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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१५/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क ३०.११.२०१६
वेळ- दु पारी १२.०० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा शिनवार िद.०५.११.२०१६ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृ हाम ये दु पारी १२.०० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३९६०/
२०१६, िद.२७.१०.२०१६ अनवये सव मा.सद यां ना कळिवणेत आलेले होते. तसेच जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ ३९६७/ २०१६,
िद.२८.१०.२०१६ नु सार सदरह सभा काही अप रहाय कारणा तव तहकु ब कर यात येत असू न पु ढील सभेची तारीख, वेळ व िठकाण
अलािहदा कळिव यात येईल. सभेची िवषयसु ची (अजडा) पु व माणेच राहील, असे सव मा.सद यां ना कळिवणेत आले होते.
यानं तर तहकु ब कर यात आलेली ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे मा. यव थापन सिमतीची सवसाधारण
सभा बु धवार िद.३०.११.२०१६ रोजी िशड येथील सं थानचे साईिनवास अितथीगृ हाम ये दु पारी १२.०० वाजता आयोिजत करणेत
आलेली आहे. या सभेम ये पु व या िवषयसु ची (अजडा) बरोबरच पु रवणी िवषयां वर चचा होईल, असे जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
४४०३/ २०१६, िद.२१.११.२०१६ अ वये सव मा.सद यां ना कळिवणेत आले होते. यानु सार बु धवार िद.३०.११.२०१६ रोजी दु पारी
१२.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृ हाम ये मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे यां चे अ य तेखाली सु कर यात
आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सु रेश कािशनाथ हावरे,अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा. ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
०४. मा.डॉ.राज राजाबली िसं ग,सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा.सौ. अिनताताई िवजयराव जगताप, सद य
मा. ी.बाजीराव िशं द,े
कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबां ची ाथना करणेत आली. सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत
नसलेबाबत मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर- सद य व मा. ी.िबपीनदादा शं करराव को हे- सद य यां नी ई-मेल ारे तसेच मा. ताप
सखाहारी भोसले- सद य यां नी दू र वनी ारे कळिवले.
मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी ई-मेल ारे पु ढील माणे कळिवले आहे. सं थान यव थापन सिमती या
िद.३०.११.२०१६ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही (मा.डॉ.मिनषा शामसुं दर कायं दे- सद या,
मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य) सद य हजर राहणार नाही. हया सं दभात िशवसेना
सिचव ी.अिनल देसाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यां नी मा.मु यमं ी देव फडणवीस यां याशी चचा के ली होती व
मा.मु यमं ी महोदयां नी िशवसेनेला यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास सं मती िदली होती. याबाबत अजू नपयत कोणतीही
कायवाही झालेली नस यामु ळे खेद वाटत आहे. यामु ळे या बैठक स उपि थत राह यास वार य नाही.
तसेच मा. ी.रिवं गजानन िमलकर- सद य यां नी फॅ स प ा ारे , सं थान यव थापन सिमती या िद.३०.११.२०१६ रोजी
होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनेचे तीनही सद य हजर राहणार नाही. िशवसेनेला उपा य पद दे या या
ीकोनातू न कोणतीही कायवाही होत नस याने आ हाला या बैठक स हजर राह यास वार य नाही, याची कृ पया न द यावी, असे
कळिवले आहे. याची सिमतीने न द घेऊन, यां ना अनु पि थत राह याची अनु मती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क ०९.१०.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .७५५ िदनां क ०९.१०.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचू न कायम करत
असताना खालील माणे दु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.
(१) िनणय .६९३यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाचा शै िणक दजा
िटकू न राहणेसाठी तेथे यो य गु णव ा धारण करणारा मु या यापक असावा, असे सिमतीचे मत झाले, याकरीता
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येथील मु या यापक पद जािहरात देऊन गु णव े या आधारे भरणे श य आहे काय, याबाबत मा.िवभागीय
िश ण उपसं चालक, पु णे िवभाग यां चा अिभ ाय घे यात यावा, तोपयत सदरह ताव थिगत ठे वणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर व किन महािव ालयाकडील
मु या यापक पद पदो नतीने भरणेबाबत या तावाम ये मा.िवभागीय िश ण उपसं चालक, पु णे
िवभाग यां चा अिभ ाय न दिव यात आलेला आहे . याकरीता पु हा मा.िवभागीय िश ण उपसं चालक,
पु णे यां चा अिभ ाय मागिवणे आव यक नाही. यामु ळे सदरह ताव फेरचचसाठी पु ढील यव थापन
सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क १०.१०.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या णालय उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .७५६ िदनां क १०.१०.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या णालय उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध ओ.टी. व वॉडकरीता सिजकल इ मट
खरे दीकामी ा त कमिशअल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
िद.२६/०२/२०१३ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .१३६ अ वये ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयाकरीता लागणा-या वािषक व तु/ सािह यांची यादी बनवावी यासाठी वािषक दर मागवावेत
(Rate Contract) व यासाठी स लगार नेमावे असा िनणय झालेला आहे. यानु सार िद.०१/०८/२०१३ रोजीचे
प रप का वये ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर व वॉड यां ना कळवू न
यांचेकडू न इ मटची मागणी घे यात आलेली आहे.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर व वॉड िवभागात दैनं िदन
श ि या करणेकामी िविवध कार या इ मटची आव यकता असते व ती वारं वार वाप न खराब होतात,
यामु ळे यांची नेहमी खरे दी करावी लागते. यामु ळे सव ऑपरेशन िथएटर व वॉड िवभागां ची एकि त मागणी
घे यात आलेली आहे. सदर इ मट खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी दरप क मागिव यात आले होते. ा त
दरप कानु सार सदरचे खरे दीकामी अं दाजे र कम .१,४०,००,६२९/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेत िनणय .२०३ अ वये ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटर व वॉड िवभागाकरीता लागणा-या सिजकल इ मट
खरे दीकामी अं दाजे र कम .१,४०,००,६२९/- चे खचास मा यता घेणेकामी सं थान विकलामाफत अज सादर
करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले आहे.
यानु सार जा. .एसएसएस/वशी-िवधी/२०७४/२०१४ िद.३०/०७/२०१४ रोजीचे प ा वये मा.मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे मा यतेसाठी ताव पाठिव यात आला होता. यास अनु स न
सदरचे खरे दीकामी मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे िस हील अॅ लीके शन नं.८७०४/२०१४
िद.२६/०९/२०१४ अ वये .१,४०,००,६२९/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार सदरचे खरे दीकामी ि - ेस जनरल– मुं बई, लाईफ ३६५ इं ि लश– पु ण,े िद य मराठी– नािशक,
पु यनगरी– औरं गाबाद या वतमान प ात जािहरात िस द कर यात येऊन सं थानचे सं केत थळावर देखील
जािहरात व िनिवदा दे यात आलेली होती. िनिवदा िव ची मु दत िद.१५/०५/२०१५ ते िद.२५/०५/२०१५ पयत
ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मु दत िद.२७/०५/२०१५ अखेर ठे व यात आलेली होती.
यास अनु स न खालील माणे िनिवदा ा त झाले या हो याSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Visionary Medtech Solutions Pvt.Ltd., Ahmedabad २७/०५/२०१५
2
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
२९/०५/२०१५
3
M/s. Lebson Hebbar Surgical Instruments, Chennai
१५/०६/२०१५
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उपरो त माणे ा त ०३ तां ि क िसलबं द िनिवदा मा.वै क य सं चालक यां चे समोर िद.०३/०८/२०१५
रोजी सम उघड यात आले या आहेत.
सदरह िनिवदां चा तां ि क बाब चा तु लना मक त ता तयार कर यात आलेला असू न यां या कमिशयल
िनिवदा उघड यात आले या नाहीत. कारण णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital
Signature Certificate ची मु दत सं पु टात आ यामु ळे सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे
िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवलेले आहे. यामु ळे िद.२५/११/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणी वये
सदरचे खरे दीकामी पु हा दैिनक सामना– औरं गाबाद, गावकरी– नािशक या वतमान प ात जािहरात दे यात
आली होती. तसेच सं थानचे सं केत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. यानु सार िनिवदा िव ची
मु दत िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मु दत
िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न िशड व मुं बई कायालय दो ही िमळू न ०८
िनिवदा ा झाले या आहेत.
याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s.Austin Health Care, Pune
08/03/2016
2
M/s.Hebbar Surgical Instruments, Chennai
05/03/2016
3
M/s.Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune
08/03/2016
4
M/s.PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
07/03/2016
5
M/s.S.B. Surgical, Pune
08/03/2016
6
M/s.South India Surgical Co. Ltd. Chennai
08/03/2016
7
M/s.Visionary Medtech Solutions Pvt. Ltd.,Ahmedabad 08/03/2016
8
M/s.Warden Surgical.Co.Pvt.Ltd., Navi Mumbai
08/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०८ तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६
रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे उघड यात आले या असू न यांचा तां ि क बाब चा तु लना मक त ता तयार
कर यात आलेला असू न ा त िनिवदाधारकां ना Demo देणेकामी िद.१३/०४/२०१६ ते १४/०४/२०१६ रोजी
हॉि पटलम ये (िठकाण– निवन सिजकल आयसीयु) बोलिव यात आले होते, यानु सार िद.०७/०४/२०१६
रोजीचे प रप का वये सं बं िधत िवभागातील सिजकल इ मटचा वापर करणारे डॉ टर व सं बं िधत कमचारी यां नी
Demo साठी हजर राहन तसेच यांनी िदले या Demo बाबतचा अिभ ाय औषध भां डार िवभागाकडे देणेबाबत
कळिव यात आले होते. परं तु सं बं िधत िवभागाचा अिभ ाय वेळेत ा त न झा यामु ळे िद.२७/०४/२०१६ व
िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे प रप का वये मरणप दे यात आले होते, यास अनु स न सं बं िधत वापर करणा-या
डॉ टरां ची िशफारस घे यात आलेली आहे. यांनी िशफारस के ले या इ मटचे िनिवदाधारकां ची नावे
खालील माणेOrthopedic O.T.
ENT O.T.
Neuro O.T.
M/s.Austin Health Care, Pune
M/s.Hebbar
Surgical M/s.Austin Health Care,
Instruments, Chennai
Pune
M/s.Hebbar Surgical Instruments, M/s.S.B. Surgical, Pune
M/s.Hebbar
Surgical
Chennai
Instruments, Chennai
M/s.Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune M/s.South India Surgical Co. M/s.S.B. Surgical, Pune
Ltd. Chennai
M/s.S.B. Surgical, Pune
M/s.South India Surgical Co.
Ltd. Chennai
M/s.Visionary Medtech Solutions
Pvt. Ltd.,Ahmedabad
उपरो माणे पा असले या ०८ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे णालय उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत आ या.
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यावर सिव तर चचा होऊन, आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले या ईिनिवदां चा तु लना मक त ा तयार करणेत येऊन, यामधील पा िनिवदाधारकां या दरां मधील िन नतम
दरधारकास कायकारी अिधकारी यां चे मा यते ने सं बं धीत सािह याचा पु रवठा आदेश दे यात यावा,
तसेच या सािह यासाठी तीनपे ा कमी िनिवदाधारकां नी दर िदलेले आहेत, अशा सािह यासाठी
न याने िनिवदा िस द करणेत या या व याबाबतचा अहवाल यव थापन सिमती सभेसमोर सादर
करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामधील ऑनलाईन कामांकरीता सं गणक व सं गणक य सािह य
खरे दीकामी ा झाले या िनिवदा उघडणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटल णालय व ी साईनाथ णालय शासनाचे चॅ रटी, ज म मु यु आिण
सोनो ाफ इ यादी ऑनलाईन कामकाजाकरीता सं गणक व सं गणिकय सािह य खरे दी कामी मा.ि सद यीय
सिमतीचा िद.१६.०२.२०१६ रोजीचा मं जु र िनणय .१८३ नुसार, याकामी येणा-या अं दाजे र कम
.२,८३,०००/- मा चे खचास मा यता िमळाली आहे. या माणे िविवध पु रवठाधारकांकडु न िसलबं द िनवीदा
मागिवणेकामी सं थानचे वेबसाईटवर मािहती तं ान िवभागामाफत िद.२५/०६/२०१६ ते १३/०६/२०१६ अखेर
जिहरात िस द के ली असता, दोनच िनवीदा ा त झा यामु ळे उपरो त सं दभ . २ चे मं जु र िटपणी अ वये फे रिनवीदा मागिवणेत आले या आहेत.
यानु सार िनवीदा मागिवणेकामी सं थानचे िविहत प दतीने सं थान या वेबसाईटवर मािहती तं ान
िवभागामाफत िद.०८/०८/२०१६ ते िद.२०/०८/२०१६ अखेर जािहरात िस द करणेत आली होती. टडर
भरणेसाठी आव यक असाणा-या मु ळ कागदप ां या ती व डी.डी. सं थान कायालयात जमा करणेसाठी
िनवीदाधारकां स िद.२०/०८/२०१६ रोजी अखेर मु दत देणेत आली होती.
यानु सार िद.२०/०८/२०१६ अखेर मु दतीत तीन िनवीदा ा त झा या आहेत. यांचा तपशील खालील
माणे िलफाफा
अ.नं. िनवीदाधारं काचे नाव
आवक नं बर व िदनां क
सं या
M/s.
MCCANN
INFO
आ. . ८८७५ /
०१.
०१
SOLUTION, Mumbai
िद. १९/०८/२०१६
M/s. Minitek System (India) PVT
आ. . २१७० /
०२.
०१
LTD., Nashik
िद. २०/०८/२०१६
आ. .२१६०/२१६१/
०३.
M/s. DIRECT IT Solution, Pune
०२
िद. २०/०८/२०१६
उपरो माणे पा असले या ०३ िसलबं द िनिवदा आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

सािह याचे नाव

तपशील

मेकॅन इ फो.
सो यु, मुं बई

०१.

सं गणक सं च
५ नग

I5 Processor, 4GB
Ram, 500GB Hard
disk,

४३,०५०/(DELL)

०२.

कॅ नर ि ं टर
५ नग

Hp Laser jet M 1005

१३,७००/(HP)

०३.

यु.पी.एस.
५ नग

APC 650 V

०४.

लॅन के बल
२ बॉ स

D link/ Molex/ DIGI
link

५,३००/(APC 700V)
५,५५०/(D- Link)
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मे.िमिनटेक िस टीम
ा.िल., नािशक
४०,९६४/- + vat
५,५%
(ACER)
१२,९००/- + vat
५,५% (HP)
४,२२०/- + vat
५,५%
(APC 700V)
४,७६१/- + vat
५,५%
(D-Link/ Molex/
Oigilinh)

मे.डायरे ट
आय.टी.
सो यु., पु णे
४९,४००/(LENOVO)
१३,१००/(HP)
२,२५०/(APC 650V)
४,९००/(D- Link)
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यावर सिव तर चचा् र होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामधील ऑनलाईन
कामांकरीता सं गणक व सं गणक य सािह य खरे दीकामी उपरो तु लना मक त याम ये गडद व
अधोरे खीत के लेले एकि त िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS O.T. या िवभागाकरीता Needle Holder (Curved Golden
Handle 10”) खरे दी करणेकामी ाप्त झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS O.T. या िवभागाने िद.२२/०४/२०१५ (औषध भां डार िवभाग
ा त िद.१२/०५/२०१५) रोजीचे मागणी प का वये ०२ नग Needle Holder (Curved Golden Handle
10”) ची मागणी के लेली आहे.
ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी. २ या िवभागाने िद.२२/०४/२०१५ रोजीचे मागणी
प का वये Scanlan कं पनी या Needle Holder (Curved Golden Handle 10”) ०२ नगां ची मागणी
के लेली आहे. (औषध भां डार िवभाग ा त िद. १२/०५/२०१५) सदर िवभागाकडे Needle Holder नस यामु ळे
यांनी नवीन मागणी के लेली आहे. कारण सदरचे Needle Holder घेत यामु ळे ऑपरे शन नं तर करावयाचे
Sutures हे लवकर होतील िशवाय सदर Sutures मु ळे Tissue Damage होणार नाही, यामु ळे ण लवकरात
लवकर बरा हो यास मदत होईल.
यापू व सदर ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी. I या िवभागाकरीता मा.ि सद य
सिमती सभा िद.०९/१२/२०१४ िनणय . १०२१ (०८) अ वये M/s. B. L. Lifescience Pvt. Ltd., New
Delhi यां चेकडु न इकडील प .३६३२ िद.२०/०१/२०१५ अ वये Scanlan कं पनी या Needle Holder
(Curved Golden Handle 10”) ०२ नगां चा ती नग र कम .८१०७०/- या माणे र कम .१६२१४०/इत या र कमेचा पु रवठा आदेश दे यात आलेला होता. यानु सार M/s. B. L. Lifescience Pvt. Ltd., New
Delhi यां चेकडू न दू र वनी ारे दराबाबत िवचारणा के ली असता यांनी याच मं जू र दराने सदर Needle Holder
(Curved Golden Handle 10”) दे यास तयार अस याचे कळिवले होते.
तरी वरील माणे सी. ही.टी.एस ओ.टी नं. 2 या िवभागाकरीता लागणारे Scanlan कं पनी या ०२ नग
Needle Holder (Curved Golden Handle 10”) हे M/s. B. L. Lifescience Pvt. Ltd., New Delhi
यां चेकडु न मागील मं जू र दराने क न घे यास व याकामी येणा या र कम .१६२१४०/- चे खचास मा यता
घेणेकामीचा तावास िद. २८/११/२०१५ रोजीचे ि सद य सिमतीपु ढे िनणय ं .५३९ अ वये यावर चचा होऊन
ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS O.T.या िवभागाकरीता Needle Holder (Curved Golden Handle
10“) मागील मं जु र दराने खरे दी करणे ऐवजी याकामी कोटेशनची मागणी कर यात यावी असे ठरले. तसेच
याकामी येणा-या अं दाजे र कम .१,६२,१४०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली यानु सार इकडील प .
३०६९ िद०३/०२/२०१६ अ वये ५ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक यां चेकडू न िद. २०/०२/२०१६ अखेर
कोटेशन मागिव यात आले होते.परं तु एकही कोटेशन ा त झालेले नस यामु ळे पु हा इकडील प .९३५ िद.
०४/०८/२०१६ अ वये एकू ण १३ अिधकृ त/ पु रवठाधारक यां चेकडू न िद.२५/०८/२०१६ अखेर फे र कोटेशन
मागिव यात आले होते. यास अनु स न ०५ िसलबं द कोटेशन मु दतीत ा त झालेले आहे..
याचा तपशील खालील माणे: Sr.No.
Name of Supplier
Received Date
1
M/s. Pranav Medicare, Pune
िसलबं द कोटे शन ा त िद.११/०८/२०१६
2
M/s.South India Surgical co. Pvt.Ltd., Mumbai िसलबं द कोटे शन ा त िद. १९/०८/२०१६
3
M/s. B L Lifesciences Pvt. Ltd., Delhi
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२४/०८/२०१६
4
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/०८/२०१६
5
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd.,Nagpur
िसलबं द कोटे शन ा त िद.२२/०८/२०१६
उपरो माणे पा असले या ०३ िसलबं द कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेश सधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
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s.
no.
1

Qty.

Make / Model

M/s. Pranav Medicare,
Pune

2

2

M/s. South India Surgical
Co.Pvt.Ltd., Mumbai

2

3

M/s. B.L.Lifescience
Pvt.Ltd., Delhi

2

4

M/s. Purnima Surgical
Enterprises, Nashik
M/s. PSI Marketing
Pvt.Ltd., Nagpur

2

Om Surgical
Curved Holder
Handle 10 Inches)
Make -Sisco
Code No.TNH096
Needle Holder Sratte
Valve, Carbon –
inlay jaws, gold ring
handle, 10”/25.4 cm
(CatNo.6006-16)
Make - Scanlan
(Cat.No.6006-16
Needle Holder
(Curved Golden
Handle 10”) –
Needle Holder Sratte
Valve, Carbon –
inlay jaws, gold ring
handle, 10”/25.4 cm
B. martin

5

Name of Supplier

2

Model CVT731 TI
Cardio vascular &
Micro Surgery
Needle Holders
Stratte 23.0cm/9"

Total Amt.in Warranty
Rs.
27000.00

9563.00

1 Year

228638.00

1 Year

9000.00

1 Year

18622.00 6 Month

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील CVTS O.T. या िवभागाकरीता
०२ नग Needle Holder (Curved Golden Handle 10”) खरे दी करणेकामी M/s. Purnima
Surgical Enterprises, Nashik यां चे एकि त .९,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना पु रवठा आदेश देणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा णालयातील िविवध श ि या िवभागाकरीता Fogger Machine खरे दी करणेकामी
ा झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील िविवध ऑपरे शन िथएटरम ये श ि या झा यानं तर िनजतु क करणासाठी
Fogger Machine ची आव यक असते. यामु ळे C.V.T.S O.T.–I, C.V.T.S O.T.–II, Neuro O.T.
तसेच Ortho O.T िवभागाने Fogger Machine ची मागणी के लेली होती.
त हा यापू व M/s. Rank Engineering, Chennai यां चे कडू न ी साईनाथ णालयातील
ऑपरे शन िथएटर करीता इकडील प . ७१३६, िद. १०/०२/२०१४ अ वये ती नग .२०,०००/- या दराने २
नग Fogger Machine खरे दी कर यात आलेले होते त हा सदर Fogger Machine खरे दीकामी अं दाजे
खचासाठी M/s. Rank Engineering, Chennai यां चेकडु न ई- मेल ारे दरप क मागिव यात आलेले होते
यानू सार M/s. Rank Engineering, Chennai यां नी याच दराने Fogger Machine दे यास तयार आहेत
असे िद.१५/०१/२०१५ चे ई-मेल प ा वये कळिवलेले होते, यानू सार मा.ि सद य सिमती सभा
िद.२४/०६/२०१५ िनणय .१६२ (२८) अ वये इकडील प . १०८६ िद. १६/०७/२०१५ अ वये ती नग
.२०,०००/- या माणे ०४ नगां चा तसेच िद.२२/०८/२०१५ रोजीचे मं जू र िट पणी वये इकडील प . २२३८
िद. १६/११/२०१४ अ वये १ नगाचा पु रवठा असा एकू ण ५ नगां चा पु रवठा आदेश दे यात आलेला होता.
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M/s. Rank Engineering, Chennai यां नी िद.२४/११/२०१५ चे ई-मेल ारे डॉलरचे दर
वाढ यामु ळे मं जू र दराने ते सदर०५ नग Fogger Machine दे यास तयार नस याचे कळिवले होते. सदर ई- मेल
म ये यांनी Fogger Machine चे निवन दर ती नग र कम .३९,८५८/- असे कळिवले होते. यां या निवन
दरानू सार सदर ०५ नग Fogger Machine खरे दीकामी र कम .१,९९,२९०/- इतका खच येणार होता
हणजेच सदर Fogger Machine खरे दीकामी र कम .९९,२९०/- इतका जा तीचा खच येणार आहे.तसेच ी
साईबाबा णालयतील कॅ युअ टी िवभागाने िद.२८/१०/२०१५ (औषध भां डार िवभाग ा त
िद.१०/११/२०१५) चे मागणी प का वये १ नग Fogger Machine ची मागणी के लेली आहे. यामु ळे सदर एक
नग Fogger Machine खरे दी करणे गरजेचे होते. यानु सार िद. ०२/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमती
सभेत ०६ नग Fogger Machine खरे दी करणेस मा यता िमळाली होती. यास अनु स न इकडील प .
३३४७, िद. ०५/०३/२०१६ अ वये एकू ण ११ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक यां चेकडू न िद. १२/०३/२०१६
अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते तसेच दु र वनी दारे अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक यां ना कोटेशन
देणेबाबत तगादा कर यात येत होता. यानु सार ०३ िसलबं द कोटेशन व ई– मेल दारे ०२ कोटेशन मु दतीनं तर
ा त झाले यामु ळे पु हा इकडील प . ९६७, िद. ०८/०८/२०१६ अ वये एकू ण १५ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा
धारक यां चेकडू न िद. ३०/०८/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले यास अनु स न ११ िसलबं द कोटेशन व
०१ कोटेशन ई-मेल दारे मु दतीत ा त झाले याचा तपिशल खालील माणे :Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Rank Engineering, Chennai
िसलबं द कोटे शन िद. २६/०८/२०१६
2
M/s. Purnima Surgical Enterprises, Nashik
िसलबं द कोटे शन िद. २५/०८/२०१६
3
M/s. Microgen Hygiene Pvt.Ltd.,Mumbai
िसलबं द कोटे शन िद. २६/०८/२०१६
4
M/s. Fly-Ban Industries, Pune
िसलबं द कोटे शन िद. ३०/०८/२०१६
5
M/s. Arbuda Agrochemicals Pvt. Ltd.,Mumbai िसलबं द कोटे शन िद. २६/०८/२०१६
6
M/s. Anil Enterprises
ई-मेल दारे ा त झालेले कोटेशन िद.
२७ /०८/२०१६
7
M/s. Sumeet Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन िद. २५/०८/२०१६
8
M/s. Saikiran Enterprises, Aurangabad
िसलबं द कोटे शन िद. २५/०८/२०१६
9
M/s. Bioshields, Pune
िसलबं द कोटे शन िद. २२/०८/२०१६
10
M/s. Vardhaman Medical & Gen. Store, Shirdi िसलबं द कोटे शन िद. ३०/०८/२०१६
11
M/s. Farmachem Enterprises, Pune
िसलबं द कोटे शन िद. ३०/०८/२०१६
12
M/s. R.S. Enterprises, Parvati
िसलबं द कोटे शन िद. ३०/०८/२०१६
उपरो माणे ा झालेले िसलबं द कोटे श स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेश सधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
Sr.
Name of Supplier
No.
1 M/s. Rank Engineering, Chennai
2
3

4

M/s. Purnima Surgical Enterprises,
Nashik
M/s. Microgen Hygiene Pvt.Ltd.,
Mumbai

M/s. Fly-Ban Industries, Pune

Make / Model
Micro Mist (SS
Tank)

Total Amt.in
Rs.
236250.00

Warranty

166800.00
Make German
CE Approved
Model- microfog
NEO
Fly-Ban Make
Fogging ULV
System
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99697.50

376614.00

6 month

8

5
6
7
8
9

10

11

12

M/s. Arbuda Argochemicals Pvt.
Ltd., Mumbai
M/s. Anil Enterprises, Delhi
M/s. Sumeet Enterprises, Pune

ULV Cold Fogging
Machine

SS Model With
Timer
M/s. Saikiran Enterprises,
Stainless Steel With
Aurangabad
Timer Std.make
M/s. Bioshields, Pune
Biostar ULV Fogger
(SS Model with
Timer) High Density
Fogging Machine
for sterile areas
Electric Timer For
Biostar (SS Model)
Ele.Timer suitable
for Biostar Fogging
Machine
M/s. Vardhaman Medical &
Product Code Gen.Store, Shirdi
Micro Mist Fogger
Mfg.by Gouri
Eng.Pvt.Ltd.
M/s. Farmachem Enterprises, Pune
Product Code Micro Mist Fogger
Mfg.by Gouri
Eng.Pvt.Ltd.
M/s. R.S.Enterprises, Parvati, Pune
Product Code Micro Mist Fogger
Mfg.by Gouri
Eng.Pvt.Ltd.

90000.00
102000.00
163788.72
174825.00
126000.00

1 Year

6930.00

1 Year

271350.00

1 Year

257850.00

1 Year

253125.00

1 Year

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील िविवध श ि या िवभागाकरीता
०६ नग Fogger Machine खरे दी करणेकामी M/s. Arbuda Argochemicals Pvt. Ltd.,
Mumbai यां चे .९०,०००/- मा दर िन नतम आलेले आहेत. परं तु यां चेकडील Fogger Machine
आप या मागणी माणे नस यामु ळ,े यां या दरां चा िवचार करता येणार नाही, याकरीता तािवत
खरे दीकामी ि तीय िन नतम दरधारक M/s. Microgen Hygiene Pvt.Ltd., Mumbai यां चे एकि त
.९९,६९७.५० मा ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन २०१६-१७) या वषाकरीता लागणारे
औषधे व सिजकल सािह य खरे दीस मं जु री िमळणेबाबत.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनंिदन वापरासाठी सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणा-या
औषधे, सिजकल सािह य, लॅब- लड बॅ ं क के मीक स, -िकरण, िस.टी. कॅ न, एम.आर.आय. िफ स, डटल
मटेरीयल, मलम, आयु वदीक औषधे, कॅ थलॅब व काड याक ओ.टी. मटेरीयल, युरो ओ.टी. मटेरीयल, आय
ले सेस इ यादी खरे दीकामी िद.०५/०१/२०१६ रोजीचे प रप का वये वॉड/ िवभाग मु ख यां ना गतवषाची मागणी
के ले या औषधां ची यादी दे यात आली होती. यामध्ये या औषधां ची आव यकता आहे यांची मागणी के लेली
आहे. तसेच काही औषधां ची मागणी गतवषातील खपाचा अनु भव/ िश लक असलेला साठा यां चा िवचार करता
मागणी के लेली नाही तर काही डॉ टरां नी सु चिव या माणे निवन औषधे, सािह य इ याद चा देखील समावेश
कर यात आलेला आहे अशा कारे सव औषधां ची मागणी कमी जा त क न व निवन औषधां चा यादीत समावेश
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क न अं ितम त ता तयार कर यात आला आहे. तो सोबत पाने १ ते १३८ सादर के ला आहे, याचा गोषवारा
पु ढील माणेअ.नं.
तपिशल
सन २०१६-१७ करीता
मागणी माणे अं दाजे खच .
१ गोळया (Tablet)
24892374.86
२ इं जे शन व आय. ही. युड् स
62732844.86
३ िल वीड ओर स
3850201.43
४ मलम
1092663.97
५ आय, इअर व नोझल ा स
2581282.65
६ डटल मटेरीयल
578495.19
७
-िकरण, िस.टी. कॅ न, एमआरआय िफ स व इतर सािह य
29953251.15
८
ी साईनाथ णालय – लॅब के मीक स
4824083.13
९
ी साईबाबा हॉि पटल – लॅब के मीक स
34058575.97
१०
लड बॅ ं क के मीक स
10412290.84
११ Miscellaneous (इतर िकरकाळ सािह य)
10460793.01
१२ ओ.टी. आिण इतर सिजकल मटेरीयल
66287224.05
१३ कॅ थलॅब, काड याक ओ.टी. व पर यु जनी ट मटेरीयल व सिजकल सािह य
79678396.25
१४ डायलेसीस यु नीट
1104779.64
१५ युरो ऑपरे शन िथएटर िवभाग सिजकल सािह य
1913501.74
१६ आयु वदीक औषधे
4098675.19
१७ होिमओपॅथीक औषधे
74786.25
१८ कॅ टगट अॅ ड सु चस मटेरीयल
45505962.72
( ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील सव ओ.टी.)
१९ On Consignment Basis Items (Stent/ Valve/ Balloon/
100000000.00
Pacemaker/ Devices/ Ortho & Neuro Surgery Items etc.)
एकु ण र कम .48,41,00,182.90
पु णािकत एकु ण र कम - .
48,41,00,183.00
सदरची मागणी तयार करताना पु ढील बाबी िवचारात घे यात आले या आहेत०१) दो ही णालयात वाढ झालेली णांची सं या, श ि यां ची सं या इ यादीचा तपिशल पु ढील माणेी साईनाथ णालयातील अं त ण व बाहय णांची सं याअ.
नं.

तपिशल

०१

अं त ण 9365
सं या
बाहय ण 240890
सं या

०२

सन 2008 - सन 2009 2009
2010
(01.04.08 ते (01.04.09 ते
31.03.09)
31.03.10)
11573

सन 2010
- 2011
(01.04.10
ते
31.03.11)
11639

सन 2011
- 2012
(01.04.11
ते
31.03.12)
11900

सन 2012 2013
(01.04.12
ते
31.03.13)
15220

सन 2013 2014
(01.04.13
ते
31.03.14)
14075

सन 2014 2015
(01.04.14
ते
31.03.15)
12279

सन 2015 2016
(01.04.15
ते
31.03.16)
8628

223844

261321

260414

303668

298226

297184

213134

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

तपिशल

०१

कॅ थलॅब
ोसीजर
दय
श ि या
ऑ थॅलिमक
श ि या
आथ पेडीक
श ि या
जनरल
श ि या
यु रो श ि या
यु रोलॉजी
श ि या
िस.टी. कॅ न
एम.आर.आय.
2 - िड इको
डायलेसीस
अं त ण सं या
बाहय ण
सं या
एकु ण सं या
दर गतवष चे
तु लनेत ट के
वारी नु सार
िदसणारी वाढ

०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

०२)

०३)
०४)

०५)

०६)

सन 2008 2009
(01.04.08
ते
31.03.09)

सन 2009 2010
(01.04.09
ते
31.03.10)

सन 2010 सन 2011
- 2011
- 2012
(01.04.10 (01.04.11
ते
ते
31.03.11) 31.03.12)

सन 2012 2013
(01.04.12
ते
31.03.13)

सन 2013 2014
(01.04.13
ते
31.03.14)

सन 2014 2015
(01.04.14
ते
31.03.15)

सन 2015 2016
(01.04.15
ते
31.03.16)

4616

4922

5482

7332

9254

9805

5915

4577

721

1023

1216

1491

1579

1700

1716

1665

289

542

699

710

728

763

817

925

1030

936

548

817

1535

1664

2249

2221

1984

1565

1036

253

489

571

611

586

337

383

565

328

397

440

548

570

615

643

556

8091
7943
6402
1777
11147

8024
8777
6785
1850
12689

9995
10060
8793
1960
13489

9656
15596
11960
2078
15533

9546
13050
14113
2516
17266

8780
13317
16591
2337
17226

7827
13244
15692
2611
12792

7851
12084
14971
2162
11033

66543

73068

102478

130105

147147

153034

146526

127668

109890

120986

150213

189153

207940

226756

209850

184716

20%

10%

24%

26%

10%

10%

9%

8%

ी साईनाथ णालयात थलां तर

ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात महारा शासना या राजीव गां धी जीवनदायी योजने अं तगत
श ि या कर यात येत अस यामु ळे णां या सं येत मोठया माणात वाढ होऊ शकते.
िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१६ या कालावधीतील झालेला खप, स या औषध भां डारात असलेला
औषध साठा, याचा होणारा खप तसेच ी साईबाबा णालयातील णांची सं या देखील िदवसिदवस वाढू
शकते.
उपरो त मागणीम ये दो ही णालयासाठी लागणारी इं जे शन, टॅबलेट, ऑई टमे ट, सिजकल सािह य इ यादीची
एकि त मागणी के लेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार सं थानम ये कं ाटी प दतीने कायरत असलेले कमचारी व यांचेवरील
अवलं िबत यां चेसाठी िविश ट र कमेपयत उपल ध असलेली औषधे व सु िवधा देणेबाबत िनणय झालेला आहे व
याचीअं मलबजावणी देखील चालु झालेली आहे. यामु ळे णांसाठी लागणाया औषधां म ये वाढ सुचिव यात
आलेली आहे.
महारा शासनाने िद.१६/११/२०१३ पासु न सु के ले या राजीव गां धी जीवनदायी योजनेअं तगत दो ही
णालयात होणा-या श ि या करा या लागतात व याम ये णांना दाखल आहे तोपयत व िडसचाज
िद यानं तर पु ढील १० िदवसां ची औषधे मोफत दयावयाची आहे. यामु ळे देखील औषधां चे मागणीत खु पच वाढ
झालेली आहे. यासाठी देखील अं दाजे णांची सं या िवचारात ध न अं दाजे औषधे मागणी के लेली आहे. सदर
मागणी य आले या णानु सार कमी जा त होऊ शकते.
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाचे योगशाळा, माय ोबायोलॉजी, िह टोपॅथोलॉजी इ यादी िवभागासाठी
लागणारे के मीक स यां चा गतवषाचा झालेला खप, राजीव गां धी जीवनदायी योजने अं तगत णां या तपास या
इ यादी व ी साईबाबा णालयात वाढणारी सं भा य णांची सं या यां चा िवचार क न मागणी सु चिवलेली
आहे.
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०७)

०८)

०९)

दो ही णालयाम ये होणारी िविवध कारची िशबीरे , सं थानतफ राबिवले जाणारे इतर उप म, महामागावरील
अपघात इ यादीमु ळे वाढणारी गद व राजीव गां धी योजने अं तगत दाखल होणारे वाढ या णांची सं या
(उदा.िकडनी टोन िशबीरे , उ सव, काड याक वकशॉप, आ याि मक िशबीरे , पालखी सोहळा इ यादी).
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालय िमळू न १३ ऑपरे शन िथएटर कायाि वत आहेत. सदरचे िथएटरम ये होणाया िविवध कार या श ि या व यासाठी लागणारे सिजकल सािह य इ यादीचा िवचार कर यात आलेला
आहे. ी साईनाथ णालयात िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/१२/२०१५ अखेर ५६२६ तर ी साईबाबा
णालयात िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१५ या कालावधीत ८९४७ इत या श ि या झाले या
आहेत.
िविवध कारचे टे ट, हा व, बलून, पेसमेकर इ यादी महागडी सािह य िह On Consignment Basis वर
खरे दी करणेबाबत तािवत के लेले आहे. ती आपण णांना वापर यानं तर पु रवठा धारकां चे बील अदा करत
असतो. यासाठी दरमहा गतवषाचा अनु भव िवचारात घेऊन अं दाजे र कमेची तरतु द के लेली आहे.
सोबतच्या त यात औषधां ची र कम धरतां ना गतवषातील मं जु र दराने सं थानने जी औषधे खरे दी के लेले आहे
या दरावर २० ट के वाढ क न के वळ िहशोबासाठी अं दाजे दर धरणेत आलेले आहे. य ात िनिवदेम ये ा त
होणारे दर हे हयापे ा वेगळे ये याची श यता आहे. िद.०१/०४/२०१५ ते िद.३१/०३/२०१६ (१२ मिहने) या
मिह यां या कालावधीम ये औषधे खरे दीवर एकु ण .१८,४५,२७,६८६/- इतका खच झालेला आहे.
औषधे वरीत उपल ध होणेचे टीने दर वष माणे खालील कायप दत अवलं बिव यात
यावी असे न मत आहे ०१) औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामी वतमान प ात ई-िनिवदेची जािहरात दे यात येऊन ई-िनिवदे दारे
खरे दी कर यात यावी.
०२) ई-िनिवदां ची सं पु ण ि या पार पाडणेकामी एक सिमती थापन क न सदर सिमतीने वेळोवेळी के लेली
कायवाही मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे अं ितम मा यतेसाठी ठे वता येईल.
०३) औषधे खरे दी करताना िव े याएैवजी श य तेथे नामां िकत थेट उ पादक कं प यांना थम ाधा य देऊन
यांचेकडू न औषधे घे यात यावीत. तसेच नामां िकत कं प याचे दर ि वकार यात यावेत.
०४) ई-िनिवदा मागिवतां ना उ पादक कं पन्यां ची अट तशीच ठे वू न सव उ पादक कं प यांचे अिधकृ त िवतरक
यां चेकडू न वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात या यात. तसेच थेट उ पादक कं प यांना ईमेल दारे जािहरातीबाबत अवगत करणेत येऊन िनिवदा भरणेबाबत कळिव यात यावे.
०५) येक औषधां साठी ा त िनिवदाधारकां नी िदले या कं प याचे दर तु लना मक दरां साठी िवचारात घे यात
यावेत व यातील नामां िकत कं प याचे व गतवषाचा सं बं िधत िवभागाचा वापरताना आलेला अनु भव,
अडचणी, मालाचा दजा, पु रवठा वेळेवर न करणा-या कं प या व अिधकृ त िव े ते यां ना श यतो टाळू न दर
ि वकार यात यावेत.
०६) या औषधां साठी/ सािह यासाठी उ पादक कं प याचे दर येणार नाहीत, यासाठी अिधकृ त िव े यांकडू न
ा त झाले या कं प यापैक नामां िकत कं प याचे दर ि वकार यात यावेत.
०७) सव ा त ई-िनिवदा हया मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे सम उघडू न घे यात येऊन तां ि क बाब ची
छाननी क न त ं तर पा िनिवदाधारकां या Commercial िनिवदा Online उघडू न खरे दीबाबतची पु ढील
कायवाही कर यात यावी.
०८) मागणी के ले या औषधां या साठयापैक काही औषधां ची अितरी त मागणी करावयाची आव यकता
भास यास ती वािषक दर करारानु सार वािषक दर करार मा. कायकारी अिधकारी यां चे अिधकारात
.२५,०००/- पयत मा. यव थापन सिमतीचे मं जू र दराने खरे दी करावी.
०९) .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधां ची मागणी करावयाची झा यास दैनं िदन कामाची गैरसोय
होऊ नये, हणू न ती मा.कायकारी अिधकारी यां चे मं जु रीने खरे दी क न के वळ न द घे यासाठी/
मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे ठे वता येईल.
१०) सदर खरे दीम ये औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामीची वतं ई-िनिवदा तर On Consignment
Basis वरील Stent/ Valve/ Balloon/ Pacemaker/ Devices इ यादी आयटमची वंत ई-िनिवदा
करावी लागेल.
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िवभागाचा अिभ ाय- सोबत या त यातील Annual Tender Req. 2016-17 या कॉलमम ये
के ले या मागणी नु सार औषधे, के मीक स, िकरकोळ सािह य, ऑपरे शन िथएटरसाठीचे सिजकल सािह य इ यादी
खरे दीकामी अं दाजे एकु ण र कम .४८,४१,००,१८३/- इतका खच अपेि त आहे. गतवषाचा अनु भव िवचारात
घेता य ात एक वषात झालेला खच यापे ा कमी िकं वा जा त होऊ शकतो.
सन २०१३-१४ या वषाकरीता आव यक असणा-या वािषक औषधे खरेदीकामी मा.उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाने िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे आदेशा वये सदरचे खरे दीकामी ा त होणा-या िनिवदां वर
अं तीम िनणय घेणेकरीता सरकारी सहा.वक ल ी.पी.पी.मोरे , िज हा श यिचक सक, िज हा आरो य अिधकारी,
वै िकय सं चालक, वै िकय अिध क यां ची सिमती गठीत क न सदर सिमतीने औषधे खरे दीची ि या पु ण
करावी असे आदेश पारीत के ले होते, यानु सार सन २०१३-१४ या वषाकरीता लागणारी औषधे खरे दी कर यात
आलेली आहे.
तसेच सन २०१५-१६ या वषाकरीता आव यक असणा-या वािषक औषधे खरे दीकामी मा.उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िद.१३/०३/२०१५ रोजीचे आदेशा वये िनिवदाधारकां कडू न िनिवदा
मागिवतां ना येक आयटमची MRP मागवू न यानं तर खरे दीची कायवाही करणेस मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार सन २०१६-१७ या वषाकरीता लागणा-या औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामी ईिनिवदां ची सं पु ण ि या पार पाडणेकामी एक सिमती थापन क न औषधे खरे दी के ली गेली तर खरे दी
ि येम ये पारदशकता येईल जेणेक न सं थानला याचा फायदा होईल असे न मत आहे.
तरी वरील माणे औषधे खरे दीकामी येणा-या अं दाजे .48,41,00,183.00 (अ री . अ े चाळीस
कोटी एके चाळीस लाख एकशे याएशी मा ) चे खचास, तसेच सदरचे खरे दीकामी ई-िनिवदां ची सं पु ण ि या पार
पाडणेकामी एक सिमती थापन क न औषधे खरे दीस व औषधे खरे दीची कायप दत अ.नं. १ ते १० चे तावास
मा यता िमळणेकामीचा ताव िद.१९/०९/२०१६ रोजी या मा. यव थापन सािमती या सभेसमोर मा यतेसाठी
ठे व यात आला होता, यावर िनणय .६५४ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाकरीता सन २०१६-१७ या वषाकरीता खरे दी करावयाची औषधे व सिजकल सािह यां या यादीसह,
सदरह िवषय णालय उपसिमती सभेसमोर सादर कर यात यावा व उपसिमती या अिभ ायासह ताव
यव थापन सिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले आहे.
तरी वरील ठरावानु सार उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन
२०१६-१७) या वषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य खरे दी करणेकामी तावात नमु द
के ले या कायवाहीचे अवलोकन करणेत येऊन, णालय उपसिमतीने खालील माणे िशफारशी
के या, या मा य कर यात आ या.
ब याचशा नामां क त णालयां म ये जनरीक औषधे वापरली जातात. यामु ळे सं थान
णालयां करीता ाधा याने जनरीक औषधे खरे दी करावीत. काही जनरीक औषधां चा णां वर भाव
होत नाही, असे डॉ टस सां गतात, अशी औषधे सं बं धीत कं पनीकडू न बदलू न घे यात यावी व तरीही
त ारी आ यास सदरह औषध िनमाती कं पनीस काळया यादीत टाक यात यावे.
औषध खरे दी ि या राबिवणेपु व कोक ळा बेन हॉि पटल, नागपु र, बी हॉल ि लिनक,
पु ण,े माऊट अबु, राज थान अशा नामां िकत तसेच रा य शासन/ भारतीय ल करां या णालयां म ये
वापर यात येणा या औषधां ची व औषध खरे दी ि येची मािहती सं कलीत क न, उपकायकारी
अिधकारी, मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, णालय व वै िकय सं चालक यां नी
औषध खरे दी करणेकामी अटी/ शत िनि त क न सभेसमोर ताव सादर करावा. तोपयत
औषधां अभावी णांची गैरसोय होऊ नये, याकरीता स याचे मं जु र िन नतम दराने औषधे खरे दी
कर यात यावीत.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology & Cytology या िवभागाकरीता Slide Cabinet
Iron (Capacity-25000) खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- १७ (२)
ा तािवक:- ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology & Cytology या िवभागाने ०१ नग
Slide Cabinet Iron (Capacity 25000) ची मागणी के लेली आहे.

{15} 30.11.2016, Shirdi

13

Pathology िवभागाम ये Microscope दारे णां या र त लघवी इ. नमु यांचे प र ण के ले
जाते.सदर नमु ने काचे या Slide वर घेऊन Microscope वर तपासले जातात. तपासणीनं तर Slide काही काळ
MLC करीता िकं वा णां या पु ढील उपचारा या Followup करीता यवि थत जतन क न ठे वणे आव यक
असते.सदर िवभागात स या उपल ध असलेले ०१ नग Slide Cabinet Iron ची Slide मता ५००० Slide
इतक आहे, परं तु णां यावाढ या सं येमु ळे यांनी २५००० Slide मता असले या ०१ नग Slide Cabinet
Iron ची मागणी के ली आहे.
मागणी:१)
ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology & Cytology या िवभागां नी ०१ नग Slide Cabinet
Iron (Capacity 25000) ची मागणी के लेली आहे.
२)
उपरो त Slide Cabinet Iron (Capacity– 25000) खरे दीकामी M/s. Metro Steel Mfg.Co.
यां नी िद.१५/०८/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार अं दाजे र कम .५८,५००/- (अ री पये– अ ाव न
हजार पाचशे मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: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 –
.५ हजार ते .३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण
मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology & Cytology
या िवभागाम ये स या उपल ध असलेले ०१ Slide Cabinet Iron ची Slide मता ५००० Slide इतक
आहे, परं तु णां यावाढ या सं येमु ळे यांनी २५००० Slide मता असलेले निवन ०१ नग Slide Cabinet
Iron ची मागणी के ली आहे. यामु ळे यांचे मागणीनु सार ०१ नग Slide Cabinet Iron (Capacity – 25000)
िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी क न देता येतील. असे न मत आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology & Cytology या िवभागाक रता ०१ नग Slide
Cabinet Iron (Capacity– 25000) िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे र कम . ५८,५००/- (अ री पये – अ ाव न हजार पाचशे मा ) चे खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील Histo Pathology & Cytology
या िवभागाक रता ०१ नग Slide Cabinet Iron (Capacity– 25000) िविहत प दतीने कोटे शन
मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम .५८,५००/- मा चे खचास मा यता दे यात
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
पॅथोलॉजी िवभाग व र पेढीतील िविवध कार या तपासणी करीता Reagent Rental Basis वर
मिश स घेणेबाबत.
ी साईबाबा हॉ पीटलमधील पॅथोलॉजी िवभागात णां या िविवध कार या र , लघवी इ. तपासणी
करीता िविवध कं प याचे िविवध मिश स वापरात आहे. पॅथोलॉजी िवभागात वापरले जाणारे मिश सची माहीती
खालील माणेSr.
No
1

Machine Name

Purchase Cost

Fully Automatic Clinical Bio- Chemistry 16,50,000.00
Analyzer (Model-Konelab 20i)
Fully Automatic Clinical Bio- Chemistry 10,35,500.00
Analyzer (Model- Nanolab240)
Under Warranty
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Purchase
Year
2005

Depreciated
Cost
69687.97

2013

436851.60

14

2

3

4
5

Semi Automatic Clinical Bio- Chemistry
Analyzer (Model- Chem 7)
Blood Gas Analyzer (Model- Cobas b221)
Blood Gas Analyzer (Model- Medica
EasyStat)
Blood Cell Counter (Model- Erma PCE 210 3Part) - 2 Nos
Blood Cell Counter (Model- Erma Sysmax
XS1000i- 5Part )
Electrolyte Analyzer (Model- AVL 9180)
Immunoassay Analyzer (Model- Vidas PC)

2,00,000.00

2005

8447.03

9,56,250.00
4,70,000.00

2012
2008

302563.50
47053.07

5,50,000.00
3,30,000.00
14,74,375.00

2005
2012
2012

23229.32
104414.10
466504.50

1,56,000.00
15,50,000.00

2008
2008

15617.00
155175.00

वरील मिश सवर णां या िविवध कार या र व लघवी इ. तपासणी करीता लागणारे Reagent/ Chemicals
हे मोनोपॉली या कारचे असु न ते पु रवठाधारक कं पनीकडु नच खरे दी के ले जातात. तसेच वरील सव मिश सचे सबं िधत
कं पनीकडे दु तीव देखभालीकरीता वाष क स ह स कॉ ं ॅ टकरणेत येत आहे.
यामु ळे णां या िविवध कार या र व लघवी इ. तपासणीकरीता ती चाचणीस येणारा खचात
खालील िकं मतीचा समावेश होतो.
1. तपासणी करीता लागणारे Reagent / Chemicals िकं मत,
2. मिश सला िनयिमत लागणारे Consumable ची िकं मत,
3. दु तीव देखभालीकरीता येणारा खच
4. मिश सची िकं मत
स या िविवध णालयां म ये उपरो माणे मिश स खरे दी न करता Reagent Rental प दतीने मिश स वापरले
जातात. याम ये या पु रवठादार कं पनीशी करार क न णां या िविवध कार या र व लघवी इ. तपासणीचे ित चाचणी
दर िन ीत कर यात आले आहेत ती कं पनी णालयात ित िदवशी होणा या चाचणी नु सार एक िकं वा दोन मिश स
वापरणेकरीता देतात. तसेच या मिश सचा दु ती व देखभालीचा खच, Reagent/ Chemicals चा पु रवठा आिण
Consumables चा पु रवठा यां चे खचाने करतात. णालयाला कं पनीस ित चाचणी दर िन ीत के ले माणे दर मिह याला
सं पू णमिह या या कालावधीत के ले जाणा या एकू ण चाचणीचे बील अदा करावयाचे असते.
उपरो मिश स करीता आजपावेतो वापरणेत येणारे Reagent/ Chemicals खरे दी करणेकरीता व दु ती व
देखभालीकरीता आलेला खच आिण Reagent Rental करीता िविवध पु रवठाधारकां नी िदलेले दर यां चा तु लना मक
त ा खालील माणेA) Auto Blood Gas Analyser
Sr.
No.
1
2

3
4
5

Company Data

Current Load
M/s. Roche Diagnostics, M/s. DHR Holding Pvt. Ltd.,
(Samples/day) &
Mumbai
Mumbai
Expenses
Parameters
ABG + Electrolytes + Metabolites + Co-Oximetry
Machines Available/ Two Machines
Roche Cobas b 221 (6)
Radiometer ABL 800 Basic
to be provided
Make/Model
Roche Cobas b One New Machine will be One New Machine will be
221 (6)
and placed, Maintenance with placed, Maintenance with
Medica Easy Stat Spares and consumables Spares and consumables will
will be done by Supplier
be done by Supplier
Monthly
Rs. 1,42,500 for 1500 Approx. Rs. 174094/- for
Rates/Sample Qty
samples/month
1238 samples/month
Rates for additional
Rs.95/sample
Rs. 125 + 12.5 % Tax =
Samples
Rs.140.625/Sample
Calculations
1238 x 140.625=
No. of Samples/ 1238
174094/month
Samples /day
41.27
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15

6
7

Cost/Test in Rs.
214.91
Total
266054
Expenses/month
Total Expenses/ year 3192648
3192648

8

95
142500

140.625
1238 x 140.625= 174094

142500 x 12 = 1704000
1704000

174094 x 12 = 2089125
2089125

B) Blood Cell counter- 3 Part and 5 Part
Sr.
No.
1

Company Data

Machine
provided
Make/Model

Current Load
M/s. AGD
(Samples/day) Biomedicals Pvt.
& Expenses
Ltd. Mumbai
Three Machines

M/s. Yucca
Diagnostics,
Kolhapur

M/s. Pioneer
Enterprisers,
Ahmednagar

Erma PCE-210
(3 Part)- 2 Nos;
Sysmax 1000i
(5 Part) - 1 no.
132273.5

Erma PCE-210
(3 Part)

Ycell 2400 plus
(60 tests/Hr.) (3
Part)

Make: Nihon
Kohden; Model:
MEK 7300 (5 Part)

72800 for 125
Samples/day

Min. Reagent
Purchase for Rs.
95005

19.40

15 reagent
Sets/year= 1.25
Reagent Set/
month =Rs.13450
x 1.25= Rs.
16812.50 (Incl.
Probe cleaner &
EZ Cleaner)
16812.5/2173=
Rs.7.73

2

Monthly
Rates/Sample
Qty

3

Rates
for
additional
Samples
Calculations

60.87

Samples/month
Samples/day
Cost/Test in Rs.
Total
Expenses/month
Total
Expenses/year

2173
72.43
60.87
132273.5

3750
125
19.40
72800

7.73
16812.5

43.73
95005+ Taxes

1587282

873600

252187.5

1140060 + Taxes

1587282

873600

252188

1140060 + Taxes

4

5
6
7

95005/2173= Rs.
43.73

15 Reagent
Sets/Year

C) Fully Auto Bio-chemistry Analyzer
Sr. Company Data
No

A

Parameters

Shri Saibaba Hospital, Shirdi
Current Load (Samples/day) & Expenses

Proposal from Various Suppliers
M/s.Yucca
M/s.Siddhi
M/s. Transasia
Diagnostics,
Medical
Biomedicals, Ltd.,
Kolhapur
Distributors,
Mumbai
Aurangabad

Bio-Chemistry
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B

Machine
provided

Make/Model

Three Machines

One New
No machine
Machine will provided
be placed,
Maintenance
with Spares
and
consumables
will be done
by Supplier
Thermo Konelab 20i-1 Nos., Nanolab 240Ylab 420
Hospital
1No.; Semi auto Erba Chem-7- 1No.
Fully Auto
Machine will
Analyzer
be used
with Laundry (Trivitron)
System;
approx. Cost
Rs. 13.5
Lakhs
350 Open
Tests system
/Hr
Test/ Cost/ Total Exp./
Cost/ml
Cost/ Cost/ml Cost/T Cost/ ml
Month Test
Month
(Thermo/Er Test (Yucca) est (Trivitro
ba)
n)

C

Calculations

D

Test

1
2
3

Uric Acid
Sr.Calcium
CK-MB

92
30
76

11.41
68.96
104.78

1045.10
2096.36
7983.87

4

Amylase

9

358.80

3229.23

5
6
7

Total Protein
CSF Protein
Glucose

34
67
2477

42.75
30.88
2.71

1462.09
2074.95
6706.96

8

Sr.Creatinine

1717

6.77

11616.63

26.34
32.5
205.31
(Thermo) ;
104.95
(Erba)
155
(Thermo);
65.611
(Erba)
11.66
32.5 (Erba)
7.66
(Thermo);
0.77/0.87
(Erba)
13.19

9

Sr.Bilirubin

1067

9.90

10556.24

10

B. Urea

1409

11.71

11

SGOT

1069

12

SGPT

13

Sr.Alk.
Phosphet

15

11
10.6

80

EM 200 machine will be
placed free of cost as
long as monthly reagent
purchase of Rs.90,000/is done.

EM 200 (200 tests/Hr.)
Approx. cost Rs.
9,00,000/-

Cost/ Cost/
Test
ml
(System
Pack/
Erba)
5.38
4
31.5

Cost/
Month
=L*D

492.81
121.60
2400.3
0

50

58.88

25.5
5

229.95

2.5
6
1

2.5

0.52

1.288

2

17.78
0.00
4954.0
0

3

3.5

1.81

29.82/21.21

5

4.1

2.74

16501.34

19.66

8

9.2

4.36

8.10

8655.78

8

10.3

3.81

1066

7.61

8106.39

8

10.3

3.81

1066

4.86

5181.39

11.16(Erba);
34.37(Erba)
11.16(Erba);
34.37(Erba)
68.225
(Erba)

8

14.26

4.42
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3107.4
1
2922.4
8
6142.3
7
4073.6
5
4059.9
4
4710.8
4

17

14
15
16

Sr.Chole.
Triglycerides
HDL

88
86
97

23.93
35.39
23.93

2101.49
3058.04
2321.30

17

Sr.Albumin

64

18.73

1194.93

18

ADA

1

3768.96

19

Phosphorous

5

3768.9
6
297.98

22.29
37.92
129.375
(Erba)
15
(Thermo);
1.44 (Erba)
144

1489.88

Cost/
Month
Cost/year

7
20
55

7.3
17.71
58

2.5

2.5

3.52
7.91
34.0
9
0.92

309.06
683.42
3306.7
3
58.70

0.00
13

7.5

99150.92

3.02
XL Multical
X6
Erba Norm
X2
Erba Path
X2
Cost/Month

1189811.08

Cost/year

15.10
1900
375.83
413.33
40295.
29
483543
.5

उपरो माहीतीव न असे िदसू न येते क , स या णां या िविवध तपासणी करणेकरीता िविवध मिश स
खरे दी क न, या मिश स वापरणे करीता खरे दी करणेत आले या Consumables आिण Reagent चा व
मिश सचे दु ती व देखभालीसाठी आजपावेतो झालेला खच असा एकि त खच आिण िविवध पु रवठाधारकां नी
ित मिहना िकं वा ित वष उपरो त यात िद यानु सार ित चाचणी तपासणीचे िदलेले दर यां चा तु लना मक
िवचार करता सं थानने मिश स खरे दी क न देखील सदर मिश स वापरणेकरीता झालेला खच खु पच जा त आहे.
उपरो
ित सॅ पल/ चाचणी करणेकरीता िदलेले दरां म ये पु रवठाधारक आपले मागणी व
आव यकते माणे यो य ते मिशन पॅथोलॉजी व र पेढी येथे वखचाने ठे वणार असू न मिश सचा पेअर पाटस् व
क यु मेब ससह दु तीव देखभाल करणार आहेत.
यानु सार स या उपल ध असले या मिश स करीता िविवध पु रवठाधारकां बरोबर चचा क न ित
सॅ पल तपासणीचे दर िकं वा याकरीता लागणा या Reagent चे दर िनि त करता येतील.
तसेच या मिश सची खरे दी निजक या कालावधीत झाली असू न ते मिश स आणखी काही वष
वापरता येतील अशा मिश सकरीता Reagent Rental प दतीने करार करताना या मिश स या पु रवठाधारकां
बरोबर चचा क न ित सॅ पल/ चाचणी करीता दर आणखी कमी क न घेता येतील.
तसेच या मिश सचे वापरायो य आयु य सं पत आले आहे अशा मिश सकरीता नवीन Reagent
Rental प दतीने करार करता येईल, याम ये नवीन मिश स देखील वापर याकरीता मागिवता येतील.
Reagent Rental Basis नु सार िविवध मिश स वापर यास खालील माणे फायदेशीर असेल,
1.
Helps acquire the latest technology
2.
Helps avoid huge capital investment
3.
Reduced costs per test with advanced diagnostic equipment
4.
When the contract ends, the equipment can be replaced with a new model
5.
Technology can be updated more frequently as there is no huge cost involved
6.
The costs of reagents, consumables and service are included in the agreement
यामु ळे सं थान या दो ही णालयां तील पॅथोलॉजी व र पेढी येथे णां या िविवध तपासणी
करणेकरीता िविवध मिश स Reagent Rental प दतीने ठे वणे अिधक िकफायतशीर व यो य राहील असे मत
आहे.
उपरो Reagent Rental Basis नु सार णां या िविवध तपासणी करणेची प दत AIIMS (All
India Institute of Medical Sciences, Jodhpur), PT. B.D. SHARMA UNIVERSITY OF
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HEALTH SCIENCES, ROHTAK आिण HLL Lifecare Limited, Kerala, या सार या शासिकय
णालयाम ये काया वीत आहे.
तरी ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयामधील पॅथोलॉजी िवभाग आिण ी साईनाथ
र पेढी येथील णां या िविवध तपासणी करणे करीता मिश स Reagent Rental Basis प दतीने वापरणे
करीता उपरो
तावावर यो य तो आदेश होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयामधील
पॅथोलॉजी िवभाग आिण ी साईनाथ र पेढी येथील णां या िविवध तपासणी करणेकरीता मिश स
Reagent Rental Basis प दतीने घेणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
सन २०१५-१६ या वािषक खरे दी के ले या औषधे/ सिजकल सािह या या आले या त ारीबाबत.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध वॉड/ िवभागासाठी वािषक औषधे व सिजकल
सािह य खरे दीकामी िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेत िनणय .२६ अ वये अं दाजे र कम
.५५,७३,३६,३९२/- चे खचास मा यता िमळालेली असू न यास मा.उच्च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठाची
िस हील अॅ लीके शन नं बर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अ वये ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस मा यता िमळालेली
आहे. यानु सार िद.२८/०७/२०१५ व िद.१३/११/२०१५ अ वये एकु ण र कम .३३,१२,२८,४५५/- इत या
र कमेचे पु रवठा आदेश दे यात आलेले आहेत.
परं तु यामधील काही औषधे/ सिजकल सािह याची वापर करणारे डॉ टर यां नी त ार के ली आहे.
त ारीची कारणे डी.पी.म ये नमु द के लेली असू न याचा त ता सोबत पान नं.१ ते ४ सादर के लेला आहे.
सोबत या त यातील औषधां चे त ारीबाबत पु रवठाधारकां नाई-मेल व दु र वनी दारे सां ग यात आले
होते. यानु सार कं पनीचे ितिनधी यां नी िशड येथे येऊन शं का िनरसन कर यासाठी डॉ टरां ना भेटले, परं तु ी
साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील डॉ टर सदर औषधां ना Result िमळत नस यामु ळे वापर यास तयार
नाहीत. तसेच ी साईनाथ णालयातील Surgical Ward No.1 यां नी िद.२५/०४/२०१६ रोजीचे Drug
Complaint Slip दारे पु ढील माणे Recommendation िदलेले आहे- “Kindly refuse all type of
Jackson Products” यामु ळे णांची गैरसोय होऊ नये हणू न त ार असले या मटेरीयलकरीता यांनी वािषक
औषधे खरे दीम ये ई-िनिवदा भरलेली होती, याचा तु लना मक त ता वापरणा-या डॉ टरां ना िमट गम ये सम
बोलवू न यांना जी औषधे/ सिजकल सािह य पाहीजे आहेत ते खरे दी क न दे यात यावीत जेणेक न णांना
मटेरीयल वापर यात येऊन णांची गैरसोय दु र होईल.
सोबत या त यातील त ार असलेले कं पनीचे मटेरीयल पु ढील सन २०१६-१७ या वािषक औषधे
खरे दी करताना िवचारात घे यात येऊ नयेत. जेणेक न णांना चां ग या कारचे मटेरीयल िमळू शके ल.
तरी त ार आले या औषधां या बद यात तु लना मक त यातील दु स या कं पनीचे औषधे घे यास व
त ार आले या औषधां या कं प यांना या वषात न घे या या तावावर पु ढील िनणय होणेकामी सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ या वािषक खरे दी के ले या या कं पनी या
औषधे/ सिजकल सािह याबाबत त ारी आले या आहेत, यां ना याबाबत लेखी व पात कळिवणेत
यावे, व सदरह कं पनीचा सं थान खरे दी ि येम ये काळया यादीत समावेश करणेसाठी या प ाचा
मसु दा सिमती सद य ॲङमोहन जयकर यां चेकडू न मं जु र क न घे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
िशड पोलीस टे शन गु.र.नं.६४/२०१६ भा.द.िव.क. ४०८, ४०९ या गु हयाबाबत थािनक गु हे शाखा,
अहमदनगर यां चे माफत सु असले या तपासाकामी सं थानचे वतीने मािहती व कायदेशीर कागदपञे
पु रिवणेकामी अॅड हाके टची नेमणु क करणेसं दभात ताव हॉि पटल उपसिमतीचे सभेत फेर-िवचाराथ
सादर करणेबाबत.
सं थान णालयातील िनलंिबत काड ओलॉिज ट डॉ टस डॉ.ह रष बजाज व डॉ.गौरव वमा यां चे वर
सं थान या वतीने िशड पोलीस टे शन येथे गु.र.नं. ६४/२०१६ माणे गु हा दाखल झाला होता. सदर गु हयाचा
तपास व र ठ पोलीस िनरी क, थािनक गु हे शाखा, अहमदनगर यां चेमाफत सध्या सु आहे. सदर गु हयाचे
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तपासाकामी थािनक गु हे शाखा, अहमदनगर यां ना सं थान या वतीने कायदेशीर बाबी, कागदप े, मािहती व
तपासाचे टीने इतर पू तता करणे तसेच सं थानची बाजू मां डणेकामी याच के स सं दभात कामगार िवभागामाफत
सु असले या चौकशीम ये सं थानचे वतीने सादरकत अिधकारी हंण ू न कामकाज पाहत असलेले
अॅड. ी.सी.जे. बो डे, अहमदनगर यां ची नेमणू क करणेस व यांना सदरचे कामकाजासाठी येक तारखेला
एकि त .३५००/- मा मानधन अदा करणेकास त कालीन ि सद य सिमतीची च य प दतीने मा यता
िमळालेली होती.
कामगार िवभागामफत दो ही ड ॅ टरां या गैरवतनाबाबत खाते चौकशी अिधकारी ी. जे. एल.
देशपां डे सेवा िनवृ त यायाधीश यां चेमाफत खाते चौकशी चालू असू न यातील सादरकत अिधकारी हणू न अॅड.
ी. सी. जे. बो डे यां ना येक तारखेस सव समावेशक खचापोटी . ५०००/- मानधन अदा कर यात येत आहे.
यानु सार सं थान यावतीने वरील थािनका गु हे शाखा यां चेमा त चालू असले या चौकशीचे
कामासं बं धात त कालीन मा.ि सद यीय सिमतीने च य प दतीने िदले या मा यतेने जा. . एसएसएस/
एसएसबीएच/१४५/२०१६, िद. ०६/०८/२०१६ रोज या आदेशा वये अॅड.सी.जे. बो डे यां ची नेमणू क व येक
तारखेस .३५००/- मानधन अदा करणेबाबतचा आदेश पारीत कर यात आलेला होतो. याबाबत िद.
१६/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थान सिमतीचे सभेत उपरो त च य प दतीने िमळाले या मा यतेची न द
इितवृ तात घेणेसाठी िवषय ठे व यात आला होता. सदर सभेत या िवषयाबाबत पु ढील माणे िनणय झाला. “ यावर
सिव तर चचा होऊन िशड पोलीस टे शन गु.र.नं.६४/२०१६ भा.द.िव.क.४०८, ४०९ या गु हयाबाबत थािनक
गु हे शाखा, अहमदनगर यां चेमाफत सु असले या तपासाकामी सं थानचे वतीने मािहती व कायदेशीर कागदप े
पु रिवणेकामी ॲड होके टची नेमणू क करणेबाबत या उपरो
तावास त कालीन ीसद य सिमती अ य व
सद य यां ची चि य प दतीने मा यता घे यात आलेली होती. परं तु तरीही सदरह ताव फे र-िवचाराथ हॉि पटल
उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा,” असा िनणय झालेला आहे.
तरी मा. यव थापन सिमतीचे िद. १६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार सदर ताव हॉि पटल
उपसिमतीचे सभेपु ढे फे र िवचाराथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे थािनक गु हे शाखा, अहमदनगर
यां चे माफत सु असले या तपासाकामी सं थानचे वतीने मािहती व कायदेशीर कागदपञे
पु रिवणेकामी अॅड हाके टची नेमणु क करणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता लागणारी औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी ा
दरप क उघडू न िनणय होणे बाबत.
ी 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 लीकेशन नं बर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अ वये ई
िनिवदा मागवू न 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 दरानु सार अं दाजे .४०५१४२८७/- इतका खच अपेि त ध न
िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकू ण . २०८०८७२३४.४४ इत या र कमेचा पु रवठा आदेश दे यात आलेले आहे.
यांनतर ायोगक त वाचा वापर कर यात येऊन व DMER चे कायप दतीनु सार दु स-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 पु रवठा आदेश दे यात आलेले आहे.
तर उवरीत औषधे, सिजकल सािह य तसेच On Consignment Basis वरील सािह याम ये काही
औषधां करीता िनिवदाधारकां नी दर िदलेले न हते तर काही िठकाणी डॉ टरां नी फे र िनिवदा काढ याची िशफारस
के लेली अस यामु ळे एकू ण ५२२ औषधे सिजकल सािह यासाठी फे र िनिवदा काढ याची िशफारस के लेली आहे.
यासाठी अं दाजे र कम .३६८६६३८२/- इतका खच येणार आहे.
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त हा वरील माणे (Part – A) म ये ५०३ औषधे, सिजकल सािह यासाठी तर (Part – B) म ये १९
On Consignment Basis वरील सािह या क रता वतमान प ात जािहरात देऊन फे र ई िनिवदा मागिव यात
आले या हो या.
उपरो त माणे PART “A” खरे दीकामी १८ िनिवदाधारकां नी िदले या १८ तां ीक िसलबं द िनिवदा व
PART “B” खरे दीकामी ८ िनिवदाधारकां नी िदले या ८ तां ीक िसलबं द िनिवदा ा त झाले या हो या. सदर
२६ तां ीक िसलबं द िनिवदा िद.१४/०४/२०१६ रोजी सम उघड यात आले या असू न PART “A”
खरे दीकामी पा असले या १५ ऑनलाईन कमिशयल िनिवदा व PART “B” करीता पा असले या ७
ऑनलाईन कमिशयल िनिवदा अशा एकु ण २२ ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.१५/०७/२०१६ रोजी सम
उघड यात आले या आहेत.
PART “A” खरे दीम ये एकू ण ५०३ आयटम पैक ३५१ आयटम करीता एकही िनिवदा धारकाचे दर
ा त झालेले नाही, ९९ आयटम करीता एका िनिवदा धारकाचे दर ा त झालेले आहे, २८ आयटम करीता दोन
िनिवदा धारकाचे दर ा त झालेले आहे तर २५ आयटम करीता तीन िकं वा तीन पे ा जा त िनिवदा धारकाचे दर
ा त झालेले आहेत परं तू याम ये M/s. Austin Healthcare, Pune व M/s. Kabra Medicals, Jalgaon
यां नी Make व Brand Name िदलेले नाहीत.
PART “B” खरे दीम ये एकू ण १९ आयटम पैक ०६ आयटम करीता एकही िनिवदा धारकाचे दर
ा त झालेले नाही, ०५ आयटम करीता एका िकं वा दोन िनिवदा धारकाचे दर ा त झालेले आहे तर ५ आयटम
करीता M/s. Boston Scientific India Pvt.Ltd.,Gurgaon यां चेच दर ा त झालेले आहेत.
सदर फे र िनिवदेम ये सव औषधे/ सिजकल सािह याकरीता दर ा न झा यामु ळे तसेच सन २०१६२०१७ या वषातील वािषक औषधे/ सिजकल सािह य उपल ध हो यास तीन ते चार मिह याचा कालावधी
लागणार अस यामु ळे व णालयात सदर औषधे/ सिजकल सािह याची तातडीची गरज पाहता स या आव यक
असणा-या सोबत या यादीतील ७३ औषधे/ सिजकल सािह याकरीता शासन िनणय “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 प र छे द ३.२.३ अ वये उपरो त खरे दी ही .
५०००/- ते . ३०००००/- पयत असलेली व तू कोटेशन (दरप क) मागवू न खरे दी करता येईल.” या नु सार
सोबत या यादीतील ७३ औषधे/ सिजकल सािह याकरीता र कम .३०००००/- पयत वतं कोटे शन
(दरप क) मागवू न आव यकतेनु सार दोन ट यात खरे दी करता येतील.
तरी सोबत या यादीतील ७३ औषधे/ सिजकल सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन (दरप क) मागवू न
खरे दी करणेस तसेच सदरह अिधकृ त िव े ते/ पु रवठाधारक यां ना ई मेल ारे कोटेशन देणेबाबत अवगत करणेस
िद.११/०८/२०१६ रोजीचे मं जू र िट पणी वये मा यता िमळालेली होती.
यानू सार इकडील प . १३०३ िद.२०/०९/२०१६ अ वये ५९ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठाधारक
यां चेकडू न िद. २८/०९/२०१६ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते, तसेच सदर कोटेशन देणेबाबत ४००
अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारकांना िद.२३/०९/२०१६ रोजी ई–मेल ारे कोटेशन देणेबाबत सू िचत कर यात आले
होते.
यास अनू स न एकू ण ७३ औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीकामी काही िठकाणी वतं व काही
एकि त कोटेशन ा त झालेले आहेत. यातील काही कोटेशन वरती ते कशाकरीता आहे याचा उ लेख
नस यामु ळे ा त सव कोटे शन िवचारात यावे जेणेक न तु लना मक त ता तयार कर या या टीने फायदा होऊ
शके ल असे न मत आहे.
उपरो माणे ा त झालेली िसलबं द कोटेश स आजचे णालय उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत आले. याचा तपशील खालील माणेSr.
No.
1
1
1
2

Name of Item

Qty.

Make

Brand Name

Total Amt. in Rs.

2
CHLORHEXIDEN MOUTH
WASH 50ML
Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Trimurti Agencies, Nashik

3
500

4

5

6

500
500

Anglofrench
GER
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Fresh 24

7125.00
9575.00

21

3

500

4
5
6
7
8
9
10

Gayatri Medical Agency,
Aurangabad
Hem Agencies, Kopargaon
Anant Agencies, Kolhapur
Sai Agency, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Kabra Medical , Jalgaon
Sanjay Agencies, Ahmednagarr
Shree Shubham Distributors, Jalgaon

11
12
13
14
15
16
17
18

Aum Enterprises, Akola
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agency, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Kabra Medical , Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Kabra Medical , Jalgaon
Shree Shubham Distributors, Jalgaon

500
500
500
500
500
500
500
500

19

Shree Shubham Distributors, Jalgaon

500

20

Shree Shubham Distributors, Jalgaon

500

21
2

500
200

3

Anant Agencies, Kolhapur
DISPERSIBLE GLASS (SMALL
SIZE)
AMALGAM POWDER

1

Anant Agencies, Kolhapur

10

DPI

2

Anant Agencies, Kolhapur

10

Dentsply

4
1
2
3
4
5
5

MIRACLE MIX
Anant Agencies, Kolhapur
Mahalaxmi Care & Cure, Kolhapur
Anant Agencies, Kolhapur
Mahalaxmi Care & Cure, Kolhapur
Om sai Agencies, Kolhapur
CROWN CUTTING BURRS SET
(1SET = 14 PICES)
Anant Agencies, Kolhapur
Mahalaxmi Care & Cure, Kolhapur
Mahalaxmi Care & Cure, Kolhapur
Omsai Agencies, Kolhapur
CLEANING AND
LUBRICATION SPRAY (PAN =
AIR SPRAY)
Anant Agencies, Kolhapur
Critical Care System, Pune

5
5
5
5
5
5
5

DPI
DPI
GC Guji
GC Guji
GC Guji

8700.00
9200.00
20000.00
20500.00
21000.00

5
5
5
5
3

Pivo
Pivo
Dentsply
Dentsply

7700.00
10000.00
25000.00
25125.00

3
3

Anant
B.Braun

1200.00
23835.00

1
2
3
4
6

1
2

500
500
500
500
500
500
500

Torque
Pharma
Leeford
Vishal
Leeford
Leeford

Sensosil

11000.00

Geofresh
Plakil
Geofresh
Geofresh

Dales

Hexidale
Cholrhexidine
Mouth Wash

13356.00
14000.00
16006.00
16536.00
18240.00
18705.00
21375.00

Dr.Morepen
Abbott
Abbott
Abbott

Orahex Plus
Orahex Plus
Orahex Plus

Vishal

Norhexidine
Mouth Wash
Cholrhexidine
Mouth Wash
BP
Cholrhexidine
+ Citrinide
Plakil

22500.00
23712.20
24507.20
24692.70
38445.00
40750.00
43500.00
49500.00
52312.50

84375.00
95000.00

10
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Silver Alloy
Fine Gram 30
gm
Silver Alloy
30gm
(Dispersalloy)

17500.00

22000.00

22

3

1
2
3
4
5

Seva Medical Equipment Pvt.Ltd.,
Pune
Medevice Healthcare LLP, Pune
INJ. HYOSCINE NBUTYLBROMIDE 20 MG/ML
Kabra Medical, Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agency, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
INJ. SODIUM CHLORIDE
5.00GM + SODIUM ACETATE
0.10GM + POTTASIUM
CHLORIDE 0.15GM +
DISODIUM HYDROGEN
PHOSPHATE 0.13GM
(PACKING IN 500ML) TYPE -3
Namoh Agencies, Ahmednagar
Chatrapati Agencies &
Pharmaceutical Distributors,
Ahmednagar
Saikrishna Agency &
Pharmaceutical, Ahmednagar
INJ. METHYLERGONOVINE
MALEATE 0.2MG/ML
Gayatri Medical Agency,
Aurangabad
Kabra Medical, Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Kanchan Drugs, Pune
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
INJ ANTI SNAKE VENOM VIAL
10 ML
Sanjay Agencies, Ahmendagar
Ashoka Distributors, Nashik
Hauncare Surgical & Pharma, Nashik
Gayatri Medical Agency,
Aurangabad
Indrayani Enterprises, Ahmednagar
Shri Mauli Agnecy, Ahmednagar
Landge Agencies, Ahmednagar
INJ HYALURONIDASE-1500 I.U.
AMP 2ML
Kabra Medical, Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Shreya Enterprises, Ahmednagar
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Karwa Agencies, Sangamner

6

Shravan Medisales Pvt.Ltd., Pune

500

12

INJ BUPIVACAINE 5 % HEAVY
AMP 4ML (ONLY NEON MAKE)

500

4
7
1
2
3
4
8

1
2

3
9
1
2
3
4
5
10
1
2
3
4
5
6
7
11

3

B.Braun

26901.00

3
500

B.Braun

25536.00

Bohringer
Bohringer
Bohringer

Buscogast
Buscogast
Buscogast

4475.00
4478.50
4664.00
4770.00

500
500

Nirlife

Nilyte M

12500.00
13250.00

500

Nirlife

Nilyte M

13750.00

Biochem

Methyler 2ml

2325.00
2970.00
3300.00
3624.00
4050.00

500
500
500
500
500

300
300
300
300
300
300
500

Neon

1 ml
Mem

500
500
500
500

Bharat Serum
Bharat Serum
Bharat Serum
Bharat Serum

Anti Snake
ASV 10ml
ASV 10ml
ASV 10ml

254500.00
262350.00
270125.00
275000.00

ASV 10ml

278000.00
282500.00
284000.00

500
500
500
500
500
500
500
500
500

Entod

Entodase

Shreya Life
Science
Shreya Life
Science

Hynidase

34925.00
36500.00
38500.00
42187.50
46150.00

Hynidase

46160.00
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1

Kanchan Drugs, Pune

500

Neon

2

Huancare Surgical & Pharma, Nashik

500

Neon

3

500

Neon

4

Gayatri Medical Agency,
Aurangabad
Hem Agencies, Kopargaon

500

Themies

5

Shrinath Medicos, Kopargaon

500

Themies

6
7

Kabra Medical, Jalgaon
Sai Agency, Kopargaon

500
500

Neon
Themies

13

500

1

INJ.MYOPYROLATE 5ML AMP
(ONLY NEON MAKE)
Kanchan Drugs, Pune

500

Neon

2

Ashoka Distributors, Nashik

500

Neon

3
4

Huancare Surgical & Pharma, Nashik
Kabra Medical, Jalgaon

500
500

Neon
Neon

14
1
2
3

N.S. VIAFLEX 500ML
Kabra Medical, Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Shree Shubham Distributors, Jalgaon

15

INJ METOPROLOL 50MG/5ML
AMP
Rudrakha Pharma, Nashik
Kabra Medical, Jalgaon
RCM ANEROBIC MEDIUM
(CODE NO.M149 ) 1 X 500 GM
Universal Chemical, Nashik

500
500
500
500
500
500

1
2
16
1
2
3
4
17
1
2
3
4
18
1
19
1

Dodal Enterprises, Aurangabad
Glasschem Instrument, Aurangabad
Kalash Enterprises, Aurangabad
MACCONKEY AGAR (CODE
NO.M008 ) 1 X 500 GM
Universal Chemical, Nashik
Dodal Enterprises, Aurangabad
Glasschem Instrument, Aurangabad
Kalash Enterprises, Aurangabad
BLOOD CULTURE BOTTLES
ADULT
Universal Chemical, Nashik
BLOOD CULTURE BOTTLES
PED.
Universal Chemical, Nashik

Anawin Heavy
4ml
Anawin Heavy
4ml
Anawin Heavy
5% 4ml
Bupicaine
Heavy 4ml
Bupicaine
Heavy 4ml
Bupicaine
Heavy 4ml

Myopyrolate
5ml
Myopyrolate
5ml
Myopyrolate
Myopyrolate

8015.00
10250.00
10275.00
10335.00
11130.00
11175.00
11395.00

15000.00
19950.0000
21075.0000
26645.0000

18925.00
20000.00
21737.50

500
500
10

Cipla

Metolor

5000.00
19900.00

10

Himedia

38870.00

10
10
10
5

Himedia
Himedia
Himedia

Cook Meat
Medium
Himedia

5
5
5
5
100

Himedia
Himedia
Himedia
Himedia

100

Micromaster

Om or
Hartleysbroth

11000.00

Micromaster

Bhl or
Hartleysbroth

9000.00

Himedia

38873.80
40020.00
40770.00

13845.00
13847.00
14250.00
14520.00

100
100
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24

20
1
2
3
4
21

1
22

1
23

1
24

1
2
3
4
5
6
7
8
25

1
2
3

4
5

6
7
8
9
10
26

MULLER HINTON AGAR
(CODE NO.M0184 ) 1 X 500 GM
Universal Chemical, Nashik
Glasschem Instrument, Aurangabad
Kalash Enterprises, Aurangabad
Dodal Enterprises, Aurangabad
ANTIBIOTIC MULTI DISC
(PASTURE) GRAM POSITIVE A
& B & C 1X10
Universal Chemical, Nashik
ANTIBIOTIC MULTI DISC
(PASTURE) GRAM NEGATIVE
1X10
Universal Chemical, Nashik
ANTIBIOTIC MULTI DISC
(PASTURE) URINARY TRACT
INFECTION 1X10
Universal Chemical, Nashik
ETHYLENE OXIDE
CARTRIDGES (ETO
CARTIDGE)
Mega Industries, Ahmedabad
Mega Industries, Ahmedabad
Jay Industries, Ahmedabad
Pernix Biotech, Ahmedabad
Mega Industries, Ahmedabad
Pernix Biotech, Ahmedabad
Kaustubh Enterprises, Mumbai
Mega Industries, Ahmedabad
E.C.G.ROLL FLAT (FOR BPL
MODEL - MULTI CHANNEL
8408 FLAT PEPAR ONLY) (1
ROLL = 200 PAPERS)
Gandhi Enterprises, Ahmednagar
Saitrons Medical Equipment, Loni
Ashoka Distributors, Nashik

5
5
5
5
5
20

Himedia
Himedia
Himedia
Himedia

MH Agar

20
20

Dynamicro

Gram Positive

4400.00

20

Dynamicro

Gram
Negative

4400.00

Dynamicro

UTI Disk

4400.00

Himedia

17900.00
18425.00
18725.00
20321.61

20

20
500

500
500
500
500
500
500
500
500
500

500
500
500

Pamtrons Biomedical Equipment,
Mumbai
Neha Enterprises, Pune

500

Hospimake Enterprises, Ahmednagar
Kailas Enterprises, Nashik
Shri Sai Surgical, Nashik
Saitech Medicare System, Pune
Vactech Surgical Equipment, Nashik
E.C.G.ROLL FLAT (FOR
SCHILLER MODEL AT-1) (1
ROLL = 200 PAPERS)

500
500
500
500
500
50

500

Rujikon

Rujikon

BPL

BPL

Engent
Graphic
Pvt.Ltd

ECG Roll

36750.00
76125.00
93450.00
102375.00
141750.00
162750.00
187500.00
204750.00

129000.00
130000.00
133000.00

140000.00
Arun
Technical
Paper
BPL

India
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145000.00

Cardiobeat

145000.00
150000.00
162500.00
165000.00
175000.00

25

1

Ashoka Distributor, Nashik

50

2
3
4
5

Hospimake Enterprises, Kolhar
Saitech Medicare System, Pune
kailash Enterprises, Nashik
Vactech Surgical Equipments,
Nashik
Shree Sai Surgical, Nashik
Saitrons Medical Equipments, Loni
Neha Enterprises, Pune
Pamtrons Biomedical Equipments,
Mumbai
E.C.G.ROLL FLAT (FOR
SCHILLER MODEL AT-2 / AT-2
PLUS) (SHEET PACK 242)
Ashoka Distributor, Nashik

50
50
50
50

Saitech Medicare System, Pune
kailash Enterprises, Nashik
Saitrons Medical Equipments, Loni
Vactech Surgical Equipments, Nashik
Shree Sai Surgical, Nashik
Pamtrons Biomedical Equipments,
Mumbai
Neha Enterprises, Pune
COMPACT DISK WITH COVER
Trimurti Agencies, Nashik
Chopada Agencies, Nashik
Rudraksha Pharma, Nashik
STEEL BATTERY CELL HYPER
(PENCIL)
Hem Agencies, Kopargaon
Trimurti Agencies, Nashik
Rudraksha Pharma, Nashik
Chopada Agencies, Nashik
Sai Agencies, Kopargaon
Hem Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
STEEL BATTERY CELL HYPER
(MEDIUM)
Trimurti Agencies, Nashik
Rudraksha Pharma, Nashik
Chopada Agencies, Nashik
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
WASHING POWDER PACKING
IN KG

20
20
20
20
20
20

6
7
8
9
27

1
2
3
4
5
6
7
8
28
1
2
3
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
30
1
2
3
4
5
6
31

Engat
Graphics Pvt
Ltd
India

ECG Roll

Cardio Bets

50
50
50
50

7250.0000

9500.0000
12000.0000
12500.0000
14000.0000
15500.0000
25000.0000
30000.0000
32500.0000

20

20

20
5000
5000
5000
5000
500

Engent Grafics ECG Roll Flat
Pvt Ltd
India
Cardio Bets

8220.0000
9600.0000
13600.0000
14000.0000
14400.0000
15000.0000
16000.0000
17000.0000

Sony
Sony
Sony

500
500
500
500
500
500
500
500
500
300

Nippo
Nipro
Nipro
Nipro
Nippo
Nippo
Nippo
Nippo
Nippo

300
300
300
300
300
300
500

Panas
Panas
Panas
Nippo
Nippo
Nippo
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78250.0000
81250.0000
84750.0000

Cell pencil

Cell pencil
Pencil
Cell pencil

3813.7500
4625.0000
4775.0000
4775.0000
4948.6000
4971.3000
5232.3500
6106.3000
6248.1500

Cell Medium
Cell Medium
Cell Medium

4530.0000
4650.0000
4650.0000
5107.5000
5788.5000
5958.7500

Pencil

26

1

Hem Agencies, Kopargaon

500

Gopi

2

Sai Agencies, Kopargaon

500

Gopi

3

Shrinath Medicos, Kopargaon

500

Gopi

4

Aum Enterprises, Akola

500

Any Standred
Make

32
1
2
3
4

SOAP 125GM
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Aum Enterprises, Akola

500
500
500
500
500

33

CERVIPRIME 0.5MG
(DINOPROSTONE) GEL
Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune
Ashoka Distributor, Nashik
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik
Kabra Medical, Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Prasad Medicos, Jalgaon

300

300
300

2

Shree Shubham Distributors, Jalgaon
FRAMYCETIN OINTMENT
100GM
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Sanjay Agencies,Ahmednagar

3
4
5
6

Kabra Medical, Jalgaon
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Aum Enterprises, Akola

300
300
300
300

35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

DICLOFENAC GEL 30GM
Kabra Medical, Jalgaon
Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Trimurti Agencies, Nashik
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Ashoka Distributor, Nashik
Manik Moti Pharma, Kopargaon
Hem Agencies, Kopargaon
Trimurti Agencies, Nashik
Prasad Medicos, Jalgaon
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

1
2
3
5
6
4
7
8
9
34
1

300
300
300
300
300
300
300
300

Gopi Det.
Pow.
Gopi Det.
Pow.
Gopi Det.
Pow.

24970.0000
25594.2500
26218.5000
60000.0000

Santoor
Santoor
Santoor

12263.6500
12405.5500
12547.4250
17500.0000

Neon
Bharat Serums
Bharat Serums

Dinost
Primigyn Gel
Primigyn Gel

BH Serum
BH Serum
BH Serum

Primygyn Gel
Primygyn Gel
Primygyn Gel
Dinoprostone
Gel

42930.0000
54696.0000
56550.0000
59970.0000
60454.9800
61249.9800
61329.4800
66000.0000

Any Standred
Make

70875.0000

300

Universal

Sofraxin

300

Sanofi
Aventies

Soframycin

23169.0000
23940.0000
31387.5000
36000.0000
48000.0000

Any Standred
Make

Zenith
Lab

Dicloz

Intas
Abbott
sun ph
Uni

3 D Gel
Diclofam Gel
fenac Gel

Intas

3 D Gel

{15} 30.11.2016, Shirdi

2100.0000

27960.0000
30000.0000
34840.0000
36000.0000
43240.0000
43884.0000
44096.0000
46160.0000
48000.0000
55000.0000

27

11

Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Aum Enterprises, Akola
Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune
Excel Life Care, Nashik
Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Yamuna Medical & General Stores,
Ahmednagar

4000

Indolab

Indopar

57000.0000

4000
4000
4000
4000
4000
4000

fenac Gel
fenac Gel
Diclolav
ofinac plus
Diclomove
Quick Relief
Gel
Ronac Gel

55756.0000
57240.0000
64000.0000
66000.0000
80000.0000
82680.0000

19
20
21
22

Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Yamuna Medical & General Stores,
Ahmednagar

4000
4000
4000
4000

Grelax Gel
Grelax Gel
Grelax Gel
Dejoint Forte
Hot Gel

96354.0000
106954.0000
108014.0000
115400.0000

23
24

Sanjay Agencies, Ahmednagar
Mauli Pharma & Surgical Distri.
Kopargaon
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
PIROXICAM GEL 0.5%W 30 GM
Trimurti Agencies, Nashik
Kabra Medicals Jalgaon
Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Prasad Medicos, Jalgaon
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Rudraksha Pharma, Nashik
Ashoka Distributor, Nashik
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik
Aum Enterprises, Akola
Sanjay Agencies, Ahmednagar
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
OINT. BECTODINE 125GM
Hem Agencies, Kopargaon
Kabra Medicals Jalgaon
Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon
Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Kanchan Drugs Pvt LTd., Pune
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad

4000
4000

sun ph
sun ph
Laborate
Neon
Emcure
Leeford Pvt
Ltd,
Rouzel
Pharma Pvt.
Ltd.,
Gereenla
Green LA
Gerrn LA
Psychoetis ( A
Division of
Bioved Life
Sciences)
Dales
Lyst

D.D. Gel
Wego Gel

130600.0000
131440.0000

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000

sun ph
sun ph
sun ph

voltira Gel
voltira Gel
voltira Gel

240178.8000
248446.8000
252686.8000

4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
4000
500
500
500
500
500
500
500
500
500

12
13
14
15
16
17
18

25
26
27
36
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
37
1
2
3
4
5
6
7
8

4000

Uni
Zenith

Pirizen

Cipla

Pirox

Cipla
Cipla
Cipla
Anustel
Pfizer
Pfizer
Pfizer
Pfizer

pirox Gel
Pirox Gel
Pirox Gel

Sun Ph

Bectosefe

Sun Ph
Sun Ph
Zenith
Neon

Bectosefe
Bectosefe
Poviz
Povid

Cipla

Cipladine
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Dolonex Gel
Dolonex Gel
Dolonex Gel
Dolonex Gel

95400.0000

37400.0000
39800.0000
50000.0000
54000.0000
54000.0000
76000.0000
77760.0000
82680.0000
91400.0000
180000.0000
231800.0000
233793.6000
243333.6000
246513.6000
27666.0000
28450.0000
29256.0000
29786.0000
30000.0000
32875.0000
33187.5000
34250.0000
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9
10
11
12
38
1
2

Ashoka Distributor, Nashik
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik
Prasad Medicos, Jalgaon
Aum Enterprises, Akola
NEOSPERIN POWDER
Trimurti Agencies, Nashik
Ashoka Distributor, Nashik

500
500
500
500
500
500
500

Cipla
Cipla

3

500

Intas

4

Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik

500

Intas

5
6

Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Kabra Medicals Jalgaon

500
500

Medley

7

Prasad Medicos, Jalgaon

500

8

Shree Shubham Distributors, Jalgaon

500

39
1
2
3
4
5
40

MIOSOL PF SOLUTION
Ophtho Equip Inc. Ahmedanad
Ophtho Equip Inc. Ahmedanad
Kabra Medicals Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
LIQ.CHLORHEXIDINE
GLUCONATE SOLUTION IP +
CETRIMIDE IP (PACKING IN 1
LIT JAR)
Kabra Medicals Jalgaon
Varad Enterprises, Nashik

500
500
500
500
500
500
500

500
500
500
500
500

8

Prasad Medicos, Jalgaon
Trimurti Agencies, Nashik
Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Varad Enterprises, Nashik
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Manik Moti Pharma, Kopargaon

9
10
41

1
2

3
4
5
6
7

1
2
3
42

500
500

Cipladine
Cipladine
Wokadin Oint.

med
Intas

Medosprin
intsporin
powder
intsporin
powder
intsporin
powder
Medosprin
Nebasulf
Powder
Nebasulf
Powder
Nebasulf
Powder

36050.0000
37935.0000
45000.0000
#VALUE!
9575.0000
10550.0000
12000.0000
12425.0000
12500.0000
20950.0000
22000.0000
24187.5000

17500.0000
32500.0000
49000.0000
61500.0000
61875.0000

S - Lor

23400.0000
24000.0000

Cadila
Cadila
Cadila
Wokhardt

1 Ltr
Stralon
Starlon
Wolon

26000.0000
26500.0000
27000.0000
28000.0000
31000.0000

500

Elder

37789.0000

Trimurti Agencies, Nashik
Mil Laboratories, Mumbai

500
500

Mil Lab
Mil

Liq. Quadlon 1
Ltr
1 Ltr
Termilon
Antiseptic

0.002% W/V PROPYLGALLATE
AS STABILISER (SOLVENT
ETHER) (PACKING IN 500ML)
Kabra Medicals Jalgaon
Shree Subham Distributors, Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
FORMALIN 5 LIT JAR

100

Solvent Ether
Solvent Ether
Solvent Ether

15400.0000
16875.0000
22000.0000

Sovergine
Remedies Pvt.
Ltd.

100
100
100
200
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41975.0000
42000.0000
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1
2
3
4

200
200
200
200

J.P.
Any
vishal
Shree Chem

5
6
7

Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Sagar Surgical, Ahmednagar
Trimurti Agencies, Nashik
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Chopada Agencies, Nashik
Rudraksha Pharma, Nashik
Hem Agencies, Kopargaon

200
200
200

VIS
Vish
S K Ent.

8
9

Sai Agencies, Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargaon

200
200

S K Ent.
SK Ent

10

200

Svas
Enterprises 1

11
12
13
14

Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Kabra Medicals Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Sai Agencies, Kopargaon

15

Shrinath Medicos, Kopargaon

200

16
17

Shree Shubhum Distributors, Jalgaon
Dodal Enterprises, Aurangabad

200
200

18

Glasschem Instruments, Aurangabad

200

19

Kalash Enterprises, Aurangabaad

200

43

3000

2
3
4
5
6
7
8
9
10
44
1

DISP. SYRINGE 50ML (LUER
LOCK) WITH NEEDLE
Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Ashoka Distributor, Nashik
Varad Enterprises, Nashik
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik
Kabra Medicals Jalgaon
Aum Enterprises, Akola
Prasad Medicos, Jalgaon
Sagar Surgical, Ahmednagar
Kanchan Drugs PVT Ltd,Pune
Shree Shubhum Distributors, Jalgaon
INTRANUEL 16G
Kanchan Drugs PVT Ltd,Pune

2

Surgilink, Shrirampur

600

3

Yoga Enterprises, Pune

600

4

Medevice Healthcare LLP, Pune

600

5

Infix, Ahmednagar

600

1

200
200
200
200

Formalin

Formalin Sol.

Formaline
10%
Formalin 10%
Formaline
10%
Formaline

SK Ent

Formalin 47 %

S K Ent.

Formalin 5
Ltrs 47%
Formaline
47%

SK Ent

27000.0000
27560.0000
31600.0000
31600.0000
31900.0000
32000.0000
33708.0000
36888.0000
39008.0000
40000.0000
51800.0000
61904.0000
67204.0000
69324.0000

Thermo Fisher
Scientific
Thermo Fisher
Scientific
Thermo Fisher
Scientific

Qualigen

72000.0000
245920.0000

Qualigen

253000.0000

Qualigen

258000.0000

3000

HMD

46110.0000

3000
600
3000
3000
3000
3000
3000
3000
3000
600
600

HMD
HMD
HMD

Dispovan
50ml
Dispovan
Unolock
Dispovan

BD.
BD.
BD.

Vygon
Intranule
Vygon
Intranule
Vygon
Intranule
Vygon
Intranule
Vygon
Intranule
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BD

Intranule 16 G

50550.0000
10506.0000
54750.0000
86400.0000
90000.0000
96000.0000
98739.0000
100170.0000
101250.0000
222000.0000
238800.0000
252600.0000
254400.0000
259200.0000
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6
7

Critical Care System, Pune
Seva Medical Equipment, Pune

600
600

45

21

1

DISPO. AND NON-VENTED
MASK (SMALL, MEDIUM,
LARGE SIZE) (NIV) EACH - 7
Kanchan Drugs PVT Ltd,Pune

21

Respironics

2

C.Natvarlal & Company, Mumbai

21

3

Surgilink, Shrirampur

21

4

Infix, Ahmednagar

21

5

Yoga Enterprises, Pune

21

Resmed India
Pvt. Ltd.,
Australia
Fisher &
Paykel
Fisher &
Paykel
Fisher &
Paykel

46
1
2
3
4
5
47
1
2
48

CRESENT KNIFE 3.1
Shravan Medisales Pvt Ltd, Pune
Ophtho Equip. Inc., Ahmedabad
Medevice Healthcare LLP, Pune
Seva Medical Equipment, Pune
Critical Care System, Pune
KERATOME 2.8 BLADE
Shravan Medisales Pvt Ltd, Pune
Ophtho Equip. Inc., Ahmedabad
LANCE TIP 150C (CORONARY
BLADE)

1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500
1500

1

Shravan Medisales Pvt Ltd, Pune

2
49

270000.0000
381600.0000

Vygon
Intranule

Respironics
full Face Mask
Resmed

44100.0000
45286.5000

48300.0000
50820.0000
51660.0000

Optiedge
Omni
Uniedge

SMPL

44250.0000
47250.0000
970500.0000
1072500.0000
1149000.0000

Optiedge
Omni

SMPL

44250.0000
47250.0000

1500

Optiedge

SMPL

44250.0000

Ophtho Equip. Inc., Ahmedabad

1500

Omni

47250.0000

DISP. SPINAL NEEDLE
NO.23,25,27 (EACH -300) (ONLY
BD MAKE)
Medi Tech Devices PVt. Ltd., Pune

900

25200.0000

Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Varad Enterprises, Nashik
Kanchan Drugs PVT Ltd,Pune

900

Meditech
Devices
Top Pvt Ltd

900
900

BD.
BD.

900
900
900

8

Sagar Surgical, Ahmednagar
Kabra Medicals Jalgaon
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Ashoka Distributor, Nashik

9
10

Prasad Medicos, Jalgaon
Hunacare Surgical & Pharma, Nashik

1
2
3
4
5
6
7

900

Spinal Needle

38160.0000
39141.0000
40500.0000

BD.

Spinal Needle
BD Spinal
Needle
No. 23,25,27

BD.

Spinal Needle

900

BD.

BD Spinal
Needle

900
900

BD.

BD Spinal
Needle
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41260.5000
42210.0000
42300.0000
42453.0000
44100.0000
44325.0000

31

11
12
50

Shree Subham Distributors, Jalgaon
Aum Enterprises, Akola
D.J. STENT 31/2,41/2,4X20,4X16
(EACH 10)
Medi Tech Devices PVt. Ltd., Pune

900
900
40

40

3
51
1
2
3

Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Kanchan Drugs PVT Ltd,Pune
JUMBO BANDAGE 8"
Varad Enterprises,Nashik
Varad Enterprises,Nashik
Ashoka Distributors,Nashik

40
100
100
100
100

4

Huancare Surgical & Pharma, Nashik

100

52

50

3
4
5
53

DISP. MONOPOLAR CAUTRY
CABLE
Saitrons,Loni
Pamtrons Biomedical
Equipments,Mumbai.
Neha Enterprises, Pune
Hospimake Enterprises,Kolhar Bk.
Medi-tech Devices Pvt.Ltd,Pune
SUCTION TUBE GREEN

50
50
50
400

Shelya
Meditech

1

Ashoka Distributors,Nashik

400

Romson

Suction
Catheter

54
1
2
3
55
1
2
3
56
57
1
2
3
4
5
6
58

ETHICON CUTTING NO.5
Surgilink ,Shrirampur
Infix Implants & Allied, Ahmednagar
Yoga Enterprises,Pune
ETHICON CUTTING NO.6
Surgilink ,Shrirampur
Infix Implants & Allied,Pune
Yoga Enterprises,Pune
ETHICON CUTTING NO.7
SYR.CHOLECALCI FEROL
Trimurti Agencies, Nashik
Rudraksh Pharma, Nashik
Chopada Agencies, Nashik
Kabra Medical Jalgaon
Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Prasad Medicos,Jalgaon
SYR. AMOXICILINE 125MG +
CLAVULANIC ACID 31.5MG
PER 5ML, 30ML BOTTLE
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
Kabra Medical Jalgaon
Ashoka Distributors,Nashik

5
5
5
5
5
5
5
5
5
6000
6000
6000
6000
6000
6000
6000
4000

Ethilon
Ethilon
Ethilon

NW 3316
NW 3316
NW 3316

11675.0000
12050.0000
12450.0000

Ethilon
Ethilon
Ethilon

NW 3320
NW 3320
NW 3320

21215.0000
21800.0000
22050.0000

Nec
Nec

Healthcal -D3
Calitas

27900.0000
31500.0000
37500.0000
45480.0000
48000.0000
59400.0000

Laborate

Duo clav

87600.0000

Moxyrin-CV

87600.0000
91160.0000

1
2

1
2

1
2
3

40

50
50

4000
4000
4000

BD.

Meditech
Devices
Biorad
Medisys
Surgimedik

No. 23,25,27

48600.0000
58500.0000

6000.0000
D J Stent

6400.0000
8480.0000

Vishnudarshan
Vishnudarshan
Disha
Roller
Bandage
Disha
Roller
Bandage

16700.0000
23800.0000
28800.0000

Imported

25000.0000
26000.0000

KMN Pharma
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31000.0000

27500.0000
43750.0000
45000.0000
2964.0000

32

4

Trimurti Agencies,Nashik

4000

Intas

5
6
7

Huancare Surgical & Pharma,Nashik
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon

4000
4000
4000

KMN Pharma

Megamentin
DUO
Moxyrin-CV

8

4000

Cipla

Novaclav Dry

128960.0000

9

Shiv Pharmaceuticals &
Surgicals,Jamkhed
Sanjay Agencies, Ahmednagar

4000

Alkem

141760.0000

10

Rudraksh Pharma,Nashik

4000

Alkem

11

Karwa Agencies, Sangamner

4000

Alkem

12

Excel Life care, Nashik

4000

Emcure

13
59

4000
600

Laborate

600
600
600

Cipla
Cipla
German
Remedis

5

AUM Enterprises, Akola
IPRATROPIUM BROMID +
LEVOSALPUTAMOLRESPULES
2.5 ML
Sanjay Agencies, Ahmednagar
Rudraksh Pharma,Nashik
Gaytri Medical Agencies,
Aurangabad
SYR DEXTROMETHORPHAN
HBR, PHENYLEPHRIN HCL &
CHLORPHENIRAMINE
MALEATE - PACKING 100ML
Kabra Medical Jalgaon
Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Prasad Medicos,Jalgaon
Medigold Life Sciences
Pvt.Ltd,Kopargaon
Siddheshwar Agencies, Kopargaon

Clavam dry
syp
Clavam dry
syp
Clavam dry
syp
Utimox Clav Ds Sus 30 ml
Duo clav

6
7
8
9

1
2
3
60

1
2
3
4

10
11
12
13
14
15
61
1
2
3

Duolin
Duolin
Combimist L

91960.0000
101680.0000
103500.0000
116000.0000

144000.0000
153040.0000
158000.0000
180000.0000

4644.0000
5160.0000
6000.0000

2000

2000
2000
2000
2000

DM Pharma

2000

DM Pharma

Shree Jhalani Agencies,Ahmednagar

2000

Troikaa

Manik-Moti Pharma,Kopargaon
Ashoka Distributors,Nashik
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
Huancare Surgical,Nashik
AUM Enterprises, Akola
Sanjay Agencies, Ahmednagar

2000
2000
2000

Savill
Intas
Alkem

2000
2000
2000

Intas
Laborate
Alkem

Shrinath Medicos,Kopargaon
Hem Agencies,Kopargaon
Sai Agencies,Kopargaon
TAB. METOPROLOL
SUCCINTATE 25 MG
Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Snehal Pharma & Surgical, Nagapur
Trimurti Agencies,Nashik

Koughex-D
syp
Koughex-D
syp
Troycof D
forte
Ascovill DX
Kuff-D
Ultas Dan

35000.0000
35500.0000
39983.2000
42200.0000
47200.0000

Xpect-D

49100.0000
90000.0000
91580.0000

2000 Abbott
2000 Abbott
2000 Abbott
80000

Deletus D
Deletus D
Deletus D

113588.0000
115739.2000
119449.2000

80000
80000
80000

Metolix
Snemet 25
Metoder 25mg

Elixer
SPSPL
Elder
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Kuff-D

24780.0000
26000.0000
28000.0000
34400.0000

38400.0000
38400.0000
42400.0000
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4
5

80000
80000

6
7
8
9
10
11

Rudraksh Pharma, Nashik
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
Kabra Medical Jalgaon
Ashoka Distributors, Nashik
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Prasad Medicos,Jalgaon
Huancare Surgical & Pharma, Nasik
HEM Agencies, Kopargaon

12

Sai Agencies,Kopargaon

80000

Abbott

13

Shrinath Medicos,Kopargaon

80000

Abbott

14

Sanjay Agencies,A.nagar

80000

Lupin

62

5000

1

TAB.ORCIPRENALLINE
SULPHATE 10 MG
Rudraksh Pharma, Nashik

2
3

Chopada Agencies, Nashik
Trimurti Agencies,Nashik

5000
5000

63

2E+05

1
2

TAB PARACETAMOL 500MG +
PHENYLAPHERINE
HYDROCHLORIDE + CETRIZIN
HYDROCHLORIDE
Kabra Medical Jalgaon
Trimurti Agencies, Nashik

200000
200000 Trioka

3

Shree Jhalani Agencies,Ahmednagar

200000 Troikaa

4

Ashoka Distributors, Nashik

200000 KNM Pharma

5
6
7

Manik-Moti Pharma,Kopargaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Huancare Surgical & Pharma,Nasik

200000 solvis
200000
200000 KNM Pharma

8
9

200000
200000 Lyst

1
2
3

Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Mauli Pharma & Surgical
Distributors, Kopargaon
AUM Enterprises, Akola
TAB. NORFLOXICIN 400MG +
TINIDAZOLE 600MG
Kabra Medical Jalgaon
Trimurti Agencies,Nashik
Manik-Moti Pharma,Kopargaon

4
5

Shree Jhalani Agencies, Ahmednagar
Shree Shubham Distributors, Jalgaon

50000
50000

10
64

80000
80000
80000
80000
80000
80000

5000

Elder
Biochem

Metoder 25mg
Metol XL
25mg

Elder

Metoder 25mg

Elder
Abbott

Metoder 25mg
Supermet XL
25mg
Supermet XL
25mg
Supermet XL
25mg
Starpress-XL
25mg

Garman
Remedies
Zyduss
Garman
Remedies

Trioka
Laborate
Trioka
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78400.0000
89600.0000
117000.0000
120000.0000
148000.0000
200208.0000
221408.0000
229040.0000
256000.0000

Orcibest

29900.0000

Allupent
Orcibest

31000.0000
31750.0000

Terixine Forte
Tablets
Terixine Forte
Tablets
Snifee Cold
Tab
Flu Relif Ft.
Snifee Cold
Tab
Lycorest

200000 Std.
50000
50000
50000
50000

43200.0000
68000.0000

77600.0000
84000.0000
94000.0000
96000.0000
170720.0000
180000.0000
190000.0000
225000.0000
289580.0000
300000.0000

nortikka
NDS-N Flox
TZ
nortikka

99500.0000
105000.0000
114265.0000
118000.0000
118125.0000
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6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
65
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
66
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
67
1

Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Ahmednagar
Ashoka Distributors,Nashik
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
prasad medico, Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Huancare Surgical & Pharma,Nasik
Aum Enterprises, Akola

50000

Sai Agencies Kopargaon
Sanjay Agencies,A.Nagar
Shrinath Medicos Kopargaon
TAB CIPROFLOXICIN 500MG +
TINIDAZOLE 600MG
Kabra Medicals, Jalgaon
Ashoka Distributors,Nashik
Prasad Medicos, Jalgaon
Huancare Surgical & Pharma,Nashik
Manik-Moti Pharma,Kopargaon
Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies, Kopargaon
AUM Enterprises, Akola
Shrinath Medicos Kopargaon
Sanjay Agencies, Ahmednagar
TAB DICYCLOMINE 20 Mg +
PARACTEMOL 500 Mg
Kabra Medicals, Jalgaon
Trimurti Agencies, Nashik
Ashoka Distributors,Nashik
Gayatri Medical Agencies,
Aurangabad
Shree Jhalani Agencies,Ahmednagar
Manik-Moti Pharma,Kopargaon
Huancare Surgical & Pharma,Nashik
Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Aum Enterprises,Akola
Prasad Medicos, Jalgaon
Shree Shubham Distributors, Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies Kopargaon
Shrinath Medicos Kopargaon
TAB NORFLOXICIN 400 Mg
Kabra Medical Jalgaon

50000
50000
50000
50000

50000
50000
50000
50000
50000
50000

50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
50000
2E+05

Alkem
Pvt.Ltd.
Danis
Laborate

Mankind
Danis
Laborate
Mankind
Cipla
Mankind

Norflokem-TZ

119250.0000

Nor-TZ
N Flox TZ

119500.0000
119500.0000

Norday TZ
Tab. NOR-TZ
NDS N Flox
TZ
Norday TZ
Norflox-TZ
Norday TZ

125000.0000
133560.0000
149000.0000
200000.0000
213060.0000
215000.0000
239560.0000

KNM Pharma

Ciparin TZ

KNM Pharma
Laborate
Alembic Pvt.
Ltd.
Laborate

Ciparin TZ
Cip TZ
Ciprowin- TZ

129000.0000
130000.0000
140000.0000
147500.0000
147760.0000
148300.0000

Gpilox TZ

149000.0000

Abbott
Abbott
Std.
Abbott
Cipla

Floxip Tz
Floxip Tz

150000
150000 Trioka
150000 Vintochem
150000 St. michine
150000 Trioka
150000 Elder
150000
Vintochem
150000 Alkem
Pvt.Ltd.
150000
Std.
150000
150000
150000
Svizera
150000 Svizera
150000
Svizera
50000
50000
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Floxip Tz
Cpilox TZ

151875.0000
152640.0000
218890.0000
225000.0000
232140.0000
350000.0000

Clopar
Cyclovee Plus
Cyclomin

52350.0000
58500.0000
58500.0000
64500.0000

Clopar
Eldospas
Cyclovee Plus
Almefkem

64500.0000
69480.0000
94500.0000
101700.0000

Dysmen Tab
Dysmen Tab
Dysmen Tab

105000.0000
165000.0000
168750.0000
358035.0000
397785.0000
437535.0000
64500.0000
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2
3

Ashoka Distributors,Nashik
Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Shree Jhalani Agencies,Ahmednagar
Trimurti Agencies,Nashik
Huancare Surgical & Pharma,Nasik
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
Prasad Medicos, Jalgaon
Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon
Sanjay Agencies,A.nagar

50000
50000

Century
Laborate

Nor-400 mg
Nor-400gm

70000.0000
76000.0000

50000
50000
50000
50000

Ridley
Alkem
Century
Laborate

Ridnor
Norflokem
Nor-400gm
N Flox

76000.0000
79500.0000
83000.0000
89000.0000

40000

1

TAB ASPIRIN 150MG,
ATORAVASTINE 10MG,
CLOPIDOGRAL 75MG
Ashoka Distributors, Nashik

2
3
4

4
5
6
7
8
9
10
11

50000
50000
50000
50000

92500.0000
112500.0000
133560.0000
195000.0000

mankind
Cipla

NORDAY-TZ
Norflox
400mg

40000

Mankind

118000.0000

Huancare Surgical & Pharma,Nasik
Rudraksh Pharma,Nashik
Trimurti Agencies,Nashik

40000
40000
40000

Mankind
Sun
USV

5

Chopada Agencies, Nashik

40000

Torrent

6

Sanjay agencies,A.nagar

40000

USV

Lipkind Plus
Tab
Lipikind Plus
Aztogold
Ecosprin Gold
10 mg
Deplatt CV 10
mg
Ecosprin Gold
10 Ft.

69

30000

1
2

TAB ASPIRIN 150MG,
ATORAVASTINE 20MG,
CLOPIDOGRAL 75MG
Rudraksh Pharma, Nashik
Chopada Agencies, Nashik

30000
30000

Sun Ph
Torrent

170100.0000
179400.0000

3

Trimurti Agencies, Nashik

30000

USV

Aztogold 20
Deplatt CV 20
mg
Ecosprin Gold
20

70

10000

1
2
3

TAB MICRONIZED
FLAVONOIDS 500MG
TAB DRIED ALUM. HYDROX
GEL 300MG + MAG. ALUM.
SILICATE 500MG + MAG.
HYDROX 25MG + METHYL
POLYSILOX 10MG
Kabra Medical Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Hem Agencies, Kopargaon

100000
100000
100000 Pfizer

4
5

Sai Agencies Kopargaon
Shrinath Medicos Kopargaon

100000 Pfizer
100000 Pfizer

6
7
72

Shree Shubham Distributors,Jalgaon
AUM Enterprises, Akola
TAB IBUPROFEN 400mg +
PARACETAMOL 325mg

100000
100000 Cipla
3E+05

68

71

126000.0000
168000.0000
178000.0000
187200.0000
198000.0000

183000.0000

1E+05
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Gellusil Mps
Tab
Gellusil MPS
Gellusil Mps
Tab

39000.0000
45000.0000
81190.0000
88610.0000
93910.0000
105000.0000
118120.0000
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1
2
3
4

Kabra Medical Jalgaon
Shree Jhalani Agencies,A.nagar
Trimurti Agencies, Nashik
Sanjay agencies,A.nagar

300000
300000 Suprex
300000 CAD
300000 Maxkos

C-Flam Plus
Answell Tab
Ibumax-P

177000.0000
189000.0000
204000.0000
210000.0000

5

Manik-Moti Pharma,Kopargaon

300000 Abbott

Maxofen Plus

212100.0000

6

Shiv Pharmacuticals & Surgicals,
Jamkhed
Ashoka Distributor, Nashik
Hem Agencies, Kopargaon
AUM Enterprises, Akola
Gayatri Medical
Agencies,Aurangabad
Huancare Surgical & Pharma,Nasik

300000 Sun Ph

Brustan Tab

213000.0000

300000
300000
300000
300000

Flexib
Maxepen Plus
Bruce
Pruce

225000.0000
238500.0000
240000.0000
243000.0000

Flexib

246000.0000

Brustan Tab
Maxofen Plus
Brustan Tab
Maxepen Plus
Brustan Tab

250410.0000
260760.0000
275850.0000
276660.0000
291765.0000
337500.0000
360000.0000

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
73

1
2
3
74
1
2
3
4
5
6

Hem Agencies, Kopargaon
Sai Agencies Kopargaon
Sai Agencies Kopargaon
Shrinath Medicos, Kopargon
Shrinath Medicos, Kopargon
Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Prasad Medicos,Jalgaon
STERILE DISPO. SYRING
STELLAINT DUAL HEADED
ONLY CONSIST OF 200ML 2
SYRING WITH T CONNECTOR
& PRIME TUBE & ONE QUICK
FILL TUBE - SDS-CTP-QFT
Anita Medical Systems PVT.LTD ,
Mumbai
Sagar Surgical & Medical Services,
Nashik
Jinu Graphics,Mumbai
Potassium Permegnate
Kabra Medical, Jalgaon
Shree Shubham Distributors,Jalgaon
Prasad Medicos, Jalgaon
Trimurti Agencies,Nashik
Chopada Agencies, Nashik
Rudraksh Pharma,Nashik

Alkem
Abbott
Laborate
Laborate

300000 Alkem
Pvt.Ltd.
300000 Sun PH
300000 Abbott
300000 Sun Ph
300000 Abbott
300000 Sun PH
300000
300000
10

10

10600.0000

10

11130.0000

10
200

13052.5000

Vishal
Vishal
Vishal

0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000
0.0000

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता आव यक
असणारी औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी उपरो माणे उघडणेत आले या कोटे श समधील
मु ळ दरां चा तु लना मक त ा तयार करणेत येऊन, मागणी माणे असले या औषधे/ सिजकल
सािह यासाठी िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, कायकारी अिधकारी यां चे मा यते ने सं बं धीतां ना पु रवठा
आदेश दे यात यावा. तसेच या औषधे/ सिजकल सािह यासाठी दर ा झालेले नाहीत अथवा
तीनपे ा कमी कोटे श स ा झालेले आहेत असे औषधे / सिजकल सािह य खरे दीकामी न याने
जािहरात िस द करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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११.

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालय िवभागाकरीता अ याधु िनक सं गणक कृ त सािह य
सं थानचे िवहीत प दतीने खरे दी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
सं थानचे अ यावत सु पर पेशािलटी ी साईबाबा हॉि पटल कायाि वत होणेपू व मे.अलाईड
िडजीटल सि हसेस िल. यां चेकडू न िद. ०९/०२/२००६ रोजीचे कायादेशानू सार सं गणक सं च, स हर, ि ं टस,
अॅ टी हायरस तसेच इतर अनु षां गीक तां ि क साही य व M/s Sofscript System and Services Ltd,
Mumbai यां चे कडू न HMIS सं गणक य णाली खरे दी करणेत आलेले आहे.
सदर सं गणक य णाली सन २००७ म ये िबिलं ग, मेिडकल टोअर, फायना स, रीसे शन, लॅब इ.
िवभागात कायाि वत कर यात आलेली आहे. परं त,ु सदर या कायाि वत असणा या सं गणक य णाली म ये
अडी-अडचणी िनमाण झा याने सं बं िधत कं पनीस सदर अडचण चे िनवारण करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद. ३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .
अ वये AMC देणेबाबतची कायवाही सू आहे.
स ि थतीत मे.अलाईड िडजीटल सि हसेस िल. यां चेकडू न खरे दी करणेत आलेले सव सं गणक सं च,
ि ं टस, स हर, अॅ टी हायरस, यु.पी.एस., नेटवक ि वचेस इ. तां ि क साही य वाप न तां ि क टया कालबा
झालेली आहे. सदरह कारणा तव सं दभ .०१ अ वये ी साईबाबा व साईनाथ णालये अ याधु िनक
सं गणक कृ त साही य खरे दी करणेकामी मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे मा.ि सद यीय
सिमतीचे सभेतील िनणय .४०६ नू सार “ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये अ याधु िनक सं गणक कृ त
करणेकामी तावात नमू द के लले सं गणक य सािह य खरे दी करावयाचे आहे. परं तु या सािह यां ची कशी, कोठे ,
िकती व कशासाठी आव यकता आहे, याचा उ लेख िदसू न येत नाही. क रता या सव बाबी मािहती तं ान
िवभागाकडू न तपासू न घे यात या यात व यां या अिभ ायासह सदरह ताव फे रसादर कर यात यावा” असे ठरले.

उपरो त मा.ि सद यीय सिमतीचे िनणयानु सार, सं दभ .०३ अ वये मािहती तं ान िवभागाकडू न
अिभ ाय घेतला असता यांनी यांचा अिभ ाय खालील माणे कळिवला आहे.
1) As per Industry Standards, Firstly Software Should be selected/finalized, which will
enable to indentify the operating systems & Licenses of application software required and
then accordingly suitable hardware compatible with software shall be procured.
2) Secondly the software vendor can suggest the appropriate capacity of the Server &
Computer nodes, Networking and Bandwidth requirement as per the software requirement
in details taking into consideration for future up-gradation.
3) Also the networking requirement (Number of total nodes to be connected) & On-line
UPS power distribution requirement should be taken into consideration.
उपरो त नमु द मु ेिनहाय मािहती तं ान िवभागाचे अिभ ायानु सार, सं दभ .०४ ने सदरचा ताव मा.
ि सद यीय सिमित पु ढे फे रसादर कर यात आला आहे. यावर िद. १६.०२.२०१६ रोजी या मा. यव थापन
सिमती या सभेतील िनणय मां क १८२ अ वये “ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनं िदन कामकाज
सु रळीत चालावे याकरीता तावात नमु द के ले माणे अ याध ु िनक सं गणक, हाडवेअर साही य, नेटवक ं ग, RF
साही य, अ याधु िनक सं गणक य साही यतसेच अ याधु िनक HMIS, PACS System, अॅ टी हायरस णाली
इ यादी खरे दी करणेकामी िवहीत प तीने ई– िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे . ३,५०,००,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच याकामी येणा या खचास मा यता घेणेसाठी सं थान विकलामाफत
मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये अज दाखल करणेत यावा व मा. खं डपीठा या
आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.”
यानु सार सं दभ . ०६ चे प ा वये सं थान विकलामाफत मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये अज दाखल करणेबाबत िवधी िवभागास कळिव यात आले आहे. तथापी, सं दभ् . ७ चे प ा वये
िवधी िवभागामाफत मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी दाखल के लेले िस हील अज मागे घे यात आलेले
अस याचे कळिवले आहे. यानु सार सं बं िधत िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे तातडीने दोन िदवसां चे
आत सादर करणेबाबतची कायवाही करणेबाबत सु िचत करणेत आलेले आहे.
उपरो त िवषयां क त तावाबाबत यापु व िनि त के ले माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता
खालील प रिश “अ” नु सार सं गणके व सं गणक य सािह य स ि थतीत, प रिश ट “ब” नु सार दो ही णालयाचे
आव यकतेनु सार खरे दी करावयाची सं गणक सं च, ि ं टस, स हर, यु.पी.एस., नेटवक ि वचेस, इ., प रिश ट “क” नु सार
सं गणक णाली, PACS, अॅ टी हायरस इ. तसेच इतर अनु षां घीक तां ि क सािह य खरे दी करणे आव यक आहे.
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प रिश “अ”
तपिशल
सं गणक
ि टस
यु पीएस
ि वचेस
स हर
लॅपटॉप

एकु ण सं या
१५१
१०३
१३७
१८
०४
०१

स या काया वीत
७५
५८
४०
१६
०२
०१

पु ण बं द पडलेले
७६
४५
९७
०२
०२
००

बं द पडणे या ि थतीत
४०
३०
२०
१२
०२
०१

प रिश ट “ब”
तपिशल सं गणक
ि टस यु पीएस ि वचेस स हर लॅपटॉप टॅब
एकु ण
१६०
१४० १८०
२०
७
१०
०५
उपरो त नमु द प रिश ट “ब” हाडवेअर व नेटवक करीता अं दाजे र कम . १,६७,३५,०००/- मा
इतका खच अपे ीत आहे.
प रिश ट “क”
तपिशल
ी साईबाबा व ीसाईनाथ णालयाक रता अ याधु िनक णाली (HMIS), PACS
सं गणक य णाली
System णाली, Marathi Font णाली व अॅ टी हायरस व इतर सॉ टवेअर.
उपरो त नमु द प रिश ट “क” सं गणक य णाली (HMIS) करीता अं दाजे र कम . ४५,००,०००/मा , खच PACS System करीता अं दाजे र कम . ६०,००,०००/- मा , इतर सॉ टवेअर णाली करीता
अं दाजे र कम .७७,६५,०००/- मा , तसेच FMS (Facility Management Service) करीता
१,२५,००,०००/- मा असे प रिश ट “क” करीता एकु ण र कम .३,०७,६५,०००/- इतका खच अपे ीत आहे.
उपरो त सव बाब चा िवचार करता, स ि थतीत दाखिवलेला हाडवेअर, सॉ टवेअर, नेटवक व इतर
सं गणक य तां ि क सािह यांचा एकू ण नमु द खच हा अं दाजे तािवत के लेला आहे. ी साईबाबा हॉि पटल व ी
साईनाथ णालयाकरीता सं गणक य काय णाली िनि त झालेनं तर सॉ टवेअर पु रवठाधारक व सं थानचे तां ि क
स लागार यां चे अिभ ायानु सार सं गणक व सं गणक य साही याचे Specification नु सार खरे दीबाबतची
कायवाही सं थानचे िवहीत प तीने करणे यथावह ठरे ल, असे इकडील िवभागाचे न मत आहे.
तरी, उपरो त िवषयां क त करणी ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयां करीता िद.
३१/१२/२०१५ रोजीचे तावात नमु द के ले माणे (HMIS), PACS System णाली, Marathi Font
णाली व अॅ टी हायरस व इतर सॉ टवेअर, तसेच सं गणक, ि ं टस, यु पीएस, ि वचेस, स हर, लॅपटॉप, टॅब, इ.
साही य खरे दीसाठी अं दाजे र कम . ३,५०,००,०००/- (तीन कोटी प नास लाख . मा ) तसेच मािहती तं ान
िवभागातील साईटेक क पा या धत वर FMS (Facility Management Service) ारे पु ढील पाच
वषासाठी तां ि क मनु यबळकरीता अं दाजे र कम . १,२५,००,०००/- (एक कोटी पं चिवस लाख . मा ), असे
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता एकु ण .४,७५,००,०००/- (अ री- चार कोटी
पं याह तर लाख . मा ) मा चे खचास तसेच सदरची कायवाही सं थानचे िविहत प तीने ई- िनिवदा
ि ये ारे व तां ि क स लागार ी.िवजय नायडू सर यां चे मागदशनानु सार व अिभ ायानु सारसदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये चचा होऊन, िनणय होणेसतव
् सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाचे अवलोकन के ले असता, याम ये ि ं टसची
सं या जा त िदसू न येते. ि ं टसची सं या कमी करणेसाठी णां चे श य ते वढे रपोटस् इले ॉिन स
मा यमां ारे णां ना देणेची यव था करावी व णालयामधील
येक िवभागासाठी
आव यकते नु सार एकाच ि ं टरचा समावेशक करणेत येऊन नवीन अं दाजप क तयार करणेत यावे.
तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता िवकसीत करावया या सं गणक य णालीचे
व प व हाडवेअर कसे असावे हे िनि त करणेसाठी णालया या सं बं धीत अिधका यां नी इतर
िठकाण या मोठया णालयां मधील सं गणक य णालीची पहाणी क न फेर ताव सादर करावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१२.

ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता Multiparameter Monitor
खरे दीकामी चौ यां दा फेर ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.१३/०८/२०१३ रोजीचे
मागणीप ा वये (औषध भां डार िवभाग ा त िद. २४/१०/२०१३) एक नग Multiparameter Monitor ची
मागणी के लेली आहे. स या जनरल ऑपरे शन िथएटर िवभागाम ये गायिनक, जनरल व आथ पेिडक या तीन
िवभागा या श ि या होतात. यापैक जनरल व गायिनक श ि येनं तर पेशं ट रक हरीसाठी दोन
Multiparameter Monitor आहेत. परं तु आथ पेिडक श ि येनं तर णांना रक हरीसाठी स या Monitor
नाहीत. यामु ळे यांनी नवीन एक नगाची मागणी के लेली आहे. सदरह एक नग Multiparameter Monitor
खरे दीकामी अं दाजे र कम .३,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे. एक ण श ि या झा यानं तर तो काही
तास डॉ टरां या िनगराणीखाली (Under Observation) ठे वावा लागतो. तीन श ि या िवभाग आहेत व तीन
ऑपरे शन झा यानं तर तीन ण एकाच वेळेस येतात. परं तु Monitor ची सं या दोनच आहे, यामु ळे अजु न एक
मॉिनटर घेणे गरजेचे आहे.
िद.25/09/2014 रोजीचे मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .867 अ वये ०१ नग Multiparameter
Monitor िविहत प तीने िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .३,५०,०००/- चे
खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात आपला वाताहर मुं बई,
पु ढारी – पु णे, िद य मराठी - नािशक, जयिहं द मा क क यूिनके शन – अहमदाबाद, िहतवाद – नागपू र या वतमान
प ात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे सं केत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती.
तसेच एकू ण १०४ पु रवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. तसेच िनिवदा
िव ची मु दत िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची
अं ितम मु दत िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न ०१ िनिवदा ा झालेली आहे,
याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
19/02/2015
उपरो त माणे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झा यामु ळे तसेच खरे दीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदा
आव यक अस यामु ळे सदरचे खरे दीकामी िद.२६/०३/२०१५ रोजीचे मं जु र िटपणी वये पु हा वतमान प ात
जािहरात देऊन दु स-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यात आले या असू न िनिवदा िव ची मु दत िद.०५/१०/२०१५ ते
२४/१०/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मु दत िद.२६/१०/२०१५ अखेर
ठे व यात आली होती. यास अनु स न ०१ िनिवदा ा झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
27/10/2015
उपरो त माणे खरे दीकामी जािहरातीस अनु स न एकच िनिवदा ा त झा यामु ळे िद.२४/११/२०१५
रोजीचे मं जु र िटपणी वये पु हा वतमान प ात जािहरात दे ऊन ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यात आले या
असू न िनिवदा िव ची मु दत िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
ि वकार याची अं ितम मु दत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न ०३ िनिवदा ा
झाले या आहेत, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
08/03/2016
2
M/s. Shree Enterprises, Nagpur
08/03/2016
3
M/s. Excel Corporation, Nashik
08/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी ितस-यां दा वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०३
िसलबं द तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपु ढे उघड यात आले या असू न तां ि क
बाब चा तु लना मक त ता तयार कर यात येऊन सदर तां ि क तु लना मक त यावर वापर करणा-या डॉ टरां ची
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िशफारस घे यात आलेली असू न ी साईनाथ णालयाचे जनरल ऑपरे शन िथएटरमधील जनरल सजन डॉ.राम
नाईक यां नी सदर Multiparatmeter Monitor हा Philips कं पनीचाच पाहीजे असे सां िगतले आहे, परं तु
तां ि क तु लना मक त यात तीनही िनिवदाधारकां नी Philips कं पनीचे Specification िदलेले नाही, यामु ळे
डॉ टरां चे मागणीनु सार Philips कं पनीचे Multiparatmeter Monitor खरे दीकामी चौ यांदा फे र ई-िनिवदा
मागवा या लागणार आहेत.
तरी ी साईनाथ णालयातील जनरल ऑपरे शन िथएटर या िवभागासाठी फ त Philips कं पनीचेच
Multiparatmeter Monitor खरे दीकामी चौ यांदा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, Philips कं पनीचा Multiparatmeter Monitor खरे दी
करणेऐवजी या तपशीलाचा दु स या कं पनीचा Multiparatmeter Monitor खरे दी करणेत यावा.
तसेच याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३.
ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No.2 या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor
खरे दी करणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No. 2 या िवभागाने िद.१०/०६/२०१६ रोजीचे मागणी
प का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.२९/०६/२०१६) Multiparameter Monitor दोन नगाची
मागणी के लेली आहे.
सदर िवभागाम ये श ि या झालेले पेशं ट अॅडिमट असतात. ऑपरे शननं तर पेशं टचे E.C.G., SPO2,
Heart rate, Blood Pressure चे िनयमीत िनरी ण कर यासाठी Multiparameter Monitor वापर यात
येतात. स या Surgical ward No. 2 या िवभागात ०१ Micromon कं पनीचा Monitor असू न तो यवि थत
कायाि वत आहे. परं तु स या असले या मॉनीटरवर णांचे फ त E.C.G. िदसतो. SPO2, Heart rate, Blood
Pressure इ.पॅरामीटर िदसत नाही यामु ळे Surgical ward No. 2 या िवभागाने दोन निवन Multiparameter
Monitor ची मागणी के लेली आहे.
मागणी– १) ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No. 2 या िवभागाने िद.१०/०६/२०१६
रोजीचे मागणीप का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.२९/०६/२०१६) मागणी के लेली आहे.
२) उपरो त िवभागासाठी दोन नग Multiparameter Monitor खरे दीकामी M/s. Wipro यां नी िद.
१५/०४/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार अं दाजे ती नग र कम .२,१९,०००/- या माणे ०२ नगासाठी
र कम .४,३८,०००/- (अ री पये चार लाख अडतीस हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: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.
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.–
िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No. 2 या
िवभागाम ये श ि या झालेले पेशं ट अॅडिमट असतात. ऑपरे शननं तर पेशं टचे E.C.G., SPO2, Heart rate,
Blood Pressure चे िनयमीत िनरी ण कर यासाठी Multiparameter Monitor वापर यात येतात. स या
Surgical ward No. 2 िवभागात असले या मिशनवर णांचे फ त E.C.G. िदसतो. SPO2,Heart rate,
Blood Pressure इ.पॅरामीटर िदसत नाही. यामु ळे यांचे मागणीनु सार ०२ नग Multiparameter Monitor
िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येतील.असे न मत आहे.
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तरी ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No.2 या िवभागाकरीता दोन नग Multiparameter
Monitor िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .४,३८,०००/- (अ री
पये चार लाख अडतीस हजार मा ) चे खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील Surgical ward No.2 या
िवभागाकरीता ०२ नग Multiparameter Monitor िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. परं तु सदरह खरे दीकामी या
जािहरात िस दीम ये फ तपशील दे यात यावा, िविश एका कं पनी या नावाचा उ लेख कर यात
येऊ नये, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४.
ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागाकरीता Multiparameter Monitor खरे दी
करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
ा तािवक:- ी साईबाबा णालयातील CRU- I या िवभागाने मागणीप का वये
Multiparameter Monitor दोन नगाची मागणी के लेली आहे.
सदर िवभागाम ये दय श ि या झालेले पेशं ट अॅडिमट असतात. ऑपरे शननं तर पेशं टचे
E.C.G.,SPO2,Heart rate, Blood Pressure चे िनयमीत िनरी ण कर यासाठी Multiparameter
Monitor वापर यात येतात. स या CRU- I िवभागात २० Multiparameter Monitor असू न सव मॉनीटर
यवि थत कायाि वत आहेत, परं तु णांचे सं येत िदवसिदवस वाढ होत अस यामु ळे CRU- I या िवभागाम ये
दोन निवन Bed वाढव यामु ळे सदर िवभागाने दोन निवन Multiparameter Monitor ची मागणी के लेली
आहे.
मागणी –
१) ी साईबाबा णालयातील CRU- I या िवभागाने ०२ नगाची मागणी के लेली आहे.
२) उपरो त िवभागासाठी दोन नग Multiparameter Monitor खरे दीकामी M/s. Wipro यां नी िद.
२३/०४/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार अं दाजे ती नग र कम .५,३०,०००/- या माणे ०२ नगासाठी
र कम .१०,६०,०००/- (अ री पये दहा लाख साठ हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: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.–
िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३
लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा णालयातील CRU- I या िवभागाम ये अॅडिमट
पेशं टचे E.C.G., SPO2, Heart rate, Blood pressure चे िनयमीत िनरी ण कर यासाठी Multiparameter
Monitor वापर यात येतात तसेच दोन निवन Bed वाढव यामु ळे सदर िवभागाने दोन निवन Multiparameter
Monitor ची मागणी के लेली आहे. यामु ळे यांचे मागणीनु सार ०२ नग Multiparameter Monitor िविहत
प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येतील.असे न मत आहे.
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तरी ी साईबाबा णालयातील CRU I या िवभागाकरीता दोन नग Multiparameter Monitor
िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम . .१०,६०,०००/- (अ री पये दहा
लाख साठ हजार मा ) चे खचास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागाकरीता ०२ नग
Multiparameter Monitor िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. परं तु सदरह खरे दीकामी या जािहरात िस दीम ये फ
तपशील दे यात यावा, िविश एका कं पनी या नावाचा उ लेख कर यात येऊ नये, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५.
ी साईबाबा णालयातील CRU-I या िवभागातील Ventilator मशीनसाठी Humidifire खरे दी
करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२)
ा तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील C.R.U. I या िवभागाने मागणीप का वये Ventilator
मशीनसाठी ०१ नग Humidifire ची मागणी के लेली आहे.
C.R.U. I िवभागाम ये स या असलेले ०१ Ventilator मशीन सन २००६ म ये खरे दी कर यात
आलेले असू न सदर मिशनचा उपयोग दया या श ि या झाले या णां ना कृ ि म वासो छवास दे याकरीता
के ला जातो.कृ ि म वासो छवास देताना मशीन दारे पु रिवली जाणारी हवा कोरडी असते यामु ळे जा त काळ
Ventilator जोड यामु ळे णां चे वासनलीके स ईजा पोहचू शकते, याकरीता स या हवा ओलसर क न
वापरणेकामी Consumable कारचे Humidifier वापरले जाते. सदरचे Humidifier हे एका पेशं टला एकच
वापरले जाते, याची अं दाजे िकं मत ती नग . १००/- इतक आहे.अशा Consumable कारचे Humidifier
वापर याएवजी जर कायम व पी वापर यायो य Humidifier घेतले तर येक वेळेस व छ क न णास
वापरता येईल व ती ण खचही कमी येईल तसेच कायम व पी िवभागात उपल ध राहील. यामु ळे C.R.U. I
या िवभागाने Ventilator मशीनसाठी Humidifire ची मागणी के लेली आहे.
मागणी –
१)
ी साईबाबा हॉि पटलमधील C.R.U. I िवभागाने मागणीप का वये ०१ नग Humidifire ची
मागणी के लेली आहे.
२)
सदर िवभागासाठी ०१ Humidifier नग खरे दीकामी M/s. Maquet Gentinge Group यां नी
िद.२९/०७/२०१६ रोजी िदले या कोटेशननु सार अं दाजे . १,८२,७८३.२५(अ री . एक लाख याएं शी हजार
सातशे याएं शी मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनुमान:१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण
करणा-या िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानु सार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२) शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस– २०१४/ . .८२/ भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३
– . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा
दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे
एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील C.R.U. I िवभागाम ये दया या
श ि या झाले या णां ना कृ ि म वासो छवास दे याकरीता Ventilator जोड यामु ळे णां चे
वासनलीके स ईजा पोहचू शकते, याकरीता सदर हवा ओलसर क न एकदा वापरणे यो य Consumable
कारचे Humidifier वापरले जाते. याचे ०१ नगाची अं दाजे िकं मत .१००/- इतक आहे.अशा
Consumable कारचे Humidifier वापर याएवजी जर कायम व पी वापर यायो य Humidifier घेतले तर
येक वेळेस व छ क न णास वापरता येईल तसेच ित ण खच देखील येणार नाही व कायम व पी
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िवभागात उपल ध राहील. यामु ळे यांचे मागणीनु सार ०१ नग Humidifier िवहीत प दतीने कोटेशन मागवु न
खरे दी क न देता येईल असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील C.R.U.I िवभागाकरीता Ventilator मशीनसाठी ०१ नग
Humidifier िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम . १,८२,७८३.२५
(अ री . एक लाख याएं शी हजार सातशे याएं शी मा ) चे खचास मा यता घेणेकामी या तावास मा यता
असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील C.R.U.I िवभागातील
Ventilator मशीनसाठी ०१ नग Humidifier िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. परं तु सदरह खरे दीकामी या जािहरात
िस दीम ये फ तपशील दे यात यावा, िविश एका कं पनी या नावाचा उ लेख कर यात येऊ नये,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६.
ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता Ventilator (Servo-1) खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
ा तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty या िवभागाने िद.१७/०५/२०१६ (औषध
भां डार िवभाग ा त िद.०७/०६/२०१६) रोजीचे मागणीप का वये ०१ नग Ventilator Machine ची मागणी
के लेली आहे.
Casualty िवभागाम ये स या ०१ Ventilator मशीन असू न ते सन २००६ म ये खरे दी कर यात
आले आहे, तर ०१ Ventilator ICCU या िवभागाकडू न मागिव यात येऊन वापर यात येत आहे.सदर मिशनचा
उपयोग अ यव थ णां ना कृ ि म वासो छवास दे याकरीता के ला जातो.उपरो त िवभागाम ये यापू व ०६ कॉट
उपल ध होते परं तु िदवसिदवस णां ची सं यावाढत अस यामु ळे यांनी आणखी ०३ कॉट वाढवले आहे
यामु ळ,े यांनी नवीन ०१ नग Ventilator ची मागणी के लेली आहे.
मागणी –
१)
ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty िवभागाने िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.०७/०६/२०१६) मागणी के लेली आहे.
२)
सदर िवभागासाठी०१ नग Ventilator खरे दीकामी M/s. Maquet Getinge Group यां नी िद.
२७/०७/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार अं दाजे .१८,८१,१५७/- (अ री . अठरा लाख ए याऐं शी हजार
एकशे स ताव न मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: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. –
िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty िवभागाम ये यापू व
०६ कॉट उपल ध होते परं तु िदवसिदवस णां ची सं यावाढत अस यामु ळे यांनी आणखी ०३ कॉट वाढवले
आहे यामु ळे यांनी नवीन ०१ नग Ventilator ची मागणी के लेली आहे. यामु ळे यांचे मागणीनु सार ०१ नग
Ventilator िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी क न दे यास हरकत नाही, असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील Casualty िवभागाकरीता ०१ नग Ventilator िविहत प दतीने ईिनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम . १८,८१,१५७/- (अ री . अठरा लाख
ए याऐं शी हजार एकशे स ताव न मा ) चे खचास मा यता असावी.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Casualty िवभागाकरीता
Ventilator (Servo-1) िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. परं तु सदरह खरे दीकामी या जािहरात िस दीम ये फ
तपशील दे यात यावा, िविश एका कं पनी या नावाचा उ लेख कर यात येऊ नये, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७.
सन २०१५-१६ मधील औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी पु रवठा आदेश दे यात आले या M/s
Surya Surgi Pharma, Nashik यां ची सु र ा र कम कमी करणेबाबत.
सन २०१५– १६ मधील औषधे व सिजकल सािह य खरे दीकामी M/s. Surya Surgi Pharma,
Nashik यां ना इकडील प .२२१० िद. १३/११/२०१५ अ वये .481250/- इत या र कमेचा पु रवठा आदेश
दे यात आलेला होता.
सदर पु रवठा आदेशात ५% सु र ा र कम . २४९१३/- इतक होती. सदर पु रवठा आदेशात Tab.
Alpha Ketoanalogue, Inj Esmolol 100 Mg /10 Ml Amp व Inj Midazolam 1mg/ 5 Ml Vial
करीता पु रवठा आदेश दे यात आलेला होता. याचा तपशील खालील माणे –
अ.नं.
तपशील
पु रवठा आदेशातील मागणी लागणारी नग सं या
1
2
3
4
1
Tab. Alpha Ketoanalogue
20000
1000
2
Inj Esmolol 100 Mg /10 Ml Amp
500
100
3
Inj Midazolam 1mg/ 5 Ml Vial
8000
3000
परं त,ु त यातील रकाना नं ४ म ये नमू द के लेले नग सं या घेत यास आपणास वषभर पु शके ल
यांची वािषक सु र ा र कम .२४९१३/- इतक होते परं तु य ात लागणारी नग सं या ि वकार यास यांची
सु र ा र कम ही .१७८१९/- इतक होईल.
यामु ळे M/s.Surya Surgi Pharma, Nashik यां चेकडू न Tab. Alpha Ketoanalogue, Inj
Esmolol 100 Mg /10 Ml Amp व Inj Midazolam 1mg/ 5 Ml Vial हे उपरो त त यातील रकाना नं
४ म ये नमू द के लेले नग सं या घे यास व यांचे वािषक सु र ा र कम .२४९१३/- ऐवजी .१७८१९/- इतक
घे यास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८.
ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता जु ने Platelet Agitator & Incubator Machine Buyback
(परत) क न निवन Platelet Agitator & Incubator Machine खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाने मागणीप का वये ०१ नग Platelet Agitator &
Incubator Machine ची मागणी के लेली आहे.
स या ी साईनाथ र तपेढी िवभागात ०२ मिशन असू न यापैक एक मिशन हे सन १९९९ म ये र कम
. ७३,७२०/- इत या रकमेत खरे दी के लेले आहे.सदरचे मिशन खरे दी के यापासू न यवि थत चालत होते परं तु
सदर मशीन हे जु ने झालेले अस यामु ळे वारं वार बं द पडत आहे. काही णां ना सं पू ण र तातील फ त Platelet या
कार या घटकाची आव यकता असते यावेळी उपल ध र त साठ् यातू न Platelet हा घटक आव यकतेनु सार
वेगळा क न Platelet Agitator या मशीनम ये २२०c तापमानाला साठिवले जातात. यामु ळे ी साईनाथ
र तपेढी या िवभागाने जु ने ०१ मशीन बायबॅक क न ०१ नग निवन Platelet Agitator & Incubator
Machine ची मागणी के लेली आहे. सदरह मिशनपैक सन १९९९ म ये खरे दी के ले या मशीनची िद.
३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .४१५.०० इतक आहे.
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मागणी –
१) ी साईबाबा णालयातील ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाने मागणीप का वये ०१ नग Platelet
Agitator & Incubator Machine ची मागणी के लेली आहे.
२) उपरो त िवभागासाठी निवन Platelet Agitator & Incubator Machine खरे दीकामी M/s. Remi
Healthcare यां नी िद.२१/०७/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार अं दाजे र कम .२,५३,१२५/- (अ री पये
दोन लाख ेप न हजार एकशे पं चवीस मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं सथान
् 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 –
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण
मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
३) सदरह मिशनपैक सन १९९९ म ये खरे दी के ले या मशीनची ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत
.४१५.०० इतक आहे सदरची िकं मत ही ५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४,
मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपु व शासनाची मा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ र तपेढी िवभागात असलेले Platelet Agitator &
Incubator Machine जु ने झा यामु ळे वारं वार नादु तहोत आहे. यामु ळे ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाने
जु ने ०१ मशीन बायबॅक क न ०१ नग निवन Platelet Agitator & Incubator Machine ची मागणी के लेली
आहे. यामु ळे यांना नवीन मिशन िवहीत प दतीने कोटे शन मागवु न खरे दी क न दे यास हरकत नाही असे न
मत आहे.
तरी ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकरीता ०१ नग Platelet Agitator & Incubator Machine
िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .२,५३,१२५/- (अ री पये दोन
लाख ेप न हजार एकशे पं चवीस मा ) चे खचास व जु ने एक मिशन Buyback करणेस मा यता घेणेकामीचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे ठे व यास मा यता असावी, ही िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र तपेढी या िवभागाकरीता ०१ नग Platelet
Agitator & Incubator Machine िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी
अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. तसेच जु ने ०१ नग मिशन Buyback न करता याची ईिललावा ारे िव करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९.
ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता Fully Automatic Bio-Chemistry
Analyser Machine खरे दी क न जु ने Konelab मिशन Buyback करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा णालयातील योगशाळा या िवभागाने Fully Automatic BioChemistry Analyser Machine ची मागणी के लेली आहे.
योगशाळा िवभागाम ये स या असलेले Nanolab व konelab हे दोन मिशन २००५ म ये र कम .
१६,५०,०००/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आलेले होते.सदर मिशनवर दु ती व देखभालीचा खच
३१/३/२०१६ पयत ८,०९,८३८/- इतका झालेला आहे. यापैक Konelab हे मिशन बायोमेडीकल या िवभागाने
बायबॅक करणेस िशफारस के ली आहे.सदरचे मशीनवर र त व लघवी या िविवध तपास या के या जातात.
उपरो त मिशनचा वापर हा १० वषापे ा जा त झालेला अस यामु ळे नेहमी नादु तहोत आहे. परं तु णां या
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सं येत िदवसिदवस वाढ होत आहे, यामु ळे सदर िवभागाने निवन Fully Automatic Bio-Chemistry
Analyser Machine ची मागणी के ली आहे. तसेच बायोमेडीकल इं िजनीयर ग िवभागाने Konelab हे मिशन
Buyback क न नवीन मिशन खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली आहे. सदर जु या मशीनची िद.
३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िक मत . ८१,३०२.४८ इतक आहे.
मागणी–
१) ी साईबाबा णालयातील योगशाळा या िवभागाने ०१ नगाची मागणी के लेली आहे.
२) उपरो त नवीन Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine खरे दीकामी M/s. Beckman
Coulter India Pvt.Ltd. यां नी िद. ११/०८/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार अं दाजे र कम
.३७,८०,०००/- (अ री पये सदतीस लाख ऐं शी हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण)अ वये मानवजाती या क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा आहे.
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. – िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
३)
जु या Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine (Konelab) ची घसारा वजा
जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत ८१,३०२.४८ इतक येत आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा
जा त अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं. १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची
पू वमा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- योगशाळा िवभागाम ये स या असलेले Nanolab व konelab
हया दोन मिशन पैक Konelab ा मिशनचा वापर हा १० वषापे ा जा त झालेला अस यामु ळे नेहमी नादु त
होत आहे, यामु ळे सदर िवभागाने निवन Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine ची
मागणी के ली आहे.तसेच बायोमेडीकल इं िजिनयर ग य िवभागाने देखील Konelab मिशन Buyback करणेस
िशफारस के ली आहे. सदर जु या मशीनची िद. ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िक मत . ८१,३०२.४८ इतक
आहे. यामु ळे आपणास खरे दीपु व शासनाची मा यता यावी लागणार आहे.तरी यां या मागणीनु सार ०१ नग
Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine िविहत प दतीने खरे दी क न दे यास हरकत नाही
असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता एक Fully Automatic BioChemistry Analyser Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे
र कम . र कम .३७,८०,०००/- (अ री पये सदतीस लाख ऐं शी हजार मा ) चे खचा या तावास तसेच
जू ने मिशन Buyback करणेकामी महारा शासनाचे िवधी व यायिवभागाची मा यता घेणेकामी या तावास
मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील योगशाळा िवभागाकरीता एक
Fully Automatic Bio-Chemistry Analyser Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. तसेच जु ने मिशन Buyback न
करता याची ई-िललावा ारे िव करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२०.

ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाकरीता जु ने Dialysis Machine Buyback
(परत) क न निवन Dialysis Machine खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
ा तािवक:- ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाने िद.१६/०५/२०१६ रोजीचे
मागणीप का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.०४/०६/२०१६) ०४ नग Dialysis Machine ची
मागणी के लेली आहे.
स या डायलेसीस िवभागात ४ मिशन हे Nipro कं पनीचे असु न यापैक ०२ मशीन सन २००४ म ये
र कम .१२,५०,०००/-, ०१ मशीन सन २००८ म ये र कम .५,००,०००/-इत या रकमेत खरे दी के लेले
असू न ०१ मशीन सन २००९ म ये र कम .४,९५,०००/- इत या देणगी व पात ा त झालेले आहे.
Dialysis Machine चा उपयोग मु िपं ड खराब झाले या णां या र तशु दीकरणासाठी होतो. सदरचे मशीन हे
खरे दी के यापासू न कायाि वत अस यामु ळे स या ते यवि थत काम देत नाही. िदवसिदवस णांची सं या सतत
वाढतच आहे, यामु ळे तेथील ४ मिशनवर कामाचा बोजा वाढतच आहे. मागील वषात २४०० णांचे
डायलेिसस झालेले आहे. एका मिशनवर दरवष सरासरी ५०० णांचे डायलेिसस होते.. णां या वाढ या
सं येमु ळे मिशनवर येणारा कामाचा ताण इ. चा िवचार करता ते कोण याही णी बं द पडू शकते, यामु ळे
Dialysis Unit या िवभागाने जु ने ०२ मशीन बायबॅक क न ०४ नग निवन Dialysis Machine ची मागणी
के लेली आहे. सदरह मिशनपैक सन २००४ म ये खरे दी के ले या दो ही मशीनची ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा
िकं मत .३९,५९५/- इतक आहे.
मागणी –
१)
ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाने िद.१६/०५/२०१६ रोजीचे मागणी
प का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.०४/०६/२०१६) मागणी के लेली आहे.
२)
उपरो त िवभागासाठी निवन Dialysis Machine खरे दीकामी M/s. Nipro Medical (India)
Pvt.Ltd. यां नी िद.१२/०५/२०१६ रोजी िदले या कोटे शननु सार ती नग अं दाजे . ७,००,०००/- (अ री
पये सात लाख मा ) या माणे ०४ नगासाठी र कम . २८,००,०००/-(अ री पये अ ावीस लाख मा )
इतका खच अपेि त आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: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. – िनयमपु ि तके नु सार खु ली पधा मक िनिवदा ि या पार पाड यासाठी या िनिवदां चे अं दािजत मु य
.३,००,०००/- पे ा जा त आहे अशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प दतीने काढ यात या यात. सं बं िधत िवभागां ना
.५ हजार पयत या िकं मती या व तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवर खरे दी कर याची मु भा दे यात
आली आहे. अशा व तुचं ी एकु ण खरे दी या या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा त नसावी.
३) सदरह मिशनपैक सन २००४ म ये खरे दी के ले या दो ही मशीनची ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा
िकं मत .३९,५९५/- इतक आहे.सदरची िकं मत ही ५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम
२००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपु व शासनाची मा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- स या डायलेसीस िवभागात ४ मिशन उपल ध आहे. Dialysis
Machine चा उपयोग मु िपं ड खराब झाले या णां या र तशु दीकरणसाठी होतो. सदरचे मशीन हे सतत १०
वषापासू न कायाि वत अस यामु ळे स या ते यवि थत काम देत नाही. िदवसिदवस णांची सं या सतत वाढतच
आहे, यामु ळे तेथील ४ मिशनवर कामाचा बोजा वाढतच आहे. मागील वषात २४०० णांचे डायलेिसस झालेले
आहे. एका मिशनवर दरवष सरासरी ५०० णांचे डायलेिसस होते. णां या वाढ या सं येमु ळे मिशनवर येणारा
कामचा ताण इ. चा िवचार करता ते कोण याही णी बं द पडू शकते, यामु ळे Dialysis Unit या िवभागाने जुने
०२ मशीन बायबॅक क न ०४ नग निवन Dialysis Machine ची मागणी के लेली आहे. यामु ळे यांचे
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मागणीनु सार ०४ नग Dialysis Machine िविहत प दतीने ई –िनिवदा मागवू न खरे दी क न देता येतील असे न
मत आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाकरीता ०४ नग Dialysis Machine
िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम . २८,००,०००/-(अ री पये
अ ावीस लाख मा ) चे खचास व जु ने दोन मिशन Buyback कर या या तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील Dialysis Unit या िवभागाकरीता
०४ नग Dialysis Machine िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. तसेच जु ने मिशन Buyback न करता याची ई-िललावा ारे
िव करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२१.
ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाकरीता जु ने ECG Machine Buyback (परत) क न
निवन ECG Machine खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाने िद.३०/०५/२०१६ रोजीचे मागणी
प का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.०७/०६/२०१६) ०१ नग ECG Machine ची मागणी
के लेली आहे.
सदर िवभागाम ये स या असलेले ECG Machine हे सन २००८ म ये M/s Schiller Health
Care, India या कं पनीकडू न खरे दी के लेले आहे. सदर िवभागात २० ते २५ ण अॅडमीट असतात यांचे ECG
करणे आव यक असते. स या असले या ECG मशीनची Plastic External Body तु टलेली असू न स या
कं पनीकडे उपल ध नाही यामु ळे सदर मशीनवर णां चे ECG करता येत नाही तसेच णां या वाढ या
सं येमु ळे मिशनवर येणारा कामाचा ताण इ.चा िवचार करता ते कोण याही णी बं द पडू शकते, यामु ळे FSW
या िवभागाने ०१ निवन ECG Machine ची मागणी के लेली आहे तसेच जु ने मशीन Buyback करावयाचे
असू न सदर जु यामशीनची िद. ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत . ८०००/-इतक आहे.
उपरो त िवभागासाठी ०१ नग ECG Machine खरे दीकामी अं दाजे .१,००,०००/- (अ री पये एक लाख
मा ) इतका खच अपेि त आहे.
मागणी– ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाने िद.३०/०५/२०१६ रोजीचे
मागणीप का वये (औषध भां डार िवभाग मागणी ा त िद.०७/०६/२०१६) 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 –
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण
मू य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
३) जु या मशीनची िद. ३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत . ८०००/-इतक आहे. सदरची िकं मत
ही . ५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे
खरे दीपु व शासनाची मा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा णालयातील िवभागातील FSW िवभागात स या
असले या ECG मशीनची Plastic External Body तु टलेली असू न स याकं पनीकडे उपल ध नाही यामु ळे
मशीनवर णां चे ECG करता येत नाही तसेच णां या वाढ या सं येमु ळे मिशनवर येणारा कामाचा ताण इ. चा
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िवचार करता ते कोण याही णी बं द पडू शकते, यामु ळे यांना नवीन मिशन िवहीत प दतीने कोटेशन मागवु न
खरे दी क न दे यास हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाकरीता जु ने ECG मशीन Buyback क न निवन
०१ नग ECG Machine िविहत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .१,००,०००/(अ री पये एक लाख मा ) चे खचास मा यता घेणेकामीचा तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील FSW या िवभागाकरीता जु ने ECG
मशीन Buyback क न निवन ०१ नग ECG Machine िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी. तसेच जु ने मिशन Buyback न
करता याची ई-िललावा ारे िव करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२२.
ी साईबाबा णालयातील ICCU या िवभागाकरीता 10 KVA UPS खरे दी क न जु ना 10 KVA
UPS परत (Buyback) करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतू द :- १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन ताव
ा तािवक:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU या िवभागाने िद.२५/०५/२०१६ रोजीचे
मागणीप का वये 10 KVA UPS Single Phase - १ नगाची मागणी के लेली आहे.
ICCU िवभागाम ये स या एक 10 KVA UPS उपल ध असू न तो सन २००६ म ये र कम
.८३,९८०/- इत या र कमेत खरे दी कर यात आलेला आहे.सदर UPS चा उपयोग ICCU म ये णां वर
उपचार चालू असताना िव ु त पु रवठा अचानक बं द झाला तर मिशनरी बं द पडू नये णह ू न के ला जातो. सदरह
UPS हा मागील १० वषापासु न यवि थत काम करीत आहे, पण लाईट गे यास सदर UPS Back up देत नाही.
ICCU िवभागात अ यंत गं भीर आजाराचे पेशं ट Admit असतात यां यावर उपचार चालु असताना लाईट
गे यावर UPS जर चालु झाला नाही तर पेशं टवर उपचार कर यात अडचणी िनमाण होऊ शकतात, यामु ळे
यांनी निवन एक 10 KVA UPS ची मागणी के लेली आहे. तसेच बायोमेडीकल िवभागाने जु ना UPS बायबॅक
क न निवन 10 KVA UPS खरे दी करणेबाबत िशफारस के लेली आहे.
मागणी–
१) ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU या िवभागाने िद.२५/०५/२०१६ रोजीचे मागणीप का वये
(औषध भां डार िवभाग ा त िद.०२/०६/२०१६) मागणी के लेली आहे.
२) निवन UPS खरे दीकामी अं दाजे र कम .९०,०००/- (अ री र कम न वद हजार मा ) इतका खच
अपेि त आहे. तसेच जु या UPS ची िद.३१/०३/२०१६ अखेर घसारा िकं मत .३५४७.१६ इतक 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 –
. ५ हजार ते . ३ लाखापयत असेल त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण
मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील
दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
३) जु या 10 KVA UPS ची घसारा वजा जाता िद.३१/०३/२०१६ अखेर िकं मत . .३५४७.१६
इतक होत आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान अिधिनयम २००४, मधील
कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता यावी लागणार नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत :-
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ICCU िवभागाम ये स या एक 10 KVA UPS उपल ध असू न तो सन २००६ म ये खरे दी कर यात
आलेला असू न फार जु ना झालेला आहे यामु ळे तो वारं वार बं द पडत अस यामु ळे सदरह UPS बायबॅक क न
निवन 10 KVA UPS खरे दी कर यास हरकत नाही असे मत आहे. तसेच जु या मिशनची िद.३१/०३/२०१६
अखेर घसारा िकं मत .३५४७.१६ इतक आहे. सदरची र कम ही .५०,०००/- पे ा कमी अस यामु ळे सं थान
अिधिनयम २००४, मधील कलम नं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपू व शासनाची पू वमा यता व मा.उ च
यायालयाची मा यता यावी लागणार नाही यामु ळे जु ना 10 KVA UPS Buyback क न नवीन खरे दी
कर यास हरकत नाही असे न मत आहे.
तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU िवभागाकरीता जु ना UPS परत (Buyback) क न एक
नवीन 10 KVA UPS िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न मागवू न खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.९०,०००/- (अ री र कम न वद हजार मा ) चे खचास मा यता घेणेकामीचा तावास मा यता असावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील ICCU िवभागाकरीता नवीन 10
KVA UPS िविहत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास
मा यता दे यात यावी. तसेच जु ना UPS, Buyback न करता याची ई-िललावा ारे िव करणेत
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३.
ी. धनं जय पां डू रं ग के कडे, सोलापु र यां चे वै क य आिथक अनु दान मागणी अजाबाबत.
ी.धनं जय पां डु रं ग के कडे. सोलापू र यां नी यांची प नी सौ.सं या धनं जय के कडे, यां चे वै िकय
उपचारासाठी आिथक अनु दान िमळणेबाबत िवनं ती अज के लेला असु न सदरचा अज िद.०७/०९/२०१६ रोजी
ईकडील कायालयास ा त झालेला आहे. सौ.के कडे ा कॅ सर िवकाराने आजारी असु न ते Onco-Life
Cancer Center Pvt. Ltd., सातारा या णालयात उपचार घेत आहेत.
ी साईबाबा सं थानमाफत गरीब व गरजु णां ना यांचे वै िकय उपचाराकरीता ण उपचार घेत
असले या णालयाचे नावे आिथक अनु दान दे यात येते. वै िकय आिथक अनु दान िनयमावली माणे जे
णालय िनयमात बसत असतील यांची वतं यादी तयार के लेली आहे. या यादीतीलच णालयां ना णांचे
नावे िनयमावली माणे अनु दान िदले जाते.
करीता वरील ण सौ.के कडे यां नी सादर के लेले Onco-Life Cancer Center Pvt. Ltd., सातारा हे
णालय वै िकय आिथक अनु दान िनयमावली माणे तयार के लेली णालया या यादीत बसत नस याने, सदर
णास अनु दान देता येत नाही.
तसेच िद.०७/०९/२०१६ रोजी यांनी सादर के ले या कागदप ात पु ढील माणे अपु तता आहे.
१)
णालय माणप ावर उपचाराचा कालावधी सादर के लेला नाही.
२) रे शनकाडची माणीत के लेली झेरॉ स त जोडलेली नाही.
३) उ प नाबाबतचे ित ाप नाही.
४) उ प नाचे माणप नाही.
५)
णालय माणप ावर सदर ण राजीव गां धी जीवनदायी आरो य योजनेचा लाभाथ नाही असा प ट
उ लेख के लेला नाही.
सादर के लेले Onco-Life Cancer Center Pvt. Ltd., सातारा हे णालय वै िकय आिथक
अनु दान िनयमावली माणे तयार के लेली णालया या यादीत बसत नस याने, अनु दान देता येत नाही. याबाबत
णास िद.०५/१०/२०१६ रोजी जा.नं.एसएसएस/ एसएसएच/ अनु दान/ १४२४/ २०१६ या प ानु सार कळिवले
आहे. तसेच अपु ण पेपर बाबत सव मािहती यांना िदलेली आहे.
सं थानचे वैदयिकय आिथक अनु दान िनयमावलीनु सार मा यता ा त यादीत सदरचे णालय बसत
नस याने ी.के कडे यां ना सं थान माफत वैदयिकय आिथक अनु दान देणे अश य आहे.
ी.के कडे यां ना आिथक मदत मं जु र करणेकामी सदरचा अज मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर
करणे बाबत मा.कायकारी अिधकारी सो. यांची िद. ०९/१०/२०१६ रोजी ची मं जू र िटपणी.
तरी ी.धनं जय पां डु रं ग के कडे. सोलापू र यां चे वैदयिकय आिथक अनु दान मागणी अजाबाबत चचा
होऊन िनणय होणेस िवनं ती.

{15} 30.11.2016, Shirdi

51

यावर सिव तर चचा होऊन, ी.धनं जय पां डु रं ग के कडे, सोलापू र यां ना यां चे प नीचे
उपचाराकरीता सहानु भू तीचे ीने एक िवशेष बाब हणू न सं थानमाफत .२५,०००/- मा वैदयिकय
आिथक अनु दान दे यात यावे.
तसेच या णां ना सं थानमाफत वैदयिकय आिथक अनु दान देणेत येते, या अनु दाना या
वापराबाबतचे सं बं धीत णालयाकडू न तपशील मागिवणेत यावा व अनु दानाबाबत णांचा अिभ ाय
घे यात यावा. अनु दान मागणीसाठी या णालयातील णां चे जा त अज असतील अशा,
णालयास अचानक भेटी दे यात येऊन, य पहाणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय अिध क)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४.
महारा ातील ामीण, दु गम भागातील गरीब, गरजु णां ना ता काळ वै क य सेवा उपल ध क न
देणेसाठी ५०० णवाहीकां चा क प राबिवणेबाबत.
महारा शासन अिधिनयम-२००४ तरतु द१)
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील १७ (२-ण) म ये मानवजातीचे क याण करणाया िकं वा मानवाला अप ती म ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
२)
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील १७ (४) म ये िव व त यव थेम ये िविहत
के लेले प नास हजार पयापे ा अिधक िकं मतीचे कोणतेही जडजवाहीर दािगणे व इतर मौ यवान जं गम मालम ता
रा य शासना या लेखी पु वमं जु रीने असेल याखेरीज सिमतीकडु न िवक यात येणार नाही तारण हणु न ठे वता
येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं मीत करता येणार नाही.
३)
महारा शासन अिधिनयम-२००४ मधील २१ (१क) (२)म ये पोट-कलमे (१) आिण (१क)
म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पु रेशा तरतु दी के यानं तर, िव व त यव थे या िनधीत िश लक रािहली
अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या िवतरण यो य उ प ना या तीस ट यांपे ा अिधक
नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पु ढील सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापराता व खच करता येईल.(एक) रा य शासना या पू व मं जु रीने, 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 आधारगृ ह िकं वा इतर धमादाय वा धािमक
सं था यां ची स्थापना व देखभाल करवू न घे यासाठी अथवा कला वा सािह य े ाशी सं बं िधत असलेला एखादी
न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न अ य कोण याही िबगरवािणि यक सां कृ ितक सं घटनेची थापना व देखाभाल क न घेणेसाठी छाननी सिमतीचे मा यतेने अथसाह य
दे याची तरतु द आहे.
ा तिवक- ी साईबाबां नी यां या हयाती म ये वत: या हाताने अनेक णांची सेवा सु ु षा क न
यां या याधी ब-या के ले या आहेत. ी साईबाबां नी के लेले हे णसेवेचे काय ी साईबाबा सं थानने
अिवरतपणे पु ढे सु ठे वलेले आहे. आजिमतीस िशड म ये सं थान माफत ी साईबाबा व ीसाईनाथ या दोन
णालयामाफत ही सेवा अ पदरात उपल ध क न दे यात येत आहे.
ी साईबाबां चे हे णसेवेचे काय पु ढे अशेच चालु ठे वु न यांची या ती वाढिव याकरीता मा.
यव थापन सिमतीने िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .२३ िनणय नं.६३७ (१८) अ वये,
“रा यातील ामीण व दु गम भागातील अिधकािधक णांपयत तातडीने वै क य सेवा पोहचिवणेसाठी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व दानशु र साईभ त यां चे सं यु त िव ामाने रा यातील िविवध
भागातील वयं सेवी सं थाना णवाहीका उपल ध क न दे याचा उप म सु कर याचा यव थापन सिमतीचा
मानस आहे. सदरचा उप म सु कर यासाठी ५०० णवाहीका (Ambulance) खरे दी करा या लागतील. या
णवाहीकां या खरे दीसाठी णवाहीका क प राबिवणा-या वयं सेवी सं थानी यासाठीची २५ ट के र कम
भरावी व उव रत ७५ ट के र कम दानशु र देणगीदार साईभ ता या देणगीमधु न उपल ध करावयाची आहे.
याकरीता या उप मासाठी देणगीदार साईभ त आप या आई-वडीलां या मृतीिप यथ अथवा इतर कायािनिम त
देणगी देऊ शकतात. अशा कारे देणगीदारां ना आवाहान कर यात यावे. या सव णवाहीका साई अॅ बुल स या
नावाने महारा भर चालतील व यांचे सं चालन वयं सेवी सं थामाफत होईल अशा कारे कायवाही कर यात
यावी” असा िनणय घेतलेला आहे.
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ी साईभ तांकडू न देणगीर कम ि वकारणे करीता थम कोण या कार या णवाहीका ावया या
आहेत? हे िनि चत होणे आव यक आहे. स या बाजारात उपल ध असलेले लहान आकारा या णवाहीकाची
मािहती खालील माणे आहे.
णवाहीका कार ०१) पे ोल अं दाजे िकं मत (िव यासह)
७५%
२५%
०१) मा ती हॅन (ओमनी) ३,१५,०००/२,३६,३५०/७८,७५०/०२) मा ती इको
४,१५,०००/३,११,२५०
१,०३,७५०/०२)

िडझेल ०१) टाटा सु मो
५,५०,०००/४,१२,५००/१,३७,५००/०२) टाटा िवं गर
८,१०,०००/६,०७,५००/२,०२,५००/०३) तवेरा
७,४०,०००/५,५५,०००/१,८५,०००/०४) स (फोस कं .)
७,००,०००/५,२५,०००/१,७५,०००/०५) बोलेरो (मिहं ा कं .)
५,८४,०००/४,३८,०००/१,४६,०००/वर नमु द के ले माणे ५०० णवाहीका खरे दी करणेसाठी बाजाराम ये िविवध कार उपल ध आहेत.
परं तू सव टीने यो य अशा एकाच कं पनी या णवाहीका ई-िनिवदे ारे खरे दी करा या लागतील. यासाठी
णवाहीके ची कं पनी व कार (मॉडेल) िनि त होणे आव यक आहे.
मा. यव थापन सिमतीने िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .२३ िनणय नं.६३७ (१८)
अ वये ५०० णवाहीका खरे दी क न या महारा ातील ामीण व दु गम भागातील गरीब व गरजु णां या
सेवेसाठी सु करणे करीता या िठकाणी काम करणा-या वयं मसेवी सं थेकडू न िनणयात ठरले माणे यांचेकडू न
२५ ट के र कम जमा क न घेवु न यांचेशी िवहीत प दतीने करारनामा क न यांना या सं थानचे अटी-शत वर
ण सेवेकरीता देता येतील.
तसेच या क पात देणगी देवु न जे साईभ त सामील होतील यांचेसाठी सं थान िनयमावली असणे
आव यक आहे. या माणे सं थान, ी साईभ त व वयं सेवी सं थायां चेसाठी खालील माणे िनयमावली तयार
कर यात आलेली आहे. िनयमावलीत नमु द के ले माणे णवाहीका क पाशी सं बं धीत असलेले िवभाग व
यांनी करावयाची कामे या बाबत अलाहीदा आदेश/ प रप क काढु न िवभागवार कामे सोपिवले जातील.
अ)
सं थानसाठीची िनयमावली
१)
देणगीदार साईभ ताकडु न .२,२५,०००/- व सेवाभावी सं थेकडू न .७५,०००/- अगर अॅ बुल स या
िकं मती या एकु ण ७५ % साईभ ताने व उव रत २५% सेवाभावी सं थेची राहील.
२)
अॅ बुल स सेवाभावी सं थेस ५ वषाचे मु दती करीता चालिव यास दे यात येईल.
३)
सेवाभावी सं थेची िनयमा माणे आव यकती कागदप े तपासु न एका सं थेस फ त एक णवाहीका या
क पाअं तगत दे यात येईल.
४)
णवाहीके ची खरे दी ई-िनिवदा ारे मोठ् या माणात वतमानप ात जाहीरात देऊन करणेत येईल.
५)
अॅ बुल सची न दणी व पिह या वष चा िवमा अॅ बुल स ह तांतरीत करतेवेळेस सं थानमाफत
सं थान या नावावर कर यात येईल.
६)
सं थान या वाहन िवभागाने अॅ बुल स क पातील अॅ बुल स खरे दी पयतची कायवाही करावयाची
आहे. यापु ढील सं पु ण कायवाही िनयमावली माणे सं थानचे णालय अनु दान िवभागामाफत के ली
जाईल. याम ये तीवष णवाहीके ची िवमा नु तणीकरणाची त सदर सेवाभावी सं थेकडू न ात क न
घेणे सव अॅ बुल सचा िहशोब ठे वणे. यां या न दी अ ायावत करणे. अॅ बुल सची तपासणी क न
लॉगबु क पाहणे व त संबं धीत सव कामे णालय िवभाग पाहील.
७)
अॅ बुल सचे ५ वष पु ण झालेनं तर त्या णालय िवभागाने सं बं धीत सेवाभावी सं थेकडू न जमा क न
घेवु न सं थानचे वाहन िवभागात जमा करा यात.
८)
सं थानने सं बं धीत सेवाभावी सं थेकडू न अॅ बुल सचा वापर व परत सं थानकडे जमा करणे इ यादी
गो टीचा नमु यात ठरवु न िद या माणे करारनामा करणे आव यक आहे.
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९)

१०)
११)

१२)

ब)
१)
२)

३)
४)
५)
६)
क)
१)
२)
३)
४)
५)
६)
७)
८)
९)
१०)

११)
१२)

अॅ बुल स क पासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार या क पासाठी व या माणे कायवाही
करणेस महारा शासनाची मा यता घेणे आव यक आहे. मा यता िमळालेनं तर सं पु ण कागदप ां ची
पु तता झालेनं तरच वाहन िवभागामाफत ई-िनिवदे ारे खरे दी या राबिवणे.
जे देणगीदार साईभ ताचे सं पु ण अॅ बुल स या ७५ ट के देतील यांना ५ वष येक वष १ वेळेस
दशन, आरती यां या कु टूं बास दे याची सोय करणे.
जे साईभ त एका अॅ बुल स या पु ण िकमती या ७५ ट के र कम देणगी हणु न देतील या
साईभ तांनी िदलेली १/ २ नां वे एका अॅ बुल सवर सं थानने ठरवु न िदले या नमु यात व आकारात
मराठी/ इं जी मधु न दिशत करणे.
मा. यव थापन सिमतीने ठरिवले माणे सदर साई अॅ बुल स हा क प ५०० णवाहीके करीता
मयादीत असु न महारा ातील सव तालु यात तसेच ा या याने आिदवासी, दु गम भागात णाचे
सेवेसाठी सदर क प सेवाभावी सं थेमाफत राबिव यात येईल.
सदर क पासाठी देणगी देणारे साईभ तांसाठी िनयमावली.
देणगीदार साईभ तांना देणगी देणेसाठी कमीत कमी व जा तीत जा त र कमेची अट राहणार नाही. ते
व छे ने या क पातील णवाहीके साठी देवु शकतील.
जे साईभ त एका अॅ बुल स या पु ण िकमती या ७५ ट के र कम देणगी हणु न देतील या
साईभ तांनी िदलेले १/ २ नां वे एका अॅ बुल सवर सं थानने ठरवु न िदले या नमु यात व आकारात
मराठी / इं जी मधु न दिशत के ले जातील.
साईभ तांना यांनी िदले या र कमेची देणगी पावती वरीत देता येईल.
जे साईभ त िकमान २५ हजाराची देणगी देतील यांना स याचे सं थान िनयमा माणे एक वेळेस दशन /
आरतीची सोय करता येईल.
जे देणगीदार साईभ ताचे सं पु ण अॅ बुल स या ७५ ट के र कम देतील यांना ५ वष येक वष १
वेळेस दशन व आरती यां या कु टु बास दे याची सोय कर यात येईल.
देणगीदार साईभ तांचे या क पातील कोण याही णवाहीके वर य अथवा अ य िनयं ण
अगर मालक राहणार नाही.
वयं सेवी सं थेकरीता िनयमावलीवयं सेवी सं था हणू न रोटरी लब, लाय स लब व न दणीकृ त सेवाभावी सं था यां चा समावेश
राहील.
या वयं सेवी सं था या क पात समािव ट होवु शकतात यांना या क पातील जा तीत जा त एक
अॅ बुल स णसेवे करीता िमळु शके ल.
सेवाभावी सं था मा.धमदाय आयु त यां चेकडे न दणीकृ त असावी.
सदर सं थेची न दणीकृ त दाखला िकमान ३ वषपु व चा असावा.
सेवाभावी सं थेतील लेखाप र ण िनयिमत ( ितवष ) होणे आव यक असु न मागील ३ वषाचे ताळे बं द
जोडणे आव यक राहील.
सेवाभावी सं थेची आिथक वािषक उलाढाल (टनओ हर) .दहा लाख असावा.
सेवाभावी सं थेवर कोणतेही गैर यवहारातील आरोप/ गु हे नसावेत.
सेवाभावी सं थेवरील अ य व इतर पदािधकारी सामाजीक कायाशी सं बं धीत असावेत.
या क पाकरीता सं थानने ठरवु न िदलेली इतर कागदप े तपासणीनं तर व सेवाभावी सं थेकडु न २५
ट के र कम भरलेनं तर या सं थेचा या क पात समावेश कर यात येईल.
वयं सेवी सं थेला सदर णवाहीका ही णांना सेवा देणेकरीता वापरावी लागेल. यात कोण याही
कारची अवै य वासी वाहतु क करता येणार नाही, असे अढळु न आ यास यावर गु हा न दिव याचे
व णवाहीका परत घे याचे सं पु ण ह कसं थानला राहतील.
वयं सेवी सं थेला ग्णाकडू न सदर णवाहीका वापरासाठी यावयाचा सेवाआकार ित िक.मी.
सं थान िनि त क न िदले या दरानेच आकारणी करावी लागेल.
वयं सेवी सं थेला थम वषानं तरचा िवमा नु तणीकरण वखचाने करावे लागेल. िवमा नु तनीकरण
के लेनं तर याची त १० िदवसाचे आत सं थानचे णालय अनु दान िवभागाकडे जमा कर याची
जबाबदारी सं बं धीत सं थेची राहील.
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१३)

सदर णवाहीके चा PUC, िफटणेस व टॅ स माफ इ यादी कामे वेळेत नु तनीकरण करणे सं थेवर
बं धनकारक राहील व या सं बं धीत पु तता के लेबाबतची तसं थानकडे वेळीच सादर करावी लागतील.
१४)
वयं सेवी सं थेला सं थान सोबत वतं करारनामा क न ावा लागेल.
१५) काही कायदेिशरबाब उदभव यास याकरीता यायालयीन काय े राहाता, कोपरगां व कोटाचे याय
क ेत राहील.
तरी साई णवाहीका क प राबिवणेसाठी णवाहीके ची कं पनी व कार (मॉडेल) िनि त होणे, देणगी
र कम ि वकारणेची कायवाही िनि त होणे, उपरो त नमु द के ले माणे िनयमावलीस मा यता िमळणे, मा यतेनं तर
सदर ताव महारा शासनाचे मा यतेस पाठिवणे, शासन मा यता िमळालेनं तर िवहीत प दतीने ई-िनिवदा राबवु न
णवाहीका खरे दी करणे, त संबं धीत करावयाची कायवाहीसाठी सदर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, महारा ातील ामीण, दु गम भागातील गरीब, गरजु णां ना
ता काळ वै क य सेवा उपल ध क न देणेसाठी ५०० णवाहीकां चा क प राबिवणेबाबत या
तािवत िनयमावलीचे अवलोकन करणेत येऊन, या िनयमालीस व सदरह क प राबिवणेसाठी
महारा शासनाची परवानगी घेणेसाठी ताव सादर करणेस मा यता दे यात यावी.
तसेच शहरी भागाम ये वापर यात येणा या साई णवाहीका तयार करणेकामी मा ती इको
व ामीण, पहाडी भागाम ये वापर यात येणा या साई णवाहीका तयार करणेकामी टाटा सु मो
अथवा मिहं ा बोलेरो या कं प यां ची वाहने खरे दी करणेत यावी. यासाठी सदरह कं प यां बरोबर सिमती
सद य मा. ी. ताप भोसले यां नी दरां बाबत चचा करावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२५
ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी.टी. कॅ न (64 Slice) व एम.आर.आय. मिशनचे मिशनचे वािषक
सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत ताव फेर सादर.
ी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागात मे.िसमे स िल. मुं बई या कं पनीचे Somatom
Sensation 64 CT Scanner हे मशीन सं दभ .1 अ वये एकु ण .3,98,37,835/- इत या रकमेत खरे दी
कर यात आले असु न सदर मिशन करीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी िद.16/07/2006 रोजी
पू ण झालेला आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी मा. यव थापन सिमती या िद.13/03/2004 या सभेतील
िनणय .95 अ वये पु ढील कालावधीतील िस.टी. कॅ न मिशनसह खरे दी कर यात आले या सव ॲ सेसरीजसह
यां चे दु ती व देखभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट CMC (Comprehensive Maintenance
Contract) करणेबाबत िनणय झालेला आहे. यानु सार कं पनीस दे यात आले या िद. 15/03/2005 या
पु रवठा 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.
तसेच मे. िसमे स िल. मुं बई, यां चेकडू न Magnetom Avanto हे एम. आर. आय. मशीन एकु ण .
5,05,00,000/- इत या रकमेत खरे दी कर यात आले आहे. सदरचे मिशन िद.1/06/07 रोजी कायाि वत
कर यात आलेले आहे. कं पनीने मशीनकरीता िदलेला दोन वषाचा वॉरं टी कालावधी िद. 31/05/2009 रोजी
सं पला आहे.
सदर मशीन खरे दी करतेवेळी झालेला ठराव, कं पनीसोबत कर यात आलेले ॲ ीमट आिण कं पनीस
िदले या पु रवठा 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 असू न तो सं पु ा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 पु ढील
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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 दो ही मिशनचे
कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट दरवष करणेत आले आहे.
यावष सी.टी. कॅ न मिशनचे िद.17/07/2016 ते िद.16/07/2017 या एक वषा या व एम. आर.
आय. मशीनचे िद.01/06/2016 ते िद.31/05/2017 या कालावधीसाठी कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट
करणेसाठी मा. य.सिमती या िद.09/10/2016 या सभेतील आय या वेळे या िवषया नु सार मा यता िमळाली
आहे.
मे. िसमे स ली. मुं बई यां नी सी.टी. कॅ न मिशनचे कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी
एकु ण .55,26,498/- (पु णािकत एकु ण अ री . पं चाव न लाख स वीस हजार चारशे अठया नव मा ) इत या
र कमेची आिण एम.आर.आय. मशीनचे कॉ ेहे सीव मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी सव करां सहीत एकु ण
.32,36,332/- (अ री .ब ीस लाख छ ीस हजार तीनशे ब ीस मा ) इत या र कमेचा CMC करीता
करारनामा पाठिवला आहे.
तरी उपरो दो ही मिशनचे कॉ ेहे सीव मटे न स स ह स कॉ ॅ ट करणेसाठी कं पनी ितिनधीशी
य चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी येणा या खचास तसेच CMC चे एकु ण रकमेपैक 50%
र कम सहा मिह यां नं तर व उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पु ण झालेनं तर अदा करणेस
मा यता असावी.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी.टी. कॅ न (64 Slice) व एम.आर.आय. मिशनचे कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट या दराबाबत चचा करणेसाठी मे.िसमे स ली. मुं बई या कं पनीचे ितिनधी ी.सिचन
कु लकण , सि हस इं िजिनयर हे उपि थत होते. सिमतीने यां चेबरोबर तािवत मिशन या कॉ ेहे सीव मटे न स
स ह स कॉ ॅ ट या दराबरोबरच नवीन मिश स खरे दी या दरावरही चचा करणेत आली. परं तु कं पनीचे
ितिनध नी नवीन मिश स या दराबाबत चचा करणेचे अिधकार नाही, असे सभेस सां िगतले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील सी.टी. कॅ न (64 Slice) व
एम.आर.आय. मिशनचे कॉ ेहे सीव मटे न स स ह स कॉ ॅ टचे दर व नवीन मिश स खरे दीचा दर
यावर चचा करणेसाठी मे.िसमे स ली. मुं बई या कं पनी या वरी अिधका यांना सभेसमोर बोलिवणेत
यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२६
मा.िव तां या सू चनां बाबत.
आजचे णालय उपसिमती सभेम ये मा.सद यां नी खालील माणे सु चना मां ड या, या
मा य कर यात आ या.
(१) क शासना या कं पनीज् ॲ ट- २०१४ नु सार कं प यां ना यां या िन वळ वािषक उ प नातू न सामािजक
दािय वासाठी २% र कम खच कर याचे बं धन आहे. सदरह २% र कम, कं प या णालयाकडील मिशनरी
अथवा सं थानमधील मह वाचे उप म यासाठी देऊ शकतील. यासाठी णालय व सं थानकडील जनसं पक
अिधकारी यां नी सं थान तराव न सं पक क न कं प यां ना तसे आवाहन करावे. तसेच यासाठी सं थान
सं केत थळावर िस दी दे यात यावी. (जनसं पक अिधकारी, णालय व सं थान/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
िदनां क १८.१०.२०१६ रोजी िशड येथे जागितक साईमं िदर प रषदेचा आढावा घेणेसाठी झाले या
उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम करणे.
िनणय .७५७ सभे या सु वातीस कायकारी अिधकारी यां नी जागितक साई मं िदर िव त प रषदेबाबत ा तिवक के ले. या
काय मासाठी जगभरातील सु मारे १५०० रिज ड साईमं िदरां चे प े व मेल-आयडी िमळिवणेत येऊन, सवाना या
काय मा या व पाचा ई-मेल के लेला आहे. १५०० िनमं ण पि कां ची छपाई करणेत आलेली असू न सव
िनमं ण पि का पो ा ारे मा यवरां ना पाठिव यात आले या आहे व अजु नही काही साई मं िदरां चे प े िमळत
असू न यां नाही या काय माचे िनमं ण दे याचे काम सु आहे. िनमं ण पाठिव यात आले या सव साईमं िदरां ना
िदनां क १० नो हबर २०१६ पयत सं थानकडे नाव न दणी करणेबाबत कळिवले आहे, तसेच यािनिम ाने
सं थान या कोणकोण या िवभागाने काय-काय कामे करावयाची आहेत, याचीही मािहती सभेस िदली.
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यानं तर पु ढील माणे चचा झाली. जागितक साई मं िदर िव त प रषदेसाठी जगभरातू न येणा या सव
मं िदरां या िव तां चे वागत करणेसाठी वतं वागत क उभारणेत येऊन, तेथे जबाबदार अिधका याची
िनयु करणेत यावी. या िव तां ना मागदशन करणे तसेच सं थानचे वेगवेगळे क प दाखिवणेकामी यु िनयर
कॉलेज व औ ोिगक िश ण सं थेमधील िव ा याना काय माबाबतचे व िव तां ना कसे मागदशन करावयाचे
याचे िश ण दे यात येऊन, यां ची वयं सेवक हणू न नेमणू क करणेत यावी व यां चेवर िश कां नी सु परिवजन
करावे. या वयं सेवकां नी िव तां ना वागतक ापासू न िनवास यव था, टेज, भोजन यव था व समाधी मं िदर,
सादालय, सं थान िनवास थाने इ. बाबतची मािहती ावी व य दाखवावे. तसेच जी िठकाणे दाखवावयाची
आहेत, अशा िठकाणी साधारणत: ८x१२ साईजचे मािहतीचे बॅनर लाव यात यावेत.
सं थानमधील िविवध क प तसेच साई समाधी शता दीबाबत मािहती पु ि तका तयार करणेत यावी व
काय मासाठी येणा या िव तां ना वागतक ावर सदरह मािहती पु ि तका दे यात यावी. काय मा या िठकाणी
टेजवर मोज याच मा यवरां ची बैठक यव था करावी, यासाठी खु यावर मा यवरां ची नावे टाक यात यावी.
अनेक िठकाणी ी साईबाबां ची मोठ-मोठी मं िदरे आहेत, परं तु मु य समाधी मं िदर िशड म येच आहे, याबाबतचा
उ लेख भाषणाम ये करणेत यावा, अशीही चचा करणेत आली. तसेच काय माचे िहं दी/ इं जी भाषेमधू न
सु सं चालन करणेसाठी यावसाियक सु सं चालकां ची नेमणू क करणेत यावी व प कार
, िमडीया यां ना बोलिवणेत
येऊन, यां ची वतं बैठक यव था करणेत यावी.
या काय मासाठी देश-िवदेशामधू न मा यवर व मं िदर िव त येणार अस याने यां या चहा, पाणी,
ना ा व जेवणाची यव था करणेसाठी वतं मं डप उभारणेत यावा. या मं डपामधील यव था बाहेरील
के टरसमाफत करणेत यावी, यासाठी के टरसला ना ा/ जेवणाचे पु ढील मेनू ठरवू न ावेत.
ना ा- इडली सां बर, मदू वडा, चटणी, िशरा, उपमा व एक सादाचा लाडू तसेच चहा, िफ टर कॉफ , दु ध इ.
दु पारचे जेवणमटर पनीर, बटाटा चटणी, पु री, चपाती, वरण-भात, मसाले भात, हेज पु लाव, िसताफळ
रबडी, िजलेबी, पापड, चटणी, लोणचे इ.
दु पारी४ वाजता- चहा, िफ टर कॉफ , दु ध, िब क टे इ.
रा ीचे जेवणी साई सादाल हीआयपी म ये.
रा ी भजनसं येसाठी साईभ तसेच पॉप िसं गर सु खिवं दर िसं ग यां ना आमं ि त करणेत यावे
, ते येऊ
शकत नसतील तर अनु प जलोटा, अनु राधा पौडवाल अथवा सु रेश वाडकर यां ना बोलिवणेत यावे.
सदरह काय म िनयोजनब द व यवि थतपणे पार पाडणेसाठी तसेच कमचारी/ वयं सेवक व
काय मासाठी येणारे िव त यां चेशी सं पक/ मागदशन करणेसाठी यव थापन सिमती सद यां या
मागदशनाखाली खालील माणे पोटसिम या थापन करणेत आ या. या पोटसिमतीमधील सद यां नी सं थान
अिधकारी/ कमचारी व वयं सेवक यां ना वेळोवेळी मागदशन करावे.
पोटसमीतीचे नाव
वागत सिमती

कामाचे थोड यात व प
सिमती सद याचे नाव
येणा या मं िदर िव तां चे वागत करणे व सिमती अ य , उपा य व
काय माबाबत मागदशन करणे.
सव स माननीय सद य
भोजन सिमती
येणा या िव तां ची अगोदर या िदवशी व
मा. ी.चं शेखर कदम,
काय मा या िदवशी चहा, ना ा, जेवणाची मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे ,
यव था करणे, याचे िनयोजन करणे व िनयं ण
मा. ी. ताप भोसले,
ठे वणे.
मा. ी.िबपीनदादा को हे
िनवास सिमती
येणा या िव तां ची व मा यवरां ची िनवास यव था
मा. ी.चं शेखर कदम,
करणे.
मा. ी.सिचन तां बे
टेज सिमती
टेजवरील मा यवरां ची/ येणा या िव तां ची बैठक
मा. ी.चं शेखर कदम,
तसेच इतर अनु षं गीक यव था करणे व िनयं ण मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे
ठे वणे.
मा. ी.िबपीनदादा को हे
मा. ी.सिचन तां ब,े
वाहन (यातायात) सिमती जगभरातू न येणा या मं िदर िव तां ना दशनासाठी मा. ी.िबपीनदादा को हे व
तसेच सं थानचे इतर कल्प पहाणेसाठी वाहन उपकायकारी अिधकारी
यव था करणे व िनयं ण ठे वणे.
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सं र ण सिमती

काय मा या िठकाणी सवव
यव था करणे व िनयं ण ठे वणे.

कारची सु र ा

तां ि क सिमती

काय मा या िठकाणी Sound Systeem, Wifi,
Lighting, Led Display यां ची यव था करणे व
िनयं ण ठे वणे.

मा. ी.सिचन तां ब,े
मा. ी.िबपीनदादा को हे
मा. ी. ताप भोसले,
मा. ी.िबपीनदादा को हे

यानं तर पु ढील माणे काय माची परे षा ठरिवणेत आली.
जागितक साईमं िदर िव त प रषदेसाठी येणा या मा यवरां ना/ मं िदर िव तां ना वागतक ावर मािहती
पु ि तका व वेश पि का दे यात येईल. यानं तर काय मा या हॉलम ये वेश करतेवेळी तु तारी वाजिवणेत येईल,
काय म सु होईपयत हॉलम ये सनई वादन व गीत गायण होईल, काय माचे ा तिवक मा.अ य महोदय करतील व
उपि थतां चे वागत मा.उपा य करतील. याम ये साई समाधी शता दी ब ल मािहती व आपला उ ेश सां ग यात येईल.
तसेच समाधी शता दी िनिम ाने सं पु ण भारतामधू न काढावया या रथाचे िनयोजनाचा समावेश असेल. याचवेळी पिहले
स सं पेल व नेहभोजन होईल.
नेहभोजनानं तर दु स या स ास सु वात होईल. याम ये आले या मा यवरां चे/ मं िदर िव तां चे मनोगत व साई
समाधी शता दी िनिम सु चना घे यात येईल, यासाठी यां ना २-३ िमिनट वेळ दे यात येईल. यानं तर दु सरे स व
काय माची सां गता होईल.
रा ीचे भोजन ी साई सादालयाम ये ठे व यात येईल, या िनिम ाने जगभरातू न येणा या मा यवरां ना
सादालयाची मािहतीही िमळेल. तसेच रा ी काय मा या िठकाणी िवशाल साईभजन सं याचे आयोजन कर यात येईल
व यासाठी नामां िकत िहं दी/ मराठी गायकां ना बोलिवणेत येईल.
उपरो माणे चचा करणेत येऊन, सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथे होणा या जागितक साईमं िदर प रषदेचा आढावा घेणेसाठी
झाले या उपरो उपसिमती सभे या इितवृ ाचे अवलोकन करणेत येऊन, यानु शं गाने खालील माणे
सु चना करणेत आ या.
उपरो िनयु करणेत आले या पोटसिम या मधील भोजन व टे ज सिमती म ये मा.ॲङ मोहन
जयकर सो. यां चा तसेच सं र ण व तां ि क सिमतीम ये मा.डॉ.राज िसं ग यां चा समावेश करणेत यावा.
तथा भोजन व वाहन सिमतीम ये मा.सौ.अिनताताई जगताप यां चा समावेश करणेत यावा.
सदरह चचास काय मासाठी सिमती सद यां या अिधप याखाली बनिवणेत आले या
सिम यांवर नेमणू क के लेबाबतची मािहती सद यां ना कळिवणेत यावी व काय माची परेषा िमनीट-टू िमनीट बनिवणे त यावी.
चचास ाम ये येणा या मं िदर ितिनध ना सं थान वाहनां ारे आपले क प दाखवावेत. यांना
भाषण करावयाचे आहे, यां ना भाषणासाठीचा िवषय समजू न सां गणेत यावा व याची एक त
आप याकडे घे यात यावी. समाधी शता दी महो सवाम ये िविवध शासक य अिधका यां चे सहकाय
यावे लागणार आहे, यासाठी यां ना महो सवाचे व प समज यासाठी या सं बं धीत शासक य अिधकारी
व पालकमं ी यां नाही काय माचे आमं ण दे यात यावे. तसेच येणा या ि ट/ िडजीटल िमडीया
ितिनध ची वतं बैठक यव था करणेत यावी व काय माचे फोटो सं केत थळावर िस द करणेत
यावेत.
(कायवाही- शता दी क / जनसं पक अिधकारी/ किन महािव ालय)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
ी शिन-महादेव-गणपती व ी मा ती मं िदराम ये दररोज नैवे दखिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) महारा शासन अिधिनयम २००४ तरतु दअ.
०१

०२
०३

कलम/तरतू द कलम/ तरतू दीचे पोटकल/ उपकलम
तरतू द
मां क
शीषक
मां क
१७
सिमतीची कत ये व
१(झ)
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
अिधकार
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल, व
शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अशा सव सव गो टी करील.
२१
िव त यव था
१(ख)
ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पू जा-अचा,
िनधीचा िवनीयोग
समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
२१
िव त यव था
१ (ग)
भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा
िनधीचा िवनीयोग
कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी
सोयी व सु िवधा पु रिवणे
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तावना- चे समाधी मं िदराम ये काकड आरती पासु न ते शेजारती पयत होणा-या सव आरतीचे
अगोदर/ नं तर नैवे दाखिव याची था पु व पासु न आहे. याम ये लो याचा नैवे , याहारी, पु ण जेवणाचा,
िपठल-भाकरी, िशरा साद, तीथ साद असे िविवध कारचे नैवे
चे समाधी मं िदरात दाखिव यात येतात.
याच माणे चे ारकामाईम ये सकाळी याहारीचा, सायं काळी धु पारतीनं तर िपठल-भाकरीचा नैवे
दाखिव यात येतो. तसेच ीगु थान, ीद मं िदर या मं िदरां म येही दु पारी पु ण नैवे दखिव याची पु व पासु न था
आहे. या यितरी सणाचे िदवशी सणाचे वैिश ् या माणे व उपल धते माणे गोड पदाथ व इतर पदाथ
नैवे कोठीम ये तयार कर यात येतात. तसेच िदवाळीचे वेळीफराळाचे पदाथ कर यात येतात. याचा नैवे ना
दाखिव यात येतो. यानं तर नैवे साद सव साईभ ां ना िमळावा यासाठी नैवे दाखिव यानं तर सव ताटे एक ीत
क न सादालयाचे जेवणाम ये िमसळ यात येते.
ताव- साईिनवास अितथीगृ ह येथे िद.१९/०९/२०१६रोजी मा.अ य महोदय, मा.उपा या व
मा.िव व त, मा.का.अ व मा.उपका.अ यां चे उप थीतीम ये झाले या चचम ये िशड चे ामदैवत ीगणपती,
ीमहादेव, ीशिन मं िदर व ीदि णमु खी हनु मान मं िदर यािठकाणी मं िदर िवभागामाफत दैनं िदन नैवे
दाखिवणेबाबतची चचा होऊन कायवाही करणेत यावी अशी सु चना के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ीसाईबाबा मं िदर प रसरातील ीगणपती, ीमहादेव, ीशिन व ीमा ती
असे ामदैवतां ची मं िदरे पु व पासु न आहे.त या मं िदरां चा सं थानमाफत पु व िजण ार कर यात आलेला आहे.
सं थान दैनं िदन या मं िदरां म ये देखरे ख, नान, पू जा-अचा व साफसफाई करणेत येत.े परं त,ु यािठकाणी कोणताही
नैवे या पु व पासू न दाखिव यात येत नाही. शा ाधारा माणे कोण याही देवतेचे पू जन अचन आरती व नैवे होणे
गरजेचे असते. याच माणे मा.अ य महोदय यां नी नैवे दाखिवणेबाबत सू चना के या आहेत. यानु सार
खालील माणे िनयोजन करणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
१. दररोज सकाळी ११.३० चे दर यान ीद मं िदरा माणे ीगणपती मं िदर, ीशिन मं िदर, ीमहादेव
मं िदर व ीमा ती मं िदर असे चारही मं िदरां म ये सं थानतफ ीद मं िदरातील नैवे ाचे पदाथा माणे
नैवे दाखिवणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
२. तसेच नैवे तयार कर याक रता अितरी
ी कमचारी लागणार आहे. तरी याकामी एक कायम
कमचारी ी मदतनीस नेमणेबाबत सामा य शासन िवभागास (वशी-०१)आदेश होणेस िवनं ती आहे.
तरी सदर या तावास मा. यव थापन सिमतीची मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .७५८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे इतर मं िदरां माणेच ी शिन-महादेव-गणपती
व ी मा ती मं िदराम ये दररोज नैवे दखिवणेस मा यता दे यात आली. परं तु याकामी अित र
कमचारी न देता, मं िदर िवभागाकडील आहे याच कमचा यां कडू न सदरह काम क न घे यात यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन, वचन) आयोिजत करणेसाठी माहे
नो हबर, २०१६ मधील खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावमा.अ य महोदय यां नी साईभ तांना दशना यित र त इतर वेळेम ये मं िदर प रसरात दररोज धािमक काय म
िकतन, वचन इ यादी आयोिजत क न तो काय म अगोदरच वेबसाईटवर िस द करणेबाबत िनदश िदलेले
आहेत. मा.अ य महोदय यां चे िनदशानु सार याबाबतची यव था सु करणेकामीचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ चे सभेत आय या वेळचा िवषय नं.१५, िनणय .६७२ नु सार खालील माणे ठराव
सं मत झाला आहे- तावाम ये नमु द के ले माणे, मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे (साईभजन
सं या/ िकतन व वचन) आयोजन करणे व तसे सं थानचे सं के थळावर िस द करणेबाबत या उपरो त
तावास मा यता दे यात आली. मं िदर प रसराम ये दररोज धािमक काय माचे आयोजन करणेचे काम मं िदर
िवभागाने आहे याच कमचा-यां कडू न क न यावे व ी.सु धां शु प. लोके गां वकर, सं गीत व कला मागदशक यां नी
यांचे काम सं भाळू न याकामी मं िदर िवभागाने सु चिवलेले काम करावे, यासाठी ी.लोके गां वकर यां ना वेगळा
भ ता दे यात यावा, असे ठरले. तसेच सदरह िठकाणी सादर होणारे काय म ीसाईबाबां या िवचारां शी सु सं गत
असावेत, आ ेपाहय नसावेत, याकरीता काय म सादर करणा-या कलाकरां ना तसे कळिवणेत यावे, अशा सु चना
िद या.
ताव- सदर िनणयानु सार माहे-ऑ टोबर-२०१६ पासु न दररोज दु पारी ४ ते सायं.६ असे ०२ तास
(धु पारतीचे िनयोजनानु सार या अगोदर) व सायं.७.३० ते रा ौ १०.०० असे २.३० तास समाधी मं िदराचे
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उ रे कडील सारं जम बाग यािठकाणी धािमक काय म (साईभजन सं या/ िकतन व वचन) असे िविवध कारचे
काय म सु कर यात आलेले आहेत. याकामी िविवध कलाकारां ना दु र वनी, ई-मेल व प ा दारे यां ची
उपल ध तारीख, वेळ व मानधन इ यादी मािहती घे यात आली आहे व यानु सार यादी माहे-नो हबर-२०१६ची
यादी तयार करणेत आलेली आहे. परं त,ु याम ये काही उव रत िदवसां करीता काय माबाबतही िवचारणा
कर यात येत आहे. तरी ा झाले या मािहतीनु सार कलाकारां चे मानधन व उव रत िदवसां करीता लागणारे
मानधन इ. कामी माहे- नो हबर- २०१६ करीता अं दाजे खच र कम .४,७५,०००/- ( पये चार लाख पं चाहा र
हजार मा ) इतका खच अपेि त आहे.
िवभागचा अिभ ाय- तरी माहे नो हबर, २०१६ साईभजन सं या/ िकतन व वचन असे िविवध
कारचे काय म आयोिजत करणेकामी आले या कालकारां चे मानधन आदा करणेकामी माहे-नो हबर-२०१६
करीता अं दाजे .४,७५,०००/- ( पये चार लाख पं चाहा र हजार मा ) खच अपे ीत आहे. तरी दैनं िदन होणा-या
कलाकार हजेरी या काय माकरीता िनमं ीत के ले या कलाकारां ना सदर खचाची र कम लेखाशाखेतु न घेऊन
आदा करणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीची मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .७५९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह काय मां चे व काय म पहा यासाठी असले या उपि थतीचे फोटो सव
सद यां ना ई- मेल ारे पाठिवणेत यावे व सं थानचे अिधकृ त सं के थळावर िस द करणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मं िदर िवभाग/ विन ेपण िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
ी साईनाथ तवनमं जीरी- ते लगू कािशत करणेबाबत.
तावी साईनाथ तवनमं जीरी- तेलगू कािशत करणे बाबत ीमती िट.शैलेजा, है ाबाद यां चे आवक .१२४६८
िद.०६.१०.२०१६ अ वये प सं थानला िमळालेले आहे. ी साईनाथ तवनमं जीरी मराठीचा तेलगू भाषेत
भा यनु वाद के लेला आहे सदर पु तक सं थान दारे कािशत करणेस िवनं ती के लेली आहे.
ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद यां चे मातृ साई- तेलगू व ी साईनाथ सगु णोपासना तेलगू- आरती (पॉके ट
साईज) पु तके सं थान दारे कािशत कर यात आलेले आहे.
सं थानमाफत ी साईनाथ तवनमं जीरी मराठी, िहं दी, इं जी, गु जराती, क नड, तेलगू व पं जाबी भाषेत
उपल ध आहेत. ी साईनाथ तवनमं जीरी- तेलगू भाषेत ीमती मनी अ मा, है ाबाद यां नी अनु वादीत सं थान
कािशत असेलेले ी साईनाथ तवनमं जीरी-तेलगू भाषेतील मू ळ प ा मक पु तीके चा ग -भा यानु वादाचे
पु तक मागील ०७ वषापासू न कािशत क न पु तकालयात िव कर यात येते व यास तेलगू भािषक
साईभ तांचा ितसादही चां गला आहे.
ीमती. िट. शैलेजा, है ाबाद यां नी ई मेल प पाठवू न ी साईनाथ तवनमं जीरीचा तेलगू भाषेत
उ चार/ वाचन (Script) करणेकामी कािशत करावी अशी िवनं ती के लेली आहे. सदर ई मेल प वगळता
अनु वादकां नी कोणतीही Soft/Hard कॉपी काशने िवभागाकडे िदलेली नाही यामु ळे सदर पु तकां ची
नमु नाबरहकू म तपासणी झालेली नाही. सं थानमाफत पु तके कािशत करणे पू व मा यता ा त िव ापीठा या
लेटरहेडवर माणप ानु सार अनु वाद बरोबर आहे अशा आशयाचे प सोबत जोडू न मा. यव थापन सिमती या
मा यतेने कािशत कर याची प दत आहे.
ीमती िट.शैलेजा, है ाबाद यां याकडील नमु ना पु तक, सी.डी. (Soft/Hard) व अनु वाद बरोबर
अस याचे मा यता ा त िव ापीठाचे माणप घेऊन सं थान दारे ी साईनाथ तवनमं जीरी- तेलगू भाषेत
कािशत करणेस परवानगी देता येईल, असे न मत आहे.
सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .७६० यावर सिव तर चचा होऊन, ीमती िट.शैलेजा, है ाबाद यां नी ी साईनाथ तवनमं जीरी मराठीचा
ते लगू भाषे त के लेला भा यनु वाद सं थानमाफत कािशत करणेपु व यां चेकडील पु तक, सी.डी.
(Soft/Hard) व ते लगू भाषे त के लेला अनु वाद हा बरोबर अस याचे मा यता ा त िव ापीठाचे
माणप सादर करणेबाबत कळिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
ी साईबाबा सं थानतफ मा यवरां ना ी साई दैनं िदनी- २०१७ व िदनदिशका सन- २०१७ िवनामु य
भेट देणेबाबत.
तावसन २००४ चा महारा अिधिनयम १४ कलम नं. १७ (ठ) म ये खालील माणेतरतु द आहे.
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अं.नं

०१
०२
०३
०५
०६
०७

“ ी साईबाबां चे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार – सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील.
ी साईबाबां चा चार व सार हणू न इतर काशनाखेरीज दरवष सं थान माफत ी साई दैनं िदनी व
िदनदिशका कािशत के ली जाते. दरवष मा.अ य महोदय, मा.उपा य महोदय, मा.िव व त, मा.कायकारी
अिधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी व सव शासक य अिधकारी यां ना सं थान या वतीने ी साई दैनं िदनी व
िदनदिशका िवनामू य भेट हणू न िद या जातात व याची र कम काशने िवभाग खाते (Publication
Expenses) खच टाकली जाते.
सन २०१७ या दैनं िदनी व िदनदिशका सं थानतफ िवनामू य भेट देणेकामी खालील माणे सादर
करीत आहे.
तपिशल
ी साई दैनं िदनी २०१७ िदनदिशका (१ पाने) २०१७
.७०/.२०/नग सं या
नग सं या
मा.अ य महोदय, मा. यव थापन सिमती
१००
१००
मा.उपा य महोदय, मा. यव थापन सिमती
१००
१००
मा.सद य, मा. यव थापन सिमती
१०००
१०००
मा.कायकारी अिधकारी,
१००
१००
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
मा.उपकायकारी अिधकारी,
१००
१००
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
सव शासक य अिधकारी
१२५
१२५
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
( येक २५नग x ०५ माणे)
एकु ण नग
१५२५
१५२५
एकु ण िकं मत
१,०६,७५०/३०,५००/-

ी साई दैनं िदनी मोफत वाटप िकं मत . ०१,०६,७५०/- + ी साई िदनदिशका मोफत वाटप िकं मत .
३०,५००/- एकू ण पये. ०१,३७,२५०/- (अ री पये. एक लाख सदोतीस हजार दोनशे प ास मा .)
सं थानतफ वेळोवेळो काशने/फोटो/सीडी उपल धते माणे स ेम भेट दे याची था आहे. सदर
प दतीस मा. यव थापन सिमतीची िद.१२.०६.२०११ रोजी या सभेतील िनणय .४२९ नु सार थायी मा यता
िमळालेली होती.
माणे ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका सन २०१७ िवनामू य भेट देणेकामी मा. यव थापन सभेपु ढे िवषय
िनणयाथ सादर
िनणय .७६१ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट नं.८७ व ८८ मधील सैिनक खा यास िलजवर िदले या जागेत
बाधं यात आले या सैिनक आरामगृ ह यावर एक मजला बां धकामासाठी परवानगीबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम
१७(सिमतीची कत ये व अिधकार) चे पोटकलम (२) चा खं ड (ट) िवकास कर या या व िव व त य थे या
योजना राबिवणे या योजनासाठी तसेच िव व त यवसथेची उि े टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या
जमीनी व इमारती सं पािदत करीत िकं वा खरे दी करील.
ताव- मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट नं.८७ व ८८ मधील सैिनक खा यास िलजवर िदले या
जागेत बां ध यात आलेलया
् सैिनक आरामगृ ह यावर एक मजला बां धकामासाठी परवानगी िमळणेबाबत ोजे ट
मॅनेजर,सैिनक आरामगृ ह,िशड यां चे िद.१९ जू लै २०१६ व िद.१८ ऑग ट २०१६ चे प .
तावना - मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सं थान मालक या गट नं.८७ मधील ०.३६ आर व गट
नं.८८ मधील ०.२४ आर असे एकू ण ०.६० आर े मा.जनरल ऑफ सर कमां ड ग,महारा व गोवा े
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(सं यु त खाते) यां ना सैिनकां साठी व भु तपू व सैिनकां साठी अितथीगृ ह बां धणेसाठी मा
. यव थापन सिमतीचे
िद.३१/०३/२००७ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२६४ अ वये ३० वष मु दती या करारावर दरमहा .५०१/- मा
भाडेप याने दे यात आलेली आहे.
ऑफ सर इनचाज, सैिनक आरामगृ ह, िशड यां नी िद.०२/१२/२०१४ रोजीचे प ा वये सैिनक
आरामगृ हातील खो यांची सं या अपु री पडत अस याने यावर एक मजला बां धकामासाठी परवानगी
िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे. सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपू ढे िवचाराथ सादर करणेत
आला. यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१८/०२/२०१५ रोजी झाले या सभेत िनणय ं .५४ माणे मा.उ च
यायालय,मुं बई,खं डपीठ,औरं गाबाद यां नी िस हील अॅि लके शन नं.१२०५६/२०१२, पीआयएल नं.१८/२०११
म ये िद.१६/१०/२०१२ रोजी तावात नमू द के या माणे सिमतीला िदले या आदेशानु सार मौजे िनमगाव-कोहाळे येथील गट नं.८७ व ८८ मधील सैिनक खा यास िदले या जागेत बां ध यात आले या सैिनक आरामगृ ह
यावर एक मजला बां धकामासाठी परवानगी देणेचा ताव अमा य करणेत आलेला आहे. या माणे सदरचा
झालेला िनणय ी.अजय डोभळ,ऑफ सर इनचाज, सैिनक आरामगृ ह,िशड यां ना इकडील जा.नं.एसएसएस/
मालम ता/ ८५/ २०१५ िद.०६/०४/२०१५ अ वये सैिनक आरामगृ ह इमारतीवर एक मजला बां धकाम करणेसाठी
परवानगी देता येत नाही,असे बाबत कळिवणेत आलेले आहे.
ोजे ट मॅनेजर, सैिनक आरामगृ ह,िशड यां नी यांचेकडील जा.नं.१३६२५/एडीबी/िशड िद.१९ जू लै
२०१६ अ वये मा.चेअरमन, ी साईबाबा सं थान स्ट,िशड यां ना उ ेशू न व िद.१८ ऑग ट २०१६ चे
मा.कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान ट,िशड यां ना उ ेशू न इकडेस प सादर के लेले आहेत.
यांचे अवलोकन करता यात यांनी मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सं थान मालक ची जमीन गट
नं.८७ व ८८ पैक ०.६० आर े साईबाबां या दशनासाठी येणारे सैिनक व यांचे कु टूं िबय यां ना थां ब यासाठी
गे ट हाऊस बां ध याकरीता सैिनक आरामगृ हासाठी जनरल ऑफ सर कमां ड ग,महारा , गु जरात व गोवा
एरीया,हेड वॉटर कु लाबा,मुं बई यां चेसाठी वािषक भाडे .५०१/- माणे ३० वषा या मु दतीचे िलज िडड
िद.१०/०३/२००८ रोजी क न दे यात आलेले आहे. सदर े ात उ त िवभागाने सन २००९-१० म ये सैिनक
आरामगृ हाचे बां धकाम के लेले असू न स ि थतीत यात अ) ४ िडल स म ऑफ सस व यांचे कु टूं िबयां साठी ब)
३ िडल स म युिनयर किमशन ऑफ सस व यांचे कु टूं िबयां साठी क) २ डॉरमेटरीज इतर रॅ ं क यासैिनकां साठी
व यांचे कु टूं िबयां साठी अशा सु िवधा आहेत. स यि थतीत साईबाबां या दशनासाठी येणा-या सै िनक भ तां या
सं येत वाढ झाली असू न उ त सैिनक आरामगृ ह हे यांना सु िवधा पु रिव यास कमी पडत आहे. यासाठी
स या या सैिनक आरामगृ हा या पही या मज यावर बां धकाम करणेस परवानगी िमळावी, तसेच सैिनक
आरामगृ हाचे सां डपा याची पाईपलाईन ारे शहरा या पाईपलाईनला जोडू न िव हेवाट लावणेस व
नगरपं चायती या पाईपलाईनमधू न सैिनक आरामगृ हासाठी पा याचे कने शन घेणेस परवानगी िमळणेबाबत िवनं ती
के लेली आहे.
अजासोबत ोजे ट मॅनेजर यां नी मौजे िनमगाव-को-हाळे ,ता.राहाता येथील गट नं.८७ व ८८ मधील
े ापैक ६२६ चौ.मीटरवर सैिनक आरामगृ ह इमारतीचे पही या मज यासाठी रिहवास योजनाथ
बांधकामासाठी मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चेकडू न ा त क न घेतलेले परवानगी आदेश
ं .कािव/ बां प/ ५४/२०१६ िद.१६/०७/२०१६ ची त जोडलेली आहे.
इकडील िवभागाचा अिभ ाय- सैिनक आरामगृ हा या यव थापनाने उ त बां धकामासाठी
मा.उपिवभागीय अिधकारी, िशड भाग, िशड यां चेकडू न वरील माणे बां धकाम परवानगीचे आदेश ा तक न
घेतलेले असलेने यात नमू द के ले या अटी व शत स अधीन राहन सदर या सै िनक आरामगृ हा या पही या
मज यावरील बां धकामास परवानगी देता येईल.
तरी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७६२ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगाव को हाळे येथील गट नं.८७ व ८८ मधील सैिनक खा यास
िलजवर िदले या जागेतील सैिनक आरामगृ ह यावर एक मजला बां धकाम करणेसाठी मा.उपिवभागीय
अिधकारी, िशड भाग, िशड यां नी नमू द के ले या अटी/ शत स अधीन राहन यां ना परवानगी दे यात
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०९
ताव-

ी साईबाबा सं थान प रसराम ये महानं दाचे चार दु ध पदाथ िव क उभारणेबाबत.
अिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील कलम १७(३)
िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जू रीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एक वषापे ा अिधक मु दतीकरीता 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- ी साईबाबा सं थान प रसरात महानं दचे चार दु धपदाथ िव क उभारणेबाबत.
तावना- मा.उप यव थापक (पणन दु गधशाळा), महारा रा य सहकारी दू ध महासं घ मया. मुं बई
यां नी यांचेकडील िद.२१/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये ी साईबाबां या प रसरातील भािवकां ना महानं द
दू धशाळे या दजदार उ पादनाचा वाद घेता यावा याकरीता ी साईबाबां या प रसराम ये गद या िठकाणी
सु यो य थळी चार महानं द दु धपदाथ िव चे टॉल उभारणेकामी परवानगी िमळणेबाबत िवनं ती के ली होती.
तथािप मा.उ च यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां नी िस हील अॅि लके शन नं.१२०५६/२०१२
पीआयएल नं.१८/२०११ म ये िद.१६/१०/२०१२ रोजी सिमतीला खालील माणे आदेश िदलेले आहेत.
(6)
We direct that, without prior permission of this court, the committee(a)
shall not take any steps in creating third party interest in the movable or
immovable properties of the respondent No.2-trust;
(b)
shall not enter into an agreement, contract for purchase of any immovable property
on behalf of the Respondent No.2-trust:
(c)
shall not take any major financial decision of whatsoever nature;”
वरील आदेशाचा िवचार करता महारा रा य सहकारी दू ध महासं घ मया.मुं बई यां नी मागणी
के या माणे सं थानचे प रसरात टॉल उभार यास परवानगी देता येत नसलेबाबत इकडील िद.०४/०१/२०१६
रोजी या मं जू र िटपणी माणे जा. ं .एसएसएस/ मालम ता/ ५८२३/ २०१५ िद.२०/०१/२०१६ अ वये
मा.उप यव थापक, पणन दु धपदाथ, महारा रा य सहकारी दू ध महासं घ मया.मुं बई यां ना कळिवणेत आले.
त ं तर मा.उप यव थापक, महानं द दु धशाळा यां नी यांचेकडील िद.२५/०२/२०१६ रोजी या प ा वये
पु न च अपं ग साधना सं घ सं चिलत बृ ह महारा अपं ग िवकास सं घटना यां नी िशड सं थान प रसराम ये महानं द
दु ध पदाथ ी साईबाबा भ तजनां ना उपल ध हो यासाठी ी साईबाबा मं िदर प रसरात टॉल उभार याची
मागणी के ली अस याने मं िदर प रसरात टॉल उभार याकरीता जागा मं जू र करावी हणू न िवनं ती के ली. यास
अनु स न इकडील िद.०४/०३/२०१६ रोजी या मं जू र िटपणी माणे महानं द दु धशाळे स जा. ं .एसएसएस/
मालम ता/ ६९०५/ २०१६ िद.१५/०३/२०१६ अ वये पु न च उपरो त माणे सं थान प रसरात महानं द दु धपदाथ
िव चे टॉल उभारणेबाबत परवानगी देता येत नसलेबाबत कळिवणेत आले.
तुतकामी मा.कायकारी सं चालक,अपं ग साधना सं घ सं चिलत,बृ ह महारा अपं ग िवकास सं घटना,
मुं बई यां नी यांचेकडील िद.१५/०२/२०१६ रोजीचे प ा वये पु न च चार महानं द दु धज य पदाथ िव क
सं थानचे प रसरात उभारणी करणेकामी परवानगी िमळणेसाठी प सादर के ले. या अनु षं गाने इकडील
िद.१७/०३/२०१६ रोजी या िटपणीअ वये दु ध शाळे या मागणी माणे साईबाबा मं िदर प रसरात सं र णा या
टीकोनातू न टॉल उभारणीसाठी परवानगी देता येणार नाही. मा अपं गां या सं थेस एक िवशेष बाब हणू न
साईआ म-१ प रसरात व ारावती इमारतीचे प रसरात येक एक असे दोन टॉल १०x१५ आकाराचे
उभारणेकामी
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेकामी ताव सादर करणे त आला. यावर िद.०६/०५/२०१६ रोजी या
मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िवषय नं.२४ िनणय ं .२८८ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“महारा रा य सहकारी दु ध महासं घ मया.मुं बई (महानं द) यां ना ी साईबाबा सं थान प रसराम ये दु ध
पदाथ िव क उभारणेकामी जागा/गाळा देणेबाबतचा िनणय धोरणा मक व पाचा अस यामु ळे यावर िदघ
चचा होणे अपेि त आहे,असे सिमतीचे मत झाले आहे. सबब सदरह िवषय तू त थिगत ठे वणेत यावा,”असे
ठरले.
मा. ा.सौ.देवयानी सु हास फरां द,िवधानसभा
े
सद य,नािशक यां नी यांचेकडील उपरो त सं दभािकत
प ा वये उ त अपं ग साधना सं घ सं चिलत बृ ह महारा अपं ग िवकास सं घटनेला िशड म ये महानं द डेअरीचे चार
टॉल उभारणेसाठी जागा उपल ध क न िद यास अपं गां ना रोजगार उपल ध होईल. या टीने सहकाय करावे,
असेबाबत नमू द के लेले आहे.
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िवभागाचा अिभ ाय- तुतकामी मा.ि सद यीय सिमती या िद.०६/०५/२०१६ रोजी या िनणय
ं .२८८ माणे झाले या िनणयानु सार साईबाबा सं थान प रसराम ये दु ध पदाथ िव क उभारणेकामी जागा/
गाळा देणेबाबतचा िनणय धोरणा मक व पाचा अस यामु ळे यावर िदघ चचा होणेकामी तुतचा ताव
िनणयाथ सादर.
िनणय .७६३ यावर सिव तर चचा होऊन, सु रि तते या ीकोनातू न मं िदर प रसरामधील िविवध टॉ स/ गाळे
प रसरा या बाहेर थलां तरीत कर यात आलेले आहेत. यामु ळे ी साईबाबा सं थान प रसराम ये
महानं दाचे चार दु ध पदाथ िव क यां ना ी साईबाबा सं थान प रसराम ये जागा उपल ध क न
देणे उिचत होणार नाही. तसेच महानं दाचे िव क उभारणेस परवानगी िद यास इतर सं थाही जागेची
मागणी करतील. सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं िडया, मुं बई यां ना भाडेप याने देणेत आले या जागेस
मु दतवाढ न देता जागा खाली क न घेणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जू रीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता 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 तरतू द
आहे.
ताव- सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया,मुं बई यां ना भाडेप याने देणेत आले या
जागेस मु दतवाढ न देता जागा खाली क न घेणेबाबत.
तावना- सार भारती, (भारतीय सारण िनगम) आकाशवाणी तथा दु रदशन मुं बई यां नी
िद.२१/०४/२००३ रोजीचे प ा वये िशड येथे दु रदशन लघु सारण क उभारणेसाठी सं थानकडे मािसक भाडे
त वावर ४००० चौ.फु ट मोकळी जागा व ९०० चौ.फु ट बां धीव जागा अशी एकु ण ४९०० वे.फु ट जागा
िमळणेस िवनं ती के लेली होती. सदर तावाबाबत मा. यव थापन मं डळाचे िद.११/०५/२००३ रोजीचे सभेत
ठराव .२०७ अ वये मा.धमादाय आयु त,महारा रा य,मुं बई यां ची पु व मा यता घेवू न जागा भाडे त वावर
दे यात यावी ठरले. सदर ठरावास अनु स न िद.०९/०६/२००३ रोजीचे प ा वये मा.धमादाय आयु त,महारा
रा य, मुं बई यां चेकडे सार भारती ॉडका टग काप रे शन ऑफ इं डीया यां ना सं थानची जागा भाडे त वावर
देणेबाबत ताव सादर कर यात आला होता. मा.धमादाय आयु त,महारा रा य,मुं बई यां नी िद.१०/०७/२००३
रोजीचे आदेशाने सार भारती ॉडकास्ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया,मुं बई यां ना Low Power T.V.Center,
िशड येथे उभारणेसाठी सं थानचे अजात नमु द के ले माणे जागा भाडयाने देणेस परवानगी िदलेली आहे.
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, यां नी िद.०६/०८/२००३ रोजीचे प ाने (१)
पी.डब् यु.डी. यां चेकडू न िनि त झालेले भाडे दे यात येईल (२) कमीत कमी १५ वषासाठी जागा दयावी लागेल
(३) करारनामा ३ वष िकं वा ५ वषासाठी कर यात यावा. यानं तर नु तनीकरण कर यात यावे असा राहील,असे
इकडील कायालयास कळिवलेले आहे. सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया,यां चे उपरो त
प ाबाबत मा. यव थापन मं डळाचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेत िवषय सादर क न िनणय .४७३ अ वये
सार भारती यां ना १५ वषासाठी जागा भाडयाने देणेबाबतचा ताव मं जु र झालेला आहे. यानु सार सार भारती
यां ना िद.२२/०८/२००६ पासू न स.नं.१४८ धमशाळा स या साईनाथ णालय येथील ४००० चौ.फु ट मोकळी
जागा व ९०० चौ.फु ट बां धीव जागा अशी एकु ण ४९०० वे.फु ट सं थानची जागा व म वापरास दे यात
आलेली आहे.
सं थानला सन २००४ म ये नवीन अिधिनयम लागू झालेला आहे. याम ये कलम २४(१) ची तरतु द
खालील माणे आहे.
Where the erstwhile public trust by the name of “Shirdi Sansthan of Shree Sai
Baba” at Shirdi, District Ahmednagar or any trustee thereof was, immediately before the
appointed day, party to any legal proceedings with respect to any property, rights,
liabilities or obligations since vested in the reconstituted Trust under section 3 by the name
of “the Shree Saibaba Sansthan Trust, (Shirdi)”, the said reconstituted Trust or its
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Committee, shall be deemed to have been substituted for the erstwhile public trust or its
trustees, as a party to those proceedings, or added to as a party thereto, as the case may be,
and the proceedings shall continue accordingly,
तसेच या अिधिनयमाम ये सं थान िमळकतीबाबत खालील माणे तरतु द आहे.
17(3) No immovable property vested in the Trust shall be leased for more than a
year, or mortgaged, slod or otherwise alienated by the committee, expect with the previous
sanction in writing of the State Government.
यापु व ठरावा माणे १५ वषासाठी (३-३ वषाचे ट याने) िल ह अॅ ड लायस स त वावर जागा िदली
आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयमातील कलम १७(३) या तरतु दी माणे फ त १
वष कालावधीसाठी सं थान िमळकत Lease वर देता येत.े मा.ि सद य सिमतीचे िद.०८/१०/२०१३ रोजीचे
सभेतील िवषय नं.६२ िनणय .७६२ व पी.आय.एल.१८/२०११ मधील िस हील अॅ लीके शन नं.३६८६/२०१४
अ वये मा.उ च यायालयाने िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे खालील माणे आदेशा वये जागा वापरास देणेबाबत
परवानगी िदलेली आहे.
By application (No.3686/2014), the Committee has urged for permission to
execute agreement of leave and licence in favour of Union Bank of India and State Bank
of India for the purpose of installation of ATM machines and providing a space for a Bank
on year to year basis and for providing facility of broadcasting of various religious
programmes of Shri Sai Baba on leave and licence upon execution of leave and licence
agreement and for providing facility of Hot Water, Cold Drinks and General Stores and for
that purpose grant necessary permission.
Considering day today management needs and urgency in the matter, we allow the
Committee to take such decisions.
Application (No.3686/2014) allowed accordingly.
मा.उ च यायालयाचे उपरो त परवानगीने तसेच िद.२७/०७/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे
सभेतील िनणय .२१९ अ वये सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया,मुं बई यां ना िद.२१/०८/२०१५
ते िद.२०/०८/२०१६ अखेर १२ मिहने कालावधीसाठी इकडील जा. .एसएसएस/ मालम ता/२९७६/२०१५
िद.२६/०८/२०१५ अ वये मु दतवाढीचा आदेश दे यात आलेला असू न याची मु दत िद.२०/०८/२०१६ रोजी
सं पु टात येत आहे.
मा. यव थापन सिमती या िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार सार भारती ॉडका टग
काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई यां ना तुत िमळकत १५ वषासाठी िलज िडडवर देणेस मा यता आहे.
सं थानचे मा. यव थापन मं डळाचे िद.११/०५/२००३ व िद.०५/१०/२००३ चे सभेतील िनणयानु सार व मा.उ च
यायालयाचे िद.०२/०५/२०१४ रोजीचे आदेशा वये तुत िमळकत सार भारती यां ना वापरास िदलेली आहे.
जागेचे भाडे सावजिनक बां धकाम िवभागाचे माणप ानुसार घेणेचे ठरलेले आहे व येक ३ वषाने मािसक
परवाना फ म ये १० ट के वाढ क न खालील माणे आकारणी के लेली आहे.
१) पिह या ट यातील ३ वषाचे िद.२१/०८/२००३ ते िद.२०/०८/२००६ अखेर पये ३३२५/मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई यां नी सं थानला िदलेले आहे.
२) दु स-या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००६ ते िद.२०/०८/२००९ अखेर .३३२५/- म ये
१०% वाढ क न हणजेच .३६५७-५० मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई
यां नी सं थानला िदलेले आहे.
३) ितस-या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००९ ते िद.२०/०८/२०१२ अखेर .३६५७-५० म ये
१०% वाढ क न हणजेच .४०२४/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई
यां नी सं थानला िदलेले आहे.
४) चौ या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२०१२ ते िद.२०/०८/२०१५ अखेर .४०२४/- म ये
१०% वाढ क न हणजेच .४४२७/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई
यां नी सं थानला िदलेले आहे.
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५) पाच या ट यातील तीन वषाचे कालावधीसाठी हणजेच िद.२१/०८/२०१५ ते िद.२०/०८/२०१८
अखेर .४४२७/- म ये १०% वाढ क न हणजेच .४८७०/- मािसक भाडे आकार यात आले असू न सार
भारती यां नी माहे जू न२०१६ अखेरचे भाडे सं थानकडे जमा के लेले आहे.
सार भारती, भारतीय सारण िनगम, लघु ेपण क , िशड यां नी िद.०४/०७/२०१६ रोजीचे
प ा वये िलज डीड पु ढील िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०८/२०१७ अखेर मु दतवाढ िमळणेस िवनं ती के लेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- सार भारतीस वापरास िदले या इमारतीलगत ी साईबाबा सं थानचे ी
साईनाथ णालय असू न स यि थतीत िदवसिदवस गोरगरीब व गरजू णांम ये मोठया माणात वाढ होत आहे.
यामु ळे साईनाथ णालयाची जागा अ यंत तोकडी पडत अस याने गोरगरीब व गरजू णांना आव यक या
सु िवधा पु रिवता येत नाहीत. यासाठी सदर णालयाचे िव तारीकरण करणे म ा त झालेले आहे. तसेच सार
भारती ॉडकॉ ट ग कॉप रे शन ऑफ इं डीया, मुं बई यां चे ारे कायाि वत असलेले दू रदशन लघु सारण क ाचा पू व
नागरीकां ना उपयु त होते. तथािप आता अ यावत तं ानामु ळे सव िड क व के बल ारे दू रदशन सारण होत
अस याने सदरचे दू रदशन लघु ेपण क ाची कायप ्दती ही कालबाहय झालेली आहे. हणजेच याची
उपयु तता कमी झालेली आहे. अशा प रि थतीत सदर या लघु ेपण क ासाठी सार भारती ॉडका ट ग
कॉप रे शन ऑफ इं डीया यां ना पु ढील कालावधीसाठी जागा वापरास मु दतवाढ दे णयाची
् आव यकता नाही. त हा
यांचेकडू न उपरो त जागा खाली क न घेणेकामी यांना यापू व यांचेसोबत िद.०३/०९/२०१५ रोजी के ले या
भाडेप ा करारना यातील कलम १४ मधील तरतु दी माणे (The Prasar Bharati or Licensor shall be
entitled to terminate the agreement at any time by giving one month’s previous notice in
writing of its intention to do so.) एक महीना मु दतीची पू वसू चना(नोटीस) देवू न जागा खाली क न घेता
येईल.
उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबां या िशकवणू क चा चार व सार हावा या ीने सार
भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं िडया, मुं बई यां ना भाडेप याने जागा देणेत आलेली होती. परं तु
यां चेमाफत आजतागायत या िशकवणू कचा चार व सार करणेत आलेला िदसू न येत नाही व ी
साईनाथ णालय िव तारीकरणासाठी सदरह जागेची आव यकता आहे. तसेच क शासनाने टी. ही.
सं चासाठी सव िठकाणी सेटअप बॉ स वापरणेची स के लेली अस यामु ळे साद भारती लघु ेपण
क ाची कायप ्दती ही कालबाहय झालेली आहे. या सव बाब चा िवचार करता, सार भारती
ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इं िडया, मुं बई यां ना सदरह जागा खाली क न देणेबाबत लेखी प
दे यात यावे, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट ऑफ सचे वापरात
असले या जागेस मु दतवाढ देणे, करारनामा क न घेणे व थक त भाडे वसू ल करणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)
(झ) माणे सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन,
देखभाल व शासन करणे या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील, असे नमू द आहे.
ताव– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड चे साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट
ऑफ सचे वापरात असले या जागेस मु दतवाढ देण,े करारनामा क न घेणे व थक त भाडे वसू ल करणेबाबत..
तावना– मा.अिध क, डाकघर, ीरामपू र यां ना सं थान मालक चे साईउ ान इमारतीतील िशड
पो ट ऑफ सकरीता खालील त यात दशिवले माणे करारनामा करणेत येवू न जागा वापरास िदलेली आहे.
अ.नं. मा. यव थापन मं डळाचे सभेचा िदनां क व ठराव करारनामा के लेचा कालावधी
१
िद.१३/१२/२००३ िनणय ं .५९०
िद.१८/१२/२००३ ते िद.१७/११/२००४
२
िद.२७/१२/२००४ िनणय ं .१६६
िद.१८/११/२००४ ते िद.१७/१०/२००५
३
िद.१४/१२/२००५ िनणय ं .७७०
िद.१८/१०/२००५ ते िद.१७/१०/२०१०
४
िद.२६/०३/२०११ िनणय ं .२३९
िद.१८/१०/२०१० ते िद.१६/१०/२०११
५
िद.२४/०९/२०११ िनणय ं .७३४
िद.१७/१०/२०११ ते िद.१६/१०/२०१२
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६

७

िद.२६/०२/२०१३ िनणय ं .१७९, मा.उ च िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३
यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां चा िस हील
अॅि लके शन नं.९४२२/ २०१३ मधील
िद.१३/०८/२०१३ रोजीचा आदेश
िद.०५/०६/२०१४ िनणय ं .४३२, मा.उ च िद.१७/१०/२०१३ ते िद.१६/१०/२०१४
यायालय, खं डपीठ, औरं गाबाद यां चा िस हील
अॅि लके शन नं.१०४२९/ २०१४ मधील
िद.२२/१२/२०१४ रोजीचा आदेश

अिध क, डाकघर, ीरामपू र यां ना इकडील जा.नं.एसएसएस/ मालम ता/ २४०३/२०१५
िद.३०/०७/२०१५ अ वये िशड पो ट ऑफ सकरीता वापरासाठी िदले या जागेची मु दत िद.१६/१०/२०१४
रोजी सं पु टात आलेली अस याने पु ढील कालावधीसाठी जागा वापरासाठी पाहीजे अस यास .१२३८५/दरमहा व मीटर रड ग माणे िव ु त आकार वेगळा आका न िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.१७/१०/२०१४
ते िद.१६/१०/२०१५ व िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ या कालावधीसाठी मु दतवाढ िमळणेबाबतचा
ताव तातडीने इकडील कायालयास सादर करणेबाबत कळिवणेत आलेले आहे व त ं तर यांचेशी वेळोवेळी
प यवहारा ारे व दू र वनी ारे सं पक करणेत आलेला आहे. तथािप यांचेकडू न कोणताही ितसाद न िमळा याने
सं थान पॅनलवरील वक लामाफत कायदेशीर कायवाही करणेकामी सं थानचे िवधी िवभागास कळिवणेत आले व
या माणे कायवाही कर यात आली.
पो ट ऑफ सला उ त जागा िद.१७/१०/२०१२ ते िद.१६/१०/२०१३ व िद.१७/१०/२०१३ ते
िद.१६/१०/२०१४ पयत असे एकू ण २४ महीनेपयत दरमहा .७,०००/- माणे आकार यात आलेले असू न
याची एकू ण र कम .१,६८,०००/- इतक होत असू न यापैक यांनी .१,६४,५१६/- इतक र कम सं थानचे
लेखाशाखेकडे जमा के लेली असलेचे िद.२७/०६/२०१६ रोजी लेखाशाखेकडे सम चौकशी के ली असता यांनी
कळिवले आहे. उव रत र कम .३,४८४/- यांचेकडू न िद.१७/१०/२०१४ अखेर येणे बाक आहे. त ं तरचा पो ट
ऑफ सने करारनामा के लेला नाही अथवा भाडे र कमही अदा के लेली नाही.
पो ट ऑफ सने FRAC माणे सू चिवलेले भाडे दरमहा .१२,३८५/- इतके दे याचे िनि त के यास
िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५ पयत १२ महीने व िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ असे १२
महीने हणजेच एकू ण २४ मही यांची र कम .२,९७,२४०/- व यापू व ची राहीलेली र कम ,३,४८४/- अशी
एकू ण र कम ,३,००,७२४/- इतक पो ट ऑफ सकडू न येणे बाक होईल.
तथािप FRAC माणे सू चिवलेले भाडे दे याचे अिधकार यांचे थािनक कायालयास नाहीत हणू न
यासाठी सदर भाडेवाढीचे करण यांचे व र ठ कायालय,पु णे िवभाग यां चेकडेस मं जू रकामी
ी
पाठिवले
असलेबाबत यांनी िद.११/०१/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवलेले आहे. मा त ं तर करारनामा क न देणेबाबत
अथवा भाडयाची र कम अदा करणेबाबत यांनी काही एक कायवाही के लेली नसलेने पो ट िवभागािव ्द दावा
दाखल करणे व त ु षं गाने होणा-या खचास मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६
रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आला होता. यावर िनणय ं .६५० माणे खालील माणे िनणय करणेत
आला.
यावर सिव तर चचा होवू न ी साईबाबा सं थान मालक या साईउ ान इमारतीतील िशड पो ट
ऑफ सचे वापरात असले या जागेबाबत पो ट ऑफ सिव ्द कायदेशीर र या दावा दाखल करणेऐवजी सदरह
करण सामं ज याने िमटिव यात यावे,असे सिमतीचे मत झाले. याकरीता पो ट ऑफ स या जबाबदार अिधकायां ना थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
तथािप त पूव यांनी इकडील प ं .एसएसएसटी/मालम ता/३१४०/२०१६ िद.१७/०९/२०१६ या
प ा या अनु षं गाने अिध क, डाकघर, ीरामपू र िवभाग यां नी यांचेकडील प ं .-D-47/Bldg/Shirdi/
FRAC/ Minutes/ 16-17 Dtd 29/09/2016 अ वये यांचे पु णे येथील व र ठ कायालयाने उ त जागेचे भाडे
िद.१७/१०/२०१४ पासू न .१२,३८५/- दरमहा भाडे अदा करणेबाबत मा यता िदलेली आहे. तरी
िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५ व िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ या कालावधीचा िल ह
अॅ ड लायस स िडड क न घेणेत यावा, असेबाबत कळिवलेले आहे.

{15} 30.11.2016, Shirdi

67

तसेच इकडील प ं .एसएसएसटी/मालम ता/३४०४/२०१६ िद.३०/०९/२०१६ चे प ास अनु स न
यांनी यांचेकडील प ं .डी-४७/इमारत/िशड /भाडे/करारनामा/१६-१७ िद.०१/१०/२०१६ रोजी या प ा वये
सं थान मालक या पो ट ऑफ ससाठी वापरास िदले या जागेत िद.१७/१०/२०१६ ते िद.१६/१०/२०१७ या
कालावधीकरीता मािसक भाडे .१२,३८५/- आका न मु दतवाढ िमळणेस व िनयमा माणे िल ह अॅ ड
लायस स करारनामा क न घेणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– १) पो ट कायालयाकडू न िद.१७/१०/२०१४ ते िद.१६/१०/२०१५ व
िद.१७/१०/२०१५ ते िद.१६/१०/२०१६ या कालावधीसाठी करारनामे क न घेता येतील व िद.१६/१०/२०१६
पावेतोची पो ट कायालयाकडे थक त असलेली र कम ,३,००,७२४/- इतक सं थानकडे जमा करणेबाबत
यांना कळिवता येईल.
२) पो ट कायालयास सं थान मालक ची नगरपं चायत िमळकत नं.५०४ पैक साईउ ान इमारतीम ये २
हॉल (१५९९.४१ वे.फू ट) इतक जागा वापरणेस िद.१७/१०/२०१६ ते िद.१६/१०/२०१७ या कालावधीसाठी
दरमहा र कम .१२,३८५/- इतके भाडे व मीटर रड ग माणे आकार वेगळा आका न िल ह अॅ ड लायस स
त वावर मुदतवाढ देता येईल.
उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७६५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे साईउ ान इमारतीतील
िशड पो ट ऑफ सचे वापरात असले या जागेस मु दतवाढ देणे, करारनामा क न घेणे व थक त भाडे
वसू ल करणेबाबत या उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
मालम ा िवभागाकडील कं ाटी स लागार यां चे मु दतवाढीबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(झ)
सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन
कर या या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
ताव– मालम ता िवभागाकडील कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त
नायब तहिसलदार) यां चे मु दतवाढीबाबत
तावना– सं थानकडील चल-अचल मालम तेसाठी वतं मालम ता िवभाग (Estate
Department) िनमाण करणेबाबतचा ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद य सिमतीचे सभेपू ढे सादर करणेत
आला होता. यावर मा.ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले या सभेतील िनणय ं .९८६ नु सार व
िद.१९/११/२०१४ रोजीचे आदेशा वये सं थान आ थापनेवर मालम ता िवभाग न याने कायाि वत करणेत
आलेला आहे.
मालम ता िवभागाकडे स यि थतीत खालील माणे कामकाज सु आहे.
१.
मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यां चेकडील भू सं पादनाबाबतची करणे.
२.
सं थानला जमीन देणगी हणू न ि वकारणेबाबतची करणे.
३.
सं थानसाठी आरि त असले या जिमनी खरे दी करणे तसेच सं थानकडे जमीनी खरे दी देणेबाबतचे
आले या तावा माणे कायवाही करणे.
४.
खरे दी के ले या जमीन या न दी महसू ल द तरी अ यावत क न घेण.े
५.
िविवध यायालयात सु असले या के सेस बाबत आव यक ती कायवाही करणे.
६.
सं थानचे मालम तेबाबतचे थािनक शासिकय कर भरणे.
७.
सं थान या जमीन ची मोजणी क न घेऊन ह ी िनि त करणे.
८.
सं थानने भाडेत वावर िदले या िमळकतीचे करारनामे क न घेणे.
९.
सं थानचे थावर मालम तेबाबत यो य िनयोजन करणे, देखभाल करणे, वेळोवेळी िमळकत ना भेटी
देण,े याबाबत असले या अडचणी दु र करणे.
सदर कामकाजासाठी स लागार हणू न ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार)
यां ची कं ाटी प दतीने मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर िद.२६/१०/२०१५ पासून इकडील
िद.१०/१०/२०१५ रोजी या मं जू र कायालयीन िटपणी माणे चिलत प ्दतीने कामगार िवभागामाफत
िद.१९/१०/२०१५ ते िद.१८/१०/२०१६ या एक वषा या कालावधीसाठी नेमणू क कर यात आलेली आहे.
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तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजी या सभेतील िवषय ं .३१ िनणय ं .५४०
अ वये ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, कं .स लागार, मालम ता िवभाग (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां ना
.१५,०००/- मा दरमहा एकि त मानधन दे यात यावे, असा िनणय झालेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, कं .स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार)
यां ची नेमणू क ची मु दत िद.१८/१०/२०१६ अखेर सं पत आहे. यां या सेवेची सं थानला उपरो त कामकाजासाठी
तसेच सन २०१८ हे बाबां चे महाशता दी वष अस याने कामा या वाढ या यापा या टीने यापू ढेही यां या
सेवेची आव यकता आहे. तरी िद.१९/१०/२०१६ ते िद.१८/१०/२०१७ या एक वषाचे कालावधीसाठी यांची
चिलत प ्दतीने कामगार िवभागामाफत कमचारी ठे केदाराकडू न एकि त मािसक मानधन त वावर दरमहा
.१५,०००/- इतके वेतनावर कं ाटी कमचारी हणू न मु दतवाढ दे या या िनणया तव सादर.
िनणय .७६६ यावर सिव तर चचा होऊन, .अिध क, मालम ा िवभाग यां चे अिभ ायाचा िवचार करता, ी.कृ णा
िव वनाथ वालझाडे , कं ाटी स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां या नेमणू क ची मु दत
सं पु ात येत असले या तारखेपासू न पु ढे एक वष कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा एकि त
मानधनावर मु दतवाढ देणसे मा यता दे यात आली. परं तु त पु व ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे ,
कं ाटी स लागार, मालम ा िवभाग यां नी मागील वष के ले या कामाचा अहवाल सभेसमोर सादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
बां धकाम गती अहवाल ब त यानु सार अं तीम बीले आदा करणेबाबत.
बां धकाम गती अहवालामधील कामे पु ण झालेली अस यामु ळे अं तीम बीले अदा करणेिवषयीचा
त ा ब या ती सव मा.सद यां ना पु रिव यात आले या हो या.
िनणय .७६७ बां धकाम गती अहवालामधील ब त याचे अवलोकन करणे त येऊन, यास मा यता दे यात आली.
तसेच चालू असले या बां धकामां या गतीचा अ त ा येक मिह याला सिमतीसमोर सादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
ी साईगाडन क पां तगत पिह या ट यातील िस हील कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतू द– अिधिनयमाचे कलम २१ मधील
पोटकलम (१) या खंड (ड) अ वये ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे अशी तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय –
१) मा. यव थापन सिमतीचेिद.२४/०७/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय . ४९६ अ वये मे. के . आर. आर.
इ ा ोजे ट ा.िल., है ाबाद यां ना कायदेश देणेस मा यता दे यात आली.
२) मा. ि सद य सिमतीचे िद.०६/०४/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ३५५ अ वये सदरचे काम
पू ण करणेस ठे केदार असमथ ठर याने मे. के . आर. आर. इ ा ोजे ट ा.िल., है ाबाद यां ना ठे केदार
टिमनट करणेत यावे असे ठरले.
तावना- समाधी मं िदरातू न दशन घेऊन बाहेर पडणा या भ ां ची मं िदर प रसरात मोठ् या माणावर
गद असते. िशड म ये समाधी मं िदरात दशन के यानं तर साईभ तांसाठी दु सरे आकषण क नस याने सव भ त
समाधी मं िदर प रसरात गद करतात. यामु ळे िदवसिदवस वाढणा या गद चे िनयोजन होणेकामी तसेच
साईभ तांना ी साईबाबां या जीवन च र ाची मािहती होणेकरीता सं थान मालक चे िनमगां व को-हाळे येथील
गट नं. १९८,१९९,२०० व २०१ म ये साई गाडन क प उभारणेचे ठरले आहे. यानु सार लेजर शो करीता
आव यक असणारे वॉटर बॉडी, े ागृ ह व इतर अनु षं गीक सोयी सु िवधा(कायालय िनयं णक , साधनगृ ह,े
सं र क िभं त आदी) चे बां धकाम करणेचे काम ठे केदार मे. के . आर. आर. इ ा ोजे ट ा. िल., है ाबाद यां ना
देणेत आले होते.
सदरचे काम करणेस ठे केदार असमथ ठर याने यांना मा. ि सद य सिमतीचे िद.०६/०४/२०१२ रोजीचे
सभेतील िन. . ३५५ अ वये टिमनट करणेत यावे असे ठरले. यानु सार आक टे टयां चेमाफत िद.०१/०६/२०१२
रोजीचे प ाने ठे केदार यां ना टम नेशन नोटीस देणेत आलेली आहे. िद.०४/०६/२०१३ रोजीचे प ाने ठे केदार मे.
के . आर. आर. इ ा ोजे ट ा. िल., है ाबाद यां ना उवरीत दं डाची र कम .२,११,०५,७४८/- मा सं थानकडे
जमा करणे व िनिवदा शत नु सार दं डा मक कायवाही करणेबाबत आिकटे ट यां चेमाफत कळिवणेत आले.
यानं तर िवधी िवभागामाफत अॅड.एस.डी. कु लकण , कोपरगां व यां चे स याने िद.०३/१२/२०१३ व
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िद.२८/०३/२०१४ रोजी ठे केदार यां ना नोटीस पाठिवणेत आली आहे.िवधी िवभागामाफत ठे केदार यां चे िव द
दावा दाखल करणेबाबत कायवाही कर यात येत आहे.
साईगाडन क पातं गतची उवरीत िस हील कामे करणेसाठी आक टे ट माथू र अॅ ड का े असो. नवी
िद ली यां नी िज हा दरसू ची सन-२०१५-१६ नु सार र कम .४७,१५,६१,७६९/- मा चे अं दाजप क सादर
के लेले आहे. मा. ि सद य सिमतीचे िद.३०/११/२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय ८८४ नु सार याकामाकरीता
फे र िनिवदा मागिवणेसाठी मा. उ च यायालयात िस हील अज दाखल कर यात यावा असे ठरले आहे. यानु सार
सं थानमाफत अॅड. सं जय चौक दार यां नी मा. उ च यायालयात िस हील अज . ३३५४७ िद.०५/१२/२०१३
नु सार दाखल के ला आहे.
आता मा. यव थापन सिमतीची िनयु ती झालेली अस याने सं थानचे िवधी िवभागामाफत िवषयां क त
कामासाठी मा. उ च यायालयाचे मा यते तव दाखल के लेला िस हील अज मागे घेणेत आला आहे.
मा. ि सद य सिमतीचे िद.१५/०३/२०१४ रोजीचे सभेतील िन. .१८२ अ वये मे. लेजर ि हजन िल.,
हाँगकाँग यां चे िबल अदा करणेकामी सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले आहे. यानु सार सं थानचे वक ल ी. सं जय चौक दार
यां नी CAST/ ८७०८/ २०१४ िद.२५/०७/२०१४ अ वये मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात
िसि हल ॲि लके शन दाखल के ले आहे.
यावर मा.उ च यायालयात िद.२४/०६/२०१६ रोजी सु नावणी होऊन, खालील माणे आदेश के ले
आहेत.
1. The present civil application is filed seeking permission to make payment of US$
15,40,000/- in favour of Laser Vision Mega Media Limited, Hongkong or
alternatively provide guidance to the committee as to the course of action to be
adopted in respect of either continuation of the contract or termination thereof.
2. It is submitted by Mr.Choukidar, the learned counsel that, up till date an amount
of Rs.10,72,00,000/- is paid to the Laser Vision Company towards the part work
done. The said company claims to have done work up to 8 stages and according to
the applicant payment is made up to 6 stages. It is submitted that, the contractor to
whom the civil work was allotted has left the work and action is taken against him.
3. According to the applicant, the remaining quantum of the work as per contract
with M/s. Laser Vision would be approximately to the tune of Rs. 22,00,00,000/4. It is stated that, the completion of laser work will be of no use until the civil work
is also done.
5. The viability of the said project will have to be considered i.e. about the condition
of the project. It would be appropriate if the expert committee gives its opinion
about the viability of the project.
6. We had asked the learned A. G. P. to give the names of the experts. The learned A.
G. P. has provided the names of the persons from the Information and Technology
Department, Maharashtra State.
7. Considering the above, we appoint the committee of the said persons to consider
the nature of the project, its viability and give its recommendation as to whether it
would be beneficial to proceed with the project and if yes, the manner in which the
same is to be proceeded with. The Applicant / Sansthan shall co-operate with the
said committee and provide all the details as would be asked by the said
committee. The committee shall expeditiously take up the said matter and give his
report on priority basis. The names provided by the learned A. G. P. are as under1. Shri M. Sankaranarayanan, Director (IT)
2. Shri MukeshSomkuwar, Section Officer (Technical)
3. Shri AshwinGayatri, Head SEMT
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4. Shri Manish Anawadia, Sr. Consultant, SEMT
5. Shri MithleshBolawat, Consultant, SEMT
8.
The learned A. G. P. shall communicate this order to the members of the said
committee. Place the matter after four (4) weeks.
वरील माणे नेम यात आले या त सिमतीपू ढे िद.०३/०८/२०१६ रोजीचे बैठक त क पा या सं बं धी
सव मािहती व कागदप े सादर कर यात आलेले आहे. यासिमतीने िद.०७/१०/२०१६ रोजी मा. उ च
यायालयात ाथमीक अहवाल सादर के ला असू न यात सिमतीचे रचनेम ये बदल क न सदर सिमतीम ये
थाप य अिभयां ीक , िव ु त अिभयां ीक आिण लेजर म टीिमिडया इ. शाखेशी सबं धीत त ां चा समावेश
करणेची िवनं ती कर यात आली आहे.
िद.०१/१०/२०१६ रोजी झालेले मा. उपसिमतीचे सभेत िवषयां क त कामाबाबत चचा झाली असू न,
सदर चचम ये लेजर शो क प काया वीत करणेसाठी आव यक असणारे िस हील कामाकरीता तातडीने िनिवदा
या राबिवणेबाबत चचा झाली. यावेळीमा. िव व त ी. तापराव भोसले यां नी पु ढील माणे सु चना के या
आहेत,“लेजर ि हजन यां ना दे यात आलेले लेजर शोचे काम िस हील वक पू ण न झा याने थां बलेले आहे. सं पू ण
िस हील वकचे काम पू णकर यास बराच अवधी लागेल तु त लेजर ि हजनसाठी आव यक असणारे पॉ डचे
(Pond) काम पू ण क न घेतले तर लेजर ि हजन यां ना पु ढील काम सु करणेबाबत सू चना करता येईल
.
याकामासाठी सं थानने लेजर ि हजन यां ना सु मारे US$21,45,000 अदा के लेले आहे. यामु ळे पॉ डचे काम
खा यामाफत कर यात यावे अशी यांनी सू चना के ली आहे.”
कामासाठी येणारे खचाचा तपिशल आिकटे ट माथू र अॅ ड का े असोिशएटस्, नवी िद ली यां चेकडू न
मागिवणेत आला असू न, आिकटे ट यां नी िद.०५/१०/२०१६ रोजीचे प ाने लेजर ि हजन यां ना यांचे काम सु
करणेसाठी खालील माणे आव यक िस हील वकची कामे करावी लागतील. सदरह कामासाठी
.७४,८७,४५५/- ल मा खच येणार असलेबाबत कळिवले आहे. तसेच आिकटे ट यां नी खालील माणे
अिभ ाय कळिवला आहे.
“1. The works that can be taken up before the award of main civil works to
facilitate and shortcharge the time required for the works of M/s Laservision are just a few
namely:
a) Pond floor tiling
b) Pond wall tiling
c) Projector Huts &
d) Fogger cum Speaker Hut
2. The above works will cost approximately Rs 75 Lakhs Only
3. The above works when completed do not serve any purpose for the works of M/s
Laservision, since M/s Laservision cannot carryout any of their works in the absence of
main civil works. As the entire electrical and electromechanical connections and
equipment, as well as the Central Control room, are located in the main building.
4. The current status of the project is as under:
a) The Civil works are completely halted at site and unless and until a new contract is in
place the works cannot resume.
b) The works of M/s Laservision are entirely dependent upon completion of the Civil
works. Due to the status of the Civil works being incomplete and stalled, the works of
Laservision going ahead is of no use to the project.
c) The stages completed by Laservision as per Annexure B of the contract are 1 through 7.
d) The payment against these stages 5 & 6 become due and payable. Certification of the
design phase drawings and specifications at this stage is of no use to the project, Sansthan
or to Laservision since nothing further can be done. Although it would complete the stages
5 & 6 for them and the payment falls due.
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e) Stage 8 is the stage for “Visual Production” i.e. of material to be projected /screened
on the water screens. Laservision has not started anything knowing fully well the situation
of the Civil Works.
f) Stage 9 is the stage for purchase of Equipment. This stage cannot be initiated by
Laservision at all since within three months they will have to bring the entire equipment
for installation at site. The installation cannot take place.
g) As per the time schedule Annexure ‘F’ the time required from Stage 9 (Equipment
purchase order) to stage 13 (practical completion) is only 26 weeks which includes
delivery, installation, testing & commissioning of all equipment. Infact the visual
production (stage 8) can move simultaneously upon restarting of the works.
h) The appropriate stage for commencing the works of M/s Laservision would be
approximately when the RCC Structural works of the main seating complex are completed.
The civil contractor will take almost 6 months beyond the completed RCC structure to
complete the building works with all flooring finishing, plumbing, electricals etc. Therefore there
will be ample time for M/s Laservision to complete their works in that period.

The works of M/s Laservision are governed by the contract dated 12th May 2011
they have with the Sansthan. They may not start any of their works unless the conditions or
obligations on part of the Sansthan are met with.
Therefore, taking up small works which seem to be helping M/s Laservision to
advance their works are actually insignificant as far as M/s Laservision is concerned and
it is not advisable to take up such works.”
ताव: लेजर ि हजन यां चे काम पू ण करणेसाठी आव यक िस हील वकचे काम हाती घेणेसाठी
खालील बाबी िवचारात यावा लागतील.
लेजर शो साठी आव यक मिशनरी लंिबं ग वक,इले ीकल वक, ोजे टर म इ यादी कामे पु ण
कर यासाठी आव यक असलेली िसि हल वक पिह या ट यात पु ण करता येईल. याकामी आिकटे ट माथु र
अॅ ड कापरे यां नी . ७४,८७,४५५/- मा इत या र कमेचे अं दाजप क सादर के ले आहे. यानु सार ई-िनिवदा
मागवु न कायवाही करता येईल.
यापु व िस हील वकचे कामात मु य इमारतीचे बेसमटरीता ४३,४६०चौ.फु ट े फळाचे व २० फु ट
खोल खड् याचे खोदकाम पू ण झालेले आहे. पॉ ड पासू न ५० फु ट अं तरावर सदरचे खड् डे खोद यात आलेले आहे.
यामु ळे लेजर शो चालू के यास ेषकां ना बस यासाठी पु रेशी जागा उपल ध नाही. याकरीता ५००० य त ची
आसन यव था असलेले टे डीयमचे काम पु ण हो याचे टीने Precast and Prestressed Concrete
Structures, Fabricated Steel Structure या सार या तं ानाचा अथवा त सम तं ानाचा आ यास क न
तािवत बां धकाम करता येईल. अथवा तं ाचे मागदशन घेऊन आसन यव था न याने िडझाईन क न यवहाय
अस यास यानु सार तािवत करता येईल.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६३७ (३) अ वये
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“आजचे सभेत मे. लेजर ि हजन िल., हॉ ं गकॉ ं ग यां चे ितिनधी उपि थत होते, यांनी ी साईबाबा
म टीिमडीया थीम पाक क पाचे सिमतीसमोर सादरीकरण के ले.सिमतीने यांचेबरोबर लेजर शो या
सादरीकरणाबाबत चचा के ली असता, िस हील वकचे काम अपु ण अस यामु ळ े मे. लेजर ि हजन िल., हॉगकॉ ं ग
यां ना पु ढील काम करता येणे श य नाही, असे सिमतीचे िनदशनास आले. सिमतीने सदरह क पावर िकती /काय
काम के ले आहे व यांना आतापयत िकती र कम देणेत आलेली आहे तसेच करारना यानु सार स या िकती
र कम दयावयाची आहे याची मािहती घेतली.
यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार याकामी त ां ची चौकशी सिमती तयार
के लेली आहे िह त सिमती मा. उ च यायालयाम ये आपला अहवाल सादर करणार असु न यानं तर मा. उ च
यायालयाचे आदेशानु सार पु ढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.”
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .७६८

यावर सिव तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .
६३७ (३) म ये ठरले ामाणे मा.उ च यायालया या आदेश ा झा यानं तर सदरह िवषय चचसाठी
ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी साईबाबां चे थम आगमन थान, नामािधकरण थान, ी खं डोबा देव थान, िशड या मं िदराचा
िजणो दार ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळया या िनिम ाने होणेबाबत.
तावी मातड हाळसापती महाराज ट, (ई२३४) चे आओ साई ी खं डोबा मं िदर यां नी सं थानचे मा.अ य सो. व
मा.कायकारी अिधकारी सो. यां ना िद.३०/०८/२०१६ व िद.०१/०९/२०१६ रोजी अ ेषीत के ले या प ात
खालील मु े नमू द के लेआहेत.
ी खं डोबा मं िदर देव थान हे ाचीन असु न याचा ी साईबाबा शता दी समाधीिनिम त िजण दार
होणे हे ी साईभ त व ी खं डोबा भ त यां चे टीने यो य आहे. आलेला येक भ त ीखं डोबाचे दशन
घे यासाठी येतच असतो. या टीने या िजण दारकामी ी साईबाबा सं थानने पु ढाकार यावा.
या ट या मा यमातू न िशड -वावी हायवेवर सु मारे अडीच एकर जागेत पालखी िनवारा/पालखी थां बा
कायाि वत असु न याचाही उपयोग ी साईभ त फायदा घेत असतात. या िठकाणी सु लभ शौचालयाची यव था
के ली आहे. लवकरच येथे अ नदान धमादाय स चालिवले जाणार आहे.
या पालखी िनवारा थां याचा शु भारं भ आपलेच मा यमातू न हावा. या िठकाणी ी साईबाबा सं थानचा
मािहती क ाचाही वापर के ला जाणार आहे. याकामी आपण पु ढाकार घेवू न भ तांमाफत याकामी ी मातड
हाळसापती महाराज टने ी खं डोबा देव थान िशड ने भ तांसाठी साई मनोहर सां कृ ितक भवन या नावाने
सव सु िवधा असलेला एक मोठा हॉल बां धलेला आहे. तसेच एका गो-शाळे ची िनिमतीही के ली आहे. याकामी
िव व त मं डळाने आमचे टला भिव यातील कायवाहीसाठी अव य िमट गसाठी उपि थती ठे वावे, अशी िवनं ती
के ली आहे.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर.
िनणय .७६९ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , अ य , ी मातड हाळसापती महाराज ट,
िशड यां ना पु ढील सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे. तोपयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
साईआ म भ िनवास येथे मे टे न स कामासाठी रं ग मटे रयल खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयमाचे कलम २१
मधील पोट कलम (१) या खं ड ( ) अ वये, “भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृ हे
बां धणे व यांची देखभाल करणे’’ अशी तरतू द आहे.
तावना: ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व िशड साई ट, चे नई यां चे सं यु त
िव माने साई आ म या भ तिनवास क पाचे बां धकाम पू ण होऊन सदर क प िद.११/०४/२०१३ पासू न साई
भ तांकरीता खु ला कर यात आलेला आहे. िशड साई ट, चे नई यां चेमाफत क पातील इमारतीचे बां धकाम
देणगीदाखल करणेत आले आहे. सदर इमारतीचे बां धकामाकरीता यांचेमाफत ठे केदार पा वनाथ डे हलपस,
िद ली यांची िनयु ती करणेत आली होती. ठे केदार यां चा या कामाचा दोषदायी व कालावधी िद.३१/०३/२०१४
रोजी सं पु टात आलेला आहे. सदरचा दोषदायी व कालावधी सं पु टात आलेपासू न सदर क पाचे व इमारत चे
मे टेन स सं थानमाफत कर यात येत आहे. साई आ म भ तिनवास येथे एकू ण १५३६ स आहे. याम ये
सतत या वापराने रं गकामाचे मे टेन स िनघत असते. भ ां ना तातडीने सेवा-सु िवधा पु रिवणेकामी सदर कामे
तातडीने करणे गरजेचे आहे.
ताव: उपरो त माणे मे टेन सकामी आव यक रं ग मटे रअल व यासाठीचे खचाचा तपिशल
खालील माणे आहे.
Sr.
Details of Material
Qty.
No.
01) Luster Paint (Asian, Nerolac) - Oil base (White) 45
(20 Lit. X 45 Buckets).
02) Wall Care Putty (Asian, Nerolac, JK, Birla 20
White - Fine) (40 Kg. X 20 Bags).
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Unit
Buckets

Approx.
Rate
4300/-

Amount
1,93,500/-.

Bags

900/-.

18,000/-.
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03)

04)

05)

06)

Acrylic Oil Bound Distemper
(Asian Tractor (Red Bucket), Nerolac Beauty)
(White) (20kg X 20 Buckets).
Oil Paint- (Asian-Apcolite, Nerolac- Synthetic
Enamel Highgloss) (White)
(20 Lit. X 5 Buckets).
Oil Paint- (Asian-Apcolite, Nerolac- Synthetic
Enamel Highgloss) (Golden Brown)
(20 Lit. X 3 Buckets).
Turpentine.

20

Buckets

1200/-.

24,000/-.

100

Lit.

215/-.

21500/-.

60

Lit.

225/-.

13,500/-.

100

Lit.

90/-.
9000/-.
Total Amount : 2,79,500/-.

साई आ म भ तिनवास येथील मे टेन स करणेकामी आव यक उपरो त रं ग मटे रअल खरे दी
करणेकामी एकू ण .२,७९,५००/- मा इतका खच अपे ीत आहे. तरी याकामी येणारे खचास व सदरचे
मटे रअल िवहीत प दतीने िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस मा यता िमळणेसाठी सदरह ताव मा. यव थापन
सिमती सभेचे िनणयाथ सादर.
िनणय .७७० यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे साई आ म भ तिनवास येथील मे टे न सकामी
आव यक असलेले रं ग मटे रअल िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
साद लाडू िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसं ग यु िनट उभारणेबाबत.
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” व खं ड (घ) अ वये “भ तांना जेवण देणे आिण अ नछ चालिवणे” अशी तरतू द
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयःमा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०२/२०१२ रोजीचे सभेत खालील माणे िनणय .१७२ सं मत
झालेला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन साद लाडू िनिमती यव थेसाठी मौजे िनमगां व – को-हाळे गट नं.२१८
मधील १ हे टर े िन चीत कर यात यावे तसेच या कामासाठी ी. पु कर कानिवं द,े द ऑडी ु प, पु णे यां ची
आिकटे ट हणू न नेमणू क क न यांचे माफत िनयोिजत क पाचे सं क पन कर यात यावे असे ठरले.”
तावनाः- िद.१९/०९/२०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी घेतले या खाते मु खां चे बैठक त ी
साई सादालयाचे लगत असले या मौजे िनमगां व– को-हाळे येथील गट नं.८७, ८८ पैक मधील जागेत वतं
साद लाडू िनिमती यु िनट तावीत करावे अशी सु चना िदली आहे. मौजे िनमगां व– को-हाळे येथील गट नं. ८७,
८८ पैक म ये सं थानचे एकू ण ३ हे टर े आहे. यापैक स या उपल ध वापरयो य े ाचा तपिशल खालील
माणे आहे.
अ.नं. जागेचा तपिशल
े (हे टर–आर)
०१
महारा रा य वीज िवतरण कं पनी यां ना वापरास िदलेले े (एकू ण ५२ आर
०-२२.१८
े ापैक िन वळ े )
०२
सैिनक आराम गृ हासाठी भाडेपट् याने वापरावयास िदलेली जागा.
०-६०
०३
जलसं पदा िवभागाचे कायालय व कमचारी िनवास थानचे बां धकामासाठी
०-४०
तावीत जागा.
०४
तािवत ओपन पेस
०-१९.६५
०५
तािवत ४५ िमटर ं दी या र यात जाणारे े
०-५५.२३
०६
तावीत २४ िमटर ं दी या र यात जाणारे े
०-१२.६६
०७
१२ िमटर ं दीचा अं तगत र याचे े
०-३५.६३
०८
खडीकरण के लेले वाहनतळ ( स या उपल ध वापरयो य े )
०-५४.६५
गट नं. ८७, ८८ एकू ण े
३-००
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उपरो त पैक जलसं पदा िवभागाचे िनयोजीत कायालय व कमचारी िनवास थानां चे बां धकामासाठी
िद.२१-०६-२०१३ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती सभेत खालील माणे िनणय .४५६ सं मत करणेत
आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह क पाचे ठे केदार KRR Infra Project Pvt. Ltd.,
Hyderabad यां ची सं थानकडे जमा असलेली .१०,०२,१८०/- मा िस यु रटी िडपॉिझट र कम ज त करणेस
मा यता दे यात आली.
तसेच जलसं पदा िवभागासं बं िधत सु धारीत ए टीमेट िवधी व याय िवभागाकडे मा यतेसाठी पाठिवणेत
आलेले आहे. यास िवधी व याय िवभागाची मा यता येई पयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.”
वर नमू द त यात दशिव या माणे ५४.६५ आर इतके वापरयो य े िश लक असू न स या याचा वाहनतळ
हणू न वापर कर यात येत आहे. सदर िठकाणी सन २००९ म ये .२५,८९,७४८/- मा खच क न सं थानतफ
वाहनतळासाठी खडीकरणाचे काम करणेत आलेले आहे. तसेच या िठकाणी सादालय कमचा-यां चे वाहने
पािकग करणेसाठी पािकग शेड उभारणे कामी कायादेश दे यात आलेला असू न, सदरचे काम ठे केदारामाफत स या
सु करणेत आलेले आहे. सदर िठकाणी साद लाडू िनिमती यु िनटचे बां धकाम करावयाचे झा यास वर नमू द
खडीकरणाचे भां डवली मु यसं थानचे ले यांव न कमी करावे लागेल.
सन २०१७ – १८ म ये ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव साजरा कर यात येणार आहे. स या
निवन सादालय येथे लाडू िनिमती करणेत येत.े यापु व मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील वर नमू द िनणया माणे
मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं.२१८ मधील जागेत लाडू िनिमती यव थेचे बां धकाम करणेसाठी सदरह जागा
ीनझोन मधू न वगळू न येलोझोन म ये कर याचा ताव रा य शासनाचे नगर िवकास िवभागाकडे सादर के लेला
असू न तो अदयाप शासन तरावर मा यते या ित ेत आहे. यामु ळे सदर िठकाणी बां धकामास सदयि थतीत
परवानगी िमळणार नाही.
मौजे िनमगां व को-हाळे गट नं.८७, ८८ मधील वर नमू द के ले माणे उपल ध वापर यो य े ५४.६५
आर हे ४५ िमटर ं दीचे ादेिशक िवकास योजना र यास मुख अस याने िव मान िवकास िनयं ण
िनयमावलीनु सार िवकास योजना र यापासू न िवहीत अं तरावर िनयोजीत बां धकाम करावे लागेल. याबाबत
नगररचना, अहमदनगर कायालयातील नगररचनाकार व सहा यक नगररचनाकार यां चेशी चचा करणेत आली.
यांनी सदर र ता अ ती वात नस याने यापासू न िकमान ६ मीटर अं तरावर बां धकाम करता येईल. तथापी
यासाठी सावजिनक बां धकाम िवभाग यां चेमाफत सदर िवकास योजना र याचे आखणीनु सार यांचे िवभागा ारे
र ता िवकसीत करणेचा ताव अथवा योजना नसलेबाबत दाखला ा त करणेत यावा असे सां िगतले. यासाठी
आिकटे ट यां चेमाफत या क पासाठी लाडू िवभाग यां चे गरजेनु सार िनयोिजत बां धकाम े िन चीत क न
यानु सार रे खां कन तयार करता येईल.
तरी लाडू साद िनिमतीसाठी वतं फु ड ोसेिसं ग यु िनट बां धकाम करणेसाठी आिकटे ट
नेमणू क करीता वतमानप ातील जाहीर सू चने ारे आिकटे चरल स लागारां कडू न ई – िनिवदा मागिवणेस
मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .७७१ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू साद िनिमतीकामी वतं फु ड ोसेिसं ग यु िनटचे बां धकाम
करणेसाठी आिकटे ट नेमणू क करीता वतमानप ातील जाहीर सू चने ारे आिकटे चरल
स लागारां कडू न ई– िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
िशड िवकास योजना, ा.िव.यो.िशड (सु.) बाबत.
तावनगररचना अिधकारी, िशड िवकास योजना (सु धारीत) तथा .सहायक सं चालक, नगररचना अहमदनगर यां नी
िद.१०/१२/२०१५ व िद.२९/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये खालील माणे कळिवले आहे.
“...िशड नगरपं चायतीने उक् त अिधिनयमाचे कलम ३८ सह कलम २३(१) अ वये ित या
े ािधकारातील देशासाठी सु धारीत िवकास योजना तयार कर याचा इरादा जािहर के ला आहे. िशड
नगरपं चायतीने सदर िवकास योजना तयार कर यासाठी खाली सही करणार यां ची िनयु तीिद.१५/०७/२०१५ या
आदेशाने के लेली आहे. ....
... िशड े ा या िवकास योजनेम ये आप या िवभागास जागेची आव यकता अस यास आप या
िवभागाची पु ढील २० वषात होणारी वाढ िवचारात घेवू न आव यक े स ह नं बर इ यािदं सह ताव नकाशां सह
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या कायालयास पाठवावा. नमू द कर यात येते क , आप या िवनं तीनु सार िवकास योजनेत सावजिनक
योजनां साठी नामोिनिद ट के लेली जागा मं जू र झालेली िवकासयोजना अं मलात आ याचे तारखेपासु न १० वषाचे
आत सं पादन करणेची सं पु ण जबाबदारी आपणावर राहील. तसेच अशा आशयाचे .१००/- या टॅ पपेपरवर
बं धप क न देणे आव यक राहील. ”
वरील माणेचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेपु ढे ताव सादर
करणेत आला होता. सदर तावाम ये पू व चे आर णासह खलील नमू द नवीन आर ण तािवत करणेबाबत
ताव सादर करणेत आला होता.
अ. . आर णाचा हेतू
े
अपेि त अं तर / प रसर
१
ी साईदशनासाठी वेगवेगळया भागातू न पायी येणारे साईभ तांचे ५.०० हे टर
िशड – समाधी मं िदरापासू न
िनवास व इतर अनु षं िगक यव था करणेकामी पालखी ाम साठी
अं दाजे १ िक.मी. अं तरापयत
े आरि त करणे.
२
वाहनतळां साठी ठरािवक अं तरावर वेगवेगळया िठकाणी े
येक २.००
िशड – समाधी मं िदरापासू न
आरि त करणे. तसेच म टीले हल पाक ं गसाठी वेगवेगळया
हे टर
अं दाजे १ िक.मी. अं तरापयत
िठकाणी े आरि त करणे.
पाच िठकाणी र यालगत
३
स या होणारी गद , यामु ळे येणा-या अडचणी तसे च सु र े या
िशड – समाधी मं िदर दि ण
टीने गु थान, ारकामाई, ी समाधी मं दीर व चावडी या
बाजू.
मं िदरां चे सु लभ दशनासाठी एकि त दशन रां गेचे िनयोजनासाठी
तसेच रथपालखी िमरवणू क चे गद चे िनयोजनासाठी दि णेकडील
बाजू स अित र त जागा उपल ध करणेसाठी े आरि त करणे.
४
मं िदर प रसरालगत सं भा य दु घटना टाळणे व गद साठी (Refuge
िशड – समाधी मं िदर
area) अित र त जागा उपल ध करणे.
प रसरालगत
५
स ह नं.५४/५५ मधील आरि त े ाचा सं थानचे िविवध
उप मां साठी भू सं पादन असा हेतू बदल करणे
६
िशड प रसरात वेगवेग या िठकाणी गाडनसाठी े आरि त
येक २.००
िशड - समाधी मं िदरापासू न
करणे.
हे टर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
७
िशड प रसरात वेगवेग या िठकाणी भ तिनवाससाठी े
येक २.००
िशड - समाधी मं िदरापासू न
आरि त करणे.
हे टर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
८
िशड प रसरात वेगवेग या िठकाणी सं थानचे बससेवेचे बस
येक ५.००
िशड - समाधी मं िदरापासू न
थां यासाठी े आरि त करणे.
आर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
पाच िठकाणी
९
मािहती व सु िवधा क ासाठी िशड शहराचे चारही बाजू ने मु य
येक ५.००
िशड - समाधी मं िदरापासू न
र यालगत े आरि त करणे.
आर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
पाच िठकाणी
१०
ाथिमक व मा यिमक शाळां साठी शहरात िकमान दोन िठकाणी
येक २.००
िशड - समाधी मं िदरापासू न
े आरि त करणे.
हे टर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
११ सं थानचे तावीत पाणीपु रवठा, िवतरण यव था, शु ीकरण
येक २.००
िशड – समाधी मं िदरापासू न
यं णा घनकचरा यव थापन वॉटर रसाय ल ग इ यादी साठी े
हे टर
अं दाजे २ िक.मी. अं तरापयत
आरि त करणे.
दोन िठकाणी
१२ सं थानमाफत खरे दी करणेत आले या े ां चे सं थानचे िविवध
उप मां साठी आर ण करणे व झोनबदल करणे.
उपरो त तावावर िनणय .५८८ खालील माणे सं मत करणेत आला आहे.
“.. िशड िवकास योजना, ादेिशक िवकास योजना (सु धारीत) बाबत या उपरो
तावामधील
आर णाचे सिमतीने अवलोकन के ले व आर ण आिण भू-सं पादन याबाबतची मािहती घेतली तसेच
कायदेिवषयक बाबी समजू न घेत या.
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यावर सिव तर चचा होऊन, पु व चे आर णां सह उपरो नमू द नवीन े ां साठी सं थान करीता
आर ण तावीत करणेबाबत नगररचना अिधकारी, िशड िवकास योजना (सु धारीत) तथा .सहायक सं चालक,
नगररचना, अहमदनगर यां ना यां ना कळिवणेस मा यता दे यात आली.”
मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ चे िनणयानु सार पू व चे आर णां सह नवीन े ां साठी
सं थान करीता आर ण तािवत करणेबाबत नगररचना अिधकारी, िशड िवकास योजना (सु धारीत), िशड
तथा, . सहा यक सं चालक, नगररचना आिण मु य िनधारण िवभाग, अहमदनगर यां ना इकडील जा. नं.
३०११/२०१६ िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले आहे. यावर सहा यक सं चालक, नगर
रचना, अहमदनगर यां नी यांचेकडील िद.२०/०९/२०१६ ( ा त िद.२८/०९/२०१६) रोजीचे प ा वये
खालील माणे कळिवले आहे.
“.. ा प सु धारीत िवकास योजनेत काही आर णे तािवत क न यासाठी सं थानला समु िचत
ािधकरण हणू न दशिव यास सदरची िवकास योजना (सु धारीत) मं जू र होऊन अमं लात आ याचे िदनां कापासू न
१० वषाचे आत सदरची जागा सं पादन कर याची जबाबदारी आपली राहील. तसेच िवहीत नमू यातील ित ाप
सोबत जोडली असू न .१००/- या टॅ प पेपरवर असे ित ाप तयार क न ते आप या वा रीसह या
कायालयास पाठिव याची िवनं ती आहे. जेणेक न या कायालयास सं थानसाठी जागा आर ीत करणे बाबत
पु ढील यो य ती कायवाही कर यात येईल.”
सहा यक सं चालक, नगर रचना, अहमदनगर यां नी खालील मसु ानु सारचे ित ाप सादर के लेले
आहे.
“ -------------------------शहरातील आमची, न दणी .------------------------------- िदनां क -----------------असलेली ---------------------ही सं था, पं जीकृ त असू नसं थेची उ ी टे खालील माणे आहेत.
१)
-----------------------------------------२)
------------------------------------------३)
----------------------------------------सदरह सं थेस वरील सावजिनक उि टपु त साठी इमारत बां ध यासाठी -----------------शहरात जागा
उपल ध नाही / असलेली भू. . ------------------मधील ---------चौ. मी. / हे. ------------जागा अपु री आहे.
सं थेस वरील उ ी टां या अनु षं गाने --------------चटई े ाची आव यकता आहे. हे चटई े --------------------------------या उपयोगाकरीता वापर याचा ताव आहे. सं थेकडे ------- िनधी, जमीन खरे दी व
बां धकामासाठी उपल ध आहे. अधीक आव यक िनधी सं सथा
् --------------ची उपाय-योजना करता उभा
करील.
ते हा सदरह सं थेसाठी -------------शहरा या िवकास योजनेम ये भू. .------------मधील ---------------चौ. मी. / हे.-----------जागा सं थे या नावे आरि त करावी. जागेचा नकाशा जोडलेला आहे.
---------------िवकास योजना शासनाने मं जू र के यापासू न दहा वषा या कालावधीत जागा सं पादन
करणे आव यक आहे. याबाबत सदरह सं थेस जाणीव असू न यासाठी सं था--------- या वषा या अं दाजप कात
आव यक ती आिथक तरतू द करणार आहे. याच माणे महारा ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ या
.४९ खालील तरतु दीनु सार जागे यामालकाने िदलेली खरे दी सु चना यथाि थती शासन वा सं चालक, नगर रचना
, यां नी कायम के यास सं थेसाठी आरि त जमीन एका वषा या आत सं पादन कर यासाठी आव यक तो
आिथक िनधी वरीत उपल ध कर यात येईल, अशी ही सं था हमी देते.
सही
कायकारी अिधकारी,

मा. अ य ,

मा. सद य,

तरी वर नमू द के लेनु सार ा प सु धारीत िवकास योजनेत वर नमू द त यातील काही आर णे तािवत
करणेसाठी सहा यक सं चालक, नगर रचना, अहमदनगर यां ना वरील माणेचे ित ाप .१००/- चे टॅ प पेपरवर
क न देणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७७२ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१९
ताव-

ी साई सादालय येथील बायोगॅस लॅ ट व बुं दी िकचनचे प ाशेड प रसरात पे ह ग लॉक
बसिवणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द: अिधिनयमाचे कलम२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व
शासन करणे” अशी तरतू द आहे.
तावना:- ी साई सादालयात फु ड वे टेज सम या दू र करणेकरीता इमारती या उ तर बाजू स पाच
मे.टन मतेचा बायोगॅस लॅ ट कायाि वत करणेत आलेला आहे. सदर क पा या डायजे टर टाक या बाजु ने व
इतर िठकाणी पावसाचे पाणी साचलयाने “िचखल तयार होतो तसेच सदरचा क प बघणेकरीता मा. िव व त,
शासक य अिधकारी इतर मु ख मा यवर येत असतात. याकरीता मेकॅिनकल िवभागाने उपरो त िवषयां क त
िठकाणी पे हर लॉक बसिवणेबाबत इकडील िवभागास कळिवले आहे. तसेच सादालया या मागील बाजू स
बुं दी प ाशेड मधे साईभ तांना दशन रां गेत दे यात येणारी बुं दी तयार कर यात येते. सदर प ाशेड समोरील काही
भागात पे ह ग लॉक बसिवणे आव यक आहे. याबाबत लाडू व बफ साद िनिमत िवभागाने यांचे
िद.०३/०९/२०१६ रोजीचे प ाने कळिवले .
ताव- बायोगॅस ला ट भोवती व बुं दी िनिमती शेड भोवतीचे ३४६ चौ.मी. जागेत पे ह ग लॉक
बसिवणे तावीत आहे. याकामी सन २०१५-२०१६ या िज हा दरसु ची नु सार खालील माणे खच अपे ीत
आहे.
अ.नं. कामाचा तपिशल
प रमाण
एकक
दर
र कम
०१ मजु रां या माफत खोदकाम १५२.०४
घन िमटर
११५/१७,४८४.६०
करणे
०२ मु म भराई करणे
५१.८३
घन िमटर
३२०/१६,५८५.६०
०३ डबर सोल गकरणे
६९.११
घन िमटर
३९०/२६,९५२.२९
०४ ६० एम एम जाड पे ह ग ३४५.५५
चौ.मी.
६१०.००
२,१०,७८५.५०
लॉक, ३०० kg/sq cm
strength
एकू ण र कम पये २,७१,८०७.९९
पु णाक त एकू ण र कम २,७१,८०८.००

तरी सदरहकामी येणा-या अपे ीत खचास व याकामी िविहत प दतीने िनिवदा मागिवणेस मा यते तव
सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर होणेस िवनं ती.
िनणय .७७३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय येथील बायोगॅस लॅ ट व बुं दी िकचनचे प ाशेड
प रसरात पे ह ग लॉक बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
िनयोिजत बां धकामासाठी सं थानकरीता िवभागां तगत ठे केदार न दणी सु करणेबाबत.
तावमा.िव व त ी. ताप भोसले यां नी यांचे िद.१४/०९/२०१६ रोजीचे िशड भेटी दर यान इकडील िवभागास
खािलल माणे सू चना मौिखक व पात िदले या आहेत.
सं थानमाफत वेळोवेळी हाती घे यात येणा-या बां धकामां साठी अवलं िब यात येणा-या िनिवदा
ि येम ये नामां िकत व चां ग या मते या ठे केदारां नी सहभागी हावे व पयायाने सं थानची बां धकामे वेगाने व
दजदार व पात पू ण हावीत याकरीता ठे केदारां नी शासनाचे सावजिनक बां धकाम िवभागाकडे के ले या न दणीवर
सं थानने िवसं बू न राह नये. याऐवजी सं थान दारे वतःची ठे केदार न दणी प दती सु करणेत यावी. यासाठी
जािहर सू चना िस द क न ामु याने खालील कागदप े ठे केदार यां चेकडू न मागिव यात यावीत.
Legal Part- 1) The bidder should attach the copies of Pan card, Vat/Tan
registration, Service Tax registration.
2) The bidder should attach the copy Tax clearance certificate from Income tax
department.
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Technical Part- 1) List of Technical staff The Engineering staff shall be degree or
diploma holder with Sufficient experience.
2) Work done certificate shall be attached having value of work done.
Resources Part- 1) List of Plant, Equipment and Machinery.
2) Available Infrastructure such as RMC Plant, Concrete Pump, Single bag Mixer,
JCB, Shuttering Material, Props, Weigh batcher etc.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था(िशड ) अिधिनयम, २००४ अ वये सं थानची िव व त यव था
पु नगठीत कर यात आलेली अस याने, यापु व मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१४ रोजीचे सभेतील
िनणय ं . १००१ अ वये सं थानमाफत खरे दी कर यात येणा-या िविवध माल, सेवा व इतर अनु षं िगक कामे
यासाठी शासनाची िनयमावली व िनणयानु सार िनिवदा िनयमावली लागू करणेस मा यता देणेत आलेली आहे.
तथापी महारा शासनाचे कायालयीन खरे दीसाठी या िनयमपु ि तके ची या ती सेवा िकं वा थाप य कामे यां ना
लागू नाही.
स या म यम/मोठया व पां चे बां धकाम क पांसाठी सवसाधारणपणे खालील माणे िकमान पा ता
िनकष ठे व यात येतात.
सावजिनक बां धकाम िवभाग अथवा अ य शासक य िवभाग यां चेकडील यो य या ेणीतील न दणी
माणप पॅनकाड, हॅट रिज े शन कामाचे अं दाजप क य रकमे या ०१ ट का बयाणा र कम रा ीयीकृ त
बॅ ं के यािडमां ड ा ट दारे मा. कायकारी अिधकारी यां चे नावाने सादर करणे.
िनिवदा सादरकत यां नी मागील ०५ वषात अं दाजप क य रकमे या िकमती इतके ०१ अथवा
अं दाजप क य रकमे या िन या रकमेची ०२ कामे के लेली आव यक आहे.
मागील ०३ आिथक वषाची सरासरी उलाढाल ही कामा या अं दाजप क य रकमे या दु पट असणे
आव यक आहे. या सं दभात ऑडीटेड बॅल स शीट जोडणे.
ठे केदार यां ची कामा या अं दाजप क य रकमे या ७५ ट के रकमे इतक पत बॅ ं के त असणे आव क
य
आहे. यासं दभात बॅ ं के चे प जोडणे.
ठे केदार यां ची िबड ग कॅ पीिसटी ही कामा या अं दाजप क य रकमे इतक अथवा यापे ा आिधक
असणे.
ठे केदार यां नी यांचेकडे उपल ध असले या यं सामु ीची यादीजोडणे.
ठे केदार यां नी तां ीक व कु शल/अकु शल मनु यबळ यादी जोडणे.
ठे केदार यां ना कु ठलेही शासिकय /िनमशासिकय िवभाग यां नी काळया यादीत सामािव ट के ले
नसलेबाबत हमीप जोडणे.
ठे केदार यां नी अब ेशन / िलटीगेशन रे कॉड जोडणे.
ठे केदार यां चेकडे पीएफ न दणी मां क असणे आव यक आहे.
तसेच छोट् या व पा या बां धकामासाठी सवसाधारणपणे खालील माणे िकमान पा ता िनकष
ठे व यात येतात.
सावजिनक बां धकाम िवभाग अथवा अ य शासक य िवभाग यां चेकडील यो य या ेणीतील न दणी
माणप .
पॅनकाड, हॅट रिज ेशन कामाचे अं दाजप क य रकमे या ०१ ट का बयाणा र कम रा ीयकृ त
बॅ ं के यािडमां ड ा ट दारे मा. कायकारी अिधकारी यां चे नावाने सादर करणे अथवा सदर र कम सं थानचे
लेखाशाखा िवभागात भ न याची पावती जोडणे.
िनिवदा सादरकत यां नी मागील ०३ वषात अं दाजप क य रकमे या ७५% िकमतीचे ०१ अथवा सदर
रकमे या िन या रकमेची ०२ कामे के लेली आव यक आहे.
ठे केदार यां ना कु ठलेही शासिकय /िनमशासिकय िवभाग यां नी काळया यादीत सामािव ट के ले
नसलेबाबत हमीप जोडणे.
ठे केदार यां चेकडे पीएफ न दणी मां क असणे आव यक आहे.
सं थानचे मोठ् या, म यम व छोटया व पा या बां धकामाचे िनिवदाकारां साठी सवसाधारणपणे
वरील माणे पू वपा ता िनकष ठे व यात येतात. याव न असे िदसू न येईल क सावजिनक बां धकाम िवभाग अथवा
अ य शासिकय िवभाग यां चेकडील यो य या ेणीतील न दणी माणप हा के वळ एकच िनकष न लावता
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िनिवदाकार यां नी के लेली कामे, यांची उलाढाल असे इतरही िनकष ठे व यात येतात. तथापी सं थानची वतं
न दणी प दती िवभागातं गत सु करावयाची झा यास याकरीता रा य शासनाचे सावजिनक बां धकाम
िवभागाकडे िनरिनराळया वगवारीत ठे केदार न दणी करणेसाठी असलेले िनकष, आव यक कागदप े, िनयमावली
यां ची मािहती घेऊन यानु सार सं थानकरीता आव यक ि या िवकसीत करता येईल.
तावः तरी मा. िव व त ी. ताप भोसले यां नी वरील माणे िदले या सू चनां चेअं मलबजावणीसाठी
थम मा. यव थापन सिमतीचा धोरणा मक िनणय होणे आव यक आहे. यानं तर सिव तर िनयमावली तयार
क न मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने वतमानप ात जािहर सू चना िस द क न ठे केदारां कडू न न दणीकरीता
अज मागिवता येतील. यासाठी ठे केदारां ना ऑनलाईन अज भर याची यव था सं थानचे मािहती तं ान
िवभागामाफत सं केत थळावर उपल ध करता येईल. तसेच ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) ही
िव व त यव था महारा िवधानमं डळाचे अिधिनयमा दारे पु नगठीत के लेली अस याने सदर ि या
राबिवणेपु व महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यां चे मागदशन घेणे उिचत होईल असे मत आहे.
िनणय .७७४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या िनयोिजत बां धकामांसाठी िवभागां तगत ठे केदार न दणी
ि या राबिवणेकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मागदशन घे यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
ी साईबाबा इं ि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात ॲ यु िमनीअम पाट शन कॅ बीन तयार
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- अिधिनयमाचे कलम२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व
शासन करणे” अशी तरतू द आहे.
तावना:- ी साईबाबा इं ि लश िमडीअम कू लमधील कायालयात ाचाय व मु य यापीका यां ची
एक ीत बस याची यव था कर यात आलेली आहे. ाचाय व मु य यािपका यां चेकरीता वतं कॅ बीन
अॅ युिमनीअम पाट शनम ये तयार क न िमळणेबाबत ाचाय यां नी कळिवले आहे. यानु सार य पहाणी
क न मोजमापे घे यात आली आहे.
ताव:- ी साईबाबा इं ि लश मेडीअम कू ल कायालयात ाचाय यां चेकरीता अॅ युिमनीअम कॅ बीन
बनिवणेकामी खालील माणे अं दाजे खच अपे ीत आहे.
Sr.
Description
Qty./Unit Rate
Amount
No.
01. Providing & fixing in position colour anodized 30.67
2516/- 77,166/-.
extruded Aluminum Partition having frame made out
Sqm
of aluminium extruded tubular section of size 65mm
x 40mm with 12mm thick three layered flat pressed
(330
teak wood particle board bonded with BWP type
Sq.ft)
exterior grade phenol formaldehyde synthetic resin
conforming to IS 12823-1990, laminated on both
sides, Novateak or equivalent, laminated 5 mm thk.
selected quality float glass panels fixed with
aluminium glazing clips 12mm x 12mm (conical)
rubber cushioning to glass as per approved detailed
drawing etc. complete. (Sample to be got approved
from Engineer before use). Spec. No.: As directed by
Engineer-in-charge.
Size: i) 14’-6”x9'-9”, ii) 19’x6”x11'-9”.
Alluminium Section Make: Jindal.
Glass : Saint Gobain, Modi.
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02

Providing and fixing in position single shuttered
3.78
5458/- 20,631/-.
extruded colour anodized door of overall size 2.10m
Sqm
x 0.9m or as specified with aluminium door frame of
colour anodized section 101.60 x 44.75mm, 3.18mm
thk. & shutter comprising of colour anodized section
having bottom and lock rail of size 150mm x
44.45mm, 2.9mm thk, top rails 47.62mm x 44.45mm,
3.18mm thk., vertical styles 47.62mm x 44.45mm,
3.00mm thk. and glass panes 5mm thk. for the
fanlight portion and 12mm thk. both side laminated
phenol bonded particle board panels for shutter,
tubular door closer of heavy duty having ISI mark
heavy duty concealed lock, necessary glazing clips,
pvc gasket, tower bolts etc. complete. as per detailed
design and drawing or as directed by Engineer-incharge including all material, labour and equipment
etc. complete
Glass: Saint Gobain, Modi.
Lock: ISI Make.
Alluminium Section Make: Jindal.
Size : 2.1 x 0.9 m x 2 Nos.
03. Providing and fixing in position colour anodized 0.35 Sqm 4401/1540/-.
alluminium extruded section two track sliding
window upto 1.2m ht. outer frame made from colour
(3.75
anodized section of overall size 62mm x 45mm, Sq.ft)
bottom section with or without drain, track section
weighing 0.90 kg. per mtr. and top and side sections
weighing 0.838 kg. per mtr. with shutter or sections
made of 19mm x 40mm size having avg. wt. of 0.6
kg. per mtr. (or as required size with change in
proportionate wt.) with 5mm thk. selected quality
plain glass sheet fixed with new neoprene gasket
shutters to be provided with nylon encased stainless
rollers, necessary locks and handles etc. complete.
(As per drawing). Addl. Item Spec. No.: As directed
by Engineer-in-charge.
Size: 2’-6”x1’-6” x 1No.
Glass: Saint Gobain, Modi.
Lock: ISI Make. Alluminium Section Make: Jindal.
Total Amount
99,337/-.
तरी याकामी थािनक ठे केदार यां चेकडू न कोटेशन मागवू न सदरह काम करणेस व याकामी येण-ाया
उपरो त अपे ीत खचास मा यता मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .७७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इं ि लश िमडीयम कु लम ये ाचाय कायालयात
ॲ यु िमनीअम पाट शन कॅ बीन तयार करणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२२
ताव-

सं थान कमचा यां ना साईभ ां शी करावयाचा सं वाद, वतणु क व इतर बाब चे िश ण आयोिजत
करणेबाबत.
(अ) मा.ि सद य सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५१८ मा.िव व तां या सु चनां म ये,
सं थान कायम कमचा-यां मधील ब-याचशा कमचा-यां ना ते करत असले या कामाचे व प समजत नस याचे
िनदशनात आले असू न कमचा-यां नी न तेन,े आदरपु वक व सेवाभाव वृ तीने काम करावे, याकरीता कमचायां या कामा या व पाचे िश ण दे यासाठी कायशाळा आयोिजत करणेबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर
सादर करणेत याव. असे िनदश देणेत आलेले होते.
यानु सार मा.अ य तथा िज हािधकारी, अहमदनगर िज हा िश ण बोिधनी, अहमदनगर
यां चेकडू न िद.२९ माच, २०१६ रोजीचे प ाने सं थानचे अं दाजे २००० कमचा-यां करीता साईभ तांशी करावयाचा
सं वाद, वतणू क व इतर अनु षं गीक बाब चे िश ण आयोिजत करणेबाबत सिव तर ताव मागिवणेत आलेला
होता. िज हा िश ण बोिधनी यां नी िद.१६/०५/२०१६ रोजीचे प ाने सशु क ताव कळिवला असू न,
याम ये सदरचे िश ण वग ०४ कमचा-यां करीता आयोिजत कर यात येणार असू न, सदरचे ०२ िदवसीय
अिनवासी िश ण िशबीर िशड येथे आयोजीत करणेसाठी ( या म ये सं थानने िश क, िश णाथ क रता
चहा, भोजन, िनवास, सव सोयी असलेला िश ण हॉल्, ोजे टर, सं गणक, साऊं ड िस टीम इ.सोई सु िवधा
उपल ध क न देणेचे अटीवर) ती िश णाथ ती िदन .४००/- माणे शु कआकरणे त येईल. तसेच िज हा
िश ण बोधीनी माफत आ मा मालीक सं थान, कोकमठाण, ता.कोपरगां व या िठकाणी िश ण आयोजीत
कर यात येतात. तेथे िश ण आयोजीत करावयाचे अस यास ित िश णाथ ती िदन .१०००/- (िनवासी)
व .७५०/- (अिनवासी) शु क आका न िश ण आयोजीत करता येईल, असे कळिवले होते.
(ब) यास अनु स न, कामािनिम त या िवभागातील कमचा-यां चा साईभ तांशी थेट सं बं ध येतो असे
मं िदर िवभाग, जनसं पक कायालय आिण सं र ण िवभागातील वग ०४ कमचारी तसेच पु जारी अशा अं दाजे २०८
कायम कमचा-यां साठी िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां चेमाफत यांनी कळिवले माणे
िश णाथ करीता चहा,भोजन िनवास, सव सोयी असलेला िश ण हॉल, ोजे टर, सं गणक साऊं ड िस टीम
इ.सोई सु िवधा सं थानमाफत उपल ध क न देऊन िशड येथे िश ण आयोजीत करता येईल, असे प ट मत
न दवू न ताव मा यतेसाठी मा.ि सद य सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेत आलेला होता. यावर मा.ि सद य
सिमतीचे िद.१४/०७/२०१६ म ये िनणय .४२६ अ वये ‘िज हा िश ण बोधीनी अहमदनगर माफत आ मा
मालीक सं थान कोकमठाण ता.कोपरगां व या िठकाणी सं थानचे मं िदर िवभाग,सं र ण िवभाग, व जनसं पक
कायालयातील वग ०४ कमचारी व पु जारी अशा एकु ण २०८ कायम कमचा-यां ना साईभ तांशी करावयाचा
सं वाद, वतणू क व इतर बाब चे ०२ िदवसीय अिनवासी िश ण दे यात यावे असे ठरले, तसेच तावात नमू द
के लेनु सार सदरह िश ण देणेकामी ित िश णाथ ित िदन (अिनवासी) .७५०/- मा या माणे येणा-या
खचास मा यता दे यात आली. असा िनणय सं मत झालेला आहे.
क) मा. ि सद य सिमतीचे उपरो त सं मत िनणयानु सार िश णा या तारखा िन चीत करणेसाठी
िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां ना ावयाचे प व िटपणी मा यतेसाठी सादर करणेत आलेली होती.
यावर मा.कायकारी अिधकारी महोदयानी िशरडी सं थानकडे सव सोई-सु िवधा उपल ध असतां ना देखील सदरचे
िश ण आ मा मालीक सं थान, कोकमठाण येथे आयोजीत करणे यो य होणार नाही. याऐवजी सदरचे िश ण
िशड येथे आयोजीत क न यास ती िश णाथ ित िदवस .७५०/- ऐवजी के वळ .४००/- खच येणार
आहे. सबब, सदर बाब स याचे यव थापनाचे िनदशनास आणू न देऊन कायवाही करणे उिचत होईल. असे त डी
िनदश िदलेले आहेत.
ड) यास अनु स न िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां चेकडील िद.१६/०५/२०१६ रोजीचे
तावानु सार, िश णासाठी येणा-या िश कां ची िनवास यव था, चहा, भोजन यव था सं थानमाफत मोफत
क न तसेच िश णाथ ं चा दोन वेळेचा चहा व मा यह भोजन, िश णासाठी ोजे टर, सं गणक, साऊं ड
िस टीम व इतर अनु षं गीक बाबी सं थानमाफत उपल ध क न देऊन सादालय इमारतीमधील आय.टी.िवभागाचे
शेजारील हॉलम ये मं िदर िवभाग, जनसं पक कायालय आिण सं र ण िवभागातील वग ०४ कमचारी तसेच पु जारी
अशा एकु ण अं दाजे २०८ कायम कमचा-यां साठी ०२ िदवसीय अिनवासी िश ण िशबीर आयोजीत करणेस व
या माणे ती िश णाथ ती िदन .४००/- माणे शु क अदा करणेस मा यता असावी.
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िनणय .७७६

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कमचा यां ना िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां चेकडू न
साईभ ां शी करावयाचा सं वाद, वतणु क व इतर बाब चे िश ण देणेसाठी तावात नमु द के ले माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
ी. शां त भाकर सोनवणे, ता पु रते िनदेशक यां चे सेवेबाबत.
ताव(अ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड सं चािलत ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेम ये ऑग ट
२००८ या शै िणक स ापासू न क शासना या डायरे टोरे ट जनरल ऑफ ए लॉयमट ऑफ ेिनं ग (DGET)
यां या सं ल नतेने यां या ा टसमन ेिनं ग ि कम (CTS) मधील एक वष कालावधीचा ा टसमन फु ड
ॉड शन ( हेजीटे रयन) हा यवसाय अ यास म ( े ड कोस) सु कर यात आला. याम ये सन २००९-१० ते
२०१३-१४ पयत या स ाम ये पाच तु कड् यां चे िश ण पु ण झाले आहे. मा ऑग ट २०१४-१५ या स ापासू न
DGET यां नी सदरचा अ यास म ा टसमन ेिनं ग ि कम मधू न वगळला आहे. यामुळे ऑग ट २०१४
स ाम ये िश णा याना सदर े डसाठी वेश िदलेला नाही.
(ब) सदर ेडसाठी िनदेशक भरतीकामी सं थेतील सव ेड या िनदेशक पदां ची मागसवग आर ण
ि थती ठरवू न सु वातीला जानेवारी२००८ म ये अनु स ु िचत जमाती(S.T.) वगामधू न व नं तर ऑ टोबर २००९
म ये िवशेष मागसवग (S.B.C.) वगातील उमेदवारां साठी पद भरती या जािहराती दे यात आ या. दो ही वेळी
या या वगातू न उमेदवारां चे अज ा न झा याने मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने ा झाले या इतर
अजामधू न इतर मागसवग (O.B.C.) वगातील उमेदवार ी. शां त भाकर सोनवणे यां ना िनयु दे यात
आली. याचा तपिशल खालील माणे
१.
जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१३५२८/२००८ िद.१५.०९.२००८ नु सार िद.०१ ऑग ट,
२००८ ते जु ल,ै २००९ पयत एका शै िणक वषासाठी .७,५००/- दरमहा सं कलीत मानधनावर ता पु रती
िनयु दे यात आली.
२.
जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/३७१४/२००९ िद.२०.१०.२००९ नु सार िद.०९.०९.२००९
पासू न ते सदर पदावर मु लाखती ारे उमेदवार िनयु करे पयत अशी .७,५००/- दरमहा सं कलीत मानधनावर
ता पु रती िनयु दे यात आली.
३.
जा.नं.एसएसएस/आयटीआय/आ था/३१/२७६/२०११ िद.०८ एि ल, २०११ नु सार
िद.०१.०४.२०११ पासू न यां या .७,५००/- दरमहा मानधनात वाढ क न .१२,०००/- दरमहा कर यात आले
आहे.
ी सोनवणे यां ना अ य मागासवगाचे आर ीत पदावर ता पु रती िनयु िदली अस याने यां ना या
पदासाठीच िनयम वेतन ेणी लागू न करता एकि त मानधनावर ता पु रती िनयु कर यात आलेली आहे.
उपरो प र छे द (अ) म ये नमु द के ले माणे ा टसमन फु ड ॉड शन ( हेजीटे रयन) हा यवसाय
अ यास म ( ेड कोस) ऑग ट २०१४-१५ या स ापासू न DGET यां नी ा टसमन ेिनं ग ि कम मधू न
वगळला आहे. यामु ळे ऑग ट २०१४ स ाम ये िश णा याना सदर े डसाठी वेश िदलेला नाही, यामु ळे
स ि थतीत या ेडसाठी िनयु असलेले िनदेशक पद ( ी. शां त . सोनवणे) सं थेम ये अित र ठरत आहे.
(क) औ ोिगक िश ण सं थे या िद.१०.०४.२०१५ या मं जु र िटपणीनु सार .ी शां त भाकर
सोनवणे यां चे सेवेबाबत कामगार िवभागामाफत सं थानचे कायदेशीर स लागार अॅड.अशोकराव पाटील,
अहमदनगर यां ना जा. .एसएसएस/ वशी-७ए/ १८९७/ २०१५ िद.०४.०७.२०१५ अ वये प देऊन यां चा
कायदेशीर अिभ ाय मागिव यात आला होता. यां नी यां चेकडील िडसबर-२०१५ चे (आवक मां क
१८१३६/िद.१० िडसबर, २०१५) प ा वये पु ढील माणे कायदेशीर अिभ ाय िदलेला आहे.
It is not in dispute that the trade hold by Shri Sonawane is deleted by the Centeral
Government and naturally he become a surplus employee. After referring to aforesaid
appointment, it is not in dispute that the appointment of Shri Sonawane was for a
temporary period and as against the reserve category. He has also accepeted all those terms
and conditions at the time of his appointment. According to me, when the post itself is
abolished and Shri Sonawane is found to be surplus, then in my opinion, his services can
be terminated by the management after giving one month calendar notice or paying wages
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in lieu thereof. I am adding my emphasize on rule no.28 of M.E.P.S.Rules, 1981 which
categorically provides the services of temporary employee other than on probation may be
terminated by the management at any time without assigning any reason after giving one
calendar month notice or by paying one month salary in lieu of notice. The Sansthan is at
liberty to explore the possibilities to accommodate him in any other department, if Shri
Sonawane consents for the same. But, it appears that the instructor is ultimately a teacher
imparting knowledge to the students and we may not be in a position to accommodate him
in other departments of our Sansthan.
(ड) उपरो "अ" "ब" व "क" चे अवलोकन करता
०१. अॅड.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां चे अिभ ायानु सार ी. शां त भाकर सोनवणे, िनदेशक
यां ना एक मिहना मु दतीची पू वनोटीस अथवा एक मिह याचे मानधन(नोटीस पे) देऊन सं थान सेवेतू न कमी करणे.
िकं वा
०२. ी. शां त भाकर सोनवणे, िनदेशक यां ची शै िणक पा ता, एच.एस.सी., हॉटेल मॅनेजमट ड
कॅ ट रं ग टेकनॉलॉजी (बी.एच.एम.सी.टी.) अशी असू न, यां ना िनदेशक पदासह हॉटे ल मॅनेजमट व हाऊस
िकप गचाही अनु भव अस याचे यां चे मु ळ नोकरी अजाव न(िद.२५.०१.२००८) िदसू न येते. अॅड. अशोकराव
पाटील, अहमदनगर यां नी यां या अिभ ायाम ये असे ही नमु द के ले आहे क, ी.सोनवणे यां ची समं ती
अस यास यां ना सं थान या इतर िवभागात समावू न घेता येईल. या अिभ ायाचा िवचार करता ी. शां त
भाकर सोनवणे यां नी सं थानम ये के लेली ०७ वषाची (सन २००८ पासू न आजपावेतो) सेवा ल ात घेता,
मानवते या ीकोनातू न यां ना यां या शै िणक अहतेनु सार सादालय िवभागाकडील रसोडा (अ नपदाथ तयार
करणे/िशजवणे इ.कामकाज जेथे चालते तेथे) अथवा िनवास थाने िवभागाकडील व छता व इतर अनु षं िगक
कामकाजाचे देखरे ख करणे, िनयं ण करणे ही कामे तु त आहे याच अटी शत व वेतनावर सोपिवणे.
सदरबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ताव सादर के ला असता, मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .०८ “ ी शां त भाकर सोनवणे यां नी सं थानम ये
के ले या िवनात ार ०७ वषा या सेवेचा िवचार करता, यांचे गोपनीय अहवाल पाहन यांना मानवते या
टीकोनातू न यां या शै िणक अहतेनु सार सादालय िवभागाकडे रसोडा (अ नपदाथ तयार करणे/िशजवणे
इ.कामकाज जेथे चालते तेथे देखरे ख करणे, िनयं ण करणे इ.) अथवा िनवास थान िवभागाकडील व छता व
इतर अनु षं िगक कामकाजाचे देखरे ख करणे, िनयं ण करणे या कामां साठी तु त आहे याच अटी / शत व वेतनावर
नेमणू क करणेसाठी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या
आदेशा माणे पु ढील कायवाही करणेत यावे” असे ठरले. यानु सार सं थानचे िवधी िवभागामाफत मा.उ च
यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन ( .१२३१२/२०१६) दाखल कर यात आले.
(इ) मा दर यानचे काळात व र ठांचे िनदशानु सार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/३८३५/२०१५
िद.०९ जानेवारी, २०१६ चे आदेशा वये ी. शांत भाकर सोनवणे यां चेकडे १. ारावती भ तिनवास २.
साईआ म भ तिनवास ३. साई धमशाळा ४. साई साद िनवासस थान व ५. साईबाबा भ तिनवास थान या
पाचही िनवास थान िवभागाकडील व छते िवषयक (हाऊसिकप ग) व इतर अनु षं िगक कामकाजाचे दैनं िदन
िन र ण, पयवे ण व देखरे ख करणेचे कामकाज, पु ढील िनणय होईपावेतो यांचे मु ळ आदेशातील अटी व शत ं चे
अधीन राहन आहे याच वेतनावर ( ितमाह .१२,०००/- एकि त मानधनावर) िद.११.०१.२०१६ पासू न
सोपिव यात आलेले आहे.
(ई) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५६६ अ वये मा.उ च
यायालयात दाखल के लेले िस हील अज मागे (Withdraw) घेणेबाबत िनणय झालेला आहे. यानु सार िवधी
िवभागामाफत ी. शां त भाकर सोनवणे, िनदेशक यां चे सेवेबाबतचे िस हील अॅ लीके शन .१२३१२/२०१६
हे िद.०८.०९.२०१६ रोजी मा. यायालयातू न मागे (Withdraw) घे यात आलेले आहे.
तरी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५६६ अ वये मा.उ च
यायालय, खं डपीठ औरं गाबद येथू न िस हील अॅ लीके शन मागे (Withdraw) घे यात आलेले अस याने,
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .०८ म ये नमु द के ले माणे ी शां त
भाकर सोनवणे यां नी सं थानम ये के ले या िवनात ार ०७ वषा या सेवेचा िवचार करता, यांचे गोपनीय
अहवाल पाहन यांना मानवते या टीकोनातू न यां या शै िणक अहतेनु सार सादालय िवभागाकडे रसोडा
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(अ नपदाथ तयार करणे/ िशजवणे इ.कामकाज जेथे चालते तेथे देखरे ख करणे, िनयं ण करणे इ.) अथवा
िनवास थान िवभागाकडील व छता व इतर अनु षं िगक कामकाजाचे देखरे ख करणे, िनयं ण करणे या कामां साठी
तु त आहे याच अटी/ शत व वेतनावर नेमणू क करणेस मा यता असावी.
िनणय .७७७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी. शां त भाकर सोनवणे, िनदेशक यां ची झालेली सेवा व गोपनीय
अहवाल याचा िवचार करता, यां ना मानवते या टीकोनातू न यां या शै िणक अहते नु सार
सादालय िवभागाकडे आहे याच अटी/ शत व वेतनावर नेमणू क दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
ॲङ बी.वाय.काळवाघे , कोपरगाव खाते चौकशी अिधकारी यां चे मानधन वाढीबाबत.
तावअॅड. ी.बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव, यां ची सं थान कमचा-यां चे गैरिश त वतनाबाबत यांना देणेत आले या
आरोपप ातील आरोपां ची खाते चौकशी करणेकामी जा.नं. एसएसएस/ वशी/ ४७०६/ १९९२ िद.
१६.०५.१९९२ चे आदेश वये दरमहा .१०००/- मा मानधनावर “खाते चौकशी अिधकारी” हणू न नेमणू क
करणेत आलेली आहे.
यानं तर अॅड. ी.बी.वाय.काळवाघे यां ना जा.नं.एसएसएस/ वशी-७ए/ ४६४५/ १९९८ रोजीचे
आदेश वये िद. ०१-०१-१९९८ पासु न दरमहा .२०००/- मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०१/०३-०७-२००४
रोजी सभेतील िनणय . ३६० नु सार िद. ३०-०७-२००४ चे आदेश वये िद.०१-०७-२००४ पासु न दरमहा
.३०००/- तर मा. यव थापन सिमतीचे िद. १९-०९-२००९ रोजी सभेतील िनणय .७९१ नु सार जा.नं.
एसएसएस/ वशी-७ए/ ३७७९/२००९ िद.२९-१०-२००९ चे आदेशा वये िद.१-१०-२००९ पासु न दरमहा .
५०००/- मानधन देणेत येत आहे.
अॅड. काळवाघे, खाते चौकशी अिधकारी हे यांचा वक ली यवसाय पाहन सं थानचे मिह यातील १२
ते १६ िदवस काम करीत आहेत. स या यांचेमाफत सं थानम ये ०८ खाते चौकशी सु असू न ०३ तािवत
आहेत.
आता अॅड. ी.बी.वाय. काळवाघे, कोपरगाव यां नी यांचे सं दभ .०१ चे अजा वये चौकशी अिधकारी
मानधन वाढवू न मिहना . १५०००/- िमळणेबाबत िवनं ती के ली आहे. यांत यांनी “मी आपले सं थानम ये
खाते चौकशी अिधकारी हणू न काम करतो. मला दर मिहना .५०००/- िमळते. मिह यातील बहतेक वेळ
सं थान कामासाठी देतो. मी कोपरगावां ह न िशड येथे माझे खचाने येतो. मला िमळणारे मानधन फारच कमी आहे.
मला िमळणा-या मानधनातु न इ कम टॅ स कपात, वास खच वजा जाता फारच थोडी र कम मला िमळते. िवनं ती
क , मानधन वाढवू न दर मिहना . १५,०००/- िमळावे वाढीव मानधन माहे २०१६ पासू न िमळावे” असे नमू द
के ले आहे.
तसेच सं दभ . ०२ चे अजा वये खाते चौकशी कामकाज सं गणकमु ि त होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
यांत यांनी ”ह ली मी खाते चौकशी कामकाज इितवृ त माझे ह ता रात करतो. अहवाल मु ि त होतो. कोट
कचरी, सरकारी– िनमसरकारी कामकाज सं गणकावर मु ि त होते. सं थानचेही कामकाज सं गणकावर मु ि त होते.
दोषी कमचारी अपीलात, उ च यायालयापयत जावू शकतो. अशा सं गी खाते चौकशी कामकाज सं गणकात
मु ि त होणे आव यक व ज रीचे आहे. मु ण सवाकरीता सोयीचे आहे. तरी खाते चौकशी कामकाज
ह ता राऐवजी सं गणकावर मु ि त हावे ही िवनं ती असे नमु द के ले आहे.”
अॅड.काळवाघे, खाते चौकशी अिधकारी यां ना दयावयाचे मानधनाबाबत सं थानचे कायदेिशर
स लागार यां चा िद. ३०/०७/२०१६ रोजीचे िटपणी वये जा.नं.एसएसएस/वशी -७ए/२६४५ /२०१६ िद.२७-८२०१६ चे प ा वये स ला घेतला असता यांनी यांनी “खातेचौकशी अिधकारी यां ना दयावयाचे मानधनाबाबत
सं थानचे यव थापनाने िनणय यावा ” असा अिभ ाय िदलेला आहे.
महारा शासनाकडील िवभागीय चौकशीची लं िबत करणे िनकाली काढ यासाठी कं ाटी प दतीने
नेम यात येणा-या सेवािनवृ त चौकशी अिधकारी व सेवािनवृ त सादरकता अिधकारी यां ना वाढीव मानधन
दे याबाबत शासन िनणय मां क– एसपीओ– २८०४/ . . ११/ २००४/११-अ, सामा य शासन िवभाग,
मं ालय, मुं बई -४०० ०३२, िद.१७ िडसबर, २००५ नु सार खालील माणे मानधन देणेबाबत िनणय झालेला
आहे.
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अ.नं
०१
०२

चौकशी अिधकारी
(मानधन )
.५०००/. ८०००/-

सादरकता अिधकारी
(मानधन)
.२५००/.४०००/-

िवभागीय चौकशी करणात
गुं तले या अपचा-यां ची सं या.
एक अपचारी
एकापे ा अिधक अपचारी

२. तसेच व रल माणे नेम यात येणा या चौकशी अिधका यास यां या कामात मदत कर यासाठी एक
लघु लेखक व एक िलपीक यां ची शासक य कायालयातील सेवािनवृ तझाले या कमचा-यां मधु न अथवा खाजगी
य तीमधू न सेवा उपल ध क न घेता येईल. या सेवेपोटी येक करणी लघु लेखकास .२०००/- व िलपीकास
.१५००/- एवढे सु धारीत मानधन मोबदला हणू न मं जु र कर याचा देखील शासनाने िनणय घेतला आहे.
तरी अॅड. ी.बी.वाय. काळवाघे, कोपरगाव यां चे िद.२०.०२.२०१६ रोजीचे अजा वये दरमहा
.१५०००/- मानधन िमळावे तसेच खातेचौकशीचे कामकाज ह ता रऐवजी सं गणकावर मु ि त हो याची
यव था क न िमळणेबाबतचे अजावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .७७८ यावर सिव तर चचा होऊन, खाते चौकशी अिधकारी ॲङ बी.वाय.काळवाघे, कोपरगाव यां चे वयोमान
जा त झालेले अस यामु ळे यां चेकडू न खाते चौकशीचे कामकाज अपे ीत गतीने पु ण होत नाही,
याकरीता नवीन खाते चौकशी अिधका याची नेमणू क करणेसाठी िवहीत प दतीने जािहरात िस द
करणेत यावी. तसेच सं थान पॅनेलवर असणा या वक लां नाही िवचारणा कर यात यावी व यानं तर
आले या अजानु सार खाते चौकशी अिधकारी नेमणू क बाबत सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा,
असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
फ टॉप सोलर पी. ही. िस टीम उभारणे तसेच अपारं पारीक ऊजा अं तगत सं थानक रता ८ मेगावॅट
मते ची सोलर पी. ही. िस टीम करीता क स टं ट नेमणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पु ढील 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 अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
०१). फ टॉप सोलर पी. ही.िसि टम
याकरीता मा. ीसद य सिमतीचे िद.१६-०४-२०१५ चे सभेतील िवषय .११ नु सार खालील माणे
ताव सादर कर यात आला होता.
क शासनाचे नवीन व निवकरणीय ऊजा मं ालय, निव िद ली यां चेमाफत िशड सं थान व िशड
नगरपं चायतीची सं यु क सौर शहरीकरण क प िवकिसत करणेकरीता सोलर िसटी हणू न िनवड झालेली आहे.
या क पाकरीता मेडाचे व क सरकारचे पॅनलवर असलेले मे.दाराशाँ अँड कं . ा.िल., मुं बई यां ची िशड
नगरपं चायत माफत नेमणु क कर यात आलेली असू न यां ची फ ही क सरकार या िमळाले या अनु दानतू न िशड
नगरपं चायतमाफत आदा के ली जाते.
क पाचे स लागार मे.दाराशाँ अँड कं . ा.िल., मुं बई यां नी क प अहवाल (Detailed Project
Report) तयार के लेला असू न हा क प अहवाल सं थानकडे िशड नगरपं चायतीकडू न ा झा यानं तर
सं थानमाफत सदरील क प अहवाल महारा शासनाची सहकारी सं था महारा ऊजा िवकास अिभकरण,
पु णे यां चेकडे िदनां क०४-०३-२०१५ रोजी तपासणीकरीता सादर कर यात आलेला आहे. याकामी क सरकारचे
क स टं ट पॅनेल मधील अिधकृ त क प स लागार मे.दाराशाँ अँड कं . ा.िल., मुं बई यां ना िशड सौर शहरीकरण
क पासाठी िशड नगरपं चायतीने नेमलेले आहे.
महारा ऊजा अिभकरण, पु णे यां नी हा क प अहवाल(DPR) तपासला असू न हा क प अहवाल
यो य अस याचे लेखी कळिवले आहे.
(अ). सौर शहरीकरण क प योजने अं तगत सं थानचे िविवध इमारत वरील टेरेसवर सौर उ णजल
व सौर िव ु त सयं े आ थािपत क न यं णेची उभारणी के ली जाणार आहे. यापासू न सं थानला गरम पाणी व
२२५ के ड यु इतक वीज िमळणार आहे. सदरील सौर श वर आ थािपत कर यात येणा-या यं णेचे आयु य
साधारण १५ वष इतके असणार आहे.
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सौर ऊज दारे एकु ण २२५ के .ड यु इतक वीज िनमाण होणार अस याने सदरील वीजेचा ८ तास वापर
गृ हीत धर यास एका िदवसात १८०० यु िनट वापर होऊन िदवसास .१६,२००/- व एका मिह याला
(३०िदवसात)अं दाजे र कम .४,८६,०००/- इतक वीजे या बीलात बचत होऊ शकणार आहे. वािषक (३६५
िदवसात) .५९,१३,०००/- इतक बचत होऊ शकते.
(ब). या यित र टाफ वॉटरकडे सौर उ णजल सयं उभारणे तािवत असू न ६६ वॉटस
(साईनगर परीसर) + २४ वॉटस (५०० म) + ९६ वॉटस (निवन सेवाधाम) अशा एकु ण १८६ वॉटसकरीता
ही िस टीम बसिव यात येणार असू न येक वाटरमागे १८६ x २ = ३७२ यु िनटस् रोज वाचणार असू न याकामी
.३,३४८/- ित िदवशी बचत होऊ शकते. वािषक १२,२२,०२०/- इतक बचत होऊन (अ) . ५९,१३,०००/+ (ब) . १२,२२,०००/- िमळू न . ७१,३५,०२०/- इत या रकमेची बचत होऊन या क पाचे रकमेची ३ वषात
पु ण परतफे ड िमळू शकते.
सौर शहरीकरण क पाअं तगत आ थािपत करावया या सव एकि त यं णेचा तपशील पु ढील माणे
आहे.
अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)
०५)
०६)

कामाचे नां व व िठकाण
४५ के .ड यु सौर िव ु त यं णा,
िठकाण :- औ ोिगक िश ण इमारत टेरेस
९० के .ड यु सौर िव ु त यं णा,
िठकाण:- इं ि लश मेडीअम कु ल इमारत टेरेस
२० के .ड यु सौर िव ु त यं णा,
िठकाण:- ी साईबाबा हॉ पीटल इमारत टेरेस
२० के .ड यु सौर िव ु त यं णा,
िठकाण:- ी साईबाबा हॉ पीटल इमारत टेरेस
५० के .ड यु सौर िव ु त यं णा,
िठकाण:- ी साईनाथ हॉ पीटल (कॅ टीन) इमारत
टेरेस
सौर उ णजल यं णा, कॅ पॅिसटी:-३०,०००िलटस/
िदवस, िठकाण:- सं थान कमचारी वसाहती

सं थानने खच
करावयाची र कम
(70%)

क सरकारमाफत
िमळणारी र कम (30%)

मता

कामाची एकु ण
िकं मत

४५ KW

. ४५,००,०००/-

. ३१,५०,०००/-

. १३,५०,०००/-

९० KW

. ९०,००,०००/-

. ६३,००,०००/-

. २७,००,०००/-

२० KW

. २०,००,०००/-

. १४,००,०००/-

. ०६,००,०००/-

२० KW

. २०,००,०००/-

. १४,००,०००/-

. ०६,००,०००/-

५० KW

. ५०,००,०००/-

. ३५,००,०००/-

. १५,००,०००/-

. ५२,५०,०००/-

. ३६,७५,०००/-

. १५,७५,०००/-

.२,७७,५०,०००/-

. १,९४,२५,०००/-

. ८३,२५,०००/-

३००००िलट
स / Day
एकु ण :-

उपरो त माणे सौर शहरीकरण क पाअं तगत आ थािपत करावया या सौर यं णा उभारणी करणेकामी
अं दाजे एकु ण र कम .२,७७,५०,०००/-इतका खच अपेि त आहे. यापैक सं थानला ७०% हणजे र कम
.१,९४,२५,०००/- इतक र कम खच करावी लागणार आहे. व ३०% र कम .८३,२५,०००/- इतक के
सरकार माफत सबसीडी िमळणार आहे.
िव ु त िवभागामाफत सादर कर यात आले या उपरो
तावावर या सभेत चचा होऊन िनणय
.११४ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, सौर शहरीकरण क पां तगत आ थािपत करावया या सौर यं णा
उभारणी कर याचा ताव तु त थिगत ठे व यात यावा असा िनणय झाला होता. यानु सार हा ताव थिगत
ठे व यात आलेला आहे.
उपरो त माणे िव ु त िवभागामाफत सादर कर यात आले या तावातील यं णेपैक अ. .०६ सौर
उ णजल यं णा,कॅ पॅिसटी ३०,००० िलटस/ िदवस ही यं णा उभारणीची कायवाही मेकॅिनकल िवभागामाफत
करणेत येत असू न ती अं ितम ट यात आहे. यामु ळे सदर या अ. .६ सौर उ णजल यं णेची र कम वजा जाता
उवरीत सौर यं णा उभारणी करणेकामी अं दाजे एकु ण र कम .२,२५,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
यापैक सं थानला ७०% हणजे र कम .१,५७,५०,०००/- इतक र कम खच करावी लागणार आहे व ३०
% र कम .६७,५०,०००/- इतक क सरकार माफत सबसीडी िमळणार आहे.
०२). ८ मेगावॅट सोलर पी. ही.िसि टम
िदनां क ०७-०८-२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेम ये मा.िव तां नी के ले या
सु चनेनु सार ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत अपारं पारीक ऊजा िनिमती अं तगत सोलर ऊजा
यां या िनिमतीला ाधा य दे याचे ठरिव यात आलेले आहे.
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माणसा या दैनं िदन जीवनात वीजेचा वापर िदवसिदवस वाढत आहे. नैसिगक ोता या मा यमातू न
जसे जल, वायु, कोळसा यां या अपु-या साठयामु ळे वीज िनिमतीसाठी अपारं पारीक पयाय शोध याची व
िवकिसत कर याची गरज बनली आहे. स या सं पु ण भारतात वीजेची कमतरता जाणवत असू न या वीज टं चाईवर
मात करणेसाठी एक य न हणू न क शासना या अपारं पा रक ऊजा मं ालयामाफत अपारं पा रक ऊजा िनिमती
अं तगत पवन ऊजा, सोलर ऊजा यां या िनिमतीला ाधा य िदलेले आहे. याच धत वर महारा शासनानेही
अपारं पा रक ऊजा िनिमतीस ाधा य दे याचे धोरण अवलं िबले आहे. या अं तगत निवन व नवीकरणीय उजा
ोत (अपारं पा रक ऊजा ोत) यापासू न वीजिनिमती या पारे षन सं ल न क पां साठी एकि त धोरण-२०१५ या
अं तगत ७५०० मेगावॅट मतेचे सौर ऊजा क प उभारणीचे उ ी िनि त के लेले आहे.
शासक य धोरणास ितसाद हणु न ी साईबाबा सं थानमाफत सन २००७ म ये भोयरे पठार
ता.अहमदनगर येथे २.५ मेगावॅट मते या पवनच क क पाची उभारणी कर यात आलेली आहे. सदरचा
पवनच क क प उभार याचे वेळी सं थानची वीजेची गरज सरासरी ४० लाख यु िनट ती वष इतक होती.
यानु सार यावेळी मेडा, पु णे यां चे स यानु सार२ x १.२५ मेगावॅट तेचा . १५ कोटी ४० लाख मा इत या
एकु ण खचाचा पवनच क क प उभार यात आलेला होता.
यातु न वािषक सरासरी ४५ लाख यु िनट वीज िनिमती होते. सं थानमाफत उभार यात आले या
पवनच क क पातु न ऑग ट-२००७ ते जु ल-ै २०१६ पयत ४,२२,२९,४९५ वीजे या यु िनटची िनिमती झालेली
आहे. ही िनिमत झालेली वीज ही महारा रा य वीज िवतरण् कं पनीस पु रिव यात येत असू न यापासु न
सं थानला जु लै-२०१६ पयत .१७,२५,९४,४३६/- ( .सतरा कोटी पं चवीस लाख चौ-या नव हजार चारशे
छ ीस मा ) इतके उ प न िमळालेले आहे.
सन २००७ पयत सं थानची वीजेची गरज वािषक ४० लाख यु िनट होती. परं तू यानं तर सं थानमाफत
दारावती भ िनवास ही ३१६ म असलेली इमारत साईभ ां करीता सु कर यात आलेली आहे. या ३१२६ म
पैक ८० म वातानु कुलीत कर यात आले या आहेत. तसेच साई आ म भ िनवास भाग-०१ येथे १५३६ म
असले या १२ इमारती साईभ ां करीता सु कर यात आले या असू न या१२ इमारत पैक ३ इमारतीम ये एकु ण
३८४ म वातानु कुलीत कर यात आले या आहेत.
तसेच साईधमशाळा येथे १९६ हॉल असले या ०६ इमारतीही साईभ ां करीता सु कर यात आले या
आहेत. यामु ळे आता सं थानची वीजेची गरज वािषक ९६ लाख यु िनटपयत वाढलेली असू न भिव यात वाढणारी
दशनरां ग क प, साईगाडन, निवन इमारती िवचारात घेता वािषक १२५ लाख यु िनटची आव यकता राहील.
सन-२००६ साली वीजे या यु िनटचा दर सरासरी .४.५० ित यु िनट इतका होता. तो आता सन-२०१६ साली .
१२.५० ित यु िनट (ही वाढ २७७ % इतक आहे) इतका झाला असु न भिव यात तो अजू नही वाढ याची श यता
आहे.
सं थानला दरवष सरासरी .१२ कोटीपे ा जा त वीजबील येत आहे. या वीजबीलाला पयाय हणू न
अपारं पा रक ऊज दारे वीज िनिमती क न वयं भू होणे गरजेचे आहे.
जगातील शा जगातील पारं पारीक इं धन सं पु ात येत असताना पयायी ऊजवर भर देत आहेत.
याव न सौर ऊज या वापराचे मह व ल ात येऊन याचा वापर वाढिवणे िकती मह वाचे आहे हे आप या ल ात
येते. हणु न सौर ऊजचा वापर क न वीज टं चाईवर मात करणेकरीता सं थानमाफत सोलर पी. ही.िस टीमचा वीज
िनिमती क प राबिवणे गरजेचे आहे. सोलर पी. ही.िस टीम या यं णे दारे दरवष ित मेगावॅट मते दारे १६
लाख यु िनटसची वीज िनिमती होते. यामु ळे सं थान या वीजेची गरज ल ता घेता १२५ लाख यु िनटसची वीज
िनिमतीकरीता ८ मेगावॅट मते या सोलर पी. ही.िस टीमची उभारणी करणेकरीता िव ु त िवभागामाफत िद.१९०८-२०१६ रोजी या िटपणी अ वये मा. यव थापन सिमतीपु ढे ताव सादर कर यात आलेला होता.
या तावात सदर या क पासाठी महारा शासनाची सं था महारा ऊजा िवकास अिभकरण
(महाऊजा), पु णे यां चे मागदशन यावे लागणार अस याचे नमू द कर यात आलेले होते. कारण के सरकारकडे
या क पाची न द करणे, श य अस यास िकं वा लागू अस यास या क पास के सरकारकडू न सबिसडी
िमळिवणे, यािशवाय याकामी सोलर पी. ही.िस टीम उभार यासाठी ताव तयार करणे, िनिवदा मसू दा तयार
करणे, ा िनिवदां ची छाननी क न सं थानला अहवाल सादर करणे, सोलर पी. ही.िस टीम क पा उभारणी
चालू असताना िकं वा आ थािपत के यानं तर वेळोवेळी पाहणी क न सं थानला अहवाल सादर करणे, िनिमत
झालेली वीज महारा रा य वीज िवतरण / पारे षण कं पनीस पु रिवणेसाठी महारा शासनाचे ना हरकत माणप
देणे
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ही सव कामे महाऊजामाफत के ली जातात. तसेच या क पाकरीता महारा शासना या महारा
ऊजा िवकास अिभकरण (महा ऊजा), पु णे यां ची स लागार फ (शु क) िकती असणार आहे. तसेच
क पाबाबत स या शासक य धोरण काय आहे ? तसेच क प कसा असावा याबाबत मािहती घेणेसाठी
महारा ऊजा िवकास अिभकरण (महा ऊजा), पु णे यां ना प ा दारे लेखी िवचारणा करणेबाबत मा यता िमळणेस
सदर या तावात िवनं ती कर यात आलेली होती.
मा. यव थापन सिमती या िदनां क ३१-०८-२०१६ चे सभेतील िवषय .२१ िनणय .६०२ अ वये
यावर सिव तर चचा होऊन, अपारं पा रक उजा अं तगत सं थानकरीता८ मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम
उभारणेकामी महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां चेबरोबर प यवहार करणेत
येऊन, याचा सवािगण अहवाल सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले होते.
यानु सार अपारं पा रक उजा अं तगत सं थानकरीता ८ मेगावॅट मतेची सोलर पी. ही.िस टीम
उभारणेकामी महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां ना जा.नं.एसएसएस / िव ु त /
३१३४/ २०१६ िद.१७-०९-२०१६ रोजी प पाठिव यात आलेले होते. सदर प ाम ये महारा शासना या
महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां चेकडू न खालील मु यां वर मागदशन मागिव यात आलेले होते.
०१). ोजे ट रपोट तयार करणे.
०२). क प चालू होईपयत वेळोवेळी या या लागणा-या िनणयासाठी मागदशन करणे.
०३). क प चालू झा यानं तर पु ढील देखभाल-दु ती कॉ ॅ ट ॲ ीमट ा ट तयार करणे.
०४). क प उभारणी पासू न ते पु ण होईपयत सु परि हजन व क स टं सी करणे.
०५). सोलर पी. ही.िस टीम क पास लागू असलेले महारा िव ु त िनयामक आयोगाचे सव िनणय,
जसे वीजदर व त सं बं धी बाबी, ऊजा खरे दी करार िकं वा ओपन ॲसेस दारे वत: करीता वीज वापरणे व बँक ग,
ि हल ग, पारे षण व िवतरण हानी आिण त सं बं धी बाबी.
०६). ोसेिसं ग चाजस वगैरे यासाठी महाउजाची फ (शु क) िकती असणार आहे ?
महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां ना उपरो माणे पाठिव यात
आले या प ावर यां चे क प यव थापक यां चा िदनां क २३-०९-२०१६ रोजी ई-मेल ा झालेला असू न
याम ये यां नी सोलर पी. ही.िस टीमबाबत महारा शासनाचे स याचे धारे णाबाबत खालील माणे कळिवले
आहे.
०१).
क प िवकासकाने पारे षण जोडणी या िशफारशीसाठी िविहत नमु यातील अज महाऊजाकडे सादर
करणे आव यक राहील. याम ये अ य बाब सह क पाची मता, क पा या जागेचा
तपिशल,महापारे षण / महािवतरण कं पनी या जवळ या उपक ाचे नाव इ. बाब चा समावेश असेल.
०२). सदर अजाची ाथिमक छाननी क न महाऊजाकडू न तां ि क यो यता अहवालासाठी महापारे षण /
महािवतरण कं पनीस व अजदारास कळिव यात येईल. महापारे षण / महािवतरण कं पनीने याआधारे
यो यता अहवाल तयार क न महाऊजाकडे याची त पाठिवणे आहे.
०३). हमी शु क (पारे षण जोड महापारे षण / महािवतरण) :- क पामधू न िनमाण होणारी वीज महापारे षण /
महािवतरण कं पनी या वीज उपक ास मु दतीत वहन क न दे यासाठी िवकासकास इतर शु का
यित र हमी शु क (परतावा / महािवतरण) हणू न पये १ लाख ित मेगवॉट या माणे होणा-या
रकमेचा धनाकष महापारे षण/ महािवतरण कं पनीकडे सादर करावा लागेल. सदर धनाकष
महापारे षणासाठी “ महापारे षण” या नावे आिण महािवतरणासाठी “ महािवतरण” या नावे मुं बई येथे देय
असावा.
०४).
क प िवकासकाने सौरऊजा क पासाठी उभार यात येणा-या सं कोषण क ाम ये (Pooling
Station) उपल धता आधा रत दर णाली साठी लागणारे मीटर (ABT Meter with Tele
communication facility) बसिवणे आव यक आहे. तसेच वीज िनिमतीची मािहती रअल टाइम
ि हिजिबिलटी RTU-DC, V-SAT माफत रा य भार पारे षण क ाला (SLDC) उपल ध क न देणे
आव यक आहे.
०५). सौर ऊजा क पाची न दणी :- सदर धारे णां तगत सौर ऊजपासू न वीजिनिमती करणा-या क पाची
न दणी महाऊजाकडे करणे बं धनकारक राहील. सौर ऊजा क पातू न िनमाण होणा-या वीजेची िव
या मागाने कर यात येणार आहे याची मािहती न दणी अजात नमू द करणे आव यक राहील. यानु सार
सौर ऊजा क पाची न दणी कर यात येईल.
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०६).

क प िवकासक/ क पधारक यां ना शासक य पडीक जिमनीवर क प िवकिसत करावयाचा
अस यास यां ना सं बं िधत िज हािधका-याकडू न यां या क पाची न दणी महाऊजाकडे के यानं तर
जमीन उपल ध क न दे यात येईल याबाबतचे िज हािधका-यां कडील प महाऊजाकडे सादर करावे लागेल.

०७).

क प न दणी शु क:- महाऊजाकडे क प न दणीसाठी क प िवकासक / क पधारकास न दणी
शु क . ५० हजार ित मेगावॅट या माणे धनाकषा दारे जमा करावे. सदर धनाकष “महारा ऊजा
िवकास अिभकरण” पु णे यां या नावे देय असावा.
०८).
क प िवकासक / क पधारक यां नी सौर ऊजा क प न दणी प ा या िविहत मु दतीत हणजे अठरा
मिह या या कालावधीत कायाि वत करणे बं धनकारक राहील. याबाबत हमी शु क हणू न . ३ लाख
ित मेगावॅट या रकमेची बँक गॅरं टी (रा ीयकृ त बँकेची) क प न दणीसाठी महाऊजाकडे सादर करावी.
०९). सौर ऊजपासू न वीज िनिमती क पासाठी क प िवकासक / क पधारक यां याकडू न क प
न दणीसाठी आव यक ती कागदप े व शु क यासह ताव ा झा यावर तावाची छाननी
महाऊजा कायालयाकडू न कर यात येईल. सव आव यक कागदप े व शु कासह ताव प रपू ण
अस यास मा.अ य , महाऊजा यां या मा यतेने महाऊजा
कायालयाकडू न क पाची न दणी कर यात येईल. सदर न दणीप ाची मु दत १८ मिह यां ची राहील.
१०).
क प िवकासक/ क पधारक यां चेकडू न सदर क प अठरा मिह या या कालावधीत कायाि वत
झा यानं तर व कायाि वत झा याबाबतचा महािवतरणचा अहवाल महाऊजा कायालयास सादर
के यानं तरच महाऊजाकडू न क प िवकासक/ क पधारकास हमीशु कां तगत घेतलेली बँक गॅरं टी
परत के ली जाईल.
११). महाऊजाकडे न दणी कर यात येणा-या सौर ऊजा क पां ना नवीन व नवीकरणीस ऊजपासू न वीज
िनिमती क पां साठीचे-२०१५ या धारे णां तगत देय असणा-या सोयी सवलती व सू ट लागू राहतील.
सं बं िधत क पा या न दणीप ात याबाबत उ लेख कर यात येईल.
१२). सौर ऊजा क पां चा वीज खरे दी करार कर यासाठी िकं वा खु ला वेश मं जू र कर यासाठी िकं वा िन य
नू तनशील ऊजा माणप ा दारे वीज िव मं जू र कर यासाठी महाऊजाकडे न दणी करणे बं धनकारक
राहील. सदर धारे णां तगत िनि त के ले या ७५०० मेगावॅट मते या उ ी ां पयत क प न दणी
मयािदत ठे व यात येईल.
१३). वीज खरे दी करार/ खु ला वेश, महािवतरण/ महापारे षण कं पनीबरोबर झा यानं तर क पधारकास
याची त महाऊजा कायालयास सादर करणे आव यक राहील.
१४).
क प न दणी झा यानं तर क प धारकास न दणीप ात काही बदल उदा. क पा या नावात बदल,
क पा या मतेत बदल इ यािद करावयाचे झा यास यासाठी वतं अज महाऊजाकडे करावा
लागेल. याक रता क प धारकाने .२५,०००/- ित क प माणे ि या शु क महाऊजाकडे
धनाकषा दारे जमा करावे लागेल.
उपरो माणे महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां चेकडू न अहवाल
ा झालेला असू न सदर अहवाला सोबत यां नी सोलर पी. ही.िसि टम क पाचे क स टं ट हणु न काम करणाया महाऊजाचे अिधकृ त पॅनलवरील एज सीची पु ढील माणे यादी कळिवलेली आहे.
०१). मे.टीयु ही एसयु डी साऊथ एिशया ा.िलिमटेड, पु णे
०२). मे.एचआय यु पॉवर असोिसएटस ा.िलिमटेड, चे नई
०३). मे.िमटकॉन क स टं सी ॲ ड इं िजिनअर ग स ह सेसिलिमटे ड, पु णे
०४). मे.एए सवायके एनओ कॅ िपटल सि हसेस ा.िलिमटेड, नागपू र
०५). मे. इमरजे ट हेनचर इं िडया ा.िलिमटेड, गु डगाव, हरयाणा
उपरो माणे महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां नी सोलर
पी. ही.िसि टम क पाचे क स टं ट हणु न नेमणू क के ले या महाऊजाचे अिधकृ त पॅनलवरील पाच एज सीपैक
एका एज सीची सं थानचे ०८ मेगावॅट मते या सोलर पी. ही.िसि टम क पाकरीता क स टं ट हणू न नेमणू क
करावी लागणार आहे. उपरो माणे एका एज सीची नेमणू क के यानं तर या याकडू न सदर या कामाचा ोजे ट
रपोट व टडर तयार झा यानं तर तसेच ोजे टकरीता आव यक असणा-या शासक य मं ज-ु या तसेच कागदप
महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां चेकडे सादर करावे लागणार आहे. यानं तर
टडर बोलिवणेकामी पु ढील ि या करावी लागणार आहे.
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उपरो माणे (०१). फ टॉप सोलर पी. ही.िसि टम उभारणी करीता तसेच (०२).०८ मेगावॅट
मते या सोलर पी. ही.िसि टम क पाकरीता महारा शासना या महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा),
पु णे यां चे अिधकृ त पॅनलवरील पाच क स टं टपैक एका क स टं टची िनवड करणेकामी यां चेशी प यवहार
क न यां चेकडू न या कामाकरीता दरप क मागिवणेस मा यता िमळावी, ही िवनं ती.
िनणय .७७९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमधील पु व या सोलर क पाचे स लागार मे.िमटकॉन
क स टं सी ॲ ड इं िजिनअर ग स ह सेस िलिमटे ड, पु णे यां चेकडू न फ टॉप सोलर पी. ही.िसि टम
उभारणी तसेच ०८ मेगावॅट मते या सोलर पी. ही.िसि टम क पाकरीता क स टं टची नेमणू क
करणेकामी यवहायता अहवाल (Figibility Report) मागिवणेत यावा व यानं तर आव यकते नु सार
महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां चे अिधकृ त पॅनलवरील पाच क स टं टकडू न दरप क
मागिवणेस यावे, असे ठरले.
तसेच महारा ऊजा िवकास अिभकरण (मेडा), पु णे यां चे अिधकृ त पॅनलवरील पाच
क स टं ट यां ना िद.०१.१२.२०१६ रोजी सादरीकरणासाठी बोलािवणेत यावे, अशा सु चना िद या.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
साईभ ां ना िनवेदने व मािहती पाठिवणेसाठी करावयाचे Bulk Email बाबत.
तावअिधिनयम 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 व सु िवधा पु रिवणे.
ा तािवक:- ी साईबाबां चे समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.३० ऑ टोबर,
२०१८ या कालावधीम ये सं थानमाफत भ य-िद य व पात साजरे कर यात येणार आहे. या कालावधीत साजरे
होणा-या काय मां बाबत तसेच सं थानमाफत साईभ तांसाठी राबिव यात येणा-या िविवध उप मां बाबत िनवेदने
व अ ावत मािहती साईभ तांना ई-मेल ारे कळिव यात यावी, असे िनदश मा.अ य महोदय यां नी िदलेले
आहेत. स ि थतीत साईटेक क पाअं तगत काया वीत करणेत आले या काय णालीमाफत साधारणपणे १५
लाख साईभ तांचे Email ID व मोबाईल नं बर इकडील िवभागाकडे उपल ध आहेत. साईभ तांनी ऑनलाईन
सिवसेस या काय णालीत, रिज ेशन के यानं तर तसेच िविवध सु िवधां चा लाभ घेत यानं तर, यांचे मोबाईलवर
SMS पाठिव याची सु िवधा सदरचे काय णालीम ये उपल ध क न दे यात आलेली आहे.
मा.अ य महोदय यां नी िदले या िनदशा वये, साईभ तांना ई-मेल पाठिवणेकामी या े ात कायरत
असले या िविवध पु रवठाधारकां शी सं पक के ला असता, िद.१२, १३ व १८/१०/२०१६ रोजीचे ई-मेल ारे
खालील माणे दर कळिवणेत आले आहे.
अ.नं.
०१

०२
०३
०४

पु रवठाधारकाचे नाव
देऊ के लेले दर
शेरा
Netcore
Solution, ित ४ ई-मेल करीता सदरचे दर हे यांनी १०० KB Data साठी असू न पु ढील
Mumbai
०.०७ पैसे + टॅ स
येक ई-मेलसाठी ०.०१ पैसा ितमेल अितरी त दर ावे
लागतील, असे नमु द के ले आहे.
Pinnacle Teleservices ित ई-मेलसाठी ०.०७ सदरचे दर हे Without Attachment चे आहेत.
Pvt. Ltd
पैसे + टॅ स
R.A.N.India Pvt.Ltd
ित ई-मेलसाठी १.७०
पैसे + टॅ स
Naxe Technologies
ित
ई-मेलसाठी दु र वनी ारे सव मेल िसं गल ि लकवर पाठिवणेबाबत
०.००६ पैसे + टॅ स
साशं कता य त के लेली आहे.

उपरो त त या माणे पु रवठाधारकां नी दर देतां ना वेगवेग या तां ि क बाब चा उदा. Without
Attachment, ठरािवक मयादे या पु ढे अितरी त दर, िसं गल ि लकवर ई-मेल पाठिवणेबाबत साशं कता इ. चा
उ लेख के लेला आहे. आपले आव यकते माणे एकाचवेळी उपल ध असले या ई-मेल आयडीवर ई-मेल
पाठिवणे व अनु षां िगक रपोट इ. उपल ध होणे गरजेचे आहे. ा त झाले या दरां नु सार सं थानकडे उपल ध
असले या साधारणपणे १५ लाख Email ID वर एकावेळी Email पाठिवणेकामी येणा-या अं दाजे खचाचा
िवचार करता सदरकामी सं थानचे चिलत प तीनु सार िनिवदा
या राबवू न िन न तम दर असलेले
पु रवठाधारकाची पु ढील ३ वषाकरीता नेमणू क करता येईल. िनिवदेम ये आव यकतेनु सार सव तां ि क बाब चा
उदा. Attachment (Up to 2 MB), िसं गल ि लकवर ई-मेल पाठिवणे, अनु षं िगक रपोट उपल ध क न देणे इ.
समावेश क न सव पु रवठाधारकां कडू न ित ई-मेलचे दर एकाच धत वर मागिवता येतील, असे न मत आहे.
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मागणी:- ा तािवके त नमु द के ले माणे वेळोवेळी साईभ तांना िनवेदने व मािहती Bulk Email ारे
पाठिवणेकामी सं थानचे चिलत प तीनु सार िनिवदा
या राबवू न, पु ढील ३ वषाकरीता िन न तम दर
असलेले पु रवठाधारकाची नेमणू क करणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस
मा यता असावी, िह न िवनं ती.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान:- तां ि क, आिथक, शासक य
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- उपरो ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे वेळोवेळी
साईभ तांना िनवेदने व मािहती Bulk Email ारे पाठिवणेकामी सं थानचे चिलत प तीनु सार िनिवदा या
राबवू न पु ढील ३ वषाकरीता िन न तम दर असलेले पु रवठाधारकाची नेमणू क करणेकामी सदरचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .७८० यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां ना वेळोवेळी िनवेदने व इतर मािहती १ वष कालावधीसाठी
Bulk Email ारे पाठिवणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
परं तु यापु व Bulk Email बाबतचे सादरीकरण करणेसाठी नामां िकत कं प यां ना
िद.०१.१२.२०१६ रोजी बोलािवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
सं थान या िविवध िवभागां साठी बसिव यात आले या यू पीएस बॅट यां चे वािषक दरप काबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- कलम १७ (१) भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न
देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९ रोजीचे सभेतील
िनणय .७९९
ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.११.२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .७९९ नु सार
साईटेक क पाचे उभारणीची कायवाही हाती घे यात आलेली असू न, सदर कायवाहीसाठी कॉ नीझं ट
टे नॉलॉजी, पु णे यां ना कायादेश दे यात आलेला आहे. करारना यातील अटी शत नु सार सं थानचे सव
िवभागां म ये सं गणक व यु पीएस बसिव यात आलेले आहेत. यातील कॉ नीझं ट टे नॉलॉजी, पु णे यां नी िदलेले
यु पीएस यित र त कॅ ं टीन िवभाग, जनसं पक िवभाग, साई साद िनवासस थान िवभाग, साईआ म िवभाग, साई
धमशाळा कायालय, साई कॉ ले स देणगी व पु तक िव काऊं टर येथे सं थानचे खालील माणे यु पीएस
वापरात आहेत.
अ.नं. कं पनीचे नाव
बॅटरी मता
यु पीएस सं या बॅटरी सं या बॅटरीचे ितनग अं दाजे दर
01
100 AH
02
60
9,000/EXIDE
02
65 AH
10
65
7,000/LIMINIOUS
03
42 AH
03
77
4,500/QUANTA
04
26 AH
11
85
3,000/SFSONIC
05
18 AH
08
160
3,000/06
12 AH
50
50
1,000/एकू ण सं या
84
497
साईटेक क पातील सव सािह याचे वािषक दु ती व देखभाल कर याकरीता िनिवदा
येची
कायवाही सु आहे. सदर
येम ये यु पीएस बॅट-यां चा उ लेख के लेला नाही. कारण सदर या बॅट-या
आव यक ते हा खरे दी क न िद यास सं थानचा आिथक फायदा होईल. उपरो त नमु द िठकाणचे यु पीएससाठी
वापर यात येणा-या बॅट-यां चे वाष क दरकरार करता येईल. सं थानचे चिलत प तीने ई-िनिवदा मागवू न
दरिन चीती करता येईल व आव यक ते हा सदर या बॅट-या खरे दी करता येतील.
मागणी:- ा तािवके त नमु द िठकाणचे यु पीएससाठी वापर यात येणा-या बॅट-यां चे वाष क दरकरार
करणे कामी व आव यक ते हा सदर या बॅट-या खरे दी करणेकामी सं थानचे चिलत प तीने ई-िनिवदा मागवू न
दरिन चीती करणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान:- तां ीक/ शासक य/आिथक
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ा तािवके त नमु द िठकाणचे यु पीएससाठी वापर यात येणा-या
बॅट-यां चे वाष क दरकरार करणेकामी व आव यक ते हा सदर या बॅट-या खरे दी करणेकामी सं थानचे चिलत
प तीने ई-िनिवदा मागवू न दरिन चीती करणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ
सिवनय सादर.
िनणय .७८१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थान या िविवध िवभागां साठी आव यक
असले या बॅट या वेळोवेळी खरे दी करणेकामी वािषक दर घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
सन २०१५-१६ या आिथक वषातील ी साई सादालयामधील धा य, कडधा य व िकराणा मालाचे
घट-तु टीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द:- 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 िवनीयम मधील २१ (१ घ)
नू सार भ तांना जेवण पु रवणे आिण अ नछञ चालवणे.
तािवक:- ी साई सादालयाम ये दरारोज ४०००० ते ४५००० हजार साईभ त सादभोजनाचा
लाभ घेत असू न ऊ सव कालावधीम ये ही सं या वाढू न ७५००० ते ८०००० पयत जाते. तसेच दररोज सु मारे
९००० अ नपाक टां ची िव होत आहे. याकामी लागणारा िकराणा माल धा य- कडधा य डाळी इ यादी साफ
के यानंतर वापरासाठी दे यात येतात. सदर माल मिशन दारे व मनु यबळाकरवी साफ कर यात येतो. गह व
हरबरादाळ व छ क न दळ यात येत असू न दळ यानं तर काही माणात घट येत.े याच माणे दळणकां डन व
साफ के यानं तर काही माणात कचरा, खडे, मातेरे िनघते. वातावरणात वेळोवेळी होणा-या बदलामु ळेही वजनात
घट येते. या सव कारणामु ळे व ि या करतां ना िकराणा मालाम येघट-तू ट येत असते.
मा. यव थापन सिमती िद. २८/०६/२००८ चे सभेतील िनणय . ५६० अ वये सन २००७-२००८ या
वषात आलेली य घट-तू ट खच टाकणेत आलेली आहे. माञ सदर घट-तू टीस मा यता देतां ना मा. ी.अभय
शा ञी, मा. ी.ए.जी.ल गाणी, अं तगतलेखाप र क व मु य लेखािधकारी यां नी पु ढील कालावधीसाठी
खालील माणे सु चना (िनयमावली) सु चिवलेली होती. यास मा. यव थापन सिमती िद.२८/०६/२००८ चे
सभेतील िनणय .५६० नू सार मा यता िमळालेली आहे.
१.
२००७-२००८ म ये सादालयात य आलेली घट-तू ट इतर देव थान व सं था यां चेकडील
चिलत घट-तू टीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तू ट यो य असू न इतरां चे तु लनेने कमी
असलेले दर सहा मिह यानं तर तािवत माणानु सार घट-तू ट नां वे टाकणेत यावी.
२.
दर सहा मही यानं तर य मालाचा साठा व रिज टर माणे िदसणारा मालाचा साठा याची पडताळणी
करावी.
दर सहा मिह यानं तर य िश लक माल व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के यानं तर
तपासणी अं ती आलेली घट-तू ट तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ यास याबाबतचा व तुिन ठ अहवाल मा.
यव थापन सिमती समोर अवलोकनाथ सादर करावा.मा तािवत सरासरी पे ा आलेली घट-तु ट जादा असेल
तर यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी.
उपरो त िनयमावलीनु सार दरवष सादालयातील आिथक वषाम ये एकु ण खच पडले या िकराणा
मालात य आले या घट- तु टीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घे यात आलेली आहे.
मागणी :- सन २०१५-२०१६ या आिथक वषाम ये दर सहा मिह यानं तर य िश लक िकराणा
मालाचा साठा व रिज टर माणे खच पडलेला िकराणा माल याची तपासणी कर यात आली आहे. खालील घटतु टीचे अवलोकन करता य आलेली घट-तु ट ही मा य असले या घट-तु टीचे माणापे ा कमी आलेली आहे.
यामु ळे सदरील घट-तु ट नां वे टाक या या िनयमावली .०३ नु सार घट-तु टीचा व तुिन ठ अहवाल मा.
यव थापन सिमती सभेपु ढे अवलोकनाथ सादर करावा लागणार आहे.
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सन २०१५-२०१६ म ये धा य-कडधा य व िकराणा मालाम ये आले या घट-तु टीचा तपिशल.
िद.०१/०४/२०१५ ते िद.
िद.०१/०४/२०१५ ते िद.
घट-तु टीचे मा य झाले या घटअ.नं.
मालाचा
३१/०३/२०१६ अखेर
३१/०३/२०१६ अखेर
माण
तु टीचे माण
तपिशल
य खच झालेला माल
य आलेली घट-तु ट
िकलो/ ॅम
िकलो/ ॅम
िकलो/ ॅम
िकलो/ ॅम
१. गह
७२००५६.०००
१९२८६.०००
२.६७८
३.०००
२. तां द ु ळ
८१६६७७.८००
४७४५.०००
०.५८१
१.०००
३. तु रडाळ
१३३७०८.०००
१०१६.०००
०.७६०
१.०००
४. हरबरा दाळ
५६२९८.०००
६९५.०००
१.२३५
२.०००
५. मु गदाळ
१७१२०.५००
१२२.०००
०.७१३
१.०००
६. गु ळ
२९८५७.५००
१९८.०००
०.६६३
१.०००
७. रवा
६१९७४.०००
३१५.०००
०.५०८
१.०००
८. शगदाणे
४२३८८.५००
२९६.०००
०.६९८
१.०००
९. िमरची
१५६३४.५००
५१४.००
३.२८८
४.०००
१०. हळद
१०४९२.६००
३५४.०००
३.३७४
४.०००
११. मोहरी
५०७६.४००
७८.५००
१.५४६
२.०००
१२. िजरे
६१०३.४००
८७.०००
१.४२५
२.०००
१३. मसाला
२९७९.२५०
४८.५००
१.६२८
२.२५०
१४. धने पावडर
१४८६९.०००
३२७.०००
२.१९९
२.५००
१५. खोबरे वाटी
१५१८२.०००
१३२.०००
०.८६९
१.०००
१६. हरबरा
८१५३६.०००
६४८.०००
०.७९५
१.०००
१७. वाटाणा
६०२५६.०००
५३८.०००
०.८९३
१.०००
१८. मु ग
७४०२३.०००
६२८.०००
०.८४८
१.०००
१९. मठ
९९२६०.०००
७९९.०००
०.८०५
१.०००
२०. मेथी
३१६.६५०
३.८५०
१.२१६
२.२५०
२१. सुं ठ
२३८.२००
११.५००
४.८२८
५.२५०
२२. मैदा
४७८३८.०००
१४९.०००
०.३११
०.५००
२३. भगर
५६२.०००
९.७५०
१.७३५
२.०००
२४. साबु दाणा
२६०८२.०००
२८८.०००
१.१०४
१.२५०
२५. क चे पोहे
९२६.५००
६.५००
०.७०२
१.०००
२६. भाजके पोहे
१५९६.०००
४८.०००
३.००८
४.०००
२७. डाळया
२६४.१००
२.९००
१.०९८
१.२५०
२८. चवळी
६६६०.०००
४०.०००
०.६०१
१.०००
२९. काबु ली चना
६०४०.०००
४२.०००
०.६९५
१.०००
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मान:- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी उपरो त माणे २०१५-२०१६ या आिथक वषाम ये झाले या
घट-तु टी या अहवालास शासक य मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे
िनणयाथ सादर.
िनणय .७८२ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये साई सादालयामधील धा य,
कडधा य व िकराणा माल यां चे झाले या घट-तु टीचे अवलोकन कर यात येऊन, यास मा यता दे यात
आली. तसेच यापु ढे घट-तु टीचा ताव ट के वारीसह सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२९
ताव-

५० ॅम सु टी बुं दी पािकटां चे बीलाबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना बाबां चा साद िमळावा या हेतू ने
मं िदर दशन रां गेत १०० ॅम वजनाचे सु टी बुं दीचे पाक ट मोफत वाटप कर यात येत आहे. सदरची कायवाही
िदनां क ०१/१०/२०१४ पासू न चालू कर यात आलेली आहे.
लाडू व बफ साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचु र लाडू, सु टी बुं दी तसेच बफ िनिमती कर यात येत
आहे. याकरीता सन २०१६-१७ (कालावधी ०१/०६/२०१६ ते ३१/०५/२०१७) करीता सं दभ .०२ अ वये िद
यशोधरा मिहला सहकारी उ पादक सं था, नािसक यां ना कायादेश दे यात आलेला आहे. याचा तपशील
खालील माणे आहे.
परीिश ट अ – हाताने तयार करणे/पॅक ग करणे
अ.नं तपशील
दर (सव करासहीत)
मोतीचू र लाडू हाताने तयार क न पॅक ग करणे .
२२०/१.
(१००० नग लाडू स )
(१००० नग लाडु स )
सु टी बुं दी तयार क न हाताने पॅक ग करणे. .
२२०/२.
(१०० ॅम वजनाचे पाक ट)
(५०० नग बुं दी पाक टास)
३.
बफ तयार करणे (०१ ि वं टल साखरे ची)
. १८५/- ( ती ि वं टल )
परीिश ट ब – मिशन दारे पाक टे पॅक ग करणे
अ.नं तपशील
दर (सव करासहीत)
मोतीचू र लाडू तयार क न मिशन दारे पॅक ग करणे .
१९५/१.
(१००० नग लाडु स)
(१००० नग लाडु स)
सु टी बुं दी तयार क न मिशन दारे पॅक ग करणे. .
१८५/२.
(१०० ॅम वजनाचे पाक ट)
(५०० नग बुं दी पाक टास)
उपरो त कायादेशातील परीिश ट ‘ अ ’ नु सार ठे केदारास सु टी बुं दी तयार क न हाताने पॅक ग करणे
याकामासाठी १०० ॅम वजनाचे ०१ पाक ट या माणे ५०० पाक टास . २२०/- इत या मं जु र दराने दरमहा बुं दी
िनिमतीचे बील आदा कर यात येत आहे.
माहे जु लै २०१६ या मिह याचे १०० ॅम वजना या सु टी बुं दीचे १५० पाक टे या माणे ०१ कॅ रे टचा
िहशोब गृ हीत धरला आहे. एक कॅ रे टकरीता ठे केदार कामगारां ना .१२/- या माणे पॅक ग दर देत होते. एकु ण ०३
कॅ रे ट+ ५० पाक टे (१५०X०३+५०=५००) पॅक ग के यास ५०० पाक टां ची पॅक ग होते यानु सार
ठे केदारामाफत कमचा-यां ना ५०० पाक टे (१५०X०३+५०=५००) पॅक ग करणेकामी . १२x०३ = ३६/- +
०४/- = ४०/- इतका मजु री दर होतो.
परं तु आता सं दभ . ०३ अ वये, मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ चे सभेतील िनणय .
६०९ नु सार ‘मं िदर दशन रां गेत साईभ तांना १०० ॅम वजनाचे सु टी बुं दीचे पाक टां ऐवजी५० ॅम वजनाचे सु टी
बुं दीचे पाक टे मोफत वाटप कर यात यावीत’ असा िनणय झालेला आहे. यानु सार सदरची कायवाही िदनां क
०३/०९/२०१६ पासू न सु कर यात आलेली आहे.
यासअनु स न सं दभ .४ अ वये लाडू /बुं दी िनिमती ठे केदार िद यशोधरा मिहला सहकारी उ पादक
सं था, नािसक यां नी िदनां क २७/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये, ५० ॅम या सु टी बुं दी पॅकगसाठी ती ५००
पाक टास पये २२०/- दर िमळावा अशी मागणी के ली आहे.
कायादेशानु सार ठे केदारां स १०० ॅम वजनाची सु टी बुं दी पॅक ग करणेकरीता पये २२०/- दर मं जु र
करणेत आलेला आहे. परं तु आता मा. य. स. चे िनणयानु सार साईभ तांना दशन रां गेत ५० ॅम वजनाची सु टी बुं दी
साद हणु न वाटप करावी असे ठरलेले अस यामु ळे १०० ॅम सु टी बुं दी एैवजी ५० ॅम वजनाचे बुं दी पाक ट
पॅक ग कर यात येत आहे. यामु ळे पाक टां ची सं या दु पट होणार आहे, मा बुं दी तयार करणेसाठी वापरात
येणारे मटेरीयलचे माण पु व चेच राहणार आहे याम ये कोणताही बदल होणार नाही. हणजेच पॅक ग पाक टां ची
सं या दु पट होणार आहे.
ठे केदारा या मागणीनु सार ५० ॅमचे एक पाक ट येणे माणे ५०० पाक टास .२२० इतका दर िद यास
१००० पाक टे पॅक ग करणेसाठी . २२० + २२०= ४४०/- इतक र कम ठे केदारास दे य होणार आहे. दैनं िदन
३५००० ते ४०००० पाक टे पॅक ग के ली जात अस याने सं थानचे मोठ् या माणात आिथक नु कसान होणार
आहे.
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याकरीता मटेरीयल तयार करणेची मजु री पु व िदले या कायादेशात नमु द अस याने के वळ पॅक ग
कर या या मजु रीत वाढ करणे उिचत होईल, यासाठी ५० ॅम वजनाची सु टी बुं दीचे१००० नग पाक टां साठी
िबल अदा करावयाचे झा यास . २२०+४०= २६०/- इतके अदा करता येईल यास मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर .
सोबत- ठे केदार यां चेकडील पॅक ग दराबाबत दरप क –
िनणय .७८३ यावर सिव तर चचा् र होऊन, साईभ ां ना चे दशन झा यावर दे यात येणारी बुं दी साद पािकटे
बनिवणेकामी सं बं धीत ठे केदारास १००० नग पािकटां साठी .२६०/- मा दर देणेस मा यता दे यात
आली.
याचवेळी अशीही चचा आली क , बुं दी साद पािकटासोबत एक उदीचे पािकटही
साईभ ां ना उपल ध क न दे यात यावे, यामु ळे उदी काऊं टरवरील गद कमी होईल व भ ां नाही परत
रां गेत उभा राह याची आव यकता राहणार नाही. तसेच बुं दी पािकटाऐवजी ५० ॅम वजनाचा एक लाडू
असलेले पािकट साईभ ां ना उपल ध क न देणेबाबतचा ताव सिमती समोर सादर करणेत यावा,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग/ .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
मोतीचु र लाडू साद पाक ट िकं मत वाढीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा अिधिनयम मां क १४ (भाग-४)
म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील
२१ (१घ) नु सार भ तांना जेवण पु रिवणे आिण अ नछ चालिवणे.
ा तािवक- चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना सं थानतफ चा साद िमळावा या हेतू ने
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०७/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय .०८ व िनणय .५३७ नु सार लाडू व बफ
साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचू र लाडू, सु टी बुं दी व बफ साद िनिमती कर यात येत आहे. मोतीचूर लाडू व
सु टी बुं दी साद िनिमतीसाठी लागणारे िकराणा मटे रयल (हरबरा दाळ, गावरान तु प, साखर, काजू पाकळी,
िखसिमस, िहरवी िवलायची िजलेबी रं ग) इ. सं थानचे म यवत खरे दी िवभागामाफत खरे दी कर यात येते. दैनं िदन
गरजेनु सार म यवत भां डारकडे मागणीप देऊन यांचेकडु न सदरचे मटे रयल घेऊन लाडू व बुं दी साद िनिमतीचे
काम कर यात येत आहे.
सन २०१५ -१६ मधील मोतीचु र लाडु बाबत तपिशल१
िदवसाला सरासरी मोतीचु र लाडु िव
२०००० ते २५००० पाक टे
२
वािषक मोतीचु र लाडु िव
७९,५९,८०० पाक टे
३
लाडु िनिमतीत आिथक भार (तोटा)
.५९,८८,३४९.००

तपिशल
दर

सन २०१५-१६ करीता िकराणा मालाचे मं जु र दर खालील माणे होते.
हरभरा
गावरान
काजु
िहरवी
िजलेबी
पेपर
साखर
िखसिमस
दाळ
तु प
पाकळी
िवलायची
रं ग
िपशवी
२७.२१ ५५.१७ ३१९.०० ५४४.०० १९५.०० ८४०.०० १४९.९९ १३८.८०

०३ नग लाडु पाक टाची िव िकं मत .२०.०० इतक असु न, ०१ नग मोतीचु र लाडु पाक ट तयार
करणेसाठी िकराणा मटेरीयल व मजु री िमळु न सरासरी . २१/- इतका खच आलेला आहे. सन २०१५-१६ म ये
मोतीचु र लाडु बनिवणेकामी खालील नमु द मिह यांम ये एकु ण र कम पये .५९,८८,३४९.०० इतका तोटा
झाला आहे. सदरची र कम लेखाशाखेमाफत अ नदान खाती खच टाक यात आलेली आहे.
मोतीचु र लाडु पाक टां ची सं याव आिथक भार (तोटा) खालील माणे –
एका लाडू एका लाडू
सन
२०१५-१६
एकु ण तोटा
अ.नं.
पाक टास
पाक टाची
पाक टे व झालेला तोटा
मिहना
( .)
आलेला खच िव िकं मत.
१
मे २०१५
२०.९४
२०.००
५२३५०० x ००.९४
४,९२,०९०.००
२
जु न २०१५
२०.९१
२०.००
६१८४०० x ००.९१
५,६२,७४४.००
३
जु लै २०१५
२१.२४
२०.००
७०१२०० x ०१.२४
८,६९,४८८.००
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४
५
६
७
८

ऑग ट २०१५
ऑ टोबर २०१५
नो हबर २०१५
जानेवारी २०१६
माच २०१६

तपिशल
दर

२२.५३
२०.६१
२०.८५
२०.७३
२१.१५

२०.००
२०.००
२०.००
२०.००
२०.००

७०२५०० x ०२.५३
६२५००० x ००.६१
६३०४०० x ००.८५
८२५९०० x ००.७३
६६६७०० x ०१.१५
एकु ण

१७,७७,३२५.००
३,८१,२५०.००
५,३५,८४०.००
६,०२,९०७.००
७,६६,७०५.००
५९,८८,३४९.००

सन २०१५-१६ चे तु लनेत सन २०१६-१७ करीता िकराणा मालाचे दर खालील माणे आहेतहरभरा
गावरान
काजु
िहरवी
िजलेबी
पेपर
साखर
िखसिमस
दाळ
तु प
पाकळी
िवलायची
रं ग
िपशवी
३९.०१ ७६.०० ३५४.०० ६९३.०० १६३.०० ९५०.०० १४३.०० १२९.००

सन २०१६-१७ मधील लाडु साद पाक टां ची सं याव आिथक भार (तोटा) –
एका लाडू
एका लाडू
मिहना (सन
पाक टे व झालेला
एकु ण तोटा
अ.नं.
पाक टास
पाक टाची
२०१६-१७)
तोटा
( .)
आलेला खच
िव िकं मत.
१
मे २०१६
२०.२५
२०.००
७०११०० x ००.२५
१,७५,२७५.००
२
जु न २०१६
२४.३९
२०.००
६७७००० x ०४.३९
२९,७२,०३०.००
३
जु लै २०१६
२४.७८
२०.००
७५८४०० x ०४.७८
३६,२५,१५२.००
४
ऑग ट २०१६
२४.३०
२०.००
७४८४०० x ०४.३०
३२,१८,१२०.००
एकु ण ९९,९०,५७७.००
िवभागाचा प ट अिभ ाय- चालु आिथक वषात (सन २०१६-१७) िकराणा माला या दरां म ये
वाढ झा याने सु धारीत दराने िकराणा माल खरे दी करणेत येत आहे यानु सार मोतीचु र लाडु चे उ पादन करणेसाठी
येणा-या खचात वाढ होणे अिनवाय आहे. यातु न मोतीचु र लाडु ची िव क न येणा-या तोट् याची र कमही
वाढणार आहे.
तरी सं थानचा मोतीचु र लाडु साद िव तु न होणारा तोटा कमी करणेसाठी खालील पयाय आहेत.
१.
स या िव कर यात येत असले या ०३ नग लाडु पाक टां ची िव िकं मत वाढिवणे. ती िकती
वाढवावी?
२.
०३ नग लाडु पाक टाएैवजी ०२ नगाचे लाडु पाक टे िव साठी ठे वणे.
याबाबत मोतीचु र लाडु साद पाक टाची िकं मत वाढवावी िकं वा ०३ नग लाडु एैवजी ०२ नगाचे
पाक ट िव साठी ठे वावे अगर कसे? याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .७८४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , स या लाडू साद पािकटे िव साठी एकाच िठकाणी
काऊं टस आहेत व एका साईभ ां स फ २ लाडू साद पािकटे दे यात येतात, लाडू साद पािकटे
िव क ावर साईभ ां ची चं ड माणात गद होत असते. या िठकाणी लाडू साद पािकटे
िमळणेसाठी भ ां ची गैरसोय होऊ नये याकरीता सं थान या इतर िठकाणी (जसे- सादालय व
िनवास थाने) लाडू साद िव क सु करणेत यावीत व साईभ मागणी करतील ते वढी लाडू साद
पािकटे यां ना उपल ध क न दे यात यावीत. याचबरोबर लाडू साद पािकटां चा गैरवापर होऊ नये,
याकरीता लाडू साद पािकटाची िकं मत िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासु न .२५/- मा करणेत यावी.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िनिमती िवभाग/ .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
साईआ म भ िनवासकडील लॉ ी कामा या कायादेशाबाबत.
तावसन २०१४-१५ या आिथक एक वषासाठी साईभ तांचे वापरासाठी असलेले बेडशीट, उशी क हर धु णे/इ ी
करणे, टॉवेल धु वू न ायर करणे, चादर धू णे या कामाचा कालावधी िद.३१/०३/२०१५ अखेर सं पृ टात येत
अस याने, सन २०१५-१६ साठीची नवीन ई-िनिवदा ि या खालील माणे सु करणेत आली.
१)
सं बं धीत लॉ ी ठे केदार यां नी िद.४/१२/२०१४ रोजी सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या
तीन वषासाठी आहे याच मागील वषाचे दरात काम करणेस तयार असलेबाबत िवनं ती अज के ला.
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२)
यानु सार िद.१२/१२/२०१४ रोजी सन २०१५-१६ मधील माहे एि ल व मे २०१५ या दोन
मिह यासाठी मु दतवाढ देणेकामीचा ताव शासक य मा यतेसाठी सादर करणेत आला. यावर,
३)
त कालीन मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी चचा करावी असे िनदश िदले. यानु सार
िद.२४/१२/२०१४ रोजी चचा के ली असता, यांनी ई-िनिवदा काढणे व मा.उ च यायालयाची मा यता घेऊन, ईिनिवदा ि या करावी. तसेच ि या पु ण होईपयत सं बं धीत ठे केदारास दरमहा मु दतवाढ दे यात यावी असे
आदेश के ले. यानु सार निवन ताव सादर करावा.
४)
या माणे सन २०१५-१६ या आिथक एक वषासाठी र कम .५६ लाख या खचास व ई-िनिवदा
मागिवणेसाठी मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेकामीचा ताव मा. ीसद य यव थापन मं डळाम ये सादर
करणेकामी िद.२७/१२/२०१४ रोजी शासक य मा यता घेऊन, यावर िनणय होणेकामी सदर िवषय
िद.०७/०१/२०१५ रोजी सभा कामकाज िवभागाकडे दे यात आला.
५)
यावर िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य यव थापन सिमती सभेतील िनणय .०८ अ वये
मा यता िमळा यानं तर िनणयाची त या िवभागाला िद.२४/०२/२०१५ रोजी ा त झाली.
६)
िवधी िवभागामाफत िद.२५/०२/२०१५ रोजी मा.उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठ कडे िस हील
अॅ लीके शन सादर करणेबाबत प दे यात आले.
७)
िवधी िवभागाकडू न सदरचा अज तपासणी कामी िद.१०/०४/२०१५ रोजी या िवभागाकडे
पाठिव यानं तर, ते िद.१४/०४/२०१५ रोजी तपासू न िवधी िवभागाकडे परत सादर कर यात आला.
८)
दर यान या काळात मा.उ च यायालयाची मा यता अजू न पयत ा त न झा याने ती मा यता लवकर
िमळणेकामी िवधी िवभागाला िद.२२/०६/२०१५ रोजी मरण प दे यात आले.
९)
यावर िवधी िवभागाने देखील सं बं धीत वक लास िद.२५/०६/२०१५ रोजी ई-मेल दारे या अजावर
सदरचा िवषय तातडीने बोडावर घेऊन कोटाचा िनणय होणेबाबत कळिवले.
१०)
यावर िद.०३/०७/२०१५ रोजी मा.उ च यायालयाची मा यता िमळाली याची त या िवभागाला
िद.०७/०७/२०१५ रोजी ा त झाली.
११) िद.०७/०७/२०१५ रोजी मा.उ च यायालयाची मा यता िमळा यानं तर ई-िनिवदा ि या सू होणे
मह वाचे होते. परं तू ती ि या िद.०१/०९/२०१५ या तारखेपासू न सू करणे त आली. हा जो कालावधी गेला या
कालावधीम ये िसं ह थ कुं भमेळाचे िनयोजन करणेत गेल.े तसेच कायालयीन कामासाठी आव यक ते कमचारी
नस याने ही ई-िनिवदा ि या सु करणेस िवलं ब झाला. या िवलं बानं तर या कामाची ई-िनिवदा सु झा यानं तर
ती दोन वेळेस राबवावी लागलेली आहे. याचा सिव तर तपशील पु ढील माणे.
अ) सन २०१५-१६ साठी ई-िनिवदा ि या करणे व याकामाचे शेड् यु ल मा य क न घेणेकामी ताव
सादर क न यास िद.०१/०९/२०१५ रोजी शासक य मा यता िमळाली. मा यतेनु सार,
१) िद.३०/०९/२०१५ रोजी समाचार या दैिनक वतमानप ात जािहरात िस द करणेत आली.
२) ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं तीम िद.१९/१०/२०१५ ठे व यात आली.
३) ा त तां ि क बीड िद.२८/१०/२०१५ रोजी उघडणेत येतील असे जािहरातीत िस द करणेत आले.
४) यानु सार या ि येम ये फ त दोनच ई-िनिवदा ा त झा या.
५) शासनाचे िनयमा माणे िकमान तीन िनिवदा असणे आव यक अस याने,
६) या पिह या ई-िनिवदा मागिवणे कामी एकू ण ३३ िदवसाचा कालावधी लागला.
७) दु स-या वेळेची फे र ई-िनिवदा सू चना जािहरात देणे व दु सरी फे र ई-िनिवदा मागिवणेकामी िद.२४/१०/१५ रोजी
शासक य ताव ठे वणेत आला यास िद.९/११/१५ रोजी मा यता िमळाली.
ब) सन २०१५-१६ साठीची दु सरी फेर ई-िनिवदा जािहरात देणे व फेर ई-िनिवदा मागिवणेकामी१)
िद.२८/११/२०१५ रोजी दैिनक वतमानप ात जािहरात िस द करणेत आली.
२)
ई-िनिवदा अपलोड करणेची अं तीम िद.१५/१२/२०१५ ठे व यात आली
३)
ा त तां ि क बीड िद.२३/१२/२०१५ रोजी उघडणेत येतील, असे जािहरात िस द करणेत आले.
४)
या ि येम ये चार िनिवदा ा त झा या.
५)
यांचे तां ि क बीड(Technical bid) उघडणेकामी िद.२२/१२/१५ रोजी शासक य मा यता घेणेत
आली
६)
यानु सार िद.२५/१२/२०१५ रोजी तां ि क बीड(Technical bid)उघडणेत आले.
७)
या दु स-या वेळे या ई-िनिवदा मागिवणे कामी एकू ण २८ िदवसाचा कालावधी लागला.
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८)

यातील चारही िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड( ाइज बीड) उघडणे कामी िद.१३/०१/२०१६
रोजीचे तावास शासक य मा यता िमळाली.
९)
िद.०४/०२/२०१६ रोजीचे मा.उप सिमती सभे पु ढे सभा कामकाज िवभागामाफत सदरचा िवषय सादर
क न वािणि यक बीड( ाइज बीड) उघडणेत आले.
१०) या मा.उप सिमती सभेम ये यावर सिव तर चचा होऊन “ सन २०१५-१६ या वषासाठी बेडशीट, उशी
क हर धु णे/इ ी करणे, टॉवेल धु वू न ायर करणे, चादर धु णे तसेच साईभ तांचे कपडे शु क आका न
धु णे/इ ी क न देणे या कामां साठी उपरो त तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा. असा िनणय झाला.
११) यानं तर िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ीसद य यव थापन सिमती सभेतील िनणय .७७ अ वये “
उपरो त अशी या मा.उप सिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.”
क)
सदर ई-िनिवदा ि या सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठीची होती परं तू या वषातील ११
मिहने मा.उ च यायालयाची मा यता व दोन वेळे या ई-िनिवदा ि येत गे याने,
िद.०१/०३/२०१६ ते िद.२८/०२/२०१७ या पु ढील एका वषा या कालावधीसाठी सदर कामाकरीता
कायादेश देणेबाबतचा ताव िद.२७/०२/२०१६ रोजी सादर करणेत येऊन, यास शासक य मा यतानं तर
कायादेश दे यात आले.
तावः-सन २०१५-१६ या वषाम ये कामाची िनकड व साईभ तांना िनवासा सं दभात पु रिव यात
येणा-या सु ख-सु िवधा अ यंत उपयोगी व सं वेदनशील अस याने िह सु िवधा पु ढे कायाि वत राहा यासाठी सन
२०१५-१६ या आिथक वषातील माहे एि ल २०१५ ते माहे फे ु वारी २०१६ या ११ मिह यासाठी
िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा. ीसद य यव थापन सिमती सभेतील िनणय .०८ नु सार दरमहा सं बं धीत
ठे केदारां ना कायादेश देऊन काम क न घेतलेले आहे.
यानं तर ई-िनिवदा ि या पू ण होऊन िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ीसद य यव थापन सिमती
सभेतील िनणय .७७ अ वये व िद.२७/०२/२०१६ रोजीचे शासक य मा यतेनु सार सं बं धीत१)मे.साई दा
लॉ ी अॅ ड सि हसेस, सावळीिवहीर ो ा.िवजय अशोक च हाण यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म
भ तिनवास/ ६७१३/२०१६ िद.०५/०३/२०१६ २)मे.साईराज लॉ ी सि हसेस, सावळीिवहीर ोपा.अमोल
जमधडे यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/६७१४/२०१६ िद.०५/०३/२०१६ ने या दोन
ठे केदारां ना कायादेश पारीत क न, लॉ ीची कामे क न घे यात येत आहे.
कायादेशानु सार सं बं धीत दोन लॉ धी ारकां पैक एक लॉ ी धारकाने माहे माच /एि ल २०१६ चे बील
माहे जू लै २०१६ म ये सादर के यानं तर ते बील लेखाशाखा िवभागाने अदा के लेले आहे.
यानं तर माहे मे/जू न २०१६ चे बील िद.२८/०७/२०१६ रोजी पु ढील कायवाहीसाठी लेखाशाखा
िवभागाकडे सादर के यानं तर यावर लेखाशाखा िवभागाने मा. यव थान मं डळा या ठरावात िद.०१/०३/२०१६
ते िद.२८/०२/२०१७ या कालावधीचा उ लेख नस याने याबाबतचा उ लेख िनणयात होणेकामी मा. यव थापन
मं डळात िनणय दु तक न, बीले फे र तािवत करावीत असे िनदश िदलेले आहे.
यामु ळे मे.साई दा लॉ ी अॅ ड सि हसेस,सावळीिवहीर यां चे माहे मे २०१६ ते माहे ऑग ट २०१६
अखेर .४,६९,०९६/- व दु सरे ठे केदार मे.साईराज लॉ ी सि हसेस,सावळीिवहीर यां चे माहे माच २०१६ ते
ऑग ट २०१६ अखेर .१,४७,९९०/- ची बीले सं बं धीत ठे केदारां कडू न येणे बाक असू न, सदर या र कमा
लेखाशाखा िवभागामाफत अदा करावयाचे बाक आहे. तथापी, दो ही ठे केदार कायादेशानु सार ते आजतागायत
काम क न देत आहेत.
माहे स टबर २०१६ अखेर सदर कामाचा कालावधी ७ मिहनेने पू ण झालेले असू न, या कामाचे फ त ५
मिहने बाक आहेत.
तथािप, या िवषयी मा.उपकायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी व मु यलेखािधकारी यां नी
एकि त चचा क न स याला लॉ ी कामाचे बाजार भाव पाहन जर सं थान या दरात काम क न घेत आहे
यापे ा बाजार भावाचे दर कमी अस यास न याने ई-िनिवदा ि या राबिवता येईल.
िकं वा
िदले या कायादेशातील दरापे ा बाजार भावाचे दर जा त अस यास, िदले या कायादेशास काय तर
मा यता घेणेबाबत मा. यव थापन मं डळात िवषय सादर क न िनणय घेता येईल.
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उपरो त िनदशानु सार िद.१६/०९/२०१६ रोजी िशड प रसरातील लॉ ी धारकां कडे सं थान ितिनधीला
सम पाठवू न सव करासह दराबाबत चौकशी के ली असता स याचे बाजार भावाचे दर खालील माणे आहेत.
सं थानचे ई-िनिवदे दारे ा त
अ.नं. लॉ ी कपड् यां चा मे.गजानन ायि लनस,
मे.साई वे लॉ ी,
झालेले सव करासह स याचे
तपशील
गणेशनगर
कोकमठाण
दर

.३.४२ ित नग
बेडशीट
.४.०० ित नग
.१२.०० ित नग
.२.०१ ित नग
उशी क हर
.२.७५ ित नग
.७.०० ित नग
.७.९८ ित नग
चादर
.१०.०० ित नग
.२०.०० ित नग
.२.५८ ित नग
टॉवेल
.३.२५ ित नग
.१०.०० ित नग
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- उपरो त त याव न असे िदसू न येते क , सं थानकडे ई-िनिवदे दारे
ा त झालेले दर हे आज या बाजार भावापे ा कमी आहे. तसेच सदर कामाचे ५ मिहने िश लक रािहलेले
आहेत. यामु ळे सन २०१५-१६ वषासाठी िमळाले या मा यतेनु सार, िनणय .७७ ला अिधन राहन, माहे माच२०१६ ते माहे फे ु वारी-२०१७ अशा एक वष कालावधीसाठी िदले या कायादेशास मा. यव थापन मं डळाची
काय तर मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय िनणयाथ सादर.
िनणय .७८५ यावर सिवसतर चचा होऊन, उपरो
तावास काय र मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , सं थान या सव िवभागां साठी एकि त लॉ ी
यु िनट तयार करणेसाठी सवसमावेशक ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. याम ये सं थानमाफत
तािवत कपडे धु णेसाठी िकती खच येईल व आऊटसोस प दतीने िकती खच येईल, याबाबत या
तु लना मक त याचा समावेश करणेत यावा. तसेच ी े शेगाव येथील लॉ ी या
कायप दतीिवषयी मािहती घे यात यावी, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
औषध फवारणी सं बं धीत ठे केदार मे.जी.टी. पे ट कं ोल ा.िल., पु णे यां चेवर कारवाई करणेबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ तांना मं िदरात
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.” व (२)
पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृ हे बां धणे व याची देखभाल करणे.”
तािवकः- मे.जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल, पु णे यां ना िकटकनाशक औषध फवारणीचे काम
िद.०१/०४/२०१३ ते िद.३१/०३/२०१७ या तीन वषा या कालावधीसाठी जा.नं.एसएसएस/ वशी-साईआ म
भ तिनवास/ ११८९/ २०१४ िद.०९/०६/२०१४ रोजीचे कायादेशाने दे यात आलेले असू न, मा. यव थापन
मं डळा या िनणयानु सार दरवष न याने करारनामा क न घे यात येत आहे.
सन २०१६-१७ या वषाचा करारनामा मे.जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल,पु णे यां चेशी िद.१८/०७/२०१६
रोजी कर यात आलेला आहे.
सदर मे.जी.टी.पे ट कं ोल. ा.िल., पु णे यां चेकडू न येक दोन मिह या या अं तराने िवभागातील सव
िनवासी खो याम ये औषध फवारणी क न घेतली जाते या दर यान या कालावधीत ढेकूण/झु रळे आढळू न
आ यास, करारना यातील अट .११ “पे ट कं ोल के यानं तर िकटकां चा नाश झालेला नाही अगर िजवं त
अस याचे िदसू न आ यास पाट नं.२ यां ना वखचाने पु न च: त ार िनवारण होईपयत फवारणी क न ावी
लागेल.” अशी अट दे यात आलेली आहे.
यानु सार सं बं धीत एज सीकडू न औषध फवारणी के लेनं तर देखील खो यांम ये ढेकूण/झु रळे आढळू न
आ याने वेळोवेळी सं बं धीत एज सीकडू न माहे एि ल २०१६ पासू न ते माहे ऑग ट २०१६ अखेर पयत १६७१
खो यांम ये िवनाशु क औषध फवारणी क न घे यात आलेली आहे. औषध फवारणी क न दे खील खो यांम ये
ढेकूण व झु रळे आढळू न येत असलेबाबत िद.२५/०८/२०१६ रोजी कायालयीन िटपणी ठे व यात आली. यावर
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नी “सं बं धीत ठे केदार यां चेवर िनिवदेतील अटी शत नु सार कारवाई तािवत
करावी.” असे िनदश िदले.
तसेच J व K इमारतीम ये िद.३०/०८/२०१६ रोजी औषध फवारणी करणेत आली होती तरीही
खो याम ये ढेकू ण व झु रळे आढळू न आ याने िद.०२/०९/२०१६ रोजी सदर इमारतीमधील काही खो यांचा
पं चनामा क न िद.०५/०९/२०१६ रोजी कायालयीन िटपणी शासना या अवलोकनाथ सादर करणेत आली
असता, त्यावर मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नी “सदर ठे केदारावर दं डा मक कारवाई क न लॅक ली ट
करणे.” असे िनदश िदले आहे.
१
२
३
४
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सदर ठे केदार मे.जी.टी.पे ट कं ोल. ा.िल,पु णे यां चेवर कारवाई कर यासं बं धी या करारना यातील अटी/
शत खालील माणे.
१) करारना यातील अट .४ “पाट नं.२, मे.जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल. पु णे हे पे ट कं ोल, रोडट
कं ोल व फाँिगग ि टम टचे काम ठरले या वेळेत करत नसेल, कामात चालढकल करत असेल, अथवा
समाधानकारक काम करत नसेल तर सं थान कोणतीही पु व सू चना न देता तु त कामाचा करार र करे ल.”
२) अट .१२ “पे ट कं ोल व रोडट कं ोलचा काहीच परीणाम होत नाही असे आढळू न आ यास,
पाट नं.२ यां ना दे यात आलेली वक ऑडर कु ठलीही पू व सू चना न देता र क न पाट नं.१ कडे जमा असलेली
पाट नं.२ यां ची सु र ा अनामत र कमज कर यात येईल.”
३) अट .३३ “उपरो अटी-शत पैक एक िकं वा अनेक कोण याही अटी-शत चा भं ग झा यास
पाट नं.२ यां नी भरलेली सु र ा अनामत र कम पाट नं.१ यां चेकडे जमा होणेस पा राहील. पाट नं.१ यां ची
झालेली नु कसान भरपाई पाट नं.२ यां चेकडु न वसू ल करणेत येईल.”
४) अट .३४ “ उपरो अटी-शत पैक एक िकं वा अनेक िकं वा कोण याही अटी-शत त बदल करणे,
सु धारणा करणे व जादा अटी-शत िवहीत करणे याचा अिधकार पाट नं.१ चे यव थापनाने राखू न ठे वलेला
आहे.”
सदर कं पनीने के लेले काम समाधानकारक नस याने यांची बीले अदा करावयाचे बाक आहे. याचा
तपशील खालील माणे.
अ.नं.
०१.
०२.
०३.

बीलाचा तपशील
माहे जू न/ जू लै २०१६ मिह यातील औषध फवारणीचे बील
प रसरातील के लेले धु रीकरण (Fogging Treatment) चे बील
माहे ऑग ट/ स टबर २०१६ मिह यातील औषध फवारणीचे बील

िदनां क
िद.१२/०८/२०१६
िद.१९/०८/२०१६
िद.०५/१०/२०१६

बील नं बर
३६१
३६२
३८६
एकू ण

र कम .
५९,८०५/२,४९४/५९,८०५/१,२२,१०४/-

मागणीः- सं दभ .२ व ३ चे िनदशास अनु स न तावनेत नमु द के ले या अटी/शत नु सार मे.जी.टी.पे ट
कं ोल. ा.िल,पु णे यां चे कॉ ट र करणेसाठी खालील माणे कायवाही करावी लागेल.
अ) करारना यातील अट .१२ व ३३ नु सार मे.जी.टी.पे ट कं ोल. ा.िल,पु णे यां चे काम र क न
सं थानकडे जमा असलेली सु र ा अनामत र कम .२५,००० + अदा के ले या बीलातू न कपात के लेली ५ %
र कम .३६,४०३/- अशी सं थान खाती जमा असलेली एकू ण र कम .६१,४०३/- तसे च लं बीत असले या
बीलां या र कम .१,२२,१०४/- वर कपात करणेत येणारी ५ % सु र ा अनामत र कम .६,१०५/- अशी एकू ण
र कम .६७,५०८/- (अ री .सदु स ट हजार पाचशे आठ मा ) दं डा मक कारवाई हणू न लेखाशाखामाफत
ज त करता येईल. व उव रत बीलाची र कम यांना अदा करता येईल.
ब) मे.जी.टी.पे ट कं ोल. ा.िल,पु णे यां चे काम र के यास पयायी मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस
ा.िल,मुं बई हे िन नतम दरधारक असू न ते स या सं थान या साई धमशाळा िवभागात िकटकनाशक औषध
फवारणीचे काम करत आहेत. यांनी साईआ म भ तिनवास या िवभागात िकटकनाशक औषध फवारणीचे काम
याच अटी/शत नु सार कर यास तयार असलेबाबत सं मती प िदले आहे.
क) मे.जी.टी. पे ट कं ोल. ा.िल.पु णे यां चे कॉ ॅ ट र के यामु ळे नवीन कॉ ॅ टरची नेमणू क
कर यासाठी ई-िनिवदा मागवा या लागतील. याकामी पु ढील िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८ अखेर
१२ मिह यासाठी मागील वषाची मं जू र र कम .४,२२,०७४/- या रक् कमेवर १० % वाढ गृ िहत ध न
.४,६४,२८१/- इतका खच आपे ीत आहे.
तसेच ई-िनिवदा ि या पू ण होऊन नवीन ठे केदाराची नेमणू क होईपयत िकटकनाशक औषध
फवारणीचे काम मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस ा.िल,मुं बई यां चेकडू न क न घेता येईल, यासाठी ती औषध
फवारणीसाठी .३६,७२२/- एवढा खच येईल,
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मानः- करारना यातील अटी/शत नु सार व मा. यव थापन
सिमतीचे िनणयानु सार कायवाही करता येईल.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- १) करारना यातील अटी/शत अ.नं.०४ नु सार मे.जी.टी.पे ट
कं ोल. ा.िल,पु णे यां चे काम समाधानकारक नस याने, यांना िदलेला कायादेश कोणतीही पू व सू चना न देता
करार र करणेस,
२) मे.जी.टी.पे ट कं ोल. ा.िल,पु णे यां चे काम समाधानकारक नस याने यापु ढील तीन वष
कालावधीसाठी सं थान या िनिवदा ि येम ये भाग घेऊ नये. याकरीता यांचे नां व का या यादीत टाकणेस,
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३) अटी/शत अ.नं.१२ नु सार, सदरील कामापोटी ठे व यात आलेली सु र ा अनामत र कम
.२५,०००/- तसेच अटी/शत अ.नं.३३ नु सार, यांचे काम समाधानकारक नस याने, यापू व यांना दे यात
आले या देयकामधू न कपात क न सं थानकडे जमा असलेली र कम .३६,४०३/- व यांचे लं बीत बीलातू न ५
% सु र ा अनामत र कम .६,१०५/- अशी एकू ण र कम .६७,५०८/-(अ री .सदु स ट हजार पाचशे आठ
मा ) दं डा मक कारवाई हणू न लेखाशाखामाफत ज त करणेस व उव रत बीलाची र कम यांना अदा करणेस.
४) तावातील ‘क’ म ये नमु द के या माणे न याने जनसं पक कायालयामाफत जािहरात िस द
क न ई-िनिवदा मागिवणेस, व ई-िनिवदा ि या पू ण होऊन नवीन ठे केदाराची नेमणू क होईपयत मे. टिलग पे ट
कं ोल सि हसेस ा.िल, मुं बई या ठे केदाराकडू न काम क न घेणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेस,
अशा उपरो त १ ते ४ बाब वर मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय िनणया तव सादर.
िनणय .७८६ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवासकडील औषध फवारणी कामाचे ठे केदार मे .जी.टी.
पे ट कं ोल ा.िल., पु णे यां चे काम समाधानकारक नस यामु ळे यां या बीलाची व अनामत र कम
ज करणेत येऊन, यां चा काळया यादीत समावेश करणेस मा यता दे यात आली. तसेच याकामी
न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
िशड िवमानतळाकरीता नेमणु क झाले या अिधका यां ना या िवभागात सहा खो या सहा मिह यासाठी
अ य प शु क आका न उपल ध क न देणेबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:- २१ (१) (ग) “भ तांना मं िदरात
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धिमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.” व
(२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ तांना राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृ हे बां धणे व याची देखभाल
करणे.”
मा. यव थापन सिमती ठरावः- िनरं क.
तािवकः- ी.िव वास पाटील, उपा य आिण यव थापक य सं चालक, महारा एअरपोट
डे हलपमट कं पनी.िल यां नी िद.३०/०८/२०१६ रोजी आ थापना िवभागाकडे प ा दारे नो हबर २०१६ पासू न
िशड िवमानतळ काया वीत होणार असू न सदरचे िवमानतळाकडे िनयु त होणा-या अिधका-यां ची स या िशड
िवमानतळ येथे राह याची सोय नाही. सबब सदर अिधका-यां ची सं थान िनवास थानाम ये सहा मिह यासाठी
अ य प शु क आका न राहणेची सोय होणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
सं दभ .३ नु सार आ थापना िवभागाने हटले आहे िद.२४/०९/२०१६ रोजी ी.आर.पी.हजारे ,
एअरपोट डायरे टर, िशड िवमानतळ यां चेशी सम चचा झालेली असू न, सं थान कमचायां साठी असलेले
िनवास थाने मा.िवधी व याय िवभागाचे मा यतेिशवाय इतर शासक य अिधकारी/कमचा-यां ना उपल ध क न
देणेबाबत मा.शासनाने स त मनाई के लेली आहे. तसेच स या कु ठलेही सं थान िनवास थान र त नाही. सबब
आपले िवनं ती नु सार अिधकारी/कमचा-यां साठी ६ िनवास थाने उपल ध क न देणे श य होणार नाही. असे
कळिवणेत आलेले आहे.
यानं तर ी.हजारे यां नी काही मिह यांसाठी िनयु होणा-या अिधका-यां चे राहणेसाठी अ य प शु क
आका न साईआ म भ तिनवास थान येथे खो या उपल ध क न िदलेस ि वकारणार अस याची तयारी
दशिवलेली आहे.
मागणीः- साईआ म भ तिनवास िवभागात एकू ण १५३६ खो या असू न, एका मची भ त िनवास
मता ३ + २ आहे. एका खोलीमधील कॉट सं या ३ असू न, २४ तासां करीता िवना वातानु कूलीत मचे दर
.२००/- व वातानु कूलीत मचे दर .५००/- तसेच जादा य तीसाठी ती गादी .५०/- सेवा आकार
आकार यात येते. या िवभागाकडील एकू ण खो यांपैक ७५ % खो या ऑनलाईन आर ण सु िवधा आहे.
या िवभागात गद चा अं दाज घेऊन भ तांना िनवासासाठी कमीत कमी २४ तास व जा तीत जा त ४८
तासां साठी म िदली जाते. तसेच मागणीनु सार एक िकं वा दोन िदवसां साठी मु दतवाढ, अशी चार िदवसां साठी
िनवास यव था करणेत येत.े तसेच सं थान एक तीथ े अस याने या दशनासाठी आले या साईभ तांना
सेवा सु िवधा पु रिवणे हे सं थानचे मु ख उिद ट आहे. इतर खाजगी िकं वा शासक य कमचा-यां साठी जा त
कालावधीसाठी खो या उपल ध क न देणे श य होत नाही.
महारा एअरपोट डे हलपमट कं पनी ी.आर.पी.हजारे ,एअरपोट डायरे टर, यां नी िशड िवमानतळ येथे
जू होणा-या ०२ अिधकारी, ०२ पयवे क, ०२ तृ तीय ेणी कमचा-यां साठी अ य प शु क आका न एकू ण ०६
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िनवास थाने सहा मिह यासाठी करणेची मागणी के ली आहे. यापू व अशा कारे या िवभागाम ये शासक य
कमचा-यां स म उपल ध क न िदलेलया
् नाहीत. तशी तरतु द सं थान या अिधिनयमात नमू द नाही.
जर सदर अजदाराची िनवास यव था के ली तर इतर शासक य िवभागां कडू नही शासक य कमचा-यां चे
िनवास यव था होणेबाबत मागणी येऊ शकते.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार अनु मानः- मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार कायवाही
करता येईल.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- १) साईआ म भ तिनवास हे साईभ तांचे िनवासासाठी बां ध यात
आलेले असू न, मचा सेवा आकाराचा दर अ य प अस याने साईभ तांची म मागणी माण जा त आहे यामुळे
िवभागाम ये २४ तास म वाटपाचे काम चालू असते. यामु ळे अशा कारे जा त कालावधीसाठी म िद यास
गद या कालावधीत साईभ तांची गैरसोय होऊ शकते.
२) ी साईबाबा देव थान हे आं तररा ीय देव थानाम ये गणले जात अस याने देश भरातू न अनेक
साईभ त मची मागणी करत असतात. जर सं बं धीत अजदार यां ना अशा कारे जा त कालावधीसाठी म
उपल ध क न िद यास इतर साईभ त व यांचा समू ह तसेच शासक य इतर योजनां मधील कमचारी/अिधकारी
मची मागणी करतील.
३) या िवभागाम ये यापू व अशा कारे कोण याही शासक य उप मां साठी/कामकाजासाठी येणा-या
कमचा-यां साठी िनवास यव था करणेत आलेली नाही, तसे च याबाबतची तरतु द सं थान या अिधिनयमाम ये
नाही.
साईभ तांची िनवास य था हावी या उ ेशाने हा िवभाग काय वीत करणेत आलेला असू न,
साईभ तांसाठी २४ तासां करीता अ प दरात वीना वातानू कूलीत मसाठी .२००/- व वातानू कूलीत मसाठी
.५००/- सेवा आकार आकार यात येत असू न जा तीत जा त चार िदवसां साठी म िदली जाते. यामु ळे सदर
अजदारास या िवभागात िनवास यव था करणे श य नाही.
सदरची बाब धोरणा मक अस याने सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभे समोर िनणया तव
सादर.
िनणय .७८७ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड िवमानतळाकरीता नेमणु क झाले या अिधका यांना सहा मिहने
कालावधीसाठी सं थान िनयमानु सार शु क आकारणेत येऊन, साईआ म भ िनवास या िठकाणी
िनवासासाठी सहा खो या उपल ध क न दे यात या या, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
िशड िवमानतळाकरीता नेमणू क झाले या अिधका यां ना सं थान िनवास थान तसेच सु र ेसाठी
नेमणु क होणा या पोिलस कमचा यां या िनवासासाठी सशु क आका न साईधमशाळा येथे हॉल
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- अिधिनयम 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:- िनरं क
तािवक:- ी.आर.पी.हजारे एअरपोट डायरे टर, िशड िवमानतळ यां चेकडील िद.२४/०९/२०१६
रोजीचे प . " एक हॉल िवमानतळा या सु र ेसाठी नेमणु क होणा-या सु र ा कमचा-यां ना राह यासाठी िकमान ४०
लोक राह शकतील एवढया मतेचा सं थान या धमशाळे म ये दे यात यावा. याम ये राहणा-या सु र ा कमचायां ची सं पु ण मािहती सं थानला वेळे वेळी दे यात येईल. अज असे.
िद.३०/०९/२०१६ रोजीचे आ थापना िवभागाकडील मं जु र िटपणीने "िशड िवमानतळा या
सु र तेसाठी नेमणु क होणा-या सु र ा कमचा-यां या िनवासासाठी साईधमशाळा येथील सशु क हॉल उपल ध
क न देणेबाबतचा िवषय या या िवभागां कडे वग क न याबाबतचा सिव तर ताव सं बं धीत िवभागाकडु न मा.
यव थापन सिमतीचे मा यतेसाठी सादर करणेस मा यता असावी. मा यता घेणेकामी कळिव यात आलेले आहे.
मागणी– िवमानतळा या सु र ेसाठी नेमणु क होणा-या सु र ा कमचा-यां ची िनवास यव था
साईधमशाळे ऐवजी साईउ ान इमारतीम ये कर यात यावी.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:१)
िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५३५ अ वये,
साईमं िदर सु र ाकामी िनयु तके ले या पोलीस कमचा-यां ची मं िदरा जवळ असले यासाईउ ान या इमारतीम ये
यापु ढे कायम व पी मोफत िनवास यव था करणेत यावी असे ठरले असु न यानु सार कायवाही चालु आहे.
२)
या अनु षं गाने जा.नं. एसएसएस/ वशी सा शा/ आ था/ २६१९/ २०१६ िद.१३/१०/२०१६
रोजीचे तसा आदेशा वये पारीत कर यात आलेला आहे.
३)
िवमानतळा या सु र ेसाठी नेमणु क होणा-या सु र ा कमचा-यां ना राह यासाठी एक हॉल
िकमान ४० लोक राह शकतील एवढया मतेचा सं थान या धमशाळे म ये देणेबाबत मागणी के ली आहे. पं रतु
एका हॉलम ये साधारणपणे २० साई भ तांची िनवास यव था कर यात येते. यानु सार साई धमशाळा म ये यांना
२ हॉल ावे लागतील. तसेच यापु व साई धमशाळा येथे शासक य कमचारी यां ची िनवास यव था सशु क
कर यात आलेली नाही. अशा कारे िनवास यव था के यास याबाबत अनेक अडचणी ये याची श यता आहे.
उदा. सं बं धीताना भाडे पावती देणे, करारनामा क न घेणे इ. तसेच आता जर अशी िनवास यव था के ली
तर इतर शासक य िवभागां कडु नही िनवासासाठी मागणी होईल, यावेळी यांना आपणास नकार देता येणार नाही.
याबाबत धोरणा मक िनणय होणे आव यक आहे.
तसेच साई धमशाळा िह इमारत साईभ तांचे िनवासासाठी बां ध यात आलेली असु न गद या काळात
सं पु ण इमारती भरतात. जर उपरो त सु र ा कमचा-यां ना २ हॉल उपल ध क न िद यास साईभ तांची गैरसोय
हो याची श यता नाकारता येणार नाही.
४)
तसेच पोलीस कमचारी हे साई मं िदर सु र ाकामी नेम यात आले अस याने यांची
िनवास यव था सं थान माफत मोफत कर यात येत आहेत. पं रतु िवमानसु र ा र क कमचारी हे सं थान
कामासाठी िनयु त नस याने यांची िनवास यव था करणे बं धनकारक नाही असे न मत आहे.
५)
िद.१६/०८/२०१६ चे मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे साईधमशाळा येथील मं िदर
सु र ाकामी आलेले पोलीस कमचारी यां ना साई साद िनवास थान िवभागातील साईउ ान येथे हॉल देऊन
यव था करणेबाबतची कायवाही चालु आहे.
६)
साईउ ान कडील सेवाआकार खालील माणे अ.नं.
तपिशल
एक हॉलसाठी सेवाआकार पये
१ एका िदवसाकरीता
४००/२ एक मही याकरीता
१२,०००/याच धत वर िवमानतळ सु र ा कामी नेमणु क होणा-या पोलीस कमचारी यां ना साईधमशाळा ऐवजी
साईउ ान येथे उपरो त दशिवले या त यानु सार दरमहा .१२,०००/-(अ री बारा हजार मा ) शु क आका न
सहा मिहने कालावधीसाठी हॉल उपल ध क न देणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .७८८ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड िवमानतळावरील सु र ेसाठी नेमणु क होणा या पोिलस कमचा यांची
ता पु रते ११ मिहने कालावधीसाठी साईउ ान येथे सं थान िनयमानु सार शु क आरणेत येऊन,
िनवास यव था करणेत यावी, असे ठरले .
(कायवाही- .अिध क, साईआ म धमशाळा/ .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
वॉटर लो िमटर खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतू द
तरतु द . तरतु दीचे शीषक उपकलम .

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व
कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व
थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत
कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न
देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
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०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

ि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, दे खभाल व शासन कर या या
योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.

तावना:- स ि थतीत सं थानकरीता िशड सं थान, कनकु री व िपं पळवाडी या सं यु तपाणी पु रवठा
योजने या मौजे कनकु री ह ीतील पाणी साठवण तलावातु न पाणी पु रवठा कर यात येत आहे. सन १९९५ पासू न
सदरची पाणी पु रवठा योजना कायाि वत करणेत आलेली आहे. या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी तीन साठवण
तलावां ची िनिमती कर यात आलेली असू न, यांची साठवण मता ३३२ एम.एल. इतक आहे. सदर साठवण
तलावात जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा या दारे शासन
मं जु रीनु सार पाणी पु रवठा आवतन दे यात येत आहे. जलसं पदा िवभाग नािशक पाटबं धारे िवभाग, नािशक
यां चके डु न ५३.३२०५ एम.सी.एफ.टी वािषक पाणीवापर साठा मं जू र आहे. ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड व महारा शासन नािशक पाटबं धारे िवभाग, नािशक यां चे दर यान पाणी वापर
करारनामा कर यात येतो. याबाबत िद.०१/११/२०१५ ते िद.३१/१०/२०२१ या कालावधील करारनामा कर यात
आलेला आहे.
ताव:- जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडु न पु रिव यात येणा-या पा याचे मोजमाप करणेकरीता
शासन िनयमानु सार व करारना यातील अटी माणे पाणी मापक यं बसिवणे बं धनकारक असलेने, पाणी मापक
यं बसिवणेची कायवाही करणेबाबत गोदावरी उजवा तट कालवा, उपिवभाग, राहाता यां चे िद.१६/०७/२०१६
रोजीचे प ा वये कळिव यात आलेले आहे.
तसेच, ी साई सादालय िवभागाकडु न जा.नं.एसएसएस/ वशी- सादा/ ११०/ २०१६,
िद.२३/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये आय.एस.ओ. ऑिडट तपासणी अहवाल व आढळले या उणीवाबाबत ी
साई सादालयाकरीता दैनं िदन वापरासाठी खच होणा-या पा यावर िनयं णाकरीता लो िमटर बसिवणेबाबत
इकडील िवभागास कळिव यात आलेले आहे.
याकरीता िविवध स लायस यां चेकडे दु र वनीव न सं पक साधू न मािहती घेतली असता, यांनी
खालील माणे खच कळिवलेला आहे.
अं दाजे दर
अ.नं. खरे दी करावया या वॉटर लो िमटरचा तपिशल आव यकता
एकु ण र कम
ती नग
अ ासोिनक ओपन चॅनल टाईप वॉटर लो िमटर.
०१
ीम इि वपमट ा.िल.
०१
.१,९०,०००/- १,९०,०००.००
(कनकु री साठवण तलाव येथील वापराकरीता)
इले ोमॅ नेिटक वॉटर लो िमटर.
०२
ीम इि वपमट ा.िल.
०१
.१,००,०००/- १,००,०००.००
( ीसाई सादालय येथील वापराकरीता)
एकु ण र कम- २,९०,०००.००
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम २००४ नु सार वरील नमु द तरतु दीस अनु स न मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेत यानं तर वरील
तपिशलानु सार नमु द वॉटर लो िमटर कोटेशन मागवू न खरे दी करता येतील असे मत आहे.
तरी वरील माणे नमु द वॉटर लो िमटर खरे दी करणेसाठी अं दाजे .२,९०,०००/- मा खच अपेि त
आहे. तरी सदरह वॉटर लो िमटर कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .२,९०,०००/मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .७८९ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या िठकाणी वॉटर लो िमटर खरे दी क न
बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३६
ताव-

पाणी शु दीकरणां साठी आव यक ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम, लोरीन गॅस िसलडर खरे दी
करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतू द
तरतु द . तरतु दीचे शीषक उपकलम .

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
आदे शास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ
व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी
व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा
आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न
कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन
कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव
गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी
आव यक ते सव अिधकार असतील.

तावना:- स ि थतीत सं थानकरीता िशड सं थान, कनकु री व िपं पळवाडी या सं यु तपाणी पु रवठा
योजने या मौजे कनकु री ह ीतील पाणी साठवण तलावातु न पाणी पु रवठा कर यात येत आहे. सन १९९५ पासू न
सदरची पाणी पु रवठा योजना कायाि वत करणेत आलेली आहे. या िठकाणी पाणी साठिवणेसाठी तीन साठवण
तलावां ची िनिमती कर यात आलेली असू न, यांची साठवण मता ३३२ एम.एल. इतक आहे. सदर साठवण
तलावात जलसं पदा (पाटबं धारे) िवभागाकडू न गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा या दारे शासन
मं जु रीनु सार पाणी पु रवठा आवतन दे यात येत आहे.
सं थानचे मौजे कनकु री येथे साठवण तलावालगत जलशु दीकरण क असू न, पाणी शु दीकरणां साठी
कनकु री साठवण तलाव येथे पाणी शु दीकरण करणेसाठी आव यक लीिचं ग पावडर (िव म ॅ ड, ािसम मेक,
डी.सी.एच. (डी.एस.सी.एल), आय.एस.आय. माक, ३४ % लोरीन उपल ध), फे रीक अॅलम १६ % अॅलोिमना
फे रीक उपल ध व लोरीन गॅस िसलडर (१०० िकलो वजन) यां ची दैनं िदन आव यकता भासते.
मागील वष पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर
खरे दी करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनु सार िनिवदा, ई-िनिवदा मागवू न खरे दी कर यात आलेली आहे.
पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर, फे रीक अॅलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेसाठीची ईिनिवदा व िनिवदा ि या पु ण झालेनं तर िन नतम दरधारकां ना माहे फे ु वारी, माच-२०१६ म ये पु रवठा आदेश
देणयात
् आलेन,े सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश देतेवेळी माच२०१६ पयत कालावधी गृ हीत न धरता माहे िडसबर-२०१६
पयत कालावधी गृ हीत धरणेत येवू न पु रवठा आदेश दे यात आलेले आहेत. यानु सार सं बं धीत पु रवठाधारकां कडु न
पाणी शु दीकरण मटे रयलची खरे दी कर यात येत आहेत. पुरवठाधारकां ची माल पु रिव याचा कालावधी माहे िडसबर
२०१६ असू न यानं तर पु ढील१२ (बारा) मिह यांचे कालावधीसाठी न याने खरे दी ि या राबवावी लागणार आहे.
ताव:- पु ढील १२ (बारा) मिह यांचे कालावधीसाठी पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग
पावडर, फे रीक अॅलम, लोरीन गॅस िसलडर इ. मटे रयलचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं. खरे दी करावया या सािह याचा तपिशल आव यकता
अं दाजे दर
एकु ण र कम
लीिचं ग पावडर
(िव म ( ािसम) ॅ ं ड, डी.सी.एच.
.१७,५००/- ती
०१
(डी.एस.सी.एल), आय.एस.आय. माक,
३५ मे.टन
६,१२,५००.००
मे.टन ( हॅटसह)
३४ % लोरीन उपल ध)
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.७,०००/- ती
४,२०,०००.००
मे.टन ( हॅटसह)
.४,६००/- ती
०३
४० िसलडर
१,८४,०००.००
िसलडर ( हॅटसह)
एकु ण र कम- १२,१६,५००.००
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम २००४ नु सार वरील नमु द तरतु दीस अनु स न मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेत यानं तर खरे दी
िवभागामाफत पु ढील १२ (बारा) मिह यांचे कालावधीसाठी पाणी शु दीकरणां साठी आव यक लीिचं ग पावडर,
फे रीक अॅलम, लोरीन गॅस िसलडर इ. खरे दी करणेसाठी ई-िनिवदा ि या राबवू न मटे रयल खरे दी करता येईल
असे मत आहे.
तरी वरील माणे नमु द मटे रयल खरे दी करणेसाठी अं दाजे .१२,१६,५००/- मा खच अपेि त आहे.
तरी सदरचे मटे रयल िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी िवभागामाफत खरे दी करणेस व यासाठी येणारे
अं दाजे .१२,१६,५००/- मा चे खचास मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ
सादर.
िनणय .७९० यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी शु दीकरणां साठी तावात नमु द के ले माणे आव यक असलेली
ि लच ग पावडर, फेरीक ॲलम व लोरीन गॅस िसलडर खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
दारावती भकतिनवास इमारत कारं जाकरीता आव यक इले .मोटार व इतर सािह य खरे दी करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:कलम/
कलम/
पोटकलम/
अ.नं.
तरतू द
तरतु द . तरतु दीचे शीषक उपकलम .
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
आदे शास 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
सिमतीची कत ये
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
०१ १७
१
व अिधकार
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
सिमतीची कत ये
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन
०२ १७
२ (झ)
व अिधकार
कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव
गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
सिमतीची कत ये
०३ १७
६
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार
व अिधकार
पाड यासाठी आव यक ते सव अिधकार असतील.
तावना:- उपरो त िवषयां िकत सं दभा वये बगीचा िवभागाकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-बगीचा/
९७/ २०१६, िद.०४/१०/२०१६ रोजीचे प इकडील कायालयास ा त झालेले आहे. सदरचे प ात यांनी
दारावती भ तिनवास इमारतीचे समोरील बागेत असणा-या कारं जासाठी पाणी पु रवठा िवभागामाफत निवन
इले.मोटार खरे दी क न िमळणेबाबत मागणी के लेली आहे.
०२

फे रीक अॅलम
(१६ % अॅलोिमना फे रीक उपल ध)
लोरीन गॅस िसलडर
(१०० िकलो वजन)

६० मे.टन
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सदरचा कारं जा सं थानचे बगीचा िवभागाकडे वग असू न कारं जाची एकु ण िकं मत .२,११,०५०/(इले.मोटारसह) नमु द कर यात आलेली आहे. सदर या कारं जाकरीता यापु व बगीचा िवभागाकडु न बसिव यात
आलेली इले. मोटार दु त करणेबाबत इकडील िवभागास कळिव यात आलेले होते.
ताव:- याबाबत पाणी पु रवठा िवभागाकडु न य पाहणी के ली असता, सदरची इले. मोटार जा त
िदवस कायाि वत राह शकणार नाही. सदरची इले. मोटार ता पुर या व पात दु त करणेत आलेली आहे. परं तू
सदरची इले.मोटार कोण याही णी नादु त हो याची श यता आहे. याकरीता आव यक इले. मोटार
स ि थतीत पाणी पु रवठा िवभागाकडे उपल ध नस याने ती न याने खरे दी करावी लागेल. सदरची इले. मोटार
खरे दी क न पाणी पु रवठा िवभागाकडु न बसवू न देता येईल. सदरचा कारं जा बगीचा िवभागाकडे वग करणेत
आलेला अस याने मोटारीची न द बगीचा िवभागाचे डेड टॉकला घेता येईल.
खरे दी करावया या आव यक सािह याचा तिपशल खालील माणे
अं.नं. सािह य तपिशल
कं पनी
आव यकता अं दाजे दर . र कम
१० एच.पी. पाणबु डी इलेि क मोटार. टे मो/
०१
०१ नग.
४५,०००.०० ४५,०००.००
१५ िमटर हेड, कने शन- ४" x ४"
अॅ वॉटे स
०२
टार डे टा टाटर.
LTLK
०१ नग.
१०,०००.०० १०,०००.००
अं दाजे एकु ण र कम पये - ५५,०००.००
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- याकामी ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
अिधिनयम २००४ मधील वरील नमु द के ले या तरतु दीनु सार, मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेत यानं तर
सदरचे काम करता येईल असे मत आहे.
तरी वरील नमु द सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे . ५५,०००/- मा खच अपेि त आहे. तरी सदरचे
सािह य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .५५,०००/- मा चे खचास
मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव मा यते तव सादर.
िनणय .७९१ यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती भकतिनवास इमारतीसमोरील कारं जाकरीता तावात नमु द
के ले माणे आव यक असलेली इले.मोटार तसेच इतर सािह य खरे दीकामी िवहीत प दतीने कोटे शन
मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
माहे िडसबर- २०१५ ते फे ु वारी- २०१६ जमा- खच त याची न द घेणेबाबत.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडू 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 अनु षं गाने माहे िडसबर-२०१५ ते फे ु वारी -२०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त ते
तयार कर यात आले असू न ते मा. यव थापन सिमती सभेसमोर न द घेणेसाठी सादर कर यात येत आहे.
माहे िडसबर -२०१५ ते फे ु वारी -२०१६ जमा खचाचा तपशील खालील माणे –
मिहना
जमा
खच
४६,९२,८४,३७३/१४,९३,४१,३११/िडसबर -१५
४८,१३,९९,६९९/१७,७८,२३,५०८/जानेवारी -१६
फे ु वारी – १६
३८,२४,५३,७३१/१५,९४,०७,२३०/तरी माहे िडसबर -२०१५ ते फे ु वारी -२०१६ या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त ते
मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर सादर.
िनणय .७९२ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे िडसबर- २०१५ ते फे ु वारी- २०१६ या जमा- खच त याचे
अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली व यापु ढे दरमहा जमा आिण खच िववरणासहीत
सादर करणेत यावे, अशा सु चना िद या.
तसेच साईभ ां या मािहतीसाठी दररोज ा होणारी देणगी िड लेवर दाखिव यात यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.३९
ताव-

लेखाप र ण सिमती (Audit Committee) गठीत करणेबाबत.
सं थानम ये दैनं िदन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत चालला असु न, आिथक यवहारात व या अनु शं गीक
कामकाजातही मोठया माणात वाढ होत आहे. तसेच क व रा य शासनाकडु न िविवध आिथक बाब िवषयक,
आयकर, सेवाकर, हॅट, जी.एस.टी. वगैरे सारखे कायदे पा रत होतात. या काय ातील नव-निवन तरतु द चा भाव
दैनं िदन आिथक कामकाजात पडत असतो, या सव बाबी वेळेत पु ण होणे गरजेचे असु न, वैधािनक
लेखाप र णाम ये आ ेपां चे माण कमी हो या या टीने व आिथक यवहारां त पारदशकता येऊन वेळीच
सु धारणा क न त काळ कायवाही कर यासाठी व अं तगत िनयं ण स म राह यासाठी दरवष सं थानकडू न पु व
लेखापरी क, अं तगत लेखाप र क व करस लागार यां या नेमणु का एकि त मानधनावर कर यात येतात.
याअनु शं गाने, उपरो त सं दभा वये िद.०१.१०.२०१६ रोजी झाले या मा.उपसिमती या सभेम ये सन
२०१५-१६ या आिथक वषाचा वैधािनक लेखाप र ण अहवाल व ताळे बं द चचसाठी ठे व यात आला होता. या
चचसाठी सन २०१५-१६ चे शासन िनयु त वैधािनक लेखाप र क यां ना बोलािव यात आले होते. चच दर यान
सदर सभेत वैधािनक लेखाप र क यां नी सु चना मां डली क, सं थानचा आिथक यवहारा सं बधीचा याप मोठा
असु न याम ये िदवसिदवस वाढ होत चाललेली आहे. यावर यो य िनयं ण राहणे गरजेचे अस याने, तसेच
याम ये जा तीत जा त पारदशकता ये यासाठी सं थान िनयु त सव लेखाप र कां म ये व कर स लागार या
सवाम ये सम वय राह यासाठी, तसेच लेखाप र ण करताना आढळले या ु ट ची वेळेत पु तता होणेसाठी,
सं थानने एक लेखाप र ण सिमती गठीत कर यात यावी. या सिमतीची दर तीन मही याला सभा घेऊन
लेखाप र णा या कामाचा आढावा घे यात यावा. या सिमतीम ये पु ढील माणे सद य असावेत.
१.
मा.कायकारी अिधकारी
६. शासन िनयु त वैधािनक लेखाप र क
२.
मा.उप-कायकारी अिधकारी
७. सं थान िनयु त सव अं तगत लेखाप र क
३.
मु यलेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी ८. सं थान िनयु त सव पु व लेखाप र क
४.
सव शासक य अिधकारी
९. सं थान िनयु त कर स लागार
५.
सव िवभाग मु ख
१०. सं थानचे वतं क पांसाठी िनयु त के लेले लेखाप र क
उपरो त माणे लेखाप र ण सिमती गिठत कर यात येऊन, या सिमती या येक ितमाहीस कमीत
कमी १ या माणे वषातु न क मान ४ सभा होणे आव यक आहे. या सभेत घे यात आलेले िनणय, चचा इ.चे
इितवृ त सं थानचे अं तगत लेखाप र ण िवभागाने तयार क न ते सव सद यांना व सव िवभागां ना दे यात यावे.
सभेमध्ये के या गेले या सु चना व घे यात आलेले िनणयां ची सव िवभागां नी काटेकोरपणे न द घेऊन कामकाज
करावे. जेणेक न सं थानचे आिथक यवहार व आिथक यवहारां शी सं बधीत काय णाली यावर भावी िनयं ण
राहील.
तरी उपरो त माणे लेखाप र ण सिमती थापन करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .७९३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे लेखाप र ण सिमतीचे (Audit Committee)
गठण व कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता परक य चलन, मुं बई कायालय व सं थानचे िविवध मािहती
व सु िवधा क ां चे अं तगत लेखाप र कां चे (Internal Auditor) मु दतवाढीबाबत.
तावसं थान या दैनं िदन कामकाजाचा याप िदवसिदवस वाढत आहे, या अनु षं गाने आिथक यवहारात व
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आहे. तसेच आिथक यवहार व या सं बधीत बाब सं दभात क व
रा य शासनाकडू न िविवध अथिवषयक कायदे पा रत करणेत येत असतात. या अथिवषयक काय ातील नवनवीन तरतु द चा भाव कायालयीन दैनं िदन आिथक कामकाजात पडत अस याने वैधािनक लेखाप र णा
अहवालाम ये आ ेपां चे माण कमी हो या या टीने व आिथक यवहारां त पारदशकता येऊन वेळीच
या यात सु धारणा क न ता काळ कायवाही कर यासाठी व अं तगत िनयं ण स म राह या या टीने सं थान
माफत दरवष पु व लेखाप र क, अं तगत लेखाप र क, कर स लागार, वािषक आयकर िववरण व छानणी
स लागार यां या नेमणु का कर यात येत असतात. याअनु षं गाने सं थानचे परक य चलन, मुं बई कायालय तसेच
सं थानचे िविवध मािहती व सु िवधा क ाचे (िसकं दराबाद, चे नई, बॅ ं गलोर .इ) अं तगत लेखाप र कां चे
नेमणु कां ची मु दत पु ण झालेली अस याने पु ढील कालावधी करीता यांना मु दतवाढ तथा नेमणु क आदेश देणे
आव यक आहे.
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उपरो त िववेचना माणे सं थानचे परक य चलनाचे यवहार, मुं बई कायालय, तसेच िविवध मािहती व
सु िवधा क ाचे अं तगत लेखाप र क हणु न मािगल वषाचे लेखाप र क यां ना सन २०१६-१७ या आिथक
वषासाठी मु दतवाढ तथा नेमणु क आदेश देता येईल.
ताव१.
सं थान या परिकय चलना या लेखाप र णासाठी िनयु कर यात आलेले मे.एन.पी.रे डीज ड कं .चाटड
अकौटं ट, मुं बई हे सन २००५-०६ पासु न ते आज पयत हणजे मागील साधारणतः १० वषापासु न परिकय चलनाचे
लेखाप र णाचे कामकाज करत आहेत. याबाबत वतं रपोट FCRA िद ली येथे सादर करावा लागतो. तसेच
परक य चलनाबाबत शासनाने के ले या प यवहारासं बधी यांची नेहमीच मदत यावी लागत असते.
तसेच सं थान या मुं बई कायालयाम ये चालणा-या आिथक यवहारावर िनयं ण ठे वणेकामी उपरो
सं थेकडू न लेखा प र णाचे कामकाज के ले जाते. सन २०१५-१६ या आिथक वषाकरीता मुं बई कायालयासाठी
तसेच सं थानचे परिकय चलनाचे यवहार, या कामी मे.एन.पी.रे डीज ड कं .चाटड अकौटं ट, मुं बई यां ची अं तगत
लेखाप र क हणु न य खचा या ितपू त या अटीवर नेमणु क कर यात आलेली होती. याकामी य
खचाची ितपू त हणु न जा तीतजा त .२५,०००/- (अ री र कम पये पं चवीस हजार मा ) इतके यांना
मानधन आदा कर यात आलेले आहे. यांचे काम अ यंत समाधानकारक आहे.
२.
भ तांचे सु िवधेसाठी सं थानमाफत िसकं दराबाद चे नई व बॅ ं गलोर यािठकाणी मािहती व सु िवधा क सु
कर यात आलेले आहेत. मािहती व सु िवधा क ाचे लेखाप र क हणु न मे.अमोल सी.दातार अॅ ड असोिसएट् स, पु णे
यां ची सन २०१५-१६ या आिथक वषासाठी पये ५०,०००/-+सेवाकर (अ री पये प नास हजार मा ) वािषक
इत या मानधनावर नेमणु क कर यात आली होती. यां नी यानु सार सं थानचे सव मािहती व सु िवधा क ां चे
लेखाप र ण पु ण के ले असु न, याबाबतचा लेखाप र ण अहवाल वेळोवेळी मा.कायकारी अिधकारी सो. यां चेकडे
सादर कर यात आलेला आहे. या तीनही मािहती व सु िवधा क ा या िठकाणी जावु न य लेखाप र णाचे
कामकाज करावे लागते. यांचे काम समाधानकारक आहे.
उपरो त मु दतवाढ िद यानं तर यांचेकडू न एि ल २०१६ ते आजपयत या कालावधीचे लेखाप र णाचे
कामकाज पु ण क न घे यात येईल.
तरी उपरो त नमु द के ले माणे परक य चलन व मुं बई कायालयासाठी मे.एन.पी.रे डीज ड कं .चाटड
अकौटं ट, मुं बई यां ना व िसकं दराबाद, चे नई व बं गलोर येथील मािहती व सु िवधा क ासाठी मे.अमोल सी.दातार
अॅ ड असोिसएट् स, पु णे यां ना सन२०१६-१७ या आिथक वषासाठी पु व याच अटीशत व मानधनावर मु दतवाढ
देणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .७९४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे परक य चलन व मुं बई कायालयासाठी
मे.एन.पी.रे डीज.ॲ ड कं .चाटड अकौटं ट, मुं बई यां ची तसेच िसकं दराबाद, चे नई व बं गलोर ये थील
मािहती सु िवधा क ासाठी मे.अमोल सी.दातार अॅ ड असोिसएट् स, पु णे या अं तगत लेखाप र कांना
सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी पु व याच अटी/शत व मानधनावर मु दतवाढ देणसे मा यता
दे यात आली.
तसेच सन २०१७-१८ या आिथक वषासाठी िवहीत प दतीने अं तगत लेखाप र ां ची नेमणू क
कणेबाबतची कायवाही सु करणेत यावी, असे ठरले .
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४१
सं थानला देणगी व पात ा होणा या सोने-चादी व तु अलं काराची तसेच मौ यवान खडे
(Precious Stone) मु यां कनकारां या मु दतवाढीबाबत.
ताव(अ) तावना– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ मधील, सिमतीची कत ये व
अिधकार या शीषाखालील कलम १७ (२) (झ) म ये, “..सवसाधारणपणे, िव त यव थेची मालम ा व ितचे
कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील,
अशा सव गो ी करील.” असे नमु द के लेले आहे.
(अ-१) सं थानला दि णापेटीम ये व लेखाशाखेत सम देणगी व पात येणा या सोने-चां दी या व तु,
अलं कार/ मौ यवान खडे (Precious Stone) यां ची कस लावू न तपासणी क न बाजारभावाने िकं मत िनि त
करणेकामी त कालीन मा.ि सद यीय सिमतीचे िदनां क ०९ ऑ टोबर, २०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क
९०५ अ वये, िवहीत प दतीने वतमानप ात जािहरात देवू न, खाली नमू द के ले या अ.नं. ०१ व ०२या शासन
मा यता ा त मु यां कनकारां चीिद.०१ एि ल, २०१५ ते िद.३१ माच, २०१६ अखेर (एक वष) कालावधीकरीता
नेमणू क कर यात आली होती.
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अ.नं.
०१

मौ यवान खडे मु यां कनकाराचे नां व मानधन
मु दतवाढीबाबत शेरा
सोनी िशवलाल दस वेलस,
.७५/- ितखडा काम समाधानकारक आहे, तसेच
मुं बई
+ सेवाकर
मु दतवाढीबाबत सं मतीप आलेले आहे.
०२
ी नरे श एन.मेहता व ी. िदपकु मार .७५/- ितखडा काम समाधानकारक आहे, तसेच
जे.जवेरी, मुं बई
+ सेवाकर
मु दतवाढीबाबत सं मतीप आलेले आहे.
१. उपरो खडे मु यां कनकारां ची नेमणू कवतमानप ां म ये िविहत प दतीने जािहरात देवू न त कालीन
मा.ि सद यीय सिमतीचे मा यतेने करणेत आलेली आहे / होती.
२. उपरो मु यांकनकारां नी यांचे नेमणु क चे कालावधीत,सन २०१४-१५ या आिथक वषातील (िद. ०१
जू न, २०१४ ते िद.३१ माच, २०१५) या कालावधीतील ा २०९व तू/खडे व छ करणे, पॉलीश ग,
तपासणी, पॅ ं क ग, फोटो ाफ , व माणप े तसेच मु यां कनाचे काम पू ण के लेले असू न, यापोटी यांना
येक पये १७,८७०/- मा असे एकू ण .३५,७४०/- मा आदा करणेत आलेले आहेत.
३ तसेच, उपरो मु यांकनकारां नी सन २०१५-१६ या आिथक वषातील ( िद. ०१ एि ल, २०१५ ते
िद.३१ माच, २०१६) याकालावधीतील ा २२३व तू/खडे व छ करणे, पॉलीश ग, तपासणी,
पॅ ं क ग, फोटो ाफ , व माणप े तसेच मु यां कनाचे काम पू ण के लेले असू न, यापोटी यांना येक
पये १९,२३४/- मा असे एकू ण .३८,४६८/- मा आदा करणेत आलेले आहेत.
आता, उपरो मु यां कनकारां ची नेमणु क ची मु दत िदनां क ३१ माच, २०१६ अखेर सं पु ात आ याने,
िवषयां िकत कामकाजासाठी सदरचे मु यांनकनकारां नी सन २०१६-१७ या पु ढील वषाकरीता आहे याच अटीशत ं वर ते पु ढे कामकाज कर यास तयार असू ,नमु दतवाढ िमळावी हणू न िवनं ती अज िदलेलेआहेत.
(अ-२) दर यान या कालावधीम ये, साई गो ड अॅ ड टु डेड वेलरी, बं गलोर या सं थेचे ो ायटर
ी. शैलेशकु मार पटेल यां नी यांचे िदनां क २४ ऑग ट, २०१६ रोजीचे ई-मेल प ा दारे असे कळिवले आहे क ,
“ .. .. यांचे मालक ची Sai Gold & Studded Jewellery, Malleswaram, Bangaloreही सन
२००३ म ये थापन झालेली सं था असू न, या सं थेमाफत सोने-चां दी, िहरे व जडजवािहर इ यादीची िनिमती व
िव करणेत येत.े या े ात यांचा २५ वषाचा अनु भव असू न, यांचेकडेस िहरे -जडजवािहरचे तपासणीसाठी/
चाचणीसाठी आव यक असणारे सव कारचे यां ि क सािह य उपल ध आहे. याकामी ते िवनामु य सेवा देणेस
तयार आहेत.”
ी.शैलेशकु मार पटेल, ो ायटर, साई गो ड अॅ ड टु डेड वेलरी, बं गलोर यां नी यांचे उपरो
प ासोबत, हॅट रिज ेशन सिटफ के ट व सीएसटी प रिश टाची छायां िकत त जोडली आहे.
थोड यात, ी. शैलेशकु मार पटे ल, बं गलोर यां नी सं थानकडू न कोणतेही शु कन घेतां, सोने-चां दी या
व तु, अलं कार / मौ यवान खडे, िहरे -मोती यां ची कस लावू न तपासणी क न, बाजारभावाने िकं मती िनि त क न
देणेकामी सहकाय करणेची तयारी दशिवलेली आहे. पं रतु मु यांकनासाठी बं गलोरहन िशड येथे ते वःखचाने
येणे-जाणेस तयार आहेत िकं वा कसे याबाबत यांनी काही ही नमू द के लेले नाही.
तथापी, याबाबत असे नमू द करावेसे वाटते क, लेखाशाखेत दैनं िदन सम देणगी दारे ा होणारे
सो या-चां दीचे अलं कार तसेच आठवडयातू न दोन वेळेस होणारे दि णा पेटी मोजणीचे वेळेस ा होणारे सो याचां दीचे अलं कार / मौ यवान खडे आिदं चे मु यांकनाबाबत सम काय थळावर येऊन तपासणी करणे अपेि त
आहे. याबाबत, ी. पटे ल यां चेशी दू र वनीव न चचा के ली असतां, दैनं िदन तसेच येक दि णापेटी मोजणी
वेळेस सोने-चां दीचे मु यांकनाकामी हजर राहणे श य नस याचे सां िगतले आहे.
परं त,ु साई गो ड अॅ ड टु डेड वेलरी, बं गलोर या सं थेकडू न सं थेचे न दणी माणप , शासनमा यता
मु यांकनकार माणप आिद आव यक कागदप े ा त झा यास मौ यवान खड् डयां चे मु यांकनाचे कामासाठी
यांचे तावाचा उपरो त तावासोबत िवचार करतां येईल. मौ यवान खडयां चे मु यांकन कर यासाठी कमीत
कमी दोन मु यांकनकार असावेत व यां याकडू नच मु यांकन क न यावे, असे सं थानचे वैधािनक
लेखापरी कां नी यां या ऑिडट रपोटम ये नमु द के लेले आहे.
ताव- वर नमु द के लेलया
् प र छे द अ मधील तावनेस अनु स न, सोने-चां दी या व तु अलं कार/
मौ यवान खडे (Precious Stone) यां ची कस लावू न तपासणी क न बाजारभावाने िकं मत िनि त करणेकामी,
उपरो वर नमु द के लेले त यातील शासनमा यता ा त मु यांकनकार,(अ.नं.०१) मे.सोनी िशवलाल दस
वेलस, मुं बई, व (अ.नं.०२) ी. नरे श एन.मेहता व ी. िदपकु मार जे. जवेरी, मुं बई यां चे कामकाज अ यं त
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समाधानकारक असू न, ते सेवाभावी व पात सेवा देत अस याने, तसेच ते घेत असलेले मानधन तु लनेने अ यंत
अ प अस याने, यांची पु व याच अटी-शत ं वर तसेचयाम ये खडे व छ करणे, पॉलीश ग, तपासणी, पॅ ं क ग,
फोटो ाफ , व माणप े तसेच मु यां कन इ. चा समावेश कर यात येऊन, ित खडा तपासणी .७५/- + सेवाकर
या मानधनावर एक वषासाठी (सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता) मु दतवाढ देणेत यावी.
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .७९५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला देणगी व पात ा होणा या सोने-चां दी या व तु, अलं कार व
मौ यवान खडे (Precious Stone) यां ची कस लावू न तपासणी क न बाजारभावाने िकं मत िनि त
करणेकामी शासनमा यता ा त मु यांकनकार मे.सोनी िशवलाल दस वेलस, मुं बई, ी.नरे श
एन.मेहता व ी. िदपकु मार जे. जवेरी, मुं बई यां ना सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी पु व याच
अटी/ शत तसेच मानधनावर मु दतवाढ देणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४२
दि णा पेटयां मधील नोटा मोजणीकामी स या असले या Multy Currency Desktop Banknote
Counter/ Sorter Mode- seetech ST-350 मिश सबाबत.
तावदि णा पेटीतील नोटा मोजणीकामी स या Multy currency desktop bank note counter/sorter modelseetech 350 (3+1 Pockets) या तीन मिशनचा वापर कर यात येत आहे. सदर या मिशन कोरस इं डीया िल.
पु णे यां चेकडू न िद. १६/५/२०१३ रोजी दोन व िद. २७/१/२०१४ रोजी एक ित नग . ८,००,०००/- या माणे
घे यात आले या आहेत. व यांचेकडू न वािषक सि हिसं ग A.M.C दारे क न घे यात येत आहे.
सदर मिशन दारे नोटा मोज या जात आहेत मिह यातू न साधारणत: ८ ते १० काऊं ट ग होत असतात.
दि णापेटया म ये िनघणा-या नोटा मोठया माणात असतात, यामु ळे सतत या वापरामु ळे यांचेवर ताण पडू न
यांचे पेअरपाट खराब होऊन या नादु तहोत आहेत. सदर मिशनचा होणारा वापर व वेळोवेळी होणारी यांची
दु ती यामु ळे दि णापेटी नोटा मोजणीकामी य यय येत असू न, उशीर होतो. मिशनम ये अचू क मोजणी होणे
देखील आव यक आहे.
याअनु षं गाने मे. कोरस इं िडया िल. पु णे यां चे ितिनधी ी. आनं द जगताप व यां या सहका-यां नी
स या वापरात असले या Multy Currency Desktop Banknote Counter/Sorter Model- Seetech
ST-350 या तीनही मिशनची पाहणी क न याचे पेअरपाट बदलू न तीनही मिशनची पु नरबां धणी करावी लागेल,
असे सां िगतले. यानु सार यांनी िद. २१/४/२०१६ रोजी खालील माणे बदला या लागणा-या पेअरपाटची यादी
खचासह ई-मेल दारे िदलेली होती. याकामी पेअरपाटची अं दाजे िकं मत ४,१०,०००+ १४.५०% टॅ स असे
एकू ण ४,६९,४५०/- इतका खच कळिवलेला होता.
याकामी येणा-या खचासाठी िद. १४ जू न, २०१६ रोजी झाले या मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे
िनणयाथ ताव सादर कर यात आला होता. यावर सिव तर चचा होऊन, दि णा पेटयां मधील नोटा
मोजणीकामी असले या Multy currency desktop bank note counter/sorter model-seetech ST350 मिश सचे तावात नमु द के लेले पेअरपाट कोरस इं िडया िल. पु णे यां चेकडू न खरे दी करणेस व याकामी
येणा-या .४,५४,५६५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. परं तु त पुव तािवत मिश स बायबॅ ं क करता
येतील का, यासाठी िकती खच येईल याचाही सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
यास अनु स न मे.कोरस इं िडया िल.पु णे यां ना जा. ं .एसएसएस/लेखा/मिनऑडर /२३९६/ २०१६, िद.
११ ऑग ट, २०१६ रोजी प दे यात आले होते. यास अनु स न यांनी िद. २९/८/२०१६ चे प ा दारे सदर
मिश स बायबॅक के यास ित मिशन .५०,०००/-मा या माणे ते घे यास तयार आहेत. अगर मिश सचे सु िचत
के लेल पेअरपाट बदल यास याचे आयु मान साधारणपणे ३ वषापयत वाढु शके ल, असे यांनी कळिवलेले
आहे.
सदर कं पनीने बायबॅक साठीची िकं मत कमी कळिवलेली अस याने तु त सदर मिशन बायबॅक न करता
िनणय ं . ३५९ अ वये िदले या मा यतेनु सार पु न:बां धणी क न घेऊन यांचा वापर करता येईल असे मत आहे.
तसेच निवन मिशन खरे दीबाबतचा वतं ताव अलाहीदा मा. यव थापन सिमती या सभेपु ढे सादर करता
येईल.
तरी िद.१४ जू न, २०१६ रोजी या सभेतील िनणय ं .३५९ अ वये मा यता दे यात आले या खचाम ये
सदर मिश सचे पेअरपाट बदलु न घेऊन, यांची पु न:बां धणी क न या वापरात आणा यात, याबाबतचे िनणयाथ
सिवनय सादर.
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िनणय .७९६

यावर सिव तर चचा होऊन, दि णा पेटयां मधील नोटा मोजणीकामी या तावात नमु द के ले या
नादु त मिश स पेअरपाट बदलू न दु त क न घे यात या या, असे ठरले . तसेच याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४३
ी साईभ ां या चोरीला जाणा या सामानाचा िवमा उतरिवणेबाबत.
ताविशड येथे ी साईबाबां या दशनासाठी येक िदवशी सरासरी ४० हजार साईभ त येत असतात. या भ तांना
राह यासाठी सं थानने साईआ म नं १, साईआ म नं २, दारावती, भ तिनवास थान, साई सादिनवास थान,
वगैरे िठकाणी िनवास थाने उपल ध क न िदलेली आहेत.
सं थान या सव िनवास थानावर भ तांची मोठया माणात वदळ असते. या वदळीचा काही
समाजकं टक गैरफायदा घेवू न भ तांचे सामान, दािगने व पैसे यां या खोलीमधू न अगर प रसरामधू न लु ट याचे
माण िदवसिदवस वाढत चाललेले आहे. याच माणे ी साईभ त ी बाबां या दशनासाठी दशन रां गेम ये उभे
असताना तेथनू तसेच दारकामाई व मं िदरपरीसर येथू नही भ तांचे पािकटमार व दािगने अथवा िकं मती सामान
चोरीला जा या या घटना वारं वार घडू लाग या आहेत. भ तांना पाक टमार झा यावर पैसे अभावी अनेक
सम यांना त ड ावे लागते. सं थान यांना िकमान परत घरी पोहचावे म्हणू न परतीचा वास व सोबत चहा
ना टयासाठी काही पैसे असे िमळू न मदत करत असते परं तू या सव घटनेमु ळे ी साईभ ां ना मोठा मन ताप सहन
करावा लागत आहे.
सं थानने असे कार घडू नयेत हणू न सा या वेशाम ये द ता पथक नेमले आहे. तसेच सु र ा कमचायां नाही स त तािकद देवू न अशा अपराधी लोकां ना पकड याचे आदेश िदले आहेत. परं तू असे अपराध
वेगवेगळया मागाने घडतच अस याने यावर उपाययोजना हणू न भ तां या चोरी गेले या सामान, दािगने व पैसे
यावर िवमा उतरिवणे यो य राहील.
भ तांचे चोरी गेलेले सामान, दािगने व पैसे यावर पु ढील माणे िवमा उतरिव याचे योजन आहे.
१)
येक िदवशी जा तीत जा त २५ साईभ तांना यांचे चोरी गेलेले सामान, दािगने अगर पैसे यावर िवमा
सं र ण िमळू शके ल.
२)
चोरी गेले या सामान, दािगने अथवा पैसेचे येक भ ताचे जा तीत जा त ित य ती पये
२५,०००/- राहील.
३)
भ ताचे चोरी गेलेले सामान, दािगने अथवा पैसे याची थम न द सं थान या सु र ा कायालयात चोरी
गेले या िकं मतीसह २४ तासा या आत होणे आव यक आहे.
४)
सं र ण कायालयाने भ तांचे आलेली त ार रकमेसह न दव यानं तर यांना िशड पोलीस टेशनम ये
जावू न रतसर त ार न दवणे आव यक आहे.
५)
ी साईभ ताने या या चोरी गेले या ऐवजाबाबत या िकं मतीसह िशड पोलीस टेशनम ये रतसर
त ार न दवू न ती सं थान या सु र ा कायालयात आणू न ावी.
६)
सं थान या सु र ा कायालयाने िवमा कं पनीचा फॉम सदर भ ताकडू न भ न घेवू न यावर वा -या,
पु ण प ता, मोबाईल नं बर व सोबत पोिलस टे शनची मु ळ त ारीची त जोडू न सं पु ण पु तता क न
यावी.
७)
भ तास िवमा कं पनीकडू न यांची चोरीला गेले या ऐवजाची य र कम िकं वा जा तीत जा त पये
२५,०००/- पयत यापैक जी कमी असेल ती र कम दे यात येईल. याबाबत भ तांस प ट पु व क पना
देवू न यांना सदर र कम सं थान या लेखाशाखेमाफत दे यात येईल असे सां गावे.
८)
भ तास परती या वासासाठी काही मदत आव यक अस यास स या या िनयमा माणे यांना ती
वरीत सु र ा कायालयाने दे यात यावी. दे यात आलेली र कम मं जू र झाले या िवमा रकमेतू न वजा
क न येक आठवडयाला जमा झाले या िव याचे फॉम लेखाशाखेकडे पाठिवणेत यावेत.
९)
लेखाशाखेने सं र ण कायालयामधू न आलेले िवमा फॉम सव कागदप ां सह सं थान या सही
िश यािनशी सं बं धीत िवमा कं पनीकडे पाठवू न ते मं जू र क न घे याचा पाठपु रावा करावा.
१०) सं बं िधत िवमा कं पनीकडे पाठिवले यारकमेतू न भ तास पु व काही र कम सं थानने आदा के ली असेल
तर ती र कम वजा क न उवरीत रकमेचा चेक/ डी.डी/ आर.टी.जी.एस दारे यांना वरीत पाठिव याची
यव था करावी याबाबत सदर भ तांस यांनी िदले या ई-मेल अथवा एसएमएस दारे अवगत करावे.
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उपरो त माणे ी साईभ तास या या चोरी गेलेले सामान, दािगने अथवा रोख र कम याबाबत पये
२५,०००/- पयत सं र ण िद यास सदर भ ताचा मानिसक तनाव काही अं शी कमी हो यास मदत होईल.
रा ीयीकृ त कं पनीकडू न याबाबत बं द पािकटाम ये दरप के मागिवता येतील. यात यांना येक िदवशी २५
साईभ त व एका भ तास जा तात जा त पये २५,०००/- तसेच एकू ण वािषक िवमा मयादा पये २ कोटी अशी
ठे वू न िवमा पॉिलसी फ त रा ीयीकृ त कं पनीकडू न घे या या कायवाहीसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी.
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .७९७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईभ ां या चोरीला जाणा या सामानाचा िवमा उतरिवणेसाठी
रा ीयीकृ त िवमा कं पन या ितिनध ना सभेसमोर चचस बोलिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४४
उरी ह यातील सीमेवरील जवानां ना आिथक मदत िमळणेबाबत.
तावभारत देश स या आतं कवादी ह यांचा सामना करीत आहे. उ तर सीमा कायम धगधगतच असते, अशातच
िद.१८/०९/२०१६ रोजी पहाटे या वेळी भारत पाक सीमेलगद असले या ऊरी ल करी तळावर आतं कवा ां नी
अचानक ह ला के ला व यात १९ जवान हता मे झाले. आज आपण देशात सु रि त आहोत याचे ेय सीमेवर
लढणा-या जवानां ना आहे. त्यां या यागाब ल कृ त ता हणू न यां या कु टूं बीयां ची जबाबदारी आप यावरच
आहे. अशा भारतमाते या वीर सु पु ां ना ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां चे माफत ५० लाख ते १
कोटी पयत मदत करणेबाबत मा. िव व त ी मोहन जयकर यां नी कळिवले 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 तरतु द आहे.
वैय तीक आिथक मदत देणेबाबत अिधिनयमात प ट तरतु द नाही. तथािप मागील
यव थापना या काळात सन २००६ ते २००९ म ये खालील वैय तीक तावां ना शासन मा यतेने अनु दान
दे यात आलेले आहे. १) कु . िशतल महाजन , पु णे यां ना पॅराशु ट ज पसाठी . १० लाख.
२) ी आ पासाहेब ढु स, राहरी यां ना काय ायि हं ग खेळाचे सािह य खरे दीसाठी . ७.५लाख.
३) िच. शादू ल व शा मली गागरे , राहरी या भावं डाना बु ीबळ खेळाचे िश णासाठी . ६ लाख.
उपरो त वैय तीक तावां ना अनु दान देणेबाबत“िवधी व याय िवभाग मं ालय मुं बई यां नी कलम१७
(२) (ण) मधील तरतु दीअ वये एक िवशेष बाब हणू न मा यता िदलेली होती.” शासनाचे मा यतेनं तर सं बं धीतां ना
आिथक मदत दे यात आलेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- तरी रा ीय िहतासाठी, िवशेषबाब हणू न यांना अनु दान ावयाचे अस यास
मा. यव थापन सिमतीसमोर िवषय ठे वता येईल, यानं तर छाननी सिमती, िवधी व याय िवभाग यां ची मा यते उरी
ह यातील सैिनकां या कु टूं बीयां ना मदत देणेकामी पु ढील कायवाही करता येईल.
िनणय .७९८ यावर सिव तर चचा होऊन, जवानां साठी सश वजिदन िनधी अं तगत ी साईबाबा सं थानमाफत
येक वष िनधी िदला जातो, यामु ळे वेगळी आिथक मदत देणे उिचत होणार नाही, असे सिमतीचे मत
झाले . सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
िसं डीके ट बँक, शाखा िशड येथे सं थानचे बचत खाते उघडणे व यां चेकडू न सं थानला सेवा
घेणेबाबत.
ताविसं िडके ट बॅ ं क, शाखा िशड यां नी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे बचत खाते यांचे बॅ ं के त
उघडणे तसेच सं थानचे आिथक यवहारा या अनु षं गाने इतर सव बॅ ं क सं दभतील सेवा चेयां बॅ ं के माफत सु
करणेबाबत यांनी िवनंती के लेली आहे.
यास अनु स न सदर बॅकेस िद.२० ऑग ट २०१६ रोजी या प ा वये सं थानला आव यक असणा-या
बॅक िवषयक सेवा िवनामु या पु रिवणेबाबत कळिवले होते. यानु सार यांनी सं थानला आव यक असणा-या
सेवा िवनामु य देणेबाबत सं मती दशिवली आहे.
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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम-२००४ मधील कलम २० अ वये सं थानची
र कम फ त रा ीयकृ त बॅ ं के तच ठे व याचे बं धन आहे आिण िसं िडके ट बॅ ं क ही रा यकृ
ी त बॅ ं क आहे.
स या सं थानचे १६ रा ीयकृ त बॅका िमळु न एकु ण ३० बचत खाते आहेत. या १६ रा ीयकृ त बॅका
सं थानला िवना त ार सेवा पु रिवत आहेत. तसेच सं थान या मु दत ठे वी या गुं तवणू क करीता या रा यी कृ त
बॅकाकडू न याज दर मागिवले जातात. िसं िडके ट बॅकेत सं थानचे बचत खाते उघड यानं तर यांचेकडु नही याजदर
ात होतील एकू णच याजदरासाठी पधा वाढेल व याचा सं थानला िनि तच फायदा होईल.
तरी िसं िडके ट बॅ ं क, िशड शाखेत सं थान या नावाने बचत खाते उघडणेस व यांचेकडू न इतर
बॅ ं का माणे सं था
नला आिथक यवहारा या अनु षं िगक सव सेवा-सु िवधा घेणेबाबतचे िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .७९९ यावर सिव तर चचा होऊन, िसं िडके ट बॅ ं क, िशड शाखेत सं थान या नावाने बचत खाते उघडणेस व
यांचेकडू न इतर बॅ ं का माणे सं था
नला आिथक यवहारा या अनु षं िगक सव सेवा-सु िवधा घेणेस
मा यता दे यात आली.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , सं थानचे बचत खाते असले या बँकेत
सं थानमाफत मोठया रकमा ठे व या जातात. परं तु सदरह बँका सं थानला यवि थत सहकाय करत
नाहीत, याकरीता यापु ढे बँकां कडू न याजदर घे यासाठी आयोिजत कर यात येत असले या बैठक स
थािनक सद यां ना आमं ि त करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
मा. ीसद य सिमतीचे िद.०६.०५.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२८२ र क न, िशड बस थानक
भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर यं णा तसेच िल ट यं णा बसिवणेकामी येणा या खचास मा यता
िमळणेसाठी फेर ताव सादर.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द :- कलम 14(2) (घ) भ तां या सु रि ततेसाठी िकवा सोयीसाठी आव यक ते
तातडीचे दु तीचे िकवा उपाययोजना हाती घेणे.
तावना:- िशड बस थानक भ तिनवास येथे सोलर हॉट वॉटर यं णा तसेच िल ट यं णा
बसिवणेकामी येणा-या अं दाजे पये 56,53,000/- मा चे खचास तसेच सयं आ थािपत करणेसाठी ई-िनिवदा
मागिवणेस मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क 06/05/2016 रोजी सभेत सदरचा िवषय सादर कर यात आलेला
होता. हा ताव व यावर झालेला िनणय पु िढल माणेी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे मा यमातू न िशड येथे अ यावत सेवा सु िवधायु त
असे बस थानक व यावरील भ तिनवासाचे बां धकाम चालू असू न, स या हा क प पु ण वात येत आहे. या
इमारतीम ये तीन मजले असू न, सं थानला वखचात बां ध ू न वापर यात येणारे े पु ढील माणे आहे :
अ.नं. मजला
े फळ
1.
तळ
जोता े फळ 122 चौ.मी. याम ये मािहती के , इतर सु िवधा व दु कान यां चा समावेश आहे.
2.
पिहला साईभ तांसाठी डॉमेटरी जोता े फळ 1216 चौरस मीटर
3.
दु सरा साईभ तांसाठी उॉमटरी जोता े फळ 1216 चौरस मीटर
वरील माणे सं सथानला वापरणेस िमळणारे एकू ण े फळ 2,554 चौ. मीटर आहे. सदर इमारतीम ये
पिहला व दु सरा मजला सं थानला िमळणार असू न, ितसरा मजला महामं डळास वाहक/चालक िव ां तीगृ ह व
अिधकारी िव ां तीगृ ह यां यासाठी वापर यात येणार आहे.
सं थानला िमळणा-या पिह या व दु स-या मज यावरील खो यांची सं या व यात साईभ तांसाठी
िनवास यव था सं या खालील माणे आहे:
अ.नं. तपशील
पिहला दु सरा िनवास यव था होणा-या
मजला मजला साईभ तांची एकू ण सं या
1.
मोठे हॉल
5
5
िनवास यव था होणा-या भ तांची सं या
100
100
200
2.
लहान हॉल
3
3
िनवास यव था होणा-या भ तांची सं या
30
30
60
3.
िसं गल म
6
6
िनवास यव था होणा-या भ तांची सं या
30
30
60
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4.

डबल म
1
1
िनवास यव था होणा-या भ तांची सं या
10
10
20
एकू ण साईभ तांसाठी िनवासाची यव था :
340
उपरो त माणे पिह या व दु स-या मजला िमळू ण 10 मोठे हॉल, 6 लहान हॉल, 12 िसं गल म, 2 डबल
म असू न, सव म/ हॉल िमळू न एकू ण 340 साईभ तांची राह याची सोय होणार आहे. या साईभ तांना
नानाकरीता गरम पाणी िमळावे याकरीता सोलर हॉट वॉटर िस टम यं णा बसिवणे आव यक आहे. तसेच या
इमारतीम ये पिह या व दु स-या मज यावर साईभ तांसाठी िनवासाची यव था के लेली अस यामु ळ,े साईभ तांना
तळमज याव न वरील मज यावर जाणेकरीता िल टची सोय करणे आव यक आहे.
वरील दो ही क पाकरीता सं थानचे आिकटे ट ी काबरे चौधरी आिकटेक, नािशक यां नी तयार
के ले या आराखडयानु सार खालील माणे अं दािजत खच येईल :
िशड बस थानक भ तिनवास येथील साईभ तांना सोलर हॉट वॉटर व िल टची सु िवधा देणेसाठी
येणा-या अपेि त खचाचा तपशील खालील माणे :
अ.नं.
1.

तपशील
अं दाजे िकं मत पये
Supply, Installation, Testing & Commissioning of Solar 26,53,000/Water Heating Systems Capacity 14000 Ltrs. at Shirdi
Bus Stand Bhaktaniwas
2.
Supply, Installation & Commissioning of 2 Nos. 30,00,000/Automatic Electrically Operated Lift for Shirdi Bus
Stand.
Total : 56,53,000/उपरो त माणे िशड बस थानक भ तिनवास येथे 14,000 िलटर मतेची सोलर वॉटर िहट ग िस टीम
तसेच एक िल ट 10 वासी व एक िल ट 8 वासी वाहतु क मता असलेली अशी एकू ण दोन िल ट
बसिवणेकामी अं दाजे र कम पये 56,33,000/- मा चा खच अपेि त आहे. याकामी येणा-या खचास मा.
ि सद यीय सिमतीची तसेच सदर खच मेजर फायना सिशअल असलेने, यास सं थान वक लामाफत मा. उ च
यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे अज दाखल क न मा यता यावी लागणार आहे.
सं थानचे सव भ तिनवास थान येथे िनवास करणा-या साईभ तांना नानाकरीता गरम पा याची तसेच
खालील मज याव न वरील मज यावर जाणे-येणेसाठी िल टची सोय / सु िवधा उपल ध क न देणेत आलेली
आहे. याच माणे िशड बस थानक भ तिनवास येथील साईभ तांनाकरीता गरम पाणी तसेच िल टची सु िवधा
करणे आव यक आहे. तसेच िशड येथील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारत सं थान िनधीतू न
िवकिसत करणे कामासाठी सं थान व रा.प. महामं डळ यां चे दर यान करावया या करारना यातील मु ददा . 19
म ये “ ी साई सं थान यां ना टेरेसवर सौरउजा सं यं ाची उभारणी करणे िशड नगरपं चायत यां नी िदले याबां धकाम
परवानगीमधील अट . 20 नु सार बं धनकारक राहील” असे नमू द आहे.
उपरो त माणे िशड बस थानक भ तिनवास येथील साईभ तांना सोलर हॉट वॉटर व िल टची सु िवधा
उपल ध क न देणेकामी येणा-या खचास व ई-िनिवदा मागिवणेकामी वतमान प ात जाहीरता देऊन तसेच
सं थान या वेबसाईटवर जाहीरात अपलोड क न ई िनिवदा मागिवणेकरीता ताव मा. ि सद यीय सिमतीची
सभेपु ढे सादर करणेत आलेला होता. यावर िदनां क 6.5.2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 282 अ वये झालेला
िनणय खालील माणे :
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानक भ तिनवास येथे सोलर हॉट वॉटर यं णा तसेच िल ट
यं णा बसिवणेकामी िवहीत प तीने पु िढल कायवाही करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 56,53,000/मा चे खचास मा यता देणेत आलेली आली .
तसेच याकामी येणा-या खचास सं थान वक लामाफत अज कर यात येऊन मा. उ च यायालय मुं बई,
खं डपीठ औरं गाबाद यां ची मा यता घेणेत यावी व मा. खं डपीठा या आदेशानु सार पु िढल कायवाही करणेत यावे
असे ठरले.
उपरो त मा.ि सद यीय सिमतचे िनणयानु सार सं थान विकलामाफत मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ
औरं गाबाद यां चेकडे मा यतेकरीता अज दाखल कर यात आला होता. परं तु िवधी व याय िवभाग महारा
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शासन, मं ालय मुं बई – 400032 यां चे िदनां क 28 जु लै 2016 रोजीचे अिधसु चनेनु सार ी साईबाबा सं थान
यव थापन सिमतीचे गठण करणेत आलेले आहे. यानु सार िदनां क 31 जु लै 2016 रोजी नविनयु त सिमतीने ी
साईबाबा सं थान िव व त यव थेचा कारभार ि वकारलेला असू न कामकाज सु के लेले अस याने मेजर
फाय सिशअल खचास मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची आव यकता नाही. यामु ळे िदनां क 06/05/2016
रोजीचे मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेतील िनणय . 282 अ वये झालेला िनणय र करणेस व िशड बस थानक
भ तिनवास येथे सोलर हॉट वॉटर यं णा तसेच िल ट यं णा बसिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम पये
56,53,000/- मा चे खचास मा यतेकरीता फे र ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८०० यावर सिव तर चचा होऊन, िशड बस थानक भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर यं णा तसेच िल ट
यं णा बसिवणेकामी येणा या खचास मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेबाबत यापु व झालेला
िनणय र करणेत आला व िशड बस थानक भ िनवास येथे सोलर हॉट वॉटर यं णा तसेच िल ट
यं णा बसिवणेस न याने मा यता दे यात आली. परं तु याकामी येणारी अं दािजत र कम खु पच जा त
अस याचे िनदशनास येत आहे. याकरीता ई-िनिवदा िस द करते वेळेस या रकमेपे ा २०% र कम
कमी दशिव यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४७
मा. ीसद य सिमतीचे िद.१४.०६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३५१ र क न, ी साई
सादालयाचे िकचनसाठी अ यावत मिशनरी खरे दी करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेसाठी
फेर ताव सादर.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतू द: अिधिनयम कलम 21(1) (घ)– भ तांना जेवण पु रवणे आिण अ नछ
चालवणे.
ी साई सादालयातील िकचन यव था अ यावत करणेसाठी उपरो त निवन मशीनरी खरे दी
करणेकामी करावया या कायवाहीबाबत व याकामी येणा-या अं दाजे पये 2,68,00,000/- मा चे खचास
मा यता िमळणेकामी मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेसमोर ताव सादर करणेत आला होता. हा ताव व यावर
झालेला िनणय पु िढल माणे :
ी साई ं चे दशनासाठी येणारे भ तांचे साद भोजनाची यव था चां ग या कारे हावी, यासाठी ी
साईबाबा सं थानने जानेवारी 2009 म ये ी साई सादालयाचे निवन इमारतीची उभारणी के ली आहे. या
िठकाणी एकाच वेळेस सु मारे 4,000 साईभ तांना साद भोजन घे याची मता असलेली आसन यव था,
अ यावत िकचन, ऑनलाईन च क यु िनट, उप-भां डार कायाि वत कर यात आलेले आहे. ी साईबाबा
सं थानने साद भोजन तयार करणेसाठी जी मशीनरीची उभारणी के लेली आहे, यापे ा अ यावत दजाची
मशीनरी ी गजानन महाराज सं थान, शेगाव यां नी न याने उभारणी के ले या यांचे िकचनम ये के लेली आहे.
अशी मािहती िमळा याने, ी गजानन महाराज सं थान, शेगां वचे सादालय, तेथे न याने उभारणी के ले या
िकचनम ये कायाि वत असले या अ यावत मशीनर ची व तदसं बं धीत कायप दतीची सम जावु न मािहती
घेऊन, तेथील सु धा रत यं णेचा ी साईबाबा सं थानचे सादालय िकचनम ये उपयोग क न घेता येईल िकं वा
कसे? याबाबत मा. कायकारी अिधकारी साहेब यां चे समवेत मा. उप-कायकारी अिधकारी व सबं धीत अिधकारी
यां ची सं यु ि क र या चचा झाली व या चचत ठरले माणे िदनां क 20/02/2016 रोजी सं थानचे उप-कायकारी
अिधकारी ी आ पासाहेब िशं दे साहेब, सादालय िवभागाचे शासक य अिधकारी, ी उ तमराव ग दकर,
मेकॅिनकल िवभागाचे मु ख ी अतु ल वाघ तसेच आय.टी.आय. िनदेशक ी शां त सोनवणे यां नी सु यु त
िव मान ी गजानन महाराज सं थान शेगाव येथे जाऊन, यांनी उभारणी के ले या निवन सादालय िकचनची
सम पहाणी के लेली आहे.
िशड येथे परत आ यानं तर मा.उप-कायकारी अिधकारी, शासक य अिधकारी, ( सादालय िवभाग),
सादायल अिध क, मेकॅिनकल िवभाग मु ख व सबं धीत कमचारी यां नी सं यु ि क र यािदनां क 23/02/2016
रोजी सं थानचे सादालय िवभागाची पहाणी के ली, यानु सार दो ही िठकाण या मशीनर चा तु लना मक त ता
खालील माणे
अ.नं. मशीनचा तपशील
ी साईबाबा सं थान, िशड
ी गजानन महाराज सं थान, शेगां व
मता
सं या
मता
सं या
1.
आटा मळणी मशीन
80 िकलो
5
100 िकलो
3
(ना टा पाक टासह)
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2.
3
4

5
6
7
8
9
10.
11.
12.
13.

चपाती मशीन
चपाती मशीन
राईस वॉशर मशीन

तासी 3000 चपाती
-100 िकलो 10
िमनीटां त
टीम कु कर – भाताकरीता
50 िकलो
टीम कु कर – दाळीकरीता
-टीम कु कर – उसळकरीता
-टीम कु कर – फळभाजीकरीता -थिमक युड
2,00,000 िकलो
कॅ लरी
हेज वाशर (भा या धु णे)
100 िकलो 10
िमिनटां त
पोटॅटो िपलर (बटाटा साल 30 िकलो 3 िमिनटां त
काढणे)
बुं दी/लाडू पॅक ग मशीन
तासी 2400 पाक टे

1
-1

तासी 40,000 चपाती
तासी 10,000 चपाती
80 िकलो 10 िमिनटात

1
3
1

8
---1

100 िकलो
300 िकलो
200 िकलो
400 िकलो
6,00,000 िकलो कॅ लरी

4
1
1
1
1

1

100 िकलो 10 िमिनटात

1

1

20 िकलो 5 िमिनटात

1

3

3

को ड टोअरे ज
टीम बॉयलर
टीम बॉयलर
ऑन लाईन च क यु िनट
राईस िड टोनर मशीन
मसाला ाईडर (प वरायझर)

1
1
1
1
-2

तासी 1800 ते 2000
पािकटे
3 टन
1500 िकलो
-400 िकलो तासी
तासी 1000 िकलो
200 िकलो तासी

2.5 टन
तासी 850 िकलो
तासी 450 िकलो
तासी 250 िकलो
-तासी 200 िकलो

1
2
-1
1
1

उपरो त माणे ी साईबाबा सं थान, िशड व गजानन महाराज सं थान, शेगां व यां यातील मशीनर चा
तु लना मक तपशील असू न, यातील चां ग या मते या काही मशीनरी गजानन महाराज सं थान, शेगाव यां चेकडे
आहेत.
ी गजानन महाराज सं थान, शेगां वचे िकचन माणे ी साईबाबा सं थानचे सादालय मता
वाढिवणेसाठी खालील माणे बदल करणे आव यक आहे :
(अ) निवन मशीनरी खरे दी करणे
1.
चपाती मशीन खरे दी – ी साईबाबा सं थानकडे साईभकतां ना चपाती उपल ध क न देणेकरीता
तासी 3000 चपाती मतेचे एक चपाती मशीन कायाि वत आहे. तसे च सकाळी 7 ते 9.30 या दर यान ना टा
पाक टात देणेकरीता पु री तयार करणेत येते. तसेच सादालयात भ तांचे साद भोजनाकरीता पु री व मॅ युअली
(हाताने) चपाती बनिव यात येते. मॅनयु अली चपाती व पु री बनिवणेसाठी गॅस भ ीचा वापर करणेत येतो. गॅस
भ ी दारे पु री तळणेसाठी तेल खच अिधक होतो. तसेच गॅसचाही मोठ् या माणात वापर होतो. या सव खचात
बचत होणेसाठी तासी 10,000 मतेचे चार चपाती मशीन खरे दी करणे आव यक आहे. मशीन दारे पु रेसे
माणात चपाती उपल ध झा यास पु-या तयार कर याची गरज भासणार नाही. प रणामी यामु ळे भ तांचे
पु रीबाबत येणारी त ारही थां बेल.
2.
टीम कु कस खरे दी करणे – स या कडधा य व फळभाजी िशजिवणेसाठी मोठ् या पाते यांचा वापर
करणेत येत आहे. याऐवजी डाळ, कडधा य व फळभाजी िशजिवणेकामी येक 300 िकलो मतेची टीम
कु कस खेरदी के यास गॅस खचात बचत होईल.
3.
थिमक युड यं णा वाढिवणे – स या सं थानकडे 200000 Kg. cal/hr मतेची थिमक युड
यं णेचा बुं दी िकचनम ये बुं दी तळणेसाठी वापर होत आहे. तु प व गॅस खचात बचत होणेसाठी 6,00,000 Kg.
cal/hr मतेची निवन यं णा खरे दी करणे आव यक आहे.
4.
ऑनलाईन च क यु िनट खरे दी करणे – सं थानकडे स या तासी 250 िकलो मतेचे ऑनलाईन
च क यु िनट असू न ते सन 2008 म ये खरे दी के लेले आहे. मा सदर या यु िनटला सन 2000 पु व खरे दी
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के ले या िगरणी बसिव यात आले या आहेत. सततचे वापराने याचे मे टेनं स खचात वाढ होत आहे. यामु ळे
सदरचे यु िनट बदलू न यािठकाणी वाढीव मतेचे अ याधु िनक च क यु िनटची उभारणी करणे आव यक आहे.
5.
मसाला ाईडर खरे दी करणे– स याचे मशीन सन 2003 साली खरे दी के लेले असू न, ते एम.एस.
मटे रअलम ये आहे. याऐवजी निवन टे नॉलॉजीयु त टेनलेस टीलम ये मशीन खरे दी करणे आव यक आहे.
6.
भाजीपाला कट ग मशीन खरे दी करणे- स या वापरात असलेले मशीन सन 2010 साली खरे दी
के लले असू न एकच मिशन अस याने सततचे वापराने याचा मे टे नं स वाढलेला आहे. सदरचे मशीनऐवजी
निवन दोन भाजी कट ग मशीन खरे दी करणे आव यक आहे.
7.
िडश वॉशर मशीन दु ती करणे – स या सादालयात तासी 2200 मतेचे जमनी मेड हॉबट
कं पनीचे दोन मशील 8 जानेवारी 2009 पासू न अिवरत कायाि वत आहेत. सदर या मिशनकरीता टीम पु रवावी
लागते. यामु ळे काही पेअरपाट खराब झालेले असू न सदरचे पेअरपाट निवन टाकू न मिश स दु ती करणे
आव यक आहे. तसेच िडश वॉशर मिशनमधू न धु तलेली िडश पु णपणे ाय होत नसू न मिशनला तवं ायर
यं णा बसिवणे आव यक आहे जेणेक न भ तांना साद भोजन देतां ना ताट ओले राहणार नाही. तसेच मु य
सादालया माणे साई आ म भ तिनवास, साईबाबा भ तिनवास व साईनाथ णालय या िठकाणी साईभ तांची
साद भोजनाची यव था के लेली आहे. यािठकाणी मॅ युअली (हाताने) ताटे धु तली जात अस याने, सदर
िठकाणी ताटे धु णेकरीता 700 ते 800 िडश ती तास मतेचे येक 1 या माणे 3 िडश वॉशर मशीन खरे दी
करणे आव यक आहे.
8.
िकचनमधील व लाडू िकचनमधील ए झॉ ट यं णा बदलणे– ी साई सादालयाततील
िकचनमधील ए झॉ ट यं णा 8 जानेवारी 2009 पासू न कायाि वत कर यात आलेली आहे. याची काय मता
कमी झालेली अस याने, ती यं णा वारं वार बं द पडत आहे. तसेच ट िठकिठकाणी िचरलेमु ळे याचे
हाय ेशनचा आवाज जा त येत आहे. यासाठी ती बायबॅक क न निवन अ यावत यं णा खरे दी करणे आव यक
आहे.
9.
टीम बॉयलर निवन खरे दी करणे – स या साई सादालयाकडे 850 kg/hr व 450/hr मतेचे दोन
बॉयलर वापरात आहेत. डाळ, कडधा य व फळभाजी कु कस खरे दी के लेस स याची बॉयलर मता अपु री पडेल,
यामु ळे 450 kg/hr मतेचा टीम बॉयलर बायबॅक देवु न याऐवजी निवन 1000 kg/hr मतेचा निवन बॉयलर
खरे दी करणे आव यक आहे.
10.
राईस िड टोनर मशीन खरे दी करणे – स या साई सादालयाकडे तां द ु ळ मॅ युअली िनवडला जातो.
सदरचे काम कमी मनु यबळात व जलदगतीने होणेकरीता िकमान तासी 1000 kg मतेचे राईस िड टोनर मशीन
खरे दी करणे आव यक आहे.
(ब)
ना टा पािकटे िकचन हलिवणे – स या ना टा पाक टे िकचन सादालय इमारतीमधील िकचनचे
तळमज यावरील वाय य कोप-यात आहे. चपाती मशीन खरे दी के यास सदरचे िकचन स याचे चपाती / पु री
िकचनम ये पिह या माळयावर थलां तरीत करता येईल. तसेच पाक टे पॅक करणेसाठी आय.टी. िवभागाचे
शेजारील हॉलमधील रका या हॉलम ये अ या जागेचा वापर करता येईल.
(क)
िकचनम ये अं तगत बदल करणे – तळमज यावरील िकचनम ये ना टा पाक ट िवभाग थलां तरीत
के लेनं तर सदरची जागा रकामी होईल, यामु ळे स याचे िकचन अं तगत रचनेत बदल करावा लागेल व या माणे
निवन ए झॉ ट िस टीम ड टीग करावी लागेल.
(ड)
इतर आव यक सु धारणा करणे - स या मु य सादालया माणेच सादालयाबाहेर साईआ म
भ तिनवास, साईबाबा भ तिनवास (500 म), साईनाथ णालय हया िठकाणी साईभ तांचे साद भोजनाची
यव था के लेली आहे. यासाठी मु य िकचनम ये साद भोजन बनवू न सं थान वाहनातू न वरील सव िठकाणी
पोहच कर यात येत आहेत. सदर साद भोजन वाहतु क करीता स या भाजी दाळ करीता कॅ न, भाताकरीता व
चपाती/पु रीकरीता े टस वापरणेत येत आहे. याऐवजी साद भोजन वाहतु क करीता शेगां व सं थान माणे बं दी त
वाहनां चा वापर करता येईल तसेच भाजी दाळृ भात वाहतु क करीता गोल आकाराचे कडया असलेले यो य या
साईजचे एस.एस. भां डे तयार क न घेता येईल.
उपरो त माणे ी साईबाबा सं थानचे सादालयातील मशीनरी अ यावत करणेसाठी सदरची मशीनरी
खरे दीसाठी खालील माणे अं दाजे खच अपेि त आहे :
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अ.नं.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.

खरे दी करावया या मशीनर चा
तपशील
चपाती मशीन
टीम कु कस (दाळ, कडधा ये आिण
फळभाजीकरीता)
थिमक युड यं णा
ऑनलाईन च क यु िनट
मसाला ाई ं डर– टेनलेस टीलचे
भाजीपाला कट ग मशीन खरे दी
लास वॉशर मशीन
िडश वॉशर मशीन (साईआ म,
साईबाबा भ तिनवास थान, 200
स
येथील
साद
भोजनक ाकरीता)
टीम बॉयलर
राईस िड टोनर मशीन
मटे रअल हॅ डल ग हॅ ड ऑपरे टर
ॉली

मता

तासी 10,000 चपाती
300 िकलो

खरे दी
येक अं दाजे
अपेि त
करावयाचे
दर ( पये)
अं दाजे र कम
नग
( पये)
4
25,00,000/1,00,00,000/3
3,00,000/9,00,000/-

600000 िकलो कॅ लरी
तासी 400 िकलो
तासी 200 िकलो
तासी 800 िकलो
तासी 2000 लास
तासी 700 िडश

1
1
1
2
1
3

40,00,000/20,00,000/2,00,000/1,50,000/10,00,000/18,00,000/-

40,00,000/20,00,000/2,00,000/3,00,000/10,00,000/54,00,000/-

तासी 1000 िकलो
तासी 1000 िकलो
2500 िकलो

1
1
6

25,00,000/2,00,000/50,000/-

25,00,000/2,00,000/3,00,000/-

एकू ण खच पये : 2,68,00,000/(नवीन वायु िवजन यं णा बसिवणेकामी वतं ताव सादर करणेत येईल. )
वरील माणे साई सादालयातील िकचन मशीनरी अ यावत करणेकामी अं दाजे पये 2,68,00,000/(अ री पये दोन कोटी, अडु स ट ल ) मा चा खच अपेि त असलेने सदर या खचास मा यतेकरीता ताव
मा.ि सद यीय सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेत आलेला होता. यावर िदनां क 14.6.2016 रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे सभेतील िनणय ं . 351 अ वये खालील िनणय झालेला आहे. “सदरह िवषयावर चचा सु असतां ना,
दर यानचे कालावधीम ये दानशू र साईभ त सं थानला ०२ नग चपाती मिशन देणगी दाखल देणेस इ छु क
असलेची माहीती कायकारी अिधकारी यां नी सभेस िदली. यावर सिव तर चचा होऊन, ी गजानन महाराज
सं थान, शेगाव यां चे माणे सं थानचे सादालय िकचनसाठी तावात नमु द के ले या त तामधील 02 नग
चपाती मिशन वगळू न उवरीत सव अ ायावत मिशनरी िवहीत प तीने ई िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व
यासाठी येणा-या अं दाजे र कम . 2,18,00,000/- मा चे खचास मा यता देणेत आली. तसेच याकामी येणा-या
खचास सं थान विकलामाफत अज करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता
घे यात यावी व मा. खं डपीठा या आदेशानु सार पु िढल कायवाही करणेत यावी, असे ठरले ”
उपरो त िनणयानु सार मा. उ च यायालय, औरं गाबाद खं डपीठात िसि हल अज दाखल करणेकरीता
अजाचा मसु दा तयार करणेकामी िवधी िवभागामाफत जा. ं . एसएसएस/विश/िवधी/1990/2016 िदनां क
22.7.2016 अ वये मा. अॅड. ी चौक दार साहेब यां ना कळिवणेत आले होते. यानु सार मसु दा तयार करणेची
कायवाही चालु के ली.
मागणी– िवधी व याय िवभाग महारा शासन, मं ालय मुं बई– 400032 यां चे िदनां क 28 जु लै
2016 रोजीचे अिधसु चनेनु सार ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीचे गठण करणेत आलेले आहे. यानु सार
िदनां क 31 जु लै 2016 रोजी नविनयु त सिमतीने ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेचा कारभार ि वकारलेला
असू न कामकाज सु के लेले अस याने मेजर फाय सिशअल खचास मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेची
आव यकता नाही. यामु ळे िदनां क 14/07/2016 रोजीचे मा. ि सद यीय सिमतीचे सभेतील िनणय . 351
अ वये झालेला िनणय र क न, ी साई सादालयातील िकचन यव था अदययावत करणेसाठी उपरो त
तावात नमू द असले या चपाती मशीनपैक देणगी िमळणा-या दोन नग चपाती मशीन वगळू न, उव रत मशीनरी
िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 2,18,00,000/- मा चे खचास मा यता
िमळणेकामी फे र ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
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िनणय .८०१

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाचे िकचनसाठी अ यावत मिशनरी खरे दी करणेसाठी
येणा या खचास मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेबाबत यापु व झालेला िनणय र करणेत आला व
ी साई सादालयाचे िकचनसाठी चपाती मिशन वगळता इतर अ यावत मिशनरी खरे दी करणेस
त वत: मा यता दे यात आली. परं तु याकामी ी े शेगाव येथील सादालया या िकचनमधील
मिशनरी व यां ची िकं मत यांची लेखी व पात मािहती घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४८
चपाती मिशन टे नीिशयनची िनवास यव था िवनामु य होणेबाबत.
तावसाईभ त ी शैलेश पटेल, बं गलोर यां नी िदनां क १०.१०.२०१६ रोजी ी साई सादालयात साईभ तांना साद
भोजनात चपाती िमळणेकामी तासी २० हजार मतेचे (सेहगल ए सपोट, पटीयाला, पं जाब या कं पनीचे) चपाती
मिशन देणगी व पात िदलेले आहे. ी साई सादालयात सदरचे मिशन कायाि वत के लेनं तर मनु य बळा ारे
तयार करणेत येणा-या पु री बं द करणेत आलेली आहे. सदर मिशन ऑपरे ट ग तसेच मटनं स करणेकरीता सं थान
कमचारी यां ना िश ण देणे आव यक आहे. याकरीता एक टे नीिशयन यां ना तीन मिहनेकरीता िशड येथे
थां बिवणेबाबत कं पनीचे मालक ी सेहगल यां ना िवनं ती के ली असता यांनी एक टे नीिशयन तीन मिहने
कालावधीकरीता िशड येथे ठे वणेस सहमती दशिवली आहे. मा सदर टे नीिशयनची िनवास व भोजनाची
यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेस िवनं ती के लेली आहे.
ी सहगल यां चे िवनं ती नु सार सदर टे नीिशयन करता ी साई साद िनवास थान येथे एक साधी म व
ी साई सादालयात देा ही वेळेचे जेवनाची यव था सं थानमाफत िवनामु य करता येईल. सदरचा कालावधी
जा त असलेने याकामी मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी ी साई सादालयातील चपाती मिशन या टे नीिशयन करीता तीन मिहनेकरीता (िदनां क
१३.१०.२०१६ ते १२.०१.२०१७) तसेच भिव यात मिशन दु तीकरीता टे नीिशयन जे हा जे ही िशड येथे
येतील यावेळी एक साधी म व ी साई सादालयात जेवनाची यव था िवनामु य होणेकामी सदरचा िवषय मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८०२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये देणगी व पात िमळाले या चपाती मिशनचे
टे नीिशयन सदरह मिशन या देखभाल व दु तीकरीता या- या वेळी िशड येथे येतील या- या
वेळेस यां ची िनवास (एक साधी खोली) व भोजन यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेत यावी,
असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४९
ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम आयोिजत काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट
करणेबाबत.
िनणय .८०३ उपरो िवषयाची तातडी िवचारात घेता, दर यानचे कालावधीम ये थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी
घे यात आलेला होता. यामु ळे सदरह िवषय र करणेत आला.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५०
पाच वासी बसेसचा टॅ स भरणेबाबत.
ताववाहन िवभागाकडील वासी बस . एमएच-१७-एजी-९७४७, एजी-९७४८, एजी-९७४९, एजी-९७५० व एजी-९७५१
या पाच बसेसचा वापर साईआ म व भ तिनवास थान येथे िनवास करणा-या साईभ तांना मं दीर प रसर व सादालय येथे
घेवु न जाणे व घेवु न येणे कामी होत आहे. सदर पाच बसेस या टॅ सची मु दत िद.३१/१२/२०१७ रोजी सं पु टात येत
असलेने उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपु र यां नीएटी फॉमवर पु ढील सहा मिह याचा हणजे िद.०१/०१/२०१७ ते
िद.३०/०६/२०१७ अखेर या कालावधी करीता खालील तपिशला माणे र कम भरणेचे कळिवले आहे.
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उपरो त माणे पाच वासीबसेस वाहनां चा आर.टी.ओ. कायालयात वािषक टॅ स भरणे कामी
.८५,२५०/- (अ री र कम . पं याऐं शी हजार दोनशे प नास) मा खच येणार आहे. सदर खच मोटारकार कर
व भाडे या अं दाजप कातु न करता येईल. सदर टॅ सची र कम आर.टी.ओ. कायालयात उप ादेिशक प रवहन
अिधकारी, ीरामपु र यां चे नां वे अॅड हास डी.डी. ारे आदा करावी लागणार आहे.
तरी वासी बस . एमएच-१७-एजी-९७४७, एजी-९७४८, एजी-९७४९, एजी-९७५० व एजी-९७५१
या पाच बसेसचा सहा मिह याचा (िद.०१/०१/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर) टॅ सची र कम .८५,२५०/(अ री र कम . पं याऐं शी हजार दोनशे प नास) मा उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपु र येथे भरणेस व
याकामी येणा-या खचास मा यता असावी.
िनणय .८०४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये नमु द के ले या पाच बसेसचा सहा मिहने
कालावधीमधील (िद.०१/०१/२०१७ ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर) टॅ सची .८५,२५०/- मा र कम
उप ादेिशक प रवहन कायालय, ीरामपु र ये थे भरणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५१
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात न होणा या
तपास या Outsourcing प दतीने करणेकामी कोटे शन मागिवणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील योगशाळा या िवभागात दैनं िदन णां या िविवध कार या र त व
लघवी या तपास या के या जातात. परं त,ु सव या– सव तपास या दो ही णालयातील लॅबम ये काही तां ि क
कारणा तव होऊ शकत नाहीत िकं वा कोण याही एका लॅबम ये या होत नाहीत, यामु ळे या बाहेरील लॅबम ये
करा या लागतात. अशा तपास याचा खच जा त असू न याची विचत माणातच मागणी असते. यामु ळे अशा
तपास या णालयात आिथक व तां ि क टया करणे श य नसते. यामु ळे अशा तपास या Outsource प दतीने
करणे आव यक आहे.
स या बाहेरील लॅबम ये कर यात येणा-या तपास याम ये Quality Report तसेच दराम ये सवलत
िमळणेकामी णालया या जवळपास असणा-या Certified/ Accreditated ा त लॅब धारकाचे दरां चे तसेच
यांचे लॅबची सव मािहती मागवू न ा त दर व मािहतीनु सार या लॅबची िनवड क न यांचे कडू न णां या
तपास या कर यात येतील, यामु ळे णांची होणारी गैरसोय टाळता येऊन यांना दराम ये सु दा सवलत िमळे ल.
सदर बाब चा िवचार करता आपण कायम कमचा-यां ना वै क य बील परतावा देत अस याने याकामी सं थानचा
फायदा होणार आहे, तसेच ससू न हॉि पटल पु णे यां चेशी सं पक साधू न याबाबत मािहती घेतली असता
यांचेकडेही या Test यां या हॉि पटलम ये होत नाही. याची जािहराती दारे कोटेशन मागवू न िन नतम दर
धारकास कायादेश दे यात आलेले आहे.
यामु ळे दो ही णालयां म ये न होणा-या तपास याकामी Outsourcing प दतीने NABL मा यता
ा त लॅबधारकां चे दर व यांची सव मािहती मागिव याचा ताव िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य
सिमतीचे सभेत मा यतेसाठी ठे व यात आला होता, यावर िनणय .१८० अ वये िविहत प दतीने ई-िनिवदा
ि या राबवू न दर मागिवणेस मा यता िमळालेली आहे.
यानु सार उपरो तकामी वतमान प ात जािहरात दे यात आलेली असू न सं थानचे सं केत थळावर
जािहरात व िनिवदा दे यात आलेली आहे, तसेच िनिवदा िव ची मु दत िद.१०/०९/२०१६ ते २३/०९/२०१६
पयत ठे व यात येऊन िनिवदा ि वकार याची अं ितम मु दत िद.०३/१०/२०१६ अखेर ठे व यात आलेली आहे.
सदरचे कामी िद.१०/०९/२०१६ पयत वतमान प ात जािहरात ये यास पािहजे होती, परं तु वतमान प ात जािहरात
िस द झालेली नाही, यामु ळे सदरकामी िद.१३/०९/२०१६ रोजीचे मं जु र िटपणी वये िद.२३/०९/२०१६ पासु न
पु ढे िद.३०/०९/२०१६ पयत मु दतवाढ दे यात आलेली आहे.
तथािप ब-याचशा िनिवदाधारकां नी Online ई-िनिवदा भरताना BOQ म ये दर भर यानं तर एकु ण
र कमेम ये बदल होत आहे, यामु ळे िनिवदा भरताना अडचणी येत आहेत, असे दु र वनीव न कळिवलेले आहे.
तसेच ी.एस. ही. गमे, शासक य अिधकारी यां ची Digital Signature खराब झालेली आहे असे हॉि पटलचे
ई.डी.पी.िवभागामाफत सां ग यात आलेले आहे. यामु ळे सदरचे खरे दीकामी काढ यात आलेली ई-िनिवदा र
क न कोटे शन मागवू न तपास याचे दर िनि त करावे लागणार आहे.
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तरी ी साईबाबा व ी साईनाथ या दो ही णालयां म ये न होणा-या तपास याकामी Outsourcing
प दतीने NABL मा यता ा त लॅबधारकां चे दर व यांची सव मािहती मागिवणेकामी कोटेशन मागिव याचे
तावास मा यता असावी.
िनणय .८०५ यावर सिव तर चचा् र होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ या दो ही णालयां म ये न होणा या
तपास या Outsourcing प दतीने क न घेणेकामी NABL मा यता ा त लॅबधारकां ची सव मािहती
घेऊन, िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५२
डॉ.मयु र हा े, यु रो सजन यां चेबाबत.
तावडॉ.मयु र हा े, युरो सजन स या ी साईबाबा हॉि पटलम ये मोफत सेवा दे यासाठी Alternate रिववारी येत
आहे. यापु व ते पु णवेळ युरो सजन होते, यांनी पु णवेळ पदाचा राजीनामा िदलेला होता. िद.१९.०९.२०१६
रोजी या सकाळ या वृ प ात “मोफत सेवा देणा-या डॉ टरां ना मन ताप, िशड सं थान णालय शासनाचे
दु ल , सु िवधा नसले या खोलीत तपासणी’’ या िशषकाखाली बातमी िसदध झालेली आहे. सोबत बातमीचे
का ण प रिश ट ‘(A )’ हणु न जोडलेले आहेत.
सदर बातमीचे अवलोकन के ले असता व िद.१८/०९/२०१६ रोजी ऑनडयु टी असलेले अपघात
िवभागातील डॉ.सिचन बगाडे, डॉ. कु णाल दळे तसेच अिधसेिवका कायालयातील मॉिनग सु पर ीमती िलिल
जॉ स, (िस टर इनचाज) यां नी सदर िदवशी या घटनेबाबतचा लेखी व पात अहवाल सादर के लेले असु न
याव न सदर करणाबाबतची व तुि थती खालील माणे िदसु न येते.
अपघात िवभागातील डॉ.सिचन बगाडे व डॉ.कु णाल दळे यां चे िद.२६/०९/२०१६ रोजी या अहवालात
हं टले आहे िक, ''रिववार िद.१८/०९/२०१६ रोजी सकाळी अं दाजे १०.३० वा.डॉ. हा े अपघात िवभागात
आले व यांनी दसना व डॉकटरां ना अपघात िवभागाची डॉ टस म उघडु न दया, असे सां िगतले, यानं तर
थोडया वेळाने ी कु लकण नामक इसम आम याकडे मोबाईल घेऊन आले व आ हाला भोसले साहेबां चा
फोन आहे. तु ही फोनवर बोला असे सां िगतले. आ ही यावेळी पेशं ट बघत असताना तो फोन रसी ह के ला.
मा. ी भोसले साहेबां नी आमहाला ता काळ डॉ. हा े सरां साठी ओपीडी म उघडु न दे यास सां िगतले. फोन
सं प यानं तर कु लकण नामक इसम आ हाला चढे आवाजात अरे रावी क लागले. तु हाला यांना म दयायला
काय झाले? तु ही डॉ टरां ना (डॉ. हा े) यां ना अशी वागणु क देता का? असे हणाले. आ ही दोघां नी यांना
अितशय शां तपणे ता काळ ओपीडी म उघडु न दे याचे मा य के ले. ओपीडी नं. ०३ उघडु न िद यानं तर डॉ.
हा े हणाले मला ओपीडी म नको, मला युरो ओटी उघडु न पािहजे. आ ही अपघात िवभागातील मामां ना
ता काळ यु रो ओटी उघड यास सां िगतले . युरो ओटी उघड यानं तर यांनी ओटी म ये सी.टी. व एमआरआय
िफ म बघता येणार नाही हणु न मला परत ओपीडी नं ०३ उघडु न दया असे सां िगतले नं तर यांना ओपीडी नं ०३
उघडु न दे यात आली व यांनी तेथे पेशं ट तपासले . डॉ हा े यां नी म उघडु न दे या या काळात सं थान िवषयी
व वैदयिकय सं चालक िवषयी ण व णां या नातेवाईकां ना मी तेथे ि सेवा देत असु न सु दधा मलाओपीडी म
का िमळत नाही, अशी िवचारणा के ली ” असे हंटलेले आहे. सदर डॉ टरां चा अहवाल सोबत प रिश ट (B)
हणु न जोडलेला आहे.
तसेच अिधसेिवका कायालयातील मॉिनग सु पर ीमती िलिल जॉ स यां नीही िद.२६.०९.२०१६ रोजीचे
अहवालानु सार डॉ. हा े यां चे हण यानु सार ओपीडी म उघडु न िदली होती व िबल गमधु न के सपेपर दे यास
सां िगतले होते. यांचे टे टमट सोबत प रिश ट (C) हणु न जोडलेले आहे.
उपरो त बाब चा िवचार करता िद.१८/०९/२०१६ रोजी रिववार अस याने डॉ. हा े यां ना अपघात
िवभागात ऑनडयु टी असले या अपघात वैदयिकय अिधकारी यां नी डॉ. हा े सरां चे हण यानु सार जी थम
यांना पािहजे होती ती अपघात िवभागाचे शेजारील डॉ टस म यांना उघडु न िदली होती, तसेच युरो ओटी
मधील म यांना पािहजे असतां ना ती उघडू न दे यात आली होती. तेथे ए स रे View Box नस यामु ळे यांचे
हण यानु सार ओपीडी नं ०३ ही उघडु न दे यात आली होती. याव नच डॉ हा े यां ना ओपीडी दे याचे
नाकारलेले न हते. याबाबत सं बं िधतां ना डॉ. हा े यां नी गैरसमज क न िदलेला असावा.
डॉ. मयु र हा े यां नी िद.१०.०८.२०१६ रोजीचे अजा वये Alternate रिववारी णालयात ऑपरे शन
थीएटर चालु करणेस व श ि या करणेबाबत अज के ला होता. मा सव बाब चा िवचार करता रिववारी
असले या अडचणी बाबत डॉ हा े यां ना समजावु न सां ग यात येवु न यांना िद.१९.०८.२०१६ रोजी या
प ा वये ‘’रिववारी आठवडा सु टटी अस याने णालयातील ऑपरे शन थीएटर बं द असतात, आठवडयातु न
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रिववारी ओटी चे फु िमगेशन कर यात येत असते. तसेच या िदवशी भु लत ही उपल ध नसतात, इमज सी
डॉ टरही उपल ध होत नाही, इतर िवभागही रिववारी बं द असतात, यामु ळे श ि येसाठी आव यक सव
बाब ची पु तता करणे अडचणीचे आहे, फ त आपणास रिववारी ओपीडी पाहता येता येईल, तसेच उपरो त
बाब चा िवचार करता रिववार सोडु न सोमवार ते शिनवार याम ये असले या िदवशी आपणास युरो यु िनटमधील
श ि या करता येईल , असे यांना कळिव यात आलेले होते. सदर प सोबत प रिश ट (D) हणु न जोडलेले
आहे.
मा ते दु र वनीव न रिववारीच ओ.टी. पािहजे असलेबाबत वैदयिकय सं चालक यां चेशी हटट धरत
होते.
डॉ.सं तोष सु रवसे, भु लत यां नी िद.२३.०९.२०१६ रोजी या अजा वये नमु द के ले आहे क ,रिववार
िद.०४.०९.२०१६ रोजी इमज सी डयु टीवर होतो, या िदवशी साधारण सकाळी ०९.३० वा चे दर यान डॉ हा े
यां चा फोन आला क ,आप याला एक पाइन सजरी करावयाची आहे, डॉ सं तोष सु रवसे यां नी होकार िद याने
यानं तर १० ते १५ िमनीटां नी डॉ सु रवसे णालयात आले, तोपयत सं बं िधत ण ऑपरे शन थीएटर म ये आलेला
होता,ते बाहेर होते,थोडया वेळात डॉ. हा े आले आिण यांनी के स कॅ सल के ली हणु न सां िगतले. यानं तर के स
कॅ सल के याचे िवचारले असता ते हणाले आता मु ड नाही हणु न ऑपरे शन कॅ सल झाले, तसेच याबाबत
डॉ.सु रवसे यां नी याच अजात डॉ. हा े यां चेबाबत नमु द के लेले असु न यांचा अज सोबत प रिश ट (E)
जोडलेला आहे.
सदर णाचे ऑपरे शन मु ड नाही हणु न अचानक अचानक रदद के यामु ळे णांचे नातेवाईक नाराज
झाले व यांचे मनात णालयािवषयी गैरसमज िनमाण झाले असावेत.
तसेच डॉ. हा े ी साईबाबा हॉि पटलम ये पु णवेळ कायरत असताना यांचेबाबत येथील िस टर
इनचाज व टाफ नस यां चे डॉ. हा े यां चे वागणु क, वतणाबाबत त ार अज िदलेले आहेत.ते खालील माणे.
(अ) युरो ओटी मधील िस टर इनचाज सौ सु िचता मु ठाळ व इतर ०७ टाफ यां नी िद.१८.०७.२०१४ रोजीचे
अजात िद.१४.०७.२०१४ रोजी िस टर इनचाज सौ.मु ठाळ सु टटी होती,िद.१५.०७.२०१४ रोजी मी डयु टीवर
आ यानं तर डॉ टस ममधील कपाटा या एका काचेचे तु कडे तु कडे झालेले आढळले ,सव टाफ वाडबॉय
आया यां ना िवचार यानं तर असे समजले क , डॉ मयु र हा े यां नी टाफ नस िदपाली झा टे यां ना हॅमर मािगतला,
तीने िवचारले असता मला पािहजे असे सां ग यात आले, यानं तर थोडयावेळाने डॉ टस ममधील कपाटाची
काच फु ट याचा आवाज आला व सव काचा जिमनीवर आढळ या, यानं तर िद.१५.०७.२०१४ रोजी के स
सं प यानं तर डॉ. मयु र हा े यां नी मला सां िगतले क, मी काच फोडली आहे, व ती मी भ न देईल, अशा त ार
अज सादर असु न याची त सोबत प रिश ट (F) हणु न जोडली आहे.
(ब) िद.०६.०५.२०१५ रोजी या त ार अजा वये आयसीसीयु मिधल टाफ नस सौ िवदया भोसले व इतर ०५
टाफ नस यां नी हं टले आहे िक,’’ पेशं ट पोपटराव भालके , वय 28 वष िशड हा पेशं ट आप याकडे
िद.२२.०४.२०१५ रोजी जनरल वाड म ये अॅडिमट होता. यांचे Laminoctomy हे ऑपरे शन गोवा येथे एक
मिह यापु व झाले होते. यांनतर िद. २६.०४.२०१५ रोजी ण आयसीसीयु म ये हलिवणयात आले, यावेळेस
यांला वास घे यासाठी ास होत होता. िद.०२.०५.२०१५रोजी रा ०८.३० वा डॉ. हा े सर राऊं डला आले.
आ ही कामात असताना सरां नी आ हाला भालके पेशंटजवळ बोलिव यात आले, यावेळी तेथे ऑन डयटी
आरएमओ ही उपि थत होते. पेशं ट या उपचारा सं बं धी आम यावर चुक चे अवा तव आरोप क न आ हाला
धमकाव यात आले उदा. (नोकरीतु न काढु न टाके ल,रे िज ेशन काढु न टाके ल) अशा कारे आरडाओरड क न
आम या कामात अडथळा आणला. यानं तर पेशं ट या नातेवाईकां ना बोलावु न आयसीसीयु मधील टाफचे
काय करायचे ते क न टाका. या माणे दमदाटी सु के ली, तसेच गावातील ित टीत राजक य लोकां ना ( ी
कै लास बापु कोते व ी िवजयभाऊ कोते) यां ना बोलावु न आम या पेशं टकडे ल दया व या गो टी सोडु न दया,
आमची कोणािवषयी काही त ार नाही असे सां गु न देखील डॉ. हा े सरां नी यांची दमदाटी चालु ठे वली. आ ही
पु ण डयु टी चं ड मानिसक दडपणाखाली के ली. दु स-या िदवशी िद.०३.०५.२०१५ सकाळी ०८.०० वाजता
आ यावर डॉ. हा े सरां नी याच माणे अगोदर याच सारखे दमदाटी श द योग क न आयसीसीयु मधील
कामात अडथळा िनमाण क न शां ततेचा भं ग के ला. तसेच आ हा सवास अितशय अि ल भाषेत ल जा उ प न
होईल या कारे श द योग के ला, यांनी बोलले वा य all ICCU Staff Should be F*****D. डॉ टरां नी
अि ल द योग करते वेळेस रा पाळीचे डॉ टर व िदवस पाळीचे डॉ टर उपि थत होते. या िदवसापासु न
ते आतापयत िद.०७.०५.२०१५ पयत आ ही चं ड मानिसक दडपणा खाली असु न या सं बं धात उिचत
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कायवाही कर यात यावी’’ असा त ार अज के ला असु न याची त सोबत प रिश ट (G) हणु न जोडली आहे.
(क) तसेच वरील िद. ०६.०५.२०१५ रोजीचा सदर त ार अज मागे घे यासाठी िद.११.०५.२०१५
रोजी या अजात ‘’सदर डॉ. हा े यां नी परत असे वागणु क देऊ नये,अवा च ,अशोभनीय ,असं कृ तीक श दांचा
वापर आयसीसीयु म ये क नये, व ी जातीची यांनी नेहमी इ जत करावी. तसेच अजु न असे िनदशनास आले
आहे िक, पेशं ट या नातेवाईकां ना िचथावणी पु वक वा य योग क न डॉ टर ,िस टर , टाफ यां ना सं गळयाना
मारा, पोलीस टेशनला कं पलेट करा व अजु न असे िनदशनास आले क , आयसीसीयु या टाफला िस टर ,
डॉ टर, आया व मामा वर मला िव वास नाही, यामु ळे तु हीयेथेच बसु न रहा,पु ढे डॉ टर हा े सर असे िचथावणी
खोर भाषा, अं गावर धावु न येत नातेवाईकां ना बसवु न ठे वणे या गो टीकरणार नाही व आ हांला अवा य भाषेत
बोलणार नाही व ती न कर याचे आ हाला लेखी देत असतील तरच हे आमचे प मागे घे याचे मा य कर यात
यावे. मह वाचे ि या बददल आदर,आईवडील बददल आदर या सगळया गो टी साईबाबां नी िशकवणीत
सां िगतले आहे, यामु ळेच ण सेवा चां गली घडत असते, पु ढे मागे आ ही अशी आशा करतो क , खास क न
Ladies टाफला घाणरडे उदगार, घाणेरडी भाषा यां चा योग करणार नाही असे यांचे लेखी िनवेदन यावे. पु ढे
भिव यात अितद ता िवभागात काम करताना हया भालके पेशं ट सं बं धातील गो टीव न पु ढे आ हाला डॉ टर
हा े सर यां याकडु न बदला हणु न ास िदला जाणार नाही याची डॉ. हा े सर यां नी हमी दयावी. सबब आ ही
पिहले िदलेले प िद.०७/०५/२०१५ वरील अटीला मा य राहन मागे घे यात येईल.’’ असा अज िदला असु न
याची त सोबत प रिश ट (H) हणु न जोडली आहे.
(ड) सौ.पी.एस.देव. िस टर इ चाज व इतर ०४ टाफ नस यां नी िद.०६/०५/२०१५ रोजी या त ार अजात
हंटले आहे िक.’’ िफमेल जनरल वाड म ये टाफ नस हणु न काम करतो.िद ०९.०४.२०१५ रोजी सकाळी ०८ ते
०२ या वेळेत ०९.०० वाजे या दर यान डॉ. हा े वाड म ये राउं डसाठी आले. यां या एका पेशं टला Fever होता,
Fever check कर यात आला होता, पेशं टला मेिडसीन ही िदले होते, Cold Sponging िह चालु होते. परं तु यां नी
मला Inform के ले नाही हणु न पु ण वाड ०१ ते ०२ तास डो यावर घेतला, सव पेशं ट व नातेवाईकां समोर मनाला
येईल ते बोलले, फु कट का पेमट लेते हो िसफ चाय िपणे के िलए आते है, खाली बै ठने के िलए इधर आते हो,न क
आरजीएनएम िशकु न आ या का, िक विश या या भर या , यांनी तु हांला कामाला लावले यांना घेवु न या
माझयासमोर देखो आज तु हारा या हाल करता ह, तु हारे बजह मेरा पेशं ट Bad हो गया, आज तु म रहोगे,या मै रहँगा
असे हणु न दात खात हाता या मु ठया पकडू न आज तु हे नही छोडू ं गा, असे न एक यासारखे व अं गाला व अं गाला
काटा ये यासारखे सव पेशं ट व नातेवाईकां समोर बोलत होते. नं तर या पेशं ट या नातेवाईकां ना बोलावू न मैने तो
ऑपरे शन अ छा िकया था, इन लाग के बजहसे तु हारा पेशं ट Bad हो गया, असे हणु न सव नातेवाईकां समोर
टाफची व हॉि पटलची बदनामी कर याचा य न के ला’’ असा त ार अज के लेला असु न यांची त सोबत
प रिश ट (I) हणु न जोडली आहे.
डॉ.मयु र हा े यां ना अडचणीमु ळे रिववारी ओटी देता येत नस याचे कळिव याने यांनी
िद.१८.०९.२०१६ रोजी जािणवपु वक ण व नातेवाईकाचा गैरसमज क न िदलेला िदसु न येतो. डॉ हा े यां ना
यां या हण यानु सार सीएमओ यांनी यांचे काम के ले होते. यांना जेथे कॅ बीन पािहजे या उघडु न िद या मग
गैरसमज क न दे याची यांची काहीच गरज न हती. तसेच डॉ. हा े यापु व ही ऑपरे शन झाले या णां या
Post Operative के सेस पाह यास तयार न हते, यामु ळे डॉ. िटं गरे हे सु दधा पहायला तयार होत नसत. णाला
कािह झा यास शासनावर व निसग वर दोष देत असतात. यांना सोमवार ते शिनवार म ये कोण याही िदवशी
श ाि या करणेचे सां ग यात आले असता तरीही ते यांचे मज नु सार वागत आहे. तसेच अडचणी ि वका न
रिववारी चालु के यास इतरही डॉ टर यांचे सोईनु सार रिववारी ओटी मागतील.
डॉ. हा े यां या खोडसाळपणामु ळे वृ तप ात बातमी िसदध क न सं थान व णालयाची बदनामी
के लेली आहे. डॉ हा े यां ची वागणु क, कामकाजात अडथळे िनमाण करणे व इ यादीमु ळे यांचा इतर डॉ टर व
कमचा-यां वर प रणाम हो याची श यता नाकारता येत नाही. यांचेमु ळे सं थान व णालयाचे नावलौक कास
बाधा िनमाण होऊन पु ढेही णालयाबाबत अडचणी िनमाण क शकतात. स या डॉ िटं गरे ि हजीट ग युरो सजन
असु न ते पु णवेळ सारखी सेवा देत आहेत तसेच िद.१९.०९.२०१६ रोजी या मा. य.स.सभेतील िनणयानु सार
आणखी एक डॉ. गोडगे, युरो सजन हणु न पु णवेळ व पात हजर होणार आहे.
तरी डॉ. हा े यां चे वतन, व र ठांचे आदेशाचे पालन न करणे, यांचे बाबत डॉ टर, िस टर इनचाज, टाफ
नस यां चे असलेले गं भीर व पाची त ार, यांचा पु व इितहास, सं थान व णालय शासनाची मु ददामहन गैरसमज
करणे, इ यादी बाब चा िवचार करता तसेच भिव यात यांचेमु ळे णालयात अडचणी िनमाण होवु नये हणु न डॉ. हा े
यां ची स याची मोफत सेवेची ि हजीट बं द करणेबाबत सदरचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .८०६

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे डॉ. हा े यां चे गैरवतन, व र ठांचे आदेशाचे
पालन न करणे, यांचे बाबत डॉ टर, िस टर इनचाज, टाफ नस यां याकडू न आले या गं भीर
व पा या त ारी, यांचा पु व इितहास, सं थान व णालय शासनािवषयी गैरसमज िनमाण करणे,
इ यादी बाब चा िवचार करता तसेच यांचेमु ळे भिव यात णालयात अडचणी िनमाण होवु नये
याकरीता डॉ.मयु र हा े, यु रो सजन (ि हजीट ग) यां ची स याची मोफत सेवेची ि हजीट बं द करणेत
यावी, असे ठरले.
तसेच णालयाकडील या डॉ टस/ कमचा यां ची खाते चौकशी चालू आहेत, या
लवकरात-लवकर पु ण करा यात, अशा सु चना दे यात आ या.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५३
डॉ.शामकु वर, आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसेच वै िकय अिधकारी ( वचारोग) यां ना हजर
तारखेपासू न वेतन ेणी लागु कर यात आली अस याने फरक आदा करणेपु व शासनाचे िवधी व याय
िवभागाचे अिभ ाय घेणेबाबत.
तावमा. ि सद य सिमतीचे िद. ०६/११/२०१४ िनणय . ९६८ तसेच िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे िनणय . १८५
नु सार अनु मे डॉ. सु भाष ीराम शामकु वर आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसेच डॉ. कांबळे यां ना हजर
तारखेपासू न वेतन ेणी लागू करणेबाबत िनणय झालेला आहे. सदर िनणयानु सार यांना साधारणतः र कम .
२७,४५,०००/- चे आसपास फरक अदा करावा लागणार आहे.
सं बं धीत डॉ टरां ची नावे, हजर तारीख व िदलेले सु रवातीचे मानधन खालील माणे आहे.
अ नं डॉ टरां चे नाव
कामावर हजर तारीख कामावर हजर होतेवेळी िदलेले मानधन
१
डॉ सु यकां त पाटील
०७/१०/२००५
१७०००
आरएमओ, बीटीओ
०१/०९/२००८
२
डॉ सु भाष शामकु वर, आरएमओ
१७/१०/२००५
१७०००
३
डॉ उ हास पवार, आरएमओ
०१/०६/२००६
१७०००
४
डॉ िदपक कां दळकर, आरएमओ
०७/०९/२००६
१७०००
५
डॉ दादासाहेब कां बळे
१४/१०/२००५
२१०००
वै क य अिधकारी ( वचारोग)
सदरह िवषयाचा पू व इितहास व व तुि थती खालील माणे आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलची थापना सन २००५ म ये झालेली आहे यावेळी हॉि पटलसाठी
आकृ तीबं ध मं जु र नस याने वै क य अिधकारी, टेि निशयन, टाफनस, मॅनेजस इ यादी पदां वर ता पुर या
व पात मानधनावर भरती करणेत आली होती.
उपरो त कमचापनव थारोजीचे य २००५/११/०५ .व िदयां ना ठरािवक मानधन देणेबाबतचा तासिमती सभेत सादर करणेत आला होता यावर िनणय . ६६७ अ वये कमचारी आकृ तीबं धास मा यता
िमळालेनं तर सं बं िधतां याहजर तारखेपासू न वेतन ेणीवर नेमणू का दे यास व देय होणार फरकाची र कम आदा
कर यास मा यता दे यात आलेली आहे. या माणे जा.नं.एसएसएस/वशी१/७५/२००५ िद. ०७/०१/२००६
अ वये आदेश पारीत करणेत आलेला होता.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ व २००९ साली मा यता िमळाली
अस याकारणाने ी साईबाबा सं थानकडू न िद. ०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
. ६६७ ची अं मलबजावणी यावेळी करणेत आलेली नाही.
डॉ. दादासाहेब कां बळे यां नी मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन
८९११/२०१३ दाखल के ले होते यावर मा. उ च यायालयाने िद. १९/०३/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश
िदले होते.
In that view of the matter, writ petition is disposed off with direction to respondent
to decide the representations dated 09.09.2012 and 23.02.2013 made by the petitioner, if
already not decided, as expeditiously as possible, however, within two months from today.
मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार डॉ.कां बळे यां चे वेतन ेणीबाबत िनणय घेणेसाठी
िद.०३/०८/२०१४ रोजीचे मा ि सद य सिमतीचे सभेत खालील माणे ताव सादर करणेत आला होता.
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िद.१३/०६/२००७ रोजी या मं जू र आकृ तीबं धात वचारोग त पदास मं जु री नसलेने डॉ कां बळे यां ची
नेमणू क मानधनावर के लेली होती. ती यांनी यांवेळेस ि वकारलेलीआहे िद. ०७/०८/२००९ रोजी या
आकृ तीबं धात पदाचा समावेश अस याने यांना िद. ०१/०४/२०१० पासू न वेतन ेणी देणेत आलेली आहे यांचे
मागणी माणे यांना सु रवातीचे नेमणू क पासू न वेतन ेणी व वािषक वेतनवाढ देता येणार नाही.
यावर मा ि सद य सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ६५१ खालील माणे झाला
होता.
डॉ.दादासाहेब लु मा कां बळे, असो क स टंट ( वचारोग) ी साईनाथ णालय यां नी िद.
०९/०९/२०१२ व िद. २३/०२/२०१३ रोजी या अजा वये यां या नेमणू क चे सु रवातीपासू न वािषक वेतनवाढव
वेतन ेणी िमळणेबाबत के लेली िवनं ती अमा य करणेत आली.
अशाच कारे डॉ.सु भाष ीराम शामकु वर, आरएमओ व इतर ३ यां नी जू झाले या तारखेपासू न
वेतन ेणी लागु करणेबाबत मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन दाखल के ले होते
यावर मा. उ च यायालयाने िद. ३०/०६/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश िदला होता.
Respondent No 2 shall decide the representation given by the petitioners with
regard to pay scale, expeditiously and on its own merits, within a period of 4 months from
today.
मा. यायालया या आदेशानु सार सदर या िवषयावर िनणय घेणेसाठी िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे मा
ि सद य सिमतीचे सभेत खालील माणे ताव सादर करणेत आला होता.
महारा शासनाची आकृ तीबं धास मं जु री नस याने अजदार यां ना वेतन ेणीत पगार न देता सु रवातीस
मानधन अदा करणेत आलेले आहे. ते आदेश यांनी िवनात ार ि वकारलेले आहेत. शासनाची आकृ तीबं धास
मा यता आ यानं तर मा यव थापनाचे िनणयानं तर अजदार यां ना वेतन ेणीम ये वेतन अदा करणेत आलेले आहे.
यानं तर येक वष अजदारां स वािषक वेतनवाढी अदा करणेत आले या आहेत. आकृ तीबं धास शासनाची
मा यता नसलेने अजदारां ना सु रवातीचे जू तारखेपासू न वेतन ेणीम येवेतन देता येणार नाही अजदारां वर
कु ठ याही कारचा अ याय झालेला नाही तसेच अशाच कारे डॉ दादासाहेब लु मा कां बळे यां नी िवनं तीअज व
रट िपटीशन नं ८९११/२०१३ दाखल के ले होते. मा ि सद य सिमतीने िद. ०३/०८/२१४ रोजीचे सभेतील
िनणय ६५१ अ वये यांची मागणी अमा य करणेत आलेली आहे.
उपरो त तावावर िनणय ९६८ खालील माणे झाला होता.
“ तावात नमु द के ले या ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकडील ४ आरएमओ यां ना यांचे हजर
तारखेपासू न वेतन ेणी लागू करणेत यावी असे ठरले”.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ म ये मा यता िमळालेली असतानासु ा
उपरो त िनणय झालेला आहे असे िदसते.
समान माग या व समान मु ा असताना एका करणात िवनं ती अमा य कर यात आली तर दु स-या
करणात िवनं ती मा य कर यात आ याने डॉ. कां बळे यां नी पु नः च मा. उ च यायालयात रट िपटीशन .
१०७०८/२०१४ दाखल के ले होते. सदर िपटीशनम ये मा. ि सद य सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे िनणय
. ६५१ नु सार सं थानने ित ाप दाखल के ले होते. यामु ळे िद. ०६/११/२०१४ या सभेतील िनणय .
९६८ ची अं मलबजावणी थिगत के ली होती.
यानं तर डॉ. कां बळे यां नी पु हा िवनं ती अज सादर के याने त कालीन मा. कायकारी अिधकारी यां नी
िद. १०/०२/२०१५ रोजी खालील माणे िनदश िदले होते.
“वेतन ेणी अि त वात आ यापासु नच सवाना लागु कर यात आली आहे. अि त वात नसलेली
वेतन ेणी पु वल ी भावाने लागु कर याचा न उ वत नाही अ य डॉ टरां ना देखील याच िनयमाने वेतन ेणी
लागु कर यात आली अस याने याम ये कोणतीही िवसं गती नाही. सदरची बाब यायालया या सिवनय
िनदशनास आण यात यावी, यव थापन सिमतीला स या तसदी दे याची आव यकता नाही.”
िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . ९६८ ची अं मलबजावणी न करणेत आ याने डॉ.
शामकु वर व इतर ०३ यां नी पु हा मा. अ य साहेब यां चेकडे िनणयाची अं मलबजावणी करणेसाठी िवनं ती अज
के ला होता. सदरह अजावर िनणय घेणेसाठी मा. अ य साहेब यां नी याबाबतचा ताव ि सद य सिमतीसमोर
सादर करणेबाबत िनदश िद याने िद. ०६/११/२०१४ रोजीचे सभेम ये िनणय . ९६८ िनर त करणेबाबत िद.
११/१०/२०१५ व िद. १८/१२/२०१५ रोजी िटप या सादर करणेत आ या हो या. यानं तर मा मा. उपकायकारी
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अिधकारी व मा. कायकारी अिधकारी यां नी िद. ०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
. ६६७ ला अनु स न काढणेत आलेला आदेश . जा.नं.एसएसएस/ वशी०१/७५/२००५ िद. ०७/०१/२००६
ची अं मलबजावणी करणेबाबत सम िनदश िदले. सदर िनदशास अनु स न, िद. ०६/०१/२०१६ रोजीचे मं जू र
िटपणीनु सार िद. ०६/०१/०१६ रोजी डॉ. शामकु वर व इतर ३ यां ना हजर तारखेपासु न वेतन ेणी लागु
करणेबाबतचा आदेश पा रत करणेत आलेला आहे. याच माणे डॉ. कां बळे यां नाही िद. २९/०२/२०१६ रोजीचे
मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय . १८५ नु सार िद. १४/१०/२००५ पासू न सन २००९ चे मं जु र
आकृ तीबं धात वै क य अिधकारी ( वचारोग) पदासाठी असलेली मं जू र वेतन ेणी िद. २५/०४/२०१६ या
आदेशा वये लागु करणेत आलेली आहे.
डॉ.कां बळे यां नी मा.उ च यायालयात दाखल के ले या रीट िपटीशन . १०७०८/२०१४ म ये मा.
उ च यायालयाने िद. ११/०४/२०१६ रोजी डॉ.कां बळे यां ना ८ आठवड् या या आत हणजेच िद.
०६/०६/२०१६ पयत यांना मॉनेटरी बेिनिफट् स (Monetary Benefits) दे यात यावे असे िनदश िदले आहेत.
या माणे डॉ. कां बळे यां ना िद. २५/०४/२०१६ या आदेशा वये वेतन ेणी लागु क न व एि ल २०१६ चे
पगारप कापासू न सु धा रत वेतन अदा करणेत येत आहे. यामु ळे मा. उ च यायालयाचे आदेशाचे पालन के लेले
आहे असे न मत आहे.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ व २००९ साली मा यता िमळाली
अस याकारणाने िद. ०५/११/२००५ रोजी यावेळ या मा. यव थापन सिमतीने घेतलेला िनणय . ६६७ यो य
आहे िकं वा कसे याबाबत सं माव था अस याकारणाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेसाठी सन २००४
साली लागु झाले या अिधिनयमातील खालील तरतु द चा तसेच सं थानचे मं जू र २००७ व २००९ सालचे मं जू र
आकृ तीबं धातील अटी-शत चा िवचार करणे म ा त ठरते.
अिधिनयमातील तरतु द नं. २८/१– कायकारी अिधकारी िकं वा सिमती यां या कोण याही
कायवाहीचे िकं वा िनणयाचे िकं वा आदेशाचे अिभलेख हे, अशा कायवाहीचा कायदेशीरपणा िकं वा याखाली
िदले या िनणयाचा अथवा आदेशाचा िबनचु कपणा, कायदेशीरपणा िकं वा औिच य याबाबत वतःची खा ी
क न घे या या टीने मागवू न घेणे व यांची तपासणी करणे आव यक व इ ट आहे, असे रा य शासनास
वाट यास, यास तसेच करता येईल आिण कोण याही बाबतीत असा कोणताही िनणय िकं वा आदेश यात
फे रबदल, िवलोपन िकं वा यांवतन के ले पािहजे िकं वा तो फे रिवचाराथ पाठिवला पािहजे, असे रा य शासनास
आढळू न आले तर, रा य शासनास या माणे आदेश काढता येईल.
अिधिनयमातील तरतु द नं. २८/२– जे हा एखा ा करणी पोटकलम (1) खाली रा य शासनाने
कायकारी अिधका-यां या िकं वा सिमती या कोण याही कायवाहीचा िकं वा िनणयाचा िकं वा आदेशाचा
अिभलेख मागवला असेल ते हा, रा य शासनास, या सं बं धात पोटकलम (1) खाली असले या आप या
अिधकारां चा वापर कर याचा येईपयत, कायकारी अिधका-यां या िकं वा सिमती या अशा कोण याही िनणयाची
िकं वा आदेशाची अं मलबजावणी थिगत करता येईल.
परं त,ु सं बं िधत प कारां ना पटीकरण दे याची सं धी दे यात आ यािशवाय, रा य शासन, पोटकलम
(१) अ वये कोणताही आदेश देणार नाही.
अिधिनयमातील तरतु द नं. ३०/१– सिमतीचा कोणताही ठराव, िनणय अथवा आदेशां ची अं मलबजावणी
िकं वा सिमतीकडू न िकं वा सिमती या वतीने कर यात यावयाची असेल िकं वा कर यात येत असेल, अशी कोणतीही कृ ती
जनिहता या िवरोधात व या अिधिनयमा ारे वा अिधिनयमा वये िकं वा या- या वेळी अं मलात असले या अ य
कोण याही काय ाअ वये दान के ले या अिधकारां चे उ लंघन करणारी िकं वा या अिधकारां पे ा अिधक अिधकार
वाप न कर यात येणारी कृ ती आहे अथवा यामु ळे यव थापन िनधीचा दु पयोग वा गैरवापर हो याची िकं वा अप यवय
हो याची श यता आहे, असे रा य शासनाचे मत असेल तर, यास, लेखी आदेशा ारे, यात िविनिद ट कर यात येईल
अशा एका िकं वा अनेक कालावध साठी, अशा ठरावाची वा आदेशाची अं मलबजावणी तहकू ब करता येईल िकं वा अशी
कोणतीही कृ ती ितिष द करता येईल अशा आदेशाची एक त रा य शासनाकडू न सिमतीला आिण कायकारी अिधकायाला ता काळ पाठिव यात येईल.

ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाकडील आकृ तीबं ध २००७ व २००९ साली मं जु र झाला
अस याकारणाने अजदार डॉ टरां ना हजर तारखेपासू न वेतन ेणी ावी िकं वा कसे व फरक ावा िकं वा कसे
याबाबत वेतन पडताळणी िवभाग, नािशक यां चेकडे सं थानमाफत िवचारणा के ली असता यांनीही “जर
आकृ तीबं ध २००७ व २००९ म ये मं जू र झालेला असेल तर आकृ तीबं ध मं जू र झाले यािदनां कापासू न पदां चे
मं जु री माणे डॉ टस यां ना फरक देणे यो य होईल” असे सु चिवले आहे.
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सबब, उपरो त अिधिनयमातील तरतु दी, सन २००७ व २००९ या मं जू र आकृ तीबं धातील अटी-शत
व वेतन पडताळणी िवभाग, नािशक यां चे अिभ ाय तसेच मा. मु यलेखािधकारी यां नी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १३ (५) मधील तरतु दीनु सार आकृ तीबं ध मं जू र होईपयत
कोण याही अिधकारी / कमचा-यां ची नेमणू क करता येत नाही याचाच अथ आकृ तीबं ध मं जु री यािदनां कापासू न
िकवा तदनं तर िनयिमत नेमणू क करता येतील यामु ळे िनयिमत वेतन ेणी सु ा याच िदनां कापासू न देय होईल,
असे िदलेले अिभ ाय िवचारात घेता, िवधी व याय िवभागाचे अिभ ाय घेणेस तसेच अजदारां नी याकामी मा.
उ च यायालयात दाखल के ले या रट िपटीशन म ये िदले या आदेशाबाबत व तुि थती मां ड यासाठी हणणे
दाखल करणेस मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .८०७ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या अटी/शत व अिभ ायां चा िवचार करता
डॉ.शामकु वर, आरएमओ व इतर ३ आरएमओ तसेच वै िकय अिधकारी ( वचारोग) यां ना आकृ तीबं ध
मं जु र झाले या तारखेपासू न वेतन ेणी लागु कर यात यावी, असे सिमतीचे मत झाले . याबाबत िवधी
व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मागदशन घे यात येऊन मा.उ च यायालयाम ये व तु ि थती
मां ड यात यावी.
तसेच डॉ.शामकु वर यां ना थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणेत यावे, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५४
ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी.१ करीता निवन Shadowless Lamp खरे दीकामी
तसेच जु ना Shadowless Lamp Buyback करणेकामी M/s Esbee Dynamded Pvt. Ltd.,
Mumbai यां ना िदलेला पु रवठा आदेश र क न फेर-िनिवदा मागिवणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी.- १ म ये श ि या करणेकामी ०१ नग Shadowless
Lamp (LED) आहे. सदर Shadowless Lamp हा सन २००५ म ये .२०,४२,४७०/- इत या र कमेत
खरे दी के लेला आहे. स या सदर Shadowless Lamp हा यवि थत चालत नाही. मागील एक वषात
सी. ही.टी.एस. ओ.टी. -१ म ये एकू ण ८७६ श ि या झाले या आहेत. यामु ळे सदर Shadowless Lamp
वर कामाचा अित र त भार पड यामु ळे सदर Shadowless Lamp ची खरता कमी झालेली आहे व या या
दु तीचा खच हा फार जा त आहे. यामु ळे Shadowless Lamp परत (Buyback) करणे यो य राहील अशी
िशफारस बायोमेडीकल िवभागाने यांचे मागणी प कावर के लेली आहे. जु ने Shadowless Lamp ची घसारा
वजा जाता िद.३१/०३/२०१३ अखेर येणारी िकं मत .३,०१,५०४/- इतक आहे. तर सदर ०१ नग
Shadowless Lamp खरे दीकामी अं दाजे र कम .९,००,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.०८/०१/२०१४ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत िनणय . १४ अ वये ी साईबाबा
णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी. -१ करीता Shadowless Lamp खरे दीस व याकामी येणा-या र कम
.९,००,०००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे, तसेच ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी.१
िवभागातील जु ना Shadowless Lamp Buyback करणेचा ताव रदद् करणेत येऊन, सदरचा Shadowless
Lamp इतर ऑपरे शन िथएटरम ये वापर यात यावा, असे ठरले.
यानु सार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात हार-मुं बई, सं यानं द–
पु णे या वतमान प ात तसेच सं थान या सं केत थळावर वरील माणे जािहरातव िनिवदा दे यात आली होती. तसेच
एकू ण २१ उ पादक कं प या/ पु रवठाधारक यां ना इकडील प .७५८१िद.०४/०३/२०१४ अ वये जािहराती बाबत
अवगत करणेकामी प पाठिव यात आले होते. िनिवदा िव ची मु दत िद.०५/०३/२०१४ ते १८/०३/२०१४ पयत
ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मु दत िद.२०/०३/२०१४ अखेर ठे व यात आली होती. यास
अनु स न मुं बई येथील कायालयात०५ िनिवदा ा झाले या हो या, याचा तपिशल खालील माणे –
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1.
M/s. Unimmedss, Kolkata
19/03/2014
2.
M/s. Matrix Medical Pvt. Ltd., Thane (W)
20/03/2014
3.
M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai
20/03/2014
4.
M/s. Sairam Biomedics, Mumbai
20/03/2014
5.
M/s. Maquet Medical India Pvt.Ltd., Mumbai.
20/03/2014
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वरील माणे ा त झाले या ०५ िसलबं द िनिवदा िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे मा. यव थापन सिमती
सभेपु ढे उघड यात येऊन, िनिवदा धारकां ना सम चचा/ वाटाघाटीसाठी बोलिव यात आले असता यांनी
खालील माणे दर देऊ के लेले होते.
Sr. Description
No.
M/s.
1
Unimmedss,
Kolkata
(Model- Alfa 5 +
Alfa 5 + Alfa 3)
Warranty- 2 Year
M/s.
Matrix
2
Medical
Pvt.
Ltd., Thane (W)
(Model- Prism
Luminox)
Warranty- 1Year

3

M/s.
Esbee
Dynamed Pvt.
Ltd., Mumbai
(Modelsim
LED
7000+
7000+ 4500)
Warranty-2 Year

sim
LED
5000+5000+5000
offer
given
during
the
negotiation
Warranty-2 Year
sim
LED
5000+5000+4500
offer
given
during
the
negotiation
Warranty-2 Year
SD Camera

Rate Per in AMC
Rs.
891000.00
N.Q

CMC

Rate After AMC
Negotiation
Absent

701250.00

after warranty
2nd Year 2%
3rd Year 2.25%
4th Year 2.50%
5th Year 3%
6th Year 3.50%
7th Year 3.75%

after warranty 600000.00
2nd Year 4%
3rd Year 4.5%
4th
Year
4.75%
5th Year 5%
6th
Year
5.50%
7th
Year
5.75%

Euro 22270 @
Rs.86=191522
0
+ C.D.
12%= 229826
+ Clearance
Charges 25000
Total
Rs.
21700046
Euro 22270 @
Rs.86=191522
0
+ C.D.
12%= 229826
+ Clearance
Charges 25000
Total
Rs.
21700046
Euro 20270 @
Rs.86=174322
0
+ C.D.
12%= 209186
+ Clearance
Charges 2% =
25000 Total
Rs. 1977406

2%
+ 5% 7% + 3% Euro
Esclations
Esclations
@
Rs.85=174063
0
+ C.D.
11.7%=
203653 Total
Rs. 1944283

after warranty
2nd Year 2%
3rd
Year
2.25%
4th
Year
2.50%
5th Year 3%
6th
Year
3.50%
7th
Year
3.75%
20478 2%

2%

7%

Euro 20478
@
Rs.85=174063
0
+ C.D.
11.7%=
203653 Total
Rs. 1944283

2%

7%

Euro 17838
@
Rs.85=151623
0
+ C.D.
11.7%=
177398 Total
Rs. 1693628
Euro
4130 2%
@
Rs.85=351050
+ C.D. 11.7%=
41073 Total
Rs.392123
Euro
5694 2%
@
Rs.85=483990
+ C.D. 11.7%=
56627 Total
Rs.540617

HD Camera
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after warranty
2nd Year 4%
3rd Year 4.5%
4th
Year
4.75%
5th Year 5%
6th
Year
5.50%
7th
Year
5.75%
6%

6%

6%
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M/s.
Sairam Euro 18320
Biomedics,
Mumbai
1)
Surgirise
SASX2ST+
X2ST+X1
Warranty-2 Year
2)
Surgirise
SASX2ST+X2ST
+X2ST
20098 Euro

N.Q

Euro 16488
@
Rs.84=138499
2
+ C.D.
33%=
457047+Clear
ance Charges
2% =27699
Total
Rs.
1869738
Euro 16000
@
Rs.84=134400
0
+ C.D.
33%=
443520+Clear
ance Charges
2% =26880
Total
Rs.
1814400 R/O
Rs. 1800000
Not
Negotiated
Euro
1500
@
Rs.84=126000
+ C.D. 33%=
41580+Cleara
nce Charges
2%
=2520
Total
Rs.
170100
Euro
4000
@
Rs.84=336000
+ C.D. 33%=
110880+Clear
ance Charges
2%
=6720
Total
Rs.
453600
Euro
2000
@
Rs.84=168000
+ C.D. 33%=
55440+Cleara
nce Charges
2%
=3360
Total
Rs.
226800
Rs. 2000000

3)
Surgirise
SASX2MT+X2M
T+X2MT

Video Camera
SD Sony Zoom
36+control box
20688 Euro
1500 Euro
Monitor 19"

4000 Euro

2000 Euro

5

M/s.
Maquet Rs. 2500000
Medical India
Pvt.
Ltd., Rs. 2500000
Mumbai
1) HLED 533SD
Warranty-1Year

N.Q

Rs. 2100000

2) Volista 644
STD
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2%

5%

2%

3%

2%

3%

2%

3%

2%

3%

2 % + Service 6 % + Service
Tax
Tax + Vat
2 % + Service 6 % + Service
Tax
Tax + Vat
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यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त िनिवदा धाराकां नी M/s. Unimmedss, Kolkata व M/s.
Matrix Medical Pvt. Ltd., Thane (W) या दोघां नी भारतीय बनावटी या टे बलचे दर िदलेले आहेत, तर
उवरीत ०३ िनिवदा धाराकां नी Imported कं पनीचे दर िदलेले आहे. सदरचा Lamp हा काड याक ऑपरे शन
िथएटर या मह वा या श ि या िवभागासाठी खरे दी करावयाचा आहे. यापू वी येथे Imported कं पनीचा लाईट
वापरत आहे. यामु ळे या 03 िनिवदा धाराकां नी Imported कं पनीचे दर िदलेले आहे या ितघां चा तां ि क
बाब चा िवचार करता M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यां चे मॉडेल (Sim LED 7000+
7000+ 4500) तां ि क ट् या योग्य असू न यांनी वॉरं टी ०३ वषाचा िदलेला आहे. यामु ळे M/s. Esbee
Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यां चे एकू ण र कम . १९,४४,२८३/- मा िन नतम दर ि वकार यात येऊन,
यांना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच सदरचे पेमट LOC ारे अदा कर यात येऊन Custom Duty म ये सू ट िमळणेकामी िव त
िवभागाकडू न क शासनास ताव सादर कर यात यावा. क शासनाकडू न Custom Duty म ये सू ट न
िमळा यास सदरची र कम .२,०३,६५३/- मा सं थानमाफत अदा कर यात यावी. त पूव उपरो तकामी येणाया खचास सं थान वक लामाफत अज करणेत येऊन मा. मुं बई उ च यायालया या औरं गाबाद खं डपीठाची
ता यता घे यात यावी, असे ठरले होते.
यानू सार सं थानचे िवधी िवभागामाफत मा. मुं बई उ च यायालया या औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता
घेणेकामी ताव सादर कर यात आलेला होता. सदर Shadowless Lamp हा M/s. Esbee Dynamed Pvt.
Ltd., Mumbai यां चेकडू न खरे दीकामी येणा-या जा तीचा खचास िस हील अॅ लीके शन नं ६८४६
िद.१७/०७/२०१५ अ वये मा यता िमळलेली आहे. िद.२०/०१/२०१६ रोजी वापर करणारे डॉ टर िव ु त कु मार
िस हा व बायोमेडीकल इं िजिनअर व परचेस मॅनेजर यां नी नािशक येथील अपोलो हॉि पटलम ये जाऊन सदर
Shadowless Lamp चा demo बघीतला असता सदर Shadowless Lamp बाबत डॉ टर िव ु त कु मार
िस हा यां नी खालील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
सदर Shadowless Lamp चा Light पु रेसा नसू न याची ती ता दे खील आपण वापरत असले या
सी. ही.टी.एस. ओ.टी. नं २ या Light पे ा कमी आहे. सदर हॉि पटलम ये काम करणारे डॉ. अभय वािलया
यां ना देखील िवचारले असता यांचे मते िशड येथील सी. ही.टी.एस.ओ.टी. नं २ म ये वापरत असले या Light
पे ा याचा Light व ती ता फारच कमी आहे. यामु ळे M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai यां या
Shadowless Lamp ब ल डॉ. िस हा हे समाधानकारक नाही. यामु ळे उपरो त Shadowless Lamp
खरे दीकामी पु हा ई-िनिवदा मागवा या लागणार आहे.
डॉ टरां चे मागणी माणे खरेदी करावयाचे Shadowless Lamp खरे दीकामी मे.मॅ वेट मेडीकल इं डीया
ा.िल., मुं बई यां चेकडू न अं दाजे खचासाठी दर मागिवणेत आले होते, यानु सार यांनी िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे
ई-मेल दारे उपरो त Shadowless Lamp खरे दीकामी र कम .३४,६५,०००/- इतके अं दाजे दर कळिवलेले
आहे.
तरी ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी.-१ करीता Shadowless Lamp खरे दीकामी
व जू ना Shadowless Lamp परत Buyback करणेकामी M/s. Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai
यां ना िदलेला पु रवठा आदेश र क न निवन एक Shadowless Lamp खरे दीकामी िविहत प तीने फे र ईिनिवदा मागिव यास तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या अं दाजे र कम .३४,६५,०००/- (अ री .चौतीस लाख
पास ट हजार मा ) चे खचास मा यता असावी.
िनणय .८०८ यावर सिव तर चचा् र होऊन, ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी.१ मधील जु ना
Shadowless Lamp Buyback न करता याचा वापर ी साईनाथ णालयाम ये करणेत यावा,
यासाठी M/s Esbee Dynamded Pvt. Ltd., Mumbai यां ना िदलेला पु रवठा आदेश र करणेत
येऊन, ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी.१ िवभागाकरीता नवीन Shadowless
Lamp खरे दी करणेकामी न याने ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी.
तसेच तां ि क िनिवदा उघडते वेळी सं बं धीत डॉ टरां मस िविवध कं प यां कडील
Shadowless Lamp चा डेमो दाखिव यात येऊन, खरे दी करावयाचा नमु ना अं तीम करणेत यावा, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{15} 30.11.2016, Shirdi

132

िवषय नं.५५

ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल या िवभागाक रता डटल मटे रयल खरे दीकामी कोटे शन
मागिवणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये दं त िवभाग वंत भाग असू न यात णांची तपासणी के यानं तर यांना आव यक
असलेले दाताची कवळी व इतर दं त िवषयक अथवा दं त सौदय वधक सािह याची यो य ती मोजमापे घेवु न
यानु सार चिलत दराने यो य ती फ गणामाफत हॉि पटलम ये भरणा के यानं तर सदर साधने लॅब मधु न बनवु न
घेवु न,ती सं बं धीत णास दे यात येतात.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल या िवभागाक रता कृ ि म दं त सािह याची आव यकता असते.
सदर मटे रयलसाठी ई – िनिवदा काढ यात आले या हो या. यानु सार िद. ०९/१२/२०१४ रोजीचे मा. उपसिमती
सभेपु ढे ठे व यात आला होता, यावर सिव तर चचा होऊन ी साईबाबा हॉि पटलमधील दं त िवभागाक रता
आव यक असलेले सािह य बाहेरील लॅबमधू नबनवू न घेणेकामी वतमानप ाम येजािहरात िस द करणेत येऊन,
िविहत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व या कामी येणा-या अं दाजे र कम . ३,०२,८००/- इत या खचास मा यता
दे यात यावी अशी िशफारस मा य कर यात आली होती. यानु सार ई-िनिवदा काढ यात आ या हो या. पिह या,
दु स-या व ितस-या ई-िनिवदेस अनु स न एकु ण ०३ िनिवदा न आ यामु ळे चौ यांदा ई-िनिवदा काढ यात येत
हो या.परं तु Dental िवभागात सदर मटे रयलची तातडीने आव यकता अस यामु ळे मागणीमधील नगसं या
Detal िवभागाचे डॉ टरां नी कमी क न िदलेली आहे.नगसं या कमी होवु न खचाची र कम .३,००,०००/- पे ा
कमी येत अस यामु ळे हयाकामी कोटेशन मागिव यात येईल.
सदर या डटल मटे रयलचा तपिशल खालील माणे :Sr. No.
Treatment Procedure
App. Rate
App.
App.
Per
Procedure
Procedure
Procedure
done per
Total Amt.
year
in Rs.
Ceramic Work
1)
Full ceramic Fuse to Metal Per Unit with Die 400.00
305
122000.00
Cutting & Ditching
2)
Half Ceramic(Facing) Fuse to Metal / Unit
350.00
10
3500.00
3)
Ceramic Free Metal per Unit
120.00
15
1800.00
Metal Work
4)
White Metal with Acrylic Facing per Unit
120.00
5
600.00
5)
White Metal Without Facing / Unit
100.00
100
10000.00
6)
J. Gold (Gold Techincal Alloy) Without 75.00
10
750.00
Acrylic Facing per Unit
Acrylic Work
7)
Acrylic J. C. Per Unit
45.00
10
450.00
8)
C.D. In Fiber Glass With Normal Teeth Set 450.00
8
3600.00
Upto Polish
9)
C.D. In Lucitone With Kulzer Teet Set Upto 750.00
5
3750.00
Polish
10)
C.D. In High Impact (Meleodent, Germany) 750.00
5
3750.00
With Kulzer Teeth Se
11)
Additional if Required Extra Imprted Teeth 250.00
5
1250.00
Set Will Be Charged
12)
R.P.D. Upto 3 Teeth
150.00
11
1650.00
13)
Additional Per Teeth
10.00
10
100.00
14)
Each Clasp
450.00
5
2250.00
15)
More Than 8 Teeth Will be Considered C.D. 250.00
5
1250.00
Charge
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16)
Additional Palatal/ Lingual Bar Each
17)
Speacial Tray in Shelac Base Plate U/L
18)
Speacial Tray in Formatry Material U/L
19)
Record Base in Shelac With Wax Rim U/L
20)
Obaturator
New Aditional Procedure
21)
Ceramic Crown by CAD / CAM
5 years Warranty
22)
Impant Prosthesis Per Unit
PFM
Metal Free
23)
Flexible RPD
24)
Flexible CD
Total Amt. in Rs.

50.00
75.00
75.00
150.00
220.00

10
15
15
5
5

500.00
1125.00
1125.00
750.00
1100.00

900.00

10

9000.00

1000.00
4000.00
4000.00
3500.00

10
5
5
5

10000.00
20000.00
20000.00
17500.00
237800.00

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 – . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात
आले या खरे दीचे एकू ण मू य . ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी
DGS & D कडील दरकरारा या आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल या िवभागाक रता कृ ि म दं त
सािह याची आव यकता आहे. सदर मटे रयलसाठी ई– िनिवदा काढ यात आले या हो या. याकामी ०१ िनिवदा
ा त झाली होती. परं त,ु खरे दी ि येम ये कोण याही व तूची खरे दी करतां ना कमीत – कमी ०३ िनिवदां ची
आव यकता असते.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल या िवभागाने मागणी के लेली डटल सािह याची सं या डॉ टरां ना
िवचा न कमी कर यात आली आहे. यामु ळे कमी के ले या डटल सािह यांची िकं मती ही तीन लाखापे ा कमी
येत अस यामु ळे डटल सािह य हे कोटेशन मागवू न खरे दी करावी लागणार आहे. यामु ळे नवीन कृ ि म दं त
सािह याची कोटे शन मागवू न खरे दी करता येईल.
शासनाचे नवीन खरे दी कायप दतीची िनयमावलीनु सार उपरो त कृ ि म दं त सािह याची िवहीत प दतीने
कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या . २,३७,८००/- मा चे खचाचे तावास मा यता असावी.
िनणय .८०९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील डटल िवभागाक रता िवहीत प दतीने
कोटे शन मागवू न डटल मटे रयल खरे दी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामधील डटल िवभाग एक करणेबाबतचा
ताव पु ढील सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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यानं तर पु रवणी िवषयां वर चचा करणेत आली.
पु रवणी
िवषय नं.०१
ताव-

सं थानचे आरो य िवभागातील कं ाटी कमचा यां ना यां चे पा यां चा शै िणक शु काचा परतावा
देणेबाबत.
मा.कोट रिस हर यां चे काळापासू न स थान आ थापनेवरील के वळ थायी पदावर कायरत असले या कमचायां ना यां या पा यांचा शै िणक शु काचा परतावा आदा के ला जात आहे. सदर शै िणक शु क परतावा
देणेकामी त कालीन मा. यव थापन मं डळाचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ (०१) अ वये,
मागदशक त वे-तथा-िनयमावली ठरिव यात आलेली आहे. या िनयमावलीनु सार येक वष मा. यव थापन
सिमतीचे मा यतेने व मा. यव थापन सिमतीने मं जु र के ले या मागदशक त वे–तथा-िनयमावलीस अधीन राहन
थायी कमचा-यां ना यांचे पा यांचा शै िणक शु काचा परतावा िदला जात आहे. यास महारा शासनाने
पा रत के ले या अिधिनयमानु सार मा.िविध व याय िवभाग, महारा शासन यां नी िद.१६ जु ल,ै २००९ रोजीचे
प ाने सदर योजना मा. यव थापन मं डळाचे सन १९९६ चे सभेतील िनणया माणे सं थान कमचा-यां ना लागू
आहे, याच धत वर ती यापु ढे चिलत प तीने चालु राहील अशी मं जु री िदलेली आहे.
मा. ी.िवजयकु मार, सद य, रा ीय सफाई कमचारी आयोग, भारत सरकार, नवी िद ली यां चे
अ य तेखाली िशड ि थत सं थान कायालयात सं थानचे आरो य िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचा-यां ना
सं थानमाफत उपल ध क न दे यात येत असले या सोई-सु िवधा व इतर अनु षं िगक बाब बाबत बैठक घे यात
आली होती. सदर बैठक म ये ी.िवजयकु मार यां नी ी साईबाबा सं थानचे कायम कमचा-यां ना यां या
पा यांचा दे यात येत असले या शै िणक शु काचा परतावा सवलत, सं थानचे आरो य िवभागाकडे कायरत
असले या कं ाटी कमचा-यां ना देखील लागू करणेत यावी, असे िनदश िदलेले होते.
मा.िवजयकु मार, यां चे िनदशानु सार याबाबत सिव तर ताव मा.ि सद य सिमतीचे िद.२८.१२.२०१५
रोजीचे सभेपु ढे मा यतेसाठी सादर करणेत आलेला होता. तथािप मा.ि सद य सिमतीचे सभेम ये सदरचा ताव
अमा य करणेत आलेला असू न, सदरह िवषय मािहतीसाठी मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे
सादर करणेत यावा, असे ठरलेले होते. यानु सार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/७९४/२०१६ िद.२३ मे,
२०१६ रोजीचे प ा वये सदरची मािहती मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय यां ना कळिव यात
आलेली होती.
मां क सासं िव-२०१६/७७७/ . .१०४/का.१६, िविध व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडील
िद.१६ जु ल,ै २०१६ रोजीचे प ा वये “ ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िद.२८.१२.२०१५ रोजी या
बैठक मधील िनणय .६२१ नु सार आपण सं दभ .१ येथील प ा वये सादर के ले या तावा या अनु षं गाने
िवभागा ारे शासन मा यते तव सादर कर यात आले या करणी “िश णासारखी मुलभू त बाब अस याने
फे रिवचार क न सादर करावे” असे आदेश मा.मु यमं ी महोदय यां नी िदले आहेत, यासं दभात आपणां स
कळिव यात येते क , उपरो त शासन आदेश िवचारात घेऊन ताव फे र सादर कर यात यावा” असे कळिवलेले
आहे.
सदरबाबत इकडील कायालयाकडू न िद.०१.०८.२०१६ रोजी अवलोकनाथ िटपणी सादर के ली असता,
यावर आरो य िवभागातील कं ाटी कमचा-यां बरोबरच सं थानमधील सव कं ाटी कमचा-यां या पा यांना
शै िणक शु क परतावा देणेबाबतचा ताव सादर करणेत यावा असे िनदश िदलेले आहेत.
यानु सार सं थानमधील एकु ण कं ाटी कमचारी यां ची मािहती कामगार िवभागाकडू न सं किलत के ली
असता आज अखेर सं थानम ये िविवध िवभागात एकु ण २७३६ कं ाटी कमचारी कायरत आहेत.
थायी कमचा-यां या (२११७) पा यांचा शै िणक फ परतावा करणेकामी सन २०१६-१७ क रता
अं दाजे .७१,११,५५०/- (अ री पये एकाह तर लाख अकराहजार पाचशे प नास) मा खच अपेि त आहे.
जर कं ाटी कमचा-यां या पा यांना शै िणक फ परतावा करावयाचा झा यास कमचारी सं या (२७३६)
िवचारात घेता यांचेक रता अं दाजे .८०,००,०००/- (अ री पये ऐं शी लाख) मा वािषक खच अपेि त आहे.
सबब सं थानचे थायी कमचा-यां माणेच जर कं ाटी कमचारी यां चे पा यांचा शै िणक फ परतावा करणेकामी
अं दाजे .८०,००,०००/- (अ री पये ऐं शी लाख) मा अित र त वािषक खच अपेि त आहे. तसेच सदरचा
खच ितवष २० ते ३० ट यांनी वाढत जाईल.
तरी सं थानचे थायी कमचा-यां माणे कं ाटी कमचारी यां चे पा यांचा शै िणक फ परतावा
करणेबाबतचा िवषय धोरणा मक अस याने सदर तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .८१०

यावर सिव तर चचा होऊन, मानवते या ीकोनातू न कायम कमचा यां माणेच ी साईबाबा
सं थानम ये कायरत असणा या कं ाटी कमचा यां या पा यां चा शै िणक फ परतावा अदा करणेस
मा यता दे यात आली. तसेच सदरह शै िणक फ परतावा देणेकामी िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यांचेकडे ताव पाठिवणेत यावा, परं तु यामु ळे कं ाटी कमचा यां चा सं थानवर कोणताही दावा
राहणार नाही, असे लेखी व पात घे यात यावे, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०२
सहा.आचारी व ो ािमं ग ॲ ड आय.टी. सु परवायझर या पदां बाबत.
तावमहारा शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी आकृ तीबं धास मा यता िदलेली आहे. सदर आकृ तीबं धात
सहा.आचारी व ो ॅिमं ग अॅ ड आय.टी.सु परवायझर हे पदनाम समािव ट नाही. तथापी सदर पदावर १-१ कमचायाची नेमणू क करणेत आलेली आहे. सदरचे पद य ात सादालय व मािहती तं ान िवभागाचे आ थापनेवर
भरलेले अस याने िबं द ू नामावली तपासणी करतां ना सदर पदाची मं जू रीची आवयकता आहे, असे उपरो त सं दभ
.०१ चे प ा वये मागासवग क यां नी कळिवले आहे.
शासन िनणय .सासं िव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुं बई-३२ िद.०७/०८/२००९
नु सार शासनाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड या आ थापनेवरील पदां चे आकृ तीबं धास मा यता
िदलेली आहे. यातील मािहती तं ान िवभाग व सादालय िवभागाचे आकृ तीबं धाची त सोबत जोडली आहे.
यात सहा.आचारी व ो ॅिमं ग अॅ ड आय.टी.सु परवायझर या पदां चा समावेश नाही.
(१) सहा.आचारी या पदावर ी.ध नाराम आ णाराम पु रोहीत हे िदनां क ०३/०५/१९८९ पासू न सं थान
सेवेत कायरत आहेत. यांना यापु व सेवां तगत आ वािसत गती योजनेअं तगत व र ठ पदाचा लाभ दे यात
आलेला आहे. स यि थतीत यांना ५२००-२०२०० अिधक ेड पे २१०० या माणे वेतन दे यात येत आहे.
आकृ तीबं धानु सार सादालय िवभागाचे आ थापनेवर आचारी वेतनबॅ ं ड४४४०-७४४० अिधक ेड पे
१६०० म ये एकू ण थायी पदसं या १० मं जु र आहेत. यापैक ०३ पदे भरलेली असू न ०७ पदे र त आहेत.
मं जु र आकृ तीबं धात सहा.आचारी हे पदनाम मं जु र नस याने या पदाची िबं द ु नामावली तयार करणेस अडचणी येत
आहेत. ी.ध नाराम आ णाराम पु रोिहत हे िद.०३/०५/१९८९ पासू न सहा.आचारी या पदावर काम करत आहेत.
मं जु र आकृ तीबं धातील आचारी या पदाची वेतन ेणी पे ा जा त वेतन यांना स यि थतीत िमळत आहे. यांचे
पदनाम सहा.आचारी ऐवजी आचारी असे के यास सं थानवर कोणताही आिथक भार पडणार नाही.
(२) तसेच ो ॅिमं ग अॅ ड आय.टी.सु परवायझर या पदावर ी.राहल वामन गलां डे हे िदनां क
२७/१२/२००१ पासू न कायरत आहेत. यांना यापु व सेवां तगत आ वािसत गती योजनेचा लाभ दे यात आलेला
आहे. यानु सार यांना स यि थतीत वेतनबॅ ड ९३००-३४८०० अिधक ेड पे ४६०० या माणे वेतन दे यात येत
आहे. ी.राहल वामन गलां डे यां नी B.E.(Electronics), D.E.C., M.C.P.Brain Banch Certified अशी
शै िणक पा ता धारण के लेली आहे.
स यि थतीत मािहती तं ान िवभागाचे आस्थापनेवर खालील माणे पदे र त असू न तावीत
सेवा वेश िनयमात खालील माणे शै िणक पा ता, वेतन ेणी नमू द के लेली आहे.
मं जु र वेतन ेणी
अ.नं.
पदनाम
तावीत शै िणक पा ता
अिधक ेड पे
०१
िस टीम अॅडिमनी ेटर
९३००-३४८०० + 1) B.E. Computer / Electronics / I.T.
४६००
2) Microsoft certified professional (MCP)
3) ITIL Certification
4) Experience minimum 5 years as a Network
Engineer in Sansthan.
०२
डेटाबेस अॅडिमनी ेटर
९३००-३४८०० + 1) B.E. Computer / Electronics / I.T.
४६००
2) Oracle / RDBMS Certified.
3) Experience minimum 5 years as a Network
Engineer in Sansthan.
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०३

नेटवक इं िजिनअर

९३००३४८००+४४००

1) B.E.Computer / Electronics / I.T. / M.Sc./
MCM
2) CCNA / CCNP Certification.
3) Experience minimum 3 years as a Technical
Assistant in Sansthan.
०४
हाडवेअर इं िजिनअर
९३००1) B.E.Electronics / I.T. OR 3 year Diploma in
३४८००+४२०० Electronics engineering / DETE / M.Sc. / B.Sc.
Electronics.
2) Experience minimum 3 years as a Technical
Assistant in Sansthan.
०५
सॉ टवेअर ो ॅमर
९३००1) B.E. Electronics/ I.T./Computer/
३४८००+४२०० MCM/MCS/ BCS and Microsoft / Java /
Oracle international level certification.
2) Experience minimum 3 years as a Technical
Assistant in Sansthan.
ी.राहल गलां डे यां नी धारण के लेली शै िणक पा ता व यांना स यि थतीत िमळत असलेले वेतन
िवचारात घेता, यांचे पदनाम ो ॅिमं ग अॅ ड आय.टी.सु परवायझर ऐवजी िस टीम अॅडिमिन ेटर असा बदल
के यास सं थानवर कोणताही आिथक भार पडणार नाही.
यापु व जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/३१९/२०१३ िद.२६/०४/२०१३ तसेच जा. .एसएसएस/वशी०१/१८९१/ २०१४ िद.०५/०८/२०१४ चे आदेशा वये ८ कमचा-यां चे पदनाम मं जु र आकृ तीबं धा माणे करणेत
आलेले आहे.
सबब, तावीत सेवा वेश िनयम, िबं द ु नामावली न दवही तयार करणेसाठी शासक य कारणा तव
उपरो त अ.नं.१ म ये नमु द के ले माणे ी.ध नाराम आ णाराम पु रोहीत यां चे पदनाम सहा.आचारी ऐवजी
आचारी असे करणेस तसेच अ.नं.२ म ये नमु द के ले माणे ी.राहल वामन गलां डे योचे पदनाम ो ॅिमं ग अॅ ड
आय.टी.सु परवायझर ऐवजी िस टीम अॅडिमिन ेटर असा बदल करणे या तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८११ यावर सिव तर चचा् र होऊन, तावीत सेवा वेश िनयम, िबं दु नामावली न दवही तयार करणेसाठी
शासक य कारणा तव ी.ध नाराम आ णाराम पु रोहीत यां चे पदनामाम ये सहा यक आचारी ऐवजी
आचारी व ी.राहल वामन गलां डे यां चे पदनामाम ये ो ॅिमं ग अॅ ड आय.टी.सु परवायझर ऐवजी
िस टीम अॅडिमिन े टर असा बदल करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०३
कायालयासाठी सं थान या तीन म िमळणेबाबत महारा जीवन ािधकरण उपिवभाग, कोपरगाव
यां चा िद.१८.१०२०१६ रोजीचा अज.
तावमहारा जीवन ािधकरण उपिवभाग, कोपरगाव यां नी िद.१८/१०/२०१६ रोजीचे प ाने, “महारा जीवन
ािधकरण उपिवभाग कोपरगाव माफत िशड सं थानकरीता नळ पाणी पु रवठा योजना (िनळवं डे धरण उदभव
ध न) राबिव यात येणार आहे. याकरीता योजने या दैनं िदन कामाकरीता िशड येथे कायालय असणे गरजेचे
अस यामु ळे आपले अिधका-या सोबत सम वय रािहल व काम चां गले कारे करता येईल. याकरीता सं थान
माफत तीन म ता पुर या व पात कायालयाकरीता िमळावे.” अशी िवनं ती कर यात आलेली आहे.
तसेच अिध क अिभयं ता, महारा जीवन ािधकरण मं डळ, अहमदनगर यां नी िद.२०/१०/२०१६
रोजीचे प ाने, “उपिवभाग कोपरगाव हे स या कोपरगाव नगरपािलका इमारतीत अि त वात असू न स यि थतीत
कोपरगाव नगरपािलका इमारतीचे नु तनीकरण कर यात येणर आहे. यासाठी कोपरगाव नगरपािलके ने महारा
जीवन ािधकरण उपिवभाग, कोपरगाव यां ना सदरची जागा र त क न देणेबाबत कळिवले आहे. याअनु षं गाने
सदर उपिवभाग यां ना कायालयीन कामकाजाकरीता निवन जागेची अ यंत आव यकता आहे. तसेच िशड
सं थानकरीता नळ पाणी पु रवठा योजनेस (िनळवं डे धरण उदभव) शासक य मा यता ा त झाली असू न सदर
योजनेचे काम हे महारा जीवन ािधकरण उपिवभाग यां चे माफतच कर यात येणार आहे. सदर योजनेची पहाणी
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व ेि य तपासणी करीता सदर कायालय िशड येथे ठे व यास कामकाजा या टीने आप या अिधका-यासोबत
सम वयासाठी यो य राहील व सदरच योजने या कामाबाबत वरीत कायवाही करणे श य होईल व कामाची
गु णव ता उ तम राख यासाठी सु दा मदत होईल.
तरी उपरो त व तुि थती व महारा जीवन ािधकरण उपिवभाग कोपरगाव यां ना स या कायालयाची
अ यंत िनकट ल ात घेवू न सदर महारा जीवन ािधकरण उपिवभाग कोपरगाव कायालयास कायालयीन
कामकाजाकरीता वरीत तीन म उपल ध क न दे यात या यात ही िवनं ती.”असे कळिवलेले आहे.
(ब) सं थान अिधिनयम २००४, कलम १७ सिमतीची ‘कत य व अिधकार’ या िश याखाली
पोटकलम (३) म ये, “िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता, रा य शासना या लेखी
पु वमं जु रीने असेल याखेरीज सिमतीकडू न, एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता, भाडेप याने दे यात येणार नाही,
िकं वा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकं वा अ यसं िमत कर यात येणार नाही.” अशी
तरतू द आहे. याचाच अथ उ त योजनासाठी सं थान यव थापन मा.शासना या पु वमं जू रीने के वळ वापर
त वावर अशा खो या/ जागा शासक य यं णेस भाडेत वावर उपल ध क न देऊ शकते. यापु व अशा कारे
रा य गु तवाता, उपिवभाग िशड व एस.आय.बी.नािशक, शाखा िशड चे कायालयासाठी सं थान या म
महारा शासना या सावजिनक बां धकाम िवभागाकडील दरानु सार िनि त के ले या दरानु सार भाडे र कम व
होणारा िव ु त आकार दरमहा सं थानकडे जमा करणेची अटीवर उपल ध क न दे यात आले या आहेत व सदर
के ले या कायावहीस काय तर मा यता िमळणेसाठीचा ताव मा.शासनाकडे सादर के लेला आहे. तथापी, यास
मा.शासनाकडू न अ ापपावेतो काय तर मा यता िमळालेली नाही.
तसेच म यंतरीचे काळात सं थानकडू न जा. .एसएसएस/ सा शा-आ था/६७६४२०१६
िद.०९/०३/२०१६ रोजीचे प ाने िशड व राहाता येथे कायरत असणा-या शासक य अिधका-यां ना सं थान
िनवास थाने उपल ध क न देणे या के ले या कायवाहीला काय तर मा यता िमळणेसाठी ताव सादर करणेत
आलेला होता. यावर मा.िवधी व याय िवभाग, महारा शासनाने िद.१४ जु ल,ै २०१६ रोजीचे प ाने के ले या
कायवाहीस काय तर मा यता िदलेली आहे. तसेच सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) नु सार
भिव यात सं थान या मालक ची िनवास थाने सं थान अिधकारी/ कमचारी यां याखेरीज अ य कोण याही
अिधकारी/ कमचारी यां ना भाडेत वावर अथवा ११ मिह यां या कराराने अथवा Leave & License त वावर
अशा कोण याही व पात शासन मा यतेिशवाय दे यात येऊ नयेत, असे िनदश िदलेले आहेत.
तरी महारा जीवन ािधकरण, उपिवभाग कोपरगाव यां चे कायालयासाठी सं थान या तीन म
उपल ध क न देणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८१२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानम ये असलेली खो यां ची कमतरता पहाता, महारा जीवन
ािधकरण उपिवभाग, कोपरगाव यां चे कायालयासाठी तीन खो या देणे श य होणार नाही, याकरीता
उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०४
िशड महो सव- २०१६ साजरा करणेस व खचाचे अं दाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
तावसं थान माफत वषाचा शेवट व नवीन वषाची सु वात चां ग या रतीने हावी सदरचा िदवस या सािन यात
चां ग या प तीने जावा या उ ेशाने दरवष ३१ िडसबरला भारतातू न तसेच परदेशातू न मोठया सं येने साईभ त
िशड त साईबाबां या दशनासाठी येत असतात.
या दशनापासू न कोणीही वं चीत राह नये हणू न
मा. यव थापन सिमती या िनणयानु सार समाधी मं दीर भ तांना साईबाबां चे दशनासाठी रा भर उघडे ठे व यात येत
असते. तसेच िशड महो सव हा उ सव सन २००४ पासू न सु कर यात आलेला आहे. ३१ िडसबर या रा ी
सं थान प रसरात साईभजन,नृ य,गायन इ.काय मां चे आयोजीत के ले जाते या काय मासाठी िविवध भागातू न
कलाकार काय म सादरकरणेसाठी सं थानकडे अज करतात.
िशड महो सव साजरा करणेसाठी सं थानमाफत साई भ तांसाठी धािमक,सां कृ तीक काय माचे आयोजन
कर यात येते.
अ) अं दाजप क– सन २०१५ चे िशरडी महो सवाकरीता झाले या व सन २०१६ चे िशड
महो सवासाठी अपेि त खचाची मािहती खालील माणे आहे.
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१
२
३
४

तपशील

ी िशड महो सव २०१५

अं दाजे खच
मं डप, कमानी व टेज खच (डेकोरे शन व ३७,६००.००
सजावटीसह)
ि हडीओ शु िटं ग खच (ि न – भाडे)
कलाकार मानधन
५००.००
इतर िकरकोळ खच
४,१४,९००
( े न भाडे, वाहन भाडे, बोड, कॅ टर ग
िबल,जादा कमचारी व इतर खच )
एकू ण खच ४,५३,०००.००

ी िशड महो सव
अं दाजे खच २०१६

य खच
४,४३,७७३.००

५,००,०००.००

५,४७,२००.००
९५.००
३,१३,७४५.००

६,००,०००.००
५०,०००.००
४,००,०००.००

१३,०४,८१३.०० १५,५०,०००.००

मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १५/१२/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय . ५८९ अ वये िशड
महो सव- २०१५ साजरा कर यासाठी एकु ण .३,००,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आलेली होती.
ब) कलाकार िनि ती– याही वष मागील वषा माणे िशड महो सवासाठी िद.३१/१२/२०१६ रोजी
िनमं ीत गायकां चे व कलाकारां चे िद. ३१/१२/२०१६ रोजी भजन, गायन,नृ य इ. काय म आयोजीत
करणे,िनमं ि त कलाकार यां चे मानधन िन चीत करावे लागणार आहेत. काय म िमळणेबाबत आले या अजाचा
तपिशलवार त ता अलिहदा सादर कर यात येईल.
क) काय माचे थळ- मागील वष साईनगर मैदानावर िनमं ि त कलाकारां चे काय माचे आयोजन
कर यात आले होते. या वष ही साईनगर मैदानावर िनमं ि त कलाकारां चे काय म आयोिजत करता येईल.
िशड महो सव -२०१६ साजरा करणेसाठी अं दाजे . १५,५०,०००/- ( .पं धरा लाख प नास हजार)
मा इतका खच अपेि त आहे.
तरी सं थान माफत िशड महो सव -२०१६ म ये मागील वषा माणे साईनगर मैदानावर िनमं ि त
कलाकारां चे काय माचे आयोजन करणेस व सदरकामी येणा-या अं दाजे . १५,५०,०००/- मा चे खचास
मा यता असावी.
िनणय .८१३ यावर सिव तर चचा होऊन, दरवषा माणे याही वष िशड महो सव- २०१६ साजरा करणेस मा यता
दे यात आली. परं तु यासाठी .१५,५०,०००/- येणारा अं दािजत खच खु पच जा त वाटतो, असे
सिमतीचे मत झाले. याकरीता िशड महो सव- २०१६ म ये िद.३१.१२.२०१६ रोजी सबका मािलक एक
या महानाटयाचे योग ठे व यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०५
ीसं त राममा ती महाराज (समाधी थान क याण) यां चा फोटो समाधी मं िदरातील सभा मं डपात/
व तु सं हालयातील समकालीन सं ता या फोटो या िठकाणी लावणेबाबत.
तावचे समाधी मं िदराचे सभामं डपाचे स या चारही बाजु ने पु व पासु न एकू ण५३ फोटो लाव यात आलेले आहेत.
याम ये कोण याही कारची वाढ कर यात आलेली नाही. तसेच फोटो या खालचे बाजु स येकाचे नामफलक
लाव यात आलेले आहेत. या माणे ीराममा ती महाराज यां चा फोटो समाधी मं िदर अथवा यु िझयम येथे
लावणेबाबत यापु व ही ीराममा ती महाराज समाधी सं थानमाफत िवनं ती अज कर यात आला होता. यावेळी
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय नं.१७, िनणय .९०६नु सार सदरह िवषय
थगीत ठे व यात यावा असे ठरले असू न, यानु सार जा. .एसएसएस/ मं िदर/४११४/२०१४, िद.२९/११/२०१४
नु सार ी िशरीष अनं त गडकरी, अ य व िव त यां ना कळिव यात आलेले आहे.
ताव- आता पु हा ीसाईनाथ महाराजां चे व ीराममा ती महाराजां चे समाधी शता दी-२०१८ म ये
साजरा होणार आहे. यापु व ीराममा ती महाराज यां चा फोटो समाधी मं िदर अथवा यु िझयम येथे लावणेबाबत
ीिशरीष गडकरी, अ य व िव त, ीराममा ती महाराज समाधी सं थानमाफत िद.२९/०८/२०१६चे
अजा वये िवनं ती कर यात आलेली आहे. तरी याबाबत िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- सं थानचे स लागार व पु रात व त मा.प ी.सदािशवराव गोर कर साहेब
यां नी अशा सू चना के या आहेत क, िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या गद चे माणाम ये िदवस-िदवस
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चं ड वाढत होत आहे. यामु ळे साईभ ां ना समाधी मं िदराचे सभामं डपात लावलेले फोटो यवि थत पाहता येत
नाही, व या य सं बं धी यव थीत मािहतीही िमळत नाही. यामु ळे यापु ढे ीसमाधी मं िदरात नवीन फोटो
लाव यात येऊ नयेत, साईभ ां ना याबाबत यव थीत मािहती िमळत नाही. सं थानचे आट गॅलरी ( यु िझयम)
िव तारीकरणानं तर सव फोटो यां चे मािहतीसह यािठकाणी लाव यात यावे, अशी सू चना के लेली आहे.
याच माणे स याचे व तु सं हालयाम ये ( यु िझयम) जागाही अपु री अस याने मं िदर नु तनीकरण झा यानं तर
यावेळी नवीन मोठे सं हालय बनिव यात येईल व यावेळी सवच साईबाबां चे सािन यातील व
ीसाईस च रताम ये उ लेख असलेले साईभ ां चे छायािच लावणेबाबत िवचार होऊ शके ल. स या असले या
फोटोम ये नवीन फोटो लाव याचे अस यास इतरही बरे च साईभ ां चे वं शज यां चा फोटो लावणेबाबत आ ह
धरतील.
स या समाधी मं िदराचे सभामं डपाम ये पु वकडे अं दाजे०४ -०५ फोटो लावता येईल एवढीच जागा
उपल ध आहे परं तु, अशाच प तीने समाधी मं िदराचे सभामं डपाम ये चे समकालीन असलेले साईभ १)
कै .गं गु बाई औरं गाबादकर, २) कै .शां ताराम बळवं त नाचणे, ३) कै .वामनराव (दादा) माणकोजी पा. ग दकर, ४)
कै .हरी के शव किणक, ५) कै .खु शालचं द सां ड, ६) कै .रावसाहेब बापू राव राघोजी बोरावके , ७) ी नरिसं ह
गोपालदास महाराज, ८) प.पू.माधवनाथ महाराज, ९) कै .डॉ.आ णासाहेब ग हाणकर, १०) प.पू.उ वेश रानडे,
११) कै .िनवृ ी हनु मं तराव पा.ग दकर, १२) कै .डॉ.एम.के .िकत कर, १३) कै .काकासाहेब िद ीत, १४) प.पू. दगु
क मू बाबा १५) कै .हरी िवनायक साठे , १६) कै .दगडू भाऊ गायके व १७) कै .राममा ती महाराज या सवाचे फोटो
समाधी मं िदराचे सभामं डपाम ये लाव यात यावे असे यां चे वं शज/ सं बं धीत लोकां नी िवनं तीचे अज ईकडील
कायालयाकडे िदलेले आहेत. यावर वेळोवेळी प यवहार क न मा.प ी.सदािशवराव गोर कर सो. यां चे
सू चनेनु सार नवीन यु िझयम (आट गॅलरी) तयार झा यानं तर सवाचे मािहतीसह फोटो लावता येईल असे या- या
वेळी कळिव यात आलेले आहे. परं त,ु अ ाप आट गॅलेरी तयार झालेली नस याने फोटो लावणेबाबत कायवाही
होणे बाक आहे.
याकरीता साईभ ां ना चे समकालीन व सािन यातील सवच भ ांचेबाबत सिव तर मािहती िमळावी
याकरीता खालील माणे िनयोजन करता येईल- ीसाईबाबां चे समाधी शता दी वषाचे पु व सन-२०१७ अखेर
पयत पु रात व त मा.प ी सदािशवराव गोर कर साहेब यां नी के ले या सू चने माणे बां धकाम िवभागामाफत
मं िदर प रसराम ये वतं आट गॅलरी तयार क न यािठकाणी ीसाईस च रताचे अ याय मां काचे अनु सार
उ लेख असलेले सं बं धीत समकालीन साईभ ाचा फोटो लावु न यासं बं धीचे सं गिच तयार क न या फोटो
खाली लाव यात यावे. तसेच सं बं धीत साईभ ां ची मािहती(नाव, गाव, साईबाबां चा सहवास-सं वाद, इ.) असे
तीन भाषेम ये लाव यास िशड येथे येणा-या साईभ ां ना दशनाचे यितरी ीसाईबाबां चे िवषयी व यां चे
कायाबाबत अिधक मािहती होईल. तसेच ते िशड तील एक आकषनीय थळ होईल.
तरी सं थानमाफत मं िदर प रसराम ये यो य अशी जागा िनवडु न यािठकाणी आट गॅलरी तयार क न
ीसाईस च रतात उ लेख असलेले सवच साईभ ां चे फोटो सिव तर मािहती व सं गिच ासह लावणेबाबत
िनणय होणेस िवनं ती आहे.
िनणय .८१४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत मं िदर प रसराम ये यो य िठकाणी आट गॅलरी तयार क न
तावात नमु द के लेले ी साईबाबां चे समकािलन सं त व साईभ यां चे फोटो साईच र ामधील
सिव तर मािहती तसेच सं गिच ासह लावणेत यावे, असे ठरले .
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०६
ी साईबाबा सं थानचे यायामशाळे करीता निवन सािह य खरे दी करणे व यायामशाळा अ ावत
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानची यायामशाळा सन-२००० साली सु झाली असू न यांस आज रोजी १६ वष पू ण होत
आहेत. यामु ळे यायामशाळे तील सािह य ब-याच माणात खराब झालेले आहे. तसेच यायामशाळे तील
सभासदां ची सं या ४५० ते ५०० या दर यान आहे. तरी स या उपल ध असलेले यायामशाळा सािह य अपु रे
पडत आहे. जा त कालावधी झा यामु ळे कािह सािह य खराब झा यामु ळे यायाम सािह य हाताळतां ना
जीिवतहानी हो याची श यता नाकारता येत नाही. यामु ळे यायामशाळे करीता निवन सािह य खरे दी क न
िमळणेबाबत इकडील िवभागामाफत िटपणी सादर के ली असता यावर मा.उपकायकारी अिधकारी सो. यां नी “
पु व खरे दी के ले या सािह यांचा तपिशल तसेच सदर यायामशाळे चा िकती सभासद लाभ घेतात व यापासु न
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सं थानला िकती उ पादन िमळते याचा तपिशल सादर क न मा.मु यलेखािधकारी यां चेमाफत सादर करणेबाबत ”
सु चना के ले या आहे.
याबाबतचा खु लासा खालील माणे आहे.
अ) यायामशाळे तील स याचे सािह याचा तपिशल खालील माणे –
अ.नं. पु व चे सािह याचा तपिशल
नग
खरे दी िदनां क
०१
कॉट बॅ ं च
०१
२५/०६/२००२
०२
हायपर ए सटशन
०१
२५/०६/२००२
०३
रोमन खु च
०१
२५/०६/२००२
०४
BNET OVER ROVER (T-BAR)
०१
२५/०६/२००२
०५
इनोलाईन बॅ ं च
०१
२५/०६/२००२
०६
िडकलाईन बॅ ं च
०१
२५/०६/२००२
०७
हक वायट
०१
२५/०६/२००२
०८
इनलाईन लेग ेस
०१
२५/०६/२००२
०९
हरिटकल लेग ेस
०१
२५/०६/२००२
१०
पु श अप टॅ ड
०१
२५/०६/२००२
११
लेन बॅ ं च
०१
२५/०६/२००२
१२
पेट लेट एकू ण वजन २९० िकलो.
३२
२५/०६/२००२
१३
ॉस ओ हर मशीन
०१
२६/०१/२००७
१४
बॅ ं च-२, मॅट-१
०३
२६/०१/२००७
१५
लॉक बु िशं ग (बार लॉक)
१४
२६/०१/२००७
म टीिजम यु नीट अॅ ड टेशन
अ)
चे ट ेस शो डर ेस
आ)
लॅट पु ल डाऊन
१६
०१ सेट
१९/०१/२०००
इ)
लेग कल अॅ ड लेग ए से स
ई)
िडप ग लेग लेझ
उ)
अॅबडोमन बोड
१७
मॅ युअल िट् ड िमल
०१ सेट
१९/०१/२०००
१८
बे ट मॅसजर
०१ सेट
१९/०१/२०००
१९
एम.एस.वेट लेट ५०० के .जी.
०१ सेट
१९/०१/२०००
२०
एम.एस.डं बे स ३०० के .जी.
०१ सेट
१९/०१/२०००
२१
अॅडजे टेबल बॅ ं च
०१ सेट
१९/०१/२०००
२२
बार वेल बार
०७ नग
१९/०१/२०००
२३
ए सर सायकल
०१ नग
१९/०१/२०००
डं बे स रॅ क(२०)
०१ सेट
२४
१९/०१/२०००
डं बे स रॅ क (१२)
०१ सेट
२५
वेट लेट रॅ क
०२ सेट
१९/०१/२०००
ब) स या या काळात यायामशाळे त साधारपणे ४५० ते ५०० सभासद असू न ित मािसक .
४५,०००/- ते ५०,०००/- मा उ प न होते. जु या सभासदास .१००/- व निवन आले या सभासदास
सु वातीस .१२०/- या माणे फ आकार यात येते.
सदर यायामशाळे चे सािह य हे जा त कालावधी झा यामु ळे व दैनं िदन वापरामु ळे खराब झालेले
अस याने यायामशाळे साठी निवन सािह य खरे दी क न यायामशाळे ची मता वाढवू न (निवन शेडसह)
वातानु कुिलत यं णेसह अ ावत करणेकामी मा. ी. सिचन तां ब,े िव व त, ी साईबाबा सं थान यां नीही त डी
सु चना के ले या आहेत. यास अनु स न यायामशाळा अ ावत करणे कामी पु व या िटपणीत नमु द के ले या
सािह या या यितरी त खालील माणे निवन सािह य खरे दी करावे लागेल.
अ.नं.
सािह याचा तपिशल
नग
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01

PEC PLY / REAR DELT(JC 101)

01

02

VERTICAL CHEST PRESS (JC 103)

01

03

LAT PULL DOWN (JB201)

01

04

LONG PULL ROW (JB204)

01

05
06
07
08

SHOULDER PRESS (JS302)
BICEP CURL (JBT401)
LEG EXTENSION WITH R.O.M. (JL 501)
PRONE LEG CURL (JL503)

01
01
01
01

09

45° LEG PRESS (JL510)

01

10

SEATED CALF (JL513)

01

11

MULTI FUNCTIONAL STATION (JMP 702)

01

12

SMITH MACHINE- COUNTER BALANCED (JMP707)

01

13

OLYMPIC FLAT BENCH (JBR801)

02

14

OLYMPIC INCLINE BENCH (JBR 802)

02

15

OLYMPIC DECLINE BENCH (JBR 803)

02

16

SUPER BENCH (JBR 804)

04

17

UTILITY BENCH (JBR 805)

01

18

BACK EXTENSION (JBR 808)

01

19

01

28
29

TWISTER (JBR 812)
DUMBBELLS-RUBBERIZED
(25X4/5X4/7.5X4/10X4/12.5X4/15X2/20X2/25X2/30X2/35X2/
40X2/45X2/50X2/55X2/60X2)
DUMBBELL RACK- TWIN TIER (JBR 815)
WEIGHT PLATES- RUBBERIZED
(2.5X8/5X12/10X12/15X10/20X12)
OLYMPIC BARBELL (7`X3/4`X1)
EZ BAR (4`X1)
BARBELL RACK (JBR816)
ACCESSORIES RACK (JBR 818)
ACCESSORIES – HAMMER CURL BAR, STRAIGT
HANDLE, EZ CURL HANDLE, V-TRICEP HANDLE, STRAP
HANDLE, ROWING HANDLE, BICEP/TRICEP HANDLE,
TRICEP ROPE
ELECTRICAL CROSS TRAINER-E7
SPINNING BIKE

30

RUBBER TILE -20 MM (500MM X 500MM)

20
21
22
23
24
25
26
27
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02
590
25
04
01
01
01
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01
02
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तरी उपरो त दशिव या माणे यायामशाळा वातानु कुिलतसह अ ावत करणे तसेच
यायामशाळे करीता निवन सािह य िविहत प दतीने खरे दीकामी अं दाजे र कम . ६०,००००/- (अ री पये
साठ लाख) पयत खच अपेि त असु न सदरचे सािह य िविहत प दतीने खरे दीस व याकामी येणा-या खचास
मा यता िमळणेकामी सदर िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८१५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानची यायामशाळा अ ावत करणेसाठी बां धकाम व
सं र ण या िवभागां नी आव यकते नु सार सिव तर ताव सभेसमोर फेरसादर करणेत यावा. तसेच
याम ये भारतीय बनावटीचे सािह य खरे दी करणेचा समावेश करावा, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख/ सं र ण िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०७
शहर वाहतु क िनयं ण, शाखा-िशड यां ना सं थानमाफत (४० कमचारी) मनु यबळ पु रिवणेबाबत.
तावमा.पोिलस िनरी क, शहर वाहतु क िनयं ण शाखा िशड यां ना स या साईबाबा सं थानकडू न वहातु क
िनयमनासाठी एक े न चालकासह एक टे पो ०८ कमचारी (दोन िश टम ये) दु चाक उचलणेकामी दे यात येतात.
तसेच सन २०१८ म ये होणा-या शता दी सोहळयाचे वाहतु क िनयोजन व िनयमन करणे सोपे जेणे क न शता दी
कालावधीम ये साईभ तांची गैरसोय होणार नाही व यांचे िशड येथील वा त य सु लभ होऊ शके ल. ी
साईबाबा समाधी मं िदराचेआजु बाजु स जु न सादालय, पी.आर.ओ.गेट, मं िदर गेट नं.१, साईउ ान,
ही.आय.पी.गेट नं.२, पालखी र ता दारकामाईचे बाजु चा र ता गेट नं.३ कडे येणारा र ता यािठकाणी बरीच
वाहनां ची गद असते. तसेच सादाल, साई भ तिनवास २०० म, ५०० म, १००० म यािठकाणी वहानां ची
फळ िव े यांची, यवसाियकां ची फार मोठया माणावर गद असते यासव िठकाणी वहातु क शाखेकडे असलेले
मनु यबळ पु रत नाही, असे कळिवले आहे. सन २०१८ म ये असणा-या शता दी सोहळा सन २०१७ म येच सु
होणार आहे. आप याकडे उपल ध मनु यबळातु न (सं र ाण िवभागाकडू न) ४० कमचारी दोन िश टम ये येक
२० या माणे िमळा यास आतापासु न यांना वहातु क िनयमनाचे िश ण देता येईल व शता दी उ सवा यावेळी
ते कमचारी िश ीत होऊन साईभ तांना होणारी गैरसोय दु र क शकतात. तरी आपणाकडु न ४० कमचारी
िमळणेस मा.पोिलस िनरी क, शहर वाहतु क िनयं ण, िशड यां नी जा. .५५२/२०१६ िद.१५/०७/२०१६ रोजीचे
प ा वये मागणी के लेली आहे.
शु वार, िद.१५/०७/२०१६ रोजी मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां चे अ य तेखाली सं थानचे
(०) नं बर येथे झाले या िमट गम ये मा.पोिलस िनरी क, शहर वाहतु क िनयं ण, िशड हे उपि थत होते. यावेळी
उपरो त दशिव या माणे सं थानमाफत िशड वाहतु क िनयं ण शाखेकरीता वाहतु क िनयं णासाठी दोन
िश टम ये २० कमचारी असे एकू ण ४० कमचारी िमळणेबाबत चचा कर यात आली. सदर या िवषयां वरील चच
अं ती मा.उपकायकारीअिधकारी साहेब यां नी मा. यव थापन सिमची मा यता िमळालेनं तर आपणां स कळिव यात
येईल, असे सां गीतले.
तरी शता दी सोहळा -२०१८ म ये होणा-या साईभ तां या गद या व वाहतु क या यवि थतरी या
िनयोजन हो याकरीता मा.पोिलस िनरी क, िशड वाहतु क िनयं ण िवभाग यां नी मागणी के या माणे यांना ४०
कमचारी (दोन िश टम ये येक २० कमचारी या माणे) सं थानमाफत कं ाटी प दतीने पु रिव यास याकामी
अं दाजे वािषक . ४२,००,०००/- (अं दाजे अ री पये बेचाळीस लाख) मा खच अपेि त आहे.
तरी शहर वाहतु क िनयं ण शाखा, िशड िवभागास दररोज सं थानमाफत ४० कं ाटी कमचारी पु रिवणेस
व याकामी येणा-या वािषक अं दाजे . ४२,००,०००/- (अ री पये बेचाळीस लाख) मा चे खचाबाबत
सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८१६ यावर सिव तर चचा होऊन, शहर वाहतु क िनयं ण शाखा, िशड िवभाग यां ना स या साईबाबा
सं थानकडू न वहातु क िनयमनासाठी एक े न चालकासह एक टे पो व वाहने उचलणेकामी ०८
कमचारी (दोन िश टम ये) दे यात येत आहे. सबब उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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पु रवणी
िवषय नं.०८
ताव-

अ. .
१
२
३

४
५

६

ी. यं.अं. खैरे, स लागार, सेवािनवृ लेखािधकारी, िवभागीय आयु कायालय, नािशक यां चे
मु दतवाढीबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५५१ खालील माणे झालेला आहे.
“ सं थानचे आ थापना िवषयक व िबं द ू नामावली कामकाजासाठी ी यं.अं.खैरे, माजी लेखािधकारी,
महारा िव त व लेखासेवा, िवभागीय आयु त कायालय, नािशक यां ची नेमणू क कर यास मा यता दे यात येत
आहे. तािवत के ले माणे यांना ितिदवस .३०००/- मा मानधन व िशड भेटी दर यान नािशक-िशड नािशक वास भाडे दे यात यावे. तसेच िशड येथे यांची िनवास व भोजन यव था िवनामु य कर यात यावी.
सदरह काम पू ण करणेसाठी यांना या तीत जा त दोन मिहने (६० िदवस) मु दत दे यात यावी."
उपरो त िनणयानु सार ी यं बक अं बादास खैरे, सेवािनवृ त लेखािधकारी, िवभागीय आयु त
कायालय, नािशक यां ची जा.नं.एसएसएसबीएच/एच.आर./१२१२/२०१६ िद. १२/०९/२०१६ अ वये ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड कडे आ थापना िवषयक व िबं द ू नामावली कामकाजासाठी दोन मिहने
(६० िदवस) या कालावधीसाठी हीजीिटं ग प दतीने नेमणू क कर यात आलेली आहे यानु सार ते
िद.०३/०९/२०१६ रोजी कामावर हजर झालेले आहेत.
ी खैरे यां नी आजपावेतो खालील माणे भेटी िदले या आहेत व यांनी िदले या मागदशनानु सार
खालील माणे कामकाज झाले आहे.
िदनां क
के लेले कामकाज
िद.०३/०९/२०१६,
ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा णालय या दो ही िवभागां ची सव मं जू र पदां ची
िद.०९-१०/०९/२०१६
उपल ध मािहतीनु सार िबं द ू नामावली न दवही तयार करणेबाबत मागदशन के ले.
िद. १७/०९/२०१६ व िद. सं थान आ थापनेवरील सव पदां ची गट-ड कमचारी (वग-४) वगळू न िबं द ू नामावली
२३/०९/२०१६
न दवही ा प व पात सं गणकावर तयार कर याचे कामकाज
िद. ३०/०९/२०१६
शै िणक सं कू लाकडे ( ी साईबाबा इं.िम. कू ल, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर, ी
साईबाबा किन ठ महािव ालय) कायरत असले या थायी पदावरील कमचा-यां ची
उपल ध मािहतीनु सार िबं द ू नामावलीचे ा प वपात सं गणकावर तयार कर याचे
कामकाज.
िद. १३/१०/२०१६
शै िणक सं कू लाकडील ी साईबाबा औ. .सं था, िशड चे आ थापनेवरील सव
पदां ची िबं द ू नामावलीचे ा प व पात सं गणकावर तयार कर याचे कामकाज
िद.१९/१०/२०१६
िद.१३/१०/२०१६ रोजी या अहवालावर मा.कायकारी अिधकारी व उप कायकारी
अिधकारी साहेब यां चे क ाम ये . शासक य अिधकारी, .अधी क (आ थापना),
.अधी क (मागासवग क ), .एच.आर.मॅनेजर ( ी साईबाबा हॉ पीटल) चचा
के ली.
िद.२८/१०/२०१६
िद.१९/१०/२०१६ रोजी चचम ये ठरले माणे वग-४ कमचारी यां ची पदिनहाय
वगवारी कशी करता येईल याबाबत मागदशन के ले. शै िणक सं कूलाकडील ( ी
साईबाबा इं.िम. कू ल) िबं द ू नामावली तपासणी कामी तयार करावयाची चेक िल ट
तयार करणेकामी मागदशन के ले.
उपरो त माणे ी खैरे यां नी इकडील कायालयाकडे एकू ण ०९ भेटी िदले या आहेत. यात यांनी
उपल ध मािहतीनु सार ी साईबाबा सं थानचे आ थापनेवरील सव पदां ची (वग-४ कमचारी वगळता)
िबं द ू नामावलीचे ा प सं गणकावर तयार क न िदले आहे. तथापी यांनी िदले या िद.१९/१०/२०१६ रोजीचे
अहवालाम ये खालील बाब ची पू तता होणे आव यक अस याचे नमू द के ले आहे.
िद.०७/०८/२००९ या शासन िनणयात नमू द के लेनु सार सं थानला ..
(अ) सेवा वेश िनयम तयार क न शासनाची मा यता घेणे
(ब) पदो नतीचे पदे िनि त क न पदो नती व सरळसेवेचे माण िनि त करणे
(क) पदो नतीची साखळी िनि त करणे
(ड) एकाक पदे (पदो नती नसलेली) िनि त करणे आव यक आहे.
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शासन तरावर िबं द ू नामावली न दवहीची पडताळणी करणेसाठी सेवा वेश िनयम आिण मं जू र
आकृ तीबं ध वग-४ कमचारी (पदिनहाय) सेवा जे ठता यादी तयार कर यात आलेली नाही. यामु ळे मं जू र
आकृ तीबं धातील पदानु सार सेवा जे ठता यादी तयार करणे आव यक आहे. सदरची सेवा जे ठता यादी तयार
कर यात आलेली नस याने सदरची सेवाजे ठता यादी तयार करणे या बाबी आव यक अस याने तूत करणी
तातडीने िनणय घेणे आव यक आहे.
ी.खैरे यां नी िद.१९/१०/२०१६ रोजी िदले या अहवालातील मु यां ची पू तता करणेकामी मा.कायकारी
अिधकारी साहेब यां चे आदेश/ िनदशानु सार मा.उपकायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली अिधकारी/ कमचारी
तसेच िनमं ि त सद य हणू न स लागार ी खैरे अशी एकू ण ०७ सद यांची सिमती थापन कर यात आली आहे.
उपरो त िद.१९/१०/२०१६ या अहवालातील बाब ची पू तता क न घेणे कामी मा.उपकायकारी अिधकारी
साहेब व ी.खैरे, स लागार यां चे मागदशनानु सार करावया याआहेत.
तथापी ी.खैरे, स लागार यां ची दोन मिहने (६० िदवस) या कालावधीसाठी कर यात आलेली
नेमणू क ची मु दत िद.०२/११/२०१६ रोजी सं पू ठात येत आहे. सदर दोन मिह यांचे कालावधीम ये ी खैरे यां नी
आजपावेतो एकू ण ०९ भेटी िदले या असू न यांचे मागदशनु सार उपरो त नमू द के ले माणे िबं द ू नामावलीचे
कामकाज झालेले आहे. यांना फ त ०९ िदवसां या भेटीचे मानधन आदा करत आहोत.
ी.खैरे, स लागार यां चे अहवालातील नमू द के लेली कामे आ थापना व शासन मा यते या सं दभात
अस याने सदर कामे पू ण होणेकामी अं दाजे आणखी०३ मिहने कालावधी लाग याची श यता आहे. तरी ी खैरे
यां ना यापू व िदले या नेमणू क आदेशातील अटी-शत कायम ठे वू न यांना (याकालावधीत य िदले या भेटीचे
मानधन आदा करता येईल.) तरी पु ढील मु दतवाढ देणेबाबत िनणय होणेस िवं नती.
िनणय .८१७ उपरो
तावावर सिव तर चचा होऊन, ी. यं.अं. खैरे, स लागार, सेवािनवृ लेखािधकारी,
िवभागीय आयु कायालय, नािशक यां ना पु व या नेमणू क अटी/ शत व तय भेटी या मानधनावर
०३ मिहने कालावधीसाठी मु दतवाढ देणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, मागासवग क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.०९
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याकरीता िश णा याचे खचाने पु तके
खरे दी करणेबाबत.
तावसन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग ४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािपत के लेले अ यादेश व के लेले ि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.”
महारा शासन खरे दी कायप दती िनयम पु ि तका िद.३० आ टोबर २०१५ रोजी पारीत के लेला असु न
सं थानला िनणय .५१४ िद.१०/११/२०१५ माणे लागू के ली आहे. यातील करण ३ मधील (३) एकल ोत
खरे दी (३.२.६) अ) खरे दीची व तू फ त एका िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकं वा खरे दी या िवषया या
सं दभात फ त िविश ट िव े याला अिधकार असतात यामु ळे अ य कोणताही िकं वा बदली पयाय उपल ध
नसतो व अ य कोण याही खरे दी प दतीचा अवलं ब करणे श य नसते. (इ) खरे दी कायालय सं शोधन, योग,
अ यास िकं वा िवकास या सं बं धीचा करार कर याचा य न करते. यामु ळे खरे दी िवभागावर कोणताही यापारी
परीणाम होणार नसतो.
ा तािवक:- औ. .सं थेतील िश णा या या खचाने िनयमीत गणवेश, शु ज व क शासना या
चे नई येथील नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) पु तकां साठी तसेच दोन िनयिमत गणवेश
यासाठी वेशाचे वेळी अनामत र कम घेऊन ती लेखाशाखेत अनामत खाती ठे वु न एकि त खरे दी ि या क न
पुरविव यात येत असत व यांची उवरीत र कम परत देणे िकं वा अिधकची र कम लाग यास यांचेकडू न जमा
घेणेस अशी प दती सन २००८ पासु न अवलं बलेली आहे. सन २०१५ म ये निवन वेिशत येक
िश णा याकडू न याकामी तसेच ऑग ट– २०१६ स ात वेश घेतले या िश णा याकडू न याकामी येक
. ३०००/- जमा क न घे याची ि या चालु आहे.
औ. . सं ेासाठी आव यक असणारे पु तके काशीत करणारे दे शाम ये क शासनाची एकमेव सं था
हणु न नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई येथे आहे. यामु ळे खरे दी कायप दती िनयम
करण ३-(३.२.६)अ) (ई) एकल ेात खरे दी नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई
यां चेकडू न खरे दी करणे आव यक आहे. सन-२०१५ साठी िश णा याची अनामत र कम जमा असु न मागील
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वष चे नई येथे अितवृ टी झा यामु ळे पु तकाचे गोडावु न म ये पाणी जाऊन पु तके िभजली होती. यामु ळे पु तके
खरे दी कर यात आली नाहीत. यामु ळे मागील वषातील मु ले III पाणी सेिम टरम ये असु न यावष वेश
घेतले या िश णा यासाठी I,II,III सेिम टरची पु तके खरे दी करणे आव यक आहे.
NIMI चे नई यां चेकडु न Price List मागणी कर यात आलेली होती, यांनी ( Proforma Invoice)
हणु न पाठवलेली असु न सोबत अवलोकनाथ सादर के लेली आहे. सेिम टर - I,II,III ची पु तके उपल ध असु न
सेिम टर IV ची पु तके उपल ध झा यानं तर यादी कळिवणार आहेत. तरी स या उपल ध पु तके िसनीयर
िश णा यासाठी सेिम टर III व युिनयर िश णा यासाठी सेिम टर I,II,III ची पु तके खालील त यात
नमु द के या माणे खरे दी करणे आव यक आहेत.
NIMI चे नई यां चेकडु न पु सतके खरे दी के यास पये- ३०,०००/- पे ा जा त खरे दीवर ३०% सु ट .
Sr. Trade Name of Books
No
1
1

2
TDF

2

ET

3

MMV

4

FT

5

RAC

6

MGR

7

TR

8

ICTS
M

9
10
11
12

13

14

3
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory
Trade- Practical
Trade-Theory

Sem.-I
Nos.
4
6
1
21
7
0
0
0
0
26
26
16
16
16
4
13

Trade- Practical 13
COPA Trade-Theory
41
Trade- Practical 41
WD Trade-Theory
41
Trade- Practical 15
MT Trade-Theory
0
Trade- Practical 0
MATH W.Cal. & Science 251
W.Cal.
&0
Science(Group-A)
W.Cal.
&0
Science(Group-B)
ENG. Engineering
251
DRA Drawing
W.
Engineering
0
Drawing(Group-A)
Engineering
0
Drawing(Group-B)
Engineering
0
Drawing(Group-E)
SKILL Employability Skill 290

Sem.-II

Sem.-III

G.Total

Price
5
160
155
285
185
250
165
165
160
285
255
200
185
180
135
320

Amt.
6
960.00
155.00
5985.00
1295.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7410.00
6630.00
3200.00
2960.00
2880.00
540.00
4160.00

Nos.
7
6
1
21
0
0
0
16
0
26
0
16
16
16
4
13

Price
8
145
150
270
170
120
120
190
165
280
250
105
80
115
105
230

Amt.
9
870.00
150.00
5670.00
0.00
0.00
0.00
3040.00
0.00
7280.00
0.00
1680.00
1280.00
1840.00
420.00
2990.00

Nos.
10
21
1
40
19
3
0
16
0
8
8
16
16
32
5
28

Price
11
85
75
250
170
150
130
185
125
215
305
90
80
115
90
230

Amt.
12
1785.00
75.00
10000.00
3230.00
450.00
0.00
2960.00
0.00
1720.00
2440.00
1440.00
1280.00
3680.00
450.00
6440.00

(6+9+12)
13
3615.00
380.00
21655.00
4525.00
450.00
0.00
6000.00
0.00
16410.00
9070.00
6320.00
5520.00
8400.00
1410.00
13590.00

230
220
325
170
155
0
0
85
0

2990.00
9020.00
13325.00
6970.00
2325.00
0.00
0.00
21335.00
0.00

13
41
41
42
15
0
0
251
0

290
170
220
125
115
150
150
140
0

3770.00
6970.00
9020.00
5250.00
1725.00
0.00
0.00
(NA)
0.00

21
0
0
0
0
0
0
0
158

175
0
0
0
0
0
0
0
95

3675.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
15010.00

10435.00
15990.00
22345.00
12220.00
4050.00
0.00
0.00
21335.00
15010.00

0

0.00

0

0

0.00

63

125

7875.00

7875.00

0

0.00

61405.00

155 38905.00 250 90

22500.00 0

0

0.00

0

0

0.00

236 115

27140.00 27140.00

0

0.00

0

0

0.00

41

120

4920.00

4920.00

0

0.00

0

0

0.00

41

95

3895.00

3895.00

0

0.00
TOTAL

88450.00
392415.00

160 46400.00 290 145 42050.00 0
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उपरो त त यात नमु द के या माणे . ३,९२,४१५/- वजा ३०% सु ट . १,१७,७२४.५० या माणे
.२,७४,६९१/- पयत एकि त खरे दी आहे. यामु ळे सव िश णा याना िकफायतशीर दराने पु तके उपल ध
होऊ शकतील या माणे होणारी र कम िडमां ड ा ट ने पु रवठा आदेशाने आगाऊ पाठवावे लागते तदनं तर
सं बं धीत सं थेकडू न पु तके पु रिवली जातात.
िश णा याकडू न वेशा या वेळी िनमी पु तके , से टी शु ज, व यु िनफॉमसाठी येक . ३,०००/जमा क न लेखाशाखेकडे अनामत खाती जमा ठे व यात आलेला आहे.
मागणी:- औ. . सं थेसाठी आव यक असणारे पु तके काशीत करणारी देशाम ये क शासनाची
एकमेव सं था हणु न नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई येथे आहे. यामु ळे खरे दी
कायप दती िनयम करण ३-(३.२.६)अ) (ई) एकल ेात खरे दी नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट
(NIMI) चे नई यां चेकडु न खरे दी करणे आव यक आहे. यास मा यता असावी. तसेच Proforma Invoice
माणे येणारे खच . २,७४,६९१/- डी. डी. काढु न पु रवठा आदेश दे यास मा यता िमळावी. तसेच ा सपोट
चाजस हे आव यकतेनु सार रोखीने आदा करावे लागणार अस याने ते वतं अॅड हा स घेऊन रोखीने आदा
कर यास मा यता िमळावी. सदरचा खच िश णाथ जमा अनामत र कम मधु न आदा करता येईल.
अनु मान :- वरील माणे कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी वरील नमु द क या माणे सदरील िनमी पु तके क
शासनाची एकमेव सं था नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई यां चेकडु न खरे दी करणेस व
येणारा खच . २,७४,६९१/- (अ री र कम . दोन लाख चौ-याह तर हजार सहाशे ए या नव मा ) (वाहतु क
खच वेगळा) व कायवाहीस िनणयासाठी मा. यव थापन सिमती समोर सादर.
िनणय .८१८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याना यां या
खचाने पु तके उपल ध क न देणेसाठी नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई
यां चेकडु न तािवत पु तके खरे दी करणेस व याकामी येणा या खच .२,७४,६९१/- (वाहतु क खच
वेगळा) मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१०
भारतीय िवमानप न ािधकरण क ाचे ६०% भोजन खचावरील १४.५% स ह स टॅ स रकमेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमती िद.२८/१२/२०१५ चे सभेम ये सं थानचे अि नशमन वाहन िवमानतळ, हेलीपॅड व इतर
िठकाणां साठी दर िन चीत करणेबाबत सिव ार ताव सादर कर यात आला होता. सदरचे िवषयावर सिव ार
चचा होऊन िनणय .६५९ असा झाला आहे क , िशड ऐअरपोट, हेलीपॅड व इतर िठकाणी मागणी झा यास
सं थानचे अि नशमन वाहन (फोम टडर) सं थान कमचारी, इं धन व इतर आव यक बाब सह सशु क
पु रिवणेबाबत तावातील प रिश -३ मधील अ.नं.०६/अ व ०६/क नु सार दर आकारणी कर यात यावी तसेच
िशड एअरपोटवर सं थानचे अि नशमन वाहनावरील ०७ कमचारी यां ना महारा एअरपोट डे हलपमट
कं पनीमाफत ेन गसाठी पाठिवणे झा यास कमचा-यां साठी लागणारा खच सं थानने करावा. याकामी येणा-या
एकु ण खचा या तपिशलाची सिव ार मािहती महारा एअरपोट डे हलपमट कं पनी यां चेकडु न ा ा क न
घे यात यावी असे ठरले.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार महारा एअरपोट डे हलपमट कं पनी यां चेकडु न िश णबाबत
लागणा-या खचाची मािहती िद.२५.०२.२०१६ रोजीचे भारतीय िवमानप तन ािधकरण (AAI) यां चे ई-मेल
नु सार सदर िश णासाठी खचाचा सिव तर तपिशल खालील माणे कळिवला होता.
PRORORMA INVOICE FOR BASIC TRAINING COURCE
Course Detail
Course fee Structure
Total fee per candidate
( in india rules )
Basic Training at FTC Nev Tution fee
60,000.00
Delhi
period
w.e.f Service Tax 14.5%of Tution Fee
8,700.00
14/03/2016to 2.07.2016
Total Amount ( A)
68,700.00
[121+1days) Reporting Accomodation charges for 122 days @ 12,200.00
one day iv in advance]
Rs:100 Per day
Canteen Charges For 122 days @ Rs:229 27,938.00
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Per day per head
Total Amount (B)
( A+B)

40,138.00
1,08,838.00 Per Candidate
Perhead Amount
X 7 prrson
Total Amount
7 Candidate
7,61,866.00
यानु सार कमचारी िश णकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेकामी मा. यव थापन सिमती
िद.०२/०४/२०१६ चे सभेपु ढे िवषय .०९ वरील िनणय .२५६ नु सार मा यता घे यात आलेली असु न
िश णकामी येणा-या खचाची र कम .७,६१,८६६/- एअरपोट अॅथॉ रटी ऑफ इं िडया, यु िद ली यां चे खाते
RTGS ारे ॲड हॉ स व पात आदा कर यात आलेली आहे. यानं तर िद.१४/०३/२०१६ ते १२/०७/२०१६
या कालावधीम ये फायर िवभागाकडील ०७ कायम कमचारी यां ना िद ली येथे पाठवु न िश ण पु ण कर यात
आलेले आहे.
सदर कमचारी यां चे िश ण उ तीण झालेबाबत माणप आलेले नस याने ी गं गा िव णु ,अिस टंट
मॅनेजर फायर स ह सेस, फायर िनग सटर रं गपु री, एअरपोट अथॉरीटी ऑफ इं डीया, िद ली यां चेसमवेत चचा
के ली असता यांनी िद. ०७.११.२०१६ रोजी ई – मेल पाठिवला असु न सदर ई – मेल भोजन खचाचे र कमेवर
असलेली स ह स टॅ सची र कम आपणाकडे बाक असलेने सदर स ह स टॅ सची र कम अदा के लेनं तर
िश ण माणप पाठिवले जातील असे सां िगतलेले आहे. तरी भारतीय िवमानप तन ािधकरण यां ची रािहलेली
स ह स टॅ सची र कम अदा करणे गरजेचे आहे.
तरी मा. यव थापन सिमती िद.०२.०४.२०१६ चे सभेतील िनणय ं . २५६ नु सार भारतीय िवमानप तन
ािधकरण (AAI ) यां ना िश णकामी र कम . ७,६१,८६६/- अदा कर यात आलेली असु न यापैक भोजन
खच .२७९३८/- वरील ६० % र कमेस १४.५% माणे अदा करावयाची स ह स टॅ सची र कम .२४३०/ित कमचारी या माणे ७ कमचारी यां ची र कम .१७०१०/- चे वाढीव खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८१९ यावर सिव तर चचा होऊन, भारतीय िवमानप न ािधकरण क ाचे ६०% भोजन खचावरील स ह स
टॅ सची १४.५% .१७,०१०/- मा र कम यां ना अदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.११
ी साई सादालयात सं पु ण िदवस मोफत भोजन योजना सु करणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 14 (2-घ) नू सार
भ ां ना सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घे याचे. तसेच 21 (1-घ)
नू सार भ ां ना जेवण पु रवणे आिण अ नछ चालवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- सं दभ ं .2 ते 7
तािवक:- अ) ी.सं जय भा कराव काळे, कोपरगां व यां चे िवषयां िकतकामी सं दिभय
अं.नं.1 नू सार इकडील िवभागाकडे प ा झालेले आहे. यां नी प ात पान ं .1 वर हटले आहे क ,
“िद.27/04/2013 रोजी झाले या यव थापन सिमती सभेत िवषय नं.15 (आय या वेळेचा) व िनणय ं .428
माणे आपण सं थानने मोफत सादभोजन चालू कर याचे सं क पनेवर चचा के ली. सदर सभेत यव थापन
सिमती भोजन पु रवणेसाठी आव यक असले या सव बाब वर चचा क न हया िनणया पयत पोहचली िक सव
िदवस मोफत सादभोजन दे यात हरकत नाही. सदरचे सादभोजन मोफत िद यास अं दाजे 9.96 कोटी पयां ची
ा होणारी र कम बं द होणार. सदरह बाब मेजर फायाना शीयल अस याने मा.उ च यायालय याची परवानगी
यावी असे ठरले. सं थानने आज अखेर मा.उ च यायालयात मोफत सादभोजनाचा ताव सादर के लेला
नाही. ही खेदाची बाब.”
तसेच पान ं .2 वर हटले आहे क - “शेतकरी सं पला, बाजार पेठ सं पली. हया वष शेतक याने
िदवाळी के ली नाही. गरीब शेतकरी, शेतमजु राला काम नाही, अ न धा य नाही. यामु ळे िद.27/04/2013 रोजी
लं बीत ठे वलेला मोफत सादभोजनाचा िनणय सं थानने वरीत अमलात आणावा.”यापु व याबाबत असे हटले
आहे.
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ब)
साईभ ां ना िवनामु य मोफत सादभोजन सु करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेत वेळोवेळी
चचा व िनणय झालेले आहे. याचा तपिशल खालील माणे.
1)
सं दिभय अं.नं.2 मा. यव थापन (ि सद य) सिमती िद.12/06/2012 रोजी◌ेचे सभेतील िनणय ं .446
नू सार साईभ ां साठी मोफत सादभोजन यव था सु करणेबाबत खालील माणे सु चना झाले या आहेत. हा
िनणय आिथक या अ यं त मह वाचा अस याने या बाबत सव बाब चा सवागीण या सां गोपां ग िवचार क न
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे सादर करणेत यावा, असे ठरले.
2)
यानू सार सदरचा ताव सं दिभय अ.नं.3 ने मा. यव थापन ि सद य सिमती िद.08/10/2012 रोजीचे
सभेपु ढे सादर के ला असता िनणय ं .831 अ वये - सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकल यात आली मा
याबाबत सव माहीती तपशीलासह सिव तर ताव तयार क न तो पु ढील सभेपु ढे सादर करावा असे, ठरले.
यानू सार सदरचा ताव पु हा सं दिभय अ.नं.4 नू सार मा. यव थापन ि सद य सिमती
िद.27/04/2013 रोजीचे सभेपु ढे सादर के ला असता िनणय ं .428 नू सार- या िवषयावर सिव तर चचा होऊन,
साईबाबा सं थानचे अ नदान िनधीम ये िदवसिदवस वाढ होत आहे. अ नदान िनधीम ये जमा होणारा िनधी याच
कारणासाठी खच होणे आव यक आहे. हा खच न के यास व ही र कम वाढीव माणात िश लक राही यास
यावर टॅ सेस लाग याची श यता आहे. सं थानने सु के ले या अ नदान योजनेतू न स प रि थतीत 125 ते 150
िदवस दानशू र साईभ ां नी िदले या देणगीमधू न मोफत साद भोजन दे यात येत आहे व या योजनेला भ ां चा
उ फु त ितसाद िमळत अस यामु ळे साईभ ां तफ भिव यात जा त िदवस मोफत सादभोजन सादालयाम ये
िदले जाईल असे वाटते. एक िदवशी सादालयाम ये सरासरी 30,000 साईभ सादभोजन घेतात. याव न
उवरीत 200 ते 240 िदवसही मोफत सादभोजन िद यास ती साईभ ां कडू न .10/- या माणे वािषक अं दाजे
.6 ते 7 कोटी मा येणारा सं थानचा िनधी बं द होईल. सन 2012-2013 या आिथक वषाम ये सादालयाम ये
साईभ ां नी .10/- ती य या माणे सशु क सादभोजन घेवू न .9.96 कोटी जमा झालेले आहेत. हा िनधी
बं द होईल परं तू या बं द होणा या िनधीची भरपाई मा.उ च यायालयाने मा यता िद यास सं थानचे जनसं पक
कायालयामाफत दे यात येणारे ही.आय.पी.दशन पास ऑनलाईन दशन सु िवधेसारखे िवनािशफारस सवासाठी
देणगी आका न सु के यास येणा या अपे ीत .11 कोटी मा र कमेमधू न करता येईल.
मोफत सादभोजन योजना सु के यास अिधिनयमातील तरतु द ची अिधकाधीक उ ी पु त होईल.
सादालयाम ये दि णा पे यां ची सं या वाढिव यास सं थानचे उ पादनात भर पडेल व दर जन सादभोजन
मोफत के यास स याची मोफत सादभोजन योजनेऐवजी ठरािवक िदवशी मोफत सादभोजनासाठी देणगी
देणा या दानशू र भ ां ची नां वे या ठरािवक िदवशी सादालयाम ये दशिवता येईल. यामधू न अनेक साईभ ां ना
ेरणा िमळे ल. तसेच ही.आय.पी.भोजनाचा दर आहे तोच ठे व यात येवू न यामधू नही काही माणात िनधी
सं थानला िमळणार आहे. सव िदवस मोफत सादभोजन िद यास भ ां ना समाधान िमळे ल व भारतातच नाही
तर सं पु ण जगाम ये साईबाबा सं थानचा नावलौक क होईल.
मोफत सादभोजन िद यास .10/- मा माफ होत आहेत हणू न प रसरातील नागरीक वास क न
अथवा वासासाठी पैसे खच क न मोफत सादभोजनासाठी सादालयाम ये येतील आिण गद वाढेल व
सादालयाची मता वाढवावी लागेल असे वाटत नाही. या योजनेचा लाभ हा दु रव न बाबां चे दशनासाठी
येणा या साईभ ां नाच होईल. याव न सादालय िवभाग मु ख व मु य लेखािधकारी यां नी तावाम ये नमू द
के ले या अिभ ायाम ये त य वाटत नाही.
तसेच चे दशन घेऊन मं िदरामधू न बाहेर येताना येक साईभ ां स बाबां चा साद हणू न एक लाडू
साद पाक ट, मा.उ च यायालयाची मा यता िमळा यास दे याचा िवचार आहे. यामु ळे भ ां ना लाडू साद
घे यासाठी पु हा रां गेम ये उभे राह याची आव यकता राहणार नाही व यांचा वेळी वाचेल आिण लाडू िव
काऊं टर बं द करणेत येवू न तेथील कमचारी इतर वापरता येतील.
साईभ ां ना िवनामु य लाडू साद िद यास अं दाजे .18 कोटी मा व िवनामु य सादभोजन िद यास
अं दाजे 9.96 कोटी मा ही सं थानला ा होणारी र कम बं द होवू न तो भार सं थानला सहन करावा लागणार
आहे. सदरह बाब मेजर फायना शीयल अस याने याकामी मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे
मागदशन घेणेसाठी, िवनामु य सादभोजन व िवनामु य लाडू साद पाक ट िद यास सं थानला वािषक िकती
खच येईल. यां या आकडेवारीसह सिव तर ताव सादर क न, तो पु ढील सभेपु ढे सादर करणेत यावा असे ठरले.
3)
यानू सार सदरचा ताव सं दिभय अ.नं.5 ने मा. यव थापन ि सद य सिमती िद.21/06/2013 रोजीचे
सभेपु ढे सादर के ला असता यावर िनणय ं .436 अ वये - सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकल यात आली.
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4)
सं दिभय अं.नं.5 नू सार मा. यव थापन ि सद य सिमती िद.26/07/2013 रोजीचे सभेत
िवषयां िकतकामी फे र ताव सादर करणेत आला. यानू सार िनणय ं .538 अ वये यावर सिव तर
5)
चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत या गरीब य कडे सादभोजनासाठी पैसे नाहीत, असे
गरीब गरजू य , प रसरातील अं ध, अपं ग, मु कबधीर, मतीमं द शाळे तील मु ल,े वारकरी सं दायाचे िश ण घेणारे
िव ाथ , वृ दा म, ी साईबाबा/ ी साईनाथ णालयातील ण यां ना मोफत सादभोजन दे यात येत आहे.
तसेच, देणगीदार साईभ ां चे इ छे नू सार सन-2008 पासू न साईभ ां साठी मोफत सादभोजन योजना
सु असू न, या योजनेम ये मोफत भोजन देणा या साईभ ां चे सं येम ये िदवसिदवस वाढ होताना िदसत आहे.
उदा. 2008-2009 - 23 िदवस, 2009-10- 42 िदवस, 2010-2011- 65 िदवस, 2011-2012- 138 िदवस,
2012-2013 - 184 िदवस. सन 2013-14 म ये याचा िवचार करता, ी साई सादालयाम ये सं थानमाफत
साईभ ां ना मोफत सादभोजन देणेऐवजी, मोफत सादभोजनासाठी देणगी देणा या देणगीदार साईभ ां म ये वाढ
होवू न वषातील जा तीत-जा त िदवस सामा य साईभ ां ना मोफत सादभोजन िमळे ल यासाठी देणगीदार
साईभ ां ना ो साहीत करावे. मोफत सादभोजन योजनेबाबतची माहीती व या योजनेम ये दान देणा या भ ां ची
नावे सादालय व मं िदर प रसराम ये फलक उभा न िकं वा िड ले बोड ारे दिशत करणेत यावी, असे ठरले .
6)
यानू सार सदरचा ताव सं दिभय अ.नं.7 ने मा. यव थापन ि सद य सिमती िद.16/02/2016 रोजीचे
सभेपु ढे सादर के ला असता, यावर िनणय ं .113 अ वये - यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , ी साई
सादालयात सं पु ण िदवस मोफत सादभोजन योजना सु करणेकामी ी सं जय काळे यां नी यां चे प ाम ये
उ लेख के ले या िद.27/04/2013 रोजीचे सभेतील िनणय ं .428 तसेच यव थापन सिमती सभेम ये यापु व
वेळावेळी झाले या िनणयां सह सिव तर ताव फे रसादर करणेत यावा.
7)
सं दिभय ं .8 नू सार सदरचा ताव न याने िनयु मा. यव थापन सिमती िद.31/08/2016 रोजीचे
सभेपु ढे सादर के ला असता, यावर िनणय ं .596 अ वये - यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे अ नदान
िनधी या बाबतीतील सव अनु शं गीक माहीती सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले.
अशा कारे ब) म ये नमू द करणेत आले या अं.नं.2 ते 7 नू सार मा. यव थापन सिमती सभेत
साईभ ां ना िवनामु य सादभोजन यव था सु करणेबाबतचे िवषयावर चचा झालेली आहे.
क)
मा. यव थापन सिमती सभा िद.27/04/2013 रोजीचे सभेतील िनणय ं .428 नू सार साईभ ां ना दशन
रां गेत मोफत लाडू साद देणेबाबतचा ताव मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे मा यतेसाठी
पाठिवणेत आलेला होता. यास मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठ यां नी मा यताही िदलेली आहे.
यानू सार 50 ॅम वजनाचे येक दोन लाडू चे एक पाक ट दशनरां गेम ये येक िद.15 ऑग ट -2013
रोजीपासू न साईभ ां ना मोफत दे यात येत आहेत. लाडू चे मोफत पाक ट वाटप व खचाचा तपिशल
खालील माणे.
कालावधी
लाडू पाक टे वाटप सं या
य उ पादन खच
माहे.ऑग ट-2013 ते जु ल-ै 2014
1,84,82,400
.24,47,86,974/माहे.ऑग ट-2014 ते जु ल-ै 2015
1,74,80,650
.21,24,01,229/मोफत लाडू /बुं दी वाटपबाबत सं थानला कु ठलाही िनधी/फं ड िमळत नाही. मोफत लाडू /बुं दी वाटप
करणेत येणा या खचाची र कम ही अ नदान िनधीत िमळणा या र कमेमधू न करणेत येते. यामु ळे दशनरां गेत
मोफत वाटप करणेत येणा या लाडू /बुं दी पाक टाचा सं थानवर अं दाजे वािषक .24 ते 25 कोटी इत या रकमेचा
बोजा पडत आहे. यामु ळे भ ां ना िवनामु य सादभोजन देणे आिथक ीने अडचणीचे आहे असे इकडील
कायालयाचे मत आहे.
मा. यव थापन सिमती सभे या मा यतेने सन 2007-2008 पासू न देणगीदार साईभ ां चे इ छे नू सार
साईभ ां साठी मोफत सादभोजन योजना सु झालेली आहे. सदर योजनेम ये सन 2007-2008 पासू न
आजपावेतो खालील माणे र कम जमा झालेली असू न या- या वषात जमा तारखेनू सार खच होत आहे.
सन 2007-2008
सन 2008-2009
सन 2009-2010
सन 2010-2011

.20,29,600/.31,93,515/.1,02,31,004/.1,60,44,191/-
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सन 2011-2012
सन 2012-2013
सन 2013-2014
सन 2014-2015
सन 2015-2016

.3,22,20,135/.4,33,61,344/.5,38,46,887/.7,42,48,986/.8,19,15,465/-

वरील आकडेवारी पाहता उपरो मोफत सादभोजन योजनेत दरवष 30 ते 35 ट यां नी वाढ
झालेली िदसू न येत आहे. 01 एि ल-2015 ते 31 माच 2016 अखेर या िव ीय वषात 679 देणगीदार साईभ ां नी
301 िदवसां साठी मोफत सादभोजन योजनेअं तगत भ ांना िवनामु य सादभोजन देणेसाठी र कम
.8,19,15,465/- इतक र कम जमा के लेली आहे. या वषाम ये एकू ण 1,31,83,589 इत या साईभ ां नी
सादभोजनाचा लाभ घेतलेला असू न दैनं दीन सरासरी 36,119 इतके भ दर ज सादभोजन घेत होते. हणजेच
वषाम ये जवळपास सरासरी 226 िदवस भ ां या देणगीतू न मोफत सादभोजन सु होते. हणजेच स य ि थतीत
62% भोजन हे मोफतच दे यात येत आहे व भिव यात ती वाढ याची श यता नाकारता येत नाही. वरील
त याचा िवचार करता आजपावेतो मोफत सादभोजन योजनेम ये िमळाले या देणगीत वाढच झालेली आहे.
यामु ळे ी काळे यां चे प ातील मोफत योजना ही सं क पना भ ां या देणगीतू न मोठया माणात चालू आहे.
तसेच ‘साईभ ां ना िवनामु य सादभोजन’ सु के यास मोफत सादभोजन योजना ही भ ां चे इ छे नू सार सु
झालेली योजना अस यामु ळे सदर योजनेम ये येणारी देणगी बं द हो याचा धोका असू न भ ां या भावना
दु खाव या जा याची श यता नाकारता येत नाही. सदर योजनेत िमळणारा िनधी हा मोठया व पात िमळत
आहेत. याचा िवनीयोग चां ग या कायासाठी होत आहे. तसेच स या साईभ ां ना पु रिवणेत येणारी सादभोजन
यव था ौढ य स .10/- या अ य प दरात पु रिवणेत येते. सादभोजनाचे ती ताटास अं दाजे .24/- ते
25/- इतका खच येतो. हणजेच सादभोजनाचे ती ताटामागे .14/- ते 15/- इतक चारीटी सं थान देत आहे.
तसेच कॅ टीन िवभागामाफत भ ां ना पु रिवणेत येणारा चहा- .2/-, कॉफ - .2/-, व दु ध- .3/- या अ य प दरात
िव करणेत येत असू न याम ये देखील सं थान चहाचे ती कपास .0.91 पैस,े कॉफ ती कप .1.33 पैसे व
दु धास ती कपी .1.34 पैसे या माणे चा रटी देत आहे. भ ां ना पु रिवणेत येणा या सादभोजनाचा खच, चहा,
कॉफ , दु ध व दशन रां गेत मोफत लाडू /बुं दी साद हा सव खच अ नदान फं डात जमा होणा या र कमेमधू नच
करणेत येतो. यामु ळे ी काळे यां ची मागणीही फारशी रा त नाही असे या कायालयाचे न मत आहे.
साईभ ां ना िवनामु य सादभोजन यव था सु के यास बाबां चे सादाचे मह व कमी होवू ,न िशरडीम ये
बेरोजगारी, पाक टमारी, गुं डिगरी वृ ी वाढू न, प रसरातील लोकां ची काम कर याची तयारी राहणार नाही. तसेच
मोफत सादभोजन योजना ही साईभ ां चे इ छे नू सार सु करणेत आलेली योजना आहे. भ ां ना िवनामु य
सादभोजन सु के यास सदर योजनेत भ देणगी दे याची शा ती नाही. यामुळे सं थानला िवनाकारण
साधारण: 9 ते 10 कोटी या वािषक नु कसान होणे नाकारता येत नाही.
मागणी:- तािवत के ले माणे साईभ ां ना िवनामु य सादभोजन देणेबाबतचा ताव
मा. यव थापन सिमती सभेत साधारणत: पाच वेळेस सादर करणेत आलेला आहे. सदर बाब आिथक या
अ यं त मह वाची अस याने सं थानमाफत साईभ ां ना मोफत सादभोजन देणेऐवजी, मोफत सादभोजनासाठी
देणगी देणा या देणगीदार साईभ ां म ये वाढ होऊन वषातील जा तीत-जा त िदवस सामा य साईभ ां ना मोफत
सादभोजन िमळे ल यासाठी देणगीदार साईभ ां ना ो साहीत करावे.
या योजनेम ये दान देणा या भ ां ची नां वे सादालय व मं िदर प रसराम ये फलक उभा न िड ले
बोड ारे दिशत करणेत यावे, असे िनणय घेतलेले आहे. सदर िनणया वये ी साई सादालयात देणगीदार भ ां चे
िड ले बोड बिनवणेत येत असू न यास उ फुत ितसाद िमळत आहे.
सदर देणगीमधू नच 62% सादभोजन हे मोफत िदले जात आहे. यात वाढ होऊन सं पु ण वषभर
सादभोजन मोफत हो याची श यता नाकारता येत नाही.
यामु ळे सं दिभय अं.नं.1 नू सार िवषयां िकतकामी ा झालेला ी सं जय भा कराराव काळे, कोपरगां व
यां या अजातील छावणी बाबतचा िवषय यापु व बां धकाम िवभागाकडू न चालू होता व पु व छाव याके याही
हो या याची सव कायवाही बां धकाम िवभागामाफत चालू होती यामु ळे याबाबतची कायवाही बां धकाम
िवभागामाफत होणेस मा यता असावी.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो
ा तिवक व मागणीनू सार साईभ ां ना िवनामु य
सादभोजन यव था सु करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीने सदरचा ताव मा.मुं बई उ च यायालय
औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडे पाठिवणेत यावा, असा कोणताही िनणय झालेला नाही. यामु ळे िवषयां िकत कामी
असलेले अजदार ी सं जय भा करराव काळे , कोपरगां व यां चे अजात िवनामु य सादभोजन सु करणेबाबत, जे
यां नी अजात हटले आहे, याम ये प ता वाटत नाही.
ी काळे यां चे िवनं ती अजानू सार, “चालू वष दु काळ पडलेला आहे, खरीप हं गाम मोकळा गेलेला
आहे, शेतात पीक आले नाही, शेतक याने िदवाळी के ली नाही, शेतमजु राला काम नाही याकरीता सं थानने
मोफत सादभोजनाचा िनणय वरीत अं मलात आणावा.” असे हटले आहे. परं तू स याचे प रि थतीचा िवचार
करता सं थानम ये भ ां ना सकाळी अ पोपहारसाठी पु रिवणेत येणार अ नपाक ट फ .4/- म ये देवू न यामागे
.6/- च रटी दे यात येत आहे. सादभोजन हे फ .10/- हणजेच ती ताटामागे .14/- ते 15/- चारीटी
दे यात येत आहेत. तसेच चहा, कॉफ व दु ध व दशन रां गेतील मोफत बुं दी साद हे देखील चा रटी देवू न
पु रिवणेत येत आहे.
अशा कारे साईभ ां ना पु रिवणेत येणा या मह वा या सु िवधा उदा.अ पोपहार, सादभोजन, चहा,
कॉफ व दु ध व दशन रां गेत मोफत बुं दी साद या सव सु िवधा चा रटी देवू न पु रिवणेत येत आहे
.
दु काळी प रि थती ही िचरकाल िटकत नसते, परं तू सं थानम ये एकदा सु झालेली योजना ही पु हा
बं द करणे सं थानचे ीने अ यं त मह वाची बाब असू न सदर िनणय हा धोरणामक अस यामु ळे तसेच सदर बाब
मेजर फायना शीयल अस याने िवनामु य सादभोजन िद यास सं थानला वािषक िकती खच येईल याची
लेखाशाखा िवभागामाफत सिव तर आकडेवारी यावी लागेल असे न मत आहे. तसेच सं दिभय अं.न.8 नू सार
मा. यव थापन सिमती िद.31/08/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .596 नू सार सं थानचे अ नदान िनधी या
बाबतीतील सव अनु शं गीक माहीती सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले आहे.
यानू सार उपरो त तावाबाबत मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग यां नी ‘’अ नदान फं डात
मागील वष .५० कोटी जमा झालेले आहेत. सादभोजन मोफत िद यास व वािषक १०% वाढ गृ हीत धरली
तर सन २०१७-१८ म ये साधारणपणे ४५-४८ कोटी खच अपे ीत आहे. मा सन २०१५-१६ म ये
सादालयास Free भोजनसाठीजमा झालेली र कम वजा जाता फ त .३८.०० कोटी जादा खच झालेला आहे.
मोफत सादभोजन यावयाचे झा यास भिव यात खच वाढणार अस याने उ प न वाढीसाठी उपाययोजना करणे
आव यक राहील. उ प न वाढीचा वेग स या माणे (अ नदान फं ड) हणजे १८-१९% राही यास मोफत
सादभोजन देणे उिचत होईल.’’ असा अिभ ाय िदलेला आहे.
यामु ळे उपरो िवषयां िकत बाबतचा ताव हा मह वाचा, आिथक व धोरणा मक अस याने सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८२० यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मा. ीसद य सिमती या िद.१४.०६.२०१६ रोजी या
सभेतील िनणय .३४३ अ वये चे समाधी शता दी महो सव कालावधीम ये िद.०१.१०.२०१७ ते
िद.१८.१०.२०१८ पयत देणगीदार साईभ ां चे देणगीतू न मोफत अ नदान वष हणू न घोिषत करणेस
मा यता दे यात आलेली आहे. तसेच अ नदान फं डामधील िश लक िनधी व िदवसिदवस मोफत
भोजन योजनेम ये साईभ ांची वाढती देणगी या बाब चा िवचार करता, नवीन वषाची साईभ ां ना भेट
देणेसाठी िद.०१ जानेवारी, २०१७ पासू न ायोिगक त वावर सं पु ण िदवस मोफत साद भोजना चालू
करणेत यावी. सदरह योजना थमत: िद.३०.०९.२०१७ पयत सु ठे वणेत यावी व या योजनेस भ ां चा
उ फु त ितसाद िमळा यास समाधी शता दी वषानं तरही मोफत साद भोजन योजना चालू ठे व यात
यावी. परं तु या योजनेचा लाभ जनरल भोजनहॉलम ये सादभोजन घेणा या भ ां नाच राहील.
ही.आय.पी. व ही.आय.पी. सादभोजनासाठी पु व माणेच शु क आकारणेत यावे.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख/ मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१२
ी साई दैनं िदनी सन २०१७ िडल स कारात कािशत क न िव करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं खालील ठ म ये १७.
. माणे तरतु द आहे
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ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- उपरो त सं दभ य िवषयानु सार मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई, मे. साई ेस फाउं डेशन,
मुं बई व मे. इमेज ि येशन, मुं बई यां नी ी साईबाबा सं थान दारे िडल स कारात िविश ट कागदावर बाबां या
मु यपृ टावर ३िड फोटोसह सं थान दारे छपाई क न कािशत करावे असे प िदलेले आहे. सदर काशनां चे
वेळेत छपाई क न सं थानला पु रवठा दे यात येईल असेही प ात नमू द के लेले आहे.
तावः- मे.टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई, मे.साई ेस फाउं डेशन, मुं बई व मे.इमेज ि येशन, मुं बई हे
साईभ त िनिवदाकार असू न सं थानचे कॅ लडस िडल स कारात खरे दी या िविहत प दतीने छपाई क न
सं थानला पु रवठा करत असतात. ी साई दैनं िदनी िडल स सन-२०१७ आवृ ी कािशत करणेबाबत यांचा
तावाची सं क पना काही नवीन काशने साईभ तांना उपल ध क न देणे यो य आहे.
सन २०१७ ची िडल स डायरी छपाईकामी दहा हजार नगासाठी मे. टॅको ि हजन, मुं बई यां नी अं दाजे
पये ५००/-, मे. साई ेस फाउं डेशन, मुं बई यां नी अं दाजे पये. ६२५/- व मे. इमेज ि येशन,मुं बई यां नी अं दाजे
पये ५७०/- असे अं दाजे दर िदलेले आहेत. ा त दरां ची सरासरी िकं मत पये. ५६५/- आहे व नवीन काशन
अस याने मागील छपाई दर उपल ध नाही.
छपाईचा तपिशल खालील माणे सादर के लेला आहे.
अं.नं.
छपाई तपिशल
साईज
नग सं या अं दाजे खरे दी िकं मत
पये.
०१
ी साई िडल स ७"x ९.७५"
१०,०००
५६५/क हर पेजवर ीडी टीकर
डायरी-२०१७
सह
एकू ण र कम पये. ५०,६५,०००/सं थान दारे सालाबादा माणे दरवष ी साई दैनं िदनी व िदनदिशका- ०४ कारात ी साईभ तांना
उपल ध क न दे यात येतात. सदरची कायवाही िविहत प दतीने वतमान प ात ई- िनिवदा सू चना जािहरात
िस द क न िनिवदची मागणी कर यात येते. सदर कायवाहीसाठी िनिवदा मागिवणे, छाननी करणे व कायादेश
देणेकामी साधारणत: ०३ मिह यांचा कालावधी अपे ीत असतो. कायादेश िद यांनतर ु फचेक करणे अं तीम
छपाई करणे यासाठी ०२ मिह यांचा कालावधी आव यक असतो.
िवभागाची मागणी/ अिभ ायः- ी साई दैनं िदनी िडल स आवृ ती छपाईची सव ि या पु ण
होणेकामी साधारणत: ०३ ते ०४ मिह याचा कालावधी लागेल. िडल स डायरी माहे फे ु वारी-२०१७ शेवट या
आठवडयाम ये िव साठी उपल ध होईल. माहे २६ जानेवारी नं तर डायरी िव स साईभ तांचा ितसाद कमी
असतो तसेच अं दाजीत सदर डायरीची िकं मत .५६५/- पयत रािहल असे तािवत आहे.
सबब ी साई दैनं िदनी िडल स आवृ ी -२०१७ साठी या छपाई क न घे यास, यासाठी येणा-या
अं दाजे र कम पये ५०,६५,०००/- (अ री पये प ास लाख पास ट हजार मा ) व िवहीत प दतीने छपाईकामी
वतमानप ात/ सं थान सं केत थळावर जािहरात िस द कर या या येणा-या खचास, ई-िनिवदेची ि या
राबिवणेकामी सदर िवषय मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८२१ यावर सिव तर चचा होऊन, थमत: ५०० नग ी साई दैनं िदनी सन- २०१७ िडल स कारात कािशत
करणेत या यात, यासाठी िवहीत प दतीने कोटे ाशन मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह दैनं िदनीम ये येक पानावर ी साईबाबां नी के लेली णसेवा/ अ नदान या
आशया या साईच र ामधील ओ या छापणेत या यात, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१३

िसं ह थ कुं भमेळया या धत वर साईभ ां ना ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात कॉफ टे बल
बु क उपल ध क न देणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं खालील ठ म ये १७.
. . माणे तरतु द आहे
ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- उपरो त सं दभ य िवषयानु सार िसं ह थ कुं भमेळया या धत वर ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सवात कॉफ टेबल बु क साईभ तांना उपल ध क न देणेबाबत मे.दैिनक िद य मराठी वृ तसमू हाचे
औरं गाबाद कायालयाने व मे. टॅको ि हजन ा.िल., मुं बई यां नी सु चिवलेआहे. सदर प ावर सादर करावे असे मा.
कायकारी अिधकारी यां नी िनदश िदलेले आहेत
तावः- मे.दैिनक िद य मराठी वृ तसमू हाचे औरं गाबाद कायालयाने िसं ह थ कुं भमेळा,नािशक येथे
यांनी आयोिजत के ले या कॉफ टेबल बु क तयार के ले होते. या या ितसादाब ल सं थानचे ल वेधले आहे.
याचधत वर यांचा "िशड के साई" या िवषयावर काय म कर याचा यांचा मानस आहे.
मे.टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई हे साईभ त िनिवदाकार असू न यांनीही कॉफ टेबल बु क तयार के लेले
आहे. यांनी अं दाजे छपाई दर पये. २००० /-, इमेज एशन, मुं बई यां नी अं दाजे दर पये.२३००/- व साई ेस
फ डेशन, मुं बई यां नी अं दाजे दर पये.२४३०/- कळिवला आहे. व िद य मराठी, औरं गाबाद यां नी पु तकां चा
छपाई दर कळिवलेला नाही. अं दाजे दरां ची सरासरी दर पये.२२४०/- इतका आलेला आहे. सदर कॉफ टे बल
बु क सं थानमाफत छपाई करावयाची अस यास अं दाजे खचाचा तपिशल खालील माणे सादर करीत आहोत.
अं.नं.
तपिशल
अं दाजे अं दाजे खरे दी एकू ण अं दाजे खच
छपाई िकं मत पये.
पये.
सं या
ती नग
०१
ी साईबाबा कॉफ टेबल बु क
५,००० २२४०/१,१२,००,०००/१४.७५"x ११.२५" – Close/३०.५००" x११.२५ Open
(क हर+जाके ट+ इनर पेपर-१६० पाने )
(अ री पये. एक कोटी बारा लाख मा .)
िवभागाचा मागणी/अिभ ाय प ट मतः- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवात नवीन
सं क पना कॉफ टे बल बु क िसं ह थकुं भमेळया या धत वर देणगीदार साईभ तांना उपल ध क न देता येईल.
थम नमु ना पु तके िनवडू न नं तर साधारणत: ५००० नग पु तके िवहीत प दतीने छपाईकामी अं दाजे
खच पये १,१२,००,०००/- (अ री पये एक कोटी बारा लाख मा चे) व वतमानप ात/सं थान सं केत थळावर
जािहरात िस द कर या या येणा-या यो य या खचास, ई-िनिवदेची ि या राबिवता येईल. िकं वा कॉफ टेबल
या पु तकां ची अं दाजे िकं मत जा त अस याने ते बु क टॉलवर सामा य साईभ त िवकत घेणार नाही. िशड भेटीत
मह वा या/ अितमह वा या मा यवरां ना सादरीकरणसाठी (Presentation) काही िमिनटे/ तास उ त पु तकां चा
उपयोग होणार आहे. सदर खरे दी ि या खचाक आहे. मुं बईतील मु णालये यांचा यवसाय वाढीसाठी प े
पाठवू न ताव सादर करीत असतात. मा यवरां ना सादरीकरणसाठी (Presentation) ५० नग कॉफ टेबल बु क
िविहत प दतीने खरे दी क न उपल ध करता येतील असे न मत आहे.
सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८२२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार िसं ह थ कुं भमेळया या धत वर साईभ ां ना ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सवात कॉफ टे बल बु क उपल ध क न देणेकामी िवहीत प दतीने ईिनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच कॉफ टे बल बु क तयार करणेकामी आव यक असलेले फोटो सं थानमाफत दे यात
यावे व फोट ची िनवड होईपयत ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१४
ताव-

साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने पु नमु ण िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न करणेस व
याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
सन २००४ चा महारा अिधिनयम .१४ नु सार मा. यव थापन सिमतीची कत ये व अिधकाराबाबत कलम
नं.१७ (२) ठ म ये खालील माणे तरतू द 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’’
उपरो त तरतु दीनु सार प.पू. ी साईबाबां या लीला व यांची िशकवण याबाबत चार- सार होणेसाठी
ी साईबाबा स थान िव व त यव था, िशड माफत सं थान कािशत साई सतच र , पु तके , फोटो व
ऑडीओ/ हीडीओ सीडीचे पु नरमु णक न साईभ तांना माफक िकं मतीने िव के ली जाते.
सव साधारण एक वष पु रेल एवढया त ची छपाई के ली जाते. वतमानप ात जािहरात िस द करणे, ईिनिवदा मािगवणे, ा त िसलबं द िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघडणे, छाननी करणे व कायादेश देणे
अशा कामासाठी ३ ते ४ कालावधी लागतो यामु ळे ३ ते ६ मिहने पु रेल एवढा साठा िश लक रािह यानं तर
छपाईची कायवाही चालू कर यात येते. अनेक साईमं िदरात साईभ त समेलने आयोिजत के ली जातात. यामु ळे
ठरािवक काशनां ची अचानक मागणी वाढते.
सन २०१७-२०१८ या कालावधीम ये िशड येथे होणा-या ी साई समाधी शता दी महो सावात ी
साईभ तांचे सं येत ल णीय वाढ होणार आहे. तसेच शता दी वषात पररा यात होणा-या आयोजीत साईभ त
सं मेलनात वेगवेगळया भाषेतील पु तकां चे टॉल लाव यात येतात यािठकाणी मोठया माणात पु तकां ची
मागणी िवचारात घेता, साईभ तांची काशने खरे दी कर यासाठी मोठया सं येने वाढ होणार अस याने सदर
बाब चा िवचार क न काशने छपाई सं येत वाढ कर यात आलेली आहेत व काशने िवभागामाफत सं थान
प रसरात नवीन ०४ पु तकालय साईभक् तां या सेवेसाठी उपल ध कर यात आलेली आहे.
पु नरमु ण करावयाची पु तके /फोटो िश लक साठा,अं दाजेिकती मिहने साठा पु रेल व तािवत छपाई
खचाबाबत अं दाजे िकं मत (Estimated Cost) मुं बईतील ०३ मु णालयाकडील मे. टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई,
साई ेस फ डेशन, मुं बई व इमेज येएशन, मुं बई यां याकडू न घेऊन यांची सरासरी क न अं दाजे िकं मत घे यात
आलेली आहे. सदरचा प रिश ट खालील माणे.

अं.नं.

छपाई तपिशल

भाषा

वािषक
िव

िश लक
टॉक

०१

ी साई स च रत पोथी
आव ती ३५ वी
ी साई सतच र
आव ती २६ वी
ी साई सतच र
आव ती २७ वर
ी साई सतच र
आव ती २० वी
ी सॉं ईस चरत पोथी
आव ती २० वी
ी साईबाबां चे आवतार
व काय
आव ती- २०वी
ी
साईनाथ
सगु णोपासना
आव ती-५४ वी
ी साई सगु णोपासना
(पॅकेट-साईज) आरती
आव ती ०२ वी
ी साई तवन मं जरी
आव ती ३९ वी

मराठी

५०३३२

इं जी

०२
०३
०४
०५
०६

०७

०८

०९

िकती
मिहने
पु रेल
०६

नवीन छपाई मािगल
सं या
छपाई दर

३००००

दरमहा
सरासरी
िव
५०००

अं दाजे छपाई
एकू ण र कम

८०.००

अं दाजे
छपाई
दर
९०/-

३००००

४२०००

२१०००

४०००

०६

५००००

३३.२४

५५/-

२७,५०,०००.००

तेलगू

८२८१५

४००००

९०००

०४

१०००००

४५.२५

६०/-
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१०००००.००

एकू ण .

३५००००.००

१९,५०,०००.००

अं.नं.
०१
०२

छपाईकामाचा तपिशल
अं दाजे छपाई खच
पु तके छपाईकामाचा तपिशल
४,३५,७०,०००.००
फोटो छपाईकामाचा तपिशल
१९,५०,०००.००
एकू ण र कम पये.
४,५५,२०,०००.००
तािवत छपाईकामी िविहत प दतीनु सार वतमानप ात शासक य दराने जािहरात िस द क न ईिनिवदा मागवू न, िन नतम दराने िनिवदाकारां ना छपाई कायादेश देणेत येतील याकामी अं दाजे .
४,५५,२०,०००/- (अ री . चार कोटी पं चाव न लाख वीस हजार पये.) मा खच अपेि त आहे. सदर खच
पु तके / फोटो व दैनं िदनी/िदनदिशका वािषक छपाई या अं दाजप ीय खच .०७ कोटीमधू न करता येईल.
उपरो त पु तके /फोटो छपाईकामी येणा-या अं दाजे र कम पये ४,५५,२०,०००/- खचास व
वतमानप ात शासक य दराने दे यात येणा-या ई- िनिवदा सू चना जािहरात िस दीचा यो य या खचास मा यता
िमळणकामी सदर िवषय मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर
िनणय .८२३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेली, साठा सं पत आलेली सं थान कािशत काशने
पु नमु ण करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात आली.
तसेच, सं थान कािशत काशनां वर मु ळ िकं मत व सवलती या दराची िकं मत छापणेत
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१५
ी गजानन महाराज, शेगाव सं थानचे धत वर ी साईबाबा सं थानम ये खोबरा लाडु सु करणेबाबत.
ताविद.३०/०९/२०१६ रोजी “ ” चे पु यितथी उ सव-२०१६ चे आढावा बैठक म ये मा.कायकारी अिधकारी
साहेब यां नी ी गजानन महाराज सं थान, शेगाव या िठकाणी भ तांना वाटप कर यात येत असले या खोबरा
लाडु चे धत वर ी साईबाबा सं थानम ये खोबरा लाडु सु करावयाचे तािवत आहे असे सु िचत के लेनु सार ी
गजानन महाराज सं थान, शेगाव या िठकाणी भ तांना वाटप कर यात येत असले या खोबरा लाडु बाबत
दु र वनीव न सं पक क न सिव तर मािहती घेतली. याचा अहवाल पु ढील माणे –
खोबरा िकस लाडु तयार करणेकामी लागणारे क चे मटेरीयलचा खच पु ढील माणे –
अ.नं.
१
२
३
४
५
६

तपिशल
साखर
खोबरा िकस
िहरवी िवलायची
जायफळ
िजलेबी रं ग
पेपर रोल पॅक ग

लागणारे मटेरीयल
१०० िकलो
१०० िकलो
२०० ॅम
४०० ॅम
२०० ॅम
२.५०० िकलो
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एका िदवसासाठी ४० ॅम वजनाचे सरासरी ६५०० नग लाडु तयार कर यात येतात. मिशन दारे एका
तासात ४००० नग लाडु तयार क न पॅक ग के ले जाते.
४० ॅम वजनाचे सरासरी ६५०० नग लाडु तयार कर यासाठी लागणारे उपरो त मटे रयल खरे दीसाठी
सं थानचे मं जु र खरे दी दरानु सार, मटे रयलसाठी . १६,२४३.५०, + िव ु त आकार व घसारा यासाठी ५ %
.८१२.१७ + मनु यबळासाठी . ५६६.६६ असे िमळू न सरासरी . १७,६२२.३३ पयत खच येतो.
हणजेच ४० ॅम वजना या एका खोबरा लाडू ची िकं मत सरासरी . ०२.७१ इतक येते. ी गजानन
महाराज सं थान, शेगाव येथे भ तांना साद पी ०१ नग लाडू चे पाक ट मोफत वाटप कर यात येतात. तसेच
देणगीदार भ तांना ०२ नग लाडु चे पाक ट देणगी काऊं टरवर मोफत वाटप कर यात येतात.
सं थानचे लाडु व बफ साद िनिमती िवभागामाफत मोतीचू र लाडू तयार कर यात येतात यासाठी
लागणारे क चे मटेरीयलचा खच खालील माणेअ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८

तपिशल
साखर
हरबरा दाळ
गावरान तु प
काजु पाकळी
िखसिमस
िहरवी िवलायची
िजलेबी रं ग
पेपर िपशवी

लागणारे मटेरीयल
१०० िकलो
६५ िकलो
७५ िकलो
०२ िकलो
०२ िकलो
५०० ॅम
५० ॅम
०६ िकलो

ि वं टलचा दर . होणारी र कम
३९०१/३९०१.००
७६००/४९४०.००
३५४००/२६५५०.००
६९३००/१३८६.००
१६३००/३२६.००
९५०००/४७५.००
१४३००/०७.१५
१२९००/७७४.००
एकु ण
३८३५९.१५
सदरचे मटेरीयल पासु न ५१०० नग मोतीचु र लाडु तयार कर यात येतात. ठे केदार यां चेकडील
मनु यबळा दारे (हाताने वळवु न पॅक ग करणे) लाडु तयार क न ०३ नगाचे एक लाडु पाक ट या माणे पाक टे
पॅक ग कर यात येतात व सदरचे तयार लाडु पाक टे कॅ टीन िवभागामाफत लाडु िव काऊं टरवर .२०/- ती
पाक ट यां माणे मोतीचु र लाडु िव कर यात येत आहेत. ठे केदारी मजु री , िव ु त आकार घसारा ५ % ध न
०१ नग मोतीचु र लाडु िनिमतीसाठी .०८.१० पैसे इतका खच येत असु न, ०३ नगाचे ०१ पाक टासाठी .२४.३०
पैसे ती पाक ट इतका खच येत आहे.
०१ ि वं टल मोतीचु र लाडु तयार करणेसाठी लागणारे मटेरीयलसाठी सरासरी अं दाजे पये३८३५९/इतका खच येतो.
तरी ी गजानन महाराज सं थान, शेगां व यां चे धत वर ी साईबाबा सं थानम ये खोबरा लाडू िनिमती
करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ सादर.
िनणय .८२४ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार ी गजानन महाराज, शेगाव सं थानचे धत वर
ी साईबाबा सं थानम ये ायोिगक त वावर खोबरा लाडू तयार करणेत येऊन साईभ ां साठी ना नफा
ना तोटा या त वार उपल ध क न दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, लाडू व बफ साद िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१६
सं गणक ि ं टेड म बु िकं ग पावती छपाई करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड २००४ मधील २१ (१) (ग) “ भ तांना देवते या
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे. ” व (२) पोटकलम (१) (ख) “ भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व याची देखभाल करणे. ”
ा तािवक:- साईभ तां या िनवासासाठी एकू ण १२ इमारती मधू न १५३६ खो या असू न, याम ये
११५२ खो या िवना वातानु कूलीत आहे, तर ३८४ खो या वातानु कूलीत आहे. खो यांसाठी कमी सेवाआकार
आकारला जात अस याने साईभ त या िवभागाला पसं ती देतात.
साईभ तांना खोलीवाटप करणेकामी थम साईभ त नाव न दणी रिज टरम ये नाव व प ता िलहन
घेतला जातो. यानं तर यांना भ त नाव न दणी फॉम देऊन यावर साईभ तांचा सं पण प ता, नाव, वय व
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नातेसं बं ध िलहन घेतले जाते. फॉम भ न घेत यानं तर म बु िकं ग काऊं टर मची बु िकं ग क न सं गणक णाली
मधू न साईभ ां ना म बु िकं ग के याची पावती देणेत येत.े तसेच ऑनलाईन म बु िकं ग देणेकरीता व मची
मु दतवाढ देणेकरीता म बु िकं ग पावतीचा वापर करणेत येत.ो
मागणीः- मिह याला ४५ ते ५० हजार म बुिकं ग पाव यांचा वापर होतो. स याला िवभागाकडे ३ ते ४
चार मिहने पु रेल इतका टॉक िश लक असु न, पु ढील कालावधीसाठी खालील त यात दशिव या माणे म
बु िकं ग पावती छपाई करावी लागेल.
सं थानचे खरे दी िवभागामाफत मे.साईराके श पेपर टेक, नािशक यां चेकडु न िद.०९/०३/२०१६ रोजीचे
कायादेशाम ये नमु द के या माणे सं गणक म बु िकं ग पावती ित नग .०.४३२ पैसे माणे छपाई क न घे यात
आलेली आहे. सदर छपाई क न सहा मिह यापे ा जादा कालावधी झालेला अस याने महारा शासना या
पु न ययी आदेशानु सार उपरो त झाले या िद.०९/०३/२०१६ रोजी या कायादेशा माणे खरे दी करता येणार
नाही. याकरीता नवीन दरप के मागणी क न सं गणक ि ं टेड म बु िकं ग पावती छपाई क न यावी लागेल.
तपशील
कागदाचे वणन
मागणी नग
सं गणक ि ं टेड म बु िकं ग पावती,
कं टी युअस िटएनपीएल,
सं गणक ि ं टेड म बु िकं ग पावती ७५ जीएसएम,
५,४०,०००
रं गीत मोनो ाफसह, पाठपोट छपाई
साईज ६” x ८” x २” नं बर गसह
सन २०१६-१७ या वषासाठी .४,५०,०००/- इत या र कमेचे टे शनरी बजेट मं जु र असु न, यापैक
र कम .४,०३,१४०/- िश लक आहे. सदर छपाईचा खच िश लक र कमेतु न करता येईल.
सं थान अिधिनयम/ठराव नु सार अनु मानः-मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेऊन कायवाही करता
येईल.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः-िवभागामाफत िवहीत प दतीने दरप के मागणी क न सं गणक ि टं ेड
म बु िकं ग पावती छपाई करणेस व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता िमळणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .८२५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागाकरीता आव यक असले या सं गणक
ि ं टेड म बु िकं ग पाव या िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न छपाई करणेस व याकामी येणा या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१७
समाधी शता दी वषािनिम सं पु ण िशड दशन बस सेवे या परवानगी िवषयी.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द– १) - २१ चा (१) चा (ग) – भ तांनादेवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
२) (१क) पोट कलम (१) या तरतु दीनां अिधन राहन िव व त यव थेस रा य शासना या पु व मं जु रीने
आिण रा य शासनाकडू न राजप ात िस द के ले या आदेशा ारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल
मयादे या आिण अशा अटी व शत या अिधन राहन भ तां या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे वे थानक,
िवमानतळ आिण त सम पायाभु त सु िवधा यां सार यापायाभु त सिवधा पु रिव यासाठी िकं वा या वाढिव यासाठी
शासक य िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना, शासक य कं प यांना िकं वा शासक य उप मां ना सहा यक अनु दान
देता येईल.
मा. यव थापन सिमती ठराव – िनरं क.
तावना– सं दिभय प ाने ी िदलीप भा करराव वाकचौरे ो ा.हॉटेल के .बीज. ॅ ड, िशड यां नी मी
िदलीप भा करराव वाकचौरे (V.P. of Lions club of Shirdi) मािगल चार ते पाच वषापासु न हॉटे ल
यवसायाम ये कायरत आहे व आम या सेवेतु न साईभ त आनं दी आहेत. परं तु मागील काही वषापासु न
साईभ तांचा िशड मधील ओघ कमी झालेला आढळतोय. तरीही आ ही यावर उपाय हणु न सं पु ण िशड दशन हा
उप म राबिव याचे योजले आहेत हया उप माअं तगत आ ही साईभ तांसाठी बस सेवा सु करत आहोत. या
बस सेवेअं तगत आ ही साईभ तांना िशड प रसरातील ािचन मं िदरां चे दशन करवत आहोत. या सेवेमु ळे
साईभ तांना िशड त अिधक वेळ थां ब याचे कारण िमळे ल व िशड प रसराचा िवकास हो यास मदत िमळे ल.
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तरीही कृ पया आपण सं पु ण िशड दशन बसला भ तिनवासा या आवारात काही वेळासाठी उभी
कर याची परवानगी दयावी अश िवनं ती के ली आहे.
िवभागाची मागणी – प क याचा उ ेश िनि तच चां गला आहे, परं तु काय तथा उप म य तीगत
आहे या उप मातु न ा त िनधीशी सं थानचा सं बं ध येणार नाही.
छाननी क न अनु मान– महारा शासनाचे सं मत सं दभ .०२ चे अिधिनयमाम ये बस वाहनतळ,
रे वे थानक, िवमानतळ आिण त सम पायाभु त सु िवधा पु रिव यासाठी िकं वा या वाढिव यासाठी शासक य
िवभागां ना शासक य महामं डळां न,ा शासक य कं प यांना िकं वा शासक य उप मां ना सहा यक अनु दान देतायेईल
अशी तरतु द आहे. परं तु खाजगी यवसायीक, य ती िकं वा य ती समु दाय सं चिलत वाहनां साठी सं थान
मालक या जागेत वाहनतळ उपल ध क न देणे िकं वा याकामी सं थान जागे या वापर आदी बाबत तरतु द
नाही.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– तुत िशड दशन बस उप माचे परीचालक हे खाजगी हॉटे ल चालक
असु न मागील चार ते पाच वषापासु न ते या े ाम येकायरत आहेत. सदरचा उप म हा यांचा सव वी खाजगी
व पाचा आहे व सशु क आहे वासादर यान दु दवाने काही अघटीत घटना घड यास याचे उ तरदािय व सु दा
ी वाकचौरे यां चेच आहे परं तु आपले भ तिनवासां चे आवारात सदर बस काही वेळासाठी ( वासी बसम ये
घे याचे उ ेशाने) उभी के यास साईभ तांचे मनात सदर उप म ी साईबाबा सं थान अं तगत अस याचा समज
िनमाण हो याची श यता नाकारता येत नाही. यामु ळे अशा अघटीत घटना घड यास याचा थोडा तरी मन: ताप
शासनास हो याची श यता िनमाण होऊ शकते कारण आपले िनवासां तील भ तगण सु दा सदर बसम ये
असतील.
िशड प रसरातील सु मारे १०० िकलो िमटर परीघाम ये अनेक एितहासीक धािमक थळे जसे ी
घृ णे वर याितिलं ग, वे ळ, ी ं बके वर योितिलं ग, ं बके वर, शिन िशं गणापु र देव थान, िशं गणापु र,
नािसक आहेत. यािठकाणी सु दा ी े िशड येथे येणारे साईभ त दशन हेतु खाजगी वाहनातु न जात असतात.
पयायाने असे वाहन चालक, मालक सु दा याबाबत मागणी क शकतात.
याबाब चा िवचार करता तसेच तुतचा उप म पु णपणे खाजगी व पाचा अस याने व
अिधिनयमाम ये अशा कारची तरतु द नस याने ी वाकचौरे यां ची मागणी िनयमात बसत नाही परं तु सदरबाबत
धोरणा मक िनणयासाठी स्ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .८२६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं पु ण िशड दशन बस सेवेचा उप म पु णपणे खाजगी व पाचा असू न
यामु ळे भ ां म ये गैरसमज िनमाण होईल तसेच अजदारास सं थान प रसराम ये याकामी परवानगी
िद यास इतर थािनकही अशीच मागणी करतील या बाब चा िवचार करता समाधी शता दी
वषािनिम सं पु ण िशड दशन बस सेवेस परवानगी देणेबाबतचा ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१८
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव २०१७-१८ ची मािहती साईभ ां ना सहज तथा सु लभते ने
समजावी याकरीता क ा य व पात दहा िमिनटां ची बहभाषीय चलिच (िफ म) तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील कलम २१(१) मधील पोटकलम (ग)
नु सार “भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार
पाडणेसाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.” अशी तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:मा. यव थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .५८६ अ वये शता दी
महो सवाकरीता िशड व प रसरात उपल ध करावया या सोयी व सु िवधां बाबत स लागार टाटा क स ट ग
इं िजिनअस िल., मुं बई यां नी तयार के लेला क प अहवाल (Draft DPR) शासनास सादर करणेस मा यता
दे यात आली.
तावना:- ी े िशड , ता. राहाता, िज हा. अहमदनगर येथील थोर सं त ी साईबाबा यां या
महासमाधीस सन २०१८ म ये 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
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येणार आहे. समाधी शतक महो सवी वषािनिम त िशड म ये येणा-या साईभ तांना सोयी-सु िवधा उपल ध क न
दे यासाठी मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली कृ ती आराखडा सिमती गठीत कर यात आली असू न या
सिमतीला सादर करावयाचा ा प कृ ती आराखडा अं ितम कर यासाठी मा.मु य सिचव यां या अ य तेखाली
उपसिमती गठीत कर यात आली आहे. सदर उपसिमतीची ि तीय बैठक िद.०६/१०/२०१६ रोजी मा.मु य
सिचव, सिमती क , मं ालय, मुं बई येथे पार पडली.
सदरह सभेत खालील िनणय .५ सं मत झाला आहे.
“क शासनास सादर करावयाचा िदघ मु दतीचा ताव ी साईबाबा सं थान, रा य शासन व क
सरकार असा वेगवेगळा न करता एकि त व पात कर यात यावा. कृ ती आराखडा तसेच शता दी महो सवाची
मािहती सहज तथा सु लभतेने समजावी याकरीता क ा य व पात दहा िमिनटां ची बहभाषीय चलिच (िफ म)
तयार कर यात यावी.” असे ठरले.
ताव:- क सरकारकडे ताव सादर करतां ना िशड व ी साईबाबा सं थानब ल तसे च शता दी
महो सव कालावधीत करावया या िविवध िवकास कामे व िनयोजनाब ल मािहती हावी यासाठी १० ते १२
िमिनटां ची बहभाषीय चलिच (िफ म) िकं वा walk through बनिवणेबाबत शासनाचे उपसिमतीचे बैठक त
िनणय झाला आहे. सदरह काम करणेसाठी अं दाजे .२ ल मा खच अपे ीत आहे.
सदरहकामी walk through बनिवणेसाठी बां धकाम िवभाग, काशने िवभाग व जनसं पक िवभागाचे
सम वयाने मािहती एकि त क न कथानक (Script) तयार क न घेता येईल. यासाठी िस द कला िद दशक ी
िनतीन देसाई, आयकॉिनक चं कां त ॉड श स ा. िल., मुं बई यां चे मागदशन घेता येईल.
तरी याकामी येणारे अं दाजे र कम .२ ल मा चे खचास व िवहीत प दतीने कोटेश स मागिवणेसाठी
मा यता िमळणेचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८२७ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.१९
िशड येथे िवमानतळ उभारणेकामी अथसहा य करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: (2004 चा महा. 14)
या या कलम 21 या पोट-कलम (1क) अ वये, भ ां या सोयीसाठी बस, वाहनतळ, रे वे थानक व िवमानतळ
आिण त सम पायाभू त सु िवधा यासार या पायाभू त सु िवधा पु रिव यासाठी िकं वा या वाढिव यासाठी शासक य
िवभागां ना, शासक य महामं डळां ना, शासक य कं प यां ना िकं वा शासक य उप मां ना सहायक अनु दान देता येईल.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:
01.
िनणय मां क 130, िदनां क 17 फे ु वारी, 2007 अ वये “..मौजे काकडी (िशड ) िवमानतळ िवकसीत
करणेसाठी अथसहा य करणेचे तावावर सिव तर चचा होऊन, MADC या िठकाणी िवमानतळाची जागा
िनि त करे ल या िठकाणी िवमानतळ क प उभारणीसाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड
यां चेमाफत िवहीत प दतीने शासनाची मा यता घेऊन यो य ती आिथक मदत कर यात येईल असे कळिव यात
यावे, असे ठरले.”
02.
िनणय मां क 23, िदनां क 03 जानेवारी, 2009 अ वये “..मौजे काकडी (िशड ) िवमानतळ िवकसीत
करणेसाठी अथसहा य देणेचे तावास त वत: मा यता दे यात आली. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी
मयािदत, मुं बई यां ना िशड येथील िवमानतळ िवकिसत करणेसाठी र कम पये 50 कोटी मा इतका िनधी
उपल ध क न दे यासाठी काय अटी असतील तसेच कोण या प दतीने िनधी उपल ध क न ावा याबाबत मा.
मु यमं ी, महारा रा य यां चेशी चचा क न अं ितम िनणय यावा असे ठरले."
03.
िनणय मां क 309, िदनां क 23 मे, 2014 अ वये “..िशड येथे िवमानतळ उभारणे कामी महारा
िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना उवरीत .५ कोटी मा र कम देणेसाठी सं थान वक लामाफत
अज सादर करणेत येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.
खं डपीठाची मा यता ा त झालेनं तर यांना अथसहा य करावे, असे ठरले. "
तािवक: उपरो माणे झालेले िनणयानु सार शासन मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आला.
यास अनु स न महारा शासनाने उपरो अिधिनयम 2004 चे तरतु दी नु सार िवधी व याय िवभाग, मं ालय,
मुं बई यां नी यांचेकडील No.SSV-011/C.R.44/ Desk- XVI . िद.24 जू न, 2011 रोजीचे आदेशा वये,
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महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना पु ढील अटी व शत याअिधनतेने .50 कोटी ( .50
कोटी) इत या मयादेपयत सहा यक अनु दान दे यास, ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेला ािधकार व
परवानगी िदली आहे.
01. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत मं जू र रकमेचा िविनयोग के वळ िशड येथील िवमानतळ
िवकिसत कर यासाठी करील.
02. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत अशा अनु दानाचा वतं िहशोब ठे वील आिण याचा
वापर इतर कोण याही योजनां साठी करणार नाही.
03. उ त कं पनी, सहा यक अनु दानाचा िविनयोग के यापासू न तीन मिह यां या आत, रा य शासनाला
आिण िव व त यव थेला, िविनयोग माणप तीन तीत सादर करील.
04. शासनमा य लेखाप र कां चा, अनु दाना या िविनयोगाबाबतचा लेखाप र ण अहवाल रा य
शासनाला आिण िव व त यव थेला सादर कर यात येईल.
05. िवमानतळाचा िवकास के यानं तर, उ त कं पनी, िकमान 1,000 चौरस फु ट इतक जागा मािहतीक ,
िस दी क , इ यादी उभार यासाठी िव व त यव थेला मोफत देईल.
06. रा य शासन वेळोवेळी िविनिद ट करील अशा इतर अटी व शत , महारा िवमानतळ िवकास कं पनी,
मयािदत यां ना व िव व त यव थेला बं धनकारक असतील.
उपरो शासन आदेशानु सार महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां ना आजअखेर एकु ण
पये 45 कोटी इतके सहा यक अनु दान दे यात आले आहे. उवरीत .5 कोटी िनधी देणेबाबत मा. उ च
यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे िवधी िवभागामाफत िस हील अॅ लीके शन नं. 6852/2015
िद.22/06/2015 अ वये ताव सादर करणेत आला होता.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.16/08/2016 रोजीचे सभेतील िनणयानु सार मा. उ च यायालयात
दाखल के लेले िस हील अॅ लीके शन मागे (Withdraw) घे यात आले असलेबाबत िवधी िवभाग यां नी
यांचेकडील िद.08/09/2016 रोजीचे प ा वये कळिवले असू न, याम ये िवषयां क त कामाचा समावेश आहे.
शासनाचे उपरो त अट .5 म ये नमू द के लेनु सार सं थानला मािहती क , िस द क इ यादी
उभार यासाठी 1000 चौरस फु ट जागा िमळणार आहे. महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां नी
वेळोवेळी आयोिजत के ले या बैठक चेवेळी ि ह. आय. पी. पास िवतरण यव था व इतर सु िवधा उपल ध
करणेबाबत सं थानकडे मागणी के ली आहे. सदर सु िवधा उपल ध क न देणेसाठी शासनाने देऊ के लेली 1000
चौरस फु ट जागा अपु री पडणार अस याने, महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई यां चेकडे 2000
चौरस फु ट जागेची मागणी करता येईल.
ताव: तरी िशड येथे िवमानतळ उभारणेकामी महारा िवमानतळ िवकास कं पनी मयािदत, मुं बई
यां ना उवरीत .5 कोटी इतके सहा यक अनु दान देण.े तसेच साईभ तांचे सोयीसाठी मािहती क , िस द क
इ यादी तसेच ि ह. आय. पी. पास िवतरण यव था काऊं टर व सं थान काशीत काशने व सी. डी. िव
काऊं टर इ. सोयी-सु िवधा िवमानतळावर उपल ध करणेसाठी 1000 चौरस फु ट जागे ऐवजी 2000 चौरस फु ट
जागेची मागणी करणेबाबतचे स्तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८२८ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथील (काकडी) िवमानतळावर साईभ तांचे सोयीसाठी मािहती
क , िस द क इ यादी तसेच ि ह. आय. पी. पास िवतरण यव था काऊं टर, सं थान काशीत
काशने व सी. डी. िव काऊं टर इ. सोयी सु िवधा उपल ध करणेसाठी महारा िवमानतळ िवकास
कं पनी मयािदत, मुं बई यां चेकडे २००० चौ.फु ट जागेची मागणी कर यात यावी. परंतु यां ना .५/- कोटी
सहा यक अनु दान देणेचे तु त थिगत ठे वणेत यावे, असे ठरले .
तसेच या िवमानतळावर येणा या सव एअरलाई स या बोड ं ग पासवर ही.आय.पी.दशनाचा
पास उपल ध क न दे यात यावा व पासची एकि त र कम एअरलाई स कं पनीकडू न घे यात यावी,
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख/ जनसं पक अिधकारी/ मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२०
समाधी मं िदरास लावले या बु टी वाडा पाटीबाबत.
तावमं दीर िवभागाने ी. सु भाष ग. बु टी, नागपू र यां चे यां चे िद.२६/०९/२०१६ रोजीचे प ातील िवनं ती या अनु षं गाने
सदरचे प पु ढील आव यक कायवाहीसाठी इकडील िवभागाकडे पाठिवले आहे.
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ी. सु भाष ग. बु टी, नागपू र यां नी िद.२६/०९/२०१६ रोजी मा. अ य सो. यां ना अ ेिषत के ले या
प ात,“मी सु भाष गणपतराव बु टी.आमचे आजोबा ीमं त कै . गोपाळराव मु कूं दराव बु ट-ी आपणास माझी न
िवनं ती आहे क , मं दीर “समाधी मं दीर” या िठकाणी कडू िनबां चे झाड आहे या भागात दरवा याजवळ “बु टी
वाडा” असे सं गमरवरी दगडावर“बु टी वाडा” अशी पाटी होती. परं तु काही िदवसां नी आ ही पािहले िक ती पाटी
ितथे न हती. तरी आमची िवनं ती आहे िक यावर आपण ल देऊन पाटी लाव याची यव था करावी.” सोबत
चरक ा हणां चा इितहास या ं थातील पान नं. २१५ व २७७ या पानां या छायां िकत ती जोडले या आहेत.
तथापी याबाबत नमू द कर यात येते क , समाधी मं दीरा या कोण याही िभत स “बु टी वाडा” अशी
सं गमरवरी दगडावर पाटी लावलेली इकडील िवभागा या पाहणीत नाही.
परं तु ी साईबाबा समाधी मं दीर सभामं डपाचे पू वकडील िभं तीसबाहेरील बाजू ने मोठया दरवाजाचे
डा या बाजू स खालील आशयाची पाटी लावलेली आहे.
चे समािधमं िदर- बु टीवाडा
कै . ीमं त गोपाळराव मु कुं दराव बु टी राहणार नागपू र यां नी हा वाडा खचाने
व सन १९१७-१८ म य
बां धला. िवजया दशमी शके १८४०, मं गळवार या िदवशी अपरा यािपनी एकादशीस (िद.१५ ऑ टोबर इ. स.
१८१८, ता. ९ मु हरम िह. सन १९२५) दु पार तीन वाज याचे सु मारास ी साईबाबां नी दारकामाईत देह ठे वला.
तेथू न तो समारं भपू वक आणू न यां या इ छे नु सार या वाडयां त ठे व यांत आला. ी साईबाबां चे ३४ या
पु यितथीचे उ सव सं गी (इ.स. १९५२) सं थान यव थापक सिमतीतफ ी सं त पारनेरकर महाराज यां चे ह ते
या मं दीरावर सु वणकळस बसिव यात आला व ३६ या पु यितथीचे उ सवसमय (इ.स.१९५४) ी साईबाबां या
सं गमरवरी पू णाकृ ित मु त ची िवधीयु त थापना सं थान यव थापक सिमतीमाफत कर यांत आली.
तरी समाधी मं िदरास िलं ब वृ ाचे बाजू न“बु
े टी वाडा” अशी पाटी लावणेबाबत ी सु भाष ग. बु टी यां नी
के ले या िवनं तीबाबत िनणय होणेकरीता सदरह ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .८२९ यावर सिव तर चचा होऊन, कै . ीमं त गोपाळराव मु कुंदराव बु टी, नागपू र यां नी हा वाडा वखचाने सन
१९१७-१८ म य बां धलेला असू न तो सं थानकडे वग के लेला आहे. यामु ळे सदरह वाडयास तावात
नमु द के ले माणे पाटी लावणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२१
मं िदर प रसरातील देणगी कायालय .१ येथे बसिवणेकामी ACP Sheet म ये बॅकलीट बोड तयार
करणेबाबत.
तावी 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 सु िवधा
उपल ध क न दे याची तरतू द आहे.
तावनाः- मं िदर प रसरातील देणगी कायालय . १ चे िव तारीकरण व इं टे रयरचे काम पू ण करणेत
आले असू न, सदर कायालयाचे िठकाणी साईभ तांचे मागदशनासाठी देणगी कायालय (Donation Office) या
मजकु राचा बोड ACP Sheet म ये े मसह बॅकलीट व पाचा तयार क न बसिवता येईल. यामु ळे इ छुक
देणगीदार भ तांना देणगी कायालय लगेच िदसू न येईल तसेच बॅकलीट बोडमु ळे रा ी या वेळीही अ रे ठळकपणे
िदसू न येितल.
तावः- सदरह बोड तयार क न घेणेकामी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
बोडचा तपिशल
प रमाण/ एकू ण अं दाजे खच
एकक
र कम .
०१
देणगी कायालय ( Donation Office) या मजकु राचा बॉ स टाईप बॅकलीट
बोड तयार करणे. यासाठी ACP Sheet म ये लेटर कट ग क न White
Acrylic Sheet बसिवणे. वेअर पाईपम ये े म बॉ स तयार क न सव ०१ नग
७०,०००/बाजू स ACP Sheet बसिवणे. बॉ सम ये बॅकलीट करीता यो य मता व
सं येचे LED Lights बसिवणे.
एकू ण र कम . ७०,०००/-
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िवभागाचा शेराः- वर नमू द के ले माणे देणगी कायालय . १ (Donation Office) येथे साईभ तांचे
मागदशनासाठी ACP Sheet म ये े मसह बोड तयार क न बसिवणेकामी येणारे अपेि त खचास व याकामी
िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८३० यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसरातील देणगी कायालय .१ येथे साईभ तांचे मागदशनासाठी
ACP Sheet म ये बॅकलीट बोड तयार क न बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व
याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२२
मािहती तं ान िवभागाचे तां ि क पदां बाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द : कलम १७ (१) नु सार.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं . : मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय
ं .१२.
ा तािवक: सन 2006 म ये सं थानचे आकृ तीबं धां ची कायवाही चालु झाली यानु सार 2009 पयत
यास शासनाने मा यता िदलेली आहे. या माणे मं जु र आकृ तीबं धानु सार मािहती तं ान िवभागास एकि त 21
पदास मा यता िमळालेली आहे. परं तु स ि थतीत मािहती तं ान िवभागाकडे 03 तां ि क कमचारी उपल ध
आहे. यां ची मं जु रआकृ तीबं धानु सार पद थापना लं बीत आहे.
मािहती तं ान े ात वेळोवेळी तं ानात बदल होत असतात िशवाय सं थानची अं गीकृ त ट
अस यामु ळे शासना याही िनयमावलीचे काटेकोरपणे पालन करावे लागते. यामु ळे बराचसा वेळ हा कागदप ,े
िटप या इ यादी कामात िनघु न जातो. यामु ळे िविवध क प राबिवतां ना अडचणी येतात. िशवाय गु णव ा राखणे
हे काम िजक रीचे होते. सहािजकच कु ठ याही तां ि क िवभागाची गु णव ा अपे ीत अस यास, तेथील तां ि क
कमचारीही उपल ध क न देणे आव यक असते. शासनाचा आकृ तीबं ध 2006 या आऊटसोिसग दारे लागणाया कमचा-यासाठी बनिव यात आला होता. परं तु मनु यबळच मं जु र आकृ तीबं धानु सार घेतले नस याने,
अपे ेनु सार ता काळ कामे हो यास अडचणी येतात यामु ळे सहाजीकच व र ाचे नाराजीला सामोरे जावे लागते.
िद. 01/10/2016 रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे थािनक उप-सिमतीचे बैठक म ये यावर चचा झालेली आहे
आव यक पदां चा अहवाल सादर करावा असे िनदिशत के ले आहे. तरी मं जु र आकृ तीबं धानु सार खालील माणे
पदे भर यासं दभात िनणय होणे अपेि त आहे.
अ.
नं.
1

कामाचे व प

पद
सं या

पदनाम

पा ता

Network
Engineer
नेटवक इं िजिनयर

B.E. Computer /Electronics/IT and 
Interact
with 1
CCNA Certification
numerous computer in a multiExperience minimum 3 years
layered
client
server
environment.

Ensure
desktop
computers
interconnect
seamlessly with
diverse
systems including associated
validation systems, email
servers, application servers, and
administrative
systems
Diagnose and quickly resolve a
wide range of Windows
applications and networking
problems to help.

Minimize downtime
Troubleshooting
network
connectivity in a LAN/WAN
environment.

Requesting
and
coordinating vendor support.

Develop trends by
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मािसक
एकि त
मानधन
Rs.
25,000/-
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2

Hardware
Engineer
हाडवेअर इं िजिनयर

B.E. Computer / Electronics/ IT / OR
3 year Diploma in Electronics /
DETE / M.Sc. Electronics
Experience minimum 3 years

3

Software
Programmer
सॉफटवेअर ो ामर

B.E.
Electronics/IT/computer/
MCM/MCS and Java international
Level certification
Experience Minimum 3 years in
software development at large Scale.
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monitoring and analyzing
problems and support requests.

Darshan pass Trilok
system Network 24 x 7

Old work maintaince
& support.

All fiber cable
network & cat-6 work.

Support and update 1
assigned support service
requests. Handle daily technical
support activities on desktop
support,
data
server
management. Setup desktop
computers and peripherals and
test network connections.
Install and test desktop software
applications and internet
browsers.

Test computers to
ensure proper functioning of
computer systems.

Extend
computer
support remotely & physical for
systems’
software
and
hardware.

Setup computers and
install software for various
applications and programs.
Interact with staff on desktop
problems and their resolution.
Maintain computer peripheral
devices like scanner.

UPS and resolve
associated problems & UPS
batteries support.

Validated codes of 1
37 software modules as per the
requirements Development of
software modules as per the
requirements Development and
automation and execution of
Unit and Functional Tests
Modify existing software to
correct errors or to upgrade
interfaces
and
improve
performance.

release notes to
install product releases and
fixes.

Execute test scripts
and cases and initiate
modifications if necessary.

Provide daily test
statuses on progress and issues.

Troubleshoot

Rs.
25,000/-

Rs.
25,000/-
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4

Technical
3 years- DETE (B.T.E. recognized)
Assistant
BCS/B.Sc. (Electronics) With A+
(Hardware)
certification.
तां ि क
सहा क Experience minimum 3 years similar
हाडवेअर
capacity

5

Technical
Assistant
(Software)
तां ि क
सहा क
सॉफटवेअर

DCE (B.T.E. recognized)/ BCS/
B.Sc. (Computer)
Experience minimum 3 years similar
in capacity

6

Website Operator
वेबसाईट ऑपरेटर

Post Graduate from any recognized
University
Experience minimum 5 years in
internet, bulk mail, internet search,
and website functional support

environment, data, code and
requirements
problems
currently 38 models.

Oversee and update 4
assigned support service
requests.

Handle
daily
technical support activities on
desktop support, data network
and server management.

Setup
desktop
computers and peripherals and
test network connections.
Install and test desktop software
applications and internet
browsers.

Maintain computer
peripheral devices like printers
and
resolve
associated
problems. Work as per divistion
hard work Engg & network
Engg.

Oversee and update 2
assigned software support
service requests.

Handle
daily
technical software support
activities on desktop support,
data network and server
management.

Install and test
software applications and
internet browsers.

Setup & Install
software
for
various
applications and programs.

Functional Support 2
to website

Photo & Tender
uploading.

E-mail & What’s up
support to Sai devotee.

Rs.
14,000/-

Rs.
14,000/-

Rs.
11,000/-

मागणी: तािवके म ये नमु द के ले माणे तां ि क पदां सदभात तां ि क कमचारी पु रिवणा या
एज सी दारे , 2 वषाकरीता उपल ध करता येईल यासाठी िनणय होणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे सादर करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान : शासक य
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो िवं वेचनानु सार मािहती तं ान े ातील तं ानाचे बदल व
िदवस-िदवस वाढत असलेला तां ि क कामाचा आवाका याबाबत िवचार क न सदरील पदां बाबत िनणय
घेणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
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िनणय .८३१

सं थानचे मािहती तं ान िवभाग व ी साईबाबा हॉि पटल या िठकाणी जवळपास १० ते १५
वषापासु न तावात नमु द के लेली शै िणक पा ता असलेले कमचारी आज ना उ ा आप याला या
पदावर कायम करतील या आशेने कं ाटी प दतीने िवनात ार काम करत आहेत, यां चा ाधा याने
िवचार हावा, अशी मािहती सद यां नी सभेस िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मािहती तं ान िवभागा या मं जु र
आकृ तीबं धातील शै िणक पा ता असलेले व आजतागायत सं थानम ये (मािहती तं ान िवभाग व
ी साईबाबा हॉि पटल) कं ाटी प दतीने काम करत असले या कमचा यां वर अ याय होऊ नये,
याकरीता या कमचा यां चा ाधा याने िवचार करणेत येऊन, यां ना यां या शै िणक पा ते नु सार
तािवत पदां वर/ एकि त मानधनावर कं ाटी प दतीने कं ाटदारामाफत घे यात यावे व इतर उव रत
पदां वर तावात नमु द के ले माणे आऊटसोस प दतीने कमचारी घे यात यावे.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख/ .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२३
सं थानचे ई-मेल सेवेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द : 17 (1) नु सार.
यव थापन सिमतीचा ठराव .- िदनां क 07/11/2009 रोजीचे सभेतील िनणय .799.
ा तािवक: िदवस-िदवस कामचा वकलोड व गतीमानता यासाठी साधारणत: सन 2006 चे दर यान
ई-मेल सेवा सं थानम ये सु कर यात आली होती. सहाजीकच ई-मेल सेवेचा वापर पाहीजे ितत या व पात सु
न हता परं त,ु सव तां ि क िवभाग व मा. कायकारी अिधकारी सो, उप-कायकारी अिधकारी सो., यां चे वापरात ईमेल सेवा घे यात आले या हो या.
परंत,ु ई-मेलचा िदवस-िदवस वापर अधीक-अधीक वाढवीणेकामी मा.अ य सो., यां नी िवभाग मु खां चे
बैठक म ये िनदश िदलेले आहे. तसेच नु क याच िनघाले या प रप कानु सारही दैनिदन कामाचा ई-मेल येक िवभाग व
शासक य अिधकारी यां नी मा. अ य सो., मा. उप-अ य सो., मा. कायकारी अिधकारी सो., व उप-कायकारी
अिधकारी सो., यां ना पाठिव याचे िनदिशत आहे. या अनु षं गाने सव िवभागां ना ई-मेल आयडी उपल ध क न दे यात
आलेले आहे. एकि त ई-मेलची सं या 132 इतक आहे. तसेच काही िवभाग मु ख व शासक य अिधकारी सो., यां चे
मोबाईलवर ई-मेलचा Setup क न िदलेला आहे. एकदरीतच ई-मेल वापराचे सकारा मक ितसाद िमळत आहे.
ई-मेल स हर हा ी राहल कु रकु रे, पु णे यां नी साधारणत: गे या दहा वषापासु न घेतलेला आहे. व सदर ई-मेलचा
स हर व तां ि क Support िवनामु य व पात देत आहे. परं तु स या या ई-मेल स हरम ये अडचणी उ वतात तसेच
Spam mail Automatic send होत असु न याबाबतचा सारासार िवचार करता, Google हया नामां िकत सं थेमाफत ईमेल स हर उपल ध होऊ शकतो याबाबत ी राहल कु रकु रे, पु णे यां चेशी सं पक के ला असता यां नी खालील माणे मािहती
िदलेली आहे. ती पु ढील माणे.

Google Apps for work याम ये1) E-mail as per your company name
2) To calendar services
3) Per user 30 GB Storage for Mail & Drive (for Storage)
4) Guaranteed up time 99.9%
5) Automatic Backup
6) Spam protection & Industry- Leading Security
यां ची Host India.Net कं पनी Google Authorize Reseller आहे यां चा खालील माणे ताव
ा झालेला आहे.
For 100 Email Users
Sr. Description
Quantity Unit Price[Per year] Total Price
No.
[Per year]
1
Google Apps for Work
100 Users Rs 1,500 per License
Rs 1,50,000
2
Google Apps Vault
100 Users Rs 1,500 per License
Rs 1,50,000
3
Professional
Services 100 Users Rs 250 per License Rs 0
24x7x365 Customer Care
NIL
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उपरो माणे Technical Support (24x7x365 Customer Care) ित User 250 . आहे.
परं तु ते सं थानकडु न घेणार नाहीत. व Google Apps Vault ची आव यकता स या वाटत नाही.
मागणी: ा तािवके त नमु द के ले माणे साईसं थानला ई-मेल सेवेसाठी Google ची सेवा घेणेकामी
100 ई-मेल Users करीता सं थानचे िविहत प दतीने िनिवदा मागिवता येईल यासाठी र कम पये 1,50,000/+ टॅ स मा चा खच अपेि त आहे. तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सादर
करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनय/ ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क कायदेशीर तसेच अिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क.
िवभागाचा अिभ ाय: ा तािवके त नमु द के ले माणे 100 ई-मेल Users करीता सं थानचे िविहत
प दतीने िनिवदा मागिवता येईल यासाठी र कम पये 1,50,000/- + टॅ स मा चा खच अपेि त आहे. तरी
सदरचा ताव िनिवदा या ारे घे यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सिवनय सादर.
िनणय .८३२ यावर सिव तर चचा् र होऊन, स या सं थानची अिधकृ त सं केत थळ (Website) नु तणीकरण करणे
तािवत असू न सदरह ई-मेल सेवेचा याम ये समावेश करणेत यावा, असे ठरले. तसेच याकामी
येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२४
मा.उ च यायालयामधू न मागे (Withdraw) घेतलेला िस हील अज .५८११/ २०१४ बाबत.
तावमा. उ च यायालयाने जनिहत याचीका . १८/२०११, म ये िद. १३/०३/२०१२, रोजी चे आदेशाने सं थानचा
कारभार, मा. ि सद य सिमतीने पहावा असा आदेश के लेला होता, तसेच मा. उ च यायालयाचे जनिहत
याचीका .१८/२०११ मधील, िद.१३/३/२०१२, व जनिहत याचीका . २७/२०१२ मधील, िद.३०/३/२०१२,
व िस हील अज .१२०५६/२०१२ म ये िद.१६/१०/२०१२, रोजीचे आदेशाने “Shall not take any major
financial decision of whatsoever nature;” असे िनदश िदलेले होते.
तु तचे िनदशास अनु स न, मा.ि सद य सिमतीचे वेळोवेळी झाले या िनणयानु सार खचास/ कामास,
मा. उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी िस हील अज तयार क न, मा. उ च यायालयात दाखल कर यात येते
होते, परं तू सदरचे िस हील अजास, मं जू री िमळणेकामी बराच कालावधी लागत अस याने व कामकाजास िवलं ब
होत अस याने, मा.ि सद य सिमतीचे िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेत आय या वेळचा िवषय नं. १
िव व तां या सु चनां बाबत िनणय . २८९ मा. िव व तांनी, सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य
कर यात आ या –
“मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाकडील पी.आय.एल. २७/२०१२ म ये मेजर
फायना शीयल कामी मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ यां ची पु वमा यता घे यात यावी, असा
आदेश झालेला आहे. परं तू याम ये मेजर फायना शीयल हणजे नेमक िकती र कम, याचा उ लेख नाही.
मा. ि सद य सिमतीमाफत ता पुरते धोरण हणू न, . १० लाख मा पयतचे तावास मा यता देऊन
सं थानची कामे क न घेतली जात आहेत, यापु ढील रकमेचे खचाकरीताचे ताव मा. मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाकडे पाठिवले जातात. असे तावास यांची मा यता यावी लागते व यानं तर कायवाही
करावी लागते. या सव ि येसाठी बराचसा कालावधी लागतो. याकरीता मा. मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाकडे सं थान िवकलामाफत अज दाखल क न मेजर फायना शील हणजे नेमक िकती र कम
ती मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडू न िन चीत क न घे यात यावी.” असा िनणय झाला
होता.
तुतचे िनणयास अनु स न मा. उ च यायालयात, िस हील अजा . ५८११/२०१४, दाखल
कर यता आला होता, शासनाने िद.२८/७/२०१६ रोजी या आदेशाने, सं थानचा कारभार पहाणेकामी, मा.
यव थापन सिमतीची नेमणू क के ली, यानं तर मा. यव थापन सिमतीचे, िद.१६/८/२०१६, रोजीचे सभेतील
मा.उ च यायालयात दाखल के लेले िस हील अज, मागे घे याबाबत, िवषय सादर कर यता आला होता, यावर
िनणय . ५६६ अ वये, मा.उ च यायालयात दाखल के लेले िस हील अज मागे(Withdraw) घेणेबाबत िनणय
झालेला आहे, यानु सार, िद.८/९/२०१६ रोजी मा. उ च यायालयातू न िस हील अज . ५८११/२०१४, मागे
(Withdraw) घेतला आहे, मा. उ च यायालयातू न मागे घेतले या िवषयी, पु हा मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपु ढ,े िवषय सादर क न, यावर िनणय घे याबाबत यव थापन सिमतीचा िनणय झालेला आहे.
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मा.कोटास िवनं ती क न . १, कोटी पयतचा खच, मा. ि सद य सिमतीचे मा यतेने करणेबाबतचा
िवषय, हा मा. ि सद य सिमती पु रताच मयादीत अस याने, आताचे मा. यव थापन मं डळास खचाचे सं दभात
कु ठलेली िनबध नाही, यामु ळे मा. ि सद य सिमतीचे िद. १२/०४/२०१४, रोजीचे सभेतील िनणय . २८९
िनर त करणेचे िनणयाथ सादर.
िनणय .८३३ यावर सिव तर चचा होऊन, स या ी साईबाबा सं थान यव थापनाचे काम शासन िनयु
यव थापन सिमती पहात अस यामु ळे मा.ि सद य सिमतीचे िद.१२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील
िनणय .२८९ िनर त करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२५
िशड नगरपं चायत िशड यां ना दोन िफरते शौचालय कायम व पी देणेबाबत.
तावमहारा शासन अिधिनयमतरतु द २००४- महारा शासन अिधिनयम १७ मधील २००४-(४) म ये
िव व त यव थे म ये िविहत के लेले प नास हजार पयापे ा अिधक िकं मतीचे कोणतेही जडजवाहीर दािगणे व
इतर मौ यवान जं गम मालम ता रा य शासना या लेखी पु वमं जु रीने असेल याखेरीज सिमतीकडु न िवक यात
येणार नाही तारण हणु न ठे वता येणार नाही िकं वा अ यथा अ यसं मीत करता येणार नाही.
ा तिवक- रोजीचे मा २०१५/०८/२०.िद. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय नु सार २६७.,
िसं ह थ कुं भमेळाचे कालावधीत चे दशनाथ होणा २०१५ --या गद त िशड शहरात साईभ तांचे सोयीसाठी
बां धकाम िवभागामाफत यु साई फायबस, िमरज, िजन सां गली यां चेकडू न ती मोबाईल टॉयलेट हॅ .
३. ,९०,००० नग १० या माणे एकु ण -/(एकु ण िकं मत ३९.,००,०००-/) िस स िसटर मोबाईल टॉयलेट हॅन
खरे दी कर यात आले या आहेतमोबाईल १० कुं भमेळा सं पलेनं तर सदरबां धकाम िवभागामाफत िसं ह थ .
त आलेली ला न द घे याकची न द डेड टॉ असु न यांत आले यान वाहन िवभागाकडे वग कर याटॉयलेट हॅ
सदर मोबाईल टॉय .आहेलेट हॅनची ी साईबाबा शता दी उ सवा करीता आव यकता भासणार आहे .
िधकारीमु या, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी जा २०१६/२६३८/०६.टेबल /.पं.न. .
िद.०७येचे प ा व २०१६/१०/,“िशड शहरातील बस थानक एसक ं ग व समथ पेटडे् पोचे पा .टी.रोल
पं पासमोरील शेळके व तीवरील नागरीक उघडया वरील शौचालयास बसणा या नागरीका करीता तरी सदर िठकाणी िफरते शौचालय .उघडयावर शौचास जात आहेत अशा िठकाणी दु गाधी पसरलेली आहे
.क आहेठे वणे आव य तरी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड कडील िफरते शौचालय नग (दोन)
पी िमळणेस िवनं ती आहेिफरते शौचालय कायम व” अशी मागणी के लेली आहे.
मागणी- िशड नगरपं चायत, िशड यां चे मागणीनु सार दोन नग िफरते शौचालय कायम व पी ावयचे
झा यासमहारा शासन अिधिनयम (४) १७ मधील २००४-तरतु दीनु सार, मा तेनु तरपन सिमतीचे मा यव था य.
थम छाननी सिमतीची व तदनं तरमहारा शासनाची मा यता यावी लागेल.
तरी िशड नगरपं चायत, िशड यां ना दोन नग िफरते शौचालय कायम व पी देणे बाबतचा ताव
मापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयव था य.◌ाथ सादर.
िनणय .८३४ यावर सिव तर चचा होऊन, कुं भमेळया या कालावधीम ये साईभ ां या सोयीसाठी खरे दी कर यात
आलेली िफरते शौचालये सं थानकडे पडू नच अस यामु ळे िशड नगरपं चायत िशड यां या
मागणी माणे यां ना दोन िफरते शौचालय दे यास हरकत नाही, असे सिमतीचे मत झाले. परं तु
याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां या परवानगीसाठी ताव सादर करणेत यावा,
असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२६
िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन पी ठे व यासाठी
कायम व पी दशनाकरीता जागा िमळणेबाबत ी.अिभिजत िशं द,े रा. ीरामपू र यां नी मा.बाबासाहेब
पु रं दरे, पु णे यां चेमाफत िद.०५.०३.२०१६ रोजीचा मा.ना. मु यमं ी, महारा रा य मुं बई यां ना सादर
के लेला अज.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३)
अ वये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जू रीने
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असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता 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– ी.अिभिजत देिवदास िशं द,े रा. ीरामपू र यां ना िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती
िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन पी ठे व यासाठी सं थानची वापरास दे यासाठीची जागा िनि त करणे
तावना- ी.अिभिजत देिवदास िशं दे, रा. ीरामपू र यां नी उपरो त िवषयाकामी सं थान मालक चे
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील गट नं.८० व ८५ पैक मधील साई सादालय इमारतीतील पही या मज यावरील
आय.टी.िवभागाशेजारी असलेला हॉल अं दाजे दि णो तर ं दी ६० फू ट व पू व-पि म लां बी १२० फू ट असे
साधारणत े फळ ७२०० चौ.फू ट ची वापरासाठी मागणी के लेली आहे. सदर िठकाणी ते िशव पशाने पावन
झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन ठे वणार असू न यात छ पती िशवाजी
महाराजां या जीवनातील घटना म कलाकारां ना सोबत घेवू न करणार आहेत. तसेच सं बं धीत ऐितहािसक
व तू, ितकृ ती,छोटया मूत ,तोफा व जू या व तूं या ितकृ ती,दािगने ितकृ ती,पु तके िव इ.करणार आहेत.
याबाबतची सिव तर िटपणी िद.१४/०६/२०१६ रोजी सादर करणेत आलेली असू न यात सदर जागा अजदार
यां ना वापरास देणेसं दभात सं थानचे साई सादालय िवभाग, आय.टी.िवभाग, बां धकाम िवभाग व सं र ण िवभाग
यां नी खालील माणे अिभ ाय न दिवणेलेले आहेत.
अ.नं.

िवभागाचे नाव

अिभ ाय प ं .व
िदनां क
सादालय िद.०८/०६/२०१६

१

साई
िवभाग

२

आय.टी.िवभाग

एसएसएसटी/आयटी/८६/२०१६
िद.०८/०६/२०१६

३

बां धकाम िवभाग

एसएसएसटी/बां धकाम/८०/२०१६
िद.१४/०६/२०१६

अिभ ाय
१) ी साईबाबां चे येवू घातले या सन २०१८ चे शता दी
वषाकरीता चा साद घे यासाठी मोठया माणात भािवकां ची
गद अपेि त आहे. यामु ळे साद भोजनाचा हॉल व िवशेष
बैठक यव था क अपु रा पड याची श यता नाकारता येत
नाही.भिव यात भ तांची गैरसोय होवू नये हणू न व पयायी
यव था हणू न साद भोजनासाठी उपरो त हॉलचा वापर करता
येवू शके ल.
स यि थतीत सादालयाकडील आव यक असलेली भां डी,
ॉली, मिशनरी व साद भोजन बनिवणे कामी आव यक
असणारे साही य तसेच सं पू ण सादालयाचा डेड टॉक (जं गम
मालम ता) इतर जागा नस यामु ळे तेथे ठे व यात आलेला आहे.
२) सादालय िवभागाम ये
चे साद भोजन घेणा-या
भ तांची सं या ही दैनं िदन सरासरी ३५००० ते ४०००० अशी
असू न गद चे काळात ( चे तीनही उ सव,नाताळ,उ हाळया या
सु टया,सलग सरकारी सु टया) यात मोठया माणात वाढ होत
असते. बाहेर पड याचे मागाजवळच हा हॉल अस यामु ळे तेथे
सु र े या टीने गद चे िनयोजन करणे अितशय मह वाचे राहील.
आयटी िवभागातील स या असलेली उपल ध जागा पु रेशी आहे
व भाडेत वावर िद यास माहीती तं ान िवभागाचे उपकरणावर
काहीही प रणाम होणार नाही. परं तु मोठया आवाजावर म जाव
कर यात यावा. तसेच सु र े या टीने सु र ा र काची मु य
वेश ारावर नेमणू क क न बाहेरील य तीस म जाव करता
येईल. परं तु गद चे िनयोजनाची जबाबदारी व आयटी िवभागाचे
साही यांची जबाबदारी संर ण िवभागावर राहील.
सदरह हॉल (आय.टी.िवभागाचे हॉलसह) हा भिव यातील
साईभ तांची वाढती गद िवचारात घेवू न अित र त िव तारीत
साद भोजन यव थेसाठी वापरणेची मू ळ सं क पना आहे.
सादालयातील आय.टी.िवभागाचे शेजारील हॉल
सादालयातील साही य ठे वणेसाठी वापरात आहे. सादालयाने
हॉल उपल ध क न िद यास दशन पी व तू ठे वणेसाठी देता
येईल. साद भोजन हॉल यव थेत भिव यात िव तार
कर यासाठी हॉलची आव यकता पडेल. दर यान होणारे गद चे
िनयोजन क न यव थापन करता येईल.तसेच जड/ जा त
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४

सं र ण िवभाग

जा.नं.२१७ िद.०९/०६/२०१६

वजना या व तू सोडू न इतर व तू ठे वता येतील. तथािप जा त
वजना या व तू ठे वाय या अस यास चरलर इं िजिनयर
यां चा स ला घेणे आव यक आहे.
ी साई सादालयात साईभ तांचे भोजन झा यानं तर सव
साईभ त सादालय हॉलचे उ तर बाजू ने आय.टी. िवभागाचे
वेश ार आहे. या िठकाणाहन बाहेर पडू न सादालया या पि म
बाजू कडू न बाहेर येतात. तसेच या िठकाणी जवळच साद भोजन
घेणेसाठी येणारे साईभ तांसाठी वेट ग हॉल (रे िलं ग) असू न गद चे
वेळी या िठकाणी साईभ तांची मोठया माणात गद असते.
सादालयाचे उ तर बाजू स बुं दी िकचन,गॅस टॅ ं क व बायोगॅस
क प आहे. आय.टी.िवभागाकडे जाणेसाठी एकच िजना असू न
तो या गद चे िठकाणी आहे. आय.टी.िवभागाचे शेजारील हॉल
दशनाकरीता दे णे झा यास सादालयाची गद व दशन
पाहाणेसाठी येणारे भ तांची गद एकाच िठकाणी होणार आहे.
सु र े या टीने एकाच िठकाणी जादा गद होवू देणे ही बाब
यो य होणार नाही.अजदार यां नी जादा िदवसां करीता हॉलची
मागणी के लेली आहे. चे शता दी वष २०१७ म ये सु होत
असू न यावेळी िशड म ये साईभ तांची मोठया माणात गद
हो याची श यता आहे. यावेळी ी साई सादालयाम ये साद
भोजनाकरीता होणारी गद व दशन पाहणेकरीता येणारे भ तांची
गद मोठया माणात होणार अस याने जागेअभावी
साईभ तां या सु र ेचा न िनमाण होईल, असे न मत आहे.

या अनु षं गाने तुतची जागा अजदार यां ना कायम व पी भाडेत वावर देणे उिचत होणार नाही,
असेबाबत इकडील प जा.नं.एसएसएस/मालम ता/१५६४/२०१६ िद.०२/०७/२०१६ अ वये मा.कायासन
अिधकारी, िवधी व याय िवभाग, मं ालय,मुं बई यां ना अलाहीदा कळिवणेत आलेलेआहे.
इकडील उपरो त प ाचे अनु षं गाने मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,मं ालय,मुं बई यां नी
यांचेकडील प ं .सासं िव२०१६/१४२५/ . .१७४/का.१६ िद.२६/१०/२०१६ अ वये सं थान यव थापन
सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजी या बैठक म ये घेतले या िनणया माणे िशवकालीन कलादालन व दशन
मां ड यासाठी ी.अिभिजत देिवदास िशं द,े ीरामपू र यां ना सं थानची जागा करार क न के वळ ११ मही यांसाठी
भाडेत वावर दे यात यावी, असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
तुत प ात नमू द के ले या मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजी या बैठक तील िनणय
ं .२८७ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होवू न, िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा
इितहास दशन पी ठे व यासाठी दशनाकरीता जागा देणेकामी,जागेची िनि ती करणेत येवू न िवधी व याय
िवभाग, महारा शासन यां ची परवानगी घे यात यावी व महारा शासनाची परवानगी िमळालेनं तर ११
मिह याचे कराराने परवानगी िमळणेसाठी सं थान वक लामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये अज दाखल करणेत यावा,” असे ठरले.
िवभागाचे अिभ ाय- उपरो त िनणया माणे अजदार यां ना उ त दशनाकरीता जागा वापरास
देणेकामी जागेची िनि ती करणे आव यक आहे. तसेच िनि त झाले या जागेचे दरमहा भाडे माणप शासनाचे
सावजिनक बां धकाम िवभाग यां चेकडू न ा त क न घेता येईल व या माणे अजदार यां चेबरोबर ११
मही यांसाठीचा भाडेत वावरील करारनामा क न घेता येईल व यात सं थान या पॅनलवरील वक लां या
स याने सवसामा यत: खालील माणे अटी व शत टाकता येतील.
१)
सदर िठकाणी िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां या जीवनातील
घटना म कलाकारां ना सोबत घेवू न इितहास दशन करणे व िशवाजी महाराजां या सं बं धीत
ऐितहािसक व तू ितकृ ती, छोटया मू त , तोफा व जू या व तूं या ितकृ ती, दािगने ितकृ ती, पु तके
िव करणे इ. यित र त अ य कारणासाठी सदरची जागा वापरता येणार नाही.
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२)

उ त जागेतील बां धकामात कोणताही फे रबदल करता येणार नाही अथवा रं गकामात फे रबदल करता
येणार नाही.
३)
उ त जागेतील बां धकामाची नासधू स होणार नाही याची द ता यावी लागेल. इमारतीचे नु कसान
झा यास याची होणारी नु कसान भरपाई अजदार भाडेक कडू न वसू ल कर यात येईल.
४)
शासनाचे सावजिनक बां धकाम िवभाग ठरिवल या माणे उ त जागेचे दरमहा भाडे आकार यात येईल.
५)
मीटर रड ग माणे होणारे िव ु त बीलाची र कम अजदार भाडेक यां ना सं थानला अदा करावी
लागेल.
६)
अजदार भाडेक यां चे क पापासू न कोण याही साईभ तास दु खापत होणार नाही,इजा पोहोचणार नाही
अथवा कोणतीही हानी होणार नाही,याची द ता अजदार भाडेक यां ना यावी लागेल. तशी हानी
पोहोच यास,इजा झा यास याची सव वी जबाबदारी अजदार भाडेक यां ची राहील.
७)
उ त दशनातील श सां भाळ याची सव वी जबाबदारी अजदार भाडेक यां ची राहील.
८)
दशनासाठी आव यक असणा-या काय ाखालील सव शासक य परवानगी घे याची जबाबदारी
अजदार भाडेक यां चेवर बं धनकारक राहील.
९)
सदर दशनाचे ितक ट दर सं थानने ठरवू न िदले माणे आकारणे अजदार भाडेक यां ना बं धनकारक
राहील.
१०)
दशनात ठे व यात आले या ऐितहािसक व तूचं ी स यता सं थानने पडताळणी के लेली नाही. यावर
काही कायदेशीर अगर सामािजक हरकती अगर कायदे शीर दावे उपि थत झा यास याची सव वी
जबाबदारी अजदार भाडेक यां ची राहील. याबाबत सं थान कोण याही बाबतीत जबाबदार असणार
नाही.
तरी उपरो त िद.०६/०५/२०१६ रोजी या बैठक तील िनणय ं .२८७ माणे अजदार यां ना
दशनासाठी ११ मही यांचे भाडेकरारावर देणेसाठीची जागा िनि ती करणे व सावजिनक बां धकाम िवभागाकडू न
िनि त के ले या भाडेदरा माणे भाडे आकारणेकामीचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८३५ आजचे सभेत अजदार ी.अिभिजत देिवदास िशं द,े रा. ीरामपू र यां ना बोलिवणेत आले होते, सभेने
यां चेबरोबर या िवषयावर चचा के ली व यां चा आशय समजु न घेतला. ी.िशं दे यां नी सभेसमोर
सां िगतले क , िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन पी
ठे वणेसाठी आव यक फिनचर व इतर अनु शं गीक बाबी तयार करणेत खिचक आहे, यामु ळे कमीतकमी ५ वषासाठी जागा िमळावी.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या अटी/शत वर ी.अिभजीत िशं द,े यां ना
िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन पी ठे वणेकामी तु त
११ मिहने कालावधीसाठी सावजिनक बां धकाम िवभागाकडू न िनि त के ले या भाडेदरा माणे भाडे व
िमटर रड ग माणे िव ु त बील आकारणेत येऊन िल ह ॲ ड लायसे स त वावर सादालयावरील
हॉलची जागा उपल ध क न दे यात यावी. तसेच यां या पु ण सेटअपची उभारणी झा यानं तर भाडे
सु कर यात यावे.
ी.िशं दे यां या मागणीनु सार यां ना ११-११ मिह यां या कराराने पाच वषासाठी जागा
उपल ध क न देणेकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेबरोबर प यवहार करणेत यावा
व सं थान या िनयोिजत साईसृ ी क पाम ये िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी
महाराजां चा इितहास दशन पी ठे वणेबाबतचा समावे श करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२७
महारा रा य हातमाग सहकारी महासं घ मयादीत (महाटे स), मुं बई यां चे साईबाबा सं थान या
जागेमधील जागा सं थे या दु कानासाठी भाडेत वावर उपल ध क न देणेबाबतचे प .जी.ए/९४९
िद.१६/०९/२०१६
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 पू व
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मं जू रीने असेल याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता, 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 –महारा रा य हातमाग सहकारी महासं घ मयादीत (महाटे स),मुं बई यां ना सं थान मालक चे
नवीन भ तिनवास थान (५०० म) या दि णेकडील गाळा सं थे या दु कानासाठी भाडेत वावर उपल ध क न
देण.े .
तावना - महारा रा य हातमाग सहकारी महासं घ मयादीत (महाटे स),मुं बई या हातमाग िशखर
सं थेची थापना सन १९७७ म ये महारा रा यातील हातमाग धं दया या वाढीस ो साहन देणेकरीता महारा
शासना या पु ढाकाराने झाली आहे. रा यातील जा तीत जा त हातमाग सहकारी े ाखाली आणू न उ पादनाम ये
वाढ करणे,उ पादनात िविवधता, नािव य, आकषकता व दजदारपणा आणणे व उ पादीत माला या िव स मदत
व मागदशन करणे तसेच हातमाग धं ा या वाढी या अनु षं गाने इतर कामे हाती घेणे ही उि टे आहेत.
स यि थतीला रा यातील ५१५ हातमाग सहकारी सं था महाटे स या सभासद आहेत. महासं घ हातमाग
सं थांनी उ पादीत के ले या उ पादनां ना िकरकोळ,घाऊक व दशन या तीन मा यमातू न बाजारपेठ उपल ध क न
देत आहे. सं थेची महारा ाम ये दोन व महारा ाबाहेर तीन अशी एकू ण पाच िकरकोळ िव क चालू आहेत.
सभासद हातमाग िवणकर सहकारी सं थांनी उ पादन के ले या मालाला बाजारपेठ िमळवू न देणे ही महासं घाची
जबाबदारी अस याकारणाने महासं घाने रा याम ये नवीन दु काने उघड याचे ठरिवले आहे. स या महासं घ, वरील
पाच दु कानां ारे िकरकोळिव करीत आहे. तसेच शासक य/िनमशासक य सं थांना कापड पु रवठा व दशने
आयोिजत क न सभासद सं थांचा माल िवक याचे काम मोठया माणात करत आहे. महासं घाला आपले
देव थानाचे िठकाणी सं थे या दु कानासाठी जागा उपल ध झालेस सं थे या िकरकोळ िव दु काना या सं येत
वाढ होणार आहे व गरीब िवणकारां नी तयार के ले या हातमाग उ पादना या िव त वाढ होवू न िवणकरां ना
रोजगार ा त होणार आहे. तसेच यांना आिथक लाभ होवू न यांचा च रताथ चालिव यास मदत होणार आहे.
सबब, सं थे या िवनं ती सहानु भू तीपू वक िवचार क न हातमाग उ पादनां ची िव करणेसाठी िकमान भाडे
आका न सं थानचे िशड येथील नवीन भ तिनवास या िठकाणची मो याची जागा सं थे या दु कानासाठी
उपल ध क न देणेब ल मा.कायकारी सं चालक तथा उपसिचव, सहकार, पणन व व ो ोग िवभाग, मं ालय,
मुं बई यां नी यांचेकडील प ं .जीए/९४९ िद.१६/०९/२०१६ अ वये इकडेस िवनं ती के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- उ त प ातील िवनं ती माणे उ त सं थेला ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां या मालक चे नवीन भ तिनवास थान (५०० म) येथील दि ण बाजू कडील
उपल ध असले या गाळयां पैक एक गाळा सावजिनक बां धकाम िवभागाकडू न दरमहा जी भाडे र कम िनि त
होईल या रकमेवर व मीटर रड ग माणे िव ु त बील आकार वेगळा आका न ११ मही यां या कालावधीसाठी
भाडेत वावर देता येईल.
सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८३६ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा रा य हातमाग सहकारी महासं घ मयादीत (महाटे स), मुं बई यां ना
यां या सं थे या दु कानासाठी सं थानची जागा उपल ध क न िद यास इतरही सं था जागेची मागणी
करतील, याकरीता उपरो
ताव अमा य करणेत आला. (कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२८
महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे सं गणक य आगाऊ आर ण क ासाठी सं थान मालक चे
िशड येथील सेवाधाम इमारतीमधील वापरास देवू के लेली जागा िवनामु य वापरास िमळणेबाबत
आगार यव थापक, रा.प. कोपरगाव यां चे िद.१२.०९.२०१६ व िद.०१.१०.२०१६ रोजीचे प .
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 के लेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जू रीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता 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,असे नमू द आहे.
ताव - महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे सं गणक य आगावू आर ण क ासाठी सं थान
मालक चे सेवाधाम इमारतीमधील वापरास देवू के लेली जागा िवनामु य वापरास िमळणेबाबत या आगार
यव थापक, रा.प.कोपरगाव यां चे िवनं ती अजावर िनणय घेणे.

{15} 30.11.2016, Shirdi

173

तावना- ी साईबाबा मं िदर प रसर िशड येथे लाडू िव क ाशेजारी महारा रा य माग प रवहन
महामं डळाचे सं गणक य आगावू आर ण क सु कर यास ी साईबाबा सं थान िव व त यव था यां ची
परवानगी िमळणेबाबत मा.िवभाग िनयं क,रा य प रवहन,अहमदनगर व आगार यव थापक,रा.प.कोपरगाव
यां चे िवनं ती सं दभात मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेत ताव सादर कर यात आलेला
आहे. यास अनु स न िवषय नं.३३ िनणय ं .५४२ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
मा.िवभाग िनयं क,रा य प रवहन,अहमदनगर व आगार यव थापक,रा.प.कोपरगाव यां चे िवनं ती नु सार
त्यां ना सं गणक य आगावू ितक ट आर ण क सु करणेसाठी स यि थतीत सेवाधाम इमारतीम ये जागा
उपल ध क न दे यात यावी.
सदर िनणया माणे इकडील प ं .एसएसएसटी/मालम ता/२८६०/२०१६ िद.०७/०९/२०१६ अ वये
मा.िवभाग िनयं क,महारा रा य माग प रवहन महामं डळ,िवभागीय कायालय,सजपू रा,कोठला रोड, अहमदनगर
यां ना उ त जागेची पाहाणी क न तसे या कायालयास कळवावे व त ं तर चिलत बाजारभावा माणे भाडे
आकारणी क न घेवू न ११ मही यां या कालावधीसाठी भाडेत वावर जागा दे यात येईल, असेबाबत कळिवणेत
आले.
यास अनु स न यांनी यांचेकडील उपरो त सं दभ अ.नं.१ अ वये सदर आगावू ितक ट आर ण
काऊं टरसाठी दे यात आलेली जागा आगाराचे ता यात दे यात यावी, असे इकडेस कळिवलेले आहे.
तसेच उपरो त सं दभ अ.नं.२ अ वये सदरची जागा भािवकां चे आगावू ितक ट आर णाकरीता
वापर यात येणार अस याने भािवकां चे सोयीसाठी ास कमी होणे या टीने सेवाभावी वृ तीने सदर कामकाज
चालणार अस याने सदर उपल ध क न दे यात आलेली जागा रा.प.महामं डळास िवनामु य प ्दतीने देवू न
रा.प.महामं डळास सहकाय करावे, असेबाबत नमू द के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- रा.प.महामं डळाचे उपरो त प ाव न, यांना ितक ट आर णकरीता
वापरासाठी देवू के लेली जागा िवनामु य वापरासाठी िमळावी अशी यांची िवनं ती आहे. अशा कारे
रा.प.महामं डळास जागा िवनामु य वापरास िद यास इतर सं थादेखील िवनामु य जागा वापरास िमळणेकामीची
मागणी कर याची श यता नाकारता येत नाही. उदा.रे वे िवभाग, िवमानतळ ािधकरण इ.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) म ये
िव व त यव थेम ये िनिहत के लेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पू वमं जू रीने असेल
याखेरीज सिमतीकडू न एका वषापे ा अिधक मु दतीकरीता 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,असे नमू द आहे.
आगार यव थापक, महारा रा य माग प रवहन महामं डळ,कोपरगाव यां नी सं थानकडू न आगावू
ितक ट आर ण क सु करणेसाठी जागा िवनामु य दयावी, अशी मागणी के लेली आहे. तथािप यांचे
मागणी माणे जागा िवनामु य वापरास देणे उिचत होणार नाही, असे न मत आहे. तरी शासनाचे सावजिनक
बां धकाम िवभाग यां चेकडू न उ तजागेचे मािसक भाडे िनि त क न घेवू न या माणे महारा रा य माग प रवहन
महामं डळास ११ मही यां या कराराने भाडेत वावर व मीटर रड ग माणे िव ु त बील वेगळे आका न
दे याबाबत या िनणयाथ सादर.
िनणय .८३७ यावर सिव तर चचा होऊन, महारा रा य माग प रवहन महामं डळाचे सं गणक य आगाऊ आर ण
क ासाठी सं थान मालक चे िशड येथील सेवाधाम इमारतीमधील जागा वापरास देणेस मा यता
दे यात आली. परं तु याकामी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां ची मा यता घे यात यावी.
तसेच सदरह जागा िवनामु य देणे उिचत होणार नाही, याकरीता महारा रा य माग प रवहन महामं डळ
यां चेकडू न सं थान िनयमानु सार भाडे आकारणी करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.२९
िसं िडके ट बँक, शाखा िशड येथे सं थानचे बचत खाते उघडणे व यां चेकडू न सं थानला सेवा
घेणेबाबत.
िनणय .८३८ सदरह िवषयावर उपरो िनणय .७९९ अ वये चचा होऊन, िनणय झालेला अस यामु ळे यािठकाणी र करणेत
आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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पु रवणी
िवषय नं.३०
ताव-

रे वे टे शन साईनगर िशड येथे रे वे पोिलस कायालयासाठी आव यक सामु ी िमळणेबाबत.
रे वे टेशन साईनगर िशड सु होऊन ०८ वष झाली आहेत. रे वे टेशनवर, पोलीस चौक नस याने रे वेने
येणा-या साईभ तांचे वासात सामान चोरी झाले अथवा यांचे सोबत काही अनु िचत घटना घडली तर यांना
त ार कर यासाठी थेट रे वे पोलीस टेशन मनमाड येथे जावे लागते. रे वेने येणा-या साईभ तांसाठी रे वे
शासनाने िशड येथील साईनगर रे वे टेशनवर एक खोली उपल ध क न िदलेली आहे. या चौक त कोण याही
कारचे सामु ी उपल ध नाही. त ारदार यां ना बस यासाठी कोण याही कारची सु िवधा नस याने, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था िशड यां चेमाफत त ारदार यां ना बस यासाठी ०४ नग खु या अथवा १ मोठा बाक १
टेबल व १ कपाट िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
अथ साहा य साठी 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 तरतु द आहे.
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १
या तरतु दीस अधीन राहन िव व त य थेस रा य शासना या पु व मं जु रीने, 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 पायाभु त सु िवधा पु रिवणे िकं वा यावाढव 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 यास छाननी सिमतीची
मा यता घेणे आव यक राहील.
िवभागाचा अिभ ाय:अ) आिथक अनु दान देणेसाठी अिधिनयमातील कलम २१ (२) चे तरतु दीनु सार, अनु दानाचे तावास
थम छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आव यक आहे. सन २०१२ म ये मागील छाननी सिमतीची मु दत सं पलेली
आहे व शासनाने अ ाप निवन छाननी सिमती शासनाने िनयु त के लेली नाही. यामु ळे अनु दानाचे तावां ना
छाननी सिमतीची िशफारस घेता येणार नाही.
ब) सन २०१८ म ये “ ” चा पु यितथी शता दी महो सव अस याने यासाठी मोठया माणात
साईभ तांची गद हो याचा अं दाज आहे. या टीने येणा-या भ तांना मु लभु त सु िवधा पु रिवणेकामी मोठा िनधी
लागणार आहे.
क) स या सं थान या िनधीतु न करावया या िविवध कामां चे ताव व यांची अं दाजे िकं मत ३१८६/कोटीची मोठया िनधीची कामे तािवत आहे.
ड) दररोज शासक य/ िनमशासक य कायालयाकडु न, न दणीकृ त सं थांचे, वैय तीक र या, वेगवेगळया
कारणासाठी अनेक कारचे अनु दान मागणी ताव येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार करता येणार
नाही.
ई) सं थानचा पैसा सरकारी कामासाठी वाप नये या सं दभात काही प आलेले असू न याबाबत
शासनाकडे प यवहार के लेला आहे.
तरीही िवशेषबाब हणू न यांना १ मोठा बाक, १ टे बल व १ कपाट अनु दान हणू न ावयाचे अस यास
एकू ण र कम .१२९००/- मा खच अपेि त आहे.
सदर िवषयास मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळा यास, छाननी सिमती समोर ठे व यात येईल व
यानं तर िवधी व याय िवभाग यां ची मा यता घेऊन अनु दान देता येईल.तरी सदर तावास मा यता िमळणेकामी
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .८३९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सोयी-सु िवधेसाठी साईनगर रे वे टे शन येथे सं थानचे
मािहती क उभारणीसाठी साईनगर, रे वे टे शन यां चेकडे जागेची मागणी करणेत यावी. ते सं थान या
मािहती क ासाठी जागा दे यास तयार असतील तरच रे वे पोिलस कायालयासाठी आव यक सामु ी
देणेकामी छाननी सिमती व महारा शासन यां या मा यते साठी ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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पु रवणी
िवषय नं.३१
ताव-

कॅ श ॲवाड व लॅट िमळणेबाबत.
राहरीसार या ामीण भागात शादू ल गागरे चा ज म व िश ण झाले. आईवडीलां नी याची आवड जोपासली.
मु ळचा भारतीय खेळ असले या बु ीबळाला भारताला अ यु च थानी ने याचे महान येय शादू लने बाळगले.
शहरी भागातील खेळाडू माणे कु ठलीही सु िवधा नसतां नाही वया या १८ या वषापयत जगातील २० मु ख
देशात आप या कौश याची चीती िदली. व सतत सात आठ वष याने आिशयाई व जागितक पधचे नेतृ व
के ले.
नु कताच ॅ ं ड मा रट हा बु दीबळातील जगातील सव च िकताब याने िमळवला. ामीण भागातील
पिहला ॅ ं डमा रट अहमदनगर िज हयातू न िनमाण झाला. ॅ ं डमा रट हा िकताब ऑलं िपक मेडल इतकाच उ च
दजाचा आहे. कारण यासाठी १२ ते १४ वष खडतर मेहनत करावी लागते, िशवाय आं तररा ीय ओपन पधा
खेळू न हा िकताब ा त करावा लागतो.
तरी िशड सं थान कडू न माझा गौरव क न मला १ कोटी कॅ श अॅवाड देणेबाबत िवनं ती के ली आहे.
अथ साहा य करणेबाबत सं थान अिधिनयमात खालील माणे तरतु द आहे .
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."
अशी तरतु द आहे.
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 पु रेशा तरतु दी 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 पु ढील सव िकं वा कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईल.

(एक) रा य शासना या पु व मं जु रीने, एखा ा न दणीकृ त सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त
सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं सथा,
् ि डा अकादमी वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय,
दवाखाना, िनराि त अथवा शारी रक टया िवकलां ग य तीसां ठी आधारगृ ह िकं वा इतर धमादाय वा धािमक
सं था यां ची थापना व देखभाल करवू न 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 सं घटनेची थापना व देखभाल करवू न घे यासाठी अनु दान दे याची तरतु द आहे."
अिभ ायअ) ी साईबाबा महाशता दी सोहळा सन २०१७-१८ म ये साजरा करावायाचा अस याने यासाठी
मोठया माणात साईभ तांची गद हो याचा अं दाज आहे. या टीने येणा-या भ तांना मु लभु त सु िवधा पु रिवणे
कामी मोठा िनधी लागणार आहे.
ब) आिथक अनु दान देणेसाठी अिधिनयमातील कलम २१(२) चे तरतु दीनु सार, अनुदानाचे तावास
थम छाननी सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे. परं तु सन २०१२म ये मागील छाननी सिमतीची मु दत
सं पलेली आहे व शासनाने अ ाप निवन छाननी सिमती िनयु त के लेली नाही. यामु ळे अनु दानाचे तावां ना
छाननी सिमतीची िशफारस घेता येणार नाही.
क) सं थान अिधिनयमात वैय तीक कारणासाठी आिथक अनु दान देणेबाबत प ट तरतु द नाही. तसेच
दररोज शासक य/ िनमशासक य कायालयां कडू न, न दणीकृ त सं थांचे, वैय तीक र या, वेगवेगळया कारणासाठी
अज येत असतात. याम ये एकाच तावाचा िवचार करता येणार नाही. तथािप यापु व एक िवशेष बाब हणू न
२००९-१० या आिथक वषात ी शादू ल गागरे व शा मली गागरे या भावं डां ना बु ीबळासाठी ६ लाख पये
अनु दान िदलेले आहे. एकाच खेळाडू स अशा कारे एवढया मोठया व पात पु नःपु हा मदत के यास इतरही
खेळाडू अशी मागणी करतील व यांना मदत नाकार यास लेखी उ तर देणे अवघड होईल असे न मत आहे.
सदर ताव मा. यव थापन सिमती या सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८४० यावर सिव तर चचा होऊन, यापु व सन २००९-१० या आिथक वषात ी.शादू ल गागरे व शा मली
गागरे या भावं डां ना बु ीबळ खेळासाठी सं थानमाफत आिथक अनु दान दे यात आलेले आहे. यामु ळे
पु हा अनु दान देणे उिचत होणार नाही, सबब सदरह ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{15} 30.11.2016, Shirdi

176

पु रवणी
िवषय नं.३२
ताव-

सं थानला पु रिवत असले या दु धाचे दराम ये शासनिनणया माणे ितिलटर .२/- माणे दु ध
दरवाढीचे मागणीबाबत.
ी वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व यां नी िद.२९.०९.२०१६ रोजीचे प ाने दू ध दर वाढ िमळणेबाबत
मा.उपा य महोदय यां ना िवनं ती के ली आहे. सदर प ातील यांची मागणी पु ढील माणे आहे. “आ ही
आपणास गेली १० ते १२ वषापासू न राजहं स दू धाचाव राजहं स अॅ वाचा पु रवठा करत आहोत. आ हांला दरवष
टडर कमी दराने िमळत असते कारण आ ही बाबां साठी सेवाभावी काम करत असतो. तरी आ ही साईबाबा
सं थानला २०१६ ते २०१७ या टडरम ये २८.५० पैसे दू ध दर ती िलटर माणे िदलेला आहे. तरी साईबाबा
सं थानला िदले या दु धात कु ठ याही कारचा नफा ठे वू न काम करत नाही. तरी देखील िद.१/७/२०१६ तारखेला
शासनाने शेतक-यां या िहतासाठी िनणय हणू न २ पये तीिलटर दू ध दरवाढ के ली होती. तो
जी.आर.नं.एमएलक२०१३/ . .९८/पदु म ८ असा आहे. तरी देखील आ हांला शासनाने दूध दू रवाढ के लेली
अस याने २ दू ध दरवाढ दयावी ही न िवनं त.ी”
सदर प ावर मा.उपा य महोदय यां नी “िद.०१.१०.२०१६ रोजीचे सभेसमोर सादर करावे असे िनदश
िदलेले आहेत.” तसेच मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नीही “िद.०१.१०.२०१६ रोजीचे सभेत सादर करावे”
असे िनदश िदलेले आहेत. तथािप सदरचे प िद.०३.१०.२०१६ रोजी खरे दी िवभागाकडे ा त झालेले आहे.
सदर करणाबाबतची व तुि थती खालील माणे सं थानने मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व व ी वामी समथ
िड ी युटस, ितसगां व यां ना िद.११ जू न, २०१६ ते ३१ माच, २०१७ या कालावधीसाठी १४,७८,००० टो ड दू ध
.२८.५० पैसे तीिलटर दराने पु रिव यासाठी सम माणात िवभागू न वािषक पु रवठा आदेश दे यात आलेले
आहेत.
ी.साई सादालय, लाडू िनिमती िवभाग, कॅ टीन व मं िदर िवभागाकरीता सन २०१६-२०१७ करीता
िकराणामाल व अनु षं िगक सािह य खरे दीकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .२२ अ वये र कम .५२,६०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळाली होती. तसेच मा.उ च यायालय,
मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे सदर खचास मा यता िमळणेकामी िसि हल अॅ लीके शन नं. ३४८९/२०१६
सादर के ले होते. यास मा.उ च यायालयाचे िद.०४.०४.२०१६ रोजीचे िनदशा वये मा यता िमळालेली होती.
याम ये दू ध १४,७८,००० िलटर वािषक खरे दीसाठी अं दाजे येणारे र कम .४,८७,७४,०००/- मा चे खचाचा
समावेश आहे.
मा.उ च यायालयाचे मा यतेनं तर याकामी महारा शासनाचे सं केत थळावर िकराणा माल व
अनु षं िगक सािह यासाठी िद.२१.०४.२०१६ ते िद.१२.०५.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिव यात
आलेली होती. सदर िनिवदेम ये टो ड गाय दू धवािषक खरे दीबाबत खालील माणे अटी/शत चा समावेश होता.
ई-िनिवदा अटी-शत ं .३७ – टो ड गाय दू ध –
अ)
गाय दू ध होमीजीनाई डव पा चराई ड (३.५% फॅ ट, ८.५ एसएनएफ)गु ण तीचे, १/२ िलटर पॉलीथीन
पॅिकं गम ये पु रिवणे बं धनकारक आहे. यापे ा कमी गु ण तीचे दूध पु रिव यास मा.दु धिवकास मं ालय, महारा
शासन िनणय मां क एमएलके १०९९/ ३२१/पदु म८ िद.२७/१२/२००० मधील दू ध खरे दीबाबत या
मागदशनानु सार येक ०.१ कमी फॅ टसाठी .०.३५ पैसे कपात करणेत येईल.
आ)
गाय दू ध िदवसातू न दोन वेळेस गरजेनु सार पोहोच करावे लागेल. तसेच गद चेवेळी जा त दू धाची
मागणी के यास ते पु रिवणे आपणावर बं धनकारक राहील.
इ)
मा य झाले या तीचे व ॅ डचेच ५०० िमली पॅकम ये दू ध पु रवावे लागेल.
ई)
मागणी कर यात आलेले दर हे पू ण वषासाठी अस याने कृ षकाळ व पृ टकाळाचे वेगवेगळे दर िदले
जाणार नाहीत. मा य दराम ये कोण याही कारणा तव दरवाढ िमळणार नाही/मागता येणार नाही. मं जू र दराम येच
पू ण कालावधीत दू धाचा पु रवठा करणे पु रवठाधारकां वर बं धनकारक राहील
.”
उ)
गाय दू ध खरे दीसाठी उ पादक सं थे या (Manufacturer)/ अिधकृ त िवतरकां या िनिवदा
वीकार यात येतील.
सदर ई-िनिवदा सन २०१६-१७ कमिशयल बीड िद.२७/५/२०१६ रोजी उघड यात आले होते. याम ये
टो ड गाय दू धासाठी चार िनिवदाधारकां नी भाग घेतला होता. याचा तपशील खालील माणे –

{15} 30.11.2016, Shirdi

177

अ.नं. िनिवदाधारकां चे नाव
दर ती िलटर
मे. एस.आर.थोरात िम क, सं गमनेर
१.
.३०.०० पैसे
२.
मे. ी वामी समथ िड ी युटस, ितसगाव
.२८.५० पैसे
मे. महेश स लायस, कोपरगाव
३.
.२९.९० पैसे
४.
मे. गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दु ध उ पा.सं घ, कोपरगाव
.२८.५० पैसे
याम ये अधोरे िखत अ. ं .२ व ४ यां चे टो ड गाय दू ध पु रिव यासाठीचे दर इतर िनिवदाधारकां या
तु लनेत तु लना मक टया कमी अस यामु ळ,े िकराणा माल व अनु षं िगक सािह य याबाबतचा एकि त ताव
मा. यव थापन सिमतीची अं ितम मा यता िमळ यासाठी चि य प दतीने सादर कर यात आला होता. सदर
तावास िद.१०/६/२०१६ रोजी मा यता िमळाली होती.
वरील मा यतेस अनु स न टो ड गाय दू ध होमोजीनाई ड व पा चराई ड, १/२ िलटर पॉलीथीन पॅिकं ग
३.५ फॅ ट व ८.५ एसएनएफ गु ण तीचे खरे दीकामी उपरो त तु लना मक त यातील युनतम दर समान अस याने
मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व व वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व
यां ना वािषक दू ध पु रवठा करणेकामी सम माणात िवभागू न खालील तपशीला माणे पु रवठा आदेश दे या
त
आलेले आहेत.
अ) मे. गोदावरी खोरे ना.प.पा.ता.सह.दु ध उ पा.सं घ, कोपरगाव
अ.नं. मालाचा तपिशल
मागणी
दर ती िलटर एकू ण र कम
पये
१. टो ड गाय दू ध (पा चराई ड, होमोनाई ड) ३.५ फॅ ट ७,३९,००० .२८.५०पैसे २,१०,६१,५००/८.५ SNF ५०० िमली पॅिकं ग िदवसातू न दोन वेळेस िलटर

अ.नं.
१.

ब) मे. ी वामी समथ िड ी युटस, ितसगाव
मालाचा तपिशल
मागणी
टो ड गाय दू ध (पा चराई ड, होमोनाई ड) ३.५ फॅ ट ७,३९,०००
८.५ SNF ५०० िमली पॅिकं ग िदवसातू न दोन वेळेस िलटर

दर ती िलटर
.२८.५०पैसे

एकू ण र कम
पये
२,१०,६१,५००/-

सदर पु रवठा आदेशातही अट ं . ५ “दू धाचे दराम ये पु रवठा कालावधीत अगर सं थानची पु ढील
वषाची िनिवदा ि या पु ण होईपयत कु ठलीही दरवाढ िमळणार नाही. या पु रवठ् यापोटी आगाऊ र कम िदली
जाणार नाही.” अशी अट घाल यात आलेली आहे.
तसेच मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व व वामी समथ
िड ी युटस, ितसगां व यां चेशी झालेले करारना यातही खालील माणे अट चा समावेश आहे.
अट ं .६- कराराचे मु दतीत पाट नं.२ यां नी मं जू र झाले या दराने टो ड गाय दू धाचा पु रवठा करणे
बं धनकारक आहे. मान्य दराम ये कोण याही कारणा तव भाववाढ माग याचा अिधेकार पाट नं.२ यां ना असणार
नाही. पाट नं.२ यां नी टो ड दू ध पु रवठा करावयाचे नाकार यास अथवा पु रवठा न के यास पाट नं.१ यां ना
बाजारभावाने अथवा फे रिनिवदा मागणी क न दू ध खरे दी करावे लाग यास जादा येणा-या खचाची नु कसान
भरपाई पाट नं.२ यां चेकडू न वसू ल के ली जाईल. याबाबतही पाट नं.२ ची त ार चालणार नाही.
अट ं .१३- दू धाची िनिवदा मं जू र दर हे िनिवदा कालावधीसाठी अस याने कृ षकाळ व पृ टकाळाचे
वेगवेगळे दर िदले जाणार नाहीत. मा य दराम ये कोण याही कारणा तव दरवाढ िमळणार नाही/मागता येणार
नाही. मं जू र दराम येच पू ण कालावधीत दू धाचा पु रवठा करणे पु रवठाधारकां वर बं धनकारक राहील
.
अट ं .१५- उपरो त शत व अटीत काही बदल, सु धारणा करणे वा जादा अटी/शत िवहीत कर याचा
अिधकार पाट नं.१ सं थान यव थापनाने राखू न ठे वलेला आहे. पाट नं.२ िनिवदाधारकाची कोणतीही अट/अटी
पाट नं.१ सं थानवर बं धनकारक राहणार नाही.
सं थानने ई-िनिवदा ि ये ारे ा त झाले या ई-िनिवदेतील यूनतम दर समान अस यामु ळे िवभागू न
पु रवठा आदेश िदलेला आहे व यानुसार मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व
व वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व यां चेकडू न ती िलटर .२८.५० पैसे माणे िद.११ जू न, २०१६ पासू न
सं थानला टो ड गाय दू ध पु रवठा िनयिमत चालू आहे.
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शासन िनणयाम ये शासक य ामीण दू ध योजनेमाफत, गाय/टो ड दू ध ३.५/८.५ गु ण तीसाठी िव
दर .३२/- व न .३४/- असा िद.१/७/२०१६ पासू न सु धा रत के लेला आहे. सं थानही टो ड गाय दू ध ३.५/८.५
गु ण तीचेच खरे दी करीत आहे.
सं थानची दू धाची वािषक मागणी १४,७८,००० िलटर आहे. याम ये ३ मिह यांसाठी वापर यात
आलेले ३,०१,४२६ िलटर दू ध वजा जाता उव रत ११,७६,५७४ िलटर दू धासाठी .२/- माणे शासन
िनणयानु सार दू ध दरवाढ दयावयाची झा यास अं दाजे एकू ण र कम .२३,५३,१४८/- सं थानला अित र त खच
येईल. याम ये मागणी कमी-जा त झा यास फरकाची र कमही कमी-जा त होईल.
वरील नमू द व तूि थती िवचारात घेता, मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ,
कोपरगां व व वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व यां ना ११ जू न २०१६ ते ३१ माच २०१७ या कालावधीत
सं थानने टो ड गाय ३.५/८.५ गुण तीचे दू ध पु रिवणेसाठी ती िलटर .२८.५० पैसे माणे िदले या पु रवठा
आदेशातील िद.१/७/२०१६ ते ३१ माच, २०१७ या कालावधीसाठी सं थानकडू न खरे दी के या जाणा-या दू धाचे
दराम ये ती िलटर .२/- ने दरवाढ मागणीबाबतचा ताव िद.२९/७/२०१६ चे िटपणी ारे सादर कर यात
आला होता. सदर तावावर सं थान व गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, आिण
सं थान व मे. वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व यां याम ये झाले या करारना यातील अट ं .१३
खालील माणे होती.
अट ं .१३- दू धाची िनिवदा मं जू र दर हे िनिवदा कालावधीसाठी अस याने कृ षकाळ व पृ टकाळाचे
वेगवेगळे दर िदले जाणार नाहीत. मा य दराम ये कोण याही कारणा तव दरवाढ िमळणार नाही/मागता येणार
नाही. मं जू र दराम येच पू ण कालावधीत दू धाचा पु रवठा करणे पु रवठाधारकां वर बं धनकार
क राहील.
वरील अट ं .१३ िवचारात घेता, तीिलटर २/- माणे दू धाचे दराम येदरवाढ देणे उिचत होणार नाही
असे िनदश खरे दी िवभागाकडील िटपणीवर िद.२०/८/२०१६ रोजी झाले होते.
वरील िनदशास अनु स न, मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व व
वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व यां ना दू ध दरवाढ देता येत नाही असे िद.२२.०९.२०१६ रोजीचे प ां ारे
कळिव यात आलेले आहे.
तथािप ी वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व यां नी शासनाचे जी.आर. माणे .२/- माणे दू ध
दरवाढीची मागणी मा.उपा य महोदयां कडे िद.२९/९/२०१६ चे प ाने पु हा के लेली आहे.
सदर प ावर नमू द िनदशां माणे, ी वामी समथ िड ी युटस, ितसगां व व मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा.
तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व यां चा सं थानला पु रिवत असले या दू धाचे दराम ये तीिलटर
.२/- माणे िद.१/७/२०१६ पासू न दू ध दरवाढ मागणीबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
िनणय .८४१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला दु धाचा पु रवठा करणारे ठे केदार ी वामी समथ िड ी युटस,
ितसगां व व मे.गोदावरी खोरे ना.प.पा. तालु का सहकारी दू ध उ पादक सं घ, कोपरगां व यां चेबरोबरील
करारना याम ये शासन िनणयानु सार वेळोवेळी दु ध दरवाढ यां ना देणेबाबतची कोणतीही तरतू द
आढळू न येत नाही, याकरीता यां ना शासन िनणया माणे दु ध दरवाढ देता येणार नाही. तसेच िनिवदा
ि येमधील मं जु र िन नतम दरा माणे यां नी दु ध पु रवठा करणेस असमथतता दशिव यास याकामी
न याने ई-िनिवदा िस द करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.३३
(अ) जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जू री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक– खालील सं थान कमचा-यां ची . १०,०००/- पयतची खचाची मयादा सं प यामु ळे .
१०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी –
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अ.
नं.
१

२

३
४

५

६

७

८

९

कमचा-याचे नाव
अ. सं थानचे ी साईबाबा व
साना सािजद खान
िवभाग- साईनाथ णालय,
ह ा- प रचारीका
िदप िव वनाथ ि भु वन
िवभाग-साईनाथ
हॉि पटल,ह ा-मदतनीस
अशोक नामदेव झु रं गे
िवभाग-भां डार,ह ा-अिध क
सं िगता सं जय थोरात
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल,
ह ा- प रचारीका
सितश ग िवद कासार
िवभाग-लेखाशाखा,ह ाव र ठ लेखापाल
िकशोर साहेबराव गवळी
िवभाग – आय.टी.,ह ा –
.आय.टी.िवभाग मख
मं दा सं जय थोरात
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल,
ह ा- सहा.अिधसेिवका
अं जली बाळासाहेब तां बे
िवभाग-साईबाबा हॉि पटल
ह ा-लॅब टे नीिशयन
क पना रघु नाथ मु समाडे
िवभाग-साईनाथ
णालय
ह ा-प रचारीका

कमचायाशी नाते

आजाराचे नाव

एकू ण
मागणी
र कम

एकू ण देय
शेरा
र कम

साईबाबा
हॉ पीटल

४४५२.००

४४५२.००

डॉ.पोरवाल साईनाथ
व डॉ.कां बळे हॉ पीटल

३३७२.००

३३७२.००

डॉ.िटं गरे

साईबाबा
हॉ पीटल
साईबाबा
हॉ पीटल

७३२.००

७३२.००

६५६९.००

६४८२.००

साईबाबा
हॉ पीटल

२८८७.००

२८८७.००

डॉ.सं जय
खु राणा

साईबाबा
हॉ पीटल

११६६२.०
०

११४४१.०
०

डॉ.खु राणा
डॉ.कां बळे

साईबाबा
हॉ पीटल

२४९०.००

२४९०.००

साईबाबा
हॉ पीटल

२४७०.००

१८५५.००

साईनाथ
हॉ पीटल

३४६.००

३४६.००

डॉ टरां चे
नाव

ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
वतः
Hypertension डॉ.मनोहर
िशं दे
वतः
प नी

व Skin disease

मु लां करीता

Psychitric
Treatment
पती,सासु व Blood
मु लगी
Presure
प नी

डॉ.इं गळे

Left
lobe डॉ.वाघ
Effusion

मु लगी , Fracture
विडल व
मु लगा
मु ली
व Skin disease
मु लाकरीता

वंतः, पती Blood
डॉ.कां बळे
व सासु
Presure,
diabetes
वंतः
Genral Illness डॉ.साबळे
डॉ.सोनट के

णालयाचे
नाव

एकू ण
१०

ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम ये रेफर केले होते
सु रेखा राजु गायकवाड
पती
Cancer
िवभाग- साईनाथ णालय
,ह ा-परीचारीका

११

अिनता बबन कडु स
पती
िवभाग- साईनाथ णालय,
ह ा-परीचारीका

१२

जगनाथ देवराम डां गे
वतः
िवभागसाईबाबा
णालय,ह ा-डायलेसीस
टे नी.
भा य ी िवण गां धी
सासु
िवभाग–साईबाबा
हॉि पटल,ह ा – प रचारका

१३

डॉ.राम
नाईक

डॉ.भागवत
Pemphigus
Vulgairis for
3
rd
Rituximab
infusion
Cancer
डॉ.कु लकण
/ डॉ.जोशी

Diabetes
डॉ.जपे
mellitus with
osteoarthritis

३४९८०३४०५७.००

वरा
२४०४६.०
मेिडकल व ०
टाटा
मेमो रयल
िदनानाथ
१५९५९२.
मं गेशकर
००
हॉि पटल,
मुं बई

१५७६९.०
०

टाटा
मेमो रयल
हॉ पी.
मुं बई
िदनानाथ
मं गेशकर
हॉि पटल,
मुं बई

११३३६१.
००

११३३६१.
००

४५८५०६.
००

४४३५१०.
००

१४६२७२.
००

एकू ण ७५५५०५.०० ७१८९१२.००
अ + ब एकू ण ७९०४८५.०० ७५२९६९.००
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सं था
न या
औषध
भां डारात
औषधे
उपल ध
नसलेमु ळे
बाहे न
िवकत
घेतली
आहे.

अ.नं.१०
ते
१३
करीता
सदरचे
उपचार हे
सं थान या
णालयात
होत
नसलेमु ळे
सं थान या
मा य
यादीतील
हॉि पटलम
ये
पाठिवणेत
आले
आहे.
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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– सदर िबलां ची सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये
छाननी के ली असू न देय होणारी एकू ण र कम . ७५२९६९/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असु न काही औषधे भां डार
िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामु ळे णांना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले.तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार
घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न घेतले.सदर ताव मा.ि द य सिमतीची पु वमा यता घेऊन
सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम अदा करणेस मा यता असावी.
िनणया तव सिवनय सादर.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.३३
(ब) जादा वै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मं जु री िमळणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . – १) जा. नं. एसएसएस-वशी णालय ५८२-९७ िद. १६/०१/१९९९. २)
मा. यव थापन सिमती सभा िद. ०८/०२/२००९ िनणय . ७५ अ वये . १०,०००/- पयत मा. कायकारी
अिधकारी यां चे अिधकारात तर यावरील खचाची िबले ही मा. यव थापन सिमतीचे सभे या मा यतेने अदा
करावी.
ा तािवक – खालील सं थान कमचा-यां ची . १०,०००/- पयतची खचाची मयादा सं प यामु ळे .
१०,०००/- पे ा जा त खचाचे िबले परतावा िमळणेकामी सादर के लेले आहेत.
मागणी –
अ.
नं.
१

२

३

४

५

६

कमचाडॉ टरां चे
कमचा-याचे नाव
याशी
आजाराचे नाव
नाव
नाते
अ. सं थानचे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेतलेले
ी.िदपक सु यकां त लोखं ड,े आई
Diabetes & डॉ.जाधवर
िवभाग-लेखाशाखा
Blood
ह ा- िलपीक टं कलेखक
pressure
डॉ.आिशष
राधेशाम विडल
Portal vein डॉ.
आ वाल
Thrombosis आ वाल
िवभाग- ी
साईबाबा
हॉि पटल
ह ा-सजन
डॉ.सं तोष ब ु वन सरवसे वतः
Heart
डॉ.िशं दे
िवभाग- ी
साईबाबा
Tretment
हॉि पटल
ह ा-भु लत
ी. िदप िव वनाथ ि भु वण वतः
Heart Attack डॉ.मोरे
िवभाग-लेखाशाखा
ह ा-व र ठ लेखापाल
ब – सं थान मा य यादीतील हॉि पटलम
ी. थ िनलेश ीवा तव
पती
िवभाग- ी
साईबाबा
हॉि पटल
ह ा-प रचारीका
शं कुतला शं कर मोिहते
आई
िवभाग- ी
साईनाथ
णालय
ह ा-प रचारीका

ये रेफर केले होते
Polycystic
डॉ.जाधवर
Kidney HT,
with CKD
Ca

डॉ.िनतीन
ताठे

णालयाचे
नाव

एकू ण मागणी एकू ण
र कम
र कम

साईबाबा
हॉि पटल

५०६८.००

५०६८.००

साईबाबा
हॉि पटल

१८६७४.००

१८६७४.००

साईबाबा
हॉि पटल

१९३६०.००

१९३६०.००

साईबाबा
हॉि पटल

१९०००.००

१९०००.००

एकू ण

६२१०२.००

६२१०२.००

सहया ी
हॉि पटल,
नािशक

९१०००.००

८१९००.००

वरा
हॉ पीटल
लोणी

६०४३.००

५९९३.००

एकु ण

९७०४३.००

८७८९३.००
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देय

शेरा

सं था
न या
औषध
भां डारात
औषधे
उपल ध
नसलेमु ळे
बाहे न
िवकत
घेतली
आहे.
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अ.
नं.

७

कमचाडॉ टरां चे
णालयाचे एकू ण मागणी एकू ण देय
याशी
आजाराचे नाव
शेरा
नाव
नाव
र कम
र कम
नाते
क-सं थानचे मा य यादीत नसलेले व रेफर न केलेले हॉि टल परं तु िनकडी या सं गी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
घेतले.
ी.अशोक रं भाजी औटी
आई
अपघात
डॉ. भास
साकार
२८५४०.००
१५७६०.००
िवभाग- शासन शाखा
पाटील
हॉि पटल ,
हा –
. शासिकय
अहमदनगर
अिधकारी
एकु ण
२८५४०.००
१५७६०.००
अ + ब+ क एकू ण १८७६८५/१६५७५५/कमचा-याचे नाव

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 असू न देय होणारी एकू ण र कम .१६५७५५/- इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िनयमावली माणे छाननी के ली असु न काही औषधे औषध
भां डार िवभागात उपल ध न हती तसेच णालयात उपचार होत नस यामु ळे णांना सं थान मा य यादीतील
हॉि पटलम ये पु ढील उपचाराकरीता पाठिव यात आले व िनकडी या सं गी खाजगी णालयात जाऊन उपचार
घेतले.तसेच सदर िठकाणी फोन ारे चौकशी क न उपचार घेतलेले खा ी क न घेतली व सदर पडताळणी क न
घेतले. सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीची पु वमा यता घेऊन सिमतीने मा य के लेली देय होणारी र कम
अदा करणेस हरकत नाही.
तरी वरील ताव मा यतेसाठी सादर कर यात आला असू न िनणय होणेस िवनं ती
िनणय .८४२ यावर सिव तर चचा होऊन, वरील अ व ब तावाम ये नमु द के ले या कमचा यां नी सादर के ले या
बीलां ची वै क य देखभाल िनयमावली सन- १९९९ अ वये छाननी के ली असू न यां ची स यता
पडताळू न पाहीलेली अस यामु ळे उपरो त यामधील कमचा यां ना देय असलेली र कम यां ना अदा
करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------पु रवणी
िवषय नं.३४
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील एम.आर.आय., िसटी कॅ न व ए स-रे िवभागासाठी लेझर
कॅ मेरा िफ स खरे दीकामी मे.िस दी मेडीकल िड ी यु टस, औरं गाबाद यां ना पु रवठा आदेश देणेबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे सन २०१२-१३ या वषाचे वािषक औषधे खरे दीम ये M/s. Fujifilm
India Pvt. Ltd.,Mumbai यांचेकडू न CR Capsula System Model XL II – १ No. & Laser
Camera (Model Dry Pix 7000 Three Tray) - 2 No. अं दाजे िकं मत 17,00,000/- देणगी ि वका न
पु ढील तीन वषाकरीता यासाठी लागणा-या िफ स िनि त के ले या दरानू सार खरे दी कर यास तसेच मिशनचा व
कॅ मेराचा ३ वषाचा वॉरं टी कालावधी सं पलेनं तर दरवष ४% CMC Charges on equipment value अिधक
Services tax वेगळा at actual ि वका न सदरची निवन १ नग CR Capsula System Model XL II व
एक नग Laser Camera (Model Dry Pix 7000 Three Tray) ी साईनाथ णालयाम ये बसिव यात
येऊन एक नग Laser Camera (Model Dry Pix 7000 Three Tray) ी साईबाबा णालयात सी.टी. कॅ न
व एमआरआय मिशनला बसिव यात आले. सदरचे तावास िद.२५/०८/२०१२ रोजीचे मा. ि सद य सिमती
सभेत िनणय .७२० अ वये मा यता िमळालेली होती. यानु सार M/s.Fujifilm India Pvt. Ltd.,Mumbai
यां ना इकडील प .७१२० िद.२६/११/२०१२ अ वये पु रवठा आदेश दे यात आलेला होता. पु रवठा
आदेशातील अटी व शत नु सार यांचेकडू न करारनामा क न घे यात आलेला होता. सदर पु रवठा आदेशातील
अटी व शत नु सार यांचे पु रवठा आदेशाचा कालावधी िद.२६/११/२०१५ रोजी सं पणार आहे.
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनं िदन वापरासाठी सन २०१५-१६ या वषाक रता लागणा-या
औषधे, सिजकल सािह य व इतर खरे दीकामी िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत िनणय
.२६ अ वये एकू ण कम .५५,७३,३६,३९२/- इत या र कमेस मा यता िमळालेली असू न 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 मागवू न खरे दीस मा यता िमळालेली होती. यानू सार वतमान प ात जाहीरात देवू न तसेच थेट
उ पादक कं प याना प पाठवू न यां चेकडू न हॉि पटल दर मागिव यात आले होते. याम ये एम.आर.आय.,
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सी.टी. कॅ न न व ए स-रे साठी लागणारे िफ ससाठी सन २०१५-१६ या वषाचे वािषक औषधे खरे दीम ये तीन
िनिवदाधारकां चे दर ा त झालेले आहेत, याचा तपशील खालील माणे –
Sr. Item
No. Description

A)
1

2

3

B)
1

2

C)
1

2

Qty.

Rate per Rate Per In Make
Brand
Technica
in
Rs. Rs.
(After
Name
l
(Incl. of Discount)
Descripti
all Taxes)
on
DI-HL FILMS 35 / 43CM 100 FILMS PACKET. ( 14" X 17") DEMAND IN PKT.
Uma Marketing 1000 8500.00
7400.00
AGFA
DI-HL
DDI
Agencies
Rate Per Film Healthcar
Technolo
-74.00
e
gy
Thermal
film
FujiFilm India 1000 9239.39
8777.42
FujiFilm DIHL
Dry Laser
Pvt Ltd,
Rate Per Film
Film
-87.77
Siddhi Medical 1000 9878.75
9878.75
Carestrea DVB
DVB
Distr.,
Rate Per Film m
Laser
-79.03
Aurangabad
Film
DI-HL FILMS 100 FILMS PACKET. ( 11" X 14") DEMAND IN PKT.
FujiFilm India 20
8818.19
8377.28
FujiFilm DI-HL
Dry Laser
Pvt Ltd,
Rate Per Films
Film
- 55.85

packing

Generic
&
Brande
d

1X100 Film

Branded

100
Films/Pkt

Branded

125.
Films/Pkt

Branded

150
Films/Pkt

Branded

Siddhi Medical 50
6388.72
6388.72 Rate Carestrea DVB
Distr.,
Per Film – m
Aurangabad
५१.१०
DI-HL FILMS 100 FILMS PACKET. ( 08" X 10") DEMAND IN PKT.
FujiFilm India 200
4500.00
4275.00 Rate Fuji Film DI-HL
Pvt Ltd,
Per Film –
28.50
Siddhi Medical 300
3292.44
3292.44 Rate Carestrea DVB
Distr.,
Per Film - m
Aurangabad
26.34

125 Film/Pkt

Branded

DVB

Dry Laser 150
Film
Films/Pkt

Branded

DVB

Branded

125 Film/Pkt

उपरो त िनिवदा धारकां नी आणखी काही निवन सवलती देखील िदले या आहेत याचा तपशील
खालील माणे –
िनिवदा धारकाचे नाव
देऊ के ले या सवलती
Uma Marketing Agencies AGFA Drystar AXYS Printer on Permanent Demo Basis
CMC Free
Fuji Film India Pvt Ltd,
DP Plus Printer free of cost, Free of cost CMC to our
existing CR and Printers Installed at Sainath Hospital and
Saibaba Hospital for next 5 year, Free service Including
Maintenance and spare parts (CMC Including Consumables
like Cassettes / Screen /Computers)
Siddhi Medical Distr., Vita Flex CR System, Dryview 6950 Three tray printer 2
Aurangabad
Nos for Demo Purpose & Maintenance of the equipment
including parts Free till the supply of films.
उपरो त दराम ये Fuji Film कं पनीपे ा इतर कं प याचे दर हे कमी आलेले आहे तसेच यांनी काही
निवन सवलती देखील िदले या आहेत.
DVB Film 8x10 व 11x14 क रता M/s.Fuji Film India Pvt.Ltd., Mumbai व
M/s.Siddhi Medical Distributors, Aurangabad या दोन पु रवठाधारकां ना तसेच DVB Film 14x17
क रता M/s.Fujifilm India Pvt.Ltd.,Mumbai या एकमेव पु रवठाधारकां ला तीन मिहने कालावधीसाठी
पु रवठा आदेश दे यात आलेला होता.
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Fuji Film कं पनीबरोबर झाले या करारानु सार िद.२६/११/२०१५ पयत सं थानला सदरील िफ स,
M/s. Fuji Film India Pvt.Ltd., यां चेकडू न खरेदी करणे बं धनकारक अस यामु ळे त कालीन मा.कायकारी
अिधकारी ी. राज जाधव साहेब यां नी त डी आदेश िदलेले होते क , M/s.Fuji Film India Pvt.Ltd., या
कं पनीचा पु रवठा आदेशाचा कालावधी सं प यापू व उपरो त तावावर यो य िनणय हो याक रता उपरो त िवषय
हा मा.ि सद य सिमती सभेपु ढे ठे व यात यावा.
तसेच सदर िनणय होईपयत M/s. Fuji Film India Pvt.Ltd., यां चेकडू न िफ सखरे दी करा या
लागणार आहे, जेणेक न णांची गैरसोय होऊ नये.
वरील ा त तु लना मक दरां चे त यात M/s. Uma Marketing Agencies, हयां चे DVB Film
14x17 करीता िन न तम दर आहेत, परं तु सदर DVB Film हया Thermal Film आहेत, तसेच यांनी DVB
Film 8x10 व 11x14 क रता दर िदलेले नाहीत. परं तु M/s. Fuji Film India Pvt.Ltd., व M/s.Siddhi
Medical Distributors, Aurangabad यां नी तीनही कार या िफ सकरीता दर िदलेले आहेत. सं थान
णालयाकरीता तीनही कार या िफ स घेणे आव यक असू न जर तीनही िफ सची कं पनी (Make) व एकच
पु रवठाधारक अस यास एकच कार या मिश स वापरता येतील अ यथा वेगवेगळया कं पनी या िफ सकरीता
(Make) वेगवेगळया मिश स वापरा या लागतील. यामु ळे तु लना मक त यातील उपरो त दोन
पु रवठाधारकां पैक िन न तम दराने M/s.Siddhi Medical Distributors, Aurangabad यां चेकडू न तीनही
कार या िफ स खरे दी करता येतील.
सोबत M/s.Siddhi Medical Distributors, Aurangabad यां नी Vita Flex CR System,
Dryview 6950 Three Tray Printer 2 Nos for Demo Purpose & Maintenance of the
equipment including parts Free till the supply of films अशी सवलत देऊ के लेली आहे. तसेच ी
साईबाबा हॉि पटलमधील रे डीओलॉजी िवभागाचे रे डीओलॉजी ट डॉ. यवहारे यां नी Kodak / Carestream या
कं पनीचे िफ सची Quality चां ग या दजाची असू न यापु व देखील Kodak / Carestream या कं पनीचे
िफ स वापर यात आले या असू न Kodak / Carestream या कं पनीचे िफ सची खरे दी कर यास हरकत नाही
अशी िशफारस के लेली आहे.
यानु सार एम.आर.आय., सी.टी. कॅ न न व ए स-रे साठी लागणारे िफ स सन २०१५-१६ या वषाचे
वािषक औषधे खरे दीमधील M/s.Siddhi Medical Distributors, Aurangabad यां चे ा त दरानु सार
खरे दीस व याकामी येणा-या र कम .१,०६,६५,०१२/- चे खचास तसेच यांना पु रवठा आदेश देणेकामीचा
ताव मा यतेसाठी मा.ि सद य सिमती सभेपु ढे ठे व यास मा यता िमळणेकामी िद. १३/०१/२०१६ रोजी मा.
कायकारी अिधकारी साहेब यां चेकडे सादर कर यात आला होता. सदर तावावर मा.कायकारी अिधकारी साहेब
यां चेबरोबर सम चचा के लेली असू न यांनी सदर खरे दीमधील DI-HL FILMS 35/43CM 100 FILMS
PACKET (14" X 17") करीता M/s. Uma Marketing Agenices, यां चे दर िन न तम(L1) अस यामु ळे
आपणास ि दतीय मां काचे पु रवठाधारकाकडू न सदर िफ स खरे दी करता येणार नाही, यामु ळे M/s. Siddhi
Medical Distributors, Aurangabad हयां चेकडू न L1 पे ा कमी दरात िफ स घे यात या यात जेणेक न
सव िफ स हया एकाच पु रवठाधारकाकडू न खरे दी कर यात येतील. यानु सार M/s.Siddhi Medical
Distributors, Aurangabad यां नी िद.२२/०२/२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे यांनी DI-HL FILMS 35 /
43CM 100 FILMS PACKET( 14" X 17") या िफ सचे िनिवदेम ये देऊ के ले या दरावर आणखी सु ट
देऊ के लेली आहे, तसेच िद.०४/०४/२०१६ रोजीचे ई-मेल दारे Vita Flex CR System with 6 Cassettes
(2 Nos. each of 8x10, 10x12 & 14x17) अशी सवतल देऊ के लेली आहे. यानु सार M/s.Siddhi
Medical Distributors, Aurangabad यां नी िदलेले नवीन दर खालील माणेSr. Item
No. Description

A)

Qty.

Rate per Rate Per In Make
Brand Technic
in Rs.
Rs. (After
Name al
(Incl. of Discount)
Descrip
all Taxes)
tion
DI-HL FILMS 35 / 43CM 100 FILMS PACKET. ( 14" X 17") DEMAND IN PKT.
Siddhi
1000 9878.75 9243.75
Care
DVB
DVB
Medical Distr.,
Rate Per Film stream
Laser
-73.95
Aurangabad
Film
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Sr. Item
No. Description

B)

C)

Qty.

Rate per Rate Per In Make
in Rs.
Rs. (After
(Incl. of Discount)
all Taxes)

Brand
Name

DI-HL FILMS 100 FILMS PACKET. ( 11" X 14") DEMAND IN PKT.
Siddhi
20
6388.72 6388.72 Rate Care
DVB
Medical Distr.,
Per Film –
stream
51.10
Aurangabad
DI-HL FILMS 100 FILMS PACKET. ( 08" X 10") DEMAND IN PKT.
Siddhi
200
3292.44 3292.44 Rate Care
DVB
Medical Distr.,
Per Film –
stream
26.34
Aurangabad

Technic
al
Descrip
tion

Packing

Total Amt.
in Rs.

DVB

125
Film/
Pkt

1,27,774.40

125
Film/
Pkt
Total Amt.in Rs.

6,58,488.00

DVB

1,00,30,012.40

तरी सन २०१५-१६ या वषाचे वािषक औषधे खरे दीमधील वरील माणे एम.आर.आय., सी.टी. कॅ न व
ए स-रे साठी लागणारे िफ स सन २०१६-१७ या वषातील औषधे/सिजकल सािह य खरे दी होईपयत
M/s.Siddhi Medical Distributors, Aurangabad यां चे दरानु सार खरे दीस व याकामी येणा-या पु णािकत
र कम .१,००,३०,०१२/- चे खचास तसेच यांना पु रवठा आदेश देणेस मा यता असावी.
िनणय .८४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील एम.आर.आय., िसटी कॅ न व
ए स-रे िवभागासाठी लेझर कॅ मेरा िफ स खरे दीकामी नवीन कायप दती माणे न याने ई-िनिवदा
मागिवणेत या यात. तसेच सदरह ई-िनिवदा ि या पु ण होईपयत मागील मं जु र दराने एम.आर.आय.,
िसटी कॅ न व ए स-रे िवभागासाठी लेझर कॅ मेरा िफ स खरे दी करणेत या या, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानं तर मा.अ य महोदय यां चे परवानगीने आय या वेळे या िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िदनां क ०७.११.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .८४४ िदनां क ०७.११.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
०१
रिववार िद.११.१२.२०१६ रोजी या जागितक ी साईमं िदर िव त प रषद काय माबाबत.
िद.१८.१०.२०१६ रोजीचे उपसिमती सभेतील िनणय. रिववार िद.११.१२.२०१६ होणा-या जागितक
साईमं िदर प रषद काय मासाठी िनमं ीत देशिवदेशातील ी साई मं िदरातील िव व त व ितिनधी यां ना चैनसह
बॅग देणेकामी १५०० ते २००० पयतचे सं या अपेि त आहे.
सं थानमाफत बॅगम ये पॅड व पेन तसेच ी साई दैनं िदनी सन-२०१७ यावर शता दी लोगो असलेले
सािह य मा यवरां ना दे याचे आहे.
िद.१८.१०.२०१६ रोजी उपसिमतीची सभा झाली याम ये खालील वणनाची बॅग व पॅड, पेन यां ची
िनवड कर यात आलेली आहे.
अं.नं.
खरे दी
वणन
सं या अं दाजे िकं मत पये.
तपिशल
ती नग
०१
चैनसह बॅग चॉकलेटी रं गात, मु खपृ टावर वरील मु ण
२००० १४५/साईज
मराठी व इं जी भाषेत मजकू र
२५x४०x३ ( ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
से.मी.
जागतीक साईमं िदर िव व त प रषद असे
मु ीत, आतम ये नोट पॅड पेनसह, शता दी
लोगो ि ं ट के लेल.े )
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उपरो त माणे अं दाजे र कम पये.२,९०,०००/- (अ री पये. दोन लाख न वद हजार मा .)
अपे ीत आहे.
खालील बाब वर िनणय होणेस िवनं ती.
१) ी साई दैनं िदनी सन-२०१७ एकू ण नग-२००० स ेम भेट देणेस व येणारा खच काशने िवभाग खाती खच
टाकणेस मा यता असावी.
२) खरे दीकामी काशने िवभाग वाचनालय देखभाल खाती .२,९०,०००/- अं दाजप क य तरतु द असावी.
सदर खरे दी तातडीची अस याने त संबं धीत िनिवदाकारां नकडू न दरप कां ची मागणी करणेस व येण-ाया
खचास तसेच, ा त दरप के उघडणे, िन न तम दरधारकां ना कायादेश देणेकामी िवषय मा. यव थापन सिमती
सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.११.१२.२०१६ रोजी जागितक साईमं िदर प रषद
काय मासाठी उपि थत राहणा या देशिवदेशातील ी साई मं िदरां चे िव व त व ितिनधी यां ना
तावात नमु द के ले माणे सं थानमाफत ी साई दैनं िदनी सन-२०१७ व शता दी लोगो असले या
इतर सािह यांसहीत ावया या बॅगेचा नमु ना सिमती सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां चेकडू न
अं तीम क न घे यात यावा व या नमु या माणे बॅग खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के
मागिवणेस व याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
जागितक साईमं िदर सं मेलनािनिम साईभजन सं या काय म आयोिजत करणेबाबत.
ी साईबाबां ची १०० वा पु यितथी उ सव सं पू ण जगभर साजरा करावयाचा मानस आहे. या अनु षं गाने
जगभरातील सव साई मं िदरां चे मा यवरां चे चचास िशड येथे िद.११ िडसबर २०१६ रोजी साजरे करावयाचे
मा. यव थापन सिमतीने ठरिवले आहे. चचास िदवसभरात दोन स ाम ये चालणार आहे. या चचासाठी
आले या मा यवरां चे समोर सायं काळी ी साईबाबां याभजनी गीतां चा काय म होणे आव यक आहे.
भजन सं यासाठी यात गायक सु ख दर िसं ग ,ह रहर िसं ग, अनु राधा पौरवाल व ी.अनु प जलोटा
यां ना सं पक के ला असता, ी सु ख दर िसं ग यां नी यांचे खचाचे अं दाजप क िकमान १५ लाखा या पु ढे अस याचे
दु र वनीव न कळिवले आहे. तसेच ी.अनु प जलोटा यां ना सं पक के ला असता यांनी सां िगतले क माझे
अं दाजप क िकमान ६ लाखा या पु ढे असते, परं तु ी साईबाबां चा भजन सं याचा काय म अस याने व आपण
मला िशड येथे ये यास िनमं ण देत अस याने मी वतः काहीही घेणार नाही. परं तु मा यासोबत असलेले
युिझिशयनसह गायक यां ना यांचे मानधन हणू न पये२,००,०००/- (अ री पये दोन लाख) मा ावे
लागतील तसेच मुं बईव न िशड येथे कलाकारां चा सं च व सािह यआणणे व मुं बई येथे पोहच करणेसाठी दोन
गाड् या िकं वा यांचे होणारे भाडे ावे लागेल. तसेच िशड येथे आ हाला राह यासाठी चां ग या वातानु कुलीत ५
खो या दे यात या यात.
ी.अनु प जलोटा हे यात गायक (भजनस ाट) आहे. यांनी ी साईबाबां वर अनेक भजने गायले
आहे. यांचा काय म साई मं िदर प रषदेम ये िद.११ िडसबर २०१६ रोजी सायं काळी आयोिजत करणे ही
सं थानसाठी व िनमं ि त मं िदर ितिनध ना एक चां गलीच पवणी ठरे ल, यासाठी ी.अनु प जलोटा यां ना भजन
सं याचे िनमं ण ावे तसेच .२,००,०००/- (अ री पये दोन लाख) मा मानधन देवू न मुं बई ते िशड व
िशड ते मुं बई असे दोन ॅ हल या गाड् यां चे य ात येणारे भाडे आदा करावे लागेल. तसेच यांना िद.११
िडसबर २०१६ रोजी िशड येथे दारावती िनवास थान येथे ०५ वातानु कुलीत खो या िवनामु य ा या
लागतील.
तरी सदरचे िवषयावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साईमं िदर सं मेलनािनिम भजनस ाट ी.अनु प
जलोटा यां चा साईभजन सं या काय म आयोिजत करणेत यावा. यासाठी ी.अनु प जलोटा यां ना
येणे-जाणेकामी येणारे य भाडे व .२,००,०००/- मा मानधन दे यात येऊन, िशड येथे यां ची
िनवास, भोजन, दशन यव था िवनामु य कर यात यावी. तसेच मानधनापैक .१,००,०००/- मा
र कम यां ना आगाऊ देणेत यावी.

{15} 30.11.2016, Shirdi

186

याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , जागितक साईमं िदर सं मेलना या मं डपाम ये
मा यवरां ची बैठक यव था होऊन, सं मेलन सु होईपयत सकाळी ०८ ते १० या कालावधीम ये
साईभ गायक ी.शै ल भारती यां चा साईभजनसं या काय म आयोिजत कर यात यावा. यासाठी
ी.शैल भारती यां चेबरोबर मानधनाबाबत बोलणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५/ जनसं पक अिधकारी/ सहा.िश क, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
बॅचेस व ओळखप खरे दीकामी ा कोटे शन उघडणेबाबत.
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 सु िवधा पु रिवणे. या अिधिनयम व तरतु दी नु सार ी
साईबाबा सं थान िव व त यव थे माफत भ तांची िनवास यव था व सु िवधा कर यात येते.
तावीक- सन २०१७-१८ या समाधी शता दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म उप म
याबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/ पदािधकारी यां या सु चना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठी
तसेच या साई मं िदरा या यव थापनां नी या शता दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म/उप म याबाबत
यापक सिव तर चचा करणेसाठी िद.०४ िडसबर २०१६ रोजी िशड येथे चचास ाचे आयोजन करणेत आले आहे.
जा.नं.एसएसएस/ पीआरओ/ २४८३/२०१६ िद.३०/०९/२०१६ चे प रप का वये चचास ासाठी
उपि थत राहणारे मा. यव थापन सिमतीचे अ य / उपा य / सद य तसेच सं थान यव थापनाचे अिधकारी/
पदािधकारी यां चेसह देश-िवदेशातील साई मं िदराचे ितिनधी यां ना ओळखप व बॅचेस साई साद िनवास थान
िवभागामाफत उपल ध क न देणे बाबत कळिवणेत आले आहे.
िद.०९/१०/२०१६ रोजीची मा. यव थापन सिमती सभा िवषय नं.१९ व िनणय .७५१ चे िनणया वये
५० नग बॅचेस व २५०० नग ओळखप खरे दी करणेस/ तयार क न घेणेस व याकामी येणा-या र कम पये
१,०८,०००/- (अ री . एक लाख, आठ हजार) मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
बॅचेस व ओळखप खरे दी/ तयार क न घेणेक रता साई साद िनवास थान िवभागाकडील
िद.१९/१०/२०१६ रोजीची मं जु र िटपणीअ वये प रसरातील नामां क त १२ पु रवठाधारक यां चेकडू न कोटे शन
मागिवणेत आलेले आहे. यापैक खालील तपशील माणे ०९ कोटे शन िद.२४/१०/२०१६ अखेर मु दतीत ा त
झालेले आहेत.
बॅचेससाठी
अ.नं. कोटे शन धारकाचे नाव,गाव
.शाखा, आ.नं बर व िदनां क शेरा
०१ क पक कलाकार, अ.नगर
१३४१८, िद.२०/१०/२०१६ बं द पाक ट
०२ सं िजवनी आट व कापडी बॅचेस, अ.नगर १३४१९, िद.२०/१०/२०१६ बं द पाक ट
०३ क याणी लेिडज टे लस, अ.नगर
१३४२०, िद.२०/१०/२०१६ बं द पाक ट
०४ राहल फिनिशं ग, कोपरगाव
१३६३१, िद.२२/१०/२०१६ बं द पाक ट
०५ अिनल कट स, कोपरगाव
१३६३२, िइ.२२/१०/२०१६ बं द पािकट
०६ साई कले शन, कोपरगाव
१३६३३, िद.२२/१०/२०१६ बं द पािकट
आयकाड / ओळखप ासाठी
अ.नं. कोटे शन धारकाचे नाव,गाव
.शाखा, आ.नं बर व िदनां क शेरा
०१ सितष के .ठाणगे, कोपरगाव
१३५५१, िद.२२/१०/२०१६ बं द पाक ट
०२ इं िडया आयकाड, कोपरगां व
१३५५२, िद.२२/१०/२०१६ बं द पािकट
०३ िशवम आयकाड, येवला
१३५५३, िद.२२/१०/२०१६ बं द पािकट
उपरो त माणे ा त झालेली कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
बॅचेससाठी आलेले दरअ.नं.
कोटे शन धारकाचे नाव,गाव
कोटे शन मधील सवसमावेशक
ित नग मु ळ दर .
०१ क पक कलाकार, अ.नगर
१०६.२५
०२ सं िजवनी आट व कापडी बॅचेस, अ.नगर
१३५.००
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०३
०४
०५
०६

क याणी लेिडज टे लस, अ.नगर
राहल फिनिशं ग, कोपरगाव
अिनल कट स, कोपरगाव
साई कले शन, कोपरगाव

आयकाड / ओळखप ासाठी आलेले दरअ.नं.
कोटे शनधारकाचे नाव
०१
०२
०३

१४०.००
४५.००
४०.००
५०.००

कोटे शन मधील सवसमावेशक
ित नग मु ळ दर .
५०/४०/३०/-

िशवम आयकाड, येवला
इं िडया आयकाड, कोपरगां व
मयु री आयकाडस, कोपरगां व
(सितष ठाणगे)
यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साईमं िदर प रषद काय मासाठी उपि थत राहणा या
देशिवदेशातील ी साई मं िदरातील िव व त व ितिनधी यां ना बॅचेस व ओळखप खरे दीकामी
उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
सं बधीतां नाकायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव- २०१७-१८ चे अनु शं गाने ी े िशड येथे देश-िवदेशातील
साई मं िदरां चे चचास समारं भासाठी डोम मं डप व अनु षं गीक यव था करणेकामी ा झाले या ईिनिवदां चे कमिशयल बीड उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं सथान
् ि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 थापाहणे, 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 गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी 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 सु िवधा पु रिवणे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पू जाअचा, 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 सिमती िनणय:िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेत याबाबत पु ढील माणे िनणय .७४९
सं मत कर यात आलेला आहे. “….यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ तिनवास येथील पािकगम ये सन
२०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश–िवदेशातील साई मं िदरां चे चचास
आयोिजत करणेकामी तावात नमु द के ले माणे मं डप व इतर अनु षं िगक यव था करणेस व याकामी येणा-या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.”
तावना:- थोर सं त ी 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 सोयीसु िवधा उभारणे. तसेच सं पू 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, जेणेक न सं पू ण वषभरात िशड म येभ तीमय वातावरण राहील, अशा कारे ी साईबाबा समाधी शता दी
सोहळा अिव मरणीय होईल या टीने य न करणेत येत आहेत.याबाबत मा.उपसिमतीचे िद.१६ स टबर, २०१६
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रोजीचे सभेत सन २०१७-१८ या समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां कृ ितक काय मां चे
आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे अिधकारी/पदािधकारी यां या सू चना-वजा- ताव ा त क न
घेणेसाठी तसेच या साई मं िदरां या यव थापनां नी या शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म/उप म
याबाबत यापक सिव तर चचा करणेसाठी िशड येथे चचास आयोिजत करणेचा िनणय घेणेत आलेला आहे.
यानु सार जनसं पक िवभागाने िद.३०/०९/२०१६ रोजीचे कायालयीन आदेशा वये बां धकाम िवभागासह
शता दी क ास चचास ासाठी उपि थत राहणा-या देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अं दाजे १०००-१२००
अिधकारी /पदािधका-यां ची बैठक यव था होईल एवढया आकारमानाचा सव सु िवधां नी यु तअसलेला हॉल
पहाणी क न मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने आरि त करणे अथवा आव यकतेनु सार वॉटर ु फ सु शोिभत
मं डप उभारणेबाबत कायवाही करणेबाबत कळिवलेले आहे.
यानु सार सदर कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे उपरो त िनणयानु सार इकडील िवभागामाफत ईिनिवदा फॉम तयार क न यानु सार िद.२१/१०/२०१६ रोजी वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर जाहीरात
िस द कर यात आली होती. सदरह कामाची ई-िनिवदा www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर
अपलोड कर यात आली होती. िनिवदा ि ये या तारखां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. तपिशल
िदनां क व वेळ
१ ई-िनिवदा कािशत करणे िदनां कः
िद.२१/१०/२०१६
२ ई-िनिवदा डाऊनलोड करणे सु वात िदनां कः
िद. २१/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वाजेपासू न
३ ई-िनिवदा डाऊनलोड करणे अं ितम िदनां कः
िद. ०२/११/२०१६ सां य ०५.०० वाजेपयत
४ ई-िनिवदा अपलोड करणे सु वात िदनां कः
िद. २१/१०/२०१६ सकाळी १२.०० वाजेपासू न
५ ई-िनिवदा अपलोड करणे अं ितम िदनां कः
िद. ०२/११/२०१६ सायं ०५.०० वाजेपयत
६ िनिवदा पु व बैठक िदनां क व वेळ
िद. २४/१०/२०१६ सकाळी ११.०० वाजता
७ तां ि क िलफाफा (हाड कॉपी) सादर करणेचा िदनां क
िद. ०३/११/२०१६ सां य. ०५.०० वाजेपयत
८ तां ि क िलफाफा (टे नीकल बीड) उघड याचा िदनां क िद.०४/११/२०१६ सकाळी ११.०० वाजता (श य झा यास)
उपरो त नमु द तारखां नु सार िलफाफा .१ (Technical Bid), िद.०४/११/२०१६ रोजी मा. शासक य
अिधकारी यां चेसमोर उघड यात आले असू न याम ये १० ठे केदारां नी ई-िनिवदा अपलोड के ले या आहेत. सदर
ई-िनिवदां ची तां ीक छाननी कर यात आली असु न, छाननी अहवालानु सार खालील ०६ ठे केदार पा होत
आहेत.
१.
काळे अॅ ड स स, पु णे
२.
िदपक डेकोरे टस, सु रत (गु जरात)
३.
कला साधना (िकशोर पवार), नािशक
४.
आर एम बी इ हट मॅनेजमट ा. िल. मुं बई
५.
शगु न इ हट अॅ ड माकट ग स ह सेस, नागपू र
६.
कै लास मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, अहमदनगर
तरी वर नमु द के ले या पा ०६ िनिवदां चा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे थािनक
उपसिमती सभेसमोर 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 .
१०,०३,२००/१ कै लास मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, अहमदनगर
२ कला साधना (िकशोर पवार), नािशक
१०,९०,६७५/३ िदपक डेकोरे टस, सु रत (गु जरात)
१०,३१,५००/४ आर एम बी इ हट मॅनेजमट ा. िल. मुं बई
१०,६२,१५१/५ शगु न इ हट अॅ ड माकट ग स ह सेस, नागपू र
१३,८७,०८५/६ काळे अॅ ड स स, पु णे
१३,०५,४००/िशड येथे आयोिजत कर यात येत असले या जागितक साई मं िदर प रषद समारं भासाठी डोम
मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी कै लास मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, अहमदनगर यां चे
.१०,०३,२००/- मा िन नतम दर आलेले आहेत. तसेच यां नी साईबाबां ची सेवा हणू न या दराम ये
आणखी ५% सवलत दे याचे कळिवले आहे.
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यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथे आयोिजत कर यात येत असले या जागितक साई
मं िदर प रषद समारं भासाठी डोम मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामीचे िन नतम दरधारक
कै लास मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, अहमदनगर यां चेकडू न लेखी व पात अं तीम दर यावेत व यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
Time base काय णालीचे जु ने सादालय येथे काऊं टर समोर कलर कोटे ड प याचे शेड उभारणेकामी
ा झालेले कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची 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 सु िवधा पु रिवणे” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माणे
सं मत कर यात आलेला आहे.
“ तावात नमू द के ले माणे दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊं टर व इतर
अनु षं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात
आली.“
तावना:- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं येत िदवसिदवस मोठया माणात वाढ
होत आहे. साईभ तांचे दशन सहज व सु लभ हावे यासाठी ित पती देव थानचे धत वर Time base दशन
णाली सु करणेकामी सं गणक िवभागामाफत कायवाही सु कर यात आली आहे.
सदर काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणे व इतर अनु षं गीक कामे करणेसाठी िद.०९/१०/२०१६
रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .७४६ अ वये र कम .११,१३,४८९/- मा चे खचास
व याकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यापैक सदरह कामातील
काय णालीचे जु ने सादालय येथील काऊं टर समोर कलर कोटेड प याचे शेड उभारणी कामी र कम
.१,८५,६२२/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
यानु सार कलर कोटेड प याचे शेड उभारणी कामी इकडील जा. .३७६६/२०१६ िद.१७/१०/२०१६
रोजीचे प ा वये कोटेशन मागिव यात आले असू न, याकामी ा त झालेले िसलबं द कोटेशनचा तपिशल खालील
माणे आहेत.
अ.नं. पु रवठाराचे नां व / गां व
आवक / िदनां क
१
एस जी गायकवाड, राहाता
१३६४१/२१-१०-२०१६
२
अिनल गं गाधर जाधव, सं गमनेर
१३६५७/२२-१०-२०१६
३
आिदय अॅ ड अरसलान कं शन, लोणी १३६५६/२२-१०-२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं.
१
२
३

पु रवठाराचे नां व/ गां व
एस जी गायकवाड, राहाता
अिनल गं गाधर जाधव, सं गमनेर
आिदय अॅ ड अरसलान कं शन, लोणी
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यावर सिव तर चचा होऊन, Time base काय णालीसाठी जु ने सादालय येथे काऊं टर
समोर कलर कोटे ड प याचे शेड उभारणेकामी एस.जी.गायकवाड, राहाता यां चे .१,९७,५८०/- 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 मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
Time base काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणेकामी ॲ यु िमिनअम पाट शनम ये के बीन तयार
करणेसाठी ा झालेले कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची 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 सु िवधा पु रिवणे” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माणे
सं मत कर यात आलेला आहे.
“ तावात नमू द के ले माणे दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊं टर व इतर
अनु षं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
तावना :- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं येत िदवसिदवस मोठया माणात वाढ
होत आहे. साईभ तांचे दशन सहज व सु लभ हावे यासाठी ित पती देव थानचे धत वर Time base दशन
णाली सु करणेकामी सं गणक िवभागामाफत कायवाही सु कर यात आली आहे.
सदर काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणे व इतर अनु षं गीक कामे करणेसाठी िद.०९/१०/२०१६
रोजी झाले या यव थापन सिमतीचे सभेत उपरो त माणे िनणय .७४६ अ वये र कम .११,१३,४८९/मा चे खचास व याकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यापैक सदरह
कामातील अॅ यिमनीअम पाट शनमध्ये के बीन तयार करणेकामी र कम .२,९९,७४५/- मा इतका खच
अपे ीत आहे.
यानु सार अॅ यिमनीअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेकामी इकडील जा. .३७६७/२०१६
िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे प ा वये कोटे शन मागिव यात आले असू न, याकामी ा त झालेले िसलबं द
कोटेशनचा तपिशल खालील माणे आहेत.
अ.नं.
पु रवठाराचे नां व / गां व
आवक / िदनां क
१
रिवं रबर ोड ट & फॅ ि के शन, ीरामपु र.
१३३९४/ २०-१०-२०१६
२
मा ती लास, ीरामपू र
१३३९५/ २०-१०-२०१६
३
के .के . े ड ग काप रे शन, ीरामपू र
१३३९६/ २०-१०-२०१६
४
मह ा इं िजिनअर वकस्, ीरामपू र
१३४०६/ २०-१०-२०१६
५
यश ी अ युिमिनअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व १३७३७/ २४-१०-२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०५ िसलबं द कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं. पु रवठाराचे नां व / गां व
कोटे शनमधील एकि त मु ळ
दर .
१
रिवं रबर ोड ट & फॅ ि के शन, ीरामपु र.
३,४३,२६८.९४
२,६४,१०६.६५
२
मा ती लास, ीरामपू र
३
के . के . ेड ग काप रे शन, ीरामपू र
२,८३,९३२.९०
४
मह ा इं िजिनअर वकस्, ीरामपू र
३,७२,५०९.९२
५
यश ी अ युिमिनअम अॅ ड लास सटर, कोपरगां व
२,९९,१६९.२९
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यावर सिव तर चचा होऊन, Time base काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणेकामी
ॲ यु िमिनअम पाट शनम ये के बीन तयार करणेसाठी मा ती लास, ीरामपू र यां चे .२,६४,१०६.६५
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 मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
Time base काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणेकामी काऊं टर वरील कमचा यां या बैठक
यव थेसाठी र हॉ व ग चेअर खरे दी करणेकामी ा झालेले कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु 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 सु िवधा पु रिवणे” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माणे
सं मत कर यात आलेला आहे.
“ तावात नमू द के ले माणे दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊं टर व इतर
अनु षं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात
आली. “
तावना:- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं येत िदवसिदवस मोठया माणात वाढ
होत आहे. साईभ तांचे दशन सहज व सु लभ हावे यासाठी ित पती देव थानचे धत वर Time base दशन
णाली सु करणेकामी सं गणक िवभागामाफत कायवाही सु कर यात आली आहे.
सदर काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणे व इतर अनु षं गीक कामे करणेसाठी िद.०९/१०/२०१६
रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .७४६ अ वये र कम .११,१३,४८९/- मा चे खचास व
याकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यापैक सदरह कामातील काऊं टर
वरील कमचा-यां चे बैठक यव थेसाठी र हालिवं ग चेअर खरे दी करणेकामी र कम .१,२०,०००/- मा इतका
खच अपे ीत आहे.
यानु सार बैठक यव थेसाठी र हालिवं ग चेअर खरे दी करणेकामी इकडील जा. .३७६५/२०१६
िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे प ा वये कोटे शन मागिव यात आले असू न, याकामी ा त झालेले िसलबं द
कोटेशनचा तपिशल खालील माणे आहेत.
अ.नं. पु रवठाराचे नां व / गां व
आवक / िदनां क
१
दा ेडस, अ.नगर
१३३९७/२०-१०-२०१६
२
रोहन ए टर ायजेस,् अ.नगर
१३३९८/२०-१०-२०१६
३
खं डेलवाल टील फिनचर, अ.नगर १३३९९/२०/१०/२०१६
४
िद सनरचना मेकस, नवी मुं बई
ई- मेल ारे ा त २०-१०-२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटे श स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. पु रवठाराचे नां व / गां व
कोटे शनमधील एकि त मु ळ दर .
१
दा ेडस, अ.नगर
२,३७,८०५.२०
२
रोहन ए टर ायजेस,् अ.नगर
२,००,५४४.००
३
खं डेलवाल टील फिनचर, अ.नगर
२,०४,२४०.००
१,९७,६०८.००
४
िद सनरचना मेकस, नवी मुं बई
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यावर सिव तर चचा होऊन, Time base काय णालीचे काऊं टर वरील कमचा यां या बैठक
यव थेसाठी र हॉ व ग चेअर खरे दी करणेकामी िद सनरचना मेकस, नवी मुं बई यां चे एकि त
.१,९७,६०८/- 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 मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
Time base काय णालीसाठी दशन पास देणे व पास तपासणी करणेकरीता टे ब स खरे दीसाठी ा
झालेले कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची 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 सु िवधा पु रिवणे” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:िद.०९/१०/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७४६ खालील माणे
सं मत कर यात आलेला आहे.
“ तावात नमू द के ले माणे दशन रां ग यव थापन (Time Base) काय णालीसाठी काऊं टर व इतर
अनु षं गीक कामे करणेसाठी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात
आली. “
तावना:- िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या भ तांचे सं येत िदवसिदवस मोठया माणात वाढ
होत आहे. साईभ तांचे दशन सहज व सु लभ हावे यासाठी ित पती देव थानचे धत वर Time base दशन
णाली सु करणेकामी सं गणक िवभागामाफत कायवाही सु कर यात आली आहे.
सदर काय णालीसाठी काऊं टर तयार करणे व इतर अनु षं गीक कामे करणेसाठी िद.०९/१०/२०१६
रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणय .७४६ अ वये र कम .११,१३,४८९/- मा चे खचास व
याकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणेस मा यता देणेत आलेली आहे. यापैक सदरह कामातील दशन पास
देणे व पास तपासणी करणेकरीता टेब स खरे दीसाठी र कम .२,६४,०००/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
यानु सार टेब स खरे दीसाठी इकडील जा. .३७७०/२०१६ िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे प ा वये कोटेशन
मागिव यात आले असू न, याकामी ा त झालेले िसलबं द कोटेशनचा तपिशल खालील माणे आहेत.
अ.नं.
पु रवठाराचे नां व / गां व
आवक / िदनां क
१
दा ेडस, अ.नगर
१३४०१/२०-१०-२०१६
२
रोहन ए टर ायजेस,् अ.नगर
१३४०२/२०-१०-२०१६
३
खं डेलवाल टील फिनचर, अ.नगर १३४००/२०/१०/२०१६
४
िद सनरचना मेकस, नवी मुं बई
ई- मेल ारे ा त २४-१०-२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०४ िसलबं द कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील माणे तु लना मक तयार करणेत आला.
अ.नं. पु रवठाराचे नां व / गां व
कोटे शनमधील एकि त
मु ळ दर .
१
दा ेडस, अ.नगर
३,९७,८१७.५०
२
रोहन ए टर ायजेस,् अ.नगर
३,०३,१२०.००
३
खं डेलवाल टील फिनचर, अ.नगर
३,०९,३००.००
२,९६,०९९.००
४
िद सनरचना मेकस, नवी मुं बई
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यावर सिव तर चचा होऊन, Time base काय णालीम ये दशन पास देणे व पास तपासणी
करणेकरीता टे ब स खरे दी करणेकामी िद सनरचना मेकस, नवी मुं बई यां चे एकि त .२,९६,०९९/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 मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
साईिनवास अितथीगृ ह येथे मा.अ य महोदय यां चे क ात बैठक यव था करणेकामी ा झालेले
कोटे शन उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दःअिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये “मं िदरा या व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची 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 सु िवधा पु रिवणे” या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६६० खालील माणे
सं मत कर यात आलेला आहे.
“ साईिनवास अितथीगृ ह येथील मा.अ य महोदय यां चे क ात बैठक यव था करणेकामी तावात
नमू द के ले माणे फिनचर खरे दीकरणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात आली. “
तावना:- साईिनवास अितथीगृ ह येथे मा.अ य महोदय यां चे क ात बैठक यव था करणेकामी
फिनचर खरे दी करणेसाठी उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार र कम .८८,०००/- मा चे खचास व
याकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न मटे रअल खरे दी करणेस मा यता दे यात आलेली आहे. यानु सार
इकडील जा.नं.३६२९/२०१६ िद.०८/१०/२०१६ रोजीचे कोटे शन प ा ारे कोटेशन मागिव यात आले असू न
ा त कोटेशनचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं.
पु रवठाराचे नां व/ गां व
आवक / िदनां क
०१ वू ड लानेट, ठाणे
१२८०६/१२.१०.२०१६ ई-मेल ारे ा त
०२ रोहन एं टर ायजेस िलिमटे ड, अहमदनगर
१३४०५/२०.१०.२०१६
०३ डु रीयन इं डि ज िलिमटेड, मुं बई (पु णे शो- म) ई-मेल ारे ा त
०४ डु रीयन इं डि ज िलिमटेड, मुं बई
ई-मेल ारे ा त
०५ खं डेलवाल टील फिनचर, अहमदनगर
१३४०३/२०.१०.२०१६
०६ मे. दा े डस, अहदमनगर
१३४०४/२०.१०.२०१६
उपरो त माणे ा त झालेले ०६ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं.

तपशील

०१

Godrej make Trident Senior
Main Desk OR
Durian make Directors
Desk: MIKE/ 30467/B OR
Durian make Directors
Desk: Dff/ 60901

वू ड लानेट,
ठाणे

रोहन
डु रीयन
डु रीयन
खं डेलवाल
एं टर ायजेस
इं डि ज
इं डि ज
टील
िलिमटेड, िलिमटेड, मुं बई िलिमटेड,
फिनचर,
अहमदनगर (पु णे शो- म)
मुं बई
अहमदनगर
कोटेश समधील मु ळ एकि त दर .

मे. दा
ेडस,
अहदमनगर

---

३४,९९२/-

---

---

३६,४२०/-

४२,१३१/-

४६,१२५/-

---

४३,२९०/-

---

---

---

३८,०२५/-

---

---

---

---

---
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०२

०३

Godrej make Kareena High
Back Chair OR
Durian make Directors
Chair: Pioneer-Hb OR
Durian make Directors
Chair: Herald
Godrej make Premier
Visitor Chair with Arms.
OR
Durian make waiting area
Chair: Spark. OR

---

१५,५३९/-

---

---

२०,९२५/-

---

---

---

---

---

२९,२५०/-

---

२५,३५०/-

२९,४७२.२५

---

---

---

४,९२७/-

---

---

५,३५०/-

६,५८३/-

३,७५०/-

---

३,२५०/(Transport
Extra)

---

---

---

५,०२५/-

---

---

५६४२.९२

---

---

Durian make waiting area
Chair: Anjis/32002

१६,७३०/- २०,२२५.७०

यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ ह येथे मा.अ य महोदय यां चे क ात
बैठक यव थे कामीचे फिनचर आकषक असावे, असे सिमतीचे मत झाले. डु रीयन कं पनीचे फिनचर
िदसायला आकषक आहेत, परं तु यासाठी फ दोनच कोटे श स आलेले आहेत. यामु ळे सदरह कोटे शन
ि या र करणेत येऊन, डयुरीयन कं पनीचे फिनचर खरे दी करणेकामी न याने कोटे श स मागिवणेस व
याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
सं थान प रसरात तयार कर यात येत असले या शौचालयां स पाणी पु रवठा जोडू न देणेकामी आव यक
लं ब ग सािह य खरे दी करणेसाठी ा झालेली दरप के उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मधील तरतू द:अ.नं.

कलम/त
रतु द
मां क

कलम/ तरतु दीचे
शीषक

पोटकलम/
उपकलम
मां क

०१

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

१

०२

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

२ (झ)

०३

१७

सिमतीची कत ये
व अिधकार

६

०४

२१

िव व त यव था
िनधीचा िविनयोग

१( )

तरतू द
रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन
राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची
काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी
पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व
सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा
कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
सवसाधारणपणे, िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे
यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी
आव यक असतील अशा सव गो टी करील.
या अिधिनयमा या तरतु दीस अधीन राहन, सिमतीला या
अिधिनयामाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक
ते सव अिधकार असतील.
भ तां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी िव ामगृ हे बां धणे व
यांची देखभाल करणे.

मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे
सभेत िनणय ं .३४१ पु ढील माणे सं मत करणेत आलेला आहे. "..यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात
तयार करणेत येत असले या शौचालयासाठी पाणी पु रवठा जोडू न देणेसाठी तावात नमु द के लेले आव यक
लंब ग मटे रयल िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,२८,७७०/मा चे खचास मा यता दे यात आली."
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तावना:- सं थान प रसरात तयार करणेत येत असले या शौचालयासाठी पाणी पु रवठा जोडू न
देणेसाठी आव यक लंब ग सािह य खरे दी करणेसाठी अं दाजे .२,२८,७७०/- मा खच अपेि त आहे. सदरचे
सािह य िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व यासाठी येणारे अं दाजे .२,२८,७७०/- मा चे खचास
मा. ि सद यीय सिमतीची मा यता िमळणेसाठी तािवत कर यात आलेले होते.
ताव:- याकामी खालील माणे दरप के (कोटेशन) ा त झालेली आहेत.
अ.नं.
नां व
शासनशाखा आवक नं. / िदनां क
शेरा
०१
यु िपपाडा मिशनरी टोअस, साकु री (राहाता) ११३१०, िद.२३/०९/२०१६.
बं द कोटे शन
०२ अनु राधा अॅ ो सि हस, लोणी खु.
११३११, िद.२३/०९/२०१६.
बं द कोटे शन
०३ भ ती माकिटं ग, साकु री (राहाता)
११३२२, िद.२३/०९/२०१६.
बं द कोटे शन
०४
ी साई अॅ ो एज सी, लोणी बु.
११३२४, िद.२४/०९/२०१६.
बं द कोटे शन
सं थान प रसरात तयार करणेत येत असले या शौचालयासाठी पाणी पु रवठा जोडू न देणेसाठी आव यक
लंब ग सािह य खरे दी करणेसाठी ०४ दरप के (कोटे शन) ा त झालेले आहेत.
सदरह कामी ा त ०४ कोटेशन आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटे शनधारकां सम
उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

सािह य (मटे रयल)
तपिशल

प रमाण/
एकक

1.1/2" जी.आय.पाईपसी लास.
1400 फु ट
झेिनथ/िजं दाल कं .
1.1/2" जी.आय.एलबो45 नग.
हेवी.
1.1/2" जी.आय.यु िनयन20 नग.
हेवी.
1.1/2" जी.आय.टी20 नग.
हेवी.
1.1/2" जी.आय.सॉके ट60 नग.
हेवी.
1/2" जी.आय.सॉके ट200 नग.
हेवी.
1/2" जी.आय.एलबो250 नग.
हेवी.
1/2" जी.आय.यु िनयन50 नग.
हेवी.
1.1/2" प ी हॉल
(िपतळी)- लास-1,
15 नग.
िलडर कं पनी.
2" प ी हॉल (िपतळी)लास-1, िलडर कं पनी. 10 नग.
1/2" प ी हॉल
(िपतळी)- लास-1,
30 नग.
िलडर कं पनी.
1" प ी हॉल (िपतळी)लास-1, िलडर कं पनी. 30 नग.
होलटाईट (200 ॅम
03 िकलो.
पॅिकं ग)

युिपपाडा मिशनरी
टोअस, साकु री
(राहाता)
01

अनु राधा अॅ ो
सि हस,
लोणी खु.
02

भ ती माकिटं ग,
साकु री (राहाता)

85.00 ती फु ट

दर नमु द नाहीत.

80.18 ती फु ट

58.00 ती नग.

48.65 ती नग.

89.67 ती नग

107.00 ती नग.

88.25 ती नग.

163.52 ती नग

75.00 ती नग.

61.50 ती नग.

110.77 ती नग

40.00 ती नग.

33.00 ती नग.

58.02 ती नग

09.50 ती नग.

8.50 ती नग.

15.82 ती नग

10.50 ती नग.

09.10 ती नग.

17.93 ती नग

30.00 ती नग.

25.00 ती नग.

47.47 ती नग

1300.00 ती नग.

03

992.00 ती नग. 1584.00 ती नग

ी साई अॅ ो
एज सी,
लोणी बु.
04
258.00 ती
िमटर+वॅट
55.00 ती
नग+वॅट
105.00 ती
नग+वॅट
72.00 ती
नग+वॅट
42.00 ती
नग+वॅट
11.50 ती
नग+वॅट
12.50 ती
नग+वॅट
31.00 ती
नग+वॅट
दर नमु द नाहीत.

1875.00 ती नग.

1822.00 ती
नग.

2334.00 ती नग

दर नमु द नाहीत.

250.00 ती नग.

205.00 ती नग.

306.00 ती नग

दर नमु द नाहीत.

530.00 ती नग.

468.00 ती नग.

655.00 ती नग

दर नमु द नाहीत.

80.00 ती पॅक.

47.00 ती पॅक.

74.00 ती नग

दर नमु द नाहीत.
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यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात तयार कर यात येत असले या शौचालयां स
पाणी पु रवठा जोडू न देणेकामी आव यक लं ब ग सािह य खरे दी करणेसाठी उपरो तु लना मक
त यामधील गडद व अधोरखीत के लेले ित फु ट/ नग िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
साईभ ां या सु िवधेसाठी खो यां म ये ठे व यात येणारे लॅ टीक सािह य खरे दीकामी आलेली
दरप के उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
अिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड २००४ मधील २१ (१) (ग) “ भ तांना
देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे. ” व
(२) पोट-कलम (१) (ख) “भ तांना राह यासाठी व वापर कर याकरीता िव ामगृ हे बां धणे व याची देखभाल करणे.”
तािवकः- खो यांम ये ठे व यात येणारे लॅि टक साही य खरे दी करणेकामी शासक य मा यता
घेवु न येणा-या खचाची मा यता घेणेकामी सदरचा िवषय िद.०९/१०/२०१६ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत सादर कर यात आला होता. मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .७३७ नु सार िवभागामाफत
दरप के मागणी क न लॅि टक साही य खरे दी करणेस मा यता दे यात आलेली आहे.
लॅि टक साही य खरे दी करणेकामी पु रवठाधारकां ना दरप क मागणीप यांचे प यावर पो ट दारे व ईमेलवर पाठवु न यांचेकडु न बं द पाक टात दरप काची मागणी कर यात आली होती. दरप के सादर कर याची
अं ितम िदनां क २४/१०/२०१६ वार सोमवार वेळ सायं.०५ वाजे पयतची ठे व यात आलेली होती.
मागणीः- खालील त यात दशिव या माणे आठ पु रवठा धारकां कडु न दरप के मु दती या आत
आलेली असु न ती मा. थािनक उपसिमतीचे सभे समोर उघडता येतील.
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८

पु रवठाधारकां ची नावे
मे.महाल मी ेडस, ीरामपु र
मे.राधाकृ ण ेडस, ीरामपु र
मे. साई एं टर ायजेस, ीरामपु र
मे.कौशल लॅि टक इं ड ीज, नािशक
मे.सेलो व ड/ ला टोटेक, मुं बई
मे.िदपक एज सीज्, नािशक
मे.आर.टी. कराचीवाला
मे. ी वामी समथ एज सी, कोपरगाव

ा त कोटेशन ि थती
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट
बं द पाक ट

सा. .शा.आवक नं बर
१३२८७
१३२८८
१३२८९
१३४२४
१३५३४
१३५३५
१३७३९
१३७४०

िदनां क
१९/१०/२०१६
१९/१०/२०१६
१९/१०/२०१६
२०/१०/२०१६
२१/१०/२०१६
२१/१०/२०१६
२४/१०/२०१६
२४/१०/२०१६

सं थान अिधिनयम/ ठराव नु सार अनु मानः- मा. थािनक उपसिमतीचे िनणयानु सार कायवाही करता येईल.
उपरो त त यात दशिव या माणे मु दतीत आलेली ०८ कोटेशन आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर उपि थत
कोटेशन धारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
लॅ टीक जग
लॅ टीक मग
लॅ टीक जग
अ.नं. पु रवठाधारकां ची नावे
२ िलटर
१ िलटर
११ िलटर
१२०० नग
२१०० नग
१४५० नग
कोटेशनमधील मु ळ दर .
१ मे.महाल मी ेडस, ीरामपु र
७१/३१/१५९/३२/१४०/२ मे.राधाकृ ण ेडस, ीरामपु र
७०/२८/११५/२८/१३०/३ मे. साई एं टर ायजेस, ीरामपु र
६५/२५/१०९/५५/१२/६५/४ मे.कौशल लॅि टक इं ड ीज, नािशक
४५/- (१.५ िल.)
५ मे.सेलो व ड/ ला टोटेक, मुं बई
४८.५५
१९.८६
८०.३८
६ मे.िदपक एज सीज्, नािशक
५०/२१/८४/७ मे.आर.टी. कराचीवाला
--२८/२१६/३५/११०/८ मे. ी वामी समथ एज सी, कोपरगाव
--१३५/-
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साईभ ां या सु िवधेसाठी खो यां म ये ठे व यात येणारे लॅ टीक सािह य खरे दीकामी ा
झालेली कोटे श स आजचे सभेत उघडणेत आली. परं तु याचवेळी सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले
यां नी िनलकमल कं पनीचे मु य कायकारी अिधकारी हे साईभ असू न ते सं थानसाठी आव यक
असलेले ला टीक सािह य देणगी व पात देऊ शकतील, याकरीता कायकारी अिधकारी यांनी
यां चेबरोबर बोलणी करावी, अशी मािहती सभेस िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनवास थानां साठी आव यक असणारे ला टीक
सािह य देणगी व पात िमळिवणेसाठी कायकारी अिधकारी यां नी िनलकमल कं पनी या मु य
कायकारी अिधकारी यां चेबरोबर सं पक करावा. तसेच तातडीची गरज अस यामु ळे ०३ िदवसाम ये
सदरह सािह य देणगी व पात ा न झा यास उपरो त यामधील िन नतम दरधारकास पु रवठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
लॉकर व कॉट व तुं वर जे ट ि ं ट ग ारे नं बर ग करणे कामासाठी आलेली दरप के उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:अिधिनयमातील िविनयम २१ (१) (ख) म ये भ तांना राह याकरीता व वापर कर याकरीता िव ामगृ हे
बां धणे व यांची देखभाल करणे अशी तरतु द आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव:- िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
.४७५ अ वये- यावर सिव तर चचा होऊन साईआ म धमशाळा िवभागाकडील हॉल मधील लॉकस व कॉटला
जेट ि ट ग दारे नं बर ग करणेत यावे. यासाठी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त
खचास मा यता दे यात आली.
तािवक:- देणगीदार साईभ त ी. के ही रमणी, िशरडी साई ट, तािमळनाडु यां नी ६०० कपाट
( ित कपाट ६ लॉकर या माणे X ६०० कपाटात एकु ण लॉकर सं या ३६००) पये ५८,२०,०००/- िकमं तीचे
देणगी व पात देत आहेत. आजिमतीस २६० नग कपाट ा त झालेली आहे.
तथापी साईभ तांना आपले जवळील सामान सेवाआकार पावतीवरील असले या याच नं बरचे
लॉकरम ये ठे वता येईल. तसेच याच नं बरचा आरामासाठी पलं ग (कॉट) आरि त करता येईल यासाठी लॉकस व
कॉटला जेट ि ट ग दारे नं बर ग करणे आव यक आहे.
यासाठी िद.०७/०८/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय .४७५ अ वये लॉकस व
कॉटला जेट ि ं ट ग दारे कलर नं बर ग (२ इं च) करावयाचे कामासाठी थािनक पटरकडु न दरप के मागिवणेस व
याकामी .८६,४००/- (अ री पये– शेहां शी हजार चारशे मा ) खचास मं जु री िमळालेली आहे.
ते हा थािनक पटर यां ना जा.नं. एसएसएस/ वशी- साई धमशाळा/ ३२२२ /२०१६ िद. २२/०९/२०१६
दरप क मागणी प ा वये िद.३०/०९/२०१६ रोजी अखेर पयत दरप के दे याबाबत कळिवलेले होते. खालील
त यात दशिवलेली दरप के मु दतीत िद.२९/०९/२०१६ रोजी ा त झालेली आहेतअ.नं
१
२
३
४

फमचे नाव
मे. साईश आट िशड .
मे. सोमवं शी एम. जी, राहाता
मे. िच लेखा आट, अ तगाव
मे. क याणी ािफ स, िशड

ा त कोटेशन ि थती
बं द पािकट
बं द पािकट
बं द पािकट
बं द पािकट

आवक नं बर व िदनां क
११७४९ / िद.२९/०९/२०१६
११७५० / िद.२९/०९/२०१६
११७४८ / िद.२९/०९/२०१६
११७४७ / िद.२९/०९/२०१६

मागणी- लॉकर व कॉट व तुवं र जेट ि ट ग दारे नं बर गचे कामासाठी ा त झाले या युनतम
दरप कधारकास कायादेश देणे बाबतचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सादर.
उपरो त मु दतीत ा त झालेली ०४ कोटेशन आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं
१
२
३
४

फमचे नाव
मे. सोमवं शी एम. जी, राहाता
मे. साईश आट िशड .
मे. िच लेखा आट, अ तगाव
मे. क याणी ािफ स, िशड

लॉकरसाठी नं बर ग
कॉटसाठी नं बर ग
कोटेशनमधील एकि त मु ळ दर .
३७,४४०/३७,४४०/५७,६००/५७,६००/४८,९६०/४८,९६०/५१,८४०/५१,८४०/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, लॉकर व कॉट व तुं वर जे ट ि ं ट ग ारे नं बर ग करणे कामासाठी
मे.सोमवं शी एम.जी., राहाता यां चे उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले
एकि त िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साई धमशाळा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
ी साई सादालयातील सादभोजन ताटे बफ ग करणेकामी ा दरप क उघडणेस मा यता
िमळणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा
िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 14 (2 घ)
नू सार भ ांना सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे. तसेच 21 (1 घ) नू सार भ तांना जेवण पु रवणे
आिण अ नछ चालवणे.
ािवक:- ी साई सादालयात दैनं दीन सरासरी 35,000 े 40,000 साईभ
सादभोजनाचा
लाभ घेतात. भ ां ना साद भोजन घेणेकामी टे. टील धातूची मजबुत अशी 25,000 नग ताटे तयार क न
घे यात आलेले आहेत. सतत या वापरामु ळे सदरचे ताटां ना क यां चे बाजु ने िपवळसर डाग आलेले आहेत. सदरचे
डाग हे भां डी मिशनमधू न अथवा मनु यबळाकरवी व छ के लेतरी देखील िनघत नाहीत. त्यामु ळे ताटे खराब
असलेबाबत भ तां या त ारी येत आहेत. करीता सादभोजनकामी असलेली टे. टील ताटे बफ ग करणे
आव यक आहे. बफ ग के लेनतं र ताटां ना पु णपणे चकाक येईल व भ ां यात ारी देखील येणार नाहीत असे
न मत आहे.
करीता, सतत या वापरामु ळे खराब झालेली अं दाजे 9,500 नग ताटां ना मोठया माणात िपवळसर डाग
आहे. तयामु ळे सदरची 9,500 नग ताटे ही तातडीने बफ ग करावी लागणार आहे. सदरची ताटे बफ ग करणेकामी
अं दाजे र कम .2,85,000/- (अ री र कम . दोन लाख पं याएशी हजार मा ) पयत या खचास
मा. यव थापन सिमती िद.07/08/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .462 नू सार मा यता िमळालेली आहे.
त्यानू सार उपरो सं दिभय अं.नं.2 चे प ा ारे ताटे बफ ग करणा या 6 एज सीकडू न िद.20/09/2016 अखेरपयत
दरप क मागिवणेत आलेले हो े. तयापैक खालील तीन एज स नी िवहीत वेळेत दरप क सादर के लेले आहे.
1.
पवन इं ड ीज, कोपरगां व
2.
राजलमी इं ड ीज, को हापू र
3.
अशोक बफ ग व स, कुं भार ग ली, ीरामपू र
मागणी:- ताटे बफ ग करणा या उपरो तीन एज सीकडू न दरप क ा त झालेले आहे. ा त दरप क
उघडू न िन नतम पु रवठादार यां चेकडू न सादभोजनाचीताटे बफ ग क न घेता येईल. सदर दरप क मा. यव थापन
उपसिमती सभेपु ढे उघडू न िनणय घेता येईल.
सं थान अिधिनयम /ठराव यानु सार अनु मान:- तांि क
ी साई सादालयातील जेवणाची ताटे बफ ग करणेकरीता ा त झालेले ०३ कोटे श स आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील
माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
कोटेशनमधील ित नग मु ळ दर .
अ.नं. कोटेशन धारकाचे नाव
१
पवन इं ड ीज, कोपरगां व
४२/२
राजल मी इं ड ीज, को हापू र
५५/३८/३
अशोक बफ ग व स, कुं भार ग ली, ीरामपू र
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील सादभोजन ताटे बफ ग करणेकामी
ा झालेले दर खु पच जा त अस यामु ळे सदरह काम तु त थगीत ठे वणेत यावे, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
िनवास थानमधील साईभ ां ना पु रिवणेत येणारे सािह य खरे दी करणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- २१ (ग) भ ां ना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी
िकं वा धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
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तािवक:- या अिधिनयम व तरतु दीनु सार ी साईबाबा सं थान िव त यव थे माफत भ ां ची
िनवास यव था व सु िवधा अनु षं िगक पु रिव यात येते. या अनु षं गाने दारावती भ िनवास इमारत
िद.१५/०८/२००९ पासु न साईभ ां या िनवासासाठी सु कर यात आलेली आहे. ी साईबाबा सं थानचे
दारावती भ िनवास िवभागाकडे असणा-या ८० ए.सी.व २३६ नॉन ए.सी. अशा एकु ण ३१६ खो या
साईभ ां या िनवासासाठी वापरात आहे.
दारावती भ िनवास िवभागाम ये भ ां ची गद वषभर कायम असते. दारावती िवभागातील खो या
९० % ऑनलाईन बु क ग दारे साईभ ां साठी उपल ध क न िदले या आहे. तसेच १० % खो या देणगीदार
साईभ ां ना तसेच जनसं पक कायालयामाफत ही. आय. पी. यां चेसाठी दे यात येत असतात. तसेच िश लक
असले या खो या य काऊं टरवर आले या साईभ ां ना दे यात येतात. दारावती भ िनवास इमारतीमधील
खो या १०० % (पु ण मतेन)े दररोज खो या साईभ ां ना िनवासासाठी दे यात येतात. भ ां या सतत या
वापरामु ळे व तुं ची तु टफु ट व खराब होऊन वापरास अयो य झाले या आहेत.
यापु व सन २००९-२०१४ म ये खरे दी के ले या लॅि टक बादली, मग, े, आं घोळीचा टु ल, ड टबीन,
आरसे, बाथमॅट, डोअरमॅट, टील जग, ि टल लास, कु लु पे (िलं क कं पनी), रबर मॅट इ.व तुं चा तपिशल
खालील माणे आहे.
अ.नं.
खरे दी के ले या मालाचे/
खरे दी कालावधी
ित नग दर खरे दी नग व तु वाप न
व तु चे वणन
िदनां क
पये / पैसे
झालेला
कालावधी
०१
लॅि टक बादली अन ेकेबल (१७ िल) १२/०३/२००९
११७/४०० नग
७ वष
०२
लॅि टक बादली (०३ िल)
१२/०३/२००९
४१.६०/- ४०० नग
७ वष
०३
लॅि टक मग
१२/०३/२००९
११.५३/- ५०० नग
७ वष
०४
रफ ॲ ड डफ आं घोळ टु ल ज बो
१२/०३/२००९
११४.७२/- ३५० नग
७ वष
०५
ि वं ग पॉलीिकं ग ड टबीन झाकनासह
१२/०३/२००९
११४.७५/- ३५० नग
७ वष
०६
आरसे
१०/०२/२०१४
३४०/५० नग
३ वष
०७
सेलो लॅि टक े
२३/०४/२०१४
१२९/३५० नग
३ वष
०८
बाथमॅट (पायपु सणी)
१२/०२/२०११
७०/४०० नग
६ वष
०१ फु ट ं द × १.५ फु ट लां ब
०९
डोअरमॅट (कापडी पायपु सणी)
२८/०३/२०१३
७०/६३२ नग
४ वष
०२ फु ट ं द × ०१.६ फु ट लां ब
१०
टील जग
२३/१२/२०१३
१७९.५५/- ३५० नग
३ वष
११
टील लास
२५/०२/२०११
३०/७५० नग
६ वष
१२
कु लु पे (िलं क कं पनी) ATOOT-50
१८/०३/२००९
११७.७५/- ४०० नग
७ वष
(डबल लॉक)
१०/१०/२०११
१६५/१४० नग
५ वष
िवभागाची मागणी:- िवभागाचे पु ढील कालावधीसाठी स या टोअरम ये व तुं चा साठा िश लक
नस याने निवन व तु खरे दी करणे आव यक आहे.
छाननी क न अनु मान:- महारा शासनाने पारीत के ले या अिधिनयम व मा. यव थापन सिमतीचा
समं त ठरावानु सार व तु खरे दी करता येईल.
िवभागाचे प मत:- निवन व तु खरे दी करावया या लॅि टक बादली, मग, े , लॅि टक आं घोळीचा
टु ल, ड टबीन, लास, िसरॅ िमका जग, आरसे, बाथमॅट, डोअरमॅट, कु लु प,े रबर मॅट इ.व तु खालील तपिशलात
नमु द के ले माणे आज या बाजार भावानु सार अं दाजे पये – ९,४०,२५०/- (अ री पये – नऊ लाख, चाळीस
हजार, दोनशे, प नास मा ) खच अपेि त आहे. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.नं. निवन खरे दी करावयाचे मालाचे / व तु चे
मता
कं पनीचे नाव
मागणी
वणन
नग/ सं या
०१ लॅि टक बादली अन ेकेबल (१७ िल )
१७ िल.
नामां िकत कं पनी
४००
०२ लॅि टक बादली अन ेकेबल ( ०३ िल )
०३ िल.
नामां िकत कं पनी
४००
०३ लॅि टक मग अन ेकेबल ( ०१ िल.)
०१ िल.
नामां िकत कं पनी
५००
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०४

०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

लॅि टक आं घोळीचा टु ल ज बो
अन ेकेबल
१३ इं च लां ब× १३ इं च ं द × ८ इं च उं च
लॅि टक ड टबीन झाकनासह अन ेकेबल
१० इं च लां ब× १० इं च ं द × १७ इं च उं च
लॅि टक े अन ेकेबल
१५ इं च लां ब× ११ इं च ं द × १ इं च उं च
बाथमॅट ( पायपु सणी )
०१ फु ट ं द × १.६ फु ट लां ब
डोअरमॅट ( कापडी पायपु सणी )
०२ फु ट ं द × ०१.६ फु ट लां ब
कु लु पे (डबल लॉक)
गेटसमोरील पायरी खालील रबरी मॅट
३९ इं च ं द × ५५ इं च लां ब
लॅि टक खु च एसी मसाठी अन ेकेबल
२१ इं च लां ब× १६ इं च ं द × ३० इं च उं च
लॅि टका े म अन ेकेबल आरसे

१३
१४

-

नामां िकत कं पनी

३५०

-

नामां िकत कं पनी

३५०

-

नामां िकत कं पनी

३५०

१ फु ट x
१.६ फु ट
२ फु ट x
१.६ फु ट
०६ िल र
०३ चावीसह
-

नामां िकत कं पनी

५००

नामां िकत कं पनी

५००

नामां िकत कं पनी

३५०

नामां िकत कं पनी

४०

-

नामां िकत कं पनी

१८०

२४” x १८”

नामां िकत कं पनी

३५०

िसरॅ िमका जग
१.५ िलटर
नामां िकत कं पनी
३५०
टील लास
२५० िम िल
नामां िकत कं पनी
४००
उपरो तपिशला माणे लॅि टक बादली, े, मग, आं घोळीचा टु ल, ड टबीन, िसरॅ िमका जग, टील
लास, आरसे, बाथमॅट, डोअरमॅट, कु लु पे (िलं क कं पनी), रबर मॅट इ.व तु खरे दी करावे लागणार आहे. जेणेक न
भ ां ची उपरो व तु अभावी गैरसोय होणार नाही. सदर या खचाची तरतु द सन २०१६-२०१७ या अं दाज
प कात कर यात आली न हती. परं तु सदर या व तु खरे दी करणे गरजेचे अस याने सन २०१६-१७ या
सु धा रत अं दाजप कात तरतु द करता येईल. येणारा खच हा भ ोपयोगी सेवा सु िवधा दान कर यासाठीचा
अस याने यास शासनाची मा यता घेणे आव यक नाही.
१)
जनसं पक िवभागामाफत वतमानप ात जािहर िनिवदा िस द करणेस.
२)
सदरील व तु खरे दी िवभागामाफत ई-टडर प दतीने खरे दी करणेस.
उपरो तपिशलात नमु द के ले माणे सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणारे अं दाजे खचास मा यता
िमळणेस, तसेच व तु खरे दी या तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, दारावती िनवास थानमधील साईभ ां ना पु रिवणेत येणारे
सािह य खरे दीकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक
खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, दारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
ी साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी व इं जी भाषे तील िड ले बोड बसिवणेसाठी ा
झालेली कोटे श स उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०७-०८-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.४५ िनणय .४९० अ वये ी
साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी व इं जी भाषेतील िड ले बोड बसिवणेसाठी शासन िनणयानु सार
िवहीत प दतीने बाहेरील कोटेशनधारकां ना प पाठवु न कोटे शन मागिवणेस, येणा-या खचास, कामास व
सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न कोटे शन मागिवणेकामी येणा-या र कम पये २,५०,०००/मा चे खचास मा यता िमळाली होती.
यानु सार जा.नं.एसएसएस/ िव ु त/ ३१२९/ २०१६ िदनां क १७-०९-२०१६ अ वये १०
कोटेशनधारकां ना कोटेशन प पाठिव यात आली होती. तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात दे यात आलेली
होती. कोटेशन िव िद.१९-०९-२०१६ ते िद.०३-१०-२०१६ अखेर ठे व यात आलेली होती. मे.साई आटस्,
कोपरगां व, मे.साईश ि ं टस, िशड व मे.क याणी ािफ स, राहाता यां चे कोटे शन िद.०६-१०-२०१६ रोजी

{15} 30.11.2016, Shirdi

201

सामा य शासन िवभागातू न ा झाले होते. यानु सार ा झालेले कोटेश स उघडू न िनणय होणेबाबत िव ु त
िवभागामाफत िद.०७-१०-२०१६ रोजी िटपणी सादर कर यात आली होती. सदर िटपणीवर मा.कायकारी
अिधकारी साहेब यां ची िद.१४-१०-२०१६ रोजी मं जु रीची वा री झालेली आहे.
परं तू मे.ए.एस.बी.ॲडस इं िडया ा.िल., गु रगां व, ह रयाणा यां चे कोटे शन िद.०५-१०-२०१६ रोजी ी
साईबाबा हॉ पीटल येथील शासन िवभागास ा झालेले होते. ी साईबाबा हॉ पीटल यां नी सदरचे कोटे शन
तातडीने िव ु त िवभागास न पाठिवता िदनां क १३-१०-२०१६ रोजी िव ु त िवभागास पाठिवलेले आहे. यानु सार
पु व सामा य शासन िवभाग ा झालेले तीन कोटेश स तसेच ी साईबाबा हॉ पीटल यां चेकडू न ा झालेले
एक कोटेशन असे एकु ण चार िसलबं द जमा झाले या कोटेश सचा तपशील खालील माणे.
अ. . कोटेशनधारकाचे नां व
शेरा
०१) मे.साई आटस्, कोपरगां व
कोटेशन बं द पाक ट-०२
०२) मे.साईश ि ं टस, िशड
कोटेशन बं द पाक ट-०२
०३) मे.क याणी ािफ स, राहाता
कोटेशन बं द पाक ट-०२
०४) मे.ए.एस.बी.ॲडस इं िडया ा.िल., गु रगां व, ह रयाणा कोटेशन बं द पाक ट-०२
उपरो माणे ी साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी व इं जी भाषेतील िड ले बोड
बसिवणेसाठी ा झालेली चार कोटेश स आजचे थािनक उपसिमतीसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ. . कोटेशनधारकाचे नां व
कोटेशनमधील मु ळ दर .
०१) मे.साई आटस्, कोपरगां व
२,६८,०००/०२) मे.साईश ि ं टस, िशड
२,९४,०००/२,३५,०००/०३) मे.क याणी ािफ स, राहाता
०४) मे.ए.एस.बी.ॲडस इं िडया ा.िल., गु रगां व, ह रयाणा
२,४५,२००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल, िशड या नावाचा मराठी व इं जी
भाषे तील िड ले बोड बसिवणेसाठी मे.क याणी ािफ स, राहाता यां चे .२,३५,०००/- मा िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६
ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कु लर यं णेचे वािषक कॉ िस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC)
देणेकामी ा ई-िनिवदां चे कमिशयल बीड उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १४.६.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ३४९ अ वये ी साईबाबा
सं थानमधील सव वॉटर कु लर यं णेचे सन २०१६-२०१७ वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट
(CAMC) देणेकामी िवहीत प दतीने महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या सं केत थळावर
िनिवदा नोटीस अपलोड क न, ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये ४,००,०००/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली आहे. या मा यतेनु सार महारा शासनाचे वेबसाईटवर िनिवदा िदनां क
१४/९/२०१६ रोजी अपलोड कर यात आली होती. ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन ल डीगसाठी २९/९/२०१६
रोजी सायं काळी ५.०० वाजेपासू न उपल ध कर यात आली होती. तसेच िनिवदा सं थानकडे ऑनलाईन दाखल
कर याची अं ितम मु दत िदनां क२६/९/२०१६ रोजी दु पारी सां यकाळी५.०० वाजेपयत ठे व यात आलेली होती.
यानु सार खालील चार िनिवदाधारकां या ई-िनिवदा ा झाले या आहेत.
१.
लासीक कु ल एअरकं डीशन ग, मुं बई
२.
ी वकटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा. िल., पु णे
३.
कै लास रे ि जेरेशन व स, मुं बई
४.
ए.जे. ए टर ाईजेस, मुं बई
उपरो त ा त ४ ई िनिवदेतील तां ि क िनिवदा-(Technical Bid) िदनां क ०७/१०/२०१६ रोजी मा .
तील या .उघडणेत आलेले आहे शासिकय अिधकारी यां चे सम VAT, PAN नं बर, कं पनीचा वािषक
उलाढाल, स या काम करत असले या कामाची यादी पु रवठा आदेशासह, कं पनी रिज टेशन सिटिफके टस, टे डर
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फ व ई.डी.रकमेचा िड .डी.एम., अं डर टेक ग सिटिफके ट इ यादी बाबी चेक के ले या असू न उपरो त चारही
तां ि क िनिवदा पा आहेक नं तर पा िनिवदाधारकां चे कमिशयल बीड उघडणे आव यतां ि क िनिवदा उघड या .
.आहे
ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कु लर यं णेचे िदनां क १.११.२०१६ ते ३१.१०.२०१७ चे
कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट (CAMC) देणेकामी ा त व पा चार िनिवदा आजचे
थािनक उपसिमतीसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
िनिवदेमधील एकि त
मु ळ दर .
१
ए.जे. ए टर ाईजेस, मुं बई
३,६५,४५०/२
ी वकटे वरा ं क ोजे ट सो युशन ा. िल., पु णे
३,६७,७८९/३,३८,४६०/३
कै लास रे ि जेरेशन व स, मुं बई
४
लासीक कु ल एअरकं डीशन ग, मुं बई
३,८३,४००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कु लर यं णेचे वािषक
कॉ िस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणेकामी कै लास रे ि जे रेशन व स, मुं बई यां चे .
३,३८,४६०/- िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७
टे लीफोन िवभागातील अ ावत दु र वनी (EPABX) यं णेसाठी तां ि क स लागार (Technical
Consultant) यां ची नेमणू क करणेकामी या Commercial ई-िनिवदा मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे उघडू न
यातील िन नतम दरधारक स लागारास याकामी नेमणू क चा कायादेश देणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मिधल तरतू द:- अिधिनयम
२००४ मधील तरतू द .२१-(१) अ वये सिमतीकडु न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा
यापैक कोण याही योजनासाठी करणेबाबत तरतू द 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 तरतू द
आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८/११/२०१५ रोजीचे
सभेतील िवषय .४१, िनणय .५५९
ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २८/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िवषय .४१ िनणय
.५५९ अ वये टे लीफोन िवभागातील अ ावत दु र वनी (EPABX) यं णा उभारणेसाठी तां ि क स लागार
(Technical Consultant) यां ची नेमणू क करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व याकामी
येणा-या एकि त अं दाजे र कम .९,५०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. यानु सार महारा
शासनाचे अिधकृ त ई-िनिवदा सं केत थळावर ि दितय वेळेस िवषयां िकत कामी िनिवदा िस द कर यात आले या
आहेत. यानु सार िसलबं द तां ि क ई-िनिवदां ची हाड कॉपी ि वकारणेची अं ितम िद.२६/०९/२०१६ अखेर
ठे व यात आलेली असु न सदर कामी एकु ण ितन ऑन लाईन तां ि क िनिवदा व यांची हाड कॉपी सं थानचे
आवक िवभागामाफत ा त झाले या आहेत.
सदर या ऑन लाईन ा त तां ि क ई-िनिवदा िद.०३/१०/२०१६ रोजीचे प रप कानु सार
िद.०५/१०/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वा.साईिनवास अितथीगृ हातील सभागृ हात मा. शासिकय अिधकारी
यां चे पु वपरवानगीने खरे दी सिमतीचे ितिनध चे उपि थतीत उघड यात आले या असु न सदर स लागारां या
तां ि क ई-िनिवदेतील कागदप ां ची पडताळणी लेखाशाखा िवभागाचे ितिनधी व सं थानचे तां ि क स लागार
ी.िवजय नायडु यां नी के लेली असु न सदर ऑनलाईन जमा झाले या खालील िनिवदां धारकां या कमिशयल ईिनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीसमोर उघडु न यातील िन न तम दरधारक स लागारास याकामी
नेमणुक बाबत कायादेश देणेकामी ताव मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव सादर करता येईल.
अ. . िनिवदाधारकाचे नां व
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अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
शासन आवक नं.व िदनां क
०१)
ीजी नेटवक सो युश स, सां गली
१११९७ / २२-०९-२०१६
०२) िवतराग कॉ युटस ा.िल.,सां गली
१११९८ / २२-०९-२०१६
०३) डीएसजी क सलटं टस ा.िल.,मुं बई
११४७२ / २६-०९-२०१६
मागणी:- उपरो त ा तािवके त नमु द के ले माणे टे लीफोन िवभागातील अ ावत दु र वनी (EPABX)
यं णेसाठी तां ि क स लागार (Technical Consultant) यां ची नेमणू क करणेकामी ा त झाले या
िनिवदां धारकां या कमिशयल ई-िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीसमोर उघडु न यातील िन न तम
दरधारक स लागारास याकामी नेमणु क बाबत कायादेश देणेकामी ताव मा.उपसिमतीचे सभेपु ढे मा यते तव
सादर करता येईल, असे, न मत आहे.
उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे टेलीफोन िवभागातील अ ावत दु र वनी
(EPABX) यं णेसाठी तां ि क स लागार (Technical Consultant) यां ची नेमणू क करणेकामी ा त झाले या
०३ ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमतीसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ
दरां चे खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
ई-िनिवदेमधील मु ळ दर .
०१)
ीजी नेटवक सो युश स, सां गली
१०,००,०००/०२) िवतराग कॉ युटस ा.िल.,सां गली
८,५०,०००/५,६३,५००/०३) डीएसजी क सलटं टस ा.िल.,मुं बई
टे लीफोन िवभागातील अ ावत दु र वनी (EPABX) यं णेसाठी तां ि क स लागार
(Technical Consultant) यां ची नेमणू क करणेकामी ा झालेले दर बाजारभावापे ा फारच जा त
वाटतात. याकरीता उपसिमतीने िन नतमधारक डीएसजी क सलटं टस ा.िल., मुं बई यां चे
ितिनध बरोबर दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता, यां नी ई-िनिवदेम ये िदले या मु ळ दरां वर
१०% कमी दर देऊ के ले .
यावर सिव तर चचा होऊन, डीएसजी क सलटं टस ा.िल., मुं बई यां चेकडू न लेखी व पात
अं ितम दर घेणेत येऊन, सदरहकामी यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- विन ेपण व टेिलफोन िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१८
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता पेपर कप खरे दीकामी ऑनलाईन ा झाले या ई-िनिवदेचे Online
Commercial Bid उघडणेबाबत.
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता पेपरकप खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त सं केत थळावर
िद.३०.०८.२०१६ ते िद.२०.०९.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती. तां ीक
िनिवदा (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी िद.२१.०९.२०१६ ते िद.२२.०९.२०१६ असा ठे व यात
आलेला होता. िनिवदा जािहरातीम ये तां ि क िनिवदा उघडणेची तारीख िद.२३.०९.२०१६ अशी नमु द कर यात
आलेली होती.
पेपरकपसाठी िद.२२.०९.२०१६ रोजी ऑनलाईन ४ िनिवदा ा त झा याचा आयटी िवभागाने ईिनिवदा website दारे ा त अहवाल िदला होता.
मु दतीअं ती ई-िनिवदेतील Technical Bid िद.२६.०९.२०१६ रोजी Digital Signature चे तां ि क
अडचणीमु ळे दु पारी०१.०० वा. चे दर यान उघडले असता एकू ण चार िनिवदाधारकां नी खालील माणे Online
तां ि क िनिवदा सादर के ले या आहेत.
१.
मे. ी िचं तामणी इं डि ज, औरं गाबाद
२.
मे.मा ित इको ॉड ट् स ा.िल., सु रत
३.
मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र
४.
मे.एम.एस.इं डि ज, िहसार (ह रयाणा)
वरील तां ीक िनिवदा सिमतीचे सदर बैठक त उपि थत सद यांसमोर उघडू न िनिवदाधारकां चे
कागदप ां ची छाननी के ली असता वरील अ. ं . १ ते ४ िनिवदाधारकां या ई-िनिवदा तां ि क ट् या पा ठर या
आहेत.
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उपरो त ा त चार ई-िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम
उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. ई-िनिवदाधारकां चे नां व
ई-िनिवदेमधील मु ळ दर
ित नग .
१ मे. ी िचं तामणी इं डि ज, औरं गाबाद
०.३६८९
२ मे.एम.एस.इं डि ज, िहसार (ह रयाणा)
०.३६९८
०.३४
३ मे.सु योग नेचर के अर, जयपु र
४ मे.मा ित इको ॉड ट् स ा.िल., सु रत
०.३६५
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता पेपर कप खरे दीकामी मे.सु योग
नेचर के अर, जयपु र यां चे ित नग .०.३४ मा िन नतम दर ि वकारणेत यावे , परं तु ते पु रवठा करणा या
पेपरकपचा नमु ना योगशाळे कडू न तपासणी क न घे यात यावा व योगशाळे चा अहवाल आप या
मागणीनु सार अस यास यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१९
रिववार िद.११.१२.२०१६ रोजी आयोजीत जागितक ी साईमं िदर प रषद काय मासाठी िनमं ीतां ना
चैनसह बॅग देणे आहे , सदर सािह य खरे दीकामाचे दरप के उघडणे बाबत.
मा.उपसिमतीचे िद.१८.१०.२०१६ चे सभेत रिववार िद.११.१२.२०१६ रोजी आयोजीत जागितक ी
साईमं िदर प रषद काय मासाठी िनमं ीतां ना चैनसह बॅग देणेबाबत ठरले आहे.
रिववार िद.११.१२.२०१६ रोजी होणा-या साईमं िदर काय मासाठी िनमं ीत देशिवदेशातील ी
साईमं िदर िव व त व ितिनधी यां ना चैनसह बॅग देणेकामी २००० नग पयतचे सं या अपे ीत आहे.
सं थान दारे बॅगम ये पॅड व पेन तसेच ी साई दैनं िदनी सन-२०१७ यावर शता दी लोगो असलेले
सािह य मा यवरां ना दे याचे आहे.
िद.१८.१०.२०१६ रोजी उपसिमतीची सभेम ये बॅग, पॅड व पेन यां ची िनवड कर यात आलेली आहे.
सदर िनवड माणे दादर मुं बई कायालया या मदतीने बृ हमुं बई प रसरातू न सं बं धीत बॅग िनम ती व पु रवठा करणारे
िनिवदाकरां नकडू न िसलबं द दरप कां ची मागणी कर यात आली आहे याचा तपिशल खालील माणे..
अं.नं.
ा त िनिवदाकारां चे िसलबं द दरप कां ची तपिशल
दादर, मुं बई कायालय आवक . िद.
०१
Classic Stationers Co. Goregaon, Mumbai
५७५ / २१.१०.२०१६
०२
Guru Chaaya Enterprises, Kandivali] Mumbai ५७६ / २१.१०.२०१६
०३
Mehul Stationers & Zerox, Goregaon, Mumbai ५७७ / २१.१०.२०१६
०४
Parmeshwar Stationers, Andheri, Mumbai
५७८ / २१.१०.२०१६
०५
Mital Stationers & Printers, Bandra, Mumbai
५७९ / २१.१०.२०१६
०६
Laxmitol Enterrprises, Andheri, Mumbai
५८० / २१.१०.२०१६
०७
Digvijay Printing , Malad Mumbai
५८१/ २१.१०.२०१६
उपरो त माणे ०७ िनिवदा आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम
उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अं.नं.
िनिवदाकारां चे नाव
िनिवदेमधील हॅटसह मु ळ
दर ित नग .
१५२.६४
०१
Classic Stationers Co. Goregaon, Mumbai
०२
Guru Chaaya Enterprises, Kandivali] Mumbai
१६१.१२
०३
Mehul Stationers & Zerox, Goregaon, Mumbai
२०३.००
०४
Parmeshwar Stationers, Andheri, Mumbai
१८०.२०
०५
Mital Stationers & Printers, Bandra, Mumbai
२०३.५२
०६
Laxmitol Enterrprises, Andheri, Mumbai
२००.३४
०७
Digvijay Printing , Malad Mumbai
अपा
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यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे बॅग खरे दी करणेकामी लािसक
टे शनरीज् कं पनी, गोरे गाव यां चे हॅटसह ित नग .१५२.६४ मा दर िन नतम आलेले आहेत. परं तु
सदरह बॅग या नमु याची पाहणी क न मा.कायकारी अिधकारी यां नी या दराम ये आणखी सवलत
िमळणेसाठी लािसक टे शनरीज् कं पनी, गोरे गाव यां चेबरोबर चचा करावी व यां चेकडू न लेखी
व पात अं तीम दर घे यात येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२०
साईआ म भ तिनवास थान येथील लगेज ॉली दु तीकरीता हील व ॅकेट खरे दी करणेकामी
ा त कोटे शन उघडणेस मा यता िमळणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीने िदनां क १९.९.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६५१ अ वये साईआ म
भ तिनवास थान येथील लगेज ॉली दु तीकरीता ४ इं च रबरी हील व मु हेबल ॅकेट खरे दी करणेकामी िवहीत
प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये ६७,२००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली आहे. जा.नं.एसएसएस/ मेकॅिनकल/ ३७०५/२०१६ िदनां क १४.१०.२०१६ अ वये ८
पु रवठाधारक यां चेकडू न कोटे शन मागिवणेकरीता प े पाठिव यात आली होती. कोटेशन पाठिव याची अं ितम
मु दत िदनां क ३१.१०.२०१६ अशी देणेत आलेली होती. या मु दतीत खालील तपशीला माणे ३ पु रवठादार
यां चेकडू न बं द पाक टाम ये कोटे श स ा झालेली आहेत:
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
१.
ए सेल ेड ग कं पनी, मुं बई
१३८१४
२५.१०.२०१६
२.
अिशयन से स कॉप . नािशक १४२३७
३१.१०.२०१६
३.
यु िनयन ेिडं ग, नािशक
१४२३८
३१.१०.२०१६
उपरो तपशीला माणे ३ दरप कधारक यां चेकडू न लगेच ॉली रबरी ि हल व मो हेबल ॉके ट खरे दी
कामां करीता कोटेश स ा झालेली आहेत.
रबरी ि हल व मो हेबल ॅकेट खरे दी कामी ा त ०३ कोटेश स आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत कोटेशनधारकांसम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चे खालील माणे तु लना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील एकि त
मु ळ दर .
८२,०८०/१.
ए सेल ेड ग कं पनी, मुं बई
२.
अिशयन से स कॉप . नािशक
१,५७,६२९/३.
यु िनयन ेिडं ग, नािशक
१,५४,३६०/यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ तिनवास थान येथील लगेज ॉली दु तीकरीता
हील व ॅकेट खरे दी करणेकामी ए सेल े ड ग कं पनी, मुं बई यां चे एकि त .८२,०८०/- मा िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२१
साईभ ां साठी दशनरां ग यव थापन (Time Base) काय णाली काऊं टर करीता अ यु िमिनयम कॅ बीन
करीता ील तयार करणेकामी ा त दरप के उघडणेस मा यता िमळणेबाबत.
िशड येथे चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांसाठी ित पती देव थानचे धत वर Time Base दशन
णाली सु करणेकामी सं गणक िवभागामाफत कायवाही सु करणेत आली आहे. सदर िस टीमनु सार
साईभ तांना पास िवतरणासाठी काऊं टर सु करावयाचे आहे. याकामी काऊं टर तयार करणे व अनु षं गीक
कामाकरीता बां धकाम िवभागामाफत एकि त र कम .११,१३,४८९/- मा चे खचास िदनां क ९.१०.२०१६
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता घेणेत आलेली आहे. सदर या िनणया वये मेकॅिनकल
िवभागामाफत जु ने सादालय, साईआ म, धमशाळा, िशड बस थानक येथील अ युिमिनयम कॅ बीनचे
छताकरीता टेनलेस ि टलचे १२ एम एम वेअर पाईपम ये ील िवहीत प तीने कोटेशन मागावू न तयार क न
बसिवणेकामी व येणारे अं दाजे २,०६,३२२/- पयत या खचास मा यता िमळालेली आहे. यानु सार जा. नं.

{15} 30.11.2016, Shirdi

206

एसएसएस/ विश/ मेकॅिनकल/ ४६१६/२०१६ अ वये सात ॅ ् ि के टस यां चेकडू न दरप क मागिवणेत आलेले
होते. यापैक खालील ४ फॅ ि के टस यां चेकडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक मां क िदनां क
१.
अपु वा इं िजिनअर गव स, औरं गाबाद
१४७०९
५.११.२०१६
२.
सु पर फॅ ीके शन अॅ ड फिनचर, साकु री १४७०७
५.११.२०१६
३.
अरीहं त इं िजिनअर ग व स, औरं गाबाद १४७०८
५.११.२०१६
४.
सु पर अॅ ो इं ड जी , साकु री
१४७०६
५.११.२०१६
उपरो तपशीला माणे ४ फॅ ि के टस यां चेकडू न टे नलेस ि टलचे १२ एम एम वेअर पाईपम ये ील
तयार क न बसिवणेकामी कोटेश स ा झालेली आहेत.
टेनलेस ि टलचे १२ एम एम वेअर पाईपम ये ील तयार क न बसिवणेकामी ा त ०४ कोटेश स
उघडू न िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव त चचा होऊन, साईभ ां साठी दशनरां ग यव थापन (Time Base) काय णाली
काऊं टरसाठी अ यु िमिनयम कॅ बीन करणेकरीता आव यक असणारे ील खरे दीकामी यां चे अं दाजे
मु य कसे ठरिव यात आले, याबाबत या तपशीलासह सदरहकामीचे अं दाजप क तयार करणेत यावे
व फेर ताव उपसिमती सिमतीसमोर मा यते साठी सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२२
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषाकरीता िद.११ िडसेबर-२०१६ रोजी होणा या चचास ा
करीता सादभोजन यव थेकामी ही. ही.आय.पी. वाढपी के टरस, बु फे टॉल वगैरे सु िवधाबाबत.
ी े िशड चे आरा य ी साईबाबा यां चे महािनवाण सन-२०१८ म ये एक शतक पु ण होत आहे.
यािनिम त सं थान यव थापनामाफत सन २०१७-२०१८ हे वष ी साईबाबा समाधी शता दी वष हणू न
साजरा कर याचे योजन आहे. या शतक महो सवी ी े िशड स येणा-या साईभ तांसाठी मु लभू त सेवा
सु िवधां सह या वषात आयोिजत करावयाचे िविवध तराव न िनयोजन सु आहे.
या अनु षं गाने, सन २०१७-२०१८ या समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म, उप म
याबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी यां या सु चना-वजा ताव ा त क न घेणेसाठी
०१ िदवसाचे (रा ीय–आं तररा ीय पातळीवरील) चचास रिववार िद.११ िडं सेबर,२०१६ रोजी िशड येथे
आयोिजत करणेचे ठरलेले आहे.
सं दिभय अं.नं.३ नू सार उपरो त चचास ासाठी उपि थत राहाणा-या साई मं िदराचे अिधकारी/
पदािधकारी अ पोपहार, भोजन यव था ी साई सादालयामाफत मोफत करावयाची आहे. याबाबत
मा.का.अ.साहेब यां चे समवेत िवभागीय अिध क सभेत पदाथाबाबत िनि ती क न घेवू न यानु सार पदाथ दे यात
यावेत असे आदेश वजा सु चना कर यात आले या आहेत.
उपरो त िदवशी चचास ासाठी येणा-या रा ीय–आं तररा ीय पातळीवरील साईभ तांना अ पोपहार
व सादभोजनकामी कोणकोणते अ नपदाथ दयावेत याबाबत िनि ती क न िमळणेबाबत सादालय
िवभागाकडू न िदनां क ०७/१०/२०१६ रोजी िटपणी कर यात आलेली होती.
सदर िटपणीवर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी यावर ी ग दकर िद.१८/१०/२०१६ रोजीचे
उपसिमती बैठक त ठरिवलेला मेनू सादर करावा असे आदेश वजा सू चना झाले याआहेत. याबाबत शासक य
अिधकारी साहेब यां नी सदर काय मां साठी कोणते अ नपदाथ असावेत याबाबत सू ची िदलेली आहे. ती पु ढील
माणे असू न सदर अ नपदाथ हे बाहे न बनवू न यावेत अशा सू चनाही के ले या आहेत.
अ पोपहार यव थे कामी पदाथ - १) इडली २) मदु वडा ३) सां बर ४) खोबरा चटणी
४) उपमा ५) पोहे ६) िशरा,
सकाळचे जे वण १) मटर पनीर २) बटाटा चटणी ३) कां दाभजी ४) िसताफळ रबडी,
५) िजलेबी ६) पापड ७) चटणी ८) सलाड ९) डाळ भात
१०) व्हेज िबरयानी, ११) चपाती,साधीपु री,
रा ीचे जे वण - १) डाळ २) भात ३) मु गदाळ िखचडी ४) कढी ५) लाडु ६) चपाती
७) िम स भाजी ८)िपठले ९) पापड १०)चटणी ११) सलाड
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देश-िवदेशातील साईमं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी यां ची अ पोपहार व भोजन यव था साईआ म
भाग-१ या िठकाणी असू न वयं सेवी प दतीने भोजन साद यव था करावी लागणार आहे. सदर चचास कामी
साधारणत: २५०० ते ३००० हजार भ तगण येतील असा ाथिमक अं दाज असू न याकामी अ पोपहार व
सादभोजन (ठरवलेले मेन)ू तयार करणेसाठी लागणारा गॅस, भां डी व आचारी यां चे एक वतं दरप क व स ह स
देणेकामी लागणारे ही. ही.आय.पी वाढपी व बु फे टॉल याकामी वतं दरप क मागिवता येईल. अशी सु चना
मा. यव थापन उपसिमती या सभेत करणेत आलेली आहेत. यानू सार तयार कर यात आलेले पदाथ िवतरीत
करणे व बु फे टॉल लावू न आकषक सजावट करणे, राऊं ड टे बल लावणे व ही. ही.आय.पी.वाढपी स ह स
देणेसाठी ठे वणे. याकामी नामां िकत के टरसकडु न दरप क मागिवणेस व याकामी अं दाजे र कम .२,९५,०००/(अ री पये दोन लाख पं या नव हजार) खच अपेि त आहे.
तरी चे शता दी महो सव िनिम त िद.११/१२/२०१६ रोजी देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/
पदािधकारी यां चेकरीता अ पोपहार व सादभोजनकामी तयार के लेले पदाथ िवतरीत करणे, बु फे टॉल लावू न
आकषक सजावट करणे, राऊं ड टेबल लावणे व स ह स देणेसाठी बु फे टॉल लावू न ही. ही.आय.पी. वाढपी
ठे वणे. याकामी उ च ितचे के टरसकडू न दरप क मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे र कम .२,९५,०००/(अ री पये दोन लाख पं या नव हजार) चे खचास खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे जागतीक साईमं िदर प रषदेसाठी
येणा या देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी यां चेकरीता अ पोपहार, सादभोजन
िवतरीत करणे, बु फे टॉल लावू न आकषक सजावट करणे, राऊं ड टे बल लावणे व इतर अनु षं गीक कामे
क न घेणेसाठी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२३
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वष करीता िद.११ िडसेबर-२०१६ रोजी होणा-या चचास ा
करीता सादभोजन यव थेबाबत.
ी े िशड चे आरा य ी साईबाबा यां चे महािनवाण सन-२०१८ म ये एक शतक पु ण होत आहे.
यािनिम त सं थान यव थापनामाफत सन २०१७-२०१८ हे वष ी साईबाबा समाधी शता दी वष हणू न
साजरा कर याचे योजन आहे .या शतक महो सवी ी े िशड स येणा-या साईभ तांसाठी मु लभू त सेवा
सु िवधां सह या वषात आयोिजत करावयाचे िविवध तराव न िनयोजन सु आहे.
या अनु षं गाने, सन २०१७-२०१८ या समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म, उप म
याबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी यां या सु चना-वजा ताव ा त क न घेणेसाठी
०१ िदवसाचे (रा ीय–आं तररा ीय पातळीवरील) चचास रिववार िद.११ िडं सेबर,२०१६ रोजी िशड येथे
आयोिजत करणेचे ठरलेले आहे.
सं दिभय अं.नं.३ नू सार उपरो त चचास ासाठी उपि थत राहाणा-या साई मं िदराचे अिधकारी/
पदािधकारी अ पोपहार,भोजन यव था ी साई सादालयामाफत मोफत करावयाची आहे. याबाबत मा.का.अ.
साहेब यां चे समवेत िवभागीय अिध क सभेत पदाथाबाबत िनि ती क न घेवू न यानु सार पदाथ दे यात यावेत
असे आदेश वजा सु चना कर यात आले या आहेत.
उपरो त िदवशी चचास ासाठी येणा-या रा ीय–आं तररा ीय पातळीवरील साईभ तांना अ पोपहार
व सादभोजनकामी कोणकोणते अ नपदाथ दयावेत याबाबत िनि ती क न िमळणेबाबत सादालय
िवभागाकडू न िदनां क ०७/१०/२०१६ रोजी िटपणी कर यात आलेली होती.
सदर िटपणीवर मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां नी यावर ी ग दकर िद.१८/१०/२०१६ रोजीचे
उपसिमती बैठक त ठरिवलेला मेनू सादर करावा असे आदेश वजा सू चना झाले याआहेत. याबाबत शासक य
अिधकारी साहेब यां नी सदर काय मां साठी कोणते अ नपदाथ असावेत याबाबत सू ची िदलेली आहे. ती पु ढील
माणे असू न सदर अ नपदाथ हे बाहे न बनवू न यावेत अशा सू चनाही के ले या आहेत.
अ पोपहार यव थे कामी पदाथ - १) इडली २) मदु वडा ३) सां बर ४) खोबरा चटणी
४) उपमा ५) पोहे ६) िशरा,
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सकाळचे जे वण - १) मटर पनीर २) बटाटा चटणी ३) कां दाभजी ४) िसताफळ रबडी, ५) िजलेबी ६) पापड
७) चटणी ८) सलाड ९) डाळ भात १०) हेज िबरयानी ११) चपाती, साधीपु री,
रा ीचे जे वण - १) डाळ २) भात ३) मु गदाळ िखचडी ४) कढी ५) लाडु ६) चपाती
७) िम स भाजी ८)िपठले ९) पापड १०)चटणी ११) सलाड
देश-िवदेशातील साईमं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी यां ची अ पोपहार व भोजन यव था साईआ म
भाग-१ या िठकाणी असू न वयं सेवी प दतीने भोजन साद यव था करावी लागणार आहे. सदर चचास कामी
साधारणत: २५०० ते ३००० हजार भ तगण येतील असा ाथिमक अं दाज असू न याकामी अ पोपहार व
सादभोजन (ठरवलेले मेन)ू तयार करणेसाठी लागणारा गॅस, भां डी व आचारी यां चे वतं दरप क मागिवता
येईल. अशी सु चना मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेत करणेत आलेली आहेत. तसेच उपरो त माणे पदाथ तयार
करणेकामी करणेकामी नामां िकत के टरसकडु न दरप क मागवू न अ पोपहार व भोजनाची सु िवधा पु रिवता येईल
याकामी अं दाजे र कम .२,९५,०००/- (अ री पये दोन लाख पं या नव हजार) खच अपेि त आहे.
तरी चे शता दी महो सव िनिम त िद.११/१२/२०१६ रोजी देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/
पदािधकारी यां चे अ पोपहार, सादभोजन पदाथ तयार करणेकामी (गॅस, भां डी व आचारी) उ च ितचे
के टरसकडू न दरप क मागिवणेस व याकामी अं दाजे र कम .२,९५,०००/- खच अपे ीत आहे. उपरो त
खचास मा याता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे जागितक साईमं िदर प रषदेसाठी
येणा या देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/पदािधकारी यां चेकरीता अ पोपहार व सादभोजन
तयार करणेकामी नामां िकत के टररसची नेमणू क करणेसाठी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२४
ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषा िनिम आयोजीत काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट
करणेबाबत.
ी साईबाबा समाधी महाशता दी वष ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 या कालावधी साजरा कर यात
येणार आहे. यामु ळे ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम िनयोजन करणेसाठी 4 िडसबर 2016 रोजी काय म
आयोजीत कर यात आलेला आहे. सदर काय मासाठी ी साईबाबा मं िदराचे देशातील, िवदेशातील मह वाचे य
तसेच सं थानचे मा.अ य , उपा य , सव िव त, कायकारी अिधकारी, उप कायकारी अिधकारी, सव शासिकय
अिधकारी, सव .अिध क/ िवभाग मु ख उपि थत असणार आहे. यामु ळे सदर काय मा या िठकाणी फु लां ची
सजावट क न सु शोभीकरण करावयाचे आहे. तसेच आले या मा यवरां या स कारासाठी बु के खरे दी करावयाची
आहेत.
ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषािनिम ाने िद.4 िडसबर 2016 रोजी आयेाजीत काय मा या
िठकाणी बु के खरे दी करणेकामी व फु लां ची सजावट करणेकामी साधारणत: अं दाजे .2,00,000/- (दोन लाख) मा
खच अपे ीत आहे. तरी याकामी प रसरातील फु लसजावट करणारे कारागीर यां चेकडु न िवहीत प दतीने कोटेशन
घेऊन यु न म दराने सदर काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करता येईल. िकं वा जर कोणी साईभ ां नी देणगी
व पात फु लां ची सजावट क न देणेस तयार अस यास यां ना फु ल सजावटीसाठी परवानगी देता येईल.
ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषािनिम ाने िद.4 िडसबर 2016 रोजी आयेाजीत काय मा या
िठकाणी मा यवरां या स कारासाठी बु के खरे दी करणे व फु लां ची सजावट करणेकामी प रसरातील
फु लसजावटदरां कडु न कोटे शन मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .2,00,000/- (दोन लाख) मा खचास
िकं वा साईभ ां नी फु लां ची सजावट देणगी व पात क न िद यास यां चेकडु न फु ल सजावट क न घेता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथे होणा या जागितक साईमं िदर प रषद काय मा या
िठकाणी देणगी व पात फु लां ची सजावट क न िमळणेकामी सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर
िस दी दे यात येऊन देणगीदार साईभ ां ना अवाहन कर यात यावे. िवशी कालावधीम ये देगणीदार
साईभ ां चा ितसाद न िमळालयास याकामी िवहीत प दतीने कोटे शन मागिवणेस व याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२५

ी िवरभ महाराज, िशड (िबरोबा बन) ये थील कु ती हगामासाठी र कम देणेबाबत.
ी िवरभ या ा किमटी,िशड (िबरे गां व बन ) यां नी िद.२५/१०/२०१६ रोजीचे अजा वये ी.सजराव
भाऊराव काटकर ( ी.िवरभ या ा किमटी, िबरे गां व बन, िशड ) यां नी कळिवले आहे क , "सालाबा पमाणे ी
िवरभ या ा िद. १३/१०/२०१६ ते िदं.१५/११/२०१६ या कालावधीत काच मं िदर िबरे गां व बन, िशड येथे
साजरी होणार आहे. मागील वष आप या ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चेकडू न या ेतील
कु ती हगामाकरीता .७५०००/- र कम दे यात आली होती. याब ल आ ही ाम थ आपले आभारी आहोत.
तरी मागील वष माणे याही वष आपलेकडू न िवरभ या ा िनिम त िद. १५/११/२०१६ रोजी होणाया कु ती हगामाकरीता . १,२५,०००/- र कम िमळावी ही िवनं ती.
िद.१७/११/२००४ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .११९ नु सार एक िवशेष बाब
हणू न िवरभ या ा बन, िशड यांना िद.२६/११/२०१४ रोजी होणा-या कु यां या हगा यासाठी .२५ हजार
र कम ी.रामनवमी उ सवा माणे सं थान ितिनधी नेमू न दे यात यावी, असे ठर या माणे र कम देणेत आली
होती. तसेच यानं तर दरवष मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार खालील माणे र कम मं जू र क न वाटणेत
आलेली आहे.
अ.नं. सभेची तारीख व िनणय .
मं जु र र कम
य खच
१ िद.१७/११/२००४, िनणय .११९
२५,०००-००
२४,४९९-००
२ िद.५/११/२००५, िनणय .७१२
५०,०००-००
४८,१५२-००
३ िद.१४/१०/२००६, िनणय .८६६
५०,०००-००
४३,५३३-००
४ िद.१८/११/२००७, िनणय .७८२
५०,०००-००
४९,०२०-००
५ िद.३/१/२००८, िनणय .०४(१९)
७५,०००-००
६४,०८०-००
६ िद.७/११/२००९, िनणय .८६७
७५,०००-००
६९,५७०-००
७ िद.२१/१०/२०१०, िनणय .९२३
७५,०००-००
७२,०८०-००
८ िद.१४/१/२०१२, िनणय .१३१
७५,०००-००
७०,२७०-००
९ िद.३०/११/२०१२, िनणय .९४८
७५,०००-००
७०,२७०.००
१० िद.२७/१०/२०१३, िनणय .८७२
७५,०००-००
७०,२७०-००
११ िद.०६/११/२०१४, िनणय .९३७
७५.०००-००
६८,४९०-००
१२ िद.२७/१०/२०१५, िनणय .४२७
७५.०००-००
७२,६९०-००

िदनां क २७/१०/२०१५ रोजीचे यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .४२७ नु सार मागील वष सदर
कामी .७५,०००/- मा ची आिथक मदत सं थानमाफत दे यात आली होती. यापैक .७२,६९०/- इतक
र कम िबदागी हणू न वाटली असू न उवरीत र कम लेखाशाखेत जमा-नां वे कर यात आलेली होती.
ी.िवरभ या ा किमटी, िबरे गां व बन, िशड या ेिनिम ताने कु ती हगामासाठी .१,२५,०००/- मागणी
के लेली आहे. ी.रामनवमी उ सव थे माणे सं थानचा ितिनधी (लेखाशाखेतील कमचारी) िनयु त क न
िवजयी पिहलवानां ना िबदागी हणू न र कम अदा क न उवरीत र कम लेखाशाखेकडे जमा नावे करता येईल.
तरी सदरचे िवषयावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२६
सन २०१६-१७- माहे नो हबर, २०१६ करीता िबि कटे खरे दी करणेबाबत.
सन २०१६-१७ चे िकराणा माल व अनु षं िगक सािह य खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
Circulatory Agenda दारे सादर के लेले तावात सं थानला िब क टे पु रिवणेसाठी फ त एका
िनिवदाधारकाने ितसाद िदला होता. परं तु तो तां ि क ट् याअपा ठरला होता, यामु ळे याकामी फे र ई-िनिवदा
ि या कर याचे व तू त मागील िनिवदाधारकाकडू न १ मिहना आव यक असलेली िब क टे खरे दी कर याचे
िनदश िद.१०/६/२०१६ रोजी झाले होते.
यास अनुस न िबि कटे खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त सं केत थळावर िद.२३.०६.२०१६ ते
िद.०५.०७.२०१६ या कालावधीत दु स-यां दा फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती. तसेच तां ीक
िनिवदा व नमु ने (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी िद.०६.०७.२०१६ ते िद.०७.०७.२०१६ असा
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ठे व यात आलेला होता. सदर ई िनिवदेम ये िबि कटासाठी २ ई-िनिवदा ा त झा यामु ळ,े यास मा. शासक य
अिधकारी यां चे पू व मा यतेने पु हा ७ िदवसां ची हणजेच िद.१२/७/२०१६ पयत मु दतवाढ दे यात आलेली होती.
याकामी दोनच िनिवदा ा त झा या हो या. थम एकि त िनिवदा, दु स-यां दा फे रिनिवदा व ितस-यां दा ७
िदवसां ची मु दतवाढ िद यामु ळे याकामी आले या दोन ई-िनिवदां या तां ि क िनिवदा िद.२५.०७.२०१६ रोजी
उघड यात आ या हो या.
सदर दो हीही िनिवदा तां ीक टया पा ठर यामु ळे या दोन ई-िनिवदां चे कमिशयल बीड
िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे मा.उपसिमतीचे सभेत उघडणेकामी ताव सादर के ला असता, दोनच िनिवदा
अस याने सदर खरे दी ि या र क न पु हा ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी तसेच याम ये ी. रामदेव बाबा
यां चे पतं जली िब कट िशड येथे सं थानचे कॅ टीनवर उपल ध कर यासाठी यांचेशी सं पक करणेत यावा, असा
िनणय झालेला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.९/१०/२०१६ चे सभेतील िनणय ं .७४१ नु सार ऑ टोबर-२०१६
मिह यासाठी खालील माणे िब क टे मागील पु रवठादार मे.अ वाल एज सीज, साकु री यां चेकडू न खरे दी
करणेबाबत िनणय झाला होता.
अ.नं. मालाचे नां व
कं पनी मागणी
दर ती पु डा
एकू ण र कम
( पयां म ये)
( पयां म ये)
१
िबि कटे लुकोज लहान
पारले ५८,५०० पु डे
३.७८
२,२१,१३०.००
२
िबि कटे लुकोज मोठा
पारले ५,००० पु डे
७.५६
३७,८००.००
३
िबि कटे नमिकन लहान
पारले २५,००० पु डे
३.७०
९२,५००.००
४
िबि कटे नॅ स लहान
पारले ४१,७०० पु डे
३.७०
१,५४,२९०.००
५
िबि कटे मारी लहान
पारले १६,७०० पु डे
३.७०
६१,७९०.००
एकु ण र कम . ५,६७,५१०.००
पये पाच लाख सदु स ट हजार पाचशे दहा मा
वरील िनणयास अनु स न इकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/३७८५/२०१६ िद.१७.१०.२०१६
अ वये मे.अ वाल एज सीज, यां ना वरील माणे िब क टे खरे दी करणेबाबत पु रवठा आदेश दे यात आलेला
आहे.
तसेच याकामी महारा शासनाचे अिधकृ त सं केत थळावर िदनां क २६.०९.२०१६ ते िदनां क
१८.१०.२०१६ या कालावधीत पु हा ई-िनिवदा िस कर यात आली होती. तसेच तां ीक िनिवदा व नमु ने
(Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी िद.१७.१०.२०१६ ते िद.१८.१०.२०१६ असा ठे व यात आलेला
होता.
सदर ई िनिवदेम ये िबि कटासाठी दोनच ई-िनिवदा ा त झा यामु ळ,े यास मा. शासक य अिधकारी
यां चे पू व मा यतेने पु हा ०७ िदवसां ची हणजेच िद.२२.१०.२०१६ पयत सायं काळी ०५.०० वाजेपयत मु दतवाढ
दे यात आलेली होती.
सदर मु दतवाढ िद यानं तरही िदनां क २२.१०.२०१६ अखेर सायं काळी ०५.०० वाजेपयत दोनच ईिनिवदा ा त झा याने मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०७.०८.२०१६ चे सभेतील िनणय .५०९ ला अनु स न
पु हा ०७ िदवसां ची हणजेच िदनां क २९.१०.२०१६ पयत मु दतवाढ दे यात आलेली आहे.
सदर िनिवदेची मु दत सं पलेनं त,र ई-िनिवदा ि येकामी ०३ िनिवदा ा त होणे, यानं तर तां ि क िनिवदा
उघडणे, याम ये ०३ िनिवदाकार पा ठरलेनं तर मा.उप सिमती सभेत कमिशयल बीड उघडणे, यानं तर
मा. यव थापन सिमतीचा अं ितम िनणय होणे वगैरे ि येसाठी वेळ लागणार आहे.
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार सदर िबि कटां मधू नच दशन रां गेतील साईभ तांना मोफत
िब क ट वाटप स या चालू आहे. तसेच िदवाळी या सु टीचीही गद हो याची श यता आहे. यामु ळे ऑ टोबर
२०१६ या मिह यात वरील माणे खरे दी के लेले प रमाणाचे दु पट िब क टे खरे दी करावीत असे मत आहे.
माहे नो हबर २०१६ मिह यासाठी आव यक असणारे प रमाणाचा तपशील खालील माणे अ.नं. मालाचे नां व
कं पनी
मागणी
दर ती पु डा
एकू ण र कम
( पयां म ये)
( पयां म ये)
१
िबि कटे लुकोज लहान
पारले
१,१७,००० पु डे
३.७८
४,४२,२६०.००
२
िबि कटे लुकोज मोठा
पारले
१०,००० पु डे
७.५६
७५,६००.००
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३
४
५

िबि कटे नमिकन लहान
िबि कटे नॅ स लहान
िबि कटे मारी लहान

पारले
पारले
पारले

५०,००० पु डे
८३,४०० पु डे
३३,४०० पु डे

३.७०
१,८५,०००.००
३.७०
३,०८,५८०.००
३.७०
१,२३,५८०.००
एकु ण र कम . ११,३५,०२०.००
पये अकरा लाख प तीस हजार वीस मा

तरी उपरो त माणे नो हबर-२०१६ मिह याकरीता कॅ टीनमाफत साईभ तांना िब क टे पु रिवणेची सेवा
दे यात अडचण िनमाण होऊ नये हणू न वरील नमू द तपशीला माणे र कम .११,३५,०२०/- ( .अकरा लाख
प तीस हजार वीस) मा ची िबि कटे मागील पु रवठाधारक मे.अ वाल एज सीज, साकु री यां चेकडू न नमू द मं जु र -ई
िनिवदा दराने सदरची िबि कटे खरे दीकामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपु ढे सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी आव यक असले या िब क टां ची नवीन खरे दी
ि या पु ण होईपयत साईभ ां ना िब क टे पु रिवणेकामी अडचण येऊ नये, याकरीता मे.अ वाल
एज सीज, साकु री यां चेकडू न मागील मं जू र दराने एक मिहना कालावधीसाठी आव यक असलेली
िब क टे खरे दी करणेस व यासाठी येणा या खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२७
िल वीडसोप खरे दीकामी मागिव यात आलेले दरप के मा. यव थापन उपसिमतीचे सभेत उघडणे
बाबत.
सन- २००४ मधील महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थािपत के लेले अ यादेश
व िविनयम १७(१)मधील कलमानु सार साईभ तांना आव यक या सेवा व सु िवधा उपल ध क न देणेची तरतू द
करणेत आलेली आहे.
कॅ टीन िवभागाकडे साईभ तांनसाठी दैनं िदन चहा, कॉफ , दु ध तयार क न याची अ पदरात कॅ टीनचे
िविवध काऊं टरवर िव करणेत येते चहा कॉफ ,दु ध तयार करणेसाठी मोठे पातेले वापर यात येतात.सदरची
पातेले सतत या वापरां मु ळे खराब होतात.पातेले ा छ राहावेत याकरीता िल वीडचा वापर करणेत येतो.४००
िलटर िल वीड खेरदीकामी .१०.०००/- पयतचे अपे ीत खचास कॅ टीन िवभागाकडील िद.०७/१०/१६ चे
िटपणी अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे.याकामी थािनक पु रवठाधारकां कडू न िसलबं द पाक टातु न दरप के
मागिवली असू न खालील पु रवठाधारकां नी दरप के सादर के लेली आहेत.
०१) मनोज स लायस,गोधं वणी रोड, ीरामपू र
०२) साई ॉड टस लोणकर व ती, कोपरगाव
०३) साई से स काप रे शन, सं गमनेर
उपरो त माणे आलेले ०३ कोटेशन आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन यामधील मू ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर
ित िलटर .
१ मनोज स लायस, गोधं वणी रोड, ीरामपू र
३६/२ साई से स काप रे शन, सं गमनेर
४०/३०/३ साई ॉड टस, लोणकर व ती, कोपरगाव
यावर सिव तर चचा होऊन, िल वीडसोप खरे दीकामी साई ॉड टस, लोणकर व ती,
कोपरगाव यां चे ित िलटर .३०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२८

सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी
े िशड येथे चचास काय माचे िठकाणी जे वणाकरीता वतं मं डप यव था करणेबाबत.
थोर सं त ी 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 सोयीसु िवधा उभारणे. तसेच सं पू ण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृितक
काय मां चे आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे ट तयार क न याचे सादरीकरण करणे,
जेणेक न सं पू ण 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.
याबाबत मा.उपसिमतीचे िद.१६ स टबर, २०१६ रोजीचे सभेत सन २०१७-१८ या समाधी शता दी
वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे
अिधकारी/ पदािधकारी यां या सू चना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठी तसेच या साई मं िदरां या यव थापनां नी
या शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म/ उप म याबाबत यापक सिव तर चचा करणेसाठी िशड येथे
चचास आयोिजत करणेचा िनणय घेणेत आलेला आहे.
सदर िद.११/१२/२०१६ रोजीचे काय माबाबत साईआ म भ तिनवास प रसरात २००० अिधकारी/
पदािधका-यां ची मं डप टाकू न बैठक यव था करणे तसेच इतर अनु षं गीक यव था करणेबाबतची ई-िनिवदा
कायवाही करणेत आली आहे. िद.१८/१०/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेत जेवणाकरीता वतं मं डप
यव था करणेचे ठरले आहे. यानु सार साई आ म भ तिनवास येथे मु य काय माचे मं डपाचे शेजारी
जेवणाकरीता वतं मं डप यव था करणेसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.

अ.नं.

यव थेचा तपिशल

१

२

३

साईज

जेवणाकरीता मं डप यव थाः- ला टीक ताडप ीचे ९०’x १५०’
वॉटर ु फ छत असलेला मं डप, आितल बाजू स सु शोिभत
कापड, म यवत िठकाणी १५’ उं ची व बाजू स १२’ उं ची
असलेला मं डप, तसेच मं डपाचा मधला गाळा ६०’
ं दीचा असणे आव यक, साईडला व बाजू स सफे द २५’x १००’
कनात, सं पू ण मं डपात लाल रं गाचे पी. ही.सी. मॅट ग
िबछायत इ. (लोखं डी पाईप/ कै ची चर इ. सह).
िकचनकरीता मं डप यव थाः- प याचे छत असलेला
मं डप, म यवत िठकाणी १७’ ते १८’ उं ची व दो ही
बाजू स १२’ ते १४’ उं ची असलेला मं डप, साईडला व ३०’x ७५’
बाजू स कनात इ. (लोखं डी पाईप व लाकडी ब ली
चर इ. सह).
िव ु त यव था करणे:- काय थळावर ८५ वॅट
सी.एफ.एल. वायर ग सह- २० नग, िसिलं ग फॅ न वायर ग
सह- २० नग, ५/१५ अॅि पयर पॉवर पॉई ं ट वायर ग सह१० नग, २५० वॅट मेटल हॅलॅईड फ ट ग वायर ग सह- ०४
नग, अिथग (शेडकरीता तसेच स लायकरीता)- ०१ नग,
--६३ अॅि पयर मेन वीच मेन स लायकरीता- ०१ नग, ३२
अॅि पयर मेन वीच स लायकरीता- ०१ नग, आऊटगोई ं ग
मेन स लाय बोड- ०१ नग, ५/१५ अॅि पयर पॉवर पॉई ं ट
ए सटशन बोड– ०१ नग.

प रमाण/
एकक
१३५००
चौ. फु ट

दर/
चौ.फु ट
१२/-

र कम ( .)
१,६२,०००/-

२५०० चौ.
फु ट

१२/-

३०,०००/-

२२५०
चौ. फु ट

१५/-

३३,७५०/-

---

---

६०,०००/-

एकू ण खच र कम पयेः-

२,८५,७५०/-

सदर यव थेसाठी उपरो त माणे र कम .२,८५,७५०/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
तावः तरी उपरो त नमू द र कम .२,८५,७५०/- मा चे अपेि त खचास व सदरह यव था
करणेसाठी मं डप ठे केदार यां चेकडू न दरप के मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी े िशड येथे होणा या जागितक साईमं िदर प रषद या
काय माचे िठकाणी उपि थतां या ना ा व जे वणाकरीता वतं मं डप यव था करणेकामी िवहीत
प दतीने कोटे श स मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात यावी,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२९
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषाकरीता िद.११ िडसबर, २०१६ रोजी होणा या
चचास ाकरीता देशिवदेशातील आले या अिधकारी/ पदािधकारी यां चे अ पोपहार व भोजन
यव थेकामी लागणारा िकराणा माल व भाजीपाला खरे दी िवभागामाफत खरे दी क न िमळणेबाबत.
ी े िशड चे आरा य ी साईबाबा यां चे महािनवाण सन-२०१८ म ये एक शतक पु ण होत आहे.
यािनिम त सं थान यव थापनामाफत सन-२०१७-२०१८ हे वष ी साईबाबा समाधी शता दी वष हणू न
साजरा कर याचे योजन आहे. या शतक महो सवी ी े िशड स येणा-या साईभ तांसाठी मु लभु त सेवा
सु िवधां सह या वषात आयोिजत करावयाचे िविवध तराव न िनयोजन सु आहे.
या अनु षं गाने सन २०१७-२०१८ या समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म ,उप म
याबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/ पदािधकारी यां चया
् सु चना वजा ताव ा त क न घेणेसाठी
०१ िदवसाचे (रा ीय -आं तररा ीय पातळीवरील) चचास रिववार िद.११ िडसबर रोजी िशड येथे आयोिजत
करणेचे ठरलेले आहे.
चचास ासाठी उप थीत राहणा-या साई मं दीराचे अिधकारी/पदािधकारी (२५०० ते ३००० य ती)
यां ची अ पोपहार व भोजन यव था ी साई सादालयामाफत मोफत करावयाची अस याने याकामी आव यक
लागणारा िकराणा माल व भाजीपाला खरे दी िवभागामाफत खरे दी करावा लागणार आहे. अ पोपहार, सकाळचे
जेवण व रा ीचे जेवण तयार करणेकामी उ च तीचे के टरसकडू न दरप क मागिवणेत येणार आहेत.
अ) अ पोपहार देणेकामी– इटली, मदु वडा, सां बर, खोबरा चटणी, उपमा, पोहे , िशरा इ यादी
पदाथ ावयाचे आहेत. सदर पदाथ तयार क न देणेकामी खालील िकराणा माल व भाजीपाला आव यक आहेत.
अं.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३

मालाचा तपिशल
इटली रवा
उडीददाळ
बेसन पीठ
तु रदाळ
रवा
पोहे
वन.तु प
काजू
िखसिमस
शेगादां णे
खोबर
दाळया
गोडतेल

िकलोम ये
५०
८०
१०
३०
८०
७०
३०
०५
०५
१०
३०
३०
४५

अं.नं.
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४
२५

मालाचा तपिशल
मोहरी
िजरा
हळद पावडर
िमरची पावडर
धनेपावडर
मेथी बी
सां बर मसाला
गु ळ
साखर
मीठ बारीक
अखं ड िमरची लाल
िचं च

अ पोपहार पदाथ बनिवणेकामी लागणारा भाजीपाला
अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये अं.नं.
०१
कां दा
१००
०७
०२
िहरवी िमरची
१०
०८
०३
डां गर
०५
०९
०४
वां गे
२०
१०
०५
शेवगा शगा
१०
११
०६
भडी
१५
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मालाचा तपिशल
लावर
कोहळे
कडीप ता
कोथं बीर
टोमॅटो

िकलोम ये
०१
०२
०२
०३
०३
०२
०३
१०
४०
३०
०१
१०

िकलोम ये
१०
०३ नग
२० जु डी
५० जु डी
१५
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ब) सकाळचे जे वण देणेकामी– िजलेबी, िसताफळ रबडी, मटर पनीर भाजी, बटाटा चटणी,
कां दा भजी, हेज िबरयाणी, भात, दाळ, चपाती, साधी पु री, चटणी, पापड, लोणचे , सलाड, इ यादी
पदाथ ावयाचे आहेत. सदर पदाथ तयार क न देणेकामी खालील िकराणा माल व भाजीपाला आव यक आहेत.
अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये
०१ मैदा
५०
२४ गोडतेल जमेनी
१२ डबे
०२ साखर
१००
२५ िल जत पापड
३०
०३ दु ध( हशीचे)
१३०० ली.
२६ मोहरी
०२
०४ िसताफळ पल
५०
२७ िजरा
०३
०५ साखर
१५०
२८ िहं ग
०१
०६ िसताफळ इसेन
२ बाटली
२९ हळद पावडर
०३
०७ िवलायची
०१
३० िमरची पावडर
०५
०८ काजू
०५
३१ धनेपावडर
०५
०९ बदाम
०३
३२ मगज बी
१०
१० खवा
५०
३३ काजू कनी
१०
११ पी ता
०३
३४ सफे द ितळ
०७
१२ वन पती तु प
५०
३५ खसखस
०५
१३ िवलायची
०१
३६ खोबरा िकस
१०
१४ के सरी रं ग
०१
३७ शेगादां णे
५०
१५ खं बीर
०५
३८ ओवा
०३
१६ के सर
१० ॅम
३९ ए हरे ठ मसाला
०५
१७ पनीर
६०
४०
िवण चटपट मसाला
०५
१८ ि न पीस
४०
४१ क चा मसाला
०३
१९ िहरा बेसन
५०
४२ बारीक मीठ
५०
२० तां द ू ळ बासमती अखं ड
२००
४३ कोथिमरे मसाला
०५
२१ तु रदाळ
५०
४४ अं बारी चटपट मसाला
०५
२२ मु गदाळ
२०
४५ खाता सोडा
०२
२३ गह आटा
३००
४६ गावरान तु प
३०
सकाळचे जे वणातील पदाथ बनिवणेकामी लागणारा भाजीपाला
अं.नं. मालाचा तपिशल िकलोम ये
अं.नं. मालाचा तपिशल िकलोम ये
०१ कां दा
२००
०८ गाजर
१००
०२ लसू न
१०
०९ िसमला िमरची
२५
०३ आ क
०५
१० काकडी
१००
०४ िहरवी िमरची
३०
११ िबट
२०
०५ टोमॅटो
१००
१२ बटाटा
२००
०६ िबनस
३०
१३ कढीप ता
५० जु डी
०७ लॉवर
५०
१४ कोिथं बीर
१५० जु डी
क) रा ीचे जे वण देणेकामी– मोतीचू र लाडू, िम स भाजी, पीठले , दाळ, भात, मु गदाळ
िखचडी, कढी, चपाती, पापड, चटणी, लोणचे, पापड, सलाड इ यादी पदाथ ावयाचे आहेत. सदर पदाथ
तयार क न देणेकामी खालील िकराणा माल व भाजीपाला आव यक आहेत.
अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये
०१
साखर
२००
१७ िल जत पापड
३०
०२
हरबरा दाळ
१२५
१८ मोहरी
०१
०३
वन पती तु प
१२५
१९ िजरा
०२
०४
काजू
३०
२० िहं ग
०१
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०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२
१३
१४
१५
१६

िखसिमस
िवलायची
पीवळा रं ग
तां द ू ळ बासमती अं खड
मु गदाळ
तु रदाळ
गह आटा
दही
बेसनपीठ
ि न पीस
गोडतेल जमेनी
गावरान तु प

३०
०१
०१
२००
३०
५०
३००
९०
२०
३०
०९ डबे
३०

२१
२२
२३
२४
२५
२६
२७
२८
२९
३०
३१
३२

हळद पावडर
धनेपावडर
ए हरे ठ मसाला
िवण चटपट मसाला
क चा मसाला
शेगां दाणे
मगज बी
काजू कनी
सफे द ितळ
खसखस
िमठ
मेथी बी

०२
०५
०५
०५
०२
५०
१०
१०
०७
०५
५०
०१

रा ीचे जे वणातील पदाथ बनिवणेकामी लागणारा भाजीपाला
अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये अं.नं. मालाचा तपिशल
िकलोम ये
०१
कां दा
५०
०८ गाजर
१००
०२
लसू न
१०
०९ बटाटा
५०
०३
आक
०५
१० काकडी
१००
०४
िहरवी िमरची
२०
११ टोमॅटो
५०
०५
वां गे
३०
१२ िबट
२०
०६
लावर
५०
१३ कढीप ता
३० जु डी
०७
ि स
३०
१४ क थिबर
५० जु डी
िद.११ िडसबर,२०१६ रोजी चचास ासाठी उप थीत राहणा-या साई मं दीराचे अिधकारी/पदािधकारी
यां ची अ पोपहार, सकाळचे जेवण व रा ीचे जेवणाची यव था करणेकामी वरील माणे लागणारा िकराणा माल,
भाजीपाला तसेच दु ध ( हशीचे) खरे दी िवभागामाफत खरे दी क न, चचास कामी उपि थत मा यवरां ना जेवण
बनिवणेकामी सादालयास पु रवठा करणे आव यक आहे.
तरी उपरो त माणे खरे दी िवभागामाफत खरे दी करणेत येणारा िकराणा माल, भाजीपाला तसेच दु ध
खरे दीकामी येणा-या अं दाजे र कम पये ५,६९,०००/- (अ री र कम .पाच लाख एकोणस तर हजार मा ) चे
खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. थािनक उपसिमती सभेपु ढे िनणया तव सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन िद.११ िडसबर, २०१६ रोजी िशड येथे होणा या चचास ाकरीता
देशिवदेशातील येणा या अिधकारी/ पदािधकारी यां चे अ पोपहार व भोजन यव थे कामी लागणारा
िकराणा माल व भाजीपाला िवहीत प दतीने खरे दी करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख/ .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३०
मा.सद यां या सु चनां बाबत.
आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये िविवध चच या अनु षं गाने मा.सद यां नी खालील माणे
सु चना िद या, या मा य करणेत आ या.
(१)
िशड येथे आयोिजत कर यात येणा या जागतीक साईमं िदर प रषदेम ये नाव न दणी करणेसाठी िदनां क
१० नो हबर, २०१६ ही अं ितम तारीख ठे व यात आलेली होती. परं तु अ ाप ब याचशा साईमं िदर िव तां ची
नाव न दणी झालेली िदसत नाही. याकरीता िदनां क २५ नो हबर, २०१६ ही नाव न दणीची अं ितम तारीख
ठे व यात यावी. (कायवाही- जनसं पक अिधकारी, मािहती तं ान िवभाग मु ख/ सामा य शासन, वशी-०५)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२)
.५ लाख व यापे ा अिधक रकमेची देणगी देणा या साईभ ां ना वषामधु न एकवेळ यां चे
मागणी माणे िवनामु य आरती/ दशन क न दे यात यावे.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(३)
सं थानचा शासक य खच भागिवणेसाठी वतं राखीव िनधीची (Corpus fund) तरतु द कर यात
यावी. जेणे क न या िनधी या याजा या रकमेमधु न कमचा यां चे वेतन व इतर शासक य खच भागिवता येईल.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४)
जागितक साईमं िदर प रषद या काय माचा खच CSR मधु न होणसाठी य न करावे. तसेच
मा.ना.गु लाबराव पाटील, सहकार रा यमं ी, महारा शासन यां ना या काय मासाठी आमं ि त करणेत यावे.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी, मु यलेखािधकारी, वशी-०५)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५)
सव सिमती सद यां ना येक ०३ मिह याला सं थान लेखाप र ण अहवाल पु रिवणेत यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६)
िशव पशाने पावन झाले या व तू व छ पती िशवाजी महाराजां चा इितहास दशन पी ठे व यासाठी
कायम व पी दशनाकरीता जागा िमळणेबाबत या तावास महारा शासनाने मं जु री िदलेली असू न
याबाबतचा ताव ता काळ यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७)
खरे दी बाबतचे ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करतेवेळेस यामधील व तु /सािह य/ इतर
कामे यां चे अं दाजीत मु य कशा या आधारे ठरिवले आहे. याचा उ लेख तावाम ये करणेत यावा. तसेच
कोटेशन/ िनिवदा उघडतेवेळी सं बधीत कोटेशन/ िनिवदाधारकांना सभेसमोर बोलिव यात यावे.
(कायवाही- सव िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------(८)
िदनां क ११ िडसबर, २०१६ रोजी िशड येथे होणा या जागितक साई मं िदर प रषदे या अनु शं गाने
करावया या कामाबाबतचे कोटेश स/ िनिवदा एक िवशेष बाब हणन सं बं धीत िवभागां नी मा. ी.भाऊसाहेब
वाकचौरे तसेच मा. ी.सिचन तां बे या थािनक िव तां समोर उघडू न ता काळ कामे क न घे यात यावीत व
के ले या कायवाहीचा अहवाल काय र मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.
(कायवाही- सव िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
चे मु त खरे दी क न यु.एस.ए. येथे पाठिवणेबाबत.
तावअ) मा. ी. ताप सखाहारी भोसले, िव व त, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी
िद.०७/११/२०१६ रोजीचे प ा वये असे कळिवले आहे क ,
“…िद.१७/११/२०१६ रोजी िमिनआपोिलस िमनेसोटा यु.एस.ए. येथे साईिमलन असर अमे रका आहे.
कृ पया मा या पु ढील प यावर २० नग मु त व २० शाली व उदी पािकटे पाठवावीत.
PRATAP BHOSALE, 1785, PLEASANT st Lauderdale MN-55113 USA
ब) यानसु ार सदर प ावर मा.व र ठ अिधकारी यां नी, “मं िदर िवभागाने आजच ता काळ कायवाही
करणेत यावी” असा अिभ ाय वजा शेरा िदला आहे. यानु सार मं िदर िवभागामाफत िद.०७/११/२०१६ रोजीचे
मं जु री नु सार चे०३ नं बर मु त १६ नग व ०४ नं बर ०४ नग असे एकु ण २० नग मु या मं जु र दराने खरे दी करणेस
व २० शॉल व इतर सािह य तसेच सदरह सािह य मा.िव व त यां नी िदले या िठकाणी (यु.एस.ए. अमे रका) येथे
पाठिवणेकामी येणा-या वाहतू क खचासाठी .१०,०००/- इतका अॅड हा स घेतला होता.
तसेच, िद.०८/११/२०१६ रोजी पु नचः ी. ताप सखाहारी भोसले, िव व त यां नी िद.०९/११/२०१६
रोजीचे ी.गमे साहेब यां ना दु र वनीव न िदलेले सु चनेव न चे ०३ नं बर मु त १५ नग व ०४ नं बर ०५ नग असे
एकु ण-२० नग मु त तसेच याबरोबर २० शॉल व इतर सािह य पाठिवणेकामी येणा-या खचापोटी .२३०००/इतका अॅड हा स िमळणेकामी िटपणी सादर क न घेणेत आलेला आहे.
यानु सार िद.०७/११/२०१६ रोजीचा अॅड हा स .१०,०००/- व िद.०९/११/२०१६ रोजी अॅड हा स
.२३०००/- असे एकु ण र कम .३३०००/- इतक आगाऊ हणू न घे यात आलेली आहे. तसेच दो ही वेळेस
सदरील सािह य पु णे येथे सं थान वाहनाने पाठिवणेस मा यता िमळाली होती.
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क) (१) वर नमु द के ले माणे मा.िव व तांचे प ानु सार या मु त खरे दीकामी खालील माणे खच
आलेला आहे.
अ. . तपशील
सं या
दर ती नग
एकु ण .
०१
०३ नं बर मु त (७.५ इं च) ३१
९०/२७९०.००
०२
०४ नं बर मु त (९ इं च)
०९
१४०/१२६०.००
एकु ण . ४०५०.००
(२) सदरील सािह य यु.एस.ए. येथे पाठिवणेकारीता पॅक ग व फॉरवड ं ग करणेकामी (UNIQUE
AIR EXPRESS,PUNE यां चे माफत) िदनां क ०८/११/२०१६ रोजी .१५४५०/- + िद.१०/११/२०१६ रोजी
( . १३५६०/-+५४२०/-) खच .१८९८०/- मा खच आलेला आहे, असा एकु ण .३४४३०/- असा (०१ मु त
खरे दीकामी .४०५०/- व +०२ पॅक ग व फॉरवड ग करणेकामी ३४,४३०/-) दो ही िमळू न .३८,४८०/-(अ री
.अडोतीस हजार चारशे ऐं शी मा ) इतका खच आलेला आहे.
तरी उपरो त माणे या ०३ नं बर मु त ३१ नग व ०४ नं बर मु त ०९ नग सं थानचे मं जु र दराने खरे दी
करणेस तसेच सदर मु त व इतर सािह य सं थान वाहनाने पाठवु न पु णे पॅक ग क न यु.एस.ए. येथे फॉरवड ं ग
करणेकामी आले या एकु ण खच .३८,४८०/- (अ री .अडोतीस हजार चारशे ऐं शी मा ) मा चे खचाचे
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
तरी उपरो त ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८४५ यावर सिव तर चचा होऊन, अिधिनयमातील तरतू दीनु सार ी साईबाबां या िशकवणू क चा चार व
सार करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे या मु या व इतर सािह य पॅक ग क न यु.एस.ए. ये थे
पाठिवणेकामी आले या .३८,४८०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
अि नशमन क अिधकारी पदाबाबत.
तावअ) मा.उप सिमती िद.०७/११/२०१६ रोजीचे सभेत िव व त, मा. ी. ताप भोसले साहेब यां नी फायर अॅ ड
से टी अिधकारी हे पद तातडीने भरणेचे िनदश िदलेले आहेत. फायर अॅ ड से टी अिधकारी या पदाबाबतची
मािहती खालील माणेशासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी मा यता िदले या आकृ तीबं धातील फायर अॅ ड से टी अिधकारी हे
कं ाटी प दतीने भरणेकामी मा.ि सद य सिमती व मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे मा यतेने
िद.२१/०७/२०१४ व िद.०५/०९/२०१४ रोजी वतमान प ात तसेच सं थानचे सं केत थळावर जाहीरात िस द
क न अज मागिवणेत आलेले होते. परं तु जाहीरातीत नमु द केलेली शै िणक पा ता एकाही उमेदवाराकडे
नस याने पु ढील कायवाही करता आलेली नाही, अशी व तुि थती आहे.
सन २०१५ म ये सं थानला िमनी टडर व फोम टडर असे दोन अि नशमन वाहने देणगी व पात
िमळालेले असू न ते वापरासाठी काया वीत करणेत आलेले आहेत. मं जु र आकृ तीबं धात फायर अॅ ड से टी
िवभागासाठी ोटक व पाची पदे मं जु र अस याने सु धारीत आकृ तीबं ध तयार करणेकामी शासनाचे अि नशमन
स लागार यां चे कायालय, महारा अि नशमन सेवा अकादमी, िव ानगरी, हं स भु ा माग, सां ता ू झ-पू व, मुं बई४०० ०९८ यांना िद.२६/११/२०१५ रोजी प देऊन शासन िनयमा माणे सु धारीत आकृ तीबं धाची मागणी करणेत
आलेली होती. यानु सार अि नशमन स लागार यां नी जा. .मअसे/२०१५/३२-एफ/१९७९ िद.३१/१२/२०१५
नु सार सु धारीत आकृ तीबं धाचा ताव सादर के लेला आहे.
सदरचा सु धारीत आकृ तीबं ध मा.ि सद य सिमती िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२९९
चे मा यतेने मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां ना जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/१६५७/२०१६ िद.०६
जु ल,ै २०१६ नु सार मा यतेसाठी सादर करणेत आलेला असू न यास आजअखेर मा यता िमळालेली नाही.
शासन मा यतेसाठी सादर के ले या सु धारीत आकृ तीबं धात अि नशमन क अिधकारी या पदासाठी
खालील माणे शै िणक पा ता नमु द के लेली आहे.
अ.नं. पदनाम व वेतन ेणी
सरळसेवा भरतीसाठी शै िणक पा ता
०१ अि निशमन क अिधकारी अ) १) कोण याही मा यता ा त शाखेचा पदवीधर असावा.
वेतनबॅ ं ड९३००-३४८०० २) रा ीय अि नशमन सेवा महािव ालय, नागपू र यां चा टेशन ऑिफसर
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अॅ ड इ टर पाठय म (अि नशमन अिभयां ि क मधील पदिवका) उ तीण
असावा. िकं वा
महारा अि नशमन सेवा अकादमी, महारा शासन यां चा १ वष
कालावधीचा उप थानक अिधकारी व अि न ितबं धक अिधकारी हा
पाठय म पू ण के लेला असावा. िकं वा
िद इ टीटयु ट ऑफ फायर इं िजिनअस (यु.के .) िकं वा (इं िडया) या सं थेकडू न
ेड आय पदवी ा त के लेली असावी.
३) मराठीचे ान असणे आव यक (िलहीणे, वाचणे व बोलणे)
४) एमएससीआयटी परी ा पास असावा.
ब) अनु भव – शासक य / िनमशासक य सं थांमधील / महानगरपािलका /
नगरपािलका / िवशेष िनयोजन ािधकरणा या अि नशमन सेवेतील उप
अि नशमन अिधकारी या पदावर िकमान ५ वष काय के याचा अनु भव
असावा.
क) वयोमयादाः- १) सरळसेवे या उमेदवाराचे वय ४० वषापे ा जा त असू
नये. २) शासक य / िनमशासक य अि नशमन सेवेम ये कायरत असणा-या
उमेदवारास वयाची अट लागू राहणार नाही.
ड) िकमान शा ररीक पा ताः१) उं ची १६५ से.मी. २) छाती साधारण ८१ से.मी. फु गवू न ५ सेमी जा त.
३) वजन ५० िक. .ॅ ४) टी – चां गली.

ब) आता, मा. यव थापन सिमतीचे िव व त, मा. ी. तापराव भोसले साहेब यां नी शासन मा यतेसाठी
पाठिवले या सु धारीत आकृ तीबं धातील अि नशमन क अिधकारी हे पद तातडीने भरणेकामी वतमान प ात
जाहीरात देऊन ता काळ कायवाही करावी असे मा.उपसिमती िद.०७/११/२०१६ रोजीचे सभेत व तसेच
िद.१५/११/२०१६ रोजी सायं.५ वाजता मण वनीव न िनदश िदलेले आहेत. तसेच सदर पदासाठी पु ढील माणे
शै िणक पा ता नमू द करावी असे सं थानचे फायर अॅ ड से टी स लागार यां नी िनदश िदलेले आहेत.
१) कु ठ याही शाखेचा पदवीधर २) रा ीय अि नशमन महािव ालय, नागपू र सब ऑिफसर कोस ३)
रा य िकं वा क शासनाचा १० ते १५ वष अि नशमन क अिधकारी या कामाचा अनु भव ४) माजी सैिनकास
ाधा य अशी पा ता िनि चत करणेबाबत सू िचत के ले आहे.
क) शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी मा यता िदले या आकृ तीबं धात न याने पद भरतीबाबत
खालील माणे अटी-शत नमु द के ले या आहेत.
अट-शत .०१ - सिमतीने पदिनहाय सेवा वेश िनयम तयार करावेत व यास शासन मा यता यावी.
तसेच सदर पदां वर न याने िनयु ती करतां ना सेवा वेश िनयमां चे काटे कोर पालन करणे आव यक राहील.
अट-शत .०६ – सिमतीला आकृ तीबं धाबाहेर जाऊन पद भरती करता येणार नाही.
अट-शत .०७– सिमतीला कोण याही पदाचे पदनाम अथवा वेतन ेणी शासना या पू व मा यतेिशवाय
बदलता येणार नाही.
उपरो त अटी-शत िवचारात घेता, फायर अॅ ड से टी िवभागाचे सु धारीत आकृ तीबं धास शासनाची
मा यता िमळालेनं तर अि नशमन क अिधकारी हे पद भरणे उिचत राहील, असे मत आहे.
तथािप, मा. यव थापन सिमतीचे िव व त, मा. ी. तापराव भोसले साहेब यां नी िदले या िनदशानु सार
अि नशमन क अिधकारी हे पद तातडीने भरणेकामी वतमान प ात जाहीरात देतां ना यापु व शासनास मा यतेसाठी
सादर के ले या सु धारीत आकृ तीबं धात नमु द के लेली शै िणक पा ता िनि त करावी िकं वा उपरो त“ब” म ये
नमु द के ले माणे सं थानचे फायर अॅ ड से टी स लागार यां नी िदले या िनदशा माणे शै िणक पा ता िनि चत
करावी, याबाबत पु ढील आदेश होणेस िवनं ती. तसेच सदर पदाची शै िणक पा ता िनि त झालेनं तर वतमान
प ात जाहीरात देता येईल. सदरचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
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यावर सिव तर चचा होऊन, यापु व शासनास मा यते साठी सादर के ले या सु धारीत आकृ तीबं धात नमु द
के लेली शै िणक पा ता िनि त झालेनं तर अि नशमन क अिधकारी पद भरणेकामी जािहरात िस द
करणेत यावी, परं तु तोपयत काही अनु िचत कार घडू नये, याकरीता या पदास शासन मा यता ा
होईपयत कं ाटी प दतीने अि नशमन क अिधकारी भरणेसाठी ता काळ जािहरात िस द करणेत
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेबाबत.
तावमा.मुं बई उ च यायालयाचे िद.०४ माच, २०१६ चा िनणय व मा. यव थापन सिमती िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय .६१५ नु सार िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे
सरळसेवेने भरणेकामी आले या अजावर कायवाही करणे, भरती ि या राबिवणे यासाठी न याने िनयु त
यव थापन सिमतीला वतं सिमती नेमता येईल काय? याबाबत जा.नं.एसएसएस/ सा शा/ आ था/ २९९४/
२०१६ िद.०२/०९/२०१६ चे प ा वये मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां ना कळिवणेत आले होते.
यावर शासनाने शासन प .सासं िव-२०१६/१४२५/ . .१७४/का.१६ िविध व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई३२ िद.२५ ऑ टोबर, २०१६ अ वये खालील माणे कळिवलेले आहे.
“ तुत करणी मा.उ च यायालया या िद.०४/०३/२०१६ रोजी या आदेशानु सार सं थान आ थापनेवरील
िविध अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे धान िज हा व स यायाधीश यां या
अ य तेखालील िनवड सिमती ारे आिण यायालयीन आदेशाम ये नमू द कायप दतीचे तं तोतं त पालन क न भरणे
आव यक आहे,” असे नमू द के ले आहे.
िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी मा.मुं बई उ च
यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद.०४ माच, २०१६ रोजी खालील माणे आदेश पारीत के लेला आहे.

This is as application seeking permission to fill in the posts of Law Officer,
Labour Officer and Junior Labour Officer. It is submitted that, the Law Officer and Labour
Officer have retired, all these three posts are sanctioned posts.
2. Mr.Talekar, learned counsel for non-applicants submits that, the Law Officer
should be experienced person and the selection committee be constituted of experts.
3. The Principal District Judge shall be the Chairman of the Committee in
selection process of the Law Officer, Labour Officer and Junior Labour Officer. It will be
open for the Principal District Judge to take assistance of other experts, if he so desires.
The qualification for all these posts should be as per Rules. The advertisement shall be
published in a newspaper having wide circulation, inviting applications for the said posts.
The Selection Committee shall decide about the process of selection. The efforts should be
made to get the best talent.
िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी या पदासाठी आले या अजावर
पु ढील कायवाही करणेसाठी मा.उ च यायालयाने सदरह पदां चे िनवड ि येत मा. धान िज हा व स यायधीश
सिमतीचे अ य असतील व ते इतर त य त ची मदत घेतील, असा आदेश आहे.
उपरो त व तुि थती िवचारात घेता, शासनाने िद.२५ ऑ टोबर, २०१६ रोजी िदले या अिभ ायानु सार
यापु व मा.उ च यायालयाकडील िद.०४ माच, २०१६ चे िनणया माणे िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व
किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेची कायवाही मा. धान िज हा व स यायशीध, अहमदनगर
यां चे अ य तेखाली व यायालयीन आदेशाम ये नमू द के ले या कायप दतीनु सार कायवाही करणेचे िवषयावर
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८४७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.२५ ऑ टोबर, २०१६ रोजी महारा शासनाने िदले या
अिभ ायानु सार, मा.उ च यायालया या िद.०४ माच, २०१६ रोजीचे आदेशा माणे िवधी अिधकारी,
कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही पदे सरळसेवेने भरणेकामी यायालयीन
आदेशाम ये नमू द के ले या कायप दतीनु सार मा. धान िज हा व स यायधीश, अहमदनगर यां चे
अ य ते खाली कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०५

ी.शैल भारती यां ना अनु प जलोटा यां चे माणेच मानधन व येणे-जाणेकामी वास भाडयाची र कम
अदा करणेबाबत.
तावी साईबाबां ची १०० वा पु यितथी उ सव सं पू ण जगभर साजरा करावयाचा मानस आहे. या अनु षं गाने
जगभरातील सव साई मं िदरां चे मा यवरां चे चचास िशड येथे िद.११ िडसबर २०१६ रोजी साजरे करावयाचे
मा. यव थापन सिमतीने ठरिवले आहे. चचास िदवसभरात दोन स ाम ये चालणार आहे. या चचासाठी
आले या मा यवरां चे समोर सायं काळी ी साईबाबां याभजनी गीतां चा काय म होणार आहे.
मा. थािनक उपसिमतीचे िद.०७.११.२०१६ चे सभेत ी. अनु प जलोटा (भजनस ाट) यां चा िद.११
िडसबर २०१६ रोजी जागतीक साईमं िदर सं मेलनात सायं काळी भजन सं याकाय म आयोिजत करणेत यावा.
यासाठी ी. अनु प जलोटा यां ना येणे-जाणेकामी येणारे य भाडे व .२,००,०००/- मा मानधन दे यात
येऊन, िशड येथे याची िनवास, भोजन, दशन यव था िवनामु य कर यात यावी. तसेच मानधनापैक
.१,००,०००/- मा र कम यांना आगाऊ देणेत यावी.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , जागितक साईमं िदर सं मेलना या मं डपाम ये मा यवरां ची
बैठक यव था होऊन, सं मेलन सु होईपयत सकाळी ८.०० ते १०.०० या कालावधीम ये साईभ त गायक ी.
शैल भारती यां चा साईभजनसं या काय म आयोिजत कर यात यावा. यासाठी ी. शैल भारती यां चेबरोबर
मानधनाबाबत बोलणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.
िद.२३.११.२०१६ रोजी साईभ त गायक ी.शैल भारती यां चेशी दु र वनीव न चचा के ली असता,
यांनी .२,५०,०००/- मानधन व ये याजा याचे भाडे, राह याची िवनामु य यव था कर यात यावी असे
सां िगतले. परं तु यांना सां िगतले क ी. अनु प जलोटा (भजनस ाट) यांना या माणे मानधन ठरले आहे.
या माणे आपणास मानधन .२,००,०००/- व ये या-जा याचे भाडे आदा कर यात येईल व राह याची व
जेवणाची यव था िवनामु य कर यात येईल, असे यांना सां गीतले असता यास यांनी सहमती दशिवली आहे.
तरी साईभ त गायक ी. शैल भारती यां ना ी. अनु प जलोटा (भजनस ाट) यां चे माणे येणेजाणेकामी येणारे य भाडे व .२,००,०००/- मा मानधन अदा करणेस व िशड येथे याची िनवास, भोजन,
दशन यव था िवनामु य करणेस मा यतेसाठी सादर .
िनणय .८४८ यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साईमं िदर सं मेलना या मं डपाम ये मा यवरां ची बैठक यव था
होऊन, सं मेलन सु होईपयत सकाळी ८.०० ते १०.०० या कालावधीम ये ी.शै ल भारती यां चा
साईभजनाचा काय म आयोिजत करणेत करणेस मा यता दे यात आली. ी.शैल भारती यां ना
एकि त .२,००,०००/- मा मानधन दे यात येऊन िशड येथे िनवास, भोजन व दशन यव था
िवनामु य करणेत यावी.
याचवेळी अशीही चचा करणेत आली क , सदरह चचास ाम ये दु पारी नेहभोजना या वेळेस
िशड येथील थािनक कलाकार ी.पारस जै न यां चा साईभजनाचा काय म आयोिजत कर यात
यावा, यासाठी ी.पारस जै न यां चे मानधनाबाबत यां याशी सं पक करणेत येऊन चचा करावी, असे
ठरले.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
सन- २०१७ मधील सं थानमाफत साज या होणा या उ सवां या िनमं ण पि का छपाई करणेस
मा यता िमळणेबाबत.
ताव(अ-१) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम-२०१४ मधील कलम १९ म ये ‘भ तमं डळ’ या
शीषाखाली खालील माणे तरतू द करणेत आलेली आहे१) समारं भ, उ सव, पू जा इ याद ची िशफारस कर यासाठी,आ यदाते,आजीव सद य,सवसामा य
सद य, स मा य सद य, सहयोगी सद य आिण सं था सद य (सं ल न) यां चा समावेश असलेले एक भ त मं डळ
असेल, सद य वाचा येक कारासाठी वगणीचा दर िविनयमां दारे िनधा रत क न िद या माणे असेल.
२) कोण याही य तीस, मग ितची जात,धम अथवा िलं ग कोणतेही असेल तरी, भ त मं डळां चे
सद य व दे यात येईल. परं त,ु अशा य तीने वयाची अठरा वष पु ण के ली असली पािहजेत व ती ी साईबाबां चा
भ त असली पािहजे.
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३) भ त मं डळा या सद यांचे अिधकार, िवशेषािधकार आिण कत य िविनयमां दारे िनधा रत क न
िद या माणे असतील, सिमती, भ त मं डळा या सद य वासाठी अज करणा-या अजदाराने पू ण करावया या
अटी व शत देखील िविनयमां दारे िनधा रत क न देईल.
(अ-२) उपरो त प रछे द (अ-१) म ये नमु द के ले माणे सं थान यव थापनाने ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,(िशड ) भ त मं डळ िविनयम,२०१३ पा रत के लेले आहेत. या िविनयमातील कलम (४) भ त
मं डळा या सभासदां चे ह क आिण िवशेषािधकार या म ये खालील माणे तरतू द आहे.
१) भ त मं डळां या सभासदां ना सं थान या तीन उ सवाचे, हणजे रामनवमी , गु पौिणमा आिण
साईबाबां ची पु यितथी या उ सवां चे िनमं ण पाठिव यात येईल. असे िनमं ण डाके ने, ए स ेस कु रीयरने,फॅ स,ईमेल दारा िकं वा इले ॉनीक सं पका या इतर प दतीने पाठिव यात येईल.
२) वर उ लेख के ले या ितन अिधकृ त उ सवानं तर येक सभासद डाके ने ‘उदी साद’ ा त हो यास
पा असेल.
३) हे िविनयम लागू हो यापू वीचे आ यदाते आिण आिजव सभासदां चे सव ह क आिण िवशेषािधकार
पु ढे चालू राहतील.
(अ-३) मा. शासनाने सन २००४ चा अिधिनयम पा रत करणेपू व सं थानचा कारभार मा.धमादाय
आयु त,महारा रा य, मुं बई यां चे देखरे खीत मा.िदवाणी यायालय,मुं बई यां नी िटपणी दावा . ३४५७/६०
िद.१८/१०/१९८२ अ वये मं जू र के ले या योजनेनु सार (Scheme)चालत असे या (Scheme) म ये भ तमं डळ
बाबत खालील माणे तरतू द आहे.
(i) Invitations to Members to attend the three utsavas of shirdi Viz Ramnavami ,
Guru pournima and Punyatithi of Shri Saibaba Shall be extended by Publishing the same
in English and Marathi newspapers having wide circulution personal invitation shall be
in the discretion of the Executive Officer to extend personal invitations to ordinary
members.
(V) Every member shall be entitled to receive the ‘Udiprasad’ at his address by
post after each of the three official festivals without payments of any charges.
उपरो त प रछे द अ(१)(२)(३) म ये नमु द के ले या तरतु दीनु सार सन २०१६ अखेर सं थान
यव थापना माफत साज-या करणेत आले या ी रामनवमी, ी गु पौिणमा, ीपु यितथी (िवजयादशमी)
उ सवां या िनमं णपि का व उदी साद भ तमं डळ सभासदांना पो टा दारे पाठिवणेत आले या आहेत. तसेच
यव थापनामाफत देणगीदार भ त, मा.मं ी महोदय, महारा रा य, मा यवर अिधकारी व िशड ाम थ यां ना
िनमं ण पाठिव यात येते. माहे नो हबर-२०१६ अखेर १,८०,००० इतके सं थान भ तमं डळाचे सभासद सं या
आहे.
सन-२०१६ म ये साजरा कर यात आले या तीनही उ सवां या पि का छपाई कामी .९,१८,०००/मा खच आलेला आहे.
ताव- येक उ सवापू व िनमं ण पि का छपाईकामी दरप के मागिवणेस मा यता घेऊन िटपणी
सादर करणे, िनमं णपि के चा मसु दा मा य क न घेणे, छपाई ( ेस) धारक यां चे कडू न दरप क मागिवणे
तु लना मक त ता तयार करणे, िन नतम दरधारकास छपाई कामी कायादेश देण,े सव िनमं ण पि कां ना घडया
घालणे,पाक टावर प ते ि ं ट करणे, पािकटे िचटकिवणे, ॅ ं िकग करणे, पि कां ची रा या या नावानु सार िवभागणी
क न पो टात टाकणे इ.कामे करावे लागतात. तसेच िनमं ण पि का िनमं कां ना वेळेत पोहच होणे आव यक
आहे. या भ तमं डळाचे सभासद सं पु ण देश-िवदेशात आहेत. या म ये कनाटक, आं देश, तािमळनाडू या
रा यात हजारो सभासद सं या आहेत.
सं थान माफत छपाई कर यात येणा-या पि का हया आट पेपरवर (90 GSM) या कागदा या
कारावर छपाई करणेत येतात.
उपरो त प रछे दां त िववेचन के यानु सार, सन-२०१७ म ये साज-या होणा-या तीनही उ सवां साठी
पि का छपाई क न घेणेसाठी अं दाजे .१२ लाख मा इतका खच येईल.
सन-२०१७ साठी पि का छपाई करणेसाठी काढ यात येणा-या िनिवदा दरप कां म ये पु ढील बाबी
िवचारात घेता येतील. या म ये पि का, पाक ट छपाई करणे,पि के ची घडी घालू न पि का पाक टात भ न देण.े
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लेबर व सु र ा एज सीचे नां व
अ.
नं

१

२

३

४

मे.मॉडन ही.आर. िस यु रटी
फोस िल. पु णे (लेबर कॉ ॅ टर)
(सं थानचे सव सं बधीत िवभाग)
मे.जय भवानी ए टर ायजेस,िल.
पु णे (लेबर कॉ ॅ टर)
(शै.सं कुल, णालये, िनवास थाने)
मे.मॉडन ही.आर. िस यु रटी
फोस िल.पु
उ णे (िस यु रटी
कॉप ॅ टर) ( णालय, दारावती,
भ रोतिनवास थान, मं िदर वेश दार )
मे.जयत भवानी ए टर ायजेस,िल.
पु णे (िस यु रटी कॉ ॅ टर)
(वाहन िवभाग, ी साईबाबा
मा
भ तिनवा थान, ी साई धमशाळा)
णे
एकू ण

माहेऑ ट बर-२०१६
या मिह यातील कं ाटी

पाक टां ना गमटेप वापरणे. या मु यां चा समावेश करता येईल. यामु ळे आमं ि तां ना वेळेत पि का पोहच हो यास
मदत होईल व वेळ वाचेल असे न मत आहे.
तरी सन-२०१७ मधील सं थान माफत साज-या कर यात येणा-या तीनही उ सवासाठी पि का व
पाक टे छपाई करणेसाठी वृ ततप
् ात जाहीरात िस द क न,िवहीत प दतीने ई-िनिवदा अं ितम िनणय घेणेकामी,
तसेच याकामी र कम .१२,००,०००/- ( .बारा लाख) मा चे खचास मा यतेसाठी सादर.
िनणय .८४९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१७ म ये सं थानमाफत साजरे कर यात येणा या तीनही
उ सवां साठी आव यक असले या िनमं ण पि का व यासाठीची पाक टे छपाई करणेसाठी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावे शक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
लेबर व िस यु रटी कॉ ॅ टस यां चेमाफत पु रिवणेत येणा या कं ाटी अकु शल, कु शल व सु र ा
कामगारांचे माहे जानेवारी, २०१६ ते माहे ऑ टोबर, २०१६ या कालावधीतील गैरहजे रीबाबत.
तावसं थान िविवध िवभागां ना मे. मॉडन ही. आर. िस यु रीटी फोस (इं िडया) ा. िल., पु णे ,मे जयभवानी एं टर ायजेस, ा.
िल. पु णे यां चेमाफत कं ाटी प दतीने अकु शल, कु शल कामगार व सं र ण िवभागास कं ाटी प दतीने सु र ा कमचारी
व माजी सैिनक सु र ा कमचारी पु रिवणेत येत आहे. सदर लेबर व िस युरीटी एज सीमाफत सं थानचे मागणी व
आव यकते माणे पु रिवणेत येणा-या कं ाटी अकु शल , कु शल कामगार व कं ाटी सु र ा कमचारी यां ची हजेरी
प का माणे पटसं या तसेच कं ाटी अकु शल, कु शल व सु र ा कमचारी यां चे माहे- जानेवारी-२०१६ ते माहे.
ऑ ट बर-२०१६ या कालावधीतील गैरहजर िदवसां ची ट के वारी बाबत तपिशल खालील माणे आहे.
माहे-जानेवारी -२०१६ ते माहे-ऑ ट बर -२०१६ या कालावधीतील
गैरहजर असले या कं ाटी कमचा-यां ची ट के वारी िनहाय सं या
३१
५१
६१
७१
८१
९१
४१ ते
ते
ते
ते
ते
ते
ते
५०
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४०
६०
७०
८०
९० १००
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%
%
%

८३१

३३

१७

१६

८

३

३

००

८०

९१३

४५

२७

१५

१०

६

५

१५

१२३

४२१

२७

१५

५

३

१

००

००

५१

४४४

१३

१२

९

६

३

००

००

४३

२६०९

११८
११८

७१
१८९

४५
२३४

२७
२६१

१३
२७४

८
२८२

१५

२९७

कं ाटी अकु शल, कु शल व सु र ा कमचा-यां चे माहे जानेवारी -२०१६ ते माहे ऑ टांबर- २०१६ या
कालावधीत गैरहजर िदवसां ची ट के वारीचे माण बिघतले असता, यापैक सदर कालावधीत ३१% व यापे ा
जा त िदवस गैरहजर रािहले या कं ाटी कमचा-यां ना कामाव न बं द करावयाचे झा यास, सदर कं ाटी कमचायां ची एकु ण सं या २९७ इतक येते.
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उपरो त माणे मे. मॉडन ही. आर. िस युरीटी फोस िल. पु णे यां चेकडील ८३१ कं ाटी अकु शल ,
कु शल कमचा-यां पैक ८० व मे. जय भवानी ए टर ायजेस, पु णे यां चेकडील ९१३ कं ाटी अकु शल, कु शल
कमचा-यां पैक १२३ कं ाटी कमचारी माहे जानेवारी-२०१६ ते माहे- ऑ ट बर-२०१६ या कालावधीत ३१%
िकं वा यापे ा जा त िदवस कामाव न गैरहजर/अनु पि थत रािहले आहेत. याच माणे मे. मॉडन ही. आर.
िस युरीटी फोस िल. पु णे िस युरीटी कॉ ॅ टस यां चेकडील ४२१ कं ाटी सु र ा कमचा-यांपैक ५१ व मे. जय
भवानी ए टर ायचेस, पु णे िस युरीटी कॉ ॅ टस यां चेकडील ४४४ कं ाटी सु र ा कमचा-यां पैक ४३ कं ाटी
सु र ा कमचारी माहे जानेवारी-२०१६ ते माहे- ऑ ट बर-२०१६ या कालावधीत ३१% िकं वा यापे ा जा त
िदवस कामाव न गैरहजर / अनु पि थत राहीले आहेत.
सबब, उपरो त माणे लेबर कॅ ा ॅ टर यां चेकडील २०३ अकु शल, कु शल कं ाटी कामगार व
िस यु रटी कॉ टॅ टर यां चेकडील ९४ कं ाटी सु र ा सु र ा कमचारीअसे एकु ण -२९७ कं ाटी अकु शल व सु र ा
कमचारी माहे जानेवारी-२०१६ ते माहे ऑ ट बर-२०१६ या कालावधीत ३१% िकं वा यापे ा जा त िदवस
कामाव न गैरहजर/ अनु उपि थत रािहले आहेत. उपरो त कं ाटी कमचारी यापु व देखील अनेक वेळा कामाव न
गैरहजर/ अनु पि थत राहीले आहेत. यांना कामावर घेऊन वेळोवेळी सु धारणेची सं धी देऊन देखील यांचे वतनात
सु धारणा होत नाही. तरी उपरो त त यात माहे जानेवारी- २०१६ ते माहे. ऑ ट बर- २०१६ या कालावधीत
३१% व यापे ा जा त िदवस कामाव न गैरहजर/ अनु पि थत रािहले या एकू ण २९७ कं ाटी अकु शल, कु शल
कामगार व सु र ा कमचा-यां ना ठे केदारामाफत कामाव न कायम व पी बं द (कमी) करणेस व तसे सं बं धीत लेबर
व िस युरीटी कॅ ा ॅ टर यां ना त डी कळिवणेबाबत उपरो त तावर िनणय होणेस िवनं ती.
तरी उपरो त तावावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .८५० यावर सिव तर चचा होऊन, लेबर व िस यु रटी कॉ ॅ टस यां चेमाफत पु रिवणेत येणारे अकु शल,
कु शल व सु र ा कं ाटी कमचारी कोणतीही पु वसु चना न देता गैरहजर राहतात व यामु ळे सं थान या
दैनं िदन कामकाजाम ये अडचण िनमाण होते , याकरीता आजारी िकं वा गं भीर कारणाने गैरहजर
रािहलेले कं ाटी कमचारी वगळता माहे जानेवारी- २०१६ ते माहे ऑ ट बर- २०१६ या कालावधीत
३१% व यापे ा जा त िदवस/ वारं वार गैरहजर/ अनु पि थत असले या कं ाटी कमचा यां ना वरीत
कामाव न कमी करणेबाबत सं बं धीत ठे केदारास कळिवणेत यावे. तसेच सं थान कामाची गैरसोय होऊ
नये याकरीता नवीन पा कं ाटी कमचारी कामावर घे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
ी.मोहन एकनाथ उपासनी, (बडतफ) वरी िलपीक, यां नी कामावर पु ववत हजर क न घेऊन दया
दाखिवणेबाबत िदलेले प .
तावी.मोहन एकनाथ उपासनी, व र ठ िलपीक, शासन शाखा, हे िद.१४-०६-१९८९ पासू न सं थान सेवेत कायरत
होते. ी.उपासनी हे िद.१३-११-२००७, रोजी सकाळी ७.३० वाजेपासू न कॅ श काऊं ट ग हॉल येथे कॅ श
काऊं ट गसाठी हजर होते. सदर िदवशी सकाळी ८.४५ वाजे या दर यान ी. उपासणी हे बाथ मचे कारणां साठी
कॅ श काऊं ट ग हॉल मधू न बाहेर जात असतां ना तेथील सु र ा कमचा-यां नी यांची तपासणी के ली. यावेळी
ी.उपासणी यां चे मालातु न थम एक हजाराची एक नोट व माल झटक यानं तर एक हजार पाया या १९ नोटा
खाली पड या. सदर पये एक हजारा या २० नोटां चा रतसर पं चनामा क न, िशरडी पोलीस टेशन, िशरडी येथे
ी. उपासणी यां चे िव त ार दाखल कर यात आली होती. सदर गैरिश त वतनाबाबत ी. उपासणी यां ना
िद.१३-११-२००७ रोजीचे आदेशा वये खातेचौकशीकामी सेवा िनलं बीत कर यात येऊन, यांना जा.नं.
एसएसएसए/वशी-७ए/३४२१/२००७ िद.२०-१२-२००७ अ वये आरोपप दे यात आले होते. सदर आरोप
प ाची खातेिनहाय चौकशी अॅड होके ट ी.बी.वाय. काळवाघे चौकशी अिधकारी यां नी पु ण क न, यांचा
िद.११-०५-२००९ रोजीचा खाते चौकशी िन कष अहवाल सं सथानला सादर के ला होता. यात ी. उपरसणी
यां या िव द ठे व यात आले या आरोप प ातील आरोप खाते चौकशीत िस झाले असू न ी.उपासणी हे
दोषी आहेत असा चौकशी अिधकारी यां नी िन कष काढला होता. हणू न सदरचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे िद.१७-०५-२००९ रोजीचे सभेम ये सादर करणेत आला होता. सदर सभेतील िनणय . ४६५ नु सार
ी.उपासणी यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/१६१६/२००९ िद.१८-०५-२००९ अ वये सं थान सेवेतू न बडतफ
(Dismiss) का कर यात येऊ नये? अशी सेकंड शोकॉज नोटीस बजाव यात आली होती.
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उपरो त सेकं ड शोकॉज नोिटसी सं दभात ी.उपासणी यां नी सं थान िव मा.कामगार यायालय,
अहमदनगर येथे त ार (यु.एल.पी.) .३०/२००९ ही कोट के स दाखल के ली आहे. मा. कामगार यायालय,
अहमदनगर यां नी िनशाणी-२ मनाई हकू माचे अजावर सु नावणी घेवू न, उभयप ां चे हणने िवचारात घेऊन, िद.३०१२-२००९ रोजी आदेश देवू न ी.उपासणी यां चा मनाई हकमाचा अज िडसिमस क न िनकाली काढला आहे.
यानं तर ी उपासनी यां ना जा.नं.एसएसएस/वशी-७ए/४६२८/२००९ िद.३१-१२-२००९ रोजीचे आदेशा वये
सं थान सेवेतू न िद.०१-०१-२०१० पासू न कायम व पी बडतफ (िडसिमस) करणेत आलेले आहे.
मा.२ रे कामगार यायालय, अहमदनगर यां नी त ार(यु.एल.पी.) .३०/२००९ म ये िवभागीय
चौकशी िन कषा सं दभात िद.१२-०४-२०१२ रोजी ाथिमक मु यावर आदेश देवू न,“ त ारदार ी. उपासनी,
यां चेसदभात के लेली खाते चौकशी कायदेशीर, यो य व नैसिगक यायत वानु सार झा याचे जाहीर के ले आहे.”
मा.कामगार यायालयाने त ार(यु.एल.पी.) .३०/२००९ मधील खाते चौकशी सं दभातील ाथिमक मु यावर
िद.१२-०४-२०१२ रोजी िदलेला आदेश बेकायदेशीर ठरवू न र हावा तसेच त ारदाराबाबतची चौकशी
बेकायदेशीर, अयो य, नैसिगक यायािव अस याचे जाहीर क न िमळावे. या मागणीसाठी ी.उपासणी यां नी
सं थान िव मा.औ ोिगक यायालय, अहमदनगर येथे िद.३०-०४-२०१२ रोजी र हीजन (यु.एल.पी.)
.११७/२०१२ चा अज दाखल के ला होता. तथािप, सदरचा र हीजन अज मा.औ ोिगक यायालय,
अहमदनगर यां नी िद.३०-०४-२०१२ रोजी म टेनेबल नस यामु ळे तो रिज टड क न घेतला नाही. हणू न
ी.उपासनी यां नी सं थान िव मा.उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन मां क ४६९३/
२०१२ ही कोट के स िद.०९-०५-२०१४ रोजी दाखल के ली होती. या रट िपटीशन िनकाली काढ यात आली
असू न के स िवचाराथ लेबर कोटाम ये वग कर यात आली आहे.
याच माणे ी. उपासनी यां नी त ार (यु.एल.पी) .३०/२००९ म ये मा.कामगार यायालय,
अहमदनगर येथे िद.२६-०४-२०१२ रोजीचा िनशाणी .यु-३६ चा अज दाखल के ला होता. सदरचा दु ती अज
मा.कामगार यायालय, अहमदनगर यां नी िद.०७-०६-२०१२ रोजी आदेश देवू न, र क न िनकाली काढला आहे.
सदर आदेशा सं दभात ी.उपासनी यां नी सं थान िव मा.औ ोिगक, यायालाय , अहमदनगर येथे र हीजन
(यु.एल.पी.) .५८/२०१२ दाखल के ले होते यावर मा.औ ोिगक यायालय, अहमदनगर यां नी िद.११-०७२०१२ रोजी आदेश देवू न र हीजन, अॅि लके शन िडसमीस के लेले आहे. या सं दभात ी.उपासनी यां नी सं थान
िव मा.उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यं थे रट िपटीशन ं माक ६५९१/२०१२ ही कोट के स दाखल
के ली होती. सदर रट िपटीशन म ये मा. उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद.२९-०९-२०१५ रोजी
खालील माणे िनकाल िदलेला आहे.
A. This petition is partly allowed
B. The impugned order dated 7.6.2012, passed by the Labour Court below Exhibit U36 and the judgment of the Industrial Court dated 11.7.2012, delivered in Revision
(ULP) No.58/2012, on account of being perverse, are quashed and set aside.
C. Application Exhibit U-36 stands allowed.
D. The petitioner shall carry out the amendment within four weeks from today.
E. The respondent is at liberty to file on additional written statement so as to confront
the contentions set out in the amended complaint.
F. The issue Nos.1 and 2, already decided by the labour Court by its Part 1 judgment
shall preclude the petitioner from seeking reopening of the said two issues. In
short, the petitioner shall prosecute his complaint to the remaining issues with
regard to the proportionality of the punishment.
G. In the event the petitioner succeeds before the Labour Court or any superior Court,
he shall be deprived of all service benefits incidental and consequential thereto for
the period 1.1.2000 till 26.4.2012, save and except continuity of service.
यानु सार सदरची के स लेबर कोटाम ये वग कर यात आली आहे.
स या ी.उपासनी यां नी सं थान िव दाखल के लेली त ार (यु.एल.पी.) . ३०/ २००९ ही
कोट के स मा.कामगार यायालय, अहमदनगर, येथे याय िव ठ असू न, लं बीत आहे.
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आता उपरो त सं दिभय .१ चे प ा वये ी उपासनी यां नी “मी, मोहन एकनाथ उपासनी, व र ठ
िलपीक (सेवािनलं िबत) िवनं ती पु वक अज करतो क, मी साईबाबा सं थानम ये १४ जू न १९८९ पासू न िलपीक व
सदनं तर बढतीने व र ठ िलपीक पदावर काम करीत आहे. मी सं थान या मं िदर, साईनाथ णालय, नं तर
साईबाबा इं ि लश िमडीयम कु ल, पगार बील िवभाग इ. िवभागात नो हबर २००७ पयत कोण याही कारची
गैरवतणु क न करता काम के ले आहे. माझी पसनल फाईल व सेवापु तक िन कलं क आहे. िद.१३.११.२००७ चे
किथत गैरवतनाब ल मला सं थानने िनलं िबत के ले, व मा यावर फौजदारी दाखल के ली. मला औ ोिगक
यायालयाने कामावर हजर क न घे याचे आदेश के ले, टे ऑडर िदली तथापी सं थानने मला हजर क न घेतले
नाही, मा यावर सु डभावनेन,े पु व हदु िषत मनात भाव ठे वू न कोटाचे आदेशाची(कोटात के स पडीग असतां नाही)
१.१.२०१० पासू न ते आजतागायत वेतन न अदा के यामु ळे मा यावर उपासमारीची वेळ आली आहे.
१.१.२०१० पगार न देऊन मला झालेली िश ा ही खू प मोठी िश ा असु न मला यात माफ करावी. मा या माणे
सन २००९ म ये सं थानचे सेम कलम २२ डी, व २२ एल. लागू के ले या गैरवतन के ले या रामदास शं कर
सोनवणे यां ना मा सं थानने पोलीस के स न करता, खाते चौकशीत तेही दोषी असतां ना यांना पु हा कामावर हजर
क न घेतले. मा याबाबत मा भेदभाव पु ण, पु व ह दु िषत ्टकी ोन ठे वू न अ याय कर यात आला आहे. मी लेबर
व इं डि यल कोटात दाखल के लेली सं थान िवरोधात के स के ली. मला सं थान या िवरोधात कोण याही
यायालयात जावायचे नाही. मला नोकरी िशवाय घर चालिवणेचे दु सरे साधन नाही. मु ले िशकत असू न यांचे
पालनपोषणाची जबाबदारी मा यावर आहे. यांचे भिव य अं धारमय होईल. मी िवनं ती पुवक सां गू इि छतो क,
मला मागील देय असलेले (बॅक वेजेस) िदले नाही तरी मला ते मा य आहे. माझी नेमणु क मा स या मी वरी ठ
िलपीक पदावर अस यामु ळे याच पदावर कर यात यावी ही न िवनं ती आहे. सं थान िव दाखल के लेली के स
मी िवनािवलं ब मागे घे यास तयार आहे. मा मला ी साईबाबा सं थानम ये पु ववत कामावर हजर क न घेऊन
ी साई ं ची सेवा कर याची सं धी दे यात यावी.
आपण दयावं त होऊन मा या अजाचा सहानु भु तीपु वक िवचार क न माझी सन १९८९ पासू नची
आजपयत झालेली ामािणक व िन कलं क सेवा िवचारात घेऊन माझे कु टूं ब उ व त हो यापासू न वाचवावे ही
अितशय कळकळीची न िवनं ती आहे. आपण मला एकवेळ पदरात घेऊन माफ करावे अशी मी दयायाचना
करीत आहे.” असे हटलेले आहे.
ी साईबाबा सं थान कमचारी सं घटना, िशरडी यां नी यांचे सं दिभय .२ जा.नं.२३ िद.०१-०९-२०१६
रोजीचे प ा वये सं थानमधील बडतफ कमचारी ी. मोहन एकनाथ उपासनी यां चे ता पु रते िनलं बन र क न
पु ववत कामावर घेणेबाबत प िदले आहे यात यांनी “ वरील िवषयास अनु स न आपणास िवनं ती कर यात येते
क , ी मोहन एकनाथ उपासनी, व र ठ िलपीक, शासन शाखा पगारबील से शन (स या ता पुरते िनलं िबत) हे
सं थान सेवेत जु न १९८९ पासु न अितशय मािणकपणे न पणे सं थान या िविवध िवभागात ( मं िदर, ी साईनाथ
णालय, ी साईबाबा इं ि लश मे. कु ल ) या िवभागात जबाबदारीने व ामािणक पणे काम के लेले असू न ते
शासन शाखेकडे पगारिबल िवभागात पगारप क बनिव याचे काम ते करीत होते. िद.१३/११/२०१६ रोजी
सं थानचे कॅ श काऊं िटं गचे सकाळी साधारणतः ८.४५ चे वाजता दु दैवाने हणा िकं वा यां या ा धाचा भोग
यांचेकडू न सं िमत अव थेत, भां बावले या मनःि थतीत यां या हातू न कळत नकळत चु क घडू न यांचेवर कॅ श
काऊं ट गमधील पैसे घेत याचा आरोप झाला असु न यांना यावेळी ता पुरते सेवािनलं बीत क न यांची
खातेचौकशी सु कर यात आली होती. ी उपासनी यां चे आ थ याचा/द याचा ास व पयायाने होणा-या सद चा
ास होत अस याने यांना िसपला कं .नी चे इनहेलर २४ तास वापरावे लागते. कॅ श काऊं टीग हॉल तळघरात
असु न तेथे मोकळी खेळती हवा नस याने एक ते िदड तासाने वास घे यास अडचण यांना जाणवू लाग याने
यांनी कॅ शकाऊं ट ग हॉल म ये पािण िप यासाठी ते गेले व यांना बाथ मला जाणे अस याने व सद चा ास
अस याने कॅ श काऊं टीग हॉलमधीलच खाली पडलेला माल घेवू न हात नाक पु सत ते बाहेर आले. माल हातात
तसाच रािहला. तथापी डयु टीवरील वॉचमन यां नी चेक ग के यानं तर ते बाहेर जाणेसाठी वरील चार-पाच पाय-या
चढू न वर आले नं तर मालात पैसे असावे हे नं तर यांचे ल ात आले. ी उपासनी यां चा चोरी कर याचा
कोणताही उ ेश नसु न यांचे हातु न कळत नकळत चु क झाली यांचा सं थान सेवेचा िवचार करता आपण यांना
माफ क न यांना पु ववत सं थान सेवेत घेऊन ता पु रते सेवािनलं बन आदेश र करावे ही आपणास न िवनं ती
आहे. ी उपासनी यां ना कोणतेही च रताथाचे साधन नसु न यांचेवर अवलं बु न यांचे कु टूं बावर आिथक, मानिसक
सामािजक मोठया सं कटातु न ते आज पयत चालत आले. ी मोहन उपासनी यां चे चु क ची यांना माफ देऊन
सं थान सेवेत पु ववत कामावर घे यात यावे. अशी आपणास न िवनं ती करीत आहेत. ” असे हटले आहे.
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तसेच ी उपासनी यां चे सं दिभय . ३ चे िवनं ती प ावर मा. िव व त, सौ.अिनताताई जगताप, नगरा य ा, िशड
नगरपं चायत, िशड यां ची वा री असू न सदर प ावर मा.कायकारी अिधकारी यां नी “ सदर िवषय य. मं. पु ढे
चचस ठे व यात यावा ” असा अिभ ाय िलहीलेला आहे.
तसेच ी उपासनी यां चे सं दिभय . ४ चे िवनं ती प ावर मा. िव व त, ी. सिचन तां बे यां नी सदर
प ावर मा.कायकारी अिधकारी यां नी “ सदर िवषय य. मं. पु ढे चचस ठे वणे ” असा अिभ ाय िलहीलेला आहे.
ी. उपासनी यां ना पु ववत कामावर जू क न घेणेबाबत यापु व तीन वेळेस खालील माणे मा. यव थापन
सिमतीसमोर ताव सादर कर यात आलेले आहेत. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
1. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७-०८-२०१० रोजी झाले या सभेत सादर करणेत आला होता. यावर
सिव तर चचा होवू न, िनणय .६५४ अ वये “ ी.मोहन एकनाथ उपासनी यां नी आिथक गैर यवहार
के ला अस याने यांचे बडतफ बाबत फे रिवचार करणेत येऊ नये” असा िनणय पारीत झालेला आहे.
2. मा. यव थापन सिमतीचे िद.२४-०९-२०११ रोजीचे सभेम ये िवषय नं. ५८ अ वये ताव सादर
करणेत आला होता. “ यावर सिव तर चचा होऊन, ी.मोहन एकनाथ उपासनी यां नी कॅ श
काऊं टीगमधील पैसे चो न आिथक गैर यवहार के ला अस याने यांचे बडतफ बाबत फे रिवचार करणेत
येऊ नये. तसेच ी उपासनी यां चेबाबत ताव ०२ वेळा मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे ठे वणेत
आलेला असू न सिमतीने तो अमा य के लेला अस यामु ळे ी.उपासनी यां चेबाबत कोणीही िशफारस
के ली तरी पु हा फे र ताव यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर कर यात येऊ नये, असे
ठरले.” असा िनणय, िनणय . ७३१ अ वये पा रत झालेला आहे.
3. मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२-०६-२०१४ रोजीचे सभेत िनणय .४८९ अ वये “ ी.मोहन एकनाथ
उपासनी, बडतफ व र ठ िलपीक, शासन शाखा यां ना पु ववत कामावर घेणेबाबतचा ताव अमा य
करणेत आला, तसेच अशा कारे पु व अमा य झालेले व सदर ताव यापु ढे सभेसमोर सादर करणेत
येऊ नये” असा िनणय पा रत झालेला आहे.
ी मोहन एकनाथ उपसनी, बडतफ व र ठ िलपीक, शासन शाखा यां चेिव सदर करणाबाबत
दाखल के ले या िनयिमत फौजदारी करण मां क ८९/२००८ वर मा. यायदं डािधकारी थम वग, राहता यां या
यायालयाने िद.३०-०७-२०१६ रोजी िनकाल िदला असू न यानु सार आरोपीने, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड येथे नोकरीस असतां ना िद.१३-११-२००७ रोजी सकाळी ८.४५ वाजता अगर या
सु मारास ी.साईबाबा समाधी मं िदर प रसरात दि णा पेटीतील र कम मोजणी करत असतां ना अ मािणकपणे
२०,०००/- पये घेऊन जा या या उ ेशाने तशी ती घेता यावी, यासाठी थान ट क न चोरी के याचे, अिभयोग
प ाने िस के ले आहे. यावर मा. यायदं डािधकारी, थम वग, राहाता यां नी िद.३०-०७-२०१५ रोजी
खालील माणे आदेश िदला आहे.
आदेश
1.
आरोपीस भारतीय दं ड सं िहते या कलम ३८१ अ वये दं डनीय अपराधाकरीता फौजदारी
यवहार सं िहते या कलम २४८(२) अ वये दोषी ठरिव यात येते आिण यासाठी यांनी तीन मिहने
साधा कारावास आिण एक हजार पये दं ड सोसावा, दं ड न भर यास आरोपीने दहा िदवस साधा
कारावास सोसावा.
2.
आरोपीने याचे वबं धप आिण जामीनप वाधीन करावे.
3.
अिपल कर या या अवधीनं तर, ज त मु ेमाल माल (आिटकल ‘ब’) न ट कर यात यावा आिण ज त
के लेली र कम ही ी.साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडेच रािहल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- सबब, ी.मोहन एकनाथ उपासनी, बडतफ व र ठ िलपीक,
शासन शाखा यां नी सं थानचे दि णा पेटी माजणीचे वेळी चोरी के याचे िस झा याने यांना ितन मिहने
कारावास व एक हजार पये दं डाची िश ा झालेली आहे. तसेच ी.उपासनी यां ना कामावर हजर क न
घेणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीने तीन वेळा अमा य के ला असू न याबाबत पु हा फे र ताव
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर कर यात येऊ नये असा िनणय झालेला आहे.
तरी ी.मोहन उपासनी यां चा सं थानम ये कामावर पु ववत हजर क न घेवू न दया दाखिवणेबाबत
िद.१६-०८-२०१६ रोजीचा अज व ी साईबाबा सं थान कमचारी सं घटना, यां चे िद.०१-०९-२०१६ रोजीचे प
याचा सहानु भू तीपु वक िवचार क न उपासन चे प ावर िदले याअिभ ायानु सार सदर तावावर िनणय होणेस
िवनं ती.
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िनणय .८५१

यावर सिव तर चचा होऊन, सदरह िवषय तू त थिगत ठे व यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
खाते चौकशी अिधकारी ी.जे .एल. देशपां डे सो. पु णे यां चे मानधनाबाबत.
तावी.जे एल. देशपां डे सो. िनवृ त िज हा यायािधश, पु णे यां नी सं दभ य अज इकडील कायालयास सादर के लेला
आहे. यात यांनी “ ी सं थानचे कायकारी मं डळाचे ठरावा माणे आमची डॉ.बजाज व डॉ. वमा यां या वरील
दोषारोपां सं बं धात चौकशी अिधकारी हणू न नेमणू क झाली असु न चौकशीचे कामकाज चालु असु न
यस थापनाचा पु रावा न दिवणेचे भाग पू ण झाले असु न आरोपीत वै िकय अिधका-यां चा पु रावा न दणे बाक
आहे. दर यान कायकारी मं डाळाचे ठरावा माणे आ हाला मानधन .७५००/- व वासभ ता व अनु षं गीक खच
.५०००/- अदा कर यात येतो. चौकशी दर यान आ हाला िद.१४.०८.२०१६ रोजीचे बैटक पं यत यानं तरचे
चौकशीकामी झाले या बैठक चे मानधन अथवा वासभ ता अदा करणेत आला नाही.
वरील सं दभ य आपले प िद.१७.०९.२०१६ रोजीचे आज आ हाला ा त झाले, याम ये मानधन
.१२५००/- असे नमु द के लेले आहे. परं तु ठरावा माणे .७५००/- मानधन असु न .५०००/- वासभ ता व
अनु षं गीक खच याबाबत आहे.
अरोपीत वै क य अिधकारी यां नी यांचे पु रा या या कामी आजच ४० सा ीदारां ची यादी दाखल
के ली आहे. यानं तर दो ही बाजु चा यु तीवाद ऐक यात येईल व चौकशी अहवाल तयार कर यात येईल चौकशी
कामी १००० पे ा जा त कागदप दाखल कर यात आले आहे. तसेच सा ीदारां चे टं खिलखीत जबाब
जवळपास १५० पृ ठांचे आहे. याव न दहा तारखे या मयादेम ये चौकशी पू ण होणे दु रापा तिदसते. तरी देखील
कालमयादा घाल याचे कायकारी मं डळाने ठरिवले अस यास िह मयादा आ हाला प िमळालेपासु न समज यात
यावी व यातही वाभ ता अनु दान .५०००/- यावर मयादा नसावी व ठरावा माणे ती मयादा चौकशी अहवाल
सादर करे पयत कायम करावी. अ यथा आमची आिथक कु चं बणा होऊन अ याय होईल.” असे नमू द के ले आहे.
डॉ.ह रष हकू मचं द बजाज व डॉ गौरव सरदारीलाल वमा हे सं थानचे ी साईबाबा हॉ पीटलम ये
दयरोगत या पदावर कायरत आहेत. यांनी कॅ थलॅबम ये पेशं टसाठी वापर यात येणारे टट, बलू न व इतर
सािह याचा वापर करणेकरीता बेकायदेिशर र या िविवध कं प यांकडू न पैसे घेतलेले आहे त. तसे च णां या
ोिसजस व औषधोपचाराम ये अिनयिमतता, िन काळजीपणा के लेला आहे. अशा व इतर अनेक त ारी
आले या अस याने याबाबत खाते चौकशी करणेकामी खाते चौकशी अिधकारी नेमणेबाबत िद. ०५.०५.२०१५
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िवषय सादर करणेत आला होता. यावर िनणय -१४८ खालील
माणे झाला आहे. “चौकशी अिधकारी यां ना खातेिनहाय चौकशी या येक तारखेस र कम .५,०००/- मा
वास भ ता व आहार भ ता तसेच इतर खच हणू न दे यात यावेत, चौकशी अिधकारी यां ना सदरह चौकशी
लवकारात लवकर पू ण करावी अशी िवनं ती कर यात यावी व मानधनापोटी येक तारखेस र कम ७,५००/मा दे यात यावेत. परं तू पु ढे असे ठरले क, याना मानधनापोटी जा तीत जा त २० तारखां चे येक
७,५००/- माणे एकं दर १,५०,०००/- मा पे ा जा त मानधन िदले जाणार नाही. २० ताराखां पे ा जा त
तारखा चौकशी कामी पड यास यानं तर या येक तारखेस यांना फ वास भ ता व आहार भ ता व इतर
खचापोटी .५,०००/- मा दे यात येतील. मा. ीसद यीय सिमतीने पु ढे असेही ठरिवले क , चौकशी अिधकारी
हणू न िनवृ त सरकारी अिधकारी िकं वा िनवृ त िज हा यायाधीशां ची नेमणू क करावी व यांचेकडे थम उपरो त
मानधन व खच दे यास सं थान तयार आहे, असे सां गू न ते चौकशी अिधकारी हणू न काम कर यास इ छु क
आहेत काय, अशी िवचारणा करावी व इ छु क अस यास सं बिधताकडू न तसे लेखी प घे यात यावे.
याच माणे सहा यक त हणू न डॉ. अिन द िव. धमािधकारी, दयरोग त , नािशक यां ची नेमणू क
कर यात यावी, असे िद २६.०४.२०१५ चे सभेम ये िनणय .१४० अ वये ठरव यात आलेले आहे. चौकशी
अिधकारी यां नी सहायकां ची जे हा आव यकता भासेल ते हाच यांना पाचारण करावे व यांनी भाग घेतले या
चौकशी या येक तारखेस त सहा यकास वरील माणे येक तारखेस . ५,०००/- मा वास खच, आहार
भ ता व इतर खचापोटी आिण मानधन हणू न . ७,५००/- मा दे यात यावे. डॉ धमािधकारी, नािसक यां ना तसे
कळवावे व यांनी सहमती दशिव यास याचे लेखी सं मती प यावे. जर ते अनु छुक असतील तर दु स-या त
सहा याची नेमणू क कर यात यावी, असे एकमताने ठरले.
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उपरो त िनणया माणे जा.नं.एसएसएस/वशी ७ए/१२०२/२०१५ िद.३०.०५.२०१५ अ वये मा. ी.
जे.एल. देशपां डे सो, सेवा िनवृ त िज हा धान यायािधश, पु णे यां ना प पाठवू न कळिवणेत आले होते.
यावर मा. ी जे. एल. देशपां डे सो, पु णे यां नी िद.०५.०६.२०१५ रोजीचे प ाने असे कळिवले आहे क ,
मानधन ितिदन .७,५००/- व वासखच व इतर खच .५,०००/- देणेचा िनणय यव थापन सिमतीने घेतलेला
आहे. परं तु याची एकु ण मयादा .१,५०,०००/- ठरिवली आहे. दैनं िदन मानधन व वासखच व इतर सव खच
तरतू द यो य आहे. परं तू चौकशीचे स ां ची सं या वाढ याने िकं वा खाते चौकशीचा अपे ेपे ा अिधक िव तार
झालेस, . १,५०,०००/- ची कमाल मयादा .२,००,०००/- ठरिवणे यो य राहील. अशी अपे ा आहे. िकं वा
यव थापन सिमतीने भिव यात याब ल यो य तो िवचार करावा. तसेच चौकशीकामी आव यक क , कमचारी
वग व सं गणक/ टे शनरी सं थानकडू न पु रिवणेत यावी. वरील दोनही िवनं तीस अिधन राहन चौकशीकामी चौकशी
अिधकारी हणू न काम कर यास सं मती देत आहे.
याच माणे मा. जे. एल. देशपां डे सो. यां नी सं मती िद या माणे यांचे नेमणू क स तसेच यांनी के ले या
वाढीव र कम .५०,०००/- मानधनाबाबत व यांनी मागणी के ले या आव यक क , कमचारी वग व सं गणक/
टेशनरी याबाबी यांना पु रिवता येतील. बाबत िद.१६.०६.२०१५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
आय या वेळचा िवषय . ०५ सादर करणेत आला होता. यावर िनणय . १९२ असा पा रत झाला क ,
उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, मा. ी. जे. एल. देशपां ड,े िनवृ त िज हा यायािधश, पु णे यां नी
के लेली िवनं ती मा य कर यात येवू न, सदरहकामी यांना ता काळ नेमणू क आदेश दे यात यावा. तसेच यांनी
मागणी के लेला आव यक क , कमचारी वग व सं गणक टेशनरी, याबाबी पु रिवणेस व सदरह चौकशीकामी
येणा-या .५०,०००/- मा वाढीस खचास मा यता दे यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे इकडील जा.नं. एसएसएस /वशी ७बी/८७०/२०१५
िद.२३.६.२०१५ अ वये प देवू न मा.जे.एल. देशपां डे सो. पु णे यां ना खाते चौकशी अिधकारी हणू न
िनयु तीबाबत प दे यात आले असू न यात मानधन भ ता वाढवू न िमळणेबाबतची िवनं ती मा य करणेत येत
असलेबाबत कळिवले आहे.
डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां चे खाते चौकशी सं थानचे ी साई साद अितथीगृ ह येथे सु आहे. खाते
चौकशीत आ तापयत यव थापना माफत०५ सा ीदार तपासले असु न आरोपीत वै क य अिधकारी यां नी
पु रा या या कामी ४० सा ीदां राची यादी दाखल के ली असु न यापैक िद.०३.११.२०१६ पयत १४ सा ीदार
तपासले असु न आणखी २६ सा ीदार तपासणी बाक आहे.
चौकशीकामी िद. २३.१०.२०१६ पयत एकु ण ५३ तारखा झा या असु न यातील ५१ तारखां चे मानधन
.३,८२,५००/- व वास व इतर खचापोटी .१,८५,०००/- असे एकु ण .५,६७,५००/- (अ री . पाच लाख
सदु स ठ हजार पाचशे मा ) ी. जे. एल. देशपां डे सो. पु णे यां ना लेखाशाखेमाफत अदा करणेत आले आहे.
मा. ी.जे.एल. देशपां डे सो. सेवा िनवृ त िज हा धान यायािधश, पु णे यां नी यांचे िद. १२.०६.२०१६
रोजी सादर के ले या अजावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे सभेत िवषय .१० सदर के ला
होता, यावर िनणय . ५१९ असा पा रत के ला आहे क , खाते चौकशी अिधकारी ी. जे. एल. देशपां डे पु णे
यां चे मानधनाबाबत या उपरो त तावास त कालीन ि सद य सिमतीचे अ य व सद य यां ची न द घेत
असतां ना सिमतीने च य प दतीने मा यता घे यात आलेली होती. यांची न द घेत
असतां ना सिमतीने असे ठरिवले क , मा. ी. जे. एल. देशपां डे साहेब, िनवृ त मु ख िज हा यायािधश,
पु णे यां ना डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां चे खाते चौकशीकामी पु ढील जा तीत जा त १० बैठक म येच चौकशी पु ण
क न चौकशी अहवाल सादर करावा, अशी िवनं ती करणेत यावी, असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- उपरो िनणयास अनु स न जा. नं. एसएसएस/वशी ७ए/३१४१/
२०१६ िद.१७.०९.२०१६ अ वये मा. ी.जे.एल. देशपां डे साहेब, पु णे यां ना पु ढील जा तीत जा त १०
बैठक म येच चौकशी पु ण क न चौकशी अहवाल सादर करावा, अशी िवनं ती करणेत आली आहे. १० तारखां ची
चौकशी बैठकां ची मयादा सं पली असु न आरापीत वै क य अिधकरी यां चेकडील४०पैक २६ सा ीदार तपासण
बाक आहेत. यानं तर दो ही प ां कडील अं तीम यु तीवाद व चौकशी अहवाल बनिव याचे काम अ ाप बाक
आहे. चौकशी अिधकारी ी.जे.एल. देशपां डे सो. यां ना यापु व खाते चौकशी पू ण होईपयत .०२ लाखची मयादा
घाल यात आली होती. डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां चे खाते चौकशी या ती मोठी अस याने व चौकशीचे कामकाज
ि ल ट असु न दोघां चे चौकशी वेगवेळी करावी लागते. यामु ळे मा. ीसद य सिमतीने .०२ लाखाची मयादा र
क न खाते चौकशी पू ण होईपयत येक बैठक स .७,५००/- मानधन व .५,०००/- वास भ ता व इतर
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खचापोटी देणेचे ठरले होते. या माणे यांना आतापयत ५१ तारखां चे मानधन व वासभ ता अदा करणेत आला
आहे.
सबब, मा. ी.जे.एल. देशपां डे सो., सेवा िनवृ त िज हा धान यायािधश, पु णे यां चे िद.१८.०९.२०१६
रोजीचे अजावर िनणय होणेकामी सिवनय सादर.
िनणय .८५२ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे मा. ी.जे .एल. देशपां डे सो., सेवा िनवृ त
िज हा धान यायािधश, पु णे यांचे िवनं ती प ाचा िवचार करता, यां ना डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां या
खाते चौकशीचे कामकाज पु ण करणेसाठी यापु ढे जा तीत-जा त १० बै ठकां साठी पु व चे च अटी/ शती
व मानधनावर मु दतवाढ देणेत यावी, असे ठरले.
तसेच ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकडील िनलं बीत डॉ टस/ इतर टाफ यां ची
यादी सव मा.सद यां ना दे यात यावी, अशा सु चना िद या.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
ी साईबाबा सं थान प रसरात लॅि टक बं दीबाबत.
तावमा. अ य महोदय यां नी िशड सं थान प रसरात लॅ टीक बं दीचा ताव सादर करणे बाबत सु चना के ले या
हो या. यानु सार सदर तावाबाबत शासिकय मा यता घेऊन चे दशनासाठी या माणे मोबाईल, कॅ मेरा
इले ॅिनक व तू, मोठया व पात बॅगा मं िदर प ररात आण यास स मनाई कर यात आलेली आहे. याच माणे
मं िदर व मं िदर प रसरात ला टीक िपश यापासू न होणारे दू षण व षप रणामास आळा बसिवणेकामी लॅ टीक
िपश यादेखील मं िदर प रसरात आण यास स मनाई करणे आव यक अस याने यासाठी खालील माणे
उपाययोजना करणेबाबत शासिकय मं जु रीघे यात आलेली आहे.
1.
चारही महा दारातू न येणारे साईभ ां ना ला टीक िपशवी आत घेवु न जा यास सु र ा र ाकामाफत
मनाई कर यात येते.
2.
चारही महा दार व वेश दार,सं थान प रसर ,िनवास थान प रसर येथे मं िदर व मं िदर प रसरात
ला टीक िपश या आत घेउुनजा यास स मनाई आहे. याआशयाचे मराठी,इं जी,व िहं दी भाषेम ये सु चना
फलक बां धकाम िवभागामार्फत लावणेबाबत कायवाही चालु आहे.
3.
ला टीक िपश या पु णत: बं दी होणेसाठी मु यािधकारी िशड नगरपं चायत,िशड यां ना जा.नं.एसएसएस
वशी सं र ण/३३८३/२०१६ िद.३०.१०.२०१६ रोजी प देऊन याचे माफत िशड शहरातील दु काने,िकरकोळ
िव े ते यां चे कडेस ला टीक िपश या िव स राहणार नाही.यासाठी दं वडी देवु न लोकजागृ ती करणेबाबतची
कायवाही करणेस कळिवलेले आहे.
तदनं तर नगरा य ा, िशड नगरपं चायत िशडी, तथा मा.िव त यां चे िद.22.09.2016 रोजीचे प ात
यां नी िशड शहर लॅि टक मु करणेसाठी ी साईबाबा मं िदराकडे ये यासाठी जी वेश ार आहेत यािठकाणी
आपले कमचा यां कडू न भ ां ना मं िदर प रसरात वेश करता लि टक िपश या घेऊन ये यास म जाव
करणेबाबतचा िवषय येणा या बोड िमट गम ये घेवू न याबाबत सकारा मक िनणय यावा, असे कळिवलेले आहे.
तरी सदर या िवषयावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८५३ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर व मं िदर प रसरात ला टीक िपश यापासू न होणारे दू षण व
षप रणामास टाळणेसाठी मं िदर प रसराचे वेश ारावर ला टीक िपश यां ना बं दी करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
गेट नं.३ चे िठकाणी दशनाथ होणा या गद बाबत व ते थील िनयमावलीबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे सभेम ये मा.िव तां नी “एक वषापे ा कमी वया या मु ल
असले या माता व यां चे कु टूं बीय तसेच जे ् नागरीक व यां चेबरोबर एक य यां ना एक वेळा िवनापास
ही.आय.पी.गेटने दशनासाठी सोड यात यावे.” अशा सु चना िदले या आहेत.
मा.िव तां या िनदशानु सार गेट नं.०३ (अं ध, अपं ग गेट) ने अं ध, अपं ग, ६० वषाचे पु ढील वय
साईभ ा व ०१ वषाचे आतील लहान मु लां या सोबत यां चे कु टुं बीय यां ना मोफत सोडणेबाबतची कायवाही सु
कर यात आलेली अस याने उ ा साईभ ां ची सदर गेट नं.०३ मधु न चे दशनासाठी मोठया माणात गद
होत आहे.
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गेट नं.०३ येथे आरतीचे वेळेत मोठया माणात साईभ ां ची दशनासाठी लां ब रां ग लागते. याम ये
अं ध, अपं ग, वयोवृ द् साईभ ां ना तर सोड यात येतेच परं तु या साईभ ां कडे लहान मु ले आहेत यां चे घरातील
आलेले सव सद यां ना (इतर नातेवाईकां सह) सोडावे लागते. सदरचे गेटवर एकच सु र ा कमचारीची नेमु ण ु क
कर यात येत अस यामु ळे सदरचे गेटवर सव साईभ ां ची मोठया माणात गद होऊन ग धळ होतो. तसेच
वयोवृ द् भ ां बरोबर आपण एक य स जा याची परवानगी देत असु न यां चे बरोबर असणारे इतर साईभ ाही
तेथु न दशनास जा यासाठी सदर िठकाणी असले या सु र ा कमचारी व िलपीक यां चेशी वाद घालतात. यामु ळे
सदर िठकाणी िनयिमत अशा घटनां ना सामोरे जावे लागत अस यामु ळे तेथील काम करणारे कमचा-यां चे सं तु लन
िबघडू न काम करतां ना मानिसक ास होतो. कारण तेथे लहान मु लां बरोबर एवढे साईभ ा येतात क यां ना सदर
िठकाणी काम करणे अ यं त िजकरीचे होत आहे.
तसेच सदर गेटचे बाहेरील बाजु स िभकारी, पॉलीशवाले एजं ट , इतर उप वी इसम साईभ ां ना चु क चे
मागदशन क न सदर गेटवर गद करतात. काही िभकारी, फासेपारधी लोकं यां चेकडील लहान मु लां ना चां ग या
कारचे कपडे परीधान क न सदर मु लास साईभ ां कडे देऊन साईभ ां ना दशनासाठी सोडतात व यां चेकडु न
याबाबतचे पैसे उकळ याचे कार िनदशनास आलेले आहे. अशा उप वी लोकां कडु न सदर गेटवर एक कारचा
धं दाच सु के याचेही िनदशनास आले आहे. अशा कारामु ळे सदर गेटवर अितशय मोठया माणात साईभ ां ची
गद वाढत अस यामु ळे तेथे गद िनयं णात आणणे फार िजकरीचे होत आहे.
न मत:- सदर गेटने अं ध, अपं ग तसेच वयोवृ द् साईभ ां बरोबर फ ा एकच य सोड यास तसेच
१ वषाचे आतील बालक अस यास यां चे कु टूं ब हणजे फ ा आई वडील यां चेकडील इतर लहान मु ले यां नाच
सदरचे गेटने सोड यास इतर साईभ ां ची सदरचे गेटवर गद होणार नाही व सव साईभ ां ना दशन घेणे सोयी कर
होईल, तसेच सदरचे गेटवर मोठया अ रात ‘अं ध, अपं ग, जे ् नागरीक तसेच एक वषाचे आतील बालक
असलेले कु टुं ब यां ना मोफत दशनासाठी सोड यात येते’ अशा आशयाचा फलकही लाव यात यावा, जेणेक न
कोण याही साईभ ां ची अशा उप वी इसमां कडू न फसवणु क होणार नाही, असे न मत आहे.
तरी सदर गेट नं.०३ ने अं ध, अपं ग व वयोवृ द् य बरोबर एक य यां ना दशनासाठी सोडतां ना
तसेच एक वषाचे आतील मु ल असले या माता व यां चे कु टुं ब हणजे कु टुं बातील िकती सद यां ना व
कोणाकोणाला दशनासाठी सोड यात यावे याबाबत सिव ार चचा होऊन आदेशा ाव सिवनय सादर.
िनणय .८५४ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गेट नं.३ येथे अित माणात होणा या गद वर िनयं ण
ठे वणेसाठी या गेटमधू न पु व माणेच अं ध, अपं ग, दु स यावर अवलं बीत असलेले व अितवयोवृ द
यां चेबरोबर फ एक य यां नाच िवनापास दशनासाठी वेश दे यात यावा. जे नागरीकास
सहा यकाची आव यकता नाही, असे िदसू न आ यास फ यां नाच िवनापास दशनासाठी वेश
दे यात यावा, सोबतची य दशनासाठी सोड यात येऊ नये, तसेच एक वषा या आतील मु लाची
माता व िपता यां ना मु लाबरोबर दशनासाठी िवनापास वे श दे यता यावा. याची जबाबदारी ते थे
कायरत असले या कमचा याची राहील. या आशयाचा फलक गेट नं.३ येथे लाव यात यावा व या
िनणयाची अं मलबजावणी काटे खोरपणे करणेत यावी.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख/ जनसं पक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
ी गजानन महाराज सं थान, ी े शेगाव यां या धत वर सं थान ारे देणगीदार साईभ ां ना ीडी
कारात िविवध आकारात फोटो भेट देणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७ 'ठ' म ये खालील
माणे तरतु द आहे.
ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवकः- उपरो त सं दभ य िवषयानु सार ी गजानन महाराज ी े शेगां व तफ देणगीदार
साईभ तांना िविवध आकारातील ीडी पॉके ट साईज व ीडी अ ोिलक े मसह फोटो भेट दे यात येतात व
यांचा पु रवठा मे. टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई यां याकडू न कर यात येतो. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड दारे देणगीदार साईभ तांना िविवध आकारातील ीडी पॅकेट साईज फोटो व ीडी अ ोिलक े मसह
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दे यात यावेत अशी इ छा मे. टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई यां नी प ात य त के लेली आहे. सदर प ावर मा.
कायकारी अिधकारी यां नी सादर करावे असे िनदश वजा शेरा िदलेले आहे.
तावः- मे.टॅको ि हजन ा.िल. मुं बई हे साईभ त िनिवदाकार असू न सं थानचे कॅ लडस िडल स
कारात खरे दी या िविहत प दतीने छपाई क न सं थानला पु रवठा करत असतात. सं थानतफ देणगीदार ी
साईभ तांना ीडी फोटो भेट दे याची सं क पना चां गली आहे. यासाठी पु तके /फोटो िव क ात उपल ध
असलेले व नवीन कारात यांनी वेगवेगळया आकारात फोट चा ताव खालील माणे सादर के लेला आहे.
अं.नं.

०१
०२

२.५"x ३.५" (पॉके ट साईज) ीडी
६"x९" (L टॅडसह) ीडी

टॉको
ि हजन
ा.िल.
मुं बई
४.५०
१५०/-

०३
०४

५"x७" (L टॅडसह) ीडी
४"x६" (L टॅडसह) ीडी

१००/७५/-

१२७/९२/-

१२२/९२/-

११५/८५/-

०५
०६

८"x११" (फोटो े म) ीडी
१०"x१५" (फोटो े म) ीडी

१९२/४००/-

२२४/४६७/-

२१९/४५०/-

२१०/४४०/-

०७
०८

१२"x१७" (फोटो े म) ीडी
१९"x२७" (फोटो े म) ीडी

६००/२०००/-

७५२/२६३०/-

७४१/२४८५/-

७००/२३७०/-

अं.
नं.
०१
०२
०३
०४

साईज
सव ीडी कारात फोटो

साई ेस
फ डेशन,
मुं बई

इमेज
ि ऐशन,
मुं बई

सरासरी
छपाई दर

मागील
छपाई दर
पये. पै.

४/१८३/-

५/१७५/-

४.५०
१७०/-

३.८७
नवीन
छपाई
१४०/नवीन
छपाई
२४०/नवीन
छपाई
३९५/नवीन
छपाई

टोअर
िवभागात
िश लक
नग
४,९०,०००
००
१४०७
००
१७८९
००
१७२१
००

उपरो त त यातील साठा िश लक असे ीडी फोटो वगळता नवीन नमु ने ीडी फोटो छपाईसाठी व
०३ मु णालयाकडील उ त त यात अं.नं.२,४,६ व ८ अं दाजे दरां ची सरासरी िकं मतीचा तपिशल असलेले नवीन
छपाईकामी नवीन त यातील तपिशल खालील माणे सादर करीत आहोत.
ी साईबाबा ीडी अ ोिलक फोटो
साईज
सरासरी
फोटो
अं दाजे खरे दी
अं दाजे छपाई छपाई
िकं मत पये.
दर
सं या
ी साईबाबा ीडी अ ोिलक फोटो ६"x९" (L टॅडसह)
१७०/१५००० २५,५०,०००/ी साईबाबा ीडी अ ोिलक फोटो ४"x६" (L टॅडसह)
८५/५०००० ४२,५०,०००/ी साईबाबा ीडी अ ोिलक फोटो १०"x१५" (फोटो े म) ४४०/५००० २२,००,०००/ी साईबाबा ीडी अ ोिलक फोटो १९"x२७" (फोटो े म) २३७०/३००० ७१,१०,०००/एकू ण . १,६१,१०,०००/(अ री पये. एक कोटी एकस ट लाख दहा हजार मा .)
िवभागाचा मागणी/ अिभ ाय/ प ट मतः- ी गजानन महाराज ी े शेगां व यां या धत वर ी
साईबाबा सं थानतफ देणगीदार साईभ तांना ी साईबाबा- ीडी फोटो िविवध आकारात व ीडी अ ोिलक
फोटो उपरो त साईजम ये देणगी काऊं टवर देणगीदार साईभ तांना भेट देता येईल परं तू देणगीदार साईभ तांना
सं थान दारे सेवाथ आरती, दशन व सादभोजनाची यव था के ली जाते. देणगीदार साईभ त वे छा देणगी देत
असतात ते कोण याही अपे ेने देणगी देत अस याचे भासवत नाही. फ त उदी- साद व ी साई आिशवादाची अपे ा
करतात. ी े शेगां व व ी े िशड यां ची तु लनेत िशड येथे येण-या
ा भ तांचा ओघ जा त माणात आहे. गु तदानदाते देखील मोठया माणात आहेत. यासव बाब चा िवचार करता सदर ताव खच क वाटतो असे न मत आहे.

सदर फोटो खरे दीकामी येणा-या अं दाजे र कम पये १,६१,१०,०००/- (अ री पये एक कोटी
एकस ट लाख शं भर मा ) खचास व िवहीत प दतीने खरे दीकामी वतमानप ात/ सं थान सं केत थळावर जािहरात
िस द करणेकामी येणा-या यो य या खचास तसेच ई-िनिवदेची मागणी करणेकामी सदर िवषय मा. यव थापन
सिमती सभेपु ढे िनणयाथ सादर
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यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ीडी फोटो छपाई क न साईभ ां ना
िव साठी उपल ध क न देणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच .२५,०००/- मा िकं वा यापे ा अिधक रकमेची/ व तुं ची देणगी देणा या साईभ ास
५"x७" (L टॅडसह) ीडी फोटो साद पाने दे यात यावा व इतर फोट ची िव करणेत यावे , असे
ठरले.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम िद.११.१२.२०१६ रोजी चचास कामी येणा या साईभ ां ची
अ पोपहार व सादभोजनकामी अ नपदाथ तयार करणे व िवतरीत करणेकामी यु नतम
दरप कधारकास दे यात आले या कायादेशास काय र मा यता िमळणेबाबत.
ताविद.११ िडसबर २०१६ रोजी देश िवदेशातील साई मं िदराचे अिधकारी/ पदािधकारी चचास ासाठी उप थीत
राहणार असू न यांचे अ पोपहार व भोजन यव थेकामी जेवण तयार करणे व स ह स देणेकामी अशी दोन
वेगवेगळी कामे क न घेणेसाठी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती िद.०७/११/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणयानू सार मा यता घे यात आलेली आहे.
नु सार अ नपदाथ तयार करणे व िवतरीत करणेकामी नामं िकत के टरसकडू न िवहीत मु दतीत कोटेशन
मागिवणेत आलेले होते. यानु सार िवहीत मु दतितत ा त झालेले एकू ण ०५ दरप क उघडणेबाबत व िन नतम
के टरसधारक यां ना पु रवठा आदेश देणेबाबतची िटपणी मा. यव थापन उपसिमती सभेपु ढे िद.१६/११/२०१६
रोजी सभाकामकाज िवभागाकडे पाठिवणेत आलेली आहे. परं तु उपसिमतीचे िमट गसाठी काही कालावधी
लागणार अस यामु ळे तातडीची बाब ,कामाची िनकड व गरज ल ात घेता, िद.१८/११/२०१६ रोजी मा. थािनक
िव व त ी सिचन तां बे व उपकायकारी अिधकारी ी.आहेर साहेब, सव शासक य अिधकारी, मु य
लेखािधकारी यां चे उप थीतीत ा त दरप के चलीत प दतीने उघडणेत आलेली आहे. सदर दरप काचा
तु लना मक त ता खालील माणे आहे.
अ.नं.

०१
०२
०३
०४
०५

कोटेशन धारकाचे
नाव

अ न पदाथ तयार
करणे सव करासह
दर

३,३६,५४७.८०
अ नपु णा के टरस,
+५००००
औरं गाबाद
ा सपोट खच
लोढा
के टरस, २,४५,०००/कोपरगाव
एक ीत
जयेश
के टरस,
३,००,०००/अहमदनगर
महाराजा के टरस,
१,५०,०००/ीरामपु र
ी साई के टरस,
४,२०,०००/ीरामपू र

अ न पदाथ िवतरण
करणे सव करासह
दर

चचा वाटाघाटी चचा वाटाघाटी अ वये
अ वये अ नपदाथ अ नपदाथ िवतरण
तयार करणेकामी सव करणेकामी सव करासह
करासह मं जू र दर
मं जू र दर

३,३६,७७६
+५०००० ा सपोट
खच
३,४३,०००/+३०००/ ती PRO
३,६०,०००/३,००,०००/-

१,५०,०००/सव करासह

२,७५,०००/- सव
करासह

३,३०,०००/-

वरील दरप का या तु लना मक तक यानु सार युनतम दरप क धारक ी महाराजा के टरस , ीरामपू र
यां ना सं दिभय अ.नं.४ िद १८/११/२०१६ चे मं जु र िटपणीनु सार कायादेश देणेत आलेला आहे.
तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वष करीता िद. ११ िडसबर २०१६ रोजी चचास कामी
येणा-या साईभ तांची अ पोपहार व सादभोजनकामी अ नपदाथ तयार करणे व िवतरीत करणेकामी आले य
िनिवदा उघडू न के लेली कायवाही व युनतम दरप क धारकास दे यात आले या कायादेशास काय र मा यता
िमळणेसाठी सदर िवषय मा. यव थापन सिमतीपु ढे िनणयाथ सादर.
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम िद. ११ िडसबर २०१६
रोजी चचास ासाठी येणा या साईभ तांची अ पोपहार व सादभोजनकामी अ नपदाथ तयार करणे व
िवतरीत करणेकामी राबिवणेत आले या िनिवदा ि येचे अवलोकन करणेत येऊन, यामधील
िन नतम दरधारकास सदरहकामीचा कायादेश दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार गावरान तु पाचे नमु ने वेगवेगळया ३-४ योगशाळे कडू न
तपासणेबाबत.
तावमा. यव थापन सिमतीचे िद.१९.०९.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . ६८७ नु सार “सं थानमाफत साईभ तांना
िव कर यात येत असले या लाडू सादाचा वास येत असलेमु ळे यासाठी वापर यात येत असले या गावरान
तु पा या दजाबाबत शं का उपि थत के ली, यामु ळे स या सं थानला ा त होणा-या गावरान तु पाचे नमु ने
वेगवेग या ३-४ योगशाळे म ये तपासणीसाठी पाठिवणेत यावे”, असे ठरलेले आहे.
वरील िनणयानु सार कायवाही करणेकामी भां डार िवभागात नु क याच ा त झाले या बॅच नं. I 16/191 Dtd. 19.09.2016 व I 16/24-1 Dtd. 24.09.2016 या दोन बॅचचे नमु ने िविहत मा यता घेऊन
तपासणीसाठी
१)
रजनल अॅगमाक लॅबोरे टरी, मुं बई (Central Government Lab)
२)
िज हा आरो य योगशाळा, नािसक, (शासक य योगशाळा)
३)
िज हा आरो य योगशाळा, अ.नगर, (शासक य योगशाळा)
४)
फु ड हायिजन अॅ ड हे थ लॅबोरे टरी, पु णे (NABL Lab),
५)
अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड क सलटं टस को.सो.िल., नािसक (NABL Lab)
या ५ योगशाळकडे, यािशवाय सं थानचे ी साई सादालयाम ये काया वीत असले या
योगशाळे कडेही तपासणीसाठी पाठिवणेत आलेले होते. फु ड हायिजन अॅ ड हे थ लॅबोरे टरी, पु णे व रजनल
अॅगमाक लॅबोरे टरी, मुं बई यां चेकडे उपरो त नमु ने तपासणीसाठी पाठिवताना I 16/19-1 या बॅच करीता A व I
16/24-1 या बॅच करीता B असे निवन कोड ग करणेत आलेले होते.
वरील सव योगशाळां कडू न उपरो त दो ही बॅचचे नमु ने तपासणी अहवाल ा त झालेले आहेत. यात
सदरचे नमु ने अ न सुर ा व मानके कायदा २००६, िनयम व िनयमन २०११, नु सार माणीत (मानवी खा यास
यो य) आहे, असे शेरे मारलेले आहेत. उपरो त तपासणी अहवालाचे आधारे सदरचे गावरान तु पाचा पु रवठा
सं थानचे िविवध िवभागां ना यांचे आव यकतेनु सार करणेत आलेला आहे.
उपरो त माणे ा त तपासणी अहवालां चा तपिशल खालील माणे.
1 Government of India
Regional Agmark Laboratory, Mumbai
Analytical Report of Ghee
Specification for Ghee
Sr.
No.
01
02
03

04

FSSA-2006
Parameter Tested
Special
General
Rules
&
Grade
Grade
Regulation
2011
Moisture % (Max)
0.30 (max) 0.30 (max) 0.5 (max)
Free Fatty Acid% as 1.4 (max) 2.5 (max) 3.0 (max)
oleic acid (max)
Reichert
Meissle 28.0 (min) 28.0 (min) A. 26 (min)
Value (min)
B. 21 (min)
A. Areas other than
cotton tract
B. Cotton Tract area
Polenske Value
1.0 to 2.0 1.0 to 2.0 -
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Value Obtained

0.12
0.99

Batch No. B
(I16/24-1
Dt.24.09.2016
)
0.10
0.76

33.11

32.89

1.70

1.50

Batch No. A
(I16/19-1
Dt.19.09.2016

234

Specification for Ghee
Sr.
No.
05

06
07

Parameter Tested

Butyco
Refractometer
reading at 40°C
A.
Areas other
than cotton tract area
B.
Cotton Tract
Area
Boudouins Test
Aroma (min)
Flavour (min)

Special
Grade

40.0
43.0

FSSA-2006
Batch No. A
Rules
&
(I16/19-1
Regulation
Dt.19.09.2016
2011

General
Grade

to 40.0
43.0

Negative
5/10(Min)
10/20
(Min)

Value Obtained

to A. 40.0 to 42.0
43.0
B. 41.5 to 45.0

Negative
5/10(Min)
10/20
(Min)

-

Negative
6/15
15/20

Batch No. B
(I16/24-1
Dt.24.09.2016
)

42.2

Negative
6/16
15/20

Remark- The sample submitted by the party Conforms to Agmark specification
2 Government of Maharashtra
District Public Health Laboratory, Nashik
Result of Examination
Sr.
No.

Parameter

01

Physical Observation

02
03
04
05
06

Butyro-refractometer Reading at 40°C
Moisture %
Reichert Value
Free fatty value oleic acid %
Specific Tests
1)
Kries test for Rancidity
2)
Baudouin test for sesame oil
3)
Halphens test for cotton seed oil
4)
Mineral oil test
5)
Castor oil test
6)
Bactrological test

Result
Batch No. I16/19-1, Dt.
19.09.2016
Faint yellow coloured
semi solid sample free
from off odour
42.2
0.41
26.95
0.61

Result
Batch No. I16/24-1,
Dt. 24.09.2016
Faint yellow coloured semi
solid sample free from off
odour
42.0
0.43
26.73
0.66

Negative

Negative

Remarks- The above sample of Ghee Conforms as per F.S.&S. (Food products
and additives) Regulations 2011.
3 Government of Maharashtra
District Public Health Laboratory, Ahmednagar
Analysis Report
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Sr.
No.

01

Quality Charact

04

ButyroRefractometer
Reading at 40°C
Moisture % by
wt.
Free fatty Acids
as oleic acid
Reichert M.Value

05

Test for colour

06

Baudouin Test

02
03

Prescribed standards
as per
A.
2.1.10(2) FSS
Name of Test
(Food
Products
Method used
standards & Food
Additives) Regulations,
2011
DGHS Manual 40.0 to 43.0 for areas
method 2005
other than cotton tract
DGHS Manual
method 2005
DGHS Manual
method 2005
DGHS Manual
method 2005
DGHS Manual
method 2005

Result
Result
Batch
No. Batch
No.
I16/19-1, Dt. I16/24-1, Dt.
19.09.2016
24.09.2016
41.2

Not more than 0.5% by 0.054%
mass
Not more than 0.3% by 0.79%
mass
Not Less than 26
28.61

41.0

0.046%
0.56%
29.49

Shall be free from added Synthetic food Synthetic food
colouring metter
colour
not colour
not
detected
detected
DGHS Manual Shall be Negative
Negative
Negative
method 2005

Report/ Remarks –I am of the opinion that the above sample is within norms as
per provision of Food Safety & Standards (Food Products & Food Additive) Regulations
2011
4 Food Hygiene & Health Laboratory, Pune
(NABL Lab)
Testing Report
Sr.
No.
01
02

03
04
05
06
07
08
09
10

Test Done

Test Method

Not more than 0.5%
40-43

Result
Batch No. A
(I16/19-1,
Dt.19.09.2016)
0.21
42.2

Result
Batch No. B
(I16/24-1,
Dt.24.09.2016)
0.23
42.3

Not less than 26

28.05

29.92

Not more than 3.0%
Negative

0.82
Negative

0.70
Negative

Negative
Absent

Negative
Light Yellow
Normal
Pleasant
Absent

Negative
Light Yellow
Normal
Pleasant
Absent

Limits as per FSSAI

Moisture
Butyro
Refractometer
IS 548(P-1) 1964
Reading 40°C
(RA.2009)
Reichert Meissl
Value
Free Fatty Acid
Baudouin Test
IS 548(p-2)1976
(RA.2009)
Mineral Oil Test
Colour
Physically
Flavor
Sensory
Odour
Sensory
Added
colour DGHS Manual 2
Matter

Remarks- Based upon the above analysis done sample conforms to FSSAI
norms.
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5 Ashwamedh Engineers & Consultants CSL, Nashik
(NABL Lab)
Food Analysis Report
Sr.
No.
01
02
03
04
05

06

07

08
09
10

Limits as per
FSSR,
2011
Parameter
Method
Chapter-2
2.1.10(2)
Colour
Visual Method
Odour
Organoleptic Method
Free from off
Flavour
Taste
Organoleptic Method
Added Colour
DGHS Lab, Manual 2 Free from Added
(106).2005
colouring matter
Butyro
IS 548 (Part I):1964, 40 to 43
Refractometer
Reaffirmed
2006,
Reading at 40°C
Edition 2.5 (1996-07)
Reichert Value
IS 548 (Part I):1964, Min. 26
Reaffirmed
2006,
Edition 2.5 (1996-07)
Free fatty acid (as IS 548 (Part I):1964, Max 0.5
Oleic Acid)
Reaffirmed
2006,
Edition 2.5 (1996-07)
Moisture
DGHS Lab. Manual Max 0.5
(2.1.4.11.12.15.16).2005
Baudouin test (for DGHS Lab. Manual 2 Negative
sesame oil)
(15).2005
Rancidity (Based DGHS Lab. Manual 2 For
From
on kries test)
(37).2005
Rancidity

Result
Batch
No.
I16/19-1,
Dt.19.09.16
Yellowish
Free from off
Flavour
Pleasant
Absent

Result
Batch
No.
I16/24-1,
Dt.24.09.16
Yellowish
Absent

42.3

40.9

29.9

28.9

0.17

0.20

0.12

0.15

Negative

Negative

Pleasant
Absent

Free
from Absent
Rancidity

Remarks- 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.
6 Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
Sai Prasadalaya Quality Assurance Laboratory
RESULT OF EXAMINATION OF SAMPLE
Sr.
No.

Parameters

Method

01

Appearance

Visual Method

02

Butyro Refractometer D.G.H.S. Lab Manual
Reading @ 40°C
2 (05) 2005
Reichert-Meissl Value
D.G.H.S. Lab Manual
2 (13) 2005
FFA as Oleic acid
D.G.H.S. Lab Manual
2 (11) 2005
Moisture
D.G.H.S. Lab Manual
2 (03) 2005

03
04
05
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Result
Limits as Batch
No.
per FSSAI I16/19-1, Dt.
19.09.2016
Yellow Color
Between 40
to 43.0
Minimum
26.0
Maximum
3.0%
Maximum
0.5 %

41.2

Result
Batch
No.
I16/24-1, Dt.
24.09.2016
Yellow Color
Liq.for
41.0

29.13

29.44

0.44 %

0.35 %

0.17 %

0.16 %
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06
07
08

Test for Baudouin

D.G.H.S. Lab Manual Negative
2 (15) 2005
Test for Rancidity (Kries D.G.H.S. Lab Manual Negative
Test)
2 (37) 2005
Added Colour
D.G.H.S. Lab Manual Negative
2 (07) 2005

Negative

Negative

Negative

Negative

-

-

Opinion:- The above sample of Pure Ghee Conforms as per Food Safety &
Standards Act.2006 & Rules & Regulations 2011 with respect to the parameters tested.
तरी वरील तपिशला माणे सव योगशाळां चे तपासणी अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
अवलोकनाथ सादर.
िनणय .८५७ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडू साद बनिवणेसाठी वापर यात येणा या गावरान तु पाचे वेगवेगळया
योगशाळे कडू न ा झाले या तपासणी अहवालाचे अवलोकन कर यात आले. योगशाळां नी
गावरान तु प वापर यायो य असलेबाबत अहवालाम ये नमु द के ले आहे, परं तु तरीही लाडू सादाचा उ
वास येतो, अशा त ारी येत आहेत, याकरीता गावरान तु प पु रवठा करणा या ठे केदारास या आशयाची
नोटीस दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम िद.११.१२.२०१६ रोजी आयोिजत काय मा या िठकाणी
फु लां ची सजावट करणेबाबत.
तावी साईबाबा समाधी महाशता दी वष ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या कालावधी
साजरा कर यात येणार आहे. यामु ळे ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम करावया या कामाचे िनयोजन
करणेसाठी 11 िडसबर 2016 रोजी देशातील व परदेशातील साईमं िदरां चे अिधकारी/ पदािधकारी यां चे चचास
आयोजीत कर यात आलेले आहे. िद.07/11/2016 रोजी या मा. उपसिमती सभेत ी साईबाबा समाधी
महाशता दी वषा िनिम करावया या कामाचे िनयोजनासाठी िद.11/12/2016 रोजी या आयोजीत
काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे, आले या मा यवरां या स कारासाठी बु के व वागतासाठी फु ले
खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे . 2,00,000/- (दोन लाख) मा चे खचास मा यता घे यात आलेली
आहे. याम ये कोटेशन / िनवीदा एक िवशेष बाब हणु न सं बं धीत िवभागां नी थािनक िव तां समोर कोटेशन
उघडु न ता काळ कामे क न घे यात यावीत व के ले या कायवाहीचा अहवाल काया र मा यतेसाठी मा.
यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा असे ठरले आहे.
यानु सार फु ल सजावट करणारे प रसरातील कारागीर यां चेकडु न दरप के मागिव यात आलेले असु न
ा झालेले दरप के िद.18/11/2016 रोजी थािनक िव त यां चेसमोर उघड यात आलेली आहे. उघड यात
आले या दरप कां चा तपिशल खालील माणे.
अ.
पाट चे नाव
आवक नं बर एकु ण र कम
01
ारकामाई लॉवर डेकोरे शन, िशड
14962
77,000/02
यं बके र लॉवर, लोणी
14992
95,000/03
यं बके र पु पालय, लोणी
14993
1,19,000/04
14994
65,000/ी साई फलॉवर डेकोरे शन, पु णे
तरी उपरो माणे उघड यात आले या दरप कात अ. 04 ी साई फलॉवर डेकोरे शन, पु णे यां चे दर
.65,000/- (पास हजार) मा सवात यु न म अस याने ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषा िनिम
िद.11/12/2016 रोजी या आयोजीत काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणे तसेच मा यवरां या
स कारासाठी बु के व वागतासाठी फु ले उपल ध क न देणेचे काम ी साई फलॉवर डेकोरे शन, पु णे यां चेकडु न
क न घेणेकामी कायादेश दे यात आलेला आहे.
तरी सदरचा ताव काया र मं जु रीसाठी सादर.
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िनणय .८५८

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनिम िद.११.१२.२०१६ रोजी
आयोिजत काय मा या िठकाणी फु लां ची सजावट करणेकामी राबिवणेत आले या िनिवदा ि येचे
अवलोकन करणेत आले व या ि येमधील िन नतमदरधारकास कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
सं थान या वतीने गोशाळा सु करणेबाबत.
ताविद.24 नो हबर 2016 रोजी मा. अ य महोदय यां नी मा.कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी यां ना
मुं बई येथील बैठक त अ.नं 2 अ वये, सं थानमाफत गोशाळा सु करणेबाबत अ यासपु ण ताव तयार क न
यव थापन सिमतीपु ढे ठे वणेबाबत सु चिवलेले आहे.
सं थानमाफत गोशाळा चालु के यास धु णीसाठी गोव या िमळतील तसेच दु ध उपल ध होईल. आज
रोजी सं थानसाठी साधारणत: दररोज अं दाजे 4 ते 4.5 हजार िलटर दु ध लागते तसेच धु णीसाठी अं दाजे दररोज
600 ते 700 िकलो गवरी लागते.
यानु सार*सं थान माफत गोशाळा सु के यास खालील माणे कामे करावी लागतील.
1) जागा शोधणे 2) कं पाऊं ड घालणे, 3) शेड टा या ग हाण, यां चे बां धकाम करणे, 4) कमचारी नेमणे,
5) चारा खरे दी करणे 6) पा याची सोय करणे 7) िवजेची सोय करणे 8) औषधे खरे दी करणे 09) वै क य
अिधकारी यां ची नेमणू क करणे 10) त स लागार नेमणे 11) कर / िबले भरणे. 12) गायी या िविवध कर या
न दी घेणे 13) िवमा काढणे 14) दु ध, दु धातील घटकां ची तपासणी क न अहवाल सादर करणे व यानु सार
कायवाही करणे. 15) खतां ची िव करणे. 16) रकामे पोते, औषधां चे ड बे िव करणे. 17) जमा खच ठे वणे
18) आवक जावक माल
उपरो गोशाळा तयार करणेसाठीची कामे ही िनयमात बसु न करावे लागेल.
गोशाळे पासू न सं थानला िमळणारे घटक/ फायदे:01) धु णीसाठी गोव या िमळतील, 02) चहासाठी दु ध िमळे ल
सं थानमाफत स या ायोिगक त वावर गोशाळा सु करता येईल. याम ये जातीवं त सं करीत गायी
कृ षी िव ापीठाकडु न, डेअरी क प यां चेकडु न खरे दी करा या लागतील. गाय या देखभाल करणेकामी वै िकय
अिधकारी तसेच तां ीक स लागारां ची नेमणु क करावी लागेल.
सं थानमाफत स या ायोगीक त वावर गोशाळा सु करणेसाठी महा मा फु ले कृ षी िव ापीठ, राहरी व
अ य चां गले िनयोिजत डेअरी क प यां ची पाहणी क न यां चे मागदशनाखाली गोशाळे ची उभारणी करता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८५९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या वतीने गोशाळा सु करणेस व यासाठी तावात नमु द
के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली. तसेच सं थान या गोशाळे म ये गावरान गायां चा
समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
गु थान िनं बवृ ापासु निट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबां चे समाधी मं िदराचे जवळ ी गु थान मं िदरालगतच पु रातन िनं बवृ आहे
. सदर िनं बवृ बाबां या
काळापासु न अस याने याची महती सवदु र पसरलेली आहे. ी साई स चच र ात या वृ ाचे मह व सां िगतलेले
अस याने व वृ ाची पाने गोड अस याने या वृ ास धािमक ीने मह व ा झालेले आहे.
मा. अ य महोदय, ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड यां नी गु थान िनं बवृ ापासु न
िट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणेकामी ी अशोक जैन (जैन इ रगेशन, जळगाव) यां चे मागदशन घेणेकामी
गु थान िनं बवृ ाची मािहती देणेबाबत िनदश िदलेले आहे.
स या गु थान िनं बवृ ापासु न िट यु क चर प दतीने रोपेतयार करणेबाबत के . एफ. बायो लॅ ट, पु णे
यां ना गु थान िनं बवृ ाची कोवळी पाने, फां ा पु रिव यात आले या असु न यां चेमाफत सदर िनं बवृ ाची
िट यु क चर प दतीने रोपे तयार करणेबाबत कायवाही चालु आहे.
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गु थान िनं बवृ ा या एका फां दीचीपाने गोड अस याने यापासु न िट यु क चर प दतीने रोपे तयार
क न साईभ ां ना वाटप करता येईल. याकरीता अशोक जैन (जैन इ रगेशन, जळगाव) यां चेकडु न
िट यु क चरसाठी येणा या खचाबाबत मािहती घेऊन आव यक ती िनं बवृ ाची कोवळी पाने, फां ा उपल ध
क न देता येईल. तसेच यां चेकडु न िट यु क चर प दतीने रोपे तयार क न घेता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८६० यावर सिव तर चचा होऊन, गु थान िनं बवृ ा या एका फां दीची पाने गोड अस याने यां ची कोवळी
पाने, फां ा साईभ ां ना उपल ध क न देणेसाठी या िनं बवृ ाची िट यु क चर प दतीने रोपे तयार
करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
िशड शहरातील र यालगत वृ ारोपन व स दय करण करणेबाबत.
तावी साईबाबा समाधी महाशता दी वष ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 (िवजयादशमी) अखेर या
कालावधीत साजरा कर यात येणार आहे. तरी सदर वषात मोठ् या माणात साईभ िशड त ये याची श यता
आहे. िशड म ये र यां या कडेला झाडां ची सं या कमी अस याने ी साईबाबा समाधी महाशता दी वषािनिम
िशड तील र यालगत वृ ारोपन व सौदय करण करणेबाबत साई सेवा फाऊं डेशन, िशड यां चा SSF/58/2016.
िद.15/11/2016 अ वये, ताव आलेला आहे. सदर तावात यां नी सं थाने सदर वृ ां चे सं गोपणची
जबाबदारी ि वकारावी, िशड तील सव र यावर वृ ारोपनासाठी आव यक या िश ीत मजु रां या खचाची
यव था करावी तसेच वृ ारोपन व सौदय करणाचे काम साईबाबा सं थान या सहकायाने साई सेवा फाऊं डेशन
िशड यां या मा यमातु न हावे. वृ ारोपनासाठी आव यक या शासिकय, िनमशासिकय परवानगी घेणेसाठी साई
सेवा फाऊं डेशनला सं थानने सहकाय करावे तसेच ी साईबाबा सं थान या प रसरात, नालय प रसरात,
भ िनवास प रसरात वृ लागवड क न सौदय करण करावे असे सु चिवलेले आहे.
वृ ारोपनासाठी आव यक ती मदत, तं , व श य असेल ते वृ िवना मोबदला साई सं थानला देऊ
तसेच ी साईबाबा सं थानने सदरची योजना वत: राबवावी व सदर कायात आ ही िवनामोबदला श य ती मदत
कर यास तयार आहे असे कळिवलेले आहे. िशड त वृ ारोपन व सौदय करण लवकरात लवकर हावे अशी
प ा ारे िवनं ती के लेली आहे.
यापु व ही व छ िशड अिभयान अं तगत ीन िशड लीन िशड यां नी िशड शहरातील एकु ण 20
र यां या कडेला वृ ारोपन व सौदय करण करणेकामी ी साईबाबा सं थानने सहकाय करणेकामी कळिवलेले
होते. िशड शहरातील र याचे वृ ारोपन व सौदय करणा या आले या तावात, रोपे खरे दी, खड् ड,े खते,
औषधे यासाठी लागणारा, (वृ ारोपन व या झाडां चा एका वषाचा देखभाल व सं गोपन खच) असा एकु ण
.1,18,45,920/- (एक कोटी अठरा लाख पं चेचाळीस हजार नऊशे िवस) एवढा खच सं थानने सं बं धीत नसरी व
ठे केदार यां ना करावा असा ताव व छ िशड अिभयान माफत सं थानला ा झालेला होता.
यानु सार िशड शहरातील र यं या कडेला वृ ारोपन करणेकामी सं थानने खच करावयाचा िकं वा
नाही याबाबत िनणय होणेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता. िद. 27/10/2015 रोजी या मा. य थापन
सिमती सभेतील िनणय ं .422 अ वये, यावर चचा होऊन सदर तावास महारा शासनाची व उ च
यायालयाची मा यता यावी असे ठरले आहे. यानु सार महारा शासनाची मा यात घेणेकामी प यवहार करणेत
आलेला होता. तसेच मा. उ च यायालयाची परवानगी घेणेकामी िवधी िवभागामाफत िस हील ॲ लीके शन मा.
कोटात दाखल कर यात आलेले होते.
महारा शासनाचे .सासं िव-1016/1057/ .क.08/का.16 िद.1 जु न 2016 रोजी या प ा वये ी
साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम,2004 म ये वृ ारोपना या योजनाकरीता िनधी उपल ध
क न दे याची तरतु द नस याने िशड शहरातील र यां या कडेला शोभेची झाडे लावणेबाबतचा ताव अमा य
कर यात आ यामु ळे तसेच सदर खचास शासनाने मं जु री न िद याने सदरचे िस हील ॲ लीके शन मा.उ च
यायालयातु न मागे घे यात आलेले आहे.
तरी साईसेवा फाऊं डेशन, िशड यां या आले या तावाचा िवचार करता महारा शासनाचे प ानु सार
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम, 2004 म ये वृ ारोपना या योजनाकरीता िनधी
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उपल ध क न दे याची तरतु द नस याने सं दभाधीन ताव अमा य कर यात आलेला आहे, असे कळिवलेले
आहे.
साई सेवा फाऊं डेशन, िशड यां नी तावात नमु द के ले या र यां या कडेला सं थानमाफत झाडे
पु रिवता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८६१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड शहरातील र यांचे स दय करणासाठी, या र यांलगत साई सेवा
फाऊं डेशन, िशड यां नी वृ ारोपन करावे व यां चे सं गोपन ी साईबाबा सं थानमाफत करणेत यावे,
असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
साईआ म भ िनवास इमारती या पे ट कं ोलचे कामाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- १७ (१) रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास
अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये
ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी
यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे.
मा. यव थापन मं डळाचा ठरावः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१५/०२/२०१४ रोजी झाले या
सभेतील िनणय .१६५
तावनाः- साईभ तांना िकटकां चा ास होऊ नये हणू न मा. यव थसपन सिमतीचे
िद.१५/०२/२०१४ रोजी झाले या सभेतील िनणय .१६५ नु सार मे.जी.टी.पे ट कं ोल ा.िल., पु णे यां ना
जा.नं.११८९/ २०१४ िद.०९/०६/२०१४ रोजी कायादेश दे यात आला.
मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पु णे हे करत असले या सु मार व असमाधानकारक कामामु ळे िकटकां चा
ादु भाव मोठ् या माणात वाढला असू न, वारं वार फे र औषध फवारणी क नही िकटकां चा बं दोब त न झा याने
तसेच याबाबत अनेक साईभ तां या त ारी येत अस याने, वेळोवेळी पयवे क व पदािधकारी यां नी के ले या
सम पाहाणी तथा सू चनेनु सार मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पु णे यां चे काम बं द क न साईधमशाळा
िवभागाकडील िन नतम दरधारक मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चेकडू न पु ढील कामे क न घेणेस
मा. यव थापन मं डळाकडे ताव सादर के ला आहे.
िद.१६/११/२०१६ रोजी मे. टिलग ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां ना साईबाबा भ तिनवास थान (५००
म) िवभागातील पे ट कं ोलची कामे मं जू र दराने क न दे याचे काम सु के ले आहे. साई साद व दारावती
भ तिनवास या िठकाणचे पे ट कं ोलचे काम करणे बाक आहे. तसेच यांना साई धमशाळे कडीलही काम करावे
लागते.
िद.११/१२/२०१६ रोजी देश-िवदेशातील साई मं िदराचे ितिनध चे चचास साईआ म भ तिनवास
येथे आयोिजत के ले आहे. इकडील खो यांम ये असणा-या िकटकां चे ादु भावावर िद.१६/११/२०१६ रोजी
मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे क ेम ये चचा झाली याम ये..
१.
साईआ म भ तिनवास इमारतीमधील ८० % खो यांम ये िकटकां चा मोठ् या माणात ादु भाव
असलेबाबत,
२.
चिलत पे ट कं ोल ठे केदार मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पु णे यां चे असमाधानकारक कामाबाबत,
३.
मे.जी.टी.पे ट.कं ोल. ा.िल.पु णे यां चे काम तु त बं द करणे व िन नतम ठे केदार यां ना काम देणेबाबत,
४.
साई धमशाळा िवभागाकडील िन नतम ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल, ठाणे यां नी साईबाबा
भ तिनवास थान (५०० म) िवभागातील खो यांमधील काम सु के याने तसेच यांना उव रत
िनवास थानां या िठकाणी पे ट कं ोल क न देणे असलेबाबत.
५.
वेळ कमी अस याने व काम करणे अग याचे अस याने तातडीने साईधमशाळा िवभागाकडील िन नतम
दरधारक ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस. ा.िल,ठाणे यां चे मं जू र दराने व आहे याच अटी/
शत कायम ठे ऊन काम क न यावे िकं वा कसे याबाबत चचा झाली.
सदर चचम ये कामाची तातडी, कमी असलेली वेळ, येणारे मा यवर, सं थानचे नाव लौक क यां चा
िवचार करता. उपल ध पे ट कं ोल ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस. ा.िल,ठाणे यां चेकडू न यांचे
िद.१८/०४/२०१६ रोजीचे मं जू र दराने व आहे याच अटी/शत कायम ठे ऊन भावी िकटकनाशक औषध
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फवारणी क न यावी व येणा-या ितिनध ना िकटकां चा ास होणार नाही याची द ता/ खबरदारी घेणेबाबत
िनदश दे यात आले.
यासाठी ी.िदपक गु णाजी वाकु डे ितिनधी मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस. ा.िल,ठाणे यां ना
िद.१६/११/२०१६ रोजी सम पाचारण क न यांना सदरचे कामाबाबत सं पू ण मािहती िदली, अटी/शत बाबत
अवगत के ले यांनी तुत कामी आव यक ती अहतता धारण के ली िकं वा कसे याबाबत िवचारणा के ली. यांनी
आपणास आव यक िकटकनाशक औषध फवारणी .०.६३ पैसे मा या मं जू र दराने आहे याच अटी/शत स
अनु स न काम क न दे याचे मा य के ले व यांचे सं मती प सादर के ले. व आव यक ती सव कागदप े
साईधमशाळे कडील िनिवदा प ासोबत सादर के ली अस याचे सां िगतले.
छानणीनु सार अनु मानः- महारा शासनाने सं मत के लेला अिधिनयम २००४ तथा मा. यव थापन
सिमतीचा मा य िनणय व िनणयाथ सादर ताव, कामाची तातडी याचा िवचार करता सदरबाबत कायवाही करता
येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ायः- िद.११/१२/२०१६ रोजी साईआ म भ तिनवास येतील सव खो या
देश िवदेशातील साई मं िदर ितिनध चे िनवासासाठी मोफत दे यात येणार आहे. येणा-या मा यवरां ना िकटकां चा
ादु भाव होऊ नये यासाठी तावीत िटपणीमधील ०१ ते ०५ बाब चा िवचार करता खास बाब हणू न
साईधमशाळे कडील िन नतम ठे केदार मे. टिलग पे ट कं ोल. ा.िल.ठाणे यां चेकडू न यांचे मं जू र दर . ०.६३ /या िन नतम दराने आहे याच अटी/शत स आिधन ठे वु न काम क न यावे लागेल यासाठी खालील माणे खच
आपेि त आहे.
१२ इमारतीमधील खो या, टॉयलेट, बाथ म व टोअर इमारती पे ट कं ोल करणे इमारतीिनहाय िवशेष
म यां चे एकू ण े फळ ३,४९,७३५ चौ.फु ट एका सं या बाब हणू न एक फवारणी (सव समावेशक
करासह) ती चौरस फु टा माणे .०.६३
इमारतीचे े फळ
पैसे माणे करणे
१५,१७७.०७
एका इमारतीसाठी I.W.C. २८,९०८.७२ चौ.फु ट
०५
२१,५२०.७४
एका इमारतीसाठी E.W.C. २९,२७९.९२ चौ.फु ट
०७
R-Block मधील टॉयलेट
२३२.३२ चौ.फु ट
०१
२४.३९
एकू ण=
३६,७२२.२०
पु णािकं त र कम ३६,७२२
तरी सदरचे तावात नमु द माणेखास बाब व तातडी हणू न इकडील इमारतीचे सव खो यांम ये मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस
ा.िल., ठाणे यां चे कडू न एक भावी िकटकनाशक औषध फवारणी क न घेणेस व येणा-या पु णाक त खच र कम
.४०,०००/- (अ री .चाळीस हजार) मा चे खचास, िद.१८/११/२०१६ रोजीचे मं जू र िटपणी वये मा यता
ा त आहे. कामाची तातडी, कमी असलेला वेळ, िकटकां चा वाढलेला ादु भाव यामु ळे साईभ तांना होणारा ास
याचा िवचार करता, मे. टिलग पे ट कं ोल सि हसेस ा.िल., ठाणे यां चेकडू न तातडीने काम क न घेणेकामी
रतसर कायादेश जा.नं.एसएसएस/वशी-साईआ म भ तिनवास/ ४३९३/ २०१६ िद.२१/११/२०१६ रोजी पा रत
के ला असू न, तुतचे काम तातडीने िद.२२/११/२०१६ पासू न क न घे यात येत आहे.
तरी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभे समोर काय तर मं जू रीसाठी सादर.
िनणय .८६२ यावर सिव तर चचा् र होऊन, साईआ म भ िनवास इमारती या पे ट कं ोल कामाबाबत या उपरो
तावाचे अवलोकन करणेत येऊन, यास काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
िनळवं डे धरणाचे डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड माफत
.५००/- कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत.
ताव- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द:-
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कलम/
पोटकलम/
कलम/
अ.नं. तरतु द
उपकलम
तरतु दीचे शीषक
मां क
मां क

तरतू द

(१ क) पोटकलम (१) या तरतु दीस अधीन राहन,
िव व त यव थेस, रा यशासना या पू व मं जु रीने, आिण रा य
शासनाकडु न राजप ात िस द के ले या आदेशा दारे
िविनिद ट कर यो येईल अशा कमाल मयादे या आिण अशा
सिमतीची
अटी व शत या अधीन राहन, भ तां या सोयीसाठी बस
०१ २१
कत ये व
१ (क)
वाहनतळ, रे वे थानक व िवमानतळ आिण त सम पायाभू त
अिधकार
सु िवधा यां सार यापायाभू त सु िवधा पु रिव यासाठी िकं वा या
वाढिव यासाठी शासिकय िवभागां ना, शासिकय
महामं डळां ना, शासिकय कं प यांना िकं वा शासिकय
उप मां ना सहा यक अनु दान देता येईल.
तावना:- ता कालीन कृ षी व पणन मं ी, महारा रा य यां नी ता कालीन मु यमं ी महोदां ना
अ ेिषत िद.२०/०८/२०१२ व िद.०८/०४/२०१३ रोजीचे प ाची त सं थान कायालयास ा त झालेली होती.
सदरचे प ात िनळवं डे धरणां तू न पाणी आर ण ठे व यापोटी िनळवं डे धरणांचे डा या काल या या कामां साठी ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत .५०० कोटी िनधी रा यशासनास उपल ध क न देणेस िवनं ती
कर यात आलेली होती. सदरह ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर
करणेत आलेला होता.
मा. यव थापन सिमती सभा िनणय:- सदरह करणी मा. यव थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४
रोजीचे सभेत खाली माणे िनणय सं मत झालेला आहे.
आय या वेळचा िवषय नं.०१, िनणय ं .७९३- "यावर सिव तर चचा होऊन, मा.नामदार राधाकृ ण
िवखे पाटील, मं ी, कृ षी व पणन- महारा रा य, मुं बई यां नी िद.०८/०४/२०१३ रोजी िदले या प ास अनु ल ू न
आता चचअं ती मा असे ठरिव यात आले क , मं ी महोदयां नी मागणी के लेला िनधी िकं वा यापैक िनधी शासन
दरबारी परवानगीसाठी मागणी करणे उिचत होणार अस याने तसा ताव शासनास दाखल करावा व शासन
मा यतेनं तर िनधी ट याट याने, उसनवारीने, ठरािवक मु दतीत देता येऊ शके ल असे मा य झा यास मा.उ च
यायालयाचे परवानगीसाठी तसा ताव दाखल करावा."
मा. यव थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७९३ अनु स न
जा. ं .एसएसएस/ वशी/ पाणी पु रवठा/२८६७/२०१४, िद.१२/०९/२०१४ अ वये सदरह ताव मा. धान
सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई यां चे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आलेला
आहे. यािवषयी शासनाकडु न अदयापपयत अं ितम मा यता/िनणय ा त नाही.
ताव:- िनळवं डे धरणा या डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां चेकडू न .५०० कोटी िनधी उपल ध होणेबाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबं धारे िवकास महामं डळ,
औरं गाबाद यां चे जा. .गोमपािवम/ तां-५/७३०२, िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे प इकडील कायालयास
िद.३१/०८/२०१६ रोजी ा त झालेले आहे. यासोबत मा.मु यमं ी महोदय यां चे अ य तेखाली
िद.१९/०३/२०१५ रोजी सं प न झाले या बैठक चे इितवृ त जोडलेले आहे. बैठक या इितवृ तातील मु ा ं .२
या अनु षं गाने .५०० कोटी सं थानमाफत उपल ध करणेबाबत चचा झालेली असू न याअनु षं गाने ताव
गोदावरी मराठवाडा पाटबं धारे िवकास महामं डळ, औरं गाबाद कायालयास उपल ध क न दे याची िवनं ती
कर यात आलेली आहे व यानु सार ताव पु ढील कायवाहीसाठी शासनास पाठिवणे श य होईल, असे नमु द
आहे.
तसेच, महारा शासन, िवधी व याय िवभाग यां चेकडील ं ..सासं िव-२०१४/६११/ . ं .८८/का.१६,
िद.०३/११/२०१६ रोजीचे प इकडील कायालयास ा त झालेले आहे. सदरचे प ात नमु द के ले माणे िनळवं डे
धरणां तू न पाणी आर ण ठे व यापोटी सं थानने डा या काल यां या कामासाठी पये पाचशे कोटी इतका िनधी
शासनास उपल ध क न देणेबाबतचा ताव नविनयु त यव थापन सिमतीचा अिभ ाय ा त क न घेऊन
ताव शासनास फे रसादर कर यात यावा असे कळिवलेले आहे.
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िनळवं डे धरणाचे डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत
.५०० कोटी िनधी उपल ध होणेबाबत गोदावरी मराठवाडा पाटबं धारे िवकास महामं डळ, औरं गाबाद यां चे
जा. .गोमपािवम/ तां-५/७३०२, िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे प ात सदरचा िनधी परत कर याचा बोलीवर दे यात
यावा असा प ट उ लेख नाही. सदरह ताव सं थानकडु न ताव उपल ध क न देणेबाबत िवनं ती कर यात
आलेली आहे.
तसेच िनळवं डे धरणाचे डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
माफत .५०० कोटी िनधी देणेबाबतचे ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.११/०९/२०१४ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .७९३ अनु स न सदरह ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई
यां चे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत आलेला होता. यावर शासनाकडु न िनळवं डे धरणाचे डा या काल याचे
कामां साठी सं थानने िनधी उपल ध क न दयावा अथवा परत कर याचा बोलीवर दे यात यावा अशा असा
आदेश ा त नाही.
िवभागाचे प ट मत/ अिभ ाय:- गोदावरी मराठवाडा पाटबं धारे िवकास महामं डळ, औरं गाबाद यां चे
िद.२०/०८/२०१६ रोजीचे प ास अनु स न िनळवं डे धरणा या डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा
सं थान, िशड यां चेकडु न .५०० कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबत के ले या मागणीबाबत व महारा शासन,
िवधी व याय िवभाग यां चेकडील ं ..सासं िव-२०१४/६११/ . ं .८८/का.१६,िद.०३/११/२०१६ रोजीचे
प ानु सार सदरचा ताव नविनयु त यव थापन सिमतीचा अिभ ाय ा त क न घेऊन शासनास फे रसादर
करणेबाबत िदले या िनदशानु सार तुत करणी िनणय होणेसाठी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िनणयाथ सादर करावा लागेल.
तरी िनळवं डे धरणा या डा या काल या या कामासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
यां चेकडू न .५०० कोटी िनधी उपल ध क न देणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाथ फे रसादर.
िनणय .८६३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थानमाफत दशनरां गेतील साईभ ां साठी चहा, कॉफ ,
दु ध, िब क टे व सादालयामधील साद भोजन मोफत पु रिवणेत येत आहे तसेच सं थानमाफत
धमदाय णालय चालिवले जाते व बाहेरील णालयातील णां ना गं भीर आजारां साठी वै िकय
आिथक अनु दानही पु रिवणेत येत आहे. तसेच ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे करावयाचे
असू न समाधी शता दी वषाम ये ी े िशड येथे मोठया माणात साईभ येतील, या साईभ ां ना
सोयी-सु िवधा पु रिवणेसाठी मोठया व पाचे िविवध क प राबवावयाचे आहेत, यासाठी सं थानकडे
िनधी अपु रा असू न याकामी सं थानने शासनाकडे िनधीची मागणी के लेली आहे व शासनाने सं थानला
िनधी पु रिवणे अिभ ेत आहे. या बाब मु ळे पा याला ाधा य असू नही िनळवं डे धरणा या डा या
काल या या कामासाठी सं थानमाफत िनधी उपल ध क न देणे श य होणार नाही, असे शासनास
कळिवणेत यावे.
(कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
Setup Box (डीश) वरील चे ऑनलाईन दशन-तथा-आरती सु िवधेची िनवड ि या पु ण होईपयत
Tata Communications Ltd., Mumbai यां चेमाफत चालु ठे वणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 21 (1) ग नु सार.
यव थापन सिमतीचा ठराव .: मा. य.सिमतीचे िद. 08/10/2013 रोजीचे सभेतील िनणय ं .
710.
तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद.08/10/2013 रोजीचे सभेतील िनणयानु सार डीटीएच िट. ही.
दारे लाई ह दशन सु िवधा पु रिवणेकामीTata Communications Ltd., Mumbai यां चे ितन वषासाठीचे दर
ि वकार यात येऊन यां ना कायादेश दे यात यावा, असे ठरले. तसेच यां या या सेवेबाबतचा करारना याचा
मसु दा त कायदेशीर स लागाराकडु न तयार क न घे यात यावा, यासाठी येणा या सव समावेशक खचास
मा यता दे यात आली. यानु सार यां ना जा. नं. एसएसएसटी/आयटी/4475/2013 िदनां क 01/01/2014 रोजी
अ वये कायादेश दे यात आला आहे.
कायादेशा माणे Tata Communications Ltd., Mumbai यां चा कालावधी िद.13/11/16 रोजी
सं पु ात येत आहे.
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यानु सार मा. यव थापन सिमतीचे िद.08/10/2015 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 331 अ वये चे
ऑनलाईन D2H (िडश), िट ही चॅनेल, वेबसाईट व मोबाईल वरील दशन सु िवधा पु रिवणेकामी फे र ई-िनिवदा
िद.18/08/2016 ते िद.10/09/2016 या कालावधीत मागिव यात आ या हो या. सदर या ई-िनिवदामधील
Technical Bid िद.21/10/2016 रोजी मा. शासक य अिधकारी व कमचारी यां चे उपि थतीत उघड यात
येऊन याम ये खालील माणे ई-िनिवदा ा झाले या आहे.
अ.नं. पु रवठाधारक
तपिशल
िदनां क व आवक नं.
1
Shemaroo Entertainment Ltd, Mumbai
DTH Platforms
31/08/2016 No. 9922
2
Tata Communications Limited, Mumbai DTH Platforms
13/09/2016 No. 10647
3
Tata Communications Limited, Mumbai Tv Channel
13/09/2016 No. 10646
4
Associated Broadcasting co.Pvt. Ltd, Tv Channel
20/09/2016 No. 11126
Hyderabad
5
Shemaroo Entertainment Ltd, Mumbai
Mobile & Internet 31/08/2016 No. 9921
6
Tata Communications Limited, Mumbai Mobile & Internet 13/09/2016 No. 10645
िवषयाक त करणी येक कमीत-कमी ितन ई-िनिवदा ा होणे अपेि त होते परं त,ु उपरो
तपिशलानु सार येक दोनच ई-िनिवदा ा झाले या आहेत. यामु ळे पु न तृ ितय वेळेस ई-िनिवदा
मागवा यालागणार आहे. िनिवदा कािशत करणेसाठी मा यता घे यात आलेली आहे. व ई-िनिवदेची कायवाही
सु करणेत आली आहे.
िद. 03/11/2016 रोजीचे ई-मेलनु सार Tata Communications Ltd., Mumbai यां नी पु व या
कायादेशातील शेवट या वषाचे (र कम . 1,90,00,000/-) दरा माणे दर देणेस तयारी दशिवलेली आहे.
तरी, डीटीएच िट. ही. दारे लाई ह दशन सु िवधा पु रिवणेकामी पु ढील िनवड ि या पु ण होऊन निवन
पु रवठाधारकास कायादेश देईपयत Tata Communications Ltd., Mumbai यां ना डीटीएच िट. ही. दारे
लाई ह दशन सु िवधेचे िस नल पु व या कायादेशातील दरा माणे मु दतवाढ देणेकामी सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .८६४ यावर सिव तर चचा होऊन, डीटीएच िट. ही. दारे लाई ह दशन सु िवधा पु रिवणेकामी पु ढील िनवड
ि या पु ण होऊन निवन पु रवठाधारकास कायादेश देईपयत Tata Communications Ltd., Mumbai
यां ना डीटीएच िट. ही. दारे लाई ह दशन सु िवधेचे िस नल पु रिवणेकामी पु व या कायादेशातील अटी/
शती व दरा माणे मु दतवाढ दे यात यावी.
सदरह लाई ह दशन चालू असताना वेगवेगळया कलाकारां ची भजने ऐकिवणेत यावी व
िड लेवर छोटया प ीम ये सं थान या वेगवेगळया क पाची मािहती कािशत करणे बं धनकारक
करणेत यावे. तसेच आर या व दशन यां चे थािनक व रा ीय पातळीवरील चॅने सकडू न वेगवेगळे दर
मागिवणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
साईभ ां ना मागदशनाकरीता सं थानचे सं केत थळ www.sai.org.in ही वेबसाईट अ यावतीकरण व
मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करणेबाबत.
तावयव थापन सिमतीचा ठराव . 1) मा. य.सिमतीचे िदनां क 19/09/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .656.
ा तािवक: ी साईबाबा सं थानची www.shrisaibabasansthan.org ही अिधकृ त वेबसाईट माहे
1999 पासू न काया वीत कर यात आली आहे. वेबसाईटम ये वेळोवळी बदल क न ती स या इं जी, मराठी व
िहं दी अशा मु य तीन भाषेमधू न सा रत कर यात येत आहे. सं थान काशीत सव भाषेतील पु तकां चे
िडजीटलायझेशन क न ते वेबसाईटवर काशीत कर यात आले आहेत. सं थानचे काशीत होणारे सव
साईलीला अं क वेबसाईटवर अपलोड के ले जातात. याच माणे सं थानचे माहे- जू न, सन 1923 पासू नचे
साईलीला अं क वेबसाईटवर अपलोड के ली आहे. सं थान या िविवध उप मां ची अ ावत मािहती वेबसाईटवर
दे यात येत.े चे मु ळ छायािच ां सहीत िविवध ासं गीक छायािच े सा रत कर यात येत आहेत. तसेच
सं थानचे िविवध िवभागां या िनिवदा, सां याक मािहतीही वेबसाईटवर उपल ध कर यात आलेली आहे.
सं थानची िवकसीत के लेली वेबसाईट ही साधारणत: 18 वषापु व िवकसीत के लेली आहे. तसेच साईटेक
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क पाअं तगत साईभ ां ना सेवा पु रिवणेकामी ( म बु क ग, दशन/आरती व देणगी) इ यादी सेवा वतं
दे यासाठी www.online.sai.org.in ही वेबसाईट जु ल,ै 2011 पासु न उपल ध क न दे यात आलेली आहे.
अ] स ि थतीत काया वीत असलेले www.sai.org.in हे सं केत थळ निवन टे नॉलॉजी वाप न
नु तिनकरण करणे आव यक आहे. यामु ळे साईभ ां ना अिधकािधक सु िवधा पु रिवणे सोईचे होईल. याम ये
ामु याने RTI, Resolution, E-library, E-Recruitment, Feedback form, Multilingual इ. बाब चा
समावेश आहे.
ब] स या Android Based Mobile धारकां ची ं चड व पात वाढ झालेली आहे. (मोबाईल
अॅ लीके श) जा त वापरात आहे. या अनु षं गाने सं थानचेही मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करता येईल यामु ळे
अिधकािधक साईभ ां पयत सं थान व सं थानमधील उप मां ची मािहती पोहचवता येईल.
सं थानकडे स या सदर क पासाठी DPR बनिवणे, RFP, Technical evaluation, Security and system
implementation साठी स लागाराची आव यकता आहे याकामी स लागार नेम यासाठी खालील माणे दोन
पयाय उपल ध कर यात आलेले होते.
पयाय ं . 01- ी रतीष तावडे यां नी िवनामु य सेवा देणेसाठी सं थान या िद. 01/11/2014 ते िद.
21/11/2014 रोजी या जािहराती माणे ताव सादर के ला होता. परं त,ु शासनाचे िनयमानु सार कोण याही
य ची स लागार हणु न नेमणु क करतां नी शासनाची मा यता घेणे आव यक आहे. यानु सार जा. नं. 1879/
2016 िद. 16/07/2016 रोजीचे प ा वये शासनास कळिवलेले आहे. तसेच ी िवजय नायडु यां ना तां ि क
स लागार हणु न िद. 01/04/2014 ते िद. 31/03/2019 या कालावधीसाठी नेम यात आलेले आहे. तरी
वेबसाईट व मोबाईल ॲ ससाठी या दोघां चा एक तां ि क स लागार पॅनल तयार क न सदरचा क प यां चे
मागदशनाखाली राबिवता येईल.
पयाय ं . 02- आयटी िवभागामाफत सदर क पासाठी ई-िनिवदा राबवु न नामां िकत क स ट सी
कं पनीचे ताव मागवावे लागणार आहे. त ं तर यां ची नेमणु क क न यांचेमाफत DPR, RFP Tender ि या
राबवता येईल यामु ळे सहिजकच नु तिनकृ त वेबसाईट व Mobile apps साई भ ां साठी उपल ध करणेस उिशर
होऊ शकतो.
या माणे मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 19/09/2016 रोजीचे सभेसमोर िवषय नं.19 अ वये
स लागार सं दभात ताव मां ड यात आला होता, यावर िनणय ं . 656 ने खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तव चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान या www.sai.org.in या अिधकृ त सं केत थळाचे
अ ावतीकरण तसेच मोबाईल ॲ स िवकिसत करणेसाठी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत येऊन, नां मािकत
क स ट सी कं पनीचे ताव मागिव यात यावे असे ठरले.”
यानु सार इकडील िवभागाने जािहरात िस द क न िनिवदा मागिवणेसाठी तािवत के लेले होते. पंरतु
नां मािकत कं प यां चे ा य ीक पािह यावर निवन वेबसाईट, मोबाईल ॲ सची अ ावत सं क पना व तं ान
याची मािहती होऊ शकते. यासाठी खालील कं प यां चे ितिनध नी िद. 11/11/2016 रोजी मा.अ य सो., यांचे
समोर नु तिनकृ त वेबसाईट व मोबाईल ॲ ससाठी यां यासं क पना मां ड यात आले या आहेत.
Sr. No. Company Name
01
Cygnet Infotech
02
Pinnacle Teleservices Pvt.Ltd
03
Inkawipe Consulting LLp
04
Hungama Digital Services
यावर वेबसाईट नु तिनकरण व मोबाईल ॲ सकरीता 05 वषा या दु ती देखभालीसह साधारणपणे45
ते 50 लाखापयत खच अपे ीत आहे. स लागाराची िनिवदा ि या चालु असलेबाबत इकडील िवभागाने
स ि थती सां ग यात आली होती. यावर स लागार न नेमता थेट वेबसाईट नु तिनकरण व मोबाईल ॲ स
िवकिसत करणेकामीचे थेट िनिवदा मागिव यात या या, असे सु िचत के ले आहे.
मागणी: ा तािवके म ये नमु द के ले माणे वेबसाईट नु तिनकरण व मोबाईल ॲ लीके शन हे िवकसीत
करणे व 05 वषा या दु ती देखभालीसह एक ीत अं दाजे र कम .45,00,000/- + टॅ स मा खच अपे ीत
आहे, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव या नु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य.
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िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे वेबसाईट नु तिनकरण
व मोबाईल ॲ लीके शन हे िवकसीत करणे व 05 वषा या दु ती देखभालीसह एक ीत अं दाजे र कम
.45,00,000/- + टॅ स मा अपे ीत असु न सदर या खचास मा यता घेणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .८६५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले माणे सं थान या अिधकृ त वेबसाईटचे
नु तनीकरण तसेच मोबाईल ॲ लीके शन िवकसीत करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
ई-िनिवदेम ये सं बं धीत कं पनीची वािषक उलाढाल कमीत-कमी .३० ते ४० लाख मा
असावी व ३० ते ४० वे बसाईटचे अ यावतीकरण/ नु तणीकरण (Dynamic webportale with cloud
technology, at least 4-5 website should have more than 1 lakh pages and having
audio/ video compatibility an social media plugins on all web pages) करणेचा अनु भव
असावा, या अट चा समावेश करणेत यावा. तसेच बीएसएनएल कं पनीसही ई-िनिवदा ि येम ये
सहभागी होणेबाबत कळिवणेत यावे, असे ठरले .
तसेच काही य अनिधकृ तपणे सं थान या नामसाध य असले या खोटया वेबसाईटस्,
फेसबु क, ि टटर तयार क न साईभ ां ची फसवणू क करतात, अशा त ारी येत आहेत. याकरीता यां ची
यादी करणेत येऊन, ती सिमती सद यां ना पु रिवणेत यावी व अशा य वर कायदेशीर कारवाई करणेत
यावी, अशा सु चना के या.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
दशन रां गेत साईभ ां ना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणेकरीता वॉटर कु लर खरे दी करणे व
आर.ओ. लँटची उभारणी करणेबाबत.
तावमा.अ य महोदय यां नी िदनां क ९ आ टोबर, २०१६ रोजी मा.कायकारी अिधकारी व मा.उप-कायकारी
अिधकारी यां चे समवेत मं िदर प रसरात व सं थानचे इतर िवभागाम ये झाले या राऊं डमधील तसेच
मा. यव थापन सिमतीचे बैठक म ये िदले या सू चनां नु सार जा.नं. एसएसएस/वशी-काअ/२६३७/२०१६ िदनां क
१४.१०.२०१६ रोजीचे प रप कातील अ.नं. २ नु सार सं थानम ये (दशन रां गेत) आर.ओ. लॅ ट कायाि वत
करणेबाबत ताव सादर करावा तसेच अ.नं. ११ नु सार दशन रां गेतील वॉटर कु लर यं ण बदलिवणे बाबत िनदश
िदलेले आहे.
उपरो त िनदशानु सार इकडील िवभागामाफत दशन रां गेत य पहाणी के ली असता खालील माणे
कायवाही करता येईल
(अ) शां तीिनवास व भ तीिनवास येथील दशन रां गेतील साईभ तांना शु द िप याचे पाणी उपल ध
करणेकामी १२० िलटर मतेचे ६ नग वॉटर कु लर बसिवणेत आलेले आहेत. सदर या वॉटर कु लरची मता
साईभ तांचे सं येचे तु लनेत कमी पडते याकरीता खालील तपशीला माणे अितरी त वॉटर कु लर बसिवता येतील:
अ.नं.
िठकाण
सं या अ.नं.
िठकाण
सं या
१. शां तीिनवास इमारत तळमजला
२
३. भ तीिनवास इमारत दु सरा मजला
१
२. शां तीिनवास इमारत पिहला मजला
२
४. भ तीिनवास इमारत ितसरा मजला
१
एकू ण: ६
उपरो त माणे शां तीिनवास व भ तीिनवास इमारत दशन रां गेत ६ नग वॉटर कु लर वाढिवता येतील.
मा सदरचे आव यक वॉटर कु लर इकडील िवभागाकडे उपल ध नस याने निवन खरे दी करावे लागतील. नु कतेच
ी साई सादालयाम ये वॉटर कु लर बसिवणेकामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न, िन नतम दरधारक मे.
कु ल ीज, पु णे यां ना एका वॉटर कु लर करीता पये४४,१५०/- मा चे दरानु सार कायादेश दे यात आला आहे. या
रकमेत ५% वाढ क न खालील तपशीला माणे वॉटर कु लर खरे दीकामी अं दाजे खच अपेि त आहे :
अ.नं. तपशील
सं या
अं दाजे दर
एकू ण िकं मत
1.
वॉटर कु लर
६ नग
४६,३५०/- २,७८,१००/मता – १२० िलटर कु ल ग/ तास
कं पनी – हो टाज
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उपरो त माणे १२० िलटर कु ल ग/ तास तसेच १२० िलटर टोरे ज मतेचे ६ नग वॉटर कु लर
खरे दीकामी अं दाजे पये २,७८,१००/- मा चा अपेि त खच येणार आहे.
(ब) दशन रां गेतील साईभ तांना थं ड पाणी उपल ध होणेकरीता स या ६ नग वॉटर कु लर बसिव यात
आलेले आहेत. यापैक ४ वॉटर कु लरला ३५ िलटर/तास मतेचे आर.ओ. लॅ ट बसिवणेत आलेले आहेत. या
लॅटची पाणी शु दीकर याची मता कमी व वापर जा त असलेने यांचा वारं वार मेटन स करावा लागतो.
याकरीता अितरी त निवन वॉटर कु लर बसिवलेनं तर दशन रां गेतील सव वॉटर कु लरकरीता एक मोठा निवन
आर.ओ. लॅ ट असणे आव यक आहे, जेणेक न सवच वॉटर कु लरला याचा पु रवठा क न साईभ तांना शु द
िप या या पा याची यव था करता येईल. तसेच मं िदर प रसरातील साईभ तांना िप याचे पा याकरीता शनीगेट
शेजारील वॉटर कु लर तसेच गेट नं. २ व गेट नं. ३ या िठकाणी ठे वले या वॉटर कु लर या िठकाणीही आर.ओ.
वॉटरचा पु रवठा करता येईल. याकरीता शां तीिनवास व भ तीिनवास इमारतीचे टेरेसवर १००० िलटर / तास
मतेचा येक एक आर.ओ. लॅ ट उभारणी करता येईल. तसेच यािठकाणी येक २००० िलटर मतेचा
एस.एस. म ये टोरे ज टॅ ं क ठे वता येईल. १००० िलटर / तास मतेचा आर.ओ. लॅ ट बसिवणा-या एज सीची
इं टरनेट दारे मािहती घेवू न यांचेशी संपक क न कोटे शन मागिव यात आली असता, यांनी आर.ओ. लॅ ट व
याअनु षं गीक आव यक मटे रअलसह एका लॅ टकरीता अं दाजे पये ३,५०,०००/- मा चा खच कळिवला
आहे. हणजेच येक १,००० िलटर / तास मतेचे २ नग आर.ओ. लॅ ट उभारणीकरीता अं दाजे पये
७,००,०००/- मा चा खच आपेि त होता. तथािप, ी साई सादालयात साद भोजन घेणा-या साईभ तांना
शु िप याचे पाणी उपल ध होणेकरीता राजु वेगसना फाऊं डेशन, िसं कदराबाद यां नी तासी २००० िलटर मतेचा
आर.ओ. ॅा ट देणगी व पात इ टॉल क न िदलेला आहे. िदनां क २७.१०.२०१६ रोजी ी आनं द राजु,
चेअरमन, राजु वेगसना फाऊं डेशन हे िशड येथे ी साई या दशनाकरीता आले असता
तावीत क पाबाबत यांना सां िगतले असता यांनी दो ही आर. ओ. लॅ ट देणगी व पात देणेस
सहमती दशिवली आहे. मा आर. ओ. लॅ ट ते कु लर सव लॅब ग कामे सं थानमाफत क न देणेस सां िगतले
आहे. यानु सार इकिडल जा. नं. एसएसएस/विश/मेकॅिनकल/ ४०९०/२०१६ िदनां क ४/११/२०१६ रोजीचे
अ वये आर. ओ. लॅ ट देणगी व पात बसवू न देणेबाबत प दे यात आलेले आहे.
(क) आर.ओ. लॅ ट उभारणीनं तर, लॅ ट ते वॉटर कु लरपयत निवन पाईप लाईन कने शन करावे
लागणार आहेत. याकामी पु रवठा िवभागाकडील कमचारी यां चे सोबत य पहाणी के ली असता, सव पाईप
लाईन कने शन करणेकामी आव यक मटे रयल खरे दीकरीता अं दाजे पये २,२५,०००/- मा चा खच अपेि त
अस याचे, पाणी पु रवठा िवभागाने कळिवले आहे.
उपरो त ‘अ’ व ‘क’ कामी खालील माणे एकि त खच अपेि त आहे :
.
कामाचा तपशील
अपेि त र कम पये
अ)
वॉटर कु लर ६ नग खरे दी करणे
२,७८,१००/क)
आर.ओ. लॅ ट ते वॉटर कु लर पयत पाईप लाईन करणे २,२५,०००/एकू ण : ५,०३,१००/वरील माणे दशन लाईनम ये साईभ तांना शु द पाणी िप यासाठी िमळणेकरीता करावया या कायवाहीस
पये ५,०३,१००/- मा चा अपेि त खच येणार आहे. यातील वॉटर कु लर िवहीत प तीने खरे दी क न बसिवणेचे
काम मेकॅिनकल िवभागामाफत तसेच आर.ओ. ॅा ट ते वॉटर कु लरपयत पाईप लाईन करणेकरीता िवहीत प तीने
मटे रलय खरे दी क न पाईप लाईन तयार करणेची कामे पाणी पु रवठा िवभागामाफत कर यात येतील.
तरी, शां तीिनवास व भ तिनवास इमारत दशन रां गेत साईभ तांना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न
देणेकरीता १००० िलटस/ तास मतेचे २ नग आर.ओ. लॅ टची देणगी व पात ि वका न, याची उभारणी
करणे तसेच निवन ६ नग वॉटर कु लर िवहीत प दतीने खरे दी करणे व आर.ओ. लॅ ट ते वॉटर कु लरपयत पाईप
लाईन टाकणेकरीता आव यक मटे रअल खरे दी करणे या कामां साठी येणा-या अं दाजे अपेि त खचास मा यता
िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८६६ यावर सिव तर चचा होऊन, दशन रां गेत साईभ ां ना शु द िप याचे पाणी उपल ध क न देणेकरीता
वॉटर कु लर खरे दी करणे व आर.ओ. लँटची उभारणी करणेसाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२४
शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील दशन हॉल वातानु कुलीत करणेबाबत.
तावजा.नं. एसएसएस/वशी-का.अ./२८१४/२०१६ िदनां क ०७/१०/२०१६ रोजीचे प रप का वये िदनां क २३ व २४
आ टोबर, २०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी मा.कायकारी अिधकारी साहेब व मा. उप-कायकारी अिधकारी
यां चेसमवेत मं िदर प रसरात घेतले या राऊं डम ये दशनरां ग वातानु कूलीत करणेसाठी वरीत ताव सादर करावा
असे िनदश िदलेचे कळिवले आहे.
शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतीतील दशन रां गेत साईभ तांना उषणतेचा ास होऊ नये याकरीता
मेकॅिनकल िवभागामाफत एकू ण 30 नग ज बो एअरकु लर ठे वणेत आलेले आहेत. तसेच भु यारी माग सभा मं डप,
नं दी गाभारा व समाधी मं िदर या िठकाणी देणगीदार साईभ त यां चेमाफत स ल ए.सी. लॅ ट देणगी व पात बसवु न
कायरत करणेत आलेले आहे.
मा.अ य महोदय यां चे िनदशानु सार शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतीतील वातानू कूलीत करावयाचे
हॉलचे े फळ व हॉल पु ण मतेने भर यानं तर यातील साईभ तांची सं या यां चा तपशील खालील माणे :
अ.नं.
तपशील
े फळ ( वेअर फु ट) अं दाजे भ तांची सं या
१.
शां तीिनवास इमारत तळमजला - हॉल नं. १
८,५३४
१,५००
२.
शां तीिनवास इमारत पिहला मजला- हॉल नं. ३
५,३९६
१,०००
३.
भ तिनवास इमारत तळमजला - हॉल नं. २
८,५३४
१,५००
४.
भ तिनवास इमारत पिहला मजला – हॉल नं. ४
५,३९६
१,०००
एकू ण :
२८,८६०
५,०००
उपरो त माणे चारही दशन हॉलम ये अं दाजे ५,००० साईभ तांची सं या असते. गद चे माण
वाढलेनं तर िकं वा आरतीचे वेळी दशन लाईन बं द झालेनं तर रां गेतील भ तांना उ णतेचा तसेच सफोके शनचा ास
होतो. यामु ळे साईभ तांचे सु िवधेकरीता चारही दशन हॉल वातानु कूलीत करणे आव यक आहे. दशन हॉल
वातानु कूलीत करणेसाठी िकती मतेची यं णा असावी याकरीता मेकॅिनकल िवभागामाफत िहट लोड काढणेत
आलेला असू न, यानु सार या चारही हॉलचे े फळ व यामधील भ तांचे सं येचा िवचार करता खालील
मतेची ए.सी. यं णा उभारणी करणे आव यक आहे :
अ.नं.
१.
२.
३.
४.

तपशील
आव यक मता (TR म ये)
शां तीिनवास इमारत तळमजला - हॉल नं. १
१२८
शां तीिनवास इमारत पिहला मजला- हॉल नं. ३
१२८
भ तिनवास इमारत तळमजला - हॉल नं. २
९७
भ तिनवास इमारत पिहला मजला – हॉल नं. ४
९७
एकू ण :
४५०
उपरो त माणे चारही दशन हॉल वातानु कूलीत करणेसाठी ४५० टन मतेची ए.सी. यं णा उभारणी
करावी लागणार आहे. सदरची यं णा उभारणी करावी लागणार आहे. याकामी खालील माणे खच अपेि त
आहे. :
अ)
मेकॅिनकल िवभागाकडील कामे - ए.सी. मशीनरी, इ टोलेशन टे ट ग व कमीशन ग,
रे ि जरं ट पाईप ग, इले ीकल के बल (इनडोअर व आऊटडोअर यु िनट दर यान), इ सुलेटर ेन पाईप ग, ड ट ग,
डॅ पर, ील इ यादीसह ए.सी. यं णा बसिवणेकामी अपेि त खच :
अ.नं. एकू ण मता
दर ती टन
अपेि त खच
१.
४५० TR
४५,०००/२,०२,५०,०००/अ री पये – दोन कोटी, दोन लाख, प नास हजार मा
उपरो त माणे चारही दशन हॉल वातानु कूलीत करणेसाठी आव यक मशीनरी खरे दी क न
बसिवणेसाठी पये २,०२,५०,०००/- मा चा खच अपेि त असू न, ए.सी. यं णेचे तपशीलवार सव कामे ए.सी.
क स टं ट यां चेकडू न तपासू न यानु सार कामे क न यावे लागणार आहे.
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ब)
बां धकाम िवभागाकडील कामे - स या एअर हे टीलेशनकरीता चारही हॉलचे दो ही
बाजु स िखड या आहेत. तसेच िसल गला मोठया आकाराचे ड ट आहेत. हॉल वातानु कूलीत करणेपू व हॉल
बं दी त करणे आव यक आहे. यासाठी बां धकाम िवभागाने येणा-या खचाचा तपशील खालील माणे
कळिवलेला आहे :
अ.नं. तपशील
अपेि त खच
१
िखड यांना अॅ युिनिमयम लायड ग िवं डो बसिवणे, इमज सी
27,00,000/डोअर अॅ युिनिमयम डोअर तयार करणे, िसल ग ड ट, फॉल
िसल ग करणे, काही िठकाणी अ युिमिनयम पाटिशयन करणे,
फॉल िसल गकरीता फॅ ि के शन करणे इ यादी
अ री पये – स तावीस लाख मा
क)
िवदयु त िवभागाकडील कामे– वातानु कूलीत यं णा बसिवणेपु व सदर यं णेकरीता
लागणारा िवदयु त लोड उपल धतेबाबत िवदयु त िवभागास िवचारणा के ली असता, यांनी िदनां क २५/११/२०१६
रोजीचे प ा वये “मं िदर प रसर सब टेशन या स या या मं जू र लोड ५०० के हीए (४८१ के ड लयु) इतका आहे.
मं िदरामधील न याने उभार यात आले या वातानु कूलीत यं णेकरीता जादा १०० के हीए इतका िवदयु तभार
महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न वाढवू न घे याची कायवाही चालू आहे. शां तीिनवास व भ तिनवास
दशनलाईन वातालु कू लीत करणेकरीता यं णेचा वाढीव लोड लागणार अस याचे कळिवले आहे. निवन
वातानु कूलीत यं णेचा वाढीव लोड जादा अस याने स या या िवदयु त सं च मां डणीवर चालणार नस याने वाढीव
लोडकरीता १२०० के हीए मतेचा ा सफॉमर १०१० x २ के हीए मतेचे जनरे टर सेट, सी.टी/पी.टी.सं च,
िमटर ग युिबकल तसेच पॅनेल बोड निवन बसवू न के बल वक करावे लागेल. सदरील निवन जनरे टर जु या जनरे टर
सेट या जागेवर बसिवता येणार नस याने जनरे टर सेट व पॅनेलकरीता निवन मचे बां धकाम करावे लागेल.
याकामी पये २ कोटी इतका अपेि त खच आहे. तसेच पये २५,९२,०००/- इतका मािसक बीलाचा अपेि त
खच आहे. याच माणे यासाठी लागणारे िवदयु त सं चाचे तपशील सव कामे इले ीकल क स टंट यां चेकडू न
तपासू न घेऊन याचे अं दाजप क तयार क न यानु सार काम क न यावे लागणार आहे ” असे कळिवलेले आहे.
उपरो त ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ म ये नमू द के लेनु सार शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतीतील चारही दशन
हॉल वातानु कूलीत करावयाचे झा यास अपेि त खचाचा समरी त ता खालील माणे आहे :
अ. . तपशील
अपेि त खच
अ ए.सी. मशीनरी, इ टोलेशन टे ट ग व कमीशन ग, रे ि जरं ट २,०२,५०,०००/पाईप ग, इले ीकल के बल (इनडोअर व आऊटडोअर यु िनट
दर यान), इ सुलेटर ेन पाईप ग, ड ट ग, डॅ पर, ील इ यादीसह
ए.सी. यं णा बसिवणे.
ब चारही दशन हॉल बं दी त करणे
२७,००,०००/क िवदयु त पु रवठा करणेकामी उपाययोजना
२,००,००,०००/एकू ण खच पये : ४,२९,५०,०००/वर नमू द के ले माणे दशन हॉल वातानु कूलीत करणेकामी एकू ण पये४,२९,५०,०००/- (अ री पये
चार कोटी, एकोणतीस लाख, प नास हजार) मा चा खच अपेि त आहे. उपरो त कामां चे व प िभ न असू न,
सदरील कामे वेगवेग या एज सीमाफत करावी लागतील. तसेच सदरह कामां पैक अ. ‘अ’ मधील कामे
मेकॅिनकल िवभागामाफत, ‘ब’ मधील कामे बां धकाम िवभागामाफत तसेच ‘क’ मधील कामे िवदयु त
िवभागामाफत िवहीत प दतीने करता येईल.
तरी वरील माणे शां तीिनवास व भ तिनवास इमारतीतील चारही दशन हॉल वातानु कूलीत करणेसाठी
तसेच यासाठी येणा-या अपेि त खचास, करावयाचे कायवाहीस मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८६७ यावर सिव तर चचा होऊन, शां ितिनवास व भ िनवास इमारतीमधील चारही दशन हॉल वातानु कुलीत
करणेकामी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास
मा यता दे यातआली. (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख/ बां धकाम िवभाग मु ख/ िव ु त िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२५
गु थानजवळील धु नीवर धु र व झळाया बाहेर जाणेसाठी ए झॉ ट िस टम बसिवणेबाबत.
ताविदनां क २३ व २४ आ टोबर २०१६ रोजी मा. अ य महोदय यां नी मा. कायकारी अिधकारी व मा. उपकायकारी अिधकारी यां चे समवेत मं िदर प रसरात घेतले या राऊं डम ये गु थान जवळील धु नीवर धु र व झळाया
बाहेर जाणेसाठी िचमणी बसिवणेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
गु थान समोरील धु नीत साईभ त मोठया माणात धु प, लोभान व अगरब ती वलीत क न
जाळतात. धु प व अगरब ती सं पू ण िदवसभर जाळत अस याने यापासू न िनघणारा धु रामु ळे सभोवती व यां यावर
येणा-या िनं बवृ ा या मह वा या व पिव फां दीवर होत असू न, यामु ळे कोवळी पाने िटकत नाही. तसेच इतर
फां दयानाही याचा ादु भाव होत आहे.
धु नी जवळील धु र व झळाया बाहेर जाणेसाठी िचमणी बसिवलेस धु नी जवळील धु र व झळायाचा ास
काही माणात कमी होईल, मा धु राचा व उ णतेचा ास िनं बवृ ास अिधक होईल. यासाठी धु नीवर ए झॉ ट
िस टम यं णा बसवू न, यास ाय बर यु िनट बसिवता येईल. ाय बर यु िनटमु ळे धु र व वास काढला
जाऊन, फ त हवा बाहेर फे कली जाईल व धु रामु ळे होणारे दु षण कामी होईल. याबाबत ए झॉ ट िस टम
बसिवणा-या एज सीजकडे तसेच माकटम ये पेअरपाटचे दर याची मािहती घेतली असता गु थान धु नीवर
ए झॉ ट िस टम बसिवणेकामी खालील माणे खच अपेि त आहे:
अ.नं. तपशील
र कम
1
Exhaust Air Unit (AHU) 1500 CPM,
50,000/Make – Adventex / Zeco
2.
Exhaust Air Scrubber (Electrostatic Type) – 1,00,000/Rdy Air/ESP
3.
Air Distribution (Ducting, Canvas Connection, 40,000/Sys., Volume Control)
4.
Electric Panel & Other Electric Work
20,000/5.
Fabrication Work
10,000/Total : 2,20,000/अ री पये दोन लाख, वीस हजार मा
उपरो त माणे धु नीवरील धु र व झळाया बाहेर जाणेसाठी तसेच धु प व अगरब ती या पासू न होणारी
दु षण कमी होणेकरीता धु नीवर ए झॉट िस टम बसिवणेकरीता २,२०,०००/- मा चा खच अपेि त आहे. सदर
खच इकडील िवभागाकडील अं दाजप क २०१६-२०७ मधील ‘मटे रअल खरे दी खच’ या िशषाखाली िश लक
असणा-या पये ३,९६,२१,६३९/- मा चे रकमेतू न व िवहीत प दतीने दरप के मागवू न करता येईल. या कामास
मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी गु थान धु नीवरील धु र व झळाया बाहेर जाणेसाठी तसेच धु प व अगरब तीयापासू न होणारे दु षण
कमी करणेसाठी धु नीवर ए झॉ ट िस टम यं णा बसिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता
िमळणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८६८ यावर सिव तर चचा होऊन, गु थानजवळील धु नीवर धु र व झळाया बाहेर जाणेसाठी ए झॉ ट िस टम
बसिवणेकामीचा खच खु पच जा त वाटतो, याकरीता ते थील य पाहणी क न िनणय घेतला
जाईल, असे ठरले.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२६
ी साईभ तांचे सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द : कलम १४(२)(घ) – भ तां या सु रि ततेसाठी िकं वा सोयीसाठी आव यक
ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घेण.े
तावना: िदनां क १ व २ स टबर, २०१६ रोजी मा. अ य साहेब यां चेसमवेत मं िदर प रसरात व
सं थानचे इतर िवभागां ची पाहणी के ली, या पहाणीत यांनी गेट न. १ व २ या िठकाणी ी साईभ तांचे
सु िवधेकरीता च पल टॅ ड तयार करणेबाबत िनदश िदलेले होते. यानु सार दशन रां गेचे पि म बाजु कडील गेट नं.
१ जवळ नगर मनमाड रोडचे फु टपाथवर पॉली काब नेटचे शेडचे खाली २0 फु ट x ७.५ फु ट या साईजचे तसेच
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िपं पळवाडी रोड दशन रां गे या पु व बाजु कडील१६ गुं ठे जागे या उ तर बाजु कडील कं पाऊं डचे िभं तीलगत३० फु ट
x १० फु ट या साईजचे ता पुरते च पल टॅ ं ड चालू के लेले आहे. आता जा.नं. एसएसएस/का.अ. क / २९९१/
२०१६ िदनां क १६/११/२०१६ रोजीचे प रप का वये िदनां क १० व ११ नो हबर, २०१६ रोजी मा. अ य
साहेब यां नी मं िदर प रसरात घेतले या राऊं डम ये गेट नं. 1 येथील च पल टॅ ड अपु रे पडत अस याकारणां ने
सदरचे च पल टॅ ड गेट नं. १ शेजारी कं पाऊं डचे आतील बाजू ने करणेबाबत तसेच दो ही च पल टॅ डकरीता
सु धा रत ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
मागणी: उपरो त िनदशानु सार च पल टॅ ड बनिवणेकामी गेट नं. १ चे शेजारी कं पाऊं डचे आतील
बाजू ने ३० फु ट x १५ फु ट या साईजचे प ा शेडची तसेच १६ गुं ठे प रसरात स या चालू के ले या टॅ डचे जागेवर
३० फु ट x १५ फु ट या साईजचे प ा शेड उभारणी करता येईल. सदरचे च पल टॅ ड करतां ना िस हल वक काम
तसेच कलर कोटेड प े खरे दी क न बसिव याचे काम बां धकाम िवभागामाफत तसेच शेडकरीता ट चर
उभारणीचे व रॅ क खरे दी क न बसिवणचे काम मेकॅिनकल िवभागामाफत करता येईल. उपरो त कायवाही करणेस
मा. यव थापन सिमतीची त वत: मा यता घेणे आव यक आहे.
िवभागाचा प ट मत: मा.अ य महोदय यां चे िनदशानु सार गेट नं. १ चे आतील बाजू ने व १६ गुं ठे
प रसरात न याने च पल टॅ ड उभारणीकरीता करावयाचे कायवाहीस शासक य मा यता घेणेकामी ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .८६९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ ां या सु िवधेससाठी गेट नं. १ जवळ व १६ गुं ठे प रसरात सिमती
सद य मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे यां चे मागदशनाखाली जागेची िनि ती करणेत येऊन, तावात
नमु द के ले माणे च पल टॅ डची उभारणी करणेत यावी, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या
सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२७
मा यवर य ची दशन/ आरती यव था मोफत करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पु नघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतू द कर यात आलेली आहे.
यवस्थापन सिमतीचा ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १४.११.२०१३ चे सभेतील
िनणय मां क ९०७.
तािवक– मा.अ य महोदय यां नी िदनां क १०.११.२०१६ रोजी ी साईबाबां या दशन/
आरतीसाठी येणा-या मा यवर साईभ तांची दशन/आरतीची यव था मोफत करणेबाबतचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेबाबत मौिखक िनदश िदलेले आहेत. मा.अ य महोदयां नी िदले या िनदशानु सार
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेस मा यता असवी.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) चे ही.आय.पी. दशन/आरती पास पेड हो यापु व
सामा य दशन रां गेतू न चे आरतीसाठी येणा-या साईभ तांना आरतीचा लाभ िमळत न हता. कारण यावेळी
पासेस मोफत अस याने िशफारस धारकां ची सं या जा त होती. मा दशन/आरतीचे पासेससाठी देणगीशु क
आकारणी सु झा यापासू न सामा य दशन रां गेतु न आरतीसाठी येणा-या साईभ तांना आरतीचा लाभ िमळत
आहे. तथािप, कोण या य त ची मोफत यव था करावी याबाबत त कालीन मा.ि सद य सिमतीचे अ य तथा
धान िज हा यायाधीश ी.जयं त कु लकण साहेब यां नी िदनां क१४.११.२०१३ रोजीचे सभेत खालील माणे
िनणय घेतलेला आहे.
अ)
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १४.११.२०१३ चे सभेतील िनणय मां क ९०७ अ वये
बाबां या आर यासाठी खालील मा यवरां ना मोफत सोड यात यावे.
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१)

िशड तील ाम थांची आरती यव था मोफत के ली जाते, ती यापु ढेही सु ठे वावी. ाम थांची ओळख
पट यासाठी यांचे आधारकाड / िनवडणू क ओळखप गृ हीत धर यात यावे.
२)
ी साईबाबा सं थान या िविवध िवभागा या दनं िदन कायालयीन कामाकरीता येणा-या य ती तसेच
उ सव काळात येणारे मानकरी व सं थान िनमं ीत कलाकार.
३)
ी साईबाबा सं थानला .२५०००/-िकं वा यापे ा अिधक देणगी देणा-या (व तु प िकं वा रोख
व पात) देणगीदार भ तांची आरतीची यव था देणगी िदले या िदवशी वा यांचे िवनं तीनु सार इतर
िदवशी एकदाच मोफत कर यात यावी.
४)
ी.के . ही. रमणी, अ य व कायकारी िव व त िशड साई ट, चे नई यां चे . ११० कोटी मा चे
देणगीतू न साईआ म क प साकारलेला आहे. यामु ळे ी.रमणी व यां या कु टुं बीयां चे साई ती
योगदान ल ात घेऊन यांना कायम व पी भेट देणे अग याचे ठरे ल व साई दशनापे ा कु ठलाही आनं द
यांना भावणार नाही. हणु न सं थान तफ ी के . ही.रमणी व यां या कु टूं बीयां ना तहयात मोफत
िनवास व दशन/आरती यव था करणेत यावी.
५)
भारतीय गणरा याचे मा.रा पती, भारतीय गणरा याचे मा.उपरा पती, भारतीय गणरा याचे
मा.पं त धान, भारतीय गणरा याचे मा.उपपं त धान, महारा रा याचे रा यपाल, भारतीय गणरा याचे
भु तपु व मा.रा पती व मा.उपरा पती, भारतीय गणरा याचे भु तपु व पं त धान भारतीय गणरा याचे
मु य यायािधश, लोकसभा अ य , महारा रा याचे मु यमं ी, क ीय मं ीमं डळातील सव मं ,ी
िनयोजन आयोगाचे उपा य , सव रा याचे रा यपाल, सव रा यांचे मु यमं ी, सव च यायालयाचे
सव यायािधश, महारा रा यां या मं ीमं डळातील सव मं ी महारा रा य िवधान सभा अ य व
उपाअ य , महारा रा या या उ च यायालयां चे मु य यायािधश, महारा रा या या उ च
यायालयांचे सव यायािधश आिद अितमह वा या य त ची दशन/आरती यव था िनशु क राहील.
६)
याच माणे िशड िवधानसभा व लोकसभा मतदारसं घाचे लोक ितिनधी, अ य िशड नगरपं चायत
तसेच देशा या कानाकोप-यातू न येणारे साधु सं त यां चीही आरतीसाठी िनशु कयव था करणेत यावी.
७)
उ सव, जोडू न येणा-या सु या, रा ीय सण, जा त गद चा कालावधी आिद वेळी दशन/आरती पासेस
बं द राहतील. याबाबतचा िनणय घे यात अिधकार मा.कायकारी अिधकारी यां ना राहील.
या यित र त दशन/आरतीसाठी िवनाशु क यव था कोण या य त ची करावी, याबाबत सं गानु प
िनणय घे याचा अिधकार पु णपणे ि सद यीय सिमतीचे अ य , सद य व कायकारी अिधकारी ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) यां चेकडे राहील.
याचवेळी अशीही चचा झाली क , साईदशनासाठी येणारे अंध, मितमं द व अशा कारचे अपं ग अथवा
अितवृ द क जे वतःची देखभाल करणेस असमथ आहेत, अशा साईभ तांची फ त दशन यव था मोफत
करणेत यावी.
आ)
मा. यव थापन समतीचे िदनां क १०.०१.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १०(१६)
म ये मं िदरातील सो या या िसं हासनाचे देणगीदार ी.महेश रे ड्डी व यांचे कु टुं िबय यां ची कायम व पी आरती व
दशन यव था करणेबाबत िनणय झालेला आहे.
इ)
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०९.२०१४ चे सभेतील िनणय मां क ८८१ अ वये,
महारा रा यामधील मा.उ च यायालयां चे सव यायाधीशां ना १+३ असा ०४ य त चा िनशु क पास िवतरीत
करणेत यावा व यापु ढील य त साठी िनयमा माणे शु क आकारणेत येऊन, पास िवतरीत करणेत यावा असे
ठरले.
ई)
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९.१२.२०१४ चे सभेतील िनणय मां क १०४१ अ वये
मा.उ च यायालयाने नेमणू क के ले या तदथ ि सद यीय सिमतीचे अ य , सद य व उपकायकारी अिधकारी
यां चा कायभार सं पु ठात आ यानं तरही यांना वैय तीक + ४ य ती या माणे जनसं पक कायालयामाफत
ाधा याने सं थान या चिलत प दतीने दशन/आरतीची यव था करणेत यावी. तसेच या िनणयाम ये बदल
करावयाचा अस यास मा.उ च यायालयाची मा यता घे यात यावी.
उ)
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १२.०३.२०१५ चे सभेतील िनणय मां क ८३ अ वये, दर
गु वारी पं च ोशीतू न या दशनासाठी येणा-या साईभ तांची मोफत दशन यव था करणेबाबत तसेच दर
गु वारी रा ौ ९.१५ वाजता होणा-या या पालखीसाठी िनयिमत येणारे भ त, भजनी मं डळे, झां जपथके व बॅ ड
पथके यां ची दशन यव था मोफत कर यात यावी.
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ऊ)
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १६.०२.२०१६ चे सभेतील िनणय मां क १२१ अ वये
िदनां क ०१.०३.२०१६ पासू न दशन/आरती पासेसचे देणगीशु क दशनासाठी पये २००/-, काकड आरतीसाठी
पये ६००/-, मा या ह, धु पारती व शेजारतीसाठी पये ४००/- ित य ती या माणे आकार यात येत आहे.
ऋ)
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणय मां क ७५४ अ वये
सवसामा य साईभ तांसाठी सशु क ही.आय.पी.दशन पास िवनािशफारस सु करणेत यावे. एक वषापे ा कमी
वया या मु ल असले या माता व यांचे कु टुबं ीय तसेच जे ठ नागरीक व यांचेबरोबर एक य ती यां ना एक वेळा
िवनापास ही.आय.पी.गेटने दशनासाठी सोड यात यावे.
मा. यव थापन सिमती या सभां म ये वेळोवेळी झाले या उपरो त िनणयानु सार ी साईबाबां या
दशनासाठी येणा-या साईभ तांची दशन/आरतीची यव था िनयमा माणे कर यात येते. या यित र त कोण याही
य त ची दशन/ आरतीची िनशु क यव था कर यात येत नाही. ही.आय.पी.दशन/आरती पासेस िवतरणातू न
सं थानला अं दाजे खालील माणे उ प न ा त होते.
ही.आय.पी.दशन आरती पासेस िवतरणातू न एक मिह यात िमळणारे सरासरी उ प न
अ.नं. सशु क दशन
पासेसची
र कम
एकु ण ितिदन
ितिदन
सं या
िदवस सरासरी सरासरी र कम
सं या
०१
िद.०१.०४.२०१६
ते ११४६२
१,०७,०५,८००/३०
३८२
३,५६,८६०/३०.०४.२०१६ जनसं पक
िवभागामाफत िवतरीत
दशन/ आरती पासेस
०२
िद.०१.०४.२०१६
ते ११५३६
१,३०,३९,८००/३०
३८४
४,३४,६६०/३०.०४.२०१६ ऑनलाईन
दशन/आरती पासेस
एकू ण र कम २,३७,४५,६००/७,९१,५२०/ही.आय.पी.दशन आरती पासेस िवतरणातू न एक वषात िमळणारे सरासरी उ प न
अ.नं. सशु क दशन
पासेसची
र कम
एकु ण ितिदन
ितिदन
सं या
िदवस सरासरी सरासरी र कम
सं या
०१
िद.०१.०९.२०१५
ते २१६९६४ १६,१३,०१,३००/- ३६४ ५९६
४,४३,१३५/३१.१०.२०१६ जनसं पक
िवभागामाफत िवतरीत
दशन/आरती पासेस
०२
िद.०१.०९.२०१५
ते १९०१०७ १७,१३,७८,५६०/- ३६४ ५२२
४,७०,८२०/३१.१०.२०१६ ऑनलाईन
दशन/आरती पासेस
एकू ण र कम ३३,२६,७९,८६०/९,१३,९५५/ी साईबाबा सं थानने सु के ले या पेड पास िवरोधात ी.मनोज सु रेश िपं गळे, िनभया फाऊं डेशन,
नािशक यां नी ही.आय.पी.पासेससाठी शु क आका न ी साईबाबा सं थान साईभ तांम ये भेदभाव िनमाण
करत आहे या सं दभात मा.उ च यायलयात यािचका दाखल के ली होती. याबाबत सं थानची बाजू मां डतां ना ी
साईबाबां चे दशन/ आरतीसाठी सामान्य दशनरां गेतू न जाणा-या साईभ तांना कोण याही कारे शु क लागत नाही.
सामा य दशनरां गेमधू न दशन/आरतीस जाणा-या सव साईभ तांना बुं दीचा साद मोफत िदला जातो. फ त या
साईभ तांना ही.आय.पी.सु िवधेचा लाभ यावयाचा आहे यांचेकडू नच ही.आय.पी.पासेससाठी देणगीशु क
आकार यात येते. या िनणयामु ळे सामा य दशनरां गेतू न ी साईबाबां या आरतीस जाणा-या साईभ तांना
आरतीचा लाभ मोठया माणावर िमळत आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था ही धमदाय सं थान असू न
साईभ तांनी िदले या देणगीतू न ी साई सादाल, ी साईनाथ णालय यासारखे उप म सं थानमाफत
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राबिव यात येत आहे असे सं थान विकलां नी यायालया या िनदशनास आणू न िद याने सदरची यािचका
मा.उ च यायालयाने खारीज के लेली आहे.
मागणी – मा यवर य त ची दशन/आरती यव था मोफत करणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०९.२०१४ चे सभेतील
िनणय मां क ८८१ अ वये, महारा रा यामधील मा.उ च यायालयां चे सव यायाधीशां ना १+३ असा ०४
य त चा िनशु क पास िवतरीत करणेत यावा व यापु ढील य त साठी िनयमा माणे शु क आकारणेत येऊन,
पास िवतरीत करणेत यावे असा िनणय झालेला आहे. मा. यव थापन सिमतीचे सभां म ये वेळोवेळी झाले या
वरील िनणया यित र त कोण या मा यवरां ची (एका िदवशी एका कु टुं बातील िकती य त ची िकती आर या/
दशनासाठी) िनशु क यव था करावी याबाबतचा िनणय होणेसाठी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे
िवचाराथ सादर.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८७० उपरो
तावावर सां गोपां ग चचा होऊन, मा. ीसद य सिमतीचे िदनां क १४.११.२०१३ रोजीचे
सभेतील िनणय मां क ९०७ अ वये ठरिवणेत आलेले मा यवर तसेच शासनामधील सव कारचे वग
अ अिधकारी व सिमती सद यांनी सु चिवलेले मा यवर यां चा मोफत दशन/ आरती या यादीम ये
समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
तसेच िविश व पाची देणगी देणा या साईभ ां स तहयात िवनापास/ मोफत दशन/
आरतीसाठी वेश दे यात यावा, यासाठी मु य िनि त करणेत येऊन, गो डन काडसारखी योजना
राबिवणेत यावी. याबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशा सु चना के या.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी/ मु यलेखािधकारी/ सं र ण िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२८
ी.िहमां ग पालन, एि झ यु टी ह एडीटर, मेरी स िमडीया, मुं बई यां चे साई टे पल सि मट काय माचे
वृ सं कलन करणेसाठी उपि थत राहणार अस याने िनवासाची यव था करणेबाबतचा मेल सं देश.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पु नघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतू द कर यात आलेली आहे.
यवस्थापन सिमतीचा ठराव मां क- िनरं क
तािवक – ी.िहमां ग पालन, एि झ युटी ह एडीटर, मेरी स िमडीया, मुं बई यां नी यांचे उपरो त
सं दभ य मेल सं देशात मी स या मेरी स िमडीयाकडे िसिनयर जनािल ट या पदावर काम करत आहे. मी िसिनयर
जनािल ट हणून ि लझ, सीएनबीसी टी ही१८, द टाइ स ऑफ इं डीया, इं डीयन ए स ेस, द एिशयन एज व
इं डीया िलं क मॅगेिझन काम करतो. इं डीया िलं क हे २१ वषापासू न लं डन येथे िस द होणारे जु ने मॅगेिझन आहे.
तसेच मी www.IndiaGBnews.com येथे युज एिडटर आहे. इं डीया जीबी हा यु रोप व यु नायटेड िकं डम येथे
राहणारे भारतीय नागरीकां म ये नावाजलेला काय म आहे. इं डीया िलक व इं डीया जीबी या लं डन येथील
वाचकां साठी मी िदनां क ११ िडसबर रोजी आयोिजत काय माचे वृ त सं कलनासाठी िशड येथे उपि थत राहणार
आहे. मी िदनां क १०.१२.२०१६ रोजी रा ी िशड त येईल व िदनां क १२.१२.२०१६ रोजी परत जाईल. तरी माझी
०२ रा ीसाठी िनवासाची यव था करावी ही िवं नती असे कळिवलेले आहे. तसेच सं दभ मां क २ चे प ाने
ी.एन.पी.जी. साद व ी.ित पती रे ड् डी, ई-टी ही हे देखील या काय माचे लाई ह क हरे ज करणेसाठी उपि थत
राहणार असलेबाबत कळिवलेले आहे.
मागणी– ी.िहमां ग पालन, एि झ युटी ह एडीटर, मेरी स िमडीया, मुं बई यां ची दशन/आरतीची व
िनवासाची मोफत यव था करणेबाबत.

{15} 30.11.2016, Shirdi

255

िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– ी.िहमां ग पालन, एि झ युटी ह एडीटर, मेरी स िमडीया, मुं बई,
ी.एन.पी.जी. साद व ी.ित पती रे ड् डी हे िदनां क ११ िडसबर रोजी िशड येथे आयोिजत के ले या साई टे पल
सि मट काय माचे वृ त सं कलन करणेसाठी येणार आहे. तरी ी.िहमां ग पालन, एि झ युटी ह एडीटर, मेरी स
िमडीया, मुं बई ी.एन.पी.जी. साद व ी.ित पती रे ड्डी ई-टी ही यां ची दशन/आरती व िनवासाची यव था
सं थानमाफत मोफत करावी. तसेच िदनां क ११ िडसबर रोजी आयोिजत लोबल साई टे पल सि मट काय माचे
वृ त सं कलन करणेसाठी देशभरातू न येणा-या ि ं ट िमडीया व इले ॉिनक िमडीयाचे ितिनध ची दशन/आरती,
भोजन व िनवासाची यव था दारावती भ तिनवास येथे सं थानमाफत मोफत करावी असे मत आहे.
तरी सदर तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८७१ यावर सिव तर चचा होऊन, िदनां क ११ िडसबर रोजी आयोिजत लोबल साई टे पल सि मट
काय माचे वृ त सं कलन करणेसाठी देशभरातू न येणा या ि ं ट िमडीया व इले ॉिनक िमडीयाचे
ितिनध चे ओळखप पाहन, यां ची दशन/आरती, भोजन यव था सं थानमाफत िवनामु य करणेत
यावी, तसेच यां ची िनवास यव था वेगळी करणेपे ा सं थान िनवास थानां म येच करणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२९
र कम .२५,०००/- व यापु ढील रकमेची देणगी देणा या साईभ ां स ी साईबाबां या पादु का
असलेली चां दीची पादु का साद पाने भेट देणेबाबत.
तावीसाईबाबां या दशनासाठी देश िवदेशातू न मोठया सं येने भ त येत असतात. याच माणे येणा-या भ तांकडू न
सं थानला मोठया माणात देणगी ा त होत असते. ा त होणा-या देणगीचा िविनयोग क न सं थान
साईभ तांसाठी िविवध उप मां या पाने भ तांना सोयी सु िवधा उपल ध क न देत आहे.
साईभ तांची वाढती सं या तसेच यां याकडू न ा त होणारी वाढती देणगी पाहाता, भ तांना देणगी
देताना अडचण येऊ नये हणू न जु या देणगी कायालयाचे नु तनीकरण क न नवे िव तारीत देणगी कायालय सु
के ले आहे. नु तनीकरण के ले या देणगी कायालयाचे उदघाटन िद. १०/११/२०१६ रोजी सं थानचे मा.अ य
साहेब यां चे ह ते कर यात आले. उदघाटन सं गी, मा.अ य साहेब यां नी, जे देणगीदार भ त सं थानला रोख
व पात तसेच, व तू पाने चेक/ िडिड मिनऑडर, Dr/Cr काड दारे ऑनलाईन, Forex दारे र कम .२५ हजार
िकं वा यापे ा अिधक रकमेची देणगी देतील, यांचा सं थानकडू न यथोिचत स मान क न, यांना या पादु का
असलेली २० ॅम वजनाची चां दीची ितमा साद पाने भेट दे यात यावी. जेणेक न देणगीदार साईभ ता या
मनात ीसाईबाबां ब लची असलेली दा अिधक ढ होऊन सं थानबाबत या या मनात आपु लक िनमाण
होईल. तसेच ी साईबाबां या काया या चार सारास अिधक गती ा त होऊन, अिधकािधक भ त ी
साईबाबं या दशनासाठी िशड त येतील व जा तीत जा त देणगी सं थानला देतील. एकू णच सं थान या आिथक
उ प नात भर पडेल.
मा. अ य साहेब यां नी य त के ले या मनोदयास अनु स न कायवाही कर यासाठी सं थानकडे स या
उपल ध असलेली चां दी तसेच मािगल वष सं थानला .२५ हजार वा यापे ा अिधक र कम देणगी देणा-या
भ तां या सं येचा आढावा घेतला असता, याचा तपिशल पु ढील माणे --१) िद. ३० नो हबर,२०१६ अखेर सं थानकडे एकू ण साधारणः ४८ि वं टल चां दीचा साठा उपल ध
आहे.
२) मािहती तं ान िवभागा या अिभ ायानु सार मािगल वष (सन २०१५-१६ म ये ) .२५ हजार वा
यापे ा अिधक र कम, देणगी देणा-या भ तांची सं या साधारणः ६००० या जवळपास आहे.
उपरो त प रि थतीचा व गतवष चा .२५ हजार वा यापे ा जा त देणगी देणा-या देणगीदार
साईभ तांची सं या पाहाता देणगीदार साईभ तांना दे यासाठी सं थानला मोठया माणात या पादु का
असले या ितमा तयार क न यावी लागतील. यासाठी सं थानकडे स या उपल ध असलेली चां दी थम
िवतळू न घेऊन, याचे शु द चां दीत पां तर क न यापासू न उपल ध होणा-या शु द चां दी या २० मॅ या पादु का
तयार क न या या लागतील. तसेच चां दी िवतळू न शु दचां दीत पां तर करताना या या म ये घट येणार आहे.
सं थानकडे सन २०१५-१६ या आिथक वषाम ये साधारणतः ४०० िकलो चां दी देणगी व पात जमा झाली
असू न, .२५,०००/- िकं वा यापे ा अिधक र कम देणगी व पात देणा-या भ तांची सं या पाहता सं थानला
ती वष साधारणतः १२० िकलो शु द चां दी या पादु का तयार करा यालागतील.
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तरी, जे साईभ त सं थानला रोख, व पात, व तु पाने, चेक/डीडी, Online, मिनऑडर, Dr/Cr
काड दारे र कम . २५,०००/- व यापे ा जा त र कम देणगी देणार आहेत. यांना २० ॅम चे चां दीची पादु का
देऊन याचा सं थानमाफत गौरव करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
एका पादु के या ितमेसाठी आज या बाजारभावानु सार ित ितमा साधारणतः .१०००/- खच
अपेि त असू न एकू ण ६०००/- ितमां साठी वािषक अं दाजे र कम .६०,००,०००/- खच येणार आहे. यास
मा यता असावी.
िनणय .८७२ यावर सिव तर चचा होऊन, र कम .२५,०००/- व यापु ढील रकमेची/ व तु, सािह याची देणगी
देणा या साईभ ां स २० ॅम वजना या चां दी या ी साई पादु का तसेच साईच र ं थ व एक ीडी
फोटो साद पाने दे यात यावा, असे ठरले. यासाठी िवहीत प दतीने चां दी या पादु का बनिवणेस व
याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३०
नामको चॅ रटे बल ट, नािशक यां चे कॅ सर णसेवेसाठी हॅन िमळणेबाबत.
तावनामको चॅ रटेबल ट हे ीमती सुं दरबाई गोवधनदास यामसु ख या नावाने कॅ सर णांना सेवा पु रिवत आहे.
कॅ सर सं बं धी िनदान व उपचारासाठी सेवा सु िवधा पु रिव यासाठी अ याधु िनक यं णा व सु स ज इमारत
बां ध यात आलेली असू न त ामाफत सेवा पु रिवलीजात आहे. टचा हेतू समाजातील शेवट या आजारी णांस
ता काळ सेवा पु रिवता यावी व याचा लाभ ामीण भागातील गरीबातील गरीब णांस हावा हा उ ेश आहे.
नािशक, अहमदनगर, मालेगाव, धु ळ,े जळगां व आिण नं द ु रबार िज हांतील गरजू णां ना याचा फायदा होणार
आहे यासाठी अ याधु िनक कॅ सर िनदान हॅन िमळणेबाबत नामको चॅ रटेबल टने िवनं ती के लेली आहे.
मागणीची र कम .९४,५१,६८०/- मा आहे.
अथ साहा य करणेबाबत सं थान 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 तरतु द आहे.
२) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम २१ (१क) पोटकलम १
या तरतु दीस अधीन राहन िव व त य थेस रा य शासना या पु व मं जु रीने, 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 तांना पायाभु त सु िवधा पु रिवणे िकं वा यावाढव 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.
कलम २१ (२) पोट-कलमे (१) आिण (१क) म ये िनिद ट के ले या योजनां साठी पु रेशा तरतु दी
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 पु ढील सव िकं वा
कोण याही योजनासाठी वापरता व खच करता येईलः- (एक) रा य शासना या पु व मं जु रीने, एखा ा न दणीकृ त
सावजिनक िव व त यव था िकं वा न दणीकृ त सोसायटी यां याकडू न कोणतीही शै िणक सं था, िकं वा इतर
धमादाय वा धािमक सं था यां ची थापना व देखभाल करवू न घे यासाठी अथवा अ य कोणत्याही िबगर
वािणि यक सां कृ ितक सं घटनेची थापना व देखभाल करवू न घे यासाठी अनु दान दे याची तरतु द आहे." मा
यासाठी थम शासन िनयु त छाननी सिमतीची िशफारस घेणेआव यक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय :अ)
आिथक अनु दान देणेसाठी अिधिनयमातील कलम २१ (२) चे तरतु दीनु सार, अनु दानाचे तावास थम
छाननी सिमतीची िशफारस घेणे आव यक आहे. सन २०१२ म ये मागील छाननी सिमतीची मु दत
सं पलेली आहे व शासनाने अ ाप निवन छाननी सिमती शासनाने िनयु त के लेली नाही. यामु ळे
अनु दानाचे तावां ना छाननी सिमतीची िशफारस घेता येणार नाही.
ब)
सन २०१७-१८ म ये आयोिजत ी साईबाबा महासमाधी शता दी या पु वतयारीक रता एकि त
आराखडा तयार कर यात येत असू न, यासाठी सं थानला तीन हजार कोटी पयां ची आव यकता
भासणार आहे, या अनु षं गाने सं थानकडे स या उपल ध असणा-या िनधीचा आढावा घेऊन सदर
योजनाक रता सं थानने िनयोजन करावे असे महारा शासनाचे प ा त झाले आहे.
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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.
ड)
िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन मं डळा या सभेतील िनणय .६३७ अ वये
ामीण भागातील णांना सेवा दे यासाठी ५०० णवािहका घेणे तािवत आहे. या िनणयाची
अं मलबजावणी करतां ना संबं धीता या मागणीचा िवचार करता येईल.
इ)
सं थानचा पैसा िशड या िवकासा यित र त इतर कोठे ही वाप नये या सं दभात िशड ाम थांनी
सं थानकडे प यवहार के ला असू न पैसा बाहेर िद यास अं दोलन छे ड याचा इशारा िदला आहे.
उपरो त अ,ब,क,ड,इ. यां चा िवचार करता सं थान माफत दे यात येणा-या णवािहका िवतरणा या
वेळी सं बं धीतां या मागणीचा िवचार करता येईल. तु तास यांची मागणी मा य करता येणार नाही, असे न मत
आहे.
तरी सदर िवषय मा. यव थापन मं डळाचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर .
िनणय .८७३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान णालयां म ये कॅ सर या आजारावर उपचार होत नाहीत, याकरीता
सं थान णालयाने िशफारस के ले या कॅ सर आजाराचे णां ना नामको चॅ रटे बल ट, नािशक यां नी
मोफत उपचार करावे, याबाबत नामको चॅ रटे बल ट, नािशक यां चे बरोबर करार करणेत येऊन, यां ना
कॅ सर णसेवेसाठी एक हॅन उपल ध क न दे यात यावी. यासाठी या तावास छाननी सिमतीची
मा यता घे यात येऊन, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३१
शां ितिनवास, भ िनवास इमारती या तळमजला तसेच पिहला मजला येथील दशनलाईन हॉलम ये
बसिवणेकरीता िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड व िड ी यु शन बोड खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील
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 मागवू न
खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तु या
दरप का या मा यमातू न 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 सं बं िधत खरे दीदार
िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
वरील अिधिनयमास व शासन िनणयास अनु स न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
िदनां क २३ व २४ ऑ टोबर, २०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी मा.कायकारी अिधकारी साहेब व
मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां चे समवेत मं िदर परीसरात व सं थानचे इतर िवभागाकडे घेतले या
राऊं डम ये पु ढील माणे िनदश िदलेले आहे.
“ दशनलाईन हॉलम ये िविवध िठकाणी लावणेत आलेले िव ु त उपकरणे, टयु ब, फॅ न, ए झॉ ट फॅ न,
सॉके ट इ यादीचा कलर खराब झालेला असू न िपवळसर रं ग आलेला आहे. यामु ळ े सदर उपकरणे िदस यास
जु नाट वाटतात. सदर धु ळ साचले या उपकरणां ची साफ-सफाई क न गं जलेले अथवा खराब झालेले उपकरणे
बदलणेत यावे तसेच काही टॉयलेटमधील ए झॉ ट फॅ न काढलेले असू न सदर िठकाणी नवीन ए झॉ ट फॅ न
बसिवणेत यावे. तसेच हॉलम ये के ले या िव ु त वायर गला क हर बसिवणेत यावेत.”
उपरो माणे मा.अ य महोदय यां नी िदले या सु चनेनु सार मं िदर परीसरातील शां तीिनवास तसेच
भ िनवास इमारती या तळमजला तसेच पिहला मजला येथील दशनलाईन हॉलमधील िसल ग फॅ न, ए झॉ ट
फॅ न, वीच बोड तसेच िड ी यु शन बोड बदलू न यािठकाणी नवीन िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड
तसेच िड ी यु शन बोड बसवावे लागणार आहे. सरचे िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड तसेच
िड ी यु शन बोड सं थानचे मु य भां डार व िव ु त िवभागाकडील सब टोअरला िश लक नस याने िसल ग
फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड तसेच िड ी यु शन बोडची खरे दी करणे गरजेचे आहे.
क)

{15} 30.11.2016, Shirdi

258

सदरचे िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड तसेच िड ी यु शन बोड खरे दी करणेकामी येणारा खच
महारा शासनमा य सी.एस.आर.(सन २०१३-२०१४) माणे तयार के लेला असू न याचा तपिशल
खालील माणे आहे.
Sr. C.S.R.
Description
No. No.
Supply of regular / standard model Ceiling fan of 1200
01) 2-13-3 mm. sweep complete erected in position as per
specification no. FGSupply of fresh air cum Exhaust fan of light duty 50 V
2-13- A.C. 50 cycles 300mm. 1400 RPM rust proof body &
02)
14
blades, wire mesh, duly erected in an approved manner and
marking Sr. No. and date of erection
Supply of Exhaust fan heavy duty 230 V A.C. 50 cycles
2-1303)
450 mm. 1400 RPM complete erected in position as per
19
specification no. FG-FN/EXF
Supply of triple pole and neutral distribution board
(TPNDB) with door surface/ flush mounted SPMCB of 24
04) 5-4-8
ways, on iron frame / wooden board. (Horizontal type) as
per specification No. SW-SWR/ MCBDB
Supply of RCCB + MCB, electro magnetic type with
05) 5-6-14 30/100/300mA sensitivity and having capacity of 63A 4
Pole 3 phase as per specification No. SWRCCB/RCCB
Supply of SPMCB 6A to 32A, B- series (for lighting) in
06) 5-3-3 provided distribution board as per specification No. SWSWR/MCB
Supply of PVC Surface modular switch box with double
07) 1-8-34 mounting plate for 16/18 module complete duly erected in
an approved manner.
Supply of PVC Surface modular switch box with double
08) 1-8-33 mounting plate for 12 module complete duly erected in an
approved manner.
Supply of PVC Surface modular switch box with double
09) 1-8-32 mounting plate for 08 module complete duly erected in an
approved manner.
Supply of PVC Surface modular switch box with double
10) 1-8-31 mounting plate for 06 module complete duly erected in an
approved manner.
Supply of PVC Surface modular switch box with double
11) 1-8-30 mounting plate for 04 module complete duly erected in an
approved manner.
Supply of PVC Surface modular switch box with double
12) 1-8-29 mounting plate for 03 module complete duly erected in an
approved manner.
Supply of PVC Surface modular switch box with double
13) 1-8-28 mounting plate for 02 module complete duly erected in an
approved manner.
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Rate

Amount Rs.

250
Nos.

1821.75

4,55,437.50

20
Nos.

1379.70

0,27,594.00

20
Nos.

4962.30

0,99,246.00

25
Nos

3645.60

0,91,140.00

25
Nos

3679.20

0,91,980.00

600
Nos

145.95

0,87,570.00

20
Nos.

404.25

0,08,085.00

60
Nos.

365.40

0,21,924.00

20
Nos.

283.50

0,05,670.00

10
Nos.

220.50

0,02,205.00

60
Nos.

159.60

0,09,576.00

100
Nos.

133.35

0,13,335.00

10
Nos.

110.25

0,01,102.50
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14)

1-8-6

15)

1-8-10

16)

1-8-11

17)

1-8-1

18)

1-8-23

19)

1-8-25

20)

1-8-26

21)

2-3-10

22)

2-1-29

23)

1-2-12

24)

Non
C.S.R.

Supply of modular type switch 16 / 20 A with indicator,
ISI mark, approved make duly erected on provided plate
and box with wiring connections complete.
Supply of modular type 3 pin 6A multi socket safety
shutter ISI mark approved make duly erected on provided
plate and box with wiring connections complete.
Supply of 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.
Supply of modular type switch 6A/ 10A ISI mark approved
make duly erected on provided plate and box with wiring
connections complete.
Supply of modular type electronic step regulator for fan
two module ISI mark approved make duly erected on
provided plate and box with wiring connections complete.
Supply of modular type blanking plate one module ISI
mark approved make duly erected on provided plate &
box.
Supply of modular type blanking plate two module ISI
mark approved make duly erected on provided plate &
box.
Supply of Bulkhead fitting suitable for LED Lamp upto 11
w fixed on wall as per specification no. FG-IDF/BHF
(Instead of 18/20 watt tubelight fitting)
Supply of LED Lamp 5 to 8 watt 230 V Intergral type
(Instead of 18/20 watt tubelight fitting)
Supply of PVC trunking (PVC casing-n-capping) of size
32 mm with accessories on wall/ceiling as per
specification.
Supply of approved make, 1 x 20 watt LED Tube fitting
with tubebar suitable to fixed at ceiling or wall. (Instead of
40 watt tubelight fitting)

150
Nos.

139.65

0,20,947.50

100
Nos.

94.50

0,09,450.00

150
Nos.

154.35

0,23,152.50

475
Nos.

79.80

0,37,905.00

250
Nos.

407.40

1,01,850.00

250
Nos.

22.05

0,05,512.50

225
Nos

31.50

0,07,087.50

100
Nos

166.95

0,16,695.00

100
Nos.

710.85

0,71,085.00

2000
34.65
Mtr

0,69,300.00

250
Nos.

2,62,500.00

1050.00

Total Rs:- 15,40,350.00
उपरो माणे शां तीिनवास तसेच भ िनवास इमारती या तळमजला तसेच पिहला मजला येथील
दशनलाईन हॉलम ये बसिवणेकरीता िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड तसेच िड ी यु शन बोड खरे दी
करणेकामी येणा-या र कम पये १५,४०,३५०/- (अ री र कम पये पं धरा लाख चाळीस हजार तीनशे प नास
मा ) इत या खचास मा यता िमळणेस तसेच शासन िनणयानु सार सदरचे िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच
बोड तसेच िड ी यु शन बोड खरे दी करणेकामी वतमानप ात जाहीरात देऊन व सं थानचे वेबसाईटवर ही
जाहीरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८७४ यावर सिव तर चचा होऊन, शां तीिनवास, भ िनवास इमारतीचा तळमजला, पिहला मजला येथील
दशनरां गे या हॉलम ये बसिवणेकरीता िसल ग फॅ न, ए झॉ ट फॅ न, वीच बोड तसेच िड ी यु शन बोड
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.३२
ताव-

ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील औषध दु कान भाडे त वावर चालिवणेस
देणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेमाफत ी साईनाथ व ी साईबाबा असे दोन धमादाय णालये
चालिव यात येते. सदरचे दो ही णालयात िशड व िशड प रसरातील तसेच या दशनासाठी येणारे भ त
णालयातअसणा-या सु िवधां चा फायदा घेत असतात. ी साईबाबा णालयात िविवध कार या अ ावत
सु िवधा णांचे सोईसाठी उपल ध कर यात आले या आहेत.
याम ये ामु याने सी. टी. कॅ न, एम. एम. आय., डायलेिसस, अॅ जीओ ाफ , अॅ जीओ ला टी,
दय श ि या, ए डो कोपी, इ यादी सु िवधा उपल ध आहे. ी साईबाबा णालयात उपचार घेणा-या णांना
जी औषधे सं थान या औषध भां डारात उपल ध असतील ती वापर यात येतात तर जी औषधे सं थानचे औषध
भां डारात उपल ध नसतील ती णांना बाहे न िवकत आणावी लागतात. परं तु बाहेरील खाजगी दु कानदार हे
णांना वाजवीपे ा जा त दर आकार याची श यता नाकारता येत नाही. तसेच बाहेरील खाजगी दु कान हे24
तास चालू नसतात यामु ळे रा ी या वेळेस उपचारासाठी दाखल होणा-या णास औषधां ची गरज भास यास ती
िमळू शकत नाही.
याक रता सं थानचे यव थापन सिमतीने िद.०७/०७/२००८ चे सभेतील िनणय .५८१ अ वये ी
साईबाबा णालयाचे आवारात २४ तास औषधे दु कान५ वषाक रता भाडे त वावर चालिव यास दे याचा िनणय
घेतलेला होता. कारण महारा रा य अ न व औषध शासन यां चे िनयमानु सार औषध दु कान चालिव याचा
परवाना िमळिवणेकामी कमीत – कमी ५ वषाचा कालावधी आव यक आहे.
मा. यव थापन सिमती सभा िद.१०/०१/२०१० रोजीचे सभेत अपोलो हॉि पटल एं टर ाईजेस, चे नई
यां नी सदरचे औषध दु कान चालिव यास िदलेले आहे. तसेच दु कान चालवणेकामी येणारा खच वजा जाता सव
नफा सं थानला देणगी हणू न देऊ असा ताव अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस यां नी िदला होता. यावर चचा
होऊन िनणय .१९२ अ वये खालील माणे िनणय झालेला होता.
"अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस, चे नई यां नी आजचे सभेत साईबाबा णालयात रटेल मेिडकल
टोअर चालिवणेकामी ताव सादर के ला होता. सदर तावात यांनी रटेल मेिडकल टोअर चालिव यासाठी
येणारा खच व मे टेन स खच इ यादी वजा जाता रािहलेला नफा सं थानला देणगी हणू न दे यात येईल अशी
िवनं ती के लेली होती. यावर चचा होऊन, याकामी अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस, चे नई यां ना रटे ल मेिडकल
टोअर चालिव यासाठी येणारा खच व म टेन स चाज दे यात येऊन दु कान चालिव यास देणयात
् यावे तसेच
याबाबत वै क य सं चालक यां नी अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस, चे नई यां चेशी िविहत प दतीने याबाबत
करारनामा क न घे यात यावा, याकामी शासनाची मा यता घे यात यावी असे ठरले."
यानु सार मे. अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस यां ना इकडील प . ४८९० िद. १८/०३/२०१० अ वये
कायाआदेश दे यात येऊन झालेला खच वजा जाता होणा-या न याची र कम सं थानला जमा करणेबाबत ठरलेले
होते.
सदर अटीम ये जर दरमहा नफा खच वजा जाता .२७५०००/- पे ा कमी झाला तर यांना कमीत –
कमी .२,७५,०००/- देणे बं धनकारक राहील असे ठरले होते. यानु सार दु कान कायाि वत झा यापासू न
.२,७५,०००/- पे ा जा त नफा झालेला आहे व तो यांनी सं थानम ये वेळोवेळी जमा के लेला आहे. (र कम
. ४,९६,७७,९४०/-)
सदर दु कान चालिवणेकामी लागणारा परवाना िमळणेबाबत अ नव औषध शासना या िनयमानु सार
कमीत – कमी ५ वषाचा भाडे करार आव यक असतो. यानु सार यांना ५ वषाक रता भाडे त वावर औषध दु कान
चालिव यास दे यात आलेले आहे. करार ना यानु सार यांनी दु कान िद.०१/०४/२०१० पासू न कायाि वत
करणेबाबत ठरलेले होते. परं त,ु य ात िद.०९/०५/२०१० पासू न सदर दु कान कायाि वत झालेले आहे.
सं थानकडू न इकडील प . १२८६६ िद. ०१/०९/२००८ अ वये शासनाकडे ५ वषाक रता भाडे
त वावर औषध दु कान चालिव याचा ताव सादर कर यात आला होता. यावर िद. २७/०१/२०१० रोजी
मं ालयात झाले या बैठक त सदर औषध दु कान भाडे त वावर चालिव यास मा यता िमळालेली होती तसेच
महारा शासनाचे प . सासं िव/२००९/१९६/ . .१०/का.१६ िद. १३/११/२०१३ चे प ा वये मा यतेबाबत
खालील माणे आदेश ा त झालेला आहे.
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"याबाबत आपणां स असे कळिव याचे मला िनदश आहेत क , ी साईबाबा णालयात भाडेत वावर
दे यात आले या औषध दु कानाचा करार सं पु टात आ यानं तर पु हा करारास मु दतवाढ न देता सं थानमाफत
औषध दु कान चालिव या या पयायाचा िवचार कर यात यावा िकं वा सं थानमाफत औषध दु कान चालिवणे
श य नस याने दु कान भाडेत वावर चालिव यास देताना जािहर िनिवदा ि या राबवू न जा तीत– जा त दराने
दु कान भाडेत वावर दे याबाबत आव यक कायवाही कर यात यावी."
तसेच ी साईबाबा णालयात चालिव यात येत असले या िनयम व अटीनु सार ी साईनाथ
णालयात देखील सदर दु कानाचे िव तारीत क (Extension counter) मा. यव थापन सिमती सभा
िद.०५/१२/२०१० िनणय .९५८ अ वये चालिव यास मा यता दे यात आली. यानु सार इकडील प .
५६८६ िद. २३/१२/२०१० अ वये िद. ०१/०१/२०११ पासू न पु ढील ५ वषाक रता दु कान चालिव यास दे यात
आलेले होते. परं त,ु य ात िद.०१/१२/२०११ पासू न कायाि वत झालेले आहे. सदर दु कानाचा कालावधी
देखील करारना यानु सार िद.३१/१२/२०१५ अखेर सं पु टात येत आहे. यामु ळे दो हीही णालयातील
दु कानां साठी सारखीच ि या करावी लागणार अस यामु ळे एकाच वेळेस मा यता व िनिवदा इ यादी कायवाही
करणे यो य होईल.
तथािप सं थान या दो ही णालयाक रता औषध दु कान चालिवणेस सं थानने मे.अपोलो हॉि पटल
एं टर ायजेस, चे नई यां ना परवानगी िदली होती. सदरची मु दत िद.३१/०३/२०१५ रोजी सं पत येणार होती, यामु ळे
णां या सोई या टीने सदर औषध दु कान चालिवणेकामी िनिवदा ि या करणेसाठी बराच कालावधी
लागणार अस यामु ळे िद.१६/०४/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .१२९ अ वये ी
साईबाबा व ी साईनाथ णालयात औषध दु कान भाडे त वावर चालिवणेस देणेकामी िविहत प दतीने िनिवदा
ि या पू ण क न नवीन औषध दु कान चालिवणेकामीचा आदेश होईपावेतो मे. अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस,
चे नई यां ना मागील अटी व शत नु सार मु दतवाढ दे यात आलेली आहे.
यानु सार ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात औषध दु कान भाडे त वावर चालिवणेस देणेकामीचा
ताव िद.२०/११/२०१४ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेत मा यतेसाठी सादर कर यात आला होता, यावर
िनणय .१००६ अ वये तािवतकामी सं थान वक लमाफत अज कर यात येऊन मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले यानु सार मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची िस हील अॅ लीके शन नं.३५०१/२०१५ िद.२२/०६/२०१५ अ वये मा यता िमळालेली आहे.
तसेच इकडील प .१९ िद.०६/०४/२०१५ रोजीचे प ा वये ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात
औषध दु कान भाडे त वावर चालिवणेस देणेस मं जु री िमळणेकामीचा ताव महारा शासनाचे िवधी व याय
िवभागाकडे पाठिव यात आला होता. यास अनु स न मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, यां नी यांचेकडील
प . सासं िव- १०१५/८२३/ . .१४८/का.१६ िद.१५/०२/२०१५ अ वये मा यता िदलेली आहे.
वरील मा यतेनु सार िद.१६/०९/२०१५ ते ०६/१०/२०१५ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या कर याचे
तावास मा यता घे यात आली होती. परं तु अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस यां चे िवशेष लेखप र ण करणेसाठी
मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड कं .चाटड अकौटं ट, लातु र यां ना नेम यात आले होते. यानु सार यांनी
िद.२६/०५/२०१६ रोजी लेखाप र ण अहवाल सं थानकडे सादर के लेला असू न यावर िद.१४/०७/२०१६
रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेत िनणय होणेकामी ठे व यात आला होता, यावर सिव तर चचा होऊन िनणय
.४२३ अ वये मे. अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस िल., चे नई (फामसी िड हीजन) यां ना सदर अहवालाची एक
त देऊन याबाबतचा अनु पालन ( ु टी-पु तता) अहवाल मागिवणेत यावा व यांचेकडू न सदरह र कम वसु ल
क न घे यात यावी. तसेच मे. अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस िल., चे नई (फामसी िड हीजन) यां चा काळया
यादीत समावेश कर यात येऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय येथे औषध दु कान चालिवणेकामी तातडीने
ई- ि या राबिवणेत यावी असे ठरले.
यास अनु स न औषध भां डार िवभागाकडील िद.०९/०८/२०१६ रोजीचे मं जु र िटपणी वये औषध दु कान
चालिवणेस देणेकामी वतमान प ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता घे यात आलेली आहे.
ी साईबाबा सं थानने ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात रे टेल मेडीकल टोअर
चालिव यासं दभात येणा-या अडचणीबाबत–
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी मे.अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस िल., चे नई यां चे
जागेवरती मेडीकल चालु करावे असे सु चिवलेले आहे. परं तु स याऔषध भां डार िवभागात कमी फामािस टम ये
काम चालु आहे, तसेच का ॅ ट प दतीने फामािस ट घेत यास क हाही काम सोडू न जाऊ शकतात, यामु ळे
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अनु भवी फामािस ट िमळणे िजकरीचे होते. सदर औषध दु कान २४ तास चालिव याचे झा यास ी साईबाबा
हॉि पटलम ये ३२ फामािस ट व ी साईनाथ णालयाम ये १० ते १५ फामािस टची आव यकता राहील.
स याची सं थानची खरे दी प दत ही वािषक खरे दी (Annual E-Tender) प दत असू न ई-िनिवदा
मागवू न सं थान औषधे खरे दी करत असते. शासनाचे िद.३० ऑ टोबर २०१५ चे आदेशा वये खरे दी
िनयमावलीनु सार खरे दीची कायवाही सं थानला बं धनकारक आहे, याम ये .५ हजार या पु ढे खरे दी करावयाची
झा यास कोटे शन मागवावे लागता व सदर िकयेकरीता साधारणतः एक हे िदड मिह याचा कालावधी जातो,
हणजेच औषध दु कानात तातडीने आव यक असणारे औषधे हे देखील हयाच प दतीने खरे दी करावे लागतील.
िकरकोळ यापार करताना (Retail Medical Store) औषध खरे दीम ये िविवध कारचे ॅ ड ठे वणे
तसेच ते मु त बाजारपेठेतू न खरे दी करावे लागतात. याचे Payment हे आठ िदवसात सं बं िधतास देणे भाग
असते. परं तु स याची सं थानची काय णाली / देय र कम ही शासक य कामकाजानु सारच चालते, यास
साधारणतः एक मिह याचा कालावधी लागतो. या औषधां ची िनिवदा ि या करता येत नाही. कं पनीने िदले या
टॉक ट दराने औषधे खरे दी करावे लागतात. परं तु सं थानची खरे दी प दत ही िनिवदा ि येने चालते. यामु ळे
औषधे उपल धतेम ये अडचणी येऊ शकतात.
तसेच सं थानम ये ब-याच माणात गरीब व गरजु णांसाठी चॅरीटी करावी लागते. तसेच
सं थानमाफत औषध दु कान चालु के यास गरीब व गरजु णांसाठी पु हा औषधां म ये चॅरीटी करावी लागेल,
यामु ळे सं थानचा तोटा आणखी वाढेल.
सं थानमाफत दो ही णालयात औषध दु कान चालु करावयाचे झा यास तातडीने औषधे उपल ध
करणेचे टीने खरे दीची ि या बदलावी लागेल. यामु ळे शासनाने सं थानकरीता ठरवू न िदले या
िनयमावली माणे औषधे खरे दी करता येणार नाही.
यापू व सं थानतफ सदरचे औषध दु कान ३ मिह यांचे कालावधीसाठी चालवू न नं तर ते बं द कर यात
आले होते, कारण औषध दु कानातू न जी औषधे िव के ली जातील यांचे छापील िबले णांना देणे बं धनकारक
आहे व यावर सं थानचा Sale Tax No. टाकणे अिनवाय आहे. परं त,ु सं थान ही धमदाय सं था अस यामुळे
सं थानचे नावाने Sale Tax No. घेतला तर सं थानमाफत जेथे जेथे सािह य िव कर यात येते या सवावर
सं थानला िव कर भरावा लागेल. यामु ळे सदरचे दु कान बं द कर यात आले होते. यामु ळे सं थानतफ औषध
दु कान तां ि क ट् याचालिवता येऊ शकत नाही.
सदर तावावर महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागामाफत ी साईबाबा हॉि पटल, िशड आिण
ी साईनाथ णालय, िशड येथील औषध दु कान भाडे त वावर चालिव यास दे याकरीता ई िनिवदा
मागिव या या सं दभाधीन प ा दारे आपण सादर के ले या तावास शासन मा यता दान करत असू न तुत
करणी िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागिव याची कायवाही कर यात यावी, असे प ा वये कळिवलेले आहे.
यानु सार औषध दु कान हे भाडे त वावर चालिव यास दयावे लागणार आहे.
परं तु १) औषध दु कान हे भाडेत वावर देणेपु व सं बं िधत िनिवदाधारकां कडू न सहा मिह यांचे भाडे
िडपॉझीट हणू न घे यात यावे व २) यांचेकडू न Life Saving Drug करीता व Surgical Items करीता
MRP वर पेशं टला िकं ती माणात Discount घे यात यावे, यानु सार सदर बाबत यो य तो िनणय होणेचा व ई–
िनिवदा मागिवणे या तावास मा यता असावी.
िनणय .८७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील औषध दु कान भाडे
त वावर चालिवणेस देणेकामी उपरो
तावाम ये नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता
दे यात आली. परं तु िनिवदा मागिवते वेळी याम ये सं बं धीत कं पनीकडू न सहा मिह यां चे भाडे िडपॉझीट
हणू न घे यात येईल तसेच नामां िकत औषं धां वर १२.५%, लाईफ से ह ग औषधां वर २५% व
सिजकल सािह यां वर ४०% सु ट देऊन िव करावी, या अट चा समावेश करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३३
ी साईबाबा हॉि पटलकडील सन २०१६-१७ मधील औषधे/ सिजकल सािह य खरे दीबाबत.
तावी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनं िदन वापर यासाठी सन २०१६ – २०१७ या वषाक रता लागणारे
औषधे, मलम, आयु विदक औषध, कॅ थलॅब, कािडयाक व कािडयाक ओ. टी. मटे रयल, युरो ओ. टी. मटे रयल
इ. खरे दीकामी सव वॉड व िवभागातू न मागणी घे यात आलेली असू न सदर मागणी एक कर यात आलेली होती.
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मागील वषाचा खप िवचारात घेऊन नग सं या िवचारात घे यात आली व मागील वषा या दराम ये २०% दर
वाढवू न अं दाजे खच घे यात आला आहे. यानु सार सन २०१६ – २०१७ क रता . ४८, ४०, ५७, ८५३/- इतका
खच येणार आहे.
यानु सार सदर ताव िद. १०/१०/२०१६ रोजीचे मा. गणालय उपसिमती सभेपु ढे ठे व यात आलेला
होता. िनणयानु सार िद. १८/१०/२०१६ रोजी मा. उपकायकारी अिधकारी, मा. मु यलेखािधकारी, मा. वै क य
सं चालक, मा. परचेस मॅनेजर, यां नी मुं बई येथील DMER या सं थेला भेट दे यासाठी गेले असता तेथील खरे दी
यव थापक, ी. परमे वर कोगनु रे व फामािस ट, ी सु रेश धळे व सहा यक सं चालक लेखा, ी. िशवराज
असमर यां याशी चचा क न खरे दी संबं िधत मािहती व E Tender सं बं िधत कागदप े घे यात आली व यानं तर
DHS या सं थेतील डॉ. बी. डी. पवार, ी राणे सर, व ी. अिनल खां डेकर यां चेकडू न खरे दी सं बं िधत मािहती व
कागदप े घे यात आली. यानु सार खरे दीम ये जु या अटी व शत या अधीन राहन पारदशकता ये यासाठी
खालील कायप दती सु चिव यात आलेली आहे.
१)
Demand Committee:- सन २०१६– २०१७ म ये आलेली सव वॉडची मागणी िनि त
करणेकामी Demand Committee थापन करावी लागेल, जेणेक न नगां ची सं या कमी अथवा जा त होऊ
नये, याकामी येक िवभाग मु ख यां चेकडू न ७ िदवसां या आत Demand िनि त क न घेणेसाठी Demand
Committee तािवत कर यात आली आहे.
याचा तपिशल खालील माणे :– त ता . १.
Sr.
Demand Committee
Sr.
Demand Committee
No.
No
Doctor Name
Specility
Doctor Name
Specility
1
Dr. Narode
Medical Director 13
Dr. Sable R.
Paediatrician
2
Dr. Pitambare
Medical
14
Dr. Vyevhare
Radiologist
Superintend
3
Dr. Vadgave
Medical
15
Dr. Sarvar
Pathologist
Administrative
4
Dr. More
Cardialogist
16
Dr. Patil S.
Blood Bank
5
Dr. Mistry
Cardiac surgeon 17
Dr. Vikhe
Dentist
6
Dr. Vidya Borade
General Surgeon 18
Dr. Khande
Dental Surgeon
7
Dr. Deore
General Surgeon 19
Dr. Godage
Neuro surgeon
8
Dr. Kale
Orthopediac
20
Dr. Mundada –
Urologist
9
Dr. Jadhavar
Physician
21
Dr. Vaghulde
Nephrologist
10
Dr. Agrawal
Gynacologist
22
Dr.Chaudhari Ganesh Plastic Surgeon
11
Dr. Bajaj
Opthalmologist 23
Dr. Survase
Anesthesia
12
Dr. Shelke
Ayurvedic
24
Shri. Kunal Abhale
Secretary
२)
Specification Committee :- Demand Committee ने मा य के लेली मागणीचे
Specification हे हॉि पटलमधील सं बं िधत डॉ टरां कडू न Check क न घेणेसाठी Specification
Committee तािवत कर यात आली आहे.
याचा तपिशल खालील माणे – त ता . २.
Sr. Specification Committee
Sr.
Specification Committee
No. Doctor Name
No.
Specility
Doctor Name
Specility
1
2

Dr. Narode
Dr. Pitambare

3

Dr. Vadgave

4

Dr. Shinde

Medical Director
Medical
Superintend
Medical
Administrative
Cardialogist

12
13

Dr. Sable R.
Dr. Vyevhare

Paediatrician
Radiologist

14

Dr. Nyayadhish

Pathologist

15

Dr. Patil S.

Blood Bank
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5
6
7
8
9
10
11

Dr. A. Arawal & Cardiac surgeon 16
Dr. Khande
Dental Surgeon
Dr. S. Shety
Dr. Ram Naik
General Surgeon 17
Dr. Godage
Neuro surgeon
Dr. Gaikwad
Orthopediac
18
Dr. Mundada
Urologist
Dr. Jadhavar
Physician
19
Dr. Vaghulde
Nephrologist
Dr.
Mahendra Gynacologist
20
Dr. Chaudhari Ganesh Plastic Surgeon
Nemnath
Dr. Sontakke
Opthalmologist
21
Dr. Tambe
Anesthesia
Dr. Shelke
Ayurvedic
22
Shri. Kunal Abhale
Secretary
सदर सिमतीने Demand Committee ची Demand ा त झालेनं तर ७ िदवसां त Specification
तपासू न आव यकतेनु सार बदल सु चवावेत.
३)
Pre Qualification Criteria:- यापू व E- Tender म ये Authorized Dealer &
Distributor हे िनिवदा भरत होते. यामु ळे यांचे मटे रयल या Quality व Supply करतां ना फार अडचणी
िनमाण होत हो या. यामु ळे णांची फार मोठया माणात गैरसोय होत अस यामु ळे या वष िनिवदा िस द
करतां ना जु याअटी व शत या अधीन राहन खालील अटी व शत टाक यात येतील.
A)
Distributors/ Suppliers/ Agents/ Authorized dealers are not eligible to
participate in this tender. The tenderer must have its own manufacturing facility & valid
Drug manufacturing license. Loan Licenses is not eligible
The Successful bidder can appoint his territorial distributors at his own cost & at
own risk at the time of supply after awarding the tender. Along with his documents namely
valid drug license valid on the day of submission of Tender from Food & Drugs
Administration along with list of products Licensed to be Manufacturered. Manufacturer
will be solely responsible for all types of quality issues even though supplies are made by
distributor.
For items manufactured outside india, the manufacture / subsidiary shall submit
following documents along with tender.
i)
Authority letter of the original manufacturer stating that the tendering firm is
wholly owned subsidiary of manufacturer India.
ii)
Valid import license in form 10 for drugs & medical devices. And IEC code for
other Products / C.E. certificate
iii) Bankers certificate
iv) Bill of entries to access that the product is imported in India since last 3 years
v)
Original manufacturer’s certificate that the product is being used in country of
origin
B)
Certified copy of VAT / CST Registration Certificate & VAT / CST
Clearance Certificate up to last financial year.
If registered under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act
2006, then Photostate copy of registration certificate.
C)Performance Certificate from concerned Food & Drugs Administration in
enclosed proforma Annexure II. If the tenderer is manufacturing the same items for which
tender is filled in, at various locations/ places either in, Maharashtra or outside
Maharashtra, he should obtain performance certificate from the respective Food & Drugs
Administration Authority for such locations where the manufacturing activities are carried
out.
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D) For all the medical devices which imported/ domestic medical devices also
should hold license for sale of these medical device under Drug & Cosmetic Act 1940 &
rules there under valid on the day of submission of tender form.
E) You have to Submit your Company Registration Certificate.
F) Tenderer (Manufacturer) must have valid WHO GMP with product list.
G) Tenderer shall produce Certificate from Chartered Accountant for Annual
turnover of last 3 years (2014,2015,2016) in the format given in Annexure – I
H) The Minimum Annual Turnover should be as per Table No. 5.
I) 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 ६.८ प रिश ट - ८ अ वये :िनिवदा ि येत घे यात येणा-या िनिवदा फ व बयाणा र कमेबाबत :शासक य िवभागां या अख या रतील कायालयाकडू न िस द कर यात येणा-या पये एक कोटी पयत
इत या िकं मती या िनिवदां साठी िनिवदा शु क व बयाणा र कम उ ोग, ऊजा व कामगार िवभागा या िदनां क
३०/१०/२०१५ या शासन िनणया वये (प र छे द मां क ३.१२.१ व प रिश ट – ८) िनि तच कर यात आली
आहे.तसेच पये एक कोटी पे ा जा त िकं मती या िनिवदां साठी िनिवदा शु क व बयाणा र कम सं बं िधत
िवभागां नी िनि त कर याबाबत सदर शासन िनणया वये सू िचत कर यात आले आहे.
यांचा तपिशल खालील माणे :- त ता . ३.
Sr.
Estimated Value tender
Tender
Yearly
EMD
Yearly
No.
fees
increase
increase
1
UP to 5 lakhs
1000
100
5000
500
2
Above 5 lakhs to 10 lakhs 2000
200
10000
1000
3
Above 10 lakhs to 50 lakhs 3000
300
50000
5000
4
Above 50 lakhs to 1 cror
10000
1000
100000
10000
Respective Department to Respective Department
5
Above 1 cror
fix the Tender Form Fee
to fix the EMD Value

अ.
न.

1
2
3

यानु सार, महारा शासन िनणय . २०१५/ . २९८/आरो य /८, िद. ११/०१/२०१६ अ वये मु ा
. २ म ये उ ोग, उजा व कामगार िवभागा या िदनां क ३०/१०/२०१५ या शासन िनणयातील उपरो त
तरतु दी या अनु षं गाने खरे दीशी सं बं िधत िवभागां ना बयाणा र कम (EMD) िनि त कर यास मा यता िमळालेली
आहे. यास अनु स न . १ कोटीपे ा जा त र कमे या िनिवदां चे िनिवदा शु क व बयाणा र कम व यात
करावयाची वािषक ताव खालील माणे सादर कर यात येत आहे.
याचा तपिशल खालील माणे :- त ता . ४.
िनिवदेची अं दािजत िकं मत ( पये)
िनिवदा
िनिवदा शु कात बयाणा
बयाणा
शु क
वािषक वाढ र कम ( पये) र कमेत
( पये)
( पये)
वािषक वाढ
( पये)
१ कोटी पे ा जा त ते ५ कोटी पयत
१५०००/- १५००/१५००००/- १५०००/५ कोटी पे ा जा त ते १० कोटी पयत
२००००- २०००/२०००००/- २००००/१० कोटी पे ा जा त
२५०००/- २५००/२५००००/- २५०००/यानु सार, शासनाने मा य के ले या १ कोट या पु ढील िनिवदेसाठी िनिवदा शु क व बयाणा र कम
आप याला लागू करता येईल.
J) सदर E– Tender िस द करतां ना जा तीत - जा त ितसाद िमळणेकामी यांचे ०८ भागात
Tender िस द करता येतील. यासाठी िनिवदाधारकां चा येक भागाक रता मागील ०३ वषाचा सरासरी
Annual Turnover चा तपिशल खालील माणे :-
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त ता . ५.
Total
Purchase
Part
१

Medicine Details

Partwise Minimum
Annual Turnover
Should be as per below
५० लाख

आयु विदक औषधे
होमोपॅथीक औषधे
२
Consignment Item
३० कोटी
३
कॅ टगट अॅ ड सु चस मटे रयल
३० कोटी
गोळया
३० कोटी
इं जे शन व आय. ही युडस्
४
िल वीड ओर स
मलम
आय इअर व नोझल ा स
ी साईनाथ णालयय – लॅब के िमक स्
२० कोटी
५
ी साईबाबा – लॅब के िमक स्
लड बॅक के िमक स्
ओ. टी. आिण इतर सिजकल मटे रयल
३० कोटी
कॅ थलॅब, काड याक ओ. टी. व पर यु जनी ट मटे रयल व
६
सिजकल सािह य
युरो ऑपरे शन िथएटर िवभाग सिजकल सािह य
डायलेसीस यु िनट
५० लाख
७
Mescellaneous (इतर िकरकोळ सािह य)
डटल मेटे रयल
– िकरण, िस. टी. कॅ न, एमआरआय िफ मस् व इतर सािह य
८
३० कोटी
याम ये Technical Document हे खरे दी िवभाग व िव त िवभागामाफत तपासू न घेता येतील व
यानं तरच पा असले या िनिवदाधारकां चे Commercial Bid उघड यात येईल.
K) सदरह ई– िनिवदा हया सन २०१६ – १७ या वािषक कालावधीक रता काढ यात येणार असू न सदर
ई– िनिवदा ि या पू ण होऊन पु रवठा आदेश जाणेकामी अजू न अं दाजे३ ते ४ मिह यांचा कालावधी आहे,
हणजेच साधारणतः माच २०१७ अखेर पु रवठा आदेश जातील. यानं तर लगेचच सन २०१७ – २०१८ या
वषात वािषक खरे दीकामी ई – िनिवदा ि या राबवावी लागेल हणजेच सन २०१६ - २०१७ या वषात वािषक
खरे दीम ये पु रवठा आदेश िदलेली औषधे य ात सन २०१७ – २०१८ या वषात खरे दी करावी लागणार आहे.
यामु ळे सदरची िनिवदा ही सन २०१७– २०१८ या वषासाठी या औषध / सिजकल सािह य पु रवठयासाठी
असावी व आव यतेनु सार सन २०१८– २०१९ या आिथक वषात ०१ वषासाठी िकं वा वषातील काही
कालावधीसाठी पु रवठा आदेशास मु दतवाढ देणेबाबत मा. यव थापन सिमतीने िनणय घेत यास या वाढीव
कालावधीसाठी मं जू र दरानेच औषधांचा पु रवठा करणे पु रवठाधारकावर बं धनकारक राहील.
L) औषधां ची Demand, Specification इ यादी अं ितम झा यानं तर खरे दी सिमतीकडू न िनिवदे या
अटी व शत अं ितम कर यात येतील व यानं तर ई– िनिवदा िस द कर यात येईल. शासन िनणयातील
तरतु दीनु सार तां ि क िनिवदा व दराबाबतची िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघड यात येतील व दराबाबतचा
तु लना मक त ता िनणयासाठी मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात येईल.
तरी अ.नं. A to L तािवत मु ां या व वरील शासन िनणया माणे आपले सं थानम ये लागू होणेचे
तावास मा यता असावी.
िनणय .८७६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलकडील सन २०१६-१७ मधील औषधे/ सिजकल
सािह य खरे दी करणेबाबत तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.३४
काड ओलॉिज ट पदावर कं ाटी प दतीने नेमणू क करणेबाबत.
ताविस हील अॅ लीके शन नं.२७९७/२०१४ मधील मा.मुं बई हायकोटाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद.
१९/०३/२०१४ रोजीचे आदेशानु सार ी साईबाबा हॉि पटलसाठी इं टर हशनल काड ओलॉिज ट या पदावर ०६
मिहने कालावधीसाठी कं ाटी प तीने व ि हजीट ग प तीने ता पुरती नेमणू क करणेकरीता मा यता दे यात
आली होती. यास अनु स न िद.२३/०३/२०१४ रोजी या मु लाखती ारे ि हजीट ग व कं ाटी प तीने
काड ओलॉिज ट पदावर ता पुरते सहा मिह यांसाठी ५ काड ओलॉिज ट या नेमणू का कर यात आले या हो या.
यापैक डॉ. िशतलकु मार िहरण व डॉ. िवनोद िवजन हे हजर झालेले न हते. डॉ. शां त पवार व डॉ. मनोहर िशं दे
यां ची पू णवेळ इं टर हशनल काड ओलॉिजस्ट या पदावर ०६ मिह यांसाठी कं ाटी प तीने नेमणू क कर यात
आलेली होती. सदर नेमणू कां स मा. ि सद य सिमतीचे िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . २७५
नु सार काय तर मा यता घे यात आलेली आहे.
उपरो त काड ओलॉिज ट यां ची ०६ मिह यांसाठीची नेमणू क सं पु टात आ याने यांना मा. ि सद य
सिमती िद. ११/०९/२०१४ चे मा. ि सद य सिमती सभेतील िनणय . ७८५ नु सार व िस हील अॅ लीके शननं.
२९०/२०१५ वरील िद. १२/०१/२०१५ रोजीचे मा. यायालयाचे आदेशा वये ०१ वष कालावधीसाठी िकं वा डॉ.
बजाज व डॉ. वमा यां ची चौकशी पु ण होईपयत जे आधी घडेल या कालावधीपयत पु व याच अटी शत वर
मु दतवाढ दे यात आली आहे.
िस हील अॅ लीके शन नं. २९०/२०१५ मधील मा. मुं बई हायकोटाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद.
१२/०१/२०१५ रोजीचे आदेशानु सार ०१ वष कालावधीसाठी िकं वा डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां ची चौकशी पु ण
होईपयत जे आधी घडेल या कालावधीपयत पू व याच अटीशत वर मु दतवाढ दे यात आले या व स या कायरत
असले या काड ओलॉिज टची नेमणू क सं पु टात येत अस याने यांना पु हा नेमणू क देणेकामी मा. मुं बई उ च
यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबादयां चेकडे िस हील अॅ लीके शन दाखल करणेबाबत तसेच डॉ. मनोहर िशं दे
(कं ाटी) यां चे मानधन ठरिवणेबाबत असे एकु ण दोन ताव िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती
सभेसमोर सादर करणेत आले होते. उपरो त तावावर िनणय .३७८ व ३७९ खालील माणे झाले आहेत.
िनणय .३७८– डॉ.मनोहर िशं द,े काड ओलॉिज ट (कं ाटी), ी साईबाबा हॉि पटल यां नी
काड ओलॉिज ट डॉ.बजाज, डॉ.वमा यां चे प चात काड ओलॉजी िवभाग सु रळीतपणे चालू ठे व यात सं थानला
सहकाय के लेले असू न डॉ. िशं दे यां ची मागणी वाजवी वाटते व यांना िद. ०१/०८/२०१५ पासू न . ६१,०००/मा मानधना व सं थान िनयमानु सार ो साहन भ ता देणेबाबत यापू व च सिमतीने िनणय घेतलेला आहे. सबब
डॉ. िशं दे यां या िद. २५/०९/२०१५ रोजीचे मागणीवर िनणय होणेसाठी यांचया
् कामाचे व प, पेशं टची सं या,
होणा-या श िकया यां चा समावेश करणेत येऊन सं थान वक लामाफत मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेत यावा.
िनणय .३७९- “ तावात नमु द के ले या काड ओलॉिज ट यां ना यांची मु दत सं पले यातारखेपासु न
पु ढे एक वष िकं वा आदेश होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत पु व याच अटी/शत स अधीन राहन
पु नःनमणू क देणेकामी मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थान वक लामाफत अज करणेस
मा यता दे यात आली.”
मा. ि सद य सिमतीचे िनणय .३७८ नु सार डॉ.िशं दे यां चे मानधनाबाबत िस हील अॅ लीके शन
नं.१६०९०/२०१५ औरं गाबाद खं डपीठाम ये दाखल करणेत आले होते यावर िद. ११/१२/२०१५ रोजी मा.
यायालयाने खालील माणे आदेश िदला आहे.
“We allow the applicant to continue the appointment of Dr. Manohar Shinde on
adhoc basis and on consolidated salary of Rs. 61,000/- plus incentives per month.”
मा. ि सद य सिमतीचे िनणय ३७९ नु सार काड ओलॉिज ट यां ना पु नःनमणू क देणेकामी मा. मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थान वक लामाफत िस हील अॅ लीके शन नं. १६५२१/२०१५
दाखल करणेत आले होते. यावर िद. १८/१२/२०१५ रोजी खालील माणे आदेश िदला.
“The visiting cardiologists who are already working, their tenure has already come
to an end. It is submitted that, no complaints are received as against them. As such, the
applicant is permitted to continue three visiting cardiologists and two cardiologists on
contract basis on the same terms and conditions.”
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मा. यायालयाचे उपरो त िद.११/१२/२०१५ रोजीचे आदेशानु सार डॉ.िशं दे यां ना तीमहा .६१,०००/मा मानधन व सं थान िनयमा माणे ो साहन भ ा (Incentive) दे यात येत आहे. तसेच मा. यायालयाचे
उपरो त िद. १८/१२/२०१५ रोजीचे आदेशानु सार २ कं ाटी व ३ ि हजीट ग काड ओलॉिज ट यां ना यांची मु दत
संपले या तारखेपासू न पु ढे एक वष िकं वा पु ढील आदेश होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत पु व याच
अटी/शत स अधीन राहन पु हा नेमणू क देणेत आली होती. यापैक डॉ. मनोहर िशं दे यां ना काड ओलॉिज ट
पदावर कं ाटी प तीने िद. ०२/११/२०१५ पासु न नेमणूक देणेत आली होती सदर नेमणू क िद. ०१/११/२०१६
अखेर सं पु टात येत आहे.
तरी, डॉ.मनोहर िशं द,े कं ाटी काड ओलॉिज ट यां ना यांची मु दत सं पले या तारखेपासू न (िद.
०२/११/२०१६ पासू न) पु ढे एक वष अथवा पु ढील आदेश होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत नेमणू क
तसेच दरमहा मािसक मानधन . ६१,०००/- वसं थान िनयमानु सार ो साहन भ ता देणेस मा यता असावी.
िनणया तव सादर.
िनणय .८७७ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.मनोहर िशं द,े कं ाटी काड ओलॉिज ट यां ची मु दत सं पु ात येत
असलेमु ळ,े यां ना मु दत सं पले या तारखेपासू न पु ढे एक वष कालावधीसाठी अथवा पु ढील आदेश
होईपावेतो यापैक जे अगोदर घडेल तोपयत सं थान िनयमानु सार ो साहन भ ता व दरमहा
.६१,०००/- मा एकि त मािसक मानधनावर मु दतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३५
सं थान कमचा यां नी हजर तारखेपासु न वेतन ेणी िमळणेकामी मा.उ च यायालयाम ये दाखल
के ले या रट िपटीशनवरील मा. यायालयाचे आदेशाबाबत.
तावी.अिनल गायकवाड व इतर ९ कमचारी ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय यां नी हजर तारखेपासू न
वेतन ेणी िमळणेकामी मा.उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे खाली नमु द के ले माणे रट िपटीश स
दाखल के लेले आहेत.
अ
नं

रट िपटीशन
नं बर

१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०

६२८२/२०१६
६२८३/२०१६
६२८४/२०१६
६२८५/२०१६
६२८६/२०१६
६२८७/२०१६
६२८८/२०१६
६२८९/२०१६
६२९०/२०१६
६२९१/२०१६

िपिटशनरचे नाव

हजर होते वेळीचे
पदनाम
व णालय

हजर
तारीख

हजर
होतेवेळी
िदलेले
मानधन/
वेतन

आकृ तीबं ध
मं जु र
झा याचे
वष

अिनल ज गायकवाड ए स रे अटडं ट, साईनाथ २३/०९/२००६ ४०००
-----डॉ िलना ी पाटील
डटी ट, साईबाबा
१३/०५/२००६ १७०००
२००७
डॉ सं तोष ब सु रवसे आरएमओ, साईबाबा
१०/०६/२००६ १८०००
२००७
डॉ रिवं ग अं े
आरएमओ, साईनाथ
११/०९/२००६ १७०००
२००७
डॉ सु िनता शं कडू
आरएमओ, साईबाबा
०७/०९/२००६ १७०००
२००७
डॉ मह िव तां बे
आरएमओ, साईनाथ
११/०९/२००६ १७०००
२००७
डॉ वसं त िव िवखे
आरएमओ, साईबाबा
१६/०५/२००६ १७०००
२००७
डॉ सिचन व देशमु ख आरएमओ, साईबाबा
२९/०६/२००६ १७०००
२००७
डॉ राज ी ता िशनगारे आरएमओ, साईबाबा
०४/०९/२००६ १७०००
२००७
ी पं कज िव कां बळे
यु ए स रे टेि निशयन ०६/१२/२००६ ६५००
२००७
उपरो त रट िपटीश सवर मा उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद. ०१/०८/२०१६ रोजी
खालील माणे आदेश िदले आहेत.
2. There is innocuous prayer in these petitions in as much as the petitioners have
sought direction to respondent nos. 1 and 2 to decide their pending applications/
representations. In the circumstances, we direct respondent no 1 and 2 to take decision, if
already not taken, on the pending applications/ representations submitted by the petitioners
as expeditiously as possible; however, within six months from today, on given the above

{15} 30.11.2016, Shirdi

269

direction and communicate the decision so taken to the petitioners within the said period.
All the writ petitions stand disposed of accordingly.
3. The learned A.G.P. appearing for the respondent/ state assures this court that
order will be communicated to respondent nos. 1 and 2.
सदरह करणाचा पु वइितहास व व तुि थती खालील माणे ी साईबाबा हॉि पटलची थापना सन २००५ म ये झालेली आहे. यावेळी हॉि पटलसाठी
आकृ तीबं ध मं जु र नस याने वै क य अिधकारी व टेि निशयन, मॅनेजस, टाफनस इ यादी पदां वर ता पुर या
व पात मानधनावर भरती करणेत आली होती.
ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलमधील कमचारी वगाना ठरािवक मानधन देणेबाबतचा
ताव िद. ०५/११/२००५ चे मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत आला होता यावर िनणय
६६७ म ये खालील माणे नमु द आहे.
कमचारी आकृ तीबं धास मा यता िमळालेनं तर सं बं िधतां चे हजर तारखेपासू न वेतन ेणीवर नेमणू का देणेस
व देय होणारी फरकाची र कम अदा करणेस मा यता दे यात आली.
उपरो त िनणयास अनु स न जा.नं.एसएसएस/वशी१/७५/२००५ िद. ०७/०१/२००६ अ वये आदेश
पा रत करणेत आला होता.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ व २००९ साली मा यता िमळाली
अस याकारणाने ी साईबाबा सं थानकडू न िद.०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय
६६७ ची अं मलबजावणी यावेळी करणेत आली नाही असे िदसते.
यानं तर उपरो त िनणय . ६६७ चा आधार घेऊन डॉ. दादासाहेब कां बळे यां नी मुं बई उ च
यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद येथे रट िपटीशन ८९११/२०१३ दाखल के ले होते. यावर मा. उ च
यायालयाने िद. १९/०३/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश िदले होते.
“In that view of the matter writ petition is disposed off with direction to
respondent to decide the representations dtd. 09/09/2012 and 23/02/2013 made by the
petitioner if already not decided as expeditiously as possible however within two months
from today.”
मा.उ च यायालयाचे आदेशानु सार डॉ. कां बळे यां चे वेतन ेणीबाबत िनणय घेणेसाठी िद.
०३/०८/२०१४ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे सभेत खालील माणे ताव सादर करणेत आला होता.
िद. १३/०६/२००७ रोजीचे मं जू र आकृ तीबं धात वचारोग पदास मं जु री नसलेने डॉ. कां बळे यां ची
नेमणू क मानधनावर के लेली होती. ती यांनी यावेळेस वीकारलेली आहे. िद. ०७/०८/२००९ या
आकृ तीबं धात पदाचा समावेश अस याने यांना०१/०४/२०१० पासू न वेतन ेणी देणेत आलेली आहे. याचे
मागणी माणे यांना सु वातीचे नेमणू क पासू न वेतन ेणी व वािषक वेतनवाढदेता येणार नाही.
यावर मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ६५१ खालील माणे
झाला.
डॉ.दादासाहेब लु मा कां बळे, असो. क सलटं ट ( वचारोग त ) ी साईनाथ णालय यां नी िद.
०९/०९/२०१२ व िद. २३/०२/२०१३ रोजी या अजा वये यां या नेमणू क चे सु वातीपासू न वािषक वेतनवाढ व
वेतन ेणी िमळणेबाबत के लेली िवनं ती अमा य करणेत आली.
अशाच कारे डॉ.सु भाष शामकु वर व इतर ३ यां नी जू झाले या तारखेपासू न वेतन ेणी लागू
करणेबाबत मा. मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चेसमोर वेगवेगळे रट िपटीश स दाखल के ले
होते. याम ये मा. यायालयाने िद. ३०/०६/२०१४ रोजी खालील माणे आदेश िदला.
Respondent No. 2 shall be decide the representation given by the petitioners with
regard to pay scale expeditiously and on its own merits within a period of 4 months from
today.
मा. यायालया या आदेशानु सार सदर या िवषयावर िनणय घेणेसाठी िद.०६/११/२०१४ रोजीचे मा.
यव थापन सिमती सभेत खालील माणे ताव सादर करणेत आला.
महारा शासनाची आकृ तीबं धास मं जू री नस याने अजदार (डॉ. सु भाष शामकुवर, डॉ. िदपक
कां दळकर, डॉ. उ हास पवार व डॉ. सु यकां त पाटील) यां ना वेतन ेणीत पगार न देता सु वातीस मानधन अदा
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कर यात आलेले आहे ते आदेश िवनात ार ि वकारलेले आहेत. शासनाची आकृ तीबं धास मा यता आ यानं तर
मा. यव थापनाचे िनणयानं तर अजदार यां ना वेतन ेणीम ये वेतन अदा करणेत आलेले आहे यानं तर येक वष
अजदारां स वािषक वेतनवाढी अदा करणेत आले या आहेत. आकृ तीबं धास शासनाची मा यता नसलेने
अजदारां ना सु वातीचे जू तारखेपासू न वेतन ेणीम येवेतन देता येणार नाही अजदारां वर कु ठ याही कारचा
अ याय झालेला नाही तसेच अशाच कारे डॉ. दादासाहेब लु मा कां बळे यां नी िवनं ती अज व रट िपटीशन नं.
८९११/२०१३ दाखल के ले होते. मा. य. सिमतीचे िद. ०३/०८/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय .६५१ अ वये
यांची मागणी अमा य करणेत आलेली आहे.
उपरो त तावावर िनणय . ९६८ खालील माणे झाला आहे.
तावात नमु द के ले या ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकडील ४ आरएमओ यां ना यांचे हजर
तारखेपासू न वेतन ेणी लागू करणेत यावी असे ठरले.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ म ये मा यता िमळालेली असतानासु ा
उपरो त िनणय झालेला आहे,असे िदसते.
समान माग या व समान मु ा असताना एका करणात िवनं ती अमा य कर यात आली तर दु स-या
करणात िवनं ती मा य कर यात आ याने डॉ. दादासाहेब लु मा कां बळे यां नी याकामी पु नः चमा. मुं बई उ च
न्यायालयाचे खं डपीठ औरं गाबाद यां चे समोर रट िपटीशन . १०७०८/२०१४ दाखल के ले होते. सदर िपटीशन
म ये मा. यायालयासमोर मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०३.०८.२०१४ रोजी या सभेतील िनणय . ६५१ नु सार
सं थानने ित ाप दाखल के ले होते यामु ळे िद. ०६.११.२०१४ रोजी या सभेतील िनणय . ९६८ ची
अं मलबजावणी थिगत के लेली होती.
यानं तर डॉ.कां बळे यां नी परत िवनं ती अज सादर के याने त कालीन मा. कायकारी अिधकारी यां नी िद.
१०/०२/२०१५ रोजी खालील माणे िनदश िदले होते.
“वेतन ेणी अि त वात आ यापासू नच सवाना लागू कर यात आली आहे. अि त वात नसलेली
वेतन ेणी पु वल ी भावाने लागु कर याचा न उ वत नाही अ य डॉ टरां ना देखील याच िनयमाने वेतन ेणी
लागू कर यात आली अस याने याम ये कोणतीही िवसं गती नाही. सदरची बाब यायालया या सिवनय
िनदशनास आण यात यावी य. सिमतीला स या तसदी दे याची आव यकता नाही.”
िद. ०६/११/२०१४रोजीचे सभेतील िनणय . ९६८ ची अं मलबजावणी न करणेत आ याने डॉ.
शामकु वर व इतर ३ यां नी पु हा मा. अ य साहेब यां चेकडे िनणयाची अं मलबजावणी करणेसाठी अज के ला
होता. सदरह अजावर िनणय घे यासाठी मा. अ य साहेब यां नी याबाबतचा ताव ि सद य सिमतीसमोर सादर
करणेबाबत िनदश िद याने िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेम ये िनणय .९६८ िनर त करणेबाबत
िद.११/१०/२०१५ व िद.१८/१२/२०१५ रोजी िटप या सादर करणेत आ या हो या. यानं तर मा
िद.०५/११/२००५ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ६६७ ला अनु स न काढणेत आलेला
आदेश पा रत करणेत आलेलाआहे. याच माणे डॉ. कां बळे यां नाही िद.२९/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य
सिमतीचे सभेतील िनणय . १८५ नुसार िद. १४/१०/२००५ पासू न सन २००९ चे मं जू र आकृ तीबं धात वै क य
अिधकारी ( वचारोग) पदासाठी असलेली मं जू र वेतन ेणी िद. २५/०४/२०१६ या आदेशा वये लागु करणेत
आलेली आहे.
डॉ.कां बळे यां नी मा.उ च यायालयात दाखल के ले या रट िपटीशन . १०७०८/२०१४ म ये मा.
उ च यायालयाने िद. ११/०४/२०१६ रोजी डॉ. कां बळे यां ना ८ आठवड् या या आत हणजे िद. ०६/०६/२०१६
पयत यांना मॉनेटरी बेिनिफट् स (Monetary Benefits) दे यात यावे असे िनदश िदले आहेत. या माणे डॉ.
कां बळे यां ना िद. २५/०४/२०१६ या आदेशा वये वेतन ेणी लागु क न व एि ल २०१६ चे पगारप कापासू न
सु धा रत वेतन अदा करणेत येत आहे. यामु ळे मा. उ च यायालयाचे आदेशाचे पालन के लेले आहे असे न मत
आहे.
तथािप, णालयाचे आकृ तीबं धास शासनाची सन २००७ व २००९ साली मा यता िमळाली
अस याकारणाने िद. ०५/११/२००५ रोजी यावेळ या मा. यव थापन सिमतीने घेतलेला िनणय . ६६७ यो य
आहे िकं वा कसे याबाबत सं माव था अस याकारणाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेसाठी सन २००४
साली लागु झाले या अिधिनयमातील खालील तरतु द चा तसेच सं थानचे मं जरू २००७ व २००९ सालचे मं जू र
आकृ तीबं धातील अटी-शत ं चा िवचार करणे मा ा तठरते.
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अिधिनयमातील तरतु द नं. २८/१ –
कायकारी अिधकारी िकं वा सिमती यां या कोण याही कायवाहीचे िकं वा िनणयाचे िकं वा आदेशाचे
अिभलेख हे अशा कायवाहीचा कायदेशीरपणा िकं वा याखाली िदले या िनणयाचा अथवा आदेशाचा
िबनचु कपणा, कायदेशीरपणा िकं वा औिच य याबाबत वतःची खा ी क न घे या या टीने मागवू न घेणे व
यांची तपासणी करणे आव यक व इ ट आहे, असे रा य शासनास वाट यास, यास तसेच करता येईल आिण
कोण याही बाबतीत असा कोणताही िनणय िकं वा आदेश यात फे रबदल, िवलोपन िकं वा यावतन के ले पािहजे
िकं वा तो फे रिवचाराथ पाठिवला पािहजे, असे रा य शासनास आढळू न आले तर, रा य शासनास या माणे
आदेश काढता येईल.
अिधिनयमातील तरतु द नं. २८/२ –
जे हा एखा ा करणी पोटकलम (1) खाली रा य शासनाने कायकारी अिधका-यां या िकं वा
सिमती या कायवाहीचा िकं वा िनणयाचा िकं वा आदेशाचा अिभलेख मागवला असेल ते हा, रा य शासनास, या
सं बं धात पोटकलम (1) खाली असले या आप या अिधकारां चा वापर कर यात येईपयत कायकारी अिधकायां या िकं वा सिमती या अशा कोण याही िनणयाची िकं वा आदेशाची अं मलबजावणी थिगत करता येईल.
परं त,ु सं बं िधत प कारां ना पटीकरण दे याची सं धी दे यात आ यािशवाय, रा य शासन पोटकलम
(१) अ वये कोणताही आदेश देणार नाही.
अिधिनयमातील तरतु द नं. ३०/१ –
सिमतीचा कोणताही ठराव, िनणय अथवा आदेशां ची अं मलबजावणी िकं वा सिमतीकडू न िकं वा
सिमती या वतीने कर यात यावयाची असेल िकं वा कर यात येत असे ल अशी कोणतीही कृ ती जनिहता या
िवरोधात व या अिधिनयमा ारे वा अिधिनयमा वये िकं वा या- या वेळी अं मलात असले या अ य कोण याही
काय ाअ वये दान के ले या अिधकारां चे उ लंघन करणारी िकं वा या अिधकारां पे ा अिधक अिधकार वाप न
कर यात येणारी कृ ती आहे अथवा यामु ळे यव थापन िनधीचा दु पयोग वा गैरवापर हो याची िकं वा अप यय
हो याची श यता आहे, असे रा य शासनाचे मत असेल तर, यास लेखी आदेशा ारे, यात िविनिद ट कर यात
येईल अशा एका िकं वा अनेक कालावध साठी अशा ठरावाची वा आदेशाची अं मलबजावणी तहकू ब करता येईल
िकं वा अशी कोणतीही कृ ती ितिष करता येईल अशा आदेशाची एक त रा य शासनाकडू न सिमतीला आिण
कायकारी अिधका-याला ता काळ पाठिव यात येईल.
तसेच, ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाकडील आकृ तीबं ध २००७ व २००९ साली मं जु र झाला
अस याकारणाने अजदार डॉ टरां ना हजर तारखेपासू न वेतन ेणी ावी िकं वा कसे व फरक ावा िकं वा कसे
याबाबत वेतन पडताळणी िवभाग, नािशक यां चेकडे सं थानमाफत िवचारणा के ली असता यांनीही “जर
आकृ तीबं ध २००७ व २००९ म ये मं जू र झालेला असेल तर आकृ तीबं ध मं जू र झाले यािदनां कापासू न पदां चे
मं जु री माणे डॉ टस यां ना फरक देणे यो य होईल.” असे सु चिवले आहे.
सबब, मा.उ च यायालयाने यांचे िद.०१/०८/२०१६ रोजीचे आदेशात िदलेले वेळेचे बं धन,
अिधिनयमातील तरतु दी, सन २००७ व २००९ या मं जू र आकृ तीबं धातील अटी-शत व वेतन पडताळणी िवभाग,
नािशक यां चे अिभ ाय तसेच मा. मु यलेखािधकारी यां नी ीसाईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम
२००४ चे कलम १३ (५) मधील तरतु दीनु सार आकृ तीबं ध मं जू र होईपयत कोण याही अिधकारी/ कमचा-यां ची
नेमणू क करता येत नाही याचाच अथ आकृ तीबं ध मं जु री या िदनां कापासू न िकं वा तदनं तर िनयिमत नेमणू क करता
येतील यामु ळे िनयिमत वेतन ेणी सु ा याच िदनां कापासू न देय होईल, असे िदलेले अिभ ाय िवचारात घेता,
अजदारां ना हजर झालेचे तारखेपासू न वेतन ेणी लागु करावी िकं वा कसे याकामी िवधी व याय िवभागाचे अिभ ाय
घेणेस तसेच अजदारां नी याकामी मा. उ च यायालयात दाखल के ले या रीट िपटीश स म ये िदले या आदेशाबाबत
(सहा मिह या या मु दती या आत) व तुि थती मां ड यासाठी हणणे दाखल करणेकामी सदर या िवषयावर ाधा याने
िनणय होणेस िवनं ती.
िनणया तव सादर.
िनणय .८७८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो िनणय .८०७ म ये झाले या चच माणे झाले माणे ी
साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकडील तािवत ी.अिनल गायकवाड व इतर ९ कमचारी यां नाही
आकृ तीबं ध मं जु र झाले या तारखेपासू न वेतन ेणी लागु कर यात यावी, असे सिमतीचे मत झाले .
याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चे मागदशन घे यात येऊन मा.उ च यायालयाम ये
व तु ि थती मां ड यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
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सौ. ाचीता क पेश पाटील यां चे वै िकय आिथक अनु दान मागणी अजाबाबत.
तावसौ. ाचीता क पेश पाटील िशक यां नी यां या सासु बाई सौ.निलनी प ाकर पाटील यां चे वै िकय उपचारासाठी
आिथक अनु दान िमळणेबाबत िवनं ती अज के लेला असु न सदरचा अज िद.१०/११/२०१६ रोजी ईकडील
कायालयास ा त झालेला आहे. सौ. पाटील अ सर पोटात फु ट याने आजारी असु न या बॉ बे हॉि पटल अॅ ड
मेिडकल रसच सटर मुं बई या णालयात उपचार घेत आहेत.
ी साईबाबा सं थानमाफत गरीब व गरजु णां ना यांचे वै िकय उपचाराकरीता ण उपचार घेत
असले या णालयाचे नावे आिथक अनु दान दे यात येते. वै िकय आिथक अनु दान िनयमावली माणे जे
णालय व आजार िनयमात बसत असतील यांची वतं यादी तयार के लेली आहे. या यादीतीलच णालयां ना
व आजारां ना णांचे नावे िनयमावली माणे अनु दान िदले जाते.
करीता वरील ण सौ. पाटील यां नी सादर के लेले बॉ बे हॉि पटल अॅ ड मेिडकल रसच सटर मुं बई हे
णालय वै िकय आिथक अनु दान िनयमावली माणे तयार के लेली णालया या यादीत बसते परं तु यांचा
आजार वै िकय आिथक अनु दान िनयमावली माणे तयार के ले या आजारां या यादीत बसत नस याने, सदर
णास अनु दान देय होत नाही.
सदर णाने उपचार घेत असले या णालयाचे खचाचे माणप सादर न करता णालयाचा वेश
फॉम व उपचाराचा एकु ण झालेला खच यां चे बील सादर के लेले आहे.
तसेच िद.१०/११/२०१६ व िद.१६/११/२०१६ रोजी यांनी सादर के ले या कागदप पु ढील माणेअ.नं. अपु ण कागदप
सादरके लेली कागदप
१
णालयाचे खचाचे माणप सादर के लेले नाही. उ प नाचे ित ाप
२
अनु दान मागणी अजदाराचे नाव रे शनकाड म ये
णालयाचा वेश फॉम व उपचाराचा एकु ण झालेला खच
नाही.
यां चे बील
३
णालय माणप ावर सदर ण राजीव गां धी उ पनाचे माणप , रे शन काड अनु दान मागणी अज.
जीवनदायी आरो य योजनेचा लाभाथ नाही असा
प ट उ लेख नाही.
४
उ प नाबाबतचे ित ाप ावर तहिसलदार साहेब शालेय िश ण मं ी- महारा रा य िवशेष काय.
िकं वा नोटरी हेडचा सही व िश ्का नाही, तसेच अधीकारी डॉ ं. ी. िवकास नाईक . यां चे िशफारस प .
वािषक उ प न चु क चे सादर के लेले आहे. सौ.क पना अ ण दा ताने, उपा य – महारा
देश
(२२,०००/- ऐवजी २४,०००/- असे हवे.)
मिहला मोचा. यां चे िशफारस प .
िद. १६/११/२०१६ रोजी मा. कायकारी अिधकारी सो. यां चे ि वय. सहा यक यां नी दु र वनीव न सदर
णा या ा त अजाबाबत चौकशी क न, अज अनु दान मं जु रीसाठी सादर करावा असे व र ठांनी िनदषीत के ले
असता. मा. कायकारी अिधकारी सो. यां ना सदर करणाबाबत सम भेट घेतले नं तर, सं बं धीतां चा अनु दान
मं जु रीचा ताव पाठिवणेबाबत िनदष िदलेले आहेत.
तरी सौ.पाटील यां ना यांचे पोटाचा अ सर फु टलेला असले या आजाराबाबत उपचारासाठी/
श ि येसाठी तसेच अपु ण कागदप अस याने अनु दान िनयमावली माणे ी पवार यां ना वै क य आिथक
अनु दान िमळ यास पा होत नाहीत. असे ा त कागदप ाव न िदसू न येत आहे.
सौ.पाटील यां ना आिथक मदत मं जु र करणेकामी सदरचा अज मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर
करणे बाबत मा.कायकारी अिधकारी सो. यां ची िद.१७/११/२०१६ रोजी ची मं जू र िटपणी.
तरी सौ. ाचीता क पेश पाटील, िशक यां चे वैदयिकय आिथक अनु दान मागणी अजाबाबत चचा
होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८७९ यावर सिव तर चचा होऊन, सौ. ाचीता क पेश पाटील, िशक यां ना यां या सासु बाई सौ.निलनी
प ाकर पाटील यां चे वै िकय उपचारासाठी सहानु भू तीचे ीने एक िवशेष बाब हणू न सं थानमाफत
.२५,०००/- मा वैदयिकय आिथक अनु दान दे यात यावे, असे ठरले. (कायवाही- वै िकय अिध क)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िकडणी टोन िशबीरासाठी मं जु र रकमेत वाढ होणेबाबत.
तावसमाजातील तळा-गाळातील गरीब व गरजु णांना वै िकय सेवा उपल ध क न देणेचे उ ेशाने व ीसाईबाबां चे
िशकवणु क स अनु स न सन १९६४ साली ी साईनाथ णालय णां या सेवेसाठी सु कर यात आले आहे. या
णालयात णां या सेवसे ाठी पायाभु त उ तम सु िवधा उपल ध क न िदले या आहेत. येक णास अ य प
दरात उपचार पु रिवले जातात.
याच धरतीवर सन २००६ पासु न ीसाईनाथ णालयात मोफत िकडणी टोण िशबीराचे आयोजन के ले
जाते. सदर िशबीरकामी अहमदाबाद येथील यात यु रोलॉिज ट डॉ. के तन शु ला व यांचे सहकारी िटम ी
साईनाथ णालयात या सेवेची सं धी हणु न मोफत सेवा देत असतात.
डॉ.के तन शु ला, अहमदाबाद हे ी साईनाथ णालयात मोठया िकडणी टोनवर श िक् ये दारे २
से.मी. हन अिधक मोठया आकाराचे टोनवर मोफत श िक् या करतात. तसेच १ ते २ आितल आकाराचे
खडयां वर िलथो ेपसी करावी लागते. सदर ि येसाठी लागणारे लेझर मिशन ते अहमदाबाद व न हॅन आणतात.
Sound Waves (Lithotripsy) श ि येसाठी ते .९,०००/- इतका आकार णांकडु न घेतात. परं तु ी
साईबाबांवर असले या देमु ळे सदर श ि येसाठी सं थानकडु न अ पदार हणजेच . २,५००/- इतका खच
आकारतात. यांचे वै क य सेवा योगदानातु न आतापयत सन २०१० पासु न ते मािगल िशबीरात जवळपास ६८०
श ि या के ले या आहेत.
मा. यव थापन सिमती या िद. १०/०१/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय .३३ नु सार डॉ.के तन शु ला,
अहमदाबाद यां चे वै क य सेवा योगदानातु न येक तीन मिह यातु न एकदा िकडणी टोन िशबीराचे आयोजन
करणेस व याकामी येक िशबीरातील अं दाजे ५० णांकरीता येणा-या . २,५०,०००/- मा चे खचास मा यता
िमळाली आहे. परं तु सन २०११ पासु न आज अखेरपयत िकडणी टोन श ि या करणारे णांचे सं येत चं ड
माणात वाढ झाली असु न, यासाठी आव यक या मेडीकल औषधां चे िकं मतीत देखील वाढ झालेली आहे.
अ) ी साईबाबा सं थानचे णालयात िकडणी टोनची श ि या मोफत होत असलेने, महारा ाचे
कानाकोप-यातु न िकडणी टोन श ि येसाठीचे ण िशबीरात दाखल होत असतात. स या मेडीसीन व
ऑपरे शनसाठी लागणा-या इतर अनु षं िगक बाबी (Guide Wire) दरात मोठया माणत वाढ झालेली असलेने,
आधी या .२,५०,०००/- मा यतेमळ
ु े िशबीराचे िनयोजन करणे व िशबीरापोटी लागणा-या औषध व इतर
साही याचे खरे दी करणे अडचणीचे होते. जु लै २०१६ म ये घे यात आले या िशबीरासाठी एकु ण खच .
३,८०,०००/- पयत झालेला आहे. करीता िशबीर खच र कमेत वाढ होणे आव यक आहे.
ब) उपरो त अ चा िवचार करता िशबीराचे िनयोजन िनधीत वाढ करणे आव यक असलेने, डॉ. के तन
शु ला यां चे वै िकय सेवा योगदानातु न येक िशबीरासाठी येणा-या .५,००,०००/- (अ री पये पाच लाख
मा ) चे वाढीव िकडणी टोन िशबीर खचा या तावावर मा. यव थापन सिमतीचे सभे समोर चचा होऊन,
तावास मं जु री िमळणेस िवनं त.ी
िनणय .८८० यावर सिव तर चचा होऊन, तावातील मु ां चा िवचार करता, िकडणी टोन िशबीरासाठी येणा या
खचात .५,००,०००/- मा पयत वाढ करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- वै िकय अिध क)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३८
ी साईबाबा सं थान णालयातील वै िकय अिधका यां ची र पदे कं ाटी प दतीने भरणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ या कलम १३(४) मधील तरतु दीनु सार ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था सिमती यां या आ थापनेवर आव यक कमचा-यां या आकृ तीबं धास ( ी
साईबाबा हॉि पटलकडील आकृ तीबं धासहीत) शासन िनणय मां क – सासं िव-२००९/४३३/(३७/९) का. सोळा
मं ालय, मुं बई ४०० ०३२ िद. ०७/०८/२००९ नु सार काही अटी व शत या अधीन राहन मं जु री िदलेली आहे.
उपरो त मं जू र आकृ तीबं धातील तरतु दीस अनु स न सं थान आ थापनेवरील िविवध पदे, यांची
शै िणक पा ता, वेतन ेणी, अनु भव याबाबत आव यक या दु या क न मा. यव थापन सिमतीचे िद.
१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणया वये जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४
प ा वये सेवा वेश िनयम (Recruitment Rule) शासनास मा यतेसाठी सादर करणेत आलेले आहेत.
तथािप, सदरचे सेवािनयम हे अिधिनयमातील तरतु दीनु सार पु व िस न करता तयार करणेत आलेले
होते. सबब, िद. २७/०७/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार मं जू र आकृ तीबं धानु सार
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तयार के लेले सेवा वेश िनयम (Recruitment Rule) अिधिनयमातील तरतु दीनु सार पु व िस क न, हरकती
मागिवणेत आ या असु न सेवा वेश िनयम (Recruitment Rule) अं ितम करणेबाबतची कायवाही सामा य
शासन शाखा (आ थापना) यां चेमाफत चालु आहे.
सं थान णालयात येणा-या णांवर उपचाराची आवश्यकता िवचारात घेता जा.नं.एसएसएस/वशी०१/ १४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४ चे प ा वये कळिवणेत आले या सेवा वेश िनयमानु सार शै िणक व
इतर पा तेनु सार जािहरात िस क न र त पदां वर पदभरती कर यात येते यासाठी मा. उ च यायालय, खं डपीठ
औरं गाबाद यां नी िद. १७ एि ल २०१५ रोजीचे आदेशा वये १) डीन, ग हनमट मेडीकल कॉलेज, २) सं बं िधत
िवषयातील त , ३) िस हील सजन, अहमदनगर या त य त ची िनवड सिमती गठीत के लेली आहे.
तथािप, उपरो त जा.नं.एसएसएस/वशी-०१/१४७०/२०१४ िद. २६.०६.२०१४ अ वये शासनाकडे
मं जरु ीसाठी पाठिवणेत आले या सेवा वेश िनयमात नमु द के लेली शै िणक पा ता, वेतन, अनु भव तसेच आर ण
इ यादी कारणां मु ळे जािहरातीस हवा तसा ितसाद िमळत नाही यामु ळे आव यक वै क य अिधकारी ा त होत
नाहीत. यामु ळे सं थानचा जािहरात, मु लाखती व यास अनु षं िगक बाब वर िवनाकारण खच होत आहे तसेच
वेळही वाया जात आहे. सबब, थायी व पात वै क य अिधकारी उपल ध होत नस याने ता पुर या व पात
कं ाटी अथवा ि हजीट ग प तीने नेमणू का देऊन वै क य अिधकारी घेतले जातात मा सदरचे वै क य
अिधकारी हे आठवडा / पं धरवाडा/ मिह यातील एक िदवसच येतात यामु ळे णांवर ता काळ उपचार होऊ
शकत नाही.
णालयातील र त पदां वर भरती करणेकामी मा. उ च यायालयाने िनयु त के ले या सिमतीसमोर िद.
२४/०५/२०१६ रोजी वै क य अिधका-यां या मु लाखती घेणेत आ या हो या मा शै िणक पा ता, वेतन,
अनु भव व आर ण यामु ळे ब-याच जागा र त रािह या आहेत.
स या सेवा वेश िनयमात असलेली पा ता, अनु भव व वेतन इ याद चा फे रआढावा घेऊन आव यक
बदल के यास थायी व पात वै क य अिधकारी उपल ध होऊ शकतील असे मा. डॉ. चं दनवाले, डीन,
बीजेएमसी, पु णे यां नी सु चिवले आहे. सदरची बाब यांनी मा.िज हािधकारी साहेब यां चेशी िद. २४/५/२०१६
रोजी सम झाले या चचत िनदशनास आणु न िदली आहे. उपरो त नमु द के ले माणे फे रआढावा घेऊन आव यक
ते बदल करणेकामी काम करणेची यांनी तयारी दशिवली आहे यास अनुस न यांना सं थानमाफत प दे यात
आले आहे. याकामी मा.डीन, बीजेएमसी पु णे यां चेकडू न काम क न घेणेस व सवसमावेशक खचास िद.
०९/१०/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . ७३० नु सार मा यता दे यात आलेली आहे.
मा.डीन, बीजेएमसी यां नी उपरो त कामकाजाची तयारी दशिवलेनु सार सं थानकडू न यांना तसे प
दे यात आले असु न पिह या ट यात स या असले या आकृ तीबं धातील मं जू र पदां चे सेवा वेश िनयम बनवु न देत
आहेत तर दु स-या ट यात दो ही णालयातील १४५ कारची पदनामां ची शै िणक पा ता, वेतन सं रचना
अनु भव तसेच सं थानचे णालयात असलेले िवभाग व खाटां या (Bed) सं येनु सार िकती कमचारी वग
असावा इ यादी ठरिवणेकामी मा.डीन, बीजेएमसी, पु णे यां चेकडू न अहवाल आ यानं तर अहवाल िवधी व याय
िवभाग मं ालय, मुं बई यां चेकडे मं जु रीसाठीपाठवावा लागेल.
तसेच सं थानची िबं द ु नामावली बनिवणेकामी कमचा-यां कडू न जात वग व जातवैधता माणप जमा
कर याचे काम चालु आहे यासाठी स टबर २०१४, जू न २०१५, ऑग ट २०१५, जानेवारी २०१६, मे २०१६
म ये वेळोवेळी प रप का वये सं बं िधत डॉ टरां ना समज िदलेली आहे यानु सार एकू ण ३० डॉ टरां नी आव यक
कागदप े जमा के लेली नाहीत. तदनं तर सं थानचे णालयातील डॉ टरां ची र त पदे अनु शेषानु सार जािहरात
िस क न िवहीत प तीने मु लाखती घेऊन थायी व पात भरती ि या अवलं िबता येईल.
तरी, िबंदु नामावलीचे कामकाज पु ण होईपयत बराचसा कालावधी लागणार अस याने मा. यव थापन
सिमतीमाफत त सिमतीचे गठन क न अथवा मा. उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िद. १७ एि ल २०१५
रोजीचे आदेशा वये १) डीन, ग हनमट मेिडकल कॉलेज, २) सं बं िधत िवषयातील त , ३) िस हील सजन,
अहमदनगर या त य त या नेमले या िनवड सिमतीमाफत, सोबत जोडले या प रिश टात नमु द के ले या
मानधनावर आव यक वै क य अिधकारी यां ना मा.डीन, बीजेएमसी, पु णे यां चेकडू न तयार क न िमळणा-या
तावीत सेवा वेश िनयमानुसार सं थानला कं ाटी कमचारी पु रिवणा-या कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने ता पुर या
व पात १ वषासाठी नेमणू क करणेस व याकामी येणा-या खचास तसेच यांना िकरकोळ रजा व सावजिनक सु टट् या
देणेस तसेच सं थान या दो ही णालयातील डॉ टरांचे ो साहन भ यात भिव यात बदल झा यास यानु सार
कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने यावया या डॉ टरां चे मानधनात बदल करणेस मं जु री िमळणेबाबत मा यता असावी.
मा यते तव सादर.
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िनणय .८८१

यावर सिव तर चचा होऊन, मा.डीन, बीजे एमसी, पु णे यां नी िदले या सु धा रत सेवा वेश िनयमानु सार
तसेच सं थान आकृ तीबं धातील मं जु र वेतन ेणी ऐवढे एकि त मानधनावर ी साईबाबा सं थान
णालयातील वै िकय अिधका यां ची र पदे कं ाटदारामाफत कं ाटी प दतीने भरणेत यावी, असे
ठरले.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.३९
ी साईबाबा सं थानचे ी साईनाथ णालयासाठी कं ाटदारामाफत कमचारी वग िमळणेबाबत.
तावसाईनाथ णालयात कायालयीन कामकाजासाठी असलेला थायी कमचारी वग इतर िवभागात बदली झालेने,
सदर कामकाज मदतनीस वगातु न जे कमचारी ॅ युएट व कायालयीन कामकाज क शकतील अशा जवळपास
२० ते २५ कमचा-यां कडू न क न घेतले आहे यामु ळे वॉडबॉय (मदतनीस) यां ची सं या कमी झाली आहे, असे
वै क य अिधि का, ी साईनाथ णालय यां नी िद. १०/०९/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे.
स या या मं जु र आकृ तीबं ध२०० खाटां साठी आहे. िज हा श यिचक सक, अहमदनगर यां चेकडील
िद. २३/०५/२०१६ चे सिटिफके टम ये नमु द के लेले रिज शे न नं. ११५ ला अनु स न साईनाथ णालयासाठी
३०० खाटां ची मं जु री ा तझाली आहे. यास अनु स न स या ३०० बेड णसेवेसाठी वापरात आणलेले आहेत.
याकरीता प रचारीका ७०, वॉडबॉय ४० व आया २० यां ची आव यकता असलेबाबतही . वै क य अिधि का
यां नी कळिवले आहे.
ी साईनाथ णालयाकडील मं जु र पदसं याव मागणी के लेली पदसं या खालील माणे आहे.
पदनाम

२००९ सालचे
आकृ तीबं धानु सार २००
बेडसाठी मं जु र पदसं या
थायी कं ाटी एकू ण
१००
२५
१२५
४१
१
४२
३७
७
४४
१७८
३३
२११

टाफनस
वॉडबॉय
आया
एकु ण

स याची सं या

थायी
५६
३९
३५
१३०

कं ाटी
६१
७
२७
९५

एकू ण
१७७
४६
६२
२२५

३०० बेडसं येनु सार .
वै क य अिधि का यां ची
मागणी
थायी
कं ाटी
०
७०
०
४०
०
२०
०
१३०

हॉि पटलचे नॉमनु सार आव यक नससची सं या खालील माणे आहे.
३०० बेड
यितरी त
न याने सु
झालेले काम
१
--------

वॉड

बेड
सं या

णालयाचे
नॉमनु सार
आव यक नस

२
आयसीयु

३
१०

--------

जनरल बेड

२९०

मोबाईल हॅन -----आठवड् यातु न ४
वेळेस
थमोपचार क ---------(िदि त वाडा)
एअरपोट

------

४
(s/n ratio
१:२) ५x३
(िश ट) = १५
(s/n ratio
१:८) ३६x३
(िश ट) =
१०९
१

-------

रजा
सु या
सोडिवणे
साठी
५
०३

एकु ण

आकृ तीबं धात
मं जु र
पदसं या

स या
भरलेली
पदे

आव यक
पदे

(४+५) ६

७

८

(६-८) ९

१८

१४५

१२५

११७

२८

००

००

--------

००

०१

२

१

००

-------

००

०३

३

००

००

------

००
एकू ण

०३
३५
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आकृ तीबं धात मं जु र असले या (२०० बेड) व स या वाढीव १०० बेडनु सार आव यक असले या
वॉडबॉय व आयां ची सं या खालील माणे आहे.
पदनाम

२००९ सालचे आकृ तीबं धानु सार
२०० बेडसाठी मं जु र पदसं या

थायी
१
वॉडबॉय
आया
एकु ण

४१
३७
७८

कं ाटी
१
७
८

एकु ण
२
४२
४४
८६

३००
बेडसं येनु सार
एकु ण
आव यकता

स याची सं या

थायी कं ाटी
३
६३
६६
२१

३९
३५
७४

७
२७
३४

एकू ण
४
४६
६२
१०८

३००
बेडसं येनु सार
आताची
आव यकता
५(३-४)
१७
४
२१

तरी, उपरो त दो ही त यांचे अवलोकन करता ी साईनाथ णालयासाठी आव यक असले या ३५
प रचारीका, १७ वॉडबॉय व ४ आया सं थानला कं ाटी कमचारी पु रिवणा-या कं ाटदारामाफत कं ाटी प तीने
घेणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
मा यते तव सादर.
िनणय .८८२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानचे ी साईनाथ णालयाकडील अपु या कमचारी
वगामु ळे णां ना णसेवा देणेस अडचण िनमाण होऊ नये, याकरीता तावात नमु द के ले माणे
स या सं थानला कं ाटी प दतीने कमचारी पु रिवणा या ठे केदारामाफत कं ाटी कमचारी कामावर
घेणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४०
सं थानचे िविवध िवभागामाफत करावया या खरे दीसाठी खरे दी सिमतीचे कायप दतीबाबत.
तावमहारा शासनाचे उदयोग, ऊजा व कामगार िवभाग शासन िनणय मां क-भां खस-२०१४/ . .८२/भाग-III/
उदयोग-४ िद.३०.१०.२०१५ नु सार, शासनाने शासक य िवभागां नी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी या
कायप दतीची िनयमावली लागु के ली आहे.
सदर िनयमावली शासनिनणयातील अ.नं.३(५) व िनयमपु ि तके तील प र छेद २.४ म ये नमू द
के यानु सार, ‘िवधानसभे या कायदयाखाली थािपत कोणतीही सं था िकं वा मं डळ िकं वा महामं डळ िकं वा
ािधकरण िकं वा सोसायटी िकं वा यास िकं वा वाय त सं था (नाव कोणतेही असले तरी) िकं वा रा य
शासना या मालक ची िकं वा िनयं णाखाली असलेली कोणतीही सं था,’ यां नाही लागू के लेली आहे. हणजेच
सं थानलाही ही िनयमपु ि तका या िनणया वये लागू झालेली आहे.
सदर शासनिनणया वये उदयोग ऊजा व कामगार िवभागाने िनगिमत के लेले सव शासनिनणय/प रप के
अिध िमत कर यात येत असू न वरील िनयमपु ि तके ला मा यता देऊन सव खरे दीदार िवभागां नी यांना लागणा-या
व तूचं ी खरे दी या िनयमपु ि तके त िदले या कायप दतीनु सार करावी असेही िनदश आहेत.
वरील बाबीचा िवचार करता सं थानसाठी सदरचे िनयमावलीनु सार खरे दीचे कामकाज राबिवणे
बं धनकारक आहे.
तथािप याबाबत लेखाशाखेमाफत मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ चे सभेत सदर िनयमपु तीका लागू
कर याचा ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात आला होता. यावर खालील माणे िनणय झालेला
आहे.
िनणय ं .५१२- यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमू द के ले माणे शासना या नवीन खरे दी
धोरणानु सार िनणय अं मलात आणणेस मा यता दे यात आली व यासाठी खालील माणे खरे दी सिमतीची रचना
करणेत येऊन, सं थानसाठी िविवध खरे दीचे अिधकार या सिमतीस दान करणेत आले.
१.
कायकारी अिधकारीअय
२.
उप कायकारी अिधकारीसद य
३.
मु य लेखािधकारी, शासक य अिधकारीसद य
४.
सं बं िधत िवभाग मु ख,अिध क/ .अिध कसद य सिचव
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सदरचे िनणयाचे अनु षं गाने जा. .एसएसएसटी/ वशी-सा शा/ आ था/ ३९६६/ २०१६ िदनां क
१९.०१.२०१६ अ वये खरे दी सिमती थािपत क न ही िनयमपु ि तका सं थान खरे दी कामकाजासाठी लागू
कर याचे आदेशही पारीत झालेले आहेत.
स या सदर िनयमावली माणे खरे दीची कायवाही चालू आहे. खरे दीसाठीचे सािह यासाठी
Specifications िवभागामाफत ठरिवले जातात. मा एखादया साम ीची/ उपकरणाची खरे दी कर याचे
ठर यानं तर िवभागाची गरज ल ात घेऊन यानु षं गाने िन:प पातीपणे तां ि क िविनदश (Specification)
ठरिव यासाठी तां ि क सिमतीची थापना करावी लागणार आहे.
सदर तां ि क सिमतीची रचना खालील माणे तािवत कर यात येत आहे.
१.
खरे दी या िवभागाशी सं बिधत आहे या िवभागाचा मु ख- अ य
२.
सं बिधत िवषयातील त - (आव यकतेनु सार एकापे ा जा त त सिमतीत घेता येतील.)
३.
आव यकतेनु सार बाहेरील त मागदशक –
तां ि क सिमती एखादया यं सामु /ी उपकरणाची िनिवदा िस द कर यापु व िवभागाची गरज ल ात
घेऊन िन:प पातीपणे तां ि क िविनदश (Specification) िनि त करे ल व खरे दीदार िवभाग िटपणी दारे खरे दी
सिमतीचे सद यांचे िनदशनास आणून यांची मं जु री घेईल.
खरे दी सिमतीचे कामकाजाची कायप दती खालील माणे राहील.
तां ि क सिमतीने Specification िनि त के यानं तर खरे दीदार िवभाग खरे दी करावया या व तु/
सािह य/ यं सामु ीची अं दािजत िकं मत(Estimated Cost) िनि त करे ल. िह अं दािजत िकं मत िनि त करतां ना
खरे दीदार िवभाग खालील बाब चा िवचार करे ल.
१.
शेवटची खरे दी िकं मत.
२.
आव यक तेथे यावसाियक अिधका-यां ने के लेले मु यांकन.
३.
एक िकं वा आिथक सं भा य िव े यांकडू न घे यात आले या अं दाजप कातील भाव/ िकं मत.
४.
बाजारपेठेचे सव ण.
५.
िविश ट खरे दी या तावा या सं दभात वापर यात आलेली अ य कोणतीही प दत.
(ब) वरील माणे अं दािजत िकं मत (Estimated Cost) िनि त के यानं तर उदयोग, ऊजा, िवभागाचे
३०.१०.२०१५ या शासन िनणयातील प रिश ट ८ नु सार िनिवदेची िकं मत व बयाणा र कम तावात नमू द
करे ल. मा . १ कोटीपे ा जा त रकमेची खरे दी अस यास सं बं िधत िवभागाने िनिवदा िकं मत व बयाणा र कम
िनि त करावयाची तरतू द अस याने ती खालील माणे िनि त कर याचे तािवत कर यात येत आहे.
Sr. Estimated Value of Tender Tender Fees Yearly EMD (INR)
Yearly
No
(INR)
(INR)
increase
increase
1 Above One Crore upto
15,000/1,500/1,50,000/15,000/Two Crores
2 Above Two Crores upto
20,000/2,000/2,00,000/20,000/Three crores
3 Above Three crores
25,000/2,500/2,50,000/25,000/(क) खरे दीदार िवभागाकडू न मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेने खरे दीचा ताव शासक य
मा यतेसाठी व ई-िनिवदा/ दरप के िस दीसाठी मा.उपसिमती/ मा. यव थापन सिमतीसमोर ठे व यात येईल.
मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळा यानं तर दरप के /ई-िनिवदा वगैरे पु ढील उिचत कारवाई
कर यात येईल. ई-िनिवदेस ३ पे ा कमी पु रवठादारां चा ितसाद लाग यास शासनिनणयातील नमू द तरतु िदनु सार
मु दतवाढ देणे व िनिवदा उघड याची कायवाही कर यात येईल.
सव तां ि क िनिवदा खरे दी सिमतीसमोर उघड यात येतील. खरे दी सिमती तां ि क िनिवदेतील
कागदप ां ची तपासणी क न दराबाबतची िनिवदा उघडणेबाबत शासन िनणयातील तरतू िदनु सार िनणय घेईल.
सदयि थतीत .३ लाखापयत या िकरकोळ व पा या खरे दीसाठीची दरप के व सव ई-िनिवदा
मा. थािनक उपसिमतीसमोर उघड यात येतात. मा याबाबत कायप दती/धोरण ठरलेले नाही. तथािप ता काळ
कायवाही हो याचे टीने पये ३ लाख पयत या खरे दीची दरप के व ई-िनिवदा उदयोग, ऊजा िवभागाचे िदनां क
३०.१०.२०१५ या शासन िनणया माणे सं थानने गठीत के ले या वरील खरे दी सिमतीसमोर उघडणे उिचत
रािहल.
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तां ि क िनिवदेम ये पा िनिवदाधारकां चे दराबाबतची ऑनलाईन ई-िनिवदा/दरप के सदर खरे दी
सिमतीसमोर उघड यात येतील व ई-िनिवदा ा त तु लना मक त ता व दरप के मा यतेसाठी मा.उपसिमती/
मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात येतील आिण मा. यव थापन सिमतीची अं ितम मं जु री िमळा यानं तर
पु रवठादारां ना पु रवठा आदेश, करारनामा, सु र ा अनामत इ. बाब साठी कायवाही कर यात येईल.
तरी वर नमू द ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ म ये नमू द के ले माणे शासन िनणयातील खरे दी िनयमावलीतील तरतु दी माणे
कायप दतीस मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यवसथापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .८८३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागामाफत करावया या खरे दीसाठी खरे दी सिमतीचे
कायप दती िनि त करणेसाठी उदयोग-ऊजा िवभागाकडील िद.३०.१०.२०१५ रोजी या शासन
िनणया या ती सव सद यां ना पु रिवणेत या यात व यानं तर सदरह ताव सभेसमोर सादर करणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४१
िडसबर, २०१६ मिह याकरीता गावरान तु प खरे दीबाबत.
तावभां डार िवभागाने िडसबर २०१६ मिह याकरीता गावरान तू प १३३० ि वं टलची मागणी के लेली आहे.
सं थानने सन २०१६-१७ वषाकरीता गावरान तू प खरे दीकामी ई-िनिवदा मागिवली होती. याम ये
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् ा.िल., फलटण यां ना १ मिह यासाठी ायोिगक त वावर – १,०००
ि वं टल तू पपु रिवणेकामी पु रवठा आदेश िदला होता. या माणे यांनी तू पाचा पु रवठा के ला होता.
सदर तू पाची लॅब तपासणी, तू प वापरणारे कं ाटदाराकडील आचारी यां चे अिभ ाय, हे डॉर ऑिडट या
सव बाब चा िवचार क न जु ल-ै २०१६ ते माच-२०१७ या कालावधीकरीता ९,०५०/- ि वं टल गावरान तू प
.३५,४००/- ती ि वं टल दराने खरे दी करणेस मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/७/२०१६ चे सभेसमोर ताव
सादर करणेत आला होता.
सदर तावावर झालेले िनणयाचे बाबतीत सभा कामकाज िलपीक व शासक य अिधकारी, खरे दी
िवभाग यां चेकडू न िद.१५/७/२०१६ रोजी मािहती घेतली असता, सदर ताव मं जू र झा याचे सां ग यात आले
होते. यास अनु स न खरे दी िवभागाकडू न गावरान तू पाची तातडीने गरज असलेमु ळे जु ल-२०१६
ै
ते माच-२०१७
या कालावधीकरीता ९,०५० ि वं टल गावरान तू प .३५,४००/- ती ि वं टल दराने एकू ण र कम
.३२,०३,७०,०००/- मा चे तू प खरे दीकामी पु रवठा आदेशही मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल.,
फलटण यां ना जा.नं.एसएसएसटी/वशी-खरे दी/१८६७/२०१६ िद.१६/७/२०१६ अ वये दे यात आलेला होता व तसा
करारनामाही िद.१७/८/२०१६ रोजी कर यात आलेला होता. तसेच सदर कं पनीची शासन खरे दी िनयमावलीनु सार
एकू ण पु रवठा आदेशा या ३ ट के र कम .९६,११,१००/- सं थानकडे सु र ा अनामत हणू न जमा आहे.
तथािप िद.१४/७/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ं .४३० खालील माणे झालेला आहे.
िनणय ं .४३०– “यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमू द के ले माणे, मे.गोिवं द िम क अॅ ड
िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चे गावरान तू पाचा तपासणी अहवाल तसेच य तू प वापरणारे लाडू
कं ाटदार यां चेकडील आचा-यां चा अिभ ाय या बाब चा िवचार करता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट
ा.िल., फलटण यां चेकडू न तीन मिहने कालावधीसाठी आव यक असणारे गावरान तू प ती िकवं टल
.३५,४००/- मा या दराने खरे दी कर यात यावे, असे ठरले”.
सदर मा. यव थापन सिमतीचे िनणयाबाबत मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां चेशी सम चचा के ली
असता, सन २०१६-१७ चे गाईचे गावरान तू प खरे दीबाबतचे करणाची सं पू ण व तुि थती नवीन मा. यव थापन
सिमतीसमोर सादर कर याचे िनदश िदले होते. यास अनु स न गावरान तू प खरे दी सन २०१६-१७ चे
व तुि थतीबाबत सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.९/१०/२०१६ चे सभेसमोर सादर कर यात आला
होता. यावर खालील माणे िनणय झालेला आहे.
िनणय ं .७२७- ‘उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , गावरान तू पा या
खरे दीसाठी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चे मं जू र दर हे स याचे बाजारभावा या
दरापे ा जा त आहेत, याकरीता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस ा.िल., फलटण यां ना उव रत गावरान
तू पाचा पु रवठा आदेश देणेपू व दर कमी करणेबाबत यांचेबरोबर चचा करणेत यावी तसेच याकामी
मा. यव थापन सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यां चे मागदशन घे यात यावे.’
सदर िनणयास अनु स न, इकडील जा.नं.एसएसएसटी/खरे दी/४१४९/२०१६ िद.८/११/२०१६ अ वये
मा. ी. ताप भोसलेसाहेब, सद य यां ना प दे यात येऊन मागदशन िमळणेची िवनं ती कर यात आली आहे.
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तथािप स या मा. ी.भोसलेसाहेब हे िवदेश दौ-यावर गेलेले असू न ते साधारण ४-५ िडसबरचे दर यान परत येणार
अस याचे समजते.
याबाबत ी.भोसलेसाहेब परत आलेनं तर सदर कं पनीचे पदािधका-यांशी या िवषयाबाबत चचा होऊन,
चचचा अहवाल पु हा मा. यव थापन सिमतीचे पु ढील सभेसमोर िनणयाथ सादर करावा लागेल हणजेच याकामी
काही अवधी लाग याची श यता नाकारता येत नाही.
स टबर २०१६ पासू न बुं दीवाटपाची वांिटटी कमी कर यात आ यामु ळे सप्टबर मिह यात ४४१.१८
ि वं टल, ऑ टोबर मिह यांत ४४७.६८ व नो हबर मिह यात २५ तारखेपयत ४७९.८५ ि वं टल तू प लाडू साद
िनिमती िवभागाने वापरले आहे.
िडसबर २०१६ मिह याम ये िवदया या या शालेय ी स, साईभ तां या पाल या तसे च नाताळ या
सु टयां मु ळे मोठया माणावर गद वाढ याची श यता आहे.
स या िदनां क २५.११.२०१६ अखेर सं थानचे भां डार िवभागाम ये गावरान तु पाचा ४११ ि वं टल साठा
िश लक आहे. तसेच मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉडकट् स ा.िल., फलटण यां चेकडू न ३०० ि वं टल तु प घेणे
बाक आहे.
सं थानकडील िश लक व घेणे बाक तू प असे िमळू न एकू ण तू प७११ िकवं टल होत आहे. सदर तू प
गद या कालावधीत अं दाजे १५ िदवस पु रेल असे वाटते.
वरील नमू द व तुि थती िवचारात घेता, मा. ी.भोसलेसाहेब यां नी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क
ॉड टस् ा.िल., फलटण यां चे पदािधका-यां शी ते िवदेश दौ-याहन परत आलेनं तर गावरान तू प दराबाबत चचा
होऊन, याचा अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणे व पु ढील िनणय होणे याकामी काही अवधी
लाग याची श यता अस यामु ळ,े या दर यान गावरान तू पाअभावी ऐनवेळी गद या कालावधीम ये साईभ तांना
बुं दी व लाडू सादसेवा दे याम ये अडथळा येऊ नये हणू न िडसबर २०१६ मिह याम ये ७५० ि वं टलपयत
गावरान तू प आव यकतेनु सार ती ि वं टल .३५,४००/- दराने सन २०१६-१७ साठी गावरान तू पासाठीचे
यूनतम ई-िनिवदाधारक मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् ा.िल., फलटण यां चेकडू न खरे दी कर यास
मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर.
िनणय .८८४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली.
तसेच नमु नादाखल पतं जली तू पाचे लाडू साद बनिवणेत येऊन, याची चाचणी घे यात
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४२
ी साईबाबा शै िणक सं थेतील ं थालयासाठी NIMI पु तके खरे दी करणेबाबत.
तावसन 2004 महारा अिधिनयम .14 (भाग 4) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी
तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम 17 (2 ढ) म ये छ 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.
महारा शासन खरे दी कायप दती िनयम पु ि तका िद. 30 आ टोबर 2015 रोजी पारीत के लेला असु न
सं थानला िनणय . 514 िद.10/11/2015 माणे लागू के ली आहे. यातील करण3 मधील (3) एकल ेात
खरे दी (3.2.6) अ) खरे दीची व तू फ एका िविश िव े याकडे उपल ध असते िकं वा खरे दी या िवषया या
सं दभात फ िविश िव े याला अिधकार असतात यामु ळे अ य कोणताही िकं वा बदली पयाय उपल ध नसतो
व अ य कोण याही खरे दी प दतीचा अवलं ब करणे श य नसते. (इ) खरे दी कायालय सं शोधन, योग, अ यास िकं वा
िवकास या सं बं धी करार कर याचा य न करते. यामु ळे खरे दी िवभागावर कोणताही यापारी प रणाम होणार नसतो.
तािवक:- औ. .सं थेसाठी आव यक असणारे पु तके काशीत करणारी देशाम ये क शासनाची
एकमेव सं था हणु न नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई येथे आहे. यामु ळे खरे दी
कायप दती िनयम करण 3-(3.2.6) अ)(इ) एकल ोत खरे दी नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट
(NIMI) चे नई यां चेकडू न खरे दी करणे आव यक आहे.
यानु सार औ. .सं थेतील ं थालय िवभागास आव यक असलेली पु तके NIMI चे नई यां चेकडु न
Price List मागणी कर यात आलेली असु न यां चेकडे सेमी टर-I, II, III ची पु तके उपल ध असु न सेमी टरIV ची पु तके उपल ध झालेनं तर यादी कळवणार आहेत. तरी स या उपल ध पु तके ं थालयात ठे व यास
याचा उपयोग िनदेशक व िश णाथ यां ना अ यासाठी होईल.
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NIMI चे नई यां चेकडू न पु तके खरे दी के यास . 35,000/- पे ा जा त खरे दीवर 30% सु ट देतात.
यां चे कडू न Proforma Invoice मागणी के ली होती. यानु सार सं दभ य प ाने खच र कम तपशील ा
झालेला आहे.
Sr.No. Trade
1
1

2
TDF

Name of Books

3
Trade-Theory
Trade- Practical
2 ET
Trade-Theory
Trade- Practical
3 MMV Trade-Theory
Trade- Practical
4 FT
Trade-Theory
Trade- Practical
5 RAC
Trade-Theory
Trade- Practical
6 MGR
Trade-Theory
Trade- Practical
7 TR
Trade-Theory
Trade- Practical
8 ICTSM Trade-Theory
Trade- Practical
9 COPA Trade-Theory
Trade- Practical
10 WD
Trade-Theory
Trade- Practical
11 MT
Trade-Theory
Trade- Practical
12 MATH W.Cal. & Science
W.Cal. & Science
(Group-A)
W.Cal. & Science
(Group-B)
13 ENG.DR Engineering
AW.
Drawing
Engineering
Drawing (Group-A)
Engineering
Drawing (Group-B)
Engineering
Drawing (Group-E)
14 SKILL Employability Skill
15 Office Craftsmen Trainig
Scheme in India
TOTAL……

Nos.
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
5

Sem.-I
Price
5
160
155
285
185
250
165
165
160
285
255
200
185
180
135
320
230
220
325
170
155
0
0
85

Sem.-II
Sem.-III
G.Total
Nos. Price Amt. Nos. Price Amt. (6+9+12)
7
8
9
10 11
12
13
3 145 435 3
85 12255
1170
3 150 450 3
75 225
1140
3 270 810 3 250 750
2415
3 170 510 3 170 510
1575
3 120 360 3 150 450
1560
3 120 360 3 130 390
1245
3 190 570 3 185 555
1620
3 165 495 3 125 375
1350
3 280 840 3 215 645
2340
3 250 750 3 305 915
2430
3 105 315 3
90 270
1185
3
80 240 3
80 240
1035
3 115 345 3 115 345
1230
3 105 315 3
90 270
990
3 230 690 3 230 690
2340
3 290 870 3 175 525
2085
3 170 510 0
0
0
1170
3 220 660 0
0
0
1635
3 125 375 0
0
0
885
3 115 345 0
0
0
810
3 150 450 0
0
0
450
3 150 450 0
0
0
450
0
0
0
0
0
0
425

Amt.
6
480
465
855
555
750
495
495
480
855
765
600
555
540
405
960
690
660
975
510
465
0
0
425

0

0

0

0

0

0

5

95

475

475

0

0

0

0

0

0

5

125

625

625

3

155

465

3

90

270

0

0

0

735

0

0

0

0

0

0

3

115

345

345

0

0

0

0

0

0

4

120

480

480

0

0

0

0

0

0

4

95

380

380

3

160

480

3

145

435

0

0

0

915

3

60

180

180
35670.00

उपरो त यात नमु द के या माणे औ. . सं थेतील ं थालय िवभागासाठी आव यक असलेली
पु तके एकु ण .35,670/- वजा 30% सु ट . 10701/- या माणे 24,969/-पयत एक ीत खरे दी आहे. आपण
मागणी पाठव यानं तर NIMI सं थेकडू न Profarma Invoice पाठिवला जातो. या माणे होणारी र कम
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िडमां ड ाफटने पु रवठा आदेशाने अगाऊ पाठवावी लागते. तदनं तर सं बं धीत सं थेकडू न पु तके पु रिवली जातात
.
ा होणारी सव पु तके म यवत ं थालयात दाखल क न यो य या नोट गसह िविहत प दतीचा अवलं ब क न
याचा सव सं बं िधतां ना वापर करता येईल.
मागणी:- औ. .सं थेसाठी ं थालय िवभागास आव यक असणारे पु तके काशीत करणारी
देशाम ये क शासनाची एकमेव सं था हणु न नॅशनल इ शनल िमडीया इि टटयु ट(NIMI) चे नई येथे आहे.
यामु ळे खरे दी कायप दती िनयम करण 3-(3.2.6) अ) (इ) एकल ोत खरे दी नॅशनल इ शनल िमडीया
इि टटयु ट (NIMI) चे नई यां चेकडू न खरे दी करणे आव यक आहे. यास मा यता असावी. तसेच Profarma
Invoice माणे येणारे खच, ा सपोट खच वेगळा अदा करावा लागेल. तरी .24, 969/- चा डी.डी. काढु न
पु रवठा आदेश दे यास मा यता िमळावी. ही िवनं ती.
अनु मान:- वरील माणे कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी औ. . सं थेसाठी ं थालय िवभागास आव यक पु तके
खरे दीकामी NIMI चे नई यां ना र कम . 24,969/-(अ री पये चोवीस हजार नऊशे एकोणस तर मा ) चा
डी.डी. पाठवणेस व खचास तसेच वाहतु क खच वेगळा अदा करणेस मं जु री तव कायवाहीस व िनणयासाठी
यव थापन सिमतीसमोर सादर.
िनणय .८८५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याना उपल ध
क न देणेसाठी ं थालय िवभागास आव यक असलेली तािवत पु तके नॅशनल इ शनल
िमडीया इि टटयु ट (NIMI) चे नई यां चेकडु न खरे दी करणेस व याकामी येणा या खच .२४,९६९/(वाहतु क खच वेगळा) मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४३
िशड िवमानतळावरील वाशां ना बससेवा उपल ध क न देणेकरीता वातानु कुलीत बस खरे दी
करणेबाबत.
तावअिधिनयम- २००४ मधील तरतु द–
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशडी अिधिनयम, २००४ मधील कलम १७ (१) म ये भ तांना
देवते या दशनासाठी व मं िदर ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही भ तांना धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी
सोयी व सु िवधा पु रिवणेची तरतू द आहे.
तावनाः- िवमानतळ ािधकरणा या मागणी माणे िशड िवमानतळावरील वाशां ना बस सेवा
उपल ध क न देणे करीता २ वातानु कुलीन बसेस उपलबध क न देणेचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे
सादर के ला होता.
िदनां क १९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत आय या वेळेचा िवषय नं.२४ व
िनणय .६८९ अ वये, िशड िवमानतळावरील वाशां करीता सं थानमाफत िवमानतळ ािधकरणा या
मागणी माणे ए.सी. बस उपल ध क न दे यात या या असे ठरले व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली आहे.
उपरो त कामी नवीन ए.सी. बस खरे दी करणे करीता पु रवठादारां कडे चौकशी के ली असता येक
कं पनीचे यांचे बसचे पेिशिफके शन वेग वेगळे आहे. सव कं प याचे पेिशिफके शन सारखे नसलेने यांचे िकं मती
देखील वेगवेगळया आहेत.
स या खालील तपिशला माणे नामां िकत कं प या या ३६+१ िसटर, हाय बॅ ं क िसट सहीत, एसी बस
उपल ध आहे.

टाटा कं पनीचे एलपी ९१२/४९, बीएस-४ मॉडेल, टाटा-४९७ टीसीआयसी ३७८७ सीसी इं िजन.

एसएमएल कं पनीचे एस-७, बीएस-४ मॉडेल, एसएलटी अॅ ड नु मरल ३४५५ सीसी इं िजन.

भारतबझ कं पनीचे ४ डी-३४ आय, बीएस-४ मॉडेल, ३९०७ सीसी इं िजन.
अिभ ायः१)
D.G.S. and D चे दरकरारावर उपरो त नमु द वाहने उपल ध अस यास यांचे पॅनलवरील
दरकरारधारकासह इतर उ पादक/ िवतरक/ पु रवठादार यां चेशी वाटाघाटी क न D.G.S. and D या
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दरकरारापे ा कमी िकं मतीत वाहन उपल ध होत अस याचे ३ पे ा जा त उ पादक / िवतरक / पु रवठादारां चे
दरप क घेऊन युनतम दराने खरे दी करता येईल.
२)
खरे दी करावया या बसेस फ त एका िविश ट िव े याकडेच उपल ध अस यास
िद.३०/१०/२०१५ या शासन िनणयातील िनयम ३.२.६ एकल ोत खरे दी प दतीनु सार कायवाही करावी
लागेल.
मागणीः- तरी २ ए.सी. बसेस खरे दी करीता उपरो त कं प याचे दर मागवावेत िकं वा सव सोयीसु िवधायु त बस करीता एकाच कं पनीचे दर ई-टडर ारे मागवु न खरे दी ि या राबिवणे बाबत िनणय होणे करीता
सिवनय सादर.
िनणय .८८६ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड िवमानतळावर येणा या वाशां ना वातानु कुलीत बससेवा उपल ध
क न देणेकरीता, महारा िवमानतळ ाधीकरण यां चेकडू न या िवमानतळावर िकती आसण मते ची व
िकती िवमाने येणार आहेत, यािवषयीची अिधकृ त मािहती सं कलीत करणेत येऊन, ताव फेरसादर
करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४४
शववाहीका वाहने खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशडी अिधिनयम, २००४ मधील
कलम १७ (१)म ये भ तगणाना आव यक या सोयी सु िवधा उपल ध क न देणे तसे च कलम २१ (१) (ग) म ये
भ तांना देवते या दशनासाठी व मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही भ तांना धाम क काय िकं वा समारं भ पार
पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे, असे नमु द आहे.
ा तािवक- िद.१९/०९/२०१६ रोजी मा.अ य महोदय यां नी मा.कायकारी अिधकारी साहेब व
मा.उपकायकारी अिधकारी साहेब यां चे समवेत घेतले या राऊं डम ये ०२ शववाहीनी व ०१ काड याक
अॅ युल स खरे दी करणेचा ताव सादर करणे बाबत िनदश िदलेले आहेत.
एक काड याक णवाहीका खरे दी कामी िद.०९/१०/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील
िवषय .४१, िनणय .७२८ अ वये, यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर िस दी
दे यात येऊन, नवीन काड याक णवाहीका देणगी व पात िमळणेसाठी देणगीदार साईभ तांना आवाहन करणेत
यावे. तसेच िविश ट कालावधीम ये देणगीदार साईभ तांचा ितसाद न िमळा यास नवीन काड याक णवाहीका
खरे दी करणेबाबतचा ताव खरे दी उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले. यानु सार एक
काड याक णवाहीका देणगी देणे बाबत सं थानचे सं केत थळावर मािहती तं ान िवभागामाफत देणगीदार
साईभ तांना आवाहन कर यात आलेले आहे.
वाहन िवभागाकडे ०३ शववाहीका वापरात असु न यातील ०२ शववाहीका जु या झा याने िललाव
करणेकामी तावीत कर यात आले या असु न यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळालेली असु न या
बाबत कायवाही चालु आहे. सदर वाहनां ची जाहीर िललावाने िव झालेनं तर ०२ शववाहीका वाहनां ची
आव यकता भासणार आहे. यामु ळे िललावा पु व ०२ शववाहीका उपल ध करणे आव यक आहे.
स या वाहन िवभागाकडे काड याक णवाहीका-१, मोबाईल मेडीकल हॅन-१ व इतर वाहीका-८
अशा एकु ण १० णवाहीका उपल ध आहेत. यातील फोस कं पनीची ॅ हलर मॉडेलची णवाहीका .MH15-EF-0596 उपल ध असु न सदर णवाहीके चा वापर ३०० िक.मी. (एका बाजु स) पयत शववाहीका हणु न
करता येईल.
आणखी एक शववाहीका उपल ध करणे करीता एक नवीन शववाहीका वाहन खरे दी करावे लागेल. या
कामी 01) Double-Defrizer, 02) Driver partition, 03) Relative Seat, 04) Driver Rest seat 05)
Power Staring 06) BS-IV इं िजनसह शववाहीनी यावी लागेल. या कामी अं दाजे .१७,००,०००/- (अ री
. सतरा लाख) पयत खच येईल. सदरचा णवाहीका खरे दी या अं दाजप क य तरतु दीतु न करता येईल. या कामी
सन-२०१६-१७ करीता .७०,००,०००/- (अ री . स तर लाख) मा ची तरतु द कर यात आलेली आहे.
मागणी- तरी उपरो त माणे एक सव सु िवधायु तशवववाहीका वाहन खरे दी करणे कामी ई-िनिवदा
ि या राबिवणेस व याकरीता येणारे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .८८७

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी आव यक असलेली सव सु िवधां यु एक शववाहीका खरे दी
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४५
मौजे िशड येथील स ह नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ िनवास इमारतीचे बां धकाम
सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी
महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचे करारना यासाठी मु ां क शु काबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतू द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) यात िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाडणेसाठी आव यक या जमीनी व इमारती सं पादीत करील िकं वा
खरे दी करील,अशी तरतू द आहे.
ताव - मौजे िशड येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे
बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी महारा
रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावया या िवकसन कराराचे मु ां क शु कव बां धीव े ाचा भाडेप ा
करारना याचे मु ां क शु क आिण न दणी शु काची होणा-या रकमेस मा यता िमळणेबाबत व करारनामा
करणेबाबत..
तावना - मौजे िशड येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे
बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणेिवषयी महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचे
करारना याम ये भिव यात कु ठलाही एकतफ िनणय होवू नये याकरीता मा.अ य महोदय व मा.कायकारी
अिधकारी यां चे नावाचा याम ये समावेश असावा तसेच महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां नी ठरवू न
िदलेले .१/- मा ित चौ.मी. ती वष भाडे (एकू ण े ासाठी .२५५४/- मा ) हे िनि त करणे त यावे. याम ये
करारना याची मु दत सं पेपयत वाढ करता येणार नाही,याचा उ लेख करावा,असेबाबतचा िनणय ं .३०६ अ वये
िद.२३/०५/२०१४ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सं मत करणेत आलेला आहे.
याच माणे उ त िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बां धकामापैक काही े ाचा वापर
सं थानसाठी भाडेप याने करणेकामी महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेबरोबर २९ वष कालावधीचा
भाडेप ा करार करणेस तसेच याकामी मु ां क शु कापोटी येणा-या अं दाजे .१५,६१,३९९/- मा चे व
िनयमा माणे होणारी न दणी फ तसेच इतर अनु षं िगक खचास िनणय .ं ८० अ वये िद.१२/०३/२०१५ रोजी या
मा.ि सद य सिमतीचे सभेत मा यता दे यात आलेली आहे.
उपरो त ठरावानु सार २९ वष कालावधीचा भाडेप ा करार करणेसाठी मु ां क शु काची र कम तपासू न
िनि त र कम कळिवणेकामी मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी, अहमदनगर यां ना
िद.२४/०६/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले होते. यास अनु स न यांनी यांचेकडील
िद.२०/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये २९ वषाचे भाडेकराराचे ा प मागिवले. या अनु षं गाने महारा रा य माग
प रवहन महामं डळ यां चेशी करावया या करारना याचे ा प मु ां क शु क आकारणीकामी मा.सहिज हा
िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी,अहमदनगर यां चेकडेस इकडील प ं .एसएसएस/ मालम ता/
५२९८/२०१५ िद.२६/१२/२०१५ अ वये पाठिवणेत आले व याची त मा.िवभाग िनयं क,रा य प रवहन,
अहमदनगर, महारा रा य माग प रवहन महामं डळ,िवभागीय कायालय, अहमदनगर यां चेकडेस माहीतीसाठी
पाठिवणेत आलेली आहे.
उपरो त कराराचे ा प या अनु षं गाने मा.सहिज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी,
अहमदनगर यां नी यांचेकडील अिभिनणय जा. ं .क -३/अिभ. . .९२/१५/१६६४/१६ िद.२५/०५/२०१६
अ वये िनगिमत के लेला आहे. यात यांनी खालील माणे आदेश के लेले आहेत. “सादर के ले या करारनामा
द तात नमू द िमळकतीचा िवकसन कराराचे सन २०१५ चे मु यांकन .१३,९५,६१,५००/- यावर महारा
मु ां क अिधिनयम चे अनु स ू ची १ म ये (अनु छेद ५(जी)-ए) अ वये ४ ट के माणे मु ां क शु क
.५५,८२,४६०/- व द तात नमू द िमळकतीवरील बां धीव े ाचा भाडेप ा करारना याचे सन २०१५ चे
मु यांकन .८,०४,५१,०००/- यावर महारा मु ां क अिधिनयम चे अनु स ू ची१ मधील अनु छेद ३६(३) नु सार
५० ट के दराने मु यांकन ,४,०२,२५,५००/- यावर महारा मु ां क अिधिनयम चे अनु स ू ची१ मधील अनु छेद
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३६ या अं तगत अनु छेद २५ नु सार मु ां क शु क .१६,०९,०२०/- असे िवकसन व भाडेप ा करारना याचे
एकू ण मु ां क शु क .७१,९१,४८०/- इतके शु क शासन जमा करावे. यानं तर महारा मु ां क अिधिनयमचे
कलम ३२ नु सार मािणत कर यात येईल. देय मु ां क शु क आदेशापासू न ६० िदवसां चे आत शासनास जमा
करावे. अ यथा न ती बं द के ली जाईल.” असेबाबत नमू द के लेले आहे.
सदर आदेशावर सं थानचे पॅनलवरील वक ल अॅड.ए.आर.गाडेकर,िज हा यायालय, अहमदनगर
यां चेमाफत पु निवलोकन अज .ं ९२/२०१५ चा िद.३१/०५/२०१६ रोजी सादर करणेत आला व अॅड.गाडेकर
यां नी सं थानचे वतीने उ त अित र त मु ां क शु काबाबत आव यक ते लेखी यु ि वाद,उ च यायालयाचे
िनवाडे,महारा मु ां क अिधिनयम १९५८ मधील तरतुदीनु सार एकाच यवहारात एकाच िमळकतीबाबत िनमाण
झालेले दोन करारना यावरील आव यक मु ां क कमी कर यासाठी आव यक ती बाजू मां डलेली आहे. तथािप
मा.िज हा मु ां क अिधकारी यां नी उ त पु निवलोकन अजावर यांचेकडील Misc.Case No.1/2016 म ये
िद.२४/०६/२०१६ रोजी पु ढील माणे आदेश पारीत के लेले आहेत.
1) Application dated 31/05/2016 submitted to this office is not accepted.
2) The order dated 25/05/2016 is final order and is binding on all concerned.
3) The applicant is directed to pay the necessary Stamp Duty as per order dated
25/05/2016
4) The Registering Authority, Rahata is directed to register the document only if it is
properly stamped.
सदर आदेशा या अनु षं गाने सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.ए.आर.गाडेकर यां नी सदर
अिभिनणयािव द उपिनरी क, जनरल न दणी आिण उपिज हािधकारी मु ां क, पु णे यां चेकडे अपील दाखल
करणे आव यक आहे, असेबाबत यांचेकडील िद.०२/०७/२०१६ रोजी या प ा वये इकडेस कळिवलेले आहे.
तुतबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेत िवषय ं .३२ मौजे
िशड येथील सव नं.१७२/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बां धकाम सं थानचे
िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी महारा रा य माग
प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचे करारना यासाठी मु ां क शु काबाबतचा सादर करणेत आलेला आहे.
यावर िनणय ं .५४१ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
यावर सिव तर चचा होवू न असे ठरले क ,मौजे िशड येथील सव नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत
बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर
सं थानसाठी भाडेप याने घेणेबाबत महारा माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावयाचा करारनामा, या
े ातील त अॅड.तथा सॉलीसीटर ी.मोहन जयकर,सिमती सद य यां चेकडू न तपासू न यावा व यांचे
अिभ ायासह सदरह ताव सिमतीसमोर फे रसादर करणेत यावा.
यास अनु स न मा. ी.मोहन जयकर,सिमती सद य यां ना इकडील िद.२९/०९/२०१६ व
िद.१६/११/२०१६ रोजी अलाहीदा कळिवणेत आलेले आहे.
तुत करणी स यि थतीत साईबाबा सं थान व रा य प रवहन महामं डळ यां चेम ये बस थानक
बां धणेकरीता जो करार आहे तो लं िबत आहे याबाबत सं थान पदािधकारी व रा य प रवहन महामं डळाचे
उपा य व यव थापक य सं चालक यां नी िद.२४/०६/२०१६ रोजी सिव तर चचा के लेली आहे. तरी लं िबत
करार लवकरात लवकर पू ण करणेत यावा जेणेक न भािवकां याअडीअडचणी दू र होतील व ी साई शता दी
वषाम ये राजय प रवहन महामं डळास वासी सेवेकरीता सव सोयी व सु िवधां नी यु तबस थानक उपल ध होईल,
असेबाबत िवभाग िनयं क,रा य प रवहन महामं डळ,अहमदनगर यां नी यांचेकडील प जा. ं .राप/ िविनअ/
आ था/२०६८ िद.१९/०९/२०१६ रोजी या प ा वये इकडेस कळिवलेले आहे.
दर यानचे काळात मा.िव व तांनी सं थान व रा य प रवहन महामं डळ यां चेदर यान करावयाचा
करारनामा सं थान वक ला या स याने रिज टर करणेत यावा,असेबाबत िनदश िदलेले आहेत.
तुत करणात यापू व करारना याचे ा प तयार करणारे सं थानचे पॅनलवरील वक ल अॅड.एस.डी.
कु लकण , कोपरगाव यां चे अिभ ाय घेणेत आले. या माणे यांनी यांचेकडील िद.२८/०७/२०१६ रोजी या
प ा माणे अिभ ाय सादर के ले. यात यांनी “यापू व िवकसन करार व भाडेप ा याबाबत अिभ ाय िदलेले असू न
या माणे सं थानने िवकसन करार तपासू न मा य के लेला आहे. तसेच रा य प रवहन महामं डळाचे अिधकारी
यां नी सु ्दा सं बं िधत करारास मान्यता िदलेली आहे. मु ां क शु काबाबत जो िनणय जॉई ं ट िड ीट रिज ार,
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अहमदनगर यां नी िदलेला आहे. यावर अपील क न िवनाकारण कालावधी यिथत करणे यो य होणार नाही,
मु ां क शु कअिधकारी यां नी यांचे तारीख २४/०६/२०१६ चे िनणयानु सार टॅ पबाबत जे िनि त के ले आहे.
यावर वाद क न िवनाकारण काल य करणे यो य होणार नाही. सं बं िधत अिधका-यां नी िवकसन करार व
भाडेप ा हे दोन वेगवेगळे द त अस याचे िवचारात घेवू न टॅ प डयू टी भर याचे कळिवले आहे. तां ि क टया
िवचार के यास सं बं िधत बाब िनि तपणे िवचार कर यासारखी आहे. ह कास बाध न येता टॅ प डयू टी भ न द त
न दणे यो य होईल. बां धकाम जवळ-जवळ पू ण झालेले आहे. टॅ प डयू टीचे आकारणीवर अपील क न यात
िकती काळ जाईल,हे िनि त सां गता येत नाही. तरी यो य तो िनणय यावा,” असेबाबत नमू द क न यांनी
भाडेकरारना याचा मसु दा तयार क न तुत प ासोबत पाठिवलेला आहे.
त हा मा.सह िज हा िनबं धक वग-१ तथा मु ां क िज हािधकारी, अहमदनगर यां चेकडील
िद.२५/०५/२०१६ रोजी याअिभिनणयातील आदेशा माणे उ त िमळकतीचे िवकसन कराराचे मु ां क शु क
.५५,८२,४६०/- इतके व द तात नमू द िमळकतीवरील बां धीव े ाचा भाडेप ा करारना याचे मु ां क शु क
,१६,०९,०२०/- इतके (अं डर ोटे ट) असे िवकसन व भाडेप ा करारना याचे एकू ण मु ां क शु क
,७१,९१,४८०/- इतके शु क शासन जमा करता येईल. तुत आदेशात उ त देय मु ां क शु क आदेशापासू न
साठ िदवसां चे आत शासनास जमा करावे अ यथा न ती बं द के ली जाईल,असे नमू द के लेले आहे. सदर आदेशास सहा
मिह यांचा कालावधी झालेला असलेने तुत रकमेत अ पशा माणात वाढ हो याची श यता नाकारता येत नाही.
तरी सदरची होणारी मु ां क शु कर कम व न दणी शु काची होणारी र कम यास मा यता िमळणेकामी
व करारनामा करणेकामी तुतचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .८८८ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िशड येथील स ह नं.१७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व
भ िनवास इमारतीचे बां धकाम सं थानचे िनधीतू न करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी
भाडेप याने करणेिवषयी महारा रा य माग प रवहन महामं डळ यां चेशी करावया या करारना यासाठी
मु ां क शु क व न दणी शु काची र कम शासनास जमा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४६
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ
करणेसाठी स याचे इमारतीवर वाढीव एका मज याचे बां धकाम करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतु द 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 तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय : मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय मां क ५६९ खालील माणे सं मत करणेत आला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊ, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयां म ये णांकरीता आव यक
सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी स ह नं.१४८ पैक मधील जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम करणे
तािवत असू न, यासाठी नामां िकत आिकटे टची नेमणू क करणेकरीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेत
या या, असे ठरले.”
तावना: स ह नं.१४८ पैक मधील धमशाळा .०१ व ०२ इमारत म ये ी साईनाथ णालय सन
२००३ म ये सु करणेत आलेले आहे. ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटलम ये णांची िदवसिदवस सं येत
मोठ् या माणात वाढ होत आहे यामु ळे मु लभु त सोयी-सु िवधा फारच कमी पडत आहेत. याकरीता नवीन इमारत
बां धणे, कॅ टीन इमारतीत शासिकय कायालय थलां तरीत करणे इ यादी बाबत कायवाही सु आहे.
मा.अ य महोदय यां नी िद.२३/१०/२०१६ रोजी ी साईनाथ णालयास भेट िदली. यावेळी
कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, डॉ. िवजय पाटील , वै िकय सं चालक, ी. आर. बी. आहेर,
उपकायकारी अिभयं ता (बां धकाम) उप थीत होते. यावेळी ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ णालयासाठी
आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी निवन इमारत बां धकाम करणेकामी आक टे ट नेमणू क साठी
ई-िनिवदाऐवजी Request for Proposal मागिवणेबाबत तसेच नवीन इमारत बां धणेसाठी जा त कालावधी
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लागणार अस याने स या कायरत असले या साईनाथ णालय इमारत वर अिधक एक मज याचे बां धकाम
के यास बां धकाम कमी कालावधीत पु ण होऊन णांना िदलासा िमळे ल अशी चचा झाली.
ताव: स याचे साईनाथ णालय इमारतीचे बां धकाम आराखडे िनकम पाटील असोिशएटस्,
ीरामपू र व चरल िडझाईन आर. सी. सी. क लटं ट ी. बा टे , साई क लटं ट, अहमदनगर यां नी के ले आहे.
यामु ळे ितसरा मजला वाढिवणे कामाबाबत इकडील िद.२६/१०/२०१६ रोजीचे इ-मेल ारे आर. सी. सी.
क लटं ट, साई क लटं ट, अहमदनगर यां चेकडू न अिभ ाय मागिव यात आला आहे. ी. बा टे , साई क लटं ट,
अहमदनगर यां नी िद.०३/११/२०१६ रोजीचे इ-मेल ारे खालील माणे कळिवले आहे.
“..I had designed abovementioned work and accordingly the drawings were prepared
and sent to you. The building is constructed as per the drawings. Referring to this design and
drawings it is seen that the building was designed for G+Three stories. In actual G+2 stories
are constructed and there is a provision of one storey. So additional floor can be constructed.
For that roof slab is to be designed. Slab area of both buildings is @14050x2
=28100 sq.ft. and consultancy charges are Rs.5 per sq.ft. so total charges will be
Rs.140000. Site visit charges will be Rs.3000.”
तरी स याचे साईनाथ णालयाचे दो हीही इमारत वर ितसरा मजला बां धकाम करणे तसेच याकामी
िनकम पाटील असोिशएटस्, ीरामपू र यां चेकडू न आक टे चरल सेवा व आर. सी. सी. क लटं ट ी. बा टे , साई
क लटं ट, अहमदनगर यां चेकडू न चरल िडझाईन घेणेस अथवा निवन आक टे ट व चरल क स ट टची
नेमणू क करणेबाबत िनणयाथ सिवनय सादर .
िनणय .८८९ यावर सिव तर चचा होऊन, साईनाथ णालय इमारतीचे बां धकाम आराखडे िनकम पाटील
असोिशएटस्, ीरामपू र व
चरल िडझाईन आर.सी.सी. क लटं ट ी.बा टे , साई क लटं ट,
अहमदनगर यां नी के लेले आहेत. याकरीता या णालया या दो हीही इमारत वर बां धकाम करणेकामी
बां धकाम आराखडे िनकम पाटील असोिशएटस्, ीरामपू र व
चरल िडझाईन आर.सी.सी.
क लटं ट ी. बा टे , साई क लटं ट, अहमदनगर यां चक
े डू न क न घे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४७
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयासाठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी
स ह नं.१४८ पैक मधील जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम करणेसाठी आिकटे ट नेमणू क करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम कलम २१
(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतु द 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 तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय: मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १९/०९/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय मां क ५६९ खालील माणे सं मत करणेत आला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊ, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयां म ये णांकरीता आव यक
सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ करणेसाठी स ह नं.१४८ पैक मधील जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम करणे
तािवत असू न, यासाठी नामां िकत आिकटे टची नेमणू क करणेकरीता िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेत
या या, असे ठरले.”
ताव: िद .रोजी मा २०१६/१०/२३.अ य महोदय यां नी साईनाथ णालय येथे भेट िदली. यावेळी
कायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिधकारी, वै िकय सं चालक व उपकायकारी अिभयं ता उपि थत (बां धकाम)
त वाढ करणेसाठी क सु िवधा व बेडचे सं येलयासाठी आव यटल व ी साईनाथ णा ी साईबाबा हॉ पी .होते
) पैक मधील जागेत १४८ .नं स ह ी साईनाथ णालयाचे पि मेकडील जागेतनिवन इमारत बां धणेकामी (
जागेची व श◌ासिकय कायालये थलां तरीत कररावया या कॅ टीन इमारतीची पाहणी करणेत आलीवेळेस या .
िनिवदा ऐवजी-ची नेमणू क करणेसाठी ईनवीन इमारत बां धणेसाठी आिकटे टRequest for Proposal
मागिव यात यावे अशी चचा झाली पन सिमतीचे िनणयात बदलव था य .नु सार मा या .करावा लागेल नदर या .
RFP document तयार क न घेता येईलपन सिमतीचे सभेपु ढे सादर करणेस व था य .व मातसा ता .
.व सादरते तमा य
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तरी उपरो त कामासाठी आिकटे टची नेमणू क करणेसाठी ई िनिवदा ऐवजी-Request for Proposal
मागिवणेबाबत िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .८९० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान णालयां साठी आव यक सु िवधा व बेडचे सं येत वाढ
करणेकामी स ह नं.१४८ पैक मधील जागेत निवन इमारतीचे बां धकाम करणेसाठी Request for
Proposal मागिवणेत येऊन, आिकटे टची नेमणू क करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही-बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.४८
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड व िशड नगरपं चायत यां चे सं यु वापरासाठी सं थान
िनधीतू न घनकचरा ि या क प उभारणेबाबत.
ताविशड येथे ी साईबाबा समाधी या दशनासाठी येणा-या साईभ तांचे गद त िदवसिदवस मोठ् या माणात वाढ
होत आहे. वाढ या गद चे अनु षं गाने राहाता व िशड प रसरातील िनघणा या व जमा होणा या घनकच याची
िव हेवाट लावणेकामी सं यु घनकचरा क प राबिव यात आलाहोता. सदरह क प िद.२९/०७/२०१० रोजी
साईटेक सायं टीफ क िस टीम यां चेमाफत काया वीत करणेत आलेला होता. तथापी यानं तर सदरह लां टम ये
कच यावर ि या करणेचे काम थािनक ाम थां या िवरोधामु ळे बं दपड याने सं थानचा िनघणारा कचरा हा
सं थान मालक चे मौजे िनमगां व को-हाळे ह ीत गट नं. १८२ म ये खड् डे घेऊन टाक यात येत आहे.
िशड नगरपं चायत व सं थानकरीता नगरपं चायत मालक चे मौजे िशं गवे येथील जिमनीत एक ीत
घनकचरा
या क प उभारणेसाठी .४.५२ कोटी मा चा िनधी सं थानमाफत उपल ध क न देणेबाबत
नगरपं चायतीने ताव सादर के ला होता. याबाबत मा. उ च यायालयाने िद.०८/०१/२०१६ रोजीचे आदेशाने
घनकचरा
या क प उभारणेसाठी महारा दु षण िनयं ण महामं डळ व इतर सं बं िधत िवभागां या
परवानगीस अिधन राहन सं थानमाफत िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
या राबवू न क पासाठीची कामे पू ण
करणेस मा यता िदलेली आहे. तसेच तुत करणी शासनाचे िद.३१/०८/२०१६ रोजी या िनणयानु सार िशड
नगरपं चायतीस .२,५२,८६,६११/- मा चा िनधी उपल ध क न देणेस मा यता िदलेली आहे. तथािप,
नगरपं चायत यां चेमाफत अ ाप सदर क पासाठी महारा दु षण िनयं ण महामं डळ व इतर सं बं िधत
िवभागां या परवान या ा त झाले या नाहीत.
िशड नगरपं चायत यां नी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम त करावयाचे िविवध िवकास
कामां म ये घनकचरा क पासाठी .२७.०८ कोटी इत या अं दािजत खचाचा समावेश कृ ती आराखडा सिमतीचे
मा यते तव तयार करणेत आले या तावाम ये के लेला आहे.
िशड नगरपं चायत यां चे वर नमू द दो हीही तावां म ये घनकचरा ि येसाठी न क कोणते तं ान व
मिशनरी वापरणेत येणार आहे यािवषयी मािहती/ उ लेख िदसू न येत नाही. िनयोजीत क प हा काय म व
िटकाऊ हो याचे टीने यासाठी अ याधु िनक तं ान व मिशनरीचा वापर होणे अ याव यक आहे.
मा.अ य महोदय िद.१०,११ नो हबर, २०१६ रोजी िशड येथे आले असता यांनी, ी
साईबाबासं थान िव व त यव था, िशड व िशड नगरपं चायत यां चे सं यु त वापरासाठी सं थान िनधीतू न
घनकचरा या क प सु करणेबाबतचा ताव सादर करणेबाबत िनदश िदले आहेत.
ताव– मा. अ य महोदय यां चेकडे या े ातील काही त स लागार/ सं थांनी घनकचरा या
क पासाठी अ याधु िनक ान व मिशनरीबाबत मािहतीचे सादरीकरण के लेले आहे. तरी यापैक यो य या
कार या क पाची िनवड क न व सदर िनयोजीत क पासाठी जागा िनि त क न पु ढील कायवाही करता
येईल. मािहती तव तसेच आदेशाथ सिवनय सादर.
िनणय .८९१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड व िशड नगरपं चायत यां चे
सं यु वापरासाठी सं थान िनधीतू न घनकचरा ि या क प राबिवणेसाठी सं थानचे हेिलपॅड
शेजारील जागेची िनि ती कर यात आली. तसेच यािठकाणी घनकचरा क प राबिवणेसाठी िवहीत
प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.४९
ताव-

ी साईबाबा मं िदर प रसरातील लोअर गचे नु तनीकरण करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम -२००४ मिधल तरतू द:अिधिनयमा या कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी िव व त यव थेचा
िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:1.
िद.०७/०२/२०१३ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत ी साईबाबा मं िदर प रसरातील
लोअर गचे नू तनीकरण करणेसाठी िनणय .१११ अ वये, “यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मं िदर
प रसरातील लोअर चे नू तनीकरण करणेसाठी Granite Stone 3cm thk. sagaralli grey Antique Finish
(Flammed and Brushed) व Granite Stone 2cm thk. leather finish याचा वापर कर यात यावा.
याकामी येणा-या यो य या सवसमावेशक खचास व वतमानप ात आिण सं थानचे सं केत थळावर जािहरात
िस द क न िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस मा यता दे यात आली.
तसेच, सदरह िनणयाची अं मलबजावणी करणेसाठी परवानगी िमळणेबाबत, मा. मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये सं थान विकलामाफत वरीत अज सादर करणेत येऊन खं डपीठाची
मा यता घे यात यावी, असे ठरले.”
2.
िद.३०/०३/२०१३ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .२६५ अ वये, “ ी साईबाबा
मं िदर प रसरातील लोअ रं ग नू तनीकरणाचे कामाक रता आिकटे ट हणू न शु भं कर ए टर ायजेस, पु णे यां ची
नेमणू क करणेत यावी तसेच, सदरह क पासाठी आिकटे ट सेवा पु रिवणेकामी यांना क प अं दाजप काचे
२% फ + सि हस टॅ स देणेत यावा, असे ठरले”.
3.
िद.१९/०९/२०१६ रोजी झाले या मा.ि सद य सिमती सभेत िनणय .६४२ अ वये, “यावर सिव तर
चचा होऊन, मं िदर प रसरातील ५३५४ चौ.मी. जागेमधील लोर गचे नु तनीकरण करणेस व याकामी येणा-या
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. परं तु अशीही चचा करणेत आली क, समाधी मं िदरा या वा तुपे ा
लोर ग उठावदार व आकषक नसावे, याकरीता लोर गचा रं ग िफका ठे व यात यावा तसेच कमी न ीकाम
असावे, यासाठी मं िदर प रसराम ये करावया या लोर गसाठी या े ातील त स लागाराचा अिभ ाय घे यात
यावा व नमु नादाखल ४x४ के . फु ट जागेत वेगवेग या कारचे / न ीचे लोर ग करणेत येऊन, याची चाचणी
घे यात यावी. यानं तर जो नमु ना पसं त पडेल यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेत या या, असे ठरले.”
तावनाः– सं थानतफ ी साईबाबा मं िदर प रसर पू निवकास क पाचे बां धकाम यापु व सन १९९९
म ये पू ण करणेत आले आहे. यावेळी मं िदर प रसरात रफ शहाबाद फरशी बसिव यात आलेली आहे. तसेच
याम ये लॅक कड पा व रे ड आ ा टोनम ये िडझाईन तयार कर यात आलेली आहे. सदर लोअर गचे काम
पू ण होऊन आता पं धरा वषापे ाही अिधक कालावधी झालेला आहे. काळाचे ओघात लोअ रं ग ब-याच
िठकाणी खराब झाली आहे. यास ब-याच िठकाणी तडे गेलेले आहेत. यामु ळे सदर लोअ रं गचे नू तनीकरण
करणे आव यक आहे. यासाठी स याची लोअर ग काढू न यािठकाणी निवन लोअर ग बसिवणे गरजेचे आहे.
याबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.१९/०९/२०१६ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता. यावर
िन. .६४२ वरील माणे समं त झालेला आहे.
उपरो त ठरावानु सार साईिनवास अितथीगृ हा समोरील जागेत लॅक बसा ट, हाईट इं िज.
आट फ शीयल टाईल, सागरहली े ेनाईट (पॉिलशड् ) सागरहली, े ेनाईट ( लेमड् ) या चार कार या टाई स
वाप न लोअर गचा नमु ना तयार के ला आहे. यापैक हाईट इं िज. आट िफशीयल टाई स व ेनाईट यां चे सं यु त
व पातील लोअर ग के यास अं दाजे .१.१४२ कोटी मा इतका खच येईल.तथपी वरील िठकाणी के लेल्या
नमु याचे प र ण के ले असता ेनाईट हा उ हाम ये तु लनेने जा त तपातो. यामु ळे ेनाईट ऐवजी हाईट इं िज.
आट िफिशयल टाई स समवेत लॅक बसा ट टोन ( थािनक प रसरात उपल ध काळा दगड) वापरणे उिचत
होईल असे मत आहे. यासाठी येणारे अपेि त खचाचा तपिशल खािलल माणे आहे.
लॅक बसा ट + हाईट इं िज. आट फ शअल टाई स - एकू ण े फळ : २९७५ चौ.मी.
लॅक बसा ट + हाईट इं िज. आट फ शअल टाई स - एकू ण े फळ : २९७५ चौ.मी.
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Sr. No
01
02
03
04

Item
Qty/ Unit Approx Rate Amount (Rs.)
Removing old flooring
2975 sqm
29/86,275.00
Removing rich mix concrete
74.38 cum
375/27,892.50
Providing & Casting M-15 Concrete.
74.38 cum
4,270/3,17,602.60
Providing and fixing White Coloured 325 sqm
5628/18,29,100.00
Engineered Stone Tiles
05
Providing and fixing Black Basalt 2650 sqm
3030/80,29,500.00
Stone Flooring 10 cm thk
06
Heavy Duty Chamber Cover (60x60
16 Nos
1880/30,080.00
cm)
07
Heavy Duty Chamber Cover (60x45
04 Nos
1620/6,480.00
cm)
08
Heavy Duty Chamber Cover (560 mm
01 No
1440/1,440.00
dia)
09
Conveying Debris outside Temple 371.88 cum
136.76
50858.31
premises upto 3 kms.
Total 1,03,79,228.41
Add 5% Contingencies
5,18,961.42
Total Amount Rs. 1,08,98,189.83
Say R/O Rs.
1.09 Crores
वरील माणे लॅक बसा ट + हाईट इं िज. आिटिफिशयल टाई स लोर गसाठी एकू ण र कम .१.०९
कोटी मा इतका खच अपे ीत आहे.
ताव: तरी पिह या ट यात भागश: २९७५ चौ.मी. भागाम ये लोअर गचे कामास व यासाठी
येणारे .१.०९ कोटी मा चे खचास तसेच सदर कामासाठी इकडील िवभागामाफत सिव तर नकाशे, िनिवदा तयार
क न वतमानप ातील जािहराती दारे ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८९२ यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर प रसर आकषक िदसणेसाठी तसेच साईभ ां या सोयीसाठी मं िदर
प रसरातील लोअर गचे नु तणीकरण करणेत यावे, असे ठरले. यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह लोअर ग नु तणीकरण करणेचे काम रा ी या वेळेसच जा त करणेत यावे, अशा
सु चना िद या.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५०
नगर-मनमाड र यावर कॉयवॉक (पादचारी पु ल) उभारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दः
०१.
अिधिनयमाचे कलम १७ (१) नु सार रा य शासना या कोण याही कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष
आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व परं परा थेनु सार धािमक िवधी पू ज-ा 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 सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कमी लावणे, ही सिमतीची कत य असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ (१) मधील खं ड (ग) अ वये, भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व
ाथनेसाठी िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी सु िवधा पु रिवणे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मिधल पोट कलम (१क) अ वये, िव व त यव थेस रा य शासना या पू व
मं जू रीने आिण रा य शासनाकडू न राजप ात िस द के ले या आदेशा ारे िविनिद ट कर यात येईल अशा कमाल
मयादे या आिण अशा अटी व शत ं या अिधन राहन, भ तां या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे वे थानक व
िवमानतळ आिण त सम पायाभु त सु िवधा या सार या पायाभु त सु िवधा पु रिवणेसाठी िकं वा यावाढिव यासाठी
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शासिकय िवभागां ना, शासिकय महामं डळां ना, शासिकय कं प यांना िकं वा शासिकय उप मां ना साहा यक अनु दान
देता येईल अशी तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०४/२०१३ रोजीचे
सभेतील िनणय .३६६ अ वये, “.. िशड शहरातील नगर-मनमाड र याखालू न तावात नमू द के ले माणे
एकु ण ०५ िठकाणी भु यारी माग करणेसाठी येणा-या एकु ण १८.२४ कोटी मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह ताव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे मं जू रीसाठी पाठिवणेत यावा असेठरले.”
तावना:- िशड शहरातू न जाणा-या नगर-मनमाड रा य मागाचे पू व बाजू स ी साईबाबा समािध
मं िदर, भ तिनवास थाने, बस थानक आिद प रसर असू न, पि म बाजू स ी साई सादालय, णालय व कमचारी
िनवास थाने आहेत. यामु ळे सदरचा रा य माग ओलां डणा-या साईभ त व थािनक पादचा-यां ची सं या मोठ् या
माणावर आहे. िदवसिदवस वाढणारी गद व वाहतू क मु ळे भ तांसह थािनक नागरीकां ना सदरचा रा य माग
ओलां डणे अ यंत किठण व िजक रीचे झालेले आहे. यामु ळे साईभ त तसेच शहरातील थािनक नागरीकांना
र याने पायी येणे-जाणे सु खकर हावे तसेच भ तांना व नागरीकां ना वाहतु क चा ास होऊ नये हणू न त कालीन
मा. यव थापन सिमतीने या रा य मागावर खालील पाच िठकाणी र ता ओलां डणेसाठी श त भु यारी माग
(Under Pass / Subway) बनिवणेबाबत िनणय घेतलेला आहे.
१.
ी साई सादालयाकडे जाणा-या र यासमोर ( िनमगां व िशव र याचे चौफु ली जवळ)
२.
जु ना िपं पळवाडी र यासमोर (हॉटे ल साईबाबा इं टरनॅशनल व साई साद इमारतीजवळ)
३.
निवन िपं पळवाडी र यासमोर ( ीहरी कॉ लॅ स / कनकु री र याचे चौफु लीजवळ)
४.
िशड बस थानकाजवळ ( ी साईबाबा हॉ पीटल चौफु लीजवळ)
५.
ी साईबाबा भ त िनवास थान ( ५०० स) वेश ारासमोर
या क पास मा यता िमळणेसाठी िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे इकडील जा. . २२८४/
२०१३ िद.१६/०८/२०१३ अ वये ताव पाठिवणेत आला असू न अ ाप यास मा यता िमळालेली नाही.
दर यान िद.१० व ११ नो हबर, २०१६ रोजी मा. अ य महोदय यां नी मा. कायकारी अिधकारी व मा.
उपकायकारी अिधकारी यां चे समवेत मं िदर व सं थानचे इतर िवभागाचे पाहणीचेवेळी िदले या सू चनांचे अनु षं गाने
िद.१६/११/२०१६ रोजीचे प रप कातील अ. नं. १० अ वये गेट नं. ०१ पासू न कायवॉक (आकाशचाल)
उभारणेसाठी येणा-या खचाचा ताव सादर करणेबाबत िनदशीत करणेत आले आहे.
ताव: नगर-मनमाड महामागाखालू न भु यारी मागाचे बां धकाम करणे हे काम मोठ् याखचाचे असू न
य जागेवर बां धकाम करणेसाठी िजक रीचे आहे. या महामागावर मोठ् या माणावर वाहतू क अस याने भु यारी
मागाचे बां धकाम चालु असतां ना र याचे िकमान अ या भागातील वाहतू क बद ठे वणे अडचणीचे ठरे ल व
यामु ळे नागरीकां ची व साईभ तांची गैरसोय होईल. तसेच या र याकरीता िशड -राहाता सं यु त बा वळण
र याचे काम स या पु ण वाचे मागावर आहे. बा वळण र ता वाहतु क साठी खु ला झा यानं तर िशड शहरातू न
जाणा-या नगर-मनमाड र यावरील जड वाहनां ची वाहतू क कमी होईल. या बाबी िवचारात घेता वरील माणे पाच
िठकाणी भु यारी माग करणेऐवजी मं िदर प रसरासमोरील वेश ार . ०१ व ०५ चे मिधल भागात फ त एकाच िठकाणी
खालील तपिशला माणे पादचारी पू ल ( कायवॉक / फु ट ओ हर ीज) उभारणीबाबत िवचार करता येईल.

१.

कायवॉकची लां बी अं दाजे ३८ मीटर.

२.

कायवॉकची ं दी ०४ मीटर- आर.सी.सी.

चर उभा न यावर टील

३.
४.

चरवर पॉलीकाब नेट िशटचे छत.

जिमनीपासू न साधारणत: ०७ मीटर उं ची व यावर कायवॉक पदपथाची उं ची ४ मीटर.
वरील व पातील पादचारी पु लासाठी ाथिमक ढोबळ अदाजानु सार अपेि त खच .१.२९ कोटी.
सदरह र ता आता िस नर-अहमदनगर रा ीय महामाग .१६० झालेला असू न याची िशड शहरातील
लां बी ही कायकारी अिभयं ता, जागितक बॅ ं क क प(सा.बां.) िवभाग, अहमदनगर यां चे अख यारीत आहे.
यामु ळे िवषयां क त पादचारी पु लाचे कामासाठी सं थानकडू न िनधी उपल ध करणेसाठी ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था अिधिनयम २००४ चे कलम २१ पोट कलम १ (क) अ वये रा य शासनाचे िवधी व याय
िवभागाची पू व मा यता घेणे आव यक आहे. यासाठी या क पाचे सिव तर बां धकाम नकाशे व अं दाजप क या
े ातील त स लागाराकडू न तयार क न जागितक बॅ ं क क प(सा. बां.) िवभाग, अहमदनगर यां चे मा यतेने
कायवॉकची उभारणी करता येईल.
तरी वरील माणे पाच िठकाणी भु यारी माग करणे ऐवजी एका िठकाणी पादचारी पु ल करणेसाठी
सं थानतफ िनधी उपल ध करणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .८९३

यावर सिव तर चचा होऊन, नगर-मनमाड र यावर कॉयवॉक (पादचारी पु ल) ची उभारणीचे काम
कमी कालावधीम ये होईल, साईभ ां ना होणा या अपघाताची श यता राहणार नाही, र यावरील
ॉफ कला अडचण येणार नाही तसेच चालताना चे मं िदरा या कळसाचेही दशन होईल या सव
बाब चा िवचार करता सदरह िठकाणी सं थानमाफत गेट नं.१ जवळ कॉयवॉकची उभारणी करणेत
यावी, असे ठरले.
तसेच यासाठी तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५१
सन २०१७-१८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे ी
े िशड येथे चचास काय माचे िठकाणी जे वणाकरीता वतं मं डप यव था करणेकामी के ले या
कायवाहीबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द:१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम येअ व (१), 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 थापाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जाअचा-, 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 सु िवधा 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 येअ व (ग), भ ां ना देवते या दशनासाठी व मं िदरात
ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समारं भ पार पाड यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ ढी व थां नु सार (ख), मं िदरातील धािमक िवधी, पू जाअचा, समारं भ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
४.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ . िशकवणीचा चार करणेसाईबाबां या ी (ड)
मा. यव थापन सिमती िनणय:१) िद.०७/११/२०१६ रोजी झाले या थानीक उपसिमती सभेत िनणय .२८ पु ढील माणे सं मत कर यात
आलेला आहे.
“….यावर सिव तर चचा होऊन, ी े िशड येथे होणा-या जागितक साईमं िदर प रषद या काय मां चे
िठकाणी उपि थतां या ना टा व जेवणाकरीता वतं मं डप यव था करणेकामी िविहत प दतीने कोटेश स मागिवणेस
व याकामी येणा-या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे.”
२) िद.०७/११/२०१६ रोजी झाले या थानीक उपसिमती सभेत िविवध चच या अनु षं गाने मा. सद यांनी
खालील माणे सु चना िदले या आहेत.
“….िद.११ िडसबर, २०१६ रोजी िशड येथे होणा-या जागितक साई मं िदर प रषदे या अनु षं गाने
करावया या कामाबाबतचे कोटे श स/िनिवदा एक िवशेष बाब हणु न सं बं िधत िवभागां नी मा. ी. भाऊसाहेब
वाकचौरे तसेच मा. ी. सिचन तां बे या थािनक िव व तांसमोर उघडु न ता काळ कामे क न घे यात यावीत व
के ले या कायवाहीचा अहवाल काय तर मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.”
तावना:- थोर सं त ी 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 सोयीसु िवधा उभारणे. तसेच सं पू ण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृितक काय मां चे
आयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे ट तयार क न याचे सादरीकरण करणे, जेणेक न सं पू ण
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.याबाबत मा. उप सिमतीचे िद.१६ स टबर, २०१६ रोजीचे सभेत सन
२०१७-१८ या समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देशिवदेशातील साई मं िदरां चे अिधकारी/पदािधकारी यां या सू चना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठी तसेच या साई
मं िदरां या यव थापनां नी या शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म/ उप म याबाबत यापक सिव तर चचा
करणेसाठी िशड येथे चचास आयोिजत करणेचा िनणय घेणेत आलेला आहे.
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िद.११/१२/२०१६ रोजीचे साई मं िदर चचास काय माबाबत साईआ म भ तिनवास प रसरात २०००
अिधकारी/ पदािधका-यां ची मं डप टाकू न बैठक यव था करणे तसेच इतर अनु षं गीक यव था करणेबाबत ठे केदार
यां ना कायादेश देणेत येत आहे. िद.१८/१०/२०१६ रोजीचे मा. उपसिमतीचे सभेत जेवणाकरीता वतं मं डप यव था
करणेचे ठरले आहे. तसेच िद.०७/११/२०१६ रोजीचे मा. थािनक उप सिमतीचे सभेत सदर यव थेसाठी येणारे
र कम .२,८५,७५०/- मा चे खचास व सदरह यव था करणेसाठी मं डप ठे केदार यां चेकडू न दरप के मागिवणेस
मा यता दे यात आली आहे. यानु सार इकिडल जा. .४२७३, िद.१५/११/२०१६ रोजीचे प ा वये तातडीने दरप के
मागिवणेत आली आहेत. िसलबं द दरप के सादर करणेसाठी ठे केदार यां ना िद.१७/११/२०१६ अखेर सायं. ०५
वाजेपयत मु दत देणेत आली होती. सदरचे िवहीत मु दतीत खालील ठे केदारां नी िसलबं द कोटेशन सादर के ले होते.
अ.नं.
कोटेशन सादरक याचे नां व
आवक नं बर / िदनां क
०१.
कै लास मं डप अॅ ड लाईट डेकोरेटस, अहमदनगर.
१५७५१ / िद.१७.११.१६.
०२.
कला साधना (िकशोर पवार), नािशक.
१५७५० / िद.१७.११.१६.
०३.
रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे शन, सं ापू र.
१५७५३ / िद.१७.११.१६.
०४.
बालाजी मं डप डेकोरे टस, मनमाड.
१५७५२ / िद.१७.११.१६.
०५.
बाबला टे ट हाऊस, ीरामपू र.
१५७५६ / िद.१७.११.१६.
उपरो त ा त ०५ िसलबं द दरप के िद.१८/११/२०१६ रोजी मा. थािनक िव व तांपु ढे उघडणेत
आली आहेत. यांचे दरां चा तु लना मक त ता खालील माणे आहे.
अं दाजप क य र कम: .२,८५,७५०/-.
अ.नं. दरप क सादरक याचे नां व
दरप काची र कम ( .)
शेरा
०१.
कै लास मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, अहमदनगर.
२,७५,३९५/-०२.
कला साधना (िकशोर पवार), नािशक.
२,६८,१८०/-०३.
रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे शन, सं ापू र.
१,६२,५५०/िन नतम
०४.
बालाजी मं डप डेकोरे टस, मनमाड.
२,२८,७००/-०५.
बाबला टे ट हाऊस, ीरामपू र.
४,०८७५०/-ताव:- वरील िवषयां िकत काय म िद.११/१२/२०१६ रोजी आयोजीत करणेत आलेला आहे.
यामु ळे उपरो त मं डप यव था वेळेत पु ण क न घेणेसाठी ठे केदार यां ना वरीत कायादेश देणे आव यक आहे.
तरी िद.०७/११/२०१६ रोजी झाले या मा. थािनक उपसिमती सभेतील वर नमू द िनणयानु सार सदर काम
तातडीने पू ण क न घेणेसाठी िन नतम दराचे ठे केदार रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापु र यां ना जा.नं.
एसएसएसटी/ बां ध/ ४५२९/ २०१६, िद.२८/११/२०१६ रोजी कायादेश देणेत आला आहे व यानु सार य
कामास सु वात करणेत आली आहे. तरी वरील माणे के ले या कायवाहीस व याकामी येणारे .१,६२,५५०/मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .८९४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे अनु षं गाने देश-िवदेशातील साई
मं िदरां चे ी े िशड येथे होणा या चचास काय माचे िठकाणी जे वणाकरीता वतं मं डप
यव था करणेकामी तावात नमु द के ले या कायवाहीचे अवलोकन करणेत आले व िन नतम
दरधारक ठे केदार कायादेश दे यात यावा, असे ठरले. तसेच याकामी येणा या खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५२
मुं बई ते िशड र यावर दर ३० िक.मी. अं तरावर पालखी िनवारे सु करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : अिधिनयम कलम २१ (१)
अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनां साठी
करणेबाबत तरतु द आहे. यातील पोट कलम (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 तरतु द आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय .– िनणय . ७५४ (२) िद.०९/१०/२०१६
तािवक: गु जरात, म य देश, आं देश, पु ण,े मुं बई व महारा ातील तसेच देशातील इतर रा यांचे
िविवध भागातू न सं पु ण वषभर ी साई ं चे दशनासाठी मोठया माणावर साईभ तबाबां ची पालखी घेवु न येत असतात.
सदरह साईभ तांसाठी सं थानमाफत उ सवाचे वेळेस खालील िठकाणी कापडी मं डप (कनात व िबछायतीसह),
जनरे टर व लाईट यव था, िप याचे पाणी तसेच इतर अनु षं िगक सु िवधा ता पुर या व पात पु रिव यात येतात.
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०१. मुं बई ते िशड मागावरील गावे १.
खड गोलभान
२.
यु साईकृ पा हॉटे लक कसारा बायपास
३.
लितफवाडी पोलीस टेशनजवळ
४.
घोटी साई साद हॉटेल (घाटनदेवी)
५.
िस नर - मु सळगाव औ ोिगक वसाहत
६.
खोपडी –द त मं िदर
७.
पां गरी

८.
९.
१०.
११.
१२.
१३.

वावी
पाथरे
पोहेगाव
दु िशं गवाडी
मलढोन फाटा
िनमगाव को-हाळे

२. अहमदनगर ते िशड मागावरील गावे १.
िशं गवेनाईक
२.
गु हा
३.
िपं परीिनमळ
सं थानमाफत वरीलपैक मुं बई ते िशड मागावर पां ढु ल , िस नर - मु सळगाव औ ोिगक वसाहत व
पां गरी तसेच मनमाड ते िशड मागावर येसगाव येथे कायम व पी पालखी िनवारे बां ध यात आले असु न यांचा
साईभ त वषभर लाभ घेत असतात.
ताव: मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९/१०८२०१६ रोजीचे बैठक त िन. . ७५४ (२)
खालील माणे झाला आहे.
“.. चे उ सवादर यान मुं बई ते िशड अशा माठया माणात पदया ी साईभ त या पाल या घेउन
येत असतात. यां या िनवास यव थेसाठी मु बईपासू न िशड पयत सं थानमाफत येक ३० िक.मी. अं तरावर
पालखीथां बे बनिव यात यावेत. पालखी थां यांचे िठकाणी पदया साठी िनवारा बायोटॉयलेट व शु िप याचे
पाणी उपल ध क न दे यात यावे. याकामी देणगी व पात जिमनी/ जागा िमळणेसाठी सं थानचे अिधकृ त
सं केत थळावर िस ी दे यात यावी तसेच याबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर कर यात यावा.”
यानु सार मुं बई ते िशड रस् यावर वरील िठकाणी पालखी िनवारे करता येतील. यािठकाणी उपल ध
होवू शकणा-या सं भा य जागा िनि त क न उपल ध जागेचे लोके शन, े , जवळपास उपल ध असले या
सोयीसु िवधा यां चा िवचार क न कायम व पी बां धकाम क न िनवारा शेडची यव था करता येईल.
यासाठी वरील माणे जागा अथवा जवळपास या जागा देणगी व पात, भाडेप याने अथवा
कायम व पी खरे दीकरणेसाठी सं थानचे सं केत थळावर सं बं िधत गां वातील मालम ताधारकां ना आवाहन क न
जागा िमळवणेबाबत मालम ता िवभागामाफत यथायो य कायवाही करता येईल.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८९५ यावर सिव तर चचा होऊन, पालखीधारक पदया ना थां बणेसाठी मुं बई ते िशड र यावर या
िठकाणी पालखी िनवारे आहेत, अशी िठकाणे वगळता दर ३० िकलोमीटर अं तरावर पालखी
िनवा यासाठी जागा खरे दी अथवा देणगी व पात ि वकारणेत मा यता दे यात आली. या पालखी
िनवा यां या िठकाणी बायो-टॉयलेट यव था करणेत यावी. तसेच िशड -िस नर नवीन मागाचे काम
सु असू न याम ये वतं पालखी मागाची तरतू द करणेबाबत शासनास कळिवणेत यावे व या मागावर
वृ ारोपन करता येईल का, याचीही मािहती घे यात यावी, असे ठरले.(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५३
सं थान प रसरात साईभ ां चे मागदशनासाठी ए.सी.पी. िशटवर रे डीअम लेटर गम ये बोड तयार क न
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 थे या िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेबाबत तरतु द 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 तरतू द आहे.”
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तावना: चे समािध मं िदर, दशन रां ग, िनवास थाने, णालये, ारावती भ तिनवास, साईबाबा
भ तिनवास (५०० म), साई आ म, लाडू िव काऊटर, चहा कॅ टीन, ी साई सादालय या व इतर सं थान
प रराम ये साईभ तांचे मागदशन व मािहतीचे िविवध बोड फोम, अॅ े िलक, एम. एस. शीट व ले सवर तयार
क न बसिवणेत आलेले आहे. सदरचे बोड एकाच रं गाचे व एकाच मटे रअलम ये नसलेने, बसिवलेले बोड
िदसणेस खराब िदसतात. िद.१० व ११ नो हबर, २०१६ रोजी मा. अ य महोदय यां नी मं िदर व प रसराम ये मा.
कायकारी अिधकारी व मा. उपकायकारी अिधकारी यांचे समवेत पाहणी के ली यावेळी मा. अ य महोदय यां नी
सं थान प रसराम ये िववीध मािहती व मागदशनासाठी बसिवणेत आलेले बोड हे एकाच कार यानमू याम ये
तयार क न घेणेबाबत सू चना के या आहेत.
ताव : सं थान प रसराम ये िविवध िठकाणी ले स मटे रअलम ये तयार क न बसिवणेत आलेले
बोड हे ऊन, वारा व पावसाने खराब झालेले आहेत. सदरचे बोड एकाच नमू याम ये तयार क न घेणेसाठीचा
नमू ना दाखल बोडची पाहणी मा. अ य महोदय यां नी के ली आहे. करीता सदर नमू यानु सार सं थान प रसराम ये
असलेले स याचे ले स बोडचे िठकाणी नवीन बोड ए. सी. पी. िशटवर तयार क न घेता येईल. सदरचे बोड
तयार क न घेणेकामी थािनक पु रवठादार / ठे केदार यां चेकडू न ई-मेल ारे दर मागिवले आहे. यानु सार सदरकामी
खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं.
तपिशल
बोडची
प रमाण /
दर
र कम
सं या
एकक
०१.
०३ ते ०४ एम. एम. जाडीचे ए. सी. पी. िशटवर िनकालाईट रे डीयम
लेटर कट ग क न पे ट ग करणे व यानु सार िविवध आकाराचे व
मसु ाचे बोड (आव यतेनु सार मराठी, िहं दी, इं जी व तेलगू भाषेत)
तयार करणे.
१.
मं िदर प रसर
५३७
५९५०.००
२.
साई आ म
५०
५०३.४५
३.
साईबाबा भ तिनवास थान
१६५
१५०३.८०
४.
ारावती भ तिनवास
१००
९२३.५४
५.
साई धमशाळा
१५
१८१.००
६.
साईबाबा हॉ पीटल
६३
८१८.६५
७.
ी साईनाथ णालय
३१
३९८.११
८.
साईबाबा इं. मे. कु ल
०६
२९०.५२
९.
क या िव ा मं िदर
०५
२६.००
एकु ण चौरस फु ट १०५९५.०७ १७०/१८,०१,१६१.९०
ती चौ. फु ट
+ ५% क ट नज सीज ९०,०५८.१०
एकु ण पु णाक त अपेि त खच पये १८,९१,२२०/तरी उपरो त िवषयां क त कामासाठी येणारे अं दाजे .१८,९१,२२०/- मा चे खचास व सदरचे बोड
तयार क न घेणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८९६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसराम ये साईभ ां चे मागदशनासाठी ए.सी.पी. िशटवर रे डीअम
लेटर गम ये बोड तयार क न बसिवणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५४
िद.१२ िडसबर, २०१६ रोजी आयोिजत परदेशातील साईभ ां चे काय मासाठी िशड येथील
हॉटे लम ये कॉ फर स हॉल, ना ा व जे वणाची यव था करणेबाबत.
ताविशड येथे िद.१२/१२/२०१६ रोजी सकाळी ०९.०० ते दु पारी ०२.०० या कालावधीत परदेशातील साईभ तांचे
काय माचे आयोजन कर यात येणार आहे. या काय मासाठी मा.उपकायकारी अिधकारी यां नी िशड तील
खाजगी हॉटेलची पहाणी क न कोटेशन ा त करणेबाबत िनदश िदले होते. यानु सार सं थानचे जनसं पक
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अिधकारी यां चे समवेत िशड तील नामां िकत हॉटेलमधील कॉ फर स हॉल, डायिनं ग या यव थांची पहाणी
कर यात आली व तेथील यव थापकां शी चचा क न यांना दरप के सादर करणेबाबत िवनं ती करणेत आली.
यानु सार सं बं धीत हॉटे सकडू न ई-मेल ारे दरप के ा त झालेली असू न यांचा तु लना मक त ता खालील माणे
आहे.
अ.नं.

तपिशल

०१.

सकाळचा
ना टा
(Breakfast)

०२.

टी, कॉफ व
दु पारचे जेवण
(Lunch)

०३.

कॉ फर स हॉल

०४.

LCD with
Screen
P.A. System
with two
microphone

०५.

प रमाण

एकु ण
१५०
यि ं
क रता

हॉटेलचे नां व
St.Laurn Meditation &
Sun n Sand Hotel,
Shraddha Inn., Shirdi
Spa, Shirdi
Shirdi
दर .
र कम .
दर .
र कम .
दर .
र कम
ित यि
ित यि
ित यि
१५०
२२,५००
७३८
१,१०,७००
५४९
८३,२५०
[६००+ १३८
(२३%
टॅ स)]
५००
७५,०००
९८४
१,४७,६००
७९९
१,१९,८५०
[८००+१८४
(२३%
टॅ स)]
१७,२५०
१७,२५०
३०,०००
[१५,००० +
२,२५०
(१५%
टॅ स)]
२३००
४,०००
२३००

एकु ण :-

१,०२,१००
िन नतम

१,५००

२,७५,५५०

२,३८,६००

St.Laurn Meditation & Spa, Shirdi यां चे सकाळचा ना टा (Breakfast), टी/कॉफ , दु पारचे
जेवण (Lunch) व कॉ फर स हॉल या सव सु िवधा िमळू न एकू ण र कम .१,०२,१००/- हे दर िन नतम आहेत.
तसेच यांनी यासाठी खालील माणे मेनू कळिवलेला आहे.
Breakfast Menu
Juices & Fruits
Canned Juice
Fresh Water Melon Juice
Fresh Cut Fruits (Watermelon & Papaya)
Cereals & Breakfast Roll
Cereals (Corn Flakes, Wheat Flakes, Chocos) with Hot & Cold Milk
Two Types of Breakfast Roll
White & Brown Breads with Jam/Honey/Marmalade
Continental
Slices Herbed Potato
Baked Beans
Indian & South Indian
Aloo Paratha with Curd
Palak Poori
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Aloo Bhaji
Idli
Punugulu
Sambhar
Coconut & Tomato Chutney
Tea/Coffee
AMT- TEA/COFFEE WITH COOKIES
Lunch Menu
Soup:Cream Of Tomato
Sweet Corn Soup
Salads:Green Salad
Kachumber Salad
Idly Chhat
Main Course:Vegetable Hakka Noodles
Sliced Vegetable Manchurian Sauce
Broccoli and Mushroom Stir Fried
Bhindi Do Pyaza
Mixed Vegetable Korma
Paneer Butter Masala
Yellow Dal Tadka
Steamed Rice
Vegetable Biryani
Raita
Desserts:Fruit Custard
Gajar Halwa
तरी वर नमू द िन नतम दरधारक St.Laurn Meditation & Spa, Shirdi यां चे ितिनध शी दर कमी
करणेबाबत चचा होणेस व मेनू ठरिवणे तसेच यानु सार येणारे खचास मा यता िमळणेबाबत िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८९७ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.१२ िडसबर, २०१६ रोजी आयोिजत परदेशातील साईभ ां चे काय म
िशड येथील St.Laurn Meditation & Spa या हॉटे ल या कॉ फर स हॉलम ये आयोिजत करणेत
यावा, तसेच या काय मासाठी येणा या मा यवरां ची ना ा व जे वणाची यव थाही याच हॉटे लम ये
करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख/ .अिध क, ारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५५
जागितक अपं ग िदनािनिम अपं गां या िज हा तरावरील ि डा पधा व सां कृ तीक पधा या
काय मासाठी सशु क/ मोफत सु िवधा िमळणेबाबत.
तावा तावीक– ी साईबाबा सं थानचे शै िणक सं कु लाकडील ी साईबाबा क या िव ा मं िदर या िव ालयाकडे
िद.२६/११/२०१६ रोजी (वरीलसं दभाचे) ी साई- दा ामीण मु क-बधीर िव ालय (िनवासी) िशड यां चे प
ा त झाले असु न, सदर प ात यांनी जागतीक अपं ग िदनािनिम त अपं गा या िज हा तरावरील ि डा पधा व
सां कृ तीक पधा या काय मासाठी सशु क/मोफत सु िवधा िमळणे बाबत मागणी के लेली आहे.
तसेच यांनी सदर प ात नमु द के या माणे यां या सदर पधचे सवसाधारण िनयोजन या तारखा हया
मं गळवार िद.२०/१२/२०१६ ते िद.२१/१२/२०१६ अशा दोन िदवसा या पधसाठी ी साईबाबा क या
िव ालय काय म टेज व टेजसमोरील बैठक यव था तसेच तीन वगखो या िव ु त पु रवठे सह याबरोबरच इतर
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िवभागां कडे देखील १) वाहन िवभागा शेजारील मैदान २) िनवास यव था-५०० म ३) ना टा पाक ट ४) चहा
पासल ५) भोजन ६) साईदशन ७) मैदाना शेजारील व छता गृ ह इ यादीची मागणी के लेली आहे.
परं तु ी साईबाबा सं थानचे शै िणक सं कु लाकडील ी साईबाबा क या िव ा मं िदर या
िव ालयाकडील डा पधा, िव ान दशन तसेच शै िणक सं कु ल वािषक नेहसं मेलना (सां कृ तीक
काय माचे) िनयोजना या तारखा खालील माणे िनि त कर यात आले या आहेत.
अनं.
१
२

३

काय माचे नां व
डा सपधा

कालावधी
सोमवार िद.०५/१२/२०१६ ते गु वार
िद.१०/१२/२०१६ पयत
िव ान दशन
शु वार िद.१६/१२/२०१६ ते शिनवार
िद.१७/१२/२०१६ व सोमवार िद.१९/१२/१६
ते मं गळवार िद.२०/१२/२०१६ पयत
शै िणक सं कु ल वािषक नेहसं मेलने (ब ीस बु धवार िद.२१/१२/२०१६ ते शु वार
िवतरण व सां कृ तीक काय म)िद.२३/१२/२०१६ पयत
(१) ी साईबाबा क या िव ा मं िदर
२) किन ठ महािव ालय
३) इं ि लश िमडीयम कु ल ४) औ ोिगक .सं था

तसेच इं ि लश िमडीयम कुल व औ ोिगक िश ण सं था या िव ालयाकडील डा पधा माहेिडसबरम ये घे यासाठी तारखां चे िनयोजन स या चालु आहे. यामु ळे वरील तारखां ना ी साईबाबा सं थानचे
शै िणक सं कु लाकडील िव ालयाचे डा पधा, िव ान दशन तसेच शै िणक सं कु लातील वािषक
नेहसं मेलनाचे काय म (ब ीस िवतरण व सां कृ तीक काय म) अस यामु ळे ी साई- दा ामीण मु कबधीर
िव ालय (िनवासी) िशड यां ना मं गळवार िद.२०/१२/२०१६ ते िद.२१/१२/२०१६ अशा दोन िदवसा या
पधसाठी ी साईबाबा क या िव ालय काय म टेज व टेजसमोरील बैठक यव था तसेच तीन वगखो या
िव ु त पु रवठे सहदेता येणार नाहीत. तसेच यापु व आपण कधी अशा सु िवधा इतर िव ालयां ना पु रिवले यानािहत
आप या िनणया तव सिवनय सादर.
िनणय .८९८ यावर सिव तर चचा होऊन, मानवते या ीकोनातू न ी साई- दा ामीण मु कबधीर िव ालय
(िनवासी) िशड यां ना जागितक अपं ग िदनािनिम अपं गां या िज हा तरावरील ि डा पधा व
सां कृ तीक पधा या काय मासाठी मं गळवार िद.२०/१२/२०१६ ते िद.२१/१२/२०१६ असे दोन िदवस
ी साईबाबा क या िव ालयाचे काय म टे ज, टे जसमोरील बैठक यव था, िव ु त पु रवठयासह
तीन वगखो या िवनामु य उपल ध क न दे यात या या. तसेच पधसाठी येणा या अपं गां ची
िनवास यव थाही साईबाबा भ िनवास िवभागाकडे मोफत करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- ाचाया, क या िव ा मं िदर/ .अिध क, साईबाबा भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५६
ी साईबाबा समाधी शता दी िनिम ा आयोजीत चचास ाचे बं दोब ताकामी होमगाड घेणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर २०१८
(िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येणार आहे. या ि कोनातू न िशड त येणा-या भािवकां साठी सोयीसु िवधा
करणे तसेच सं पु ण वषभर वेगवेगळया धािमक व सां कृ ितक काय माचे आयोजन करणेचे िनयोजन आहे. सं पु ण
वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहील व शता दी सोहळा अिव मरणीय होईल या ीने य ा करणेत
येत आहेत. याबाबत मा.उपसिमतीचे िद.१६/०९/२०१६ रोजीचे सभेत सन २०१७-२०१८ या समाधी शता दी
वषात आयोजीत करावयाचे धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देश िवदेशातील साई मं िदराचे
अिधकारी/ पदािधकारी यां या सु चना वजा ताव ा ा क न घेणेसाठी तसेच या साई मं िदरां या यव थापनां नी
या शता दी वषात आयोजीत करावयाचे काय म/ उप म याबाबत यापक सिव ार चचा करणेसाठी िशड येथे
िद.११/१२/२०१६ रोजी चचास आयोजीत करणेबाबत िनणय घेणेत आलेला आहे.
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याबाबत िद.१७/१०/२०१६ रोजीचे बैठक त झाले या िनणयानु सार के ले या कायवाहीबाबत आढावा
घेणेसाठी मा.सं दीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली शु वार िद.२८/१०/२०१६ रोजी
सकाळी ११.०० वा. उपकायकारी अिधकारी यां चे दालनात बैठक आयोजीत करणेत आलेली होती. यावेळी
आयोजीत कर यात येणा-या सदर चचास काय माचे िठकाणी मु ा दरवाजासमोर फे रीवाले, र ावाले,
पॉलीशवाले, वाहने यां ची गद होणार नाही तसेच काय माचे िदवशी नगर-मनमाड र यावर वाहनां ची गद
होणार नाही याबाबत उपाययोजना तसेच काय माचे िठकाणी सु रि तते या ीकोनातू न अि नशमन गाडी तसेच
सु र ा र क पथक उपल ा ठे ऊन चोख बं दोब ा ठे वणेबाबत सु चना कर यात आले या आहे.
तसेच िद.२३/११/२०१६ रोजीचे शासिकय अिधकारी क ात ी.गमे सो. यां चे अ य तेखाली
झाले या सभेत यां नी आपलेकडील मनु ाबळ कमी पडत असलेने अशा कार या काय मां करीता सु र ा
यव था पु रिवणारे खाजगी सं था वा एज स कडू न सु र ा यव था घेणेबाबत सु चना के लेली आहे.
करीता सदर काय माचे िनयोजनाकरीता स या सं र ण िवभागाकडील कायम व कं ाटी कमचारी
मनु ाबळ कमी पडत अस याने मा.महासमादेशक, होमगाड, महारा रा ा, मुं बई यां चेशी दु र वनी दारे सदरचे
आयोजीत चचास ाचे बं दोब ाकामी यां चेकडील होमगाड िमळणेबाबत सं पक के ला असता यां नी मा.िज हा
समादेशक, अहमदनगर यां ना प देऊन याबाबतची मािहती घे यास सां गीतले. यानु सार होमगाड कायालय,
अहमदनगर ( ी.जहागीरदार सो.) यां चेशी दु र वनी दारे चचा के ली असता यां नी एका होमगाडला ती िदनी
.४००/- (अ री पये चारशे) मा या माणे आकार यात येईल, असे सां गीतले.
सदरचा चचास काय म हा साईआ म-१ येथे आयोजीत करणेत आलेला असु न या काय मासाठी
देशिवदेशातील साईभ ा येणार अस याने, आपलेकडील उपल ा कायम व कं ाटी सु र ा कमचारी यां चे
ाितरी ा सं थानला सु रि तते या ि कोनातु न बं दोब तकामी होमगाड कायालय, अहमनदगर (02412324513) यां चेकडू न एकू ण ५० होमगाड ती िदनी घेणेस िटपणी ठे वु न मं जु री घे यात आली आहे. याकरीता
अहमदनगर कायालयातील ी.जहागीरदार साहेब यां चेशी दु र वनी दारे झाले या सं भाषणानु सार एका होमगाडास
ती िदनी . ४००/- या माणे ५० होमगाडाकरीता एकू ण . २०,०००/- (अ री पये वीस हजार) मा ती िदनी
खच येत असलेने एकू ण २ िदवसां करीता सदरचा खच हा . ४०,०००/- (अ री पये चाळीस हजार) मा
अपेि त आहे. यानु सार सदर कायालयां स जा.नं.एसएसएस/वशी-सं र ण/४५१२/१६ िद.२८/११/२०१६ अ वये
प दे यात आलेले आहे.
याअनु षं गाने ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम ा आयोजीत चचास काय माकरीता २
िदवस (िद.१०/१२/२०१६ ते िद.११/१२/२०१६ अखेर) होमगाड कायालय, अहमदनगर यां चेकडु न ती िदनी
५० होमगाड घेणेस व याकामी येणा-या (दोन िदवसां करीता) . ४०,०००/- (अ री पये चाळीस हजार) मा चे
खचाबाबत सिव ार चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .८९९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम ा आयोजीत चचास
काय माचे बं दोब ताकरीता २ िदवस (िद.१०/१२/२०१६ ते िद.११/१२/२०१६ अखेर) होमगाड
कायालय, अहमदनगर यां चेकडू न ती िदनी ५० होमगाड घेणेस व याकामी येणा या (दोन
िदवसां करीता) .४०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५७
साईआ म भ िनवास व ारावती भ िनवास इमारत मधील म छर िनमु लनाबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू दः- २१ चा (१) चा (ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी
िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सु िवधा पु रिवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणयः-िनरं क.
तावनाः- िद.११/१२/२०१६ रोजी चे सन २०१८ मधील महाशता दी सोहळयाचे आयोजन तथा
िनयोजनासाठी आव यक सू चना, मािहती इ यादी साठी देश-िवदेशातील साईमं िदरां चे ितिनध चे प रषदेचे
आयोजन सं थानचे वतीने साईआ म भ तिनवास येथे आयोिजत के ले आहे.येणा-या ितिनध ची
िनवास यव था साईआ म भ तिनवास व दारावती भ तिनवास येथे कर यात येणार आहे. मा.अ य महोदय
यां नी खोलीम ये साईभ तांना म छरां चा ास होऊ नये यासाठी उपाययोजना कर यात या यात असे िनदश िदले
आहे. यास अनु स न म छर ितबं धा मक उपाययोजनां चा अवलं ब करणेसाठी खालील माणे दोन पयाय
आहेत.
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१. म छर ितबं धक उदब ती वापरणे.
२. िवजेवर चालणारे म छर ितबं धा मक िकटकनाशक यं वापरणे.
उपरो त पयाय ०१ चा वापर सव साईभ तांचे आरो यास सोयी कर होईल असे नाही कारण या
ि येमधू न धु र िनमाण होतो. यामु ळे ते अ थमा ण, दयरोग ण, तसेच वसनाचे िवकार असणारे साईभ त
यां ना ासदायक ठरे ल.
पयाय ०२ म ये नमु द माणे िव ु तचिलत यं े सदर कामी यो य ठरतील असे न मत आहे.
िवभागाची मागणीः- इकडील एकू ण १५३६ खो यांसाठी ०१ या माणे १५३६ नग व दारावती
भ तिनवास साठी १०० नग असे १६३६ नग यं े रिफल ग कं टे नरसह खरे दी करावी लागतील.
छानणी क न अनू मानः- महारा शासनाने सं मत के लेला अिधिनयम २००४ अ वये मा. यव थापन
सिमतीचे मा यतेने खरे दी करता येईल.
िवभागाचे प ट अिभ ायः- म छर िनमु लनासाठी काचे या कं टनेरला जोडू न असणा-या िव ु त
यं ा दारे (Mosquito remover machine) येक खोलीम ये म छरां चे िनमु लनासाठी लावावे लागतील.
ऑनलाईन सच के ले असता िव ु त चिलत यं े कं टेनरसह ित नग अं दाजे . ७२/- नमु द असलेबाबत िनदशनास
आले आहे. रिफल ग कं टे नर खरे दी कामी वतं ताव यथावकाश मे.हजू रां चे सेवेसी सादर करता येईल. तथापी
तातडीची खरे दी हणून सदर कामी खालील माणे खच अपे ीत आहे.
अ.नं
तपशील
आव यक नग
अं दाजे िकं मत एकू ण र कम
१६३६ नग
१. िव ु त चलीत म छर िनमु लन यं े
७५ . ित नग १,२२,७००/कं टेनरसह
एकू ण अ री . एक लाखबावीस हजार सातशे मा . १,२२,७००/तरी उपरो त नमु द माणे साईआ म भ तिनवास व दारावती भ तिनवास िवभागासाठी िव ु त चलीत
म छर िनमु लन यं े खरे दी करणेकामी १६३६ नगां साठी अं दाजे .१,२२,७००/- (अ री . एक लाख बावीस
हजार सातशे मा ) इतका खच अपे ीत आहे. सदर खचाची तरतु द सन २०१६-१७ चे सु धारीत अं दाजप कात
करता येईल.
तरी
तातडी तथा कमी वेळ याचा िवचार करता आपणास आव यक साईआ म भ तिनवास िवभागासाठी
१५३६ नग व दारावती भ तिनवाससाठी १०० नग असे एकू ण १६३६ नग िव ु त चलीत म छर िनमु लन यं े
खरे दीकामी येणा-या अं दाजे .१,२२,७००/- अ री .एक लाख बावीस हजार सातशे मा चे खचास तथा खरे दी,
नामवं त थािनक यापारी ित ठाणां कडू न यांची दरप के मागवू न करणेकामी मा यतेसाठी िनणयाथ सादर.
िनणय .९०० यावर सिव तर चचा होऊन, देश-िवदेशातील साईमं िदरां या ितिनध चे चचास िशड येथे आयोिजत
के लेले असू न यां ची िनवास यव था साईआ म भ तिनवास व दारावती भ तिनवास येथे कर यात
आलेली आहे. या िठकाणी िनवास करणा या भ ां चे म छरां पासू न सं र ण हावे याकरीता तावात
नमु द के ले माणे िव ु त चलीत म छर िनमु लन यं े तातडीने खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के
मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५८
जागितक साईमं िदर िव त प रषदे या अनु षं गाने मुं बई येथे प कार प रषदेचे आयोजन करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पु नघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व 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 उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतू द कर यात आलेली आहे.
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यव थापन सिमतीचा ठराव मां क- मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९.१०.२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय मां क ६८९(२५)
तािवक– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०९.१०.२०१६ चे सभेतील िनणयाचे अनु षं गाने िदनां क
११ िडसबर २०१६ रोजी िशड येथे आयोिजत जागितक साईमं िदर िव व त प रषदे सं दभात मा.अ य ी.सु रेश
हावरे साहेब िदनां क ०५ िडसबर २०१६ रोजी दु पारी १२.३० वाजता यशवं तराव च हाण ित ठाण
(मं ालयासमोर चौथा मजला), मुं बई येथे प कार प रषद घेणार आहे. उपरो त प कार प रषदेकरीता उपि थत
राहणा-या प कार व मा यवरां ची भोजन तसेच प कार प रषदेसाठी घे यात येणारा हॉल व यानु षं गाने येणा-या
सवसामावेशक खचास मा यता असावी.
मागणी- जागितक साईमं िदर िव व त प रषदे या अनु षं गाने िदनां क ०५ िडसबर २०१६ रोजी मुं बई येथे
आयोिजत प कार प रषदेस येणा-या सवसामावेशक खचास मा यता िमळणेबाबत.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत- जागितक साईमं िदर िव व त प रषदे या अनु षं गाने िदनां क ०५
िडसबर २०१६ रोजी यशवं तराव च हाण ित ठाण (मं ालयासमोर चौथा मजला), मुं बई येथे प कार प रषदेसाठी
हॉल, उपि थत राहणा या प कार व मा यवरां ची भोजन यव था तसेच यानु षं गाने येणा-या सव सामावेशक
खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .९०१ यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साईमं िदर िव व त प रषदे या अनु षं गाने िदनां क ०५ िडसबर
२०१६ रोजी यशवं तराव च हाण ित ठाण (मं ालयासमोर चौथा मजला), मुं बई येथे प कार
प रषदेसाठी हॉल, उपि थत राहणा या प कार व मा यवरां ची भोजन यव था करणेत यावी, असे
ठरले. तसेच याकामी येणा या सवसमावेशक खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- जनसं पक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.५९
जागितक साई मं िदर िव त प रषदे या स काराकरीता छापील शॉल खरे दी करणेबाबत.
तावीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे वतीने ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७
ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरा कर यात येणार आहे. या ीकोणातू न िशड त येणाया भािवकां साठी सोयीसु िवधा उभारणे तसेच सं पू ण वषभर वेगवेग या धािमक सां कृ ितक काय माचे आयोजन
कर याचे िनयोजन आहे. जेणेक न सं पु ण वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहील व शता दी सोहळा
अिव मरणीय होईल या ीने य न करणेत येत आहेत. यािनिम समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे
धािमक व सां कृ ितक काय मां चे आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे अिधकारी/पदािधकारी यां या
सू चना-वजा- ताव ा त क न घेणेसाठी तसेच या मं िदरां या यव थापनां नी शता दी वषात आयोिजत
करावयाचे काय म/ उप म याबाबत यापक चचास िद.११/१२/२०१६ रोजी िशड येथे “जागितक साई मं िदर
प रषद-२०१६” आयोिजत कर यात आलेले आहे.
ताव- सं थानमाफत आयोिजत के ले या “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता देशातु न
तसेच िवदेशातील मं िदरां चे ितनीध ना बोलिव यात आलेले आहे. याकामी अं दाजे २०००-२५०० मं िदरां चे
ितनीधी साईभ सहभाग घेणार आहेत. याच माणे प रषदेकरीता िविवध े ातील मा यवरां ना िनमं ीत
कर यात आलेले आहे. सदर िनमं ीत कर यात आले या मा यवरां चे स काराकरीता “जागितक साई मं िदर
प रषद” अशा नावाची शॉल खरे दी करणेत यावी अशी सू चना के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता लागणा-या शॉल खरे दी
करणेकामी सं थानला पु व पु रिव यात आले याशॉल पु रवठादार यां चेकडु न शॉलचा नमू ना मागिव यात आला
होता. तसेच सदरचा नमू ना मा.िव त ी.सिचन तां बे साहेब यां चेकडु न तपासु न शॉलची खरे दी कर यात यावी
असे मा.अ य महोदय यां नी सू चना के लेली आहे. यानु सार नमू ना िनि त झाला असू न याकामी लवकरात
लवकर खरे दी करणेबाबत मा.िव त यां नी सू चना के या आहेत.
तरी “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता लागणारे छापील शॉल खरे दीकामी येणारे खचास
मा यता घेणेकामी व ा कोटेश स मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे सम उघडु न यु नतम दर धारकास
पु रवठा आदेश देणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
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िनणय .९०२

यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साई मं िदर िव त प रषदेसाठी िनमं ीत कर यात आले या
मा यवरां चे स काराकरीता “जागितक साई मं िदर प रषद” अशा नावाची शॉल खरे दी करणेकामी
िवहीत प दतीने कोटे श स मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच तातडीची गरज अस यामु ळे तािवत शॉ स खरेदीकामी मागिवणेत आलेली
कोटे श स मा.कायकारी अिधकारी यां चे सम उघडणेत येऊन, यामधील िन नतम दरधारकास पु रवठा
आदेश दे यात यावा व या कायवाहीचा अहवाल सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.६०
जागितक साई मं िदर िव त प रषदे या स काराकरीता स मानिच ह खरे दी करणेबाबत.
तावीसाईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे वतीने ीसाईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते
िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरा कर यात येणार आहे. या ीकोणातू न िशड त येणा-या
भािवकां साठी सोयीसु िवधा उभारणे तसेच सं पू ण वषभर वेगवेग या धािमक सां कृ ितक काय माचे आयोजन
कर याचे िनयोजन आहे. जेणेक न सं पु ण वषभरात िशड म ये भ मय वातावरण राहील व शता दी सोहळा अिव मरणीय
होईल या ीने य न करणेत येत आहेत. यािनिम समाधी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे धािमक व सां कृ ितक
काय मां चे आयोजनाबाबत देश-िवदेशातील साई मं िदरां चे अिधकारी/पदािधकारी यां या सू चना-वजा- ताव ा त क न
घेणेसाठी तसेच या मं िदरां या यव थापनां नी शता दी वषात आयोिजत करावयाचे काय म/ उप म याबाबत यापक
चचास िद.११/१२/२०१६ रोजी िशड येथे “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” आयोिजत कर यात आलेले आहे.

ताव- सं थानमाफत आयोिजत के ले या “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता देशातु न
तसेच िवदेशातील मं िदरां चे ितनीध ना बोलिव यात आलेले आहे. याकामी अं दाजे २०००-२५०० मं िदरां चे
ितनीधी साईभ सहभाग घेणार आहेत. सदर िनमं ीत कर यात आले या येक साईमं िदरां चे ितनीधी यां ना
येक ०१ स मानिच ह देणेबाबतची कायवाही करणेबाबत सू चना दे यात आले या आहेत. या ३ नं बर
पावडर मू त चे खाली लाकडी बॉ स असे स मानिच हाचे व प असावे असे सू िचत कर यात आलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- तरी “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता लागणारे स मानिच ह खरे दी
करणेकामी वेळ कमी अस याने स याचे पावडर मू त पु रवठादार यां चेकडु न मू त खरे दी क न याचे खाली
लाकडी बॉ स तयार क न यावर मू त बसवु न घेणेकामी थािनक पु रवठादार यां चेकडु न कोटे शन मागिवणेस
मा यता असावी. तसेच सदर खरे दी ही .३,००,०००/-चे आतील अस याने थािनक पु रवठादार यां चेकडु न
कोटेशन मागिवणेस व ा कोटे श स मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे सम उघडु न यातील यु नतम दर
असलेले पु रवठादार यां चेकडु न खरे दी करणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
तरी “जागितक साई मं िदर प रषद-२०१६” करीता लागणारे स मानिच ह खरे दीकामी येणारे खचास
मा यता घेणेकामी व ा कोटेश स मा.कायकारी अिधकारी साहेब यां चे सम उघडु न यु नतम दर धारकास
पु रवठा आदेश देणेस मा यता असावी, ही िवनं ती.
िनणय .९०३ यावर सिव तर चचा होऊन, जागितक साई मं िदर िव त प रषदेसाठी िनमं ीत कर यात आले या
मा यवरां चे स काराकरीता तावात नमु द के ले माणे स मानिच ह खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने
कोटे श स मागिवणेस व याकामी येणा या खचास मा यता दे यात आली.
तसेच तातडीची गरज अस यामु ळे तािवत स मानिच ह खरे दीकामी मागिवणेत आलेली
कोटे श स मा.कायकारी अिधकारी यां चे सम उघडणेत येऊन, यामधील िन नतम दरधारकास पु रवठा
आदेश दे यात यावा व या कायवाहीचा अहवाल सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मं िदर िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.६१
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .९०४ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यातआ या.
(०१) पु व च झाले या चच माणे सिमती सद य नेमणू क बाबत ७० वष वयाची अट िशथील करणे, तसेच
सं थानचा वाढता याप ल ात घेता, मा.कायकारी अिधकारी यां ना अिधिनयम- २००४ मधील तरतू दीनु सार
असलेले .२५,०००/- मा या खचाचे अिधकारात .१,००,०००/- मा पयत वाढ करणे या व इतर बाब साठी
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सं थान अिधिनयम- २००४ म ये दु ती करणेकामी सं थान अिधका यां ची सिमती नेमावी व यानु सार महारा
शासनाकडे पाठपु रावा करणेत यावा.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०२) साईभ तांचे दशन सहज व सु लभ हावे यासाठी उभारावया या Time base दशन णालीचे काम पहात
असलेले ि लोक िस यु रटी िस टीम इं िडया िल., या कं पनी या ितिनध ना आजचे सभेत बोलिवणेत आले होते.
सभेने यां चेबरोबर चचा के ली व िद.१२ िडसबर, २०१६ रोजी सव साईभ ां या सोयीसाठी Time Base
णाली सु करणेत येईल, असे घोषीत के ले. तसेच ि लोक िस यु रटी िस टीम इं िडया िल. यां चेकडील अिधकारी
व कमचारी यां ना िनवासासाठी सं थानची शां ितिनके तन इमारत उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख/ .अिध क, साई साद िनवास थान)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०३) इ ाईल िस यु रटी िल., यां चेकडू न मं िदर व मं िदर प रसराचे िस यु रटी ऑडीट क न घे यात यावे.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०४) बीएसएनएल कं पनी मािहती तं ान े ातील सव कामे करत आहे. ही कं पनी शासनाची अस यामु ळे
सं थानमधील मािहती तं ान िवषयक बाब साठी या कं पनीला आमं ि त करणेत यावे.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०५) सादालयाम ये साईभ ां ना पु रिव यात येणा या चपा यां बाबत भ ां कडू न अिभ ाय घे यात यावा,
आव यकता भास यास याकामी आपलेमाफत कमचारी नेमावेत.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०६) सेवािनवृ ी.पडसे मॅडम तसेच डॉ.डां गे यां ना पु हा सेवेत घेणेकामी चचसाठी णालय उपसिमती
सभेसमोर बोलिवणेत यावे.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०७) िशड नगरपं चायतीस, िशड शहरामधील या िवकासकामां साठी सं थानमाफत िनधी उपल ध क न
दे यात आलेला आहे, या िठकाणी सं थानचे नावाचा बोड लावणेत यावा. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०८) अनेकवेळा रा ी या वेळेस णां ना कॉट उपल ध असू नही कॉट उपल ध नाही, असे तेथील कमचारी
सां गतात, ही बाब गां भीयाने घे यात येऊन, कायरत कमचा यां ना तशा सु चना दे यात या यात.
(कायवाही- वै िकय सं चालक/ वै िकय अिध क)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(०९) िठकिठकाणां हन पालखी घेऊन येणा या पदया या दशनासाठी वेगळे गेट सु करणेबाबतचा ताव
सिमतीसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१०) सं थानमाफत कािशत होत असले या साईिलला ैमािसका माणेच साईसेवा ैमािसकही कािशत
करणेत यावे व साईिलला आिण साईसेवा ैमािसकासाठी संपादकाची नेमणू क करणेबाबतची साईिलला
ैमािसकाम ये िस दी दे यात येऊन, सं पादकां चे अज मागिवणेत यावे.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .७५५ ते ९०४ सवानु मते घे यात आले.
यानं तर रा ौ १०.३० वाजता सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

(सु रेश हावरे)
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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