जरू कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबं धातील अटी-शत . ३ “सदर पदां वर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची
आव यकता व अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदां वर 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 .
यव थापन सिमतीचा ठराव . –
१) मा यव थापन सिमती िद. २२/०९/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ७७०
“ तावाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली. सदर आदेशाची कायवाही वाड चाजस
व डॉ टरां चे चाजस िद. ०४.१०.२००७ पासून व इतर दरपञक िद. ११.१०.२००७ पासून कर यात यावी, असे
ठरले.”
२) मा यव थापन सिमती िद. ०८/०३/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय १९६
िद. ०१/०४/२००९ पासुन ए जीओ ाफ चे दर कमी क न पुव इतके च . ५०००/- ठे व यात यावे.
काही माणात तुट भ न काढ या या टीने दर लागु के ले असलयाने डॉ टरां या इ से टी ह रकमेत वाढ अथवा
घट होणार नाही यांना पुव इतक च इ स टी ह र कम िमळे ल अशा माणात दर लागु करावे. सं थान कमचायां ना आव यक वै क य उपचार कर याबाबतसव वै िकय अिधका-यां ना स त सुचना ा यात, असे ठरले.
तावना- मा मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद. ०६/०५/२०१५ रोजी सं थानने
दाखल के ले या CA No 5071 of 2015 म ये खालील माणे आदेश िदलेले आहेत.
“This court vide order dated 17th April 2015 in civil Application No 3939 of 2015
has allowed the Applicant to fill in the posts by regular selection process. By way of
interim arrangement and purely on ad-hoc basis for temporary period, prayer is made for
permission to appoint five Physicians on the establishment of Sainath and Saibaba
hospitals. Civil application is allowed in terms of prayer clause ©. However, it shall be
made clear in writing to the physicians to be appointed, that their appointments would be
for purely temporary period and on ad-hoc basis till regular physicians by duly selected
selection committee are appointed. The Applicant shall see to it that physicians which are
sought to be appointed on ad-hoc basis, shall possess requisite qualification.”
उपरो त आदेश व डॉ अिवनाश ल मणराव जाधवर, कळं ब, ता. कळं ब, िश ण-एमडी मेिडिसन, यां चे
िद. १८/१२/२०१४ रोजीचे िफिजिशयन पदावर नोकरी िमळणेबाबतचे अजास अनु स न िद. २२/०७/२०१५
रोजीचे िटपणी अ वये डॉ जाधवर यां ना िफिजिशयन या पदावर मा िञसद य सिमती िद. २०/११/२०१४ रोजीचे
िनणय १०१६ नु सार एिकञत मािसक . ६१,०००/- मानधनवर Adhoc basis प दतीने जा.नं.एसएसएस/
एसएसबीएच/ एचआर/१३४९/२०१५ िद. १२/०८/२०१५ अ वये ११ मिहने अथवा सदर पदावर थायी
उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत नेमणूक के लेली आहे . सदर नेमणूक िद. ११/०७/२०१६
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अखेर संपु टात आ याने िद. २०/०७/२०१६ रोजीचे िटपणीनु सार Adhoc basis प दतीने जा.नं.एसएसएस/
एसएसबीएच/ एचआर/ ८८०/२०१६ िद. २८/०७/२०१६ अ वये िद. १२/०७/२०१६ पासून पु ढे १ वष अथवा
सदर पदावर थायी उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत मािसक . ६४,०००/- मानधनवर
नेमणूक करणेत आली आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील िफिजिशयन पदां ची स ि थती खालील माणे आहे.
पदाचे नाव बी जे एम सी पु णे यां नी तावीत के लेली सन २००९ चे
स या कायरत
शै िणक पाञता
आकृ तीबं धातील थायी
मानधन
ि हजीट ग
मं जरु पदसं या
(Adhoc
Basis)
िफिजिशयन 1) Age not more than 45 yrs. Age
०४
००
०१
०२
relaxation of 5yrs to candidate
डॉ जाधवर
डॉ र मी
from reserve category. Upper limit
तुपे ,
of age will be relaxed for candidate
डॉ ढाकणे
with exceptional qualification &
experience.
2) MBBS
3) MD/DNB General Medicine
with minimum experience of 2
years in Medicine
OR
3) FCPS Medicine with minimum
experience of 3 years in Medicine
4) MS-CIT
5) MMC/ MCI Registration with
renewal is mandatory.
for MBBS/ MD.
डॉ.अिवनाश जाधवर यां ची िद. १२/०७/२०१६ पासून पुढे १ वष अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार
िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत Adhoc basis प दतीने िदलेली नेमणूक िद. ११/०७/२०१७ अखेर
संपु टा त येत आहे.
मागणी- डॉ अिवनाश जाधवर यां ची िद. १२/०७/२०१७ पासून पुढे १ वष अथवा सदर पदावर थायी
उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत Adhoc basis प दतीने नेमणूक देणबे ाबत.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान –
वेतन ेणी
१५६००-३९१००
बेिसक
१८७५०
ेड पे
६६००
डीए (१३२)
३३४६२
एनपीए (३५)
८८७३
एकु ण वेतन
६७,६८५
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– णांची सं या िवचारात घेता या माणात िफिजिशयन वै क य
अिधका यां ची आव यकता अस याने डॉ.अिवनाश ल मणराव जाधवर यां ना िफिजिशयन या पदावर िद.
१२/०७/२०१७ पासून पुढे १ वष अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार उपल ध होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल
तोपयत Adhoc basis प दतीने नेमणूक करता येईल तसेच यां ना . ६७,६००/- मािसक एकिञत मानधन व
सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता देणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .६०१

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावातील िवभागा या अिभ ाय िवचारात घेता, डॉ.अिवनाश
ल मणराव जाधवर यां ना ी साईबाबा हॉि पटलकडे िफिजिशयन या पदावर िद.१२/०७/२०१७ पासू न
पु ढे १ वष अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार उपल ध होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत
Adhoc basis प दतीने एकि त .६७,६००/- मा मािसक मानधन व सं थान िनयमानु सार ो साहन
भ ता दे यात येऊन, नेमणू क करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८२
सं थानला कं ाटी कमचारी पु रिवणा या कं ाटदारामाफत ११ मिहने कालावधीसाठी घे यात
आले या दोन पर यु जिन ट यां ची सेवा सु ठे वणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– कलम १३ (४) नुसार सिमतीस सं था न िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयम वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील
अशा अिधका-यां ची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-यां ची नेमणूक करता येईल.
परं तु या अिधका-याला िकं वा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयां हन अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-याची िकं वा कमचा-याची नेमणूक , सिमतीकडू न, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबं धानु सार मं जरू कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबं धातील अटी-शत . ३ “सदर पदां वर न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची
आव यकता व अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदां वर 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 .
यव थापन सिमतीचा ठराव . – मा यव थापन सिमती िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ५४७.
“ ी साईबाबा हॉि पटलम ये ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा जािहरातीमाफत थायी पदावर
उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत दोन पर युजिन ट सं थानला कु शल / अकु शल कं ञाटी
कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत घेणेस व यांना ितमहा . ३०,०००/- माञ एकिञत मानधन दे यास
मा यता दे यात आली.”
तावना- मा यव थापन सिमती िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ५४७ नु सार ी
साईबाबा हॉि पटलम ये ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा जािहरातीमाफत थायी पदावर उमेदवार िमळे पयत
यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत दोन पर युजिन ट सं थानला कु शल / अकु शल कं ञाटी कमचारी पुरिवणा-या
ठे केदारामाफत घेणसे व यांना ितमहा . ३०,०००/- माञ एकिञत मानधन दे यात मा यता िमळा याने
जा.नं.एसएसएस/ वशी७ए/२५६८/२०१६ िद. ०७/१०/२०१६ अ वये िद. ०२/०८/२०१६ व िद. २७/०९/२०१६
पासून अनु मे २ पर युजिन ट सं थानला कु शल / अकु शल कं ञाटी कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत ११
मिहने कालावधीसाठी अथवा जािहरातीमाफत थायी पदावर उमेदवार िमळे पयत यापैक जे अगोदर घडेल
तोपयत दरमहा . ३०,०००/- मानधनावर घेणते आलेले आहे.
पर युजिन ट पदां ची स ि थती खालील माणे आहे.
पदनाम

पर यु जिन ट

सन २००९ चे आकृ तीबं धातील
मं जु र पदसं या
०४

थायी
०२
नदीम अहमद
बाबासाहेब ह के

स या कायरत
कं ञाटदारामाफत कं ञाटी प दतीने ११
मिहने कालावधीसाठी
०२

उपरो त कं ञाटदारामाफत कं ञाटी प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी कायरत पर युजिन टचा ११
मिहने कालावधी अनु मे िद. ०१/०७/२०१६ व िद. २६/०८/२०१६ अखेर संपु टात येत आहे.
उपरो त ०२ कं ञाटी कमचा-यां यितरी त फ त दोनच थायी पर युजिन ट कायरत अस याने दयरोग
णांची सं या िवचारात घेता जािहराती ारे थायी पदावर पर युजिन ट िमळे पयत सं थानला कु शल / अकु शल
कं ञाटी कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत दोन पर युजिन ट मं जरु ीची आव यकता आहे.
मागणी- जािहराती ारे थायी पदावर पर युजिन ट िमळे पयत सं थानला कु शल / अकु शल कं ञाटी
कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत दोन पर युजिन टची मं जरु ी िमळणेबाबत
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सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान –
बेिसक
९३००
ेड पे
४४००
डीए १३२  (माहे जून २०१७) १८०८४
एकू ण वेतन
३१७८४
दरमहा . ३१७८४/- या माणे २ पर युजिन टचे एकु ण दरमहा मानधन . ६३५६८/-.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी साईबाबा हॉि पटलम ये स या फ त दोनच थायी
पर युजिन ट कायरत अस याने दयरोग णांची सं या िवचारात घेता सं थानला कु शल / अकु शल कं ञाटी
कमचारी पुरिवणा-या ठे केदारामाफत िद.०२/०७/२०१७ पासून दोन पर युजिन ट जािहराती ारे थायी पदावर
उमेदवारां ची नेमणूक होईपयत अथवा पुढील आदेश होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत अनु मे दरमहा
. ३१,७००/- एकिञत मानधनावर घेणबे ाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६०२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावातील िवभागा या अिभ ाय िवचारात घेता, सं थानला
कु शल / अकु शल कं ञाटी कमचारी पु रिवणा-या ठे केदारामाफत िद.०२/०७/२०१७ पासू न पु ढे ११ मिहने
कालावधीसाठी अथवा सदर पदावर थायी उमेदवार उपल ध होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल
तोपयत Adhoc basis प दतीने येक एकि त .३१,७००/- मा मािसक मानधन दे यात येऊन,
नेमणू क करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८३
ी साईबाबा सं थान णालयातील र पदे ता पु र या व पात भरती करणेकामी िद.२०.०६.२०१७
रोजी घेणेत आले या मुलाखतीचे इितवृ .
तावमा. यव थापन सिमती िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ३५७ म ये “ ी साईबाबा सं थान
णालयातील वै क य अिधका-यां या र त पदां चा वै क य सं चालक यां नी आढावा घेऊन, आव यक पदे
जािहराती ारे ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा थायी व पात नेमणूक होईपयत यापैक जे अगोदर घडेल
तोपयत आकृ तीबं धातील सं बं धीत पदां चे वेतन ेणी या (मुळ वेतन+ ेड पे + महागाई भ ता + एनपीए)
जवळपासचे मानधनावर कं ञाटी प दतीने घेणेस व यांना सं थान िनयमानुसार ो साहन भ ता देणेस मा यता
दे यात आली. तसेच मा डीन बी जे मेडीकल कॉलेज, पुणे यां नी तािवत के ले या सेवा वेश िनयमानुसार िवहीत
प दतीने जािहरात िस द करणेत यावी व िवहीत मुदतीत अजमागिवणेत येऊनपाञ अजदारा या walk in
interview घे यात या यात. यासाठी पु ढील माणे सिमती गठीत करणेत आली. १. मा कायकारी अिधकारी, २.
उपकायकारी अिधकारी, ३. िज हा श य िचक सक िकं वा यांचे ितिनधी ४. वै क य संचालक, ५. वै क य
अिध ीका. या िनवड सिमतीने walk in interview म ये पाञ ठरणा-या उमेदवारां ची यादी जाहीर करावी.
यानं तर या िनवड यादीवर हरकती मागिवणेत या यात व हरकती िवचारात घेऊन नेमणूक आदेश दे यात यावेत.
याचबरोबर ी साईबाबा व ीसाईनाथ णालयाकडील वै क य शासनातील पदे (वै िकय संचालक,
वै िकय अिध क इ.) थायी व पात वतं ञ जािहराती ारे भरणेत यावीत, असे ठरले.”
उपरो त िनणयानु सार ी साईबाबा सं थानचे संकेत थळावर तसेच वतमानपञात ी साईबाबा
णालयाकरीता ४९ पदां ची व ी साईनाथ णालयाकरीता २५ पदां ची जािहरात िस द करणेत आली.
याबाबत हाटसप व सोशल मेडीयावर चुक चा मॅसजे हायरल झाला यासंदभात आव यक शै िणक पाञता,
पदसं या, मुलाखत िदनां क व वेळ याबाबत सं थानचे संकेत थळावर प टीकरण देणते आलेले आहे. िद.
२०/०६/२०१७ रोजी सकाळी १०.०० वा. साई िनवास अितथीगृह येथे यव थापन सिमतीने मुलाखतीकरीता
गठीत के ले या सिमतीमधील खालील सद य उपि थत होते.
१.
ीमती बल अ वाल, भा से, कायकारी अिधकारी
२. डॉ सं दीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी
३ डॉ गोकु ळ घोगरे, वै क य अिध क, ामीण णालय, राहाता (िज हा श य िचक सक यां चे
ितिनधी)
४. डॉ िवजय नरोडे, वै क य सं चालक
५. डॉ मैिथली िपतां बरे, वै क य अिध ीका
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मुलाखत सु होणेपवु वै क य संचालक यां नी शै िणक पाञता व अनुभव माक ंग क म संबं धीत
उमेदवारां म ये सं म असुन यां ना यासं दभात दुर वनी आलेले आहेत याबाबत मा कायकारी अिधकारी यां नी
खालील माणे मागदशन के ले असुन खालील माणे िनणय घे यात आले व या माणे मु लाखतीचे कामकाज
कर याचे ठरले याचे इितवृ त खालील माणे.
१. शै िणक पाञतेसाठी ६० (जा तीत जा त ६० गुण ) दशिवणेत आलेले आहे याचे सुञ
खालील माणे ठरिवणेत आले.
पदवी/पदवीका/पद यु तर पदिवकाची ट के वारी x 60  १००.
२. शै िणक पाञतेबाबत खालील मवारी माणे ाधा य दे यात यावे.
१. एमसीएच/डीएम
२. डीएनबी (सुपर पे शािलटी)
३. एमएस/एमडी
४. डीएनबी (जनरल पेशािलटी)
५. एफसीपीएस (जनरल पेशािलटी)
६. िव ापीठ िड लोमा
७. सीपीएस डी लोमा
३.
डीएनबी सुपर पे शािलटी व जनरल पेशािलटी या कोससचे गुणपञक दे यात येत नसुन फ त पािसंग
सिटिफके ट दे यात येते. यामु ळे डीएनबी या शै िणक पाञतेकरीता ६० पैक ३६ गुण ा धर यात
यावे असे ठरले.
४.
ी साईबाबा णालय व ी साईनाथ णालयाचा अनुभव हा शासनाकडील वै क य अिधकारी
यां या अनुभवा या बरोबर ा धर यात यावे असे ठरले.
५.
त व सुपर पे शािलटी वै क य अिधकारी पदां चेबाबतीत शासन सेवेत नस यास एमबीबीएस नं तर जी
पदवी/पदिवका नं तर याच अनुभवाचे गुणां कन कर यात यावे.
६.
दोनही णालयाकरीता एकु ण ६७ उमेदवारां या मुलाखती घेणते आ या याबाबतचा तपिशल
खालील माणे आहे.
SAIBABA HOSPITAL
No of candidates
Required
interview
2
0
2
0

Sr
No
1
2

Name of Post

3

Cardiac Surgeons

2

3

4
5

Urosurgeon
Plastic Surgeon

2
1

0
1

6

General Surgeons

2

5

7

Orthopaedic
Surgeon

2

9

2

1

0

4

1

0

2

0

0

8
9
10

Neurologists
Nephrologists

Senior
Anesthesiologists
Junior
Anesthesiologists
Senior Intensivist
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Selected Candidates
0
0
1) Dr Nitin Dashrath Thakare
2) Dr Niraj Satish Kale
0
Dr Amit Ashok Jadhav
1) Dr Vijay Murlidhar Thorat
2) Dr Vidya ManoharBorade
1) Dr Varun Chatrabhuj Shelke
2) Dr Prashant Dilip Kale
3) Dr. Pankaj Kamalakar Rane (W1)
4) Dr Harshal Babulal Bamb (W-2)
5) Dr Rajendra Uttamrao Bidgar
(W-3)

202

11
12
13

Junior Intensivist
Psychiatrist
Senior Radiologists

2
1
1

0
1
0

14

Junior Radiologists

2

5

15
16

1
1

2
2

1

0

0

1

4

Dr. Rohit Rajendra Sapre

19
20
21

Senior Pathologist
Junior Pathologist
Senior
Microbiologist
Junior
Microbiologist
Physicians
Gastroenterologist
CMO

0
0
0
1) Dr Rajbala Ravindra Nikam
2) Dr Abhijit Manikrao Dikale
0
Dr. Shriniwas Shankarrao Kale

3
1
5

3
0
0

22

RMO

9

0
0
0
1) Dr Anjali Padamkar Sonawane
2) Dr Kalyani Sahebrao Shinde
3) Dr Sania Mushtaq Patel
4) Dr Ajay Namdeo Shinde
5) Dr. Swadhin Kisanrao Gadekar
6) Dr. Swapnil Ramchandra chavan
7) Dr. Raja Singh Arora
8) Dr. Sujata Chandrasen Kothawale
9) Dr. Yogendra Panduran Shelke
20

17
18

Total

Sr Name of Post
No
1 Medical
Officer
(Physician)
2 Medical Officer (ENT
Surgery)
3 Medical
Officer
(General Surgery)
4 Paedatricians
5 Opthalmologist
6 Gynecologist
7 Medical
Officer
(Anesthesiology)
8 Medical
Officer
(Orthopaedic Surgeon)

9
10
11

Medical
Officer
(Sonologist)
Chief Blood Transfusion
Officer
Blood
Transfusion

12

49

49

SAINATH HOSPITAL
No of candidates Selected Candidates
Required
interview
0
2
0
2

1

1

2

3
1
2

0
3
1

1

0

1

6

1

1

1

0

2

0

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

Dr Shobhana Tukaram Kolhe
Dr Aniruddha Arvind Kale
0
Dr. Prajkta Muralidhar Kharche
Dr Pranil Ashok Dode
Dr Surekha Hanumant Mane
1) Dr Harshal Babulal Bamb
2) Dr Rajendra Uttamrao Bidgar (W1)
3) Dr Suraj Sanjay Mahadik (W-2)
4) Dr Amit Deepak Naikwade (W-3).
Dr. Sanket Vijaykumar Kasliwal
0
0

203

12
13
14

Officer
Junior Pathologist
C.M.O
RMO

Total

1
3

1
0

4

3

25

18

Sr
Hospital
Required
No
1
Saibaba
49
2
Sainath
25
Total
74
७.

Dr. Rahul Dattatray Dongare
0
1) Dr Adiya Shekhar Phadke
2) Dr. Sumit Bhanudas Sawale
3) Dr. Jitesh Madhukar Thakare
11

No of candidates
interview
49
18
67

No of Selected
Candidates
20
11
31

िनवड करणेत आले या उमेदवारां कडे एमएससीआयटी माणपञ नस याचे िनदशनास आले आहे.
आव यक शै िणक पाञतेम ये एमएससीआयटी ही पाञता सवच पदां साठी आव यक आहे. िनवड
के ले या उमेदवारां ना नेमणूक आदेश देतां ना एमएससीआयटी माणपञ जमा करणेसाठी सहा
मिह याची मुदत दे यात यावी.
८.
उपरो त िनवड करणेत आले या उमेदवारां ना नेमणूक देणपे वु िनवड यादी िस द करणेत यावी.
याबाबत वतं ञ हरकती मागिव याची आव यकता नाही. यादी िस द झा यानं तर यांना हरकत
यायची आहे ते हरकत घेऊ शकतात.
९.
िनवड यादी िस द के यानं तर ६ िदवसात कोणाचीही हरकत न आ यास नेमणूक आदेश देणते यावेत .
१०.
या पदां वर उमेदवार उपल ध झालेले नाही व या पदावर नेमणूक आदेश देऊनही उमेदवार हजर न
झा यास अशा आव यक पदां ची फे रजािहरात दे यात यावी असे ठरले.
यानं तर मुलाखतीस उमेदवार िश लक नस याने मु लाखतीकरीता उपि थत उमेवारां तनु िनवड करणेत
आले या उमेदवारां ची यादी वेबसाईटवर िस द करणेत यावी व मुलाखतीचे इितवृ त मा यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर करणेत यावेत. अशा सुचना कायकारी अिधकारी यां नी िद या व यानं तर मु लाखती
समा त करणेत आ या.
उपरो त माणे इितवृ ताची न द घेणेस मा यता असावी.
िनणय .६०३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान णालयातील र पदे ता पु र या व पात भरती
करणेकामी िद.२०.०६.२०१७ रोजी घेणेत आले या मु लाखती या इितवृ ाचे अवलोकन कर यात
येऊन, याची न द घे यात आली व या माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. तसेच या
पदां वर उमेदवार उपल ध झालेले नाही अथवा या पदावर नेमणू क आदेश देऊनही उमेदवार हजर
झालेले नाहीत अथवा आकृ तीबं धास अनु स न, वै िकय अिधका यां या इतरही र जागा भरणेची
आव यकता आहे, अशा पदां साठी फेरजािहरात दे यात यावी. तसेच ी साईनाथ णालयातील पदे
ाधा याने भरावीत, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८४
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश स बदलणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द:- 1) पृ . .355, सिमती या अिधका यां चे अिधकार व कत ये 14(2) ख
2) पृ . .356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ
3) पृ . .359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21 (1)(क(,(2)(ग)
यव थापन सिमतीचा ठराव :.िद. २५/०६/२०१७ रोजी या मा. िव तां या सुचनां बाबत
तािवक ी साईबाबा हॉि पटल म ये एकु ण .39,57,09,858.80/- इत या रकमेचे अं दाजे
14319 मेडीकल इि वपमट मिशनरी व उपकरणे तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असुन िनयमीत वापरात
आहेत. तसेच, ी साईनाथ णालयाम ये एकु ण .12,34,92,219.80/- इत या रकमेचे अं दाजे 13233
मेडीकल इि वपमट मिशनरी, उपकरणे, इ वीपमटस तसेच फिनचर खरे दी करणेत आले असुन ते िनयमीत वापरात
आहेत.
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उपरो सं दभ य िद.२५/०६/२०१७ रोजी या मा.िव तां या सुचनां बाबत मा.िव तां या सुचनां नु सार
तसेच खालील कारणां मळु े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथील काही इि वपमटस्, मिशनरी
व उपकरणे बदलणेसाठी सदर ताव सादर आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल येथील बहतेक मेडीकल इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे हे सन 2005-06
पासून वापरात आहेत, तसेच ी साईनाथ णालय येथील बहतेक इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे हे सन
2000 व यापूव पासून वापरातआहेत . स या दो ही णालयां म ये दररोज िविवध वापरकत यां चेकडू न ितनही
िश ट म ये अनेक णां चे िनदान व उपचार के ले जातात. यामुळे सव मेडीकल इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे
यां चा िनयिमत व सतत वापर होत असतो,परीणामी मिशनरी व इि वपमट वारं वार दु त देखील करावे लागतात.
यामुळे दु ती व देखभाली करीता होणारा खच देखील वाढतो. तसेच अं दाजे दर 10 वषानी अ याधुिनक
तं ानाचे, अिधक वेगाने व अचूकतेने काम करणारे आिण वापर कत व णां ना नवीन अिधक सुिवधाजनक असे
मेडीकल इि वपमट मिशनरी व उपकरणे यां चे नवनवीन मॉडेल बाजारात उपल ध होत असतात. तसेच जागितक
आरो य संघटनेने िविवध मेिडकल इ वीपमट् स करीता वापरायो य कालावधी वषाम ये िदलेला असून यानु सार
वापरायो य कालावधी संप यानं तर काही इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे बदलणेची आव यकता असते.
मागणी: सोबत या त याम ये िदले या (परीिश अ) नुसार ी साईबाबा हॉि पटल येथील 171 नग
व ी साईनाथ णालयातील (परीिश ब) नुसार49 नग मिश स बदलणे आव यक आहे सदर मिश सचा
WHO Guidelines नुसार वापरायो य कालावधी संपला असुन आजपावेतो अिधक वापर झालेमळु े स या
वारं वार नादु त होत आहेत. तसेच स या या परात असले या काही मिश सचे तं ानात बदल होउन नवीन
अ ावत तं ानाची अिधक अचुकतेने व अिधक सुिवधाचे मिश स उपल ध झालेमळु े अशा िविवध कारणामुळे
मिश स बदलणे आव यक आहेत. याबाबत वापरकत यां चा अिभ ाय घेणते आलेला असुन सोबत त
माहीती तव जोडली आहे.
(परीिश अ)
Shri Saibaba Hospital, Shirdi
Annexure 'A'- Needs to be purchased ( Purchase process needs to be start)
Sr.
No

Name of Medical
Equipment/
Machine

Model

A
1

Radiology- X-ray Deptt.
500 mA X Ray
HD/KLH
Machine

2

CR Classic

CR
classic

3

CR 500 with
Laser Imager
DVB 8900

CR 500
with
DVB
8900

4

3 KVA UPS

Numeric
online

B

Radiology- Sonography
Deptt.

Make

Qty

Purchase Purchase Used Depreciated
year
Cost in
for Cost on
Rs.
Yrs Dt.31/3/17
(in Rs.)

Life
Expected
in Yrs.as
per
WHO
Guideline

Approx.Co
st of
Equivalent
equipment
in Rs.

Remark

M/s.Siemens
Ltd., Mumbai

1

2005

625000

12

19797.75

12

600000

M/s.Carestream
Health India
Pvt.Ltd.,
Mumbai
M/s.Carestream
Health India
Pvt.Ltd.,
Mumbai

1

2010

2198385

7

293448.75

6

1500000

Working but
Frequent
breakdowns.
Working but
Frequent
breakdowns

1

2006

3000000

11

126704.00

6

2500000

M/s.Tejas
Electronics,
A'Nagar

1

2007

45109

10

2540.00

5

45000
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Co. letter End
of Support.
Working but
Frequent
breakdowns
Working but
Frequent
breakdowns
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1

Color Doppler

Sonoline
G50

M/s.Siemens
Ltd., Mumbai

1

2004

1900000

13

60184.00

8

2500000

2

2 KVA UPS

2KVA

Cosule
Consolidated,
Mumbai

1

2006

32240

11

1361.00

5

30000

C

Pathalogy Lab.

1

Coagulometer

CA-50

Sysmax

1

2008

210000

9

15767.00

5

200000

2

2 KVA Online
UPS

2KVA

Cosul

1

2006

32240

11

1361.00

5

30000

3

Binocular
Microscope

Vision20
00

Labomed

1

2006

23325

11

984.75

12

30000

4

Binocular
Microscope

CH20-i

Olympus

1

2006

39262

11

1658.00

12

30000

5

Lab Autoclave
Machine

12"*20"

Metalab

1

2006

23370

11

987.00

8

40000

6

Hot Air Oven

PEW

Pathak
Electricals

2

2006

21170

11

894.00

10

25000

7

Automatic Urine
Strip Analyzer

Uristix

1

2008

100000

9

450.00

8

100000

8

Automatic tissue
processor

Universal
Chemical Nasik

1

2006

46062

11

1458.75

8

500000

9

Knife Sharpner

Universal
Chemical Nasik

1

2006

26156

11

828.52

8

30000

10

8 Tube Centrifuge

Remi

2

2005

11532

12

365.28

8

12000

C852
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Working OK
but Latest
Technology
machine
demanded by
User
Working but
Frequent
breakdowns

Working, But
Old
Technology
Working but
Frequent
breakdowns
Working OK
but Latest
Technology
model
demanded by
User
Working OK
but Latest
Technology
model
demanded by
User
Working OK
but Latest
Technology
model
demanded by
User
Working OK
but Latest
Technology
model
demanded by
User
Working but
old
technology
Working but
Old. Latest
Technology
model
demanded by
User
Working OK
but Latest
Technology
model
demanded by
User
working but
Frequent
breakdowns
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11

Cell Counter 3
Part

Erma
PCE 210

AGD

1

2005

550000

12

17422.50

10

600000

12

Electrolyte
Analyzer

9180

Roche

1

2006

156000

11

11712.75

7

200000

D

Neuro OT

1

High Speed
pneumatic Drill

Sodem

Sodem

1

2007

1419059

10

79912.50

10

1500000

2

Monophasic
Defibrillator

DF2509

BPL Ltd.

1

2009

123000

8

12313.85

8

500000

3

Boyles Anesthesia
Machine With
Ventilator
Shadowless OT
lamp

Elite 615
3T with
EV500
Hanualux
Blue 130

UV Ulco

2

2009

921500

8

92253.75

10

1000000

Maquet
Medical

1

2005

258141

12

8178.95

10

1500000

M/s. Kanchan
Drugs Pune

1

2006

18560

11

783.87

10

20000

4

working but
Frequent
breakdowns
Working OK
but Latest
Technology
model
demanded by
User
Not Working
and old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
old
technology.

5

Noiseless Electric
suction machine

6

ShadowlessO.T.L
amp

4*7

Joshi

1

2006

157500

11

6652.00

10

1500000

7

Motorized
O.T.Pendent

Al-Med

Al-med

1

2007

450000

10

25341.00

10

500000

8

Rigid
O.T.Pendent

Al-Med

Al-Med

1

2007

60000

10

3378.81

10

500000

E

Ortho O.T.

1

Bolyes Anesthesia
Machine with
Ventialtor

Elite
6153T

UV-ulco

1

2006

460000

11

19428.16

10

2000000

2

Electric Power
Saw, Flexible
Shaft & Foot
switch

Manman

Manman

1

2006

100402

11

4240.47

10

115000

3

Torniquet
machine with
Adult & Pediatric
Cuff set.
Xenon Light
Source with Head
Band & Fiber
Optic Cable.
C-Arm Machine

Diamond

Diamond

1

2006

35700

11

1507.79

10

160000

Axel-180

Asculap

1

2009

329748

8

3012.03

8

400000

working but
old
technology

MM5C

Siemens

1

2005

1700000

12

53849.25

8

2000000

Working but
frequent
breakdowns

4

5
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working but
frequent
breakdowns
and old
technology
working but
frequent
breakdowns
and old
technolgy.
Working but
freequent
breakdowns
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Aesulap

BBraun

1

2006

517500

11

51807.75

8

500000

Not working,
Control unit
faulty. Repair
cost is more
than
depreciated
cost. Also old
Technology

Boyles Anesthesia
Machine with
Ventilator

Elite 615
3T with
EV500

UV Ulco

2

2006

780000

11

32943.29

10

800000

2

Cautery Machine

Shalya
Lx

Xcellance

2

2006

280000

11

11825.83

10

550000

3

Medical Gas
Pendent

Six
Sigma
Rigid
Type

Six Sigma

2

2006

160000

11

6757.62

10

200000

4

Cautery Machine

SSE-PU

Eclipse

1

2004

410000

13

9740.25

10

550000

5

Electric Suction
Machine

2

2006

18560

11

783.87

10

20000

6

Gastroscope
System

EPLE150C

Pentex

1

2006

1050000

11

44346.89

10

1150000

7

Electromechanical
Operation Table

Janak

Janak

2

2005

151594

12

4801.94

15

250000

working but
frequent
reakdowns
and old
technology
working but
frequent
breakdowns
and old
technology
working but
frequent
breakdowns
and old
technology
working but
frequent
breakdowns
and old
technology
working but
frequent
breakdowns
and old
technology
working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
So, user
demanded
new
Not Working
needs
replacement

8

Fumigation
Machine

Micromis
t

1

2006

32000

11

1351.74

15

35000

9

Ultrasonic
Cleaner

Fast
Clean

Kalelkar

1

2007

10000

10

748.96

10

15000

10

Syringe Pump

Perfusor
Compact

B braun

2

2006

91000

11

3865.89

10

45000

6

Shaver System

F

General O.T.

1
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working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
So, user
demanded
new
Working but
old
technology
Working but
old
technology
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11

Spot Lamp

Joshi

Joshi

1

2006

14400

11

608.18

10

15600

12

ShadowlessO.T.L
amp

4*7

Joshi

2

2006

315000

11

13304.00

10

3000000

G

Casualty

1

Biphasic
Defibrillator

Zoll-Mseries

Zoll

1

2005

300000

12

12670.72

8

325000

2

Pulse Oximeter

CLEO

BPL

1

2006

46250

11

1953.37

10

40000

3

Ventilator

Servo-s

Maquet

1

2006

1145000

11

48358.50

10

1100000

4

ECG machine
108T Digi

108T
Digi

BPL

1

2006

150000

11

2523.75

8

80000

5

Six Body
Mortuary Cabinet

Model:
RTU10

Bluestar

1

2008

504000

9

50456.25

6

Fumigation
Machine

Fwm

kalelkar

1

2006

35000

11

2062.50

7

35000

H

Dental

1

Dental Chair/
Handpiece

Chamundi

Confident

2

2006

415726

11

17558.17

10

430000

2

Light Cure
Composit Kit

QHL-75

1

2006

18285

11

772.26

10

20000

3

UltrsonicScaler

2

2006

25220

11

1065.16

10

26000

I

Oxygen Plant

1

Fully Automatic
control pannel N2O

Almed

M/s. Almed
Equipments

2

2005

60000

12

1900.58

10

75000

not working,
needs
replacement

2

Vaccum Pump

Ingersol
Rand

M/s. Almed
Equipments

2

2005

150000

12

4751.45

10

350000

Working but
old

J

Cardiac Ward

1

ECG Machine

8408
View

M/s. B. P. L.
Ltd. Mumbai

1

2006

81700

11

3450.60

8

90000

Working but
frequent
breakdowns
and old
technology

K

G.I.C.U.

1

Multipara
Monitor With All
Accessories

Planet 50

M/s. L&T Ltd.
Pune

8

2005

1000000

12

56313.52

8

350000

Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
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510000

Working but
old
technology
Working but
old
technology.
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
old
technology
Working but
old
technology
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2

Multipara
Monitor With All
Accessories

Star Plus
200

M/s. L&T Ltd.
Pune

2

2009

552900

8

73803.30

8

350000

3

ECG Machine
with Accessories

8408
View

M/s. B. P. L.
Ltd. Mumbai

1

2006

81700

11

4601.25

8

90000

4

Syringe Pumps

Perfuser
Compact

M/s. B. Braun
Medical (I) Pvt.
Ltd. Mumbai

2

2005

89100

12

3763.50

10

50000

5

Syringe Pumps

TOP
5300

M/s. Rohit
Enterprises,
Pune

5

2007

220000

10

16518.75

10

50000

6

Bi-Pap ventilator
with Accessories

Syncrony

M/s.
RescareMedisy
s (I) Pvt. Ltd

1

2006

208000

11

11713.20

10

150000

7

Defibrillator with
Accessories
(Monophasic)

DF2509

M/s. B. P. L.
Ltd. Mumbai

1

2009

123500

8

16485.25

8

450000

L

I.C.C.U.

1

Multipara
Monitor With All
Accessories

Star
Plus200

M/s. L&T Ltd.
Pune

2

2009

552900

8

73803.24

8

350000

2

Bi-Pap ventilator
with Accessories

Knight
Star 330

2

2006

228000

11

12899.47

10

150000

3

Syringe Pumps

Perfuser
Compact

M/.s
Biomedicon
Systems (I) Pvt.
Ltd. Mumbai
M/s. B. Braun
Medical (I) Pvt.
Ltd. Mumbai

4

2006

182252

11

10263.24

10

50000

4

Syringe Pumps

Perfuser
Compact

M/s. B. Braun
Medical,
Mumbai

4

2005

178200

12

7526.19

10

50000

5

Syringe Pumps

SP500
(JMS)

M/s.
AllwinLifecare,
Mumbai

1

2006

43016

11

2422.35

10

50000

6

ECG Machine
with Accessories

8408
View

M/s. BPL
Limited,
Mumbai

1

2006

81700

11

4600.80

8

90000

M

Dialysis
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Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
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1

Ventilator With
accessories

Versame
d

M/s. Hospitech
, Mumbai

1

2005

600000

12

25341.75

10

800000

2

R.O. Plant 250
Ltr. With
Accessories (Free
with Dialysis)

250
Ltr/Hr.

M/s. Atlantic
Pharmaceutical
s, Mumbai

1

2005

0

12

0.00

10

200000

N
1

FGW
Multipara
Monitor With All
Accessories

Star
Plus200

M/s. L&T Ltd.
Pune

1

2009

276450

8

36901.62

8

350000

2

ECG Machine
with Accessories

8408
View

M/s. BPL
Limited,
Mumbai

1

2006

81700

11

4600.80

8

90000

O
1

CRU 4
ECG Machine
with Accessories

8408
View

M/s. BPL
Limited,
Mumbai

1

2006

81700

11

4600.80

8

90000

2

Multipara
Monitor With All
Accessories

Star
Plus200

M/s. L&T Ltd.
Pune

2

2009

552900

8

73803.24

8

350000

P

MGW

1

ECG Machine
with Accessories

8408
View

M/s. B. P. L.
Ltd. Mumbai

1

2006

81700

11

4600.80

8

90000

2

Pulse Oximeter

Commet
P

M/s. L&T Ltd.
Pune

1

2007

84000

10

79101.56

10

40000

Q

TSR

1

Instrument
Sterilizers

M/s. Kalelkar
Surgical,
Mumbai

1

2007

11953

10

897.00

5

5000

Working but
old
technology

R

C. V. T. S. OT I

1

Multipara
Monitor

MP20

1

2005

241543

12

10201.59

8

800000

2

ACT Machine

Helena

1

2009

104000

8

10411.74

8

200000

3

OT Table

Betastar

M/s. Philips
Electronics Pvt.
Ltd
M/s. B. L. Life
Sciences Pvt.
Ltd. New Delhi
M/s. Janak
Manufacturing
Works,Mumbai

1

2005

1815000

12

102209.00

15

2500000

Working but
and old
technology
Working but
old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
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Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Not Working.
More than
Ten Years
used. Needs
Replacement.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working, but
Frequent
breakdowns.
Maintenance
cost
increasing.
Needs
replacement
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
old
technology
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4

Defibrillator

Heart
Start XF

M/s. Philips
Electronics Pvt.
Ltd
M/s. Elite
Healthcare (I)
Pvt. Ltd.
M/s. Almed
Equipments

1

2005

283000

12

11952.54

8

450000

5

Cautery Machine

Force FX

1

2006

353608

11

19912.90

8

600000

6

Suction Trolley

Al-med

2

2005

10000

12

563.13

10

15000

7

Electric Suction
machine

M/s. Kalelkar
Surgical Pvt.
Ltd. Mumbai
M/s. Emergent
Meditech (I)
Pvt. Ltd.
M/s. Kalelkar
Surgical,
Mumbai

1

2005

18580

12

1044.00

10

15000

8

IABP

Datascop
e

1

2005

2153840

12

90967.72

8

2500000

9

Instrument
Sterilizers

Kalelkar

1

2006

11953

11

897.48

10

5000

10

Autoclave

18 KW

M/s. M. Shah &
Co. Pune

1

2005

166404

12

9370.79

10

250000

11

ETO Sterilizer
with Aretor

Rujikon

M/s. Kaustubh
Enterprises

1

2005

440000

12

24777.94

15

700000

12

Sternum Cutter

Manman

M/s. Manman
mfg. Co. Pvt.
Ltd.

1

2006

100402

11

5653.95

10

150000

S

Cath Lab

1

ACT Machine

Helena

1

2006

110000

11

6194.48

8

200000

2

Pace Maker Dual
Chamber 5388

Meditron
ic

1

2007

200000

10

1313.51

5

200000

3

Multipara
Monitor

MP20

1

2005

241543

12

10202.34

8

450000

4

Electric Suction
machine

M/s. B. L. Life
Sciences Pvt.
Ltd. New Delhi
M/s.Medico
Equipment
,Mumbai
M/s. Philips
Electronics Pvt.
Ltd
M/s. Kalelkar
Surgical Pvt.
Ltd. Mumbai

1

2005

18580

12

1046.30

10

15000

5

Fumigator

Micro
clean

M/s. Sanjay
Medical, Pune

1

2006

32000

11

1802.20

15

25000

6

TEE Probe

Omni III
TEE

M/s.CareMedie
quip,Mumbai

1

2009

2000000

8

200231.25

8

1500000
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technology
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology
Working but
old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Not Working
needs
immediate
replacement
Not Working
needs
immediate
replacement
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7

Cardiodoc image
software

Cardiodo
c 4.4.8

M/s
Medsynaptic,
Pune

1

2013

0

4

Nill

5

65000

Working but
frequent
breakdowns

T

CRU - I

1

Multipara
Monitor

MP20

M/s. Philips
Electronics Pvt.
Ltd

8

2006

1932344

11

81612.50

8

350000

2

Multipara
Monitor

MP20

M/s. Philips
Electronics Pvt.
Ltd

11

2005

2656973

12

84163.50

8

350000

3

Syringe Pump

Perfuser
Compact

M/s. B. Braun
Medical,
Mumbai

3

2005

133650

12

4233.54

10

50000

4

Syringe Pump

Perfuser
Compact

M/s. B. Braun
Medical (I) Pvt.
Ltd. Mumbai

6

2005

273378

12

8659.65

10

50000

5

Syringe Pump

SP500

M/s.
AllwinLifecare,
Mumbai

2

2005

86030

12

2725.11

10

50000

6

Syringe Pump

TOP
5300

M/s. Rohit
Enterprises,
Pune

3

2007

109999

10

6194.43

10

50000

7

ECG Machine

8408
View

M/s. B. P. L.
Ltd. Mumbai

1

2006

81700

11

3450.60

8

90000

8

ECG Machine

Cardiart
108T/M
K

M/s. B. P. L.
Ltd. Mumbai

1

1998

37000

19

879.15

8

30000

9

Bi-Pap Syncrony

Bi- Pap
Ventilato
r

M/s.
RescareMedisy
s (I) Pvt. Ltd

1

2006

208000

11

8784.90

10

150000

10

Single Phase 10
KVA UPS

Uniline

M/s.Uniline,
Mumbai

1

2006

83980

11

3546.75

10

200000

Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.
Working but
frequent
breakdowns
and old
technology.

Total
cost in
Rs. (B')

47133600

Total no. of machines (B)

No. of Machines whose depreciated cost is more than
Rs.50,000

171

41049873

67
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(परीिश ब)
Sr.
No.

Equipment
Description

A

General Surgery OT

1

Radiant Heat Warmer

2

3

4

5

6

M/s. Olympus

Laparoscopy
Instrument Set

M/s. Chimco
Biomedical, Mumbai

Max-50 Ventilator

M/s. Shailtec

OGD Scope

M/s. Olympus

1

Electric Ortho Drill
machine

4

Electric Ortho Drill
machine

Electric Ortho Drill
machine

Battery Operated Drill

1998

28985

19

10

35000

2011

500000

6

6

450000

1999

200000

18

10

2000000

2005

300000

12

10

800000

2009

150000

8

8

300000

1999

200000

6

18

400000

M/s Max corporation

CO2 Surgical Laser
System

Ortho surgery OT

3

M/s. Zeal Medical,
Mumbai

Fibre Optic
Bronchoscope

B

2

Shri Sainath Hospital, Shirdi
Annexure 'B'- Needs to be purchased
Manufacturer/
Purchase/ Purchase Used
Life
Approx.
Supplier
Install.Year
Price
For Expectancy
Cost of
(Rs.)
Yrs.
as per
Equivalent
WHO
Equip./
Guidelines Machine per
Unit in Rs.

M/s.PitkarOrthotols ,
Pune

2004
65000

13

10

150000

2009

24001

8

10

150000

2010

112169

7

10

150000

2011

385000

6

10

300000

M/s.PitkarOrthotols ,
Pune

M/s. Manman
Surgicals, Pune

M/s. Medical
Development &Engg.
Mumbai
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Remark

Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Not Working,
Needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Not Working,
Needs
replacement
Not Working,
Needs
replacement
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
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5

Shadowles Lamp

M/s . A.G. Joshi &Co.,
Pune
2011

C
1

2

3

4

5

6

7

8

9

D

Gynec surgery OT
L&T Boyles
Anesthesia Machine

HospitechBoyels
machine

Low Speed Autoclave

Pulse Oximeter

Jahangir Solid state
Electrosurgical Unit

Jahangir Solid state
Electrosurgical Unit

Bear CUB Infant
Ventilator

Gynec OT Table

Single Dome Portable
Lamp

370000

6

6

3000000

M/s. L&T Ltd. Pune
2006

190000

11

10

1000000

2005

28000

12

10

1000000

2000

227500

17

12

500000

2000

240398

17

5

40000

2000

90816

17

10

350000

2008

50000

9

10

350000

2005

585000

12

10

1000000

2005

81246

12

15

1000000

2010

20250

7

10

35000

M/s.Hospitech

M/s.M.shah&Co.Pune

M/s.DatexOhmeda (GE
Healthcare)

M/s.Jahangir Mumbai

M/s. Jahangir, Mumbai

M/s.Viaysis

M/s. Janak Healthcare,
Mumbai

M/s.Bharat Surgical,
Pune

ENT/ Opthal OT
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Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
less Use. And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns So,
needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns.And
old technology.
So, needs
replacement.
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1

Operating Microscope

M/s. Carl Zeiss India
Pvt Ltd., Mumbai
1998

2

Marathon Power Unit

M/s. Kalelkersurgicals,
Mumbai

1983953

ENT OT Table

ICCU
Draeger Ventilator

2

3

4

5

G
1

Pathology Lab
Eliza Plate Reader

Eliza Plate Washer

Knife Sharpner

Coagulometer

Auto Tissue Processor

Sonography Deptt
Ultrasound Machine

M/s. Ark Diagnostics,
Mumbai

2

I

Radiology Deptt
100 mA X-Ray M/c

X-ray Auto Film
Processor

12

40000

81246

12

15

1000000

Working but
frequent
breakdowns. So,
needs
replacement.

800000

Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement

M/s. Ark Diagnostics,
Mumbai

739299

12

10

1999

128250

18

8

250000

2005

160000

12

8

200000

2010

34307

7

10

30000

2006

111550

11

5

200000

2006

949375

11

10

1000000

M/s.Panchal Scientific
Corporation

M/s.Tulip Diagnostics

M/s. Labcon

M/s. L&T Ltd. Pune
1999

H
1

11

M/s.Dragger Medical I
Pvt. Ltd, Mumbai
2005

F
1

1500000

M/s. Janak Healthcare,
Mumbai
2005

E
1

12

1394195
2006

3

19

480500

18

7

2000000

M/s.Meditronics

M/s. Choksi Imaging
Ltd., Mumbai

2008

118125

9

8

250000

2009

534375

8

8

1000000

Physiotherapy

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

Working .And
old technology.
So, needs
replacement.
Working but
frequent
breakdowns. So,
needs
replacement.

working but old
Technology. So,
needs
replacement
working but old
Technology. So,
needs
replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Not Working,
Needs
replacement

Not Working,
Needs
replacement

Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Not Used. Old
Technology.
Needs
replacement

216

1

2

J
1

2

3

K
1

L
1

2

3

4

M

Shortwave Diathermy

Traction Machine

Casualty
Single Dome Portable
Lamp

Single Dome Portable
Lamp

CardioplusDefibrilator
with Multi para
Monitor (monophasic)

M/s.MedtechIndPvt.Ltd
2007

10,24,868

10

10

35000

2007

347598

10

10

30000

M/s.Medtech
IndPvt.Ltd

M/s.A.G. Joshi & co.,
Pune
2010

20250

7

10

35000

2000

11875

17

10

35000

2005

125000

12

8

450000

M/s. Philips electronics
India Ltd., Mumbai.

M/s.Schiller Healthcare

Not Working so
needs
replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but old
Technology,
Needs
Replacement

Blood Bank
4⁰ C Freezer

Gy.Ward
Single dome Portable
Lamp

Phototherapy

Feotal Doppler

Radient heat Warmer

M/s. Remi Sales N
Engg. Services,
Mumbai

2008

185625

9

12

175000

M/s.A.G. Joshi & co.,
Pune
2010

20250

7

10

35000

1998

28985

19

10

35000

2007

5000

10

7

8000

2003

62560

14

10

65000

M/s.Zeal Medical,
Mumbai

M/s.Kalelkar Surgicals,
Mumbai

M/s.Realmedicare
system, Nasik

ECG Deptt
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Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Also Old
Technology.
So,Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Also Old
Technology.
So,Needs
Replacement

217

1

2

3

single channel ECG
machine

single channel ECG
machine

12 channel ECG
machine

M/s. BPL Ltd.,
Mumbai
2000

20000

17

8

95000

2007

15840

10

8

95000

2007

93000

10

8

95000

M/s.Saitrons Medical
Equipments, Loni

M/s. Gandhi
Enterprises,
Ahmednagr

Total No. of Machines (D)- 49
No. of Machines whose depreciated cost is more than Rs.50,000

Working but
frequent
breakdowns,
Also Old
Technology.
So,Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Also Old
Technology.
So,Needs
Replacement
Working but
frequent
breakdowns,
Also Old
Technology.
So,Needs
Replacement

22468000

ी साईबाबा हॉि पटल येथील (परीिश अ नु सार) 171 नगमिश सबदलणे करीता अं दाजे .
4,71,33,600/- ( . चार कोटी एकाह तर लाख तेहतीस हजार सहाशे) अपे ीत आहे. आिण ी साईनाथ
णालय येथील (परीिश ब माणे) 49 नग मिश स बदलणे करीता अं दाजे . 2,24,68,000/- ( . दोन
कोटी चोवीस लाख आडोस ट हजार) खच अपेि त आहे. या माणे दो ही णालयातील एकू ण 220 नग
मिश स बदलणे करीता एकू ण .6,96,01,600/- ( .सहा कोटी शहा नव लाख एक हजार सहाशे) खच
अपेि त आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल या एकु ण 57 नग मिश सची खरे दी कायवाही हॉि पटलचे खरे दी िवभागामाफत
सु आहे. यांची एकु ण अं दाजे िकं मत . 19,04,97,000/- इतक आहे. वरील एकु ण मिश स पैक 23 नग
मिश सचे घसारा वजा जाता िद. 31/03/2017 रोजीची िकं मत .50000/- पे ा अिधक आहे यामूळे सदर 23
नग मिशन िनलिखत क न बायबॅक करणे करीता अथवा िललावाने िव करणेसाठी सं थानला शासनाची पुव
मा यता घेणे बं धनकारक आहे. सदर मा यता िमळालेनं तर िवहीत प दतीने णालया या खरे दी िवभागामाफत
खरे दीची पुढील कायवाही सु करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान: वरीलसं थान अिधिनयमानु सार 2004 मधील कलम 17 (4) या तरतुदीनुसार
िव व त यव थेत िनहीत के लेले प नास हजार पे ा अिधक िकं मतचे कोणतेही जडजवािहर, दािगने व इतर
मै यवान जं गम मालम ता रा य शासना या लेखी पुव मं जरु ी िशवाय सिमतीला िवकता येत नाही, तारण हणुन
ठे वता येत नाही अ यथा अ य सं ािमत करता येत नाही. सदर तरतुदीनुसार . 50 हजार पे ा अिधक मु य
असणा-या व तु िनलिखत क न बायबॅक करणेसाठी अथवा िललावाने िव करणेसाठी सं थानला शासनाची
पुव मा यता घेणे बं धनकारक आहे.
वरीलसं थान अिधिनयमा नु सार ी साईबाबा हॉि पटल या एकु ण 18 नग मिशन तसेच ी साईनाथ
णालयाचे एकु ण 5 नग िनलिखत करणेसाठी अथवा िललावाने िव करणेसाठीसं थानला शासनाची पुव
मा यता घेणे बं धनकारक आहे. सदर मा यता णालयाचे िवभागा या खरे दी/ डेड टॉक िवभागामाफत शासनास
प पाठवुन कर यात येते.
उपरो त ी साईबाबा हॉि पटलमधील मिश सपैक 10नग वगळता तसेच ी साइनाथ णालयातील
12 नग वगळता उवरीत मिश सचा WHO Guidelines नुसार वापरायो या कालावधी संपला असुन आजपावेतो
उपरो त सवच मिश सचा अिधक वापर झालेमु ळे स या वारं वार नादु त होत आहेत. तसेच स या या वापरात
असले या काही मिश सचे तं ानात बदल होउन नवीन अ ावत तं ानाची अिधक अचुकतेने व अिधक
सुिवधाचे मिश स उपल ध झालेमळु े अशा िविवध कारणामुळे मिश स बदलणे आव यक आहेत.
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सदर मिश स बदलणेकरीता .25000/- पे ा अिधक खच येणार अस यामुळे मा. यव थापन सिमती
सभेची मा यता घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: सव मेडीकल इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे यां चा िनयिमत
सतत वापर होत असतो, परीणामी मिशनरी व इि वपमटस् वारं वार दु त देखील करावे लागतात. यामुळे दु ती
व देखभालीकरीता होणारा खच देखील वाढतो. तसेच अं दाजे दर 10 वषानी अ याधुिनक तं ानाचे, अिधक
वेगाने व अचूकतेने काम करणारे आिण वापरकत व णां ना नवीन अिधक सुिवधाजनक असे मेडीकल
इि वपमटस् मिशनरी व उपकरणे यां चे नवनवीन मॉडेल बाजारात उपल ध होत असतात.
तसेच जागितक आरो य संघटनेने िविवध मेिडकल इ वीपमट् स करीता वापरायो य कालावधी वषाम ये
िदलेला असून यानुसार वापरायो य कालावधी संप यानं तर काही इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे बदलणेची
आव यकता असते. उपरो त सव मिश सचे स या वारं वार ेकडाउन होत असुन ते कधीही बं द पडु शकतात
यामुळे तातडीने बदलणे आव यकता आहे. याचा सोबत या त याम ये समावेश के ला असून सोबत त
माहीती तव जोडली आहे.
उपरो पैक काही इि वपमटस्, मिशनरी व उपकरणे हे आहे याि थतीम ये फे र िव करणे श य
आहे.
सोबत या त यानु सार ीसाईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालया या मशी स बदलणेबाबत
िनणय झालेनं तर िवहीत प दतीने िनलिखत क न ीसाईबाबा हॉि पटल या खरे दीिवभागामाफत नवीन मिशन
खरे दी करताना Buyback करणे िकं वा िललावा ारे िव करता येईल असे न मत आहे.
तरी सोबत या त यानुसार ीसाईबाबा हॉि पटल या एकु ण 171 नग मशी स व ीसाईनाथ
णालया या एकु ण 49 नग या माणे दो ही णालयातील एकू ण 220 नग मिश स बदलणेसाठी व यासाठी
येणा-या अं दाजे एकु ण .6,96,01,600/- या खचास मा यता घेणे तव आिण यानं तर ीसाईबाबा
हॉि पटल या खरे दी िवभागामाफत पुढील कायवाही िवहीत प दतीने करणेस मा यता असावी.
िनणय .६०४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश स बदलणेकामी
उपरो
तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .६,९६,०१,६००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८५
ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना ो साहन भ ा (इ सेटी ह) लागु करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव थेमाफत ी साईबाबा णालय व ी साईनाथ णालय ही दोन णालये
चालिवली जात आहेत. सदर णालयां म ये वेगवेगळया आजारांवर िविवध तपास या/उपचार/श ि या के या
जातात. िशड सार या लहान गावात सुपर पे शािलटी दजा या वै क य सेवा उपल ध क न दे या या टीने व
यासाठी आव यक असलेले डॉ टस उपल ध होवू न ते िटकू न राहणेसाठी ी साईबाबा णालयातील डॉ टरां ना
यांचे मािसक वेतना यित र त णांकडू न आकार यात येणा या िबलातील काही िविश ट र कम ो साहन भ ता
हणून देणेबाबत थमतः िनणय संमत झालेला आहे . यानू सार दरप काम ये वेळोवेळी बदल कर यात आलेले
असून काही डॉ टरां चे इनसटी ह कमी जा त देखील कर यात आलेले आहे.
ी साईबाबा णालया या इतर िवभागां चे इनसटी हम ये सन २००६ पासून वाढ करणेत आलेली
नाही. मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .१९६ अ वये इनसटी ह रकमेत वाढ करणेबाबत मागणी
के लेलीहोती. िद.०७/९/२०१५ रोजी या मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेतील िनणय .३१९ अ वये इनसटी ह
दरा या वाढीबाबत इतरही डॉ टरांची मागणी एकि तपणेिवचारात घेणे गरजेचेआहे. यामुळे इनसटी ह दर लागू
करणेपवु सदर बाब चा यापक अ यास करणेची गरज भासलेली आहे. के वळ णांची गैरसोय होवू नये , डॉ टस
हॉि पटल सोडू न जावू नये तसेच णालय बं द पडू नये यासाठी ायोिगक त वावर १ मिह यासाठी (जु लै २०१५)
वाढ देणते आलेली होती. परं त,ु मा.ि सद यीय सिमतीला इनसटी हमधील तािवत दरवाढीचा िकती आिथक
भार सं थानवर पडतो याबाबत तौलिनक त ता सादर करणेचे ठरले. यामुळे नवीन इनसटी ह दरवाढीबाबत धोरण
िनि त होईपयत ायोिगक दरवाढीची अं मलबजावणी न करता सव डॉ टरां ना जु याच चिलत दराने इनसटी ह
देणते यावा असे सिमतीने ठरिवले व इनसटी ह दरवाढीबाबत सवसमावेशक ताव ि सद यीय सिमतीचे सभेत
सादर करावा अशी सुचना देणते आली.
याअनुषं गाने ीसाईनाथ णालयातील डॉ टर देखील वेळोवेळी ो साहन भ ता िमळणेकामी वारं वार
लेखी िकं वा त डी व पात िवचारणा करीत आहेत. तसेच काही डॉ टस इनसटी ह अभावी णालय सोडू न
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गेलेले आहेत. णालयातील नामां िकत डॉ टरां नी णांना अखं डीत सेवा देणे गरजेचे अस याने डॉ टरां ना
इनसटी ह िमळणे आव यक वाटते. णालयात एकु णच असणारी णसं ये चा िवचार के ला असता डॉ टरां ना
अित र त काम करावे लागत आहे.
सदर बाबतीत िवचार करता डॉ टरां ना दे यात येणा-या ो साहन भ याबाबत महारा शासनाचा
कोणताही आदेश उपल ध झालेला नाही. सदर इनसटी हची र कम णालयपर वे या या णालयां वर
अवलं बू न राहील अशी मािहती िमळालेली आहे.
सदर बाब ही वै क य े ाशी िनगडीत अस याने वै क य संचालक, वै क य अिध क यां नी तयार
क न िदले या िनदश/ िववरणानूसार ी साईनाथ णालयाकडील डॉ टरां ना ावया या ो साहन भ यांबाबतचे
दरप क तयार करणेत येवू न सोबत जोडले आहे.
ी साईनाथ णालय हे धमादाय णालयआहे. सदर णालयाची दैनं िदन ओपीडीची सं या ही
साधारण ७०० ते ८०० होती. परं त,ु मा. यव थापन सिमती िनणय .९४४, िद.२२/१२/२०१६ अ वये ी
साईबाबां नी सु के लेले णसेवेचे काय पुढे सु ठे वू न याची या ती वाढिवणेसाठी िद.०१/०१/२०१७ पासून ी
साईनाथ णालयम ये होत असलेले वै क य उपचार सवासाठी मोफत करणेबाबत िनणय घेणते आलेला आहे
यामुळे दैनं िदन ओपीडी १२०० ते १४०० पयत पोहोचलेली आहे. णालयास ३०० बेडची मं जरु ी ा त असून
यापैक २५०-२७५ बेड कायम भरलेले असतात.
३०० बेड या णालयासाठी आव यक असले या डॉ टरां या सं ये पे ा ी साईनाथ णालयातील
डॉ टरां ची सं या तु लनेनेकमी आहे. २०० बेडसाठी २००९ व२०११ साली आकृ तीबं ध मं जरु असून वाढीव
बेडसाठी आकृ तीबं धास मं जरु ी िमळालेली नाही. यामुळे उपल ध असणा-या मनु यबळावर अित र त
कामकाजाचा भार पडलेला आहे. णालयातील ब-याच िवभागां म ये एकच डॉ टर अस यामुळे सदर डॉ टर
२४ तास ऑनकॉल असतात.
ी साईनाथ णालयात कायम, र त व ि हजीट ग प दतीने कायरत असणारे डॉ टस
अ.नं.
पदनाम
१
वै क य अिध क
२
३
४
५
६
७
८

९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

िफिजिशयन
वचारोग त
कान नाक घसा त
जनरल सजन
रे िडओलॉिज ट
भुलत
ने रोग त

ीरोग व सुती त
ऑथ .सजन
पॅथॉलॉिज ट
क.भुलत
दंतरोग त
होिमओपथीत
बालरोग त
सोनोलॉिज ट

मं जरु पदे

कायम ि हजीट ग कं ाटी

रत

१

०

०

०

१

२
१
१
२
१
१

१
१
०
१
१
०

१
०
२
२
०
०

०
०
०
०

१
०
१
१
०
१

१

२

०

०

०

१
२
१
३
२
१
१

१
१
१
३
१
१
१

०
०
०
०
०
०
०

०
०
०
१
१
०
०

०
१
०
०
०
०
०

१

१

०२
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डॉ.अिजत पाटील, ने रोग
त , ी साईबाबा णालय
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णालय.

डॉ.राज ी
िशनगारे ,
आरएमओ, ी साईबाबा
हॉि पटल यां ची ता पुर या
व पात नेमणूक
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१७
१८
१९
२०
२१

आयुवद त
सीएमओ
आरएमओ
चीफ बीटीओ
बीटीओ

२
६
१६
१

१
३
११
०

२
०
०
०

०
०
२
०

१
३
५
१

डॉ.भरत धोका, आरएमओ,
ी साईनाथ हॉि पटल, य
४
२
०
०
२
काम ी साईनाथ र तपेढी
बीटीओ
ी साईनाथ णालयातील ०८ आरएमओ डॉ टस हे इतर िवभागात त हणून काम पाहत आहेत व
उव रत ०६ आरएमओ हे अपघात िवभागात िशफट माणेडयुटी करतात.
येथील वै क य अिधकारी वेळोवेळी साईभ तांची सेवा करणे तसेच तातडी या श ि या करणे,
वेगवेगळया िशबीरां चे आयोजन करणे, ओपीडीतील ण तपासणे इ. कारची णसेवा वेळेचे बं धन न पाळता
करीत आहेत. परं तु याकामी ी साईनाथ णालयाकडील वै क य अिधका-यां ना कोण याही कारचा ो साहन
भ ता दे यात येत नाही.
ी साईनाथ णालयाकडील डॉ टस ब-याच वषापासून सेवेत असून िवनात ार सेवा पुरिवत आहेत .
परं तु सदर णसेवा करताना डॉ टस ी साईबाबा हॉि पटलमधीलडॉ टरां या वेतनाबरोबर तु लना करीत आहेत.
ी साईनाथ णालयाम ये णसेवा संपु णपणे मोफत के लेली अस याने सदर डॉ टरां ना िबलातून इनसटी ह देणे
श य नाही. यामुळे एक िवशेष बाब हणून व ी साईबाबा णालयाशी तुलना क न ी साईनाथ णालयातील
सदर डॉ टरां ना इनसटी ह देणते यावा.तसेच णांची सं या देखील ीसाईबाबा णालया या सं ये त जा त
असलेमु ळे ित ण इनसटी ह देणे श य नाही तरी याक रता िफ स इनसटी ह देणे यो य राहील असे मत आहे.
िवभागाचा अिभ ायी साईनाथ णालयात मं जरु कमचारी आराखडया माणे पदे व शैि णक पा ता व कामाचा अनुभव
याव न िनवड झाले या डॉ टरां ना ते न याने कामावर जु होणे व यांची गुणवं त सेवा अखं डीत राहणेकामी
एकु ण मािसक पगारा यित र त िकमान र कम देणेस अनुस न िफ स इनसटी ह तािवत करत आहोत. तसेच
अशा कारचा इनसटी ह सु करणेसाठी शासनाचा कोणताही आधार नाही व सं था न अिधिनयमात ही तरतूद
नाही. तरी ी साईबाबा णालयातील इनसटी ह प दती या आधारे ीसाईनाथ णालयात इनसटी ह सु करणे
गरजेचे आहे. यासाठी सदर डॉ टरां चा सं थान णालयातील सेवेचा कालावधी व शै िणक पा ता (पो ट
ॅ युएट िड ी घेऊन बाहेर पडलेला डॉ टर साधारण १ वषात १,००,०००/- इतका पगार कोण याही णालयात
सरासरी िमळवतो, अनुभवानुसार या चा पगार वाढत जातो.) हे ल ात घेता खालील माणे िफ स इनसटी ह
थायी पदावर असले या डॉ टरां ना तािवत करत आहोत.
अ.नं. कालावधी
साधारणतः देय र कम
तािवत मािसक एकु ण देय र कम
१
०० ते १ वष
एकु ण पगार+िफ स इनसटी ह ००
१
१ वष ते ३ वष
एकु ण पगार+िफ स इनसटी ह १,००,०००/२
४ वष ते ६ वष
एकु ण पगार+िफ स इनसटी ह १,२५,०००/३
७ वष ते ९ वष
एकु ण पगार+िफ स इनसटी ह १,५०,०००/४
१०वष ते १२ वष
एकु ण पगार+िफ स इनसटी ह १,७५,०००/५
१२ वषापे ा जा त
एकु ण पगार+िफ स इनसटी ह २,००,०००/उपरो त् िफ स इनसटी ह मं जरु कमचारी आकृ तीबं धा माणे िवभागवार मेडीकल ऑफ सर पदां ना लागू
राहील. ी साईनाथ णालयात णांना सं पणु पणे मोफत उपचार िमळत असलेने िदवसिदवस णांची सं या
वाढत आहे. या णांना वै क य सेवा पुरिवणेसाठी मं जरु आकृ तीबं धा माणे असले या पदां यित र त काही
आरएमओ डॉ टस मेडीकल ऑफ सर(वेगवेगळया िवभागात त हणून ) यां ची सेवा आव यक असून
आरएमओ पदावर भरती के लेले काही डॉ टस मेडीकल ऑफ सर पदाचे य काम करीत आहेत. यामुळे
णालयातील मं जरु ३०० बेडसाठी यो य तो आकृ तीबं ध लागू होईपयत मेडीकल ऑफ सर पदाचे काम करणा-या
आरएमओ डॉ टरां ना देखील िफ स इनसटी ह लागू करणे यवहाय आहे.
मा.मु य लेखािधकारी यां नी खालील माणे अिभ ाय िदला आहे.
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१.

शासक य वै क य अिधकारी िकं वा डॉ टस यां ना ो साहनपर भ ता देणबे ाबत तरतूद नाही. मा यांना
यवसायरोध भ ता (मुळ वेतना या ३० ट के ) माणे बाहेर यवसाय न कर यासाठी दे यात येतो.
सं थान या ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना ो साहनपर भ ता मं जरु करणेसाठी शासनाची
मा यता यावी, असे मत आहे.
२. स ि थतीत तािवत कर यात आले या Incentive Policy म ये या डॉ टरां ना सं थानची
िनवास थाने आहेत यांचा घरभाडे भ ता यांचे पगारिबलात िनघत नस यामुळे यां चे व जे डॉ टस
खाजगी िनवास थानात राहतात यांना घरभाडे भ ता अनु ेयआस याने यांना तो िमळे ल. यामुळे
यांचे पगारात HRA, एवढा फरक राहील. मा Incentive देताना सरसकट िद यास सं थानचे
िनवास थानातून डॉ टरां ना कपात के ले या घरभाडयासह संपू ण र कम िमळे ल. यामुळे सदर
Incentive चे देय र कमेतनू सं था न िनवास थानात राहणा-या डॉ टरां चा HRA कपात कर यात
येवनू Incentive आदा करणे यो य राहील.
सोबत प रिश ट अ जोडले आहे. ( ी साईनाथ णालयातील इनसटी हबाबतचा पदनामानूसार त ता)
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयातील शासक य पदां वर काम करणा-या डॉ टरां या
इनसटी हबाबत
(वै क य सं चालक, उपवै क य संचालक, वै क य अिध क०२ पदे, वै क य शासक)
शासक य कामाचा याप पाहता आतापयत उपरो त ५पदे कधीही भर यात आलेली नाहीत. स या
सदर पदां वर कायरत असणारे डॉ टस भारी िकं वा अित र त पदभारावर काम करीत आहेत. नवीन पदभरती
कर यात आ यानं तर यांचीखालील माणे वेतनिनि ती करणे आव यक आहे ,असे मत आहे.देखील
उपरो त माणे वेतनिनि ती करणेत यावी, असे मत आहे. यामुळे सदर पदां वर काम करणा-या वै क य
अिधकारी यां ना स या दे यात येत असले या स या या एकु ण वेतना या काही ठरािवक दराने िफ स इनसटी ह
दे यात यावा,असे मत आहे.
ी साईबाबा णालयाकडील डॉ.नरोडे इनटसी ही ट पदावर काम करीत असून यां चेकडे वै क य
संचालक पदाचा अित र त कायभार सोपिवणेत आलेला आहे. यांना सं थान िनयमानूसार इंटेसी ही ट पदाचा
इनसटी ह िमळत आहे. एकावेळी दोन पु णवेळ कामकाजाची पदे सां भाळणे अवघड असलेमळु े डॉ.नरोडे यां ना
स या इनटसी ही ट पदासाठी दे यात येणारा इनसटी ह बं द करणेत येवनू वै क य संचालक पदाचा कायभार
असेपयत सदर पदासाठीचा मं जरु झालेला इनसटी ह सु करणेत यावा.
सोबत प रिश ट ब जोडले आहे . ( शासक य पदां बाबतचा इनसटी हबाबतचा पदनामानू सार
त ता)
िवशेष बाब१. डॉ.राज िबडगर, ऑथ सजन (M.B.B.S., D.ortho, FCPS, CPS) व डॉ.सुरेखा माने (िबडगर) भुलत
(M.B.B.S., D.A., CPS) हे दोघेही ११ मिहने कालावधीसाठी ी साईनाथ णालयात मानधनावर कायरत
आहेत. डॉ.िबडगर हे वतं पणे ओपीडी व ऑथ .सजरी करतात व डॉ. माने या वतं भूलत हणून काम करत
आहेत. तरी डॉ.िबडगर व डॉ.माने यां ना इनसटी ह लागू करावा अगर कसे ? याबाबत मागदशन् होणे आव यक
आहे.
िवभागाचे मत:- १ ) ी साईबाबा णालयातील काही डॉ टस हे ११ मिहने कालावधीसाठी काम
करीत आहेत व सदर डॉ टरां ना देखील इनसटी ह चालू आहे . याचधत वर डॉ.राज िबडगर व डॉ.सुरेखा माने
यां नादेखील इनसटी ह लागू करणेत यावा.
सोबत परीिश ठ ‘क’ जोडलेला आहे.
ी साईबाबा णालयात काम करत असणा-या क सलटं ट डॉ टरां ना स या िमळत असलेला व ी
साईनाथ णालयात काम करत असणा-या वै क य अिधका-यां ना तािवत असणारा इनसटी ह बाबतचा
तौलािनक त ता खालील माणे
अ.नं.
डॉ टस (पु णवेळ)
ी साईबाबा णालयातील
ी साईनाथ णालयातील तािवत
स याचा सरासरी मािसक इनसटी ह
मािसक इनसटी ह
१
जनरल सजन
३,३१,८६४/१०२४९०/२
जनरल िफिजिशयन
१,०६,५०३/९७,५७२/३
ऑथ .सजन
२,०६,९०२/१,०७६५०/-
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एकु ण तािवत इनसटी ह मं जरु के लेनं तर ितमिहना सं थान शासनावर पडणारा आिथक बोजा
खालील माणे
अ.नं. तपशील
तािवत इनसटी ह
१
क सलटं ट डॉ टर
९,६५,९२७/२
वै क य सं चालक, वै क य अिध क , वै क य शासक
२,२६,७४०/३
िवशेष बाब
१,१०,०००/१३,०२,६६७/एकु ण
सदर इनसटी ह लागू झालेनं तर याबाबतची िनयमावली असणे आव यक वाटते . या माणे
ी साईनाथ हॉि पटलम ये िफ स इनसटी ह लागू करणेकामी खालील माणे िनयमावली असावी.
१. आकृ तीबं धा माणे भरती झा यानं तर िवहीत प दतीने िफ स इनसटी ह लागू करणेत येईल.
२. ि हजीट ग डॉ टरांना ित ि हजीट मं जरु िनयमावली माणे चाजस देणेत येतील, यांना िफ स इनसटी ह
लागू राहणार नाही.
३. सदर इनसटी ह मं जरु तारखेपासून लागू होईल, याआधी या तारखेपासून कोणताही इनसटी ह दे यात
येणार नाही.
४. सं थान णालयातील वै क य अिधकारी हे सं थानकडू न पदवी िकं वापद यु तर अ ययन रजा घेवनू
सदर कोससाठी जातात.
या कोससाठी अ ययन रजा घेतलेली आहे अशा कोसची पुतता झालेनं तर (पास) आव यक
असतील ती संपू ण माणप े जमा के लेनं तर सदर िदवसापासून नवीन पदाचा यो य तो इनसटी ह लागू
करणेत येईल.
५. आठवडा सुटटी वगळता कोण याही रजे या िदवसां चा इनसटी ह दे यात येणार नाही.
६. तातडी या वै क य सेवा िकं वा उपचारां वर कोण याही कारचा इनसटी ह लागू होणार नाही.
७. िफ स इनसटी ह लागू के ले या डॉ टरां नी णालयाला (आठवडयातून ६ िदवस) पु णवेळ सेवा देणे
अिनवाय राहील. सदर डॉ टरां ना खाजगी ॅ टीस करता येणार नाही, तसे िनदशनास आ यास संबं िधत
डॉ टरां वर कायवाही करणेत येवनू दे यात आलेला इनसटी ह वसुल करणेचा अिधकार सं थान
शासनास राहील.
८. सव वै क य अिधका-यां नी णालयाने ठरवून िदले या ओपीडी िकं वा ऑपरे शनवेळा देखील पाळणे
आव यक आहे. सदर िनयमाचा भं ग झा यास संबं िधत डॉ टरां वर कारवाई करणेत येवनू यांना दे यात
आलेला इनसटी ह यांचे वेतनातून वसूल करणेत येईल.
९. वै क य अिधका-यां नी नेमनु िदले या ऑनकॉल िदवसी कॉल घे यास/ ण पाहणे व हलगज पणा
के लेचे आढळू न आलेस यांचा इनसटी ह बं द कर याचे संपु ण अिधकार शासनास राहतील.
१०. गणालयात काम करणा-या भुलत वै क य अिधका-यां ना साय. ४.०० वाजेनं तर िनयोिजत
(Routine Cases) तातडी या (Emergency) असणा-या श ि या या या िवभागात काम (डयु टी)
करणा-या भुलत डॉ टरां ना करणे बं धन कारक राहील. याचा कोणताही अित र त मोबदला घेता
येणार नाही.
११. अित र त कायभार सोपिवलेला अस यास कोण याही एका पदाचा इनसटी ह देता येईल, दो ही
पदां साठी इनसटी हचा लाभ घेता येणार नाही.
१२. सं थान िनवास थानात राहणा-या डॉ टरां ना ो साहन भ यासह एकु ण मािसक वेतन देताना यांचे
वेतनदर िनयमा माणे घरभाडे भ ता व वाहतूक भत् ता या माणात कमी अदा के ला जाईल.
१३. शासनाकडू न वेळोवेळी मं जरु होणारा सानु ह अनुदानाची र कम इनसटी ह माणे न राहता वेतना
इतक च राहील.
१४. दंतिवभाग (दंत िवभागातील MDS सोडू न) आयुविदक, होिमओपॅथी, िफिजओथेरपी ट, सीएमओ,
आरएमओ यां ना इनसटी ह देय होणार नाही.
१५. सं थान सेवेचा ता काळ राजीनामा िद यास एक मिह याचे वेतन+ इनसटी ह अनामत हणून जमा
करावा लागेल. अथवा सं थान िनयमा माणे एक मिहना पु व नोटीस दयावी लागेल.
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१६.

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना इनसटी ह/ िफ स इनसटी ह देणेबाबतचे िकं वा
यात बदल करणेचे अिधकार तसेच दर ३ वषानी सदर बाबत पुनिवलोकन करणेचे अिधकार
मा.वै क य अिध क, मा.वै क य सं चालक यां चेमाफत यव थापन सिमतीला राहतील.
याअनुषं गाने ी साईनाथ णालयात वेळोवेळी न याने भरती होणा-या थायी, मानधनावर, कं ाटी
पध्दतीने नेमणुक झाले या सव डॉ टरां ना वरील माणे यो य तो इनसटी ह लागु होणेस मा यता असावी.
तरी ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना सदर इनसटी ह तातडीने लागू करणेस , यासाठी लागणा-या
.१३०२६६७/- इत या मािसक आिथक खचास मं जरु ी िमळणेस, वेळोवेळी सदर या खचात झाले या कमी
जा त बदलास न याने भरती होणा-या थायी, मानधनावर, कं ाटी वै क य अिधका-यां ना वरील माणे इनसटी ह
लागु करणेस व इनसटी ह लागू कर या या िनयमावलीस मा यता िमळणेस, मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
सिव तर चचा होऊन िनणय होणेकामी सादर.
िनणय .६०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील डॉ टरां ना ो साहन भ ा (इ सेटी ह) लागु
करणेसाठी तािवत के ले या िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, सदरह िनयमावलीची
अं मलबजावणी करणेस मा यता दे यात आली. परं तु त पु व उपरो
तावास िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय अिध ीका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८६
ी साईबाबा हॉि पटलमधील मयत णां चे मृ तदेह झाकणेकरीता पां ढरा कपडा खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द-१७- (ण)
यव थापन सिमतीचा ठराव .- िद.१६/०८/२०१६ िवषय नं.४५-१५ िन. .५५४
तािवक- ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅ युिलटी िवभागाने िड.पी.नं.५७८ िद.१५/०६/२०१७
अ वये ण मयत झा यानं तर सदर मृतदेह झाक याकरीता पां ढ-या कपडयाची मागणी के ली आहे. यापुव अ या
कारचा कापडाची खरे दी के लेली नाही. परं तु मा. यव थापन सभा िद.१६/०८/२०१६ िव. .४५/१५ िन. .५५४
अ वये मयत णांचा मृतदेह झाकु न देणेसाठी एका णास निवन सफे द कापड ५ मी. णालय यव थापनाकडु न
मोफत उपल ध क न दे यात यावे. (सदर सवलत देणेसाठी िपवळया/के शरी रं गाची िशधापि का व ओळखप
उपल ध अस यास घेणे आव यक राहील) असा िनयम झाला असुन सदर िनयमाची वरीत अमं लबजावणी
करणेत यावी असे ठरले आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICU, GICU, SICU तसेच अपघात िवभागातुन दर मिह याला
अं दाजे ६० पेशं ट मयत होत असतात. वषाअखेर अं दाजे ७२० पेशं ट मयत होत असतात.
एक मृतदेह झाक याकरीता अं दाजे ५ मी. कापड लागणार आहे यामुळे कापडाचे अं दाजे दर
पाह याकरीता थानीक पुरवठाधारक मे . कावेरी साडी शॉपी,िशड यां चके डु न िद.२७/०६/२०१७ रोजी कोटेशन
मागिव यात आले होते. याचा तपशील खालील माणे आहे.
अ.नं. तपशील
दर ती मी.
१
सफे द कापड (Nehru Bag)Double Panna 60” Inch कॉटन ३६.५०
मृतदेह झाकणेकरीता वरील माणे कापड खरे दी करणे आव यक आहे. एक मृतदेह झाक याकरीता ५
मीटर कापड यामुळे ७२० पेशं टकरीता अं दाजे (७२० पेशं ट x ५मी.कापड= ३६०० मी. कापड) ३६०० मीटर
कापड x अं दाजे दर . ३६.५०.००= .१,३१,४००/- (अ री .एक लाख एकतीस हजार चारशे मा ) खच
अपे ीत आहे.
मागणी- कॅ युिलटी िवभाग िड.पी.नं.५७८ िद.१५/०६/२०१७
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश,तां ि क,कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय छाननी क न अनु मान- १) सिमतीचे कत ये व अिधकार .१७-२(ण) अ वये मानवजाती या क याण
करणा-या िकं वा आप तीम ये साहय करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे,
यानुसार सं था नतफ ०२ धमादाय 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.३०ऑ टोबर २०१५ अ वये-प र छे द ३.२.३- खरे दी जर
.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
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मु य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS &D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं धीत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- ी साईबाबा हॉ पीटलमधील ICU,GICU,SICU व Casualty
िवभागात अॅडमीट असणारे ण रा ी अपरा ी मृत झा यास मृ तदेह घेऊन जा यासाठी रा ी दुकाने बं द
अस यामुळे नातेवाईकां स कापड िमळत नाही, संगी मृतदेह बां धनु दे यासाठी जुने बेडशीट िकं वा चादरी दे यात
येतात. जर सं थानमाफत यांना कापड िद यास यांना मृतदेह घेऊन जा यास मदत होईल. यामुळे यां ना कापड
दे यात यावे असे न मत आहे.
तरी सदर कापड िवहीत प दतीने खरे दीकामी पुरवठाधारकां कडु न कोटे शन मागिवणेस व येणा-या अं दाजे
खच .१,३१,४००/- (अ री .एक लाख एकतीस हजार चारशे मा ) चे तावास मा यता असावी.
िनणय .६०६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील मयत णां चे मृ तदेह झाकणेकरीता पां ढरा
कपडा खरे दी करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे
.१,३१,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सं थान णालयां म ये ण मयत झा यास, याचा मृ तदेह वगृ ही घेऊन जाणेसाठी
सं थान शववािहका मोफत दे यात यावी, अशा धोरणा मक िनणय घे यात आला.
(कायवाही- वै िकय संचालक/ .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८७
िद.१ एि ल, २०१६ ते िद.३१ माच, २०१७ अखेर कालावधीत िदलेले अनु दान र कम व ण सं या
यां ची न द घेणे.
तावअिधिनय 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 :- िद.२४/०७/२०११ रोजीची मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय नं.१४, िनणय .५८१.
ा तिवक:- उपरो त िवषयािकं त संदभा वये, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड . यां चे
माफत गरीब व गरजु णां ना यांचे वै िकय, उपचाराकरीता ण उपचार घेत असले या णालयाचे नावे
वै क य आिथक अनुदान दे यात येते. यासाठी सं थान यव थापनाने वतं िनयमावली तयार के लेली आहे.
यास अनुस न सन १ एि ल-२०१६ ते ३१ माच २०१७ अखेर कालावधीत िदलेले वै िकय आिथक अनुदान व
लाभाथ ण सं या खालील माणे आहे.
अं.नं. मिहना
लाभाथ ण सं या अनु दान वाटपाची र कम
मं जु र बजे ट
१ ०१ एि ल -२०१६
४९
११,८८,०००/२ मे -२०१६
६०
१४,४५,२२५/३ जुन - २०१६
६९
१६,११,५३५/४ जुलै -२०१६
८१
१९,७०,७५०/५ ऑग ट -२०१६
८२
१९,४६,५००/६ स टबर -२०१६
५२
१२,१३,२५०/७ ऑ ट बर -२०१६
६४
१५,३९,२५०/८ नो हबर -२०१६
६५
१६,०८,०००/- १५,००,००,०००/९ िडसबर -२०१६
७०
१६,९२,१२७/१० जानेवारी -२०१७
८१
१९,४७,५००/११ फे वु ारी -२०१७
६३
१५,१९,०००/१२ ३१ माच -२०१७
९८
२३,३४,७९५/एकु ण
८३४
२,००,१५,९३२/१३ िवशेष बाब
०२
५०,०००/एकु ण
८३६
२,००,६५,९३२/मा. यव थापन सिमती सभा िद.३०/११/२०१६ िनणय .७५६, अ वये ी धनं जय पां डु रं ग के कडे,
सोलापुर यां ना .२५,०००/- व िनणय .७५९, सौ. ाची क पेश पाटील यां ना .२५,०००/- मा िवशेषबाब
हणुन आदा करणेत आलेले आहे .
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सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार अनु मान:- ी साईबाबा सं थानने वै क य आिथक अनुदान
देणक
े ामी वतं िनयमावली तयार के लेली असुन, यास शासनाची मा यता आहे. ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चेमाफत वै क य आिथक अनु दान हे के वळ, भारतातील सरकारी िज हा प रषद वा
युिनिसपल णालय, सावजिनक धमदाय यासाने चालिवलेले णालय, सावजिनक िलिमटे ड कं पनी (Public
Limited Company) यां नी चालिवलेले अगर सहकारी सं था (Co Operative Society) यां नी चालिवलेले
णालय यातील उपचार/ श ि येवरील खचा पोटी खचा या १५% अगर पये २५,०००/- पैक जी कमी
पुणािकं त र कम असेल तेवढी र कम, पॅनलवरील ८४ णालयां ना णाचे नावे िनयमावलीतील आठ
आजारां करीता दे यात येते.
िवभागाचा प ट अिभ ाय:- ी साईबाबा संस्थान िव व त यव था िशड यां चे माफत गरीब व
गरजु णां ना यांचे वै िकय, उपचाराकरीता ण उपचार घेत असले या णालयाचे नावे, सन- ०१ एि ल
२०१६ ते ३१ माच २०१७ अखेर दे यात आले या, वै क य आिथक अनुदान बाबत मािहतीची न द घेणेसाठी,
सदरचा ताव, मा. यव थापन सिमती सभेसमोर सादर.
िनणय .६०७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१ एि ल, २०१६ ते िद.३१ माच, २०१७ अखेर कालावधीत िदलेले
अनु दान र कम व ण सं या यां ची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय अिधि का)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८८
वृ लागवडीसाठी रोपे खरे दीचे िबल आदा करणेकामी काय र मं जु री िमळणेबाबत.
तावमहारा शासनाने ह रत आ छादन िदवसिदवस कमी होत अस याने ते वाढिव यासाठी 50 कोटी वृ लागवड
करणेबाबतचा मह वकां ी संक प हाती घेतलेला आहे. याकरीता या वष िद.1 जुलै ते 7 जुलै 2017 अखेर
वृ लागवड करणेबाबत वनप र े अिधकारी कोपरगाव यां चे कायालय व तहसील कायालय राहाता यां चे प
इकडील कायालयास ा झालेले असुन शासना या या मह वकां ी काय मात सं थानने सहभाग घेणबे ाबत
िवनं ती के लेली आहे. यानुसार ी साईबाबा सं थान माफत सोमवार िद .3 जुलै 2017 रोजी साई आ म नं.2
येथील पािकग प रसराम ये वृ लागवड काय म आयोजीत करणेत आलेला आहे.
मागणी- सदर वृ लागवडीसाठी रोपे खरे दी करणे आव यक अस याने तसेच साई सेवा फाऊं डेशन,
िशड यां चेमाफत वृ ारोपनासाठी रोपे उपल ध न झा यामुळे, रोपे खरे दीसाठी यां चेकडु न िनधी उपल ध न
झा याने तसेच वृ ारोपन काय म जवळ आ याने तातडीने रज फॉरे ट ऑिफसर, राहरी (वन े पाल राहरी ा.
यां चे कायालय) सामाजीक वनीकरण िवभाग यां ना जा.नं.एसएसएसटी/वशी-बगीचा/1543/ 2017
िद.22/06/2017 अ वये, कायादेश देऊन यां चेकडु न 1000 नग रोपे खरे दी कर यात आलेली आहे. रोपे खरे दीचे
िबल र कम .45,000/- मा झालेली असुन सदरची रोपे ता यात िमळालेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- िद.28/06/2017 रोजी या मं जरु िटपणी अ वये, रज फॉरे ट ऑिफसर, राहरी
(वन े पाल राहरी ा. यां चे कायालय) सामाजीक वनीकरण िवभाग यां चेकडु न रोपे खरे दीचे झालेले िबल र कम
.45,000/- मा यं ना ॲड हा स घेऊन रोखीने आदा के लेली आहे. सदरची रोपे ही शासनाचे सामाजीक
वनीकरण िवभागाकडु न खरे दी कर यात आलेली आहे.
तरी उपरो
तावावर काया र मं जरु ी िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६०८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व खचास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.८९
ी साईिलला अं क पाठिवणेकामी पािकटे छपाई करणे.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम .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- ी साईलीला दैमािसक िनयतकािलके पाक टात भ न सवसाधारण टपाला दारे
दैमािसकां या सभासदां ना पो टाने पाठिवली जातात. वापरात येणारी पाक टां चा िश लक साठा लवकरच संपत
असून पुढील वषाची तरतूद ह णून ी साईलीला- मराठी ०१ लाख व िहंदी-इं जीचे १ लाख ५० हजार पािकटे
उपल ध क न देणबे ाबत सहा. संपादक, ी साईलीला, मुं बई कायालय यां नी िद.१०.०६.२०१७ रोजीचे आवक
प ा वये कळिवले आहे.
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तावः- ी साईलीला िनयतकािलके पाठिवणेकामी पािकटे आव यक अस याने खालील माणे
त यात छपाई क न घेणे आहे.
अं.नं.

०१

०२

छपाई तपिशल

साईलीला- मराठी
पाक टाचा आकार- ११.५ x
८.५+ १.७ लॅप
वापरावयाचा कागद- ८०
जी.एस.एम. ा ट ाऊन
पेपर, एक रं गात छपाई
ी साईलीला- िहदी-इं जी
पाक टाचा आकार- ११.५ x
८.५+ १.७ लॅप
वापरावयाचा कागद- ८०
जी.एस.एम. ा ट ाऊन
पेपर, एक रं गात छपाई

िश लक
साठा

मागील छपाई
दर
(सन-२०१६)

तािवत
छपाई नग

तािवत
अं दाजे
छपाई दर

अं दाजे एकू ण
तािवत छपाई
खच

१०,०००

०.८९

१,००,०००

१.२५

१,२५,०००/-

७,०००

०.८९

१,५०,०००

१.१६

१,७४,०००/-

एकू ण . २,९९,०००/-

मागणीः- ी साईभ तांना अं क पािकटात पाठिवले जातात. मुं बई कायालय यां चे मागणीनुसार छपाई
करणे आव यक आहे.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय ई छाननी क न अनु मानः- आिथक/ धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी साईलीला- मराठी व िहंदी-इं जीचा रिज े शन मां क
वेगवेगळे अस याने िवतरण यव थेसाठी मराठी व िहंदी-इं जीचे वतं पािकटे छपाई कर यात येते.
ी साईलीला अं क पाठिवणेकामी बृह मुबं ई, नािशक व प रसरातून दरप के मागणी क न अं कां ची
पािकटे पुरवठदारां कडू न मागणीनु सार छपाई क न घेता येईल. उपरो त छपाईकामी येणा-या अं दाजे खच
.२,९९,०००/- मा चे खचास तसेच दरप के मागणी करणेस, ा त दरप के मा. खरे दी सिमती सभेपु ढे उघडणे,
िन न म दर देणा-या दरधारकास कायादेश पा रत करणेकामी मा यतेसाठी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमती
सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६०९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईिलला अं क पाठिवणे कामी तावात नमु द के ले माणे पािकटे
छपाई करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२,९९,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९०
कै .िशवराम ठाकू र िलखीत ी साईस च र िहं दी भाषे चा का मीरी अनु वाद करणे व ी.सु िनल
शेगावकर, पु णे यां चा क हॉसवर िचि त करणेबाबत मा. यव थापन सिमती सभेम ये सं मत झालेले
िनणय िनर त करणे.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम .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- १) मा. यव थापन सिमती िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .४५३ अ वये Mr.
Raj Vyasabhattu, New Yark यां ना कै . िशवराम ठाकू र िलिखत ी साईसतच र -िहंदी भाषेचा काि मरी
भाषेत अनुवाद करणेस परवानगी दे यात यावी. मा काि मरी भाषेत असले या अिधकृ त िव ापीठामधील त
ा यपकाकडू न सदरह अनुवाद तपासून घेत यानं तर ते कािशत करणेस मा यता दे यात यावी. असा िनणय
झालेला आहे.
२) मा. यव थापन सिमती िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ९०८ अ वये ी. सुिनल
शेगां वकर, पुणे यां नी कॅ न हॉसवर िच ीत के लेली साईबाबां या जीवनच र ावरील संग िच े अ ितम आहेत .
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परं तू एकाच िच काराकडू न िच े करणे यो य होणार नाही, तावातील 'ब' म ये नमू द के ले माणे कायवाही
करणेत यावी. असा िनणय झालेला आहे.
तावः-१) मा. यव थापन सिमती िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ४५३ अ वये Mr.
Raj Vyasabhattu, New Yark यां ना कै . िशवराम ठाकू र िखीत ीसाईसतच र -िहंदी भाषेचा काि मरी भाषेत
अनुवाद करणेस परवानगी दे यात आलेली होती. सदर िवषयाबाबत ी. राज वै यभटू , युयाक यां याशी
अनुवादाबाबत वेळोवेळी सं पक साधला असता यांचेशी सं पक होऊ शकला नाही व यांनीही सं थानकडे
कोणताही संपक न के याने सदर िवषयाची कायवाही ि या पार पाडता येत नाही व सदर करणाची कायवाही
लं बीत िदसून येत आहे.
२) मा. यव थापन सिमती िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेत िनणय . ९०८ अ वये ी. सुिनल
शेगां वकर, पुणे यां चा कॅ न हॉसवर िच ीत करणेबाबतचा ठराव मं जरू कर यात आलेला होता. परं तू ी
साईबाबां ची कॅ न हॉसवर ी साईच र पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ संग िच े २' x ३' साईजमधील ी.
अतूल राखे , बडोदा यां नी देणगीदाखल सं थानकडे जमा के लेली आहेत व ती शां ितिनवास इमारतीतील थम
माळयावरील दशनलाईनम ये लावणेबाबत बां धकाम िवभागास कळिवणेत आले आहे.
मागणीः- सदरचे ०२ ठराव िनर त करणे आहे.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय ई छाननी क न अनु मानः- धोरणा मक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- वरील अं.नं.०१ तावानुसार ी. राज वै यभटू , युयाक यां नी
कोणताही ितसाद न िदलेने व अं.नं.०२ ी साईच र पोथीमधील ५२ अ यायातील ५२ संग िच े कॅ न हॉसवर
तयार क न ी. अतूल राखे , बडोदा यां चेकडू न देणगीदाखल ा त झालेने, मा. यव थापन सिमती सन-२०१६
चे सभेतील ठराव . ४५३ व ठराव . ९०८ िनर त करणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपढु े
िनणयाथ सादर.
िनणय .६१० यावर सिव तर चचा होऊन, कै .िशवराम ठाकू र िलखीत ी साईस च र िहं दी भाषे चा का मीरी
अनु वाद करणेकामी तावात नमु द के ले माणे ी.राज वै यभटू , युयाक हे कोणताही ितसाद देत
नाही याकरीता यापु व मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०८.२०१६ रोजीचे सभेत सं मत झालेला िनणय
.४५३ िनर त करणेत यावा. तसेच ी.सु िनल शेगां वकर, पु णे यां नी कॅ न हॉसवर िच ीत के लेली
साईबाबां या जीवनच र ावरील सं ग िच े अ ितम आहेत. परं तू एकाच िच काराकडू न िच े खरे दी
करणे यो य होणार नाही याकरीता मा. यव थापन सिमती िद.२२.१२.२०१६ रोजीचे सभेत सं मत
झालेला िनणय .९०८ िनर त करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९१
कं ाटी कमचारी पा यां चा शै िणक फ परतावा-हजर िदवसां बाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ चे सभेतील िनणय क.८१० व मा.िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां चेकडील .सासंिव १०१६/७७७/ . .१०४/का.१६ िद.१५ एि ल, २०१७ रोजीचे प ा वये ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या आ थापनेवरील थायी कमचा-यांना यां या पा यां या
शै िणक फ चा परतावा कर यात येतो, याच धत वर सन २०१६-१७ या शै िणक वषाक रता ी साईबाबा
सं थान या िविवध िवभागात कायरत असले या सव कं ाटी कमचा-यां ना (एकु ण २७३६) पा यांचा शै िणक
फ चा परतावा कर यास आिण याक रता होणा-या अं दाजे ८० ल इत या खचास शासन मा यता िमळालेली
आहे.
सदर मा यतेनु सार सं थानचे िविवध िवभागात कायरत कं ाटी कमचारी यां ना यांचे पा यांचा सन
२०१६-१७ या शै िणक वषाचा फ परता याकामी जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०६/७३२/२०१७ िद.०८ मे,
२०१७ अ वये प रप क पा रत कर यात आलेले आहे. सदर प रप काम ये पुढील माणे अटी व शत ंची पालन
करणेबाबत नमुद के लेले आहे .
१.
थायी कमचा-यां या पा यांचा शै िणक फ परतावा करतां ना मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ वये मागदशक त वे वजा िनयमावली ठरिव यात
आलेली आहे, याच िनयमावलीचे अधीन राहन कं ाटी कमचा-यां या पा यांचा सन २०१६-१७ या
शै िणक वषाचा फ परतावा अदा कर यात येईल.
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जे कं ाटी कमचारी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७) या आिथक वषात िकमान २४०
िदवस हजर आहेत, असेच कमचारी यां या पा यांचा शै िणक िफ परतावा िमळणेस पा असतील.
३.
सदर शै िणक शु क परता या या आधारे भिव यात सं थान या कं ाटी कमचा-यां ना इतर कोणताही
सेवािवषयक िकं वा आ थापनािवषयक लाभ अथवा थािय वा या अ य सुिवधां साठी सं थानवर दावा
करता येणार नाही.
४.
शासन आदेशात नमु द के यानु सार सोबत या मसु ा माणे संबधीत कं ाटी कमचा-यां कडू न हमीप
भ न यावे.
प रप कातील अटी व शत ंचे बाबत, ीमती योिगता गोर डां गे व इतर ०४ कं ाटी िशि का, ी
साईबाबा इंि लश िमडीमय कु ल यां नी यांचेकडील िद.२०.०५.२०१७ रोजीचे अजा वये “आ ही ी साईबाबा
इंि लश िमडीयम कु लम ये कं ाटी िशि का/िश क हणून कायरत आहोत. मा. यव थापन मं डळाचे
िनणयानु सार व शासना या आदेशानु सार थायी कमचा-या माणेच कं ाटी कमचा-यां चे पा यांना सन २०१६-१७
या वषाचे शै िणक फ परतावा करणेस मा यता िमळालेली आहे. या माणे सं थानमाफत जा.नं.एसएसएस/
सा शा/ वशी-०६/७३२/२०१७ िद.०८ मे, २०१७ रोजी प रप क पा रत कर यात आलेले आहे. सदर
प रप कातील अटी व शत ं अ. .२ म ये जे कं ाटी कमचारी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७)
या आिथक वषात िकमान २४० िदवस हजर आहेत, असेच कमचारी यां या पा यांचा शै िणक िफ परतावा
िमळणेस पा असतील असे नमुद आहे . मा आ ही सव कं ाटी िशि का हणून कायरत आहोत. आ हांस
शाळे या कामा या िदवशीच शाळे म ये हजर राहावे लागते, इतर िदवशी आ हांला सु ी यावी लागते. (उदा.सव
सावजिनक सु या, नाताळ सु ी, िदवाळी सु ी, उ हाळी सु ी) यामुळे आमचे कामाचे िदवस हे २४० िदवसां पे ा
काही अं शी कमी (२२० ते २३० िदवस) भरतात. आ ही जाणीवपुवक कमी िदवस काम के लेले नाही. शाळे या
कामा या िदवशी आ ही पु णपणे कामावर हजर आहोत. यामुळे पा यांचा शै िणक फ परतावा देतांना आ ही
खाली स ा करणा-या कमचा-यां या हजर िदवसां बाबतची अट िशिथल क न आम या साठी िवशेष बाब हणून
िकमान २२० ते २३० िदवस कामावर हजर असणा-या कमचा-यां या पा याचा फ परतावा िमळावा, अशी
िवनं ती के लेली आहे.
याबाबत ाचाय, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल (पुव ाथिमक िवभाग) यां ना इकडील
कायालयाकडील िद.२९ मे, २०१७ रोजीचे प ा वये व तुि थतीबाबत अहवाल सादर करणेस कळिवलेले होते.
यानुसार यां नी यांचेकडील िद.३१.०५.२०१७ रोजीचे प ा वये पुढील माणे अहवाल िदलेला आहे .
“शै िणक वष २०१६-१७ म ये शाळे त िव ा याना िशकिवणे एकु ण कामकाजाचे िदवस हे २२१
इतके झाले आहे. संपु ण शै िणक वषात एकु ण सावजिनक सु ी, उ हाळी िदघ सु ी, नाताळ सु ी तसेच िदवाळी
िदघ सु ी अशा सु या दे यात येत अस याने या िदवशी शालेय कामकाज बं द असते यामुळे िश कां नाही या
िदवशी सु ी दे यात येते. तसेच या सव मिहला कं ाटी िशि का कमचारी यां ना िदघ सु ीचे कालावधीत स तीने
सु ी यावी लागते. इतर पु ष कं ाटी िश क व मदतिनस यां ना िदघ रजा/ सु ीचे कालावधीत इतर िवभागाकडे
कामासाठी वग के ले जाते.
शालेय कामकाज २२१ िदवस व संपू ण वषभरातील सावजिनक सु ी, उ हाळी सु ी, नाताळ सु ी तसेच
िदवाळी सु ी िवचारात घेता िवशेष बाब हणून हजर िदवसां ची अट िशिथल क न २२० ते २३० िदवस कामावर
हजर असले या कं ाटी िश क कमचारी यां ना शै िणक शु क परतावा देणते यावा. परं तू सदरची अट ही
शै िणक वष २०१६-१७ शै िणक फ परता यापुरती मयादीत ठे वावी जेणक
े न इतर कं ाटी कमचारी अशा
सवलतीचा गैरफायदा घेणार नाहीत असे न मत आहे. तरी उपरो त प रि थती िवचारात घेता अशा कारची अट
िशिथल क न शै िणक शु क फ परतावा दे याची तरतुद असेल तर या तरतुदीनु सार ीमती डां गे व इतर ०४
कं ाटी िश क कमचारी यां ना फ परतावा देणते यावा” असा अिभ ाय िदलेला आहे.
अजदार यां नी अजात नमुद के लेली िवनं ती तसेच ाचाय, ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल
यां चेकडील अिभ ाय याचा िवचार करता अजदार मिहला कं ाटी िशि का यां ना शाळे कडील शालेय
कामकाजाचे िदवस वगळता सव सावजिनक सु या, उ हाळी सुट्या, िदवाळी सु या, नाताळ सु या इ यादी
स तीने या या लागतात. यामुळे यां चे २४० हजर िदवस पु ण होत नाहीत. बहतां शी क न हीच प रि थती
शै िणक संकुलाकडील क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालयाम ये देखील असू शकते .
यामुळे अशा प रि थतीम ये शै िणक संकु लाकडील ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल, ी
साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालयाकडील फ त मिहला कं ाटी िशि का यां चे पा यांचा फ
२.
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परतावा आदा करणेकामी प रप कात नमुद असलेली िकमान २४० िदवस हजर अस याची अट काही अं शी
िशिथल क न, िकमान २२० ते २३० िदवस कामावर हजर असले या मिहला कं ाटी िशि का यां या पा यांचा
फ परतावा करता येईल, असे न मत आहे.
तरी उपरो तबाबत िनणय होणेकामी सिवनय सादर.
िनणय .६११ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक सं कुलाकडील कायम व कं ाटी िश क व िश के तर कमचारी
यां या रजा/ सु यां बाबत या शासन िनणयां सह सदरह ताव फेर-सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९२
इलेि कल मटे रअल खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 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
शासन िनणय 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 तु 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 तूं ची खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- ी साई मं िदर, दशनरां गे या इमारती, सव भ िनवास थाने इमारती, ी साई सादालय
इमारत, दो ही हॉ पीटल, शै िणक संकु ले इमारती, साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा इमारती यासव
िठकाणचे इमारत मधील इले ीकल मे टे न सची कामे िव तु िवभागामाफत के ली जातात.
िव तु िवभागास लागणा-या िविवध कारा या इले ीकल मटेरीअलची खरे दी यापुव सन-२०१४
म ये हणजे तीन वषापुव कर यात आली होती. या सन-२०१४ म ये झाले या वािषक खरे दीम ये फ ४०
ट के मटेरीयल पुरवठाधारकां कडू न पुरिव यात आले आहे. यामुळे इले ीकल मे टे न ससाठी अडचणी िनमाण
होत आहे.
यानं तर गेली तीन वष अ ापपयत खरे दी झालेली नाही. साधारणत: दरवष वािषक खरे दी होत असते.
परं तू म यं तरी खं ड पड याने तसेच निवन इमारत चा साईआ म भ िनवास, साईधमशाळा, दारावती यािठकाणी
मे टेन स चालू झा याने इले ीकल मटेरीयलची अ यं त गरज भासत आहे. यामुळे िव तु िवभागामाफत
करावया या दैनं िदन मे टे न सकामी व निवन करा या लागणा-या कामासाठी िविवध कारचे लागणारे इले ीकल
मटेरीयल सं थानचे मु य भां डार व िव तु िवभागाचे सब टोअरला िश लक नस याने दैनं िदन कामकाजात
अडचणी िनमाण होत आहे. मटेरीयलचा तपशील खालील माणे :मागणी:- तरी िव तु िवभाग दैनं िदन इले ीकल मे टेन स करीता खालील माणे इले ीकल खरे दी
करावे लागणार आहे. तपशील खालील माणे :अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)

मटे रीयलचा तपिशल
२८ वॅट, टी-५, टयुबसेट ,
कं पनी :- ॉ टन / िफिल स
११ वॅट, पी.एल.२ पीन,
कं पनी :- ॉ टन / िफिल स
२८ वॅट, टी-५, टयुबबार,
कं पनी :- ॉ टन / िफिल स
१४ वॅट, टी-५, टयुबसेट ,
कं पनी :- ॉ टन / िफिल स

मागणी
३०० नग

दर
. ३९०/-

एकु ण
. १,१७,०००/-

१६०० नग

. ६०/-

. ०,९६,०००/-

२०० नग

. ९१/-

. ०,१८,२००/-

१५० नग

. ३८०/-

. ०,५७,०००/-

एकु ण र कम:-

. २,८८,२००/-
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िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे इले ीकल मटेरीयलची खरे दी करणेकामी येणा या
र कम पये २,८८,२००/- इत या खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरची खरे दी करणेकरीता शासन िनणयानुसार
बाहेरील िव तु सािह य पुरवठादार यां ना प पाठवून कोटेशन मागिवणेकामी सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात
अपलोड क न कोटेशन बोलिवणेस तसेच कोटे शन ा झा यानं तर कोटेशन खरे दी सिमतीसमोर उघडू न दरां चा
तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६१२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेले इलेि कल मटे रअल खरे दी करणेकामी िवहीत
प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या .२,८८,२००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९३
ी साई सादालयाकडील ही.आय.पी.भोजन क नं.२ व चपाती िकचनम ये ए झॉ ट फॅ न खरे दी
क न बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम 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). मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
शासन िनणय 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 तु 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 तूं ची खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- ी साई सादालयातील मु य िकचन व चपाती िकचन इ यादी िठकाणी िकचनमधील गरम
हवा बाहेर जाणेसाठी व थं ड हवा आत ये यासाठी वायुिवजन यं णा बसिव यात आलेली आहे. िद.२१-०५२०१७ रोजी चपाती िकचन करीता कायरत असलेली वायुवीजन यं णा जळालेली असून बाबां या कृ पेने मोठा
अनथ टळलेला आहे. सदर यं णा दु ती हो यासाठी बराच कालावधी लागणार आहे. स या उ हाळयाचे िदवस
अस यामुळे उ णतेचे माण चं ड वाढलेले आहे. यामुळे यािठकाणी काम करणा-या कमचा-यां ना कामे करणे
खुपच िनकडीचे होत अस याने सदर चपाती िकचन करीता ए झॉ ट फॅ न बसिवणेबाबत कळिवले आहे.
याच माणे ी साई सादालय ही.आय.पी.भोजन क नं.०२ या खालील बाजू स िकचनमधील
भ या येत अस यामुळे याची उ णता व वरील बाजूस असलेले िसल ग उ णतेने गरम झा यामुळे
सादभोजनासाठी आले या साईभ ां ना चं ड माणात उकाडा सहन करावा लागतो. या क ात असलेले फॅ न
चालू असून देखील भयं कर माणात गरम होते. यािठकाणी ए झॉ ट फॅ न बसिव यात यावे असे कळिवले आहे.
मागणी:- उपरो माणे ए झॉ ट फॅ न बसिवणेसाठी सदरह दो ही िठकाणी वायर ग क न नवीन
ए झॉ ट फॅ न खरे दी क न बसवावे लागतील. याचा वायर गसह अपेि त खच सन २०१५-२०१६ चे C.S.R.
नुसार खालील माणे आहे.
Sr.No

C.S.R.

01)

1-1-4

02)

1-3-14

03)

1-8-6

04)

1-8-11

05)

1-8-29

DESCRIPTION

Qty.

Rate

Amount. Rs

Supplying & laying ISI mark Rigid Steel conduit 16
SWG - 25 mm. dia. with necessary accessories in RCC
work/false ceiling/false flooring as per specification No:
WG-MA/CC, parano. 1.2.3

250
Mtrs.

179.55

44,887.50

Supplying & erecting mains with 3x2.5 sq.mm F.R. L.S
copper PVC insulated wire laid in provided
conduit/trunking/inside pole/Bus bars or any other
places as per specification No: WGMA/ BW
Supplying and erecting modular type switch one way 16
/ 20 A, ISI mark, approved make duly erected on
provided plate and box with wiring connections
complete with neon indicator.
Supplying and erecting modular type 3 pin 6 / 16A
multi socket with safety shutter ISI mark approved
make duly erected on provided plate and box with
wiring connections complete.

500
Mtr.

82.95

41,475.00

15
Nos.

151.20

02,268.00

15
Nos.

165.90

02,488.50

Supplying and erecting PVC Surface modular switch
box with double mounting plate for 3 module duly
erected in an approved manner.

15
Nos

157.50

02,362.50
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06)

2-13-19

07)

5-1-16

08)

5-3-2

09)

5-3-25

10)

5-4-7

11)

5-6-2

12)

7-1-17

Supply of Exhaust fan heavy duty 230 V A.C. 50 cycles
450 mm. 1400 RPM complete erected in position as per
specification no. FG-FN/EXF

15
Nos.

5067.30

76,009.50

Supplying and erecting Triple pole metal/ iron clad
HRC fuse switch 415/ 500V 63A with neutral link with
ISI marked HRC fuses on angle iron frame as per
specification No.SW-SWR/TPHRC
Supplying, erecting & marking SPMCB 6A to 32A, Cseries (for motor/power) in provided distribution board
as per specification No. SW-SWR/MCB

01
No.

5063.00

05,063.00

24
Nos.

184.80

04,435.20

Supplying erecting and marking Four pole isolators
only switch version of miniature circuit breakers of 63
A in provided distribution board.

02
Nos.

761.25

01,522.50

02
Nos.

2717.40

05,434.80

06
Nos.

2313.15

13,878.90

100
Mtr

244.65

24,465.00

50
Mtr

378.00

18,900.00

Supplying & erecting triple pole and neutral distribution
board (TPNDB) with door surface/ flush mounted
SPMCB of 12 ways, on iron frame/wooden
board.(Horizontal type) as per specification No. SWSWR/MCBDB
Providing, erecting & commissioning RCCB only of
electro magnetic type with 30/100/300 mA sensitivity
and having capacity of 40 A. 2 pole complete as per
specification No. SW-RCCB/RCCB
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable
3½ core 25 sq mm aluminium conductor with
continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I. earth wire
complete erected with glands & lugs, on wall/
trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per
specification no. CB-LT/AL

13)

7-1-19

Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable
3½ core 50 sq mm aluminium conductor with
continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I. earth wire
complete erected with glands & lugs, on wall/
trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per
specification no. CB-LT/AL

14)

7-7-3

Supplying & erecting Flange type brass cable glands for
3 to 4 core 16 sq mm /3 to 4 core 25 sq mm /3 core 35
sq mm for PVC armoured cable as per specification No.
CB-GL

04
Nos.

83.475

00,333.90

15)

7-7-5

Supplying & erecting Flange type brass cable glands for
4 core 50 sq mm for PVC armoured cable as per
specification No. CB-GL

02
Nos.

135.45

00,270.90

16)

7-9-2

Supplying & erecting crimping type copper lugs for
cable 25 sq mm complete as per specification No. CBCL/CU

16
Nos

24.15

00,386.40

17)

7-9-4

Supplying & erecting crimping type copper lugs for
cable 50 sq mm complete as per specification No. CBCL/CU

08
Nos

34.65

00,277.20

Total Rs.:-

2,44,458.80

िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे ी साई सादालयाकडील ही.आय.पी.
भोजनक नं.०२ व चपाती िकचनम ये ए झॉ ट फॅ न खरे दी क न बसिवणेकामी येणा-या र कम पये
२,४४,४५८/- इत या खचास मा यता िमळणेस तसेच सदरची खरे दी करणेकरीता शासन िनणयानुसार बाहेरील
िव तु सािह य ठे केदार/ पुरवठादार यां ना प पाठवून कोटेशन मागिवणेकामी सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात
अपलोड क न कोटेशन बोलिवणेस तसेच कोटेशन ा झा यानं तर खरे दी सिमतीसमोर कोटेशन उघडू न
कोटेशन या दरां चा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस
िवनं ती.
िनणय .६१३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाकडील ही.आय.पी.भोजनक नं.०२ व चपाती
िकचनम ये तावात नमु द के ले माणे ए झॉ ट फॅ न खरे दी क न बसिवणेकामी िवहीत प दतीने
कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या .२,४४,४५८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९४
साईआ म भ िनवासकडील इमारत व प रसरात एल.ई.डी.िफट ग बसिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
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वरील अिधिनयमास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- िदनां क १५-०६-२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सं थानमधील सव
िठकाण या इमारती व परीसराम ये एकाच वेळी एल.ई.डी.िफट ग बसिवणे ऐवजी ट याट याने एल.ई.डी.िफट ग
बसिवणेची कायवाही वरीत सु करणेबाबत िनदश िमळालेले आहेत . सं थानचे मं िदर परीसर, साईनगर परीसर,
धमशाळा परीसर, ५०० म परीसर, साईआ म भ िनवास परीसर, साई धमशाळा भ िनवास परीसर, ी साई
सादालय परीसर तसेच कनकु री साठवण परीसर इ यादी १० परीसर असून येक परीसराम ये खालील माणे
इमारती आहेत.
अ. . परीसराचे नां व इमारत चा तपशील
०१)
मं िदर परीसर
०१).समाधी मं िदर, ०२). शनी मं िदर ,०३).गणपती मं िदर, ०४).महादेव
मं िदर, ०५). गु थान, ०६). चावडी, ०७). दाराकामाई, ०८).िदि त
वाडा, ०९). सभामं डप, १०). युिझयम हॉल, ११). शां ितिनवास
इमारतीमधील सव ऑिफसेस, १२). भ िनवास इमारतीमधील सव
ऑिफसेस, १३). शां तीिनवास इमारतीमधील दशन हॉल, १४). भ िनवास
इमारतीमधील दशन हॉल, १५). िपं पळवाडी रोडवरील दशन लाईन शेड,
१६). साईनाथ छाया इमारत, १७). सेवाधाम इमारत, १८). साईिनवास
अितथीगृह १९). मु य भां डार, २०). सुलभ शौचालय इमारत, २१).
साईउ ान इमारत, २२). मं गल कायालय इमारत, २३). शां ितिनके तन,
२४).साई कॉ ले समधील िमट ग हॉल, २५). साई कॉ ले समधील ०४
काऊं टर, २६). मं िदर परीसरातील दो ही डोनेशन काऊं टर, २७).
स यनारायण पुजेचा हॉल, २८). हनुमान मं िदर, २९). खु ले नाटयगृह,
३०).गु थान समोरील यान मं िदर (स या सी.सी.िट. ही.करीता वापर),
३१). के शव मं िदर, ३२). १६ गुं ठे परीसर, ३३). लडीबाग धबधबा,
३४).जनरे टर म, ३५). सव िठकाणची ीट लाईट
०२)
साईनगर परीसर ०१).साई यान नं.०१, ०२). साई यान नं.०२, ०३).साईनगर, ०४).समपण,
०५). साई मरण नं.०१, ०६). साई मरण नं.०२, ०७). साई मरण नं.०३,
०८).साईिचं तन नं.०१, ०९).साईिचं तन नं.०२, १०). साईिचं तन नं.०३,
११).साईिचं तन नं.०४, १२). मु य भां डार, १३). यायाम शाळा,
१४). ी साईबाबा हॉ पीटल , १५). आर.एम.ओ.इमारत, १६). मेडीकल
टोअर, १७). लड बँक, १८). जनरे टर म, १९). सव िठकाणची ीट
लाईट
०३)
धमशाळा परीसर ०१). दारावती भ िनवास, ०२). ी साईनाथ हॉ पीटल,०३).कॅ टीन,
०४).के सपेपर कायालय, ०५). जनरे टर म, ०६).बगीचा, ०७).लॉ ी,
०८). सव िठकाणची ीट लाईट
०४)
साईआ म
०१).ए लॉक, ०२).बी लॉक,०३).सी लॉक, ०४). डी लॉक,
भ िनवास
०५).ई लॉक,०६). एफ लॉक,०७).जी लॉक, ०८).एच लॉक,
परीसर
०९).आय लॉक, १०).जे लॉक, ११).के लॉक,१२).एल लॉक,
१३).आर
लॉक,
१४).ॲि पिथएटर,
१५).जनरे टर
म,
१६).एच.टी.पी. लॅ ट, १७).सव िठकाणची ीट लाईट
०५)
साई धमशाळा ०१).ए लॉक, ०२).बी लॉक ,०३).सी लॉक, ०४).डी लॉक, ०५).
परीसर
ई लॉक, ०६).एफ लॉक, ०७).आर लॉक, ०८).ॲि पिथएटर,
०९).जनरे टर म, १०).एच.टी.पी. लॅ ट, ११).सव िठकाणची ीट लाईट
०६)
५०० म परीसर ०१).इमारतीमधील सव खो या , ०२). कॅ टीन,०३).बगीचा, ०४).सव
गाळे , ०५). सव हॉल, ०६). मा.कायकारी अिधकारी िनवास थान,
०७). साई सहवास नं.०१, ०८).साई सहवास नं.०२, ०९).साईसहवास
नं.०३, १०). साईसहवास नं.०४, ११). वाहन िवभाग, १२). बगीचा, १३).
जनरे टर म, १४). वकशॉप , १५). पं प म, १६). लॉ ी,
१७).
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०७)

०८)

०९)
१०)

गुलाब गाडन, १८). क या शाळा, १९). इं लीश मेिडयम कु ल,
२०).आय.टी.आय., २१). सव िठकाणची ीट लाईट
ी
साई ०१).कायालय, ०२).जनरल हॉल,०३).बुफेहॉल, ०४). ही.आय.पी.हॉल,
सादालय
०५). ही. ही.आय.पी.हॉल, ०६).मेन िकचन, ०७).चपाती िकचन,
परीसर
०८). टोअर, ०९).आय.टी.िवभाग, १०).गॅस लँट ए रया, ११).मेकॅिनकल
िवभाग, १२).लाडू िवभाग, १३).जनरे टर म, १४).पं प म, १५).सव
िठकाणची ीट लाईट
नवीन सेवाधाम ०१).ए लॉक, ०२). बी लॉक,०३). सी लॉक, ०४).डी लॉक,
परीसर
०५).ई लॉक, ०६).एफ लॉक, ०७).जी लॉक, ०८).एच लॉक,
०९). सव िठकाणची ीट लाईट
कनकु री साठवण ०१).सव िठकाणची ीट लाईट, ०२). जनरे टर म,०३). पं प म,
तलाव परीसर
०४).वकशॉप, ०५). टोअर म
पालखी थां बे
०१).पां गरी पालखी थां बा, ०२). िस नर पालखी थां बा,०३). पां ढु ल
पालखी थां बा, ०४).येसगां व पालखी थां बा

उपरो माणे सं थानम ये एकु ण परीसर असून या या परीसरात वरील इमारती आहेत . िदनां क १५०६-२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेत वरील सव इमारतीतील स या लाव यात आले या
सा या ब ब व टयुब िफट ग या जागी ट याट याने एल.ई.डी.ब ब व टयु ब िफट ग बसिवणेची कायवाही वरीत
सु करावी असे िनदश िमळालेले आहेत.
यानुसार पिह या ट यात साईआ म भ िनवास या परीसरातील सव इमारत मधील खो यां मधील
स या वापरात असले या लाईट िफट ग तसेच सव ीट लाईट िफट ग बदलून नवीन एल.ई.डी.िफट ग बसिवता
येतील. स या साईआ म भ िनवास या परीसरातील सव इमारत मधील खो यां मधील स या वापरात असले या
लाईट िफट ग तसेच सव ीट लाईट िफट गचा तपशील खालील माणे.
अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)
०५)
०६)
०७)
०८)
०९)

लाईट िफट गचा तपशील
T-5, २८ वॅट िसंगल टयु ब लाईट िफट ग
T-5, २८ वॅट डबल टयुब लाईट िफट ग
नाईट लॅ प िफट ग
११ वॅट पी.एल.लॅ प िफट ग
िसंगल ॅकेट ीट लाईट पोल
डबल ॅकेट ीट लाईट पोल
३६ वॅट पी.एल.साईल स शेड
३६ वॅट सी.एफ.एल लॅ प
२५० वॅट हायमा ट लॅ प िफट ग

एकु ण सं या
३२३९ नग
७३ नग
१५३६ नग
४६०८ नग
६० नग
४६ नग
७२ नग
३४ नग
१६ नग

उपरो माणे साईआ म भ िनवास या परीसरातील सव इमारत मधील खो यां म ये तसेच
परीसराम ये िफट ग बसिव यात आले या आहेत. या सव िफट ग बदलून नवीन एल.ई.डी.िफट ग बसिवणे तसेच
मे टेन ससाठी काही माणात जादा नग खरे दीकामी येणा-या खचाचा तपशील महारा शासनमा य
सी.एस.आर.सन २०१५-२०१६ नु सार पुढील माणे .
Sr.
No.

C.S.R.
No.

01).

2-1-30

02).

2-3-10

Description
Supplying approved make, 1 x 20 watt LED
Tube fitting with tubebar suitable to fixed at
ceiling or wall. (Instead of 40 watt tubelight
fitting)
Supplying bulkhead fitting suitable for integral
LED upto 11W fixed on wall. As per
specification no.FG-IDF/BHF
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Qty.

Rate

3600
Nos.

1138.20

Amount

40,97,520.00

5500
166.95
Nos.

09,18,225.00

234

03)

2-1-28

04)

2-1-29

05)

2-9-17

06)

2-9-9

07)

2-9-2

Supplying LED Lamp 3 watt 230 V Intergral
type

2000
Nos.

254.10

05,08,200.00

Supplying LED Lamp 8 watt 230 V Intergral
type
Supplying approved type 150 Watt LED Flood
light fitting, including lamp, with PF > 0.95,
class IP 65 and above. Housing of pressure die
cast aluminium alloy and heat sink extruded
aluminium as per specification no. FGODF/FL
Supplying approved type 120 Watt LED street
light fitting, including lamp, having PF > 0.95,
class IP 65 or above. Housing of pressure die
cast aluminium alloy and heat sink extruded
aluminium as per specification no. FGODF/FLS2
Supplying approved type 25 Watt LED street
light fitting, including lamp, with PF > 0.95,
class IP 65 or above. Housing of pressure die
cast aluminium alloy and heat sink extruded
aluminium as per specification no. FGODF/FLS2

5500 Nos

298.20

16,40,100.00

29286.60

17,57,196.00

18484.20

35,11,998.00

3204.60

09,61,380.00

60 Nos

190
Nos.

300
Nos.

Total Rs:-

1,33,94,619.00

मागणी :- उपरो माणे साई आ म भ िनवास या परीसरातील सव इमारतीमधील खो यां मधील
स या वापरात असले या लाईट िफट ग तसेच सव ीट लाईट िफट ग बदलू न निवन एल.ई.डी.िफट ग बसिवणे
कामाकरीता अं दाजे र कम पये १,३३,९४,६१९/- इतका खच अपेि त आहे.
उपरो माणे साई आ म भ िनवास या परीसरातील सव इमारतीमधील खो यां मधील स या वापरात
असले या जु या पारं पा रक प दती या लाईट िफट ग तसेच सव ीट लाईट िफट ग बदलून निवन
एल.ई.डी.िफट ग बसिव यास एका वषाम ये अं दाजे र कम पये ३४,६०,४७३/- इतक वीजबीलात बचत होऊ
शकते. तसेच स या वापरात असले या जु या पारं पा रक प दती या लाईट िफट गचे आयु यमान कमी
अस यामुळे याचे मे टेन सकरीता जादा खच येत असतो. यानु सार साधारणत: तीन ते चार वषा या कालावधीत
निवन एल.ई.डी.िफट ग बसिव या या कामाचा खच वसूल होऊ शकतो.
सदरील खचास व बाहेरील ठे केदार यां चेकडू न िनिवदा मागिवणेकामी वतमानप ात जािहरात देऊन
तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेसाठी सदर तावास मा. यव थापन
सिमतीची मा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो िकं मत ही महारा शासनमा य सी.एस.आर.सन २०१५-२०१६
नु सार असून य ात माकटम ये यापे ा कमी दरात एल.ई.डी.ब ब/ टयु ब िफट ग/ ीट लाईट िफट ग उपल ध आहेत.
यामु ळे वरील रकमेपे ा कमी रकमेत एल.ई.डी.ब ब/ टयु ब िफट ग/ ीट लाईट िफट ग आपणाला िमळू शकतील.
याकरीता भारतातील टॉप ॅ ड असले या िफिल स/ ओसाराम/ हॉवे स/ बजाज/ िस का या पाच कं प यां चे
एल.ई.डी.ब ब/ टयु ब िफट ग/ ीट लाईट िफट गसाठी ई-िनिवदा मागिवता येतील. तसेच ई-िनिवदेम ये सं बं िधत
एल.ई.डी.ब ब/ टयु ब िफट ग/ ीट लाईटसाठी तीन वषा या
र लेसमट गॅरं टी कालावधीचा उ लेख करता येईल.
तसेच एल.ई.डी.ब ब/ टयु ब िफट ग / ीट लाईट िफट गकरीता सं थानची मागणी मोठया माणात अस याने मोठया
माणात सं थानला िड काऊं ट िमळू शकतो. उपरो माणे साई आ म भ िनवास या परीसरातील सव इमारतीमधील
खो यां मधील स या वापरात असले या लाईट िफट ग तसेच सव ीट लाईट िफट ग बदलून निवन एल.ई.डी.िफट ग
बसिवणे कामाकरीता अं दाजे र कम पये १,३३,९४,६१९/- इतका खच अपेि त असू न सदरील खचास व बाहेरील
ठे केदार यां चक
े डू न ई-िनिवदा मागिवणेकामी मराठीतील व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुं बई-पु णे येथील
आवृ ीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा
ा झा यानं तर ई-िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तु लना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर
करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.

िनणय .६१४

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवासकडील इमारत व प रसरात एल.ई.डी.िफट ग
बसिवणेकामी अं दाजप क य र कम २०% कमी दशवू न िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह सािह य खराब झाले या
सािह याचे जागेवरच बसिवणेत यावे. याकरीता या ई-िनिवदा ि येम ये ा होणा या िन नतम
दरधारक पु रवठाधारकां कडू नट या-ट याने सािह य खरे दी करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.९५

ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ हॉि पटल येथे लॉ ी व योगशाळे या रासायिनक
सां डपा यासाठी वतं ETP ला ट उभारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द :- अिधिनयमा या कलम २१
मधील पोट–कलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तेची देखभाल,
यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थेचा िनधी वापरणे अथवा खच
कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:१. मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क ०७/०८/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ६६५ अ वये, यावर सिव तर
चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल येथे लॉ ी व योगशाळे या रसायनीक
सां डपा यासाठी वतं ETP उभारणेसाठी यांचे िडझाईन, ॉ ंईग, िनिवदा वगैरे तयार क न घेणेसाठी या
े ातील त स लागार यां ची िवहीतप दतीने नेमणूक करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे
.२,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
२. मा.ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .९२५ अ वये, यावर सिव तर चचा
होऊन, तािवतकामी फ त दोनच RFP Document वजा ताव ा त झालेले आहेत व या दो हीही
तावां म ये फारच तफावत िदसून येत आहे. याकरीता याकामी फे र ताव मागिवणेत यावे, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.
३. मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क ०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय .२०५ (०६) अ वये, यावर
सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय येथे लॉ ं ी व योगशाळे या
रासायिनक सां डपा यासाठी वतं ETP उभारणेकामी त स लागाराची नेमणूक करणेसाठी उपरो त
तुलना मक त यातील En-Struct Consulting Engineers, Pune यां चे .२,४७,०००/- + सि हस
टॅ स मा हे िन नतम ि वकार यात येऊन, यांना स लागार हणून नेमणूक देणते यावी , अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
तावना:- ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय लॉ ी व पॅथोलॉजी लॅब करीता वतं
ETP उभारणे गरजेचे आहे. असे बायोमेडीकल िवभाग, ी साईबाबा हॉ पीटल यां नी कळिवले आहे. ी
साईनाथ हॉ पीटल येथील लॉ ी मधून दररोज साधारणतः ७००० ते ८००० िलटर रासायिनक सां डपाणी बाहेर
िनघते. तसेच दो ही हॉ पीटलचे पॅथोलॉजी लॅबमधून ये क साधारणतः १००० ते १५०० िलटर रासायिनक
सां डपाणी बाहेर िनघते. सदर सां डपा याचा पु नवापर लश ग व बगीचासाठी करता येईल.
सदरह िनघाणा-या पा यासाठी दो ही णालय येथे वतं ETP लॅ ट उभारणेकामी त कालीन मा.
ि सद य सिमतीचे िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२०५ (०६) अ वये, सदर ETP लॅ ट
उभारणेकामी मािहती तयार करणे, िडझाईन तयार करणे, िनिवदा व नकाशे तयार करणे याकामां साठी या े ातील
त स लागार En-Struct Consulting Engineers, Pune यां चे .२,४७,०००/- + सि हस टॅ स मा हे
िन नतम ि वकार यात येऊन, यांना स लागार हणून नेमणूक देणेस मा यता देणते आलेली आहे. यानु सार
यांना इकडील जा. .१४७३/२०१६ िद.२९/०६/२०१६ अ वये, नेमणूक आदेश देणते आला आहे. यानु सार
स लागार En-Struct Consulting Engineers, Pune यां नी िद.०८/०४/२०१७ रोजीचे प ा वये िवषयां क त
कामासाठी सिव तर क प अहवाल, आराखडे व अं दाजप क सादर के ले आहे.
अ.नं. कामाचे व प
अं दाजीत
खच .
ी साईबाबा हॉ पीटल येथील सां डपा यासाठी Effluent Treatment Plant ची उभारणी
०१.
करणे.
1.
Civil Work:- Excavation, Construction of 5000 lit. capacity 2,80,000/Equalization Tank, Construction of Sludge Drying Bed, Equipments
Foundation, Repairing damaged chambers, P & F Paving Blocks, Laying
and jointing 25mm pipe line for pumping.
2.
Mechanical Works:- Submersible Pump, Static Mixer, Pipe 8,41,230/Flocculator, Alum Dosing System, Calcium Chloride Dosing System,
Clarifier/ Settling Tank, Filter Feed Tank, Horrizontal Centrifugal Pump,
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Pressure Sand Filter, Activated Carbon Filter, Cartridge Filter, Treated
Water Storage Tank, Ozone Dosing System, Interconnecting piping.
3.
Instrumentation Works:- Pressure Indicators at inlet and outlet,
Level Controller at Equalization/ Collection tank, Selector Switch on level
controller, Mechanical flow meter.
4.
Electrical Works:- MCC/ Control Panel, Cabling, Equipments
Earthing.
ी साईनाथ णालय येथील लॉ ं ी व रासायिनक सां डपा यासाठी Effluent Treatment
०२.
Plant ची उभारणी करणे.
1.
Civil Work:- Excavation, Construction of 15000 lit. capacity
Equalization Tank, Construction of Sludge Drying Bed, Equipments
Foundation, Construction of Inspection Chambers, P & L 200 mm dia. PVC
Pipe line, Laying and jointing 25mm pipe line for pumping.
2.
Mechanical Works:- Providing PVC 200 mm dia. Pipe line, Bar
Screen, Submersible Pump, Static Mixer, Pipe Flocculator, Alum Dosing
System, Calcium Chloride Dosing System, Clarifier/ Settling Tank,
Sequential Batch Reactor Tank, Air Blower, Horrizontal Centrifugal Pump,
Pressure Sand Filter, Activated Carbon Filter, Cartridge Filter, Treated
Water Storage Tank, Ozone Dosing System, Interconnecting piping.
3.
Instrumentation Works:- Pressure Indicators at inlet and outlet,
Level Controller at Equalization/ Collection tank, Selector Switch on level
controller, Safety Relief Valve, Mechanical flow meter.
4.
Electrical Works:- MCC/ Control Panel, Cabling, Equipments
Earthing.
दो ही णालयासाठी Effluent Treatment Plant ची उभारणी करणेसाठी अपेि त खच .

14,375/-

89,395/-

8,65,000/-

16,36,090/-

15,525/-

1,03,385/38,45,000/-

ताव: तरी वरील माणे ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालय येथे लॉ ी व
पॅथोलॉजीमधील रासायिनक सां डपा यासाठी वंत Effluent Treatment Plant ची उभारणी करणेकामी
वरील माणे अं दाजे .३८,४५,०००/- मा चे खचास व सदरह कामी स लागार En-Struct Consulting
Engineers, Pune यां चेकडू न सिव तर िनिवदा तयार क न घेऊन, िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवून क न
घेणसे िनणयाथ सादर.
िनणय .६१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ हॉि पटल येथे लॉ ी व
योगशाळे या रासायिनक सां डपा यासाठी वतं ETP ला टची उभारणी करणेकामी तावात
नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .३८,४५,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९६
ी साई सादालय, भ िनवास लॉ ी यु िनटचे टीम बॉयलर करीता तसेच थिमक लु ड िहटरकरीता
अ याव यक पेअरपाट खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : कलम 14(2)(घ) – भ तां या सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े
तावना : ी साईभ तांना वेळेत साद भोजन िमळावे याकरीता सं थानने सन २००९ म ये वाढीव
मतेचे ी साई सादालय सु के ले असून , तेथे दैनं िदन साद भोजन तयार करणेकरीता लागणा-या वाफे ची
िनिमती सोलर क पा दारे तसेच थम स कं पनी या बॉयलर दारे के ली जाते. याकामी थम स कं पनीचे RXD
850 व RXG 400 असे दोन टीम बॉयलस वापरात आहेत. तसेच लाडू िवभागात बुं दी तळणेसाठी दोन लाख
िकलो कॅ लरी मतेची थम स कं पनीची थिमक लुड िहटर यं णा व निवन भ तिनवा थान येथील लॉ ी
युिनटम ये थम स कं पनीचे तासी 200 िकलो मतेचा टीम बॉयलर कायाि वत करणेत आलेला आहे.
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उपरो त टीम बॉयलस व थिमक लु ड िहटर यं णा सुरळीत कायरत राहणेकरीता यांचे AMC करीता
थम स कं पनीचे अहमदनगर व औरं गाबाद िज हयाचे अिधकृ त िडलर मे. मॅ झीथम व स, औरं गाबाद यां ना
िदनां क ०१/०१/२०१७ ते िदनां क ३१/१२/२०१७ या कालावधीकरीता जा.नं. एसएसएस/वशी-मेकॅिनकल/
५४५४/ २०१७ िदनां क २४/०१/२०१७ अ वये कायादेश दे यात आलेला आहे. सदरचे कायादेशानु सार मे.
मॅ झीथम व स, औरं गाबाद यां चे ितिनधी यां नी िशरड येथे येऊन, सदरचे युिनटची स हीिसंग के लेली आहे .
सदर मशीनरी दु तीकामी खालील पेअरपाट टाकावे लागणार आहे :
१)
ी साई सादालयातील RXG 400 बॉयलर – बॉयलर चालू के लेनं तर बाहेरील बाजु गरम होत असलेने ,
सुरि ततेकरीता निवन जॅकेट टाकावे लागणार आहे , RTD असे बली नवीन टाकणे, Temp. इंडीके टर
नवीन टाकणे.
२)
ी साई सादालयातील RXD 850 बॉयलर – बॉयलरचे ेशर वीच, इले ोड कॅ प निवन खरे दी क न
बसवावी लागणार आहे.
३) निवन भ तिनवास थान येथील बॉयलर – बॉयलरचे िहट ऑपटीमायझर, से टी हॉ व, टीम हॉ व
निवन खरे दी क न बसवावे लागणार आहे.
वरील माणे निवन पेअरपाट खरे दी करणेकामी मे. मॅ झीथम व स, औरं गाबाद यां नी दरप क िदलेले
असून , यानुसार खालील माणे खच लागणार आहे .
Sr.
No.
A)
1.

Item Code

Particular

RXD 850 बॉयलर
P23PK10040
PR Switch (Low PR.) DG 150U3 for
RXD 850
2.
P22IE10010
Electrode Cap for RXD 850
3.
Aluminum Radiator Sheet
Total (A) Rs :
B)
RXG 400 बॉयलर
1.
PRXJK10009 Inner Jacket for Rax 04
2.
P44TE10030
RTD Assembly, 2 MT Long
3.
P44TS10080
Temperature Indicator 1 SP
Total (B) Rs :
C)
RXA 02 बॉयलर
1.
PRXEC10017 Heat Optimiser for RXA 02
2.
P36SS2009M Valve Safe PSI-BRZ-IBRNC-1” BSP
25 mm for RXA 02

Qty

Price Each

Valve

1

8,641/-

8,641/-

2
1

80/15,000/-

160/15,000/23,801/-

1
1
1

32,755/1,102/2,965/-

32,755/1,102/2,965/36,822/-

1
1

10,498/4,118/-

10,498/4,118/-

Total (C) Rs : 14,616/Total - A+B+C (Tax Extra) Rs. : 75,239/मागणी: उपरो त माणे टीम बॉयलर व थिमक फ युड िहटर यं णा दु तीकामी पये ७५,२३९/- +
टॅ स मा चा खच अपेि त आहे. तुत यं णेचे पेअरपाट थम स कं पनीचे अस याने, ते कं पनीचे िडलर
यितरी त माकटम ये अ य उपल ध होत नसलेने, थम स कं पनीचे िडलर मे. मॅ झीथम व स, औरं गाबाद
यां चेकडू न खरे दी करावे लागतील. सदरील खच इकडील िवभागाकडील सन २०१७-२०१८ या वषातील मंजरू
कर यात आले या अं दाजप कात ‘मशीनरी दु ती व देखभाल खच’ या िशषातील िश लक पये
१,२६,३०,४८३/- मा चे रकमेतनू करता येईल. या कायवाहीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे
आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय : ी साई सादालय, भ तिनवास लॉ ी युिनटचे टीम बॉयलर तसेच
थिमक लुड िहटर यं णा िवना त ार कायाि वत राहणेसाठी, यांची दु ती करणे आव यक आहे. दु तीकामी
आव यक मटे रअल कं पनीचे िडलर मे.मॅ झीथम व स, औरं गाबाद यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
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अपेि त र कम पये ७५,२३९/- (अ री पये पं याह तर हजार, दोनशे एकोणचाळीस) + टॅ स या खचास
मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६१६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे, ी साई सादालय, भ िनवास लॉ ी
यु िनटचे टीम बॉयलर करीता तसेच थिमक लु ड िहटरकरीता अ याव यक पेअरपाट मे.मॅ झीथम
व स, औरं गाबाद यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .७५,२३९/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९७
ी साईसमाधी शता दी महो सव २०१८ चे गद चे िनयोजनकामी Resilient India, Nashik यां चे
माफत सं र ण िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचारी यां ना आप ी यव थापनचे मोफत िश ण
देणेबाबत.
तावअिधिनयम 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 थेनसु ार 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 ा ा कामी
लावणे, ही सिमतीची कत ा असतील.” अशी तरतुद कर यात आलेली आहे.
ाव थापन सिमतीचा ठराव मां क:- िनरं क
ा तिवक:- Resilient India, Nashik यां चे िद.२९/०५/२०१७ चे प इकडील कायायास ा ा
झाले असुन सदर प ाम ये ी साई समाधी शता दी महो ाव २०१८ चे िनमी ाने होणारे गद चे िनयोजनकामी
गद वर िनयं ण करणे व आप कालीन प र थतीवर मात कर यासाठी आराखडा तयार करणे, िश ण मोफत
देणेस तयार असलेबाबत नमुद के लेले आहे. सदरचे प ाम ये यां नी नािशक िसंह ा कुं भमेळा २०१५ चे दर यान
नािशक आयु ालय व पोिलस यां या िनरं तर संपकात राहन गद चे िनयम, आराखडा आिण िश णावर भर
देऊन एक अवघड काय िस दीस नेले. ज हा क भ ां ची / ितथया ची सं या ३ कोट या जवळपास गेली.
काही जागा आिण तेथील भौगोलीक प र थीती आिण काय माचे ाळ शहरा या म येभागी होती. यामुळे
सवाना एकच िनणय/ प रणाम पहायला िमळाला, कु ठ याही कारची ती/ हानी झालेली नाही, इ. नमुद के ले
आहे.
Resilient India, Nashik चे ी राजीव चौबे यां चेशी िश णबाबत चचा के ली असता यां नी थम
एक िकं वा दोन िदवस मं िदर प रसराचा पुण सव क न सवम ये आढळु न आले या टु ी/ धो याबाबत
कमचा यां ना िश ण देणार आहेत. िश णाम ये ामु याने बचाव, धो याची ित ता कमी करणे, तयारी करणे,
ितसाद, पुनिनमाण, आिण आपातकालानं तर पुनबां धणी इ. चा समावेश असणार आहे.
Resilient India, Nashik यां नी तावाम ये एका िदवशी १००० कमचा यां ना िश ण देणार
अस याचे नमुद के ले आहे. परं तु िश णाचा कालावधी कमी वाटत अस याने ी राजीव चौबे यां चेशी
दुर वनी ारे चचा के ली असता यां नी खालील माणे िश णाचा कालावधी कळिवला आहे.
एका बॅचमधील ा ची सं या अवधी
िश ण कोसची सं या
िकं मत
(कोसचे ४ कार)
एका वेळी १२५ कमचारी
२ िदवस १. धोका ओळखणे
२. गद चे िनयमण करणे िवनामु ा
३. आपातकाल बं धन ४. कवायद करणे
एका बॅचम ये १२५ कमचारी (एका बॅचकरीता २ तास कालावधी) X दररोज ४ बॅच = एका
िदवसाम ये ५०० कमचारी असे ०२ िदवसाम ये १००० कमचा यां ना िश ण देता येईल, असे सां िगतले.
तसेच ेन गकामी येणारे सात ा यां ची मुं बई ते िशड येणे-जाणेची ाव था, िनवास ाव था व
भोजन ाव था सं थानमाफत मोफत होणेस प ाम ये नमुद के ले आहे.
अनु मान:- धोरणा ाक.
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मागणी:- संर ण िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचारी यां ना आप ी ाव थापनचे िश ण
देणे.
िवभागाचा अिभ ाय/ ा मत:- ी साई समाधी शता दी महो ाव २०१८ चे िनमी ाने
साईभ ां ची मोठया माणात गद होणार असुन संर ण िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचारी यां ना आप ी
ाव थापन / गद चे िनयमन बाबत िश ण देणे गरजेचे आहे. ी राजीव चौबे, Resilient India, Nashik
यां नी यापुव नािशक िसंह ा कुं भमेळा २०१५ चे वेळी पोिलस आयु ालय, नािशक यां चे मा ातेने पोिलस
कमचा यां ना िश ण िदलेले आहे. या कामाचा यां ना अनुभव आहे. तसेच सदरचे काम ते िवनामु ा क न
देणार अस याने संर ण िवभागाचे कमचा याबरोबर फायर िवभाग व आप कालीन पथकातील कमचा यां नाही
िश ण देता येईल, असे न मत आहे.
तरी ी.राजीव चौबे, Resilient India, Nashik यां चेकडु न ी साई शता दी महो ाव २०१८ चे
गद चे िनयोजनकामी मं िदर प रसराचा सव क न संर ण िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचारी, फायर िवभाग
कमचारी तसेच आप कालीन पथकातील कमचारी यां ना िश ण दे याचे काम िवनामु ा क न घे यास व
ेन गकामी येणारे सात ा यां ची मुं बई ते िशड येणे-जाणेची ाव था, िनवास ाव था व भोजन ाव था
सं थानमाफत मोफत करणेस मा ाता असावी.
िनणय .६१७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.राजीव चौबे , Resilient India, Nashik यां चेकडु न ी साई शता दी
महो ाव २०१८ चे गद चे िनयोजनकामी मं िदर प रसराचा सव क न सं र ण िवभागाकडील कायम व
कं ाटी कमचारी, फायर िवभाग कमचारी तसेच आप कालीन पथकातील कमचारी यां ना िश ण
दे याचे काम िवनामु ा क न घेणेस व सदरह े न गकामी यां चेमाफत येणा या ०७ ा ची मुं बई ते
िशड येणे-जाणेची ाव था, िनवास ाव था व भोजन ाव था सं थानमाफत मोफत करणेस
मा ाता दे यात आली.
तसेच ी.राजीव चौबे , Resilient India, Nashik यां चेकडु न आप ी यव थापनाचा
आराखडाही तयार क न घे यात यावा, असे ठरले .
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९८
िद महारा ् ॲ ो इंड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई यांना ी साईबाबा सं थान ट िशड चे
प रसरात नोगा ॅ ड फु ड ॉड टस िव क ाकरीता जागा िमळणेबाबत डॉ.अशोक करं जकर,
मॅनेिजं ग डायरे टर, िद महारा ् ॲ ो इंड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई यां चेकडील प .
एमएआयडीसी/ नोगा/ टॉल/ २०१७/ ३४३४, िद.०६/०६/२०१७.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(३) अ वये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य शासना या लेखी पूव
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 य सं िमत कर यात येणार नाही.
ताव - िद महारा अॅ ो इं ड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई यां ना ी साईबाबा सं थान ट,
िशड चे प रसरात नोगा फू ड ॉड टस िव क ाकरीता जागा िमळणेबाबत..
तावना– िद महारा अॅ ो इंड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई ही एक महारा शासन
अं गीकृ त संघटना असून फिटलायजस,पे टीसाईडस,पशुखा ,अॅ ो इंिजिनअर ग व फू ड ॉड ट ि या क असून
नोगा ॅ ड हणून उ पादन व िव करीत आहे. तरी ी साईबाबा सं थान ट प रसरात नोगा ॉड ट िव
क ाकरीता जागा उपल ध क न ावी,असेबाबत डॉ.अशोक करं जकर,मॅनेिजं ग डायरे टर, िद महारा अॅ ो
इंड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई यां नी िवषयां िकत प ा ारे िवनं ती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– सदर ॉड ट हे शेतकरी व ाहकां या उपयोगाचे आहेत. परं तु नवीन दशन
रां गेचे काम सु होत असलेने िविवध िवभागां नी साईबाबा भ तिनवास थान व साईआ म-१ येथील गाळे
वापरास घेतले अस याने या दो ही िठकाणी भाडेत वावर दे यासाठी गाळे उपल ध नस याचे तेथील िवभाग
मुखां नी कळिवले आहे.
यामुळे स या िद महारा अॅ ो इं ड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई यां ना गाळा उपल ध क न
देणे श य होत नाही. या दो ही िठकाणी पूढे गाळा रकामा झा यास यांना भाडेत वावर गाळा उपल ध क न देता
येईल, असे मत आहे.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
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िनणय .६१८

यावर सिव तर चचा होऊन, िद महारा ् ॲ ो इंड ीज डे हलपमट कॉप रे शन िल.मुं बई यां ना, यां चे
नोगा ॅ ड फु ड ॉड टस िव करणेसाठी वाहन उभा करणेकामी साईआ म भ िनवास प रसराम ये
सं थान या िवहीत अटी/ शत नु सार जागा उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.९९
ी साई सादालयाचे माऊं टे ड गॅस लॅ टमधील इ टु मट दु ती खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द : कलम 14(2)(घ) – भ तां या सुरि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े
तावना: ी साई सादालयातील सादभोजन, फू ड पॅकेट, लाडु साद तयार करणेकामी इंधन हणून
एल.पी. गॅसचा वापर कर यात येत आहे. एल. पी. जी. साठिवणे करीता सन २००८ म ये मे. लोब गॅस इ युपमट
इंड ी ा.िल., मुं बई यां चेकडु न१० मे. टन मते या दोन माऊं टेड गॅस टॅ ंक बसिव यात आलेले आहेत. माऊं टेड
गॅस लॅ टचे सुरि ततेसाठी अ याधुिनक िलके ज िडटेकशन िसि टम, अॅटो वॉटर ि ं कलर, रमोट ऑपरे टेड
युमॅटीक हॉ व, िडजीटल लो िमटर, ट चर िमटर, ेशर िमटर इ. बसिव यात आलेले आहेत. सदरची यं णा
उभारणीकामी र कम पये २,७३,००,०००/- इतका खच आलेला हेाता. सदरचे इं टयुम ट पक काही इ युमट
सततचे वापराने नादु त झालेले आहे. यामुळे सदरचा लॅ ट मॅ युअली ऑपरे ट ग करावा लागतो. तसेच गॅस
टॅकर अनलोड ग करीता वापरात असलेला होज पाईप सतत या वापराने खराब झालेला असून , तो बदलणेही
आव यक आहे.
सदरचा ॉ ट मे. लोब गॅस इ युपमट इंड ी ा. िल., मुं बई असलेने लॅ ट उभारणी के लेला अस याने
तुत पेअरपाट व इ युपमट मे. लोब गॅस इ युपमट इं ड ी ा.िल., मुं बई यां चेकडू नच दु ती क न यावे
लागणार आहे. याबाबत मे. लोब गॅस इ युपमट इं ड ी ा. िल., मुं बई यां नी संदिभय ईमेल ारे खचाचा तपिशल
कळिवलेला आहे.
A)
Supply of D’canting Hose/ MOV & other Accessories.
Sr.
Description
Unit Qty Unit rate in Total In INR
No.
INR
1. Solenoid Coil for ROV 230 V
No
2
9,000/18,000/2. Electro Pneumatic Valve (MOV) 2-1/2”x150#FE
No
3
35,000/1,05,000/3. 4” Dial pressure gauge brass internal 0-10 kg/cm2, No
1
1,350/1,350/4.

½” BSP & Connection
D’canting Hose 300# Flange one side & other side
ACME Fitting, Size 2” & 1-1/2” x 4 Mtrs. Long

Set

1

30,000/-

30,000/-

Total (A)

1,54,350/-

B ) Supply & Installation of Electrical Accessories
1. Supply of Vaporizer Shed Light On/Off Switch
2. Supply PBS at Pump Shed
3. Supply of Emergency PBS at Pump Shed
4. Supply of Selector Switches on the Panel
5. Supply of Control relays
6. Supply of Miscellaneous accessories and hardware

No
No
No
No
No
No

4
2
1
1
1
1

450/1,800/1,800/5,000/28,500/35,000/-

1,800/3,600/1,800/5,000/28,500/35,000/-

for panel rectification.
Supply of PLC Controller
Supply of Feeder Name Plates
Supply Crocodile Clamps for Tanker
Supply of MIMIC Panel for all the faults
Supply of Exhaust Fan at the Panel
Supply of Level Switch High
Supply of Pressure Transmitter at Regulator

No
No
No
No
No
No
No

5
1
2
1
1
2
2

8,800/2,500/1,500/22,000/700/18,000/17,000/-

44,000/2,500/3,000/22,000/700/36,000/34,000/-

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
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14.
15.

Wiring Hardware Like tie, belt, lugs etc.
Installation / Commissioning

Lot
Job

1
1

Total (A)
Total (B)
Grand Total (A+B)

10,000/1,40,000/Total (B)

10,000/1,40,000/3,67,900/1,54,350/- + Taxes
3,67,900/- + Taxes
5,22,250/- + Taxes

उपरो त माणे माऊं टेड गॅस लॅ ट दु तीकामी पये ५,२२,२५०/- + टॅ स मा चा खच अपेि त
आहे. सदरील खच इकडील िवभागाकडील सन २०१७-२०१८ या वषातील अं दाजप कात ‘मशीनरी दु ती व
देखभाल खच’ या िशषातील मं जरू पये १,३४,००,०००/- मा चे रकमेतनू करता येईल. तुत कायावाहीस व
खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय : ी साई सादालयातील माऊं टेड गॅस लॅ टची सुरि तते या दु टीने व
अॅटो ऑपरे ट ग करणेकरीता तािवक दु ती करणे आव यक आहे. तरी क पाचे उभारणीदार व पुरवठादार
मे. लोब गॅस इ युपमट इं ड ी ा. िल., मुं बई यां चेकडू न तुत दु ती क न घेणसे व याकामी येणा-या र कम
पये ५,२२,२५०/- + टॅ स (अ री पये पाच लाख बावीस हजार दोनशे प नास मा ) + टॅ स या खचास
मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .६१९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साई सादालयातील माऊं टे ड गॅस
लॅ ट या सु रि तते या दु टीने व अॅटो ऑपरे ट ग करणेकरीता, क पाचे उभारणीदार व पु रवठादार
मे. लोब गॅस इ युपमट इंड ी ा. िल., मुं बई यां चेकडू न दु तीक न घेणेस व याकामी येणा या
.५,२२,२५०/- + टॅ स मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१००
ी.बाबासाहेब नामदेव राहणे, गु कृ पा कले शन, जवळके यां चे अि नशमन वाहनाचे िबल माफ
करणेबाबत.
तावजवळके येथील गु कृ पा लॉथ टोअस या कापड दुकाणास िद.२७.०१.२०१६ रोजी पहाटे ०२.३० वाजेदर यान
आग लागली होती. या बाबत िशड पोिलस टे शनचे ठाणे आं मलदार ी च हाण यां चा सं थानचे अि नशमन
वाहन पाठिवणे बाबत फायर िवभागास पहाटे ०३.२९ वाजता फोन आला होता. यानुसार सं था नचे अि नशमन
वाहन . MH 17 BD - 2718 हे कमचा-यां सह िद.२७.०१.२०१६ रोजी पहाटे ०३.३० वाजता पाठिवणेत
आलेले असून सदरचे वाहन हे सं था नचे वॉच म येथे सकाळी ०६.१० वाजता दाखल झालेले आहे. सदर आग
िवझािवणेकामी सं थानचे अि नशमन वाहनाचा वापर ०२ तास ४० िमनीटे झालेला होता. सं थानचे
मा. य.सिमतीचे िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील नगरपािलका थायी िनदश ३१ मधील दरानु सार िवषय
.४१ व िनणय .६५९ नु सार अि नशमन वाहन वापराचा चाज .४०००/- (अ री पये - चार हजार मा ) ी
साईबाबा सं थानचे लेखाशाखेत रोखीने अथवा डी. डी. दारे भरणा करणेबाबत जवळके येथील गु कृ पा लॉथ
टोअसचे मालक ी.बाबासाहेब नामदेव रहाणे, गु कृ पा कले शन, बहादरपूर यां ना खालील माणे फायर
िवभागामाफत कळिवणेत आलेले होते.
प रिश ट ‘अ’
अं.नं जावक मां क
िदनां क
मरण प ं .
०१ जा.नं.एसएसएस/फायर अॅ ड से टी/२९५६/२०१६
२८.०१.२०१६ बील
०२ जा.नं.एसएसएस/फायर अॅ ड से टी/६८७८/२०१६
१४.०३.२०१६ ०१
०३ जा.नं.एसएसएस/फायर अॅ ड से टी/७१०७/२०१६
२९.०३.२०१७ ०२
०४ जा.नं.एसएसएस/फायर अॅ ड से टी/८२३/२०१६
२४.०५.२०१६ ०३
०५ जा.नं.एसएसएस/फायर अॅ ड से टी/२९४/२०१६
०८.०९.२०१६ ०४
उपरो त प रिश टातील मरण प ां दारे ी रहाणे यां ना सं थानचे अि नशमन वाहनाचे थक त बील
भरणेबाबत वारं वार कळिवणेत आलेले होते परं तु यांनी सदर बीलाची र म सं थानचे खाती जमा के ली नाही.
यामुळे फायर अॅ ड से टी जा.नं. ४०७ िद. ०२.०१.२०१७ रोजीचे मा.का.अ.सो यां चे मा यतेने अि नशमन
वाहनाचे बीलाची र कम वसुलीबाबत ी रहाणे यां ना सं थानचे िविध िवभागाकडु न विकलामाफत कायदेशीर
नोटीस पाठिवणेबाबत कळिवणेत आलेले होते यानु सार िवधी िवभागामाफत अॅड ी जे.के .ग दकर यां ना
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जा.नं.एसएसएस/वशी-िवधी/५६३३/२०१७ िद.२५.०१.२०१७ रोजी कायदेशीर नोटीस देणेबाबत कळिवणेत
आलेले होते. अॅड ी जे.के .ग दकर यां नी ी रहाणे यां ना सं थानचे अि नशमन वाहनाचे थक त बील भरणा
करणेबाबत कायदेशीर नोटीस िद.२८/०२/२०१७ रोजी पाठिवणेत आलेली आहे. परं तु तरीही ी रहाणे यां नी सदर
बीलाची र कम सं थान खाती जमा के लेली नाही.
आता उपरो त सं दभ ं . ०१ नुसार ी रहाणे यां चे अि नशमन वाहनाचे बील माफ करणेबाबत
मा.िव व त ी भाऊसाहेब वाकचौरे साहेब यां चे ा त झालेले प ाम ये नमुद के लेले आहे . तसेच उपरो त संदभ
ं . ०२ ी राहणे यां चे अजावर मा. िव व त ी सिचन तां बे साहेब यां नी तातडीने कायवाही करावी तसेच सभेपढु े
सादर करावे असे िनदश िदलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- सं थानचे मा. य.सिमतीचे िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील नगरपािलका
थायी िनदश ३१ मधील दरानुसार िवषय .४१ व िनणय .६५९ नुसार आजपयत प रसरातील घडणा-या
आगीचे घटनेवेळी सं थानचे अि नशमन वाहन पाठिवणेत आलेले होते यापैक खालील माणे अि नशमन वाहन
आकार येणे बाक आहे.
प रिश ट ब - अि नशमन वाहनाचे बील थकबाक दार
अ.नं.
नाव
घटना िदनां क
घटना िठकाण
र कम
०१
ी बाबासाहेब रहाणे गु कृ पा लॉथ टोअस २७.०१.२०१६
जवळके
४०००/०२
ी.हाजी स ाम हसेन स यद (भं गार दुकान)
०३.०३.२०१७
कोपरगाव
८८००/०३
िनमगाव – को-हाळे ामपं चायत
२८.०४.२०१७
पालखी िनवारा शेजारी
४०००/( यवसायीक गाळे )
०४
िशड िवमानतळ (एकु ण थक त र कम)
िद.२४.०६.२०१६ ते िशड िवमानतळ काकडी ७४१०५/आजपावेतो
एकु ण थक त र कम ९०९०५/ी बाबासाहेब रहाणे, गु कृ पा लॉथ टोअस जवळके यां ना सं थानचे अि नशमन वाहन वापराचे
बील . ४०००/- (अ री– चार हजार मा ) माफ के ले तर उपरो त अ.नं. ०१ ते ०४ यां चेही सं थानचे
अि नशमन वाहनाचे बील माफ करणेबाबत िवनं ती अज ये याची तसेच अि नशमन सेवा िनशु क के लेस
अि नशमन वाहनां चा अनाव यक गैरवापर हो याची श यता नाकारता येत नाही असे न मत आहे.
तरी ी.बाबासाहेब रहाणे गु कृ पा लॉथ टोअस, जवळके यां चे बील माफ करणेबाबत सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर
िनणय .६२० यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावातील प रिश ब म ये नमु द के ले या अ.नं.०४ वगळता
इतरां ची अि नशमन वाहनां ची बीले माफ करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०१
दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हं ग लॉक बसिवणेबाबत.
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 सिमतीचे सभेतील िनणय:
१. मा. ि सद य सिमती सभा िदनां क १५ माच, २०१४ िनणय .१८६.
२. मा . यव थापन सिमतीचे िदनां क २७ माच, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .२२४ (७).
तावना: बिगचा िवभागाचे िद.२६/११/२०१३ रोजीचे मं जरू िटपणीअ वये ारावती िनवास थान
समोरील गाडन म ये िशड व परीसरातील नागरीक व साईभ त िफरावयास येत अस याने सदर गाडनम ये पाणी
मार यानं तर होणा-या िचखलामुळे होणारी गैरसोय टाळणेसाठी पेि हंग लॉक बसवून र ता (पाथवे) तयार
करणेबाबत कळिव यात आले होते. यानु सार सादर के ले या .१२,२९,९००/- खचाचे तावास मा. ि सद य
सिमतीचे िदनां क १५ माच, २०१४ रोजीचे सभेत िनणय .१८६ अ वये मा यता दे यात आली आहे.
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सदर मा यतेनु सार याकामी सहावे ई-िनिवदा मागिवणेचे वेळेस पा ितन ठे केदारां चे ई-िनिवदेचा
िलफाफा .०२ (Technical bid) उघडणेबाबतचा ताव िद.२७ माच, २०१७ रोजीचे सभेत सादर करणेत
आला होता. यावर िनणय .२२४ (७) खलील माणे झालेला आहे.
“ ...यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हंग लॉक बसवून
र ता (पाथवे) तयार करणेचे काम िवभागां तगत क न घे यात यावे. यासाठी आव यक याकामी िवहीत प दतीने
कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात यावी तसेच तावीत िनिवदा या र करणेत
यावीअशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. ”
िवषयां क त कामासाठी जे.सी.बी. यं ाने खोदाई करणे, दगड वाहतुक , मु म वाहतुक करणे , सोल ग व
रोल ग करणे इ यािद कामे करावयाची आहेत. यासाठी मिशनरी व वाहनां ची आव यकता आहे. मिशनरी
भाडो ी घेणे तसेच पे ह ग लॉक व इतर मटे रयल खरे दीसाठी वगेवगे ळे कोटेशन / ई-िनिवदा मागवा या
लागतील. यामुळे पेि हंग लॉक बसिवणेसह सं पणू कामासाठी एकि त ई-िनिवदा मागिवणे यो य राहील असे मत
आहे.
ताव: तरी िवषयां क त कामासाठी मटे रअल खरे दी, मिशनरी भाडेत वावर घेणे व मजुरीसाठी कोटेशन
मागिवणे ऐवजी सं पणु काम ठे केदारां कडू न क न घेणसे ाठी एकि त ई-िनिवदा मागिवणेबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .६२१ यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती िनवास थान समोरील गाडनम ये पेि हं ग लॉक बसिवणेचे काम
तावात नमु द के ले माणे बाहेरील ठे केदाराकडू न क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०२ शै िणक वष २०१७-१८ करीता यु िनयर के .जी. वे श वाढ करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचा ठराव मां क – मा. य.सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
.१५०
ा तािवक– ी साईबाबा इंि लश िमडीयम कु ल,िशड शै िणक वष २०१७-१८ यु. के जी
वेशासाठी सिमती ठरिव यात आली होती. सिमती अं तगत ठरिवलेले िनयम व वयोमयादा ४.०० ते ४.९ अशी
ठे व यात आली होती यानु सार खालील माणे एकू ण १९५ वेश अज पा ठरिव यात आले होते .
उपरो त िनयमात बसले या वेश अजामधू न खालील माणे वेश दे यात आले ले आहे .
अ.न. वेशासाठी एकू ण पा ठरलेले
िनयमात बसलेले
पैक िनि त
एकू ण वेश अज
वेश झालेले
१
कायम कमचारी पा य
०८
०७
२
कं ाटी / आऊटसोस.कमचारी पा य
८६
८०
३
िशड नगरपं चायत ह ीतील रिहवाशी पा य
१०१
८८
एकु ण
१९५
१७५
उपरो त िनयमात बसले या १९५ वेश अजापक १७४ पालकां नी आप या पा याचा
िद.३०.०५.२०१७ अखेर वेश िनि त के लेला आहे. मा. यव थापन सिमती सभा िनणय नु सार एकू ण २००
वेश ावयाचे ठरलेले अस याने िद. २६.०५.२०१७ व िद. ३१.०५.२०१७ रोजी मा. कायकारी अिधकारी
महोदया यां चेशी झाले या चचनु सार उवरीत वेशासाठी खालील माणे एकू ण २६ पा यांचा यु. के जी या
वेश यादीत समावेश कर यात यावा असे ठरले.
अ.न. वेशासाठी एकू ण पा ठरलेले
िनयमात बसलेले पैक िनि त
एकू ण वेश अज वेश झालेले
१०
१
िशड नगरपं चायत ह ीतील भाडेक त वावर असलेले रिहवाशी पा य
०१
९
२
िशड नगरपं चायत ह ीतील रिहवाशी पा य
०३
३
सरकारी सेवेत कायरत असलेले परं तू बदली झालेले कमचारी पा य
०४
४
कं ाटी/ आऊटसोस. कमचारी पा य (वयोमयादा ०४.१० ते ०४.११)
०३
०४
५
उ चतम वयोमयादा पा य (वयोमयादा ०४.१०) नगरपं चायत ह (मुले व
०३
मुली)
उ चतम वयोमयादा पा य (वयोमयादा ०४.११) नगरपं चायत ह फ त मु ली
०३
६
०१
एकू ण सं या
२५
१६
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मागणीः- उपरो त यु. के जी एकू ण १९१ वेश झाले. प रसरातील पालकां ची वेशासाठी मागणी
ल ात घेता, मा. अ य आिण मा. कायकारी महोदया यांचेशी िद. १६.०६.२०१७ रोजी सम झाले या
चचनुसार वयात बसलेले परं तु नगर पं चायत ह ी बाहेरील असलेले ६३ पा यांना वेश देणते यावा. यु.
के जीसाठी अं दाजे एकू ण २५० पयत वेश कर यात यावे. यु. के जी या एकू ण ०५ वग तुकडी कर यात येऊन
येक वग तुकडीत िकमान ५० ते ५२ िव ाथ पटसं या कर यात यावी, असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ायः- तरी चचअं ती ठर या माणे यु. के .जी. करीता वेश सं या वाढ करणेकामी
िनणयाथ सादर,
िनणय .६२२ यावर सिव तर चचा होऊन, दर यानचे कालावधीम ये तातडीची गरज हणू न शै िणक वष २०१७-१८
करीता यु िनयर के .जी. वेशाम ये वाढ करणेत आलेली आहे , यास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाय, इंि लश िमडीयम कु ल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०३
ी साईनाथ णालय इमारतीकडील वाढीव मज याचे िव ु तिवषयक कामासाठी येणा या सु धारीत
एकि त खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 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). मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
वरील अिधिनयमास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- स ह नं.१४८ पै. मधील धमशाळा .०१ व ०२ इमारत म ये ी साईनाथ णालय सन
२००३ म ये सु कर यात आलेले आहे. ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालया म ये णां या सं येत
िदवसिदवस मोठया माणात वाढ होत अस यामुळे मुलभूत सोयी सुिवधा कमी पडत आहेत . याकरीता धमशाळा
.०१ व ०२ या इमारत वर ी साईनाथ हॉ पीटल करीता ितस-या मज याचे बांधकाम कर याची कायवाही सु
आहे.
धमशाळा .०१ व ०२ या इमारत वर ितस-या मज याचे बां धकाम के ले जाणार अस याने सदरील
िठकाणी िव तु ीकरणाचे काम कराव लागणार आहे . या होणा-या नवीन बां धकामामधील िव तु ीकरण
कामाकरीता बां धकाम िवभागामाफत इमारती या बां धकामा या इ टीमेट या रकमेवर . ४,५४,३५,७६७/अं दाजे १० % इतक र कम . ४५,४३,५७७/- िव तु ीकरणाकरीता गृहीत धर यात आली होती. सदर ताव
बां धकाम िवभागामाफत मा. यव थापन सिमतीसमोर मां ड यात आला होता. व या तावास मा. यव थापन
सिमती या िद.२५-०२-२०१७ रोजी या झाले या सभेतील िनणय .३८ अ वये मा यता दे यात आलेली आहे.
या मं जरू १० % रकमे या अनुषं गाने बां धकाम िवभागामाफत या इमारतीकरीता नेम यात आलेले आिकटे ट /
क स टं ट यां नी िव तु ीकरण कामामधील खालील काही ठरािवक कामां चाच समावेश के लेला होता.
(मं जरू रकमेपे ा क स टं ट यां नी खालील माणे कळिवलेले इ टीमेट . १००३१.०९ ने कमी होते.)
अ. .
१
२
३

तपशील
र कम
वायर ग व िड ी यु शन बोड . २६,६०,६०१.२१
अिथग
. ०६,८९,५२६.३०
एम. ही.पॅनेल
. ११,८३,४१८.४०
एकु ण र कम :. ४५,३३,५४५.९१
परं तू उपरो कामां म ये खो यां मधून/ ममधून बसवा या लागणा-या लाईट/ टयुब / फॅ न यां चा समावेश
कर यात आलेला न हता. यामुळे इमारत बां धनू झा यानं तर व बां धकाम िवभागाने कळिवले या व यानुसार
मं जरू झाले या १० % इ टीमेटमधील उपरो कामानं तर फॅ न / टयु बकरीता वेगळे टडर काढावे लागले असते.
बां धकाम पु ण झा यानं तर यािठकाणी बसिव यात येण-ा या णालया या निवन उपकरणां ना तसेच
काश यव थेकरीता वीजपुरवठा करणेकरीता या परीसरातील जनरे टर मपासून पॅनेलपयत वीजवािह या
(के बलचा) टाकणे कामाचा समावेश कर यात आलेला न हता. यामुळे इमारतीचे बां धकाम झा यानं तर या
पॅनेलला स लाय देणक
े रीता के बलसाठी पु हा नवीन टडर काढावे लागणार होते.
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मागणी:- यामुळे इमारत बां धकाम होतानाच िव तु ीकरणाचे काम प रपुण होणेसाठी बां धकाम
िवभागाकडू न नेमणूक कर यात आलेले आिकटे ट / क स टं ट मे.िनकम पाटील यां चेकडू न वरील सव कामाचे
एकि त इि टमेट मागिव यात आले होते ते खालील माणे.
अ. .
१
२
३
४
५
६

तपशील
र कम
वायर ग ॲ ड िड ी युशन बोड
. २६,६०,६०१.२१
अिथग
. ०६,८९,५२६.३०
एम. ही.पॅनेल
. ११,८३,४१८.४०
फॅ न ॲ ड िफट ज
. १४,०१,८०२.४४
लाईटिनं ग अरे टर
. ०३,७५,९००.००
अं डर ाऊं ड के बल
. ४०,०२,९४६.००
एकु ण र कम :- . १,०३,१४,१९४.३५
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- यापुव िदनां क २५-०२-२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणय .३८ नु सार िव तु ीकरण कामाकरीता र कम पये ४५,४३,५७७/- इत या खचास
मा यता िमळालेली आहे. परं तू सुधारीत एकि त सव खचाची र कम पये १,०३,१४,१९४/- मा होत आहे. ी
साईनाथ णालय इमारतीवरील वाढीव मज याचे िव तु ीकरण कामासाठी येणा-या र कम पये
१,०३,१४,१९४/- इत या खचास मा यता िमळणेसाठी तसेच िव तु ठे केदार यां चेकडून ई-िनिवदा मागिवणेकामी
मराठीतील व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुं बई-पुणे येथील आवृ ीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे
वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई- िनिवदा बोलिवणेस तसेच ई-िनिवदा ा झा यानं तर ई-िनिवदा खरे दी
सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता
िमळावी, ही िवनं ती.
िनणय .६२३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय इमारतीकडील वाढीव मज याचे िव ु तिवषयक
काम करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी सु धारीत एकि त येणा या
.१,०३,१४,१९४/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०४
ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथील नादु त जु ना यु झीकल कारं जा (Buy Back) क न
नवीन यु झीकल कारं जा खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-(१) अ वये सिमतीकडु न
िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनासाठी करणेबाबत तरतूद आहे .
यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन
या योजनासाठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे .
ा तािवक:- ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) येथे ी साईभ तांचे मनोरं जनासाठी आतील
बाजूस असले या बगीचाम ये बां धकाम िवभागामाफत िद.०९/०६/२००० रोजी र कम .५,६८,०००/िकमत चा युझीकल कारं जा खरे दी क न बसिवणेत आलेला होता.तदनं तर सदरचा युझीकल कारं जा हा
बां धकाम िवभागाने विन ेपण िवभागाकडे वग के लेला होता. सदरह, युझीकल कारं जास सुमारे १७ वष झालेले
असुन ,सतत या वापरामुळे कारं जा हा नादु त झालेला आहे.सदरचा कारं जा हा फारच जुना अस याने या
युझीकल कारं जाचे पेअस स यि थतीत माकटम ये उपल ध नाहीत. यामुळे कारं जा ऑपरे ट करतां ना
िदवसिदवस असं य अडचणी येत आहेत. स ि थतीत कारं जाची घसारा वजा जाता िकमंत ही .३५,८४८.४२/मा इतक आहे.
सन २०१८ म ये ी साईबाबां चे समाधी शता दी महो सव अस याने लाखो ी साईभ त िशड म ये
ीसाईचें दशनासाठी येणार अस याने, यांचे मनोरं जनासाठी ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) येथे
असले या नादु त युझीकल कारं जाचे िठकाणी निवन युझीकल कारं जा बसिवणे आव यक आहे.सदरचे
िठकाणी युझीकल कारं जा बसिव यास ी साईबाबां चे समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने ी साईभ त
िशड म ये ीसाईचें दशनासाठी आलेनं तर यांचे मनोरं जन होणेकामी मदत होणार आहे.सदरकामी Royal
World Class Fountain, Ahmedabad या कं पनीचे ितिनधी साईभ त ी.सितष औताडे यां नी ी साईबाबा
भ तिनवास थान (५०० म) येथील स यि थतीत कायरत असले या युझीकल कारं जाची य पाहणी क न
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सदरह कारं जाचे िसि हल वक (पा याचा हौद) आहे तसाच ठे ऊन याम ये निवन कारं जा बसिव यासाठी
खालील तपिशलातील सािह य खरे दी करणे आव यक असून , याकरीता अं दाजे र कम पये २८,१७,०३२/खच अपेि त अस याचे यांनी िद.०८/०७/२०१७ रोजीचे ई- मेल दारे कळिवले आहे.
PARTICULARS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

NB

UNIT
PRICE/
LABOUR

MDF FOUNTAIN WITH 16 CREATOPMS
1/4 Brass Nozzles
Center Jet
Revolving Nozzles
Vulcan Brass Nozzles
Arch Jet Nozzles
Foam Nozzles
Height Adjusting Valve PVC Ball Type 1"
Ring Supporting Stand MS
Sound Speaker Box JBL
Filter Grill PVC
Fully Automatic Electronic Control Unit
RGB Led Light SS Stainless Steel
All Pipe are use only PVC ISI 1.5"
Electrical Wiring Fountain to Control Panel
Outdoor Speaker WaterProof Box
Revolving Mechanism Center Jet
G.I. Pipe for 3' Ring 1.5" 'B' Class
Submersible Pump 1.5 H.P.
Submersible Pump 2 H.P.
Electrical 1.5 four Core Inside the fountain
tank
Fountain Assembly Fabricate material
Fountain Manufacture Labour
Amplifier 1000 Watt JBL
Packing And Forwarding
Electrical Pipe for inside fountain tank
wiring 1/2"
Color
Ball Joint
N.R.V Valve PVC
Missellinious Material Elbow,tee,coupling
etc.,
All any other applicable Taxes, Transit,
Lodging –Boarding during the installation will
be charged Extra. Against "C" Form only 2 %
CST will be charge instead 15% GST

RUPEES:-

265.00
9,500.00
8,300.00
3,200.00
2,100.00
4,000.00
1,200.00
750.00
45,000.00
1,500.00
12,25,400.00
3,200.00
350.00
76,000.00
15,000.00
11,000.00
9,000.00
11,000.00
13,000.00
8,000.00

QNTY

30
1
4
4
4
4
14
7
4
6
1
20
100
1
4
1

AMOUNT

2
4
1

7,950.00
9,500.00
33,200.00
12,800.00
8,400.00
16,000.00
16,800.00
5,250.00
1,80,000.00
9,000.00
12,25,400.00
64,000.00
35,000.00
76,000.00
60,000.00
11,000.00
9,000.00
22,000.00
52,000.00
8,000.00

18,000.00
50,000.00
75,000.00
40,000.00
9,000.00

1
1
1
1
1

18,000.00
50,000.00
75,000.00
40,000.00
9,000.00

10,500.00
7,200.00
2,600.00
19,000.00

1
5
6
1

10,500.00
36,000.00
15,600.00
19,000.00

TOTAL RUPEES
Installation & Labour
G.S.T
28.00%
C.S.T.
0.00%
Surcharges
GRAND TOTALS Rs.
Twenty Eight Lakh Seventeen Thousand And Thirty Two Only.

21,34,400.00
85,000.00
5,97,632.00
0.00
0.00
28,17,032.00

तरी, उपरो त तपिशलातील नमुद सािह य खरे दी करणेकामी िविवध पुरवठाधारकां कडु न याकामी ईिनिवदा शासनाचे www.mahatender.gov.inया संकेत थळावर िस द क न सं थानचे जनसंपक
िवभागामाफत मराठी व इं जीम ये मुं बई व पु णे येथनु काशीत होणारे जा त खपाचे मराठी व इं जी वतमानप ात
व सं थानचे संकेत थळावर याकामी जािहरात िस द करता येईल.
मागणी:- ी साईबाबां चे समाधी शता दी महो सवाकरीता लाखो साईभ त िशड म ये ीसाईचें
दशनासाठी येणार अस याने ी साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) येथील आतील बाजूस असले या
बगीचाम ये ी साईभ तांचे मनोरं जनासाठी यािठकाणी असलेला स ि थतीतील नादु त युझीकल कारं जा
पुरवठादारास परत (Buy Back) क न याऐवजी निवन युझीकल कारं जा बसिवणेकामी तावात नमुद के लेले
सािह य खरे दी करणेकामी िविवध पुरवठाधारकां कडु न याकामी ई-िनिवदा शासनाचे
www.mahatender.gov.in संकेत थळावर िस द तसेच सं थानचे जनसंपक िवभागामाफत मराठी व
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इं जीम ये मुं बई व पुणे येथनु काशीत होणारे जा त खपाचे मराठी व इं जी वतमानप ात व सं था नचे
संकेत थळावर याकामी जािहरात िस द करता 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:- तां ि क,आिथकव शासिकय.
िवभागाचा अिभ ाय:- उपरो त तावात व मागणीम ये नमुद के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये २८,१७,०३२/- + टॅ स मा चे खचास मा यता िमळणेकामी ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .६२४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) येथील नादु त जु ना यु झीकल
कारं जा (Buy Back) क न नवीन यु झीकल कारंजा खरे दी करणेकामी तावात नमु द के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .२८,१७,०३२/- + टॅ स मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- विन ेपण व टेलीफोन िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०५
ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ चे कालावधीत भारतात व परदेशात ी साई पादु का
दशन व साईभजन सं या काय मां चे आयोजन 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 .
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.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणय –
१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८ एि ल, २०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .२८० खालील माणे संमत
करणेत आला आहे.
“ चे समाधी शता दी महो सवामधील काय मां ची परे षा व व प ठरिवणेकामी शता दी क या
िवभागाने तयार के लेले सादरीकरण सभेम ये दाखिवणेत आले. पं रतु वेळअ
े भावी सादरीकरणावर चचा होऊ
शकली नाही. याकरीता सदरह सादरीकरणा या छायां िकत ती सव मा.सिमती सद यांना पुरिवणेत या यात व
सिमती सद यांनी आपले सूचना वजा अिभ ाय पुढील सभेपय त शता दी क ास कळवावे, असे ठरले. याचवेळी
अशीही चचा करणेत आली क ,जे सवसामा य साईभ त चे दशनासाठी िशड येथे येऊ शकत नाही, अशा
साईभ तां या सोयीसाठी, समाधी शता दी महो सवा या पा वभूमीवर या मुळ पादुका देश –िवदेशाम ये
िठकिठकाणी दशनासाठी उपल ध क न दे यात या यात. यासाठी जी साईमं िदरे बाबां या पादुकां ची मागणी
करतील, यांची यो य ती चौकशी व खातरजमा क न, यांनाही चां दी या पादुका दशनासाठी उपल ध क न
ा यात. या पादुकां सोबत सं थानची दि णा पेटी व देणगी पावती पु तक ठे व यात यावे. मं िदर िवभागाने या
संबं धीची िनयमावली तयार करावी व समाधी शता दी वषातील मुळ पादुका दशन सोहळयाची सु वात
आं देश रा यातील िवजयवाडा येथनू करणेत यावी. या िठकाणी या भ तांची सं या जा त माणात आहे.
तसेच समाधी शता दी वषाम ये आयोिजत काय मां मधील भजन/िकतन/ वचन या कारचे काय म मं िदराचे
उ तरे स सरं जाम बागेत ठे वावेत व मोठया व पा या काय मां साठी जागेची िनि ती करावी”.
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८ खालील माणे संमत
करणेत आला आहे.
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शता दी वषाचे येक मिह यात पादुका दशन काय म आयोिजत करावा. पादुका दशन सोहळयासाठी
सव सोयीयु त सं थान वाहन तयार क न घे यात यावे. या काय माचे िनयोजन व खच या या रा यातील
दानशूर साईभ तां माफत िकं वा मं िदरामाफत करणेत यावे. तसेच देश- िवदेशातील पादुका दशनासाठी दोन
पादुकां चा सेटचा वापर करणेत यावा. तसेच महारा ातील सव िज ात पादुका दशन सोहळा आयोिजत करणेत
यावा.
तावना– ी साईबाबा यां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होत आहेत .
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव तर ताव सादर करणेत आला होता.
सदर सभेत या तावावर सिव तर चचा होऊन झाले या िनणय मां क १७१ नुसार ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सवा िनिम ाने िद.०१ ऑ ट बर, २०१७ ते ३१ऑ ट बर, २०१८ अखेर ३८६ िदवस दररोज
साईभ तांसाठी धािमक, सामाजीक साईबाबां ची िशकवण, सेवाभाव दशिवणा-या भ य व पा या काय मां चे
आयोजन करणेत यावे, असे ठरले आहे.
यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद. २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेत ताव सादर करणेत आला
असता यावर िनणय ं . २८० नुसार ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषा या चार सारासाठी तसेच
जे सवसामा य साईभ त चे दशनासाठी िशड येथे येऊ शकत नाही, अशा साईभ तां या सोयीसाठी समाधी
शता दी महो सवा या पा वभूमीवर या मुळ पादुका देश िवदेशां म ये िठकिठकाणी दशनासाठी उपल ध क न
दे यात या यात, असे ठरले आहे.
ताव- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषा या चार सारासाठी महारा ासह देशा या
िविवध रा यांत तसेच िवदेशातील काही मह वा या शहरांम ये ी साई पादुका दशन व साईभजन सं या
काय माचे आयोजन व याकामी आयोजकां नी करावयाची यव था व याकामी येणा-या खचासह ठे वले या
तावास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ व िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत मा यता िमळालेली
आहे. यानु सार खालील माणे देशातील िविवध रा यांत तसेच िवदेशातील काही मह वां या शहरांम ये
साईभजन सं या व पादुका दशन आयोजीत करणेचे िनयोजन के लेले आहे .
अ)
देशातील िविवध रा यात आयोजीत करावयाचे पादु का दशन व साईभजन सं या काय माचे
वािषक वेळाप किदनां क
वार
राजधानी शहर
रा यांचे नाव
१०/१०/२०१७ ते ११/१०/२०१७ मं गळवार –बुधवार
िवजयवाडा
आं देश
१२/१०/२०१७ ते १३/१०/२०१७ शु वार – शिनवार
है ाबाद
तेलं गणा
१८/१०/२०१७ ते १९/१०/२०१७ बुधवार –गु वार
बगलोर
कनाटक
२१/१०/२००७ ते २२/१०/२००७ शिनवार-रिववार
पणजी
गोवा
२८/१०/२०१७
शिनवार
सेलवासा
दादरा-नगर-हवेली
२९/१०/२००७
रिववार
दमण
िदव-दमण
१६/११/२०१७
गु वार
ि वे म
के रळ
१९/११/२०१७
रिववार
कोइ बतुर
तािमळनाडू
२१/११/२०१७
मं गळवार
पॉ डेचरी
पॉ डेचरी
२३/११/२०१७ ते २४/११/२०१७ गु वार- रिववार
चै नई
तािमळनाडू
२६/११/२०१७
रिववार
पोट- लेअर
अं दमान-िनकोबार
०६/१२/२०१७ ते०७/१२/२०१७
बुधवार- गु वार
सुरत
गुजरात
०९/१२/२०१७ ते १०/१२/२०१७ शिनवार- रिववार
अहमदाबाद
गुजरात
२१/०१/२०१८
रिववार
फरीदाबाद
हरीयाणा
२२/०१/२०१८
सोमवार
गाझीयाबाद
उ तर देश
२३/०१/२०१८
मं गळवार
गुडगां व
हरीयाणा
२४/०१/२०१८ ते २५/०१/२०१८ बुधवार-गु वार
िद ली
िद ली
२७/०१/२०१८ ते २८/०१/२०१८ शिनवार- रिववार
मुं बई
महारा
३०/०१/२०१८
मं गळवार
पुणे
महारा
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०८/०२/२०१८
०९/०२/२०१८
११/०२/२०१८
१४/०२/२०१८ ते १५/०२/२०१८
१८/०२/२०१८
०३/०३/२०१८ ते ०४/०३/२०१८
१४/०४/२०१८ ते १५/०४/२०१८
१६/०४/२०१८
१९/०४/२०१८
२१/०४/२०१८ ते २२/०४/२०१८
११/०५/२०१८ ते १८/०५/२०१८
०१/०६/२०१८ ते ०२/०६/२०१८
०५/०६/२०१८
०८/०६/२०१८
१०/०६/२०१८

गु वार
शु वार
रिववार
बुधवार-गु वार
रिववार
शिनवार- रिववार
शिनवार- रिववार
सोमवार
गु वार
शिनवार- रिववार
शु वार-शु वार
शु वार-शिनवार
मं गळवार
शु वार
रिववार

इंदौर
उजै न
भोपाळ
रायपुर
भुवने वर
जयपूर
चं दीगड
अमृतसर
िसमला
देहरादून
उ तर पूव रा य
लखनौ
पटणा
कोलक ता
रां ची

म य देश
म य देश
म य देश
छ तीसगड
ओरीसा
राज थान
पं जाब
पं जाब
िहमाचल देश
उ तराखं ड
उ तर पूव रा य
उ तर देश
िबहार
पि मबं गाल
झारखं ड

ब) िवदेशात साईभजन सं या व पादु का दशन िदनां क
वार
देशाचे नाव
२३/०६/२०१८ ते ३०/०६/२०१८ शिनवार ते रिववार यु. ए. ई. (दुबई)
०१/०७/२००८ ते २५/०७/२०१८ रिववार ते मं गळवार लं डन
१८/०७/२०१८ ते २२/०७/२०१८ बुधवार ते बु धवार
िसंगापूर , हॉगकॉग, मलेिशया,
इंडोनेिशया, बाली, बॅकाक
ं
०१/०८/२०१८ ते ११/०८/२०१८ बुधवार ते शिनवार अमेरीका, कॅ नडा
०४/०९/२०१८ ते १२/०९/२०१८ मं गळवार ते बुधवार जमनी, ि वझलं ड
१५/०९/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ शिनवार ते रिववार ऑ ेिलया, युिझलं ड
०१/१०/२०१८ ते ०५/१०/२०१८ सोमवार ते शु वार जपान, हॉगकॉ ंग

एकू ण िदवस
०८ िदवस
१० िदवस
०५ िदवस
१० िदवस
०९ िदवस
१५ िदवस
०५ िदवस

बाहेरील रा यातील थािनक आयोजकां नी काय माचे िठकाणी करावयाची यव था
अ.नं. तपिशल
काय मासाठी शहरा या म यवत िठकाणी जागा उपल ध करावी. (मैदान िकं वा टेडीयम)
१)
१) पादुका दशन काय मासाठी टे ज
२) दशन रां गेसाठी रे ल ग व रां गेतील भ तांना साद वाटप
३) भजन सं या काय मासाठी टेज
४) दशकां ची बैठक यव था
५) महा साद याकरीता आव यक बैठक यव था ६) दशनाथ भ तांसाठी िप या या पा याची यव था
७) सं थान काशनां साठी टॉल
८) भ तांसाठी खा पदाथाचे टॉल
९) जागोजागी ड टिबनची यव था
१०) टेजवर लाईट फॅ न यव था
११) टेज डेकोरे शन
१२) आमं ीत मा यवं राचा स कार यव था
२)
मा.अ य , मा.उपा य , मा.िव व त, मा.कायकारी अिधकारी, इतर वरी ठ अिधकारी व कमचारी वृं दां साठी
िनवास यव था.
३)
या पादुकां साठी सुरि त जागा.
४)
सुर ा र कां ची नेमणूक
५)
वाहन यव था
१. िवमानतळापासून िनवास यव थेपयत मा.अ य , मा.उपा य , मा.िव व त व मा. कायकारी अिधकारी यां चेकरीता
वाहन यव था
२. रे वे टेशन ते िनवास यव थेपयत कमचारी वगासाठीवाहन यव था
३. चे पादुकां साठी सुर ार कां सहीत तीन वाहने. मध या वाहनाम ये या पादुका असतील व पु ढे-मागे सुर ा
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६)
७)
८)

वाहन
४. या पादुका िमरवणूकसाठी िच रथ य व था तसेचदुचाक -चारचाक गाडया
पोलीस शासन परवानगी व बं दोब त
थािनक आमदार, खासदार, मं ी, नेतेमं डळी व ये ठ कलाकारां नािनमं ण
नगरपािलका िकं वा त सम कायालयाची परवानगी
मा. यव थापन सिमती या िद.२३/०५/२०१७ रोजी या सभेत,“ या रा यातील साईभ त साईभजन
सं या व पादुका दशन काय माचा सव खच वतः करणार आहेत अशाच िठकाणी सदर काय माचे आयोजन
करावे, अशी चचा झालेली आहे. आता खालील नमूद साईभ तांनी पादुका दशन व साईभजन सं या काय म
घेणबे ाबत प यवहार के लेला आहे. यातील ब-याचशा भ तांनी काय माचा सं पणू वतः करणार असलेबाबत
कळिवले आहे याची मािहती खालील माणे१) अहमदाबाद (गु जरात) - ी िगरीष पटेल, मॅनेिजं ग टी, ी िशड साईबाबा समाज सेवा सं थान, यां चे
िद.२५/०८/२०१६ रोजीचे प .
२) पॉ डेचरी- ी मािनकनं दन, इंटरनॅशनल िशड साई बाबा िड होिटज ट पॉ डेचरी यां चे िद.
०९/०२/२०१७ रोजीचे प .
३) चै नई (तािमळनाडू )–िशड साईबाबा िड होिटज ट, चे नई यां चे िद. २३/०३/२०१७ रोजीचे प .
४) भोपाळ(म य देश)– िशड साई धाम धमाथ सं था, भोपाल यां चे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे प .
५) कोई बतू र(तािमळनाडू )– ी िन पा ीराम, िशड साईबाबा िड होिटज, कोई बतूर यां चे
िद.०८/०५/२०१७ रोजीचे प .
६) सु रत (गु जरात)- ी िहमां शू पाठक, साई िव व आिण सम त सुरत साईभ त मं डळी यां चा िद.
०८/०५/२०१७ रोजीचा ईमेल.
७) पु णे –िपं पळे िनलख(महारा )- ी तुषार ग. कामठे , नगरसेवक, िपं परी िचं चवड महानगरपािलका, यां चे
िद.१३/०५/२०१७ रोजीचे प .
८) कोतवडे र नािगरी(महारा ) – ी आ माराम सह बु दे व ी शदर वारे कर, दा तथा सबुरी ी साई
मं िदर यां चे िदनां क नसलेले प .
९) नवी िद ली- ी िदपक बां गा, ी साई पालनहार ट नवी िद ली यां चे िद. १८/०६/२०१७ रोजीचे प .
१०) ने लोर (आं देश)– ी साई मनी, ी िशड साई बाबा मं िदर, आकमपेट, ने लोर यां चे िद.
१९/०६/२०१७ रोजीचे प .
११) गोवा- गोवा देश ी साईबाबा पादुका दशन सोहळा सिमती , पणजी, गोवा यां चे िद.२१/०६/२०१७
रोजीचे प .
१२) िस हासा(दमण) - ीमती तृ ती हेमां शू पटेल, सेलवास, यां चे िद.१८/०६/२०१७ रोजीचे प .
१३) कोटा रायपू र (छ तीसगढ)– ी एस सुय काश राव, कोटा रायपूर छ तीसगड यां चा िद. २६/०६/२०१७
रोजीचा ई- मेल.
१४) क र (तािमळनाडू )–िशड साई चॅ रटे बल ट क र, यां चा िद.२७/०६/२०१७ रोजीचा ई –मेल.
१५) िटटागढ कलक ता (वे ट बं गाल) - ी साई बाबा स संगम, यां चा िद. २६/०६/२०१७ रोजीचा ई-मेल.
१६) पू णे (महारा ) – ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती पू णे यां चे िद.२८/०६/२०१७ रोजीचा ई-मेल.
१७) जयपू र (राज थान) – ी िशड साईनाथ सामािजक िवकास सिमती, यां चे प
१८) इ दौर (म य देश) – ी इ दौर शहर साई भ त सेवा सिमती, इ दौर, म य देश यां चे प .
१९) िथ व नामलई (तािमळनाडू ) - साईबाबा फाऊं डेशन यां चे प .
२०) ओंगल (आं देश)– साईबाबा फाऊं डेशन यां चे प .
२१) थोटावा ल मं डल (आं देश)- ी साई नाथूनी यानमं िदरम बोडापाडू यां चे िद.२४/०६/२०१७
रोजीचे प .
२२) रतलाम (म य देश)- ी साईसेवा सिमती ट, रतलाम यां चे िद.२९.०६.२०१७ रोजीचे प .
२३) करजण बडोदा (गु जरात)- ओम साई नारे वर मं िदर करजण यां चा िद. २९/०६/२०१७ रोजीचा ईमेल
२४) सु रत (गु जरात) - ी गणेश सेवा ट िलं बायत, सुरत यां चे प .
२५) ट पा (अमे रका)- सनातन मं िदर ट पा एफ एल-३३६०२, अमेरीका, यां चे िद.०२/०६/२०१७ रोजीचे प .
२६) टु मकू र (कनाटक) – ी िशड साईनाथा सेवा सिमती यां चे प .
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मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार के ले या कायवाहीचा आढावा
घेणक
े ामी िद.०३/०६/२०१७ रोजी शासक य अिधकारी व िवभाग मुख यां चे समवेत झाले या बैठक त मा.
कायकारी अिधकारी महोदया यां नी पादुका दशन काय मासाठी यांचे ताव सं थानकडे ा त झाले आहेत
अशां ना थम ाधा य दे यात यावे, असे िनदश िदलेले आहेत. यास अनुस न संबं िधतां ना प पाठिवणेस तसेच
येथनू पु ढे येणा-या तावाबाबत मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार कायवाही करणेस मा यता
असावी.
त पुव मा.कायकारी महोदया यां चे िनदशानु सार पु ढील कायवाही करणेसाठी शता दी वष सु हो याचा
कालावधी िवचारात घेता उपरो त नमूद ा त झाले या तावातील जी सं था िकवां साईभ त पादुका दशन
काय म घे यास आिथक व इतर टया स म आहेत िकं वा नाही हे पाह यासाठी मा. िव व त यां ची सिमती
िकं वा मा. िव व त व सं थानचे संबं धीत अिधकारी यां ची सिमती यापैक कोण याही एका सिमतीची तातडीने
िनवड क न सदर सिमतीकडे हे काम सोपिवता येईल.
तरी उपरो त नमूद बाब वर िनणय होणेसाठी सिवनय सादर.
िनर्णय .६२५ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साईबाबा समाधी शता दी वष सन २०१७-१८ चे
कालावधीत भारतात व परदेशात ी साई पादु का दशन व साईभजन सं या काय माचा पिह या ०३
(ऑ टोबर ते िडसबर- २०१७) मिह यां साठीचे काय म िनि त क न पु ढील सभेसमोर सादर करणेत
यावे. या तावाम ये
या पादु का दशनासाठी या िठकाणी घेऊन जावया या आहेत, ते थील
सं बं धीतां चे फोन नं बस व पु ण प याचा उ लेख करणेत यावा. या माणे पादु का सोहळयासाठी सव
िठकाणी मु ळ पादु का पाठवू नयेत. मागणी करणा या सं थे ची मता पाहनच पादु का दशनासाठी
पाठिवणेत या यात. सदरह पादु का दशन सोहळयासाठी पाठिवणेकामी महारा ासाठी एक व
महारा ाबाहेरील रा यां साठी एक अशी दोन वाहनां ची यव था करणेत यावी. तसेच िवदेशामधील
पादु का दशन सोहळयासाठी, चां दी या पादु का पाठिवणेत या यात.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०६
ी साईबाबा सं थानम ये साईसेवक योजनेकरीता साईसेवक िनयमावलीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीने ी साईबाबा सं थान म ये ी े गजानन महाराज देव थान, शेगाव
येथील सेवेक-या या धत वर साई पालखी मं डळाचे पदया ी सभासद यां चे करीता, मोफत साई सेवक उप म
राबिवणेचा िनणय घेतलेला आहे. तरी सदर "साई सेवक" योजनेम ये २० पालखी सभासद िमळू न १ गट मु ख
असे २१ साई सेवकां चा गट तयार क न, यांना वषातुन ७ िदवस सं थान प रसराम ये सदरचे योजने अं तगत
िवनामु य सेवा कर याची संधी दे यात येईल.
साई पालख या सभासदां ना वखु शीने ी साईबाबा सं थानम ये िवना मु य सेवा दयावयाची
अस यास, यांना सं थानम ये "साई सेवक" हणून िवना मू य सेवा उपल ध क न देता येईल. या कामी
संबं धीत पालखी मं डळां नी यांचे वैय तीक मािहती सह कामगार िवभागाकडे ५७० आता पयत पाल यांची साई
सेवेसाठी रिज े शन के लेले आहे. यापैक ५२० पालखी गटां ना "साई सेवक" हणून िवनामू य सेवा करणेची
संधी देणते येईल. उवरीत गटां ना ित ा यादीवर ठे वणेत येईल. व यांना आव यकते माणे सेवेची सं धी देणते
येईल.
* साई से वक योजनेचे व प "साई सेवक" योजनेम ये िविवध पालखी मं डळे, िविवध साई मं िदरां या साई सेवकां चा २१
य त चा ०१ गट तयार कर यात आला असून रिववार ते शिनवार ०१ गट काम करे ल असे एका आठवडयात
सकाळी ६ ते दुपारी २ व दुपारी २ ते रा ी १० यावेळेत येक ५ या माणे १० गटातून २१० साई सेवक
आठवडाभर सेवा देतील. तसेच एका पालखी मं डळाला एकापे ा अिधक गटां ची न दणी करता येणार आहे. ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड माफत अशा गटां ना सं थान यािविवध िठकाणी सेवेची संधी उपल ध
क न दे यात येणार असून काही गटां ना वषातून एका पे ा जा त वेळा सेवेची इ छा असेल तर यांना वषातून
एका पे ा जा त वेळेस सलग ०७ िदवस सेवेची सं धी दे यात येणार आहे. ही योजना २९ जुलै २०१७ पासून सु
कर यात येईल. या गटां ना थम समाधी मं िदर, साई सादालय, साईबाबा हॉ पीटल, साईबाबा भ त िनवास थान
व साई आ म भ तिनवास यािठकाणी तसेच यानं तर कॅ टीन, काशने, साई साद िनवास थान, दारावती
िनवास थान, संर ण, साईनाथ णालय इ यादी िठकाणी वषातून सलग ७ िदवस साई सेवची सं धी िदली जाईल.
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साई सेवकां ना सेवाभावी वृ तीने भ तांचा आदर क न, स मान क न "ओम साई राम" हणून साईभ तां या
आडचणी सोडिव याचे काम तसेच सं थान अिधकारी नेमू ण देतील ती कामे साई सेवेकां नी करावयाची आहे.
िद. १४/०७/२०१७ रोजी अॅड. जे. के . ग दकर यां चा साईसेवक िनयमावलीबाबत अिभ ाय घेवनु सदर
साई सेवक िनयमावली बरोबर असुन यां नी साई सेवक िनयमावलीत ३१ ते ४१ निवन काही मु े िदलेले आहे .
अ) साई सेवकां या से वेचे व प –
"साई सेवक" योजने अं तगत नेम यात येणा-या साई सेवकां कडु न खालील त यात नमूद के या माणे
साई सेवा क न घेता यईल.
अ.नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११

िवभाग
मं िदर िवभाग

साई सेवकां कडू न करवु न यावया या सेवेचे / कामाचे व प
गं ध लावणे, उदी वाटप, स य नारायण यव था, चावडी, दारकामाई नं दा िदप
इ.
सादलय िवभाग
बुफ / साद यव था, पाणी वाटणे, मीठ वाटणे इ.
साईबाबा हॉ पीटल
ण व नातेवाईकां ना मदत व मागदशन करणे.
साईबाबा भ तिनवास (५०० मोफत बस सेवा, लॉ ी, टोअर, लोक म इ.
म
साईआ म िनवास थान १
मोफत बस सेवा, मािहती क , फॉम देणइे .
कॅ टीन िवभाग
मोफत बुं दी साद, चहा, कॉफ व दुध वाटप क इ.
काशने िवभाग
बुक टॉल िव क , चौकशी काऊं टर यव था इ.
साई साद िनवास थान
पाणी वाटप, च पल टॅ ंड इ.
दारावती िनवास थान
मािहती क , फॉम देणे, िल ट ऑपरे टर इ.
संर ण िवभाग
रां गा काढणे, मं िदर, दारकामाई,चावडी, शिनगेट, नं दी गेट, अपं ग गेट, दशन
रां गा, मं िदर प रसरइ.
साईनाथ णालय
ण व नातेवाईकां ना मदत व मागदशन करणे.
साई सेवकां ना खालील माणे अटी व शत स अनुस न साई सेवक िनयमावली तयार कर यात आलेली
आहे.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड .
चे साई सेवकां करीता िनयमावली
साई सेवक िनयु ती –
१.
साई सेवक यां नी साई सेवका या सेवाभावी वृ तीने सं थानचे िवभागात वतःचे इ छे ने सेवा देणचे े
अथवा काम कर याचे मा य के ले आहे.
२.
येक साई सेवकां ने सेवेत हजर होणेपवु यां चे निजकचे पोलीस टेशन कडु न पोलीस टेशन कडु न
पोलीस हेरीफ के शन क न घेवनु एक त सं था नचे कामगार िवभागात सादर करणे आव यक आहे.
३.
साई सेवकाने शासक य िकं वा ी साईबाबा हॉ पीटल ,साईनाथ णालय यापैक एका हॉ पीटलचे
डॉ टरां नी िदलेले मेडीकल सट िफके ट सेवेत हजर होणेपवु कामगार िवभागाकडे देणे बं धनकारक
राहील.
४.
साई सेवकां ना सं थानचे कामकाजात ह त ेप करता येणार नाही.
५.
साई सेवक मुख यां नी सेवेला आ यांनतर दररोज सकाळी ६ ते दुपारी २ व दुपारी २ ते रा ी १०या
वेळेत सं बं धीत िवभागाशी संपक साधावा. अथवा िवभाग मुख जी वेळ नेमु ण देतील या वेळेत
संबधीत िवभागां शी संपक साधावा.
६.
साई सेवकां ना नेमणु िदले या िवभागात / िठकाणी व नेमु ण िदले या वेळेत िवना त ार सेवा करावी
लागेल. ठरावीक िठकाणीच सेवा िमळणे बाबतचा साई सेवकां ना आ ह धरता येणार नाही.
७.
साई सेवकां ना सेवा देतां ना सेवेशी संबधीत िवभागाचे िवभाग मुख यां चे पयवे ण व िनयं णाखाली
सेवा देणचे े काम करावे लागेल.
८.
साई सेवेचे कालावधीत साई सेवकाकडू न कोण याही कारचे गैरवतन अथवा अनुिचत
कार,घटना,बेिश त वतन घड यास िकं वा साई सेवेचे दर यान भ दुिगरी, अं ध धेला खतपाणी घालणे
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सारखी कृ ती घड यास साई सेवका िव द िशड पोलीस टेशनम ये रतसर गु हा अथवा (F.I.R.)
दाखल करणेत येईल.
९.
साई सेवकां ना सं थानचे कमचारी हणुन दजा ा त होणार नाही. तसेच यांना कोणताही मोबदला
मागता येणार नाही. अथवा सं थानचे नोकरीसाठी ह क सां गता येणार नाही.
१०.
साई सेवकां नी ी साईबाबा सं थानला साई सेवकाची सेवा िदलेली आहे हणुन यांना सं थान कडु न
अ ह काने कोणतेही लाभ/ फायदे घेता येणार नाही. तो इतर साई भ तासारखाच राहील.
११.
ी साईबाबा सं थान कोणतेही कारण न देता कोण याही साई सेवकास साई सेवक योजणेतु न काढु न
टाक याचा िनणय घेईल. तो िनणय साई सेवकावर बं धनकारक राहील.
१२.
सदर साई सेवक िनयमावलीम ये वेळोवेळी बदल कर याचा अिधकार ी साईबाबा सं थानला असेल.
१३.
साई सेवकास जी संधी थम िदली जाईल, यावेळी याने ती सं धी चु किवली तर पु हा यास साई सेवक
हणुन काम कर याची भिव यात कोणतीही संधी िदली जाणार नाही.
साई सेवक वतणु क–
१४.
सकाळी आं घोळ के यावर अ टगं ध लावु नच साई सेवकां ना सेवेला यावे लागेल.
१५.
साई सेवकां चे कपडे नेहमी व छ असावे तसेच यांनी दाढी व कं टीग के लेली व बोटां ची नखे
काढलेली असावीत.
१६.
साई सेवकां नी सकाळी मं जन करतां ना िभं तीवर थुं कु नये तसेच यांनी दाढी व कट ग के लेली व बोटां ची
नखे काढलेली असावीत.
१७.
सेवेसाठी नेमले या साई सेवकां ना सेवे या िठकाणी पान, तं बाखु, िबडी, िसगारे ट, गुटखा पुडी मावा
खा यासा स त मनाई आहे. तसेच यांनी सं थान परीसरात म पान, अं मली पदाथाचे सेवन क नये.
१८.
सेवेस येतां ना साई सेवकां नी मोबाईल व इतर मौ यवान व तु सोबत आणु नये . मोबाईल िदस यास
जमा कर यात येईल.
१९.
सेवेक-यां ने नेमु ण िदले या सेवे या िठकाणी यितरी त सेवा सोडु न गेट या बाहेर जाऊ नये, जाणे ज री
अस यास संबधीत िवभाग मुख व गट मुख यां ना िवचा न तसेच डे्स व ओळखप काढु नच बाहेर
जावे.
२०.
सेवा चालु असतां ना साई सेवकां नी एक बसुन ग पामा नये.
२१.
साई सेवक मुखाने सेवे या िठकाणी वत: हजर राहन साई सेवकां कडु न यव थीत सेवा करवुन
यावी.
२२.
साई सेवक मुखां नी सेवे या िठकाणी िदले या सुचनां चे यव थीत व काटेकोरपणे पालन करावे.
२३.
साई सेवकां नीसेवे या िठकाणी उ तम व छता राखली जाईल याची द ता यावी.
२४.
साई सेवकां नी सेवेत नसतां नी ही यव थीत िश तीने वागावे, मोठ् याने चचा क नये व ग पा मा नयेत.
२५.
गावां तील राजक य िकं वा इतर कोण याही कारचे वादात सेवेक-यां ने सहभाग घेवु नये अथवा सेवेला
आ यांनतर कोठलाही वाद िनमाण क नये.
२६.
भ तांची सेवा करतां ना साई सेवकां नी यांना ेमाणे "ओम साई राम" हणुन यां चेशी चां गले व न पणे
आचरण ठे वावे, यांना मोठ् याने आवाज देवु नये व याना आव यक ती मदत करावी व यांना
आव यक ती मदत करावी व यांनी काही िवचारलयास यांना यो य स ला ावा.
२७.
साई सेवकां ना नारं गी रं गाचा नेह शट, पां ढ-या रं गाचा कु ता तसेच पां ढ-या रं गाची टोपी अशा काराचा
गणवेष देणते येईल, गणवेषावरच यांनी साई सेवक ओळखप लावावे. इतर कोण याही ेसवर साई
सेवक ओळखप लावु नये. सेवा चालु नसतां ना साई सेवकां नी ओळखप गणवेषाव न काढु न
िख याम ये ठे वावे. साई सेवक ओळखप लावुन कोठे ही बसु नये , िकं वा िफ नये.
२८.
साई सेवकां ना सं थानचे िनयमां चे व िश तीचे काटेकोरपणे पालन करावे लागेल.
२९.
साई सेवकाने कोण याही कारचे गैरवतन के याचे िनदशनास आ यास यास ता काळ सेवे या
िठकाणाव न हाटिवले जाईल व यास भिव यात कधीही साई सेवक हणुन सेवा कर याचा अिधकार
राहणार नाही.
३०.
तसेच सदर साई सेवक वेजना कोणतेही कारण न देता अथवा पु व सूचना न देता बं द कर याचा
अिधकार ी साईबाबा सं थानला राहील.
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३१.

वरील िनयमावलीचे पालन येक साई सेवकां कडू न होणे ज रीचे आहे तसे न के यास संबधीत साई
सेवकास चे सेवेस मुकावे लागेल व यां ना पु हा, सेवा कर याची सं धी दे यात येणार नाही.
३२.
सेवे या कालावधीत घडले या कोण याही कृ तीसाठी, घटनेसाठी कोण याही कारची नुकसान भरपाई
सं थानकडे मागता येणार नाही.
३३.
येक आठवड् याचे शेवटी "साई सेवक" यां नी यांची सेवा संप या नं तर सं थानमाफत देणते आलेले
गणवेश, ओळखप , सेवा काड ता काळ कामगार िवभागात जमा करावयाचे आहे ते यांचेवर
बं धनकारक राहील याबाबत दु पयोग होणार नाही याची द ता साई सवकां नी यावयाची आहे.
३४.
साई सेवक यां चेकडू न कोण याही कारचे गैरवतन झा यास यांची सेवा ता काळ बं द कर यात येईल.
याबाबत यांची कोणतीही त ार व िवनं ती िवचारात घेतली जाणार नाही.
३५.
साई सेवकाने साई सेवक हणुन काम करतां ना काही गैर कार के ले तर ती याची वैयि क बाब समजुन
याचेवर यो य ती कारवाई ी साईबाबा सं थान करे ल. याबाबत होणा-या प रणामां शी ी साईबाबा
सं थानचा काहीही संबं ध राहणार नाही.
३६.
साई सेवक यां चे वतःचे कृ तीने अथवा िन काळजी पणाने काही अपघात , इजा अगर गं भीर दुखापत
झा यास याची जबाबदारी सं थान घेणार नाही. सदर जबाबदारी सव वी साई सेवकाची राहील.
साई सेवकां ना दयावया या सवलती–
३७.
साई सेवक योजनेम ये व छे ने सहभागी होणा-या सेवकास सेवे या कालावधीम ये सं थानमाफत
ओळखप व गणवेष दे यात येईल. सेवा समा त झालेनं तर सदर ओळखप व गणवेष साई सेवकां नी
ता काळ कामगार िवभागात जमा करावे.
३८.
साई सेवकां ना सेवे या कालावधीत िनवास यव थाना पासुन ते सेवे या िठकाणी जाणे-येणेसाठी वाहन
िवभागामाफत मोफत वाहन यव था करणेत यावी.
३९.
साई सेवकां ची सेवे या कालावधीत िनवासाची सोय साई धमशाळा इमारतीम ये, दोन वेळचे जेवणाची
सोय ी साई सादालया म ये, दोनवेळ चहाची यव था कॅ टीन िवभागामाफत तसेच दशन व
आरतीची यव था जनसंपक कायालयामाफत िवनामु य के ली जाईल्.
४०.
साई सेवक यां ना सेवे या कालावधीतच फ त मोफत दशनाची सुिवधा पुरिव यात येईल. तसेच यांना
फ त सेवे या कालावधीतच एकाच वेळेस मोफत आरतीची सुिवधा ही जनसंपक कायालयामाफत
देणते येईल. (दशन/ आरती यव था ही जी य ती साई सेवक हणुन सेवा देईल, अशा य तीलाच
वतःसाठी देणते येईल. यांचेसमवेत असले या इतर य त ना सदरची सुिवधा देणते येणार नाही.)
४१.
सेवे या कालावधी म ये साई सेवक आजारी पड यास यास सं थानचे णालय व आव यकता
भास यास ी साईबाबा हॉि पटल ये उपल ध असलेले वै क य उपचार सु िवधा िवनामु य िदली जाईल.
सदर िनयमावली मा य असलेबाबत वयं घोषणाप सेवा सु करणेपवु वा री क न कामगार
िवभागात जमा के ले नं तरच साई सेवक हणुन नेमणूक करणेत येईल.
वरील माणे "साई सेवक" योजनेसाठी साई सेवक िनयमावली सादर के ली आहे. तरी सदर तावावर
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६२६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानम ये राबिवणेत येणा या साईसेवक योजनेकरीता
तािवत के ले या साईसेवक िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, सदरह िनयमावलीची
अं मलबजावणी करणेस मा यता दे यात आली. परं तु सु वातीचे दोन मिह यां म ये सेवेसाठी येणा या
साईसेवकांची, अ प कालावधीमु ळे पोिलस हेरीिफके शनची अट िशथील करणेत यावी, मा
याचं कडू न याबाबतचे हमीप घे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०७ साई पादु का दशन सोहळयाकरीता एक ए.सी. वासी बस खरे दीकरणे.
तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः१) कलम 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
थेनु सार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो यती यव था करणे, भ तगणां ना आव यकत या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या
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अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२) कलम २१ (१) म ये, िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अिधन राहन,
सिमतीकडू न पुढील पैक सव िकं वा कोण याही योजनां साठी वापर यात अथवा खच कर यात येईल,-(ख) - ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व
पार पाडणे.
(ग) - 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 .
(ड) - ीसाईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
तावनाः- ी 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. या कालावधीत िशड त येणा-या
भािवकां साठी सोयीसुिवधा उभारणे तसेच सं पणु वषभर वेगवेगळया धािमक, सां कृ ितक व सामाजीक काय मां चे
आयोजन करणेत येणार आहे.
या िनिम ताने सदर कालावधीत येक मिह यात ी साईबाबां या पादुका दशन काया म आयोिजत
करणेबाबत जा.नं.एसएसएसटी/बां धकाम-शता दी/१४३१/२०१७ िद.२०/०६/२०१७ अ वये िनदश िदलेले आहे.
ी साईबाबा पादुका दशन सोहळा या िठकाणी असेल तेथे 2X2 पुषबॅक िकं वा हायबॅक िसट अं दाजे
आसन मता ३६ ते ४० पयत असलेली, ए.सी. बस खरे दी करावी लागेल. या कामी भारत बज, SML, TATA
व इतर नामां िकत कं पनी यापैक कोण या कं पनीची व िकती आसन मता असलेली बस खरे दी करावी यावर
िनणय होणे आव यक आहे. यानु सार खरे दी ि या राबिवता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी/ शासन िनदश तां ि क कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मानः- महारा शासन, उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, मां क-भां खस-२०१४/
. .८२ भाग III/ उ ोग-४ िदनां क १/१२/२०१६ सुधा रत िनयमपुि त के म ये ३.२.३. म ये, “कोण याही
वाहनाचे दरकरार DGS & D कडे उपल ध 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 कोटीपे ा
जा त अस यास, ती ई-िनिवदा ि येमाफतच कर यात यावी.
मागणीः- तरी साई पादुका दशन सोह या करीता कोण या कं पनीची व िकती आसन मता असलेली
ए.सी. वासी बस खरे दी करावी हे िनि त होणेस व यानु सार अिधकृ त िडलरकडू न दरप के मागिवणेस व
याकामी येणारे खचास मा यता िमळणेस बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६२७ साई पादु का दशन सोहळयाकरीता महारा ातील पु ण िज हयां म ये या पादु का दशनासाठी घेऊन
जाणेसाठी एक व बाहेरील रा यां करीता एक अशा ०२ अ याधु िनक ए.सी. बस खरे दी करणेसाठी टाटा,
अशोक लेलं ड व भारतबज या तीन कं प यां या बसेसबाबत तपशीलावर चचा करणेत येऊन,
यामधील भारतबज या कं पनीची (917 Tourist A.C. Bus BS-IV, Mod- 35+1+1 SPB) बस
खरे दी करणेचे िनि त करणेत आले.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे भारतबज कं पनी या 917 Tourist
A.C. Bus BS-IV, Mod- 35+1+1 SPB या मॉडेल या ०२ अ याधु िनक ए.सी. बस खरे दी
करणेकामी भारतबज कं पनी या अिधकृ त िव े यां कडू न िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व सदरह
बसम ये
या पादु का ठे वणेसाठी आव यक असलेली बॉडीिब ड ग करणेस तसेच याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०८ जु ने साईिलला व नवीन साई अपण सेवा ैमािसक सु करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम .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- सं थानमाफत कािशत होत असलेले साईलीला मािसकाचा दजा भ तािभमुख असावा
तसेच साईलीला अं कासोबत एक नवीन दैमािसक अं क साईभ तां या सेवेसाठी सु करणेबाबत मा. अ य
महोदय यां चा मनोदय अस याने, यास अनुस न मु य शहरी यायािधश, मुं बई यां याकडे माहे एि ल २०१७
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म ये नवीन अं क सु करणेबाबत ऑनलाईन अज सादर क न यात साईसेवा, ीसाईसेवा, साई सेवा त, साई
िन य सेवा व साई अपण सेवा अशी नावे दाखल कर यात आली होती.
यास अनुस न िद.११.०५.२०१७ ने भारत सरकारचे समाचारप व पंजीकृ त कायालय, नवी िद ली
यां चेकडू न 'साई अपण सेवा' या नावास मा यता िमळालेबाब या प ाची त इकडील कायालयास ा त झाली
आहे. आता दोनही दैमािसकां चे कामकाज क न घे यासाठी सं थान मं जरू आकृ तीबं धात मुं बई कायालय
आ थापनेवर पदिनहाय आकृ तीबं धास मा यता आहे ती प रिश ट 'अ' म ये दशिवले माणे.
प रिश ट 'अ'
अं.नं.
०१
०२
०३

पदनाम
कायकारी संपादक
सहा. सं पादक
िडटीपी ऑपरे टर

थायी मं जु र पदसं या
वेतन ेणी
०१
९३००-३४,८०० ेड पे ४४००
०१
९३००-३४,८०० डे पे ४३००
०१
५२००-२०२०० डे पे १९००

तावः- ी साईलीला मािसकाबरोबर ी साई अपण मािसकाची मा यता िमळाली असून ०१
ऑ टोबर २०१७ रोजी पु यितथी-दसरा वेळी कािशत कर याचे िनयोजन आहे.
िद.३०.०६.२०१७ रोजी मा. अ य महोदय यां चे समवेत मुं बई येथे ी साईलीला व ी साई अपण
सेवा कामकाजाबाबत चचा झाली असता, यावेळी सं थानसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन
यां चेकडू न ा त झाले या आदेशीत सूचनाबाबत चचा झाली या खालील माणे.
१)
िद.०७.०८.२००९ चे आदेशात 'आिधिनयम या कलम १३(४) अ वये सिमतीस तीची कत य व कामे
पार पाड यासाठी आव यक वाटतील अशा अिधका-यां ची व कमचा-यां ची नेमणूक कर याचे
अिधकार आहेत. परं तू त पुव अशी पदे शासन मा य आकृ तीबं धानुसार असणे आव यक आहे. व
शासन िनणय ०६ नु सार सिमतीला आकृ तीबं धाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही'
२)
िद.२३.०१.२०१३ चे आदेशात ी साईबाबा सं थानचे आ थापनेवर मंजरू कर यात आले या
आकृ तीबं धाबाहेर जाऊन कोण याही पदावर भरती कर यात येऊ नये तसेच शासना या चिलत
िनयामानुसार सेवेत मु दतवाढ, पुनिनयु ती, सेवािनवृतीनं तर कं ाटी प दतीने िनयु ती कर यात येऊ नये.
३)
िद.२३.०१.२०१७ चे आदेशात ी साईबाबा सं थान या िविवध िवभागां चे ताव वतं र या सादर
न करता, स या कायरत असणा-या कमचा-यां या कामाचे मु यमापन क न, सव िवभागातील मं जरू व
कायरत पदां चा एकि त आढावा घे यात यावा आिण वाढीव पदां ची आव यकता भास यास तसे
कायकारी अिधकारी यां नी मािणत क न सव िवभागां चा एकि त ताव सादर कर यात यावा.
उपरो त बाब चा िवचार करता साईलीला व साई अपण सेवा कामकाजासाठी खालील पदां ची
आव यकता आहे, ती प रिश ट 'ब' म ये दशिवले माणे..
प रिश ट 'ब'
अं.नं.
पदाचे नाव
कं ाटी
शै िणक अहता / अनु भव
०१
कायकारी संपादक
०१
१) शासन मा य िव ापीठाची पदवी, प कारीता पदवी / िड लोमा कोस, मराठी,
९३००-३४,८०० ेड पे
िहंदी व इं जी भाषेचे ान आव य क.
४४००
२) लेखन सं पादन, मु ीत शोधन, मु ण काशनाचा १० वषाचा अनु भव
३) आ याि मक े ातील िवशेषत: साईजीवन,िशकवण, त व ानावर अधा रत
िनयतकािलकां या लेखन सं पादक य काम काजाचा अनुभव अस यास
ाधा य.
०२
सहा. सं पादक
०५
१) शासन मा य िव ापीठाची पदवी, प कारीता पदवी/ िड लोमा कोस, मराठी,
९३००-३४,८०० ेड पे
िहंदी व इं जी भाषेचे ान आव य क.
४३००
२) लेखन सं पादन, मु ीत शोधन, मु ण काशनाचा ०५ वषाचा अनु भव.
३) आ याि मक े ातील िवशेषत: साईजीवन,िशकवण, त व ानावर अधा रत
िनयतकािलकां या लेखन सं पादक य कामकाजाचा अनु भव अस यास ाधा य.
०३
िडटीपी ऑपरे टर
०१
१) पदवीधर
५२००-२०२००
ेड पे
२) MSCIT व DTP ऑपरे िटं ग कोस.
१९००
३) मराठी ३० व इं जी ४० श. .िम.
४) सं बं धीत कामाचा०३ वषाचा अनु भव.
०४
कमिशयल िडझायनर
०२
१) पदवीधर
५२००-२०२००
ेड पे
२) MSCIT व DTP ऑपरे िटं ग कोस.
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१९००

०५

मु ीत शोधक ( ु फ रडर)
०२
५२००-२०२००
ेड पे
१९००

०६

मदतनीस
०३
४४४०-७४४० ेड पे १३००

३) मराठी ३० व इं जी ४० श. .िम.
४) पु तक मु खपृ ट सजावट डायरी कॅ लडस व ािफ स व सव कार या
कामाचा ०३ वषाचा अनु भव.
१) पदवीधर
२) MSCIT व DTP ऑपरे िटं ग कोस.
३) मराठी ३० व इं जी ४० श. .िम.
४) मु ीत शोधक ( ु फ रडर) कामाचा ०३ वषाचा अनु भव.
१) मा यिमक शालां त परी ा उ तीण

मागणीः- प रिश ट 'ब' नु सार मा यतेसाठी.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय ई छाननी क न अनु मानः- आिथक/ धोरणा मक.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- उपरो त व तूि थती िवचारात घेता मा. अ य महोदय यां चे
िनदशानु सार साईलीला व नवीन साई अपण सेवा दैमािसक चालू करणेकामी प रिश ट 'ब' म ये नमूद के ले माणे
अं.नं. ०१ ते ०६ पदां ना मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनं तर मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय
मुं बई यां चेकडे मं जरू ीसाठी सं थानचे सामा य शासन िवभागामाफत सादर करता येईल व शासनाकडील मा यता
ा त झालेनं तर सदर पदावरील भरतीची कायवाही आ थापना िवभागाकडू न करता येईल असे मत आहे. ती सदर
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६२८ यावर सिव तर चचा होऊन, जु ने साईिलला व नवीन साई अपण सेवा ैमािसक सु करणेसाठी
तावातील प रिश ब म ये नमु द के ले या पदां ना मं जु री िमळणेसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां चेकडे ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०९ िशड बस थानकातील सं थानचे स/ हॉलचे वापराबाबत.
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. तावीक– न याने बां धणेत आले या िशड बस थानक येथे सं थानचे तळमज यावर ०३ गाळे असून
पिह या व दुस-या मज यावर खालील माणे हॉ स व स आहेत.
अ.नं.

मजला तपशील

१

बां धकाम े

सं या

पिहला िनवासी मोठे हॉ स (संडास-बाथ म कॉमन)
०५
मजला िनवासी लहान हॉल (संडास-बाथ म कॉमन) ११९६ चौ.मी
०२
िनवास म (सं डास-बाथ म अटॅच)
०७
२
दुसरा िनवासी मोठे हॉ स (संडास-बाथ म कॉमन)
०५
मजला िनवासी लहान हॉल (संडास-बाथ म कॉमन) ११९६ चौ.मी
०२
िनवासी म (सं डास-बाथ म अटॅ च)
०७
एकू ण – मोठे हॉ स १०, लहान हॉ स ०४ व स १४
जा.नं.एसएसएस/काअ/४७४४/२०१६ िद.१५/०३/२०१६ चे प रप का वये सं थानचे मा.अ य
महोदय यां नी िद.१३/०३/२०१६ रोजी सं थान मालम तेची थळ पाहणी के ली असून नवीन बस थानक येथील
उपरो त हॉ स व स करीता आव यक सािह य खरे दीचा ताव सादर करणे बाबत कळिवले आहे.
यानुसार ताव सादर के ला असून यास िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती
सभेत िनणय .६३९ अ वये मा यता िमळाली आहे. या माणे स या बां धकाम िवभागामाफत कॉट् स व खरे दी
िवभागामाफत वॉयर फोम मे ेस, मे ेस ोटे टर, फायबर उशा व उशीक हस खरे दीची कायवाही सु आहे .
०३. मागणी- सदर स व हॉ स या वापरा बाबत मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया यां नी
खालील माणे सुचना िदले या आहेत.
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अ)
ी साईबाबां या शता दी सोह यास लवकरच सु वात होणार असून सदर सोहळयास साईभ तां ची
मोठ् या माणात गद हो याची श यता आहे. गद चे काळात साईभ तांची िनवासाची गैरसोय होऊ नये याकरीता
सदर स व हॉ स साधारण एक वषभराकरीता साईभ तां या िनवासाकरीता सु करावेत .
वरील सुचनेनु सार सदर स व हॉ स साईभ तां या िनवासाकरीता सु करावयाचे झा यास याचा
खालील माणे सेवाआकार आकारता येईल.
अ.नं.
खोली/हॉलचा
एकू ण ित म/हॉ स
ित म / हॉल
ित म / हॉल २४
ितिदनी
कार
सं या कॉट सं या
य त ची
तासां साठी
िनवास यव
मयादा
सेवाआकार
था
गरमपा यासह
०१
साधे मोठे हॉ स,
१०
१५
१५+५ = २०
८००/२००
संडास-बाथ म कॉमन
०२
साधे लहान हॉल,
०४
०९
०९+३ = १२
६००/४८
संडास-बाथ म कॉमन
०३
साधी म, संडास
१२
०३
३+३ = ०६
३००/७२
बाथ म अॅटयॅच
०४ साधी सुट म, संडास
०२
०६
६+४ = १०
५००/२०
बाथ म अॅटयॅच
एकू ण ३४०
ब)
ी साईबाबां चा शता दी सोहळा संप यानं तर (एक वषानं तर) सं थान या दो ही णालयात उपचार
घेणा-या णां या नातेवाईकां ची िनवास यव था साईधमशाळे ऐवजी सदर स व हॉ स म ये करावी.
वरील सुचनेनु सार शता दी सोहळा संप यानंतर दो ही णालयात उपचार घेणा-या णां या
नातेवाईकां ची िनवास यव था साईधमशाळे ऐवजी सदर स व हॉ स म ये करता येईल. हणजे णांचे
नातेवाईकां ना णालयात जाणे-येणे सोई कर होईल. याकरीता वतं बसची आव यकता भासणार नाही.
०४. िवभागाचा प ट अिभ ाय/ प ट मत– िशड बस थानकातील सं थान या स व हॉ स वापरा बाबत
तावात नमुद के या माणे ‘अ’ व ‘ब’ माणे कायवाही करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमती सभेत चचा होऊन िनणय होणे तव सादर.
िनणय .६२९ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानमधील सं थान मालक या मोठया हॉ सचा लाय री,
कलादालन, आट दशन, लोक म व सं थान कािशत काशनां ची िव करणे अशा कारणां साठी
वापर करायचा सिमतीचा मानस असू न याबाबत यथावकाश िनणय घे यात येईल व उव रत सा या
खो यां चा िनवासी वापर करणेत यावा, असे ठरले.
याचबरोबर िशड बस थानकाचे नाव साईसेवा बस थानक असे ठे व यात यावे, असे सव
सद यां चे एकमताने ठरिवले.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११० सं थान िनधीतू न ाधा य गटातील र ता .०५ (आ. .३१ ते िशव नाला रोड ते नगर मनमाड र ता) चे
उव रत िव ु त िवषयक कामाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-२ अ वये खालील माणे खालील माणे तरतूद आहे .
... पोटकलम (१) आिण (१ क) म ये िनिद के ले या योजनासाठी पुरेशा तरतूदी के यानं तर
िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली अस यास अशा िश लक रकमेचा िव त यव थे या िवतरण
यो य उ प नाचा तीस ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग सिमतीस वेळोवेळी पुढील सव िकं वा कोण याही
योजनासाठी वापरता व खच करता येईल.
(दोन ) थािनक नागरी सेवा व सुिवधा यां याम ये सुधारणा व वाढ हो यासाठी व परीणामी सं थान या
सोईम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपं चायतीस सहा य करणे.
वरील अिधिनयमास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- सं थान िनधीतून िशड शहरातील थम ाधा य गटातील सहा र ते िवकिसत करणेचे काम
बां धकाम िवभागामाफत ठे केदार मे.रोमन टारमॅट िल., मुं बई यां ना दे यात आलेले होते. मे.रोमन टारमॅट िल., मुं बई
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यां ना दे यात आले या र यां या कामासोबत या सव र यां वर काश योजनेकरीता ीट लाईटचे पोल उभे
क न यां ना स लायकरीता के बल टाकू न कने शन करणेचे तसेच िफडर िपलर, ीट लाईटचे पोल आिण
हायमा ट इ.अिथग करणेचे कामही दे यात आलेले होते. युनसार ठे केदार मे .रोमन टारमॅट िल., मुं बई यां ना दे यात
आले या यां ना कायादेशातील एकु ण सहा र यां पैक पाच र यां ची कामे पु ण के लेली असून उवरीत सहा या
र याचे (र ता .०५) एकु ण १८४० मी.लां बीपैक कनकु री र ता ते नगर-मनमाड र ता या दि णेकडील
भागातील ९०० मीटर र याचे काम पुण के लेले असून उवरीत ९४० मीटरचे काम हे लगत या मालम ा धारकां नी
घेतले या हरकत चे िशड नगर पं चायतीकडू न िनवारण न झा याने व यायालयीन बाब मुळे ठे केदार मे.रोमन
टारमॅट िल., मुं बई यां ना सदरचे काम पुण करता आलेले नाही. तसेच बां धकाम िवभागाकडू न ठे केदार मे.रोमन
टारमॅट िल., मुं बई यां चे अं तमी बील अदा करणेचे बाक होते.
यामुळे र ता .०५ चे उवरीत काम ठे केदार मे.रोमन टारमॅट िल., मुं बई यां चेकडू न क न घेणेस अथवा
याकामी न याने िनिवदा मागिवणे, रोमन टारमॅट िल.यां ना िदनां क ३०-०८-२०१५ अखेर के ले या कामास
मुदतवाढ देणे व अं ितम बील अदा करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणसे ाठी बां धकाम
िवभागामाफत ताव सादर कर यात आलेला होता.
बां धकाम िवभागामाफत सादर कर यात तावावर मा. यव थापन सिमती या िद.२७-०३-२०१७
रोजी या सभेतील िनणय .२५७ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , थम ाधा य गटातील सहा
र ते िवकिसत करणे कामाचे ठे केदाराचे नावात मे.रोमन टारमॅट िल. ऐवजी टारमॅट िल.असा बदल झालेला
अस याने, यां चे िवनं तीनु सार यां ची देयके व अं तीम बीलाची र कम टारमॅट िल.या नावाने अदा करणेत यावी.
तसेच सदरह ठे केदाराने कुं भमेळा-२०१५ चे कालावधीम ये वाहतुक चे िनयोजन व िनयं ण कर या या ीने
र ता .०५ चे काम के लेले अस याने यां ना सदर कामासाठी िदनां क ३१-०८-२०१५ अखेर मुदतवाढ दे यात
यावी व या र याचे (र ता .०५) चे उवरीत काम समाधी शता दी या पा भुमीवर तातडीने क न घे णेसाठी
िवहीत प दतीने अ प मुदती या ई-िनिवदा मागिव यात या यात.
यानुसार या कामासाठी बां धकािवषयक अं दाजप क, आराखडे व िनिवदा कागदप े बां धकाम
िवभागामाफत तयार क न ई-िनिवदाबाबतची कायवाही सु अस याचे बां धकाम िवभागाने कळिवले असून र ता
.०५ चे उवरीत काम लवकर सु करणेचे ीने या कामाचे अं दाजप क, आराखडे तयार क न िव तु िवषयक
कामां साठी येणा-या खचास मा यता घेणे तसेच सदरह िनिवदा मागिवणेबाबत कायवाही स वर करणेबाबत
कळिवलेले आहे.
उपरो माणे बां धकाम िवभाग यां नी कळिव यानुसार सं थान िनधीतू न िशड शहरातील थम ाधा य
गटातील र ता .०५ (आर ण मां क ३१ ते नाला रोड ते नगर-मनमाड र ता) चे उवरीत र यां वर काश
योजनेकरीता ीट लाईटचे पोल उभे क न यां ना स लायकरीता के बल टाकू न कने शन करणे, िफडर िपलर उभा
करणे, िफडर िपलर, ीट लाईट पोलकरीता अिथग करणे तसेच सदर या ीट लाईट पोलला महारा रा य
वीज िवतरण कं पनीकडू न स लाय घेत यानं तर िपलरपासून ीट लाईट पोलपयत के बल टाकणे इ यादी कामे
करावी लागणार आहे.
उपरो माणे करा या लागणा-या ीट लाईट या कामाचा तपशील महारा शासनमा य
सी.एस.आर.सन २०१५-२०१६ नु सार तयार के लेला असून याचा खचाचा तपशील खालील माणे.
Sr.
No.

C.S.R.
No.

01).

8-3-15

02).

2-8-14

03)

2-1-37

Description
Supplying & erecting of 8 m high (clear height)
galvanised OCTAGONAL pole with foundation
bolts having bottom of 150 mm A/F, top 100 mm
A/F made up of 3 mm thk HT Sheet along with base
plate of size 250 X 250 X 16 mm, Smart Pack
Junction Box with 4 poles 40 Amp. MCB & 3C x
2.5 aq.mm.copper flexible cable from fitting to
MCB for connection & stud type terminal block
suitable for 4C x 25 sq.mm cable on provided
foundation as per specification No.OHPL/OPL.
Supplying & erecting street light fitting suitable for
150W H. P. S. V.lamp complete with accessories on
provided bracket as per specification no. FGODF/GSL
Supplying & erecting HPSV lamp 3 pin BC /
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Qty.

Rate

Amount

18
Nos.

15866.55

2,85,597.90

36
Nos.

2764.65

0,99,527.40

36

626.85

0,22,566.60

260

04)

05)

06)

07)

08)

09)

10)

Screwed cap head / pin type 230V,150 W SON type .
Providing and erecting Galvanised 1000mm double
8-3-31 arm sword type bracket with FRP dome and Ball as
per specification No. OH-PL/PBKT
Providing & casting of M- 20 grade reinforced
cement concrete (RCC) foundation suitable for 6m
to 8m high octagonal /conical G.I. pole considering
the safe soil bearing capacity at site as 10 T/sq m at
16-3-8
1.5 m depth including supply of steel, concrete,
excavation and fixing provided nut bolts with the
help of template as per design in an approved
manner.
Supplying, erecting & terminating PVC armoured
cable 4 core 16 sq mm aluminium conductor with
continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I. earth wire
7-1-16
complete erected with glands & lugs, on wall/
trusses/pole or laid in provided trench/ pipe as per
specification no. CB-LT/AL
Making the trench in Hard murum/Tar road of
suitable width and depth as per IS for laying
16-1-2
provided L.T cable up to 25 sq.mm.complete. As
per specification No. CW-EXN-CTR
Providing earthing with Copper earth plate size 30 x
9-1-2 30 x 0.315 cm complete with all materials, testing &
recording the results as per specification No. EA-EP
Providing pipe type earthing with 40mm. dia. G.l.
9-1-4 pipe or 20 mm dia. G.l. Rod complete with all
materials as per specification No. EA-EP
Supplying and erecting Outdoor Stand Mounted
Feeder Pillar for Street Light Panel with 63 Amp.
TPN MCCB incomer and Four nos. of Copper
Busbars,500V,100Amp for outgoing and suitable
timer, contactor, transformer, micro processor based
Non
manager and provision for termination of Incoming
CSR
minimum 25 sq.mm & outgoing minimum 25 & 16
sq.mm cables complete erected in min. 14 gauge
CRCA sheet box with supporting angle, self lock,
gasket ang slating top erected on CC foundation in
an approved manner.

Nos.
18
Nos

4176.90

0,75,184.20

18
Nos

6415.50

1,15,479.00

1200
Mtrs.

207.90

2,49,480.00

1000
Mtrs.

175.35

1,75,350.00

01
No.

7915.95

0,07,915.95

18
Nos

1664.25

0,29,956.50

01
No.

30000

0,30,000.00

Total Rs:- 10,91,057.55
Round Up Rs. 10,91,058.00

मागणी:- उपरो माणे सं थान िनधीतून िशड शहरातील थम ाधा य गटातील र ता .०५
(आर ण मां क ३१ ते नाला रोड ते नगर-मनमाड र ता) चे उवरीत र यां वर काश योजनेकरीता ीट लाईटचे
पोल उभे क न यां ना स लायकरीता के बल टाकू न कने शन करणे, िफडर िपलर उभा करणे, िफडर िपलर, ीट
लाईट पोलकरीता अिथग करणे तसेच सदर या ीट लाईट पोलला महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न
स लाय घेत यानं तर िपलरपासून ीट लाईट पोलपयत के बल टाकणे इ यादी कामाकरीता अं दाजे र कम पये
१०,९१,०५८/- इतका खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो माणे सं थान िनधीतून िशड शहरातील थम ाधा य
गटातील र ता .०५ (आर ण मां क ३१ ते नाला रोड ते नगर-मनमाड र ता) चे उवरीत र यां वर काश
योजनेकरीता ीट लाईटचे पोल उभे क न यां ना स लायकरीता के बल टाकू न कने शन करणे, िफडर िपलर उभा
करणे, िफडर िपलर, ीट लाईट पोलकरीता अिथग करणे तसेच सदर या ीट लाईट पोलला महारा रा य
वीज िवतरण कं पनीकडू न स लाय घेत यानं तर िपलरपासून ीट लाईट पोलपयत के बल टाकणे इ यादी
कामाकरीता अं दाजे र कम पये १०,९१,०५८/- इतका खच अपेि त असून सदरील खचास व बाहेरील ठे केदार
यां चेकडू न ई-िनिवदा मागिवणेकामी मराठीतील, व इं जीतील जादा खपा या वृ प ां या मुं बई-पुणे येथील
आवृ ीत जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई - िनिवदा बोलिवणेस तसेच ईिनिवदा ा झा यानं तर ई-िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघडू न दरां चा तुलना मक त ा िनणयासाठी थािनक
उपसिमतीसमोर सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .६३०

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतू न ाधा य गटातील र ता .०५ (आ. .३१ ते िशव नाला
रोड ते नगर मनमाड र ता) चे उव रत िव ु त िवषयक कामे क न घेणेकामी तावात नमु द के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१११ साईसेवक योजना सु करणे व यां ची िनवास, भोजन, चहा-पाणी, गणवेश, दशन/ आरती इ. यव था
िवनामु य करणे व येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीने ी साईबाबा सं थान म ये ी े गजानन महाराज देव थान, शेगाव
येथील सेवेक-या या धत वर साई पालखी मं डळाचे पदया ी सभासद यां चे करीता, मोफत साई सेवक उप म
राबिवणेचा िनणय घेतलेला आहे. तरी सदर "साई सेवक" योजनेम ये २० पालखी सभासद िमळू न १ गट मुख
असे २१ साई सेवकां चा गट तयार क न, यांना वषातुन ७ िदवस सं थान प रसराम ये सदरचे योजने अं तगत
िवनामु य सेवा कर याची संधी दे यात येईल.
साई पालख या सभासदां ना वखु शीने ी साईबाबा सं थानम ये िवना मु य सेवा दयावयाची
अस यास, यांना सं थानम ये "साई सेवक" हणून िवना मू य सेवा उपल ध क न देता येईल. या कामी
संबं धीत पालखी मं डळां नी यांचे वैय तीक मािहती सह कामगार िवभागाकडे ५७० आता पयत पाल यांची साई
सेवेसाठी रिज े शन के लेले आहे. यापैक ५२० पालखी गटां ना"साई सेवक" हणून िवनामू य सेवा करणेची
संधी देणते येईल. उवरीत गटां ना ित ा यादीवर ठे वणेत येईल. व यांना आव यकते माणे सेवेची संधी देणते
येईल.
*साई सेवक योजनेचे व प "साई सेवक" योजनेम ये िविवध पालखी मं डळे, िविवध साई मं िदरां या साई सेवकां चा २१
य त चा ०१ गट तयार कर यात आला असून रिववार ते शिनवार ०१ गट काम करे ल असे एका आठवडयात
सकाळी ६ ते दुपारी २ व दुपारी २ ते रा ी १० यावेळेत येक ५ या माणे १० गटातून २१० साई सेवक
आठवडाभर सेवा देतील. तसेच एका पालखी मं डळाला एकापे ा अिधक गटां ची न दणी करता येणार आहे. ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड माफत अशा गटां ना सं थान यािविवध िठकाणी सेवेची सं धी उपलब्ध
क न दे यात येणार असून काही गटां ना वषातून एका पे ा जा त वेळा सेवेची इ छा असेल तर यांना वषातून
एका पे ा जा त वेळेस सलग ०७ िदवस सेवेची सं धी दे यात येणार आहे. ही योजना २९ जुलै २०१७ पासून सु
कर यात येईल. या गटां ना थम समाधी मं िदर, साई सादालय, साईबाबा हॉ पीटल, साईबाबा भ त
िनवास थान, दारावती िनवास थान, संर ण, साईनाथ णालय इ यादी िठकाणी वषातून सलग ७ िदवस साई
सेवची सं धी िदली जाईल. साई सेवकां ना सेवाभावी वृ तीने भ तांचा आदर क न, स मान क न "ओम साई राम"
हणून साईभ तां या आडचणी सोडिव याचे काम तसेच सं थान अिधकारी नेमणू देतील ती कामे साई सेवेकां नी
करावयाची आहे.
कामगार िवभागाकडे आतापयत एकु ण ५७० पाल यांनी रिज ेशन के लेले आहे. यापैक ५२० साई
पाल यांना सेवेची सं धी देणते येत असुन सेवा/कामे सोबत जोडले या प रिश ट१ म ये दशिव या माणे साई
सेवक योजनेचे तपिशलवार टाईम टे बलसह कामाचे िनयोजन कर यात आलेले आहेत.
अ)
साई सेवकां या सेवेचे व प –
"साई सेवक" योजने अं तगत नेम यात येणा-या साई सेवकां कडु न खालील त यात नमूद के या माणे
साई सेवा क न घेता यईल.
अ.नं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

िवभाग
साई सेवकां कडू न करवु न यावया या सेवेचे / कामाचे व प
मं िदर िवभाग
गं ध लावणे, उदी वाटप, स य नारायण यव था, चावडी, दारकामाई नं दा िदप इ.
सादलय िवभाग
बुफ / साद यव था, पाणी वाटणे, मीठ वाटणे इ.
साईबाबा हॉ पीटल
ण व नातेवाईकां ना मदत व मागदशन करणे.
साईबाबा भ तिनवास (५०० म) मोफत बस सेवा, लॉ ी, टोअर, लोक म इ.
साईआ म िनवास थान १
मोफत बस सेवा, मािहती क , फॉम देणइे .
कॅ टीन िवभाग
मोफत बुं दी साद, चहा, कॉफ व दुध वाटप क इ.
काशने िवभाग
बुक टॉल िव क , चौकशी काऊं टर यव था इ.
साई साद िनवास थान
पाणी वाटप, च पल टॅ ंड इ.
दारावती िनवास थान
मािहती क , फॉम देणे, िल ट ऑपरे टर इ.
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१०

संर ण िवभाग

११

साईनाथ णालय

रां गा काढणे, मं िदर, दारकामाई,चावडी, शिनगेट, नं दी गेट, अपं ग गेट, दशन रां गा ,
मं िदर प रसर
ण व नातेवाईकां ना मदत व मागदशन करणे.

साई सेवकां ना खालील माणे अटी व शत स अनु स न साई सुिवधा दे यात येतील.
ब)
साई सेवकां ना िद या जाणा-या सोई-सु िवधा –
१. साई सेवकां ना सं थानमाफतओळख प दे यात येईल.
२. साई सेवकां ना एक सेवा काड दे यात येईल. यावर साई सेवकां चे सेवेचा िदनां क व या िदनां कास
कर यात येणारे सेवेचे िठकाण व सेवेचे व प यां ची न द ठे वता येईल. सदरचे काड सेवा संप यानं तर
कामगार िवभागात जमा करावे लागेल.
३. साई सेवकां ना नारं गी रं गाचानेह शट पां ढ-या रं गाचा कु ता तसेच टोपी अशा कारचा गणवेष या माणे
येक ०२ गणवेष सं थानचे वतीने िदले जातील.
४. साई सेवकां ची सेवे या कालावधीत िनवासाची सोय साई धमशाळा इमारतीम ये, दोन वेळेचे जेवणाची
सोय ी साई सादालयाम ये, दोन वेळ चहाची यव था कॅ टीन िवभागामाफत तसेच दशन व
आरतीची यव था जनसंपक कायालयामाफत िवनामु य के ली जाईल.
५) सेवे या कालावधी म ये साई सेवक आजारी पड यास यास सं थानचे साईनाथ णालयात व
आव यकता भास यास ी साईबाबा हॉ पीटलम ये वै िकय उपचार सुिवधा िवनामु य िदली जाईल.
६. साई सेवकां ना सं थानचे कामकाजात ह त ेप करता येणार नाही.
७.
यांना सं थानचे िनयमां चे व िश तीचे पालन करावे लागेल. .
८. साई सेवक यां चेकडू न कोण याही कारचे गैरवतन झा यास यांची सेवा ता काळ बं द कर यात येईल.
याबाबत यांची कोठलीही त ार िवचारात घेतली जाणार नाही.
९. साई सेवकां ना नेमणू िदले या िवभागात / िठकाणी िवना त ार सेवा करावी लागेल. ठरावीक िठकाणीच
सेवा िमळणे बाबतचा साई सेवकां ना आ ह धरता येणार नाही.
१०. साई सेवकां ना सेवा देतां ना सेवेशी संबिधत िवभागाचे मुख यां चे पयवे ण िनयं णा खाली सेवा देणेचे
काम करावे लागेल.
११.
येक आठवडयाचे शेवटी "साई सेवक" यां नी यांची सेवा सं प या नं तर सं थानमाफत देणते
आलेले गणवेष ओळखप , सेवाकाड ता काळ कामगार िवभागात जमा करावयाचे आहे.
१२. साई सेवक अजाची पडताळणी, साई सेवकां ची नेमणूक, साई सेवकां ना दयावयाचे गणवेष, व
ओळखप , सेवाकाड, साई सेवकां चे सं बधी इतर कायालयीन कामकाज करणेकरीता ता काळ िलपीक
संवगातील कमचा-याची नेमणूक आ थापना िवभागामाफत करता येईल.
१३. "साई सेवक"यां ना सेवे या कालावधीतच फ त मोफत दशनाची सुिवधा पुरिव यात येईल. तसेच यांना
फ त सेवे या कालावधीतचमोफत आरतीची सुिवधा ही जनसंपक कायालयामाफत देणते येईल.
(दशन/ आरती यव था ही जी य ती साई सेवक हणुन सेवा देतील, अशा य तीलाच वतःसाठी
देणते येईल. यांचे समवेत असले या इतर य त ना सदरची सुिवधा देणते येणार नाही.)
१४. साई सेवेचे कालावधीत आपणाकडू न काही गैरवतन घड यास िकं वा साई सेवेचे दर यान भ दुिगरी,
अं ध धेला खतपाणी घालणे इ यादी प ार आपणाकडू न झा यास गैरवतन हणुन िशड पोलीस
टेशनम ये F.I.R.दाखल करणेत येईल.
क)
साई सेवक योजनेसाठी येणारा खच –
सं थानेच िविवध िवभागात सेवा देणक
े ामी िद.२९ जुलै २०१७ पासुन "साई सेवक योजना" सु
करणेसाठी साई सेवकां ना सं थानचे माफत् ओळखप , डयु टी काड, गणवेष देवनू यां ची साई सेवक हणुन
नेमणूक कर यात येईल. याकामी संबं धीत िवभागाकडू न करावयां या कामां बाबत येणा-या अं दाजीत खचाचा
तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. िवभाग
कामाचा तपिशल
अं दाजे खचाची र कम
१
कामगार िवभाग
सेवा काड (१५००० नग)
६७६५/२
ई.डी.पी.िवभाग
आय काड (१५००० नग)
५०,२००/३
शासन शाखा वशी-५ गणवेष
६,००,०००/-
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(पु ष १००० नग)
(मिहला– १०० नग ऑरे ज साडी)
४
कामगार िवभाग
साई सेवक न दणी माणप
५०,०००/(१६००० नग)
एकु ण अं दाजे खच
७,०६,९६५/तरी उपरो त नमुद के ले माणे प रसरातील छपाईधारकां कडू न तसेच पुरवठादारां कडू न दरप के
मागिवणेस व तसेच येणा-या अं दाजे र कम .७,०६,९६५/- (अ री सात लाख सहा हजार नऊशे पास ट )
मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
सं थानचे िविवध िवभागात सेवा देणक
े ामी िद.२९ जुलै २०१७ पासुन "साई सेवक योजना" सु
करणेसाठी साईसेवकां ना सं थानचे माफत् ओळखप सेवा काड गणवेश देवु न यांची सं थानमधील सेवा
कालावधी दर यान िनवासाची सोय साईधमशाळा इमारतीम ये दोन वेळचे जेवणाची यव था ी साई
सादालयाम ये दोन वेळ चहाची यव था कॅ टीन िवभागा माफत तसेच दशन व आरतीची यव था जनसंपक
कायालया ारे िवनामु य करणेस व याकामी येणा-या उपरो त माणे अं दाजे पये ७,०६,९६५/-खचाच मा यता
असावी.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवं नती.
िनणय .६३१ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत साईसेवक योजनेचे व प, साईसेवकां या सेवेचे व प व
साईसेवकां ना िद या जाणा या सोयी-सु िवधा यां चे अवलोकन करणेत येऊन, यास व याकामी
येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११२ मे.टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे िबल आदा करणे.
तावअिधिनयम तरतुदः- ी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम २००४ कलम.१७ नं 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"
ठरावः- मा. यव थापन सिमती िद.१६.०९.२०१६ रोजीची सभा िनणय . ६८५ अ वये ई-िनिवदेतील
यवसाियक बीड उघडले असता, िनिवदाकार मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे िडल स कॅ लडस-२०१७
छपाईकामाचे िन नतम दरधारक होते.
तािवकः- इकडील जा.नं. एसएसएस/वशी/३४६२/२०१६ िद. ०३.१०.२०१६ नु सार मे. टॅको ि हजन
ा.िल., मुं बई यां ना ई-िनिवदेतील दर ि वकृ तीनुसार िडल स ०३ कारचे कॅ लडस सन-२०१७ चा कायादेश
दे यात आलेला होता.
इकडील जा.नं. एसएसएस/वशी/५६६७/२०१७ िद. २२.०२.२०१७ नुसार िडल स कॅ लडस िश लक
साठा संप याने त कालीन कायकारी अिधकारी यां या िनदशानु सार वाढीव कायादेश दे यात आलेला होता
याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अं.नं.
तपिशल
आदेशीत
सव करां सह आपले
एकू ण खच सं थान देणगी
छपाई सं या िद.३०.०१.२०१७ चे
पये.
मू य
सवलतीचे दर
०१
ी साईबाबा िड स वॉल
कॅ लडस (०८ पेजेस) आकार
४०००
१९५/७,८०,०००
२५०/२२"x३५"
०२
ी साईबाबा मेटपेट कॅ लडस
(०७ पेजेस )
३,०००
२३५/७,०५,०००
३००/आकार १९.५"x२७.२५"
०३
ी साईबाबा ीडी ०७
िशटर डे क कॅ लडस
३,०००
१७५/५,२५,०००
२२०/९.७५"x०७"
एकू ण पये.
२०,१०,०००/-
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तावः- सदर कायादेशातील अटी/शत नुसार िद.३१ माच २०१७ अखेर िव करणेबाबत नमूद
होते. यानं तर इकडील कायालयाकडू न िव थां बिवली असता, त कािलन थािनक िव व त ी. सिचन तां बे
सो. यां चे दुर वनी िनदशानुसार उव रत कॅ लडसची िद.२५.०५.२०१७ अखेर िव कर यात आली आहे.
मागणीः- मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे छपाई क न पुरवठा कर यात आलेली कॅ लडस िव
झालेने र कम . ४,४७,५००/- मा चे िबल आदायगी करणे आहे.
सं थानचे अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच
आिथक िवषय ई छाननी क न अनु मानः- धोरणा मक/ आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- इकडील िद.१३.०४.२०१७ मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे
र कम पये. ९७,५००/- चे िबल अदायगीसाठी लेखाशाखेकडे सादर के ले असता, मु यलेखािधकारी यां नी मा.
कायकारी अिधकारी यां ची मं जरू ी घेऊन िबल आदायगीसाठी सादर करणेबाबत मौिखक िनदश िदलेन,े यानु सार
िद.२४.०४.२०१७ रोजी मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांचेकडे िटपणी सादर कर यात आली होती. यावर
मा. उपकायकारी अिधकारी सो. व कायकारी अिधकारी महोदया यां नी िदले या िनदशाबाबत िद.११.०५.२०१७
रोजी खुलासा सादर कर यात आला असता, यावर कायकारी अिधकारी महोदया यांनी यव थापन सिमतीम ये
ठे वा असे िनदश िदले अस याने, मे.टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे र कम पये. ९७,५००/- व र कम .
३,५०,०००/- मा चे अं ितम िबले िमळू न एकू ण र कम .४,४७,५००/- (अ री पये. चार लाख स तेचाळीस
हजार पाचशे मा .) देय आहे.
क रता सदर िबल देयक ताव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६३२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मे.टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां चे एकू ण
.४,४७,५००/- मा अं तीम िबल देयक यां ना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच स या डायरी छपाईसाठी मागिवणेत आले या ई-िनिवदेम ये एक वषा या वािषक
उ प नाची अट िशथील करणेत येऊन, ती तीन वषा या सरासरीचे वािषक उ प न अशी ठे वणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११३
ी साई सादालयात दैनं िदन तयार होणारे सादभोजन िव ाथ न ना दैिनक शालेय पोषण आहार
हणू न देणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसन २००५ चा महारा अिधिनयम .४ मधील तरतू 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 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.
यव थापन सिमतीचा ठराव ः – मा. यव थापन सिमती िद.२७/०३/२०१७ चे सभेतील िनणय . २६३
ा तािवक – ी साईबाबा कन्या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालाकडे इ.५ वी ते इ.१० वी पयत चे
िश ण घेणारे अं दाजे एकू ण ७६४ िव ािथन ना सं थानचे वतीने म या ह भोजन देणेबाबत िद.२७/०३/२०१७
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत आय या वेळेचा िवषय ठे व यात आला होता. म या ह भोजनात
िव ािथन ना सोमवार- मसाले भात व िशरा, मं गळवार- डाळ िखचडी व बुं दी, बुधवार- उपमा व बुं दी लाडू,
गु वार-मटक उसळ व बुं दी, शु वार-फळे व िशरा , शिनवार- पोहा व लापशी असे िविवध पदाथ देणबे ाबत
ताव ठे व यात आला होता.
िनणय .२६३ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड मधील
शालेय िव ाथ न ना सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणक
े ामी उपरो त तावाम ये नमुद के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
मागणी- िद.०९/०६/२०१७ रोजी मा. कायकारी अिधकारी यां नी पोषण आहार सु करणेकामी
आढावा बैठक घेतली यात मा. उपकायकारी अिधकारी , सव शासक य अिधकारी, सादालय िवभाग मुख ,
सव ाचाय /मु या यापक (शै िणक संकु ल) यां चे उपि थत झाले या चचनुसार, ाचाय/मु या यािपका
(शै िणक संकु ल) यां ना ी साई सादालयात दररोज साईभ तांना साद भोजनात दोन भा या , डाळ, भात,
चपाती व गोड पदाथ हणुन िशरा/बुं दी/बफ / शेवई असे पदाथ असतात. सदर गोड पदाथ िशरा/बुं दी/बफ / शेवई
या सव गोड पदाथा ऐवजी एकच गोड पदाथ बुं दी दे यात यावा.
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मा. यव थापन सिमतीने िनि त के लेले पदाथ हे ना टा स य असून याम ये चपातीचा समावेश
नस याने, चपाती ावयाची झालेस भाजी ावी लागेल. िव ािथन जेवणाचा डबा आणणार नस याने यांना
भुक लागली तर भोजनाची मोठी अडचण िनमाण होईल. याकरीता िव ािथन ना ना टयाऐवजी साईभ तांसारखे
प रपूण भोजन िदले तर सदरची अडचण होणार नाही. तसेच िव ािथन ची वै क य टया आव यक असलेला
प रपुण आहाराची पुतता होईल. तसेच सादालयाकडे असलेले अपु रे मनु यबळ तसेच या िविवध पदाथासाठी/
िविवध फळां साठी दैनं िदन येणारा वाढीवचा वतं खच िवचारात घेता ी साई सादालयात दैनं िदन तयार
होणारे साद भोजन िव ािथन ना दे यात आ यास वाढीव कामगार, आचारी, तसेच जादाचा खच होणार नाही
असे न मत . अिध क, सादालय िवभाग व शासक य अिधकारी यां नीही य त के ले आहे. सदर साद
भोजनाची सं थान वाहनातून ने -आण करणे व येक माळयावर पोहच करणे , आव यकतेनु सार िव ािथन ना
भोजन वाढणे हे काम सादालया िवभागाकडील कमचा-यां वर सोपिव यात यावे तसेच मदतीसाठी शाळे कडील
कं ाटी मदतिनस कमचारी घे यात यावेत.
तसेच आव यक असलेले सादभोजन पदाथ वाहतुक करणेकामी ाचाय /मु या यािपका (शै िणक
संकुल) यां नी वाहन िवभाग यां ना िव ािथन चे जेवणा या वेळा िवचारात घेवनू सादालयाकडे वाहन
पाठिवणेबाबत सुिचत करणेत यावे .िव ािथन चे ड बे शाळे त आणणे ऐवजी सादालय िवभागामाफत ७७० नग
टे. ि टल ताटे शाळे कडे ठे वणेत येऊन शाळे कडील ी मदतनीस यां चेमाफत ताटे धु याचे व साफ कर याचे
काम करणेत यावे अस चच अं ती ठरले आहे.
तरी ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालय,िशड या िवभागातील िव ािथन ना
सोमवार ते शिनवार पुण आठवडा ी साई सादालयात दररोज साईभ तांना साद भोजनात दोन भा या, डाळ,
भात, चपाती व गोड पदाथ हणुन फ त बुं दी या माणे जेवण दे यास मा यता असावी.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार छाननी क न अनु मानः- शालेय शासनाचा भाग हणून
गरजेचे आहे.
िवभागाचा अिभ ाय-िद.२७/०३/२०१७ रोजी मा. य थापन सिमतीचे िनणय ं . २६३ म ये ी
साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन ठ महािव ालय, िशड मधील शालेय िव ािथन ना सं थानमाफत मोफत
म या ह भोजन देणक
े ामी उपरो त तावात नमुद के ले या अ न पदाथा ऐवजी सादभोजन यव थेतील दररोजचे
सादभोजन देणेबाबत बदल क न िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .६३३

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड मधील शालेय िव ाथ न ना
सं थानमाफत मोफत म या ह भोजन देणेकामी यापु व यव थापन सिमतीचे िद.२७/०३/२०१७ रोजीचे
सभेम ये सं मत झालेला िनणय .२६३ र करणेत येऊन, यापु ढे ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, िशड
मधील शालेय िव ाथ न ना ी साई सादालयात दैनं िदन तयार होणारे सादभोजन व याबरोबर
िम ा न, दैिनक शालेय पोषण आहार हणू न देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाया, क या िव ा मं िदर व किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११४ आर.पी.आय. देश िमट गसाठी साईधमशाळा िवभागातील हॉल िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयमातील िविनयम२१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व
वापर कर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व याची देखभाल करणे अशी तरतुद आहे .
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनरं क
तािवक- संदभ य प ानु सार िद.२९/०८/२०१७ रोजी सकाळी ८ वाजेपासुन ते सं याकाळी ८
वाजेपयत काय म चालु रहाणार आहे. याक रता सं थानमाफत यांची यो य ती फ देऊन १ िदवशीय
आर.पी.आय. देश िमट गसाठी हॉल िमळावा असे प ा दारे इकडील िवभागास कळिवले आहे.
मागणी- आर.पी.आय देश िमट गसाठी साई धमशाळा िवभागातील हॉल िमळणे बाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- ी साईबाबा सं थानचे िनवास िवभागां कडे दशनासाठी येणा-या
साईभ तांची थम ाधा याने िनवास यव था कर यात येते. ल नसमारं भ, िशिबरे , सभा, समेलन अथवा इतर
धािमक/ सामािजक काय मां साठी परवानगी िदली जात नाही.
तथापी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार व मा.िव व त यां चे िनदशानु सार िद.१४/१२/२०१६ ते
१६/१२/२०१६ अनुगामी लोकरा य महाअिभयान (अनु लोम), मुं बई व िद.२५/०६/२०१७ ते िद.२६/०६/२०१७
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वदेशी जागरण मं च,मुं बई या शासक य काय मासाठी नाममा .११००/- मा शु क आका न साई धमशाळा
िवभागामधील सादालय हॉलम ये दोन िदवसासाठी काय मास परवानगी दे यात आली होती.
सदरचा हॉल हा भोजनाचा हॉल असुन भोजन गृह चालु नस याने स या वापरात नाही. दारावती
िवभागाकडु न िद. १८/११/२०१५ रोजी आले या कापुस गादी ५०० नग व िद. २०/०५/२०१७ रोजी आले या
सुमारे २७५७ कापुस गा ा असे एकु ण ३२५७ कापुस गा ा साई धमशाळे तील सादालय हॉलम ये ठे व यात
आले या आहेत. तसेच साई धमशाळा िवभागाकडील खराब झाले या व तु उदा. खु च , टेबल, बादली, मग,
खराब बेडिशट, खराब उशीक हर, इ. व तु ठे व यात आले या आहे. स या याचा टोअर हणुन वापर होत
आहे. गद या वेळी ण नातेवाईकां ची तसेच प रसरातील येणा-या साईभ तांची िनवास यव था कर यात येत
असते.
रपि लकन पाट ऑफ इंिडया, मु.पो.देड-को-हाळे , ता. कोपरगां व यां नी िद.२९/०८/२०१७ रोजी
सकाळी ०८.०० वाजे पासुन ते सां यकाळी ०८.०० वाजे पयत िमट गसाठी हॉलची मागणी के ली आहे.
संबं िधतां ना िमट गसाठी हॉल िद यास यािठकाणी असलेले सामान इतर ठे वावे लागेल. परं तु यासाठी पयायी
जागा उपल ध नाही.
साई धमशाळा येथील सादालया या हॉल म ये काय म कर यास परवानगी िद यास इतरही जण
सदर जागेची मागणी करतील व यांना नकारही देता येणार नाही. तरी ल नसमारं भ, िशबीरे , अिधवेशन, िमट ग,
धाम क/ सामािजक काय म तसेच पधा व इतर कोण याही काय मास साई धमशाळा िवभागाकडील
सादालय हॉलची मागणी के यास सदरचा हॉल देणबे ाबतचा िवषय धोरणा मक असलेने यावर िनणय होणेसाठी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६३४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , राजक य काय मां साठी साईधमशाळा येथील हॉल देणे
यो य होणार नाही, याचबरोबर एखा ा राजक य काय मासाठी हॉल उपल ध क न िद यास, इतरही
याची मागणी करतील व तशी था सु होईल, या सव बाब चा िवचार करता उपरो
ताव अमा य
करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, साईधमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११५ “साई सेवक” शपथ प .
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां चेमाफत समाधी मं िदर, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय, ी
साई सादालय,िविवध भ तिनवास,शै िणक संकुल यां चे यव थापन के ले जाते. ी साईबाबांनी आप या
हयातील दधा,सेवा व सबुरीचा मं सव जगाला िदला आहे. ितच िशकवण पुढे घेऊन ी साईबाबा सं था न
िव व त यव था,िशड काम करीत आहे. िशड येथे येणा-या साईभ तांना िव व त यव थेमाफत जा तीत जा त
दजदारसेवा िमळु न देणे हा िव व त यव थेचा य न आहे. ही सेवा उपल ध क न देतां ना िशड येथे येणारे
साईभ त, ी साई पालखी मं डळाचे ितिनधी, ी साई मं िदराचे ितिनधी यांनाही सेवे या या पिव कामाम ये
सहभागी क न घेणे व येणा-या साई भ तांना सेवा करणेची सं धी उपल ध क न देणे या उ ेशाने, ी े शेगाव
येथील गजानन महाराज सं थानमाफत राबिव या जाणा-या सेवेकरी योजने या धत वर "साईसेवक योजना"
राबिवणेचा यव थापनाचा मानस आहे.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव िद.१/१०/२०१७ ते १८/१०/२०१८ या कालावधीत जगभरात
मोठया माणावर साजरा कर यात येणार आहे. िशड येथेही वषभरात जगभरातुन अितशय मोठया माणावर साई
भ त येणार आहेत. या पा वभुमीवर "साईसेवक" योजना चालु के ली आहे .
साई सेवकां चा २१ य त चा ०१ गट तयार कर यात आला असुन रिववार ते शिनवार ०१ गट काम
करे ल असे एका साई सेवक योजनेम ये िविवध पालखी मं डळे,िविवध साई मं िदरां या साई सेवकां चा
२१ य त चा ०१ गट तयार कर यात आला असुन रिववार ते शिनवार ०१ गट काम करे ल असे एका
आठवडयातसकाळी ६ ते दुपारी २ व दुपारी २ ते रा ी १० यावेळेत येक ५ या माणे १० गटातून २१० साई
सेवक आठवडाभर सेवा देतील. तसेच एका पालखी मं डळाला एकापे ा अिधक गटां ची न दणी करता येणार
आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड माफत अशा गटांना सं थान या िविवध िठकाणी सेवेची
संधी उपल ध क न दे यात येणार असुन काही गटां ना वषातून एका पे ा जा त वेळा सेवेची इ छा असेल तर
यांना वषातून एका पेचा जा त वेळेस सलग ०७ िदवस सेवेची सं धी दे यात येणार आहे. ही योजना २९ जु लै
२०१७ पासुन थम सु कर यात येईल. या गटां ना समाधी मं िदर, साई सादालय, साईबाबा हॉ पीटल,साईबाबा
भ त िनवास थान व साई आ म भ तिनवास यािठकाणी वषातून सलग ७ िदवस साई सेवेची सं धी िदली जाईल.
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साई सेवकां नी सेवाभावी वृ तीने भ तांचा आदर क न, स मान क न " ओम साई राम " हणुन साईभ तां या
अडचणी सोडिव याचे काम साई सेवकां नी करावयाचे आहे. मा.अ य महोदय यां नी, िद.१७/०७/२०१७ रोजी
साई सेवकां नी यावयाचे शपथेचा मसुदा पाठिवलेला असून तो मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीपुढे सादर
कर याचे िनदश िदलेले आहे.
ी साईबाबां ची सेवा कर यास आले या साई पालखी मं डळाचे सभासदां ना व ितिनध ना सं थानतफ
शपथ देणे गरजेचे आहे.साई सेवकां ना दयावयाचे शपथेचा खालील माणे मसुदा सादर के ला आहे .
मी....................................... ी साईबाबां ना म न, "साईसेवक" हणु न अशी शपथ घेतो
क , ------------------------ मी सदैव व छते चे पालन करीन, मी सदैव िन यसनी राहीन,मी कोणते ही
गैरवतन करणार नाही, मी अं ध दा िनमुलनासाठी सदैव य नशील राहीन,मी ी साईबाबां या दा
व सबु री या मं ाचे पालन करीन, मी येकाची भ तीभावाने सेवा करीन, मी येकाशी न ते ने आिण
सौज याने वागीन.
// ओम साईराम //
तरी सदर साईसेवक शपथेचा मसुदा मा यतेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६३५ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत साईसेवक शपथे या मसु ाचे अवलोकन करणेत आले व
याम ये “मी साई सेवक या पदाचा काया, वाचा व मनाने सदैव स मान राखीन", असा समावेश
करणेत येऊन, सदरह शपथप अं तीम करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११६ र पेढ नी मागणी के ले या आिथक मदतीबाबत.
तावमा.डॅा.सुरेश हावरे सो.अ य ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, यां चे अ य तेखाली रिववार िद.
१२/०२/२०१७ रोजी र तदान चळवळ वाढीस लागणेसाठी चचा स आयोिजत कर यात आले होते. समाजात
र तदानाचे मह व जावे,अडीअडचणी या वेळी गरजु णां ना र त उपल ध हावे यासाठी पुढाकार घेऊन
र तदान संक पना जिवली जावी तसेच थॅलॅसिे मया, िहमोफे िलया व िसकलसेल अॅिनिमया यासार या णांना
सं थान माफत मदत हावी यासाठी ी साईबाबा सं थानने पु ढाकार यावा, याकरीता जसे ित पती बालाजी
सं थानम ये या माणात के शदान ही संक पना जवलेली आहे याच धत वर िशड त र तदान ही संक पना
जवावी असे मा.अ य साहेब यां नी सुचिवले आहे.
यावेळी नामां िकत १२ र तपेढयां चे येक दोन ितिनधी इतर संबं िधत अिधकारी उपि थत
होते.समाजात र तदानाचे मह व जावे,अडीअडचणी या वेळी गरजु णां ना र त उपल ध हावे यासाठी
पुढाकार घेऊन र तदान संक पना जिवली जावी तसेच थॅलॅसिे मया, िहमोफे िलया व िसकलसेल अॅिनिमया
यासार या णांना सं थान माफत मदत हावी यासाठी ी साईबाबा सं थानने पु ढाकार यावा, अशी मागणी सव
र तपेढयां नी के ली. या सव र तपेढया
थॅलॅसिे मया, िहमोफे िलया व िसकलसेल अॅिनिमया या दुधर आजारां नी िपडीत बालकां ना मोफत
र तिपश या दे याचे सेवाभावी वृ तीने काम करत असून सं थान माफत िनरं तर सहयोग/ आिथक सहकाय
िमळावे, असे खालील र तपेढ नी प ात हटले आहे.तसेच यांनी प ात नमूद के लेला मोफत दे यात आले या
र तिपश या व यावरील खचाचा जानेवारी २०१६ ते िडसबर २०१६ या कालावधीत तपशील खालील त यात
दशिव यात आलेला आहे.
अ.नं

र तपेढीचे नाव

०१

डॉ.हेडगेवार र तपेढी,
सोलापु र
(अॅि िडटेड र तपेढी)
डॉ.हेडगेवार र तपेढी,
अकोला
जनक याण र तपेढी,
अ.नगर
जनक याण
र तपेढी,पु णे

०२
०३
०४

थॅलेिसमेयासाठी
िदले या
र तिपश या

दर

शासक य
अनु दान सोडू न
झालेला खच

शासक य
अनु दान

अनु दान मागणी

५८७

१४५०/-

६,४५,७००/-

५८,७००/-

६,४५,७००/-

८१७

११००/-

८,९८,७००/-

-----------

८,९८,७००/-

७९१

१३५०

९,८८,७५०/-

७९१००

८,५५,०००/-

८९४

१६००/-

११,३९,१००/-

२९१३००/-

१३,४१,०००/-
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०५
०६
०७
०८
०९

१०
११

जनक याण लड बॅक,
ं
नं दरु बार
जनक याण र तपेढी,
जालना
कै .वामनराव ओक
र तपेढी, ठाणे
गोलवलकर गु जी
र तपेढी बॅक,
ं नां दडे
माधवराव गोलवलकर
वयं सेवी र तपेढी,
जळगां व (के शव मृती
ित ान)
जनक याण र तपेढी,
नािशक
जनक याण र तपेढी
महाड
एकू ण

०८
( ण सं या)

१५००/-

४५०००/-

१७००/-

-----------

९६५

१३००/-

११,५८,०००/-

९६५००/-

-----------

५३

१४००/-

१,६८,०००/-

-----------

२,००,०००/-

१३३

१२००/-

१,५९,६००/-

-----------

-----------

२०२

१३५०/-

२,७२,७००/-

-----------

२,७२,७००/-

५६२

१४५०/-

७,५९,०००/-

५५९००/-

-----------

१५००/
४४
१४५०/६२,३००/(जाने १६ ते
----------१६माच)
५०४८
६२,९६,८५०/- ५,८४,७००/- ४२,१३,१००/र तपेढयां नी मागणी के लेली अनु दान र कम :- ४२,१३,१००/-

दरमहा येणारा खच

लड डोनेशन हॅन
मागणी

फ त खच सादर
के ला आहे.
फ त खच सादर
के ला आहे.

सं थान माफत आिथक अनु दान देणेबाबत तरतु द:- अिधिनयम तरतूद २१(२) (एक) रा य
शासनाचे पु व 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 सािह य े ाशी संबं िधत असलेली एखादी न दणीकृ त सावजिनक
िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न अ य कोण याही िबगर वािणि यक सां कृ ितक
संघटनेची थापना व देखभाल क न घे यासाठी अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय:- यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , थॅलसे ेिमया, िहमोफे िलया
व िसकलेसल अॅनिे मया आजारा या णांना मोफत िकं वा सवलती या दराने र तपुरवठा करणा-या र तपेढयां ना
आिथक अनुदान देता येईल. मा सदर आिथक अनुदान देणेसाठी अ यासपुवक सिव तर िनयमावली तयार करणेत
येऊन शासना या या सं दभातील धोरणासिहत सदर िवषय सिमतीसमोर सादर कर यात यावा. तसेच तािवत
र तपेढया व इतर र तपेढयां कडू नही वै क य बाब चा सिव तर अहवालाची (जसे र तिपश यांचा खच, वाटप,दर,
शासक य अनुदान िमळते काय) मागणी कर यात यावी. असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय:१) मा. यव थापन सिमतीचे ठरावात नमू द के ले माणे िनयमावली साईनाथ र तपेढी यां चेमाफत तयार कर यात येत
आहे.
२) ी साईबाबा सं थान अिधिनयम २००४ अ वये एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा
न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न णालय दवाखाना यां ना अनुदान देणेबाबत तरतु द आहे. र तपेढयां ना अनुदान
देणेबाबत अिधिनयमात प ट तरतू द नाही.
३) र तपेढयां कडू न ा त झाले या ब-याच तावात फ त खच नमू द के लेला आहे. सं थानकडे अनुदान मागणी
के लेली िदसू न येत नाही. यामु ळे सं थानने मागणी नसतांना फ त खचाचे तपशीलाचे आधारे अनुदान देणे यो य वाटत
नाही.
४) महारा शासन िनणय .सावजिनक आरो य िवभाग/२००१/ .क.२०६/ आरो य ६ िद. ५.१२.२००१ अ वये
शासक य िनमशासक य धमादाय र तपेढयां ना थॅलसॅ ेिमया, िहमोफे िलया या णांना मोफत र तपुरवठा करणेबाबत
िनणय झालेला आहे. यासाठी शासन सबंधीत र तपेढयां ना ितिपशवी . १००/- मा अनुदान दे यात देत आहे.
यामु ळे सबंधीत र तपेढयां ना अनुदान िद यास महारा ातील इतरही र तपेढया अशा कार या अनुदानाची मागणी
महारा शासन िकं वा सं थानकडे करतील.
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५) सबंधीत र तपेढया िव करीत असले या र तिपश यांचे दर हे १२०० ते १६०० या दर यान आहेत, ते
साधारणपणे बाजारभावा माणे आहे. सव र तपेढयां चे र ताचे दर सारखे नाहीत. ी साईनाथ र तपेढीत फ ८००/पयां त र तिपशवी उपल ध क न िदली जाते. ी साईनाथ र तपेढी व इतर र तपेढयां या दराबाबत फार मोठी
तफावत िदसत आहे.
६) आ ट बर २०१७ ते आ ट बर २०१८ या कालावधीत ी साईशता दी वष साजरे कर याचा िनणय
यव थापनसिमतीने घेतलेला आहे. यासाठी िविवध िवकास कामां क रता .३१८६ कोटी पयां चा कृ तीआराखडा
शासनास सादर के लेला आहे. सं थानचा वतःचा िनधीही यासाठी खच होणार आहे.
७) ी साईनाथ र तपेढीचा अिभ ाय:- मा. सं चालक रा य र त सं मण प रषद मुं बई यां नी शासन िनणय .
एमआयएस -१०९९/ १९३०/ साआर-२५६/९९ शासन -२ वै क य अिध क व औषधी य िवभाग, मं ालय,
मुं बई िद. ०५ जानेवारी २००० म ये सव शासक य, िनमशासक य, धमादाय सं चिलत र तपेढयां ना रा यातील
थॅलसे ेिमया आिण िहमोफे िलया णांना मोफत र तपुरवठा करणेबाबत कळिवले आहे. यानुसार या कायालयाने
रा यातील सव वर उ लेिखत सं थाना िवषयां िकत र तपुरवठा करणेबाबत बं धन घातले आहे. रा य र त सं मण
प रषदेमाफत या बाबत . १००/- ित िपशवी अनुदान दे यात येते. या माणेच सं थानचे ी साईनाथ र तपेढीस
अनुदान िमळत आहे .
उपरो त बाब चा िवचार करता सबं धीत र तपेढयां ना अनु दान देणे यो य होणार नाही, असे वाटते. तरी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .६३६ यावर सिव तर चचा झाली, चचदर यान मु यकायकारी अिधकारी यां नी सां िगतले क , अशा कारे
ताव मागवू न घेऊन ठरािवक सं थां ना अनु दान देणे कायदेशीर या वैध नाही. याबरोबर इतरही
सं था अशा कारे अनु दान मागणी क न शकतात. तसेच ी साईबाबा सं थानची र पेढी असू न
ितलाही शासनातफ तािवत आजारां साठी ित र िपशवी .१००/- मा अनु दान िमळते. यामु ळे
आपण अनु दान घेत असताना, इतर सं थां ना या कारणासाठी अनु दान देणे यो य होणार नाही.
तथािप, सव सिमती सद यां चे असे मत झाले क , समाजात र तदानाचे मह व जावे ,
अडीअडचणी या वेळी गरजु णांना र त उपल ध हावे तसेच थॅलॅसेिमया, िहमोफेिलया व
िसकलसेल अॅिनिमया यासार या णांना सं थानमाफत मदत हावी यासाठी उपरो
तावामधील
र पेढयां नी मागणी के ले या अनु दान र कम यां ना छाननी सिमती तसेच िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यां ची मा यता घे यात येऊन, आदा करणेत यावी. तसेच उपरो पैक या र पे ढयां नी
अनु दानीत र कम कळिवलेली नाही, यां चेकडू न अनु दानाची र कम ा क न घे यात यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी/ वै िकय अिध ीका)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११७ मे.गोिवं द िम क ॲ ड िम क ा.िल., फलटण यां चे VAT 6% ऐवजी जु ल,ै २०१७ पासू न GST 12%
झालेमु ळे 6% र कम िमळणेबाबतचे प .
तावमे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां नी िद.१४.०७.२०१७ चे प ाने खालील माणे िवनंती के ली आहे .
We would like to bring to your attention regarding increased in Sales tax on ghee
from 6% to 12% eoyj effect from 01.07.2017. We have extended supply of ghee beyond
contractual period of March 2017. We have mentioned earlier that we are incurring losses at
athe cureent door delivery rate of Rs.354 per kg. Further increased in tax rate of ghee is an
additional burden on us which has aggected our working capotal.
Hence, we request you to reimburse additional sales tax of 6% on the supply made in
the month of july 2017. It will reduce our losses.
We request you to consider it and reimburse the amount at the earliest.
याबाबतची व तुि थती खालील माणे- सं थानने मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण
यां ना सन २०१६-१७ म ये माहे जु ल-ै २०१६ ते माच-२०१७ या कालावधीसाठी गाईचे गावरान तूप ती ि वं टल
.३५,४००/- माणे पुरवठा आदेश िदलेला होता. या दराम ये सव Taxes, वाहतुक खच, वाराई वगैरे खचाचा
समावेश होता. या माणे यांनी पुरवठा के लेला आहे व स या करीत आहेत.
सन २०१७-१८ गाईचे शु द तू प खरे दीसाठी या ई-िनिवदा मा.उप सिमतीचे िद.०७.०७.२०१७ रोजीचे सभेत
उघडू न याम ये युनतम असणा-या िनिवदाधारकाशी वाटाघाटी होऊन सं थानचे गाईचे शु द तू प खरे दीबाबतचा ताव
अं ितम मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर के लेला आहे.
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सं थानने मे.गोिवंद िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां ना पु रवठा आदेश देतां ना VAT सह दर िदले
होते. परं तु आता GST न यानेच लागू झाला आहे. यामू ळे 6% VAT व न 12% GST लागू झाला आहे. यामु ळे
मे.गोिवंद िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां नी र कम 6% GST िमळणेबाबतची मागणी के ली आहे. सदर 6%
र कम एक ि वंटलसाठी .२,००३.७६ पैसे इतक होईल.
VAT 6% ऐवजी जु ल-ै २०१७ पासू नच GST 12% झालेमु ळे GST 6% ची र कम मे.गोिवंद िम क अॅ ड
िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां ना आदा करणेस हरकत नसावी, असे वाटते.
तरी मे.गोिवंद िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां चे मागणी माणे VAT 6% ऐवजी जु ल-ै २०१७
पासू न GST ची र कम 12% झालेमू ळे GST ची 6% र कम मे.गोिवंद िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल.,फलटण यां ना
आदा करणेबाबत िनणय होणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.

िनणय .६३७

यावर सिव तर चचा होऊन, गाई या शु द तु पाचा पु रवठा करणारे पु रवठाधारक मे.गोिवं द िम क अॅ ड
िम क ॉ. ा.िल., फलटण यां चे मागणी माणे जु ल-ै २०१७ पासू न GST या रकमेम ये वाढ झालेली
अस यामु ळे यामधील GST ची 6% वाढीव र कम मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉ. ा.िल.,फलटण
यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११८ शै िणक सं कुलातील िव ाथ / िश णाथ यां चेसाठी बचेस खरे दी बाबत.
तावसन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािपत 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.
तािवक:- ी साईबाबा औदयोिगक िश ण सं थे तील िश णा याना लास मसाठी ३००
बचेस खरे दी करणेकामी ताव तयार करणेस वरील संदभ .१ चे िटपणीने मा यता आहे.
सं दभ .२ अ वये मा. शासक य अिधकारी (शै िणक सं कुल) यां चे क ाम ये िद. ०६/१०/२०१६ रोजी
यांचेकडील िवभागाचे आढावा बेठक म ये शै िणक सं कुलाची सव सं थेम ये स या उपल ध असलेले बचची
पडताळणी क न य ात खरे दी करावया या बचेसचा एकि त ताव औदयोिगक िश ण सं थे ारे सादर
कर याचे िनदश िदले.
याकामी संकलीत के ले या मािहतीनुसार स या शै िणक संकुलातील सव सं थांम ये असले या
बचेसची सं या खालील पमाणे आहे. यापैक काही बचेस औ ोिगक िश ण सं थे त उ पादीत के लेले आहेत.
अ. .

िवभागाचे नाव

उ पादन / खरे दी
एकु ण बच
कालावधी
१
औदयोिगक िश ण सं था,
सन १९८४ ते २००२
१६०
२
क या िवदया मं िदर
सन १९९३ ते २०११
४०१
३
किन ठ महािवदयालय
सन २००२ ते २०१४
५३०
४
इंि लश मेडीयम कु ल
सन १९९६ ते २०११
९८९
संदभ .२ म ये मा. शासक य अिधकारी,शै िणक संकुल यां नी के ले या सूचने माणे नुसार शै ा िणक
संकुलातील इंि लीश िमडीयम कु ल,क या िव ामं दीर व व र ठ महािव ालय यां ना आव यक असणा-या
बचेसचा संदभ ३ चे िटपणीम ये समावेश क न िटपणी तयार तयार के ली. यावर मा.कायकारी अिधकारी
साहेब यां नी “उपकायकारी अिधकारी सदर िकं मत वाजवी आहे काय ? यासाठी कोणते िनकष वापर यात आले?
यापुव कधी खरे दी कर यात आली आहे? या सव बाबी तपासा या“ शेरा के ला होता. तदनं तर सं दभ .४ चे
िटपणीम ये मा.कायकारी अिधकारी यां या आदेशानुसार िटपणीम ये आव यक या सव बाब चा समावेश क न
िटपणी तयार करणेत आली. यावर मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां नी “Estimated Cost खरे दी
िनयमावली १/१२/१६ मधील तरतुदीनु सार फाईल सादर करावी.“
सन २०१० – ११ म ये सं थानमाफत अहमदनगर िज हा प रषदे या शाळां ना ३२५९५ बचेस खरे दी
क न दे यात आले होते. या बेचेसचे िडझाईन यासाठी वापरावयाचे मटेरीयल या या उ पादना यावेळी
करावयाची ि या ,मानके व दजा
याबाबतचे संपु ण िनयोजन आपले औ ोिगक िश ण सं थे म ये तयार क न बचेस मे.गोदरे ज
यां चेकडू न उ पादीत क न घेऊन, याची तपासणी (औ. .सं थे दारा) क न पुरिव यात आले होते. ते दजदार
बचेस १ ली ते ४ थी व ५ वी ते ७ वयोगटासाठी बनिव यात आले होते. या बचेसचे िडझाईन व दजा कायम
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ठे ऊन ८ ते १२ वी या वयोगटासाठी आता ५५० बचेस खरे दी करता येतील. बचचा दजा व आराखडा, अं दाजे
खच वरील नमुद के या माणे असेल.
१) बचला िटकाऊपणासाठी MDF टॉप असावा.
२) बच े म करीता वापर यात येणारा Square pipe हा 14 Gauge x1” असावा.
३) बचला Leveller ची तरतुद के लेली असावी.
४) बच े मसाठी फु ल वे ड ग के लेली असावी.
५) बचला टॉप, िसट व बॅकरे ट बसिवतां ना Prefitted Insert सह ३३ नग Allen Screw वापर यात
आलेले असावेत.
६) दो ही Base,Square Pipe मधोमध वाकू नये हणून ये क पाईपला Leveller सह सपोटची
तरतुद के लेली असावी.
७) आपण ठरिवले या बचचे िडझाईन हे य वापरणेसाठी आरामदायी होईल याचा िवचार कर यात
आलेला आहे.
किन ठ महािवदयालय यां नी सन माच २०१४ म ये खरे दी के ले या बचेस या दराम ये १५ % वाढ
गृहीत ध न ित नग .१००००/- नुसार ५५० नग बचेस करीता एकु ण अं दाजे र कम .५५,००,०००/- इतका
खच वरील संदभ .४ चे िटपणीत नमुद के ले होते . स याचा बाजारभावाचा अं दाज घेणक
े ामी सं दभ .५ नु सार
मे.गोदरे ज अॅ ड बॉईस मॅ यू.कं पनी िल.,पुणे यां ना प क.७६१/६०५१ िद.२७/०२/२०१७ पाठवू न व ई – मेल
क न आपण िदले या साईज व सािह या नुसार दर मागणी कर यात आले. यानुसार संदभ .६ अ वये दर ा त
झालेले आहेत.तथापी मे.गोदरे ज यां नी बचेसला तािवत के ले या Square Pipe साईजम ये कपात के याचे
िनदशनास आ यामुळे यां ना आप या दजानुसार दर पाठिव यास कळिव यात आले. यानु सार मे.गोदरे ज अॅ ड
बॉईस मॅ यू.कं पनी िल.,पुणे यां नी ई – मेल दारे िद.२६/०५/२०१७ रोजी पाठिवलेले दर खालीलन माणे आहेत.
ित नग बच .७३५०/- + टॅ स .११००/- = .८४५०/- आपले शै णीक संकु लासाठी एकु ण ५५०
बचकरीता एकु ण र कम .४०,४२,५००/- +टॅ स .६,०६,३७५/- = .४६,४८,८७५/- इतका खच अपेि त
आहे.
क या िवदया मंिदर व किन ट महािव ालय , इंि लश मेडीयम कु ल व औ ोिगक िश ण सं था
यां चेसाठी ८ वी ते १२ वी वयोगटासाठी आव यक ५५० बचेसचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.क.

बचेसचा तपिशल

आव यक
पेिसिफके शन
अं दाजे दर अं दाजे र कम
नग
१
औदयोिगक िश ण सं था ३०० नग
1050 mmX 915 7350/- +
mm H2 X744 Tax
२
किन ठ महािवदयालय
१०० नग
mm
३
इंि लश मेडीयम कु ल
५० नग
४
क या िवदया मं िदर
१०० नग
एकु ण ५५० नग
४०,४२,५००.००
सव कर अं दाजे १५ %
६,०६,३७५.००
एकु ण खच
४६,४८,८७५.००
मागणी:- िवदयाथ / िश णा याना लास मम ये बस यासाठी आव यक असलेले बचेस खरे दी
करणेकामी ित नग .८४५०/- माणे आपले शै णीक संकु लासाठी एकु ण ५५० बचकरीता एकु ण र कम
.४६,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. तसेच सदरचा िवषय मा. यव थापन मं डळाचे सभेम ये ठे वनू
मा यता िमळालेनं तर बचेस खरे दी करणेकामी खरे दी िवभागामाफत ई – िनिवदा ि या राबवुन बच खरे दी करता
येतील.
अनु मान :- वरील माणे कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :- शै िणक संकु लातील िवदयाथ / िश णा याना लास मम ये
बसणेसाठी बचेस खरे दी िवभागामाफत ई – िनिवदा ि या राबवु न खरे दी करणेस, खरे दीकामी अं दाजे खच
र कम . ४६,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. तरी सदरील बचेस खरे दी िवभागामाफत िवहीत चिलत
प दतीने खरे दीकामी िनणयासाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सादर.
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िनणय .६३८

यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक सं कुलातील िव ाथ / िश णाथ यां चेसाठी तावात नमु द
के ले माणे ५५० नग बचेस खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .४६,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय.)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११९
ी साईबाबा णालयातील पॅथोलॉजी िवभागाकरीता कायालयीन फिनचर मं जू र दराने खरे दी करणे
बाबत.
तावी साईबाबा णालयातील पॅथोलॉजी िवभागात वेगवेग या र ता या तपास या के या जातात. पॅथोलॉजी
िवभागाने कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे याचा तपशील खालील माणे –
Sr. No.
Description
Qty.
1
Revolving Chair half back rest with side arm with wheel
5
2
Revolving Chair full back rest with side arm with wheel
2
3
Office Table with Squre Tubular Frame 3 Drawer with in one Side & 3
Box with one Shelf On Other.
िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभा िनणय .५०५ अ वये ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागां नी िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरिविहत
प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या .५,५५,२००/- (अ री पये पाच लाख पं चाव न हजार
दोनशे मा ) चे खचास मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव मा यता िमळालेली होती. यानुसार वतमान प ात
जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात आले या हो या यास अनु स न एकू ण ०६ िनिवदा ा झा या हो या.
जािहरातीस अनुस न ा होणा या तां ि क िनिवदा (Technical Bid) िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमती
सभेत सम उघड यात येऊन याचा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला आहे. तर सदर कमिशयल ई
िनिवदा िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमती सभेत सम उघड यात आलेले असून िन नतम दरानूसार
Revolving Chair half back rest with side arm with wheel करीता M/s. Shree Impex,
Shrirampurयाना ती नग दर र कम . ४०००/- या माणे,Revolving Chair full back rest with side
arm with wheel करीता M/s. Arihant Engineering Works, Aurangabad याना ती नग दर र कम .
६५००/- या माणे व Office Table with Squre Tubular Frame 3 Drawer with in one Side &
Box with one Shelf On Other.Size – 60” X 30” करीता M/s. Arihant Engineering Works,
Aurangabad याना ती नग दर र कम . ६५००/- या माणे पुरवठा आदेश दे यास मा यता िमळालेली आहे.
सदर मं जरू दरानु सार उपरो त फिनचर खरे दीचा तपशील खालील माणेSr.
Description
Qty. Rate Per Total Amt.
No.
in Rs.
in Rs.
1
Revolving Chair half back rest with side arm with wheel 5
4000.00 20000.00
2
Revolving Chair full back rest with side arm with wheel 2
6500.00 13000.00
3
Office Table with Squre Tubular Frame 3 Drawer with in 3
6500.00 19500.00
one Side & Box with one Shelf On Other.
Size – 60” X 30”
Total Amt. in Rs. 52500.00
उपरो त फिनचर खरे दीकामी र कम .५२५००/- इतका खच येणार आहे.
मागणी – ी साईबाबा णालयातील पॅथोलॉजी िवभाग यां चे िद.१५/०४/२०१७ रोजीचे मागणी प
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.२५/०४/२०१७)
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:-
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१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण 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 .
3.3.2 पुन ययी आदेश – पूव िदले या आदेशा या सं दभात पुन ययी आदेश, सु वातीचा आदेश िद यानं तर
सहा मही या या कालावधी या पूव देता येईल. भां
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभा िनणय
.५०५ अ वये ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड / िवभागां नी िविवध कार या हॉि पटल
व कायालयीन फिनचरिविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दीस व याकामी येणा-या .५,५५,२००/- (अ री
पये पाच लाख पं चाव न हजार दोनशे मा ) चे खचास मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव मा यता िमळालेली
होती. यानु सार वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात आले या हो या यास अनु स न एकू ण ०६
िनिवदा ा झा या हो या. जािहरातीस अनु स न ा होणा या तां ि क िनिवदा (Technical Bid)
िद.२०/०३/२०१७ रोजीचे मा. उपसिमती सभेत सम उघड यात येऊन याचा तुलना मक त ता तयार कर यात
आलेला आहे. तर सदर कमिशयल ई िनिवदा िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे खरे दी सिमती सभेत सम उघड यात
आलेले असून िन नतम दरानूसार Revolving Chair half back rest with side arm with wheel करीता
M/s. M/s. Shree Impex, Shrirampur याना ती नग दर र कम .४०००/- या माणे,Revolving Chair
full back rest with side arm with wheel करीता M/s. Arihant Engineering Works,
Aurangabad याना ती नग दर र कम . ६५००/- या माणे व Office Table with Squre Tubular
Frame 3 Drawer with in one Side & Box with one Shelf On Other.Size – 60” X 30” करीता
M/s. Arihant Engineering Works, Aurangabad याना ती नग दर र कम . ६५००/- या माणे
पुरवठा आदेश दे यास मा यता िमळालेली आहे. सदर मं जरू दरानूसार उपरो त फिनचर खरे दीकामी र कम
.५२५००/- इतका खच येईल.
तरी उपरो त कायालयीन फिनचर मं जरू दराने खरे दीसव याकामी येणा-या र कम .५२५००/- चे
खचास मा यता असावी.
िनणय .६३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील पॅथोलॉजी िवभागाकरीता कायालयीन
फिनचर मागील मं जू र दराने खरे दी करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२०
ी साईबाबा णालय व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाकरीता फिनचर खरे दी
करणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/ िवभागाने िविवध कार या हॉि टल व कायालयीन
फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/ िवभागातील फिनचर हे वाप न खराब झालेले आहे, तर काही
िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत. यामुळे वाड / िवभागाने सोबत या त यापमाणे मागणी के लेली आहे.
उपरो त िवभागां साठी फिनचरची खरे दीकामी अं दाजे र कमेसाठी M/s. Sai Enterprises,
Shrirampur यां नी िदले या कोटे शन नु सार िविवध वाड/ िवभागासाठी फिनचर खरे दीकामी अं दाजे
७,३१,५४४/- इतका खच अपेि त आहे.
मागणी – सोबत या त यात दशिव या माणे.
Sr.No.
Description
Total Qty Rate per in Total Amt.
Rs.
1
Revolving chair full back rest with
25
6500.00
162500.00
side arm with wheel
2
Bed side Locker
17
3000.00
51000.00
3
Fowler bed (Hydrolic)
5
8900.00
44500.00
4
E.C.G. machine Trolley
6
3500.00
21000.00
5
5 Seater chair
10
8500.00
85000.00
6
Trolly for Defibrillator Machine
2
6500.00
13000.00
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7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Personal Locker (1*6)
Crash cort trolly with alkon box
Dressing drum (big)
Plastic chair
Cardiac Table
Office Table with Drawer
Dressing Trolly
Cupboards
Wheel Chair
Plastic Stool

10000.00
40000.00
4500.00
9000.00
7000.00
21000.00
750.00
12750.00
9000.00
36000.00
5000.00
65000.00
3500.00
21000.00
20799.00
124794.00
5000.00
5000.00
400.00
20000.00
Total Amt.in Rs. 731544.00
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 करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
यानुसार सं था नतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वाड/
िवभागाने िविवध कार या हॉि पटल व कायालयीन फिनचरची मागणी के लेली आहे. ब-याच वाड/ िवभागातील
फिनचर हे वाप न खराब झालेले आहे, तर काही िवभाग हे न याने चालू झालेले आहेत . यामुळे वाड/ िवभागाचे
मागणी माणे निवन हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी क न देता येईल.
तरी उपरो त माणे मागणी के लेले हॉि पटल व कायालयीन फिनचर िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून
खरे दीस व याकामी येणा-या .७,३१,५४४/-(अ री पये सात लाख एकतीस हजार पाचशे च वेचाळीस मा ) चे
खचास मा यता घेणक
े ामी या तावास मा यता असावी.
िनणय .६४० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालय व साईनाथ णालयातील िविवध वाड/
िवभागाकरीता तावात नमु द के लेले फिनचर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .७,३१,५४४/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२१ सोने चां दी व इतर धातू शु दता तपासणी यं (Gold-Silver Purity Analyzer/Tester
Instrument) तसेच आटणी यं (Melting Instrument) खरे दी करणेबाबत.
ताव(अ) ा तािवक- ी साईचें समाधी दशनासाठी ी े िशड येथे देश -िवदेशातून हजारो साईभ दररोज येत
असतात. िशड येथे येणारे साईभ ी साईचें चरणी रोख र कम तसेच सोने -चां दी व इतर मौ यवान व तू देणगी
व पात देने अपण करीत असतात. देणगीदार भ ां ना देणगी देणे सोयीचे हावे हणून सं थान
यव थापनामाफत मं िदर प रसरासह सं थान प रसरात िविवध िठकाणी देणगी काऊं टससह, िसलबं द दान / देणगी
पेटयां ची यव था करणेत आलेली आहे. दान / देणगी पेट्यां तनू ा होणा-या दानाची मोजदाद येक
आठवडयास साधारणतः मं गळवार व शु वार या दोन िदवशी करणेत येत असते. या दान / देणगी पेट्यां तनू सोनेचां दी, तां ब-े िपतळ, ि टलसह इतर धातू या व पात अलं कार/ व तू ा होत असतात. तसेच काही साईभ
सम लेखाशाखेत येऊन सोने-चां दी व तू / अलं कार देणगी व पात देत असतात.
स या अशा देणगी व पात ा होणा-या सोने-चां दी व तूं चा कस लावून मु यां कन करणेसाठी सं थान
यव थापनामाफत थािनक तरावरील तीन (०३) मु यां कनकारां ची (सोनारां ची / सराफां ची) नाममा मानधन
त वावर नेमणूक करणेत आलेली आहे . सदरचे मु यां कनकार सं थानचे िनरोपानुसार देणगी पेटी मोजणीचे वेळेस
सम हजर राहन, मानवी प दतीने सोने-चां दी व तूं चा/ अलं कारां चा कस लावून, तपासणी क न बाजारभावानुसार
मु यां कन क न देत असतात. अशा मु यां कन के ले या सोने-चांदी या व तूं ची देणगी पावती झालेनं तर िसलबं द
क न लेखाशाखेकडील सुर ागृहात जमा क न ठे वणेत येत आहेत .
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मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां नी देणगी / दानपेटी मोजणी कामकाजाची पहाणी के ली असतां,
सोने-चां दी व तूं चे मु यां कनासाठी मानवी प दतीसह यां ि क तं ान प दतीने मु यां कन करणेची प दत सु
करणेबाबत सुिचत के लेले आहे.
मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां नी सुिचत के लेनसु ार, संकेत थळाव न सोने -चां दी धातू तपासणी
यं ाबाबत मािहती घेतली असतां, िविवध उ पादक कं प यां च,े िविवध मतेचे / व पातील सोने-चां दी धातू
तपासणी यं /े उपकरणे (Gold-Silver Purity Analyzer / Tester Machines)उपल ध अस याचे ल ात
आले. अशा उ पादक कं प यांपैक दोन-तीन कं प यां शी दूर वनीव न संपक साधून सोने -चां दी धातू तपासणी
यं ािवषयी मािहती घेणते आली. तसेच या कं प यां पैक एका मुं बईि थत कं पनीने िदनां क १७ माच, २०१७ रोजीचे
देणगी मोजणीचे वेळेस िशड येथे िवषयां िकत तपासणी यं ासह सम उपि थत राहन याचे ा यि क मा.
शासक य अिधकारी, मा. मु य लेखािधकारी व इतर अिधकारी-कमचारी यां ना िदलेले आहे. याबाबत
थोड यात मािहती-वजा-तपशील खालील प र छे दात वतं पणे िदला आहे.
(ब ) स या बाजारपेठेत िविवध कं प यां चीठरािवक वैिश यां ची सोने-चां दी धातू तपासणी उपकरणे
उपल ध आहेत. या उपकरणां ची सवसाधारण व सवसामा य मािहती (ई-मेल दारे ा झाले या तां ि क मािहती
प कांव न) खालील माणे –
DetectableElements - Titanium to Uranium.
Measurement Results - Gold, Silver, Copper, Iron, Cadmium, Nickel, Tin, Cobalt etc.
Sensor Silicon – Pin Diode Detectors, Collimator
Test Point Area 0.5 mm
Testing Time 10 seconds to 200 seconds
Accuracy +/- 0.5% to +/- 0.15% variant as per elements
Dimensions of Testing Chamber – as per various models Length / Height approx. (L)
210/230mm (H) 80-90mm
Power Supply 210-230V
Weight Variant approx. 8 to 12 kg
Interface Computer- Inbuilt
Software User friendly Operating system
Printer/Keyboard/Mouse- External / Optional
Price Range Approx. Rs. 12 to 16 lakhs as per available various modelsin
markets.
उपरो वैिश यां म ये कं पनीिनहाय / उपकरण मतेिनहाय बदल होऊ शकतो.
सोने-चां दी धातूं चे मु यां कनासाठी वर नमुद के ले माणे तपासणी यं / उपकरणे वापरावयाची ठर यास
याचे फायदे-तोटे पहाणे आव यक आहे.
०१.
सं थानला देणगी पाने मोठया व पा या देणगी सोने-चां दी व तू (उदा. मुकूट, छ , पेला, लोटा,
िसंहासन, घं गाळ, ताट, परात इ यादी ) ा होत असतात, अशा व तुं चे शु दतेची तपासणी करावयाची ठर यास
यासाठी मानवी प दतच वापरावी लागेल.
०२.
सं थानलादेणगी पाने दान पेटीत अ यं त लहान व तू जसे सोने-चां दीची पाऊले, हात, नाणी, डोळे ,
पाळणे, पजण ई यादी अथवा भ ां चे देनु सार तयार के ले या व तू मोठ् या माणात ा होत असतात. अशा
व तूं चे मु यां कन उपकरणां दारे करणे अ यं त वेळकाढू पणाचे होऊ शकते. यासाठी अशा लहान व पातील
व तू ाथिमक तरावर मे ट ग (आटणी क न / िवतळवून ) क न यांचे कां डया / िबि कट व पात पां तर क न
यां चे शु दतेची तपासणी करावी लागेल. यासाठी बाजारपेठेम ये वतं र या उपल ध असलेले िव तु /
गॅसवरील मे ट ग उपकरण उपल ध क न घेणे आव यक राहील.
०३.
सोने-चां दी शु दता तपासणी यं कोण याही धातू या फ ५ िममी पय त x-ray /Laserक न याचे
शु दतेिवषयी अहवाल देत अस याने,मोठया व तूं या िविवध भागाची तपासणी करणे श य होणार नाही. मानवी
प दतीम ये मोठ् या व तूं या बाबतीत िविवध भागाची तपासणी करता येणे श य होते. यामुळे मोठ् या व तूं चे
बाबतीत जोखीम प करावी लागेल अथवा मानवी तपासणीवर अवलं बनू राहन अशा व तुं ची शु दता तपासून
मु यां कन करावे लागेल.
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०४.
सोने-चां दी धातू शु दता तपासणी यं हे अ यं त संवेदनशील आहे याकरीता देणगी मोजणी क ात
अथवा उिचत िठकाणी वतं र या वातानुकूिलत व धूळिवरहीत क ाची यव था करणे गरजेचे रािहल . तसेच
सोने-चां दी व तू आटणी यं ाकरीता वतं यव था करावी लागेल.
०५.
स या छोट् या व म यम व पा या सोने-चां दी व तू / अलं कार सां भाळणे व यांचे जतन करणे,
लेखाशाखेस उपल ध असणा-या जागे या िविनयोगा या तसेच सुर े या टीने अ यं त जोखमीचे झाले आहे.
दान पेटी दारे ा होणा-या छोट् या व म यम व पा या सोने-चां दी व तू ाथिमक तरावर िवतळवून / आटणी
क न (मे ट ग क न), याची तपासणी यं ा दारे शु दता तपासणी क न मु यां कन जरी सोयीचे होणार असलेतरी
याकामी लागणारा वेळ व मनु यबळ यां चा िवचार करतां सदरची यं णा खरे दी करणे उिचत होईल िकं वा कसे
याचा सवागीण िवचार होणे आव यक आहे.
तसेच सं थान यव थापनामाफत ठरािवक कालावधीनं तर अशा देणगी दारे ा होणारे सोने-चां दी
व तूं चे एकि त र या आटणी (मे ट ग) शासक य रफायनरीत के ले जाते. यामुळे सं थानमाफत ाथिमक
तरावर मे ट ग क न, याचे पु हा रफायनरीत मे ट ग व रफायिनं ग करणे, याचा लेखा-जोखा ठे वणे इ यादी
कामां ची पुनरावृ ी होणार आहे.
(क)
ताव– उपरो प र छे द अ व ब म ये नमुद के ले या बाबी िवचारात घेतां,दान / देणगी पेटी दारे
उपल ध होणारे सोने-चां दीचे व तुं ची / अलं कारां ची शु दता तपासणी क न, मु यां कन करणेकामी सोने-चां दी
धातू शु दता तपासणी यं / उपकरण तसेच छोट् या-मोठ् या व तू ाथिमक तरावर िवतळवून / आटणी क न
(मे ट ग) करणेसाठी आटणी यं (मे ट ग इ मट) एकि त र या उपल ध क न यावयाचे ठर यास, याकामी
अं दाजे पये १२ ते १३ लाख मा खच ये याची श यता आहे. तसेच याकामी करावी लागणारी जागेची वतं
यव था व सुिवधा यासाठीही अित र खच येणार आहे . सदरह सािह य खरे दीस मा यता िमळालेस,िविहत
प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करावी लागेल .
तरी उपरो माणे सोने-चां दी शु दता तपासणी उपकरण व आटणी यं खरे दी करणेस व याकामी
येणारे अं दािजत खच र कम पये १३ लाख मा पय तचे खचास मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िवचाराथ सादर.
िनणय .६४१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सोने चां दी व इतर धातूंची शु दता तपासणी
करणेकामी यं (Gold-Silver Purity Analyzer/ Tester Instrument) तसेच आटणी यं
(Melting Instrument) िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१३,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२२ माहे माच २०१७ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
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 माच २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त ते तयार कर यात आले
असून ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे. यास अनु स न माहे
माच २०१७ या मिह याचा जमा खचाचा तपशील खालील माणे –
मिहना
जमा
खच
माच २०१७
५७,९७,०६,३९५/- ३०,९४,२१,९९२/लेखािवषयक (Accounting) न दी घे याक रता कॉ नीझं ट माफत ईआरपी संगणक णाली
िवकासीकरण चालु अस याने यामधून अदयाप जमा खच त ते /िववरणे िमळत नाही. यामुळे टॅली या संगणक
णाली ये लेखािवषयक न दी घेऊन जमा-खच त ते तयार करावे लाग याने काहीसा िवलं ब होत आहे.
लेखापु तकां चे अंितिमकरण होऊन लेखाप र ण होणे आहे. तरी लेखापु तका माणे माहे माच २०१७
या कालावधीतील जमा खचाची न द घे यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .६४२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे माच- २०१७ मधील जमा-खच त याची न द घे यात येऊन, यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१२३
ताव-

माहे एि ल व मे २०१७ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
लेखाशाखा ि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 व मे २०१७ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त ते तयार कर यात
आले असून ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे. यास अनुस न
माहे एि ल व मे २०१७ या मिह याचा जमा खचाचा तपशील खालील माणे -

मिहना
जमा
खच
एि ल २०१७
४२,८८,४३,९६१/- १,०६,३९,१०४/मे २०१७
४९,४७,४८,००६/- १३,३९,५२,९३३/लेखािवषयक (Accounting) न दी घे याक रता कॉ नीझं ट माफत ईआरपी संगणक णाली
िवकासीकरण चालु अस याने यामधून अदयाप जमा खच त ते /िववरणे िमळत नाही. यामुळे टॅली या संगणक
णाली ये लेखािवषयक न दी घेऊन जमा-खच त ते तयार करावे लाग याने काहीसा िवलं ब होत आहे.
लेखापु तकां चे अंितिमकरण होऊन लेखाप र ण होणे आहे. तरी लेखापु तका माणे माहे एि ल व मे
२०१७ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे यासाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सादर.
िनणय .६४३ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे एि ल व मे २०१७ मधील जमा-खच त याची न द घे यात येऊन,
यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२४
ी साईबाबा हॉि पटलम ये अपोलो मेडीक स यां ना चालिव यास िदले या मेडीकल टोअर या
यवहारात माहे एि ल २०१६ ते मे २०१७ कालावधीतील उ प नाची न द घेणेबाबत.
तावजा. ं .एसएसएस/ एसएसबीएच- टोअर/ ४८९०/ िद.१८.०३.२०१० अ वये िद.०१.०४.२०१० पासुन पाच
वषाकरीता ी साईबाबा हॉि पटल म ये अपोलो फामासी ए टर ाईझेस िल. चे नई या कं पनीस ना नफा ना तोटा
तत्वावर मेडीकल टोअर चालिव यासाठी दे यात आले आहे. मा. यव थापन सिमती सभा िनणय ं .१२९/
१६.०४.२०१५ अ वये पुढील आदेश होईपयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. मेडीकल टोअर या यवहारांम ये
झाले या उ प नातुन य खच व मा. य.स.चे िनणयास अनु स न काही िनवडक औषधां वर मं जरु कर यात
आलेली सवलत वजा जाता िमळालेले उ प न मे.अपोलो फामसी ए टर ाईझेस िल.चै नई हे सं थानला देणगी
व पात देत आहे. िनणय ं . ५६४/िद.२६.०६.२०१४ अ वये, देणगी रकमेचा ताव येक मिह यास
मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेसाठी सादर करणेत येऊन, आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा.
यव थापन सिमतीसमोर न द घेणेसाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे एि ल २०१६ ते मे २०१७
या कालावधीत ी साईबाबा हॉि पटल मधील अपोलो मेिडकल टोअर पासुन िमळाले या देणगीचा अहवाल
खालील माणेMonth

Apr.-16
May-16
Jun-16
July-16
Aug.-16
Sep.-16
Oct.-16
Nov.-16
Dec.-16
Jan.-17

Sales of
Medicine
29,92,145
36,28,406
34,88,151
32,88,869
37,25,576
37,11,997
31,64,192
37,04,157
34,46,044
35,69,714

Gross Profit
after VAT

Operating
Charges

9,16,639
10,63,930
9,25,182
9,48,136
11,55,167
10,84,292
9,10,140
10,80,152
8,91,530
10,80,119

3,66,106
3,56,699
3,52,079
3,45,480
3,33,985
3,73,837
3,58,692
3,29,010
3,70,413
3,52,482
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Charity/
Discount in
Medicine
2,23,113
2,86,810
2,04,139
2,63,379
3,29,846
3,08,689
2,60,601
3,30,119
2,73,843
2,61,297

Net Profit as Approx
Donation % of sale
5,50,533
7,07,231
5,73,103
6,02,657
8,21,183
7,10,455
5,51,448
7,51,143
5,21,117
7,27,638

18
19
16
18
22
19
17
20
15
20
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Feb.-17
Mar.-17
Apr.-17
May-17
Total

34,00,066
34,71,067
30,06,829
33,10,548
4,79,07,761

10,45,482
11,31,205
9,24,365
9,66,581
1,41,22,920

3,84,874
3,71,001
3,57,667
3,39,911
49,92,236

2,65,537
3,22,024
2,84,532
3,17,672
39,31,601

6,60,608
7,60,203
5,66,698
6,26,670
91,30,687

19
22
19
19
19

उपरो त माणे य खच व िदलेली सवलत वजा जाता िमळाले या देणगी रकमेचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े न द घेणेसाठी सादर.
िनणय .६४४ यावर सिव तर चचा होऊन, अपोलो मेडीक स यां ना ी साईबाबा णालयाम ये चालिव यास
िदले या मेडीकल टोअर या सं पु ण कालावधीचे िवशेष लेखाप र ण तातडीने क न घे यात यावे.
तोपयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२५
ी साईनाथ णालयाम ये अपोलो मेडीक स यां ना चालिव यास िदले या मेडीकल टोअर या
यवहारात माहे एि ल २०१६ ते मे २०१७ कालावधीतील उ प नाची न द घेणेबाबत.
तावजा. ं .एसएसएस/ एसएसबीएच- टोअर/ ५६८६/ िद.२३.१२.२०१० अ वये िद.०१.०१.२०११ पासुन पाच
वषाकरीता ी साईनाथ हॉि पटल म ये अपोलो फामासी ए टर ाईझेस िल. चे नई या कं पनीस ना नफा ना तोटा
त वावर मेडीकल टोअर चालिव यासाठी दे यात आले आहे. मा. यव थापन सिमती सभा िनणय ं .१२९/
१६.०४.२०१५ अ वये पुढील आदेश होईपयत मुदतवाढ दे यात आली आहे. मेडीकल टोअर या यवहारांम ये
झाले या उ प नातुन य खच वजा जाता िमळालेले उ प न मे. अपोलो फामसी ए टर ाईझेस िल.चै नई हे
सं थानला देणगी व पात देत आहे. िनणय ं . ५६४/िद.२६.०६.२०१४ अ वये, देणगी रकमेचा ताव येक
मिह यास मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेसाठी सादर करणेत येऊन, आिथक वषा या शेवटी एकि त
अहवाल मा. यव थापन सिमतीसमोर न द घेणेसाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे एि ल २०१६ ते
मे २०१७ या कालावधीत ी साईनाथ हॉि पटल मधील अपोलो मेिडकल टोअर पासुन िमळाले या देणगीचा
अहवाल खालील माणे.
Month
Apr.-16
May-16
Jun-16
July-16
Aug.-16
Sep.-16
Oct.-16
Nov.-16
Dec.-16
Jan.-17
Feb.-17
Mar.-17
Apr.-17
May-17
Total

Sales
of
Medicine
5,87,164
6,42,679
6,15,165
6,25,814
7,53,371
6,49,933
4,88,835
6,51,965
5,01,799
5,23,057
5,03,105
6,08,641
5,97,089
4,30,287
81,78,904

Gross Profit
after VAT
1,52,838
1,50,101
1,53,112
1,43,368
2,39,746
1,72,601
1,29,640
1,66,203
1,17,377
1,25,117
1,24,076
1,55,703
1,52,658
1,03,941
20,86,481

Operating
Charges
1,41,712
1,35,244
1,25,217
1,21,514
1,09,079
86,927
88,767
86,794
1,03,397
94,766
94,155
97,005
89,973
85,072
14,59,622

Net Profit as Approx
Donation
% of sale
11,126
2
14,857
2
27,895
5
21,854
3
1,30,667
17
85,674
13
40,873
8
79,409
12
13,980
3
30,351
6
29,921
6
58,698
10
62,684
10
18,869
4
6,26,858
7

उपरो त माणे य खच व िदलेली सवलत वजा जाता िमळाले या देणगी रकमेचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े न द घेणेसाठी सादर.
िनणय .६४५ यावर सिव तर चचा होऊन, अपोलो मेडीक स यां ना ी साईनाथ णालयाम ये चालिव यास
िदले या मेडीकल टोअर या सं पु ण कालावधीचे िवशेष लेखाप र ण तातडीने क न घे यात यावे.
तोपयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१२६
ताव-

माहे िडसबर २०१६ ते फे ु वारी २०१७ या कालावधीतील योगशाळां चे तपासणी अहवाल.
मा. 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, 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 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 येक बॅचचे नमु यां ची तपासणी यांचेकडु नही के ली जात आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ वये “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. यानु सार माहे स टबर ते नो हबर २०१६ व माहे
िडसबर २०१६ ते फे वु ारी २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सादर के ले आहेत.
आता माहे माच २०१७ते मे २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवालाचे प रिश ठ यासोबत
अवलोकनाथ सादर के ले आहे. गावरान तुपाचे ये क तपासणी अहवालात “The analysed food sample
complies with Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives)
Regulations,2011 (for which limits have been mentioned) with respect to the parameters
tested.” असे नमुद आहे . उपरो त तपासणी अहवालाचे आधारे सदरचे गावरानतुपाचा पुरवठा वेळोवेळी
सं थानचे िविवध िवभागां ना करणेत आलेला आहे.
तरी सोबतचे प रिश ठ (पा.नं.१ ते २) माणे योगशाळा तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु ेअवलोकनाथ सादर.
िनणय .६४६ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे िडसबर २०१६ ते फे ु वारी २०१७ या कालावधीतील योगशाळां चे
तपासणी अहवालां चे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२७ माहे माच २०१७ ते मे २०१७ या कालावधीतील योगशाळां चे तपासणी अहवाल.
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 यागावरान तुपाचे ये क नमु याची तपासणी अ वमेध इंिज नीअस अॅ ड
क सलटं टस 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 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 येक बॅचचे नमु यां ची तपासणी यांचेकडु नही के ली जात आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७ अ वये “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. यानु सार माहे स टबर ते नो हबर २०१६ व माहे
िडसबर २०१६ ते फे वु ारी २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सादर के ले आहेत.
आता माहे माच २०१७ते मे २०१७ या कालावधीतील तपासणी अहवालाचे प रिश ठ यासोबत
अवलोकनाथ सादर के ले आहे. गावरान तुपाचे ये क तपासणी अहवालात “The analysed food sample
complies with Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives)
Regulations,2011 (for which limits have been mentioned) with respect to the parameters
tested.” असे नमुद आहे . उपरो त तपासणी अहवालाचे आधारे सदरचे गावरानतुपाचा पुरवठा वेळोवेळी
सं थानचे िविवध िवभागां ना करणेत आलेला आहे.
तरी सोबतचे प रिश ठ (पा.नं.१ ते २) माणे योगशाळा तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु ेअवलोकनाथ सादर.
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िनणय .६४७

यावर सिव तर चचा होऊन, माहे िडसबर २०१६ ते फे ु वारी २०१७ या कालावधीतील योगशाळां चे
तपासणी अहवालां चे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
िशड स ह नं.२/४, ३/१, ३/७ मधील साई साद नं.०१ व ०२ या इमारती पाडणेकामी ा झाले या
िनिवदां मधील उघड यात आले या वािण यीक तावां वर िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द :
अ.नं. कलम कलम तरतु दीचे पोटकलम/
तरतु दीचा तपिशल
शीषक
उपकलम
मां क
०१ १७
सिमतीची कत ये
१
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन
व अिधकार
राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पहाणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार 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 य थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती
उ ी टये सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
१ (ग)
भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही
०२ २१
िव व त यव था
धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सु िवधा
िनधीचा िविनयोग
पू रिवणे.
मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय: िद.२७/०३/२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती
सभेतील िनणय .२४१:
“…. यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ तां या सोयीसाठी िद.१२/१२/२०१६ पासून बायोमे ीक बेस
टाईम लॉट दशन यव था सु कर यात आलेली आहे. या णालीम ये साईभ तांना चे दशनासाठी
दशनरां गेम ये जाणेसाठीची वेळ िमळते. यामुळ े पुव तावीत कर यात आले या ३०,००० साईभ तां या
मते या व .३४०.२० कोटी मा खचा या मोठ् या व पा या क पाची आता आव यकता नाही. याकरीता
साईिनवास अितथीगृह व सुलभ शौचालय या इमारती आहे तशाच ठे वनू फ त जु ने सादालयासह साई साद नं.१
व२ या जु या इमारती काढू न या िठकाणी नवीन दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िद ली यां चेकडू न िनयोिजत इमारत चे
आराखडे व अं दाजप क तयार क न घे यात यावे. तसेच जुने सादालयासह साई साद नं.१ व २ या इमारत म ये
साईभ तांसाठी चालिव यात येणारे िविवध सेवा-सुिवधां चे काऊं टस यो य जागेची िनि ती करणेत येऊन, इतर
थलां तरीत कर यात यावे व या जु या इमारती पाडणेसाठी (Demolition) थमत: वतं िनिवदा मागिव यात
या या. याचबरोबर यापुव .३४०.२० कोटी मा खचा या क पाबाबत शासनाकडे सादर कर यात आले या
िद.२३.०४.२०१६ रोजीचा ताव र करणेत येऊन, वरील माणे सुधारीत क पास रा य शासनाची मा यता
घेणसे ाठी न याने ताव सादर करणेत यावा,असे ठरले.”
तावना: मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानुसार िद.१६/०६/२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणी
अ वये वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर तृतीय मागणीची (Third call) जािहरात िस द क न ईिनिवदा मागिवणेत आ या हो या. ई-िनिवदां चा कालावधी िद.२२/०६/२०१७ ते २९/०६/२०१७ असा ठे व यात
आला होता. याकालावधीत ०७ ठे केदार यां नी ऑनलाईन ई-िनिवदा सादर के या हो या
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Sr.No Name of Contractor
01
A One Enterprises, Mumbai
02
Classsic Timber, Chennai
03
M/s. Genesis Engineering, Mumbai
04
Matte & Associates, Mumbai
05
New Sani Enterprises, Aurangabad
06
Shri Ganesh Construction, Mumbai
07
M/s Star Construction, Mumbai
सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.१२/०७/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणेत
आ या असून ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानु सार
उपरो त पैक खालील ०४ ठे केदार पा झाले आहेत.
Sr.No Name of Contractor
01
A One Enterprises, Mumbai
02
Classsic Timber, Chennai
03
M/s. Genesis Engineering, Mumbai
04
Shri Ganesh Construction, Mumbai
उपरो त ०४ पा ताधारक ठे केदार यां नी सादर के ले या ई-िनिवदां मिधल िलफाफा . ०२ (वािणि यक
िनिवदा) िद.१३/०७/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेपु ढे उघणेत आला असून, यांनी सादर के ले या
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
Sr. Name of Contracter
Amount
Remarks
No
53,89,890/- Highest
01 M/s. Genesis Engineering, Mumbai
02 Classsic Timber, Chennai
32,32,323/- -03 A One Enterprises, Mumbai
43,11,000/- -04 Shri Ganesh Construction, Mumbai
33,30,000/- -ताव: उपरो त तपिशलानु सार चार िनिवदाधारकां पैक M/s. Genesis Engineering, Mumbai
यां चे सं थानला देऊ के लेली र कम सवािधक आहे. यांचे उप थीत तीिनधी ी. िफरोज अहमद यां ना सिमतीने
िवनं ती के ली असता यांनी .५४,५१,०००/- मा इतक सुधारीत र कम देऊ के ली यानु सार M/s. Genesis
Engineering, Mumbai यां नी िद.१७/०७/२०१७ रोजीचे ई-मेल दारे कळिवले आहे. सदर िनयोजीत दशनरां ग
क पाकरीता भुखं डावरील स याचे अि त वातील इमारती पाडू न या िठकाणी दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम
करणेसाठी रा य शासनाचे मा यतेकरीता ताव सादर करणेत येत आहे. तरी याकामी सवािधक दराचे ठे केदार
M/s. Genesis Engineering, Mumbai यां नी देऊ के ले या .५४,५१,०००/- इत या सुधारीत रकमेनसु ार
यांना कायादेश देणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय . ६४८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे िशड स ह नं.२/४,३/१,३/७ मधील साई साद
नं.०१ व ०२ या इमारती पाडणेकामी M/s. Genesis Engineering, Mumbai यां नी चचअं ती देऊ
के लेले अं तीम .५४,५१,०००/- मा उ चतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा,
असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
मं िदर प रसरातील समाधी मं िदर व लगत या इमारती साईउ ान, मं गल कायालय, साईिनवास
अितथीगृ ह, भां डार, सेवाधाम व शां तीिनके तन इमारतीचे आतील रं गकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे 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 .
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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- समाधी मं िदर व मं िदर प रसरातील इमारती तसेच साईउदयान, साईनाथ मं गल कायालय,
साईिनवास अितथीगृह, मं यवत भां डार, सेवाधाम व शां तीिनके तन या इमारतीचे रं गकाम सन २००८-२००९ या
वष झालेले आहे. सदर रं गकामास ०९ वष झालेले आहे. सतत या वापराने रं गकाम खराब झालेले आहे.
सं थानमाफत ०१ ऑ टोबर २०१७ ते १८ ऑ टोबर २०१८ या कालवधीत ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सव साजरा करणेत येणार आहे. या कालावधीत देश-िवदेशातुन लाखो साईभ त दशनासाठी िशड येथे
येणार आहे. सं थानमाफत साईभ तांना मु लभुत सुिवधा उपल ध क न देणेबाबत सं थान य न करीत आहे.
िशड येथे साईचें दशनासाठी येणारे साईभ तांना स न वाटावे यासाठी समाधी मं िदर व प रसरातील इमारत चे
रं गकाम करणे आव यक आहे. रं गकामाकरीता आतील बाजुने ल टर पट व बाहेरील बाजुने अॅपे स पटचे रं गकाम
क न घेता येईल.
समाधी मं िदर व प रसरातील इमारतीचे आतील रं गकाम करणेसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
कामाचे नाव
खच
समाधी मं िदर व प रसरातील इमारती
१.
अ) आितल रं गकाम
३२,८७,३११/ब) बाहेरील रं गकाम
११,६३,६१०/साईउ ान इमारत
२.
अ) आितल रं गकाम
२५,९८,९५१/ब) बाहेरील रं गकाम
१२,५२,५२८/साईनाथ मं गल कायालय
३.
अ) आितल रं गकाम
१,५३,६७८/ब) बाहेरील रं गकाम
२,०४,५४०/साईिनवास अितथीगृ ह
४.
अ) आितल रं गकाम
१४,२९,१४८/ब) बाहेरील रं गकाम
७,५७,९४७/म यवत भां डार
५.
७,५५,४७५/एकु ण पये ८६,६०,६१८/उपरो त माणे समाधी मं िदर व प रसरातील इमारतीचे आतील व बाहेरील रं गकाम करणेसाठी
अहमदनगर िज हा दरसुची २०१६-२०१७ मधील दरानुसार र कम .८६,६०,६१८/- मा खच अपेि त आहे.
तरी सदरह इमारतीचे रं गकाम करणेकामी येणारे र कम .८६,६०,६१८/- मा चे खचास व सदरचे काम
ई-िनिवदा मागवून क न घेणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६४९ सदरह िवषयावरील चच या वेळी, कायकारी अिभयं ता- बां धकाम िवभाग यां नी, वरील कामाचा एकू ण
अपेि त खच .१,१६,०३,१८८/- मा असू न तावातील त यामधील साईिनवास अितथीगृ ह व
म यवत भां डार या इमारत या रं गकामाचा अपेि त खच नजरचु क ने एकू ण खचात समािव झालेला
नाही, असे सभे या िनदशनास आणू न िदले.
यावर सिव तर चचा होऊन, पिह या ट याम ये समाधी मं िदर तसेच मं िदर प रसरातील
इमारती, साईउ ान व मं गल कायालय या इमारत चे आतील तसेच बाहेरील भागाचे रं गकाम क न
घेणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी अं दाजे .८६,६०,६१८/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
याच माणे यामधील उव रत साईिनवास अितथीगृ ह व म यवत भां डार या इमारत या
आतील व बाहेरील भागाचे रं गकाम दु स या ट याम ये क न घे यात यावे, असे ठरले. दु स या
ट यातील इमारत या रं गकामासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
अं दाजे .२९,४२,५७०/- मा चे खचासही मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
साईसेवक यां चे िनवासाकरीता वापर करणेसाठी सेवाधाम इमारतीचे नू तनीकरण करणे अथवा िशड
बस थानक भ िनवास िकं वा साई धमशाळा इमारतीम ये साईसेवक यां ची िनवास यव था करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे कलम– २१ (१)
अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िवनीयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनासाठी
करणेबाबत तरतूद आहे . यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव व त यव थ या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनासाठी कर यात येईल, अशी तरतुद आहे .
मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय- मा. यव थापन सिमतीचे िद. २५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत
सेवाधाम इमारतीचे नू तनीकरण क न साईभ तां या िनवासाकरीता वापर सु करणेबाबत येणारे खचास व ई- िनिवदा
मागिवणेस मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आला होता. यावर सदरह सभेत िनणय . ५४ खालील माणे सं मत
झालेला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन, असे ठरले क , िठकिठकाणाहन पालखी सोबत येणा-या पदया ना साईसेवक
हणु न सं थानम ये सेवा करणेस देणेचे तािवत असु न या सेवक
े -यां या िनवासासाठी सेवाधाम या इमारतीचा वापर होऊ
शकतो, या टीने सेवाधाम इमारतीचे नु तनीकरण व इतर अनु षगं ीक यव था करणेबाबतचा सिव तर ताव सिमती
समोर सादर करणेत यावा ”
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 पू ण करणेत आलेले आहे. सदरह
इमारतीचे बां धकाम े १५१२.६४ चौ. मी. आहे. सदरह इमारतीचे बां धकाम होवून ६० वषाचा कालावधी पू ण झालेला
असू न इमारत जु नी 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 थान या सं पू ण मालम तेची 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 सू चना के लेली अस याचे िद.१५/०३/२०१६ रोजीचे
प रप काअ वये कळिवणेत आले होते. याबाबत न दणीकृ त चरल इंिजिनअर, यां चक
े डू न कोटेश स मागिवणेत येवनू ,
िन नतम दरात चरल इंिजिनअर बव क ट टंट, मुं बई यां चक
े डू न सेवाधाम इमारतीचे चरल ऑडीट क न घेणेत
आलेले 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 यकतेनसु ार
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.
चरल इंिजिनअर, बव क स टंटस्, मुबं ई यांनी सेवाधाम इमारतीचे उपरो त नमुद के ले या
कामां साठी र कम .४६ ल मा चा खच कळिवला आहे. बव कं सलटं ट, चरल ऑडीटर, मुं बई यां नी
िदले या अहवालानुसार सेवाधाम इमारतीची दु ती क न इमारत िनवास यव थेसाठी वापणेस यो य
असलेबाबत कळिवले आहे. सदर कामासाठी यांनी मुं बई येथील दर िवचारात घेऊन ढोबळ मानाने अं दाजप क
िदलेले आहेत. इकडील िवभागामाफत याकामासाठी सन- २०१६-१७ चे दरसुचीमधील दरानुसार अं दाजप क
तयार के ले असुन याकामी खालील माणे खच अपेि त आहे.

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

284

Sr. No.
A)
B)
C)
D)
E)
F)

Description of Item
Estimated Amount
Structural repairs
9,57,209/Water proofing of Terraces
2,68,450/Plumbing Works
4,36,668/External and Internal Painting Work
9,41,265/Flooring
8,87,513/Renovation of Toilet Block
5,38,387/Total ( A+B+C+D+E+F) 40,29,492/उपरो त माणे सेवाधाम इमारतीचे दु तीकामी बव क स टंटस्, मुं बई यां नी वर नमू द के ले या कामासाठी
तसेच या यित र त सेवाधाम इमारतीचे तळमजला व पिह या मज यावरील टॉयलेट या लोर ग व डॅडो या टाई स
बदलणे, सं डास भां डे व दरवाजे बदलणे, तसेच इमारतीचे दुस -या मज यावर पु वकडील भागात नवीन ६ सं डासचे बां धकाम
करणे. इमारतीचे आतील व बाहेरील रं गकाम, तसेच ममधील व पॅसेज मधील शहाबाद फरशी काढू न सदर िठकाणी
हे ीफाईड टाई स बसिवणे इ. िकरकोळ कामे करणे आव यक आहे. याकामी एकू ण र कम .४०,२९,४९२/- मा
इतका खच अपेि त आहे.

तथापी सेवाधाम इमारतीचे बां धकामास ६० वष पू ण झालेली असून इमारत जुनी झालेली आहे. सदर
इमारतीमधील खो याची साईज लहान असून इमारतीम ये तळमजला व पिह या मज यावर एकू ण ११ साधन
गृहाची यव था असून सदरची यव था खुपच कमी आहे . दुस-या मज यावर साधन गृहाची यव था करावी
लागेल. याबाबत खािलल पयायां चाही िवचार करता येईल.
पयाय . १- िशड बस थानक वरील सं थानचे वापराकरीता असले या भ तिनवास इमारतीम ये पिह या व
दुस-या मज यावर येक ५ मोठे ,३ लहान हॉ स असून , ७ अटॅ ड मस् असे एकू ण १६ हॉ स व १४ अटॅ ड
मस् आहे . पैक पिह या मज यावरील २ हॉ स कला दालन व लाय रीसाठी वापरता येईल. उवरीत १४
हॉ सचा वापर साई सेवक यां चे िनवासाकरीता करता येईल. सदर १४ हॉ सम ये १६८ साई सेवकां ची
िनवास यव था होईल.
पयाय . २- साई धमशाळा येथे एकू ण ६ इमारती असून ये क इमारतीम ये ३२ हॉ स असे एकू ण १९२ हॉ स
आहेत. पैक एक इमारत युिनअर कॉलेजकरीता देणते आलेली आहे. उवरीत ५ इमारतीचा वापर साईभ तांचे
िनवासाकरीता करणेत येतो. सदरह पाच इमारतीमधील १६० हॉ सपैक ३ हॉल मं िदर सुर ा िवभागाचे पोलीस
कमचा-यां साठी देणते आलेले आहे. तसेच साईनाथ व साईबाबा हॉ पीटल मधील णांचे नातेवाईकां साठी
आव यकतेनु सार ३ हॉ स देणते येतात. साई धमशाळा येथील एका इमारतीचा वापर ी साईसेवकां साठी करता
येईल. सदर एका इमारतीम ये एकू ण ५७६ साई सेवकां ची िनवास यव था होऊ शके ल. यापैक आव यकतेनसु ार
यांना हॉ स उपल ध करता येितल.
तावः- तरी वरीलपैक सेवाधाम इमारतीचे नूतनीकरण करणेसाठी येणारे .४०,२९,४९२/- मा
खचास व इतर कामासाठी ई– िनिवदा मागिवणेत मा यता िमळावी.
अथवा
वर नमूद पयाय . १ व पयाय .२ यापैक एका पयायाची िनवड होऊन यानुसार पु ढील कायवाहीस
मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानम ये राबिवणेत येणा या साईसेवक योजनेम ये
सहभागी होणा या साईसेवकां ची िनवास यव था साईधमशाळा इमारतीम ये िवनामु य कर यात
यावी.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , मा.अ य व मा.उपा य सं थान कामकाजासाठी िशड
येथे वेळोवेळी भेट देत असतात, यावेळी यां ना ता काळ िनवास थान उपल ध हावे, याकरीता
साईिनवास अितथीगृ हामधील दोन क मा.अ य व मा.उपा य यां चे िनवास यव थेसाठी
िवनामोबदला राखीव ठे व यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख / कामगार अिधकारी/ .अिध क, साई साद िनवास थान)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
मौजे िनमगाव- को हाळे गट नं.८७, ८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसं ग
युिनट उभारणेकरीता आिकटे ट सु िशल देशमु ख यां नी तयार के ले या आराखडा व अं दाजप काचे
सादरीकरण पाहन िनणय घेणे.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/०४/२०१७ रोजी झाले या सभेतील िनणय .३२२ (३०) अ वये मौजे
िनमगां व– को-हाळे गट नं.८७,८८ मधील जागेत साद लाडू िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसंग युिनट
उभारणेकरीता आिकटे ट सुिशल देशमुख अॅ ड असोिसएटस्, औरं गाबाद यां ना िद.०२/०६/२०१७ रोजीचे
प ा वये नेमणूक प देणते आले आहे .
आिकटे ट यां नी सदर कामाचे अं दाजप क व आराखडा तयार के लेला आहे. तसेच सदर जिमनीचे
रे खां कन मं जरु ीसाठी ताव उपिवभागीय अिधकारी यां चेमाफत मा. सहा यक संचालक, नगररचना, अहमदनगर
यां चेकडे पाठिव यात आलेला आहे. आिकटे ट यां नी सदरह क पाचे खालील माणे दोन पयायी आराखडे व
अं दाजप क तयार के लेले आहेत.
Sr.No.

Option Type

01
02

Option - I
Option - II

Discription

Built up Area
in Sqm.
R.C.C. Building ( Only GF)
3275.075
Compositee– PEB + RCC 4102.91
Building (only GF)

Cost of Block
Estimate in Cr.
Rs.14.41 Cr.
Rs.12.15 Cr.

तावः- तरी िवषयां क त कामासाठी आिकटे ट सुिशल देशमुख अॅ ड असो., औरं गाबाद यां नी तयार
के ले या दोन पयायी आराखं डयां चे सादरीकरण पाहन यापैक एक पयाय िन चीत होणेस िवनं ती.
िनणय .६५१
साद लाडू िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसं ग यु िनट उभारणेकामीचा आराखडा व अं दाजप काचे
सादरीकरण करणेसाठी आिकटे ट सु िशल देशमु ख हे सभेसमोर उपि थत राहन शकले नाही. यामु ळे
सदरह सादरीकरण सादर करणेकरीता यां ना पु ढील सभेसमोर बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
साईआ म- २ धमशाळा येथील इमारती फ साईभ ां चे िनवासासाठी वापरणेकामी देणगीदार
साईभ
ी.के . ही.रमनी, मॅनेिजं ग टी, िशड साई ट, चे नई यां चे िद.२७.०६.२०१७ रोजीचे
प ाबाबत.
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 तरतुद आहे .
तावना: देणगीदार साईभ त ी.के . ही.रमनी, मॅनेिजं ग टी, िशड साई ट चे नई यां नी
देणगीदाखल साई आ म या भ तिनवास क पाचे बां धकाम क न िदलेले आहे. यासाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड व िशड साई ट, चे नई यांचे दर यान िद.०४/०२/२००६ रोजी Memorandum of
Understanding होवुन यानु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व िशड साई ट, चे नई यां चे
संयु त िव माने साई आ म या भ तिनवास क पाचे बां धकाम पूण होऊन सदर क प िद.११/०४/२०१३
पासून साई भ तांकरीता खुला कर यात आलेला आहे.
सदर इमारत पैक साईआ म-२ धमशाळा येथील ४ इमारती सं थानमाफत करावयाचे तावीत कॅ सर
हॉ पीटलसाठी वापरणेबाबत ी. के . ही. रमनी, मॅनेिजं ग टी, िशड साई ट चे नई यां ना िद.१४/०६/२०१७
रोजीचे ई-मेल ारे कळिव यात आले आहे.
याबाबत देणगीदार साईभ त ी.के . ही.रमनी, मॅनेिजं ग टी, िशड साई ट चे नई यां नी
िद.२७/०६/२०१७ रोजीचे प ा वये खालील माणे कळिवले आहे.
“… 1. Kindly follow in letter and spirit, the MOU signed between us.
2. Use the Sai Ashram 1 & Sai Ashram 2 buildings only for devotees visiting Shirdi.
3. Provide this accommodation to the devotees at a concessional and subsidized cost, without
Profit.
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4. Kindly arrange to open all the closed building of Sai Ashram2 for devotees immediately.
5. Kindly make alternate arrangement for the junior college within one year and use this building
also only for devotees…. ”

या प ाचे अनुषं गाने देणगीदार साईभ त ी. के . ही. रमनी यां ना िद.३०/०६/२०१७ रोजीचे ई-मेल ारे
खालील माणे कळिव यात आले आहे.
“… we discussed about your mail, and change our proposal. Now we are planning to go
for open plot for construction of new cancer hospital. We will always follow MOU…”

ताव: उपरो त बाबी िवचारात घेता साईआ म-२ धमशाळा येथील ४ इमारती सं थानमाफत
करावयाचे तावीत कॅ सर हॉ पीटलसाठी तसेच महािव ालासाठी वापरणेस देणगीदार साईभ त ी. के . ही.
रमनी यां ची सहमती िदसून येत नाही. मा. यव थापन सिमतीचे अवलोकनाथ व मािहती तव सदरचे प मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेस मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .६५२ यावर सिव तर चचा होऊन, देणगीदार साईभ ी.के . ही.रमनी, मॅनेिजं ग टी, िशड साई ट, चे नई
यां चे िद.२७.०६.२०१७ रोजी या प ाचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनमी महारा के सरी कु ती पधा घेणेबाबत.
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.
मा. यव थापन सिमती ठराव– ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां ची परे षा व व प ठरिवणेकामी साईभ त, िशड ाम थ तसेच जागितक साई
मं िदर िव व त/पदािधकारी यां चके डू न ा त झाले या सूचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन धोरणा मक िनणय
होणेकामी धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे वेळाप क मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेत
आले होते. यात ीरामनवमी उ सव २०१८ चे कालावधीत कु ती पधाचा समावेश कर यात आला आहे.
सदरह वेळाप काबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ खालील माणे
संमत झालेला आहे .
“...समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय मां ची परे षा ठरिवणेत येऊन, झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली आहे.”
तावनाः ी.भाऊसाहेब रा. वाकचौरे , िव व त, ी साईबाबा सं थान, िशड यां नी मा.कायकारी
अिधकारी महोदया यां ना अ ेिषत के ले या िद.१६/०७/२०१७ रोजीचे प ात "पै.वैभव िवलास लां डगे,
अहमदनगर िज हा कु ती संघटना, अ.नगर यां नी िद.१६/०७/२०१७ रोजीचे प ात कळिवले माणे ी साईबाबां चे
समाधी शता दी िनिम त सं थान प रसरात दर रामनवमी उ सवात घे यात येणा-या कु ती पधा माणे कु ती
पधा आयोिजत करावी. याकरीता अं दाजे .८० लाख मा इतका खच अपेि त आहे. तरी सदरचा िवषय
मा. यव थापन मं डळाचे सभेत मां ड यात येऊन िनयमानु सार मं जरु ी दे यात येऊन तसे सं बं धीतास कळिव यात
यावे ही, िवनं ती असे नमूद के ले आहे.
पै. वैभव िवलास लां डगे यां नी मा. अ य सो. यांना अ ेिषत के ले या िद.१६/०७/२०१७ रोजीचे
प ात सं थानतफ शता दी िनिम त महारा के सरी कु ती पधचे आयोजन कर यात यावे या कु ती पधचा खच
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७० ते ८० लाख पये एवढा आहे. या कु ती पधम ये १५०० पैलवान सहभागी होणार असून ही पधा ०५
िदवस चालणार आहे, असे कळिवलेले आहे.
तावः ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते
िद.१८ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे.
शता दीचे सं पणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय मांचे आयोजन क न संपणू वषभरात िशड म ये
भ तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा समाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या टीने तयारी करणेचे
िनयोजन आहे.
सदर काय मां चे व प व परे षा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड ाम थ व साईभ त यां चेकडू न
ा त झाले या सूचना वजा ताव, जागितक साईमं दीर िव व त प रषदम ये झालेली चचा तसेच वेळोवेळी मा.
यव थापन झाले या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे
सभेत सिव तर ताव सादर करणेत आला होता. सदर सभेतील िनणय मां क १७१ नुसार शता दी वषाचे
िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते १८ ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीत आयोिजत करावयाचे िविवध धािमक,
सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे ा प वेळाप क तयार करणेत आले होते. सदर वेळाप कात शता दी वषात
ीरामनवमी उ सवाचे कालावधीत कु ती पधाचे आयोजनाचा समावेश करणेत आलेला आहे. सदरह
वेळाप कास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .३५८ अ वये मा यता
िमळालेली आहे.
उपरो त िनणयानुसार ीसाईबाबां या १०० या पु यितथीिनिम त ी े िशड येथे कु ती पधा
आयोिजत करणेबाबत मा. ी.बाळासाहेब लां डगे, सरिचटणीस, महारा रा य कु तीगीर प रषद, पुणे यां ना िद.
१६/०५/२०१७ रोजी मा.अ य सो. यां चे वा रीने प िदले आहे.
तरी आता मा. िव व त ी. भाऊसाहेब वाकचौरे सो. यां चे िद.१६/०७/२०१७ रोजीचे प ास अनु स न,
पै.वैभव िवलास लां डगे अहमदनगर िज हा कु ती संघटना यां चे तावा माणे महारा के सरी कु ती पधचे
आयोजन करावे िकं वा कसे ? याबाबत सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .६५३ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा के सरी कु ती पधचे आयोजन करणेसाठी शासनाकडू न मदत
िमळते काय व यासाठी आयोजकाची भु िमका काय राहील व सं थानकडू न यां ना कोण-कोण या
सु िवधा अपे ीत आहेत, याची मािहती घेऊन सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा व
यावेळेस सरिचटनीस, महारा रा य िज हा कु तीगीर प रषद यां ना सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत
यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
ी साईबाबा समाधी शता दी वषात अखं ड हरीनाम स ाह घेणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िवश्व 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 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 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 कमल २१ मधील पोटकलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पूजाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
मा. यव थापन सिमती ठराव– ी साईबाबा समाधी शता दी वषात आयोिजत करावया या
धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां ची परे षा व व प ठरिवणेकामी साईभ त, िशड ाम थ तसेच
जागितक साई मं िदर िव व त/पदािधकारी यां चेकडू न ा त झाले या सूचना व अिभ ाय यावर चचा होऊन
धोरणा मक िनणय होणेकामी धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे वेळाप क मा. यव थापन सिमतीचे
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सभेत सादर करणेत आले होते. यात महंत कािशकानं द महाराज, ी.कै लासबापू कोते आिण इतर िशड ाम थ
यां चे िवनं ती माणे व मा.िव व त ी.सिचन तां बे यां चे िशफारसीव न ऑग ट २०१८ म ये ह रनाम स ताहाचा
समावेश कर यात आला होता. सदरह वेळाप काबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे
सभेत िनणय .३५८ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“...समाधी शता दी वषाम ये सादर करावया या काय मां ची परे षा ठरिवणेत येऊन, झाले या
चच माणे ता काळ कायवाही करणेस व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली आहे. ”
तावना१)
ी.भाऊसाहेब रा. वाकचौरे , िव व त, ी साईबाबा सं थान, िशड यां नी मा. कायकारी अिधकारी
महोदया यां ना अ ेिषत के ले या िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे प ात "महंत वामी काशीकानं दजी महाराज परमहंस,
अ य , ी संत ाने वर महाराज मं िदर, ी साईबाबा वारकरी िश ण सं था, िनमगां व यां नी िद.०१/०४/२०१७
व िद.०१/०७/२०१७ रोजीचे प ात कळिवले माणे ी साईबाबां चे समाधी शता दी िनिम त अखं ड हरीनाम
स ताह हा सं थान प रसरात कर यात यावा आिण याकरीता वचनकार यां चेसह मृदगं ू वादक, हाम िनयम वादक
यां ची िबदागीसह नमूद एकू ण खच .२,६५,७१३/- मा चा ताव मा. यव थापन मं डळाचे सभेत मां ड यात
येऊन िनयमानुसार सदर काय मास परवानगी व िबदागीची र कम मं जरू क न घेऊन सं बं धीतास कळिव यात
यावे ही, िवनं ती असे नमूद के ले आहे.
२)
ी. िवजय तुळशीराम कोते व इतर िशड ाम थ यां नी मा. अ य सो. यां ना अ ेिषत के ले या
िद.२१/०७/२०१७ रोजीचे प ात "िशड ाम थां या ामसभेम ये होणा-या साई शता दी महो सवाम ये ी
सदगु गं गािगरीजी महाराज अखं ड ह रनाम स ताह हावा असे सवानुमते ठरले याच माणे यासंदभात मा.
चेअरमन साहेब व सव िव व त मं डळ यां याशी ाम थांची चचा होऊन समाधी शता दी सोहळयाम ये स ताह
हावा असे ठरले आहे. तरी वरील िवषयी साईबाबा सं थानने प. पू य ह.भ.प. रामिगरीजी महाराज (मठािधपती
सरला बेट) यां ना प यवहार करणेस िवनं ती, असे कळिवलेले आहे.
ताव- ीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर,२०१७ ते
िद.१८ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. तसेच
शता दीचे सं पणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय मांचे आयोजन क न संपणू वषभरात िशड म ये
भ तीमय वातावरण राहन ीसाईबाबा महासमाधी शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल, या टीने तयारी
करणेचे िनयोजन आहे. सदर काय मां चे व प व परे षा ठरिवणेसाठी आजतागायत िशड ाम थ व साईभ त
यां चेकडू न ा त झाले या सूचना वजा ताव, जागितक साईमं दीर िव व त प रषदम ये झालेली चचा तसेच
वेळोवेळी मा. यव थापन झाले या बैठका यातील मु े िवचारात घेऊन मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेत सिव तर ताव सादर करणेत आला होता. सदर सभेतील िनणय मां क १७१
नुसार शता दी वषाचे िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ याकालावधीत आयोिजत
करावयाचे िविवध धािमक, सां कृ ितक व सामािजक काय मां चे ा प वेळाप क तयार करणेत आले होते.
शता दी वषात आयोिजत िविवध धािमक व सां कृ ितक काय मां चे िनयोजनाम ये महंत कािशकानं द
महाराज, ी.कै लासबापू कोते आिण इतर िशड ाम थ यां चे िवनं ती माणे व मा.िव व त ी.सिचन तां बे यां चे
िशफारसीव न ऑग ट २०१८ म ये हरीनाम स ताह काय मां चे आयोजन कर यात आलेले आहे. या
काय मास आता मा.िव व त ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां नीही िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे प ा वये िशफारस
के ली आहे.
तथािप आता पुव याच िशड ाम थांनी िद.२१/०७/२०१७ रोजी िदले या प ात प.पू. गं गािगरीजी
महाराज अखं ड ह रनाम स ताह काय माचे आयोजन करावे व ी साईबाबा सं थानने प. पू य ह.भ.प.
रामिगरीजी महाराज (मठािधपती, सरला बेट) यां ना प यवहार करणेबाबत कळिवले आहे. सदरह प ात
काय माचा अं दाजीत खच (अ नदान, इतर आव यक साधन सामु ी व मनु यबळ) या बाबी नमूद के ले या
नाहीत.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात अखं ड ह रनाम स ताह आयोिजत करावयाचा
झा यास खालील बाब वर िनणय होणे आव यक आहे.
१)
शता दी कालावधीत महंत कािशकानं द महाराज, ी.कै लासबापू कोते आिण इतर िशड ाम थ यां चे
िवनं ती माणे तसेच मा.िव व त ी.भाऊसाहेब वाकचौरे व मा.िव व त ी.सिचन तां बे यां चे
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िशफारसीनुसार अ य , ी संत ाने वर महाराज मं िदर, ीसाईबाबा वारकरी िश ण सं था, िनमगां व
यां चा पुव िनणय झा या माणे अखं ड हरीनाम स ताह आयोिजत करावा.
िकं वा
शता दी कालावधीत आता ी.िवजय तुळशीराम कोते व इतर िशड ाम थ यां नी
िद.२१/०७/२०१७ रोजीचे प ाने कळिवलेनसु ार प.पू.गं गािगरीजी महाराज अखं ड हरीनाम स ताह
आयोिजत करावा.
िकं वा
२)
शता दी कालावधीत उपरो त नमूद के लेले दो ही अखं ड ह रनाम स ताह वेगवेगळया वेळी (सन २०१८
मधील अिधक मास व ावण मास) आयोिजत करावेत.
तरी उपरो माणे ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषामधील धािमक काय मां म ये
प.पू.गं गािगरीजी महाराज अखं ड हरीनाम स ताहाचे आयोजन करणेत यावे व या स ाहासाठी देह,
आळं दी, पं ढरपु र अशा िठकाण या वारकरी सां दायां नाही बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
िशड बस थानकामधील सं थान या िहश्शया या इमारतीम ये वापरासाठी महारा ् रा य िवज
िवतरण कं पनीकडू न वीजपु रवठा जोडू न घेणेकामी िस यु रीटी िडपॉझीट चाजस भरणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 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.
ताव:- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चे मा यमातून स ह नं.१७१/ १२ म ये
अ ावत सेवा सुिवधायु असे बस थानक व यावरील भ िनवास बां ध यात आलेले आहे. ी साईबाबा
सं थान िव त यव था, िशड यां चे मा यमातून बां ध यात आले या बस थानक इमारतीम ये सं थानकरीता
राखीव असलेला, पिहला मजला, दुसरा मजला व दोन िल ट याकरीता महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न
४४ के ड यु मतेचा ी फे ज वीजपुरवठा जोडू न घेणबे ाबत कायवाही चालू आहे. महारा रा य वीज िवतरण
कं पनीने िशड बस थानकाकरीता िव तु पुरवठा सु करणेसाठी िस यु रटी िडपॉिझट भरणेबाबत सं थानला
कोटेशन पाठिवले आहे. ही कोटेशनची र कम भर यानं तर व महारा रा य वीज िवतरण कं पनीने मीटर
जोड यानं तर वीजपुरवठा सु होईल. यानं तर महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न वीज वापराची बीले
सं थानला ा होतील. तळमजला व ितसरा मजला िशड बस थानकाकरीता आहे. बस थानकाकरीता
िव तु पुरवठा करावया या के ब स व कं ोल पॅनेल हे वतं आहेत. व याचे एनज मीटर महारा रा य प रवहन
महामं डळ यां चे नां वे वतं आहे. याचे बील महारा रा य महामं डळ आदा करते.
मागणी:- सं थान या िह शा या इमारतीमधून वापरासाठी महा रा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न
वतं एनज मीटर जोडू न िव तु पुरवठा चालू क न यावयाचा आहे. एनज मीटर जोडणी क न घेणक
े ामी
महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे भरा या लागणा-या चाजसचा तपिशल पु ढील माणे आहे.
Sr.No.
1
2
3

Cost Description
Amount
First Security Deposit
Rs. 44,000/Service Connection Charges
Rs. 00,104/Processing Fee
Rs. 00,100/Total Amount :Rs. 44,204/िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- िशड बस थानकामधील सं थान या िह शा या इमारती या
वापरासाठी िव तु पुरवठा जोडू न घेणक
े रीता महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडे उपरो माणे िस यु रटी
िडपॉिझट, स ह स कने शन चाजस व ोसेिसंग फ या चाजसची र कम पये ४४,२०४/- इतक भरावी
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लागणार आहे. सदरील र कमेस व वीजपुरवठा चालू झा यानं तर येणारी वीज वापराची बीले महारा रा य वीज
िवतरण कं पनीस आदा करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६५५ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानकामधील सं थान या िह या या इमारतीम ये वापरासाठी
महारा ् रा य िवज िवतरण कं पनीकडू न वीजपु रवठा जोडू न घेणेकामी िस यु रटी िडपॉिझट, स ह स
कने शन चाजस व ोसेिसं ग फ या चाजसची .४४,२०४/- मा र कम महारा रा य वीज िवतरण
कं पनीकडे भरणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
बस .MH- 17, T-7109 व MH- 17, T-7110 या दोन वासी बसेसचा पु ढील सहा मिहने
िद.०१.०९.२०१७ ते िद.२८.०२.२०१८ या कालावधीचा टॅ स भरणेबाबत.
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 कत ये असतील” असे नमुद के लेले आहे.
२)
कलम २१ (१) (ज)म ये, िव व त यव थेचा िनधी, आयकर अिधिनयम, १९६१ या तरतुद ना अधीन
राहन, या या वेळी अं मलात असले या कोण याही काय ा 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- वाहन िवभागाकडील वासी बस .MH-17-T-7109 व MH-17-T-7110 या दोन
वासी बसचा वापर साईभ तांना नगरसुल रे वे टेशन येथनू ने -आण करणे कामी कर यात येत आहे. सदर वासी
बसची टॅ सची मुदत िद.३१/०८/२०१७ रोजी संपु टा त येत असुन आर.टी.ओ. कायालयाचे िनयमानुसार पु ढील
कालावधीचा टॅ स भरणे आव यक आहे.
िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतीलिवषय नं.११,िनणय नं.६४८ अ वये,
सं थानचे वाहन िवभागाकडे उपल ध असलेली कायालयीन-६, णवाहीका-५,मालवाहतुक -३, वासीबस-४,
कु लबस-१ व दुचाक -५ अशी एकु ण २४ वाहने बरीच जुनी अस यामुळे सदर वाहनां ची जाहीर िललावाने िव
करणेस मा यता दे यात आलेली असुन यानु सार, सदरचा ताव िविध व याय िवभाग, महारा शासन
यां चेकडे मा यत िमळणे करीता सादर कर यात आलेला आहे.
महारा शासन, िविध व याय िवभाग यां चेकडील प .सासिव-१०१७/२५/ क-२८/कासोळािद.१३/०४/२०१७ अ वये, १ शवािहका, १ कु लबस व २ वासी बसेस अशा एकु ण ४ वाहनां ना िललावास
मा यता िमळालेली आहे. उव रत १९ वाहनां ची जािहर िललावाने िव करणेस मा यता िमळणे बाक आहे. सदर
मा यता िमळालेनं तर सव वाहनां ची एकि त जािहर िललावाने िव करता येईल.
उपरो त दो ही वासी बसेसचा वािषक टॅ स येक .१,०२,६००/- असून दो ही बसेस करीता एकु ण
.२,०५,२००/- खच येईल. सदरचे दो ही बसेस िललावात तावीत असलेने पुढील सहा मिहने
िद.०१/०९/२०१७ ते िद.२८/०२/२०१८ या कालावधीचा टॅ स भरणे यो य राहील. या कालावधीत सदर
वाहनां चा िललाव न झा यास पुढील कालावधीचा टॅ स यावेळी भरणेत येईल. उप ादेिशक प रवहन
कायालयाकडू न AT फॉमनुसार पुढील सहा मिहने कालावधीचा खालील तपिशला माणे टॅ स र कम भरणे
बाबत कळिवलेले आहे.
अ.नं. बस मां क
वाहन कार आसन मता र कम ( .)
०१
एमएच-१७-टी-७१०९
वासी बस
५४+१
५६,४३०.००
०२
एमएच-१७-टी-७११०
वासी बस
५४+१
५६,४३०.००
एकु ण र कम( .) १,१२,८६०.००
िवभागाचा प ट अिभ ायः- उपरो त तपिशला माणे दो ही वासी बसेसचा पुढील सहा मिहने
कालावधीचा टॅ स उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपुर येथे भरणे कामी .१,१२,८६०/- (अ री र कम .
एक लाख बारा हजार आठशे साठ मा ) खच येणार आहे. सदर टॅ सची र कम आर.टी.ओ. कायालयात
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अॅड हा स डी.डी. ारे अदा करावी लागणार आहे. सदर खच मोटारकार कर व भाडे या अं दाजप कातुन 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 टॅ स भरणे
आव यक असुन सदर बाब आिथक आहे.
मागणीः- तरी बस .MH-17-T-7109 व MH-17-T-7110 या दोन वासी बसेसचा पु ढील सहा
मिहने िद.०१/०९/२०१७ ते िद.२८/०२/२०१८ या कालावधीचा उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपुर येथे
टॅ सची र कम भरणेस व याकामी येणा-या एकु ण .१,१२,८६०/- (अ री र कम . एक लाख बारा हजार
आठशे साठ) मा चे खचास मा यता िमळणे बाबतचा िनणयाथ सादर.
िनणय .६५६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे .MH-17-T-7109 व MH-17-T-7110 या
दोन वासी बसेसचा पु ढील सहा मिहने िद.०१/०९/२०१७ ते िद.२८/०२/२०१८ या कालावधी या
टॅ सची .१,१२,८६०/- मा र कम उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपु र यां चेकडे भरणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य (Part-A) तसेच
On Consignment Basis (Part-B) वरील सािह य तसेच णालयासाठी लागणारे गॅस पु रवठा
करणारे पु रवठाधारकां नाGST नु सार बीले आदा करणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनं िदन वापरासाठी सन २०१५–१६ या वषाक रता लागणा-या औषधे,
सिजकल सािह य खरे दीकामी िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभा िनणय .२६ अ वये एकू ण
कम .५५७३३६३९२/- इत या र कमेस मा यता िमळालेली होती तसेच सदर तावास मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची िसि हल अॅ लीके शन नं बर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अ वये ई िनिवदा
मागवून खरे दीस मा यता िमळालेली होती. यानू सार वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात येऊन
िवहीत प दतीने (Part– A) करीता पिह या ट यात एकू ण 1238 आयटमक रता एकू ण र कम
.१६७५७२९४७.४४ या व (Part– B) On Consignment Basis क रता ा त दरानुसार अं दाजे
.४०५१४२८७/- इतका खच अपेि त ध न िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकू ण . २०८०८७२३४.४४ इत या
र कमेचा पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहे. यांनतर ायोगक त वाचा वापर कर यात येऊन व DMER चे
कायप दतीनु सार दुस-या ट यात एकू ण Part A ८२० आयटमसाठी क रता एकू ण र कम .१६३६५५५०८.२७
तसेच Part B क रता १ आयटमकरीता ा त दराने अं दाजे .३,२८,८६०/- इतका खच अपेि त ध न
िद.१३/११/२०१५ रोजी एकू ण .१६६६८४३६८.२७ इत या र कमेचा पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहे.
सदर पुरवठा आदेशाचा कालावधी हा एक वषाकरीता होता परं तू पुरवठाधारक अ ापपयत सं था न
णालयाला याच मं जरू दराने िविवध औषधे, सिजकल सािह याचा पुरवठा करत आहेत . तसेच सं थानचे दो ही
गणालयात लागणारे िविवध गॅसचे (िल वीड गॅस, ऑ सीजन, नाय स व CO2) दर देखील वाढलेले आहेत.
मागणी– स या अनेक पुरवठाधारकां नी यांचे प ा वये मं जरू दराने औषधे, सिजकल सािह य पुरवठा
कर याच असमथता दशिवलेली असून निवन GST कर रचनेनसु ार औषधे , सिजकल सािह याचे निवन दर लागू
करणे बाबत कळिवलेले आहे.
भारत सरकारने येक औषधे/ सिजकल सािह यांसाठी Harmonised System Nomenclature
(HSN Code) पारीत के लेला आहे. हया HSN Code नुसार भारत सरकारने GST दर िनि त के लेले आहे.
यानुसार ये क पुरवठा धारकास GST दरानुसारच कर लावू न पुरवठा करणे बं धनकारक आहे. सदरचे GST दर
हे १ जुलै २०१७ पासून लागु कर यात आलेले आहे.
स या सन २०१७ -१८ या वषाकरीता औषधे, सिजकल सािह य (Part “A” व “B”) खरे दीची
या अं तीम ट यात असून याकामी ७५३ औषधे, सिजकल सािह याकरीता पुरवठा आदेश दे यात येत असून
२२८३ इत या औषधे, सिजकल सािह याकरीता फे र ई िनिवदा मागिव याची कायवाही देखील चालू आहे.
२०१४ / . . ८२ / भाग –सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:-
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१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण
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 सथानतफ
्
दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- सन २०१७-१८ या वषातील औषधे, सिजकल सािह य खरे दीची
कायवाही चालू अस यामुळे आपणास औषधे , सिजकल सािह य शासना या निवन GST कर रचनेनु सार खरे दी
करावी लागणार आहे, सन २०१५-१६ म ये हॅट नु सार दर आकार यात येत होते, परं त,ु स या GST लागू
झा यामुळे HSN Code नुसार दर लाव यात येत आहे. यामुळे पु रवठा धारक आपणास मागील मं जरू दराने
पुरवठा कर यास तयार नसून GST नुसार ठरिव यात आले या HSN Code बाबतही संिध नता अस यामुळे
पुरवठाधारकही आपणास नवीन GST दर दे यास िवलं ब लावत आहे, यामुळे आपणास GST नुसार कमी
अथवा वाढीव दराचा ताव ठे वणे श य होत नाही व स याची प र थीती पाहता मटे रयल अभावी वै क य
सेवा देणे फारच गं भीर बाब वाटत आहे. िद.०९/०७/२०१७ व िद.१७/०७/२०१७ रोजी कायकारी अिधकारी
मॅडम यां नी मा. यव थापन सिमती सद यांची चचा के लीअसता यांनी ०१/०७/२०१७ पासून GST नुसार बीले
अदा कर यास मा यता िदलेली आहे.
यामुळे सन २०१५-१६ मधील औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामी हॅट नु सार असलेले दर कमी
क न नवीन GST दराने पुरवठा धारकां कडू न मटे रयल खरे दीस तसेच यांचे बील GST नुसार अदा के यास
णालयास दैनं िदन लागणारे औषधे/ सिजकल सािह य/ गॅस (िल वीड गॅस, ऑ सीजन, नाय स व CO2)
उपल ध हो यास मदत होईल, असे न मत आहे.
तरी सन २०१७ -१८ या वषातील औषधे/ सिजकल सािह य/ गॅस (िल वीड गॅस, ऑ सीजन, नाय स
व CO2) खरे दीची कायवाही होईपयत सन २०१५-१६ मधील औषधे/ सिजकल सािह य/ गॅस (िल वीड गॅस,
ऑ सीजन, नाय स व CO2) GST (Basis Price + GST) चे कर रचनेनसु ार खरे दीस व या माणे पुरवठा
धारकाची िबले अदा करणेत येऊन न द घेणक
े ामी सदर ताव सिवनय सादर.
िनणय .६५७ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७ -१८ या वषाम ये आव यक असणारी औषधे/ सिजकल
सािह य/ गॅस (िल वीड गॅस, ऑ सीजन, नाय स व CO2) खरे दीची कायवाही पु ण होईपयत सन
२०१५-१६ मधील औषधे/ सिजकल सािह य/ गॅस (िल वीड गॅस, ऑ सीजन, नाय स व CO2), GST
(Basis Price + GST) चे कर रचनेनु सार खरे दी करणेस व या माणे पु रवठाधारकांची िबले आदा
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
रे डीओलॉजी िवभागातील Extra Dicom Viewer चे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतुद :-1) पृ. . 355, सिमती या अिधका यांचे अिधकार व कत ये 14(2) ख
2) पृ. . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ
3) पृ. . 359, िव त यव था िनधीचा िवनीयोग 21(1) क,21 (2) ग
तािवक: ी साईबाबा हॉ पीटलमधील रे डीओलॉजी िवभागाकरीता संदभ .01 अ वये M/s.
Acton Engineering, Thane यां चेकडु न Extra Dicom Viewer, यु.पी.एस.सह एकु ण .1,90,000/इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे. सदर Extra Dicom Viewer िद. 29/07/2014 रोजी काय वीत
कर यात आले आहे.
सदर Extra Dicom Viewer चा एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद.28/07/2015 रोजी संपला आहे.
वॉरं टी कालावधीनतं र कं पनीने दोन वषासाठी मोफत सेवा पुरवठा आदेशानु सार िदलेली आहे. सदर दोन वषाचा
कालावधी िद.28/07/2017 रोजी संपत आहे . यामुळे िद. 29/07/2017 ते िद.28/07/2018 या कालावधीसाठी
कं पनीकडे Extra Dicom Viewer चेवािषक सि हस कॉ ॅ ट करणे आव यक आहे.
मागणी:- यासाठी कं पनीने यां चे प .2016-17/085RO, िद.24/05/2017 अ वये Extra
Dicom Viewer चे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेसाठी खालील माणे कोटे शन पाठिवले आहे.
Sr.
Equipment
CMC
CMC Charges Total Amount
No.
Period
in Rs.
01
Comprehensive Maintenance 29/07/17
37,000.00
37,000.00
Contract for Apple Based to 28/07/18
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Workstation
SGST @ 9% 3,330.00
CGST@ 9 % 3,330.00
Total Amount (Incl. of all Taxes) in Rs. 43,660.00
वरील माणे Extra Dicom Viewer चे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता
सवकरां सहीत एकु ण .43,660/- (एकु ण . ेचाळीस हजार सहाशे साठ मा ) इतका खच येणार आहे. सदर
रकमेची कं पनीने अगाउ मागणी के लेली आहे. सदर वािषक सि हस कॉ ॅ टम ये मिशनचे यु.पी.एस. बॅटरी इ.
क युमेब स पाटसचा समावेश नाही.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: वरील सं थान अिधिनयमानुसार दु ती व देखभाल करता येईल . सदर
Extra Dicom Viewer चे पेअर पाट M/s. Acton Engineering, Thane यं चेकडेच सदर उपल ध
असतात. सदर Extra Dicom Viewer चे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता .25000/पे ा अिधक खच येणार अस यामु ळेमा. यव थापन सिमती सभेची मा यता घेणे आव यकआहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- सदर Extra Dicom Viewer चे पेअर पाट हे िविश रचना व
पेसीिफके शन असलेले असतात यामुळे इतरकोण याही पुरवठधारक कं पनीकडे उपल ध होत नाही. सदर
Extra Dicom Viewer हे रे डीओलॉजी िवभागात िनयमीत वापरात असलेमळु े कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस
कॉ ॅ ट M/s. Acton Engineering, Thane यां चेकडे करणेस हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी M/s. Acton Engineering, Thane यां चेकडे Extra Dicom Viewer चे कॉ ेहे सी ह
वािषक सि हस कॉ ॅ ट िद.29/07/2017 ते िद.28/07/2018 या कालावधीसाठी करणेस व यासाठी येणा या
.43,660/- या खचास व सदर र कम कं पनीस अगाउ अदा करणेस मा यता असावी.
िनर्णय .६५८ यावर सिव तर चचा होऊन, रे डीओलॉजी िवभागातील Extra Dicom Viewer चे िद.29/07/2017 ते
िद.28/07/2018 या कालावधीसाठी M/s. Acton Engineering, Thane यां चेबरोबर वािषक सि हस
कॉ ॅ ट करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .४३,६६०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड करीता िनळवं डे धरण उ दव घेऊन तािवत पाणी पु रवठा
योजना राबिवणेबाबत.
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 .

०१

१७

०२

१७

०३

१७

सिमतीची
कत ये
अिधकार

सिमतीची
कत ये
अिधकार
सिमतीची
कत ये
अिधकार

व १

व २ (झ)

व ६

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 तगणांना 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 तरतुदीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.
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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 तलावांची 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 थान, ि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.
सदरह योजनेचा उ व िनळवं डे धरण (ता.अकोले) असून िनळवं डे धरण ते िशड पाईपलाईन एकु ण
लां बी अं दाजे ८० िक.मी. आहे. जलशु दीकरण मता- २३ द.ल.िलटर असून सदरह योजनेत मु य जलवािहनी,
िवतरण यव था इ. कामां चा समावेश 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
ि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.
सदरह करणी 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."
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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 िसव्हील 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 चेकडे 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 आलेली 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
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 वाढीव िशड सं थान, पाणी पुरवठा योजना, ता.राहाता,
िज.अहमदनगर (िनळवं डे धरण उ व घेवनू ) या योजने या .१६३,४२,९५,५५५/- िन वळ व
.१९१,९१,३९,५००/- ढोबळ (९% ETP Charges सह तसेच .१८३९३/- ल िनळवं डे धरण िह सा
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वगळू न) िकमती या अं दाजप कासह अटी व शत या अधीन राहन शासिकय मा यता दान कर यात आलेली
आहे. सदरह शासन िनणयाची त सोबत अवलोकनाथ जोडलेली आहे.
िवषयां िकत योजनेबाबत वर नमूद शासन िनणयास अनुस न पु ढील कायवाही करणेसाठी सव थम सदर
योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी सं थानमाफत उपल ध करणे, सदर योजनेची अंमलबजावणी महारा
जीवन ािधकरणमाफत करणे व ी 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 या बाब िवषयी िनणय होणेकरीता ताव
िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे सादर करणेत आला होता.
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 चेमाफत करावे याबाबतचा तौलािनक ताव पुढील सभेसमोर सादर करणेात यावा असे ठरले . "
उपरो त िनणयास अनु स न, सं थानकडे पुरेशे तां ि क मनु यबळ उपल ध नसलेने 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 करणे व या क पातील िनळवं डे ते िशड पाईपलाईनचे उव रत काम
महारा जीवन ािधकरण यां चेमाफत करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे
सभेत िनणयाथ सादर करणेत आला.
यावर िनणय ं . ३१ पु ढील माणे संमत झालेला आहे.
"...यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , िनळवं डे धरण उ व घेवनू , तािवत पाणी पुरवठा
योजनेपैक िशड प रसरात करावयाची ट पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व
पाईपलाईनची कामे समाधी शता दी वषा या पा वभूमीवर तातडीने पुण क न या वीत व सदर संपणू योजना
सं थानमाफत राबिव यात यावी. याकामी त क प स लागार हणून महाराष् जीवन ािधकरण ादेिशक
िवभाग, नािशक यां ची िनयु ती करणेत येऊन, यांना शासिकय दराने स लागार फ दे यात यावी. तसेच याबाबत
िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यतेसाठी फे र ताव सादर करणेत यावा."
मा. यव थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .३१ अनु स न, िनळवं डे
धरण उ व घेवनू , तािवत पाणी पुरवठा योजनेपैक ,
१) िशड प रसरात करावयाची ट पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व
पाईपलाईनची कामे समाधी शता दी वषा या पा वभूमीवर तातडीने पु ण करणे.
२) ट पा ं .२ म ये िनळवं डे धरण ते मौजे कनकु री सं थान जलशु दीकरण कद या अं दाजे ८०
िक.मी.पाईपलाईन टाकणे.
३) याकामी त क प स लागार हणून महारा जीवन ािधकरण ादेिशक िवभाग, नािशक यां ची
िनयु ती करणे.
४) सदर योजनेची अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकरणामाफत न करता सं पणु सं थानमाफत राबिवणे.
वरील माणे कायवाही करणेसाठी मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मा यतेसाठी
जा. ं .एसएसएस/ वशी/ पाणी पुरवठा/२८/२०१७, िद.०३/०४/२०१७ अ वये फे र ताव सादर करणेत आलेला
होता. यािवषयी महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, ं .सासंिव-२०१५/१००७/ . ं .१७७/का.१६,
िद.०५/०५/२०१७ रोजीचे प सं थान कायालयास ा त झाले. सदरचे प ानुसार वाढीव िशड सं था न पाणी
पुरवठा योजना, ता.राहाता, िज.अहमदनगर या योजनेसाठी ३% इतके यव थापन शु क आका न योजने या
अं मलबजावणीकरीता त क प स लागार हणून कामकाज पाह यास तयार अस याचे महारा जीवन
ािधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां चे सहमती प ता काळ िवधी व याय िवभागास उपल ध क न
देणबे ाबत कळिव यात आलेले होते. याबाबत इकडील िवभागाकडु न कायकारी अिभयं ता, महारा जीवन
ािधकरण िवभाग संगमनेर यां ना जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी पुरवठा/६६३/२०१७,िद.०६/०५/२०१७ अ वये

{07} 25.07.2017, Shirdi (SPJ.docx)

297

व जा.नं.एसएसएसटी/वशी/पाणी पुरवठा/८३०/ २०१७, िद.१७/०५/२०१७ अ वये प देवू न याबाबतचा
अिभ ाय ता काळ उपल ध क न देणबे ाबत कळिव यात आलेले होते.
महारा जीवन िधकरण, ादेिशक िवभाग, नािशक यां चे जा. ं .मुअ /नािशक/तां शा-२/१२७१/
२०१७, िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे प ा त झालेले असून , सदरचे प ात नमुद के ले माणे यांनी ािधकरणा या
म यवत कायालयास िवचारणा के ली असता, म यवत कायालयाने या कामासाठी मोजमाप न दणी शु क २%
व क प यव थापन सेवा शु क ३% अशी ५% आकारणी क न सदर काम महारा जीवन ािधकरणामाफत
क प यव थापन स लागार हणून मा यता िदली आहे. असे कळिवलेले आहे.
ताव:- ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष कालावधीम ये ी साईचें महासमाधीचे दशनाथ
मोठया माणावर साईभ त िशड येथे भेट देतील. या कालावधीम ये साईभ तांची गैरसोय होवू नये यासाठी
सदरह योजनेचे काम तातडीने सु होणे गरजेचे आहे.
िवषयां िकत योजनेचे काम तातडीने सु करणेसाठी खालीलपैक िनणय होणे आव यक आहे.
अ)
१) िशड प रसरात करावयाची ट पा ं .१ मधील WTP, ESR, Distribution Network व
पाईपलाईनची कामे करणे.
२) ट पा ं .२ म ये िनळवं डे धरण ते मौजे कनकु री सं थान जलशु दीकरण कद या अं दाजे ८०
िक.मी.पाईपलाईन टाकणे.
३) सदर योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां यामाफत पुण ठे व प दतीने ठे ऊन सदर योजनेची अं मलबजावणी महारा जीवन ािधकरणामाफत करणे.
ब)
१) िशड प रसरात करावयाची ट पा ं .१ मधील WTP,ESR,Distribution Network व
पाईपलाईनची कामे करणे.
२) ट पा ं .२ म ये िनळवं डे धरण ते मौजे कनकु री सं थान जलशु दीकरण कद या अं दाजे ८०
िक.मी.पाईपलाईन टाकणे.
३) सदर योजनेसाठी आव यक असणारा िनधी सं थानमाफत उपल ध क न संपु ण योजना
सं थानमाफत राबिव यात येवनू याकामी त क प स लागार हणून महारा जीवन ािधकरण, ादेिशक
िवभाग, नािशक यां ची िनयु ती क न यांना मागणी के ले माणे या कामासाठी मोजमाप न दणी शु क २% व
क प यव थापन सेवा शु क ३% अशी ५% फ देण.े
तरी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड करीता िनळवं डे धरण उ व घेऊन तािवत पाणी
पुरवठा योजनेबाबत वरील नमुद के लेपैक यो य तो िनणय होणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िनणयाथ सादर.
िनणय .६५९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड करीता िनळवं डे धरण उ दव
घेऊन तािवत पाणी पु रवठा योजना राबिवणेकामी तावातील ब म ये नमु द के ले माणे कायवाही
करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच, सदर योजनेसाठी महारा जीवन ािधकारणामधील सेवािनवृ उपकायकारी
अिभयं याची कं ाटी प दतीने सेवा घे यात यावी व यासाठी ावयाचे मानधन मु य कायकारी
अिधकारी यां नी, यां चेबरोबर चचा क न अं तीम करावे, असे ठरले.
(कायवाही- पाणी पुरवठा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
ी साईबाबा मं िदर परीसरातील लोअर गचे नू तनीकरण (दु सरा ट पा) करणेसाठी ा त ईिनिवदां मिधल िलफाफा .०२ (Commercial Bids) उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयमाचे 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 मंिदराची 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 :
०१. मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २२/१२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .९०५.
०२. मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३६१.
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तावना : ी साईबाबा मं िदर परीसराचे नुतनीकरण सन-१९९९ म ये कर यात आले आहे. यावेळी
मं िदर परीसरात रफ शहाबाद फरशी बसिव यात आलेली आहे. सदर लोअर गचे नूतनीकरण होवून १७ वष
झालेली आहेत, सततचे वापराणे सदर रफ शहाबाद लोअर ग ब-याच िठकाणी खराब झालेले अस याने समाधी
मं िदराचे उ तरे कडील व पि मेकडील काही भागात ेनाईट + हाईट इंिज. आिटिफिशयल टाई स लोअर ग
बसिवणे तािवत करणेत आले होते. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/१२/२०१६ चे िनणय .९०५ अ वये
याकामी ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली.
याकामी ा त ०३ ई-िनिवदां चे वािण यीक देकार िद.०६/०५/२०१७ रोजीचे मा. खरे दी सिमतीचे सभेत
उघडणेत येवनू यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ चे सभेत िनणय .३६१ खालील माणे
संमत कर यात आलेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमुद के ले माणे , ी समाधी मं िदर प रसरात २९७५ चौ.
मी. जागेत ेनाईट लोअर ग व हाईट माय ोि टल इंिज. टाई स बसिवणेकामी राबिवणेत आले या ईिनिवदा
येमधील िन नतम दरधारक आर. के . सावं त, नािशक यां चे एकि त .७४,८२,०००/- मा दर
ि कार यात येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा. असे ठरले. तसेच मं िदर प रसरामधील उवरीत ६,९७० चौ. मी.
जागेतही नाईट लोअर ग बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
या राबिवणेस व याकामी येणा-या
खचास मा यता दे यात आली.
तसेच यावेळी अशीही चचा झाली क , मं िदर प रसराचे शेजारी बरे चसे अित मण झालेले अस यामुळ े
मं िदराचा आकषकपणा िदसत नाही. याकरीता अित मण करणां वर कडक कारवाई करणेबाबत िशड
नगरपं चायतीस कळिव यात यावे.”
उपरो त ठरावानु सार ठे केदार आर. के . सावं त, नािशक यां ना इकडील जा. ं .एसएसएसटी/ बां धकाम/
११०४/ २०१७, िद.०२/०६/२०१७ रोजी ी समाधी मं िदर प रसरात २९७५ चौ. मी. जागेत ेनाईट लोअर ग व
हाईट माय ोि टल इंिज. टाई स बसिवणेकामी .७४,८२,०००/- मा इत या रकमेचा कायादेश दे यात
आला आहे. व यानु सार कामास सु वात करणेत आलेली आहे.
सदर िनणयानुसार उवरीत ६९७० चौ. मी. जागेत ेनाईट लोअर ग व हाईट माय ोि टल इंिज.
टाई स बसिवणेकामी इकडील िवभागामाफत .२.४० कोटी रकमेचे अं दाजप क तयार करणेत येऊन, ेनाईट +
हाईट इंिज. आिटिफिशयल टाई सचे लोअर ग करणेकामी िद.०५/०६/२०१७ रोजीचे िटपणी अ वये वृ तप ात
व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द क न िद.१७/०७/२०१७ अखेर ई-िनिवदा मागिवणेत आ या आहे.
सदरचे मुदतीत खालील ०३ ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के या आहेत.
01. Amruta Constructions, Sinnar, Nashik.
02. Gajanan Constructions, Nashik
03. M/s. R K Sawant, Nashik.
ा त ई-िनिवदेचा तां ि क मािहतीचा िलफाफा .०१ (Technical bid) िद.१९/०७/२०१७ रोजीचे
मा. खरे दी सिमतीचे सभेत उघडणेत आला असून , याम ये उपरो त ितनही ठे केदार पा होत आहेत.
ताव: तरी ी साईबाबा मं िदर परीसरातील (दुसरा ट पा) उवरीत ६९७० चौ. मी. जागेत ेनाईट
लोअर ग व हाईट माय ोि टल इंिज. टाई स बसिवणेकामी पा ०३ ई-िनिवदा धारकां चे िनिवदेचा िलफाफा
.०२ (Commercial Bid) उघडू न यावर िनणय होणेस िवनं ती.
ी साईबाबा मं िदर परीसरातील (दु सरा ट पा) उवरीत ६९७० चौ. मी. जागेत ेनाईट
लोअर ग व हाईट माय ोि टल इंिज. टाई स बसिवणेकामी पा ०३ ई-िनिवदाधारकां चे
िनिवदेचा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे यव थापन सिमतीसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
१
Gajanan Constructions, Nashik
३,७०,२४,८३५/२
Amruta Constructions, Sinnar, Nashik
३,४४,७२,८००/२,९९,५६,३४५/३
M/s. R K Sawant, Nashik
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तािवतकामीचे िन नतम दरधारक M/s. R K Sawant, Nashik यां चे ितिनधी आजचे
सभेसमोर उपि थत होते , सिमतीने यां चेबरोबर दरां बाबत चचा के ली असता, चचअं ती यां नी एकि त
.२, ७५,००,०००/- मा अं तीम िन नतम दर देऊ के ले.
िनणय .६६० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मं िदर परीसरातील (दु सरा ट पा) उवरीत ६९७० चौ. मी.
जागेत ेनाईट लोअर ग व हाईट माय ोि टल इंिज. टाई स बसिवणेकामी M/s. R K Sawant,
Nashik यां चे चचअं तीचे एकि त .२,७५,००,०००/- मा अं तीम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने िशड शहरामधू न जाणा या अहमदनगर– मनमाड
(NH160) या रा ीय महामागावर उ तर व दि ण बाजू स वागत कमानी उभारणेसाठी जागितक बॅकं
क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां ना सं थानतफ िनधी उपल ध क न देणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- अिधिनयमाचे कलम १७
(१) नुसार 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
धाम क ि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 ये असतील, अशी तरतूद आहे .
मा. यव थापन सिमतीचा ठरावः- मा. यव थापन सिमती या िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय . ५१६ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“ चे समाधी शता दी वषाचे िनिम ताने िशड कडे येणारे सव र ते /महामागावर आकषक महा दारां ची
उभारणी करणेत यावी. यासाठी शासनाचे सावजिनक बां धकाम खा यास िवचारणा करणेत यावी. ते महा दार
उभारणी क न दे यास तयार असतील तर यासाठीचा खच सावजिनक बां धकाम खा यास दे यात यावा अथवा
यांचेकडू न NOC घेवनु , सं थानमाफत महा दारां ची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले.”
तावना:- ी साईबाबां या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पू ण होत आहेत.
यािनिम ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे के ले जाणार आहे. सदर कृ ती
आराखड् यात सं थानमाफत थम ाधा य माने उपल ध करावया या सोयीसुिवधां म ये िशड शहरामधून
जाणा-या अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या रा ीय महामागावर िशड शहरा या उ तरे स शासिकय
िव ामगृहाजवळ अथवा नवीन बायपास रोडजवळ तसेच िशड शहरा या दि णेस िशड िशवाजवळ वागत
कमानी उभारणे तािवत आहे.
तथापी नगर-मनमाड र ता हा जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां चे
अख यारीत अस याने यांचे कायालयाशी संपक क न आकषक महा दारां ची उभारणी करणेबाबत यांना
िवचारणा करणेत आली. यावेळी िनधी उपल ध क न िद यास यांचे माफत महा दारां ची उभारणी करणेत येईल,
असे यांनी सम चचत सां िगतले आहे. तसेच सदर कामासाठी मं िदर प रसराचे महा दारां वर आधारीत व
साईटवरील प रि थतीस अनु प होईल असे िडझाईन करणेबाबात चचा झाली. यानुसार कायकारी अिभयं ता
जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां नी याकामी .९९,८६,२५२/- मा र कमेचे
अं दाजप क सादर के ले असून सदरह काम करणेसाठी िनधी वग करणेबाबत कळिवले आहे.
ताव:- तरी जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां चेमाफत
अहमदनगर– मनमाड रा ीय महामागावर (NH-160) वागत कमानी उभारणीकरीता येणा-या र कम
.९९,८६,२५२/- मा चे खचास व सदरह िनधी सं थानमाफत कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प
(सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां ना उपल ध क न देणेबाबत तसेच यासाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुदी अ वये रा य शासनाचे पूवमा यतेसाठी ताव सादर
करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .६६१

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे , जागितक बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम)
िवभाग, अहमदनगर यां चेमाफत अहमदनगर– मनमाड रा ीय महामागावर (NH-160) उ र बाजू स
िशड बायपासजवळ व दि ण बाजू स िशड िशवेलगत कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅकं क प
(सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर यां चेमाफत वागत कमान ची उभारणी करणेत यावी, असे
ठरले. तसेच याकामी येणा या खचाची .९९,८६,२५२/- मा र कम कायकारी अिभयं ता, जागितक
बॅकं क प (सावजिनक बां धकाम) िवभाग, अहमदनगर याचेकडे जमा करणेस व यासाठी िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन यां चे पू वमा यते साठी ताव सादर करणेस मा यता दे यात आली.
याचवेळी मु यकायकारी अिधकारी यां नी सभेस मािहती िदली क, िशड ाम थां नी
आणखी दोन जादा वागत कमान उभारणेची िवनं ती के लेली आहे. यावर चचा होऊन, याबाबतचा
सिव तर ताव पु ढील सभेम ये सादर करणेत यावा, असे ठरले . (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
िशड स ह नं.२/४,३/१,३/७ मधील साई साद नं.०१ व ०२ या इमारती पाडणेकामी ा त झाले या
िनिवदां मिधल उघड यात आले या वािणि यक तावां वर िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द –
१) अिधिनयमाचे कलम १७(१) नुसार, 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 धाम क ि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 ये असतील,
अशी तरतूद आहे .
२) अिधिनयमाचे कलम २१(१)मधील खं ड (ग) अ वये, “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 .”
मा. यव थापन सिमती िनणय१)
मारोजीचे सभेत िनणय ं २०१७/०३/२७. िदपन सिमती याव था य .. २४१ खालील माणे
संमत करणेत आलेला आहे .
“....यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयीसाठी िद.१२.१२.२०१६ पासून बायोमे ीक बेस
टाईम लॉट दशन यव था सु कर यात आलेली आहे . या णालीम ये साईभ ां ना चे दशनासाठी
दशनरां गेम ये जाणेसाठीची वेळ िमळते. यामुळ े पुव तािवत कर यात आले या ३०,००० साईभ ां या
मते या व .३४०.२० कोटी मा खचा या मोठया व पा या क पाची आता आव यकता नाही. याकरीता
साईिनवास अितथीगृह व सुलभ शौचालय या इमारती आहे तशाच ठे वनू फ जु ने सादालयासह साई साद नं .१
व २ या जु या इमारती काढू न या िठकाणी नवीन दशन रां ग इमारतीचे बां धकाम करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच याकामी आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असो., नवी िदल्ली यां चेकडू न िनयोिजत इमारत चे
आराखडे व अं दाजप क तयार क न घे यात यावे. तसेच जुने सादालयासह साई साद नं.१ व २ या इमारत म ये
साईभ ां साठी चालिव यात येणारे िविवध सेवा-सुिवधां चे काऊं टस यो य जागेची िनि ती करणेत येऊन, इतर
थलां तरीत कर यात यावे व या जु या इमारती पाडणेसाठी (Demolition) थमत: वतं िनिवदा मागवि यात
या या. याच बरोबर यापुव .३४०.२० कोटी मा खचा या क पाबाबत शासनाकडे सादर कर यात आले या
िद.२३.०४.२०१६ रोजीचा ताव र करणेत येऊन, वरील माणे सुधारीत क पास रा यशासनाची मा यता
घेणसे ाठी न याने ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.”
२)
मा. यव थापन सिमती या व िद.२३/०५/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं .३६७
खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे.
िनयोिजत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असोिसएटस्, नवी
िद ली यां चे ितिनधी ीमती सोिनया का े यां नी आजचे सभेसमोर दशनरां ग क पाचे सादरीकरण दाखिवले.
“....यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , बेसमट तयार करणेसाठी पैसा व वेळ दो हीही जा त
लागतो. या क पातील बेसमट र करावे व ाऊं ड + २ अशी इमारत तयार करावी. तथापी आर .सी. सी.
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िडझाईन ाऊं ड + ३ मज यांकरीता स म असावे. या इमारतीमधील मज यांची उं ची ६ मी. इतक दशिव यात
आलेली आहे. ती एनबीसी चे िवहीत मानकां माणे तसेच बां धकाम िनयं ण आिण ो साहन िनयमावलीनुसार
ठे वणेत यावी. या इमारतीतील वेट ग हॉ सम ये स लाईज / फु ल ए. सी. क नये. याऐवजी ड टे बल लीट
ए.सी. करणेत यावा. ५०% टॉयलेटस् वे टन व ५०% इंडीयन प दतीचे असावेत. नकाशात दशिवलेले ए कलेटस
र क न हॉलची साईज वाढिवणेत यावी. दशन रां ग इमारत मं िदर प रसरास जोडणारा कायवॉक एके री हणजेच
फ त जा यासाठी असावा. याचबरोबर यािठकाण या िल टची मता कमी करणे शकय आहे का, याबाबत
आिकटे ट यां नी सखोल अ यास क न कळवावे, या माणे नकाशात सुधारणा क न सुधारीत अं दाजप क तयार
करावे व यानुसार सदर कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेत या यात.
तसेच आिकटे ट माथुर अॅ ड का े असोिसएटस्, नवी िद ली यांना सादर क पासाठी कामा या
िकं मतीचे ३.५% + स ह स टॅ स या माणे फ अदा करणेस मा यता देणते आली. यानु सार आिकटे ट यां चेशी
करारनामा करणेत यावा. परं तु यापुव तािवतकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता
घे यात यावी, असे ठरले.”
मा. उ च यायालय मुंबई खं डपीठ, औरं गाबाद यां चे मा यते बाबतचा आदेशCivil Application No.12347/2014 in Public Interest Litigation No.18/2011 वर मा.
उ च यायालय यां नी िद.०५/०४/२०१६ रोजी िदले या आदेशानुसार सदर क पासाठी आिकटे टची नेमणूक
करणे व .३४०.२० कोटी मा खचास रा य शासनाची शासिकय मा यता घे याचे अटीवर मा यता दान
के लेली आहे.
तावना- ी े िशड येथे ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी येणा-या साईभ तांची गद
िदवसिदवस वाढत आहे. उ सव काळात तसेच सलग सुट् यां चे िदवशी मं िदर प रसर व लगतचे भागात मोठ् या
माणावर साईभ तांची गद होते. यावेळी दशन रां गेचे हॉल व जु या िपं पळवाडी र याचा दि णेकडील मं िदर
प रसराचा भाग पूण मतेने भरतो. काही संगी दशन रां ग याबाहेर जाते. याअनुषं गाने साईभ तांना वेळेत व
सुलभ दशन हावे यासाठी िद.१२/१२/२०१६ पासून टाईम दशन पास यव था सु करणेत आली आहे . सदर
टाईम दशन णालीत भ तांना या दशनाकरीता ठरािवक वेळ िनि त के ली आहे. सदर णालीचा प रणाम
अ यासून िनि त अशी िदशा ठरिवणेसाठी स ि थतीत दशनरां ग इमारत बांधकाम क प थिगत ठे वणेत
आलेला होता.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनुषं गाने गठीत कृ ती आराखडा सिमतीचे वेळोवेळी
झाले या बैठकां चे िनणयानुसार शासिकय व िनमशासिकय िवभागां नी आपापले िवभागाचे तावां सदं भात
के ले या कायवाहीचे अनुषं गाने सं बं धीत शासिकय व िनमशासिकय िवभागां ची मा. कायकारी अिधकारी, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे अ य तेखाली गु वार, िद.१६/०३/२०१७ रोजी सं थानचे
साईिनवास अितथीगृह िशड येथे बैठक आयोिजत करणेत आली होती. सदर बैठक दर यान ा प कृ ती
आराखडयाची पाहणी करताना मा. कायकारी अिधकारी महोदया यां नी शता दी वषात होणा-या गद चे अनुषं गाने
जुने सादालय प रसरातील साईिनवास अितथीगृह व सुलभ शौचालय या इमारती वगळू न उवरीत जागेत निवन
दशनरां ग इमारतीचे बां धकाम करता येईल, असे सुचिवले . यानुसार साईिनवास अितथीगृह , सुलभ शौचालय या
इमारती तसेच स या मं िदर प रसरातील इमारती आहे तशाच ठे वनू या िठकाणी निवन दशनरां ग हॉल इमारतीचे
बां धकामासाठी आिकटे ट यां चेकडू न सुधारीत नकाशे तयार क न घे यात आले.
आिकटे ट यां नी सुधारीत नकाशां चे मा. अ य सो., मा. यव थापन सिमती व मा. मु य कायकारी
अिधकारी यां चेपढु े सादरीकरण के ले. यावेळी झाले या चचनुसार नकाशां म ये वेळोवेळी सुधारणा कर यात
आली आहे. िद.१७/०७/२०१७ रोजी आिकटे ट यां नी सिव तर अं दाजप क, नकाशे व ई-िनिवदा मसुदा सादर
के लेला आहे. यावर मा. ी मनोज घोडेपाटील, उप िज हािधकारी यां चेकडे या क पाशी संबं धीत िवभागां ची
(पाणीपूरवठा, िव तु , फायर अॅ ड से टी, मेकॅिनकल, विन ेपण, सीसीिट ही) बैठक िद.१९/०७/२०१७ रोजी
आयोिजत के ली होती. सदर बैठक स आिकटे ट ी. उदय का े देखील उपि थत होते. यावेळी अं दाजप कातील
टु , सुधारणा व यांचे पूततेबाबत चचा कर यात आली. यावेळी खालील िवषयां वर चचा करणेत आली.
अ.नं.
िवषय
१. आिकटे ट यां नी .९८ कोटीचे अं दाजप क सादर के ले.
२. ऑडीटोरीयम, इंटेरीयर, िल ट चे वतं .५.५० कोटीचे अं दाजप क आहे. याकरीता वतं ईिनिवदेची कायवाही याबरोबरच स ठे व यात यावी.
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३.
४.
५.
६.
७.
८.
९.

िनिवदेम ये ७५० के . ि ह. चे ०३ जनसेट घे यात आलेले आहेत. याऐवजी १५०० के . ि ह. चे ०३
जनसेट भिव यातील लोड िवचारात घेता गृहीत धरणेत यावे.
३३ के . ि ह. जनसेट सब टेशन मा यतेसाठी ताव सादर करणे.
िव तु व बां धकाम िवभाग यां या िनिवदा वतं काढा यात िकं वा एकि त काढा या याबाबत शासन
जी. आर. व मा. उ च यायालयाचे आदेशानु सार अ यास क न कायवाही करणे.
फायर अॅ ड से टी करीता सदर इमारतीवर २ ते २.५ ल िलटर मतेची वतं ओ हरहेड टॅक
उभारणेत यावेत.
टेिलफोन के बलचा या क पात समावेश करणे.
सी. सी. िट. ि ह. कॅ मेरा िस टीम करीता आव यक सव बाब चा या क पात समावेश करणे.
शू-रॅ क एम. एस. ऐवजी एस. एस. या घे यात यावेत.

यानुसार आिकटे ट यां नी अं दाजप कात दु या के या आहेत. सुधारीत अं दाजप कानु सार या
क पासाठी येणारे खचाचा तपिशल खािलल माणे आहे.
A)
Civil, Water Supply, Fire Fighting & allied works Sr.No. Description
Estimated Amount
1
Civil Works
48,99,57,358/2
Internal PHE Works
80,39,296/3
Internal Fire Fighting Works
89,26,871/4
Internal Signage Works
1,04,33,399/5
AV Equipment Works
69,36,450/6
UG Tank & STP Civil Woks
2,60,58,695/7
Pumps & Water Treatment Plant
46,33,370/8
STP Equipment
1,53,30,000/9
External Development Works (PHE)
83,61,032/10 Roads & Landscaping Works
2,76,87,112/11 Auditorium/ VIP Interior Works
17,08,83,650/(A) Total Amount (Rs.):
77,72,47,233/B) Electrical, Lifts & HVAC Works Sr.No Description
Estimated Amount
1
Internal Electrical Works
8,15,19,505/2
Street Lighting Works
63,12,375/3
ESS & DG Sets
10,92,21,560/4
Lift Installation Works
2,20,75,000/5
HVAC Works
7,87,16,640/(B) Total Amount (Rs):
29,78,45,080/Grand Total Amount (A+B) Rs.:
107,50,92,313/सदर क पाकरीता उपरो त माणे A व B िमळू न एकू ण र कम .१०७.५१ कोटी मा इतका खच
अपेि त आहे.
ताव- िशड स ह नं.२/४, ३/१ व ३/७ मिधल े ावर िनयोिजत दशनरां ग क प बां धकाम
करणेसाठी वरील माणे A व B िमळू न एकू ण र कम .१०७.५१ कोटी मा इतका खच अपेि त आहे.
तरी याबाबत खालील बाब िवषयी िनणय होणे आव यक आहे.
१) सदर क पासाठी येणारे .१०७.५१ कोटी इत या खचास मा यता देण.े
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२)

सदर क पासाठी Civil Application No.12347/2014 in Public Interest Litigation
No.18/2011 वर मा. उ च यायालय यां नी िद. ०५/०४/२१६ रोजी िदले या आदेशानु सार रा य
शासनाचे शासिकय मा यतेसाठी ताव सादर करणे.
३) मा. उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां चे समोरील Writ Petition No.3196 /2013
मिधल िद.१०/०४/२०१४ रोजीचे िनवाडयानुसार सदर क पातील थाप य व िव तु (वर नमूद (A)
व (B) ) कामां या ई-िनिवदा वतं र या मागिवणेबाबत अ यास क न कायवाही करावी.
तरी वर नमूद बाब िवषयी िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६६२ मा.मु यमं ी महोदय यां या अ य ते खाली िद.३१.०३.२०१७ रोजी झाले या कृ ती आराखडा
सिमतीचे बैठक त सदरह क प थम ाधा याने हाती घे यास मा यता देणेत आलेली आहे .
यानु षं गाने ी. िवण परदेशी, मा.मु यमं ी यां चे अित र मु य सिचव यां चे अ य ते खाली
िद.०३.०५.२०१७ रोजी मं ालय, मुं बई येथे आढावा बैठक पार पडली. सदर बैठक त सं थान या
यव थापन सिमतीने जु ना दशनरां ग क प र क न जु या साई साद नं.०१ व ०२ या इमारती काढू न
या िठकाणी क प लवकर होईल या ीने कायवाही करावी. तसेच त पुव यािठकाणी आव यक
बदल क न आहे याच इमारतीत दशनरां ग करता येईल का? याबाबत िवचार करावा. तथापी
यव थापन सिमती व कायकारी अिधकारी यां नी याबाबत उिचत िनणय यावा, असे सु िचत कर यात
आले आहे.
साईभ ां या सोयीकरीता .३४० कोटी अपेि त खचाचा दशन रां ग क प यापु व मं जू र
करणेत आला होता, परं तू आता बायोमे ीक बेस टाईम लॉट दशन यव था सु कर यात आलेली
अस याने सदरह क पा या आराखड् याम ये िद.२७.०३.२०१७ व िद.२३.०५.२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणयानु सार सु धा रत आराखडा व अं दाजप कासह सिव तर ताव आजचे सभे पु ढे सादर करणेत
आला होता. यावर सिव तर चचा होऊन खालील माणे िनणय घे यात आला.
अं दाजप कात समािव ट १५०० KVA मते या जनसेट ऐवजी सदर क पासाठी
आव यक असलेले ७५० KVA मते चे ०३ जनसेटचा समावेश करणेत यावा.
सदर क पाचे बां धकाम पू ण कर यासाठी ०९ मिहने इतक मू दत दे यात यावी. सदर िविहत
मू दतीपू व काम पू ण के यास सं बं धीत ठे केदार यां ना ती मिहना Initial Contract Price या १%
माणे जा तीत जा त दोन मिह यांपयत बोनस अदा करणे व काम पू ण करणेस िविहत मू दतीपे ा
िवलं ब झा यास ती िदवस .५ ल या माणे (Initial Contract Price या जा तीत जा त १०%
पयत) दंड आकारणी करणे या माणे तरतु दीचा िनिवदेत समावे श करावा.
सदरह क प लवकरात लवकर पू ण क न साईभ तांचे सु िवधेकरीता उपल ध करणे गरजे चे
आहे. यासाठी िस हील, िवदयु त, HVAC इ यादी कामां या येक वतं िनिवदा काढणे ऐवजी
पर पर सम वय राख याचे टीने सदर सव कामां ची एकि त िनिवदा काढ यात यावी.
वर नमू द जनसेट व इतर काही बाब चा अपेि त खच कमी होत अस याने यानु सार
आिकटे ट माथू र अॅ ड का े असोिसएटस् यां नी सादर के ले या सु धा रत अं दाजप कानु सार सदर
क पासाठी खािलल माणे खच अपेि त आहे.
अ) Civil, Electrical, HVAC, Auditorium/ VIP Interior and Rs.98,88,92,656/Allied Works.
ब) Auditorium Interior Work and AV Equipment Work.
Rs.4,99,28,030/Total: Rs.103,88,20,686/वरील माणे एकू ण .१०३,८८,२०,६८६/- इत या अपेि त खचास मा यता देणेत आली.
सदर क प सं थानतफ हाती घेणेसाठी महारा शासनाचे िवधी व याय िवभाग यां चे मा यते करीता,
तसेच िशड नगरपं चायत यां चे बां धकाम परवानगीसाठी ताव सादर करणेत यावा. दर यान क प
लवकर पु ण हो याचे ीने वरीलपैक (अ) मधील कामे ाधा याने हाती घेणे आव यक अस याने
यासाठी थम ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी. याच माणे वरील (ब) मिधल कामे ही िस हील
वकचे गतीनु सार पु ढील ट यावर हाती घेता येणार अस याने यासाठी वतं री या ई-िनिवदा
मागिवणेची ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे जागेवर Geo Technical Investigation
करणेकामी ा त झालेले ई-िनिवदां चे उघड यात आले या वािणि यक तावां वर िनणय होणे बाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द :
अ.नं. कलम कलम तरतु दीचे
शीषक

पोटकलम/
उपकलम
मां क

०१

१

०२

१७

२१

सिमतीची
कत ये
अिधकार

व

िव व त यव था
िनधीचा
िविनयोग

१ (ग)

तरतु दीचा तपिशल

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, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पुजा-अचा, समारं भव 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 य थेचा कारभार
या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत ये असतील.
भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
कोणतीही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी
व सु िवधा पु रिवणे.

मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय: १) िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले या मा. यव थापन
सिमती सभेतील िनणय .४९९:
“… यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे बां धकामाकरीता
GeoTechnical Investigation करणेकामी वतमानप ातील जािहराती दारे िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .२,२५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.”
ताव: मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार िद.१६/०६/२०१७ रोजीचे मं जरू िटपणी
अ वये वतमानप ात व सं थानचे संकेत थळावर जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेतआ या हो या. ईिनिवदां चा कालावधी िद.२३/०६/२०१७ ते ३०/०६/२०१७ असा ठे व यात आला होता. याकालावधीत ०३
ठे केदार यां नी ऑनलाईन ई-िनिवदा सादर के या हो या
Sr.No
01
02
03

Name of Contractor
DBM Geotechnics & Constructions Pvt.Ltd., Mumbai
Geo Profiles & Enginnering Services Pvt. Ltd., Mumbai
Jay Gajanan Geotechnics,Thane

सदर ा त ई-िनिवदां चे तां ीक िनिवदा मा. खरे दी सिमतीचे िद.१२/०७/२०१७ रोजीचे सभेपु ढे उघडणेत
आ या असून ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां ची छाननी के ली असता तां ीक छाननी अहवालानु सार सव
०३ ठे केदार पा झाले आहेत.
उपरो त ०3 पा ताधारक ठे केदार यां नी सादर के लेला ई-िनिवदां चा िलफाफा . ०२ (वािणि यक
िनिवदा) िद.१३/०७/२०१७ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े उघणेत आला असून , यांनी सादर के ले या
दरां चा तुलना मक त ता खालील माणे आहे.
Sr. no Name of Contractor
Amount
Remarks
01
DBM Geotechnics & Constructions Pvt.Ltd. Mumbai 1,98,900/- Lowest
Geo Profiles & Engineering Services Pvt., Ltd., Mumbai 2,74,400/- -02
03
Jay Gajanan Geotechnics. Thane
2,71,000/- --
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उपरो त तपिशलानू सार ितन िनिवदाधारकां पैक DBM Geotechnics & Constructions
Pvt.Ltd., Mumbai यां चे दर िन नतम व पाचे आहेत. तरी याकामी िन नतम दराचे ठे केदार यां ना कायादेश
देणक
े ामी मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .६६३ यावर सिव तर चचा होऊन, िनयोजीत ी साईबाबा मं िदर दशनरां ग क पाचे जागेवर Geo
Technical Investigation करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येम ये ा झालेले
DBM Geotechnics & Constructions Pvt.Ltd., Mumbai यां चे एकि त .१,९८,०००/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सदरहकामी यां ना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
आजचे यव थापन सिमती सभेम ये सं थान यव थापना या ीने मा.अ य महोदय यां चे
परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले .
िनणय .६६४ यव थापन सिमतीचे इितवृ पुढील सभेम ये वाचून कायम होईपयत यामधील िनणयां या ती पुढील
कायवाहीसाठी शासनास अथवा सं थान यित र बाहेरील कामां साठी दे यात येऊ नये, अशी मागणी सिमती
सद यां नी के ली. तथािप, असे के यास सभेम ये झाले या िनणयां वर अं मलबजावणी करणेस िवलं ब होईल, असे
मा.अ य महोदय यां नी नमूद के ले.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६६५
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम, २००४ यात आणखी सुधारणा कर यासाठीचा िवधी
व याय िवभाग, महारा शासन यां चा िद.१३ जुलै , २०१७ रोजी कािशत झाले या अ यादेशावर आजचे
सभेम ये िव तृत चचा करणेत आली.
या अ यादेशामधील सुधारणा खालील माणे नमुद के लेली आहे.
“कलम १४ (दोन) खं ड (क) ऐवजी पुढील खं ड दाखल कर यात येईल(क) (एक) आव यकता भासेल ते हा, कोण याही अिधका याची िकं वा कमचा याची बदली
कर याचे;
(दोन) सिमती या कोण याही अिधका यािव द िकं वा कमचा यां िव द िश तभं गाची कायवाही
कर याचे;
(तीन) सिमती या कोण याही अिधका याचे िकं वा कमचा याचे या सिमतीकडे िनलं बन
तािवत कर याचे;”
सदर सु धारणेवर सव सिमती सद यां नी सिव तर चचा के ली. या सु धारणेवर चचअं ती
कलम १४ (दोन) खं ड (क) मधील उपरो (एक) व (दोन) मधील सु धारणांनु सार अिधकार मु य
कायकारी अिधकारी यां ना असू न (तीन) नु सार सिमती या कोण याही अिधका याचे िकं वा
कमचा याचे िनलं बनाचे ताव सिमतीसमोर सादर करावेत, असे मा.अ य महोदय यां नी सां िगतले.
अिधिनयमात १४क. हे नवीन कलम समािव करणेत आले आहे. यानुसार शासन िनणय, िवधी
व याय िवभाग, मां क सासंिव- २०१३/ . .१/ का.१६, िदनां क २२ ऑ टोबर २०१३, अ वये घिटत
के ले या कृ ित योजना सिमतीने यथोिचत र या मं जरू के ले या ी साईबाबा महासमाधी शतक महो सवी
सोहळया या िवकास योजनेम ये समािव असले या तावां या अं मलबजावणी या योजनासाठी,(क) मु य कायकारी अिधका यास, पं चवीस लाख पयां पयत या खचास मं जरु ी दे याचा
अिधकार असेल;
(ख) सिमतीला, एक कोटी पयां पयत या खचास मं जरु ी दे याचा अिधकार असेल; आिण
(ग) एक कोटी पयां पे ा अिधक खच अं तभूत असले या तावां ना रा य शासनाकडू न मं जरु ी
दे यात येईल.”
याम ये “शासन िनणय, िवधी व याय िवभाग, मां क सासंिव- २०१३/ . .१/ का.१६, िदनां क
२२ ऑ टोबर २०१३, अ वये घिटत के ले या कृ ित योजना सिमतीने यथोिचत र या मं जरू के ले या ी साईबाबा
महासमाधी शतक महो सवी सोहळया या िवकास योजनेम ये समािव नसले या तावां या
अं मलबजावणी या योजनासाठी,-
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(क) मु य कायकारी अिधका यास, पं चवीस लाख पयां पयत या खचास मं जरु ी दे याचा
अिधकार असेल;
(ख) सिमतीला, एक कोटी पयां पयत या खचास मं जरु ी दे याचा अिधकार असेल; आिण
(ग) एक कोटी पयां पे ा अिधक खच अं तभूत असले या तावां ना रा य शासनाकडू न मं जरु ी
दे यात येईल.”
असा बदल करणेत यावा, अशी िशफारस शासनास करावी, असे ठरले
तसेच मु य अिधिनयमा या कलम २८ म ये(ख) पोट कलम (१) म ये, पुढील परं तकु जादा दाखल कर यात आलेले आहे.
“परं त,ु मु य कायकारी अिधका यास, जे ठराव शासना या िनदशनास आणणे आव यक
आहे, असे याला वाटत असेल, असे सिमतीचे ठराव शासनाकडे पाठिवता येतील.”
कलम २८ (ख) पोटकलम १ म ये के लेली सदरह सु धारणा र करणेत यावी, यासाठी
शासनास कळवावे , असे ठरले.
उपरो माणे ठराव मं जू र करणेत आला व हा ठराव शासना या िवधी व याय िवभागाकडे
वरीत पु ढील कायवाहीसाठी पाठिवणेत यावा, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------समाधी शता दी महो सवी वषाचा व या वषाम ये आयोिजत कर यात येणा या िविवध धािमक/ सां कृ ितक
काय मां चा चार, सार करणेसाठी ँ ड ॲ बेिसटरची नेमणूक करणेबाबत िनणय घे यात आला होता. परं तु
ँ ड ॲ बेिसटर नेमणेसाठी िविवध तरांमधून होत असलेला िवरोध पहाता, ँ ड ॲ बेिसटर नेमणूक बाबतचा
िनणय र करणेत यावा.
(कायवाही- समाधी शता दी क मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६६६

िद.१५.०६.२०१७ रोजीचे सभेमधील िनणय .५१७ नुसार साईबाबा पालखी सोहळा, िशड आयोिजत िशड ते
पं ढरपुर पायी िदंडी सोहळयास एक िवशेष बाब हणून अं दाजे १००० वारक यां ना पाच िदवसा या अ नदानासाठी
कोरडा िशधा दे यास मं जरु ी िमळालेली होती. परं तु सदरह वारक यांना कोरडा िशधा दे यात आला नाही. सिमतीने
घेतले या िनणयावर कायवाही झाली नाही, याब ल सिमतीने नाराजी य के ली व यापुढे सामुदाियक स ाह
वगळता िशड प रसरातील वारक यां ची मागणी आ यास शासन मा यतेने यां ना अ नदानासाठी कोरडा िशधा
दे यात यावा.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६६७

एकाच कार या व तू/ सािह य खरे दी करावया या अस यास सं बं धीत िवभागां या सम वयाने एकि त ईिनिवदा ि या राबवा यात. तसेच बां धकाम व िव तु अशा व पाचे कामां साठी एकच ई-िनिवदा िकया
राबवावी.
तसेच िद.०१ जुलै , २०१७ पासुन संपणु देशाम ये व तु व सेवा कायदा लागू झालेला असून याम ये
ब याचशा व तू व सेवा करां या दराम ये मोठया माणात बदल झालेला आहे. सेवा/ पुरवठाधारक यां ना आदा
करावयाचा कर सदरह पुरवठाधारकां ना शासनास भरावा लागतो. यामुळे तो कर पुरवठाधारकां या न याचा/
उ प नाचा भाग येत नाही. यामुळे व तु व सेवा कराम ये, अगोदर या करा या तुलनेने जी वाढ/ घट झालेली
असेल ती वाढ, संबं धीत पुरवठाधारकां नी मागणी के यास करण पर वे खा ी क न, यां ना आदा कर यात
यावी/ कमी कर यात यावी. तथािप, अशी वाढ देताना पुव ची कर णाली व नवीन कर काणालीचा पुण अ यास
संबं धीत िवभागां ने क न, नं तरच अशी वाढ ावी. तसेच जर व तू व सेवा काय ानुसार व तूं चे दर कमी झाले
असतील तर याचाही आढावा सव िवभागां नी यावा व यानमुसार दर कमी करणेबाबत कायवाही करावी, असे
ठरले.
(कायवाही- सव िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६६८
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िद.०६.०७.२०१७ रोजी मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली झाले या समाधी शता दी कृ ती आराखडा
आढावा सिमतीचे बैठक त मा.मु यमं ी महोदय यां नी ी साईबाबा सं थान िव त यव था व िशड शहरासाठी
सीसीटी ही क प एकि त र या महारा शासना या मािहती तं ान िवभागामाफत राबिवणेत यावा असे िनदश
िदलेले आहेत. यानुषं गाने मु य कायकारी अिधकारी यां नी सां िगतले क , धान सिचव (मािहती तं ान) हे
िशड येथे वरील िवषयां सदभात आढावा बैठक घेणार असून , यावेळी सीसीटी ही क पाबरोबरच साऊं ड ॲ ड
ऑडीओ, िस यु रटी स हल स, साईटेक ट पा-२, हॉि पटल सॉ टवेअर व HMIS या क पांबाबत
सं थानमाफत यां चेशी चचा करणे उिचत होईल. या माणे कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान/ सीसीटी ही/ विन ेपण व टेिलफोन िवभाग मुख / वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६७०
ी साईबाबा सं थानचे जुने सादालय व साई साद नं.०१, ०२ या इमारती काढू न यािठकाणी नवीन दशनरां ग
क प राबिवणेस या सिमतीने मा यता िदलेली आहे. जुने सादालया या िठकाणी असणारे टाईम दशन काऊं टस
हे थलां तरीत क न स ह नं. ४/१, बगीचा या योजनासाठी राखीव असले या जागेत सु करणेत यावे. यासाठी
२ ते ९ एकर जागेचे ११ मिहने अथवा नवीन दशन रां गेचे काम पुण होईपयतचे कालावधीसाठी, शासन
िनयमा माणे अिध हण करणेत यावे. तसेच शासन िनयमा माणे मोबदला देणे, टाईम दशन काऊं टर थलां तरीत
करणे व इतर आव यक कामे करणेस मा यता देणते आली. ही सव कामे तातडीने पुण करणे व यासाठी येणा या
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६७१
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ चा उ ाटन समारं भ काय म िद.०१ ऑ टोबर, २०१७
रोजी गेट नं.०३ समोरील १६ गुं ठे जागेम ये करणेस व यानुषं गाने िनमं ण पि का, मं डप- टेज व इतर अनुषं गीक
बाबी करणेस, तसेच यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. या उ ाटन काय मा या
ीने िस दीसाठी Video Clip, Audio Clip, Flex तयार क न घे यास व यासाठी येणा या खचासही
मा यता दे यात आली. तसेच या कामां साठी येणारा खच देणगीदार साईभ दे यास इ छु क असतील तर यां नाही
आवाहन करणेत यावे, असे ठरले.
याचबरोबर, या उ ाटन काय मा या िदवशी शोभाया ा, ं थिदंडी, साईरथ िमरवणूक आयोिजत
करणेस व यासाठी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६७२
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ िनिम ाने ी साईबाबा यां ची ितमा असलेली १० लाख
टपाल ितक टे छपाई करणेचा यापुव िनणय घे यात आलेला आहे. याऐवजी .१० लाख मा पयत खचाची
टपाल ितक टे छाप यात यावीत. यापैक .८ लाख मा रकमेची .५/- ची, .१ लाख मा रकमेची .१०/- ची
व .१ लाख मा रकमेचे ेझटेशन पॅड, ाऊचर व इतर आव यक छपाई पो िवभागाकडू न क न घे यात यावी,
असे ठरले. तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम ाने .१००/- मा चे िवशेष नाणे तयार करणेत यावे,
यासाठी रझव बँक ऑफ इंिडया यां चेशी आव यक कायवाही करणेस व यासाठी येणा या एकि त खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- समाधी शता दी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६७३
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ मधील गद व उ सवां या कालावधीम ये साईभ ां ना
िनवास यव था, पािकग इ. सुिवधा पुरिवणेसाठी मं डप, ता पुरते व छतागृह, बॅरेकेिटं ग, विन ेपण, िव तु , पाणी
व इतर आव यक/ अनुषं गीक बाब साठी ई-िनिवदा ि ये ारे वािषक दर िनि त क न ठे वावेत, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६७४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-२०१८ साठी इ हट मॅनेजमट कं पनीची नेमणूक करणे,
काय माची िस दी देणेसाठी एज सीची नेमणूक करणे, वषभरातील काय मां चे डॉ युमटे शन करणेसाठी
एज सीची नेमणूक करणे या सव कामां साठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६६९
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समाधी शता दी िनिम ाने िविवध धािमक, सां कृ ितक काय मां चे आयोजन करणे, येणा या साईभ ां साठी
ता पुर या िनवासी सोयी-सुिवधा तयार करणे, वाहन पािकग व इतर सोयी-सुिवधां साठी महारा रा य शेती
महामं डळाची जमीन शासन िनयमा माणे अिध हीत करणेत यावी व यासाठी आवश्यक मोबदला शासन
िनयमा माणे देणते यावा. या योजनां साठी िकती जिमन आव यक आहे, याचा िनणय वेळोवेळी मु य कायकारी
अिधकारी याचे तरावर घेणते यावा.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िनणय .६७५

वरील िनणय .५२२ ते ६७५ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर रा ौ १०.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
मु यकायकारी अिधकारी

वा रत/(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
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