1

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१२/ २०१६
थळ- साईिनवास अितथीगृ ह, िशड

िदनां क ३१.०८.२०१६
वेळ- सकाळी ११.०० वाजता

ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बु धवार िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता
सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/
२५६५/ २०१६, िदनां क २२ ऑग ट, २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा बु धवार
िदनां क ३१.०८.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सुरेश कािशनाथ
हावरे यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा.
०३. मा.
०५. मा.
०७. मा.

ी.सुरेश कािशनाथ हावरे ,अ य
ी.सिचन भागवत तां ब,े सद य
ी. ताप सखाहारी भोसले, सद य
ी.िबपीनदादा शं करराव को हे, सद य

०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०४. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०६. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य
०८. 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.डॉ.राज राजाबली िसंग - सद य यां नी दूर वनीव न तसेच, मा.डॉ.मिनषा शामसुदं र कायं द-े सद या, मा. ी.रिवं
गजानन िमलकर- सद य व मा. ी.अमोल गजानन क ितकर- सद य यां नी मेल/ फॅ स प ा ारे कळिवले होते. याची सिमतीने न द
घेऊन, यां ना अनुपि थत राह याची अनुमती िदली.
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१

िदनां क १४.०७.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या ीसद य सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .५८२ िदनां क १४.०७.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या ीसद य सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात आली, यामधील िनणय त कालीन ि ासद य
सिमतीने घेतलेले आहेत व यािनणयावर कायवाही ही सु झालेली अस यामुळे सदरह इितवृ त वाचून कायम
कर यात आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क १५.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेने के ले या िशफारश ना पु ी
देणेबाबत.
िनणय .५८३ िदनां क १५.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत
पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील वािषक (सन २०१६-२०१७) छपाई व
कायालयीन टे शनरी खरे दीकामी ा ई-कमिशयल िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटल करीता सन २०१६-१७ या वषाकरीता छपाई व कायालयीन
टेशनरी खरे दीकामी मा.ि सद य सिमती सभा िद.२७.०७.२०१५ िनणय .२३३ अ वये .६५,३२,७६५/मा चे खचास सं थान वक लामाफत अज सादर करणेत येऊन, मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद
खं डपीठाची मा यता घे यात यावी व मा.खं डपीठा या मा यतेनं तर पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले होते.
यानुसार मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची िस हील अॅ लीके शन नं.१६५२४/२०१५ अ वये
मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात दैिनक हार, मुं बई,
पु यनगरी– पुणे या वतमान प ात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व
िनिवदा दे यात आली होती.
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िनिवदा िव ची मुदत िद.१४/०३/२०१६ ते ०७/०४/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
वीकार याची अं ितम मुदत िद.११/०४/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती.
यानुसार िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. तसेच सदर खरे दीकामी तां ि क िनिवदां ची
Hard Copy सं थानचे िशड कायालयात ०९ िनिवदा ा त झालेली असून , मुं बई कायालयात एकही िनिवदा
ा त झालेली नाही.
ा त ०९ तां ि क िनिवदां चा तपिशल खालील माणे–
Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

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

Received
Date
11/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016
14/04/2016

Received
Place
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi
Shirdi

तरी उपरो त खरे दीकामी िनिवदाधारकां नी िदले या ०९ तां ीक िसलबं द िनिवदा ा त झाले या आहेत.
सामा य शासन शाखेकडील जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/३९६६/२०१६ िद.१९/०१/२०१६
अ वये सं थान अं तगत असणा-या िविवध िवभागां साठी आव यक सािह य/ कामासाठी शासन िनणयानु सार
खरे दी सिमतीची थापना कर यात आलेली आहे. ऑनलाईन तां ि क िनिवदा उघडू न तां ि क िनिवदेम ये तीन
िकं वा यापे ा जा त िनिवदाधारक ा त ठरले, तर लगेचच मुळ िनिवदा उघडू न घेता येतील.
सदर िनिवदा िद.१३-०५-२०१६ रोजी उघड यात आले या हो या. ा त एकु ण ०९ पुरवठाधारकापैक
M/s. Madhura Enterprises, Nashik हयां नी दोन िसलबं द िनिवदा िद या हो या यापैक ०१ िनिवदा ही
Comercial ची िदली होती. यामुळे तां ि ं क एकु ण ०८ िनिवदाधारक िश लक रािहले याचा तपिशल
खालील माणे आहे.
Sr. Name of Tenderer
Qualify/Rejected
No.
1
M/s.Pravara offset,Loni
Online Technical Specification
Complains not upload
(Rejected)
Qualify
2
M/s.Printwell Printers,Malegaon
3
M/s. Krishna enterprise,Ahmedabad
Online Technical Specification
Complains not upload
(Rejected)
Qualify
4
M/s. Aviraj Packwell,Kopargaon
Qualify
5
M/s.Shri Gajanan offset,Kopargaon
6
M/s.Classic Stationers co.,Mumbai
Online Technical Specification
Complains not upload
(Rejected)
7
M/s.Rohan Printers & Stationary,Aurangabad Online Technical Specification
Complains not upload
(Rejected)
8
M/s. Madhura Enterprises,Nashik
Online Technical Specification
Complains not upload
(Rejected)
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उपरो त माणे ०८ िनिवदाधारकापैक ०५ िनिवदाधारकां नी Online Technical Specification
Complains upload के लेले नस यामुळे ते अपा ठरिव यात आलेले आहे. उव रत पा ०३ िनिवदाधारकां चे
ई-कमिशयल Online िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा तु लना मक त ा तयार करणेत येऊन, तो प रिश अ हणून सोबत सादर करणेत आला.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयामधील वािषक
(सन २०१६-२०१७) छपाई व कायालयीन टे शनरी खरे दी करणेकामी सोबत प रिश अ हणू न सादर
के ले या तु लना मक त यामधील िन नतम दरधारकास पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच या
छपाई/ टे शनरीसाठी समान िन नतम दर ा झालेले आहे त, अशा पु रवठाधारकां ना सम माणात
िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा व यासाठी दर आलेले नाहीत िकं वा तीनपे ा कमी
पु रवठाधारकां चे दर ा झालेले आहेत अशा छपाई/ टे शनरी करीता फेर ई-िनिवदां ची मागणी करणेत
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. I व II या िवभागाकरीता Surgical Instrument
खरे दीकामी ा कमिशयल ई िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द – १७ (२) ण
यव थापन सिमतीचा ठराव . – नवीन ताव
तािवक:- ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. I या िवभागाने िद.२८/१०/२०१४ आिण
CVTS O.T. II या िवभागाने िद. २९/१०/२०१४ रोजी या मागणी प का वये काही Instrument ची मागणी
के लेली आहे. स या यांचेकडे असलेले Instrument हे वाप न खराब झालेले आहेत. यामुळे दैनं िदन
श ि या करतानी अडचणी िनमाण होतात.
सदर Instrument खरे दीकामी अं दाजे खचासाठी M/s. Kalelker Surgical Industries,
Mumbai यां चेकडू न ई– मेल दारे दर प क मागिव यात आले होते. यानु सार M/s. Kalelker Surgical
Industries, Mumbai यां नी यांचे िद.०१/०१/२०१५ रोजीचे ई- मेलप ा वये दर कळिवले आहे. याचा
तपिशल खालील माणे:Sr.
No.
1
2
3
4
5

Description
Stilli Scissor 8”
Staut Scissor Curved 8”
Needle Holder 2-0
Needle Holder 3-0
Tubing Clap 8”

CVTS
O.T. I
12
12
12
12
12

CVTS
O.T. II
12
12
12
12
12

Total
App. Rate
App. Total
Qty.
Per in Rs.
Amt. in Rs.
24
845.00
20280.00
24
710.00
17040.00
24
3020.00
72480.00
24
3020.00
72480.00
24
2535.00
60840.00
App. Total Amt. in Rs. 243120.00

िद. ०५/०५/२०१५ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेपु ढील िवषय नं.२ िनणय . १४४ (२२)
अ वये ी साईबाबा णालयातील CVTS OT I व II या िवभागाक रता Surgical Instrument िविहत
प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे खच .२,४३,१२०/- चे खचास मा यता
िमळालेली आहे. यानु सार - ेस जरनल- मुं बई, लाईफ ३६५ इंि लश- पु ण,े िद य मराठी- नािशक, पु यनगरीऔरं गाबाद या वतमान प ात जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे
जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण ४७ पुरवठाधारक यां ना ईमेल ारे जािहरातीबाबत अवगत
कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०६/२०१५ ते ३०/०६/२०१५ पयत ठे व यात आली होती,
तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०२/०७/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न िशड
येथील कायालयात ०३ िनिवदा ा झालेली आहे, मुं बई कायालयात ०१ िनिवदा ा झालेली आहे.
याचा तपिशल खालील माणे Sr.No.
1
2
3
4

Name of Tenderer
M/s. Vishal Surgical Equipment Co. Pvt. Ltd., Mumbai
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
M/s. Austin Healthcare, Pune
M/s. Seva Medical Equipment, Pune
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उपरो त पैक अ.नं. ०३ व ०४ यां या िनिवदा मुदतीनं तर ा त झाले या आहेत, परं तु तुलना मक दर
िमळणेचे टीने यांचा िवचार कर यात येऊन ा झाले या ०४ तां ि क िसलबं द िनिवदा मा वै क य सं चालक
यां चे समोर िद.०३/०८/२०१५ रोजी सम उघड यात आले या आहेत.
सदर तांि क बाब या िनिवदां चा तु लना मक त ता तयार कर यात आलेला असून यां या कमिशयल
िनिवदा उघड यात आले या नाहीत. कारण णालयाचे ई.डी.पी. िवभागाने िद.१९/०९/२०१५ रोजी Digital
Signature Certificate ची मुदत संपु टात आ यामुळे सदर िनिवदा Open होऊ शकणार नाही असे
िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे प ा वये कळिवलेले आहे. यामुळे िद.०३/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये
खरे दीकामी पु हा दैिनक सामना– औरं गाबाद, गावकरी – नािशक या वतमान प ात जािहरात दे यात आली
होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व िन िवदा दे यात आली होती. यानु सार िनिवदा िव ची मुदत
िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न िशड व मुं बई कायालय दो ही िमळू न ०६
िनिवदा ा झाले या आहेत.
याचा तपिशल खालील माणे Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
08/03/2016
2
M/s.Warden Surgical Co.Pvt.Ltd.,Navi Mumbai
08/03/2016
3
M/s. Austin Healthcare, Pune
08/03/2016
4
M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai
08/03/2016
5
M/s. Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune
05/03/2016
6
M/s. Visionary Medtech Solutions Pvt.Ltd., Ahmedabad 04/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी जािहरातीस अनुस न ा त झाले या ०६ तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६
रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार
कर यात आलेला असून ा त िनिवदाधारकां ना Demo देणक
े ामी िद.१३/०४/२०१६ ते १४/०४/२०१६ रोजी
हॉि पटलम ये (िठकाण– निवन सिजकल आयसीयु) बोलिव यात आले होते, यानुसार िद.०७/०४/२०१६
रोजीचे प रप का वये सं बं िधत िवभागातील सिजकल इ मटचा वापर करणारे डॉ टर व संबं िधत कमचारी यां नी
Demo साठी हजर राहन तसेच यांनी िदले या Demo बाबतचा अिभ ाय औषध भां डार िवभागाकडे देणबे ाबत
कळिव यात आले होते. परं तु संबं िधत िवभागाचा अिभ ाय वेळेत ा त न झा यामुळे िद.२७/०४/२०१६ व
िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे प रप का वये मरणप दे यात आले होते, यास अनु स न सं बं िधत वापर करणा-या
डॉ टरां ची िशफारस घे यात आलेली आहे.
उपरो माणे पा असले या ०६ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार
करणेत आला.
अ.नं.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

िनिवदाधारकां चे नां व
M/s. South India Surgical Co. Ltd., Chennai
M/s. PSI Marketing Pvt. Ltd., Nagpur
M/s.Warden Surgical Co.Pvt.Ltd., Navi Mumbai
M/s. Kanchan Drugs Pvt. Ltd., Pune
M/s. Austin Healthcare, Pune
M/s. Visionary Medtech Solutions Pvt.Ltd., Ahmedabad

िनिवदेमधील एकि त मु ळ
दर .
१,८७,११०/१,३७,३२८/५०,७४९.४४
१,०५,६००/९३,८८८/१,५१,२००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील CVTS O.T. I व II या
िवभागाकरीता तािवत Surgical Instrument खरे दीकामी M/s.Warden Surgical Co. Pvt.
Ltd., Navi Mumbai यां चे एकि त .५०,७४९.४४ मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०३

ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी.II िवभागाकरीता Light Source with head
band with fiber optic cable खरे दीकामी ा कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस. ओ.टी. नं. २ िवभागात वेगवेग या कार या श ि या
करणेसाठी Light Source with head band with Fiber Optic Cable ची आव यकता आहे. स या
यांचेकडे असलेला Xenon Light Source हा सन २०११ म ये .१,७१,०००/- इत या िकं मतीस खरे दी
के लेला आहे. यांचेकडे Asculap Light Source वापरात असुन याची वेळोवेळी दु ती क न देखील तो
यवि थत काम देत नाही तसेच सदर लाईटची Quality ही खराब झालेली आहे तसेच याची Fiber Optic
Cable ३-४ वेळा दु त के लेली आहे. यामुळे यां ना आणखी एका Light Source ची आव यकता आहे.
यामुळे सी. ही.टी.एस. ओ.टी. नं २ िवभागाने िद. २८/०७/२०१४ (औषध भांडार िवभाग ा त िद.
०९/०८/२०१४) रोजीचे मागणी प ा वये ०१ नग Light Source with head band with Fiber Optic
Cable ची मागणी के लेली आहे. सदर Light Source with head band with Fiber Optic Cable
खरे दीकामी अं दाजे . ३,६७,५००/- इतका खच अपेि त आहे.
िद.25/09/2014 िनणय .852 अ वये मा.ि सद य सिमती सभेत सदर Light Source with head
band with Fiber Optic Cable िविहत प तीने िनिवदा मागवून खरे दी करता येऊ शके ल तरी सदरचे खरे दीस
व याकामी येणा-या र कम .३,६७,५००/- चे खचास मा यता िमळालेली आहे. यानुसार सदरचे खरे दीस
जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात आपला वाताहर मुं बई, पुढारी – पुणे , िद य मराठी नािशक, जयिहंद मा क क यूिनके शन– अहमदाबाद, िहतवाद– नागपूर या वतमान प ात दे यात आली होती.
तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०४
पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते.
िनिवदा िव ची मुदत िद.०२/०२/२०१५ ते १८/०२/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
ि वकार याची अं ितम मुदत िद.२०/०२/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती.
यास अनुस न िशड येथील कायालयात ०२ िसलबं द िनिवदा ा त झाले या आहे तर मुं बई
कायालयात एकही िनिवदा ा त झालेली नाही.
याचा तपिशल खालील माणे–
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Austin Health Care, Pune
19/02/2015
2
नाव नसलेली िनिवदा
20/02/2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी दोनच िनिवदा ा त झाले या असुन खरे दीकामी कमीत-कमी तीन
िनिवदा आव यक अस यामुळे पु हा सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा फे र ई -िनिवदा मागिवणेस िद.२६/०३/२०१५
रोजीचे मं जरू िट पणी वये मा यता िमळालेली होती .
यानुसार, वतमानप ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात आ या हो या. ई-िनिवदा िव ची मुदत
िद.०५/१०/२०१५ ते २४/१०/२०१५ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा वीकार याची अं ितम मुदत
िद.२६/१०/२०१५ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न िशड येथील कायालयात ०२ िसलबं द िनिवदा
ा त झाले या आहेत.
याचा तपिशल खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. B. L. Lifesciences Pvt. Ltd., New Delhi
26.10.2015
2
M/s. Austin Healthcare, Pune
26.10.2015
उपरो त माणे सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा फे र ई –िनिवदा मागवून देखील दोनच िनिवदा ा त
झाले या असुन खरे दीकामी कमीत-कमी तीन िनिवदा आव यक अस यामुळे पु हा सदरचे खरे दीकामी दुस-यां दा
फे र ई -िनिवदा मागिवणेस िद.२४/११/२०१५ रोजीचे मं जरू िट पणी वये मा यता िमळालेली होती.
यानूसार सदरचे खरे दीकामी पु हा दैिनक सामना– औरं गाबाद, गावकरी– नािशक या वतमान प ात
जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . यानुसार
िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनु स न िशड व मुं बई
कायालय दो ही िमळू न०४ िनिवदा ा झाले या आहेत.
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याचा तपिशल खालील माणे–
Sr.No. Name of Tenderer
1
M/s. Austin Health Care, Pune
2
M/s. South India Surgical Co. Ltd. Chennai
3
M/s. B. L. Lifesciences Pvt. Ltd., New Delhi
4
M/s. Shree Enterprises, Nagpur

Received Date
०८/०३/२०१६
०८/०३/२०१६
०७/०३/२०१६
०८/०३/२०१६

वरील माणे खरे दीकामी जािहरातीस अनुस न ा त झाले या ०४ तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६
रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून यांचा तां ि क बाब चा तुलना मक त ता तयार
कर यात आलेला असून याम ये M/s. Shree Enterprises, Nagpur यां नी फ त LED Light करीता
िनिवदा िदलेली आहे यामुळे तां ि क ट् या यांची िनिवदा अपा होत आहेत. तर उवरीत ०३ िनिवदाधारकां नी
Light Source with head band with Fiber Optic Cable करीता िनिवदा िदले या आहेत. सदर
तुलना मक त यावर अिभ ाय घे यासाठी सी. ही.टी.एस. ओ.टी. नं २ िवभागात पाठिव यात आलेला होता.
यावर Dr. Mistri यां नी सदर Light Source with head band with Fiber Optic Cable चा Demo
देणबे ाबत िशफारस के लेली आहे. यानू सार पा असले या तीन िनिवदाधारकां ना ई मेल ारे Demo देणबे ाबत
कळिवलेले आहे.
उपरो माणे ा त ०४ िनिवदां पैक पा असले या ०३ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा िनिवदा
आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
िनिवदेमधील मु ळ दर .
1. M/s. B. L. Lifesciences Pvt. Ltd., New Delhi
४,४६,२५०/2. M/s. South India Surgical Co. Ltd. Chennai
९,५१,३००/१,४७,०००/3. M/s. Austin Health Care, Pune
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील सी. ही.टी.एस.ओ.टी. II
िवभागाकरीता Light Source with head band with fiber optic cable खरे दीकामी M/s.
Austin Health Care, Pune यां चे .१,४७,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरणे/ इ स मट/ क झु मेबल पेअर पाट
खरे दीकामी ा कमिशयल ई-िनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकरीता मिशनरी/ उपकरणे/ इ मट/ क झुमेबल पेअस पाट खरे दीस
व याकामी येण-या र कम .४४८९३६९/- (अ री र कम .– च वेचाळीस लाख एकोणन वद हजार तीनशे
एकोणस तर मा ) चे खचास मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६/०२/२०१३ िनणय .२२९ अ वये मा यता
िमळालेली होती. यानू सार सदर खरे दीकामी दैिनक सामना- औरं गाबाद, पुढारी- पु ण,े लाकशाही वाता- नागपूर ,
Free Press या वतमान प ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे संकेत थळावर िद .05/08/2013 ते
15/08/2013 या कालावधीत दे यात येऊन िद.22/08/2013 अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आले या हो या
यास अनु स न एकू ण 17 िनिवदा ा झा या हो या. परं तु मािहती तं ान िवभागाचे िद.29/04/2013 रोजीचे
मं जरू िट पणी अ वये घे यात आले या Digital Signature Certificate पैक मा. कायकारी अिधकारी सो.
यां चे Certificate ची मुदत संपु ात आलेली होती तसेच ी. िदनेश िदलीप कानडे- िलपीक यां ची Digital
Signature Certificate खराब झालेली होती, यामुळे वरील तारखे या सदर िनिवदा Open झा या नाहीत.
यानं तर सदरचे खरे दीकामी पु हा Re-Schedule कर यात यावे असे मािहती तं ान िवभाग यां नी
िद.23/08/2013 रोजीची मं जरू िट पणी वये औषध भां डार िवभागास कळिव यात आलेले होते यानुसार पु हा
तारखा िनि त कर यात आ या हो या व यानू सार सं थान या जनसंपक कायालयामाफत Free PressMumbai, हार- मुं बई या वतमान प ात जािहरात िस द कर यात येऊन िद.23/09/2013 अखेर िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. परं तु IT िवभागाकडू न Digital Signature Certificate वेळेत तयार न झा यामुळे

{12} 31.08.2016, Shirdi

7

S.N.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

वरील अ त यातील तारखे माणे सदर ई िनिवदा संकेत थळावर िस द होऊ शक या न ह या. यामुळे पु हा
सुधारीत तारखा देऊन या माणे IT िवभागाकडू न www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर िनिवदा
दे यात येऊन िद.09/10/2013 अखेर िनिवदा मागिव यात आ या हो या. उपरो तारखे माणे Online िनिवदा
िद.09/10/2013 अखेर बं द होणार हो या परं तू IT िवभागाकडू न िद.02/10/2013 अखेर अशी तारीख
झा यामुळे िद.02/10/2013 रोजीच संकेत थळाव न िनिवदा बं द झा या हो या. यामुळे ब याच
िनिवदाधारकां ना िनिवदा पाहन देखील िनिवदा सादर करता आ या नाहीत. सदरचे खरे दीकामी पु हा फे र ई िनिवदा
मागिवणेकामी सं थान या जनसंपक कायालयामाफत वतमान प ात तसेच www.mahatenders.gov.in या
संकेत थळावर फे र जाहीरात दे यात येऊन िद.30/11/2013 अखेर िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
या िनिवदा धारकां नी पिह या जािहरातीस अनू स न िनिवदा सादर के या हो या यां ना पु हा फ
कमिशयल िनिवदा Online सादर करणेबाबत िद.13/11/2013 रोजीचे ई मेल प ा वये अ वये कळिव यात
आले होते. कारण यां नी तां ि क िनिवदेचे बं द पािकट सादर के लेले होते. परं तू काही िनिवदा धारकां नी नं तर या
जािहरातीस अनूस न Online िनिवदा सादर के लेली न हती.
सु वाती या जािहरातीस अनू स न ा झाले या 17 तां ि क िनिवदा व नं तर या जाहीरातीस अनूस न
6 तां ि क िनिवदा अशा एकू ण 23 तां ि क िनिवदां चे बं द पािकट सादर झाले होते. याचा तपशील खालील माणेName of Supplier
S.N. Name of Supplier
Cyronics Instruments Pvt, Ltd., Pune.
13
Janak healthcare Pvt.Ltd., Valsad - Gujrat
Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai.
14
Lub Dub Medical Tech., Chennai
Excel Corporation, Nashik
15
Meditron Systems, Mumbai
Hi-Tech Surgical Systems, Mumbai
16
Saitrons Medical Equipments, Loni
Kalelkar Surgicals Industries, Mumbai.
17
Unimmedss, Kolkata
Kanchan Drugs, Pune
18
Saitrons Medical Equipments, Loni
Laxmi Surgicals & Pharma, Jalgaon
19
Hi-Tech Surgical Systems, Mumbai
Matrix Medicals Pvt. Ltd., Thane
20
Cher Medical Technoligies, Mumbai
Maquet Medical India Pvt. Ltd., Mumbai. 21
Cher Medical Technoligies, Mumbai
Megastar Engineering, Pune.
22
Mitra Industries (P) Ltd., Faridabad
Sairam Biomedics, Mumbai
23
Esbee Dynamed Pvt. Ltd., Mumbai.
Health Ware Pvt. Ltd., Mumbai
सदर या ा बं द तां ि क िनिवदा िद.05/12/2013 रोजी वै िकय संचालक यां चे समोर उघड यात
आ या हो या. तसेच या िनिवदा धारकां नी नं तर या जािहरातीस अनू स न कमिशयल िनिवदा सादर के या आहे
िकं वा कसे याबाबत यां ना दूर वनीव न िवचारणा कर यात आली होती, परं तू काही िनिवदाधारकां नी या
Online सादर के ले या नाही.
सदरचे खरे दीकामी तीन वेळेस जािहरात दे यात आली होती. यामु ळे स प रि थतीत येक मिशनरी
उपकरणां ची काही िठकाणी दोन तर काही िठकाणी तीन पे ा जा त िनिवदा ा झाले या आहे यामु ळे आहे या
ा कमिशयल िनिवदा मा. ि सद य सिमती सभेपु ढे सम उघडू न यावर िनणय हावा असे न मत आहे.
ा झाले या िनिवदां चा तपशील खालील माणेSr.No. Name of Bidder
Technical submitted Commercial submitted
General Instruments
A
1
Kalelker Surgical, Mumbai
Yes
No
2
Kanchan Drugs, Pune
No
No
3
Laxmi Surgical, Jalgaon
Yes
No
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Video Gastroscope
Healthware Pvt. Ltd., Mumbai
Yes
No
Cher Medical Tech. Mumbai
Yes
Yes
Mitra Industries, Haryana
Yes
Yes
High Intensity Shadowless lamp (LED)
Unimeddss, Kolkatta
Yes
Yes
Matrix, Thane
Yes
Yes
Esbee Dynamed, Mumbai
Yes
Yes
Meditron, Mumbai
Yes
Yes
Sairam, Mumbai
Yes
Yes
Maquet, Mumbai
Yes
Yes
Laxmi Surgical, Jalgaon
Yes
No
Janak Healthcare, Mumbai
Yes
No
6 Body Mortuary Cabinet against Buyback of 4 Body Mortuary Cabinet
Unimeddss, Kolkatta
Yes
Yes
Megastar Engineering, Pune
Yes
Yes
Laxmi Surgical, Jalgaon
Yes
No
Electromechanical Operation Table with Remote
Esbee Dynamed, Mumbai
Yes
Yes
Unimeddss, Kolkatta
Yes
Yes
Janak Healthcare, Mumbai
Yes
No
Laxmi Surgical, Jalgaon
Yes
No
Fibre Optic Bronchoscope
Hi-tech, Mumbai
Yes
Yes
Cher Medical Tech. Mumbai
Yes
Yes
Consumable Spares Parts
Sairam, Mumbai
Yes
Yes
Saitrons, Loni
Yes
Yes
Excel Corporation, Nashik
Yes
No
Cyronics Inst. Pune
Yes
No
Lub Dub, Mumbai
Yes
No
सदर या Online 16 कमिशयल िनिवदा आजचे सभेपढु े सम उघडू न यां नी Online कमिशयल
िनिवदा सादर के लेली आहे या िनिवदाधारकां ना चचा/ वाटाघाटी करणेकामी बोलिव यात आलेले असून चचा/
वाटाघाटी क न िनणय घेणक
े ामीचा ताव िद.१२/०६/२०१४ चे मा. यव थापन सिमती सभेपढु े ठे व यात
आला होता.
यावर िनणय .469 अ वये चचा होऊन ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरणे/
इ मट/ क झुमेबल पेअर पाट खरे दीकामी मागिवणेत आले या ई-िनिवदा मािगल आिथक वषातील
अस यामुळे व या ा होऊन सहा मिह यां पे ा जा त कालावधी झालेला अस यामुळे सदर िनिवदा ऑनलाईन
बं द झाले या आहेत. यामुळे आजचे सभेम ये या िनिवदा उघडू शक या नाही व चचसाठी बोलिवणेत आले या
िनिवदाधारकां शी चचा/ वाटाघाटी होऊ शक या नाही. यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाम ये
वेगवेगळया सात कार या सािह यां ची खरे दीबाबत उ लेख आहे. यापैक .10 लाख मा पे ा कमी खच
येणारे व यापे ा जा त खच येणा या सािह यां ची िवभागणी करणेत येऊन, नवीन ताव तयार करणेत यावा
आिण वतमानप ाम ये जािहरात िस द करणेत येऊन िनिवदा/ ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी. तसेच यापुढे
हॉि पटल सािह य खरे दीकामी चचा/ वाटाघाटी होणार नाहीत, िन नतम दरधारकां स पुरवठा आदेश दे यात येईल,
याक रता अं तीम दर दे यात यावे, याबाबतचा िनिवदेम ये प उ लेख करावा, असे ठरले होते.

B
1
2
3
C
1
2
3
4
5
6
7
8
D
1
2
3
E
1
2
3
4
F
1
2
G
1
2
3
4
5
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यानूसार िद.०३/०७/२०१४ रोजीचे प ा वये िवधी िवभागास मा.उ च यायालय मुं बई खं डपीठ
औरं गाबाद यां ची मा यता घेणेबाबत कळिव यात आलेले होते यानू सार िस हीलअज .६८४८
िद.१७/०७/२०१५ अ वये सदर खरे दीस मा यता िमळालेली होती.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात दैिनक दबं ग दुिनया –
मुं बई, पु यनगरी– नािशक, सामना- पु ण,े सामना– औरं गाबाद, सं यानं द – मुं बई या वतमान प ात दे यात आली
होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती. तसेच एकू ण १०५
पुरवठाधारक यां ना ईमेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते.
िनिवदा िव ची मुदत िद. १२/०१/२०१६ ते २७/०१/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
वीकार याची अं ितम मुदत िद. ३०/०१/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यानु सार एकू ण ०६
िनिवदाधारकां नी िनिवदा Upload के ले या आहेत. परं तू सं थानचे िशड कायालयात ०३ िनिवदा ा त झालेली
असून , मुं बई कायालयात एक िनिवदा ा त झालेली असून उवरीत ०२ िनिवदा धारकां ची तां ि क िनिवदा ा त
झालेली नाही. ा त ०४ िनिवदां चा तपिशल खालील माणे–
Sr.No. Name of Tenderer
Received Date Received Place
1
M/s. Care Mediquip, Mumbai
27/01/2016
Shirdi Office
2
M/s. Aditi Enterprises, Nashik
30/01/2016
Shirdi Office
3
M/s. Saitrons (Medical Equipments) Loni
29/01/2016
Shirdi Office
4
M/s. Lub Dub Medical Technology Pvt. 29/01/2016
Mumbai Office
Ltd., Chennai
उपरो त ०६ िनिवदाधारकां नी Upload के ले या ०६ Online िनिवदा तसेच ०६ तां ीक िसलबं द
िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आले या असून याम ये M/s. Care Mediquip,
Mumbai व M/s. Excel Corporation, Nashik यां नी जािहरातीमधील मिशनरी/ उपकरणे/ ह यारे इ. करीता
तां ितक िनिवदा ही एकि त िदलेली असून Online िनिवदा ा वेगवेग या Upload के ले या आहेत.
उपरो त ०६ िनिवदां या तांि क बाब चा तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला असून याम ये
M/s. Excel Corporation, Nashik व M/s. Saitech Medicare System, Pune या दोन
िनिवदाधारकां नी Online िनिवदा भरतां नी Technical Specification compliance िदलेला नाही यामुळे
या दोन िनिवदा अपा होत असून ०४ िनिवदाधारकां या िनिवदा पा होत आहेत.
याचा तपशील खालील माणेSr.No. Name of Tenderer
Received Date Received Place
1
M/s. Care Mediquip, Mumbai
27/01/2016
Shirdi Office
2
M/s. Aditi Enterprises, Nashik
30/01/2016
Shirdi Office
3
M/s. Saitrons (Medical Equipments) Loni
29/01/2016
Shirdi Office
M/s. Lub Dub Medical Technology Pvt. Ltd., Chennai 29/01/2016
4
Mumbai Office
उपरो माणे ा त ०६ िनिवदां पैक पा असले या ०४ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा आजचे
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.

Sr. no.

1.0
1.01
1.02

Description

Halogen Bulb
12V/50 Watt.
125 Nos.
24V /150 Watt.
10 Nos.

M/s. Lub Dub
M/s. Saitrons
Medical
M/s. Aditi
(Medical
Technology Enterprises,
Equipments)
Pvt. Ltd.,
Nashik
Loni
Chennai
Rate per in Rs.

M/s. Care
Mediquip,
Mumbai

191.00

0.00

150.00

0.00

180.00

0.00

170.00

0.00
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1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08
1.09
1.1
1.11
1.12
2.0
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
3.0
3.01
3.02
3.03
3.04
4.0
4.01
4.02
4.03

6V /20Watt
10 Nos.
6V /10 Watt
5 Nos.
22.8V /90 Watt
25 Nos.
8V /50 Watt i Reflector
5 Nos.
12V/ 100Watt with Reflector
15 Nos.
15V/ 150Watt with Reflector
15 Nos.
24V/ 250Watt with Reflector
5 Nos.
3V/ Laryngoscope Bulb
50 Nos.
24V X ray Collimator Bulb
5 Nos.
Bulb Holder 5A
10 Nos.
BP Apparatus Spares
Rubber Bag (Adult)
60 Nos.
Cloth Cuff(Adult)
25 Nos.
Rubber Balloon
50 Nos.
Metal Valve
50 Nos.
Mercury ( in gram)
550 Nos.
BPL ECG Machine Accessories
Metal Electrode for 8408 View
25 Nos.
Silicon Rubber Balloon
25 Nos.
Clamp Set
10 Nos.
Battery for 108 Digi. ECG M/c.
5 Nos.
Autoclave Spares Parts ( Make:
M.Shah & Co.)
6 KW Heater coil
24 Nos.
3KW Heater Coil
9 Nos.
Spark Plug
25 Nos.

191.00

0.00

150.00

0.00

235.00

0.00

160.00

0.00

1965.00

0.00

2800.00

0.00

900.00

0.00

500.00

0.00

534.00

0.00

600.00

0.00

534.00

0.00

600.00

0.00

566.00

0.00

600.00

0.00

28.5

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

200.00

0.00

147.00

0.00

200.00

0.00

84.00

0.00

250.00

0.00

84.00

0.00

100.00

0.00

84.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

41.00

0.00

150.00

0.00

20.00

0.00

100.00

0.00

252.00

0.00

600.00

0.00

2860.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

2400.00

0.00

0.00

0.00

1500.00

0.00
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4.04
4.05
4.06
4.07
4.08
4.09
4.1
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
5.0
5.01
5.02
5.03
5.04
5.05
5.06
5.07
5.08

5.09
5.1
5.11

Boiler Tank Gasket 9 KW
10 Nos.
Boiler Tank Gasket 18 KW
24 Nos.
Door Gasket 9 KW
6 Nos.
Door Gasket 18 KW
16 Nos.
Water Level Tube 9 KW
2 Nos.
Water Level Tube 18 KW
8 Nos.
Bellow Plate
10 Nos.
Bellow Plate Washer
10 Nos.
Heater Washer 6KW
60 Nos.
Heater Washer 3KW
25 Nos.
Natt (New) Autoclave Boiler Tank
Gasket (Size: 500mm)
5 Nos.
Door Gasket Natt (Size: -508mm)
6 Nos.
Cautery Machine Accessories
Patient Plate Cables, 20 Nos.
Reusable Cautery H.S. Pencil
100 Nos.
Disposable Cautery H.S. Pencil
150 Nos.
Bipolar to Bipolar Cautery Cables
Boss Type- 15 Nos.
Bipolar to Co-axial Cautery Cables
20 Nos.
Bipolar Forceps Boss
10 Nos.
Monopolar Cautery Cable
10 Nos.
Bipolar Tenzel Forcep (for opthal
use)
5 Nos.
Bipolar to Bipolar Cautery Cables
for opthal use- (make:Appasamy)
5 Nos.
Needle Electrode Short Set
5 Nos.
Needle Electrode Long Set
5 Nos.

0.00

0.00

2000.00

0.00

0.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

2500.00

0.00

0.00

0.00

2700.00

0.00

0.00

0.00

500.00

0.00

0.00

0.00

700.00

0.00

0.00

0.00

3000.00

0.00

0.00

0.00

300.00

0.00

0.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

3500.00

0.00

0.00

0.00

4500.00

0.00

2625.00

2025.00

1200.00

0.00

2100.00

4235.00

2500.00

0.00

126.00

175.00

150.00

0.00

945.00

3000.00

3000.00

0.00

945.00

3000.00

3000.00

0.00

2100.00

8000.00

5000.00

0.00

945.00

2025.00

2500.00

0.00

2625.00

0.00

5000.00

0.00

945.00

0.00

3000.00

0.00

262.5

450.00

2000.00

0.00

262.5

750.00

3000.00

0.00
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5.12
5.13
5.14
5.15
6.0
6.01
6.02
6.03
6.04
6.05
6.06
6.07
6.08
6.09
6.1
6.11
6.12
6.13
7.0
7.01
7.02
7.03
7.04
7.05
7.06

Double Paddle Foot Switch for
5145.00
5500.00
Eclipse Cautery- 2 Nos.
Double Paddle Foot Switch Shalya
5145.00
5500.00
Cautery- 2 Nos.
Double Paddle Foot Switch Jahangir
5145.00
5500.00
Cautery- 2 Nos.
Bipolar Foot switch with Cable
4200.00
4250.00
without connecter- 8 Nos.
Medical Gas Pipeline Accessories
Oxygen Flow meter with F.A Valve
0.00
0.00
& Humidifier Bottle- 20 Nos.
Washer For Tail Pipe
0.00
0.00
50 Nos.
2000ml Vaccum Jar for central
0.00
0.00
suction Trolley- 30 Nos.
S.K.P. for Oxygen
0.00
0.00
30 Nos.
S.K.P. for Air
0.00
0.00
20 Nos.
S.K.P. for Vaccum
0.00
0.00
30 Nos.
Pendant S.K.P for O2 – Six Sigma
0.00
0.00
10 Nos.
Pendant S.K.P for N2O- Six Sigma
0.00
0.00
8 Nos.
Pendant S.K.P for Vaccum- Six
0.00
0.00
Sigma, 10 Nos.
Pendant S.K.P for Air - Six Sigma
0.00
0.00
10 Nos.
24 mm Saddle with Base for copper
0.00
0.00
pipeline- 100 Nos.
30 mm Saddle with Base for copper
0.00
0.00
pipeline- 200 Nos.
Washer for Self Sealing valve
0.00
0.00
200 Nos.
Furniture Wheels
Stretcher Trolley wheels 200mm
0.00
0.00
24 Nos.
Plasto Wheel (Big shank) 1.5”
0.00
0.00
100 Nos.
Plasto Wheel (Big shank) 2”
0.00
0.00
100 Nos.
Plasto Wheel (Small shank) 2”
0.00
0.00
100 Nos.
Castor twin wheel rush free 7/82”
0.00
0.00
warm grey for mayo table- 12 Nos.
M15112021-castor PPS 040No.SSE
0.00
0.00
2P0 (M-12*22mm)- 24 Nos.
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3500.00

0.00

3500.00

0.00

3500.00

0.00

4500.00

0.00

5000.00

0.00

500.00

0.00

5000.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

0.00

2500.00

0.00

2500.00

0.00

2500.00

0.00

2500.00

0.00

2000.00

0.00

2000.00

0.00

200.00

0.00

250.00

0.00

350.00

0.00

350.00

0.00

350.00

0.00

2500.00

0.00

4000.00

0.00
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8.0
8.01
8.02
9.0
9.01
10.0
10.01

10.02

10.03
11.0
11.01
12.0
12.01

12.02

12.03

12.04
13.0
13.01
13.02
13.03
13.04

Miscellaneous
Power Cord- Heavy Duty (Length –
262.5
450.00
500.00
3mtr.) (16Amp, 230V)- 100 Nos.
Power Cord- Heavy Duty (Length –
157.5
375.00
300.00
3mtr.) (5Amp, 230V)- 100 Nos.
Annexure “B” (Monopoly Item List)
Pacemaker Cable, Medtronic,
Model- 5433V (Make - M/s.
3937.5
0.00
2500.00
Cardiotech Pvt. Ltd. Mumbai.)- 6
Nos.
Spare Parts for Electrolyte Analyser (Model: AVL9180. Make: Roche)
Na Electrode (Make - M/s. Roche
Diagnostics India Pvt. Ltd., Mumbai)
0.00
0.00
0.00
2 Nos.
K Electrode (Make - M/s. Roche
Diagnostics India Pvt. Ltd., Mumbai)
0.00
0.00
0.00
3 Nos.
Cl Electrode (Make - M/s. Roche
Diagnostics India Pvt. Ltd., Mumbai)
0.00
0.00
0.00
3 Nos.
Spare Parts for Semi Auto.Bio-chem.Analyzer (Model:Chem 7 Make: Erba-3nos)
PM Kit for Chem-7 Semi Auto
Analyzer (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 3 Nos.
Spare Parts for Fully Auto.Bio-chemistry Analyzer (Model:EM200 Make:Erma)
Sodium Electrode (Na) (Make - M/s.
Transasia Biomedicals, Mumbai)
0.00
0.00
0.00
2 Nos.
Potassium Electrode (K) (Make M/s. Transasia Biomedicals,
0.00
0.00
0.00
Mumbai)
2 Nos.
Chloride Electrode (Cl) (Make - M/s.
Transasia Biomedicals, Mumbai)
0.00
0.00
0.00
2 Nos.
Reference Electrode (Ref) (Make M/s. Transasia Biomedicals,
0.00
0.00
0.00
Mumbai) 2 Nos.
Spare Parts for Blood Gas Analyser
(Model: Easy stat, Make: Medica)
Pump Tube (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 3 Nos.
Na Electrode (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 2 Nos.
K Electrode (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 2 Nos.
Cl Electrode (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 2 Nos.
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0.00
0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
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13.05
13.06

13.07

13.08
13.09
14.0
14.01

14.02

14.03

14.04

14.05

14.06

14.07

14.08

14.09

14.1

14.11

Ca Electrode (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 1 Nos.
Ref Electrode (Make - M/s.
Transasia Biomedicals, Mumbai)- 2
0.00
0.00
Nos.
PO2 Electrode (Make - M/s.
Transasia Biomedicals, Mumbai)- 3
0.00
0.00
Nos.
PCO2 Electrode (Make - M/s.
Transasia Biomedicals, Mumbai)- 3
0.00
0.00
Nos.
Ph Electrode (Make - M/s. Transasia
0.00
0.00
Biomedicals, Mumbai)- 1 Nos.
Philips MP20 Monitor Accessories
NIBP Cuff Adult (Make - M/S.
Philips Electronics Pvt. Ltd.
341.00
0.00
Mumbai)- 80 Nos.
Pediatric NIBP Cuff (Make - M/S.
Philips Electronics Pvt. Ltd.
341.00
0.00
Mumbai)- 5 Nos.
NIBP Hose (Make - M/S. Philips
Electronics Pvt. Ltd. Mumbai)- 5
787.5
0.00
Nos.
Male-Female Connector (Make M/S. Philips Electronics Pvt. Ltd.
367.5
0.00
Mumbai)
20 Nos.
SpO2 Sensor(Adult) (Make - M/S.
Philips Electronics Pvt. Ltd.
1260.00
0.00
Mumbai)
40 Nos.
SpO2 Sensor (Pediatric) (Make M/S. Philips Electronics Pvt. Ltd.
1260.00
0.00
Mumbai) 5 Nos.
SpO2 Extension (Make - M/S.
Philips Electronics Pvt. Ltd.
787.5
0.00
Mumbai)- 10 Nos.
ECG 5 Lead Set (Make - M/S.
Philips Electronics Pvt. Ltd.
1312.5
0.00
Mumbai)- 20 Nos.
ECG 5 Lead Trunk Cable (Make M/S. Philips Electronics Pvt. Ltd.
1575.00
0.00
Mumbai)- 5 Nos.
ECG 3 Lead Set (Pediatric) (Make M/S. Philips Electronics Pvt. Ltd.
787.5
0.00
Mumbai)- 15 Nos.
ECG 3 Lead Trunk Cable (Pediatric)
(Make - M/S. Philips Electronics
1575.00
0.00
Pvt. Ltd. Mumbai)- 5 Nos.
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0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

600.00

2600.00

500.00

1560.00

1200.00

3016.00

500.00

520.00

2400.00

8840.00

2400.00

8840.00

2200.00

3120.00

2200.00

5200.00

2200.00

5200.00

2200.00

3120.00

2000.00

4160.00
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14.12

14.13

14.14

14.15
15.0
15.01

15.02

15.03
16.0
16.01

16.02
16.03
16.04
17.0
17.01
18.0
18.01

18.02

18.03

OR Shielded 5 Lead Set (Make M/S. Philips Electronics Pvt. Ltd.
1312.5
0.00
Mumbai) 5 Nos.
OR Shielded 5 Lead Ext. Cable
(Make - M/S. Philips Electronics
1260.00
0.00
Pvt. Ltd. Mumbai)- 5 Nos.
EtCO2 sensor (Make - M/S. Philips
Electronics Pvt. Ltd. Mumbai)89250.00
0.00
4 Nos.
Rectal Temp. Probe (Make - M/S.
Philips Electronics Pvt. Ltd.
945.00
0.00
Mumbai) 4 Nos.
L&T Planet 50 Monitor Accessories
SpO2 Extension Cable (Make - M/s.
Larsen & Turbo, Ltd. Mumbai)- 7
787.5
0.00
Nos.
ECG Cable 3 Cable (Make - M/s.
Larsen & Turbo, Ltd. Mumbai)- 50
787.5
0.00
Nos.
ECG 5 Lead Cable (Make - M/s.
Larsen & Turbo, Ltd. Mumbai)- 15
892.5
0.00
Nos.
L&T Monitor Common Accessories
NIBP Cuff (Adult) (Make - M/s.
Larsen & Turbo, Ltd. Mumbai)- 80
341.00
0.00
Nos.
NIBP Cuff (Pediatric) (Make - M/s.
Larsen & Turbo, Ltd. Mumbai)- 2
341.00
0.00
Nos.
NIBP Hose (Make - M/s. Larsen &
787.5
0.00
Turbo, Ltd. Mumbai)- 5 Nos.
Spo2 Probe (Make - M/s. Larsen &
1260.00
4150.00
Turbo, Ltd. Mumbai)- 100 Nos.
L&T Star Plus 200,Star 55 Monitor Accessories
D-type SpO2 Extension Cable (Make
- M/s. Larsen & Turbo, Ltd.
787.5
0.00
Mumbai) 40 Nos.
Schiller Multi-parameter Monitor Accessories
NIBP Cuff (Make - M/s. Schiller
Healthcare (I) Pvt. Ltd., Mumbai)341.00
0.00
2 Nos.
NIBP Hose (Make - M/s. Schiller
Healthcare (I) Pvt. Ltd., Mumbai)787.5
0.00
2 Nos.
SpO2 Sensor (Make - M/s. Schiller
Healthcare (I) Pvt. Ltd., Mumbai)1260.00
0.00
2 Nos.
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2000.00

5200.00

2000.00

5200.00

0.00

83200.00

2000.00

4160.00

2200.00

0.00

2200.00

0.00

2200.00

0.00

600.00

0.00

500.00

0.00

1200.00

0.00

2200.00

0.00

2200.00

0.00

600.00

0.00

1200.00

0.00

2400.00

0.00
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18.04

18.05

SpO2 Extension (Make - M/s.
Schiller Healthcare (I) Pvt. Ltd.,
Mumbai)- 2 Nos.
ECG Cable 5 Lead (Make - M/s.
Schiller Healthcare (I) Pvt. Ltd.,
Mumbai)- 2 Nos.

787.5

0.00

2200.00

0.00

892.5

0.00

2400.00

0.00

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील मिशनरी/ उपकरणे /
इ स मट/ क झु मेबल पेअर पाट खरे दी करणेकामी वै िकय सं चालक यां नी सं बं धीत डॉ टससह
िनिवदाधारकां कडील नमु यां ची पाहणी क न, पसं त नमु या माणे खरे दी करणेसाठी उपरो
तु लना मक त यामधील दर ि वकारणेत यावेत. तसेच या सािह यां साठी दोनच िनिवदाधारकां नी दर
िदलेले आहेत अथवा एकाही िनिवदाधारकाने दर िदलेले नाहीत, असे सािह य खरे दी करणेकामी
न याने ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील वािषक (सन- 2015-16) या वषाक रता लागणारी औषधे व
सिजकल सािह य (Part- A) तसेच On Consignment basis (Part- B) या खरे दीकामी ा फेर ईिनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी 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 आहे, तसेच सदर तावास मा. मुं बई
उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची िसि हल अॅ लीके शन नं बर ३४९५ िद.१३/०३/२०१५ अ वये ई
िनिवदा मागवून खरे दीस मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार वतमान प ात जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात येऊन िवहीत प दतीने (Part– A) करीता
पिह या ट यात एकू ण 1238 आयटमक रता एकू ण र कम .१६७५७२९४७.४४ या व (Part– B) On
Consignment Basis क रता ा त दरानुसार अं दाजे .४०५१४२८७/- इतका खच अपेि त ध न
िद.२८/०७/२०१५ रोजी एकू ण . २०८०८७२३४.४४ इत या र कमेचा पुरवठा आदेश दे यात आलेले आहे.
यांनतर ायोिगक त वाचा वापर कर यात येऊन व DMER चे कायप दतीनुसार दुस -या ट यात Part
A मधील एकू ण ८२० आयटमसाठी एकू ण रक् कम .१६३६५५५०८.२७ तसेच Part B मधील 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 कमेचे पुरवठा 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 यामुळे 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.
त हा वरील माणे (Part – A) म ये ५०३ औषधे, सिजकल सािह यासाठी तर (Part – B) म ये १९
On Consignment Basis वरील सािह याक रता फे र ई-िनिवदा मागिव यास तसेच शासनाचे
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर टाकणेस तसेच नामां िकत कं प याना जािहरातीबाबत अवगत
करणेकामी ई-मेल ारे कळिवणेस िद.२८/१२/२०१५ रोजीचे मं जरू िट पणी वये मा यता िमळालेली होती.
यानुसार सदरचे खरे दीस जा तीत जा त तीसाद िमळणेकामी सदरची जािहरात दैिनक िहतवाद–
नागपूर , गावकरी– नािशक, सामना- मुं बई, पु यनगरी– औरं गाबाद, पु यनगरी– पुणे या वतमान प ात दे यात
आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर वरील माणे जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . तसेच एकू ण
९६ पुरवठाधारक यां ना ई-मेल ारे जािहरातीबाबत अवगत कर यात आले होते. िनिवदा िव ची मुदत
िद.१७/०२/२०१६ ते १०/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत
िद.१४/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. परं तु ब-याच या िनिवदाधारकां नी दुर वनीव न तारीख वाढवू न
िमळणेबाबत िवनं ती के लेली होती, तसेच तारीख वाढवू न िद यानं तर खरे दीकामी तुलना मक दर अिधक माणात
िमळतील त हा सदरचे खरे दीकामी खालील माणे तारखा वाढवू न िमळणेस तसेच िनिवदे या अटी व शत म ये
िनिवदाधारकां या मागणी माणे बदल क न घेणबे ाबतचा तावास िद.१०/०३/२०१६ रोजीचे मं जरू िट पणी वये
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Sr.
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

मा यता िमळालेली होती, यानू सार िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.१८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात
आली होती.
वरील माणे जािहरातीस अनुस न दो ही खरे दीकामी सं थानचे िशड कायालयात २५ िनिवदा ा त
झाले या असून , मुं बई कायालयात ०१ िनिवदा ा त झालेली आहे, अशा एकू ण २६ तां ि क िनिवदा ा त
झाले या आहेत. ा त २६ िनिवदां चा तपिशल खालील माणे–
Name of Tenderer
Received
Date
Part A M/s. Austin Healthcare, Pune
12/03/2016
Part A M/s. Balaji Drugs & Chemicals Agencies, Nashik
29/03/2016
Part A M/s. Biotronik Medical Devices India Pvt. Ltd., New Delhi
11/03/2016
Part A M/s. Boston Scientific India Pvt.Ltd.,Gurgaon
16/02/2016
Part A M/s. Capro Labs Exports India Pvt. Ltd., Banglore
09/03/2016
Part A M/s. Covidien Healthcare India Pvt. Ltd, Gurgaon, Haryana.
10/03/2016
Part A M/s. Critical Care Systems, Pune
14/03/216
Part A M/s. Getwell Distributors, Nashik
12/03/2016
Part A M/s. Human Touch Technologies, Pune
16/03/2016
Part A M/s. Indu Pharma, Pune
29/03/2016
Part A M/s. Johnson & Johnson, Mumbai
14/03/2016
Part A M/s. Kabra Medicals, Jalgaon.
18/03/2016
Part A M/s. Kanchan Drugs, Pune (2 Envelope)
11/03/2016
Part A M/s. Keps Pharma, Mumbai
18/03/2016
Part A M/s. Mil Laboratories Pvt. Ltd., Mumbai
12/02/2016
Part A M/s. Shreeji Agency, Shrirampur.
10/03/2016
Part A M/s. Shreya Enterprises, Ahmednagar. (2 Envelope)
10/03/2016
Part A M/s. Surgilink, Shrirampur
11/03/2016
Part B M/s. Biotronik Medical Devices India Pvt. Ltd.,
11/03/2016
Part B M/s. Boston Scientific India Pvt.Ltd.,Gurgaon
16/02/2016
Part B M/s. Critical Care Systems, Pune
14/03/216
Part B M/s. General Surgical Company Pvt. Ltd., Chennai
10/03/2016
Part B M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik
25/03/2016
Part B M/s. Kanchan Drugs, Pune
11/03/2016
Part B M/s. Seva Medical Equipment Pvt. Ltd., Pune
14/03/2016
Part B M/s. Venkatesh distributors, Ahmednagar
18/03/2016
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 आहेत.
सामा य शासन शाखेकडील जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/३९६६/२०१६ िद.१९/०१/२०१६
अ वये सं थान अं तगत असणा-या िविवध िवभागां साठी आव यक सािह य / कामासाठी शासन िनणयानुसार
खरे दी सिमतीची थापना कर यात आलेली आहे. ऑनलाईन तां ि क िनिवदा उघडू न तां ि क िनिवदेम ये तीन
िकं वा यापे ा जा त िनिवदाधारक ा त ठरले, तर लगेचच मुळ िनिवदा उघडू न घेता येतील.
यानुसार िद.१४/०४/२०१६ रोजी वरील माणे ा त २६ िसलबंद तांि क िनिवदा उघड यात आले या
असून यापैक अ.नं.११ M/s. Johnson & Johnson, Mumbai यां ची िनिवदा ही औषधे/ सिजकल
सािह यासाठी नसून Sterrad आयटमसाठी कोटेशन ा त झालेले आहे, तसेच अ.नं.२ M/s. Balaji Drugs &
Chemicals Agencies, Nashik व अ.नं. १० M/s. Indu Pharma, Pune यां या िनिवदा हया उिशरा ा त
झाले या आहेत, यामुळे सदर तीनही िनिवदा वगळू न य ात १५ िसलबं द तां ि क िनिवदा ा त झाले या
आहेत, तसेच PART “A” खरे दीकामी य ात Online १९ िनिवदा ा त झाले या आहेत, हणजेच दोन
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िनिवदाधारकां या िसलबं द तां ि क िनिवदा ा त झाले या नाहीत, यामुळे यां नी Online िदले या
िनिवदा ि वकारता येणार नाही. तसेच PART “B” करीता ा त झाले या ८ िसलबं द िनिवदां पैक अ.नं.२३M/s. Gurukrupa Enterprises, Nashik यां नी Online िनिवदा िदलेली नाही, तसेच यांची िनिवदा उिशरा
ा त झालेली आहे व Document देखील सादर के लेले नाहीत यामु ळे यांची िनिवदा र करावी लागेल.
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 आजचे
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा तुलना मक त ा तयार
करणेत येऊन, तो प रिश अ हणून सोबत सादर करणेत आला.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील वािषक (सन- 201516) या वषाक रता लागणारी औषधे व सिजकल सािह य (Part- A) तसेच On Consignment
basis (Part- B) खरे दीकामी सोबत प रिश अ हणू न सादर के ले या तु लना मक त याची न द
घे यात येऊन, यामधील िन नतम दरधारकास मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यते ने पु रवठा आदेश
दे यात यावा. तसेच यासाठी समान िन नतम दर ा झालेले आहेत, अशा पु रवठाधारकां ना
सम माणात िवभागू न पु रवठा आदेश दे यात यावा व यासाठी दर आलेले नाहीत िकं वा तीनपे ा
कमी पु रवठाधारकां चे दर ा झालेले आहेत अशा खरे दी करीता न याने ई-िनिवदां ची मागणी करणेत
यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील कमचा यां साठी ओ.टी. ेस कापड खरे दीबाबत या ा ईिनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा.ि सद य सिमती सभा िद.२७/१०/२०१५ िन. .४०३ अ वये ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयातील कमचा-यां ना लागणारे ओ.टी.तील ेसकरीता कापड मे.महारा रा य पॉवरलु स यं माग
महामं डळ मया.मुं बई या एकाच ठरािवक कं पनीकडू न खरे दी करणे ऐवजी याकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची
मागणी करणेत यावी तसेच कापड ा त झा यानं तर िशलाईकामी िवहीत प दतीने िनिवदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता िमळालेली होती.
यानुसार सदर कापड खरे दीकामी वतमानप ात जाहीरात देऊन यानुसार िद.१५/०२/२०१६ ते
०८/०३/२०१६ अखेर ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या तसेच सदर जाहीरत www.
mahatenders.gov.in या संकेत थळावर देखील उपल ध होते तर िद.१२/०३/२०१६ अखेर तां ि क िसलबं द
िनिवदा ि वकारणेची मुदत होती. यास अनुस न एकु ण०८ िसलबं द िनिवदा संकेत थळावर ा त झाले या
आहेत याचा तपशील खालील माणे.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
ा त िदनां क
१ मे.आशा, नािशक
०८/०३/२०१६
२ मे.आर.के .कले शन, नािशक
०८/०३/२०१६
३ मे.बां ठीया ए टर ायजेस, पुणे
१०/०३/२०१६
४ मे.ि टीकल के अर िस टीम, पुणे
०८/०३/२०१६
५ मे.एम.बी. े ड ग कं पनी, नािशक
०८/०३/२०१६
६ मे.महारा टेट पॉवरलुम काप रे शन िल., नवी मुं बई ०८/०३/२०१६
७ मे.ल मी च हाण एज सी, सटाणा
०८/०३/२०१६
८ मे.खादी ामोदयोग िवकास सिमती, िद ली
०१/०३/२०१६
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी,शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय छाननी क न अनु मान- अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार .१७-२(ण)अ वये
मानवजाती या क याण करणा-या िकं वा आप तीम ये साहय करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना
देईल असा आहे, यानुसार सं था नतफ ०२ धमादाय णालये चालिव यात येतात.
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार
शासन िनणय .भां खस-२०१४/ . .८२/भाग-३/उ ोग-४, िद.३०ऑ टोबर २०१५ अ वये - प र छे द
३.२.३- खरे दी जर .५००० ते ३ लाखापयत असेल ते हा दरप के मागवून खरे दी कर याची खरे दीदा वर
िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातून कर यात
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Sr.
no.

१
२
३
४
५

आले या खरे दीचे एकू ण मु य .३ लाखापे ा जा त नसावे. .३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS
&D कडील दरकरारा या आधारे कर याची संबं धीत खरे दीदार िवभागां ना मुभा दे यात आली आहे.
सदर या सव तां ि क बं द िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजी खरे दी सिमती सम उघड यात आले असुन
िनिवदाधारकां नी सादर के ले या कागदप ांची तपासणी कर यात आली असुन यांनी िनिवदेसोबत मागणी के लेली
सव कागदप े सादर के लेली असुन या सव िनिवदा पा आहे.
उपरो माणे ा त झाले या एकु ण ८ ई-कमिशयल िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
Sky Blue 67%
Nevy Blue 67%
Marron 67%
Name of tenderer
Polyister+ 33 %
Cotton & width 58
Inch/ 38 Inch/ 36
Inch
4756 metre

Polyister+ 33 %
Cotton & width 58
Inch/ 38 Inch/ 36 Inch
3944 metre

Polyister+ 33 %
Cotton & width 58
Inch/ 38 Inch/ 36
Inch
1600 metre

िनिवदेमधील मुळ ती िमटर दर .
६५/४५/९७.२०
५६/-

मे.बां ठीया ए टर ायजेस, पुणे
६५/६५/४५/४५/मे.आशा, नािशक
मे.एम.बी. े ड ग कं पनी, नािशक
९७.२०
९७.२०
मे.ल मी च हाण एज सी, सटाणा
५३/५७/मे.खादी
ामोदयोग िवकास
६३.८०
६३.८०
६३.८०
सिमती, िद ली
६ मे.महारा
टेट पॉवरलुम
७३.१०
८३.७०
८३.७०
काप रे शन िल., नवी मुं बई
७ मे.ि टीकल के अर िस टीम, पुणे
६६/६६/६८/८ मे.आर.के .कले शन, नािशक
५८/५८/५८/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयातील कमचा यां साठी ओ.टी.
ेस कापड खरे दी करणेकामी उपसिमतीने खालील माणे िशफारशी के या, या मा य कर यात
आ या.
उपरो तु लना मक त यामधील िन नतम दरधारक मे.आशा, नािशक व ि तीय िन नतम
दरधारक मे.ल मी च हाण एज सी, सटाणा तसेच मे.महारा टे ट पॉवरलु म काप रे शन िल., नवी मुं बई
या तीनही पु रवठाधारकां या कापडा या नमु यां ची शासन मा य कापड तपासणी योगशाळा
मे.टे सटाईल किमटी, मुं बई यां चेकडे सं थानमाफत पाठिवणेत यावेव कापड तपासणी अहवालानु सार
आपले मागणी माणे कापड असेल तरच िन नतम अथवा ि तीय िन नतम दरधारकास सं थान
मागणी या ७०% कापड खरे दीसाठीचा पु रवठा आदेश दे यात यावा.
मे.महारा टे ट पॉवरलु म काप रे शन िल., नवी मुं बई हे शासनमा य पु रवठाधारक असू न यां नी
सदरह िनिवदे ि येम ये भाग घेतलेला अस यामु ळे शासन िनणयास अनु स न एकू ण खरे दी या३०%
कापड खरे दीसाठीचा पु रवठा आदेश तु लना मक त यामधील िन नतम दराने यां ना दे यात यावा.
तसेच कापड तपासणीकामी येणा या य खचास मा यता दे यात यावी.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
ी साईबाबा सं थानमधील एल ॲ ड टी कं पनी या एअर सक ट ेकरचे वािषक सि हस
कॉ ॅ टबाबत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िदले या आदेशा माणे एअर सक ट
ेकरची उ पादक कं पनी मे.एल.ॲ ड टी.मुं बई यां चे अिधकृ त िडलर मे.टे क इंिडया इंिजिनअस
ा.िल.मुं बई यां चेकडू न ा झालेली िनिवदा उघडू न िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थानचे मं िदर परीसर, ी साईबाबा हॉ पीटल + साईनगर, ी साईनाथ णालय +
दारावती भ िनवास, साईबाबा भ िनवास थान (५०० म), ी साई सादालय, साईआ म भ िनवास तसेच
ी साईधमशाळा यािठकाणी या इमारत ना वीजपुरवठयाकरीता वतं आठ िठकाणी सब टेशन उभा न
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िव तु पुरवठा कर यात आलेला आहे . महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा वीजपुरवठा खं डीत झा यानं तर
करावया या तातडी या वीजपुरवठयासाठी येक िठकाणी जनरे टरसेट बसिव यात आलेले आहेत . सदरचे
जनरे टर सेट ऑपरे ट ग करणेकरीता वतं ए.एम.एफ.पॅनेल बसिव यात आलेले आहे. येक सब टेशन म ये
महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा वीजपुरवठा व जनरे टरचा वीजपुरवठा वरील इमारत ना पुरिवणेक रता मेन
िडि यु शन पॅनेल बसिव यात आलेले आहेत. सं थानम ये आजपयत िविवध िठकाण या ए.एम.एफ.पॅनेल व
मेन िडि यु शन पॅनेलम ये ८०० ॲ पीअर ते २००० ॲ पीअर कॅ पॅिसटीचे एल.अँड.टी.कं पनीचे व िसमे स
कं पनीचे येक . १,३०,०००/- ते . ४,५०,०००/- िकं मतीचे एकु ण ९२ नग एअर सक ट ेकर बसिव यात
आलेले आहेत.
सं थानमधील काही िठकाणचे एअर सिकट ेकर हे २२ वषापुव बसिवलेले आहेत . एअर सिकट
ेकरमाफत वीजपुरवठा कर यास काही अडथळा येऊन नये , याकरीता सदर या एअर सिकट ेकरची िनयिमत
सि हिसंग करावी लागते . सि हिसंगचे वेळेस खराब झालेले कॉ टॅ ट व ेकर या आतील मेकॅिनझमचे सदोष पाट
बदलू न एअर सिकट ेकरची सि हिसंग कर यात येते. हे सव एअर सक ट ेकर सुि थतीत कायाि वत असणे
गरजेचे अस याने याकरीता एअर सक ट ेकरची काही ठरािवक कालावधीत सि हिसंग करणे गरजेचे असते .
याकरीता वापर यात येणारे मटेरीयल हे या या एअर सक ट ेकर या उ पादक कं पनीचे ओरीिजनल मटेरीयल
वापरणे फायदेिशर असते. हे सव मटेरीयल माकटम ये उपल ध होत नाही. हणून सदर या एअर सक ट ेकरची
सि हिसंग हे या या एअर सक ट ेकर या उ पादक कं पनीकडू न क न घेणे गरजेचे आहे.
तसेच मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाचे समोर C.A.NO.9219 OF 2014 PIL
NO.18 OF 2011 िदनां क २६-०९-२०१४ अ वये झाले या सुनवणीत “वािषक म टेन स स ह स कॉ ॅ ट
अथवा र क ोटे शन टाईप स ह स कॉ ॅ ट हे या या मिशनरी या उ पादक कं पनीला अथवा संबं धीत
मिशनरी या उ पादक कं पनीने िनदिशत के ले या यां या अिधकृ त स ह स िडलरला पुव या अटी व शत वर
दे यात यावे ” असा आदेश मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाने िदलेला आहे.
यानुसार सं थानमधील सव िठकाण या एअर सक ट ेकर या वािषक स ह स कॉ टबाबत
उ पादक कं पनी मे.एल.अँड टी. तसेच मे.िसमे स यां चेकडू न दरप क मागिवणेकरीता प यवहार करणेबाबत
मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणक
े रीता िव तु िवभागामाफत िदनां क ०७-०३-२०१६ रोजी ताव सादर
कर यात आलेला होता.
मा. यव थापन ीसद य सिमती या िदनां क ०२-०४-२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय .४७ िनणय
.२४६ अ वये यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , तावात नमूद के या माणे एअर सक ट ेकरची
उ पादक कं पनी मे.एल.अँड टी. तसेच मे.िसमे स यां ना प पाठवून यां चेकडू न दरप क मागिवणेस मा यता दे यात
येत आहे, असा िनणय झालेला आहे.
यानुसार सन २०१६-२०१७ करीता ी साईबाबा सं थानचे एअर सक ट ेकर या वािषक स ह स
कॉ ॅ टबाबत उ पादक कं पनी मे.एल.अँड टी., मुं बई यां चेकडू न िदनां क २७-०६-२०१६ पयत दरप क सादर
करणेकरीता जा. .एसएसएसटी/ िव तु / ११६३/ २०१६ िद.१०-०६-२०१६ अ वये प पाठिवणेत आलेले होते.
परं तु एल.अँड टी मेक एअर सक ट ेकरची उ पादक कं पनी मे.एल.अँड टी., मुं बई यां नी िदनां क १४०६-२०१६ रोजी प पाठवून ी साईबाबा सं थानमधील एल .अँड टी. कं पनी या एअर सक ट ेकरचे वािषक
स ह स कॉ ॅ टकरीता दरप क सादर कर याकरीता पाठिव यात आले या प ाबाबत आभार मानलेले आहे.
तसेच एल.अँड टी.कं पनी यां चेमाफत एअर सक ट ेकर पुरिव यात आ यानं तर सदर या एअर सक ट ेकर या
पुढील सि हिसंगकरीता कं पनीमाफत येक वष स ह स िडलरची नेमणूक कर यात येत असून सन २०१६२०१७ करीता मे.टेक इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई यां ची अिधकृ त स ह स िडलर हणून नेमणूक कर यात
आलेली असून एल.अँड टी.कं पनीमाफत पुरिव यात आले या एअर सक ट ेकरचे मे टे न सचे काम हे मे .टेक
इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई करत अस याने ी साईबाबा सं थानमधील एल.अँड टी.मेक एअर सक ट
ेकरचे वािषक स ह स कॉ ॅ टरीता मे.टेक इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई हे दरप क सादर करणार
अस याचेही मे.एल.अँड टी., मुं बई यां नी सदर या प ाम ये कळिवलेले आहे.
यानुसार एल.अँड टी.मेक एअर सक ट ेकरची उ पादक कं पनी मे.एल.अँड टी., मुं बई यां चे सन
२०१६-२०१७ चे अिधकृ त स ह स िडलर मे.टेक इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई यां चेकडू न िदनां क२७-०६२०१६ रोजी िसलबं द िनिवदा ा झालेली आहे.
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उपरो माणे एल.अँड टी. मेक एअर सक ट ेकरची उ पादक कं पनी मे.एल.अँड टी., मुं बई यां चे सन
२०१६-२०१७ चे अिधकृ त स ह स िडलर मे.टेक इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई यां चेकडू न िदनां क२७-०६२०१६ रोजी ा झालेली िसलबं द िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत
आला व याकामी एकच िनिवदाधारक अस यामुळे उपसिमतीने दराम ये आणखी सवलत िमळणेबाबत मे.टेक
इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई यां चे ितिनधीशी चचा के ली असता, यां नी खालील माणे अं तीम दर देऊ के ले.
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
िनिवदेमधील मु ळ दर .
चचअं ती देऊ के लेले
अं तीम दर .
१०,००,००१/1. मे.टेक इंिडया इंिजिनअस ा .िल., मुं बई
१०,५३,१५०.२९९
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानमधील ६८ नग एल.अँड टी.मेक एअर सक ट
ेकरचे वािषक स ह स कॉ ट देणेकामी मे.टे क इंिडया इं िजिनअस ा.िल., मुं बई यां चे एकि त
.१०,००,००१/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
टॅ डबाय एल.पी.गॅस पाईप लाईन बसिवणेकामी ा ई-िनिवदां चे कमिशयल बीड उघडणेबाबत.
ी साई सादालयातील एल. पी. गॅस लॅ ट ते मु य िकचन पयत टॅ डबाय एल. पी. गॅस पाईप बसवू न
घेणसे ाठी ए स लोझी ह िवभागा या मा यता ा त एज सीकडू न िवहीत प दतीने ई-िनिवदां ची मागणी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे पये 3,80,000/- मा चे खचास मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 10/11/2015
रोजीचे सभेतील िनणय .478 अ वये मा यता दे यात आली होती. यानुसार ई िनिवदा िदनां क 21/1/2016
रोजी महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर अपलोड कर यात आलेली होती.
यानुसार मे . लोब गॅस इ युपमट इड ी ा. िल. मुं बई यां ची एकमेव ई िनिवदा ा त झालेली असलेने िदनां क
1/03/2016 रोजी महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर फे र अपलोड कर यात
आलेली होती. िदनां क 14/03/2016 ई टडर भर याची अं ितम मुदत होती. यानु सार खालील दोन
िनिवदाधारकां या ई- िनिवदा ा त झाले या आहेत.
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
1. मे. लोब गॅस इ युपमेट इं ड ी ा. िल मुं बई 2. एच जोशी दस, नािशक
महारा शासनाचे निवन खरे दीचे GR म ये (शासन िनणय ं . 2014/ . ं .82/भाग-III/उ ोग -४)
तरतुद ं . ४.४.३.१ अ वये र कम . १० लाखापे ा कमी र कमे या िनिवदा असलेस फ त एकच मु दतवाढ
देणते यावी असे नमुद के लेले आहे . यानुसार उपरो त दोन ई िनिवदेचे तां ि क िनिवदा िदनां क 17/06/2016
रोजी मा. शासिकय अिधकारी यां चे सम उघडणेत आलेले आहे. तां ि क िनिवदेतेतील VAT, PAN नं बर,
कं पनीचा वािषक उलाढाल, कं पनी रिज टेशन सिटिफके टस, टेडर फ व ई.एम.डी. रकमेचा िड.डी., अं डर टेक ग
सिटिफके ट व एल. पी. गॅसचे काम करणेसाठी ए स लोझी ह िवभागाचे मा यता इ यादी बाबी चेक के ले या
असून उपरो त दो ही तां ि क िनिवदा पा आहे. तां ि क िनिवदा उघड यानं तर पा िनिवदाधारकां चे कमिशयल
बीड उघडणे आव यक आहे.
तरी ी साई सादालयातील एल. पी. गॅस लॅ ट ते मु य िकचन पयत टॅ डबाय एल. पी. गॅस पाईप
बनिवणेसाठी पा दोन ई िनिवदाचे कमिशयल बीड उघडू न पु ढील िनणया तव ताव सादर.
िसलबं द िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील
मुळ दरां चा खालील माणे त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील
एकि त मुळ दर .
३,०७,२४०/०१
मे. लोब गॅस इ युपमेट इं ड ी ा. िल मुं बई
०२
एच जोशी दस, नािशक
३,१३,२६०/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील एल. पी. गॅस लॅ ट ते मु य िकचन पयत
टॅ डबाय एल. पी. गॅस पाईप बसवू न घेणेसाठी मे.ग्लोब गॅस इ युपमेट इंड ी ा. िल मुं बई यां चे
एकि त .३,०७,२४०/- मा िन मतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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०९

सं थान वाहनां करीता नवीन टायस खरे दीकामी ा झालेली दरप के उघडू न िनणय घेणेबाबत.
िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .४१२ नुसार, ११ वाहनां करीता
वेगवेगळया साईजचे नवीन ३३ टायस (ट् यबु + लॅपसह) अपोलो, सीएट व ि ज टोन कं पनीचे अिधकृ त िडलर
यां चेकडू न दरप के बोलावुन खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,६०,०००/- (अ री र कम . दोन
लाख साठ हजार) पयतचे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
उपरो त िनणयानु सार ११ वाहनां करीता अपोलो, सीएट, ि ज टोन व एमआरएफ कं पनीचे नवीन ३३
टायस (ट् यु ब+ लॅपसह) खरे दी करणे कामी प रसरातील खालील तपिशला माणे ११ पुरवठाधारकाकडू न
इकडील जा.नं.एसएसएस/१५७२/२०१६ िद.०२/०७/२०१६ रोजीचे प ाने दरप के मागिव यात आली होती.
सदर दरप के सादर कर याची अं तीम िद.०७/०७/२०१६ अखेर होती.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६

टायर पु रवठाधारकां चे नां व
ओम साई गणेश ेडस, साकु री
सु दशन टायर व स, साकु री
नर टायस, कोपरगां व
ओम टायस, िशड
राम टायस, कोपरगां व
ी बालाजी टायर हाऊस, साकु री

अ.नं.
०७
०८
०९
१०
११

टायर पु रवठाधारकां चे नां व
वाबळे टायस, ीरामपु र
साई वाबळे टायस, राहरी
भनसाळी ॅ टर, कोपरगां व
चं भा टायर, साकु री
माऊली टायस, पळसे

उपरो त माणे ११ पुरवठाधारकां पैक खालील माणे अ.नं.०१ ते ०७ पुरवठाधारकां ची दरप के
मुदतीत तसेच अ.नं. ०८ चे दरप क मुदतीनं तर ०१ िदवस उिशरा हणजे िद.०८/०७/२०१६ रोजी अशी एकु ण
०८ दरप के ा त झालेली आहेत.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८

टायर पु रवठाधारकां चे नां व
ी बालाजी टायर हाऊस, साकु री
वाबळे टायस, ीरामपु र
चं भा टायर, साकु री
ओम साई गणेश ेडस, साकु री
माऊली टायस, पळसे
साई वाबळे टायस, राहरी
ओम टायस, िशड
नर टायस, कोपरगां व

आवक . / िदनां क
५९१४-०४/०७/२०१६
६१३४-०६/०७/२०१६.
६१४०-०६/०७/२०१६
६१४१-०६/०७/२०१६
६१६२-०७/०७/२०१६
६१६३-०७/०७/२०१६
६१९९-०७/०७/२०१६
६३०१-०८/०७/२०१६

उपरो त माणे नवीन टायस खरे दी कामी तुलना मक दराम ये पधा मक दर ा त होणे करीता मुदतीत
ा त झालेली ०७ दरप के आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. दरप कधारकांचे
टायसची कं पनी 07:50:16 07:00:16 08:25:20 10:00:20 165:80R:14
नाव
(18 नग)
(2 नग)
(2 नग)
(6 नग)
(5 नग)
दर ती नग .
०१
ी बालाजी टायर CEAT
APPOLO
हाऊस, साकु री
BRIDGESTONE

MRF

७,१००/-

६,५००/- १०,५००/- १४,२००/-

२,६७५/(मागणी माणे नाही)

०२

वाबळे
ीरामपुर

टायस, CEAT
APPOLO
BRIDGESTONE

०३

चं भा
साकु री

MRF
टायर, CEAT
APPOLO

७,१००/६,८७०/६,९००/-

६,५००/- १०,५००/- १४,२००/६,१३९/- ९,८६०/- १३,८२८/५,७७५/- १०,१२०/- १४,०४५/-

BRIDGESTONE

MRF
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०४

ओम साई गणेश CEAT
APPOLO
ेडस, साकु री

६,६९९/६,८३४/-

६,०४२/६,४००/-

९,६९७/- १३,३९९/९,९९९/- १३,९००/३,१५०/-

BRIDGESTONE

०५

माऊली
पळसे

MRF
टायस, CEAT
APPOLO

६,८५०/-

६,२००/- १०,०००/- १३,५००/-

६,९५०/६,६२१/६,७८५/-

६,३५०/- १०,२५०/- १३,९००/६,०४३/- ९,५९६/- १३,११५/६,९००/- ९,९००/- १४,३००/-

BRIDGESTONE

०६

MRF
साई वाबळे टायस, CEAT
APPOLO
राहरी
BRIDGESTONE

०७

ओम टायस, िशड

MRF
CEAT
APPOLO
BRIDGESTONE

३,२५०/-

MRF

यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो तु लना मक त यामधील 165:80R:14 साईजचे ५ नग
टायस हे टु बलेस असू न यां ची एकच कं पनी अस यामु ळे 165:80R:14 साईजचे ५ नग टायस
खरे दीकामी ओम साई गणेश े डस, साकु री यां चे ती नग .३,१५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
तसेच उव रत टायस खरे दीकामी एकाच नामां िकत टायस कं पनीचे वेगवेगळया
पु रवठाधारकां कडू नदर मागिवणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
सं थान वाहनां चे जु ने टायस रमो ड ग क न घेणेकामी ा झालेली दरप के उघडू न िनणय
घेणेबाबत.
िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय .२४१ नुसार, सं थान वाहनां चे
टायस रमो ड ग क न घेणसे ाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागणी करणेत यावी असे ठरले तसेच याकामी येणाया अं दाजे .२,९५,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
उपरो त िनणयानुसार, सं थान वाहनां चे टायर रमो ड ग क न घेणे कामी िद.०२/०५/२०१६ ते
िद.१९/०५/२०१६ अखेर थम ई-िनिवदा िद.०६/०६/२०१६ ते ११/०६/२०१६ या कालावधीत दुस-यां दा ईिनिवदा तसेच िद.१६/०६/२०१६ ते २२/०६/२०१६ या कालावधीत ितस-यां दा ई-िनिवदा ि या राबिव यात
आली होती. तथािप, या कालावधीत एकही िनिवदा ा त झालेली नाही.
मा.ि सद यीय सिमतीचे िद.२३/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .४१३ नुसार, सं थान वाहनां चे
वेगवेगळया साईजचे जुने ७३ टायस रमो ड ग क न घेणे कामी प रसरातील टायर रमो ड ग व स यां चा ईिनिवदा ि येस ितसाद िमळत नसलेने सदर टायस रमो ड ग क न घेणे कामी प रसरातील टायर रमो ड ग
व स यां चेकडू न दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२,९५,०००/- पयतचे खचास मा यता दे यात
आली होती.
उपरो त िनणयानुसार, सं थान वाहनां चे जुने ७३ टायस रमो ड ग क न घेणक
े ामी इकडील
जा.नं.एसएसएस/ १५७१ / २०१६ िद.०२/०७/२०१६ रोजीचे प ाने प रसरातील खालील तपिशला माणे ०४
टायर रमो ड ग व स यां चेकडू न दरप के मागिव यात आली होती.
अ.नं. टायर रमो ड ग व सचे नां व
०१
िव वजीत टायर रमो ड ग व स, ीरामपुर
०२
ी गणेश टायस रमो ड ग, कोपरगां व
०३
ि मुत टायर रमो ड ग व स, राहरी
०४
सुर टायर रमो ड ग व स, साकु री
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उपरो त माणे ०४ टायर रमो ड ग व स पैक खालील माणे ०३ टायर रमो ड ग व सची दरप के
मुदतीत ा त झालेली आहेत.
अ.नं. टायर पु रवठाधारकां चे नां व
आवक ./ िदनां क
०१
ी गणेश टायस रमोल्ड ग, कोपरगां व
५९८१-०४/०७/२०१६
०२
ि मुत टायर रमो ड ग व स, राहरी
६०८२-०५/०७/२०१६
०३
िव वजीत टायर रमो ड ग व स, ीरामपुर ६०३६-०५/०७/२०१६
उपरो त माणे सं थान वाहनां चे जुने ७३ टायस रमो ड ग क न घेणक
े ामी ा त झालेली एकु ण ०३
दरप के आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
तपशील
ी गणेश टायस
ि मुत टायर
िव वजीत टायर रमो ड ग
अ.नं.
रमो ड ग, कोपरगां व रमो ड ग व स, राहरी
व स, ीरामपुर
दर ती नग .
09:00:20
३,७००/०१
28 नग
५,०५०/३,९००/(Mids कं पनीचे रबर व उभी न ी)
10:00:20
४,२५०/०२
12 नग
५,५५०/४,५००/(Mids कं पनीचे रबर व उभी न ी)
07:50:16
२,५००/०३
27 नग
३,२५०/२,७००/Mids कं पनीचे रबर व उभी न ी
08:25:16
२,७००/०४
4 नग
४,०५०/३,३००/Mids कं पनीचे रबर व आडवी न ी
14:09:28
९,७५०/०५
2 नग
११,०००/१०,०००/Teeson कं पनीचे रबर
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थान वाहनां चे जु ने ७३ टायस
रमो ड ग क न घेणेकामी िव वजीत टायर रमो ड ग व स, ीरामपु र यां चे उपरो तु लना मक
त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
सं थान वाहनां चे वाप न खराब झालेले टायस व टयु ब उ चतम दराने िव करणेकामी ा झालेली
दरप के उघडू न िनणय घेणेबाबत.
वाहन िवभागाकडील िद.१३/०६/२०१६ रोजीचे मं जरु िटपणीनुसार, वाहन िवभागाकडील िविवध
वाहनां करीता नवीन टायस टाकले नं तर वापरलेले जुने खराब झालेले टायस व ट् यबु उ चतम दराने िव करणे
कामी यापा-याकडू न दरप के मागिवणेस मा यता दे यात आली होती.
सदर मान्यतेनु सार, जा.नं.एसएसएस/वाहन/१४८९/२०१६ िद.२९/०६/२०१६ ने खालील माणे ०५
यापा-याकडू न िद.०८/०७/२०१६ अखेर दरप के मागिव यात आलेली होती.
1)
ी अकबरखॉ सां डेखॉ पठाण, कोपरगां व
2)
यु इंिडया ॅ प सटर,कोपरगां व
3) ओम साई गणेश ऑईल अॅ ड टायस, िशड
4) एस.आय. टायस & ट् यबु स से स, कोपरगां व
5) ओम टायस, िशड
उपरो त ०५ यापा-यापैक खालील माणे ०४ दरप के मुदतीत ा त झालेली आहेत.
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अ.नं. यापा-यां चे नां व, गां व
आवक ../ िदनां क
०१
यु इंिडया ॅ प सटर,कोपरगां व
६११६-०६/०७/२०१६
०२ अकबरखॉ सांडेखॉ पठाण, कोपरगां व
६१९८-०७/०७/२०१६
०३ ओम टायस, िशड -साकु री िशव
६२८६-०८/०७/२०१६
०४ एस.आय. टायस, कोपरगां व
६२८०-०८/०७/२०१६
उपरो त माणे सं थान वाहनाचे जुने खराब झालेले टायस व ट् यु ब उ चतम दराने िव करणेकामी
मुदतीत ा त झालेली ०४ दरप के आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत दरप कधारकां सम उघडणेत येऊन,
यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. यापा-यां चे नां व, गां व
दरप कामधील एकू ण मु ळ दर .
०१
यु इंिडया ॅ प सटर,कोपरगां व
१५,७८६/२५,५९०/०२ अकबरखॉ सांडेखॉ पठाण, कोपरगां व
०३ ओम टायस, िशड -साकु री िशव
१७,१००/०४ एस.आय. टायस, कोपरगां व
११,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सं थान वाहनां चे वाप न खराब
झालेले टायस व टयु ब िव करणेकामी अकबरखॉ सां डेखॉ पठाण, कोपरगांव यां चे .२५,५९०/- मा
उ चतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईस च रत- मराठी ं थ छपाईकामी मागिव यात आले या िसलबं द ा दरप के उघडणे व
िन नतम िनिवदाधारकास कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम तरतु द- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं. ठ. म ये
खालील तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार- सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तावः- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२३.०६.२०१६ िनणय .४१६ अ वये ी साईस च रत
मराठी ं थ छपाईकामी पये.२,७५,०००/- खचास मा यता िमळालेली आहे.
काशने िवभाग िद०१.०७.२०१६ चा मं जरू तावानुसार सं था न कािशत ी साईस च रत- मराठी
ं थ साठा अ पशा माणात िश लक आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड व ाम थ यां चे
संयु त िवघमाने सालाबादा माणे ावण मासात महापाराण सोहळा आयोिजत कर यात येतो यासाठी ी
साईभ तांना िव करणे कामी ता पुर या व पात अ पशा माणात तातडीची खरे दी हणून २५०० नग
छपाईकामी इकडील कायालय जा.नं./एसएसएस/वशी/ काशने/ १६०५/२०१६ िद.०५.०७.२०१६ नु सार िशड
प रसरातील ेसधारकां कडू न दरप कां ची मागणी के ली होती. िद.११.०७.२०१६ अखेर िसलबं द दरप के
मागिव यात आलेले आहे, ा त ०४ िसलबं द दरप कां चा तपिशल खालील माणे.
अं.नं. िसलबं द दरप कां चा तपिशल
आवक .
०१ लोमे वर ि ं िटं ग ेस, लोणी
६२४१/ िद. ०८.०७.२०१६
०२ ल मी ि ं टस, को हार
६२४२/ िद. ०८.०७.२०१६
०३
वरा ि ं ट हाऊस, लोणी
६२४३/ िद. ०८.०७.२०१६
०४
वरा ऑफसेट, लोणी
६२६२/ िद. ०८.०७.२०१६
ी साईस च रत-मराठी ं थ छपाईकामी मा. यव थापन सिमती िनणयानुसार मागिव यात आले या
िसलबं द ा त िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
िनिवदेमधील मुळ दर ती नग .
अं.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
०१ लोमे वर ि ं िटं ग ेस, लोणी
११७/०२ ल मी ि ं टस, को हार
११५/०३
वरा ि ं ट हाऊस, लोणी
११४/१०९.८०
०४
वरा ऑफसेट, लोणी
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यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे २५०० नग ी साईस च रत- मराठी
ं थ छपाई क न घेणेकामी वरा ऑफसेट, लोणी यां चे ती नग .१०९.८० मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना छपाई कामाचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
िदनां क २७.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेने के ले या िशफारश ना पु ी
देणेबाबत.
िनणय .५८४ िदनां क २७.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत
पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
ावण मिह यातील ी साईस चरीत पारायण सोहळा- 2016 काय मासाठी मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेकामी ा ई-िनिवदा Commercial Bid उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दःअिधिनयमा या कलम १७ मधील पोट – कलम (२) या खं ड (ठ) अ वये ी साईबाबां चे जीवन,
यांचे काय, यां या िलला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी
सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील या योजनासाठी िव व त यव थेचा िनधी सिमतीकडू न
खच कर याची तरतूद आहे .
मा. यव थापन ि सद य सिमतीचा िनणय:- िद.१४/०७/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे
सभेतील िनणय .४३६ खालील माणे संमत झालेला आहे .
“ ी साई स च रत पारायण सोहळा -२०१६ साजरा करणेकरीता पारायणाथ या सोयीसाठी मं डप व
इतर अनुषं गीक यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे
.३,८३,१८५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली”
तावनाः ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ सालाबाद माणे याही वष ावणमास
िनिम त बुधवार िद.०३/०८/२०१६ ते गु वार िद.११/०८/२०१६ या कालावधीत ी साईस चरीत पारायण
सोहळा आयोिजत के लेला आहे. सदरचे काय माकरीता मं डप, कमानी, टेज व इतर अनुषं गीक यव था करावी
लागेल. यानु सार सदरह काय मासाठी मं िदर प रसराचे पूवकडील मोकळया जागेत इकडील िवभागामाफत
एम.एस. कॉलम व कै या वाप न ताडप ीचे छत असलेला डोम टाईप मं डप, पाट शन, टेज, वागत कमानी,
मॅट न, मेकअप म, बॅरेकेड ग, कनात इ. यव था करणेकामी उपरो त िनणयानु सार वतमानप ात व सं थानचे
संकेत थळावर िनिवदा सुचना िस द कर यात आ या हो या. ई- िनिवदा सुचनेनु सार िनिवदा पूव बैठक
िद.१८/०७/२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता आयोिजत के ली होती, परं तू सदर बैठक स एकही ठे केदार
उप थीत राहीले नाहीत. िवषयां क त कामासाठी ा त झाले या ई- िनिवदां मधील टे नीकल बीड
िद.२५/०७/२०१६ रोजी उघ यात आले आहेत. यावेळी खालील माणे उपि थती होती.
अ.नं नां व
पदनाम
१
ी. डी. टी. उगले
शासक य अिधकारी
२
ी. यु.पी. ग दकर
शासक य अिधकारी
३
ी. ए. आर. औटी
शासक य अिधकारी
४
ी. आर. बी. आहेर
उप कायकारी अिभयं ता
५
ी. डी. एम. देसाई
उप अिभयं ता
६
ी. एम.पी. ग हाणे
किन ठ अिभयं ता
७
ी. एस.सी. गायकवाड
.अिध क, अं तगत लेखाप र ण, लेखाशाखा
८
ी. आर.एस. साबळे
यु. ई डी पी िवभाग, ितिनधी
९
ी. जी.एम. सुव
यु. ई डी पी िवभाग, ितिनधी
उघड यात आले या ई – िनिवदां चे टे नीकल बीडमधील ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां चा
तपिशल खालील माणे आहे.
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अ. ठे केदाराचे नां व
नं.

१

यु रोशनी मं डप अॅ ड
लाईट
डेकोरे टस,
सं ापूर ता. राहरी

२

त मय
स लायस,
औरं गाबाद

३

िवजय मं डप साउं ड
सि हस, औरं गाबाद

४

ऋतु जा मं डप डेकोरे टस,
औरं गाबाद

५

कलासाधना, नािशक

६

जाधव मं डप डेकोरे टस,
औरं गाबाद

कागदप ां चा तपिशल
बयाना र कमेचा डी.डी व पॅन
सहस
.१००/को-या िनिवदेची िकं मत काडची
टॅ स
मा चे
छायां क त रिज ेशन मु ां कावर
त
हमीप .
State Bank of H.bad जोडली
जोडले आहे जोडले
Dt.19/07/2016
आहे
आहे.
D.D.
No.503746
Rs.500/- State Bank of
H.bad Dt.19/07/2016
D.D.
No.503747
Rs.3,800/State Bank of H.bad जोडली
जोडले आहे जोडले
Dt.19/07/2016
आहे
आहे.
D.D. No.661314
Rs.500/State Bank of H.bad
Dt.19/07/2016
D.D.
No.661313
Rs.3,800/State Bank of H.bad जोडली
जोडले आहे जोडले
Dt.16/07/2016
आहे
आहे.
D.D. No.661282
Rs.500/- State Bank of
H.bad Dt.16/07/2016
D.D.
No.161284
Rs.3,800/State Bank of H.bad जोडली
जोडले आहे जोडले
Dt.16/07/2016
आहे
आहे.
D.D. No.661281
Rs.500/State Bank of H.bad
Dt.16/07/2016
D.D.
No.661283
Rs.3,800/Central Bank of India जोडली
जोडले आहे जोडले
Dt.19/07/2016
आहे
आहे.
D.D. No.009428
Rs.500/Central Bank of India
Dt.19/07/2016
D.D. No.009427
Rs.3,800/State Bank of India जोडली
जोडले आहे जोडले
Dt.20/07/2016
आहे
आहे.
D.D. No.594618
Rs.500/- State Bank of
India Dt.20/07/2016
D.D.
No.594647
Rs.3,800/-
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मंडप उभारणी या
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वरील माणे अ.नं.१ ते ६ चे ठे केदार यां नी सादर के लेले तां ि क िलफा यामधील कागदप ां ची छाननी
के ली असता, अ.नं.२ ठे केदार यां नी फ त हाडकॉपी सादर के लेली असून , ई – िनिवदा अपलोड के लेली
नस याने ते अपा आहे. उवरीत अ. १ व ३ ते ६ चे ठे केदार तां ि क टया पा अस याचे आढळू न आले.
तरी ावण मिह यातील ी साई स च रत पारायण सोहळा मं डप -२०१६ काय मासाठी मं डप व इतर
अनुषं गीक यव था करणेकामी उपरो त पा ठे केदारां चे कमिशयल बीड आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मूळ दर .
१ जाधव मं डप डेकोरे टस, औरं गाबाद
४,३२,४००/२
यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस,
३,७५,७९५/सं ापूर ता . राहरी
३,६८,९५०/३ ऋतुजा मं डप डेकोरे टस, औरं गाबाद
४ कलासाधना, नािशक
६,७०,८६०/५ िवजय मं डप साउं ड सि हस, औरं गाबाद
४,०८,७५०/यावर सिव तर चचा होऊन, ावण मिह यातील ी साईस चरीत पारायण सोहळा- 2016
काय मासाठी तावात नमु द के ले माणे मं डप यव था करणेकामी ऋतु जा मं डप डेकोरे टस,
औरं गाबाद यां चे .३,६८,९५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा,
तसेच या कालावधीम ये इतर वाढीव अनु षं गीक यव था करावयाची झा यास याच मं जु र दराने
करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईनाथ णालयातील एम.एस.िखड यां ऐवजी ॲ यु िमिनअम लायड ग िवड बसिवणे
कामासाठी पा झाले या ठे केदारां या ई-िनिवदेचा िलफाफा .०२ (Commerical Bid) उघडू न
यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: अिधिनयम
कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय:
१.
मा. ि सद य सिमतीचे िद. १५/०३/२०१४ रोजीचे सभेत िन. .१९१ खालील माणे संमत
करणेत आलेला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील एम. एस. िखड यां ऐवजी ॲ युिमिनयम
लायड ग िवं डो बसिवणेसाठी िवहीत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .२०,८३,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच, याकामी येणा-या खचास सं थान विकलामाफत अज सादर करणेत
येऊन, मा. मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरले.”
२.
मा. ि सद य सिमतीचे िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे सभेत िन. .१७६ खालील माणे संमत
करणेत आलेला आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील एम. एस. िखड यां ऐवजी ॲ युिमिनयम
लायड ग िवं डो बसिवणेसाठी तावात नमूद के ले या ई-िनिवदा
येचे अवलोकन करणेत आले तसेच
याकामी C.A. No. 8699 of 2014 In P.I.L. NO. 18 of 2011 dt. 26/09/2014 अ वये मा यता
िमळालेली अस याने तावीत कामी मगबुल बादशाह शेख अहमदनगर यां चे .१६५४५२७/- मा हे िन नतम
दर ि वकारणेत येवनू यां ना कायादेश दे यात यावा असे ठरले.”
३.
मा. ि सद य सिमतीचे िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत िन. .६४९ खालील माणे संमत
करणेत आलेला आहे.
“.. उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील एम. एस. िखड यां ऐवजी
ॲ युिमिनयम लायड ग िवं डो बसिवणेकामी िवहीत प दतीने फे रिनिवदा मागिवणेत या यात, असे ठरले.”
मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश. : C.A. No. 8699 of 2014 In P.I.L.
NO. 18 of 2011 dt. 26/09/2014 अ वये परवानगी िमळालेली आहे.
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तावना: ी साईनाथ णालय इमारतीस असले या िखड यां पैक ९२ नग िखड याना
ॲ युिमिनअम लायड ग िवं डो बसिव यात आलेले असून , उवरीत २९२ िखड या ा काचेचे शटर असले या
एम. एस. ओपनेबल आहे. सदरचे िखड यां मधून डासां चा ादुभाव होत अस याने णालय इमारती या उवरीत
सव िखड या ॲ युिमिनअम लायड ग बसिवणेकामी मा. मा. ि सद य सिमतीचे िद. २४/०६/२०१५ रोजीचे
सभेत िन. .१७६ अ वये ठर यानु सार ठे केदार मे.एम. बी. शेख, अहमदनगर यां ना जा. .३४२७/२०१५ िद.
१६/०९/२०१५ अ वये .१६,५४,५२७/- मा रकमेचा कायादेश देणेत आला होता.
िवषयां क त कामाचे िनिवदेम ये सावजिनक बां धकाम िवभागाचे अहमदनगर िज हा दरसूची २०१३१४ मधील पेिसफ के शननुसार ी ॅक अॅ युिमनीअम िखड या तयार क न बसिवणे व याकामी अॅ युिमिनयम
मटे रअल िजं दाल अथवा समक कं पनीचे व काच मोदी लोट / सट गोबेन अथवा समक कं पनीची वापरणेची
तरतुद होती.
ठे केदार मे.एम. बी. शेख, अहमदनगर यां नी यांचेकडील िद.०२/११/२०१५ व िद.१८/११/२०१५
रोजीचे प ाने िजं दाल कं पनीचे मटे रअल उ पादनाचे वजन व माप कमी अिधक माणात आढळू न आले
अस याचे कळवून िनिवदेतील से शनचे वजनापे ा जादा वजनाचे अॅ युिमनीअम से शन वाप न काम करणेस व
सदर कामासाठी लागणारे मटे रयल माकटम ये उपल ध नस याने काम पूण कर यासाठी दोन मिहने मुदतवाढ
िमळणेबाबत िवनं ती के ली होती. सदरचे तावावर मा. ि सद य सिमतीचे िद. २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत िन.
.६४९ खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“.. उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील एम. एस. िखड यां ऐवजी
ॲ युिमिनयम लायड ग िवं डो बसिवणेकामी िवहीत प दतीने फे रिनिवदा मागिवणेत या यात, असे ठरले.”
ताव: उपरो त िनणयानुसार सदरह कामी ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात तसेच सं था नचे
संकेत थळावर िस द क न िद.३१/०३/२०१६ पयत ई-िनिवदा अपलोड करणेची मुदत देणते आली होती.
सदरचे िवहीत मुदतीत एकु ण ०७ ठे केदार ई-िनिवदा अपलोड के याचे आढळू न आले. सदरह ई-िनिवदेचा तां ीक
मािहतीचा िलफाफा . ०१ (Technical Bid) िद.२२/०३/२०१६ रोजी खालील उपि थत उघडणेत आलेला आहे.
अनं.
नां व
पदनाम
१
ी.यु. पी. ग दकर
शासक य अिधकारी
२
ी. डी. टी. उगले
शासक य अिधकारी
३
ी. अे. आर. औटी
. शासिकय अिधकारी
४
ी. डी. िझरपे
मु यलेखािधकारी
५
ी. आर. बी. आहेर
उपकायकारी अिभयं ता (बां धकाम)
६
ी. डी. एम. देसाई
उप अिभयं ता
७
ी. जी. एस. जाधव
किन ठ अिभयं ता
८
ी .ि ह. कोते
यु. ई. डी. पी. मॅनेजर
उघड यात आले या ई-िनिवदां चे िलफाफा .०१ (Technical Bid) मधील ठे केदार यां नी सादर
के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ. ठे केदाराचे नां व
नं.

१.
२.
३.
४.
५.

कागदप ां चा तपिशल
को या
मागील तीन
िनिवदेची
वषात
िकं मत व
बां धकाम
बयाना
े ात
र कमेचा
के ले या
डीडी.
कामाचे
दाखला
ओम िशव क शन, धुळे
जोडले आहे.
जोडले आहे.
एम. बी. शेख, अहमदनगर
जोडले आहे.
जोडले आहे.
गाय ी क शन, धुळे
जोडले आहे.
जोडले आहे.
अॅ युिमना क से ट, नािशक
जोडले आहे.
जोडले आहे.
ी.एस. जी. गायकवाड, जोडले आहे.
नाही.
राहाता

शेरा
सावजिनक
बां धकाम
िवभाग व इतर
शासिकय
िवभागाकडे
न द के याचे
माणप .
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
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पी. एफ.
िवभाग
न दणी
माणप

जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.

का या
यादीत नां व
नसलेबाबतचे
हमीप

जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जोडले आहे.

पा
पा
पा
पा
अपा
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६.
७.

ी. बी. पी. िशंदे, पढेगां व
योगश पां गरकर, पां गरी

जोडले आहे.
जोडले आहे.

नाही.
जोडले आहे.

जोडले आहे.
जोडले आहे.

जोडले आहे.
नाही.

जोडले आहे.
जोडले आहे.

अपा
अपा

िवषयां क त कामासाठी ई-िनिवदा मागवून ा त झाले या ई-िनिवदा मधील उपरो त अ. नं. ०१ ते ०४
चे पा ठे केदार यां चे िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मूळ दर .
१ ओम िशव क शन, धुळे
१८,१२,२१०.०७
१६,६६,४००.०६
२ अॅ युिमना क से ट, नािशक
३ एम. बी. शेख, अहमदनगर
१७,३८,६८०.१७
४ गाय ी क शन, धुळे
१८,७४,९०८.३७
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील एम.एस.िखड यां ऐवजी
ॲ यु िमिनअम लायड ग िवड बसिवणेकामी अॅ युिमना क से ट, नािशक यां चे .१६,६६,४००.०६
मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता चहा पावडर, कॉफ खरे दीकामी ऑनलाईन ा ई-िनिवदेतील
Commercial Bid उघडणेबाबत.
सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता चहा पावडर, कॉफ व िबि कटे खरे दीकामी दु स-यांदा महारा
शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.२३.०६.२०१६ ते िद.०५.०७.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत आलेली आहे. तां ीक िनिवदा व नमुने (Technical Bid) ि वकारणेचा कालावधी
िद.०६.०७.२०१६ ते िद.०७.०७.२०१६ असा ठे व यात आलेला होता. सदर ई-िनिवदा चहा कॉफ व
िबि कटासाठी राबिव यात आली होती. याम ये चहा व कॉफ साठी वतं BOQ व िबि कटासाठी वतं
BOQ तयार कर यात आली होती. मा तां ीक कागदप े एकच ठे व यात आलेले आहेत.
सदर ई-िनिवदेम ये वतं BOQ ठे व यात आ यामुळे िबि कटासाठी दोनच िनिवदा ा त झाले या
हो या, यामुळे (दहा िदवसां ची) िद.१२.०७.२०१६ पयत मुदतवाढ दे यात येऊन, चहा पावडर व कॉफ
खरे दीकामी ा त Technical Bid िद. ०९.०७.२०१६ रोजी दुपारी १२.०० वाजता उघड यात आलेले आहेत.
याम ये खालील माणे चार िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झाले या आहेत.
१. मे.भाऊराम जोधराम, गुवाहाटी
२. मे.इंिडया से स काप रे शन, पुणे
३. मे. टॅ ंडड एं टर ायझेस, अहमदनगर
४. मे.सोलं क टी कं पनी, मुं बई
वरील चारही िनिवदा तां ीक टया पा ठरले या आहेत. याम ये अ.नं. १ व ४ यां नी चहा पावडरचे
नमुने िदलेले आहेत , अ.नं.२ आिण ३ यां नी चहा पावडर व कॉफ असे दो हीही नमुने िदलेले आहेत . तथािप चहा
पावडर व कॉफ चे BOQ एक अस यामुळे या ई-िनिवदा उघडा या लागतील.
चहा पावडर व कॉफ खरे दीकामी ा त ई-िनिवदेतील िनिवदाधारकां चे Commercial Bid आजचे
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे
तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
मे.भाऊराम जोधराम,
मे.इंिडया से स
मे.सोलं क टी
मे. टॅ ंडड
गु वाहाटी ( ाईम
काप रे शन, पुणे
कं पनी, मुं बई
एं टर ायझेस,
इंिडया इ शुर स
अहमदनगर
ोकस, ा.िल.)

दर एकि त .
१
२

चहा पावडर
१६० ि वं टल
िफ टर कॉफ
१५ ि वं टल

२३,८४,०००/-

२४,१६,०००/-

२५,६०,०००/-

८,२५,०००/-

---

---

{12} 31.08.2016, Shirdi

२६,५६,०००/४,६९,४८५/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे कॅ टीन िवभागाकरीता १६० ि वंटल चहा पावडर
खरे दी करणेकामी मे.इंिडया से स काप रे शन, पु णे यां चे .२३,८४,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा. तसेच कॉफ खरे दीकामी महारा शासनाचे खरे दी
िनयमावलीनु सार एकदा मु दतवाढ देऊनही दोनच ई-िनिवदा ा झाले या अस यामु ळे १५ ि वं टल
कॉफ खरे दीकामी उपरो तु लना मक त यामधील मे. टॅडड
ं एंटर ायझेस , अहमदनगर यां चे
.४,६९,४८५/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
िव ु त, मेकॅिनकल व टे िलफोन िवभागाचे वािषक सािह य खरे दीकामी ा ई-िनिवदेतील यापारी
िनिवदा Commercial Bid उघडणेबाबत.
िव तु िवभागास आव यक वािषक सािह य खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम
.१,९२,३९,२०५/- (अ री . एक कोटी, या णव लाख, एकोणचाळीस हजार, दोनशे पाच) मा चे खचास
मा.ि सद य सिमतीचे िद.१५.०३.२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २२५ नु सार मा यता िमळालेली आहे.
तसेच मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ, औरं गाबाद यां चीही मा यता (िसि हल अॅ ली नं..८६८६)
िद.२६.०९.२०१४ रोजी िमळालेली होती.
सदरची खरे दीकामी दुस-यां दा ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती. सदर ई-िनिवदा ि येम ये
एकू ण ४८५ पैक ३२३ सािह यासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०.११.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय
ं .४९६ अ वये पुरवठा आदेश दे यात आलेले होते.
उवरीत १६२ सािह यासाठी महारा सरकार या संकेत थळावर िद.१५.०६.२०१६ ते २५.०६.२०१६
या कालावधीत ई-िनिवदा राबिव यात आलेली होती.
याकामी ऑनलाईन ा त तीन िनिवदाधारकां या िनिवदा ा त झाले या हो या. यांचा तपिशल
खालील माणे –
१.
मे. ए सल े ड ग कं पनी, मुं बई
२.
मे. इंटरनॅशनल इले ीक स्, अहमदनगर
३.
मे. युिनयन ेड ग, नािशक
उपरो त ा त तीन िनिवदाधारकां या िनिवदा िद.३०.०६.२०१६ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेत
उघड यात येऊन कागदप ां ची छाननी के ली असता तीनही िनिवदाधारकां या िनिवदा तां ि क टया पा
ठरले या आहेत.
सदर पा तीनही िनिवदाधारकां या ितस यां दा ा झाले या यापारी िनिवदा
(Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन
यामधील मु ळ दरां चा तु लना मक त ा प रिश हणू न सोबत सादर कर यात आला.
यावर सिव तर चचा होऊन, िव ु त, मेकॅिनकल व टे िलफोन िवभागाचे वािषक सािह य
खरे दीकामी सोबत प रिश हणू न सादर कर यात आले या तु लना मक त यामधील गडद व
अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतांना पु रवठा आदेश दे यात यावा तसेच या
सािह यासाठी दर ा झाले ले नाहीत, अशा सािह यासाठी न याने िनिवदा ि या राबिव यात यावी,
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
आरो य िवभागाकरीता आव यक हॅ ड लोज व गमबु ट खरे दीकामी ा मु ळ िनिवदा (Commercial
Bid) उघडणेबाबत.
आरो य िवभागाकरीता आव यक चां ग या तीचे हॅ ड लोज व आय.एस.आय. मानां कन गमबुटस्
खरे दी करणेसाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या र कम .५,२२,६००/- (अ री .
पाच लाख बािवस हजार सहाशे) मा चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे िद.१६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
मां क १२६ नु सार मा यता िमळालेली होती.
यास अनु स न सदर खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.२७.०४.२०१६ ते
िद.०७.०५.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली होती.
याकामी ऑनलाईन सहा िनिवदा ा त झाले या हो या. यांचा तपिशल खालील माणेः-
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१.
मे. मगनलाल देवशं कर, नािशक
२.
मे. ि वक स लायस, नािशक
३.
मे. नवके तन माकट ग, ीरामपूर
४.
मे. एम.बी. ेड ग कं पनी, नािशक
५.
मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस, मुं बई
६.
मे. ी.ल मी च हाण एज सीज, सटाणा
सदर या ऑनलाईन ा त तां ि क िनिवदा जािहरातीत नमूद के या माणे िद.१३.०५.२०१६ रोजी
खरे दी सिमती या सभेपढु े उघड यात येऊन सदर या िनिवदेतील तां ि क कागदप ां ची छाननी के ली असता वरील
१ ते ५ िनिवदाधारकां या िनिवदा तां ि क टया पा ठरले या आहेत. ी.ल मी च हाण एज सीज, सटाणा यां ची
िनिवदा अ यावत दुकान न दणी दाखला सादर न के यामुळे तां ि क टया अपा ठरलेली होती.
सदर गमबुटचे वरील माणे पाचही िनिवदाधारकां नी नमुने िदलेले आहेत . आरो य िवभागाकडील
जा.नं.एसएसएस/ वशी-आरो य/६८६/२०१६ िद.२४.०५.२०१६ रोजीचे आदेशाने गमबुट खरे दीचे वेळी नमुने
तपासणीकामी खालील अिधकारी व कमचारी यां ची सिमती नेम यात आलेली आहे.
१.
ी. एस. ही. गमे, शासक य अिधकारी
२.
ी. डी.टी. उगले, शासक य अिधकारी
३.
ी. आर.बी. नवले, . कामगार अिधकारी
४.
ी. पी.एस. कवडे, . अिध क (आरो य िवभाग)
५.
ी. ए. ही. कु लकण , . अिध क (खरे दी िवभाग)
६.
ी. शिशकां त भा कर वाघमारे , सफाई कमचारी, आरो य िवभाग
७.
सौ. नं दा काश राऊत, सफाई कमचारी, आरो य िवभाग
उपरो त गठीत कर यात आले या कमेटीची िद.१२.०७.२०१६ रोजी दुपारी ०४.०० वा गमबु ट िनवड
सभा झाली असता िनवड सिमतीने पाचपैक तीन िनिवदाधारकां चे नमुने िनवडलेले आहेत. यांचा तपिशल
खालील माणे–
१.
मे.नवके तन माकट ग, ीरामपूर
२.
मे. एम.बी. ेड ग कं पनी, नािशक
३.
मे. िहतू िजतू एं टर ायझेस , मुं बई
गमबुट व हॅ ड लोज खरे दीसाठी िनवड सिमतीने, िनवडले या उपरो ०३ पा िनिवदाधारकां चे
Commercial Bid आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
िहतू िजतू
मे. एम.बी. ेड ग
मे.नवके तन
एं टर ायझेस, मुं बई
कं पनी, नािशक
माकट ग, ीरामपूर
दर एकि त .
१
हॅ ड लोज
८१,०००/१,०८,०००/१,०१,२५०/१५०० जोड
२
गमबुट
१,४६,९४०/२,१३,९००/१,७०,७४८/३७२ जोड
यावर सिव तर चचा होऊन, आरो य िवभागाकरीता आव यक असलेले हॅ ड लोज व गमबु ट
खरे दीकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
साई सादालय िवभागाकरीता िल वीडसोप खरे दीकामी ा मु ळ िनिवदा (Commercial Bid)
उघडणेबाबत.
साई सादालय िवभागाकरीता भां डे धु यासाठी िल वीडसोपची वािषक खरे दी करणेस व याकामी
येणा या र कम .५,४०,०००/- (अ री . पाच लाख चाळीस हजार) मा चे खचास मा.ि सद य सिमतीचे
िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय मां क ६३७ नु सार मा यता िमळालेली होती.
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यास अनुस न साई सादालय िवभागासाठी भां डी धु यासाठी िल वीडसोप खरे दीकामी महारा
शासनाचे अिधकृ त संकेत थळावर िद.१९.०५.२०१६ ते िद.०२.०६.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या
राबिवणेत आलेली होती.
याकामी ऑनलाईन चार तां ि क िनिवदा ा त झाले या हो या. यांचा तपिशल खालील माणेः१.
मे. टारव न परफे ट मॅ यु कं पनी, मुं बई
२.
मे. यु ओशन ि लन ग सो युश स, मुं बई
३.
मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
४.
मे.सुदशन पे शािलटी के मसो ह ा.िल.,मुं बई
सदर या ऑनलाईन तां ि क िनिवदा जािहरातीत नमूद के या माणे िद.०९.०६.२०१६ रोजी खरे दी
सिमती या सभेपु ढे उघड यात येऊन सदर या िनिवदेतील तां ि क कागदप ां ची छाननी के ली असता, चारही
िनिवदाधारकां या िनिवदा तां ि क टया पा ठरले या आहेत.
सदर या पा चार िनिवदाधारकां या ऑनलाईन मूळ िनिवदा (Commercial Bid) आजचे उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं.
तपशील
मे.सुदशन
मे. यु ओशन
मे. ी. वामी
मे. टारव न
पेशािलटी
ि लन ग
समथ एज सीज, परफे ट मॅ यु
के मसो ह
सो युश स,
कोपरगाव
कं पनी, मुं बई
ा.िल.,मुं बई
मुं बई
दर एकि त .
िल वीड सोप
१
(हाताने भां डी धु यासाठी)
६,३०,०००/- ३,७५,०००/- ७,१२,५००/- २,६१,३७५/२

७५०० िलटर
िल वीड सोप
(मिशनने भां डी धु यासाठी)
३००० िलटर

३०,०००/-

---

६६,०००/-

१,१९,२५०/-

यावर सिव तर चचा होऊन, साई सादालय िवभागाकरीता आव यक असलेले िल वीडसोप
खरे दीकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत
येऊन, सं बं धीतां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
ी साईबाबा णालयातील आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता राजीव गां धी योजनेअं तगत
श ि या करणेकामी दाखल णां करीता Surgical Implant खरे दीकामी ा कमिशअल ईिनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.२९/०१/२०१५ रोजीचे
मागणीप ा वये Surgical Implant ची मागणी के लेली आहे. स या राजीव गां धी जीवनदायी योजनेअं तगत
गरीब व गरजू ण श ि या व उपचारासाठी दाखल होत असतात तसेच योजनेअं तगत आपणास णास सव
कारचे उपचार हे मोफत करावे लागतात. ऑपरे शन िथएटर िवभागाने मागणी के ले या Surgical Implant चा
वापर णाचा खां दा िनखळ यानं तर तो जोड यासाठी तसेच णाचा खां दा यवि थत राह यासाठी व काही
Implant चा वापर णां या गु ड यामधील नायु तुट या वर याला यवि थत भ कम कर यासाठी होतो. मागणी
के ले या Surgical Implant चा अं दाजे खचासह तपिशल खालील माणेSr.
No.
1.

Description

Size

Titanium Enterferance Screw 8 mm (20mm/25mm/30mm)
(each 10 pc)
9mm (20mm/25mm/30mm)
10mm (20mm/25mm/30mm)
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Rate Per
Qty. in Rs.
120

1800.00

Total
Amt.
in Rs.
216000.00

34

2.
3.

4.
5.

Titanium Endobutton (50pc)
Endobutton CL with Tipolyster loop Sterile (Insta
button) (each 2 pc)
Anchor Suture Imported
(each 5 pc)
Anchor Suture Regular
Titanium (each 15 pc)

Standard
14mm/16mm/18mm/20mm/
22mm/24mm/26mm/28mm/
30mm
3.5mm/5mm

50
18

1800.00 90000.00
10500.00 189000.00

10

14300.00 143000.00

3.5mm/5mm

30

1800

54000.00

Total Amt. in Rs. 692000.00

वरील माणे Implant खरे दीकामी िद.०५/०५/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय
.१४४(८) अ वये िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .६,९२,०००/खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार
ेस जनरल– मुं बई, लाईफ ३६५ इंि लश– पुणे , िद य मराठी– नािशक, पु यनगरी–
औरं गाबाद या वतमान प ात जािहरात देऊन िद.१५/०६/२०१५ ते ३०/०६/२०१५ या कालावधीत िनिवदा
िव चा कालावधी ठे व यात आला होता, िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०२/०७/२०१५ अखेर
ठे व यात आली होती. यास अनुस न एक िनिवदा ा त झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणेSr.No.
Name of Tenderer
Received Date
01
M/s. Austin Health Care, Pune 03/07/2015
उपरो त माणे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झालेली आहे, तसेच खरे दीकामी कमीत कमी तीन
िनिवदां ची आव यकता असते यामु ळे सदरचे खरे दीकामी िद.२४/०७/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा
फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू िद.१५/१०/२०१५ ते ०२/११/२०१५ या कालावधीत िनिवदा िव चा
कालावधी ठे व यात आला होता, िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०५/११/२०१५ अखेर ठे व यात आली
होती. यास अनुस न दोन िनिवदा ा त झाले या हो या, परं तु खरे दीकामी कमीत कमी तीन िनिवदां ची
आव यकता असते.
यामुळे िद.२५/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता
घेवनू सदरचे खरे दीकामी ितस-यां दा दैिनक सामना – औरं गाबाद, गावकरी – नािशक या वतमान प ात जािहरात
दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . यानुसार िनिवदा
िव ची मुदत िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा ि वकार याची
अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न 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. Med Plus India, Ahmedabad
05/03/2016
3
M/s. Stryker India Pvt.Ltd., Gurgaon
08/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी ितस-यां दा वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०३
तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आलेली असून तां ि क बाब चा
त ता तयार कर यात आलेला असून यावर सं बं िधत वापर करणा-या डॉ टरां ची िशफारस घे यात आलेली असून
यांनी M/s. Med Plus India, Ahmedabad यां चे Implant घेणबे ाबत िशफारस के लेली आहे. परं तु ा त
िनिवदां पैक M/s. Stryker India Pvt.Ltd., Gurgaon यां नी Online ई-िनिवदा upload के लेली नाही, तसेच
M/s. Med Plus India, Ahmedabad यां नी Online Technical Comply upload के लेला नाही, यामुळे
दो हीही िनिवदा अपा होत आहेत.
तरी उपरो माणे पा असलेली ०१ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा मा. उपसिमती सभेपढु े संबं धीत
िनिवदाधारकां चे सम उघडून िमळ यास मा यता असावी, तसेच सदरह Surgical Implant ची सन २०१६-१७
चे वािषक औषधे खरे दीम ये मागणी कर यात आलेली आहे, परं तु वािषक खरे दीमधील औषधे / सिजकल
सािह य उपल ध हो यास बराच कालावधी लागेल यामु ळे वरील मागणी के लेली नगसं या संप यानं तर
िवभागाचे मागणीनुसार मं जरु दराने आव यक नगसं या खरे दीस मा यता असावी ही िवनं ती.
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उपरो माणे पा असलेली M/s. Austin Health Care, Pune यां ची एकमेव ई-िनिवदा आजचे
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे त ा
तयार करणेत आला.
Sr.
No.

Name of Items

No.of
Qty.

1

Titanium Enterferance Screw (Each 10 pc) Size:
Width 8 mm - Length - 20mm/25mm/30mm)
Width -9mm - Length - 20mm/25mm/30mm)
Width 10mm - Length - 20mm/25mm/30mm)

90

600.00

54000.00

2

Titanium Endobutton Standard

50

350.00

17500.00

3

Endobutton CL with Ti-polyster loop Sterile
(Insta button) (Each 2 pc)
14mm/16mm/18mm/20mm/22mm/
24mm/26mm/28mm/30mm

18

3600

64800.00

4

Anchor Suture Imported (Each 5 pc)
3.5mm/5mm
Anchor Suture Regular Titanium (Each 15 pc)
3.5mm/5mm

10

38650.00

386500.00

30

1800.00

54000.00

5

Rate
per in
Rs.

Total
Amt.in
Rs.

Total Amt.in Rs. 576800.000

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर
िवभागाकरीता राजीव गां धी योजनेअं तगत श ि या करणेकामी दाखल णां करीता Surgical
Implant खरे दीकामी M/s. Austin Health Care, Pune यां चे .५,७६,८००/- मा दर ि वकारणेत
येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
ी साईबाबा णालयातील यु रो ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता राजीव गां धी योजनेअं तगत
श ि या करणेकामी दाखल णां करीता Surgical Implant खरे दीकामी ा कमिशअल ईिनिवदा उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील आथ पेडीक ऑपरे शन िथएटर िवभागाने िद.२८/०१/२०१५ रोजीचे
मागणीप ा वये Surgical Implant ची मागणी के लेली आहे. स या राजीव गां धी जीवनदायी योजनेअं तगत
गरीब व गरजू ण श ि या व उपचारासाठी दाखल होत असतात तसेच योजनेअं तगत आपणास णास सव
कारचे उपचार हे मोफत करावे लागतात. ऑपरे शन िथएटर िवभागाने मागणी के ले या Surgical Implant चा
वापर णांचे पाठ व मण यांमधील अं तर भ न काढ यासाठी होतो, तसेच सदर Implant वापर यामुळे णां ना
पॅरेलेसीस हो याची श यता टाळता येऊ शकते. मागणी के ले या Surgical Implant चा अं दाजे खचासह
तपिशल खालील माणेQt
Total
Sr.
Rate Per
Description
Size
y.
Amt. in
No.
in Rs.
Rs.
1.
Titanium Polyaxial Pedicle 25mm/30mm/35mm/40mm/
3850.00 30 115500.00
screw 4.5mm (each 05)
45mm/50mm
2.
Titanium Polyaxial Pedicle 25mm/30mm/35mm/40mm/
3850.00 30 115500.00
screw 5.5mm (each 05)
45mm/50mm
3.
Titanium Polyaxial Pedicle 25mm/30mm/35mm/40mm/
3850.00 30 115500.00
screw 6.5mm (each 05)
45mm/50mm
4.
Titanium Anterior Cervical 21.5mm/23/25/27.5/30/32.5/35/
11500.00 21 241500.00
Plate (each 01)
37.5/40/42.5/45/47.5/50/52.5/
55/57.5/60/62.5/65/67.5/70
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5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.

Bone Screw for cervical
plate 4mm (each 10)
Lock screw for cervical
plate
Connecting rod 6mm width
for Mono/poly screw (each
04)
Titanium cage Kidney Type
(each 02)
Plif cage (each 02)

10mm/12/14/16/18/20/22/24

950.00

80

76000.00

Standard

950.00

10

9500.00

2250.00

36

81000.00

7500.00

12

90000.00

7500.00

10

75000.00

4500.00
2250.00

02
10

9000.00
22500.00

60mm/70mm/80mm/100mm/
120mm/140mm/160mm/
180mm/200mm
7mm/8mm/9mm/10mm/11mm/
12mm
20mm/22mm/24mm/28mm/
30mm
Mesh cage (each 02)
10mm
Transverce connector (each Standard
10)

Total Amt. in Rs. 951000.00
वरील माणे Implant खरे दीकामी िद.०५/०५/२०१५ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय
.१४४(२३) अ वये िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागवून खरे दी करणेस व याकामी येणा-या .९,५१,०००/खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानुसार
ेस जनरल– मुं बई, लाईफ ३६५ इंि लश– पुणे , िद य मराठी– नािशक, पु यनगरी–
औरं गाबाद या वतमान प ात जािहरात देऊन िद.१५/०६/२०१५ ते ३०/०६/२०१५ या कालावधीत िनिवदा
िव चा कालावधी ठे व यात आला होता, िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०२/०७/२०१५ अखेर
ठे व यात आली होती. यास अनुस न एक िनिवदा ा त झालेली आहे, याचा तपिशल खालील माणेSr.No.
Name of Tenderer
Received Date
01
M/s. Austin Health Care, Pune
03/07/2015
उपरो त माणे खरे दीकामी एकच िनिवदा ा त झालेली आहे, तसेच खरे दीकामी कमीत कमी तीन
िनिवदां ची आव यकता असते यामु ळे सदरचे खरे दीकामी िद.२४/०७/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये दुस-यां दा
फे र ई-िनिवदा मागिव यास मा यता घेवनू िद.१५/१०/२०१५ ते ०२/११/२०१५ या कालावधीत िनिवदा िव चा
कालावधी ठे व यात आला होता, िनिवदा ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०५/११/२०१५ अखेर ठे व यात आली
होती. यास अनुस न दोन िनिवदा ा त झाले या हो या, परं तु खरे दीकामी कमीत कमी तीन िनिवदां ची
आव यकता असते, यामुळे िद.२५/११/२०१५ रोजीचे मं जरु िटपणी वये ितस-यां दा फे र ई-िनिवदा मागिव यास
मा यता घेवनू सदरचे खरे दीकामी ितस-यां दा दैिनक सामना – औरं गाबाद, गावकरी – नािशक या वतमान प ात
जािहरात दे यात आली होती. तसेच सं थानचे संकेत थळावर जािहरात व िनिवदा दे यात आली होती . यानुसार
िनिवदा िव ची मुदत िद.१५/०२/२०१६ ते ०५/०३/२०१६ पयत ठे व यात आली होती, तर िनिवदा
ि वकार याची अं ितम मुदत िद.०८/०३/२०१६ अखेर ठे व यात आली होती. यास अनुस न 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. Med Plus India, Ahmedabad
05/03/2016
3
M/s. General Surgical Company, Chennai
08/03/2016
वरील माणे खरे दीकामी ितस-यां दा वतमान प ात िदले या जािहरातीस अनु स न ा त झाले या ०३
तां ि क िनिवदा िद.१८/०३/२०१६ रोजीचे मा.उपसिमती सभेपढु े उघड यात आलेली असून तां ि क बाब चा
तुलना मक त ता तयार कर यात आलेला असून यावर सं बं िधत वापर करणा-या डॉ टरां ची िशफारस घेणक
े ामी
युरो ओ.टी.िवभागात पाठिव यात आला होता, परं तु यावर डॉ. िटं गरे यां नी कु ठ याही कारचे Opinion िदलेले
नाही, परं तु निवन Neuro Surgeon उपल ध झा यानं तर सदर Implant वापरता येतील. तसेच उपरो त ा त
िनिवदां पैक M/s. Med Plus India, Ahmedabad यां नी Online Technical Comply upload के लेला
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नाही, यामुळे सदरह िनिवदा अपा होत आहे . यामुळे यां नी िनिवदेसोबत िदलेली यांची अनामत र कम यांना
परत करावी लागणार आहे.
तरी उपरो माणे पा असले या ०२ कमिशयल ऑनलाईन ई-िनिवदा मा.उपसिमती सभेपढु े संबं धीत
िनिवदाधारकां चे सम उघडू न िमळ यास, तसेच अपा िनिवदाधारक M/s. Med Plus India, Ahmedabad
यां ची अनामत र कम िव त िवभागामाफत परत करणेस मा यता असावी, तसेच सदरह Surgical Implant ची
सन २०१६-१७ चे वािषक औषधे खरे दीम ये मागणी कर यात आलेली आहे, परं तु वािषक खरे दीमधील औषधे/
सिजकल सािह य उपल ध हो यास बराच कालावधी लागेल यामुळे वरील मागणी के लेली नगसं या
संप यानं तर िवभागाचे मागणीनुसार मं जरु दराने आव यक नगसं या खरे दीस मा यता असावी.
उपरो माणे पा ०२ ई-िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मु ळ दर .
७,७७,९२५/१
M/s. Austin Health Care, Pune
२
M/s. General Surgical Company, Chennai
१४,४९,५७७.५०
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईबाबा णालयातील यु रो
ऑपरे शन िथएटर िवभागाकरीता राजीव गां धी योजनेअं तगत श ि या करणेकामी दाखल णां करीता
Surgical Implant खरे दीकामी M/s. Austin Health Care, Pune यां चे .७,७७,९२५/- मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
5 MBPS Lease line साठी ा िनिवदा (Commercial Bid) उघडू न िमळणेबाबत.
सदरह िवषय वेळेत ा न झा यामुळे यावरील चचा पुढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे इमारतीत रं गकाम करणे व सं र क िभं तीचे बां धकाम करणेकामी
ा झाले या ई-िनिवदां चा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडू न यावर िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: अिधिनयम
कलम 21 (1) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय: मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क 25/08/2012 रोजीचे सभेत
िनणय . 668 खालील माणे संमत करणेत आलेला आहे .
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे इमारतीस रं गकाम करणे व संर क
िभं तीचे बां धकाम करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .12,42,775/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
याकामी िवहीत प दतीने जािहरात देऊन िनिवदा मागिव यात या यात असे ठरले.
तसेच ी साईनाथ मा यिमक िव ालय ही शाळा सं थानकडे वग कर यासंदभात चचा करणेसाठी
शाळे चे सिमती सद य् यां ना सम चचसाठी आमं ि त कर यात यावे, असे ठरले.”
मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश. : C.A. No. 13280 of 2013 In P.I.L.
NO. 18 of 2011 dt. 26/09/2014 अ वये परवानगी िमळालेली आहे.
तावना: ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यां चे मालक चे मौजे िशड येथील स ह नं.
125 (नगरपं चायत िमळकत नं. 1666) े 40 आर म ये सं थानमाफत उभारणेत आले या खालील इमारती
अहमदनगर ए युकेशन सोसायटी, अहमदनगर यां चे ी साईनाथ मा यमीक व उ च् मा यमीक िव ालय, िशड
यां चे वापरासाठी देणते आले या आहेत.
अ.नं. इमारतीचे नां व
बां धकामाचा वग खो या
बां धकामाचे
कार
े फळ (चौ. मी.)
01. जुनी यु टाईप इमारत
प ा छत
11 वग खो या
0720.08
02.
यु कु ल इमारत (तळ+1ला मजला)
आर.सी.सी.
06 वग खो या
0375.14
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03.

अ.
.

साई सर वती इमारत (तळ+1ला मजला) आर. सी. सी.

17 हॉल / खो या व 1441.78
03 व छतागृहे
एकु ण. 2537.00
वरील माणे या इमारतीचे आितल व बाहेरील बाजूचे रं गकाम िनघून गेलेले अस याने , सदरह
इमारत ना रं गकाम क न िमळणेबाबत तसेच संर णाचे ीने सदरह इमारतीचे बाजूने संर क िभं तीचे बां धकाम
क न िमळणेबाबत उपमु या यापक यां नी यांचेकडील िद.15 मे, 2012 रोजीचे प ाने िवनं ती के ली आहे.
ताव: िवषयां क त कामासाठी मा. ि सद य सिमतीचे उपरो िनणयानु सार व मा. मुं बई उ च
यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चे मा यतेनसु ार सदरह कामासाठी इकडील िवभागामाफत िनिवदा तयार क न
सं थानचे संकेत थ ळावर व वतमानप ात जािहरात िस द क न ई-िनिवदा मागिव यात आ या आहेत. याचा
तपिशल खालील माणे आहे.
िनिवदा सादर ा त ई- पा ई-िनिवदा
तपिशल
ई-िनिवदा
कर याची मु दत िनिवदां ची सं या
कालावधी
सं या

01.

थम िनिवदा मागणी (िद.03/12/2014 12/01/2015 ते 27/01/2015
03
01
रोजीचे िटपणी नु सार)
27/01/2015
02. ि दतीय िनिवदा मागणी (िद.21/10/2015 03/12/2015 ते 17/12/2015
02
-रोजीचे िटपणी नु सार)
17/12/2015
03 तृतीय िनिवदा मागणी (िद.18/01/2016 24/02/2016 ते 05/03/2016
03
01
रोजीचे िटपणी नु सार)
05/03/2016
उपरो िवषयां क त कामासाठी ितस-यां दा ई-िनिवदा सूचना िस द क न याकामी ितन ई-िनिवदा ा त
झा या असून , ा त ई-िनिवदां चा िलफाफा .01 (Technical bid) िद.09/03/2016 रोजी उघ यात आले
यावेळी खालील माणे उपि थती होती.
अनं.
नां व
पदनाम
1.
ी. यु. पी. ग दकर
शासक य अिधकारी
2.
ी. ए. आर. औटी
शासक य अिधकारी
3.
ी. आर. बी. आहेर
उपकायकारी अिभयं ता
4.
ी. डी. एम. देसाई
उप अिभयं ता
5.
ी .ि ह. एन. जेजरु कर
लेखािधकारी
6.
ी. जी. एस. जाधव
किन ठ अिभयं ता
7.
ी. एस. आर. साबळे
यु. ई. डी. पी. िवभाग तीिनधी
उघड यात आले या ई-िनिवदां चा िलफाफा .01 (Technical Bid) मधील ठे केदार यां नी सादर
के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.
नं.

ठे केदाराचे नां व

०१

जय
डेवहलपस,
्
जोडले आहे.
िशड
ी. बी. पी. िशंदे , जोडले आहे.
पढेगां व
एस. ए. पां डोळे, जोडले आहे.
कजत

०२
०३

कागदप ां चा तपिशल
बयाना र कमेचा सावजिनक
व को-या ई- बां धकाम
िनिवदा
िवभागाकडे
िकमतीचे डी. न द के याचे
डी.
माणप .

शेरा
कमचारी
भिव य िनवाह
िनधी
िवभागाकडे
न द आहे/
नाही.
जोडले आहे.

का या
यादीत नां व
समािव
नसलेबाबत
चे प

जोडले आहे.

मागील तीन
वषात
बां धकाम
े ात के ले या
कामाचा
दाखला
नाही.

िवना तारखेचे

अपा

जोडले आहे.

नाही.

जोडले आहे.

िवना तारखेचे

अपा

जोडले आहे.

जोडला आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा
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वरील माणे ा त ई-िनिवदेचा तां ीक मािहतीचा अहवाल सादर के ला असता, यावर
मु यलेखािधकारी यां नी “There shold be at least three competitive biders for competition so
time extension / retender is recommended Or this third call if one bid has to accept then
rate should be negotiated at below estimated cost.” असा अिभ ाय िदलेला आहे.
तरी वरील माणे मु यलेखािधकारी यां चे अिभ ायानु सार सदरह कामी ितस-यां दा ई-िनिवदा मागिवणेत
आलेली अस याने, ा त झाले या िनिवदां पैक पा (एस.अे.पां डोळे, कजत) िनिवदाधारकाचे ई-िनिवदेचा
िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकासम उघडणेत
येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मूळ दर .
१
एस.अे.पां डोळे, कजत
११,२६,८२४.१३
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ मा यिमक िव ालयाचे इमारतीत रं गकाम करणे व
सं र क िभं तीचे बां धकाम करणेकामी एस.अे .पां डोळे, कजत यां चे .११,२६,८२४.१३ मा दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
साईनगर कमचारी वसाहत प रसरात साईनगर, समपण व साई यान इमारत चे भोवती पेि हं ग लॉक
बसिवणेकामी ा झाले या ई-िनिवदां चा िलफाफा .०२ (Commercial Bid) उघडू न यावर
िनणय होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द : अिधिनयम
कलम २१(१) अ वये सिमतीकडू न िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकं वा यापैक कोण याही
योजनां साठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव त यव थे या
मालम ां ची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल अशी तरतुद आहे.
मा. ीसद य सिमतीचे सभेतील िनणय :
१.
मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क ०८/१०/२०१२ रोजीचे सभेत िनणय . ८११ खालील माणे संमत
झालेला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर कमचारी वसाहत प रसरात साईिचं तन, समपण व साई यान
इमारतीचे भोवती पेि हंग लॉक बसिवणेस व याकामी येणा-या .१४,३१,५००/- मा चे खचास तसेच सदरचे
काम िवहीत प दतीने िनिवदा मागवून क न घेणेस मा यता देणते आली.”
२.
मा. ि सद य सिमतीचे िदनां क १०/११/२०१५ रोजीचे सभेत िनणय . ४६८ खालील माणे संमत
झालेला आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर कमचारी वसाहत प रसरात साईनगर, समपन व साई यान
इमारतीचे भोवती पे ह ग लॉक बसिवणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा येचे अवलोकन करणेत येऊन,
यास मा यता दे यात आली. परं तू सदरह िनिवदा ि येला सहा मिह यांपे ा जा त कालावधी झालेला
अस यामुळ े याकामीचे िन नतम दरधारक चं गु त क शन, साकु री यांना कायादेश देणपे वू लेखाप र णा या
टीकोनातून लेखाशाखा िवभागाचा अिभ ाय घे यात यावा व यांचे अिभ ायानुसार कायादेश देता येत नसेल
तर सदरहकामी फे र ई-िनिवदा या राबिवणेत यावी, असे ठरले.”
मा. मुं बई उ च यायालय खं डपीठ परवानगी आदेश: C.A. No.13281 of 2013 in P.I.L.
NO. 18 of 2011 dt. 26/09/2014
ताव: साईनगर कमचारी वसाहत प रसरातील समपण, साईनगर, साई यान नं. ०१ व ०२ या
इमारत चे मागील भागात पेि हंग लॉक बसिवणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे
सभेतील िनणयानु सार लेखाशाखा िवभागाकडू न अिभ ाय मागिवणेत आला असता, मु यलेखािधकारी यां नी
िद.२७/०१/२०१६ रोजीचे प ावर “..अं दाजप क य र कम (दर) कमी झाली अस याने न याने िनिवदा या
राबिवणे यो य होईल. ” असा अिभ ाय िदला होता.
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वरील अिभ ायानु सार िवषयां क त कामासाठी िद.१६/०४/२०१६ अखेर दुस-यां दा फे र ई-िनिवदा
मागिव यात आ या हो या. िवहीत मुदतीत एकु ण पाच िनिवदासादरक यानी ई-िनिवदा अपलोड के या हो या.
याम ये ी.बी.बी. मोरे घुलेवाडी हे एकच ठे केदार पूव पा ता िनकषां ची पुतता करत अस याने पा होत
अस याने, सदरह कामी फे र ई-िनिवदा सूचना वतमानप ात व सं था नचे संकेत थळावर िस द क न
िद.०८/०६/२०१६ पयत ई-िनिवदा अपलोड करणेची मुदत देणेत येऊन, हाड कॉपी सादर करणेसाठी
िद.११/०६/२०१६ पयत मुदत देणते आली होती. सदरचे िवहीत मुदतीत एकु ण ०४ ठे केदार ई-िनिवदा अपलोड
के याचे आढळू न आले. सदरह ई-िनिवदेचा तां ीक मािहतीचा िलफाफा .०१ (Technical Bid)
िद.१४/०६/२०१६ रोजी शासिकय अिधकारी यां चे उपि थत उघडणेत आलेला आहे.
उघड यात आले या ई-िनिवदां चे िलफाफा .०१ (Technical Bid) मधील ठे केदार यां नी सादर
के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे आहे.
अ.
नं.

ठे केदाराचे नां व

१.

ी.िनखील अिजत गु जराथी,
कोपरगां व
मे.बनकर पाटील अॅ ड कं पनी,
ीरामपू र
ओम साई िस हील कॉ टर,
(एस. एम. टभुरकर) नागपू र
ी.रिवं साहेबराव िशंदे ,
को हार

२.
३.
४.

को-या
िनिवदेची
िकं मत व
बयाना
रकमेचा डी.
डी.

कागदप ां चा तपिशल
मागील तीन वषात बां धकाम
े ात के लेलया
् कामाचे
दाखला अथवा सावजिनक
बां धकाम िवभाग व इतर
शासिकय िवभागाकडे न द
के याचे माणप .

शेरा
पी. एफ.
िवभाग
न दणी
माणप

का या
यादीत नां व
नसलेबाबतचे
हमीप

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

पा

जोडले नाही.

जोडले आहे.

जोडले नाही.

जोडले नाही.

अपा

जोडले नाही.

जोडले आहे.

जोडले आहे.

जोडले नाही.

अपा

िवषयां क त कामासाठी ितस-यां दा ई-िनिवदा मागवून ा त झाले या ई-िनिवदा मधील उपरो त अ.
नं.०१ व ०२ चे पा ठे केदार यां चे िलफाफा .०२ (Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकासम उघडणेत येऊन, यामधील मुळ दरां चा खालील माणे तुलना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
िनिवदेमधील मूळ दर .
ी.िनखील अिजत गु जराथी, कोपरगां व
१
१२,५५,४२५.०२
१२,१८,२०६.०४
२ मे.बनकर पाटील अॅ ड कं पनी, ीरामपू र
यावर सिव तर चचा होऊन, साईनगर कमचारी वसाहत प रसरात साईनगर, समपण व
साई यान इमारत चे भोवती पेि हं ग लॉक बसिवणेकामी मे.बनकर पाटील अॅ ड कं पनी, ीरामपू र
यां चे .१२,१८,२०६.०४ मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
िदनां क ०७.०८.२०१६ रोजी िशड ये थे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .५८५ िदनां क ०७.०८.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचून कायम कर यात
आले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवािनमी िशड व प रसरात उपल ध करावा या सोयीसु िवधां बाबत क प अहवाल शासनास सादर करणेबाबत.
तावथोर संत ी साईबाबा यां या महासमाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पूण होणार आहेत .
यािनिम त ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा महासमाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर २०१७ ते िद.१८
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ऑ टोबर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येणार आहे. यासाठी िशड शहर व प रसरातील
पायाभूत सुिवधां म ये मोठया माणावर सुधारणा करणे व निवन क प उभारणे आव यक आहे. याकरीता
महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१/का.१६ िद.२२/१०/२०१३
अ वये मा. मु यमं ी महोदय, महारा रा य यां चे अ य तेखाली कृ ती आराखडा सिमती गठीत के लेली आहे.
या सिमतीची बैठक शु वार िद.११/१२/२०१५ रोजी िवधान भवन, नागपूर येथे मा. ना. ी देव फडवणीस,
मु यमं ी, महारा रा य यां चे अ य तेखाली संप न झाली आहे.
सदर बैठक तील चचअं ती सन २०१७-१८ म ये आयोिजत कर यात आले या ी साईबाबा
महासमाधी शता दी वषा या तयारीकरीता सं थान दारे िनयोिजत क पांची परे षा आिण िव तीय भार यां ची
या ती पाहता सदर महो सवा या तयारीसाठी आव यक असणारा िनधी क शासनाकडे मागणी करणारा ताव
सादर कर यात यावा, ी साईबाबा महासमाधी शता दी वषा या पूवतयारीकरीता मा. मु य सिचव यां या
अ य तेखाली उपसिमती गठीत कर यात यावी, िद. ११/१२/२०१५ रोजी या बैठक म ये दे यात आले या
सुचनेनु सार कृ ती अराखडयाम ये उिचत बदल क न सुधा रत ा प कृ ती आराखडयास मा. मु य सिचव यां या
अ य तेखालील उपसिमतीची मा यता घे यात यावी, मा. मु य सिचव उपसिमतीने ा प कृ ती आराखडयास
मा यता दान के यानं तर अं तीम मा यतेकरीता ा प कृ ती आराखडा मा. मु यमं ी महोदयां या
अ य तेखालील कृ ती आराखडा सिमतीसमोर सादर करणेत यावा व ताव क शासनास सादर करणेत यावा
असे ठरले आहे.
या माणे हाती यावया या क पाचे व प ठरिवणेसाठी सवागीण अ यास व सव ण क न सिव तर
क प अहवाल (Detailed Project Report) तयार करणेकामी मा.ि सद य सिमतीचे िद.२७/१०/२०१५
रोजीचे सभेतील िनणय .४०८ अ वये Tata Consulting Engineers Limited यां ची स लागार हणून
.८७,३०,०००/- मा फ वर नेमणूक कर यात आली आहे. सदर िनणयानुसार मा. उ च यायालय मुं बई,
खं डपीठ औरं गाबाद यां चे समोरीलPIL No.18/2011 म ये Tata Consulting Engineers Limited यां ची
स लागार हणून नेमणूक करणेसाठी अदा करावयाचे .८७,३०,०००/- चे खचास परवानगी िमळणेबाबतचा
िस हील अज .१६०८६/२०१५ दाखल करणेत आला. सदरह िस हील अजावर मा. उ च यायालयाने
िद.१५/०१/२०१६ रोजी खालील माणे आदेश पारीत के ला आहे.
“.. .. The present application is seeking permission to appoint Tata Consulting
Engineers Ltd., Noida, for submitting Project Report on development of Shirdi and
adjoining villages in connection with Shri Saibaba Maha Samadhi Shatabdi Mahotsav (0110-2017 to 19-10-2018). Naturally, if the funds are received from the central Government,
the applicant would spend the said funds for the said development activities as would be
proposed in the Project Report. It is also submitted that the said Tata Consulting
Engineers Limited has given lowest tender.
Considering the above, the Civil Application is allowed in terms of prayer clause
“B” and the same is accordingly disposed of.”
तसेच महारा शासन िवधी व याय िवभाग यां नी िद. १८/०१/२०१६ रोजीचे प ा वये ी साईबाबा
महासमाधी शता दी वषािनिम त िशड व लगत या प रसरा या िवकासाकरीता कृ ती आराखडा तयार
कर यासाठी स लागार सं था िनयु त के यानं तर यांना अदा करावयाची फ र कम . ८७,८३,०००/- मा ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड यां या दारे अदा करणेस मा यता िदली आहे.
यानुसार याकामी Tata Consulting Engineers Limited, यां ना सं थानचे जा. .
५९४०/२०१६, िद.२७/०१/२०१६ रोजीचे प ा वये नेमणूक आदेश दे यात आला. तसेच याबाबत महारा
शासन िवधी व याय िवभाग शासन िनणय . सासंिव-१०१६/२७५/ . .४४/का.१६, िद.१६/०४/२०१६ रोजी
खालील माणे शासन िनणय पारीत झालेला आहे.
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड येथील यव थापन सिमती या िनणयानुसार ी
साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ या पूवतयारीसाठी िशड व लगत या प रसरा या
िवकासाकरीता एकि त कृ ती आराखडा तयार कर यासाठी सवात कमी देकार असले या टाटा क स ट ग
इंिजिनअस िल.नोएडा यां ची .८७,३०,०००/- इत या देकारावर स लागार हणून िनयु ती कर यास व यावरील
खचास शासिकय मा यता दे यात येत आहे. टाटा क स ट ग इंिजिनअस िल. नोएडा यां ची िनयु ती सं थान दारे
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राबिव यात आले या िनिवदा ि येतील अटी व शत ं या अधीन राहन कर यात येत असून , सदर स लागार
यां ची फ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या दारे अनु ेय राहील”.
शता दी महो सवािनिम त उपल ध करावया या आव यक सोयी-सुिवधां ची उभारणी करणेसाठी
करावया या िनयोजनाबाबत मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी यां चे अ य तेखाली िद.२१/०१/२०१६
रोजी सं थानचे सव िवभागां ची तसेच िद. २२/०१/२०१६ रोजी सव शासिकय व िनमशासिकय िवभागां ची बैठक
आयोिजत क न सव सं बं धीत िवभागां ना व स लागार सं थे या ितिनध ना मािहती दे यात आली.
तदनं तर िद.२२/०४/२०१६ रोजी मा. िज हािधकारी, अहमदनगर तथा सद य ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां चे समोर िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर येथे टाटा क स ट ग इंिजिनअस, िल.या सं थेचे
ितिनध नी ा प क प अहवाल (Draft DPR) सादर के ला. सदरचा ा प क प अहवाल सं थानचे
िद.२५/०४/२०१६ रोजीचे प ासोबत मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यां चक
े डे सादर करणेत आला.

महारा शासन िनणय ं . सासंिव-२०१६/ . .३५/का.१६,िद.२०/०२/२०१६ अ वये मा. मु य
सिचव यां चे अ य तेखाली ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सवा या पूवतयारीकरीता कृ ती आराखडा उप
सिमती गठीत करणेत आलेली आहे. या सिमतीचे िद.२६/०५/२०१६ रोजीचे बैठक त ा प क प अहवालाचे
सादरीकरण करणेत आले आहे.
मा.मु य सिचव यां चे अ य तेखालील कृ ती आराखडा उपसिमतीचे बैठक त ठरले माणे िनयोिजत
तावां ची वगवारी अ प मुदतीचे ताव व िदघ मुदतीचे ताव अशा दोन घटकां त करणेत येऊन सं थान व
संबं धीत शासिकय िवभागां माफत ा प क प अहवालाम ये दु या/सुधारणा कर यात आ या. तसेच सदरह
सुधा रत क प अहवाल-तथा- तावाचे सादरीकरण मा.िवभागीय आयु त, नािशक व मा.िज हािधकारी,
अहमदनगर यां चेकडे करणेत आले व यांचे सुचनेनसु ार सदर तावात सुधारणा करणेत आ या आहेत. यानु सार
सदर सुधारीत तावाचा तपिशल खालील माणे आहे.
क प अहवाल अं दाजप क
थम ाधा य गटः१)
ी साईबाबा सं थान माफत तािवत क प . ३००.०४ कोटी
२)
िविवध शासिकय िवभगामाफत तािवत क प – . ३१७.४७ कोटी
एकू णः. ६१७.५१ कोटी
ि दतीय ाधा य गटः१)
ी साईबाबा सं थान माफत तािवत क प . १६२५.७६ कोटी
२)
िविवध शासिकय िवभगामाफत तािवत क प – . ९४२.९० कोटी
एकू णः. २५६८.६६ कोटी
थम व ि दतीय ाधा य गट एकू ण र कमः. ३१८६.१७ कोटी
उपरो त माणे तयार के लेला सुधारीत ा प क प अहवाल-तथा- तावाची त सोबत
अवलोकनाथ जोडली आहे. तसेच याचे सादरीकरण आजचे सभेपढु े करणे त येत आहे.
तरी सदरह ा प क प अहवाल (Draft DPR) रा य शासनास सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५८६ आजचे सभेसमोर ा प क प अहवाल (Draft DPR) चे सादरीकरण करणेसाठी टाटा क स ट ग
इंिजिनअस, िल. या सं थेचे ितिनधी उपि थत होते . यां नी सदरह सादरीकरण सभेस दाखिवले व
मािहती िदली. तसेच सिमतीने िवचारले या ां ची समपक उ रे िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, त कालीन ीसद य सिमती सभेने मं जू र के लेला ा प क प
अहवाल (Draft DPR) महारा शासनास सादर करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच िद.१६.१०.२०१६ रोजी मुं बई येथे मा.मु यमं ी महोदय व मु ख पाह यां चे उपि थतीत
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवा या लोगोचे अनावरण करणेत यावे. तसेच या समारं भास
जगभरातील सव साईमं िदरां नाही बोलिवणेत येऊन, यां चे लोबल स मीट घे यात यावे. या लोबल
स मीट या िनयोजनासाठी यव थापन सिमतीचे उपा य ी.चं शेखर कदम यां चे अ य ते खाली
सव ी भाऊसाहेब वाकचौरे , मोहन जयकर, िबपीनदादा को हे, ताप भोसले, सिचन तां बे या
सद यां ची लोबल सिमती तयार करणेत आली. तसेच सं थानचे जनसं पक अिधकारी हे या सिमतीम ये
असतील. या सिमतीने उपरो काय म पार पाडणेसाठी अनु षं गीक सव कामकाज पहावे , असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख/ जनसंपक अिधकारी)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०६

ताव-

मौजे नां दु ख बु. ता.राहाता गट नं.३३१ व ४४६ पैक मधील जागेत सं थान णालयाचे िनयोजीत
बां धकामाबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू द१.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये,मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन कर याचे योजनासाठी सिमतीकडू न
िव व त यव थे या िनधीचा िविनयोग करणे, अशी तदतूद आहे .
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खं ड (झ) अ वये िव व त यव थे या
मालम तांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे
संपादन करणे .
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयः.
१)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१८/१०/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .७४८ अ वये
िवषयां क त कामाबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो त क पाची या ती ल ात घेता याचे काया वयन सुिनयोिजत
प दतीने व सुलभ र या होणेसाठी सवसाधारण खालील माणे कृ ती काय म राबिव यात यावा असे ठरले.
१)
मौजे नां द ुख , राहाता येथील उपरो त जागा सं थानचे नावावर क न याचा ताबा घेणे,
सरकारी मोजणी करणे, इ. आव यक ती पुतता कर यात यावी.
२) सदर क पाकरीता आिकटे ट नेमणुक साठी मोठया हॉ पीटल बां धकामातील अनुभवी व
नामां क त अशा आिकटे ट सोबत मािहती घेऊन ताव सादर करावा.”
२)
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .८१० अ वये
िवषयां क त कामाबाबत खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, TCE Consulting Engineers Ltd., New Delhi व Hosmac
India Pvt. Ltd, हे उपरो त क पासाठी सयु त र या स ला सेवा देणार आहेत. यांचेपैक TCE
Consulting Engineers Ltd., New Delhi हे Consortium चे Lead Member आहेत तरी यांचे
िन नतम दराचे फ चा ताव ि वकारणेत येऊन, यांना िनयु ती दे यात यावी, असे ठरले.”
तावनाः मौजे नां द ुख बु. ता. राहाता येथील गट नं. ३३१ पैक े १३ हे. ७३ आर व गट नं. ४४६
मधील े १ हे. ८७ आर असे एकू ण े १५ हे. ६० आर इतके े साईबाबा सं थानला िवनामु य देणचे ा
िनणय मौजे नादुख बु. येथील सम त ाम थांनी घेवनू याबाबत ाम थां या वतीने ी. अजुनराव िव णू चौधरी
व इतर ११ ाम थांनी सदरची जमीन सं थानकडे ह तांतरणाबाबत पुढील कायवाही करणेबाबत
मा.ना. ी.राधाकृ ण िवखे पाटील यां ना िनवेदन सादर के ले. या अनु षं गाने मा. ना. ी. िवखे पाटील यां नी प
.१९०८/८५/२००६ िद.११/०६/२००६ अ वये पुढील कायवाही करणेबाबत कळिवले . या अनुषं गाने
सं थानचे मा. यव थापन सिमतीचे िद.१८/०८/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .७४८ अ वये मौजे नां द ुख बु.
ता. राहाता येथील जमीनीम ये सुस ज व अ यावत असे सुपर पे शािलटी णालय उभारणे करीता कृ ती
काय म राबिवणेत यावा असे ठरले.
या अनुषं गाने तुत जमीन सं थानला िमळणेबाबतचा ताव मा. िज हािधकारी, अहमदनगर यां नी
शासनाचे मा यतेसाठी सादर करणेकामी मा. िवभागीय आयु त, नािशक िवभाग, नािशक यां चेकडेस सादर
के लेला असून मा. िवभागीय आयु त, नािशक यां नी तुतचा ताव यांचेकडील जा. .मशा/काया२/जमीन/१/ करण .४८७३१/ जा.नं.५०८८०/२०११, िद.०३/११/२०११ अ वये महसूल व वन िवभाग,
महारा शासन, मं ालय, मुं बई यां चेकडे सादर करणेत आलेला आहे.
तुत कामी मा. धान सिचव, महसूल व वन िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मुं बई यां ना सं थान
मालम ता िवभागामाफत जा.नं.४०६३/२०१५ िद.२१/१०/२०१५ अ वये प देऊन सदरचे े सं थानला
तािवत णालय (हॉ पीटल) उभारणीकामी िवनामु य उपल ध क न देणबे ाबत पुनः च िवनं ती के लेली आहे.
तसेच मा. धान सिचव, नगर िवकास, महारा शासन, मं ालय, मुं बई यां ना सदरह े हे हरीत
े ातुन ( ीन झोन) वगळू न रिहवाशी े ात समािव ट करणेबाबत कायवाही करणेकामी सं थान मालम ता
िवभागाने जा.नं.४०६४/ २०१५ िद.२१/१०/२०१५ अ वये िवनं ती के ली आहे.
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तसेच मा. संचालय, आरो य सेवा संचानालय, मुं बई यां चेकडेस सदरह े ाचे सं बं धात सकारा मक
अिभ ाय यथोिचत अहवालासह सादर करणेकामी मा. िज हा श य िचिक सक, सामान्य णालय, अहमदनगर
यां ना सं थान मालम ता िवभागाने जा.नं.४०६५/२०१५ िद.२१/१०/२०१५ अ वये िवनं ती कर यात आलेली
आहे.
तसेच याकामी मा. कायासन अिधकारी व याय िवभाग, मं ालय, मुबं ई यांना देखील मालम ता
िवभागाने जा. नं.६२१६/२०१६ िद.१०/०२/२०१६ अ वये यांचेमाफत महसूल व वन िवभाग, मं ालय, मुं बई
यां चेकडे लेखी प यवहार करणेकामी िवनं ती कर यात आलेली आहे.
िवषयां क त क पाचे बां धकाम मौजे नां द ुख ता. राहाता येथील गट नं. ३३१ व ४४६ मिधल सुमारे ४२
एक े ात करणेकामी िनयोिजत णालयाची मता, व प, णांसाठी उपल ध करावया या िविवध कार या
सेवा इ यादी अनुषं िगक गरजा िन चीत क न यासाठी नामां क त व अनुभवी अशा त हॉ पीटल क स टंटची
नेमणूक करणेसाठी सदरह क पाचे नकाशे तयार करणेसाठी ोजे ट मॅनेजमट क स टंटची नेमणूक करणे
बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद. १८ ऑ टोबर, २००८ रोजीचे सभेत सादर करणेत आला होता.
सदरह सभेत मौजे नां द ुख येथील जागा सं थानचे नावावर क न याचा ताबा घेणे, सरकारी मोजणी करणे, तसेच
याकामी या े ातील अनुभव असणा-या आिकटे ट / स लागाराची नेमणूक करणेस मा यता दे यात आली
होती.
मा. यव थापन सिमतीचे वर नमूद िनणयानुसार मौजे नां द ुख ता . राहाता येथील गट नं. ३३१ व ४४६
मिधल १५ हे ६० आर े ात िनयोिजत णालयाचे बां धकाम करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०७/११/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय .८१० अ वये सदरह क पासाठी TCE Consulting
Engineers Ltd., New Delhi यां ना इकडील जा.नं.१४८५७/२००९, िद.०३/१२/२००९ अ वये स लागार
हणून नेमणूक आदेश दे यात आलेला आहे.
यानुसार स लागार यां नी ६०० बेड सुपर पे शािलटी हॉ पीटल व निसग कॉलेज करणेचा ताव तयार
के ला िनयोिजत णालयात ामु याने खालील सुिवधा उपल ध क न दे यात येणार आहे.

Super spciality services like plastic surgey, pediatric surgery, Neurology, chest
medicine, Cardiology, Trauma, Nephraology, etc.

Multispecialty like general medicine, General surgery, Obst.& Gynaec,
paediatrics, ENT, Ophtalmic, general Orthopaedics, Allieded Systems like Ayurveda &
Homeopathy, etc.

Nursing college for 100 Seats per year.

Residential facilities for doctors and staffs.

Dormitory for patients relatives.
वरील माणे सुिवधा िनमाण करणेसाठी एकू ण ४,१४,५२३ चौ. फु ट े फळाचे बां धकाम तावीत
आहे. उपरो त माणे हॉ पीटल उभारणेसाठी स लागार यां नी सन २०११ -२०१२ म ये र कम .२४५ कोटी
मा चे ढोबळ अं दाजप क सादर के ले होते.
“आता उपरो त संदभ य प ा वये ी सं जय भा करराव काळे , यां नी मा. अ य व िज हािधकारी सो.
यां ना अ ेिषत के ले या प ात नमूद के ले आहे क , सं थानचे णालयाचे िव तारीकरण िशड गावातच ी.
साईबाबा णालय, ी साईनाथ णालय, ी साईधमशाळा, ी ारावती भ त िनवास हया सव इमारती
बहमजली क न १००० बेडचे हॉ पीटल आ. .३९ सह वरील सव जागांम ये िनमाण करावे. ी साई बाबां या
आकरा वचनातील पिहले वचनाचे मरण क न िशड तच दवाखा याचे िव तारीकरणे करावे. दवाखाना िशड
बाहेर नेऊन बाबां या वचनाला, भ तां या / णा या देला तडा देऊ नये. तसेच महारा शासन नगरिवकास
िवभागाचा शासन िनणय . िट.पी.एस. १८१४/सं/ . .१२०/१४ निव.१३ िद.०५/०३/२०१५ चा फायदा
यावा” असे कळिवले आहे.
सं थान मालक चे मौजे िशड येथील आर ण .३४ व ३९ बाबत माहीतीचा तपिशल खालील माणे
आहे.
अ.नं. आर ण
े फळ
ं.
१ ३४
६.०० हे.
(स ह
(एकू ण

योजन
णालय
िव तारी

करणाची स ि थती
या करणी भु सं पादनाची कायवाही पू ण झालेली असू न भु सं पादन िनवाडा .
१४/२००० अ वये िद.२४/०४/२०१५ रोजी उपिवभागीय अिधकारी, िशड
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२

नं.१२४,
१२५,
१२६
पैक )

आर ीत
करणासाठी
े फळ)
पैक भु सं पादन
करावयाचे
े ६९ आर
०३ चौ.मी.

३९

४ हे ५४ आर सं थानचे
१८ चौ.मी.
िविवध
उप मां साठी

यां नी िनवाडा घोषीत के लेला असू न, सं बं िधत खातेदारां ना ताबा देणेबाबत
भु सं पादन कायदा कलम १६ खालील नोटीसा यांचमे ाफत बजािव यात
येऊन ताबा देणे घेणेची तारीख िद.२९/०४/२०१५ ही िन चीत करणेत
आली होती. या माणे सदर तारखेस भु िम अिभलेख, राहाता यां चे प रर ण
भु मापक यांनी यांचक
े डील सं यु त मोजणी नकाशा माणे ह ी खु णा
िन चीत के याची कायवाही के यानं तर मा. उप िवभागीय अिधकारी, िशड
यां नी सदर तारखेस एकतफ ताबा घेतलेला आहे. मा उपिवभागीय
अिधकारी, िशड यां चक
े डू न सं थानला अ ापपावेतो भू सं पादीत े ाचा
ताबा िमळालेला नाही.
मा.उप िवभागीय अिधकारी, िशड यां नी िद.३१/१०/२०१४ रोजीचे
प ा वये सदरह े भू सं पादीत करणेकामी र कम .१५.९७,११,५९१/मा ची मागणी के ली होती. मा. यव थापन सिमतीचे िद.१८/०२/२०१५ व
मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां चे िद.०७/०८/२०१५
रोजीचे आदेशा वये सदरह र कम उपिवभागीय अिधकारी, िशड यां चक
े डे
जमा करणेस मा यता िदली आहे. यानु सार िद.२९/०९/२०१५ रोजी सदरह
र कम उपिवभागीय अिधकारी यां चक
े डे जमा करणेत आली आहे.
तुत करणात मा. उपिवभागीय अिधकारी, िशड यां नी ा प िनवाडा
तयार के ला असू न, मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यां चक
े डेस मा यतेसाठी
यांचमे ाफत पाठिव यात येणार आहे. तथापी डॉ. सं तोषकु मार मानकचं द
लोढा यां नी मा. उ च यायालय मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां चे कोटात रट
िपटीशन नं.२०४०/२०१४ अ वये दाखल के ले असू न, मा. उ च
यायालयाने िनवाडा घोिषत करणेवर मनाई आदेश िदला आहे.

वर नमूद के ले माणे िशड नगरपं चायत ह ीतील आर ण .३४ हे सं थान णालय
िव तारीकरणासाठी आर ीत आहे. सदरह आर ीत े फळापैक ०३ हे ६० आर े फळ स या सं थानचे
ता यात आहे. तसेच उवरीत ६९ आर ०३ चौ. मी. े फळ भु सपं ादनाची कायवाही सु आहे. ी संजय काळे ,
यां चे मागणी माणे सं थानचे िनयोजीत णालय िशड मधील जमीनीत िवकसीत करणेबाबत धोरणा मक िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .५८७ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थान णालय १००० बेडचे करावे असे सिमतीचे मत
आहे. यासाठीचा सिव तर ताव थमत: णालय उपसिमती सभेसमोर िवचाराथ सादर करणेत
यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
िशड िवकास योजना, ादेिशक िवकास योजना (सु धारीत) बाबत.
तावनगररचना अिधकारी, िशड िवकास योजना (सुधारीत) तथा .सहायक संचालक, नगररचना अहमदनगर यां नी
िद.१०/१२/२०१५ व िद.२९/१२/२०१५ रोजीचे प ा वये खालील माणे कळिवले आहे.
“...िशड नगरपं चायतीने उ त अिधिनयमाचे कलम ३८ सह कलम २३(१) अ वये ित या
े ािधकारातील देशासाठी सुधारीत िवकास योजना तयार कर याचा इरादा जािहर के ला आहे. िशड
नगरपं चायतीने सदर िवकास योजना तयार कर यासाठी खाली सही करणार यांची िनयु ती िद.१५/०७/२०१५ या
आदेशाने के लेली आहे. ....
... िशड े ा या िवकास योजनेम ये आप या िवभागास जागेची आव यकता अस यास आप या
िवभागाची पुढील २० वषात होणारी वाढ िवचारात घेवू न आव यक े स ह नं बर इ यािदं सह ताव नकाशां सह
या कायालयास पाठवावा. नमूद कर यात येते क , आप या िवनं तीनुसार िवकास योजनेत सावजिनक
योजनां साठी नामोिनिद ट के लेली जागा मं जरू झालेली िवकासयोजना अं मलात आ याचे तारखेपासुन १० वषाचे
आत संपादन करणेची संपु ण जबाबदारी आपणावर राहील. तसेच अशा आशयाचे .१००/- या टॅ पपेपरवर
बं धप क न देणे आव यक राहील..
सबब, आप या िवभागास जागेची आव यकता अस यास तसा ताव आव यक या कागदप ां सह
१५ िदवसात या कायालयास पाठिव यात यावा. अ यथा आपली काही एक सुचना नाही, असे गृहीत ध न
पुढील कायवाही कर यात येईल याची न द यावी. ”
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सं थानला भिव यात भ तोपयोगी िविवध िवकासकामे करणेसाठी जागेची आव यकता अस याने
उपरो त प ाचे अनुषं गाने नगररचना अिधकारी, िशड िवकास योजना (सुधारीत) तथा .सहायक संचालक,
नगररचना अहमदनगर यां चेकडे जागां चे आव यकतेबाबत ताव सादर करणे आव यक आहे. तसेच िवकास
योजना अं मलात आ याचे तारखेपासुन १० वषाचे आत जागा संपादन करणेची सं पणु जबाबदारी सं थानची
असलेबाबतचे टॅ पपेपरवर बं धप क न ावे लागणार आहे. याकामी सं थानचे मालम ता िवभागाकडू न
िद.१२/०१/२०१६ रोजीचे प ाने मािहती मागिवली असता यांनी खालील माणे मािहती सादर के ली आहे.
१.िशड नगरपं चायत ह ीतील सं थान मालक या जिमन चा तिपशल – सव नं. , े ,७/१२ उतारे .
२. सं थानमाफत सादर करणेत आलेले भूसपं ादनाबाबतची मािहती व स ि थती
३. सं थानमाफत िनयोिजत भूसं पादन/खरे दी ताव याबाबत सं थानक रता आरि त े ाची मािहती
४. सं थानला भिव यात लोगणा-या जागेची आव यकता – (अ.नं.३ माणे)
५. िव मान िशड िवकास योजनेतील सं थानने िवकिसत करावया या आरि त जिमन चे स ि थतीबाबतचा
तपिशल(अ.नं.३ म ये नमूद के लेला आहे.)
अ)
ी साईबाबा सं थान िशड यां चेक रता चालू असलेली भूसं पादन करणे खालील माणे आहेत.
अ. एलए यु/ सव नं./गाव
. एसआर
१ १०/२००० १४८/१ पै –
िशड

२

१४/२००० १२५/१२६
पै – िशड

३

१६/२००० १२४/१२६
पै – िशड

ब)
अ.
.

आर ण
मां क

े हे.आर

भू सं पादन

४.५९.५०
पो.ख.
०.१६
एकू ण
०४.७५.५०

धमशाळा
िविवध
उप मां साठी
भू सं पादन

स ि थती

उपिवभािगय
अिधकारी,
िशड
यां चक
े डे
.८,४२,४९,३७५/- र कम जमा करणेत आली असु न
कलम ६ ची दु त अिधसु चना मं जु री व िस ीसाठी
िवभागीय आयु त, नािशक यां चक
े डे िद.२८/०१/२०१५
रोजी उपिवभािगय अिधकारी, िशड यां चमे ाफत अहवाल
सादर करणेत आला आहे. िद.१३/०८/२०१५ रोजी
अं ितम िनवाडा घोिषत करणेत आला आहे. करणी
िद.२७/०८/२०१५ रोजी शासनाने एकतफा ताबा घेतला
आहे. भू सं पादन सं थेस ताबा िदलेला नाही. क.जा.प.
के लेले आहे. करणी सव च यायालयात दावा लंिबत
आहे.
६९०३
दवाखाना
यापु व आ. .३९ म ये जमा करणेत आलेली र कम
चौ.मी
िव तारीकरणा
.५,६०,५८,२५२/- आ. .३४ मधील भू सं पादनाक रता
साठी भू सं पादन वग करणेत आली िनवाडा िद.२४/०४/२०१५ रोजी
आ. .३४
घोिषत करणेत आलेला आहे. सं थानला अ ापपयत
ताबा िदलेला नाही. क.जा.प. के लेले आहे.
०४.५४.१८ िविवध
उपिवभािगय
अिधकारी,
िशड
यां चक
े डे
मां साठी
.१५,९७,११,५९१/- र कम जमा करणेत आली.
भू सं पादन
सु धारीत
ा प िनिवडा क न मा यतेसाठी
मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यां चक
े डे १६/०१/२०१६
रोजी सादर के लेला आहे. मा. उ च यायालय खं डपीठ
औरं गाबाद येथे रट िपटीशन .२०४०/२०१४ अ वये
के स चालू आहे. िद.१०/०३/२०१४ रोजी या नोटीशीत
नमू द के ले आहे क , जर िनवाडा घोषीत के लेला नसेल तर
पु ढील आदेश होईपयत िनवाडा घोषीत क न नये तसेच
रट िपटीशन .२०८४/२०१६ अ वये व रट िपटीशन
.३३०/२०१५ अ वये मा. उ च यायालयात दावा
लंिबत आहे .

िशड शहर ह ीत सं थान क रता िव मान िवकास योजनेत आर ीत असले या े ाची मािहतीआर णाचा हेतू

सव नं./गाव

े हे.
आर
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१

८

२

११

३

१२

४

१३

५

२३

६

३४

७

८

९

अ. .
१

ाथिमक शाळा व स.नं.६ पै.
डां गण
िस.स.नं.९००पै.
िस.स.नं.९०१पै.
िस.स.नं.९०२पै.
मं िदर िव तारीकरण िस.स.नं.५,६ ,७
सरकारी जागा

०.५८

भू सं पादन कायवाही पू ण

०.००३२

उपसं चालक, नगररचना, नािशक यां नी िद.
२७/१२/२००१ चे प ाने आ. .११ मं िदर
िव तारीकरणसाठी आरि त असलेली सदर
जागा य ात र यापैक अस याचे िवकास
योजना नकाशाव न िदसू न येत.े या ३२ चौ.मी.
इत या अ य प े ाची सं थानला आव यकता
अस यास मालक ह काबाबत खातरजमा क न
सदर जागा ह तांतरीत क न यावी. सदर
आर ण िस.स.नं.५,६,७ िवकास योजना
अहवालात चुक ने दशिवले असू न िवकास
योजना अहवालात दु ती करणेबाबत यांनी
नगरपं चायतीस कळिवले आहे.

मं िदर िव तारीकरण

मं िदराचे
उ तरे कडील बाजू
उ ान १३ अ - स.नं.१/२
उ ान १३ ब –
शॉिपं ग सटर
बेघरां साठी घरे
स.नं.५४/५५ पै.

०.०१४

६.००

३९

णालय
िव तारीकरण
सं थान कामां क रता

४०

धमशाळा इमारत

स.नं.१२५,
१२६,१२४ पै.
स.नं.१२४,१२५,
१२६
पै.
िस.स.नं.९३८,
९३१ ते ९३४
स.नं.१४८,१५०,
१४९ पै. िस.स.नं.
९३३,९३४ ते
९३१
स.नं.१४९ ते,
१५०पै. िस.स.नं.
९३३, ९३४,९३१

०.२०

मा. सव च यायालय, नवी िद ली यां चे
आदेशानु सार उपिवभागीय अिधकारी यां चमे ाफत
कायवाही करणेत येत आहे.
स.नं.५४/५५ पै. एकू ण २ हे. सं थानने खरेदी
के ले आहे.
भू सं पादन े ा या ह ीखु णा िनि त करणेत
आ या असु न अ ाप ताबा िमळणे बाक आहे.
आ. .३९मिधल े ४.५४.१८ चौ.मी े
भू सं पादन करणेकामी उपिवभािगय अिधकारी,
िशड यां चक
े डे .१५,९७,११,५९१/-र कम
जमा करणेत आली.

१.८९

५.८१

१.५१
--

४१

टपरीधारकां चे
पु नवसन

ब)

िशड (िबरे गां व) सुधारीत िवकास आराखड् यात सं थान क रता आरि त असले या े ाची मािहती-

आर ण आर णाचा हेतू
मां क
१
पाक ंग

२
३

२
४

मनोरं जन पाक
वृ ा म

४

७

सं थान हेतू

सव नं./गाव

०.४५

ी साईबाबा सं थान व िशड नगरपं चायत
िवकसन सं था असलेने भू सं पादन ताव
दाखल करणेस िवनाशत मा यता देणेबाबत िशड
नगरपं चायत यां ना िद.२३/०६/२०१५ चे प ाने
कळिव यात आले आहे.

े हे.आर

स ि थती

२०७ पै.,२०८पै.,
२१५ ते २१९ पै.
२०५ पै., २०६पै.,
२२१पै. ते २२३ पै.,

०२.५९.००

--

०२.९७.००
०१.००.००

---

२०२ पै.
२०३ पै.,

०२.००.००

स.नं.२०३ पै. े १.२० आर इतके े
िद.३१/१२/२०१५ रोजी सं थानने खरदी के ले आहे.
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५

अ. .
१

२

३

४
५
६
७
८

९

१०
११

१२

िनणय

२२

शै िणक
कारणांसाठी

१९५ पै. १९६ पै., ०६.५५.००
२१२ पै. २१३ पै.,

स.नं.२१२ पै. े १.४०आर इतके
े
िद.३१/१२/२०१५ रोजी सं थानने खरे दी के ले आहे.
तसेच स.नं.२१३ पै. े ०.७७ आर इतके े
िद.३१/१२/२०१५ रोजी सं थानने खरे दी के ले आहे.

उपरो त माणे सं थानचे िविवध उप मासाठी असलेले आर ण सुधारीत िवकास योजनेतही कायम
ठे वणे आव यक असून खालील योजनां साठी आणखी काही नवीन े ां साठी आर ण तावीत करणे गरजेचे
आहे.
आर णाचा हेतू
े
अपेि त अं तर / प रसर
ी साईदशनासाठी वेगवेगळया भागातू न पायी येणारे साईभ तांचे ५.०० हे टर
िशड – समाधी मं िदरापासू न
िनवास व इतर अनुषं िगक यव था करणेकामी पालखी ाम साठी े
अं दाजे १ िक.मी. अं तरापयत
आरि त करणे.
वाहनतळां साठी ठरािवक अं तरावर वेगवेगळया िठकाणी े आरि त येक २.००
िशड – समाधी मं िदरापासू न
करणे. तसेच म टीले हल पाक ंगसाठी वेगवेगळया िठकाणी े हे टर
अं दाजे १ िक.मी. अं तरापयत
आरि त करणे.
पाच िठकाणी र यालगत
स या होणारी गद , यामु ळे येणा-या अडचणी तसेच सु र े या टीने िशड – समाधी मं िदर दि ण
गु थान, ारकामाई, ी समाधी मं दीर व चावडी या मं िदरां चे सु लभ
बाजू.
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.
मं िदर प रसरालगत सं भा य दु घटना टाळणे व गद साठी (Refuge िशड – समाधी मं िदर
area) अित र त जागा उपलब्ध करणे.
प रसरालगत
स ह नं.५४/५५ मधील आरि त े ाचा सं थानचे िविवध उप मां साठी भू सं पादन असा हेतू बदल करणे
िशड प रसरात वेगवेग या िठकाणी गाडनसाठी े आरि त करणे.
येक २.०० िशड - समाधी मं िदरापासू न
हे टर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
िशड प रसरात वेगवेग या िठकाणी भ तिनवाससाठी े आरि त येक २.०० िशड - समाधी मं िदरापासू न
करणे.
हे टर
अं दाजे २ िक. मी. अं तरापयत
ि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
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
ा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
सं थानचे तावीत पाणीपुरवठा, िवतरण यव था, शु ीकरण यं णा येक २.००
िशड – समाधी मं िदरापासू न
घनकचरा यव थापन वॉटर रसाय ल ग इ यादी साठी े आरि त हे टर
अं दाजे २ िक.मी. अं तरापयत
करणे.
दोन िठकाणी
सं थानमाफत खरे दी करणेत आले या े ां चे सं थानचे िविवध
उप मां साठी आर ण करणे व झोनबदल करणे.
तरी पुव चे आर णां सह वर नमूद नवीन े ां साठी सं थान करीता आर ण तावीत करणेबाबत
नगररचना अिधकारी, िशड िवकास योजना (सुधारीत) तथा .सहायक संचालक, नगररचना, अहमदनगर यां ना
कळिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
.५८८ ि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 कळिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०८
मा.कायकारी अिधकारी यां चे दालनात कॉ यु टर टे बल तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान सं थान िव त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:
अिधिनयमाचे कलम-२१ (१) मिधल पोटकलम (क) अ वये, “मंिदराची व िव व त यव थे या
मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” अशी तरतूद आहे .
तावना: मा.कायकारी अिधकारी यां चे दालनात वीय सहा यक व लाक यां ची बसण्याची
यव था कर यात आली आहे. सदर टे बल लोखं डी व यावर लॅिमनेटेड लाय टॉप बसिवलेला आहे.
मा.कायालयात िविवध िवभागाचे ताव मा.कायकारी अिधकारी यां चे मा यतेसाठी येत असतात. सदर िठकाणी
यवि थत न दणी काउं टर व टे बल नस याचे, इतर कमचारी यािठकाणी पॅड उचकतात. यामुळे सदर िठकाणी
नकाशात दशिवले माणे सेमी हाईटचे काउं टर तयार करणे गरजेचे आहे. वीय सहा यक व लाक यां चे करीता
टेबल व सेमी हाईट काउं टर तयार कर याची मा. कायकारी अिधकारी यां नी कळिवले आहे.
ताव– उपरो त िवषयां क तकामी खालील तपिशला माणे मटेरीअलची आव यकता आहे.
Sr.No Description
Qty
Unit
Rate
Amount
01 18 mm Commercial plywood (Anchor, 07
No
2700/18,900/Century) Size- 8’x4’
02 8 mm Commercial ploywood (Anchor, 01
No
1500/1500/Century) Size- 8’x4’
03 S.S. Handle – 4”
15
No
60/900/04 Drawer Lock (Computer key) Godrej
07
No
250/1750/05 White Laminate – 1.0 mm thk (Merino, 03
No
1200/3600/Century, Green lam etc.)
06 Laminate -1.5 mm thk (Merino, Century, 04
No
1400/5600/Green lam etc.)
07 1”x1/4” B.T.C patti
150
RFT
10/1500/08 S.S. But Bijagiri – 4 ½”x3/4”
12
No
50/600/09 Fevicoal
05
Kg
250/1250/10 S.R. Fevicol
01
Lit
450/450/11 Abro Tape
05
No
40/200/12 19 No Takes
01
Kg
100/100/13 1 ½” & 2” Tar chuk
04
Kg
100/400/14 19x6 screw (S S)
200
No
0.50
100/15 Drawer Runner 12”, = 08 Nos
288
Inch
20/5760/24” = 02 Nos
16 12 mm thk Table Glass with Moulding
24
Sq. ft
190/4560/17 12 mm thk Counter Glass (Front 11.25
Sq.ft
190/2137/Elevation) with moulding
Total Rs. 49,307/उपरो त तपिशला माणे सदरकामी मटेरीअल खरे दीकामी .49,307/- मा इतका खच अपे ीत आहे.
तरी येणा-या खचास व सदरचे मटेरीअल िवहीत प दतीने कोटे शन मागवून खरे दी करणेस व सदरचे काम इकडील
िवभागामाफत कर यास मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .५८९

यावर सिव तर चचा होऊन, मा.कायकारी अिधकारी यां चे दालनात कॉ यु टर टे बल तयार करणेकामी
तावात नमु द के ले माणे सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .४९,३०७/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
सभाकामकाज िवभागाकरीता ॲ यु िमनीअम पाट शनम ये कॅ बीन तयार करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतू दःअिधिनयमा या कलम २१ मिधल पोटकलम (१) या खं ड (क) अ वये, “मं िदराची व
िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी िव व त यव थेचा
िनधी सिमतीकडू न खच कर याची तरतुद आहे .
तावनाः- शां तीिनवास इमारतीचे म नं.५३ म ये सभा कामकाज िवभागाचे कायालय कायरत
आहे. सभाकामकाज िवभागाचे मह वाचे कागदप े ऑफ सम ये असतात, सदरची मह वाची कागदप े
अिध क यां चेसाठी वतं के बीन तयार के यास याम ये ठे वता येतील. यासाठी वतं के बीन तयार क न
िमळणेबाबत अिध क, सभाकामकाज िवभाग यां नी िद.२३/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये कळिवले आहे.
तावः- उपरो त बाब चा िवचार करता सदर कायालयाचे पि म दि ण कोप-यात दोन बाजू स
अॅ युिमनीअम पाट शन तयार क न यास दरवा या बसिवता येईल. याकामी खालील माणे खच अपेि त आहे.
Sr. Description
Qty.
No.
01 Providing and fixing in position powder coating extruded
alluminium partition having frame made out of alluminium
extruded tubular section of size 65mm *40mm with 12mm 11.41
thk. Three layered flat pressed T.W. particle board bonded
with BWP type exterior grade phenol formaldehyde
synthetic resin confirming to IS 12823-1990. Laminated on
both sides, novateak or equivalent or equivalent, as per
approved detailed drawings etc. complete.
02 Providing and fixing in position single shuttered alluminium
extruded power coating door with alluminium door frame of
powder coated section 101.6mmx44.75mm,3.18mm tk. and 1.782
shutter comprising of powder coated section having bottom
and lock rail of size 150mmx44.45mm, 2.9mm tk. top rail
47.62mm x 44.45mm, 3.18mm tk.vertical styles 47.62x
44.45mm, 3.0mm tk. and 12mm tk. both side laminated
phenol bonded particle board panels for shutter, tubular door
closer or heavy duty having I.S.I. mark, heavy duty
concealed lock, necessary beading glazing clips, pvc
gaskets, tower bolts etc. complete as per design & drawing.
03 Tubular door Closer of heavy duty having I.S. Mark.
01

Unit

Rate

Amount

Sqm.

2576/-

29392.16

Sqm.

3000/-

5346.00

1700/Total
R/O – Total Amount

1700.00
36,438.16
36,438.00

Nos.

सदर कामासाठी उपरो त तपिशला माणे अं दाजे . ३६,४३८/- मा इतका खच अपे ीत आहे. सदरचे
काम थािनक पुरवठाधारक यां चेकडू न दरप के मागवून करता येईल.
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तरी िवषयां क त कामासाठी उपरो त अं दाजप कात नमूद के ले माणे अं दाजे .३६,४३८/- मा चे
अपे ीत खचास मं जरू ी िमळणेस व सदरचे काम करणेसाठी थािनक पुरवठाधारक यां चेकडू न िवहीत प दतीने
िसलबं द कोटे श स / दरप के मागिवणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .५९० यावर सिव तर चचा होऊन, सभाकामकाज िवभागाकरीता ॲ यु िमनीअम पाट शनम ये कॅ बीन तयार
करणेकामी तावात नमु द के ले माणे सािह य िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेस व
याकामी येणा या अं दाजे .३६,४३८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१०
रा य शासनाकडील कमचा-यां माणे सं थान कमचा यां ना पदाचे वग करण करणेबाबत.
तावशासनाचे िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय .सासंिव-२००९/४३३/(३७/०९) का.सोळा, मं ालय, मुं बई-३२
िद.०७ ऑग ट, २००९ चे आदेशा वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे आ थापनेवरील ४८२६
( थायी व कं ाटी) पदां ना मा यता िदलेली आहे. यात िविवध ह ां ची व वेतन ेणीतील पदे मं जरु आहेत.
तसेच शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय .सासंिव-२०१२/ . .१९/पुनबाधणी७/का.सोळा, मं ालय, मुं बई-३२ िद.२८ ऑ टोबर, २०१३ नु सार शासनाने सं थान अिधिनयम, २००४ मधील
तरतुदीनुसार सं थानचे िविवध िविनयमां ना मा यता िदलेली आहे. सदरचे िविनयम सं थानसाठी जा.नं.एसएसएस/
सा शा/ आ था/ ४४६०/२०१४ िद.२७ िडसबर, २०१४ चे आदेशा वये िद.०१/०१/२०१५ पासून लागू करणेत
आलेले आहेत. यातील सवसाधारण सेवा अटी िविनयम, २०१३ मधील कलम नं.८ (१) नुसार शासनाने सं थान
कमचा-यां चे पाच या वेतन आयोगानुसार खालील माणे पदां चे विगकरण िनि त के लेले आहे.
अ) सं थान िविनयम, २०१३ मधील तरतु दीनु सार पदां चे वग करणःअ.नं.
०१

०२

०३

०४

पदां चे वग करण
पाच या वेतन आयोगानु सार वेतन ेणी
गट ‘अ’ अिधकारी, यांची िकमान वेतन ेणी . १००००-३२५-१५२००
१०,००० पये िकं वा यापे ा जा त असेल.
. १०६५०-३२५-१५८५०
. १२०००-३७५-१६५००
. १४३००-४००-१८३००
. १५१००-४००-१८३००
. १६४००-४५०-२००००
. १६४००-४५०-२०९००
. १८४००-५००-२२४००
. २२४००-५२५-२४५००
गट ‘ब’ अिधकारी, यांची िकमान वेतन ेणी ५००० . ५०००-१५०-८०००
पये िकं वा यापे ा जा त, परं तु १०,००० पयापे ा . ५५००-१७५-९०००
कमी असेल, अपवाद-कोण याही
णे ीतील . ६०००-१७५-९८५०-१५०-१००००
लघुलख
े क.
. ६५००-२००-१०५००
. ७२२५-२२५-११०५०
. ७४५०-२२५-११०५०
. ७४५०-२२५-११५००
. ७५००-२५०-१२०००
. ८०००-२७५-१३५००
. ९१२५-२७५-१४०७५
गट ‘क’ मधील सं थानाचे कमचारी, यांची वेतन ेणी . २६१०-६०-२९१०-६५-३३००-७०-४०००
२६०० पये िकं वा यापे ा जा त परं तु ५००० . २६५०-६५-३३००-७०-४०००
पयापे ा कमी असेल, याम ये कोण याही ेणीतील . २७५०-७०-३८००-७५-४४००
लघुलख
े कांचा समावेश असेल.
. ३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०
. ३२००-८५-४९००
. ४०००-१००-६०००
. ४५००-१२५-७०००
गट ‘ड’ आिण सं थानाचे इतर कमचारी यांची . २५५० (Fixed)
िकमान वेतन ेणी २६०० पयापे ा कमी असेल.
. २५५०-५५-२६६०-६०-३२००
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ब) सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .एसआर ही-१०९८/१६४४/ . .२/९९/बारा, मं ालय,
मुं बई-३२ िद.२ जु ल,ै २००२ व सामा य शासन िवभाग, शासन िनणय .एसआर ही-२०१५/ . .४७०/
काया.१२, मं ालय, मुं बई-३२ िद.२७ मे, २०१६ नु सार शासनाने रा य शासन सेवेतील िनरिनराळया
वेतन ेणीतील पदां चे पाच या वेतन आयोगानुसार वग करण खालील माणे के ले आहे .
अ.नं.
पदां चे वग करण
पाच या वेतन आयोगानु सार वेतन ेणी
गट ‘अ’
०१
. ७४५०-२२५-११५००
या वेतन ेणीची कमाल मयादा .११५०० व . ७५००-२५०-१२०००
यापे ा अिधक आहे अशी पदे
. ८०००-२७५-१३५००
. ९१२५-२७५-१४०७५
. १००००-३२५-१५२००
. १०६५०-३२५-१५८५०
. १२०००-३७५-१६५००
. १४३००-४००-१८३००
. १५१००-४००-१८३००
. १६४००-४५०-२००००
. १६४००-४५०-२०९००
. १८४००-५००-२२४००
. २२४००-५२५-२४५००
गट ‘ब’
०२
. ५५००-१७५-९०००
या वेतन ेणीची कमाल मयादा .९००० ते . ६०००-१७५-९८५०-१५०-१००००
.११४९९ या दर यान आहे अशी पदे.
. ६५००-२००-१०५००
. ७२२५-२२५-११०५०
. ७४५०-२२५-११०५०
गट
‘क’
०३
. २७५०-७०-३८००-७५-४४००
या वेतन ेणीची कमाल मयादा .४४०० ते . ३०५०-७५-३९५०-८०-४५९०
.८९९९ या दर यान आहे अशी पदे
. ३२००-८५-४९००
. ४०००-१००-६०००
. ४५००-१२५-७०००
. ५०००-१५०-८०००
गट ‘ड’
०४
. २५५० (Fixed)
या वेतन ेणीची कमाल मयादा .४३९९ व . २५५०-५५-२६६०-६०-३२००
यापे ा कमी आहे अशी पदे
. २६१०-६०-२९१०-६५-३३००-७०-४०००
. २६५०-६५-३३००-७०-४०००
शासनाने सं थानसाठी मं जरू ी िदले या िविनयमातील पदां चे वग करणे व रा य शासन सेवेतील
िनरिनराळया वेतन ेणीतील पदां चे वग करण हे पाच या वेतन आयोगानुसार के लेले आहे . सहा या वेतन
आयोगानुसार शासनाने पदां चे वग करण के लेले नाही.
रा य शासन सेवेतील कमचा-यां माणे सं थान कमचा-यां ना वेळोवेळी वेतन आयोगानुसार वेतन लागू
के ला जातो. सं थान कमचा-यां ना रा य शासन सेवेतील कमचा-यां माणे सहा या वेतन आयोगानु सार वेतन िदले
जाते. रा य शासनाकडील कमचा-यां चे व सं थानकडील कमचा-यां चे पदां चे वग करणात वरील माणे तफावत
अस याचे िदसून येते . रा य शासनाकडील कमचा-यां चे व सं थान कमचा-यां चे पदाचे वग करण एक सारखे
असणे आव यक आहे.
सबब, रा य शासन सेवेतील कमचा-यां चे पदां चे वग करणा माणे सं थान कमचा-यां चे पदाचे
वग करणात बदल करणेकामी ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे
दु तीसाठी पाठिवणेचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .५९१

यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे रा य शासन से वेतील कमचा-यां चे पदां या
वग करणा माणे सं थान कमचा-यां चे पदां या वग करणात बदल करणेस मा. धान सिचव, िवधी व
याय िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडे ताव पाठिवणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
सं थान ॲड होके ट पॅनलवर कायदा स लागार हणू न फेर िनयु करणेबाबत.
तावअॅड होके ट ी अे. बी. रोहोम यां नी िद.२६/६/२०१६ रोजीचे अजा वये खालील माणे िवनं ती के ली आहे.
“ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या अॅड होके ट पॅनलवर कायदा स लागार
(Legal Advisor) हणुन ३ वषाक रता यांची नेमणुक होती. सदरचा कालावधी पुण झालेला यां ना पु हा ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे अॅड होके ट पॅनलवर यापुढे काम कर याची इ छा आहे. यांना
यापुव २२ जुन २०१३ व २ डीसबर २०१५ रोजीचे अजाने फे रिनयु त होणेसाठी सं थानकडे अज सादर
के लेला आहे. तरी यांची ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे अॅड होके ट पॅनलवर कायदा
स लागार (Legal Advisor) हणुन फे रिनयु ती करावी, अशी िवनं ती के लेली आहे.
ी साईबाबा सं थान या अॅड होके ट पॅनलवर जा. नं. एसएसएस/ वशी-०१/२०१०, िद.२१/४/२०१०
रोजीचे आदेशाने अॅड अे. बी. रोहोम यां ना सं थान अॅड होके ट ३ वषाकरीता नेमणुक सं थानचे राहाता कोपरगाव
यायालयीन कामकाजाकरीता के लेली होती. याची मु दत िद.२०/४/२०१३ रोजी सं पु टात आलेली आहे.
सध्य प र थीतीत मे. िस हील ज ज युिनअर िड हीजन राहाता यां चे कोटातील दा यांची सं या व
इतर कामकाज वाढलेले आहे. तरी अॅड होके ट ी अे. बी. रोहोम यां ची सं थानचे अॅड होके ट पॅनलवर कायदा
स लागार (Legal Advisor) हणुन फे रिनयु ती करणे बाबतचे िनणयाथ सादर.
िनणय .५९२ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , वेगवेगळया यायालयां म ये असले या सं थान या
ॲड होके ट पॅनल अ यावत करणे तािवत अस यामु ळे सं थान ॲड होके ट पॅनलवर कायदा
स लागार हणू न फेर िनयु करणेबाबतचा उपरो
ताव अमा य करणेत आला.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
सं थानचे िविवध िवभागाचे मागणीनु सार दैनं िदन कामकाजासाठी सं गणक सं च ई-िनिवदा ि या दारे
खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम 2004 मधील तरतु द : कलम 17 (1) नुसार.
यव थापन सिमतीचा ठराव ं .: 1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे रोजीचे
सभेतील िनणय ं . 235
ा तािवक: मािहती तं ान िवभागासाठी अ याव यक सेवेकरीता 25 नग संगणक संच खरे दीकामी
िविवध पुरवठा धारकां कडु न ई-िनिवदा मागवुन खरे दीकामी येणा या र कम पये 9,95,000/- मा चे खचास
मा यता िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे सभेत सादर कर यात आला
होता यावर िनणय ं . 235 अ वये सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , सं थान या सव िवभां गाकडु न
संगणकाची मागणी घे यात यावी व यानु सार येणा या अपे ीत खचास सं थान वक लामाफत अज कर यात
येऊन मा. मा यता घे यात यावी व ई-टडरीग क न मा. खं डपीठा या आदेशानुसार पु ढील कायवाही कर यात
यावी.
पं रतु, िद. 02/08/2016 रोजीचे प ा वये िवधी व याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय मुं बई यां चे
िद. 28/07/2016 रोजी या अिधसुचनेनु सार ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडी अिधिनयम -2014
नुसार ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीचे गठन कर यात आलेले आहे यानु सार सिमतीने कामकाज सु
के ले असुन िद. 31/07/2016 रोजी नविनयु सिमतीने ी साईबाबा सं थान िव त यव थेचा कायभार
ि वकारलेला आहे.
यानुसार मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 235 र करणेसाठी
व नवीन िनणय होणेसाठी तसेच सव िवभागां चे संगणकाची मागणीचा िवचार करता खालील त यातील
तपिशलानु सार 25 नग संगणक संच व 10 नग लॅपटॉप खरे दी करणेस अं दाजे र कम . 14,90,000/- + टॅ सचे
खचास ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर कर यात येईल.
सं गणक सं च व लॅपटॉप यांचा तपिशल खालील माणे.
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अ.नं.
सं गणक सं च तपिशल
01
All In One Intel Core i5- Processor, 3rd generation
or above, onboard Integrated Graphics, 10/1000
LAN, onboard USB, 8 GB DDR3 RAM, 01 TB
Hard Drive, No Optical Drive, 18.5" Monitor with
LED Back Light, USB Optical Mouse and
Keyboard Windows 10 professional 64 bit 3 Yr
Next business day onsite service. (Make
Dell/HP/Lenovo)
अ.नं.
लॅपटॉप सं च तपिशल
02
Ultra Book Core i5 With 14छ Display 500 GB
HDD/4 GB RAM Windows 10 Pro Carry case 3 Yr
Next business day onsite service. (Make Dell/ HP/
Lenovo)

नग
25
Nos.

अं दाजे दर
एकु ण
42,000/- 10,50,000/-

नग
10
Nos.

अं दाजे दर
एकु ण
44,000/- 4,40,000/-

Round of Total 14,90,000/+ टॅ स
मागणी : ा तािवके त नमुद के ले माणे ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े मा यते तव सादर
करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान: शासन िनदश व तां ि क
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत: उपरो ा तािवके त नमुद के या माणे िवभागां चे संगणकाची
मागणीचा िवचार करता व रल तपिशलानु सार 25 नग संगणक संच व 10 नग लॅपटॉप खरे दीकामी िविवध पुरवठा
धारकां कडु न ई-िनिवदा मागवुन व सदरकामी येणा या अं दाजे र कम पये . 14,90,000/- + टॅ स मा चे
खचास मा यता िमळणेकामी तसेच पुव चा मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे सभेतील िनणय
ं . 235 र होऊन नवीन िनणय होणेसाठी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .५९३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानसाठी सं गणक सं च खरे दी करणेबाबत िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे
सभेतील िनणय .२३५ र करणेत आला. तसेच सं थानचे तां ि क स लागार ी.िवजय नायडू,
कोपरगाव यां चे मागदशनाखाली सं थान या सव िवभागांमधील सं गणकांची आव यकता तपासू न
सव िवभागां साठी नामां िकत कं पनीचे सं गणक व ि ं टस खरे दीबाबतचा ताव तातडीने सभेसमोर
सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
सीसीटी ही कं ोल सेलकडील लाई ह दशन व इतर उपकरणां करीता ॲ यु िमनीअम पाट शन व दोन
टनाचे ०२ नग एअर कं डीशनर खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावजा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/४२६०/२०१६, िद.११/०२/२०१६ रोजीचे आदेशा वये वनी ेपण
िवभागाकडील फोटो ाफ , ि हडीओ शुट ग, लाई ह दशन (समाधी मं िदर), एलईडी ि न व िट हीबाबत
कामकाज सीसीटी ही कं ोल सेल मुख यां चे िनयं णा खाली अितरी त कायभार दे यात आलेला आहे. यास
अनुस न सदर िठकाणाहन सं था नचे मं िदर प रसर, साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म), साईिनवास
अितथीगृह, टाटा काय लाई ह दशन, ारावती भ तिनवास थान, ी साईआ म -१, ी साईनाथ णालय, ी
साईबाबा हॉ पीटल, ी साई सादालय, टी. ही.९, या सव िठकाणी चे समाधी मं िदरातील लाई ह दशन
ेपण के ले जाते. तसेच सदर िठकाणी एन. ही.आर., डी. ही.आर., डी. मॉडयु लेटर, वीचेस, ा सिमटर,
िमडीया क हरटर, कं ोल पॅनल, फोटो ाफ कॅ मेरे, ि हडीओ शु ट ग कॅ मेरे इ. उपकरणे ठे व यात आलेली आहेत.
सदरची उपकरणे हे २४ तास कायाि वत असतात.
तथापी, सीसीटी ही कं ोल सेलकडील ऑनलाईन, लाई ह दशन, ि हडीओ शु ट ग व फोटो ाफ
क ाम ये बं दी त कॅ बीन नस यामुळे वारं वार सदर उपकरणे बं द होत आहेत. तसेच उपकरणां वर धुळ, घाण
साचत अस यामुळे सदर उपकरणां ची काय मता कमी हो याची श यता नाकारता येत नाही. यामुळे सदर
उपकरणां करीता ११ x १२ x १२ फु टाचे अॅ युिमनीअम पाट शन व ०२ नग एअर कं डीशनर गरजेचे आहेत. सदर
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अॅ युिमनीअम पाट शनकरीता अं दाजे िकं मत . १,७०,०००/- (अ री पये एक लाख स तर हजार मा ) व ०२
नग एअर कं डीशनरकरीता अं दाजे र कम . १,१०,०००/- (अ री पये एक लाख दहा हजार मा ) असे एकि त
र कम .२,८०,०००/- (अ री पये दोन लाख ऐंशी हजार) मा अं दाजे खच अपेि त आहे.
तरी, सीसीटी ही कं ोल सेलकडील ि हडीओ शुट ग व फोटो ाफ क ामधील उपरो त माणे नमुद
के ले या उपकरणां करीता ११ x १२ x १२ फु टाचे अ युिमनीअम पाटशनबाबतची कायवाही बां धकाम
िवभागामाफत करणेस व सदर उपकरणां करीता दोन टनाचे ०२ नग एअर कं डीशनर मेकॅिनकल िवभागामाफत
खरे दी करणेस व याकामी येणारे एकि त रक् कम .२,८०,०००/- (अ री दोन लाख ऐंशी हजार) मा चे अं दाजे
खचास मा यता िमळणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .५९४ यावर सिव तर चचा होऊन, सीसीटी ही कं ोल सेलकडील ि हडीओ शु ट ग व फोटो ाफ
क ामधील उपकरणां करीता ११ x १२ x १२ फु टाचे अ युिमनीअम पाटशन व दोन टनाचे ०२ नग एअर
कं डीशनर िवहीत प दतीने खरे दी क न बसिवणेस तसेच याकामी येणा या एकि त .२,८०,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
साईिनवास अितथीगृ ह येथील िद.१६/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१७ अखेर पु ढील वषाचे कालावधीचे
टाटा कॉय कने शन फ बाबत.
तावी साईभ तांचे सुिवधेसाठी सं थानचे साईिनवास अितथीगृहातील २५ मसाठी टाटा टाय िडशचे कने शन सन
२००९ म ये घेतेलेले आहे. सदर टाटा काय कने शनचे रचाज फ ची मुदत िद. १५/०८/२०१६ रोजी सं पत
आहे. पुढील िद.१६/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१७ या एक वषाकरीता भरावयाची रचाज फ चा तपशील
खालील माणेअ.नं.
रचाज फ चा तपशील
एकु ण
ितवष
र कम .
कने शन
१. टाटा काय पोटस धमाका पॅक मु य कने शन ितमाह ितनग
७
३९६०/२७,७२०/. ३६०/- X ११ मिहने (११ मिह याचे रचाज के यावर १
मिहना जा त िमळे ल)
२. म टी कने शनसाठी रचाज ितमहा ित नग . २४०/- X ११
१८
२६४०/४७,५२०/मिहने (११ मिह याचे रचाज के यावर १ मिहना जा त िमळे ल)
एकु ण पये ७५,२४०/उपरो त तपशीलात नमुद के ले माणे एकु ण २५ कने शनची पुढील िद.१६/०८/२०१६ ते
िद.१५/०८/२०१७ या एक वषाकरीता भरावयाची रचाज फ अं दाजे र कम . ७५, २४०/- इतक होत आहे.
तसेच व रल रचाजसचे दर टाटा काय कं पनीचे आज रोजीचे असुन कं पनीने रचाज करतेवेळी दर वाढ यास
वाढीव र कम ावी लागेल, असे टाटा काय कने शनचे अिधकृ त िड ी यु टर ी पचं द भागचं द कासलीवाल,
ीरामपुर यां नी िद. ०२/०७/२०१६ रोजीचे प ा ारे कळिवलेले आहे.
सबब,
अ) साईभ तांचे सुिवधेकरीता साईिनवास अितथीगृहातील एकु ण २५ टाटा काय कने शनची पुढील
िद.१६/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१७ या एक वषाकरीता रचाज फ चे अं दाजे र कम .७५,२४०/- मा चे
खचास व सदरचे रचाज टाटा काय कं पनीचे अिधकृ त ISP (Installstion service porovider) िड ी युटर
यां चेकडु न करणेस तसेच रचाजसचे दर हे सतत बदलते अस याने व रल रचाजसचे दर टाटा काय कं पनीचे आज
रोजीचे असुन कं पनीचे रचाज करतेवेळी दर वाढ यास वाढीव र कम देणेस मा यता असावी, ही न िवनं ती.
ब) िद. २०/११/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेत “टाटा काय कने शनची रचाज फ
कं पनीने िनि त के लेली असते. यामुळे यापु ढे मा. कायकारी अिधकारी महोदय यांचे मा यतेने चलीत दरा माणे
वेळेवेळी ितवषास रचाज क न घे यात यावे” असा ारावती भ तिनवास िवभागाकडील कने शनकरीता िनणय
घे यात आलेला आहे. याच माणे सं थानमधील सव टाटा काय कने शन फ ही मा. कायकारी अिधकारी
महोदय यां चे मा यतेने चलीत दरा माणे वेळेवेळी ितवषास रचाज क न घेणेस मा यता असावी, ही न
िवनं ती.
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तरी, उपरो त उपरो त “अ ” व “ ब” म ये नमुद के या माणे सदरचा ताव मा यते तव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .५९५ यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगृ हाम ये साईभ ां या सु िवधेकरीता बसिवणेत
आले या एकु ण २५ टाटा काय कने शनचे पु ढील िद.१६/०८/२०१६ ते िद.१५/०८/२०१७ या
कालावधीसाठी तावाम ये नमु द के लेनु सार ितमहा ित नग .२४०/- मा या माणे ११
मिह यासाठीचे एकि त रचाज करणेस व याकामी येणा या य खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी 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) नूसार
भ ां ना सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु तीचे काम िकं वा उपाययोजना हाती घे याचे. तसेच 21 (1-घ)
नूसार भ ां ना जेवण पुरवणे आिण अ नछ चालवणे.
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :- संदभ ं .2 ते 7
तािवक:- अ) ी संज य भा कराव काळे , कोपरगां व यां चे िवषयां िकतकामी संदिभय अं.नं.1 नूसार
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 संक पनेवर चचा के ली. सदर सभेत यव थापन सिमती भोजन पुरवणेसाठी
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 संपला, बाजार पेठ संपली. हया वष शेतक याने
िदवाळी के ली नाही. गरीब शेतकरी, शेतमजुराला काम नाही, अ न धा य नाही. यामुळे िद.27/04/2013 रोजी
लं बीत ठे वलेला मोफत सादभोजनाचा िनणय सं थानने वरीत अमलात आणावा.”यापुव याबाबत असे हटले
आहे.
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 रोजीचे सभेतील िनणय ं .446
नूसार साईभ ां साठी मोफत सादभोजन यव था सु करणेबाबत खालील माणे सुचना 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 सभेपढु े 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 सभेपढु े सादर के ला असता िनणय ं .831 अ वये - सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात
आली मा याबाबत सव माहीती तपशीलासह सिव तर ताव तयार क न तो पुढील सभेपढु े सादर
करावा असे, ठरले.
3)
यानूसार सदरचा ताव पु हा संदिभय अ.नं.4 नूसार मा. यव थापन ि सद य सिमती
िद.27/04/2013 रोजीचे सभेपढु े सादर के ला असता िनणय ं .428 नूसार - 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 योजनेतनू स प रि थतीत 125 ते 150 िदवस दानशूर साईभ ां नी िदले या देणगीमधून
मोफत साद भोजन दे यात येत आहे व या योजनेला भ ां चा उ फु त ितसाद िमळत अस यामुळे 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
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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 घेवनू .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 सुिवधेसारखे िवनािशफारस सवासाठी देणगी आका न सु के यास येणा या अपे ीत
.11 कोटी मा र कमेमधून करता येईल.
मोफत सादभोजन योजना सु के यास अिधिनयमातील तरतुद ची अिधकाधीक उ ी पुत 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 दानशूर भ ां ची नां वे या ठरािवक िदवशी सादालयाम ये दशिवता येईल. यामधून अनेक साईभ ां ना
ेरणा िमळे ल. तसेच ही.आय.पी.भोजनाचा दर आहे तोच ठे व यात येवनू यामधूनही काही माणात िनधी
सं थानला िमळणार आहे. सव िदवस मोफत सादभोजन िद यास भ ां ना समाधान िमळे ल व भारतातच नाही
तर संपणु जगाम ये साईबाबा सं थानचा नावलौक क होईल.
मोफत सादभोजन िद यास .10/- मा माफ होत आहेत हणून 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 दुरव न बाबां चे दशनासाठी
येणा या साईभ ां नाच होईल. याव न सादालय िवभाग मुख व मु य लेखािधकारी यां नी तावाम ये नमूद
के ले या अिभ ायाम ये त य वाटत नाही.
तसेच चे दशन घेऊन मं िदरामधून बाहेर येताना येक साईभ ां स बाबां चा साद हणून एक लाडू
साद पाक ट, मा.उ च यायालयाची मा यता िमळा यास दे याचा िवचार आहे. यामुळे भ ां ना लाडू साद
घे यासाठी पु हा रां गेम ये उभे राह याची आव यकता राहणार नाही व यां चा वेळी वाचेल आिण लाडू िव
काऊं टर बं द करणेत येवनू 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 होवून 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 घेणसे ाठी, ि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 पुढील सभेपढु े सादर करणेत यावा असे ठरले.
4)
यानूसार सदरचा ताव संदिभय अ.नं.5 ने मा. यव थापन ि सद य सिमती िद.21/06/2013 रोजीचे
सभेपढु े सादर के ला असता यावर िनणय ं .436 अ वये - सदरह िवषयावरील चचा पुढे ढकल यात
आली.
5) 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. यानूसार िनणय ं .538 अ वये- यावर सिव तर
चचा होऊन, ी साई सादालयामाफत या गरीब य कडे सादभोजनासाठी पैसे नाहीत, असे गरीब
गरजू य , प रसरातील अं ध, अपं ग, मुकबधीर, मतीमं द शाळे तील मुले , 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 नसू ार सन-2008 पासून साईभ ां साठी मोफत सादभोजन योजना
सु असून , 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
होवून 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 सभेपढु े सादर के ला असता, यावर िनणय ं .113 अ वये - यावर सिव तर चचा होऊन असे
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ठरले क , ी साई सादालयात संपणु िदवस मोफत सादभोजन योजना सु करणेकामी ी संजय
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 यापुव वेळावेळी झाले या िनणयां सह सिव तर ताव फे रसादर करणेत
यावा.
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 नूसार साईभ ां ना दशन
रां गेत मोफत लाडू साद देणबे ाबतचा 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. यानूसार 50 ॅम वजनाचे येक दोन लाडू चे एक पाक ट दशनरां गेम ये येक िद.15 ऑग ट 2013 रोजीपासून 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 जुलै -2014
1,84,82,400
.24,47,86,974/माहे.ऑग ट-2014 ते जुलै -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 कमेमधून करणेत येते. यामुळे 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. यामुळे 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 पासून देणगीदार साईभ ां चे इ छे नसू ार
साईभ ां साठी मोफत सादभोजन योजना सु झालेली आहे. सदर योजनेम ये सन 2007-2008 पासून
आजपावेतो खालील माणे र कम जमा झालेली असून या- या वषात जमा तारखेनसू ार खच होत आहे.
सन 2007-2008
.20,29,600/सन 2008-2009
.31,93,515/सन 2009-2010
.1,02,31,004/सन 2010-2011
.1,60,44,191/सन 2011-2012
.3,22,20,135/सन 2012-2013
.4,33,61,344/सन 2013-2014
.5,38,46,887/सन 2014-2015
.7,42,48,986/वरीलआकडेवारी पाहता उपरो मोफत सादभोजन योजनेत दरवष 30 ते 35 ट यां नी वाढ झालेली
िदसून येत आहे. 01 एि ल-2014 ते 31 माच 2015 अखेर या िव ीय वषात 590 देणगीदार साईभ ां नी 287
िदवसां साठी मोफत सादभोजन योजनेअं तगत भ ां ना िवनामु य सादभोजन देणेसाठी र कम
.7,42,48,986/- इतक र कम जमा के लेली आहे. या वषाम ये एकू ण 1,29,46,618 इत या साईभ ां नी
सादभोजनाचा लाभ घेतलेला असून दैनं दीन सरासरी 35470 इतके भ दर ज सादभोजन घेत होते. हणजेच
वषाम ये जवळपास सरासरी 210 िदवस भ ां या देणगीतून मोफत सादभोजन सु होते. हणजेच स य ि थतीत
58% भोजन हे मोफतच दे यात येत आहे व भिव यात ती वाढ याची श यता नाकारता येत नाही. यामुळे ी
काळे यां चे प ातील मोफत योजना ही संक पना भ ां या देणगीतून मोठया माणात चालू आहे.
तसेच ‘साईभ ां ना िवनामु य सादभोजन’ सु के यास मोफत सादभोजन योजना ही भ ां चे
इ छे नसू ार सु झालेली योजना अस यामुळे सदर योजनेम ये येणारी देणगी बं द हो याचा धोका असून भ ां या
भावना दुखाव 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 पुरिवणेत येणारी सादभोजन
यव था ौढ य स .10/- या अ य प दरात पुरिवणेत 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.
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तसेच कॅ टीन िवभागामाफत भ ां ना पुरिवणेत येणारा चहा- .2/-, कॉफ - .2/-, व दुध- .3/- या अ य प दरात
िव करणेत येत असून याम ये देखील सं थान चहाचे ती कपास .0.91 पैस,े कॉफ ती कप .1.33 पैसे व
दुधास ती कपी .1.34 पैसे या माणे चा रटी देत आहे. भ ां ना पुरिवणेत येणा या सादभोजनाचा खच, चहा,
कॉफ , दुध व दशन रां गेत मोफत लाडू /बुं दी साद हा सव खच अ नदान फं डात जमा होणा या र कमेमधूनच
करणेत येतो. यामुळे ी 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 होवून ,
ि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 नसू ार 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 नुकसान होणे नाकारता येत नाही.
मागणी:- तािवत के ले माणे साईभ ां ना िवनामु य सादभोजन देणबे ाबतचा 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 देणऐे वजी, 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 असून यास उ फु त ितसाद िमळत आहे. सदर देणगीमधूनच 58% सादभोजन हे
मोफत िदले जात आहे. यात वाढ होऊन संपणु वषभर सादभोजन मोफत हो याची श यता नाकारता येत नाही.
यामुळे संदिभय अं.नं.1 नूसार िवषयां िकतकामी ा झालेला ी सं जय भा कराराव काळे , कोपरगां व
यां या अजातील छावणी बाबतचा िवषय यापुव बां धकाम िवभागाकडू न चालू होता व पुव छाव या के याही
हो या याची सव कायवाही बां धकाम िवभागामाफत चालू होती यामुळे याबाबतची कायवाही बां धकाम
िवभागामाफत होणेस मा यता असावी.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- उपरो
ा तिवक व मागणीनूसार 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. यामुळे िवषयां िकत कामी
असलेले अजदार ी संजय 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 अजानूसार, “चालू वष दु काळ पडलेला आहे, खरीप हंगाम मोकळा गेलेला
आहे, शेतात पीक आले नाही, शेतक याने िदवाळी के ली नाही, शेतमजुराला 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 पुरिवणेत येणार अ नपाक ट फ .4/- म ये देवनू 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 दुध व दशन रां गेतील मोफत बुं दी साद हे देखील चा रटी देवनू
पुरिवणेत येत आहे.
अशा कारे साईभ ां ना पुरिवणेत येणा या मह वा या सुिवधा उदा.अ पोपहार, सादभोजन, चहा,
कॉफ व दुध व दशन रां गेत मोफत बुं दी साद या सव सुिवधा चा रटी देवनू पुरिवणेत 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 असून सदर िनणय हा धोरणा मक 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 घेतली असता, मु यलेखािधकारी यां नी “स ि थतीत मोफत
भोजन िद यास सव साधारणपणे वािषक 16 कोटी पयत आिथक बोजा सं थानवर पडेल. मोफत भोजन सुिवधा
यवहाय वाटत नाही.” असा अिभ ाय िदलेला आहे.
मु यलेखािधकारी यां चा अिभ ाय व उपरो प रि थती िवचारात घेता, सदरचा ताव हा आिथक व
धोरणा मक अस यामुळे मा. यव थापन सिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .५९६

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे अ नदान िनधी या बाबतीतील सव अनु शं गीक मािहती
सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- सादालय िवभाग मुख / मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
ि ं टेड बेडिशट उिशक हरसह खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४-मधील तरतु द- १) २१-१ चा (ग)-भ तांना मंिदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी
िकं वा कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे .
२) २१ चा (२) भ तांना राहा यासाठी व वापर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व यांची देखभालकरणे.
तावीक- साईबाबा भ तिनवास थान इमारतीम ये एकू ण ४८४ खो या भ तांचे वापरासाठी उपल ध
आहेत.सदर खो यांम ये एकू ण १७२७ लोखं डी कॉट आहे. खो यां या कॉटसाठी ०१ या माणे एकू ण १७२७ नग
बेडिशट, उिशक हर दैनं िदन वापरले जातात १००० नग धु यासाठी दे यात येतात, असे एकू ण २७२७ नग बेडिशट
उिशक हरसह एका वेळी लागतात. खोली खाली झा यावर लगेचच बेडिशट /उिशक हर बदलले जातात. चेक ग
टाईम २४ तासां चा अस याने या माणात खो या खाली होतात या माणात बेडिशट/उिशक हर बदलली
जातात. साईबाबा भ तिनवास थान िवभागाम ये भ तांची मोठया माणात गद असते, ९० ते ९५ ट के खो या
भ तांना िनवासासां ठी िदले या असतात. यामुळे बेडशीट दररोज बदलले जातात व धुवनू इ ी के ले जातात.
वारं वार धुत याने होणा-या रासायनीक येमळु े तथा काही साईभ त कॉटवर बसुन चहा ना टा करतात यामुळे
बेडशीटवर चहा व खा पदाथाचे डाग पडतात सदर डाग धुवू न सु दा जात नाही यामुळे असे बेडशीट
साईभ तांना न देता िन पयोगी हणुन बाजुला ठे वली जातात व इतर िवभागां चे मागणीनुसार ते व छतेकामी
वापरासाठी िदली जातात, यासाठी २७३ नग बेडशीट उशीक हरसह िहशोबात ध न एकू ण ३००० नगाची
पिह या ट पयासाठी व ३००० नगां ची दुस-या ट पयासाठी आव यकता असते.
िद.२७/०४/२०१३रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेमधील िनणयानुसार िद.२०/१०/२०१४ रोजी
निवन ६००० नग बॉ बेडां ईग बेडिशट /उशीक हर खरे दी क न पिह या ट यातील ३००० नग वापरात
घेतले,संदिभय ठरावानुसार कापडी व तू चे वयोमान १८ मिहने िनि त के ले आहे. सन २०१४/२०१५ म ये
६००० नग बेडशीट उशीक हरसह खरे दीकामी( ती नगास .३२४/- माणे) १९,४४,०००/- इतका खच
आलेला आहे.
पिह या ट यातील बेडिशट उिशक हरचा सतत वापर झालेला अस याने खराब झाले आहेत. ब-याच
बेडिशटवर डाग पडले आहेत.धुऊन सु दा जात नाहीत, यामुळे साईभ त नाराजी य त करतात, दुस-या
ट यातील ३००० नग बेडिशट/उिशक हर िद.२५/०६/२०१६ पासुन वापरात घेतले आहेत .
स या िवभागाकडे निवन बेडिशटचा साठा िश लक नाही, तसेच चा महाशता दी सोहळा नजीक
आलेला आहे व साईभ तांचे सोयी सुिवधेसाठी पुढील १८ मिह या नं तर या कालावधीसाठी निवन ६००० नग
बेडिशट/उिशक हर खरे दी करणे म ा त आहे. जेणक
े न साईभ तांची बेडिशट/उिशक हर अभावी गैरसोय
होणार नाही.
िवभागाची मागणी- िवभागाचे पुढील कालावधीसाठी निवन बेडिशट साठा िश लक नस याने निवन
बेडिशट/उिशक हर खरे दी करावे लागतील, खरे दी ि येस वेळ लागणार अस याने सदर खरे दी ि या सु करणे
आव यक आहे.
छाणनी क न अनु मान- महारा शासनाने पारीत के लेला अिधिनयम व मा. यव थापन सिमतीचा
संमं त ठरावानुसार निवन बेडिशट/उिशक हर खरे दी करता येतील.
िवभागाची मागणी- दोन ट यासाठी आव यक ६००० नग ि ं टेड बेडिशट/उिशक हर खालील
पेिशफ के शन माणे खरे दी करावे लागणार आहेत.
अ.नं. तपिशल
नग
१.
ि ं टेड बेडिशट /उिशक हरसह
( ॅ डेड कं पनीचे उदा.बॉ बे डाईग,ं मफतलाल, काश ६०००
कॉटन िमल इ.)
साईज (इंचाम ये ) - बेडिशट - ६०X ९०,
उिशक हर - १८ X२४
Technical Specification
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Sr.No
Bed Sheet
Pillow Cover
1
Cotton 100 %
Cotton 100 %
2
EPI – 56
EPI – 56
3
PPI – 60
PPI – 60
4
Warp Count – 30S
Warp Count – 30S
5
Waft Count – 30S
Waft Count – 30S
6
Washing Fastness – above 3
Washing Fastness – above 3
7
Light Fastness – above 3
Light Fastness – above 3
8
Weight – 350 grams/no.
Weight – 55 grams/no.
वरील माणे ा त बेडशीट व सिमती, व मं ालय, भारत सरकार, व योग शाळा व अनुसं धान
क , पी बालु रोड, भादेवी चौक, भादेवी मुं बई – ४०० ०२५ यां चेकडू न तपासणी करता येईल.
तरी
१) नमुद माणे ६००० नग ि ं टेड बेडिशट/उिशक हर खरे दीकामी येणा-या अपेि त खचास
२) जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जाहीर िनिवदा िस द करणेस
३) सदरील खरे दी, खरे दी िवभागामाफत ई-टडर प दतीने कर यास सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .५९७ यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ तिनवास थान िवभागासाठी आव यक असलेले ६००० नग
ि ं टेड बेडिशट/ उिशक हर िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईबाबा भ तिनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
ि ं टेड बेडिशट उिशक हरसह खरे दी करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४-मधील तरतुद - १) २१-१ चा (ग)-भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा
कोणतीही धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी सुिवधा पुरिवणे २) २१ चा (२) भ तांना राहा यासाठी
व वापर याकरीता िव ामगृहे बां धणे व यांची देखभाल करणे.
तािवक- दारावती भ तिनवास इमारत िद.१५/०८/२००९ पासुन साईभ तांना िनवासासाठी
उपल ध क न दे यात आलेली आहे. सदर इमारतीम ये ८० एसी खो या व २३६ नॉन एसी खो या अशा एकु ण
३१६ खो या आहेत. एसी खो यांम ये एक डबल कॉट, एक िसंगल कॉट व नॉन एसी खो याम ये येक ३
िसंगल कॉट आहेत . दारावती इमारतीत ९० % ऑनलाईन बुक ग अस याने तसेच पी.आर.ओ माफत आले या
ही.आय.पी. यां ची १० % खोलीची मागणी असते यामुळे नेहमी भ तांची गद असून इमारतीतील खो या
कायम भरले या असतात. यामु ळे बेडिशट, उिशक हर यां चा दैनं िदन वापर होत आहे. िन या या वापरामुळे
बेडिशट, उिशक हर खराब होत आहे. स या दारावती इमारतीत निवन बेडिशट, उिशक हर िश लक नाहीत.
साईभ तांना खराब व डाग पडलेले फाटके , खराब बेडिशट व उिशक हर देणे यो य नाही. भ तांचे सोयी सुिवधा
पुरिव याकरीता िसंगल बेडिशट उिशक हरसह साईज ६०" × ९०" चे एकु ण ४,३०० नग व डबल बेडिशट
उिशक हरसह साईज ९०" X १००" एकु ण २५० नग असे दो ही िमळू न एकु ण बेडिशट उिशक हरसह ४,५५०
नग खरे दी करणे गरजेचे आहे.
यापुव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेतील िवषय नं.३२, िनणय .३१
अ वये बेडशीट खरे दी कर यात आलेले आहेत. याचा तपिशल खालील माणे अ.
तपिशल
वापरात घेतलेली
नग
दर
र कम पये
वापर के लेले
नं.
िदनां क
मिहने
१) बॉ बे डाईगं लेन बेडिशट
०७/०१/२०१५ २,४५० २८४/- ६,९४,८००/१९
६०" × ९०"
२) बॉ बे डाईगं लेन बेडिशट
०७/०१/२०१५ २५०
३८०/- ९४,०००/१९
९०" × १००"
२,३६,०००/३) बॉ बे डाईगं लेन उिशक हर ०७/०१/२०१५ २,९५० ८०/१९
१८" ×२७"
५,६५०
१०,२६,८००/एकु ण पये -
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िद.२५/०९/२०१४ रोजी उपरो त २,४५० नग बॉ बे डाईगं बेडिशट व २,९५० उिशक हर खरे दी क न
दैनं िदन वापरासाठी िद.०७/०१/२०१५ रोजी वापरात घेतलेले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२७/०४/२०१३ रोजीचे सभेतील िवषय नं.५८, िनणय .४०१ अ वये
कापडी व तुचे वयोमान १८ मिहने िनि त के लेले आहे. दैनं िदन बेडिशट वापराने खराब झालेले आहे. यामुळे
साईभ त नाराजी यक् त करतात. साईभ तां या सुिवधेसाठी पु ढील १८ मिहने कालावधीसाठी ४,५५० नग
बेडिशट, उिशक हर खरे दी करणे म ा त आहे. जेणक
े न साईभ तांची बेडिशट, उिशक हर अभावी गैरसोय
होणार नाही.
िवभागाची मागणी- िवभागाचे पुढील कालावधीसाठी निवन बेडिशट साठा िश लक नस याने निवन
बेडिशट/उिशक हर खरे दी करावे लागतील.
छाणनी क न अनुमान-महारा शासनाने पारीत के लेला अिधिनयम व मा. यव थापन सिमतीचा संमं त
ठरावानुसार निवन बेडिशट /उिशक हर खरे दी करता येतील.
िवभागाचे प ट मत- आव यक ४,५५० नग ि ं टेड बेडिशट/उिशक हर खरे दीकामी खालील माणे
खरे दी करावयाचे अपेि त आहे.
अ.नं.
तपिशल
नग
१
ि ं टेड बेडिशट / उिशक हरसह
( ॅ डेड कं पनीचे उदा.बॉ बे डाईग,ं मफतलाल,
काश कॉटन िमल इ.)
साईज – िसंगल बेडिशट – ६०" X ९०"
४,३००
डबल बेडिशट – ९०" X १००"
२५०
उिशक हर - १८" X २७"
एकु ण िसंगल, डबल बेडिशट
४,५५०
उपरो त तपिशला माणे आव यक ४,५५० नग ि ं टेड बेडिशट / उिशक हर खरे दी करावे लागतील.
सदर खचाची तरतुद सन- २०१६/२०१७ चे सुधारीत अं दाजप कात करता येईल. भ तोपयोगी सेवा सुिवधा दान
कर यासाठीचा अस याने यास शासनाची मा यता घेणे आव यक नाही.
०१) उपरो त तपिशलात नमुद के ले माणे ४,५५० नग ि ं टेड बेडिशट/उिशक हर खरे दी करणेस व याकामी
येणारे अं दाजे खचास मा यता िमळणेस िवनं ती.
०२) जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जाहीर िनिवदा िस द करणेस
०३) सदरील ि ं टेड बेडिशट/उिशक हर खरे दी िवभागामाफत ई-टडर प दतीने कर यास तसेच ि ं टेड बेडिशट,
उिशक हर खरे दी या तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .५९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास िवभागासाठी आव यक असलेले ४५५० नग ि ं टेड
बेडिशट/ उशीक हर िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा या खचास
मा यता दे यात आली. तसेच उपरो िनणय .५९७ अ वये साईबाबा भ िनवास थान
िवभागासाठीही बेडशीट व उशीक हर खरे दीस मा यता दे यात आलेली आहे, या दो हीची
खरे दी ि या एकि त करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास/ .अिध क, साईबाबा भ तिनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
सं थानकडे देणगी पाने ा ् झाले या/जमा असले या सोने-चां दी या व तू िवतळवू न उपल ध
होणारे शु द सोने-चां दीपासू न ी साई ितमेची नाणी बनिवणेबाबत.
ताविवषयाची पू वपीठीका(अ)
ी े िशड येथे ी साईबाबां चे समाधी दशनासाठी देश-िवदेशातून हजारो भ दररोज येत असतात,
हीच भ तांची सं या सलग सु यां चे कालावधीत लाख या घरात जाते. िशड येथे येणा-या या हजारो भ ां पैक
बहतां शी भ ी साईचें चरणी रोख र कम, सोने-चां दी व इतर मौ यवान व तू देणगी पाने अपण करीत
असतात. या देणगी पाने ा होणा-या सोने-चां दी व मौ यवान व तूचं ी िविहत प दतीने न दी घेऊन, सदर या
व तू लेखाशाखेकडे जमा करणेत येत असतात. स या अशा कार या सोने-चां दी व तू कापडी िपशवीत िसलं बद
क न लेखाशाखेकडील ॉ ंग मम ये ठे वणेत येतात.
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अशा रतीने देणगी पाने ा झाले या सोने-चां दी या व तू त कालीन मा. यव थापन मं डळ व मा.
यव थापन सिमतीमाफत घेणते आले या िनणयां नसु ार व यांनी िदले या मा यतेनु सार मा. शासन अिधकृ त
रफायनरीम ये िवतळवू न, यापासून ा त झाले या शु द सोने -चां दीपासून ी साई ं या ितमा असलेली २.५
ॅम, ५ ॅम, १० ॅम वजनाची सो याची व २० ॅम वजनाची चां दीची नाणी / पेडं टस् बनिवणेत येऊन, ती भ ां ना
आजचे (चालू) बाजारभावाने साद पाने खरे दीसाठी उपल ध क न देणते आलेली आहेत. स या या नाणी
िव स भ तांचा चां गला ितसाद आहे.
(ब)
वर नमुद के ले माणे सं था नकडे देणगी पाने जमा झाले या सोने-चां दी व तू िवतळवून यां चे शु द
सोने-चां दीत पां तरीत करणेसाठी त कालीन मा. यव थापन सिमतीने िदनां क २७ िडसबर, २००४ रोजीचे
िनणयानु सार काही मागदशक त वे िनि त के लेली आहेत, तसेच िदनां क ३१ मे, २००७ रोजीचे शासन
िनणयानु सार, मा. शासनाने अटी-शत स अनुस न खालील माणे थायी मा यता िदलेली आहे. याचा थोड यात
तपशील खालील माणे.. .. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां या यव थापन सिमती या िद. २७.१२.२००४
या बैठक तील िनणय . १४१ नु सार, ी साईबाबां या चरणी देणगी पाने वा दि णा पेटीत जमा होणा-या
सोने-चां दी इ यादी मौ यवान व तूं िवषयी यव थापन सिमतीने घेतले या पु ढे नमु द के ले या कायप दतीस,
सं थानकडे कमीत कमी १० िकलो एवढ् या वजनाचे सोने अलं कार साठतील, यावेळी शासना या (िवधी व
याय िवभागा या) संबं धीत ितिनधी सम व येकवेळी शासनास िविहत र या कळवू न कायवाही कर यास
शासनाची थायी मा यता दे यात येत आहे.
(०१) देणगी पाने, दि णा पेटीत ा होणा-या सोने-चां दी व तू अलं कारापैक जे अलं कार
अितउ कृ ट व असामा य कलाकसुरीचे असतील, असे अलं कार सदैव जतन ठे व यात यावे. िवशेष संगी या
व तूं चा वापर, मं िदरात अथवा इतर सं थान काय मात कर यात यावा.
(०२) देणगी पाने अगर दि णा पेटीत ा होणारे सोने-चां दी व तू अलं कारापैक , जे अलं कार सुबक,
उ कृ ट व मूळ िकं मतीपे ा िललावा दारे अिधक िकं मत िनि तपणे ा होणारे असतील, असे अलं कार
लेखाशाखा अं तगत असले या कापडकोठी िवभागामाफत तीनही उ सवा या येक िदवशी तसेच दर गु वारी व
रिववारी, उ हा या या सुटीत, िदपावली व नाताळ या सुटीत, िकमान दोन मा. सिमती सद यां या उपि थतीत
यां या मा यतेने जािहर िललाव प दतीने िव कर यात यावे. चलीतकायप दतीनु सार िव या रतसर न दी
ठे वा यात.
(०३) व तुं ची अपेि त (िकमान १० ट के अिध यासह मू ळ िकं मत) िकं मत न आ यास, या व तूं चा
िललाव पु हा एकदा गद या काळात कर यात यावा. यावेळीही अपेि त िकं मत न आ यास सदर व तू
िवतळिव यासाठी घे यात यावी.
(०४) िललावासाठी पा नसलेले सोने-अलं कार कमीत कमी १० िकलो एवढ् या वजनाचे साठतील,
ते हा सदरह सोने व तु अलं कार व यावेळसे उपल ध असणारे िवतळिव यास यो य चांदी व तू अलंकार यां या
िवतळिव यासाठीची कायवाही हाती यावी.
(०५) व तू िवतळिव यापू व यव थापन सिमती या िकमान सद यां नी याची पाहणी करावी व
शासना या अिधका-यां या उपि थतीत मा. सद यां सम यांचे वजन क न या िसलबं द कर यात या यात. वजन
कर यापुव यावर खडे बसिवलेले अस यास ते काळजीपूवक थम काढू न िविहत कायप दतीनु सार, यांची
सं या / िवगतवारी नमुद के ले या िच ीसह, कापडी िपशवीत मोहरबं द (सील) क न ते वेगळे ठे वनू यावेत.
(०६) या व तुं ची वाहतुक कर यापुव त् या व तुं या आव यक तो वाहतुक िवमा उतरिव यात यावा व
पोलीस संर णाची यव था कर यात यावी.
(०७) या व तुं या िसलबं द पेटया / ं क / पोती वाहनात बं िद त जागेत ठे व यात या यात व ती बं िद त
जागाही मोहोरबं द (सील) कर यात यावी.
(०८) रफायनरीत पोहच यावर मा. सिमती सद य व मा. कायकारी अिधकारी तसेच शासनाचे
अिधकारी यां या सम सव पेट्या / ं का / पोती वाहनातून काढू न यातील व तू बाहेर काढू न यांचे रफायनरीत
पुनः च वजन कर यात यावे व या िवतळिव याकरीता रफायनरी या ता यात दे यात या यात.
(०९) िवतळिव यानं तर आले या अशु द धातूं या (Sample after melting) नमु यादाखल दोन
नमुने (तुकडे ) काढू न यापैक एक नमुना (तुकडा) ता यात यावा, या नमु या या शु दतेची तपासणी इंिडया
ग हनमट िमं ट, मुं बई यां चेकडू न क न घे यात यावी.
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(१०) शु दीकरणानं तर या शु द लगडीपासून वेळोवेळी आव यकतेनसु ार, मा. यव थापन सिमती या
मा यतेने, यो य वजनाची ी साईचीं ितमा असलेली चां दीची, सो याची नाणी अगर लॉके टस् साईभ तां ना यो य
िकं मतीत उपलबध क न ावीत. यािवषयी चलीत प दतीनेन दी ठे व यात या यात.
(११) शु द सोने-चां दीपासून रफायनरीम ये पाडलेली नाणीवा लॉके टस् ता यात घेत यानं तर
साधारणतः दोनशे पैक एक नाणे वा लॉके टस् इंिडया ग हनमटिमं ट, मुं बई यां चेकडू न पाठवून याची शु दता
िमं टकडू न मािणत क न घे यात यावी.
(१२) बाजारभावातील चढ-उतारानुसार या नाणी / लॉके टस या िव िकं मतीत वेळोवेळी बदल क न
या िवषयीचा ताव काय तर मा यतेसाठी िनयिमतपणे मा. यव थापन सिमती सभेपु ढे सादर कर यात यावा.
(क) तसेच, दर यानचे कालावधीत, मा. उ च यायालय, मुं बई खंडपीठ औरं गाबाद यां चेकडील माहे माच,
२०१२ मधील आदेशानु सार, स या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे दैनं िदन यव थापन,
िनयं ण व कामकाज पाहणेसाठी मा. धान व स िज हा यायािधश, अहमदनगर यां चे अ य तेखाली मा.
ि सद यीय सिमतीची नेमणूक के लेली होती. मा. िज हािधकारी, अहमदनगर व मा. कायकारी अिधकारी, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड हे या सिमतीचे सद य होते. सदरची मा. ि सद यीय सिमती िदनां क
२९ जुलै , २०१६ अखेर कामकाज पहात होती.
या मा. ि सद यीय सिमतीचे कायकाळात, मा. उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां नी मू ळ
जनिहत यािचका मां क १८/२०११ मधील िदवाणी अज मां क १२०५६/२०१२ म ये िदनां क १६
ऑ टोबर, २०१२ रोजी मा. सिमतीचे कामकाजासंदभात जे िनदश िदलेले आहेत , याम ये सोने-चां दी
व तूबाबत (e)म ये खालील माणे नमूद के लेले आहे –
.. .. 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;
(d)
shall not take steps to recruit staff, employees in regular vacancies;
(e)
shall not convert precious metals in any form nor melt it in any form.
या यित र , मा. उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां नी मूळ जनिहत यािचका मां क
१८/२०११ मधील सं थानमाफत सोने-चां दी व तू िवतळवून , तयार करावयाचे नाणी / पेडं टस् संदभात सादर
करणेत आले या िदवाणी अज मां क ९४२४/२०१३ म ये िदनांक १३ ऑग ट, २०१३ रोजी िदले या
िनदशात खालील माणे नमूद के लेले आहे .. .. 6. We permit the applicant Sansthan to place the appropriate orders with India
Government Mint, Mumbai and Refinery Private Limited Mumbai for making gold and
silver coins respectively out of the stock of gold and silver lying with the aforementioned
agencies in accordance with the prescribed procedure.
7. It is clarified that we do not express any opinion on the allegations made by the
Respondents in respect of violation of procedure enlisted under the Government
Resolution dated 31st May, 2007.
8. The Civil Application is allowed to the above extent.
यापुव , सन २०१२ म ये िदनां क ३१ माच, २०१० अखेर िवतळिवणे यो य असलेले सोने व िदनां क
३१ माच, २००८ अखेर िवतळिवणे यो य असलेली चां दी अनु मे मा. शासना या अं गीकृ त ग हनमट िमं ट ऑफ
इंिडया, मुं बई व नॅशनल रफायनरी, मुं बई यां चेकडेस िविहत कायप दतीनुसार िवतळवून , ा झाले या शु दसोनेचां दीपासून नाणी / पेडं टस् तयार कर याची कायवाही पार पाडणेत आलेली आहे.
स ःि थती– (ड) स या सं थानचे लेखाशाखा िवभागाकडे िद. ३१ माच, २०१६ अखेर देणगी पाने
ा झालेले खालील माणे सोने-चां दी या व तू / अलं कार िशलक त (जमा) असून , याचा थोड यात तपशीलअ.नं.

तपशील
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०१
०२
०३
०४
०५
०६

िललावासाठी वतं ठे वणेत आलेले अलंकार
समाधी मं िदराकडे दैनं िदन वापरात असणारे अलंकार
इतर िवभागाकडे दैनं िदन वापरात असणारे अलंकार
समाधी मं िदरामाफत वाप न पु हा लेखाशाखेकडे जमा झालेले अलंकार
लेखाशाखेकडे जमा असले या व तू / अलंकार
िकरकोळ व पातील व तू
एकु ण हणजेच, एकु ण वजन िकलो मॅ म ये िवतळिवणे यो य अलं कार / व तू िकलो मॅ म ये (अ.नं .०५+०६) -

१८५०७.५४०
१७३३७९.४०१
०००.०००
५९३७.२००
१५०९००.९७०
१२५१.९०३
३४९९७७.०१४
३४९.९७७
१५२.१५३

५९४१५.०९०
११५००९६.४२७
७९७२.०००
१०५४२०.०००
२७१२१२०.११०
२१०५.८७०
४०३७१२९.४९७
४०३७.१२९
२७१४.२२६

वर प रिश टात नमुद के ले माणे , िदनां क ३१ माच, २०१६ अखेर खाली नमूद के ले माणे सोने -चां दी
व तू / अलं कार िवतळिवणेकामी उपल ध होऊ शकणार आहे –
०१.
सोने ०१५२.१५३ िकलो ॅम
०२.
चां दी २७१४.२२६ िकलो ॅम
ताव–
(इ)
स या सं थान यव थापनाकडे लेखाशाखा िवभागां तगत जे एकमेव ॉ ंग म उपल ध आहे,
याम येसदरचे अलं कार / व तू मोठी जोखीम वीका न ठे वणेत आले या आहेत. भिव यात भ ्तांकडू न देणगी
पाने ा होणा-या सोने-चां दी, मौ यवान व तू ॉ ंग मम ये ठे वणेकामी पुरेशी जागा उपल ध नाही. तसेच
सुरि तते या ि ने मोठया जोखमीचे आहे.
यामुळे वर नमुद के लेली िवषयाची पूवपीठीका , स ःि थती यां चा िवचार क न, िवतळिव याजोगे सोने
/ चां दी यां या शु द सोने / चां दी या लगडीम ये पां तर क न यातील शु १०० िकलो सोने सुवण ठे व योजनेत
गुं तवुन उव रत शु सोने व चां दी यांचे सन २०१७-१८ म ये साजरे होणारे ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सवासाठी भ ां ना मोठया माणावर शता दी महो सव सोने-चां दीची नाणी / पेडं टस् उपल ध क नदेणे
आव यक आहे.
मा.पं त धान ी नर मोदी यां या क पनेतनु साकार झालेली सुवण ठे व योजना थोड यात खालील
माणे आहे.
१.
आप या देशात मोठया माणात सो याचा साठा असुनही देशाम ये आयात मोठया माणात होत आहे.
यावर उपाय हणुन देशात िश लक असलेला सो याचा साठा वापरात आणुन यावर आकषक याज
देउन देशाचा व गुं तवणुकदार देश बां धवां चा िवकास हो या या उदां त टीकोण ठे वु न ही योजना
साकार कर यात आलेली आहे.
२.
सुवण ठे व योजना रजव बॅकें या मागदशनाखाली रा ीयकृ त बॅ ंके या ठरावीक शाखाम येच सु
कर यात आली आहे. या योजनेत फ त शु ् व पातील ( ९९५ शु तेचे सोने ) वीकारले जाते.
३.
टेट बॅकं ऑफ इंिडया या मुं बई येथील बु लीयन शाखेम ये सुवण ठे व योजना सु आहे .
४.
सुवण ठे व योजनेत अ प मुदत १ ते ३ वष याज दर ०.५० % ते ०.५५ % वािषक असा आहे. म यम
मुदत योजना ५ ते ७ वष याज दर २.२५ % वािषक तर िदघ मुदत योजना १२ ते १५ वष याज दर
२.५० % असा आहे. ठे व योजना म येच बं द करावयाची झा यास ती बं द करता येत.े परं तु याज
दरावर दंड हणुन काही र कम आकारली जाते.
५.
सुवण ठे व योजनेम ये गुं तवणुक या वेळेस असलेला सो याचा सवसाधारण दर गृिहतध न याचे
सट िफके ट अदा के ले जाते.
६.
सुवण ठे व योजनेची मुदत संप या नं तर गुं तवणूकदारास याचे सोने ( ९९५ शु तेचे सोने ) परत िदले
जाते.
सं थानला या योजने दारे होणारा फायदा :
१.
स या सं थानकडे िवतळिव याजोगे सोने १५२.१५३ िकलो मॅ असुन यांचे शु ् पांत रीत के ले या
सो यामधुन १०० िकलो शु सोने या योजनेत म यम कालीन मुदतीस ठे व यास सं थानला या ठे वीवर
स या या सरासरी बाजारभावाने साधारणपणे वािषक २.२५ % दराने याज िमळे ल. हे याज
साधारणपणे ६७.५० लाख एवढे वािषक याज िमळे ल.
२.
सं थान या ॅाग मम ये ठे व याची जोखीम कमी होऊन नवीन येणारे मौ यवान व तु ठे व यास जागा
उपल ध होईल.
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सुरि तेची जोखीम कमी होईल.
देशा या िवकास कायात सहभागी हो याचे उिद ट सा य होइल.
उपरो त ि या राबिव यासाठी वर प र छे द क म ये नमुद के ले माणे मा. उ च यायालय, मुं बई
खं डपीठ औरं गाबाद यां नी िदनां क १६ ऑ टोबर, २०१२ रोजी मा. यायालयानेच नेमले या मा. ि सद यीय
सिमतीस, कोणताही मौ यवान धातू पां तरीत अथवा िवतळवू नये हणून जे िनदश िदलेले आहेत , याबाबत
सं थानचे िवधी िवभागामाफत मा. उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडेस परवानगीसाठी िदवाणी
अज दाखल करावा लागेल.
तसेच,प र छे द ड मधील प रिश टात नमुद के ले माणे ,िललावासाठी वतं ठे वणेत आलेले
अलं कारां चे िललावाबाबत ही कायप दती िनि त होऊन, याबाबत उिचत िनणय होणे आव यक आहे.
या सव बाब चा िवचार क न, त कालीन मा. यव थापन सिमतीने व मा.शासनाने िनि त के ले या
मागदशक त वे – वजा – अटीशत नु सार िविहत कायप दती राबवू न, आव यकता भास यास याकामी मा. उ च
यायालय, मुं बई यां चे खं डपीठ औरं गाबाद यांचेकडेस परवानगीसाठी सं थानचे िवधी िवभागामाफत िदवाणी अज
क न, िवतळिवणे यो य सोने – चां दी व तु / अलं कार मा. शासनाचे अं गीकृ त ग हनमट िमं ट ऑफ इंिडया, मुं बई व
नॅशनल रफायनरी, मुं बई यां चेकडेस िवतळवून, सव थम यापासून शु द सोने-चां दी या लगडी / िचपा तयार
क न घेणेस व त ं तर या शु द के ले या सो यामधुन १०० िकलो सोने सुवणठे व योजनेत गुं तवु ण उव रत सोनेचां दीपासून शता दी महो सवाकरीता ी साईचीं ितमा असलेली सो याची नाणी / पेडं टस् ( येक २.५ ॅम, ५
ॅम व १० ॅम वजनाची) व चां दीची नाणी ( येक २० ॅम वजनाची) तयार क न घेणक
े ामी सदरचा ताव मा.
यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िवचाराथ सादर.
िनणय .५९९ यावर सिव तर चचा होऊन, ाँग मम ये जागेअभावी िनमाण झाले या सु रि तते या ीने मा.उ च
यायालया या आदेशास अधीन राहन तसेच महारा शासना या मागदशक त वानु सार सं थानकडे
देणगी पाने ा ् झाले या/जमा असले या सोने-चां दी या व तूंपैक कलाकु सरीचे न ीकाम
असले या सो या/ चां दी या व तूं ची िललावा ारे िव करणेत यावी, असे ठरले व उव रत सोनेचां दी या व तुं बाबत तावात नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३.
४.

िवषय नं.१९

सन २०१३-१४ या आिथक वषा या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाचा दोष-दु ती अहवाल सादर करणेबाबत.

सन २०१३-१४ या आिथक वषाकरीता सं थानचे वैधािनक लेखाप र क हणुन मे .कोचर ड असोिसएटस्,
चाटड अक टं ट, मुं बई यां ची महारा शासन िवधी व याय िवभागामाफत महारा शासन िवधी व याय िवभाग,
जा.क.लेखाप-२०१४/३२०/ . .५०/का-१६ िद.१ स टबर,२०१४अ वये िनयु कर यात आली होती. यास
अनुस न यां नी सदर कामकाज पू ण के लेले असून, वैधािनक लेखाप र ण अहवाल िद.२६/०९/२०१४ रोजी
सं थानकडे सादर के ला आहे. अिधिनयम २००४ मिधल तरतुद १७(२) क आिण २९(२) अनुसार सदर
अहवालाची एक त मा.धमादाय आयु , मुं बई व एक त मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय,
मुं बई. यां ना िद.२७ नो हबर,२०१४ रोजी पाठिव यात आली आहे. तसेच सदर अहवाल माहे िडसबर २०१४
म ये नागपूर येथे झाले या िहवाळी अिधवेशनात सभागृहा या पटलावर सादर झालेला आहे .
सदर अहवालात नमुद के लेले आ ेप / टु ी यां चा दोष दु ती अहवाल मा. धान सिचव याय व िवधी
िवभाग, महारा शासन यां ना पाठवावा लागतो, या अनुषं गाने दोष दु ती अहवाल तयार कर यासाठी सन
२०१३-१४ या आिथक वषासाठीचे सं थान व णालयाचे अं तगत लेखाप र क ी.सुरेश डौले ड कं . चाटड
अकौटं ट, मे.एस.एल.कु लकण ड कं . चाटड अकौटं ट,कोपरगाव व पु व लेखाप र क मे.अभय शा ी ड
असो. चाटड अकौटं ट, मे. ही. ही. कोठारी, चाटड अकौटं ट यां ना अहवाला या ती पाठिव यात आ या हो या.
उपरो चारही लेखाप र ण सं था या मागदशनानु सार सदर दोष दु ती अहवाल तयार कर यात
आलेला असुन , सदरचा दोषदु ती अहवालाची न द घेऊन मा. धान सिचव िवधी व याय िवभाग, महारा
शासन यां ना सादर कर यास मा यता िमळणेकामी मा. सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .६०० यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१३-१४ या आिथक वषा या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाचा
दोष-दु ती अहवाला या ती सव िव तां ना पु रिवणेत या यात, तोपयत सदरह िवषय थिगत ठे वणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ताव-
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िवषय नं.२०

ताव-

अ.नं.
1.
2.
3.
4.
5.
5a
5b
6.
7.

ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ िनवास व ी साईधमशाळा येथील पाणी शु दीकरण
(STP) लॅ टचे टाक वर ील कं पाऊं ड तसेच ारावती व ी साईनाथ णालय येथील पाणी हौदाचे
कडेने जाळीचे कं पाऊं ड करणेकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतू द : अिधिनयम कलम 17(2) (झ) सव साधारणपणे, िव व त यव थेची
मालम ता ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी
आव यक असतील अशा गो टी करील.
तावना– वैदयक य संचालक, ी साईबाबा णालय यां चेकडील िदनां क 15/07/2016 रोजीचे
प ा दारे ी साईनाथ णालय येथील पि म बाजुस असले या पाणी शु दीकरणा या लॅ ट या िसमट टाक वर
सुरि तते या टीने जाळी बसवू न िमळणेबाबत कळिवले आहे. तसेच पाणी पुरवठा िवभाग मुख यां चेकडील
िदनांक 03/07/2016 रोजीचे प ाने साईआ म भ तिनवास व साई धमशाळा येथे पाणी शु दीकरण (STP)
लॅ टची उभारणी के ले या िठकाणी असले या टा याम ये उघडया अस याने, यात मैला एक होत आहे. सदर
िठकाणी लॅ टचे ऑपरे ट ग करणारे कमचा-यां चे पाय घसवून िजिवत हानी होऊ शकत यासाठी टाक वर हेवी
जाळी बसवून िमळणेबाबत कळिवले आहे . तसेच लॅ टचे कडेने सुरि ततेसाठी कं पाऊं ड क न िमळणेबाबतही
कळिवले आहे. याच माणे सं थानचे दारावती व ी साईनाथ णालय इमारतीसाठी पाणी पुरवठा करणेसाठी
हौद असून , तेथेही सुरि ततेसाठी हौदा या भोवती कं पाऊं ड तयार क न िमळणेबाबत कळिवले आहे.
मागणी – उपरो त माणे कळिवलेनसु ार सव िठकाणी इकडील िवभागामाफत पाहणी क न मोजमापे
घेणते आलेली असून , सदरची कामे बाहेरील फॅ ि के टस / वकशॉपधारक यां चेकडू न ई-िनिवदा मागवून करावे
लागणार आहे. याकामी खालील तपशीला माणे खच अपेि त आहे :
मटे रअलचा तपशील
प रमाण
M.S. Chainling Jali : Size – 40 x 40 x 8 Kg.
8 Swg.
M.S. Angel : Size – 50 x 50 x 5 mm
Kg.
M.S. Angle : Size – 40 x 40 x 5 mm
Kg.
M.S. Square Bar : Size – 8 mm
Kg.
Colour
Asian Paint – Black
Ltr.
Asian paint – Silver
Ltr.
Bijagiri – Heavy Duty : Size – 6”
Nos.
Stainless Steel Aldrop : Size – 12”

मागणी
2,875

दर पये
91/-

1,600
3,000
1,192

50/50/60/-

17.
20
18
6

अं दाजे र कम पये
2,61,625/80,000/1,50,000/71,520/-

200/3,400/250/5,000/150/2,700/270/1,620/एकू ण पये: 5,75,865/-

िवभागाचा प ट अिभ ाय : ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ तिनवास व ी साई
धमशाळा येथील पाणी शु दीकरण (STP) लॅटचे टाक वर ील तसेच दारावती व ी साईनाथ णालय येथील
पाणी हौदाचे कडेने जाळीचे कं पाऊं ड करणेकामी अं दाजे पये 5,75,865/- मा चा खच अपेि त आहे.
मेकॅिनकल िवभागाचे सन 2016-17 चे अं दाजप कात ‘मटे रअल खरे दी खच’ या िशषाखाली र कम .
25,00,000/- मा ची तरतुद करणेत आलेली असून , आज अखेर या िशषाखाली र कम पये 24,15,308/मा िश लक असून , या रकमेतनु सदरचे फॅ ि के शनचे काम करता येईल. याकामी येणा-या खचास मा.
यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ तिनवास व ी साई धमशाळा येथील पाणी शु दीकरण
(STP) लॅटचे टाक वर ील तसेच दारावती व ी साईनाथ णालय येथील पाणी हौदाचे कडेने जाळीचे
कं पाऊं ड करणेकामी महारा शासनाचे www//mahatenders.gov.in या संकेत थळावर जाहीरात नोटीस
अपलोड क न फॅ ि के टस/ वकशॉपधारक ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता
िमळणेसाठी ताव मा. यव थापन सिमतीची सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .६०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालय, ी साईआ म भ तिनवास व ी साई धमशाळा
येथील पाणी शु दीकरण (STP) लॅटचे टाक वर ील तसेच दारावती व ी साईनाथ णालय
येथील पाणी हौदाचे कडेने जाळीचे कं पाऊं ड करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.२१
ताव-

अपारं पारीक उजा अं तगत सं थानक रता ८ मेगावॅट मते ची सोलर पी. ही. िस टीम बसिवणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
िदनां क ०७-०८-२०१६ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेम ये मा.िव तां नी के ले या
सुचनेनु 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.
माणसा या दैनं िदन जीवनात वीजेचा वापर िदवसिदवस वाढत आहे. नैसिगक ोता या मा यमातून
जसे जल, वायु, कोळसा यां या अपु-या साठयामुळे वीज िनिमतीसाठी अपारं पारीक पयाय शोध याची व
िवकिसत कर याची गरज बनली आहे. स या संपु ण भारतात वीजेची कमतरता जाणवत असून या वीज टं चाईवर
मात करणेसाठी एक य न हणून 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) यापासून वीजिनिमती या पारे षन संल 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 हणुन ी 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 युिनट ती वष इतक होती.
यानुसार यावेळी मेडा, पुणे यां चे स यानु सार २ x १.२५ मेगावॅट तेचा . १५ कोटी ४० लाख मा इत या
एकु ण खचाचा पवनच क क प उभार यात आलेला होता.
यातुन वािषक सरासरी ४५ लाख युिनट वीज िनिमती होते . सं थानमाफत उभार यात आले या
पवनच क क पातुन ऑग ट-२००७ ते जुलै -२०१६ पयत ४,२२,२९,४९५ वीजे या युिनटची िनिमती झालेली
आहे. ही िनिमत झालेली वीज ही महारा रा य वीज िवतरण् कं पनीस पुरिव यात येत असून यापासुन
सं थानला जु ल-ै 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 युिनट होती. परं तू यानं तर सं थानमाफत
दारावती भ िनवास ही ३१६ म असलेली इमारत साईभ ां करीता सु कर यात आलेली आहे. या ३१६ म
पैक ८० म वातानुकुलीत 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 असून या १२ इमारत पैक ३ इमारतीम ये एकु ण
३८४ म वातानुकुलीत कर यात आले या आहेत . तसेच साईधमशाळा येथे १९६ हॉल असले या ०६ इमारतीही
साईभ ां करीता सु कर यात आले या आहेत. यामुळे आता सं थानची वीजेची गरज वािषक ९६ लाख
युिनटपयत वाढलेली आहे . सन-२००६ साली वीजे या युिनटचा दर सरासरी .४.५० ित युिनट इतका होता तो
आता सन-२०१६ साली . १२.५० ित युिनट (ही वाढ २७७ % इतक आहे) इतका झाला असुन भिव यात तो
अजूनही वाढ याची श यता आहे . सं थानला दरवष सरासरी .१२ कोटीपे ा जा त वीजबील येत आहे. या
वीजबीलाला पयाय हणून अपारं पा रक ऊज दारे वीज िनिमती क न वयं भू होणे गरजेचे आहे.
जगातील शा जगातील पारं पारीक इंधन संपु ा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. हणुन सौर ऊजचा वापर क न वीज टं चाईवर मात करणेकरीता सं थानमाफत ८ मेगवॉट मतेचा वीज
िनिमती क प राबिवणे गरजेचे आहे.
सदर या सौर ऊजचे फायदे पु ढील माणे :०१). ही ऊजा िवनामु य आहे .
०२). वनी वायु व दुषणमु आहे .
०३). याची उपकरणे देखभाल िवरहीत आहेत.
०४). शॉक लाग याची िभती नाही.
०५). खुप मोठया परक य चलनाची बचत होऊ शकते .
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०६). ा सिमशन व िड ी युशन याम ये तुटवडा हो याची श यता नाही .
०७). ही ऊजा यावत व अ यावत या दो ही िव तु धारे म ये वापरता येईल.
सोलर पी. ही.िस टीम या यं णे दारे दरवष ित मेगावॅट मते दारे १६ लाख युिनटसची वीज िनिमती
होते. सं थानची स याची गरज ९६ लाख युिनट असून भिव यात वाढणारी दशनरां ग क प, साईगाडन, निवन
इमारती िवचारात घेता १२५ लाख युिनटसची आव यकता राहील. सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीकामी ित
मेगावॅट जिमनी या िकं मतीसह .८ कोटी इतका खच अपेि त आहे. सं थान या वीजेची गरज ल ात घेता ८
मेगावॅट मते या सोलर पी. ही.िस टीमची उभारणी करणे गरजेचे वाटते. याकामी र कम पये ६४ कोटी इतका
खच अपेि त आहे.
अ). हा क प सं थानमाफत ई-िनिवदा मागवून करावयाचे ठर यास यासाठी महारा ऊजा िवकास
ािधकरण (मेडा-महाऊजा), पुणे यां या अट ची पुतता सं थानला वत: करावी लागेल.
ब). सदर ८ मेगावॅटचा सोलर पी. ही.िस टीम हा क प खाजगी िवकासका माफत उभार यात
आ यास सं पणु भां डवल या खाजगी िवकासकाचे राहील. तसेच क पावर झाले या खचाचे रकमेवरील बँकेचे
याज, ऑपरे शन ॲ ड मे टे न स चाजस, इ शुर स, घसारा, ा सिमशन ॲ ड िड ी यु शन लॉसेस, महारा रा य
वीज िवतरण कं पनी यां चेशी करारनामे कर यासाठी येणारा खच, लँट उभा करणेसाठी आव यक असणा-या सव
शासक य यं णे या मं जु-या व यासाठी येणारा खच, जिमनीची िकं मत इ यािद सव खच हा खाजगी िवकासकाचा
असतो. याकरीता सं थानला साधारणत: . १०/- ित युिनट खाजगी िवकासकाला दयावे लागतील. स याचा
सं थानचा वीजे या युिनटस् चा दर सरासरी .१२.५० इतका आहे. परं तू जर हा क प खाजगी िवकासकामाफत
उभार यात आला तर या खाजगी िवकासकाला सं थानमाफत साधारणत: . १०/- ित युिनट इतका दर दयावा
लागेल. याम ये सं थानचे .२.५० ित युिनट इतक बचत होईल. स याचा सं थानचा वीजे या युिनटचा दर
.१२/- इतका आहे. स या सं थानचे वीजेचे वािषक बील पये १२ कोटी ( .बारा कोटी) इतके आहे. हा दर
भिव यात वाढतच राहणार आहे. सदरचा महारा रा य वीज िवतरण कं पनीचा दर हा भिव यात िकतीही वाढला
तरीही सं थानला याची तोिषस लागणार नाही. साधारणत: हा करार १५ वषाचा असतो. या यित र क प
चालिव यासाठी लागणारे मनु यबळ, ऑपरे शन ॲ ड मे टेन स चाजस इ यािद छु पे चाजस खाजगी िवकासकाला
दे याची गरज नाही. सदरचा क प महारा ात कोठे ही उभा रािहला नाही तरी सं थानला याचा काहीही फरक
पडणार नाही आिण सदर वीज बीलाची र कम महारा रा य वीज िवतरण कं पनीकडू न माफ होऊन
आ यानं तरच ित युिनट . १०/- इतक र कम खाजगी िवकासकाला दयावी लागेल.
हा क प गुजरात रा या या धत वर ी साईबाबा सं थान िव त यव थे या कनकु री िशवारातील
साठवण तलावावर उभारता येऊ शकतो िकं वा कसे? याबाबत असे िनदशनास आले आहे क , गुजरातम ये असे
क प हे वाह या पा या या काल यां वर उभार यात आलेले असून साठवण तलावावर उभार यात आलेले
नाहीत.
कारण
अ). गुजरात रा य येथे उभार यात आलेला सोलर पी. ही.िस टीम हा ोजे ट यािठकाण या
काल यां वर उभार यात आलेला आहे. या काल यां ची ं दी कमी अस याने याचे फाऊं डेशनकरीता जा त खच
आलेला नाही. परं तू जर आपण हा ोजे ट सं थानचे कनकु री साठवण तलाव येथे उभारला तर सदरचे फाऊं डेशन
करीता जा त खच येणार आहे. तसेच सदरचे फाऊं डेशनकरीता साठवण तलावाम ये खड् डे खोदवावे लागणार
आहे. सदर या खड् डे खोदाईमुळे साठवण तलावातील पा याची गळती होऊ शकते.
ब). गुजरात रा य येथे उभार यात आलेला सोलर पी. ही.िस टीम हा ोजे ट यािठकाण या
काल यांवर उभार यात आलेला आहे. सदर या काला यां म ये पाणी हे वाहते अस यामुळे सोलर पॅनेलवर प ी
बसून जी िव ा पा यात पडते ती लगेच वाहन जाते . यामुळे वाहते पाणी अस यामुळे काल यातील पाणी दुिषत
होत नाही. जर आपण हा ोजे ट सं थानचे कनकु री साठवण तलाव ये थे उभारला तर या िस टीममधील सोलर
पॅने सवर प ी बसतील. सदर या तलावातील पाणी हे वाहते नस यामुळे सदर या प ां ची िव ा साठवण
तलावातील पा यात पडू न पाणी घाण होऊ शकते. तसेच मे टे न स या वेळीही ही घाण साठवण तलावातील
पा यात पडू न पाणी दुिषत होऊ शकते.
क). गुजरात रा य येथे उभार यात आलेला सोलर पी. ही.िस टीम हा ोजे ट यािठकाण या
काल यां वर उभार यात आलेला आहे. सदर या काल यां म ये पाणी हे वाहते अस यामुळे सोलर पॅने सवर,
फाऊं डेशनवर तसेच इले ीकल वायर गवर साचलेली धूळ पा यात पडू न ती लगेच वाहन जाते. यामुळे वाहते
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पाणी अस यामुळे पाणी दुिषत होत नाही . जर आपण हा ोजे ट सं थान या कनकु री साठवण तलाव येथे
उभारला तर या िस टीममधील सोलर पॅन सवर, फाऊं डेशनवर तसेच इले ीकल वायर गवर साचलेली धूळ
साठवण तलावातील पा यात पडू न पाणी दुिषत होऊ शकते.
ड). साठवण तलावात उभार यात येणा-या सोलर पी. ही.िस टीम पॅने सचे मे टेन स करणे अवघड
असते.
या क पाकरीता खालील माणे जिमनीची आव यकता असते .
अ). उतार असलेली जागा, जा त खडकाळ िकं वा वाळु कामय जागा, खाच खळगीयु जागा इ.मुळे
ोजे टची िकं मत वाढत असते. यामुळे उतार नसलेली सपाट जागेची सदर या ोजे टकरीता आव यकता आहे .
ब). सदर या ोजे टकरीता जा त धुळीमय जागा, जलमय अथवा जा त पाऊस पडणारी जागा,
जागेची जा त झीज होणारी जागा इ यािद जागा अस यास वीज िनिमतीकरीता मयादा येतात. यामुळे अशा
जागे यित र इतर जागेची सदर या ोजे टकरीता आव यकता आहे.
क). सदर सोलर पी. ही.िस टीमधून िनमाण होणारी वीज ही महारा रा य वीज िवतरण कं पनीस
िव करावी लागते. परं तू महारा रा य वीज िवतरण कं पनीची हाय ा सिमशन लाईन ही जर सदर जागेपासून
लां ब असेल तर यामुळे सदर ोजे ट या िकं मतीम ये बरीच वाढ होऊ शकते . यामु ळे महारा रा य वीज
िवतरण कं पनीची हाय ा सिमशन लाईन ही सदर जागेपासून जा त लां ब नसावी.
ड). सदर सोलर पी. ही.िस टीमधून िनमाण होणा-या वीजे या मतेपे ा जा त मतेचे महारा रा य
वीज िवतरण कं पनीचे सब टे शन जवळ असणे आव यकता आहे. जर कमी मतेचे सब टेशन जवळ असेल तर
जादा मतेने िनमाण होणारी वीज अित र ठ न वाया जाते.
फ). सदरची जागा ही िमिल ी भागातील नसावी तसेच रडार यं णा जवळ नसावी.
च). जेवढी िस टीमची मता कमी तेवढी या िस टीमची िकं मत जा त वाढते. जा त मते या
िस टीमसाठी मिशनरी, के बल ग, तसेच मे टेन सम ये बचत होत अस याने कमी खच येत असतो.
या क पासाठी महारा शासनाची सं था महारा ऊजा िवकास ािधकरण (मेडा-महाऊजा), पुणे
यां चे मागदशन यावे लागणार आहे. 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 मसूदा 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 पुरिवणेसाठी महारा शासनाचे ना हरकत माणप देणे ही सव कामे महाऊजामाफत के ली जातात.
सोलर पी. ही.िस टीम क प उभार यासाठी िनिवदा मागिवणे व नं तर कायादेश देणे यामधील सव
या सं थानमाफत करावी लागणार आहे .
या क पाकरीता महारा शासना या महारा ऊजा िवकास ािधकरण (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 घेणसे ाठी महारा ऊजा िवकास ािधकरण (महा ऊजा), पुणे यां ना
प ा दारे सं थानकडे लेखी िवचारणा करावी लागणार आहे.
अशा कारचा सोलर पी. ही.िस टीमचा ८ मेगावॅटचा सोलर पी. ही.िस टीम क प जळगां व येथे
मे.जैन इंड ीज यां नी उभारलेला असून तो यश वी झा याचे महारा शासना या महारा ऊजा िवकास
ािधकरण (मेडा) तसेच जैन इंड ीज अशा दो हीकड या अिधका-यां नी सां िगतलेले आहे. तरी सु ा
सं थानमाफत सदर क प राबिवणेपवु सं थान या मा . यव थापन मं डळाचे सद य व सं थान या अिधका-यां नी
जळगां व येथील क पाला भेट देऊन सम पाहणी क न क पाची अ ावत मािहती घेऊन क पाची यो यअयो य बाबत खातरजमा क न घेणे गरजेचे वाटते.
उपरो माणे ८ मेगावॅट मते या सोलर पी. ही.िस टीम उभारणीस मा यता िमळणेकामी तसेच या
क पाकरीता महारा शासना या महारा ऊजा िवकास ािधकरण (महा ऊजा), पुणे 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 घेणसे ाठी महारा शासना या महारा ऊजा िवकास ािधकरण (महा ऊजा), पुणे
यां ना प ा दारे लेखी िवचारणा करणेस तसेच जळगां व येथे उभार यात आले या ८ मेगावॅट क पाला सं थान
िव त तसेच सं थान अिधका-यां नी भेट देणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
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िनणय .६०२

यावर सिव तर चचा होऊन, अपारं पारीक उजा अं तगत सं थानक रता ८ मेगावॅट मते ची सोलर पी. ही.
िस टीम उभारणेकामी महारा शासना या महारा ऊजा िवकास ािधकरण (मेडा) यां चेबरोबर
प यवहार करणे त येऊन, याचा सवािगन अहवाल सिमती समोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
निवन खेळणी व लॉन बसिवणेबाबत.
तावसाई सहवास इमारती या पुव -उ र बाजुकडील कोप यात (गौरी शेडजवळ) 3 गुं ठे जागा मोकळी आहे. सदर
जागेत निवन लॉन व खेळणी बसिव यास ती जागा वापरात येईल. याम ये 1200 के . फु ट लॉन लावुन उवरीत
जागेत खेळणी बसिवता येईल. यामुळे तेथील प रसरातील लहान मु लां ना याचा फायदा होईल.
साई सहवास इमारत प रसरातील पुव -उ र बाजुकडील कोप यात (गौरी शेडजवळील) मोक या जागेत
निवन खेळणी खरे दी क न बसवायची आहे. या िठकाणी 1. Merry Go Round, 2.Swing, 3. See - Saw,
4.fiber slide अशी 4 कारची खेळणी खरे दी क न बसिवता येईल. व उवरीत जागेत पोयटा टाकु न लॉन लावता
येईल. या सव कामासाठी अं दाजे खालील माणे खच अपे ीत आहे.
तपिशल
खेळणी (सव करासहीत)

र कम
१,२०,०००

1. Merry go round
2. Swing
3. See - saw
4. Fiber slide
पोयटा वाहतुक क न ले हल 13 ास x .1600 ती ास
२०,८००
करणे/ पसरिवणे
लॉन वहतुक व लागवड सह
1200 के . फु ट x 20
२४,०००
खते, औषधे
१०,०००
एकु ण
१,७४,८००
तरी साई सहवास इमारत प रसरातील पुव -उ र बाजुकडील कोप यात (गौरी शेडजवळील) मोक या
जागेत निवन खेळणी, लॉन बसिवणेकरीता िविवध पुरवठाधारकां कडु न कोटेशन मागवुन यु न म दराने काम क न
घेता येईल. यासाठी अं दाजे . १,७४,८००/- (एक लाख चौ याह र हजार आठशे) मा खच अपे ीत आहे.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६०३ यावर सिव तर चचा होऊन, साई सहवास इमारत प रसरातील पु व-उ र बाजु कडील कोप यात (गौरी
शेडजवळील) मोक या जागेत निवन खेळणी, लॉन बसिवणेकरीता िवहीत प दतीने कोटे शन
मागिवणेस व याकामी येणा या अं दाजे .१,७४,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
डॉ.कोळपे निसग कॉलेज (B.Sc. Nursing) व ी वामी समथ निसग कॉलेज या िश णा याना
ा यि क अनु भवासाठी परवानगी बाबत.
तावमा.अ य , ामीण समाजसेवी सं था, कोळपेवाडी ता. कोपरगां व िज. अहमदनगर यां नी जावक मां क
१५८/२०१६ व १८७/२०१६ िदनां क ०८/०२/२०१६ रोजीचे प ा वये डॉ. कोळपे निसग कॉलेज (B.Sc.
Nursing) व ी वामी समथ निसग कॉलेज (RGNM) या सं थे त िश ण घेत असले या िश णा याना ी
साईबाबा सं थानचे णालयात ा यि क अनुभवासाठी परवानगी िमळणेबाबत िवनं ती के लेली आहे.
उपरो त सं थे या िश णा याना ी साईबाबा सं थानचे णालयाम ये ा यि क अनुभवाक रता
परवानगी िद यास ते िश णाबरोबर यसाियक कौश य ा त क शकतील आािण यातुन ण तसेच
सामािजक सेवेचा अं गीकार करतील. ी साईनाथ णालयात स या दैनं िदन येणा-या णांची सं या १००० ते
१२०० पयत असुन , अं त णांची सं या २०० ते २५० चे आसपास असते. णालयात णांची सं या
िदवसिदवस वाढत आस याने, प रचारीकां ची कमतरता भासत आहे.
यापुव मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६/०३/२०११ रोजीचे सभेतील िनणय .२५६ अ वये िशवा
ट, औरं गाबाद यां चे अं तगत महारा आरो य िव ान िव ापीठ, ीरामपुर येथील निसग कॉलेज या
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िश णा याना ॅ टीसक रता िवना मोबदला परवानगी दे यात आली आहे. तसेच मा. य थापन सिमतीचे
िद.१८/०२/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . ७१ अ वये साई इं टीटयुट ऑफ निसग, बाभळे वर येथील
RGNM चे थम, ि दतीय व तृतीय वषात िश ण घेत असले या िश णा याना ॅ टीसक रता िवना
मोबदला परवानगी दे यात आली असुन , यांनी याकामाक रता हॉ पीटलला भेटी िदले या आहेत. यामुळे
णालयातील ण सेवा सुरळीत देणसे ाठी न क च हातभार लागत आहे. सदर िश णा याचाही ी साईबाबा
सं थान णालयात येणा-या ण सेवेसाठी उपयोग क न घेता येईल.
B.Sc. Nursing कोस चार वषाचा असुन , RGNM हा कोस साडेतीन वषाचा आहे. क रता डॉ.
कोळपे निसग कॉलेज (B.Sc. Nursing) व ी वामी समथ निसग कॉलेज या (RGNM) िश णाथ ना ी
साईबाबा सं थानचे णालयाम ये ा यि क अनुभवासाठी खालील अटी-शत वर परवानगी देता येईल असे
इकडील ी साईबाबा सं थान णालये शासनाचे मत आहे.
१) िश णाथ िव ा याना िश ण कालावधीत सं थानतफ कोण याही काराचे मानधन अथवा
िव ावेतन/वेतन िदले जाणार नाही.
२) िश ण कालावधीत िव ा यासोबत िव ालयाचे िश क वग उपि थीत राहणे आव यक आहे.
३) िश णाथ िव ा याना भिव यात सं थानकडे कोण याही कारचा नौकरी संदभात दावा करता
येणार नाही.
४) िश णाथ ची ने-आण कर याची यव था यांचे सं थे माफत करावी लागेल.
५) िश ण कालावधीत िव ा याची काही त ार आ यास यांचे िनवारण करणेची जबाबदारी निसग
कॉलेजची व संबं िधत िव ा याची राहील.
६) िश णाथ िव ा याना िश ण कालावधीत सं थान िनयमाचे पालन करणे बं धनकारक राहील व
यानी सवाशी सौज याने वागावे.
तरी डॉ.कोळपे निसग कॉलेज (B.Sc. Nursing) व ी वामी समथ निसग कॉलेज या (RGNM) या
सं थे त िश ण घेत असले या िश णा याना ी साईबाबा सं थानचे णालयाम ये ा यि क अनुभवासाठी
परवानगी देणेस िवनं ती.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६०४ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
ताव अमा य करणेत आला. (कायवाही- वै क य सं चालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
ी साईबाबा णालयाम ये Adhoc basic प दतीने काड ओलॉजी ट या के ले या नेमणू क स
काय र मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा णालयाचे मं जरु आकृ तीबं धाम ये इंटर हशनल काड ओलॉजी टचे २ पदे व नॉनइं टर हशनल
काड ओलॉजी टचे १ पद मं जरू असुन डॉ. बजाज व डॉ. गौरव वमा यां ची इंटर हशनल काड ओलॉजी ट हणून
नेमणूक करणेत आलेली आहे . तथािप डॉ. बजाज व डॉ. वमा यां ना यांनी के ले या गं भीर गैरिश त वतनाबाबत
खातेचौकशी पूण होईपयत िद. ०८/११/२०१४ पासून सं थान सेवेतनू ता पुरते िनलं िबत कर यात आले आहे.
उपरो त दो ही डॉ टसना िनलं िबत के याने णालयातील णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी
इंटर हशनल काड ओलॉिज ट या पदावर ०६ मिहने कालावधीसाठी कं ाटी व ि हजीट ग प तीने ता पुरती
नेमणूक करणेक रता िस हील अॅ लीके शन नं. २७९७/२०१४ वरील मा. उ च यायालयाचा िद. १९/०३/२०१४
रोजीचे आदेशानुसार ०२ कं ाटी व ०५ ि हजीट ग प तीने नेमणूक देणक
े ामी मा यता दे यात आली होती. यास
अनुस न हॉि पटलकडे उपल ध असले या काड ओलॉजी ट अजदारां या िद. २३/०३/२०१४ रोजी मुलाखती
घेऊन डॉ. मनोहर िशंदे व डॉ. शां त पवार यां ना अनु मे . ३,००,०००/- ( पये तीन लाख मा ) व .
१,५०,०००/- ( पये एक लाख प नास हजार मा ) एकि त मािसक मानधन देऊन कं ाटी प तीने तर डॉ. बजाज,
डॉ. ठगे, डॉ. काळे , डॉ. िहरण व डॉ. िवजन यां ना ो साहन भ ता (Incentive) देऊन ि हजीट ग प तीने ता पुरते
सहा मिह यांसाठी नेमणूक कर यात आली होती. यापैक डॉ. िशतलकु मार िहरण व डॉ. िवनोद िवजन हे हजर
झालेले न हते. सदर नेमणूकां स मा. ि सद य सिमतीचे िद. १२/०४/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . २७५
नुसार काय तर मा यता दे यात आलेली आहे.
उपरो त ०६ मिह यांसाठीची नेमणूक संपु टा त आ याने मा. ि सद य सिमतीचे िद. ११/०९/२०१४ चे
सभेतील िनणय . ७८५ नु सार पु हा मुदतवाढ देणक
े ामी मा. यायालयात िस हील अॅ लीके शन नं. २९०/२०१५
दाखल करणेत आले होते. यावर िद. १२/०१/२०१५ रोजीचे आदेशा वये ०१ वष कालावधीसाठी िकं वा डॉ.
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बजाज व डॉ. वमा यां ची चौकशी पुण होईपयत जे आधी घडेल या कालावधीपयत पुव याच अटीशत वर
मुदतवाढ दे यात आली होती. मा. उ च ययालया या मं जरु ीनुसार ता पुर या व पात Adhoc बेिससवर डॉ.
मनोहर िशं दे व डॉ. शां त पवार यां ना नेमणूक दे यात येऊन यांना अनु मे मािसक एकि त मानधन पये तीन
लाख व दीड लाख दे यात येत होते. यानं तर डॉ. शां त पवार यां ना ि हजीट ग प तीने काम करावयाचे
अस याने यांनी कं ाटी प ती या कामाचा राजीनामा िद याने यांचा सदर पदाचा राजीनामा मं जरू क न
ि हजीट ग प तीने नेमणूक दे यात आली व यांचे जागेवर डॉ. भारत जैन यां ना िद. ०३/०३/२०१५ रोजी पासून
कं ाटी प तीने नेमणूक दे यात आली होती व यांना डॉ. शां त पवार यां चे माणेच र कम पये एक लाख
प नास हजार मानधन दे यात आले मा यांनीही िद. ३१ मे २०१६ रोजी एक मिहना लेखी पूव राजीनामा नोटीस
सादर के ली आहे तथािप यांचा राजीनामा अ ापपयत मं जरू झालेला नाही व ते िद. ०१/०७/२०१६ पासून
अनिधकृ त गैरहजर आहेत.
मा. यव थापन सिमती िद. ९/१२/२०१४ चे सभेतील िनणय . १०३५ नुसार दयरोग णांची सं या
िवचारात घेता आणखी चार काड ओलॉजी टसाठी काय तर मा यता आहे. उपरो त दो ही डॉ टसना (डॉ.
बजाज व डॉ. वमा) िनलं िबत के याने णालयातील णांची गैरसोय होऊ नये यासाठी Ad hoc बेिससवर
ता पुर या व पात निवन काड ओलॉिज टची नेमणूक करणेकामी मा. मुं बई उ च यायालयाचे खं डपीठ
औरं गाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन नं. ३९३७/२०१५ दाखल करणेत आले होते. यावर मा. यायालयाचे िद.
१०/०४/२०१५ रोजीचे आदेशानुसार चार काड ओलॉिज ट वै क य अिधका-यां ना Ad hoc बेिसस वर नेमणूक
करणेस मा यता िदलेली आहे.
मा. उ च यायालयाचे उपरो त आदेशानु सार एक काड ओलॉ टची (डॉ. िधरज मोरे ) नेमणूक करणेत
आलेली आहे. िद. ०६/०५/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमतीचे िनणय . २७३ नु सार डॉ. िधरज मोरे यां ना
एकि त मािसक . १,५०,०००/- (एक लाख प नास हजार मा ) देणेबाबत मा यता दे यात आलेली आहे.
सबब, णालयातील दयरोग णां ची सं या िवचारात घेता तातडीची गरज हणून डॉ. संिदप
नारायणराव देवरे यां ना इं टर ह नल काड ओलॉजी ट या पदावर इतर काड ओलॉिज ट माणेच एकि त मािसक
. १,५०,०००/- मानधनावर ता पुर या व पात Adhoc Basis प तीने के ले या नेमणूक स काय तर मा यता
असावी.
मा यते तव सादर.
िनणय .६०५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा
णालयाम ये Adhoc basic प दतीने
काड ओलॉजी ट या के ले या नेमणू क स काय र मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
ी साईनाथ णालयातील भु लत ां ना यां चे डयु टी यितरी सं याकाळी ६ ते १० या वेळेत
दयावया या मानधनाबाबत.
तावी साईनाथ णालयाम ये भुलत कमी अस यामुळे िनयोिजत ऑपरे शन पुढे ढकलावे लागतात, पयायाने
अडचण िनमाण होऊन णांची गैरसोय होते. यामुळे तातडीची उपाययोजना हणुन ी साईनाथ णालयातील
भुलतं ाना यांचे डयुटी यितरी त सं याकाळी ६ ते १० या वेळेत आव यक असले या मेिडयम ऑपरे शनसाठी
.४५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरे शनसाठी .८००/- देणसे मा. य. स. सभा िनणय ं .५२५ िद.२४/०७/२०११
अ वये मा यता िमळाली आहे. यानुसार िद.०१/०९/२०११ पासुन ी साईनाथ णालयाम ये कायरत असलेले
वै क य अिधकारी ( यु. भु लत ) यां ना आदेशा माणे मानधन दे यात येत आहे.
आता, डॉ.मिनषा िशरसाठ, डॉ.गोिवं द कलाटे, व डॉ.मह तां ब,े वै क य अिधकारी ( यु. भु लत )
यां नी
िद. २९/१२/२०१५ रोजी या िवनं ती अजा वये खालील माणे मागणी के लेली आहे.
अ) तातडी या के सेस हया यायं काळी ४.०० ते दुस-या िदवशी सकाळी ९.०० वाजेपयत होतात. या
वेळेत होणा-या सव तातडी या के सेसचे मानधन िमळावे. माहे स टबर-२०११ या आदेशानु सार सं याकाळी ६
ते १० या वेळेत आव यक असले या मेिडयम ऑपरे शनसाठी .४५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरे शनसाठी
.८००/- हे दर चार वषापासुन बदल यात आलेले नाहीत. तरी सदरचे दर मेिडयम ऑपरे शनसाठी .१०००/- व
मेजर/तातडीचे ऑपरे शनसाठी .१६००/- बदलु न िमळावेत अशी मागणी के लेली आहे.

{12} 31.08.2016, Shirdi

74

इमज सी व िसझर या तातडीचे के सेस बाबत त कालीन मा. वै क य संचालक, डॉ.नानासाहेब ह के ,
ी साईबाबा सं थान णालये यां चेशीचचा क न, सदर के सेस ऑनकॉल डयुटीचा भाग अस यामुळे या
के सेसचे मानधन बं द करणेत आलेले आहे.
ी साईनाथ णालयात एकु ण ५ ऑपरे शन टेबल असुन , स या ३ वै क य अिधकारी ( यु. भु लत )
कायरत आहेत. सकाळी ९.०० ते ५.०० वाजेपयत साधारण २० ते २५ ऑपरे शन होतात व येक भुलत दररोज
६-७ णांना भु ल देतात.
स या कायरत असलेले ितनही भुलत यां ना माहे एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ अखेर िमळालेले जादा
कामाचा आिथक मोबदला व णांची सं या दशिवणारा त ता खालील माणे
अ.नं. वै क य अिधका-यां चे ( यु. भु लत ) नां व एकु ण ण सं या आिथक मोबदला
१
डॉ. मिनषा ल मण िशरसाठ
३२३
२,०२,४००/२
डॉ. गोिवं द ीपतराव कलाटे
३६४
२,२८,९००/३
डॉ. मह िवलासराव तां बे
३५८
२,१३,१५०/उपरो त माणे येक यु.भुलत सरासरी ये क मिह याला २८ ते ३० के सेस करतात. यासाठी
स या येक भुलत ां ना सरासरी .२०,०००/- ते .२५,०००/- इतके मानधन ावे लागते. यापुव बाहेरील
भुलत यां ना आशा कारे मानधन दे यात येत होते. परं तु मानधन देऊनही बाहेरील भुलत वेळेवर उपल ध होत
न हते. णालयातील भुलत ां ना अशा कारे मानधन िद यामुळे दाखल णां ची ित ा यादी कमी करणेस
न क च फायदा झाला आहे. तसेच यामुळे णां ची गैरसोय होत नाही, याक रता डॉ.मिनषा िशरसाठ, डॉ.गोिवं द
कलाटे , व डॉ.मह तां ब,े वै क य अिधकारी ( यु. भु लत ) यां चे वरील “ अ ” माणे मागणी बाबत िवचार होणे
गरजेचे आहे.
तरी सं थान नेमणुक भुलत ां ना यांचे डयुटी यितरी त सं याकाळी ६ ते १० या वेळेत स या देत
असलेले मानधनात बदल करणे आव यक आहे. वरील सव प र थीतीच िवचार करता, सं याकाळी ६ ते १० या
वेळेत होणा-या सव के सेसचे व आव यक असले या मेिडयम ऑपरे शनसाठी .६५०/- व मेजर/तातडीचे
ऑपरे शनसाठी .१२००/- य माणे दर ( येक ऑपरे शनसाठी) देणेस मा यता िमळणेस, िवनं ती आहे.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६०६ यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले माणे णां ची गैरसोय होऊ नये, याकरीता ी
साईनाथ णालयातील भु लत ां ना सं याकाळी ६ ते १० या वेळेत होणा या सव के सेस व आव यक
असले या मेिडयम ऑपरे शनसाठी .६५०/- व मेजर/तातडीचे ऑपरे शनसाठी .१२००/- य माणे
( येक ऑपरे शनसाठी) दर देणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
सं थान णालयामधील ि हजीट ग डॉ टरां या मानधन िनयमावलीबाबत.
िनणय .६०७ सदरह प ताव गणालय उपसमीती समोर सादर करणेत यावा असे ठरले.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
माहे ऑग ट- २०१५ ते नो हबर-२०१५ जमा-खच त यां ची न द घेणेबाबत.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडु न खच होणा-या रकमां चा
एकि त जमा–खच त ा 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.
याअनुषं गाने माहे ऑग ट 2015 ते नो हबर 2015 या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त े तयार
कर यात आले असुन ते मा. यव थापन सिमती सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर कर यात येत आहेत.
ऑग ट-१५ ते नो हबर-१५ या मिह यां चा जमा खचाचा तपशील खालील माणे:मिहना
जमा
खच
ऑग ट-१५
५६,२९,९१,९४७/१९,३२,४०,१७१/स टबर-१५
४२,८७,९६,९३८/१९,९१,६८,७७८/ऑ ट बर-१५
३५,६४,५०,३९०/१२,६३,३९,६४१/नो हबर-१५
३९,७२,०९,६८१/२०,११,१२,६०६/-
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तरी माहे ऑग ट 2015 ते न हबर 2015 या कालावधीतील मािसक जमा खचाचे त े न द घेणक
े ामी
मा. यव थापन सिमती या सभेसमोर सादर.
िनणय .६०८ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे माहे ऑग ट, २०१५ ते नो हबर, २०१५ या
जमा-खच त याची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली. तसेच यापु ढे जमा व खचाचे
त े िववरणासहीत सादर करणेत यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
माहे एि ल- २०१५ ते माच- २०१६ अखेर दशनरां गेत साईभ ां ना मोफत साद लाडू / बुं दी वाटपाकामी
झाले या खचाची न द घेणेबाबत.
तावमहारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले िविनयम मधील 17 (1) म ये भ ं गणाना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न दया यात अशी तरतूद के लेली आहे.
मा. य्व थापन सिमतीचे िद.26/07/2013 रोजी झाले या सभेतील िनणय ं .537म ये दशन रां गेतील
साईभ ां ना मोफत साद लाडू /बुं दी वाटप करणेबाबत िनणय झालेला आहे.
उपरो ् सभेतील िनणयानूसार िद.15 ऑग ट 2013 पासून दशनरां गेतील साईभ ां ना येक 100
ॅमचे एक पाक ट या माणे साद लाडू /बूं िद पाक टां चे वाटप कर यात येत आहे.मा.मु य लेखािधकारी
सो.यां नी संदभ य ं .1 चे प ा वये मोफत लाडू वाटपाचे वतं रिज टर ठे वावे . येक िदवशी उ पािदत के लेली
सादलाडू /बुं िद पाक टे वाटप के लेली पािकटे व िश क राहीलेली पाक टे यां चे िववरण् दररोज वतं ठे वावे
. येक मिह यात वाटप के लेले साद लाडू /बुं िद पाक टे व यासाठी झाले या खचाची र म जमा नावे
करणेसाठी येक मिह यात त ा तयार क न लेखाशाखेकडे पाठिव यात यावा. येक मिह यात साद पी
वाटप झालेली साद लाडू /बुं दी पाक टे व यासाठी एकू ण िनधारीत िकं मत याबाबत मा. य्व थापन सिमतीचे
सभेम ये न द घेणसे ाठी िवष्य ठे व यात यावा . येक मिह याचे मोफत साद लाडू / बुिद पाक टां चे रे कॉड
अं तगत लेखापरी का माफत तपासून घे यात यावे असे िनदश िदलेले आहेत.
मा.मु य लेखािधकारी यां चे उपरो ् िनदशा माणे कॅ टीन िवभागामाफत् येक मिह यात साद लाडू
/बुं िद पाक टां चे वाटप , िश लक पाक टे,मािसक खच ,जमा नावे करणे इ यादी कायवाही कर यात येत आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.26/06/2014 रोजीचे सभेतील िवषय नं.8 िनणय ं . 564 अ वये दशन
रां गेतील भ ां ना वाटप के लेला साद लाडू /बुं िद खचाचा मािसक अहवाल मा.कायकारी अिधकारी सो.यां चे
मा यतेसाठी सादर करणेत यावा व आिथक वषाचे शेवटी एकि त अहवाल.मा. य्व थापन समीतीसमोर न द
घेणसे ाठी सादर करणेत यावा असा िनणय झालेला आहे.
कॅ ि टन िवभागा माफत् साद लाडू /बुं िद वाटपासाठी झाले या खचाचा मािसक अहवाल मा.का/अ
.यां चे अवलोकनाथ सादर करणेत येत आहे.संदभ य ं .2 चे मा. य्.सिमतीचे िनणया नुसार माहे/एि ल -२०१५ ते
माच -२०१६ या आिथक वषाम ये मोफत साद बुं िद /लाडू वाटपासाठी झालेला खच खालील माणेअ.नं
मिहना
साद लाडू/बुं िद पाक टे सं या
झालेला खच
01
एि ल -२०१५
12,86,700
1,66,49,898
02
म-२०१५
15,26,100
1,87,55,769
03
जून -२०१५
15,57,900
1,86,01,326
04
जूलै -२०१५
16,85,100
2,26,81,446
05
ऑग ट-२०१५
16,44,300
2,53,38,663
06
स टबर-२०१५
18,01,650
2,45,02,440
07
आ ट बर-२०१५
13,65,150
1,69,82,466
08
नो हबर-२०१५
14,57,250
1,91,19,120
09
ड सेबर -२०१५
16,94,700
2,26,07,298
10
जाने-२०१६
17,89,950
2,33,76,747
11
फबुवारी-२०१६
12,20,700
1,53,93,027
12
माच-२०१६
12,76,200
1,81,47,564
एकू ण18305700
242155764
माहे एि ल-२०१५ ते माच -२०१६ आिथक वषात १,८३,०५,७०० इतके साद लाडू /बुं िद पाक टां चे
दशन रां गेत वाटप के लेले असून सदरचे आिथक वषात याकामी एकू ण .२४,२१,५५,७६४/- (चोवीस कोटी
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एकवीस लाख पचाव न् हजार सातशे चौसष्ठ मा ) इतक झालेली आहे.तरी उपरो ा माणे दशन रां गेत
साईभ ां ना वाटप करणेत आलेले मोफत लाडू/बुं दी पाक टे व याचीिनधारीतिकमत बाबतची माहीती
मा. य्व थापन सिमतीचे सभेत न द घेणे कामी सवीनय सादर.
िनणय .६०९ यावर सिव तर चचा होऊन, दशनरां गेतील साईभ ां ना माहे एि ल- २०१५ ते माच- २०१६ अखेर
मोफत साद लाडू / बुं दी वाटपाची न द घे यात येउन, याकामी आले या एकू ण .२४,२१,५५,७६४/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
तसेच सदरह बुं दी सादाचे पाक ट उघड यानं तर साईभ ाकडू न पु ण साद खा ला जात
नाही व तो इतर पडू न पायाखाली येतो याकरीता, दशनरां गेमधील काही भ ां ना ५० ॅम वजना या
बुं दी साद पाक टाचे वाटप कर यात यावे.
(कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
सन २०१५- २०१६ या आिथक वषात देणगी आले या वाहनां ची न द घेणेबाबत.
तावसन २०१५-१६ या आिथक वषात ी साईभ तांमाफत देणगी व पात िविवध कारची खालील तपिशलातील
वाहने शासिकय मा यतेनु सार ि वकार यात आलेली आहे. सदर वाहनां चा वापर िविवध िवभागां चे मागणीनुसार
सं थान कामाकरीता कर यात येत आहे.
अ.
नं.
1

2
3
4

5
6

7

8

9

10

11

12

सं गणक देणगीदार साईभ तांचे नां व
देणगी िदले या वाहनां चा
कोड नं.
तपिशल
VEH- Mahindra Two Wheelars Ltd., Mahindra Gusto (MH.17.BE.
6121 Chinchwad, pune
9920 स या अिभलेख क ाकडे
वापर)
SUN- Ozone Envirotech,
Tata ACE (Ex) B-III Load
V007 Bhosri, Pune
Body
VEH- TVS Motor Co. Ltd.
TVS Scooty Zest 110
6123 Pune
(MH-17-BG-8844)
VEH- Mahindra & Mahindra Ltd. Mahindra & Mahindra
6124 Nashik.
Scorpio S4 2.2
(MH-17-AZ-5015)
VEH- Shri Sudhir Gogia & Family, Tavera Neo-III Ambulance
6126
H-3/15, Delhi.
(MH-17-BD-2442)
VEH- Shri Kamal Kishore Batra, Maruti
Eeco
Petrol
6164 Mrs. Archana Batra & Ambulance
Family, Panchkula, Hariyana. (MH-17-BD-2249)
VEH- Shri Vikas Ahir & Family, SML Isuzu Truck, Samrat,
6163 Surat, Gujrat
HD,
BS-III (MH-17-BD-2552)
VEH- Mahindra & Mahindra Ltd. Mahindra Arjun Novo
6165 Nashik.
Tractor-605 DI PS (MH-17AV-7313)
VEH- M/s. Mylan Labratories Ltd., Force Motor Ltd., Tempo
6166 Sinner, MIDC, Nashik.
Traveller Ambulance AC/P.S.
(MH-15-EF-0596)
VEH- Bajaj Clothing Pvt. Ltd., SML Isuzu Ltd, SML TC-III
6167 Bangalore, Karnataka
Hearse Van with A.C. Box
(MH-17-BD-2248)
VEH- M/s. Devi Fire Services, E-79, Foam CO2-DCP & Water,
6123 M.I.D.C., Akkalkot Road, Fire Tender Body
Solapur
(MH-17-BD-2718)
VEH- Shri K. Satyanarayana Goud, Eicher School Bus, 10.90 L
6168 Nizambad, Telangana
Bus AB-BS-III (MH-17-BD-
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पावती नं बर /
िदनां क
375001.05.2015

र कम ( .)
55,766.00

488313.05.2015
557819.05.2015
1861324.08.2015

25,700.00

2845721.11.2015
2909728.11.2015

7,37,633.00

2909828.11.2015

9,87,500.00

2909928.11.2015

5,10,550.00

3636419.01.2016

11,90,000.00

38169,3817
003.02.2016
4338024.03.2016

12,58,068.00

43387,
43389

15,04,778.00

52,641.00
8,18,232.00

4,00,495.00

9,60,000.00
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13

VEH6169

3240)
M/s. Hetro Group of company Tata Xenon Rx Pick up
C/o. Dr.B.P.S. Reddy, Santh - Mini Water Fire Tender
nagar, Hydrabad, Telengana
(MH-02-CE-6723)

24.03.2016
2431.03.2016

13,53,610.00

उपरो त माणे अ.नं. ०१ ते १३ माणे देणगी व पात ा त झाले या वाहनां ची देणगी पावती क न
संबं धीत ी साईभ तांना देणगी पावती, पु प, शॉल, उदी व साद दे यात आलेली आहे. तसेच सदर वाहनां ची
न द वाहन िवभागाचे डेड टॉक रिज टर म ये घेवु न अं तगत लेखाप र ण िवभागाकडे संगणक य न दी घे यात
आले या आहे.
तरी उपरो त माणे सन २०१५-१६ या आिथक वषात ी साईभ तांमाफत देणगी व पात ा त
झाले या वाहनां ची न द घेणे बाबतचा ताव मा यते तव सादर.
िनणय .६१० यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१५- २०१६ या आिथक वषाम ये तावात नमु द के ले माणे
देणगी आले या १३ वाहनां ची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
ी साईबाबा हॉि पटलम ये एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ अखेर कालावधीत वै िकय बीलात दे यात
आले या सवलत ची न द घेणेबाबत.
तावमा. य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ अ वये ी साईबाबा हॉि पटलम ये माहे एि ल २०१५ माच २०१६
म ये एकु ण ओपीडी ण १,२७,६८१ पैक ४४,२५१ व एकु ण आयपीडी ण १०,४५४ पैक ६,०२९ णांना
एकु ण .७,००,८०,४२९/- इतक वै िकय िबलात सवलत िदली आहे. णां या गटवारीनुसार िववरण
खालील माणेएि ल २०१५
अ.नं.
१
२
३
४

५
६

ण
सं या

णांची गटवारी

एकु ण िबल
र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

३३,८८,३३४/-

१६,६८,७५७/-

१७,१९,५७७/-

६९,०२६/१६,०९२/-

३२,५३२/१,१००/-

३६,४९४/१४,९९२/-

२,११,८९१/-

---

२,११,८९१/-

१,९८,६१,६३०/-

१,७१,१९,७८३/-

२७,४१,८४७/-

१७,६७,०७०/-

-

१७,६७,०७०/-

२,५३,१४,०४३/-

१,८८,२२,१७२/-

६४,९१,८७१/-

ण
सं या

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२०१

२७,६२,७७२/-

१३,३०,७९९/-

१४,३१,९७३/-

०२

१८,४७५/-

१०,१३६/-

८,३३९/-

०५

१,००,७२८/-

२३,०००/-

७७,७२८/-

दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत
२१३
र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
०७
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत र कम ०८
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, डायलेिसस,
१९७
िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
३५६
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३१३७
िदलेली सवलत
एकु ण ३,९१८

मे- २०१५
अ.नं.
१
२
३

णांची गटवारी
दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत
र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत
र कम
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४

कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, डायलेिसस,
१२२
िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
४१६
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३३५५
िदलेली सवलत
एकु ण ४,१०१

५
६

२,१९,६९३/-

---

२,१९,६९३/-

२,४०,३२,८७१/-

२,१२,५६,४६६/-

२७,७६,४०५/-

१७,४७,८६५/-

---

१७,४७,८६५/-

२,८८,८२,४०४/-

२,२६,२०,४०१/-

६२,६२,००३/-

एकु ण िबल
र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२८,९३,१५४/-

१४,८८,६३४/-

१४,०४,५२०/-

१३,३८१/४१,८७५/-

६,०००/---

७,३८१/४१,८७५/-

२,०५,१८५/-

१,५००/-

२,०३,६८५/-

२,२५,४५,८३९/-

१,९३,९५,६९०/-

३१,५०,१४९/-

१८,५५,३७०/-

---

१८,५५,३७०/-

२,७५,५४,८०४/-

२,०८,९१,८२४/-

६६,६२,९८०/-

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२३,९२,३००/-

१३,५५,७०३/-

१०,३६,५९७/-

४३,८२१/-

२९,३७५/-

१४,४४६/-

१,०३३/-

---

१,०३३/-

२,२४,१२६/-

---

२,२४,१२६/-

२,४९,१९,५४८/-

२,१९,७०,७५९/-

२९,४८,७८९/-

१८,४१,५५०/-

---

१८,४१,५५०/-

२,९४,२२,३७८/-

२,३३,५५,८३७/-

६०,६६,५४१/-

िबलापोटी
िमळालेली र कम
१४,९५,४४५/१०,२००/--२,०००/-

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत
१०,८०,६२१/१०,४३५/१६,९०७/३,३५,३७७/-

जु न २०१५
अ.नं.
१

णांची गटवारी

ण
सं या

दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत
२१८
र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
०२
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत र कम
१८
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
१५
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
३९८
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३६३९
िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४,२९०

२
३
४

५
६

जु लै २०१५
अ.नं.
१

णांची गटवारी

ण
सं या

दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत
२०६
र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
०३
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत
०१
र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
१८
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
४५४
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३६६०
िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४,३४२

२
३
४

५
६

ऑग ट २०१५
अ.नं.
१
२
३
४

णांची गटवारी

ण
सं या
दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत र कम २०४
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
०३
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत र कम
०७
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
१९
सा वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.

एकु ण िबल र कम
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५
६

राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
४०८
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३७६०
िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४,४०१

२,२५,७०,१११/-

१,९८,९४,६१४/-

२६,७५,४९७/-

१८,०७,१६५/-

---

१८,०७,१६५/-

२,७३,२८,२६१/-

२,१४,०२,२५९/-

५९,२६,००२/-

स टबर २०१५
अ.नं.
१
२
३
४

५
६

ण
एकु ण िबल
सं या
र कम
दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत र कम १८९
२०,७१,०६८/िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
०७
४८,१६१/सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत र कम
०६
१,१२,६१८/कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
३५
४,२८,७०१/शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
३५३ १,७०,८५,८०९/िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३६८२ १८,२७,२८५/िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४२७२ २,१५,७३,६४२/णांची गटवारी

िबलापोटी
िमळालेली र कम
१२,०१,३८०/१७,८०९/६४,७६०/-

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत
८,६९,६८८/३०,३५२/४७,८५८/-

४१,३३७/-

३,८७,३६४/-

१,४९,५५,९९१/-

२१,२९,८१८/-

---

१८,२७,२८५/-

१,६२,८१,२७७/-

५२,९२,३६५/-

ऑ टोबर २०१५
अ.
नं.
१
२
३
४

५
६

ण
सं या

णांची गटवारी

एकु ण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली
र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२१,०६,०००/-

११,०८,२१७/-

९,९७,७८३/-

४१,६०५/-

२६,०२४/-

१५,५८१/-

११,८६७/-

---

११,८६७/-

२,९५,१४३/-

२,१३०/-

२,९३,०१३/-

१,५७,०३,३३०/-

१,३७,२४,०६८/-

१९,७९,२६२/-

१७,८१,५६५/-

---

१७,८१,५६५/-

१,९९,३९,५१०/-

१,४८,६०,४३९/-

५०,७९,०७१/-

दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत
२०१
र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
०८
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत
०५
र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी कन्या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
३५
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
३२१
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३६८३
िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४२५३

नो हबर २०१५
अ.नं.
१
२
३
४

णांची गटवारी
दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
साध्वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.

ण
सं या
१९०
१०
०४

एकु ण िबल
र कम
२६,५०,५९०/१,२४,४१८/७,११४/-

१८

७४,४२३/-
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िबलापोटी
वै िकय िबलात
िमळालेली र कम िदलेली सवलत
१५,२५,१२३/११,२५,४६७/४०,१८४/८४,२३४/--७,११४/५,०००/-

६९,४२३/-
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५

राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
२८१
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३४८०
िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ३९८३

६

१,३९,८३,२७६/-

१,२१,२५,७९९/-

१८,५७,४७७/-

१७,०८,९४०/-

---

१७,०८,९४०/-

१,८५,४८,७६१/-

१,३६,९६,१०६/-

४८,५२,६५५/-

िडसबर २०१५
अ.
नं.
१
२
३
४

ण
सं या
२१४
४५
०४

णांची गटवारी

एकु ण िबल
र कम
२८,३०,४०९/४,०८,३३६/५०,१५५/-

िबलापोटी
िमळालेली र कम
१५,०५,४३५/२,९८,३०८/१०,४७२/-

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत
१३,२४,९७४/१,१०,०२८/३९,६८३/-

२,०००/-

२,०२,६२५/-

१,५३,९१,२२१/-

२५,२६,७८९/-

---

१८,६८,८७५/-

१,७२,०७,४३६/-

६०,७२,९७४/-

एकु ण िबल
र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

वै िकय िबलात
िदलेली सवलत

२८,९५,१६१/-

१२,९४,६४२/-

१६,००,५१९/-

९,९७,८४४/-

६,६९,४९९/-

३,२८,३४५/-

४१,१८८/-

१५,२१२/-

२५,९७६/-

२,७५,८१६/-

१०,०००/-

२,६५,८१६/-

१,५७,६१,२५७/-

१,३८,६०,३१६/-

१९,००,९४१/-

२०,४९,१५०/-

---

२०,४९,१५०/-

२,२०,२०,४१६/-

१,५८,४९,६६९/-

६१,७०,७४७/-

दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया, शालेय
३५
२,०४,६२५/पोशन आरे ा य योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
१,७९,१८,०१०/
३७९
िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
३,८९२ १८,६८,८७५/िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४,५६९ २,३२,८०,४१०/-

५
६

जानेवारी २०१६
अ.
ण
णांची गटवारी
नं.
सं या
१ दा र य रे षख
े ालील णांना िदलेली सवलत
२३३
र कम
२ िवकर से शन णांना िदलेली सवलत र कम
१०५
३ सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत
०८
र कम
४ कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई भ त,
सा वी क या कु मारी, आ म, िहमोिफलीया,
४०
शालेय पोशन आरे ा य योजना इ.
५ राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी णांना
३०९
िदलेली सवलत
६ राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी णांना
४,०८७
िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ४,७८२

फे ु वारी २०१६
अ.
नं.
१
२

णांची गटवारी
दा र य रे षेखालील णांना िदलेली सवलत
र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत
र कम

ण
सं या

एकु ण िबल
र कम

िबलापोटी
िमळालेली
र कम

वै िकय
िबलात िदलेली
सवलत

२५१

३१,८१,५००/-

१४,६९,६५६/-

१७,११,८४४/-

१३३

१०,२१,३२१/-

६,९२,९५३/-

३,२८,३६८/-
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३

सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली सवलत
१२
१,१०,९९६/र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई
भ त, सा वी क या कु मारी, आ म,
३३
२,११,२४५/िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरे ा य
योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी
१,५६,८०,५२८/
३६८
णांना िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी
३,३४५ १६,२४,०९०/णांना िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण
२,१८,२९,६८०/
४,१४२
-

४

५
६

६०,१४०/-

५०,८५६/-

४६,००९/-

१,६५,२३६/-

१,३३,३४,७११/-

२३,४५,८१७/-

---

१६,२४,०९०/-

१,५६,०३,४६९/-

६२,२६,२११/-

माच २०१६
अ.
नं.
१
२
३
४

५
६

णांची गटवारी

ण
सं या

एकु ण िबल
र कम

दा र य रे षेखालील णांना िदलेली
२७२
२६,६०,२५८/सवलत र कम
िवकर से शन णांना िदलेली सवलत
१७९
१४,०९,४८४/र कम
सकृ त दशनी गरीब णांना िदलेली
०७
३२,४९३/सवलत रक् कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण, साई
भ त, सा वी क या कु मारी, आ म,
४५
२,२०,५०१/िहमोिफलीया, शालेय पोशन आरे ा य
योजना इ.
राजीवगां धी आरो य योजना आयपीडी
१,६६,७९,०८६/
३४१
णांना िदलेली सवलत
राजीवगां धी आरो य योजना ओपीडी
२,३८५ ९,८८,८१०/णांना िदलेली सवलत, डायलेिसस
एकु ण ३,२२९ २,१९,९०,६३२/-

वै िकय
िबलापोटी
िबलात िदलेली
िमळालेली र कम
सवलत
१४,४९,८५५/-

१२,१०,४०३/-

१०,११,५३६/-

३,९७,९४८/-

४,५००/-

२७,९९३/-

१,५५०/-

२,१८,९९१/-

१,४५,४६,१८२/-

२१,३२,९०४/-

---

९,८८,८१०/-

१,७०,१३,६२३/-

४९,७७,००९/-

माहे एि ल २०१५ ते माच २०१६ म ये वै िकय िबलात सवलत िदले या एकु ण णांचा त ता
यासोबत अवलोकनाथ सादर के ला आहे, तरी वै िकय िबलात िदले या सवलतीची न द घे यासाठी सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करणेस मा यता असावी.
िनणय .६११ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये एि ल-२०१५ ते माच-२०१६ अखेर
कालावधीत तावात नमु द के ले माणे वै िकय बीलात दे यात आले या सवलत ची न द घेणेत
येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
ी साईबाबा हॉि पटलम ये अपोलो मेडीक स यां ना चालिव यासाठी िदले या मेिडकल
टोअर या यवहारात माहे एि ल २०१५ ते माच २०१६ कालावधीतील उ प नाची न द घेणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये अपोलो फामसी ए टर ाईजेस िल. चे नई या कं पनीस ना नफा ना तोटा त वावर
मेडीकल टोअर चालिवणेसाठी दे यात आले आहे. मेडीकल टोअस या यवहारां म ये झाले या उ प नातुन
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य खच व मा. य.स. चे िनणयास अनुस न काही िनवडक औषधां वर मं जरु करणेत आलेली सवलत वजा
जाता िमळालेले उ प न मे.अपोलो फामसी ए टर ाईजेस िल.चे नई हे सं थानला देणगी व पात देत आहे.
िनणय .५६४/िद.२६.०६.२०१४ अ वये देणगी रकमेचा ताव येक मिह यास मा.कायकारी यां चे
मा यतेसाठी सादर कर यात येऊन, आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. यव थापन सिमतीसामोर
न द घेणेसाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे एि ल २०१५ ते माच २०१६ या कालावधीत ी
साईबाबा हॉि पटलमधील मे.अपोलो मेडीकल टोअर पासुन िमळाले या देणगीचा अहवाल खालील माणे:-

Month
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Total

3,46,586
3,55,431
3,58,829
3,59,677
3,61,819
3,62,592
3,43,378
3,90,318
3,34,353
3,26,273
3,35,038
3,38,631

Charity/
Discount on
Medicine
76,074
91,902
1,37,249
2,28,771
1,31,234
1,59,412
1,91,138
1,71,641
1,95,317
3,01,036
2,22,843
2,25,496

Net Profit
as
Donation
5,46,640
6,82,825
7,14,863
8,44,008
5,81,847
6,25,625
7,66,012
6,12,673
7,12,699
6,73,015
5,39,830
5,57,136

42,12,925

21,32,113

78,57,213

Sales of
Medicine

Gross Profit Operating
after VAT Charges

32,46,494
36,12,751
36,63,453
40,44,184
32,33,661
32,71,551
36,26,547
33,15,253
35,14,163
33,61,820
30,37,090
30,72,300

8,93,226
10,38,256
10,73,692
12,03,685
9,43,666
9,88,257
11,09,390
10,02,991
10,47,052
9,99,288
8,74,868
8,95,767

4,09,99,267

1,20,70,138

% of
Profit
17%
19%
20%
21%
18%
19%
21%
18%
20%
21%
18%
18%
19%

उपरो त माणे य खच व िदलेली सवलत वजा जाता िमळाले या देणगी रकमेचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े न द घेणेसाठी सादर.
िनणय .६१२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये अपोलो मेडीक स यां ना चालिव यासाठी
िदले या मेिडकल टोअर या यवहारात माहे एि ल २०१५ ते माच २०१६ कालावधीत तावात
नमु द के ले माणे िमळाले या िन वळ उ प नाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

िवषय नं.३२
ताव-

ी साईनाथ णालयाम ये अपोलो मेडीक स यां ना चालिव यासाठी िदले या मेिडकल टोअर या
यवहारात माहे एि ल २०१५ ते माच २०१६ कालावधीतील उ प नाची न द घेणेबाबत.
ी साईनाथ णालयाम ये अपोलो फामसी ए टर ाईजेस िल. चे नई या कं पनीस ना नफा ना तोटा त वावर
मेडीकल टोअर चालिवणेसाठी दे यात आले आहे. मेडीकल टोअस या यवहारां म ये झाले या उ प नातुन
य खच वजा जाता िमळालेले उ प न मे.अपोलो फामसी ए टर ाईजेस िल.चे नई हे सं थानला देणगी
व पात देत आहे. िनणय .५६४/िद.२६.०६.२०१४ अ वये देणगी रकमेचा ताव येक मिह यास
मा.कायकारी यां चे मा यतेसाठी सादर कर यात येऊन, आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल
मा. यव थापन सिमतीसामोर न द घेणेसाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे एि ल २०१५ ते माच
२०१६ या कालावधीत ी साईनाथ णालयामधील मे.अपोलो मेडीकल टोअर पासुन िमळाले या देणगीचा
अहवाल खालील माणे :-
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Month
Apr-15
May-15
Jun-15
Jul-15
Aug-15
Sep-15
Oct-15
Nov-15
Dec-15
Jan-16
Feb-16
Mar-16
Total

Sales of
Medicine
4.64.141.
6.02.845
6.35.538
7.06.427
7.15.871
7.74.933
7.59.352
6.06.357
5.35.525
4.77.361
5.32.284
5.17.165
73.27.779

Gross Profit
after VAT
91.011
1.27.448
1.42.821
1.67.417
1.92.876
1.92.964
1.91.077
1.48.747
1.05.626
1.10.185
1.27.757
1.22.107
17.20.036

Operating
Charges
93.725
1.11.583
1.19.417
1.04.630
1.01.070
1.20.778
1.18.346
1.19.765
1.13.436
1.06.964
1.02.894
1.17.854
13.30.462

Net Profit
as Donation
-2,714
15,865
23,404
62,787
91,806
72,186
72,731
28,982
-7,810
3,221
24,863
4,253
3,89,574

Approx%
of Sale
-1 %
3%
4%
9%
13 %
9%
10 %
5%
-1 %
1%
5%
1%
5%

उपरो त माणे य खच व िदलेली सवलत वजा जाता िमळाले या देणगी रकमेचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े न द घेणेसाठी सादर.
िनणय .६१३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये अपोलो मेडीक स यां ना चालिव यासाठी
िदले या मेिडकल टोअर या यवहारात माहे एि ल २०१५ ते माच २०१६ कालावधीत तावात
नमु द के ले माणे िमळाले या िन वळ उ प नाची न द घे यात येऊन, यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
सन १ एि ल-२०१५ ते ३१ माच-२०१६ अखेर कालावधीत िदलेले अनु दान व ण सं या यां ची न द
घेणेबाबत.
तावमहारा शासन िवधी व याय िवभाग यां चेकडील सासंिव-२००५/३७६/७६-का.सोळा िद.०५ मे २००६
रोजीचे प ा वये अनुदान िनयमावलीस मा यता दे यात आलेली आहे. यास अनु स न ी साईबाबा सं सथान
्
िव व त यव था िशड यां चे माफत गरीब व गरजु णां ना यांचे वै िकय, उपचाराकरीता ण उपचार घेत
असले या णालयाचे नावे आिथक अनुदान दे यात येते. यासाठी सं थान यव थापनाने वतं िनयमावली
तयार के लेली आहे. यास अनु स न सन १ एि ल-२०१५ ते ३१ माच २०१६ अखेर कालावधीत िदले ले
वै िकय आिथक अनुदान व लाभाथ ण सं या पुढील माणे आहे .
अ.नं.
मािहना
लाभाथ ण सं या मं जु र अनु दान र कम
मं जु र बजे ट
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

१ एि ल २०१५
मे २०१५
जुन २०१५
जुलै २०१५
ऑग ट २०१५
स टबर २०१५
ऑ टोबर २०१५
नो हबर २०१५
िडसबर २०१५
जानेवारी २०१६
फे वु ारी २०१६
३१ माच २०१६
एकु ण

६३
८०
८४
६९
९३
८९
७९
५५
८६
६३
६४
४६
८७१
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१४,५९,४१४/१७,७६,७२३/२०,१६,५०५/१६,५१,०५५/२१,४७,३६१/२०,२२,५०३/१७,९१,८५६/१२,६९,८५०/२०,२६,१३३/१५,०१,०७२/१५,५९,७५०/१०,८२,९५५/२,०३,०५,१७७/-

१५,००,००,०००/-

84

उपरो त माणे िदलेले वै िकय आिथक अनुदान बाबतची मािहतीची न द घेणेसाठी सदरचा िवषय
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .६१४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाम ये सन िद.०१ एि ल- २०१५ ते िद.३१ माच२०१६ अखेर कालावधीत िदलेले अनु दान व ण सं या यां चे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द
घे यात आली.
(कायवाही- वै क य अिध क)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
तां ि क/ अतां ि क िवभाग मु खां ची पदे सरळसेवेने भरणेकामी आले या अजावर कायवाही
करणेबाबत.
तावअ) मं जरु आकृ तीबं धानुसार कायकारी अिभयं ता, उप कायकारी अिभयं ता (पाणी पुरवठा), यां ि क अिभयं ता,
इले ॉिन स अिभयं ता, सादालय यव थापक, आय.टी.मॅनेजर या तां ि क/ अतां ि क िवभाग मुखां ची पदे
सरळसेवेने भरणेकामी ताव मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठात मा यतेसाठी सादर करणेचा
िवषय मा.ि सद य सिमती िद.०८/०१/२०१४ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता, यावर सिमतीने
िनणय .७५ नुसार मा यता िदलेली आहे.
सदर मा यतेस अनु स न तांि क/ अतां ि क पदे सरळसेवेने भरणेकामी मा.मुं बई उ च यायालय,
खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे िस हील अॅ लीके शन नं.८८४६/२०१४ दाखल करणेत आलेले होते. यास
मा.उ च यायालयाने िद.२६ स टबर, २०१४ रोजी मा यता िदलेली आहे. यानं तर सदरची पदे सरळसेवेने
भरणेकामी सं थानचे अिधकृ त संकेत थळावर तसेच िद य मराठी िद.०४/११/२०१४, ईपेपर
िद.०३/११/२०१४, सामना िद.०३/११/२०१४ व पु य नगरी िद.०१/११/२०१४ इ यादी िविवध वतमान प ात
जाहीरात िस द क न िद.१५/११/२०१४ अखेर अज मागिवणेत आलेले होते. सदर जाहीरातीस अनुस न
सव पदां साठी मुदतीत २२९ व मुदतीनं तर १३ असे एकू ण २४२ अज सं थानला ा त झाले होते.
जाहीरातीनुसार अजदाराने अजासोबत जोडले या शै िणक व यवसाियक पा ता माणप ां ची
तसेच सं बं धीत कामाचा अनुभव याबाबत पडताळणी क न पा / अपा उमेदवार िनि ती क न प र ेचे तसेच
मुलाखतीचे आयोजन करणेकामी व त सेवा देणक
े ामी मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग पुणे व
महारा ान महामं डळ, पुणे यां चेकडू न यवसाियक ताव मागिवणेत आले होते. सदरचे दो ही ताव
मा.ि सद य सिमती िद.३०/०१/२०१५ रोजीचे सभेपढु े िवचाराथ सादर करणेत आले होते . यावर सिमतीने
िनणय .१० खालील माणे घेतला.
“मं जरु आकृ तीबं धानुसार िविवध तां ि क/ अतां ि क िवभाग मुखांची पदे सरळसेवेने भरणेकामी
आले या अजाची पडताळणी करणे, पा उमेदवारां ची १०० गुणां ची लेखी परी ा घेऊन मेरीट नुसार
मुलाखतीचे आयोजन करणेकामी मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां चा ताव वीकारणेत
येऊन याकामी येणा-या र कम .१,२१,०००/- + सेवाकर मा आगाऊ मानधन यांना आदा करणेस मा यता
दे यात आली.”
वरील मा.ि सद य सिमतीचे िनणयानु सार जा.नं.एसएसएस/सा शा/आ था/५७९५/२०१५ िद.२३
फे वु ारी, २०१५ नुसार सदर पदभरतीचे कामकाज मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां ना दे यात
आले. यानं तर कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां नी जाहीरातीनुसार आले या २४२ अजाची पडताळणी
क न पा / अपा उमेदवारां ची िनि ती क न िद.२५/०४/२०१५ रोजी अहवाल सं थानला सादर के ला. सदर
अहवालानु सार खालील माणे पदिनहाय पा उमेदवारां ची सं या कळिवणेत आली.
अ.नं.
पदनाम
एकू ण अज पा उमेदवार सं या अपा सं या
००
०१ कायकारी अिभयं ता
२३
२३
०१
०२ उप कायकारी अिभयं ता (पा.पु.)
११
१०
०६
०३ मेकॅिनकल इंिजिनअर
४६
४०
०२
०४ आय.टी.मॅनेजर
७३
७१
०४
०५ इले ॉिनक इंिजिनअर
४१
३८
०४
०६
सादालय मॅनेजर
४८
४४
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उपरो त माणे कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पु णे यां नी सादर के लेला अहवाल मा.ि सद य सिमती
िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता, यावर सिमतीने िनणय .४२६ खालील माणे
घेतला.
“ तावात नमुद के लेली व तु ि थती िवचारात घेता, पा उमेदवारां ची सं या अगदीच कमी अस याने
मं जरु आकृ तीबं धानुसार र त तां ि क / अतां ि क िवभाग मुखां ची सहा पदे सरळसेवेने भरणेकामी पुनः च
लोकल तसेच रा य तरीय वतमान प ात जाहीरात िस द करणेस व याकामी येणा-या अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.”
दर यानचे कालावधीत सं थानचे ी.िकशोर साहेबराव गवळी यां नी आय.टी.मॅनेजर या पदाचे
भरतीबाबत सं थान िवरोधात मा.मुं बई उ च यायालय खं डपीठ औरं गाबाद यां चेकडे िस हील अज .
१०८/२०१६ दाखल के ले. सदर अजावर उ च यायालयाने िद.१२ फे वु ारी, २०१६ रोजी खालील माणे
आदेश के ले.
The learned counsel for the Committee submits that, the meeting of the Committee
is proposed to be scheduled on 24.02.2016. The decision in respect of filling in the post of
I.T.Manager by promotion or otherwise shall be taken by 24.02.2016. In view of that, the
civil application is disposed of.
वरील माणे मा.उ च यायालयाचे आदेशास अनुस न पुनः च जाहीरात िस द करतां ना
आय.टी.मॅनेजर हे पद वगळ यात आलेले आहे.
ब) तसेच िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही र त पदे सरळसेवेने
भरणेकामी ताव मा.ि सद य सिमती िद.२७/१०/२०१५ रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता. यावर
सिमतीने िनणय .४२५ खालील माणे घेतला.
“िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी ही र त पदे सरळसेवेने
भरणेकामी या उपरो त तावास मा यता घेणेसाठी सं थान विकलामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेत यावा, असे ठरले.”
उपरो त मा.ि सद य सिमतीचे िनणयास अनुस न मा.मुं बई उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद
यां चेकडे िस हील अज नं.११८/२०१६ दाखल करणेत आला होता. यावर यायालयाने िद.०४ माच, २०१६
रोजी खालील माणे आदेश िदलेले आहेत.
This is an 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 disires.
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.
उपरो त “अ” व “ब” मधील मा.ि सद य सिमतीचे सभेतील िनणय व मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठ यां चेकडील आदेशास अनुस न सं थानचे र त कायकारी अिभयं ता, उप कायकारी
अिभयं ता (पाणी पुरवठा), यां ि क अिभयं ता, इले ॉिन स अिभयं ता, सादालय यव थापक, िवधी अिधकारी,
कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी या पदां ची िविवध वतमान प ात तसेच सं थानचे अिधकृ त
संकेत थळावर जाहीरात िस द क न िद.३०/०४/२०१६ अखेर अज मागिवणेत आलेले आहेत. यांची मािहती
खालील माणे –
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जाहीरातीनु सार आले या अजाची मािहती खालील माणे
अ.नं.
पदनाम
िद.३०/०४/२०१६ अखेर
मु दतीत आलेले अज
०१
कायकारी अिभयं ता
२७
०२
उप कायकारी अिभयं ता (पाणी पुरवठा)
२२
०३
यां ि क अिभयं ता
३८
०४
इले ॉिन स अिभयं ता
४२
( वनी ेपन व टेलीफोन)
०५
सादालय यव थापक
२८
०६
िवधी अिधकारी
२५
०७
कामगार अिधकारी
४०
०८
किन ठ कामगार अिधकारी
४४
एकू ण२६६

मु दतीनं तर
आलेले अज
०२
-०१
०१

एकू ण अज

०१
०१
-०२
०८

२९
२६
४०
४६
२७४

२९
२२
३९
४३

उपरो त माणे िद.३०/०४/२०१६ अखेर मु दतीत २६६ व मु दतीनंतर ०८ असे एकू ण २७४ अज सं थानला
ा त झालेले आहेत. सदरचे अज सं गणकावर िफड ग क न याचे तपशीलवार मािहतीचे त ते तयार करणेत आले
आहेत.
शासनाने िद.०७/०८/२००९ रोजी मा यता िदले या आकृ तीबं धात खालील माणे अटी शत नमुद
करणेत आले या आहेत.
अट-शत .०३ सदर पदांवर न याने िनयु ती करतां ना सिमतीने सदर पदां ची आव यकता व अहता
याबाबत िव तृत िस दी देऊन सदर पदां वर पधा मक प र ा घेऊन िनयु ती करावी.
अट-शत .१० तां ि क पदे न याने भरतां ना याच े ातील त ांचा िनवड ि येत समावेश असेल
याची द ता यावी.
मं जरु आकृ तीबं धातील उपरो त अटी-शत स तसेच मा.मुं बई उ च यायालयाचे आदेशास अनु स न
जाहीरातीनुसार आले या अजावर खालील माणे कायवाही करता येईल.
कायकारी अिभयं ता या पदाचे कायवाहीसाठी मा.अधी क, अिभयं ता, सावजिनक बां धकाम मं डळ,
अहमदनगर, उप कायकारी अिभयं ता व यां ि क अिभयं ता या पदाचे कायवाहीसाठी मा.अधी क अिभयं ता व
शासक, अहमदनगर, इले ॉिन स अिभयं ता व सादालय यव थापक या पदाचे कायवाहीसाठी MKCL व
कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां ना लेखी प दे यात आले होते. परं तु मा.अधी क अिभयं ता व शासक,
लाभ े िवकास ाधीकरण, अहमदनगर यां नी सदरचे काम करणेस नकार दशिवलेला आहे. तसेच MKCL,
Pune यां नी ताव सादर के लेला नाही. मा.संचालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां नी उपरो त अ.०१ ते
०५ पदाचे संपू ण कामकाज करणेस सहमती दशिवलेली आहे.
(१) यापुव मा.ि सद य सिमतीचे मा यतेने जाहीरातीनुसार अजदाराने अजासोबत जोडले या शै िणक
व यवसाियक पा ता माणप ां ची तसेच सं बं धीत कामाचा अनुभव माणप ां ची पडताळणी क न पा / अपा
उमेदवार िनि ती क न, प र ेचे तसेच मुलाखतीचे आयोजन करणेचे संपणू कामकाज मा .सं चालक, कॉलेज ऑफ
इंिजिनअर ग, पुणे यां ना दे यात आलेले होते. याच धरतीवर आता, कायकारी अिभयं ता, उप कायकारी अिभयं ता
(पा.पु.), यां ि क अिभयं ता, इले ॉिन स अिभयं ता व सादालय व्यव थापक या पदासाठी आले या अजावर
कायवाही करणेकामी मा.सं चालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पुणे यां चेकडू न िकं वा इतर यवसाियक सं थे कडू न
ताव मागवून पदभरतीची कायवाही करता येईल.
(२) मा.उ च यायालयाचे िद.०४ माच, २०१६ रोजीचे आदेशानुसार िवधी अिधकारी, कामगार
अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी या पदाचे िनवड ि येत मा. धान िज हा व स यायधीश सिमतीचे
अ य असतील व ते इतर त य त ची मदत घेतील. सदर आदेशास अनु स न मा. धान िज हा व स
यायधीश यां चेमाफत िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी व किन ठ कामगार अिधकारी या पदांसाठी आले या
अजावर कायवाही करता येईल.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
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िनणय .६१५

यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले या कायकारी अिभयं ता, उप कायकारी अिभयं ता
(पा.पु.), यां ि क अिभयं ता, इले ॉिन स अिभयं ता व सादालय यव थापक या पदासाठी आले या
अजावर पु ढील कायवाही करणेसाठी मा.सं चालक, कॉलेज ऑफ इंिजिनअर ग, पु णे यां चेकडू न ताव
मागिवणेत यावा.
तसेच ि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 . परं तु मा. धान िज हा व स यायाधीश हे ी साईबाबा सं थान यव थापन
सिमतीचे त कालीन अ य होते . स या शासन िनयु यव थापन सिमती सं थानचे कामकाज पहात
अस यामु ळे आ ाचे मा.अ य महोदय यां चे अिधप याखाली िवधी अिधकारी, कामगार अिधकारी,
किन ठ कामगार अिधकारी या पदां साठी आले या अजावर पु ढील कायवाही करता येईल का,
याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चा अिभ ाय घे यात येऊन, पु ढील कायवाही
करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
गु हेगारी रोख यासाठी सा या वेशात सु र ा कमचारी नेमणु क करणेबाबत.
तावचे दशनासाठी िदवसिदवस रा यातुन , पररा यातुन तसेच परदेशातु न साईभ ां ची गद मोठया माणात वाढत
आहे. तसेच वाढ या गद या मानाने साईभ ां चे पैस,े मिनपस, दागीने, मोबाईल इ. चो या हो याचे माण माण
वाढत चालले आहे.
पोलीस िनरी क, साई मं िदर सुर ा यां नी िद.१५/०६/२०१६ चे प ाने कळिवले आहे क , साई मं िदर
सुर ा यां नी िशड येथे मोठया माणात साईभ ां चे चो या हो याचे माण वाढले असुन मौ यवान दाग-दािगने व
पाक टमारी, भुरटया चो या हो याचे माणही वाढले असुन ते रोखणेकरीता भ ां या सुर े या ीकोनातुन
आ ही ात: साई मं िदर सुर ा पोलीस कमचा यां तनु ०४ पु ष पोलीस कमचारी व ०२ मिहला पोलीस कमचारी
सा या गणवेशातील गु हेगारी िनयं ण पथक थापन के ले असुन आम याकडे सं याबळ कमी अस याने ी
साईबाबा सं थान िशड येथील संर ण िवभागाती ०८ पु ष व ०२ मिहला मं िदर प रसरातील गु हेगारी
रोख यासाठी पोलीस पथकास मदतनीस हणुन िमळणेबाबत आपले माफत संर ण िवभागास आदेश हो यास
िवनं ती. सदरचे नेमलेले कमचारी हे गु हेगारीची मािहती असलेले नेमावेत व पुव काम के लेले असावेत, असे नमुद
के ले आहे. तसेच मा. यव थापन सिमती िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेम ये मा. िव ा ी सिचन तां बे सो
यां नी गु हेगारी रोखणेसाठी सा या गणवेशातील सुर ा कमचा यां ची नेमणुक करणेबाबत सुचना के लेली आहे.
मं िदर व मं िदर प रसरातील पाक टमारी / गु हेगारी रोख यासाठी खालील नमुद के ले या िठकाणी सा या
वेशातील सुर ा कमचा यांची नेमणुक करणे आव ाक आहे.
अ.नं.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७
०८
०९

कामाचे िठाकण
समाधी मं िदर गाभारा दो ही बाजु
गु थान मं िदर प रसर
मु खदशन हॉल, दशन रां ग तळघर व
बुं दी वाटप जवळ
मा ती मं दीर, चावडी, ारकामाई
प रसर
दशनरां ग वेश ार .०१
दशनरां ग वेश ार .०२
जनसं पक कायालय व मोबाईल
लॉकर, लाडु काऊं टर
ी साई सादालय बु क ग
साईउ ान समोरील रोड व मोबाईल
लॉकर
एकु ण =

०४ ते १२
-०१

१२ ते २०
-०१

२० ते ०४
-०१

०६ ते ०२
०२
--

०२ ते १०
०२
--

एकु ण
०४
०३

--

--

--

०१

०१

०२

--

--

--

०१

०१

०२

०१
०१

०१
०१

०१
०१

---

---

०३
०३

०१

०१

०१

--

--

०३

--

--

--

०१

०१

०२

०१

०१

०१

--

--

०३

०५

०५

०५

०५

०५

२५
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तरी मं िदर, मं िदर प रसर, लाडू काऊं टर, मोबाईल लॉकर या गद चे िठकाणी होणा या चो या
रोख यासाठी वरील तपिशल माणे २५ िस हील सुर ा कमचा यां ची नेमणुक करणेस व याकामी संबं धीत
कं ाटी सुर ा एज सीस कमचारी पुरिवणेस मं जरु ी देणसे मा ाता असावी.
िनणय .६१६ यावर सिव तर चचा होऊन, चे मं िदर व मं िदर प रसराम ये वाढती पािकटमारी व गु हेगारी
रोख यासाठी सं थानमधील, थािनक/ प रसराम ये िनवासी असले या कायम/ कं ाटी
कमचा यां मधू न २५ कमचा यां ची सा या वेशातील सु र ा कमचारी हणू न नेमणु क करणेत यावी. या
कमचा यां या चि य प दतीने बद या करणेत या यात. तसेच सं र ण िवभाग मु ख यां नी सदरह
कमचा यां वर िनयं ण ठे वावे , असे ठरले. (कायवाही- .अिध क, सामा य शासन/ संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
फायर स लागार (Consultant) नेमणु क बाबत
तावफायर अॅ ड से टी िवभागामाफत सं थानचे सव परीसराचे फायर ऑडीट मे .लाईफलाईन फायर सि हसेस, वारी व
सी.आय.एस.एफ यां चे माफत क न याचा सिव तर अहवाल फायर िवभागास ा झालेला आहे. यानुसार
िशड नगर पं चायतचे फायर िवभागास सदर प रिश ट ०१ व ०२ अहवालाची सिव तर त मा.संचालक महारा
रा य यां ना सादर करणेकामी िशड नगरपं चायत यां चे कडे सादर करणेत आलेली आहे.
फायर ऑडीट रपोट प रिश .०२ तसेच सं थानचे सव इमारत ना NBC 2005 PART – 4 नुसार
सं थानचे सव (६४) इमारत नी आग ितबं धक व िजवसंर क उपाय - योजना करणे आव यक आहे.सं थानचे
सव इमारत चे फायर ऑडीट क न येक इमारतीचे वतं , ॉईग,ं लॅन, B.O.M., B.O.Q., मा. यव थापन
सिमतीची खचास मा यतेकामी एकि त ताव तयार करणे,मा यतेनसु ार ठे केदार यां ची िनयु ती कामी मागदशन
करणे, ठे केदार यां चेकडू न ॉईगं व लॅन नु सार कामे क न घेण,े ठे केदारां चे बीलाचे लॅब ठरिवणे , ऑडीट
पुततेनं तर शासनास सादर करणे कामी सव इमारत चा वतं पुण वाचा दाखला देणे , इतर तद्संबं धीत आव यक
कामे व फायर िवभागाचे इतर कामां साठी फायर कं स टंट यां ची ता पुर या व पात नेमणूक करणे आव यक
आहे.
यानुसार फायर अॅ ड से टी िवभागामाफत तीन वेळा ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
याम ये तीस-यां दा राबिवणेत आले या ई- िनिवदा ि येम ये चार िनिवदा ा त झाले या हो या, सव
िनिवदाधारकां ची िद.१४.०७.२०१६ रोजी तां ीक बीड म ये कागदप ां ची तपासणी के ली असता ०२
िनिवदाधारक पा ठरिव यात आलेले होते. यानुसार सदरचे पा िनिवदाधारकां चे कमिशअल बीड
मा.उपसिमतीचे समोर उघडणेकामी सदरचा िवषय सभाकामकाज िवभागास सादर कर यात आलेला
होता. यानुसार िद.२२.०८.२०१६ रोजी मा.उप.सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार सदर ई – िनिवदा ि यास
थिगती देवनु न याने ई– िनिवदा मागिवणेसाठी िव तृत माणात फे रजािहरात दे यात येऊन नामां िकत फायर
स लागाराची नेमणुक करणेत यावी, जेणक
े न नवीन तािवत दशनलाईन साठीही यांची सेवा उपयोगात येईल,
असा िनणय झालेला आहे.
यानं तर ी.बाळासाहेब बाबुराव उं डे रा.मातापुर यां चा िद.२३.०८.२०१६ रोजीचा व िद.२८.०८.२०१६
रोजीचा अज इकडील कायालयास ा त झाला असुन अजाम ये यांनी मी भारतीय हवाई दलात िविवध पदां वर
२० वष देशसेवा के लेली असुन रा ीय अि नशमन सेवा महािवदयालय नागपुर येथु न सब फायर ऑफ सर पदवी
संपादन के लेली आहे .माझी हवाई दलात सेवा अनुभव पाहता मला सं था नचे फायर अॅ ड से टी या िवभागात
स लागार हणुन िवनामु य सेवा कर याची सं धी देवु न सदर सेवा िवनामु य करणार अस याने आव यकते माणे
िनवास, भोजन, दशन व ये या-जा यासाठी वाहनाची यव था सं थानमाफत हावी असे नमुद के लेले आहे .
तरी सं थानचे फायर िवभागाकडील फायर अॅ ड से टी ऑफ सर पद र त अस याने तसेच न याने ईिनिवदा ि या राबिवणेस वेळ लागणार अस याने फायर ऑडीटमधील टु ीची पुतता करणेकामी ी बाळासाहेब
बाबुराव उं डे यां ची स लागार पदी ०२ वष कालावधीकरीता ता पुरती िवनामोबदला नेमणुक क न यां चेमाफत
फायर ऑडीटम ये आढळु न आले या टु ीची पुतता करता येईल असे न मत आहे .
तरी फायर अॅ ड से टी िवभागाकरीता ता पुरते व पात ी बाळासाहेब बाबुराव उं डे रा.मातापुर यां ची
स लागार पदी िवनामु य नेमणुक करणेस व यां ना सं थानमाफत आव यकते माणे मोफत िनवास , भोजन
,दशन व जाणे –ये यासाठी वाहन यव था इ यादी िवनामु य पुरिवणेबाबत िनणय होणेस िवं नती.
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िनणय .६१७

यावर सिव तर चचा होऊन, फायर अॅ ड से टी िवभागाकरीता ता पुरते व पात स लागार हणू न
ी.बाळासाहेब बाबु राव उं ड,े रा.मातापु र यां ची िवनामु य नेमणु क करणेस मा यता दे यात आली.
आव यकते माणे यां ची िनवास, भोजन, दशन व जाणे – ये यासाठी वाहन इ. यव था सं थानमाफत
िवनामु य करणेत यावी. तसेच भिव याम ये सं थानमाफत मोठ-मोठे क प राबिव याचे िवचाराधीन
अस यामु ळे सं थानसाठी फायर स लागार (Consultant) हणू न नामां िकत कं पनीची नेमणू क
करणेसं दभातील कायवाही चालु ठे वणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- फायर अॅ ड से टी िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानात लागणारे सािह य खरे दी करणे व नामां करणाबाबत.
ताव०१. अिधिनयम २००४ मधील तरतू द- २१(ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा
धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे . या अिधिनयम व तरतुदी नु सार ी साईबाबा
सं थान िव व त यव थे माफत भ तांची िनवास यव था व सुिवधा पु रिव यात येते.
०२. यव थापन सिमतीचा ठराव .– िनरं क
०३. तावीक– जा.नं.एसएसएस/काअ/४७४४/२०१६ िद.१५/०३/२०१६ अ वये िद.१३/०३/२०१६
रोजी मा.अ य महोदय, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां नी सं थानचे मालम तेची थळ पाहणी
के ली असता नवीन बस थानक येथील न याने बां ध यात आले या इमारतीतील खो या व हॉल साईभ तांना
िनवासासाठी देणक
े ामी लागणारे आव यक सािह य खरे दीचा ताव सादर करणे बाबत सुचना के या आहेत.
नवीन बस थानक येथे सं थानचे तळमज यावर ०३ गाळे असून पिह या व दुस-या मज यावर
खालील तपशीला माणे साईभ तांकरीता स व हॉ सची िनवास यव था आहे.
अ नं
मजला
तपशील
बां धकाम
सं या
े
१
पिहला
िनवासी मोठे हॉ स (सं डास-बाथ म कॉमन)
०५
११९६
मजला
िनवासी लहान हॉल (सं डास-बाथ म कॉमन)
०२
चौ.मी
िनवास म
(सं डास-बाथ म अटयॅच)
०७
२
दुसरा मजला िनवासी मोठे हॉ स (सं डास-बाथ म कॉमन)
०५
११९६
िनवासी लहान हॉल (सं डास-बाथ म कॉमन)
०२
चौ.मी
िनवासी म
(सं डास-बाथ म अटयॅच)
०७
एकू ण – मोठे हॉ स १०, लहान हॉ स ०४ व स १४
तेथील हॉ स व स करीता आव यक असणा-या सािह याची मािहती बां धकाम िवभागाने
िद.२८/०३/२०१६ रोजीचे प ा वये साई साद िनवास थान िवभागास कळिवली असून यानु सार हॉ स व स
म ये खालील माणे कॉट् सचे िनयोजन क न आव यक सािह याची खरे दी करता येईल.
अ.नं.
तपशील
ित हॉल / म एकू ण कॉटची
कॉट सं या
सं या
०१ िनवासी मोठे हॉ स – १०
१५
१५०
०२ िनवासी लहान हॉ स -०४
०९
३६
०३ िनवासी खो या – १२
०३
३६
०४ िनवासी सुट खो या – ०२
०६
१२
एकू ण
२३४
०४. मागणी– िशड बस थानकावरील सं थान िनवास थानात खालील तपशीला माणे कॉट् स,
बॉ स गा ा, गादीक हर, उशा व उशीक हर खरे दी करावे लागतील.
A) कॉट् स
अ.नं.
तपशील
नग
०१ Supplying and lnstalling M.S. (CRCA)
२३४
Framed Single Beds. Size 6’ – 00” x 3’ – 00”
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B) वॉयर फोम गादी व वॉटर ु फ मॅ े स ोटे टर
Nos – 234 Size – 1829 mm x 915 mm (72” x 36”) & Waterproof Matterss Protector
Sr.no. Description
Specification
Quilted having from – 12 mm thk, 18 gm/dm 3
01
Mattresses – 4” Thk
02
Thickness - mattresses
4 inch
03
Dry Rubberized Content (DRC)
20 to 25 %
04
Latex Type
Centrifuged
RC pad Density (RC Pad Thickness – 75 mm) 100 gm/dm 3
05
06
Bonded Foam Thickness
20 to 22 mm
07
Nature of Tapestry
Cotton
08
Tapestry
120 to 140 GSM
09
Fabric
Anti Microbial Treatment
10
Mattress Protector
Waterproof (4 Side)
माणे २५० नग वॉयर फोम गादी व वॉटर फु मॅ े स ोटे टर खरे दी करा या लागणार आहे.
अ.नं. तपशील
नग
०१ ६’ – ००” x ३’ – ००” मापा या वॉयर फोम मॅ ेस
२५०
ॅ डेड कं पनी – स युरी, कलान, लीपवेल, डनलॉप, गोदरे ज
०२ ६’ – ००” x ३’ – ००” मापा या वॉयर फोम मॅ ेस ोटे टर २५०
(चार बाजु)
ॅ डेड कं पनी – स युरी, कलान, लीपवेल, डनलॉप, गोदरे ज

िनणय .६१८

C) फायबर उशी व उशी क हर –
अ.नं. तपशील
नग
०१ FIBRE PILLOWS
३००
610 mm x 410 mm (24” x 16”) (+/- 5 mm)
Fibre Type – Sillconised
Fibre Weight – Approx, 700 Gms
Fabric/Cloth – Pastel Cloth (Plain/Printed)
Stitching – Plain
०२ PILLOW COVERS (Printed)
१०००
18” x 27”, 100% Cotton, with Interlock, Mafatlal
तसेच साई साद िनवास थान िवभागाचे िद.१७/०५/२०१६ रोजीचे िटपणीवर मा.कायकारी अिधकारी
साहेब यां नी सदर िनवास थानाचे ‘साई ारकामाई’ असे नामां करण करणेत यावे असे िनदश िदलेले आहेत.
०५. िवभागाचा प ट अिभ ाय / प ट मत –
अ) तावात नमुद के ले माणे बस थानकावरील सं थान िनवास थानाचे साई ारकामाई असे
नामां करण करणेस,
ब) नमुद माणे A, B, व C म ये नमुद के लेले सािह य खरे दीकामी येणा-या अपे ीत खचास,
क) कॉट खरे दी बां धकाम िवभाग व इतर सािह य खरे दी, खरे दी िवभागामाफत वतमानप ात जािहरात
िस द क न ई- टडर प दतीने खरे दी करणेस,
तरी उपरो त ‘अ’, ‘ब’ व ‘क’ माणे मं जरु ी िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत चचा होऊन िनणय होणे तव, सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, जोपयत िशड बस थानकाचे काम पु ण होऊन यामधील सं थान
िनवास थान सं थानकडे ह तां तरीत होत नाही, तोपयत िशड बस थानकावरील सं थान
िनवास थानात लागणारे सािह य खरे दी करणेत येऊ नये, असे ठरले.
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तसेच सदरह बस थानकावरील सं थान िनवास थानाचे नामां करण करणेसाठी थािनक
िव तां नी पु ढील सभेम ये नाव सु िचत करावे, अशा सु चना करणेत आ या.
(कायवाही- .अिध क, साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
ी साईबाबा सं थान या जािहराती मह वा या वतमानप ात िस दीस देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी योग्य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क– मा. यव थापन मं डळाचे िदनां क ३०.०३.२०२२ चे सभेतील
िनणय मां क १८६ व मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १५.०९.२०१२ चे सभेतील िनणय मां क ७८६.
तािवक– मा. यव थापन मंडळाचे िदनां क ३०.०३.२००२ चे सभेतील िनणय माक १८६ अ वये,
“सं थानबाबत थािनक सावजिनक सदभावना जोपास या या टीने सं थानमाफत दे यात येणा-या जािहरती या
खाजगी एज सीमाफत न देता पुव चीच प दत चालू ठे वावी.” असा िनणय झालेला होता. यानु सार ी साईबाबा
सं थानमाफत िस दीस दे यात येणा-या जािहराती वतमान प ां या थािनक ितिनध माफत यावसायीक
(खाजगी) दराने िस दीस दे यत येत हो या.
तथािप, ी.संजय भा कर काळे , कोपरगां व यां नी िदनां क०२.०७.२०१२ रोजीचे प ात, “ ी साईबाबा
सं थान िशड सन २००४ म ये रा य शासनाने अिधिनयमा दारे आप या िनयं णात घेतले. शासना या िवधी व
याय िवभाग सं थावर कारभार पहा यासाठी, कारभार चालव यासाठी िव व त मं डळाची िनयु ती करते. ी
साईबाबा सं थान िविवध वृ तप ात आप या जािहराती देत असते. सदर या जािहरातीवर ल ावधी पयां चा
खच होतो. सदर जािहराती या सरकारी दराने देणे सं थानवर बं धणकारक आहे.” असे कळिवले होते. ी.काळे
यां नी िदलेले प ाचे अनुषं गाने मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक १५.०९.२०१२ रोजीचे सभेत झाले या
िनणयानु सार ी साईबाबा सं थान या जािहराती शासक य दराने िस दीसाठी दे यात येतात.
शासक य दराने जािहरात िस द करणेकामी पा रत झाले या शासन िनणय .जािहरात २००९/
. .१३७/ का-३४ मं ालय, मुं बई ३२ िदनां क ३१.०८.२००९ मधील काही मह वाचे मु े खालील माणे आहे .
१) शासना या कोण याही िवभागां नी शासक य जािहराती जािहरात अिभकरणां माफत (एज सीमाफत)
देऊ नयेत. शासना या सव जािहरत चे िवतरण शासनमा य दराने मािहती व जनसं पक महासंचालनालयामाफत
च य प दतीने (रोटे शन) करणे सव िवभागां वर बं धनकारक राहील. फ त जािहरात तयार कर याक रताच
(ि एटी ही) अिभकरणां ची (एज सीची) मदत घेता येईल. मा अशा अिभकरणां ची यादी (एज सीचे पॅनल)
मािहती व जनसंपक महासंचालनालयामाफत तयार कर या त यावे.
२) िदनां क १ मे, २००१ या शासन िनणया या जोडप -अ मधील िनयम .६ अ वये शासनाची
िविवध मं डळे, महामं डळे, िज हा प रषदा, महानगरपािलका, नगर प रषदा, शासन पुर कृ त सहकारी सं था, आिद
वाय त सं थां ना वग कृ त तसेच दशनी जािहराती दे यासंदभात शासना या धोरणानु सार काटेकोरपणे कायवाही
कर या या सूचना दे यात आ या आहेत. याबाबत महासं चालक, मािहती व जनसंपक यां नी अमलबजावणी
या व िनयमावली िनि त क न िदलेली आहे. तथािप सदर मंडळे , महामंडळे , वाय त सं था यां या
वग कृ त तसेच दशनी जािहराती दे यासंदभात, शासना या धोरणाची काटेकोर अं मलबजावणी क रत नाहीत असे
िनदशनास आले आहे. हणून पू हा िनदश दे यात येत आहेत क , मं डळे, महामं डळे, थािनक वरा य सं था,
इ यादी वाय त सं था यां नी यां या वग कृ त तसेच दशनी जािहराती देताना शासक य धोरणाची अं मलबजावणी
काटेकोरपणे करावी व यांनी यां या जािहराती शासना या जािहरात िवतरण धोरणानुसारच दे यात आ या
अस याबाबत संबं िधतां समोर प ट करावे.
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३) िदनां क १ मे २००१ या शासन िनणया या जोडप -अ मधील िनयम .६ मधील वृ तप िनहाय
िस द होणा-या जािहरात ची मु य मायादा खलील माणे सुधा रत कर यास मा यता दे यात येत आहे.
अ.नं.
एका कामाचे मु य
जािहरात िवतरण
जािहरात िस दीचे वृ तप
कर याचे अिधकार
१
जािहरातीतील या एका कामाचे िज हा
मािहती एक ‘क’ वग दैिनक व एक सा तािहक
मु य . २० लाखां पयत आहे अिधकारी
अशी जािहरात
२

३

जािहरातीतील या एका कामाचे िवभागीय
मु य . २० लाखा यावर ते ५५ उपसं चालक
लाखां पयत आहे अशी जािहरात
जािहरातीतील या एका कामाचे मु यालय
मु य . ५५ लाखापे ा अिधक
आहे अशी जािहरात

मािहती एक ‘ब’ वग दैिनक व एक सा तािहक

संबं धीत िवभागातील ‘अ’ वग दैिनकास
व या िवभागातील ‘ब’ व या िज हयाचे
काम असेल या िज हयातील एका ‘क’
वग दैिनकास आळीपाळीने या वगातील
वृ तप ां चे स.मी.चे माणे ल ात घेऊन
जािहरातीचे िवतरण कर यात येईल.
शासक य दराने जािहरात िस दीसाठी देतां ना वरील माणे िनयमाचे पालन करणे आव यक आहे.
उपरो त िनयमानुसार सं था न या जािहराती िस दीसाठी दे यात येतात.
तथािप, ी साईबाबा सं थान या मािहती व जनसंपक महासं चालनालयामाफत िस दीस दे यात येणाया जािहराती टाइ स पु , ए स ेस पु , दै.लोकमत व दै.सकाळ आिद दैिनके िस द करीत नस याने जािहरातीस
पुरवठादारां चा यो य ितसाद िमळत नस याने बहतेक जािहरात चे र-टडर करावे लागत अस याचे सं थान या
िविवध िवभागां या िवभाग मुखां ना मौिखक र या कळिवले आहे.
सं थान या जािहराती शासक य दाराने िस दीस देतांना वेळोवेळी आले या अडचणीनु सार
खालील माणे कायवाही कर यात आली आहे.
१) सं थानचे बरे चसे िवभाग जािहरातीतील या एका कामाचे मु य . ५५ लाखापे ा कमी आहे, परं तु
जािहरातीला जा त पुरवठादारां चा ितसाद िमळणेसाठी सदर या जािहराती िवभागीय तरावरील ‘ब’ दजा या
वतमानप ात िस द न करता संबं धीत िवभागा या मागणीनुसार रा य तरावरील ‘अ’ दजा या वतमान प ात
जािहरात िस द करणेस मागणी करतात याकरीता मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क १३.१२.२०१३ रोजीचे
सभेतील िनणय मां क ९८० अ वये यास कायम व पी मा यता घे यात आलेली असून या माणे कायवाही
चालू आहे .
२) ी साईबाबा सं थान या जािहरात िस द करणेबाबत मा.सहसंचालक (जािहरात), मािहती व
जनसंपक महासंचालनालय , मं ालय मुं बई यां ना मािहती व जनसंपक महासंचालनालय मुं बई यां चेमाफत िवतरीत
कर यात येणा-या सं थान या ‘अ’ दजा या जािहराती दै.टाइ स ऑफ इंडीया, दै.इंडीयन ए स से , दै.महारा
टाइ स, दै.लोकस ता, दै.सकाळ व दै.लोकमत आिद दैिनके शासक य दराने िस द करत नाही असे िनदशनास
आले आहे. तरी सदर या दैिनकां ना ी साईबाबा सं थान या आप यामाफत दे यात येणा-या जािहराती िस द
करणेबाबत यो य ते आदेश हावेत िकं वा सदर या जािहराती दै.टाइ स ऑफ इं डीया, दै.इं डीयन ए स ेस,
दै.महारा टाइ स, दै.लोकस ता, दै.सकाळ व दै.लोकमत आिद दैिनकां ना िस दीसाठी न देता दै.िहं द ु थान
टाइ स, दै.द िहतवाद, दै.िड.एन.ए., दै.िमड-डे, दै.द ि ेस जनल दै.िद यमराठी, दै.सामना, दै.पु ढारी, दै.पु यनगरी,
दै. हार, दै.सावमत आदी दैिनकास िस दीसाठी दे यात या यात ही िवनं ती.असे प िदलेले आहे.
३) तसेच ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) या िस द कर यात येणा-या जािहरात ची
मािहती पुरवठादारां ना ई-मेल दारे पाठिवणेबाबत सं थान या सव िवभागां ना जा.न.एसएसएस/ पीआरओ/
११८३/ २०१६ िदनां क ०२.०७.२०१६ रोजी आदेश पा रत के लेला आहे.
जनसंपक िवभागामाफत सं था न या िस दीस िदले या जािहरात बीलापोटी वष िनहाय झालेला खच
खालील माणे.
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अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७

सन
२००९-२०१०
२०१०-२०११
२०११-२०१२
२०१२-२०१३
२०१३-२०१४
२०१४-२०१५
२०१५-२०१६

झालेला खच
५६,२१,४५६/४०,६४,६५१/३४,६४,७३५/२२,६३,७७३/२८,०७,९६५/४०,२९,२८६/२८,९३,१६४/-

दर
यावसायीक दर (वतमान प ा या ितिनिधमाफत)
यावसायीक दर (वतमान प ा या ितिनिधमाफत)
यावसायीक दर (वतमान प ा या ितिनिधमाफत)
माहे स टबर पयत यावसायीक दर , िदनां क २४.०९.१२ पासू न शासक य
शासक य (मह वा या जािहराती मा. य. सिमतीचे मा यतेने यावसायीक दराने)
शासक य (मह वा या जािहराती मा. य. सिमतीचे मा यतेने यावसायीक दराने)
शासक य (मह वा या जािहराती मा. य. सिमतीचे मा यतेने यावसायीक दराने)

काही मह वाचे वतमानप ातील जािहरात िस दीकामी लागु असलेले शासक य दर व
यावसायीक दरां चा त ता
उपरो त शासक य दर हे मािहती कायालयाकडू न ा त झाले या दरप कातील असून यावसायीक
दराबाबतची मािहती अं दाजे घेतलेली असून यात काही बदल असू शकतो.
अ.नं.

वतमानप ाचे नां व

१

टाइ स ऑफ इंडीया

२

इंडीयन ए स से

३
४

महारा टाई स
लोकस ता

५

सकाळ

६

लोकमत

७

िद य मराठी

८

सामना

आवृ ती
मुं बई
पु णे
नागपू र
मुं बई
पु णे
मुं बई
मुं बई
पु णे
अहमदनगर
मु बई
पु णे
को हापूर
सातारा
नािशक
औरं गाबाद
नागपू र
मुं बई
को हापूर
पु णे
सोलापू र
नािशक
जळगां व
अहमदनगर
औरं गाबाद
अकोला
नागपू र
औरं गाबाद
नािशक
जळगां व
मुं बई
पु णे
औरं गाबाद
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शासक य दर
(चौ.स.मी.)
९५
४५
२३
२४
३०
५०
४०
२२
१४
३०
६२
३३
२३
२८
३०
२७
३३
२८
३६
२३
२७
३१
२३
४७
२८
४०
२५
२४
२२
३०
२४
१९

यावसायीक दर (चौ.स.मी.)
अं दाजे
४७८५
१९९५
२९०
१५८०
८००
१३५०
२८१०
३९०
१६०
१९५
१०४०
३२५
८२
१२६
२९३
१८२
७५०
५००
९००
२३०
३६५
४१०
१३५
६६५
१८५
६६५
१२०
११५
१०५
३७०
१००
१००
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९

पु यनगरी

१०

पु ढारी

११

नवभारत टाई स

१२

गां वकरी

१३
१४

सावमत
देशदुत

१५

के सरी

मुं बई
पु णे
नािशक
औरं गाबाद
नागपू र
जळगां व
मुं बई
पु णे
को हापूर
सातारा
अहमदनगर
मुं बई
नागपू र
नािशक
अहमदनगर
अहमदनगर
नािशक
अहमदनगर
जळगां व
अहमदनगर

२२
२५
२७
३०
३०
२२
३३
४२
३८
२५
१८
३१
३४
२८
८
१७
२०
१९
२०
१०

३५०
२००
२५०
३२०
१८०
१८०
२७०
३७०
३७०
१४०
७०
१०००
१२२०
७५
२०
८४
१००
८४
१००
७०

तसेच याबाबत िस दीिवनायक देव थान मुं बई यां चेकडे िवचारणा के ली असता िस दीिवनायक
देव थानचे उपकायकारी अिधकारी ी.जाधव साहेब यां नी िस दीिवनायक देव थान या िस दीस दे यात येणाया जािहराती शासक य दराने िस दीस दे यात येत अस याचे सां िगतले.
मागणी- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) या िस द करावया या जािहराती
मह वा या वतमान प ात िस द करणेबाबत.
िवभागाचा प ट अिभ ाय–
१)
ी.संजय भा कर काळे , कोपरगां व यां नी िदनां क०२.०७.२०१२ रोजीचे प ात, “ ी साईबाबा सं थान
िशड सन २००४ म ये रा य शासनाने अिधिनयमा दारे आप या िनयं णात घेतले. शासना या िवधी
व याय िवभाग सं थावर कारभार पहा यासाठी, कारभार चालव यासाठी िव व त मं डळाची िनयु ती
करते. ी साईबाबा सं थान िविवध वृ तप ात आप या जािहराती देत असते. सदर या जािहरातीवर
ल ावधी पयां चा खच होतो. सदर जािहराती या सरकारी दराने देणे सं थानवर बं धणकारक आहे.”
असे कळिवले होते. ी.काळे यां नी िदलेले प ाचे अनुषं गाने मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क
१५.०९.२०१२ रोजीचे सभेत झाले या िनणयानुसार ी साईबाबा सं था न या जािहराती शासक य
दराने िस दीसाठी दे यात येतात.
२)
ीसाईबाबा सं थान या िस द कर यात येणा-या ई-िनिवदा सुचना व इतर जािहराती शासनाचे
www.mahatenders.gov.in या संकेत थळावर तसेच सं थानच्या www.sai.org.in या
संकेत थळावर िस द कर यात येतात.
३)
ी साईबाबा सं थान या मािहती व जनसंपक महासंचालनालयामाफत िस दी स दे यात येणा-या
जािहराती दै.िहंद ु था न टाइ स, दै. ेस जनरल, दै.द.िहतवाद, दै.सामना टाइ स, दै.िड.एन.ए., दै.िमडडे, दै.िद य मराठी, दै.सामना, दै.पु यनगरी, दै.पुढारी, दै. हार, दै.सं याकाळ, दै.सं यानं द, दै.नवाकाळ,
दै.आपला वाताहर आिद मह वाची दैिनके िस द करतात. मा ी साईबाबा सं थान या मािहती व
जनसंपक महासंचालनालयामाफत िस दीस दे यात येणा-या जािहराती टाइ स पु , ए स ेस ु प,
दै.लोकमत व दै.सकाळ आिद दैिनके िस द करीत नस याने जािहरातीस पुरवठादारां चा यो य ितसाद
िमळत नस याने बहतेक जािहरात चे र-टडर करावे लागत अस याचे सं थान या िविवध िवभागां या
िवभाग मुखां नी मौिखक र या कळिवले आहे.
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४)

याबाबत िस दीिवनायक देव थान मुं बई यां चेकडे िवचारणा के ली असता िस दीिवनायक देव थानचे
उपकायकारी अिधकारी ी.जाधव साहेब यां नी िस दीिवनायक देव थान या िस दीस दे यात येणा-या
जािहराती शासक य दराने िस दीस दे यात येत अस याचे सां िगतले.
५)
ी साईबाबा सं थान या जािहराती िदनां क २४.०९.२०१२ पासून शासक य दराने िस दीस दे यास
सु वात झाली. तथािप, सं थान या िविवध िवभागां या काही मह वा या जािहराती संबं धीत
िवभागां या मागणीनुसार मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेने जािहरात िस द कर यासाठी येणा-या
खचास मा यता घेवनू वतमानप ां या थािनक ितिनध माफत यावसायीक (खाजगी) दराने
आव यक असले या वतमान प ाम ये िस दीसाठी दे यात आले या आहेत.
६)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) या िविवध िवभागां साठी मागील सुमारे १० वषात
मालाचा पुरवठा करणा-या पुरवठादारां ची मािहती संबं धीत िवभागाने संकलीत करावी. तसेच सं बं धीत
मालाचा पुरवठा करणारे रा यातील व देशातील पुरवठा दारां ची यादी, ई-मेल संकलीत क न जािहरात
िस दीबाबत सं बं धीतास ई-मेल अथवा दुर वनीव न मािहती िद यास पुरवठादारां चा चां गला ितसाद
िमळे ल असे वाटते.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६१९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान या िविवध जािहराती शासक य दराने िद या जात
अस यामु ळे या जािहराती ब दजा या वृ प ाम ये िस द होतात व यां ना पु रवठादारां चा यो य
ितसाद िमळत नाही. यामु ळे बहते क जािहराती फेर िस द करा या लागत आहे व करावया या
कामासाठी जा त कालावधी लागतो. सबब सं थान या िविवध जािहराती देशपातळीवर िस द
झा यास, जा तीत जा त पु रवठाधारकां चा चां गला ितसाद िमळू न पधा मक दर ा हातील, तसेच
नामां िकत/ दजदार कं प यां या सेवा िमळतील, यासाठी यापु ढे सं थान या जािहराती यावसाियक
दराने देणेबाबत मागदशन/मा यता घेणेकामी ताव िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यां चेकडे
सादर करणेत यावा.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २६.०६.२०१४ चे िनणयानु सार डॉ.कु मार यां नी िनिमती के ले या ी
साईबाबां या समाधी थानाचे १० छायािच अ बम सवसामा य साईभ तांना सोडती दारे देणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतू द- महारा शासनाने पुनघटीत के ले या ी साईबाबा सं थान िव व त यव था
(िशड ) चे अिधिनयमात “सिमतीची कत य व अिधकारी” या िशषकाखाली अिधिनियम नं बर १७ (१) म ये
“रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकं वा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या
मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मं िदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा -अचा,
समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ तगणां ना
आव यक या सोयी व सुिवधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या
योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उि टे सा य कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही
सिमतीची कत य असतील.” अशी तरतूद कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मां क – मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २६.०६.२०१४ चे
सभेतील िनणय मां क ५३७ व मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०९.२०१४ चे सभेतील िनणय मां क
८१८.
तािवक– मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २६.०६.२०१४ रोजीचे सभेत, “सं थानला पये
५,००,०००/- मा िकं वा यापे ा जा त व पात देणगी देणा-या देणगीदार साईभ तांना डॉ. कु मार यां नी िनिमती
के ले या ी साईबाबां या समाधी थानाचे छायािच अ बम भेट हणून दे यात यावेत व यांची न द ठे वणेत
यावी. तसेच, यापैक १० अ बम सोडती दारे सवसामा य साईभ तांना दे यात यावे.” असा िनणय झालेला
आहे. उपरो त िनणया वये जनसं पक िवभागाकडे असलेले १३४ अ बमपैक काही अ बम देणगीदार
साईभ तांना दे यात आले आहेत. मा संदभ .२ अ वये मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क २५.०९.२०१४
रोजीचे सभेत सोडती दारे सवसामा य साईभ तांना १० अ बम देणेबाबत िवषय सादर के ला होता परं तु सदर
िवषयावरील चचा यावेळी पुढे ढकल यात आली. उपरो त िवषयाबाबतची कायवाही पु ण होणेसाठी १०
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अ बम सोडती दारे सवसामा य साईभ तांना ावे लागणार आहे. याबाबत मा.कायकारी अिधकारी साहेब
यां चेशी सदरचा िवषय फे र सादर करणेबाबत चचा झालेली आहे.
ी गु पौिणमा उ सव-२०१६ िनिम ताने डॉ.कु मार यां नी िनिमती के ले या ी साईबाबां या समाधी
थानाचे १० छायािच अ बम सवसामा य साईभ तांना सोडती दारे देणबे ाबत सदरच िवषय सादर कर यात
आला होता. या कालावधीत सदर या िवषयावर मा. यव थापन सिमतीचे सभेत चचा न झा याने अगामी
येणा-या ी पु यितथी उ सव-२०१६ उ सवात सदरचे अ बम देता येतील.
मागणी- डॉ.कु मार यांनी िनिमती के ले या ी साईबाबां या समाधी थानाचे १० छायािच अ बम
सवसामा य साईभ तांना सोडती दारे देणेबाबत.
िवभागाचा प ट अिभ ाय– डॉ.कु मार यां नी िनिमती के ले या ी साईबाबां या समाधी थानाचे १०
छायािच अ बम ी पु यितथी उ सव-२०१६ चे मु य िदवशी सामा य दशन रां गेतनू काकड आरतीसाठी येणाया पिह या १० साईभ तांना मा. यव थापन सिमतीचे सद य/अिधकारी यां चे उपि थत/ भेट हणून ( एका
कु टूं बातील ०१ य तीस) देता येतील. यासाठी संर ण िवभागाचे कमचा-या माफत ी पु यितथी उ सव-२०१६
चे मु य िदवशी सामा य दशन रां गेतनू काकड आरतीसाठी येणा-या पिह या १० साईभ तांची नावे घेणबे ाबत
संबं धीतां ना कळिवता येईल असे मत आहे.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६२० यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ.कु मार यां नी िनिमती के ले या ी साईबाबां या समाधी थानाचे
छायािच ांचे १० अ बम सवसामा य साईभ तांना सोडती दारे देणेबाबत पु व झालेला िनणय र
करणेत आला व सदरह १० अ बम सं थानला जा तीत जा त देणगी िदले या १० दानशु र साईभ ां ना
दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०७
साईभ ां ना मागदशनाक रता सं थानचे सं केत थळ www.sai.org.in ही वेबसाईट अ यावतीकरण व
मोबाईल ॲ लीके शन िवकिसत करणेबाबत.
िनणय .६२१ िवषयां क त कामां साठी िद.०१.०९.२०१६ रोजी िशड िविवध नामां िकत कं प यां चे सादरीकरण ठे वणेत आलेले
अस यामुळे सदरह िवषय तुत थिगत ठे वणेत आले .
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
साईटे क क पाअं तगत करावयाचे कॉ नीझं ट टॅ नॉलॉजी, पु णे यां चे पेमटबाबत.
िनणय .६२२ साईटेक णालाअं तगत कॉ नीझं ट टॅ नॉलॉजी, पुणे यां नी आजतागायत के ले या कामाचे िद.०१/०९/२०१६ रोजी
सादरीकरण ठे वणेत आलेले अस यामुळे सदरह िवषय तुत थिगत ठे वणेत आला.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
साठा सं पत आले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीडीचे पु निनिमती िविहत प दतीने ई- िनिवदा
मागवू न करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम नं.१७ ठ म ये
खालील माणे तरतुद आहे .
" ी साईबाबां चे जीवन यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा
चार – सार करील आिण सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील"
तािवक- ी साईबाबां या िशकवणूक चा चार सार कर या या उ ेशाने ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे वतीने ी साईबाबा आरती- मराठी (ओिडओ, ि हडीओ, िडि हडी- ०३ कारात
उपल ध आहेत.) व ी साईच र ातील अ याय पठण कारात मराठी, तेलगू व तािमळ भाषेत ओिडओ िड हीडी
साईभ तांना िकफायातिशर िकं मतीला िव के या जातात.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.१०.०१.२००८ चे सभेतील िनणयानु सार सोनी डीएडीसी मॅ युपॅ च रं ग
इंिडया िल. ा.िल., मुं बई यां चेकडू न दरप काची मागणी क न यांचे दरप क मा. यव थापन सिमतीचे सभेत
मा य कर यात येऊन सी.ड ची िनिमती कर यात आली आहे.
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सं थानमाफत ई िनिवदा प दत सु कर यात आली अस याने सं थानला अनेक कारचे नवीन
िनिमतीधारक सोनी कं पनीपे ा कमी दरात सीड ची िनिमती चां ग या कारे देवू शकतात यामुळे सोनी डीएडीसी
मॅ युपॅ चर ग इंिडया ा.िल. मुं बई यां चेकडू न सीडीची िनिमती क न घे यापे ा ई िनिवदा मागवा यात असा िनणय
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०४.२०१६ रोजी या सभेतील िवषय नं. ३१ िनणय . २३० अ वये मा यता
िमळालेली आहे.
तातडीचे प रप क जा. नं. एसएसएस/वशी-०४/१७१५/२०१६ िद. ०२.०८.२०१६ अ वये िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन, मं ालय, मुं बई यां चे िद.२८.०७.२०१६ रोजीची अिधसूचना जारी के लेने ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड िअधिनयम २००४ नु सार ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीचे
गठन कर यात आलेले आहे यानु सार मा. उ च यायालयाची मा यता घेणक
े ामी दाखल के लेले िस हील अज
मागे (withdraw) घेणे आहे. पुन च नविनयु त मा. यव थापन सिमती पुढे साठा संपत आले या सं थान िनिमत
सीडी व िड हीडीचे पुनिनिमती िविहत प दतीने ई- िनिवदा मागवून करणेस व पु निनिमती कामी येणा-या खचास
मा यतेचा िवषय मं जरू ीसाठी सादर करणे आहे.
तावः- सव साधारण एक वष पुरेल एवढया त ची िनिमती के ली जाते .जािहरात िस द करणे, ई –
िनिवदा मागिवणे, ा त ई– िनिवदा उघडणे याबाबतची कायवाही मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानु सार
कर यात येते.
िद.३१.०७.२०१६ अखेर िश लक साठा व िव सं या ल ात घेता नवीन पु नरिनिमतीकामी
ओिडओ सीडी/ ि हसीडी व डी हीडीचा सुधा रत ताव तपिशल खालील माणे.
अं.नं.

०१
०२

०३
०४
०५

तपिशल

स याचा
िश लक
साठा
िदनां क
३१.०७.
२०१६
गु पाठाचे अभं ग ऑडीओ ०१
सी.डी.(दोन सी.डी.चा सं च)
साईबाबा ेट सं त ऑफ िशड १६९
(सीडी रोम) (एक सीडीचा
७
संच)
ी साईबाबा आरती ि हसीडी १५६
(दोन सीड चा सं च)
ी साईबाबा आरती िडि हडी ०२
(एक सीडीचा सं च)
ी साई सतच रत तेलगू एमपी३ ६३
(२ सी.डी.चा सं च)

वािषक
िव

नवीन
िनिमती
सं या

मािगल मंजरू
दर
(सव करां सह)

अं दाजे
िनिमती दर
सव
करां सह
खच

अं दाजे खच
एकू ण र कम

सं थान िव
िकं मत पये.

३०००

३०००

३८.०५

४०/-

१,२०,०००/-

५०/-

३०००

४०००

२५.८९

४०/-

१,६०,०००/-

५०/-

६०००

८०००

३८.३३

५०/-

४,००,०००/-

७५/-

९०००

१००००

४८.०८

५५/-

५,५५,०००/-

१००/-

९०००

१००००

६२.७०

७०/-

७,००,०००/-

८०/-
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०६
०७
०८

ी साई स च रत सार िहंदी
दोहावली (३ सी.डी.चा सं च)
ी साई मं िदरातील आरती
एमपी३ (१ सीडीचा सं च)
ी साई च र तािमळ
ऑडीओ एमपी३
(एक
सीडीचा सं च)

२८६
४
३२९

४०००

४०००

६४.८३

७०/-

२,८०,०००/-

९०/-

९०००

१००००

१९.३२

२५/-

२,५०,०००/-

३०/-

००

९०००

१००००

३८.०५

४५/-

४,५०,०००/-

५०/-

एकू ण . २९,१५,०००/-

िवभागाची मागणी/ प ट अिभ ायः- तािवत छपाईकामी िविहत प दतीने वृतप ात जािहरात
िस द क न, ई िनिवदा मागवून , िनम्नतम दराने िनिमतीचा कायादेश देणते येईल. याकामी अं दाजे र कम पये.
२९,१५,०००/- मा खच अपेि त आहे. तावास मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता िमळालेनं तर, िवहीत
प दतीने ई- िनिवदा मागवून िनिमतीची कायवाही कर यात येईल.
सन २०१६-१७ चे अं दाजप कात सीडी िनिमतीसाठी र कम पये. २०,००,०००/- मा चा खचास
तरतूद आहे परं तू तािवक िसडी िनम तीकामी अं दाजे पये. १०,००,०००/- मा चा जादा खच अपे ीत आहे.
सदर जादा अं दाजप ीय तरतूदीपे ा तािवक सीडी िनम तीकामी खच पये. १०,००,०००/- मा यता यावी
लागणार आहे. एक वष पुरेल एवढया िसडी िनम तीकामी अं दाजे खच .२९,१५,०००/- (अ री पये.
एकोणतीस लाख पं धरा हजार मा .) चे खच येणार आहे.
अं दाजप कातील तरतूद खच पये. २०,००,०००/- आहे + वाढीव खच र कम पये. १०,००,०००/एकू ण पये. ३०,००,०००/- उ त कामासाठीचा िनम ती खच करता येईल. सदर सीडीची िव के ली जात
अस याने खचाची भरपाई िव तून होत असते .
सबब तािवत सीडी िनिमतीकामी खालील बाब वर िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े ठे व णेस मा यतेसाठी सादर.
१) िसडी िनम तीकामी येणा-या अं दाजे .२९,१५,०००/- (अ री पये एकोणतीस लाख पं धरा हजार)
मा चे खचास मा यता असावी.
२) िसडी िनम तीकामी सन २०१६-२०१७ साठीचा अं दाजप क य तरतुद वाढीव खच र कम
पये.१०,००,०००/- करणेस मा यता असावी. (अं दाजप क य तरतूद खच पये. २० लाख ऐवजी
पये. ३० लाख करणेस)
३) जनसंपक कायालया दारा वृतप ात जािहरात िस द करणेकामी येणा-या यो य या खचास मा यता
असावी.
४) सं थान संकेत थाळावर िनिवदा िस द करणेस मा यता असावी.
५) िवहीत प दतीने ई – िनिवदा मागवून सीडी िनिमतीची कायवाही करणेस मा यता असावी.
सबब तािवत िसडी पुनिनम तीकामी िविहत प दतीने ई- िनिवद मागवून व याकामी येणा-या खचास
मा यता िमळणेस व मा. यव थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर करावयाच्या िटपणीवर वा री होणेस
िवनं ती.
िनणय .६२३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले या सं थान िनिमत सीडी व िड हीड चा साठा सं पत
आलेला अस याने यां ची पु निनिमती करणेसाठी िविहत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या .२९,१५,०००/- मा चे खचास तसेच सीडी िनिमतीकामी सन २०१६-१७ साठी या
अं दाजप क य तरतु दीम ये .१०,००,०००/- मा वाढ करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात आले या
पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार
कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता के बल टाकणे कामाबाबत मा. ीसद य सिमतीने
िद.१४-०६-२०१६ चे सभेत मा य के ले या िवषय नं.३४ िनणय .३५६ नु सार मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेबाबत अट र होणेबाबत.
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अिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नु सार सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िनयोग पुढील सव
िकं वा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनुस न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात आले या
पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल ., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार कर यात
आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता के बल टाकणे कामाबाबत मा. ीसद य सिमतीसमोर मा यतेसाठी
ताव सादर कर यात आला होता. हा ताव व यावर झालेला िनणय पुढील माणे .
पाणी पुरवठा िवभागामाफत सं थानचे तीनही साठवण तलावास कॅ न हास फु ग करणेत येत आहे .
सदरचे काम करतेवेळी साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने पं प म तयार कर यात आलेले असून येक
पं प मम ये १५ एच.पी. मते या इले ीक मोटारी बसिव यात येणार आहे.
तसेच सं थानचे मौजे कनकु री येथील गट नं.१२१ मधील जागेत मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक
यां चेकडू न देणगी व पात सं थानकरीता न याने ३६ एम.एल. मते या साठवण तलावाची िनिमती क न दे यात
येत असून सदर या साठवण तलावाचे काम पुण झा यानं तर यािठकाण या पं प मम ये पं प बसिव यात येणार
आहे. याकरीता उपरो दो ही िठकाण या पं प मकरीता आर.सी.सी. ुम पाईपमधुन यो य मते या के बल टाकू न
िमळणेकरीता पाणी पुरवठा िवभाग यां नी प ा वये िव तु िवभागास कळिवले आहे.
यानं तर िदनां क ०४-०५-२०१६ रोजी कनकु री साठवण तलाव येथे सम जाऊन पाहणी क न
सदर या कामाची मोजमापे घेतलेली आहेत . परं तु याकरीता आव यक असलेली के बल तसेच आर.सी.सी. ुम
पाईप आपणाकडे नस याने सदरचे काम हे बाहेरील ठे केदार यां चेकडु न क न यावे लागणार आहे. याकरीता
करा या लागणा-या िव तु ीकरण कामाचा खच शासनमा य CSR (सन २०१३-२०१४) माणे तयार के लेला
असून याचा तपशील खालील माणे :-

ताव-

Sr.No.

C.S.R.

01)

7-1-17

02)

7-1-21

03)

7-7-3

04)

7-7-7

05)

7-10-2

06)

7-10-6

07)

Non DSR

08)

09)

10)

11)

Non DSR

7-6-7

9-1-5

9-2-4

DESCRIPTION

Qty.

Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable 3½ core 25 sq
mm aluminium conductor with continuous 5.48 sq mm (12 SWG) G.I.
earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/trusses/pole
or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable 3½ core 95 sq
mm aluminium conductor with continuous 8.35 sq mm (10 SWG) G.I.
earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/trusses/pole
or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying & erecting Flange type brass cable glands for 3½ core 25 sq
mm for PVC armoured cable as per specification No. CB-GL

400

Supplying & erecting Flange type brass cable glands for 3½ core 95 sq
mm for PVC armoured cable as per specification No. CB-GL
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for cable 25 sq
mm complete as per specification No. CBCL/AL
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for cable 95 sq
mm complete as per specification No. CBCL/AL
Providing and construction (including excavation) brick masonry
inspection cable chamber 600mm x 600 mm x 750mm internal side
size with 75 mm thick RCC cover, filling screened sand and smooth
internal plaster etc including watering, streaking joint on exposed
faces, rocking at joint on exposed faces and watering complete and
clearing the site by removing debris & making the site good.
Supplying and erecting Outdoor Stand Mounted Feeder Pillar for Street
Light Panel with 63 Amp. TPN MCCB incomer and Four nos. of Copper
Busbars,500V,100Amp for outgoing and provision for termination of
Incoming minimum 25 sq.mm & outgoing minimum 25 & 16 sq.mm
cables complete erected in min. 14 gauge CRCA sheet box with
supporting angle, self lock, gasket ang slating top erected on CC
foundation in an approved manner.
Supplying & laying (including excavation) 25 cm dia RCC Hume pipe of
standard thickness at required depth up to 90 cms. below road /
ground surface, for covering provided cable & necessary back filling
with light ramming to make the road/ground surface as it was (Except
bitumen carpet).
Supply, Installation, Testing and commissioning of UL Certified / CPRI
Tested Maintenance Free Earthing comprising of electrode of 17.2 mm
diameter low Carbon Steel with 250 micron Molecular Copper Bonded
Earthing Rod of Length 3m along with 25 kg Carbon Based
environment friendly back fill Ground Enhancing compound required to
fill up the excavated earth with required quantity as per specification
no. EA-MOBI
Supplying and erecting Annealed bare copper wire of high purity of
different size used for earthing on wall with necessary copper clamps
fixed on wall / cable / conduit with screws in an approved manner.
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Rate. Rs

Amount. Rs

241.50

0,96,600.00

618.45

6,18,450.00

10
Nos.

78.75

0,00,787.50

20Nos.

176.40

0,03,528.00

40 Nos

6.30

0,00,252.00

80 Nos

17.85

0,00,428.40

6,000.00

2,52,000.00

30,000.00

0,30,000.00

788.55

6,30,840.00

15,764.70

0,63,058.80

930.30

0,23,257.50

Mtr.
1000
Mtr.

42
Nos.

01
No.

800
Mtr.

04
Nos.

25
Kgs.

100

12)

13)

Non DSR

7-1-15

14)

7-10-2

15)

8-3-14

16)

17)

18)

16-3-8

2-8-19

2-1-46

Supplying and erecting Stand/Wall Mounted main distributions panel
with 14 gauge CRCA sheet complete with powder coating, 50sq.mm.
clip-on terminal for outgoing cable connection, required size of bus bar
for incoming cable connection, incoming ang outgoing chamber with
required size of bus bar, self locking, Voltmeter, Ampere meter,
selector switch for voltmeter & Amp. meter, KWH meter erected on CC
foundation. Containing the following items.
01). 250 Amp. 4 pole MCCB for incomer
-01 no.
02). 63 Amp. 4 pole MCCB for outgoing
-03 nos.
03). 32 Amp. 4 pole MCCB for outgoing
-02 nos.
04). Automatic star/delta starter for 15 H.P.
with ON/OFF indicator and Amp. Meter -02 nos.
05). Automatic star/delta starter for 10 H.P.
with ON/OFF indicator and Amp. Meter -02 nos.
06). Indicator for main supply & every main switch
Supplying, erecting & terminating PVC armoured cable 4 core 10 sq
mm aluminium conductor with continuous 5.48sq.mm (12 SWG) G.I.
earth wire complete erected with glands & lugs, on wall/trusses/pole
or laid in provided trench/ pipe as per specification no. CB-LT/AL
Supplying & erecting crimping type aluminium lugs for cable upto 16
sq mm complete as per specification No. CBCL/AL
Providing & erecting 7 m high (clear height) galvanised OCTAGONAL
pole with foundation bolts having bottom of 130 mm A/F, top 70 mm
A/F, 4 poles 40 Amp. MCB for connection on provided foundation as
per specification No.OHPL/OPL.
Providing & casting of M- 20 grade reinforced cement concrete (RCC)
foundation suitable for 6m to 8m high octagonal /conical G.I. pole
considering the safe soil bearing capacity at site as 10 T/sq m at 1.5
m depth including supply of steel, concrete, excavation and fixing
provided nut bolts with the help of template as per design in an
approved manner.
Supplying and erecting street light fitting suitable for 250W metal
halide lamp complete with accessories on provided bracket as per
specification no. FG-ODF/GSL
Supplying and erecting Metal Halied lamp double ended 230V,250 W .

03
145000.00

4,35,000.00

Nos.

400
179.55

0,71,820.00

6.30

0,00,100.80

13696.20

1,64,354.40

6319.95

0,75,839.40

4744.95

0,56,939.40

1141.35

0,13,696.20

Mtr.
16 Nos
12
Nos.

12
Nos.

12
Nos.
12
Nos.

Total Rs.:-

25,37,952.00

उपरो माणे कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार
कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने
तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता आर.सी.सी. ुम पाईपमधून के बल टाकणेचे
कामाकरीता अं दाजे र कम पये २५,३७,९५२/- (अ री पये पं चवीस लाख सदोतीस हजार नऊशे बावन मा )
इतका खच अपेि त आहे. सदरील खचास व बाहेरील िव तु ठे केदार यां चेकडू न ई-िनिवदा मागिवणेकामी
वतमानप ात जािहरात देऊन तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न ई-िनिवदा मागिवणेकरीता
सदर ताव मा. ीसद य सिमतीसमोर मा यतेसाठी सादर कर यात आलेला होता. यावर झालेला िनणय
पुढील माणे .
िनणय .३५६ यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व
०३ करीता न याने तयार कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न
देणगी व पात न याने तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता आर.सी.सी. ुम पाईपमधून
के बल टाकणेचे कामाकरीता तावात नमूद के ले माणे सािह य खरे दी करणेसाठी िविवध प तीने वतमानप ात
व सं थानचे संके थळावर जािहरात िस करणेत येऊन , ई-िनिवदाची मागणी करणेस व याकामी येणा-या
अं दाजे . २५,३७,९५२/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. परं तू सदरह काम िवभागां तगत क न घेणते यावे.
तसेच याकामी येणा-या खचास मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणते
यावी व मा.खं डपीठा या आदेशा माणे पु ढील कायवाही करणेत यावी असे ठरले.
परं तू आता िद.२८-०६-२०१६ रोजी मा. यव थापन सिमतीची िनयु महारा शासनामाफत झालेली
अस याने आता उ च यायालयाची परवानगीची आव यकता लागणार नस याने कनकु री साठवण तलाव येथील
साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता न याने तयार कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा
िल., नािशक यां चेकडू न देणगी व पात न याने तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता
आर.सी.सी. ुम पाईपमधून के बल टाकणेचे कामाकरीता झाले या िनणयातील सदरह काम िवभागां तगत क न
घेणचे ी अट तसेच या तावास मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची परवानगी घेणेबाबतची अट
अशा दो ही अटी र होणेस व सदर तावास मा यता िमळावी, ही िवनं ती.
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िनणय .६२४

यावर सिव तर चचा होऊन, कनकु री साठवण तलाव येथील साठवण तलाव .०१ व ०३ करीता
न याने तयार कर यात आले या पं प मकरीता तसेच मे.मिहं ा ॲ ड मिहं ा िल., नािशक यां चेकडू न
देणगी व पात न याने तयार कर यात आले या साठवण तलावाचे पं प मकरीता के बल टाकणे या
कामाबाबत मा. ीसद य सिमती या िद.१४-०६-२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३५६ मधील
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाची मा यता घेणेबाबत अट र करणेत येऊन, पु ढील
कायवाही वरीत करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- िव तु िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
सं थान सं चिलत ी साईबाबा किन ठ महािव ालयामधील िव ािथन साठी बससेवा सु करणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतु द– ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशडी अिधिनयम, २००४ मधील
कलम १७ (२) (झ) म ये सव साधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यां चे यो य कारे
यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील, असे
नमुद आहे .
ा तािवक- उपरो िवषयां स अनुस न, यापुव मा.ना. ी राधाकृ ण िवखे पाटील, िवरोधी प
नेतायां चेकडेसिशड शहर आिण प रसरातील थािनक ाम थांनी /कमचा-यांनी िविवध नांबाबत माग या
के ले या आहेत. पैक , अ.नं.०२ ने ी साईबाबा किन ठ महािव ालय मिधल मुल साठी बससेवा सु करणे
बाबत मागणी के लेली आहे.
यानुसार, सं थानचे ी साईबाबा किन ठ महािव ालय मधील िव ाथ नीकरीता नवीन ०९ कु लबस
खरे दी करणे िकं वा ल
ु बस सुिवधा पुरिव याचे काम ॅ हलर कॉ ॅ टर माफत आऊटसोस ग प दतीने (भाडो ी
बसेस) घेणे बाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर कर यात आला होता.
िद.१६/०२/२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .८६ नुसार, या- या गांवाम ये
ी साईबाबा किन ठ महािव ालयातील मु ल साठी बससेवा सु करावयाचे स्तावीत आहे. या गावांम ये
महारा रा य प रवहन महामं डळाची बस सुिवधा नसलेबाबत महारा रा य प रवहन महामं डळाकडू न लेखी
मािहती यावी व अशी बससेवा उपल ध नसलेने सं थानची बससेवा सु करणे बाबत या िठकाण या
ामपं चायतीचा ठराव घे यात यावा व यासह सिव तर ताव पुढील शै िणक वष सु करणेपवु सभेपु ढे
फे रसादर करणेत यावा, असे ठरले.
उपरो त िनणयानुसार इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/६९५४/२०१६ िदनां क १७/०३/२०१६ रोजीचे
प ा वये, ी साईबाबा किन ठ महािव ालय मधील मु ल साठी महारा रा य प रवहन महामं डळाची बससेवा
उपल ध नसलेचा ामपं चायतीचा ठराव करणे बाबत नगर-मनमाडरोड वरील सावळीिवहीर, िनमगां व, िनघोज,
राहाता ही गावे वगळु न प रसरातील ०१) अ तगां व, ०२) िपं पळस ३) साकु री ४) नां द ुख खु. ५) नां द ुख बु. ६)
डो-हाळे ७) को-हाळे ८) काकडी, ९) के लवड १०) मनेवाडी ११) वेस १२) वाकळी १३) कनकु री १४)
न.पा.वाडी १५) िपं पळवाडी १६) पुणतां बा १७) ई/ कोहक या ामपं चायत ना प दे यात आले होते. यापैक
आजतागायत पुणतां बा, न.पा.वाडी व ई या ामपं चायतीचे ठराव ा त झालेले आहे.
तसेच इकडील जा.नं.एसएसएस/वाहन/५२२/२०१६ िद.०६/०५/२०१६ अ वये मा.आगार
यव थापक, महारा रा य प रवहन महामं डळ, कोपरगां व आगार यां ना उपरो त गावां म ये म.रा.प.महामं डळाची
बससेवा बाबतची मािहती िमळणे कामी प दे यात आले होते. यानुसार आगार यव थापक, कोपरगांव यां नी
यांचे जा. .रा.प./ आ. य.का/ कोपर-३२६ िद.१०/०५/२०१६ अ वये अ तगां व, िशं गवे, पुणतां बा, सोनेवाडी या
गावां म ये बससेवा सु असले बाबत कळिवलेले आहेत . तसेच नां द ुख बु., नां द ुख खु., कनकु री, डो-हाळे ,कोहाळे , मनेवाडी, काकडी, साकु री, िपं पळस, एक खे, िपं पळवाडी, ई, कोहक , न.पा.वाडी, वेस, वाळक , के लवड
या गां वाम ये बससेवा नसलेबाबत कळिवलेले आहे.
अिखल भारतीय िव ाथ प रषद, िशड शहर यां नी िदनां क २७ ऑग ट, २०१६ चे िनवेदना वये किन ठ
महािव ालयाकडील मुल ना बस सेवा उपल ध क न देणचे े कळिवलेले आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ायः- ी साईबाबा किन ठ महािव ालय यां नी सन-२०१६-१७ करीता
कु लबस सुिवधाकरीता गाव िनहाय िव ाथ नी सं या खालील माणे कळिवलेले आहे.
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अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७
८
९

गाव
सं या अ.नं.
गाव
सं या अ.नं.
गाव
सं या
िशड
२५२
१०
िपं पळस
२
१९
सावळीिवहीर खु.
१६
नां द ुख खु.
१५
११
अ तगां व
५
२०
िनघोज
३५
नां द ुख बु.
२९
१२
िपं पळवाडी
६०
२१
िनमगां व
४३
कनकु री
१८
१३
िबरे गां व बन
६
२२
सोनेवाडी
२
डो-हाळे
३६
१४
ई
३२
२३
न.पा.वाडी
८
को-हाळे
७
१५
िशं गवे
२
२४
िनमगां ववाडी
१०
काकडी
१
१६
पुणतां बा
२
२५
िनमशेवाडी
७
साकु री
१७
१७
को क
४
एकु ण
६६६
राहाता
१७
१८
सावळीिवहीर बु. ४०
अ)
सं थानमाफत, ी साईबाबा किन ठ महािव ालया या मु ल करीता कु ल बसेस सेवा
ावयाची झा यास–
१)
सदरचे युिनअर कॉलेज सकाळी १०.०० ते सायं.०५.०० या वेळेत अस यामुळे सव मुल ना एकाच
वेळेस शाळे म ये घेवनु यावे लागेल व परत घरी सोडावेलागेल . याकामी उपरो त मुल ची सं या िवचारात घेता
िशड व प रसरातील मुली बसचा वापर करणार नाही असे गृहीत ध न नवीन ०६ बसेस (५४+२ िसटर) खरे दी
करणे आव यक आहे. सदर कामी ित बस अं दाजे .२२,००,०००/- माणे एकु ण बसेस करीता
.१,३२,००,०००/- इतका खच येईल.
२)
ित बसकरीता ०१ वाहन चालक व ०१ मतदनीस या माणे एकु ण ०६ बसेस करीता ०६ वाहन
चालक व ०६ मदतनीस कमचारी उपल ध क न ावे लागतील, यानुसार या सेवेसाठी ०१ वाहन चालकाचे ित
महा वेतन .२०,०००/- व मदतनीस कमचारी ितमहा वेतन .१५,०००/- माणे ०६ बसेस करीता ितमहा
.२,१०,०००/- माणे .२५,२०,०००/- इतका वािषक वेतन खच अपे ीत आहे.
३)
०६ बसेस करीता ित िदन अं दाजे १८०िक.मी. अं तराकरीता ७० िलटर िडझेल X अं दाजे .५५/- ित
िलटर माणे .३,८५०/- ित िदवस या माणे वािषक (२३० िदवसाकरीता) अं दाजे .८,८५,५००/- मा इंधन
खच अपे ीत आहे.
४)
०६बसेसचे दु ती व देखभाल खच- ित बस .६०,०००/- माणे ०६ बसेस करीता .३,६०,०००/खच अपे ीत आहे.
५)
सव बसेसची िकं मत व िव ाथीनी सं या (५४+२) नुसार िवमा करणे करीता अं दाजे ित बस फ
.९०,०००/- X ६ माणे .५,४०,०००/- खच येतील.
६)
RTO कायालयाचे चिलत िनयमानुसार, इय ा दहावी पे ा पुढील वगाकरीता टॅ ससाठी ित िसट
.१९००/- माणे X ५४ िसट करीता .१,०२,६००/- ित बस माणे ६ बसेस करीता एकु ण र कम
.६,१५,६००/- खच येईल. याकरीता सदर या बसेस किन ठ महािव ालयाचे नावावर रिज ेशन करा या
लागतील, याकामी किन ठ महािव ालयाचे न दणी माणप जोडणे आव यक रािहल.
उपरो त अ.नं.०१ ते ०६ करीता खालील माणे एकु ण खच अपे ीत आहे.
अ.नं. तपिशल
भां डवली खच ( .) अं दाजे वािषक खच
०१
नवीन ०६ बसेस खरे दी खच
१,३२,००,०००.०० २६,४०,०००.००
(२०% घसारा)
०२
कमचारी वेतन खच (वािषक)
--२५,२०,०००.००
०३
इंधन खच (वािषक)
--८,८५,५००.००
०४
दु ती व देखभाल खच (वािषक) --३,६०,०००.००
०५
िवमा खच(वािषक)
--५,४०,०००.००
०६
RTO टॅ स खच(वािषक)
--१,०२,६००.००
एकु ण अं दाजे खच
१,३२,००,०००.०० ७०,४८,१००.००
ब)
भाडो ी बसेस उपल ध क न ावयाचे झा यासस या ायोिगक त वावर ी साईबाबा किन ठ महािव ालयातील मुल ना ने -आण करणे कामी
कु लबस सुिवधा पुरिव याचे काम ॅ हलर कॉ ॅ टर माफत आऊट सोसिसंग प दतीने (भाडो ी बसेस)ई-िनिवदा
काढु न देता येईल. सदर कामी ित िदनी (५२ िसटर) बसेससाठी ित बस / ित िदन .७,०००/- माणे िशड
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यितरी त बाहेरगां वाव न येणा-या मु ल साठी ०६ बसेससाठी २३० शालेयिदवसां साठी ( ित वष ) अं दाजे एकु ण
.९६,६०,०००/- मा खच अपे ीत आहे.
क) बस थां बेः०१) िशड व नगर-मनमाड र यावरील गां वे वगळु न इतर गावातील मुल ना बससेवा सं था न माफत
ावयाची अस यास खालील माणे ट / बस थां बे करावे लागतील.
त ा मां क ०१

अ.नं.

िठकाण

०१
०१

०२
िपं पळवाडी
िशंगवे -२ +
नपावाडी-८ +
पु णतां बा-२
ई
कोहक (द त
मं िदर)
नां दखु बु.
नां दखु खु.
को-हाळे
डो-हाळे
कनकु री

०२

०३

०४

जाणे+ येणे अं तर
िक.मी.
(आणणे +
सोडणे)
०३
१८+१८=३६

सं या

०४
६०
१२

२१+२१=४२
२३+२३=४६

३२
०४

२४+२४=४८
२६+२६=५६
३६+३६=७२
२४+२४=४८
१८+१८=३६
एकु ण

२९
१५
०७
३६
१८
२१३

एकु ण

०५
७२

३६

५१

५४
२१३

तािवत बस शु कनु सार
जमा होणारी अं दािजत
र कम
शेरा
(०३x०४x२३० शालेय
िदवस )
०६
०७
५,९६,१६०/नपावाडी+
पुणतां बा+
िशंगवे येथील मु ल ना
िपं पळवाडी येथे बोलवावे
लागेल.
३,०९,१२०/कोहक येथील मु लां ना द त
मं दीर टॉप येथे बोलवावे
०,४२,३२०/लागेल.
३,२०,१६०/काकडी येथील ०१ मु लगी
को-हाळे येथे बोलवावे
१,९३,२००/लागेल.
१,१५,९२०/३,९७,४४०/१,४९,०४०/२१,२३,२६०/-

०२) िशड , िनमगां व व िनघोज यितरी त इतर सव िठकाणचे मुल ना सं था न बस देणचे े अस यास
खालील माणे ट / बस थां बे करावे लागतील.
त ा मां क ०२
जाणे+ येणे अं तर
िक.मी.
(आणणे + सोडणे)

अ.नं.

िठकाणी

०१
०१

०२
िपं पळवाडी
िशंगवे -२+नपावाडी८+ पु णतां बा-२

०३
१८+१८=३६

ई
कोहक (द त मं िदर)

२१+२१=४२
२३+२३=४६

३२
०४

सावळीिवहीर खु.
सावळीिवहीर बु.
नां दखु खु.
नां दखु बु.
को-हाळे

१६+१६=३२
१७+१७=३४
२६+२६=५६
२४+२४=४८
३६+३६=७२

४०
१६
१५
२९
०७

०२

०३
०४

सं या

०४
६०
१२

एकु ण

०५

तािवत बस
शु कनु सार जमा
होणारी अं दािजत
र कम
(०३x०४x२३०शालेय
िदवस )
०६
५,९६,१६०/-

७२

३६

५६

५१
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३,०९,१२०/०,४२,३२०/२,९४,४००/१,२५,१२०/१,९३,२००/३,२०,१६०/१,१५,९२०/-

शेरा

०७
नपावाडी+
पु णतांबा+
िशंगवे येथील मु ल ना
िपं पळवाडी येथे बोलवावे
लागेल.
कोहक येथील मु लां ना
द त मं दीर टॅप येथे
बोलवावे लागेल.

काकडी येथील ०१ मु लगी
को-हाळे येथे बोलवावे
लागेल.

104

०५
०६

कनकु री
डो-हाळे
राहाता
साकु री

१८+१८=३६
२४+२४=४८
१९+१९=३८
१७+१७=३४
एकु ण

१८
३६
१७
२४

५४
४१

१,४९,०४०/३,९७,४४०/१,४८,५८०/१,८७,६८०/-

३१०

३१०

२८,७९,१४०/-

साकु री येथील मु ली नगरमनमाड रोडव न घेता
येतील व सोडता येतील.

०३) किन ठ महािव ालयाकडे स या एकु ण ६६६ मुली िश ण घेत असलेचे िव ालयाकडु न कळिव यात
आलेले आहे. या सव मुल ना सं था न माफत / भाडो ी बस सेवा उपल ध क न ावयाचे अस यास एकु ण १३
(५२ िसटर) बसेस लागतील यामुळे बसेस खरे दी व इतर अनुषं गीक खचात उपरो त अ / ब मधील खचाचे
माणात यानु सार वाढ होईल.
ड)
मु ल कडू न यावयाचे फ बाबतःमहारा रा य प रवहन महामं डळ (एस.टी.) मधील वाशां कडू न स या एक पया ित िक.मी. पे ा
भाडे आकारले जाते. तसेच ित ितक ट एक पया अिधभार घे यात येतो.
ी साईबाबा सं थानचे किन ठ महािव ालयाकडील िव ाथ करीता बससेवा उपल ध क न िद यास
येणारा खच िवचारात घेता सवलती या दरात उपरो त बस थां यानुसार व य होणा-या वासानुसार, ित िक.मी.
एक पया ( ित िदवसा माणे) एकु ण शालेय २३० िदवसा करीता (वािषक) बस शु क वसु ल करता येईल, असे मत
आहे.
उपरो त तावाचे अनुषं गाने, खाली नमुद के ले या बाब वर िनणय होणे आव यक आहे ०१.
ी साईबाबा किन ठ महािव ालयातील मु ल साठी सं थान माफत बससेवा उपल ध क न देणे अथवा
भाडो ी वाहनां माफत बससेवा उपल ध क न देणे.
०२.
प र छे द क मधील त ा मां क १ अथवा त ा मां क २ अथवा अ.नं. ०३ पैक कोण या गावातील
मुल ना बससेवा उपल ध क न देण.े
०३.
प र छे द ड माणे बस वास शु क आकारणे .
उपरो
तावावर िनणय होणेस तसेच वर नमुद के ले माणे सं था नमाफत बससेवा उपल ध क न
ावयाची झा यास, बस खरे दीकामी िकं वा भाडो ी घेणक
े ामी ई-िनिवदा ि या िविहत प दतीने राबिवणेस तसेच
याकामी येणारे सवसमावेशक अनुषं िगक खचास मा यता िमळणेकामी, सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े िवचाराथ सादर.
िनणय .६२५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान सं चिलत ी साईबाबा किन ठ महािव ालयामधील
िव ािथन साठी बससेवा सु करावी, असा धोरणा मक िनणय सिमतीने घेतला. तसेच ायोिगक
त वावर ी साईबाबा किन ठ महािव ालयातील मु ल ना ने-आण करणेकामी कु लबस सु िवधा
पु रिव याचे काम ॅ हलर कॉ ॅ टर माफत आऊट सोसिसं ग प दतीने (भाडो ी बसेस) करणेत यावे.
यासाठी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा या अनु शं गीक खचास मा यता
दे यात आली. िव ािथन कडू न महारा रा य प रवहन महामं डळ यां चे िनयमा माणे शु क
आकाराणेत यावे व यासाठी येणा या खचाची उव रत र कम सं थानमाफत अदा करणेत यावी, असे
ठरले.
तसेच दर यानचे कालावधीम ये ी साईबाबा किन ठ महािव ालयामधील िव ािथन साठी
महारा रा य प रवहन महामं डळ हे बस सेवा पु रिवणेस तयार आहेत का? याचीही िवचारणा करणेत
यावी.
(कायवाही- .अिध क, वाहन िवभाग/ . ाचाय, किन महािव ालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
विन ेपण िवभागातील साऊं ड िस टीम यं णा अ ावत करणेकामी Sound & Audio System
Consultant ची नेमणू क करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- ०१. २१ (ग) भ तांना मं िदरात देवते या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकं वा
धािमक सेवा िकं वा समारं भ कर यासाठी सोयी व सुिवधा पुरिवणे . ०२. महारा शासन अिधिनयम नं बर
१४/२००४ चे १७ (२) मधील ( ) नु सार
ा तािवक:- विन ेपण िवभागामाफत मं िदराम ये भुपाळी, या चारही आर या, िव णू सह नाम,
मनाचे लोक, ी साईनाथ तवनमं िजरी, साईमं , ी साई स च र , गु पाठ इ. काय म दैनं िदन सारीत होत
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असतात. सदर काय माचे ऑडीओ सारण मं िदर व मं िदर परीसरात तसेच टाटा काय DTH ारे तसेच
सं थान या "Live Darshan" वेबसाईटवर संपु ण देशात व परदेशात सारीत के ले जाते.
मं िदर परीसरातील व मु य विनक कं ोल म मधील विन ेपण िवभागामाफत कायरत असलेली
Sound & Audio System िह सन-१९९५ साली काया वीत के लेली असून , सदर मिशनरी जवळपास २१
वषाची झालेली असून ती तां ीक टया कालबा झालेली आहे. तसेच सं थानचे िविवध िवभागातील उदा.
दशन रां गेतील, मं िदर परीसरातील, सादालय, हॉ पीटले इ. िठकाणां ची Public Announsment system व
यासाठी थापीत असलेली कं ोल म, स यनारायण हॉल मधील ि पकर, साई अितथीगृह येथील सभागृह व
लडीबागेतील साईिनवास सभागृह येथील माईक िस टीम, ारावती इमारतीसमोरील बगीचातील युिझक
िस टीम, शै िणक संकुले , भ तिनवास इ. िठकाणाची Sound & Audio System यव था देखील निवन
Digital तं ाना या आधारे अ ावत करणे अ याव यक आहे.
स याची कायरत व कालबा असले या यं णेतील मिशनर चे पेअर पाट् स स ि थतीत बाजाराम ये
उपल ध होत नस याने निवन अ ावत Digital तं ाना या आधारे Sound & Audio System अ ावत
होणे अ याव यक आहे.
तसेच मं िदर परीसर व िशड परीसरात कायम व पी Public Address System बाबत
िद.०६.०२.२०१६ रोजीचे प ा वये शता दी क िवभागास कळिवणेत आले आहे. तसेच याबाबत TCE यां ना
ई-मेल ारे इकडील िवभागाचे कामकाजाचे Scope of Work बाबत िवचारणा के ली असता, यांनी यांचा
अिभ ाय िद.११.०८.२०१६ रोजी कळिवले आहे. सदर TCE यांचे ई-मेलचे अवलोकन करता, यांचे Scope
म ये उपरो त नमुद के ले या िठकाणाचे Sound & Audio System बाबत समावेश नस याने उपरो त नमुद
के ले या िठकाणी स ि थतीत कायरत व तां ीक टया कालबा झालेली Sound & Audio System चे
महाशता दी महोत्सवाचे िनमी ताने अ ावत करणे अ याव यक आहे.
यामुळे निवन Digital तं ाना या आधारे Sound & Audio System अ ावत होणेकामी Sound
& Audio े ातील स लागाराची नेमणूक सं थानचे िवहीत प तीने करणे आव यक असून Sound & Audio
े ातील स लागारचे कामकाजाचे व प Scope of Work पुढील माणे आहे .
1.
Current As-Is assessment of existing Sansthan Sound and Public Address System
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Setup of all Locations.
Study in detailed requirements and suggestion to sansthan for an entire new &
latest technology in Sound and Public Address System, if necessary.
Checking & Marking of existing cable networks of Sound and Public Address
System in details and create schematic layout diagram.
Determine zones and fixture of locations for deployment of speakers to
improve voice clarity & quality.
Determine two way communication at various locations in case of Emergency
for security & prompt response system during such a events.
Create DPR and present a power point presentation demo to Senior
Management of SSST.
On the basis of review of presentation & demo, create a detail tender
documents (RFP) Bid Formulation, for a New Sound and Public Address System
as per sansthan rules (online etc.,).
After floating E-tender, attending pre-bid meet and preparing responses to prebid queries to proposed works in Bidder meeting in presence of SSST officials.
Submission of Technical bid evaluation report to SSST.
Evaluation of commercial bids.
After selection of final vendor, creating LOI & agreement for work schedule &
AMC.
Technical verification and checking of goods supplied by successful bidder.
Monitoring & evaluation of each stage of the projects and till the final successful
implementation of the project including technical discussion if required with the
vendor or any issue raised during the project.
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14.
15.
16.

At each stages of project, the consultant should verify and approve the payment
of the bill.
Consultant should submit a list of clients where similar work has been
implemented and should be familiar with the best global brands of the industry.
Works completion Certificate must be issued to SSST to handovers the entire
system to SSST by bidder after completion of the project.

उपरो त नमु द Scope of Work सं थानचे तां ीक स लागार ी िवजय नायडू यां चेकडू न तपासून
घे यात आला असून , यांचा याकामी िद.११.०८.२०१६ रोजीचे ई-मेल अ वये अिभ ाय घे यात आलेला आहे.
उपरो त तािवत Scope of Work म ये नमुद के ले माणे मु ा . .११ व १६ नुसार िनयु त के ले या
अिधकृ त स लागाराने कामकाज पु ण के लेनं तर यांना खालील तपिशला माणे सदर कामाचे बील अदा करता
येईल.
Consultant Payment
Sr.No. Activities Completed by Appointed Consultant
Break-up in terms %
01 After selection of final vendor, creating LOI & 50 % (In Advance)
agreement for work schedule & AMC.
Works completion Certificate must be issued to 50 % (After Submission
02 SSST to handovers the entire system to SSST by of Work Completion
bidder after completion of the project.
Certificate to SSST)
मागणी:- सन-२०१८ साल या चे महाशता दी महो सवा या िनमी ताने होणारी ी साई भ तांची
संभा य गद व याकामीचे िनयोजनासाठी TCE यां चे Scope चे यितरी त ा तािवके त नमुद के ले माणे
विन ेपण िवभागाची स याची मं िदर, मं िदर परीसर, मु य विनक कं ोल म व सं थानचे िविवध िवभागात
स ि थतीत कायरत व तां ीक टया कालबा झालेली Sound & Audio System चे महाशता दी
महो सवाचे िनमी ताने अ ावत करणे अ याव यक आहे.
सदर निवन Digital तं ाना या आधारे Sound & Audio System अ ावत होणेकामी Sound
& Audio े ातील स लागाराची नेमणूक करणे आव यक असून सदरकामीचा उपरो त SOW सं थानचे
मािहती तं ान व जनसंपक िवभागामाफत सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर व वतमान प ाम ये जािहरात
िस क न कोटेशन मागवून यातील िन नतम दरधारकास ा तािवके त नमुद के ले या Scope of Work नुसार
Appointment of Consultant for Sound & Audio System कामी कायादेश देता येईल, असे न मत
आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेिशर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान :- तां ि क व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- उपरो त ा तािवके त व मागणीम ये नमुद के ले माणे सन-२०१८
साल या चे महाशता दी महो सवा या िनमी ताने विन ेपण िवभागाची स याची मं िदर, मं िदर परीसर, मु य
वनीक कं ोल म व सं थानचे िविवध िवभागात स ि थतीत कायरत व तां ीक टया कालबा झालेली
Sound & Audio System चे महाशता दी महो सवाचे िनमी ताने अ ावत करणे अ याव यक आहे.
सदर निवन Digital तं ाना या आधारे Sound & Audio System अ ावत होणेकामी Sound
& Audio े ातील स लागाराची नेमणूक करणेस व यासाठी येणा-या एक ीत अं दाजे र कम पये
२,८०,०००/- (अ री र कम पये दोन लाख ऐंशी हजार मा ) चे खचास तसेच स लागारास यांचे कामाचे
बील ा तािवके त नमुद के लेले Milestone नुसार कामकाज पु ण के लेनं तर अदा करणेस मा यता िमळणेकामी
सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .६२६ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावास मा यता दे यात आली. परं तु नेमणू क करणेत येणा-या
स लागारास िबलाची ५०% र कम आगाऊ न देता यां चे काम पु ण झालेनं तर सं पु ण र कम अदा
करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- विन ेपण िवभाग मुख )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

{12} 31.08.2016, Shirdi

107

आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
ी साईबाबा सं थानम ये सेवेकरीता सेवेकरी नेमणेबाबत.
ताविद.३१ जु लै २०१६ रोजी मा. अ य महोदय, यां चे अ य तेखाली झाले या बैठिकतील चच यावेळी ी
गजानन महाराज सं थान, शेगां व यां चे धत वर सं थानम ये सेवेक-यां ची नेमणूक कर याबाबतचे संक पनेचा
िवचार करणेबाबत सुचना दे यात आली आहे. तसेच िद. १६-०६-२०१६ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
बैठिकत मा. यव थापन सिमतीने ी े गजानन महाराज देव थान, शेगां व धत वर सेवेकरी उप म राबिवणेचा
िनणय घेतला आहे. तसे जािहर आवाहनही िविवध दैिनकां मधून कर यात आलेले अस याने सं थानचे कामगार
िवभागाम ये सेवेकरी हणून नाव न दिवणेकरीता साईभ त येत आहेत. सदर साईभ तांची सेवेकरी हणून सेवा
घे याकरीता यांची यि गत माहीती असलेला फॉम भ न यासोबत आव यक ते कागदप जोडू न फॉम
सं थानकडे सादर करणेस या साईभ तांना सुिचत कर यात आले आहे. सदरचे फॉम स या कामगार िवभागाकडू न
येणारे इि छत सेवेक-यां ना वाटप कर यात येत आहे.
यापूिव त कालीन मा. अ य यां चे आदेशानुसार गु वार िद. ३१.०१.२०१३ ते ०२.०२.२०१३ पयत
ी गजानन महाराज देव थान, शेगां व यां या िविवध उप मां ची मािहती घेणेसाठी डॉ. यशवं त माने, त कालीन
उपकायकरी अिधकारी यां चे समवेत खालील माणे अिधकारी, कायालय अिध क व ितिनधी गेले होते.
अ.न
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०.
११.

अ.नं
०१
०२
०३
०४

कमचा-याचे नाव
ी. बी. डी. साबळे
डॉ. एम. के . पठारे
ी. एम. जे. यादव
ी . यु. पी. ग दकर
ी. एस.एम. जोरी
ी. ही. एम. िशवगजे
ी. एस.एम. पाटणी
ी. एन. पी .िनकम
ी. पी.के . कोते
ी. के . पी. सदाफळ
ी. टी . आर. पवार

त कालीन िवभाग
शासन शाखा
साईनाथ णालय
जनसं पक कायालय
ी साई सादालय िवभाग
बां धकाम िवभाग
किन ठ महाव ालय
सं र ण िवभाग
आरो य िवभाग
कामगार िवभाग
साईबाबा भ तिनवास थान
विन पे ण िवभाग

त कालीन ह ा
शासिकय अिधकरी
. वै िकय अिध क
जनसं पक अिधकारी
कायालय अिध क
शाखा अिभयं ता
. ाचाय
सु र ा िनर क
व र ठ िलपीक
व र ठ िलपीक
िलपीक – टं कलेखक
मदतिनस

यावेळी सदर कमचा-यां नी ी े गजानन महाराज देव थाना या कामकाजा या प दतीची मािहती
घेतली. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
सेवेकरी / सेवाधारी
ी गजानन महाराज देव थान शेगाव या िठकाणी सं थानचे दैनं िदन कामकाज पाहाणेसाठी माहीती
अिधकारी, कमचारी िनयु त के लेले नाहीत. याऐवजी दा, भ ती व सेवे या मा यमातून सेवेकरी / सेवाधारी
यां चे दारे सं थानचे दैनं िदन कामकाज पािहले जाते. ी गजानन महाराज अस यापासून ही सेवेकरी / सेवाधारी
परं परा अखं डपणे चालू आहे. ही परं परा हेच या सं थानचे वैिश ठ आहे. हे सेवेकरी भ तांना दैवत मानतात व
यांना िवन सेवा देतात.
सेवेकरी – िनवड प दती
बुलढाणा व अकोला िज हातील व शेगाव जवळ या १०० िकलो िमटर आतील तीनशे खेडयातील
शेतक-यां या मु लां ची या कामी िनवड के ली जाते. िनवड करतां ना एका खेडयातून साधारणपणे २५ य त ना
घेतले जाते. यांचा रिहवाशी दाखला व वतणुक बाबत पोलीस पाटील यां चा दाखला घे यात येतो. याबाबतची
मािहती खालील माणे आहे.
सेवा
तपिशल
सेवेकरी सं या
७५००
सेवेचा कालावधी
मिह यातून फ त ०५ िदवस
जादा गद झा यास सेवेकरी कसे आव यकतेनु सार सेवेकरी दुर वनी दार बोलािवले जातात.
घेतात
सेवेक-यां ना िद या जाणा-या सेवेला येताना वखचाने येतात व आ यावर यांना येणचे े एस.टी. भाडे िदले जाते.
सुिवधा
जातां ना देव थानचे गाडीचे सेवेक-यां ना यांचे गावी पोहोच के ले जाते. दोन ेस,
दोन वेळचा चहा, एक सं थे या गाडीने येक सेवेक-या या घरपोहोच के ले जाते.

{12} 31.08.2016, Shirdi

108

०५

मदत

०६.
०७.
०८.
०९.
१०.

कामाचा कालावधी वेळ
सु या
वै िकय तपासणी
िश ण
यसन

अ.नं.
०१
०२
०३

०४
०५
०६
०७
०८

वै िकय मदत
शै िणक मदत
वािषक अ नधा य पाने मदत ◌ः- दोन पोते गह, २५ िकलो तां द ुळ, २५ िकलो
तुरदाळ २५ िकलो हरबरा दाळ हे सािह य साद पाने सं थे या गाडीने येक
सेवेक-या या घरपोहच के ले जाते.
८ ते १० तास सेवा .
आव यकतेनु सार सु या िद या जातात.
६ मिह यातून एकदा वै िकय तपासणी के ली जाते .
कु ठिलही अट नाही.
िवडी, तं बाखु, पान, सुपारी, गुटखा, दा आदी कोणतेही यसन नको.

सेवाधारी – सेवाधारी िनवड प दती
ी गजानन महाराज देव थान शेगाव यां चेकडे सेवाधारी िनवड प दतीची मािहती खालील माणे आहे.
सेवा
तपिशल
सेवाधारी सं या
३०००
सेवेचा कालावधी
पुण मिह याचा
सेवेक-याना िद या जाणा-या सेवेला येताना सेवेकरी वखचाने येतात व आ यावर यांना येणेचे एसटी भाडे
सुिवधा
िदले जाते. जातां ना देव थानचे गाडीने सेवेक-यां ना यांचे गावी पोहोच के ले जाते.
दोन ेस दोन वेळचा चहा, एक वेळचा ना टा, देव थानचे मम ये राह याची
हॉलम ये सुिवधा
मदत
वैदयिकय मदत
श णीक मदत
कामाचा कालावधी वेळ
८ ते १० तास व कामाचे व प बधून
सु या
आव यकते नु सार सु या िद या जातात
वै िकय तपासणी
६ मही यातून एकदा वै क य तपासणी के ली जाते .
सेवाधारी यां चा सेवेचा कालावधी व कामाचे व प बघू न पये ३०००/-, ४०००/-,
मानधन
५०००/-, ६०००/-, ७०००/- ती मिहना मानधन पी साद िदला जातो.
सदर मिहतीचे आधारे ी साईबाबा सं थानकरीता सेवेकरी नेमणूक ताव िद. ३०.०६.२०१३ रोजीचे
सभेत सादर कर यात आला होता परं तू यावेळी सदर िवषयाव रल चचा पुढे ढकलणेत आली व सदर िवषय पु हा
सभेपढू े सादर कर यात आलेला नाही.
आता ी साईबाबा सं थानकरीता सेवेकरी नेमणेकरीता नाव न दणी पु हा मा. अ य सा◌े यां नी
आवाहन के लेले आहे. याबाबत िद. १८-०८-२०१६ रोजीचे गां वकरी, पुढारी, लोकमत के सरी तसेच िद. १९-०८२०१६ रोजीचे भात, पु यनगरी या वतमानप ाम ये बात या िस द झाले या आहेत. ी साईबाबां चे
दशनाकरीता िशड म ये येणारे भािवकां ची सं या िदवसिदवस वाढत अस याने सं थानला नेहमीच मनु यबळ
कमी पडत असते. यामु ळे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशरडी) येथे सदरचा उप म सु के यास
िनि त उपयोग होईल. सदरचा उप म सु करतां ना सेवेकरी नेमणूक बाबत खालील माणे कायवाही करता येईल
असे मत आहे.
१. सेवेक-यां नी यांचे पूण नाव, प ता, िश ण, अनुभव, आजार, संपकासाठीचे मां क, जवळचे
नातेवाईक प ता इ यादी मािहती फॉम भ न यासोबत मेडीकल फ टनेस सिटफ के ट, तहिसलदार यां नी िदलेला
रिहवासी दाखला, गावाचे सरपं च/ पोलीस पाटील यां नी िदलेला वतनुक बाबतचा दाखला, शै िणक पा ता
कागदप े, अनुभव, माणप े इ यादी कागदप े जमा क न घेता येईल. यामुळे िनरोगी, िन यसनी तसेच
चा र वान सेवेकरी कर यासाठी उपल ध होतील.
२. सेवेक-यां नी अज सादर के यानं तर सं थानचे शासिकय अिधकारी (कामगार अिधकारी)
यां चेमाफत येणा-या सव अजाची पडताळणी क न पा सेवेक-यां ची िनवड क न यांची यादी तयार करता येईल.
३. येक सहा मिह यानं तर या कालावधीत येणारे निवन अजाची छाननी क न जा तीतजा त
साईभ तांना सेवा दे याची संधी उपल ध होईल अशा कारे पा सेवेक-यां ची अ ावत यादी तयार करता येईल.
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४. सेवेक-याला यांचे शै िणक पा ता, शाररीक मता व अनुभव यानु सार सं थानचे िविवध
िवभागात सेवा कर याची संधी िदली जाईल.
५. सेवेक-यां ला येक मिह यातून कमीत कमी ०५ िदवस व जा तीत जा त फ त १० िदवस सेवा देणे
बं धनकारक असेल.
६. सेवेक-याचा डयुटीचा कालावधी ०८ तासां चा असेल याम ये सेवाक-याची शा ररीक मता
यां नसु ार कामाचा कालावधी कमी जा त करता येईल.
७. सं थानचे ी साईबाबा णालयाम ये ६ मिह यातून एकदा वै क य तपसणी क न घेणे बं धनकारक
रािहल असेल.
८. दैनं िदन सेवे या यित र त उ सव कालावधीत िकं वा जा त गद चे कालावधीत गरजेनसु ार सेवेक यां ना दुर वनी क न बालावून घेतले जाईल.
९. सेवेक-यां ना यांचे मागणीनु सार सु या दे यात येतील.
१०. सेवेक-यां ना सं थानमाफत ओळखप ् दे यात येईल. तसेच एक सेवा काड दे यात येईल यावर
सेवेक-यां चे सेवेक-यां चे सेवेची िदनां क व या िदनां कास कर यात येणारे सेवेचे िठकाण व व प यां ची न द ठे वता
येईल सदरचे काड सेवे या कालावधीत सेवाक-या सोबत असेल.
११. सेवेक-यां ना सं थानचे कामकाजात ह त ेप करता येणार नाही व सं थान िनयमां चे पालन करावे
लागेल.
१२. सेवेकरी यां चेकडू न काही गैरवतन झा यास यास सेवेकरी हणून सेवा बं द कर यात येईल.
१३. सेवेक-यां चा सफे द नेह शट, कु ता तसेच टोपी अशा कारचा गणवेश सं थानचे वतीने दोन
गणवेश देता येतील.
१४. सेवेक-याची सेवे या कालावधीदर यान िनवासाची सोय साईधमशाळा इमारतीम ये, दोन वेळचे
जेवणाची ी साई सादालयाम ये तसेच दोन वेळ चहाची यव था कॅ टीन िवभागामाफत िवनामु य करता येईल.
तसेच सेवे या कालावधीम ये सेवेकरी आजारी पड यास यास सं थानचे ी साईनाथ णालय व
आव यकता अस यास ी साईबाबा हॉ पीटलम ये वै क य सुिवधा िवनामु य देता येईल.
१५. नेमणू िदले या िवभागात / िठकाणी िवनात ार सेवा करावी लागेल. ठरावीक िठकाणीच सेवा
िमळणेबाबतचा आ ह सेवेकरी यां ना धरता येणार नाही.
१६. सेवेक-यां ना सेवा देतां ना सेवेशी सं बं िधत िवभागाचे िवभाग मुख यां चे िनयं णाखाली काम करावे
लागेल.
१७. येक मिह यात सेवेकरी यां ना िदलेले ओळखप ् व सेवाकाड या मिह यातील यांची डयुटी
संप यानं तर जमा करावे लागेल व पु हा मिह यात डयु टीवर आ यानं तर सदर सेवेक-यास जमा के लेले ओळखप
व सेवाकाड पु हा दे यात येईल.
१८. सेवेक-यां स ये याजा याचे खचापोटी व मानधन हणून ितमाह १०० पये देता येईल. परं तू
मानधन ा त करणेसाठी िकमान या मिह यात ०५ िदवस सेवा देणे आव यक रािहल.
१९. सेवेक-यां स अजाची पडताळणी, सेवेक-यां ची नेमणूक, सेवेक-यां ना दयावयाचे गणवेश व
ओळखप , सेवा काड, सेवेक-यां चे संबधी इतर कायालयीन कामकाज करणेकरीता िलपीक सं वगातील कमचायाची नेमणूक आ थापना िवभागामाफत करता येईल.
तरी उपरो त तावावर चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६२७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानम ये सेवेकरीता सेवेकरी नेमणेसाठी तावाम ये
नमु द के ले माणे कायवाही करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच सिमती सद यांनी शेगाव येथे भेट देऊन, ते थील सेवेक यां या बाबतीतील पहाणी
करावी, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
ी साईबाबा सं थान कं ाटी कमचा-यां ना समान कामासाठी समान वेतन व शासनाने जािहर के लेला
महागाई भ ा िमळणेबाबत.
तावमा.खा. ी सदािशव लोखं ड,े लोकसभा सद य सो यां चे प इकडील कायालयास ा झाले असून,सदर प ात
यां नी आपणास िवनती कर यात येते क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड येथे २६०३ कमचारी हे
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गे या १२ ते १५ वषापासून कं ाटी कामगार हणून काम करीत आहेत . िशड देव थानातील कं ाटी प दतीने
काम करणा-या कमचा-यां ना समान कामासाठी समान वेतन व शासनाने जािहर के लेला महागाई भ ा हा आप या
महारा शासन प रप क .सीएएल-०३/२०१४/ . .०९/कामगार-१० मं ालय,मुं बई-३२ िद.१०.०६.२०१६
नुसार सं थानने अदयाप िदलेला नाही . या बाबत मा.रा यपाल ी .िवदयासागर राव साहेब यां ना कमचा-यां या
िश मं डळासह िनवेदन िदेलेले होते. तसेच मा.मु यमं ी ीयुत देव जी फडणवीस साहेब यां याकडे कमचायां या िश मं डळासह तीन ते चार वेळा भेट घेवू न िनवेदन देवनू चचा के लेली आहे. तसेच मा.ना. ी रणिजत
पाटील साहेब,मा.ना.सुिधर मनगुं टीवार साहेब, तसेच धान सिचव साहेब यां याशी अनेक वेळा िनवेदन देवनू ,
य भेटू न चचा के लेली आहे. परं तू िशड सं थान कं ाटी कमचा-यां ना अदयापपयत समान कामासाठी समान
वेतन व शासनाने जािहर के लेला महागाई भ ा िमळालेली नाही.
यासाठी िशड सं थान या कं ाटी कमचा-यां नी िद.२८/१० ते ३०/१०/२०१५ पयत िशड येथे उपोषण
के ले होते. तदनं तर मी वत: हा सदर
माग लाव यासाइी व कमचा-यां ना याय िमळ यासाइी
िद.०८.०२.२०१६ ते ०९.०२.२०१६ पयत सव कं ाटी कमचा-यां सह आझाद मैदान ,मुं बई येथे उपोषण के ले
होते. तदनं तर मा.मु यमं ी साहेब यां चेशी चचा के या नं तर सदरचा
लवकरात लवकर माग लाव याचे
आ ासन मु यमं ी महोदयां नी िदले होते. परं तू अदयापपयत िशड कं ाटी समान कामासाठी समान वेतन व
शासनाने जािहर के लेला महागाई भ ा िमळालेला नाही.
िशड कं ाटी कमचा-यां ना समान कामासाठी समान वेतन व महागाई भ ा दे याबाबत मा.कामगार
आयु यां याशीही मी वत: चचा के लेली आहे. तेही या ी सकारा मक िनणय घे यास तयार आहेत.
मा.मु यमं ी ी देव जी फडणवीस साहेब यां नी मागील मिह यात असे आ ासन िदले होते क ,
लवकरच सं थान या िव तां ची िनवड होणार आहे. तदनं र सदर या ावर िव तच िनणय घे यास स म
राहतील व सदर ाबाबत तेच िनणय घेतील.
आज िद.२८.०८.२०१६ रोजी कमचा-यां चे ितिनध नी माझी भेट घेवनू मला पु हा सोबतचे िनवेदन
िदले असून , यां नी यात नमूद के लेले आहे क , िद.३०.०९.२०१६ पयत वरील ाबाबत िव तां नी िनणय न
घेत यास आ ही िद.०१.१०.२०१६ पासून आ ही सं थान या कायालयासमोर आमरण उपोषण करणार आहोत .
यात सव कं ाटी कमचारी सहभागी होणार आहेत.
तरी आपणां स िवनं ती कर यात येते आहे क, मी सदर या ासाठी गे या १ वषापासून सव तरां वर
पाठपुरावा व य न क नही सकारा मक िनणय झालेला नाही. हणून मलाही सव कं ाटी कमचा-यां सोबत
िद.३०.०९.२०१६ पयत सदर ी सकारा मक िनणय न झा यास िद.०१.१०.२०१६ पासून उपोषणास बसावे
लागेल.
आपणां स िवनं ती क, िशड सं थान कं ाटी कमचा-यां ना समान कामासाठी समान वेतन व शासनाने
जािहर के लेला महागाई भ ा दे याबाबत िद.३०.०९.२०१६ पयत िनणय यावा ,ही िवनं ती असे नमूद के लेले
आहे.
सदर करणाबाबत व तूि थती खालील माणे आहे .०१) ी साईबाबा सं थान असं घटीत कं ाटी कमचारी सं घटना, िशड यां चे समानकाम समान वेतना बाबत
सहा यक कामगार आयु त, अहमदनगर यां चेकडील प जा. .सकाआ/नगर/िकवेब/२३०३ िद.०६-०४-२०१५
अ वये इकडील कायालयास प ा झालेले होते. यात- यां नी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड येथील
कं ाटी कामगारां ना कं ाटी कामगार अिधिनयम, १९७० अ वये वेतन व महागाई भ ता िमळणेबाबत ी साईबाबा
सं थान िव त यव था, िशड येथील कं ाटी कामगार सं घटने या ि तिनधी व करणा-या कामगार सं घटनेने कं ाटी
कामगार व िनयिमत कामगार हे समान व पाचे काम करीत अस याने यांचे पगाराम ये खु पच तफावत अस याने
कं ाटी कामगार अिधिनयमा या तरतु दीनुसार समान कामासाठी समान वेतन याचा अवलंब कर यात येऊन यांना
िनयिमत कामगारा माणे वेतन िमळवु न दयावे अशी मागणी करणेत आलेली होती.
०२) यावर सदर करणी चचा क न, माग काढ यासाठी िद.१०-०४-२०१५ रोजी सकाळी ११.३०
वा.सहा यक कामगार आयु ,अहमदनगर यां चे कायालयात बैठक आयोिजत करणेत आलेली होती. सदर बैठिकस
शासक य अिधकारी (कामगार िवभाग) व .कामगार अिधकारी उपि थत होते. बैठक दर यान सदर सं घटनेचे
िद.२३-०२-२०१५ रोजीचे प सं थानला ा त झाले नसलेबाबत सां िगतले. मा.सहा यक कामगार आयु त यां नी
सदर प ाची त सं थानला देणेाबाबत सं घटनेचे ितिनध ना सां िगतले. यांनतर सहा यक कामगार आयु त यां नी
सं थान ितिनधी यां ना तु ही तु मचे लेखी हणने िद.२४-०४-२०१५ रोजी सादर करावे असे िनदश िदले होते.
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यानुसार सं थानमाफत अॅड होके ट ी.अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां चे स या माणे िद.२४-०४-२०१५ रोजी
खालील नमू द माणे सहा यक कामगार आयु ,अहमदनगर यां ना लेखी हणने सम सादर कर यात आले आहे.
उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मुं बई यां चेकडील िद.२८ स टबर-२०१० रोजीचे मुळ िकमान
वेतन दराबाबत अिधसुचनेस अनु स न िकमान वेतन अिधिनयम, १९४८ अं तगत शॉप अॅ ड कमिशयल
इ टॅ लीशम ट झोन नं.०३ या अनु सिु चत उदयोगातील िकमान वेतन दरास अनुस न मुळवेतन व मा.कामगार
आयु त, मुं बई यां चेकडील िद.०५-०२-२०१५ रोजीचे नोटीिफके शन नुसार पे शल अलौ स माणे स या िकमान
वेतनदर कं ाटी कामगारां ना दे यात येत आहे. तसेच महारा शासन यां चेकडु न िकमान वेतन अिधिनयम नु सार
मुळ िकमान वेतन दरात होणारी वाढ व कामगार आयु त , मुबं ई यां चक
े डु न वेळोवेळी पेशल अलौ स दराम ये
होणारी वाढ देणते येवनु कं ाटदारामाफत् कामकरीत असलेले सव कं ाटी अकु शल, कु शल व सुर ा कमचायां ना िनयमानु सार सुधारीत िकमान वेतन दरा माणे वेतन देणते येत.े यामुळे सं था नम ये कं ाटदारामाफत काम
करीत असले या कं ाटी कामगारां ना महारा शासन, उदयोग, उजा व कामगार िवभाग शासन प रप क मां क
सीएलए-०३-२०१४ प .९५/ कामगार-१०, मं ालय,मुं बई यां चेकडील िद.१०.०६.२०१४ रोजीचे शासन
प रप कानुसार वेतन देणचे ा नच िनमाण होत नाही.
तसेच आ ही असे नमु द क ईि छतो क , सं थान या हजेरी पटावरील कायम कामगारां चे कामगाचे
व प व कं ाटी कामगारां चे कामाचे व प हे पु णतः िभ न असुन , या कामा या व पात व प दतीत कु ठे ही
समानता नाही. सं थानने कं ाटी कामगार कायदया या तरतुदीचे पु णपणे पालन के लेले असुन कं ाटी प दतीने
के लेली सवच कामे हे नैम तीक व िनयिमत असतील असे नाही. ब-याच वेळा कं ाटी कामगारां या सं ये त
कामा या उपल धतेनु सार कमी जा त बदल होतो.
मा.सव च यायालयाने समान काम समान दाम या त वासाठी िविवध िनयम ठरवुन िदलेले आहे .
यानुसार काम कर यासाठी लागणारा अनुभव, शै िणक पा ता, कामाचे कौश य इ यादी गो टी अितशय
मह वा या ठरतात. कं ाटी कामगार व िनयिमत कामगार वरील िनयमाम ये देखील कु ठे ही बसत नाही. यामुळे
तुत िववाद हा औ ोिगक िववाद होऊ शकणार नाही. सबब, ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी
संघटना िशड यां चे िद.२३-०२-२०१५ चे प ा वये कर यात आलेली मागणी अमा य कर यात येऊन् सदर
करण िनकाली काढणेत यावे ही िवनं ती कर यात आलेली होती.
०२) तदनं तर ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना यां नी पु हा िद.२२.१०.२०१५
रोजी समान काम समान वेतन दयावे अ यथा िद.२८.१०.२०१५ पासून शां तते या मागाने आमरण उपोषणास
बसणार असले बाबत प सादर के ले होते. तसेच सदर उपोषणा बाबत महारा ् शासन यां नी प .संक ण२०१५/ ७३७/ . . १४४/ का.१६ िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मुबई िद.१९.१०.२०१५ चे प ाने कं ाटी
कमचारी उपोषणाबाबत आप या तरावर कर यात आले या कायवाहीबाबत सदयि थतीबाबतचा अहवाल
शासनास सादर करावा असे कळिवलेले होते.
०३) तदनं तर ी साईबाबा सं थान असघटीत कं ाटी कमचारी संघटना यां ना इकडील प .जा.नं.
एसएसएस/ वशी७ए/ ४१८०/२०१५ िद.२७.१०.२०१५ अ वये समान काम समान वेतना बाबतचा िवषय
ि सद य सिमती सभेसमोर देणक
े ामी सादर करणयात आलेला असून आपण उपोषणास बसू नये बाबत
सं थानकडू न कळिवणेत आलेले होते.
०४) तरीही िद.२८.१०.२०१५ पासून ी साईबाबा सं थान असंघटीत कं ाटी कमचारी संघटना यां नी
उपोषण सु के ले होते.
०५) तदनं तर कं ाटी कमचारी समान काम समान वेतना बाबत िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे मा.ि सद य
सिमती सभेम ये ताव सादर कर यात आला होता.मा.ि सद य सिमती सभेम ये यावर चचा होऊन याबाबत
ताव िवधी व याय िवभाग, मं ालय,मुं बई यां चेकडे पाठिवणेबाबत िनणय झाला होता.तसेच िवधी व याय
िवभागाचे पुढील आदेश ा झाले नं तर मा.उ च यायालय, खं डपीड,औरं गाबाद यां चे मा यतेनु सार पुढील
कायवाही करणेत येईल बाबत लेखी िनणय झालेने इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी७ए/४१८८/२०१५
िद.२८.१०.२०१५ अ वये सदर संघटनेचे ितिनधी यां ना कळिवणेत आलेले होते.
०६) यानं तर मा.ि सद य सिमती सभे या िनणय .४१२ नुसार महारा शासन उदयोग उजा व
कामगार िवभाग यां चेकडील १०.०६.२०१४ रोजी या प रप का नुसार सं थान म ये कायरत असले या कं ाटी
कामगारां ना समान काम समान वेतन देणे बाबत िवधी व याय िवभाग यां चे अिभ ाय घे यात यावे असा ठराव
मं जरू कर यात आला होता.
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यानुसार सं थानकडू न मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय मुं बई यां ना जा.नं.एसएसएस /
वशी7ए/ ४२५१/२०१५ रोजी या प ा वये ताव पाठिवणेत िवधी व याय िवभाग यां चेकडू न मागदशन
मागिव यात आलेले आहे. परं तु अदयापे पावेतो िवधी व याय िवभागाकडू न सं थानला लेखी अिभ ाय ा
झालेला नाही.
०७) यानं तर रोजी मा.सहा यक कामगार आयु , अहमदनगर यां चे कडील जा. .सकाआ/ अ.नगर /
िकवेिन/१८७७/२०१६ िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे प इकडील कायालयास ा झाले होते. सदर प ात
असंघटीत कामगार संघटना िशड यां चे समान काम समान वेतनाचे प ा झालेने समान काम समान वेतन
बाबत चचतून तोडगा काढ यासाठी िद.२५.०८.२०१६ रोजी कामगार आयु कायालयात बैठक आयोिजत
के ली असलेबाबत कळिवलेने सदर बैठक कामी उप कायकारी अिधकारी व प्र.कामगार अिधकारी हे उपि थत
होते. सदर बैठिकत कं ाटी कामगार यां ना समान काम समान वेतन देणे बाबतचा शासनास पाठिवले या
तावावर सं थान तफ पाठपुरावा करणेत यावा असे यां नी सूचना िदले या आहे .
०८) यानुसार कं ाटदारा माफत ी साईबाबा सं थानला पुरिव णेत येणा-या अकु शल, कु शल व सुर ा
कं ाटी कामगारां ना सदर प रप का वये वेतन देणे सं दभात लेखी अभी ाय िमळणेस िवधी व याय िवभाग ,
मं ालय, मुं बई यां ना फे र प दे यात येत आहे. याबाबत कायवाही चालू आहे .
तरी लोकसभा सद य, मा.खा. ी. सदािशव लोखं डे यां चे िद.२८.०८.२०१६ रोजीचे प ावर िनणय
होणेस िवनं ती.
िनणय .६२८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान कं ाटी कमचा-यां ना समान कामासाठी समान वेतन
व शासनाने जािहर के लेला महागाई भ ा िमळणे बाबतचा ताव यापु व च शासनास सादर के लेला
असू न शासन तरावर लं बीत अस यामु ळे उपरो िवषय तु त थिगत ठे वणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१५
मा.नगरा य ा, िशड नगरपं चायत, िशड यां चे िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे प ातील सहा मु यां बाबत.
तावसौ.अिनताताई जगताप, नगरा य ा तथा िव व त यां नी िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे प ातील ी साईबाबा
सं थान या येणा-या सभेत खालील िवषय यावेत या बाबत खालील मु या माणे पव वजा सुचना के ले या
आहेत.
१.
कं ाटी कमचा-यां ना सं थान सेवेत िनयमीत करणे- याबाबतचा ताव सं थानचे कामगार
िवभागाकडू न िवधी व याय िवभाग मं ालय मुं बई-३२ यां चेकडे पाठिवलेला असून, सदरचा ताव
शासन तरावर लं बीत आहे. शासनाकडू न मं जरु ी िमळालेनं तर पुढील कायवाही करणे उिचत होईल.
२.
सं पू ण िशड शहरात सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणे- याबाबत ी साईबाबा महासमाधी शता दी
सोहळा िनिम त डी.पी.आर.म ये सं पणू िशड शहरासाठी सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेचे तावीत
आहेत. यासाठी सं थानमाफत सीसीटी ही िवभागाकडू न कं सलटं ट स लागार नेमणूक बाबतची
कायवाही चालू आहे .
३.
सं पू ण िशड शहराची साईबाबा सं थान माफत साफसफाई करणे- याबाबत मा. यव थापन
सिमती सभा िद.०२.०४.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२६० नु सार सं थान आरो य िवभागामाफत
मे.जय भवानी ए टर ाईजेस, लेबर व िस यु रटी कॉ ॅ टर,कॅ प-िशड यां चेकडील िशड नगरपं चायत
ह ीतील र ते साफ-सफाईचे कामासाठी ४० अकु शल कं ाटी कमचारी थम िद.०१.०४.२०१५ ते
िद.३१.०३.२०१६ या कालावधीसाठी पुरिवणेत आले ले होते. तदनं तर िशड नगरपं चायत ह ीतील
नगर-मनमाड रोड,ल मीनगर ते साईआ म ०१ पयत दोनही बाजू आिण िपं पळवाडी रोड, मनोजकु मार
पथ, नगर-मनमाड रोड ते साईनाथ मं गल कायालय पयत साफसफाई करणेकामी िद.०१.०४.२०१६ ते
िद.३१.०३.२०१७ अखेर ितिदनी ४० अकु शल कं ाटी कमचारी मुदतवाढ देवू न, िशड नगरपं चायत
यां ना साफसफाईचे कामासाठी पुरिवणेत आलेले आहेत.
४.
कं ाटी कमचारी व यांचे कु टू ं बीयां ना कायम कमचा-यां माणे मोफत आरो य सेवा देणेयाबाबत सं थानमाफत सं थानचे दोनही हॉ पीटलकडे कं ाटी कमचारी व यांचे कु टूं बीयां ना मोफत
आरो य सेवाआजतागायत देणते येत आहे.
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५.

साई समाधी शता दीकरीता येणा-या साईभ तां या क युिनके शनसाठी बीएसएनएल चे नीवन
टॉवर सं थानचे जागेत बसिवणे- याबाबत बीएसएनएल िवभागाने साई समाधी शता दीकरीता
साईभ तां या क युिनके शनसाठी नवीन टॉवर बसिवणेबाबत डी.पी.आर.म ये तावीत/ समािव ठ
के लेले आहे.
६.
सं तनगर आर ण मां क ३९ चे आर ण र करावे- संनगर आर ण .३९ बाबत मालम ता
िवभागाकडू न सदर कायवाही चालू असून , सदरची बाब याय िव ठ आहे. याबाबत ी कृ णा
िव वनाथ वालझाडे, नायब तहिसलदार व ी बाळासाहेब नाथा जाधव, मोजणीदार यां चेकडू न पुतता
क न कायवाही करणेत येत आहे.
वरील माणे अ.नं.०१ ते ०६ मु ां संदभात सौ.अिनताताई िवजयराव जगताप,नगरा य ा तथा िव व त
यां नी कळिवले माणे सदर िवषय सं थानचे यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ् सादर.
िनणय .६२९ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.नगरा य ा, िशड नगरपं चायत, िशड यां चे िद.२२.०८.२०१६ रोजीचे
प ातील मु यां चे व याबाबतीत सं थानने के ले या कायवाहीचे अवलोकन कर यात येऊन, यास
मा यता दे यात आली. तसेच सदरह प द री दाखल करणेत यावे, असे ठरले.
तसेच िशड नगरपं चायत, िशड यां ना जे ४० कं ाटी कमचारी पु रिवले जातात. यां चेवर िशड
नगरपं चायतीने पयवे ण करावे व सदरह कमचा-यां या उपि थतीबाबत िशड नगरपं चायत,िशड
यां चेकडू न मासीक लेखी अहवाल आ यानं तरच सदरह कमचारी पु रिवणा-या ठे केदाराचे बील अदा
करणेत यावे. अशा सु चना के या.
(कायवाही- शासक य अिधकारी क / कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६
मा.नगरा य ा, िशड नगरपं चायत, िशड यां चे िद.२९.०८.२०१६ रोजीचे प ातील मागणीबाबत.
तावसौ.अिनताताई जगताप, नगरा य ा तथा िव व त यां नी िद.२९.०८.२०१६ रोजीचे पवात ी साईबाबा सं थानचे
येणा-या सभेत राहाता तालुका भूमापन कायालयास िशड तील भूसपं ादना या कामा करीता ई.टी.एस.मशीन
इले ॉनीक टोटल टेशन तसेच उपअिध क, भुिमअिभलेख या पदाचे एक अिधकारी पद शासनाने
ितिनयु ीवर साईबाबा सं थानकडे दे यात यावे. तसेच मोजणीसाठी पाच कमचा-यां ची िनयु ती करावी. यामुळे
िशड तील र यांचे भुसपं ादनाचे काम व ी साईबाबा सं था न या अिभलेखाचे काम जलदगतीने करणे श य
होईल. तसेच िशड नगरपं चायतीस अित मण काढणेसाठी एक गाडी दयावी असे नमूद के ले आहे.
वरील नमूद के ले या पवानु सार सं थानचे मालम ता िवभागाकडे ी कृ णा िव वनाथ वालझाडे, नायब
तहिसलदार व ी बाळासाहेब नाथा जाधव, मोजणीदार यां ना एकिवात मानधनावर यां ची नेमणूक के लेली आहे.
यांचेमाफत सं थानचे मालम ते संबं धीत िविवध कामे क न घेणते येत आहेत.
तरी सौ.अिनताताई िवजयराव जगताप, नगरा य ा तथा िव व त, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां नी ी साईबाबा सं थानचे सभेम ये सदरचा िवषय घेणे बाबत िवनं ती के लेली आहे.
तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये िनणयाथ सादर.
िनणय .६३० यावर सिव तर चचा होऊन, मा.नगरा य ा, िशड नगरपं चायत, िशड यां नी िद.२९.०८.२०१६ रोजीचे
प ा वये तावात नमु द के ले माणे माग या के ले या आहेत, यापैक िवधी व याय िवभाग, यां चे
मा यते ने िशड , नगरपं चायत, िशड यां ना अित मण काढणेसाठी एक मोठे वाहन देणेबाबतची
कायवाही करणेत यावी, असे ठरले. (कायवाही- शासक य अिधकारी क / .अिध क, वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७
िज हा सैिनक कायालय यां ना सश सेना वजिदन िनधी सं कलनासाठी आिथक मदतीबाबत.
तावमा.िज हािधकारी तथा अ य , िज हा सैिनक क याण कायालय,अहमदनगर यां नी संदभाक त प ाने सश
सेना वजिदन २०१५ िनधी संकलनास आिथक अनुदान िम ळणेबाबत खालील माणे िवनं ती के लेली आहे.
“ मातृभिु म या संर णाबरोबर देशातं गत उ वणा-या कायदा व सु यव था िवषयक सम या, भुकंप,
महापूर अपघात या सार या असं य आप तीत दुदवी नागरीकां या सहा याला त परतेने व समथपणे धावून
के ले या बहमोल कामिगरीचा िवसर भारतीयां ना कधीही पडणार नाही. भारतीय सरह ीवर तसेच देशातं गत
मोिहमेम ये दरवष अनेक सैिनक वीरगती ा त होतात.तसेच असं य जखमी व अपं गही होतात. यांचे ऋुण
आपणा सवावर आहे. याच बरोबर यां या कु टुं बीयां ची जबाबदारी ही आपणावर आहे. आपण देशात सुरि त
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आहेात, याचे ेय सीमेवर हता म ि वकारले या हजारो शिहदां ना व आजही ाणपणाने लढणा-या वीरसैिनकां ना
ावे लागेल.
या सैिनकां नी के ले या बिलदानाब ल कृ त ता य त कर यासाठी ७, िडसबर हा िदवस सव वजिदन
हणून साजरा कर यात येऊन वजिदन िनधी संकलीत कर यात येतो. सदर िनधीचा िविनयोग यु दात शहीद
होणा-या वीरां या व अपं ग व आले या सैिनकां या कु टूं बां करीता क याणकारी योजना राबिव यासाठी आिण
पुनवसनासाठी के ला जातो. महारा शासनाकडू न अहमदनगर िज हयास या वष चे उ ी ट .१,५७,३०,०००/ठरवून दे यात आलेले आहे. सदरचे उ ी ट पुततेसाठी ी साईबाबा सं था नकडू न .३१,००,०००/- मा (अ री
पये एकतीस लाख) आिथक मदत िमळणेबाबत उ ी ट िदलेले असून िशड या पिव भूिमतून िज ह यातील
शहीद जवानां या अवलं बीतां चे क याणाथ सढळ हाताने मदत करणेबाबत मागणी के ली आहे.
अिधिनयमातील तरतू दः- सन २००४ चा अिधिनयम .१७ (२) (ण) मानव जातीचे क याण करणाया िकं वा मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल. तसेच
अिधिनयम .१७(६) चे तरतूदीस अिधन राहन, सिमतीला या अिधिनयमाखालील आपली कत ये व कामे पार
पाड यासाठी आव यक ते सव अिधकार असतील, अशी तरतूद आहे .
मागील वष ची कायवाहीः- मागील सश सेना वजिदन िनधी संकलनकामी मा. यव थापन
सिमतीचे िद.०८.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३७० ने अिधिनयमातील तरतूदीनु सार मागील वषा माणे
कमचा-यां कडू न र कम कपात क न जमा होणारी र कम व उवरीत सं थानची र कम असे पये २१लाख िज हा
सैिनक क याण कायालय, अहमदनगर यां ना दे यास मा यता िदलेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेनसु ार मागील वष अिधकारी व कमचारी यां चेकडू न खालील माणे
र कम यांचे वेतनातून कपात कर यात आलेली होती.
अ.नं. वेतन बॅ ड
एकू ण अिधकारी / कमचारी
०१
ित िनयु तीवरील शासक य अिधकारी
०३
०२ १५६००-३९१००
९४
०३
ित िनयु तीवरील शासक य अिधकारी
०१
९३००-३४८००
०४ ९३००-३४८००
४०२
०५ ५२००-२०२००
७५०
०६ ४६५०-१७४००
०५
०७ ४४४०-७४४०
८८९
०८ ४५००/- (िफ स पे)
०१
०९ ५००० (िफ स पे)
०२
१० ६००० (िफ स पे)
०५
११ ११,००० (िफ स पे)
१३
१२ १२,००० (िफ स पे)
०१
१३ २१,००० (िफ स पे)
०१
एकू ण कमचारी सं या -२१६७
कमचारी वसू ली र कम .
२,८८,७७०.००
वरील त यात दशिवले माणे मागील वष ी साईबाबा सं थान कमचा-याकडू न र कम कपात क न
.२,८८,७७०/ एवढी र कम जमा झालेली होती व उवरीत सं थानची र कम . १८,११,२३०.०० /- असे
एकू ण .२१ लाख र कमेचा टेट बॅकं ऑफ इंिडया शाखा िशड चेक नं .१) ५३७६७२, ने .७ लाख, २) चेक
नं.५३७६७३ ने .७ लाख, ३) चेक नं.५३७६७४ ने .७ लाख िद.१०.१२.२०१५ ने तीन धनाकषा ारे एकू ण
२१ लाख पये िज हा क याण कायालय, अहमदनगर यां ना दे यात आलेले आहे.
यावष संदभ य प ा वये र कम .३१लाखाची मागणी कर यात आलेली असून सं थान कमचारी
यां चे पगारातून कपात क न जमा होणारी र कम . २,८२,१३५.००/- खालील त यात दशिवले माणे आहे.

{12} 31.08.2016, Shirdi

115

अ.नं .

०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

वेतन बॅ ड

एकू ण
अिधकारी /
कमचारी
०३

ित िनयु तीवरील शासक य अिधकारी
१५६००-३९१००
१५६००-३९१००
८९
ित िनयु तीवरील शासक य अिधकारी
०१
९३००-३४८००
९३००-३४८००
३९८
५२००-२०२००
७२३
४६५०-१७४००
०५
४४४०-७४४०
८८१
४५००/- (िफ स पे)
०१
५००० (िफ स पे)
०२
६००० (िफ स पे)
०५
११,००० (िफ स पे)
१३
१२,००० (िफ स पे)
०१
एकू ण कमचारी सं या -२१२२

ितअिधकारी/
कमचारी वसू ली

वसू ली र कम

३००

९००.००

३००
२४०

२६,७००.००
२४०.००

२४०
९५,५२०.००
१२५
९०३७५.००
१००
५००.००
७५
६६,०७५.००
२५
२५.००
२५
५०.००
७०
३५०.००
१००
१,३००.००
१००
१००.००
कमचारी वसू ली र कम . २,८२,१३५.००

उपरो त त यातील कमचारी वसूली एकू ण र कम .२,८२,१३५.०० व सं थानकडू न देय होणारी
उवरीत र कम .२८,१७,८६५.०० अशी एकू ण र कम ३१,००,०००/- मा.िज हािधकारी कायालय अ.नगर
यां चके डे िज हा सैिनक क याण िनधीसाठी देता येईल.
अ) सन २००४ चा अिधिनयम .१७ (२) (ण) मानव जातीचे क याण करणा-या िकं वा मानवाला
आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल. तसेच अिधिनयम .१७(६) चे
तरतूदीस अिधन राहन, सिमतीला या अिधिनयमाखालील आपली कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक ते
सव अिधकार असतील, अशी तरतूद आहे .
िवभागाचा अिभ ायः- उपरो त “अ” स अिधन राहन सं थान कमचारी पगारातून वसूली के लेली
र कम . २,८२,१३५/- व सं थानकडू न देय होणारी उवरीत र कम . २८,१७,८६५/- अशी एकू ण
३१,००,०००/- मा मा.िज हािधकारी कायालय अ. नगर यां चेकडे िज हा सैिनक क याण िनधीसाठी देता
येईल, परं तु यास शासनाची मा यता घेणे आव यक अस याने सदर ताव िवधी व याय िवभागाकडे पाठिवणेस
व मा. यव थापन मं डळाचे मान्यतेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .६३१ यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा सैिनक कायालय यां ना सश सेना वजिदन िनधी सं कलनासाठी
आिथक मदत देणेबाबत या उपरो सतावास मा यता दे यात आली. (कायवाही- मु यलेखािधकारी)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८
एम.आर.आय. मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत.
तावी. साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागाकरीता पुरवठा आदेश . 15895/2006, िद.13/11/06 अ वये
मे. िसमे स िल. मुं बई, यां चेकडू न Magnetom Avanto 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 संपला आहे. सदर मिशनची िद. 31/03/2016 ची
घसारा वजा िकं मत . 28,43,832.48 इतक आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी झालेला ठराव, कं पनीसोबत
कर यात आलेले ॲ ीमट आिण कं पनीस िदले या पुरवठा आदेशातील अटीनु सार पुढील कालावधीतील दु ती
व देखभालीकरीता वािषक CMC (Comprehensive Maintenance Contract) करणेबाबत खालील माणे
िनणय झालेला आहे
'मिशनचा वॉरं टी कालावधी दोन वषाचा असून तो संपु ात आ यानं तर कं पनीकडे CMC कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट कर यात यावे. तसेच याकामी कं पनीस पिह या वष 20 लाख पये व यानं तर पुढील
येक वषास 20 लाख अिधक 5 ट के या माणे दरवष 5 ट के वाढ क न सदर CMC साठी आगाऊ र कम
दे यात यावी आिण स ह स टॅ स वेगळा दे यात यावा असे ठरले आहे.'
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वरील अटीनुसार आजपावेतो मे. िसमे स हे थके अर मुं बई यां चेकडे दरवष सदर मिशनचे कॉ ेहे सीव
मटेन स स ह स कॉ ॅ ट करीता करणेत आलेला खच, मिशनचे दु ती करीता कं पनीने वापरले या पेअर पाटस्
ची अं दाजे िकं मत आिण सदर मिशनवर आजपावेतो तपासणी करणेत आले या पेशं टची सं या इ. वषिनहाय
माहीती खालील माणे आहे.
Sr. Period
No.
1
01/06/2009 to
31/05/2010
2
01/06/2010 to
31/05/2011
3
01/06/2011 to
31/05/2012
4
01/06/2012 to
31/05/2013

CMC Amount in Cost of Spare parts replaced Total no. of
by Co. (Approx. in Rs. )
Rs.
Patients Done
22,06,000/31,000,00/5,530

5
6
7

01/06/2013 to
31/05/2014
01/06/2014 to
31/05/2015
01/06/2015 to
31/05/2016

23,16,300/-

10,000,00/-

10,673

24,32,115/-

13,000,00/-

11,694

26,04,008/(Increase in Service
Tax 10.36 to
12.36%)

43,11,222/-

13,050

27,31,486/-

23,62,500/-

13,449

28,68,060/-

4,75,605.31/-

13,244

80,18,000/-

11,826

2,08,65,099.67

79,466

30,68,819/(Increase in Service
Tax 12.36 to
14.5%)

Total Amount 1,82,26,788/in Rs.

सदर कालावधीत कं पनीचे इंिजिनअर वषातून 4 िनयिमत भेटी देणार असून जे हा जे हा मिशन नादु त
होईल ते हा ते हा येऊन दु ती व देखभाल आिण आव यकतेनु सार सॉ टवेअर/हाडवेअर से टी अपडेट करणार
आहेत. वरील कॉ टम ये मिशनचे हेलीयम गॅस रफ ल ग व को ड हेड यासार या महागडया पाटसह सव
पेअर पाटचा तसेच मिशनसोबत पुरिव यात आले या यु.पी.एस, िचलर लां ट यां ची देखील सव पेअर पाटसह
दु ती व देखभाल करत आहेत. परं तु यु.पी.एस. बॅटरीज या कं युमेब स अस यामुळे समािव नाहीत. यासाठी
कं पनीने प . West/H IM/MRI/May 16/4345/R1 Dtd. 03/06/2016 ( णालये ा िद.
08/06/2016) अ वये िद. 01/06/2016 ते िद. 31/05/2017 या कालावधीसाठी MRI मशीनचे कॉ ेहे सी ह
वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता 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 आिण एकु ण र कमेची
आगाउ मागणी के लेली आहे.
शासन िनदशानुसार सव सेवा दरां वर कृ षी िवकास सेस हा नवीन टॅ स 0.5% इतका लागु झा यामुळे
CMC या एकु ण रकमेत वाढ झाली आहे.
मशीन खरे दी करतेवेळी कं पनीसोबत कर यात आलेले ीमट नुसार-कं पनीने 98% अपटाईम िदला
असून मिशन दु ती करीता जर कं पनीमुळे एका वेळेस एकू ण 5 िदवसां पे ा अिधक काळ लागला तर ितिदवस
.7500/-इतका दंड सं थान कं पनीस आकारते.
कं पनीने मागील वष 4 िनयमीत भेटी व तातडी या दु ती व देखभालीकरीता एकु ण 39 वेळा भेटी
देउन संपू ण एक वषात अं दाजे 80,18000/- इत या रकमेचे पेअर पाट बदलले आहेत (संदभ:परीिश "अ").
सदर पेअर पाटची साठा रिज रवर न द घे यात आलेली आहे. वापरलेले जुने पेअर पाट कं पनीस गेट पास
अ वये परत करणेत आले आहेत.
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एम.आर.आय.मिशन िनयिमत वापरात असून दररोज अं दाजे 35 णां ची तपासणी कर यात येते.
यानुसार सदर मशीनवर दरवष अं दाजे 11,826/- पेशं टचे एम.आर.आय. कॅ न होत आहे. (संदभ:परीिश "ब")
याकरीता सदरचे मशीन नेहमी अ ावत ठे वणे आव यक आहे.
िद. 12/01/2014 रोजी मानवीय चुक मुळे ऑ सीजन िसंलेडर एम.आर.आय. मिशनवर आदळु न
िचकटले होते. सदर अपघातामुळे मिशनचे काही पेअर पाट (Funnel, Funnel lower, Rubber seal &
Avanto Set of design ring) तुटलेले आहेत. सदर पाटस हे मानवीय चुक मुळे खराब झालेले अस यामुळे
कं पनी CMC म ये बदलुन देणार नाही असे कं पनीने कळिवले आहे. नवीन पेअर पाट करीता कं पनीने प .
HIM-EST-012014-014, Dt. 14/01/2014अ वये सव करां सहीत एकु ण . 23,34,173/- इत या रकमेचे
कोटेशन पाठिवले आहे. परं तु मा. वै िकय संचालक, रे डीओलॉिज ट, कं पनी स ह स मॅनेजर ी. पटेल यां चे
सोबत िद. 03/02/2014 रोजी झाले या य चचअं ती, सदर पेअर पाट तुटलेले असुन परं तु यामुळे मिशन
बं द पडलेले नाही यामुळे सदर पेअर पाट बदलणेत आलेले नाहीत असा िनणय घेणते आला. तसेच सदर पेअर
पाट कं पनीकडु न मोफत बदलुन िमळणेकरीता इकडील प . 1164, िद. 27/02/2014 अ वये िवनं ती कर यात
आली आहे.
सदर CAMC करीता . 25000/- पे ा अिधक खच येणार असून मिशन खरे दी करते वेळेस झाले या
ॲ ीमटनु सार कं पनीने सदर र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे.
स ि थतीत मिशन यवि थत काम देत आहे. सदर मिशनची िद. 31/03/2016 ची घसारा वजा िकं मत
. 28,43,832.48/- इतक आहे. पुढील काळात ते यवि थत कायाि वत राहणे कामी तसेच मागील सात
वषात कं पनीस अदा के लेली र कम व यां नी के लेला अं दाजे खच या बाब चा िवचार करता सं थानला
स ि थतीत मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणे फायदेशीर राहील. कारण जसजसे मिशन जुने
होत जाते तसतसे दु तीचा खच देखील वाढत जातो.
सदर वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत खालील बाब चा िवचार होणे आव यक आहे असे न मत आहे.
1) MRI मिशन 9 वषापासून िनयिमत वापरात अस यामुळे याची नेहमी िनयिमत व तातडीची दु ती व
देखभाल करणे अ याव यक असते. यापुढील काळात मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये नस यास
व एम.आर.आय. मिशनची जर दु ती व देखभाल वेळेत न झा यामुळे मिशन नादु त होउन काही
महागडे पेअर पाटस् (उदा. हेलीयम गॅस रफ ल ग व को ड हेड, यु.पी.एस. व िचलर लॉट) बदलणे
आव यक असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटस्चे खचास मा यता घेणक
े रीता िविवध
पाटस्करीता वेगवेगळे वतं ताव आव यकतेनसु ार वेळावेळी सादर करणे तािवत पद्धतीनुसार
आव यक राहील. तसेच ताव सादर क न य ात मा यता िमळू न तदनं तर पुरवठाधारकास
कायादेश देणसे व य ात दु तीस अं दाजे तीन मिह यां चा िकं वा अिनि त कालावधी लागू शकतो.
दर यान या मिशन नादु त अस या या कालावधीम ये अ यव थ णां ना अ याव यक सेवा देणे
श य होणार नाही.
2) तसेच सदर कारे वािषक सि हस कॉ ॅ ट के लेले नसताना मिश सची दु ती करणेस सं थानला
वािषक सि हस कॉ ॅ ट या रकमेपे ा (स ह स चाजस व पेअर पाटस्चा) अिधक खच येउ शकतो.
वरील सव बाब चे अवलोकन क न एम.आर.आय. मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ टसाठीचा खच
देखील िनयिमत खच अस यामुळे मा. यव थापन सिमतीने मा. उ च यायालयापु ढे पुनमा यतेसाठी सादर न
करता मागील तीन वषापासून दरवष सदर िनयिमत खचास मा यता िदली आहे.
सदर CMC चा खच हा िनयमीत दु ती व देखभालीचा खच अस यामूळे यास शासनाची मा यता
घेणचे ी आव यकता नाही.
सदर MRI मिशनचा आजपावेतो 9 वषाचा वापर झाला असून सदर मिशनचा वापरायो य कालावधी
(As per WHO Guidelines अं दाजे 8 वष ) देखील संपला आहे. पुरवठाधारक कं पनीने िद. 03/08/2016 चे
इ-मेल अ वये मे 2017 पयत कं पनी पेअरपाटसचा पुरवठा क न दु ती व देखभाल करणार अस याचे
कळिवले आहे. यामुळे णालय िवभागा या खरे दी िवभागामाफत जुने मिशन परत देउन (Buyback) नवीन
अ ावत मिशन खरे दीसाठी ताव सादर करणेत आला आहे. सदर खरे दीची कायवाही (मा यता, िनवीदा, िनणय,
पुरवठा आदेश इ.) पूण होईपयत स याचे मिशन वापरायो य ठे वणे गरजेचे आहे. याकरीता सदर मिशनचे
कं पनीकडे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणे आव यक आहे.
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तरी MRI मशीनचे मे. िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडे िद. 01/06/2016 ते िद.
31/05/2017 या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता यां नी िदले या एकु ण .
32,36,332/- इत या र कमेबाबत कं पनी ितिनधीशी य चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी
येणा या खचास (मुळ र कम अिधक य करार करतेवेळी असलेले करांचे दरानुसार) तसेच दर िनि तीनं तर
CMC चे एकु ण रकमेपैक 50% र कम सहा मिह यां नं तर व उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट
कालावधी पुण झालेनं तर अदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .६३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन अ यावत एम.आर.आय. मिशन
खरे दी करणेत यावे. तसेच जु या एम.आर.आय. मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट न करता याची
दु ती-देखभाल िवभागां तगत क न घे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९
सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलचे रे डीओलॉजी िवभागात मे. िसमे स िल. मुं बई या कं पनीचे Somatom Sensation 64
CT Scanner हे मशीन पुरवठा आदेश . 2833/2005, िद. 15/03/2005 अ वये एकु ण . 3,98,37,835/इत या रकमेत खरे दी कर यात आले असुन सदर मिशन करीता कं पनीने िदलेला एक वषाचा वॉरं टी कालावधी
िद.16/07/2006 रोजी पूण झालेला आहे. सदर िस. टी. कॅ न मिशनची िद. 31/03/2016 रोजी घसारा वजा
िकं मत . 16,82,556.38/- इतक आहे. सदर मशीन खरे दी करतेवेळी मा. यव थापन सिमती या िद.
16/02/2005 या सभेतील िनणय . 95 अ वये पुढील कालावधीतील िस. टी. कॅ न मिशनसह खरे दी कर यात
आले या सव ॲ सेसरीजसह (Medrad Pressure Injector, Colour Printer, 150 KVA Stabilizer)
यां चे दु ती व देखभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट CMC (Comprehensive Maintenance
Contract) करणेबाबत िनणय झालेला आहे. यानुसार कं पनीस दे यात आले या िद. 15/03/2005 या
पुरवठा आदेशातील अ. .15 अ वयेComprehensive Maintenance Contract (CMC) price for the second year is Rs.30
Lacs. For subsequent years the escalation of 5% will be applicable. The service tax will be
extra.
The CMC includes even the Tube of the CT. Under this contract all parts & labor
will be given free of cost. Payment for CMC to be done at start of each year after the
demand of company.
मे. िसमे स िल.,मुं बई,यां चेशी पुरवठा आदेशानु सार वॉरं टी कालावधी संपलेनं तर आजपावेतो दहा वषात
CMC चा करार क न वरील िनणया माणे र कम अदा कर यात आली आहे.
आजपावेतो मे. िसमे स िल. मुं बई यां चेकडे दरवष सदर मिशनचे कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस
कॉ ॅ ट करीता करणेत आलेला खच, मशीन दू ती करीता कं पनीने वापरले या पेअर पाटस् ची अं दाजे िकं मत
आिण सदर मिशनवर आजपावेतो तपासणी करणेत आले या पेशं टची सं या इ.वषिनहाय माहीती खालील माणे
आहे.
Sr. CAMC Period
Amount Incl. of
Approx. Cost of Spare Total No. of
No.
all Taxes in Rs.
Parts in Rs. (replaced by
Patients
Company in CAMC)
Done
1
17/07/06 to 16/07/07
33,67,200.00
15,39,540.00
4919
2
17/07/07 to 16/07/08
35,39,340.00
89,596.00
7163
3
17/07/08 to 16/07/09
37,16,307.00
57,00,000.00
7684
4
17/07/09 to 16/07/10
38,30,581.00
74,00,000.00
9303
5
17/07/10 to 16/07/11
40,22,110.00
91,00,000.00
10662
6
17/07/11 to 16/07/12
42,23,216.00
65,00,000.00
11044
7
17/07/12 to 16/07/13
45,17,195.00
60,89,673.00
9,306
(Increase in Service Tax
10.36 to 12.36%)
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8
9
10

17/07/13 to 16/07/14
17/07/14 to 16/07/15
17/07/15 to 16/07/16

47,00,452.00
66,41,000.00
9,441
48,97,623.00
87,69,473.44
7,827
51,42,504.00 (Increase
56,89,000.00
9,526
in Service Tax 12.36 to
14.5%)
Total
3,19,16,401.00
5,75,18,282.44
86,885
मािगल वष सदर मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट एकू ण . 51,42,504/-(+5% वाढ व स ह स
टॅ स 12.36 % सह) इत या रकमेत पुरवठाधारक कं पनीसोबत कर यात आले होते. सदर कालावधीत िनयमीत
व तातडी या दु ती व देखभालीकरीता एकु ण 34 वेळा भेटी देउन मागील एक वषात अं दाजे . 56,89,000/इत या रकमेचे पेअर पाट कं पनीने बदलले आहेत.
सी.टी. कॅ न मिशन िनयिमत वापरात असून दररोज अं दाजे 26 णां ची तपासणी कर यात येते.
यानुसार सदर मशीनवर मागील वष एकु ण 9,526 पेशं टचे सी. टी. कॅ न कर यात आले आहे.
स या िद. 17/07/2016 ते िद. 16/07/2017 या कालावधीसाठी CT Scan मशीनचे CMC
करणेकरीता करारना यानुसार मे. िसमे स ली. मुं बई यांनी (+5% वाढ व स ह स टॅ स 15 % सह) एकु ण .
55,26,498/- इत या र कमेची मागणी के लेली आहे. कं पनीने यानुसार करारनामा पाठिवला आहे. कं पनीने
वरील पुरवठा आदेशातील अटीनुसार CMC करणेसाठी एकू ण 100 % र कमेची आगाउ मागणी के लेली आहे.
सदर कालावधीम ये कं पनी इंिजनीअर एकु ण 4 वेळा सव मिश सची िनयिमत स ह स ग क न मिशन
ेकडाऊनचे वेळी दु ती करीता आव यक असणारे सव पेअर पाट (ए स-रे टयुबसह) बदलणार आहेत आिण
याकरीता आव यक ितत या वेळा भेटी देणार आहेत. सॉ टवेअर व से टी अपडेट येक 3 वेळा करणार
आहेत.
स ि थतीत मिशन यवि थत काम देत आहे. पुढील काळात ते यवि थत कायाि वत राहणे कामी
तसेच मागील दहा वषात कं पनीस अदा के लेली र कम, कं पनीने दु तीसाठी के लेला अं दाजे खच व सदर
मिशनवर तपासणी करणेत आलेले णां ची सं या या बाब चा िवचार करता सं थानला स ि थतीत मिशनचे
कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणे जा त फायदेशीर राहील. कारण जसजसे मिशन जुने होत जाते
तसतसे दु तीचा खच देखील वाढत जातो.
सदर वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत खालील बाब चा िवचार होणे आव यक आहे असे न मत आहे.
1) CT Scan मिशन 10 वषापे ा अिधक काळापासून िनयिमत वापरात अस यामुळे यां ची नेहमी
िनयिमत व तातडीची दु ती व देखभाल करणे अ याव यक असते. सदर कारे वािषक सि हस कॉ ॅ ट के लेले
नसताना जे हा मिशन नादु त होईल त हा मा. यव थापन सिमती पुढे दु ती या खचास मा यतेसाठी ताव
सादर क न य ात मा यता िमळू न तदनं तर पुरवठाधारकास कायादेश देणेस अं दाजे तीन मिह यां चा िकं वा
अिनि त कालावधी लागू शकतो. तसेच सदर काळात मिशन वािषक सि हस कॉ ॅ ट म ये नस यामुळे वरील
मिश सची जर दु ती व देखभाल वेळेत न झा यामुळे मिशन नादु त होउन काही महागडे पेअर पाटस् (उदा.
ए स-रे टयु ब-िकं मत- .46 लाख, िडटे टर मॉडयुल - .60लाख, ई-बॉ स- .17 लाख इ.) बदलणे आव यक
असतील अशा वेळी स ह स चाजस व पेअर पाटस्चे खचास मा यता घेणक
े रीता येक वेळी िविवध पाटस्
करीता वेगवेगळे वतं ताव आव यकतेनु सार सादर करणे तािवत पद्धतीनुसार आव यक राहील. तसेच
यास मा यता िमळू न कं पनीस कायादेश िकं वा पुरवठा आदेश देउन य ात मिशनची दु ती करणेस अिधक
कालावधी लागू शकतो. दर यान या मिशन नादु त अस या या कालावधीम ये अ यव थ णां ना
अ याव यक सेवा देणे श य होणार नाही.
2) तसेच सदर कारे वािषक सि हस कॉ ॅ ट के लेले नसताना मिश सची दु ती करणेस सं थानला
वािषक सि हस कॉ ॅ ट या रकमेपे ा (स ह स चाजस व पेअर पाटस्चा) अिधक खच येउ शकतो.
सदर CT Scan मिशनचा आजपावेतो 11 वषाचा वापर झाला असून सदर मिशनचा वापरायो य
कालावधी (As per WHO Guidelines अं दाजे 8 वष ) देखील संपला आहे. परं तू पुरवठाधारक कं पनीने
िद.03/08/2016 चे प ा वये िडसबर 2019 पयत कं पनी पेअरपाटसचा पुरवठा क न दु ती व देखभाल
करणार अस याचे कळिवले आहे. तसेच स या सदर मिशन वारं वार नादु त हो याचे माण देखील वाढले आहे
यामुळे णालय िवभागा या खरे दी िवभागामाफत जुने मिशन परत देउन (Buyback) नवीन अ ावत मिशन
खरे दीसाठी ताव सादर करणेत आला आहे. सदर खरे दीची कायवाही (मा यता, िनवीदा, िनणय, पुरवठा आदेश
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इ.) पूण होईपयत स याचे मिशन वापरायो य ठे वणे गरजेचे आहे. याकरीता सदर मिशनचे कं पनीकडे
कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणे आव यक आहे.
तरी CT Scan मशीनचे मे. िसमे स हे थके अर ा.ली. मुं बई यां चेकडे िद. 17/07/2016 ते िद.
16/07/2017 या कालावधीसाठी कॉ ेहे सी ह वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणेकरीता यां नी िदले या एकु ण
.55,26,498/- इत या र कमेबाबत कं पनी ितिनधीशी य चचा क न दर िनि त करणेस व यासाठी
येणा या खचास (मुळ र कम अिधक य करार करतेवेळी असलेले करां चे दरानुसार) तसेच CMC चे एकु ण
रकमेपैक 50% र कम सहा मिह यां नं तर व उवरीत 50 % र कम वािषक सि हस कॉ ॅ ट कालावधी पुण
झालेनं तर अदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .६३३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलसाठी नवीन अ यावत सी.टी. कॅ न (64 Slice)
मिशन खरे दी करणेत यावे. तसेच जु या सी.टी. कॅ न (64 Slice) मिशनचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट न
करता याची दु ती-देखभाल िवभागां तगत क न घे यात यावी, असे ठरले .
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२०
ी साईबाबा हॉि पटलम ये कायाि वत असणा या सं गणक य णालीचे नवीन टडर ोसेस होईपयत
या णालीचे मे टन स कॉ ॅ ट AMC/ On Site Support स या आहे याच कं पनीस देणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटल म ये वाढती णसं या बघता णां ना जलदगतीने सेवा िमळावी याक रता सन २००५
साली M/s Sofscript Systemand Services Ltd, Mumbai यां चे कडू न ७,५०,००० /- िकमतीस
संगणक य णाली खरे दी कर यात आली होती .खरे दी के लेली संगणक य णाली सन २००७ म ये कायाि वत
कर यात आली आहे. याम ये स ि थतीत सदर णाली िबिलं ग, मेिडकल टोअर, फायना स, रीसे शन, लॅब
अ या िवभागात स या कायाि वत आहे. या या िवभागाचे मागणी अथवा सूचनेनसु ार सदर संगणक य
णालीम ये M/s Sofscript System and Services Ltd, Mumbai यां चे कडू न याकाळात काही बदल
अथवा दु या करार झाले माणे क न घे यात येत हो या.
परं तु गेले काही िदवस सदर संगणक य णाली म ये मोठ् या माणात अडी-अडचणी िनमाण होत
आहेत. यामुळे बाहे न येणा या णां ना व कमचायाना मोठ् या माणावर ास सहन करावा लागत आहे.
संगणक य णाली म ये वारं वार िनमाण होणा या अडी-अडचणीसाठी M/s Sofscript System and
Services Ltd, Mumbai यां चे ितिनधी ी िनिखल ठाकु र यां ना सं पक कर यात आला आिण यां ना या कामी
िशड येथे आपला इंिजिनयर पाठिवणेस िवनं ती कर यात आली होती. यां नी आपला त िनधी पाठवत
अस याचे मा य के ले आिण याकामी ी िनिखल ठाकु र यां नी िशड येथे Sofscript कं पनीचा इंिजिनयर येऊन
संगणक य णालीस येणा या अडी-अडचणीचे िनवारण क न देईल असे सां ग यात आले. यानं तर पाठिव यात
येणा या कं पनी या ितिनिधचे मानधन व राह याची िवनामू य सोय याबाबत यां चे कडू न सां ग यात आले.
या माणे सं दभ .३ ने HIMS णाली बाबत या अडचणी सोडिवणे कामी M/s Sofscript System and
Services Ltd, Mumbai यां चा इंिजिनयर िशड येथे बोलिवणेस व यासाठी लागणा या खचास मा. कायकारी
अिधकारी साहेब यां ची मा यता घेऊन यां ना िदनां क१९.०८.२०१६ रोजी दोन िदवसां का रता बोलिव यात आले
M/s Sofscript System and Services Ltd, Mumbai यां चे इंिजिनयर ी फु ल वानखेडे व ई.डी.पी.
िवभागा या सव कमचा यांनी २ िदवस पू ण वेळ काम क न सदर सं गणक य णालीस िनमाण होणा या अडीअडचणीचे िनरसन कर यात आले. सदर णाली दु ती व देखभाली या काळात बं द राहन बाहे न येणा या
णाचे हाल होऊ नये याची काळजी घेऊन याबाबत इंिजिनयर कडू न Database व Application स हर बाबत
कायवाही क न घे यात आली. िबिलं ग काऊं टर व इतर िठकाणी संगणक य णाली कायाि वत असले या
िवभागाचे कमचा यांना पूव पे ा संगणक य णाली म ये काही सुधार झाले बाबत िवचारले असता िनमाण
होणा या अडी-अडचणी ब याच माणावर कमी झालेचे यां चे कडू न सां ग यात आले. याबाबतचा अहवाल
संगणक य णाली वापरत असणा या सं बं िधत िवभागां कडू न मागिव यात आला आहे.
स या ि थतीत कायरत असणारी संगणके , संगणक य सािह य व संगणक य काय णाली ही आज या
नवीन तं ानाचे तुलणेनसु ार कालबा झालेली आहे. यास अनु स न, ी साईबाबा हॉि पटल व साईनाथ
हॉि पटल साठी न याने णाली बनवीणे कामी यव थापन सिमतीचे सभेत ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये
आ याधुिनक संगणक कृ त करणेकामी सािह य खरे दी करणेबाबत िदनां क १६.०२.२०१६ रोजी या मा.
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यव थापन सिमती या सभेचा मं जरू ठराव िवषय मां क १०७ व िनणय मां क १८२ नु सार खलील माणे
िनणय झालेला आहे–
“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाचे दैनं िदन कामकाज सुरळीत
चालावे या क रता तावात नमूद के ले माणे आ याधुिनक संगणक , हाडवेअर सािह य, नेटविकग, RF सािह य,
अ याधुिनक संगणक य सािह य तसेच अ याधुिनक (HMIS), PACS System, Anti Virus णाली इ यािद
खरे दी कामी िविहत प तीने ई-िनिवदा मागवीणेस 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 घेणसे ाठी सं थान विकलामाफत मा. मुं बई उ चा यायालयाचे
औरं गाबाद खं डिपठा म ये अज दाखल कर यात यावा व मा. खं डपीठाचे आदेशानु सार पुढील कायवाही कर यात
यावी असे ठरले.
उपरो त ठरावानु सार सदरचे खचास मा यता िमळणेकामी सं थानचे िवधी िवभागामाफत मा. उ च
यायालयात िस हील अॅ लीके शन नं. ५५०६/२०१६ िद. २०/०४/२०१६ रोजी मा. उ च यायालयात दाखल
के ले आहे.
परं त,ु िदनां क २८.०७.२०१६ रोजी शासनाने सं थानचे यव थापनाचे कामकाज पाहणेकमी मा.
िव थ मं डळाची िनयु के लेली आहे. यामु ळे मा. उ च यायालयात दाखल के लेले उपरो िसिवल अज
मागे घेणबे ाबत िदनां क ०७.०८.२०१६ रोजीचे यव थापन सिमितचे सभेत मा. उ च यायालयात दाखल
के लेले िसिवल अज मागे घेणेबाबत िनणय झालेला असून संबं िधत ताव मागे घेणचे ी कायवाही िवधी
िवभागामाफत चालू आहे . सदरची कायवाही पू ण होणेकामी व सदरचा िवषय पु हा मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर क न टडर ोसेस होवून आदेश देणेस बराच कालावधी लागणार आहे . यामुळे नवीन संगणक
णाली अ याधुनीकरण बाबत या ताव करणे या मं जरु ीस िवलं ब होऊ शकतो. यामुळे सदर ि या पू ण होई
पावेतो स या कायरत असणारी णालीचे देखील वेळोवेळी मटेन स करणे गरजेचे आहे. जेणक
े न िनमाण
होणा या अडी अडचण मुळे णां ना कु ठ याही कारचा ास होणार नाही याची काळजी घेणे गरजेचे आहे.
M/s Sofscript System and Services Ltd, Mumbai यां नी िशड येथे िदनां क १२ जु ल,ै २०१६
रोजी स या कायरत असणा या णाली क रता Upgradation व Maintenance कॉ ं ॅ ट बाबत ताव सदर
के लेला आहे. सदर तावाचे अनुषं गाने संगणक य णालीचे Upgradation करणेक रता सव संगणक य यं णा
जसे Hardware, Network, Operating Systems असे इ यािद बादल करावे लागणार आहे. यामुळे
Upgradation बाबतीत िवचार करता उपरो नमूद ३.५० कोटी चे ताव मं जरू झालेस सबब Sofscript
कं पनी या ि येत सहभाग घेऊ शकते. यामु ळे यां या Maintenance Contract बाबत िवचार करता यां नी
सदर तावात सद या कायरत असणा या णाली साठी खालील माणे खच कळिवलेला आहे. –
1.
Standard AMC Fee For Maintenance Service
Payment Option
Payments for
Months

Amount (Rs.)
4 Rs. 2,50,000/-

2.
Fee for Chargeable Services
Service Type
Fees (Rs.)
Onsite Support by Consultant Rs. 7,200/- Per Person Per
from Sofscript
Day
Onsite Support by Senior
Rs. 13,500/- Per Person Per
Consultant/ Project Incharge/
Day

Payment Terms
Amount Paid on or
before effective date.

Travelling
Not Included in the Fee
Not included in the Fee

Project Co-ordinator from
Sofscript

तरी, ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल या दो ही हॉि पटल क रता नवीन संगणक,
संगणक य सािह य व संगणक य णाली आ याधुिनक करणेकामी लं िबत असलेला तावास मं जरू ी िमळू न सव
ि या पूण होई पयत स या ी साईबाबा हॉि पटल येथे कायाि वत असणारी M/s Sofscript System and
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Services Ltd, Mumbai यां ची HIMS संगणक य णालीचे वेळोवेळी मटेन स करणेकामी यांनी सादर
के ले या िदनां क १२ जु ल,ै २०१६ रोजी या संगणक य णालीचे Maintenance Contract चा िवचार क न
सदर तावाबाबत M/s Sofscript System and Services Ltd, Mumbai यां चेशी चचा वाटाघाटी
करणेकामी यांना सम बोलावून मा.वयव थापन सिमतीचे सभेपु ढे सादर क न िनणय घेणचे े मा यतेसाठी व
संगणक य णाली या AMC अथवा On Site Support करीता याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेचे
िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .६३४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ व ी साईबाबा या दो ही हॉि पटल क रता नवीन सं गणक,
सं गणक य सािह य व सं गणक य णाली िवहीत प दतीने अ याधु नीक करणेची ि या पु ण होईपयत
तावात नमु द के ले माणे ४ मिहने कालावधीसाठी, स या ी साईबाबा हॉि पटल ये थे कायाि वत
असले या सं गणक य णालीचे मटे न स M/s Sofscript System and Services Ltd, Mumbai
यां चेकडू न क न घेणेस व याकामी येणा या .२,५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२१
ी साई सृ ी क प उभारणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु द: खालील माणे आहे.
अ) कलम १७ (सिमतीची कत ये व अिधकार) -पोटकलम(२)खं ड(ठ)- सिमती ी साईबाबां चे जीवन,
यांचे काय, यां या लीला व िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई
सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील;
ब) सिमतीकडू न कलम २१ (िव व त िनधीचा िविनयोग) १.
पोटकलम (१) खं ड (ङ) - ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे;
२.
पोटकलम (१) खं ड (झ)-िव व त यव थे या मालम तांचा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या
योजनां साठी थावर िकं वा जं गम मालम तांचे संपादन करणे ;
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१. िदनां क ०५/१२/२०१० िनणय . १००४(०४)
२. िदनां क २६/०३/२०११ िनणय . २०१
३. िदनां क २८/१२/२०१५ िनणय . ६५३
तावना: ी साईबाबां चे दशनासाठी िशड त येणा-या साईभ तांना गद चे माणात अनेक
सोयीसुिवधा मं िदर प रसरात पुरिव यात आले या असुन आणखी वाढीव सुिवधा पुरिवणेसाठी दशनरां ग व
अनुषं िगक यव था िनमाण करणे तावीत आहे. स या समाधीचे दशन घेवू न बाहेर पडणा-या साईभ तांची
मोठया माणात गद मं िदर प रसरात असते. या गद त दशन घेवू इि छणा-या भ तांची भर पडतच असते. यासाठी
मं िदर प रसरातील भ तांची गद अ य वळिवणे आव यक आहे. िशड त येणा-या साईभ तांसाठी निवन
आकषण क िनमाण करणे व भ तांना िवरं गळु ा िमळणेबरोबरच ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या
लीला व िशकवण याबाबत माहीती देणचे े टीने सं थानमाफत साईगाडन िथमपाक लेजरशो करणे तावीत
आहे. तसेच ी साई स च रत ं थातील संगावर आधारीत चलिच व पातील देखावे लाईट व साऊं ड
इफे टसह सादर करणेसाठी ‘साईसृ टी’ क प तावीत आहे. या कामां म ये िस हील वक, इंटे रयर व
लॅ ड के िपं ग वक, मु या, ं थालय, योगा, युिझयम, उपहारगृह , व छतागृह, इंटेिलजं ट लाईट ग व इले ीकल
कामे इ यादी कामां चा समावेश आहे.
ताव: मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०५/१२/२०१० रोजी झाले या बैठक त मौजे ई येथील
बि सप ाने िमळाले या उवरीत जिमनीत साईसृ टी क प उभारणेत यावा. यासाठी िस द कलानेप यकार ी.
िनितन देसाई यां ची नेमणूक कर यात यावी. याकामी ी. िनितन देसाई यांचेशी संपक साधुन साईसृ टी
उभारणेसाठी क प अहवाल तयार क न घेणचे ी कायवाही करणेत यावी असे ठरले. यानुसार िदनां क
२६/०३/२०११ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेपु ढे िस द कलानेप यकार ी.िनितन देसाई यां नी उपि थत
राहन सदरह क पाचे सादरीकरण के ले. यातील ठळक बाबी खालील माणे–
१.
ी साईबाबां ची मोठी ितमा उभार यात येईल. सदर ितमा ०५ ते १० िक.मी. अं तराव न िदसू
शके ल.
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२.

साईसृ टी क पासाठी अं दाजे २५ एकर जिमन उपल ध हावी. यापैक ०५ एकर जिमन म ये
आव यक इमारती असतील.
३. साधारणत: ०२ वषात क प पूण होवून ०६ वषात सं पणू खच वसूल होईल.
४. िवशेषत: अमे रका व भारतातून िश पकृ ती घडवेणसाठी कलाकार येतील.
५. साईसृ टी ठे व यात येणा-या मु या मेणात (Wax) घडिव यात येतील.
६. या क पास १२ तासात ४० हजार पयटक भेट देवू शकतील.
७. या क पाम ये जीवं त सादरीकरणां तगत ी साईची पालखी/ िमरवणूक दररोज िदवसातून एकदा
थािनक कलाकारां या मा यमातून साकारणेत येईल.
८. िवषयां क त क पास अं दाजे खच .३५ कोटी येईल.
या सादरीकरणास सद यांनी पसंती िदली व यावर सिव तर चचा होवून िनणय .२०१ अ वये
खालील माणे िनणय घे यात आला.
“.. िस कलानेप यकार ी. िनतीन देसाई, मुं बई यां नी िशड येथे साईसृ टी क प उभारणेसाठी
उपरो त सादरीकरणावर सिव तर चचा करणेत येवनू , साईसृ टी क पासाठी ी. िनतीन देसाई, मुं बई यां ची/ यांचे
सं थे ची क प स लागार हणून नेमणूक करणेत यावी असे ठरले .
ी.देसाई यां चेशी चचा क न, िवषयां क त क पासाठी यांनी देवू के ले या सेवेचा Scope of work
ठरिवणेत यावा. या Scope of work म ये ामु याने, िवषयां क त क पाचे िडझाईन व ॉई जं तयार करणे,
क पाचे िविवध बाब साठी िनिवदा तयार क न देणे, िनिवदे माणे कायादेश बहाल करणेस सहा य करणे,
क प उभारणीची सु वात क न ती अं ितम होईपयत, िविवध बाब ची अं मलबजावणी करणे, कामाचे दैनं िदन
पयवे ण करणे, क प खचाचे पृ थकरण क न खचाचे माणप देणे, काही िवशेष बाबी, जसे मु या तयार
करणे, साउं ड इफे ट् स, लाईट ग आदी कामासाठी एज सीज नेमणे, क प उभारणीसाठी सं थान व ठे केदार यां चेत
सम वय साधून क प पुण वास नेणे आिद बाब चा समावेश असावा.
सदरह स लासेवा आक टेक्ट, चरल इंिजिनयर व क प यव थापन सेवेसह सवसमावेशक
असावा व यासाठी सं थानचे तां ि क मनु यबळ वाप नये. ी.िनतीन देसाई, मुं बई िकं वा यां या अख यारीतील
ते नामिनदिशत करतील या सं थे स क प यव थापन स लागार हणून सेवा पुरिवणेसाठी एकू ण क प
खचा या ०६ ट के अिधक सेवाकर अित र त या माणे स लागार शु क आदा करावे असे ठरले.”
मौजे ई येिथल सदरह े ह रत े ातून (Green zone) वगळू न ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड यां चे िविवध सावजिनक/िनमसावजिनक उप मां चे वापरासाठी रिहवास े ात समािव ट
करणेसाठी िद.२८/१२/२०१०चे प ा वये शासनास ताव सादर कर यात आला असुन , यास अ ाप मा यता
िमळालेली नाही.
ी साईबाबां या महासमािधस सन २०१८ म ये १०० वष पूण होणार आहेत . त्या िनमी त ी
साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा महासमािध शता दी वष िद.०१/१०/२०१७ ते िद. १८/१०/२०१८
(िवजयादशमी) अखेर साजरे करणेत येणार आहे. महासमािध शतक महो सवी वषाचे काळात सुमारे चार कोटी
भ त ी साईबाबां चे दशनाथ येतील असा अं दाज आहे. यासाठी िशड शहर व प रसरातील पायाभूत
सुिवधां म ये मोठ् या माणावर सुधारणा करणे व निवन क प उभारणे आव यक आहे. याकरीता कृ ती आराखडा
तयार करणेसाठी महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय मां क सासंिव-२०१३/ . .०१/का.१६
िद.२२/१०/२०१३अ वये मा. मु यमं ी महोदय, महारा रा य यां चे अ य तेखाली अं ितम कृ ती आराखडा
तयार कर यासाठी सिमती गठीत के लेली आहे. या सिमतीची बैठक शु वार िद. ११/१२/२०१५ रोजी िवधान
भवन, नागपूर येथे मा. ना. ी. देव फडणवीस, मु यमं ी, महारा रा य यां चे अ य तेखाली संप न झाली
आहे. वर नमूद के ले माणे कृ ती आराखडा सिमतीचे बैठक त उपरो त िवषयाबाबत सादरीकरण करणेत आलेले
आहे.
याबाबत मा.ि सद य सिमतीचे िदनां क २८/१२/२०१५ रोजीचे सभेत सदरह क प मौजे िनमगाव को.
येिथल गट नं.१९८, १९९,२०० व २०१ मधील तावीत साई गाडनमिधल उवरीत जागेत उभारणेस व यासाठी
ी. िनितन देसाई यां ची स लागार हणून नेमणूक करणेबाबत ताव सादर करणेत आला. यावर ि सद य
सिमतीचे िनणय मां क ६५३ अ वये खालील माणे ठरले आहे.
“.. यावर सिव तर चचा होवून असे ठरले क तावीत क पात ामु याने ी साई स चरीत
ं थातील संगावर आधारीत देखावे तसेच मु या उभारणे अशा कला मक व पा या कामां चा समावेश
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अस यामुळ े त कालीन यव थापन सिमतीने या क पासाठी स लागार हणून िच पट सृ टीतील आघाडीचे व
सु िस कला नेप थकार ी.िनितन देसाई यां ची नेमणूक के लेली आहे. तरी आता तावीत क प
साईगाडनमधील जागेत करणेसाठी ी.िनितन देसाई यां चेकडू न आराखडा व अं दाजप क तयार क न यानु सार
येणा-या अनुषं िगक खचास मा. उ च यायालयाची मा यता घे यात यावी.”
या क पासाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
अ.नं.
तपिशल
अं दाजे खचाची र कम .
०१ िस हील वक –आर.सी.सी., बां धकाम, पलॅ टर, दरवाजे, िखड या, रे िलं ग,वॉल
६,०३,३०,०३०/पॅने स, फॉ स िसल ग, पोटल पॅने स, फ ग पॅने स इ.
०२ इंटे रयर वक - पॅने स, रे िलं ग, टेज, टॅ युज, टे चड वॉ स इ.
१५,६१,२८,७००/०३ लॅ ड के िपं ग वक - अॅिनमल टॅ युज,पे ह ग टाई स,लॉ स, ीज,पाक ंग इ.
४,४०,००,०००/०४ िमसेिलिनयस वक - ं थालय, योगा, म्युिझयम, उपहारगृह , व छतागृह, कं पाउं ड
५,०६,३५,४००वॉल, इंटेिलजं ट लाईट ग व इलेक ीकल कामे तसेच सुर ा यव था इ.
एकू ण .
३१,१०,९४,१३०/कॉ ट ज सीज – १० %
३,११,०९,४१३/क स ट सी चाजस - ६ %
१,८६,६५,६४८/३६,०८,६९,१९१/अं दाजे एकू ण खच .
तरी उपरो त तपिशला माणे येणारे अं दाजे .३६.०९ कोटी खचास मा यता िमळणेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .६३५ आजचे सभेत ी साई सृ ी क पासाठीचे स लागार व कला, नेप यकार ी.िनितन देसाई, मुं बई हे
उपि थत होते . यां नी सभेस ी साईसृ ीचे सादरीकरण दाखिवले व पु ढील माणे मािहती िदली.
बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी बनिवणेत येणार असू न या क पाचे काय म
यव थापन ते वत: िवनामु य करणार आहेत. याम ये बाबां ची भ य अशी १०० फु ट उं चीची बाबां ची
मु त राहील व बाजु ला वेगवेगळया ५२ गॅल यां म ये साईस चरी अ यायामधील ५२ कारचे हालते
देखावे राहतील. यामु ळे साईभ ां ना य व पात बाबां चे च र समजणार आहे. तसेच बाबां या
जीवनावर ५२ भागां ची छोटया पड ावरील मािलकाही िनमाण कर याचा माणस आहे. साईसृ ीम ये
मोठे टे ज राहील व यावर वषभर वेगवेगळया नामां िकत कलाकारां चे लाई ह काय म राहतील. सव
साईसृ ी पहा यासाठी भ ां ना कमीत कमी २ तास व जा तीत जा त २ िदवसही वेळ लागेल. बाबा
िभ ा मागत असत, या सं क पनेमधू न देशा या काना-कोप यातू न समाधी शता दी िनिम ाने बाबां चा
रथ िशड साठी िनघेल. समाधी शता दी िनिम ाने समाधी शता दीसाठी ँड ॲ बसेडर नेम यात येईल, इ.
यावर सिव तर चचा होऊन सिमतीने असे ठरले क , ी साईबाबां या महासमाधी शता दी
वषाचे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव, २०१७-२०१८, असे सं बोध यात यावे व या नावाचा
लोगो तयार करणेत यावा, या लोगोवर पृ वी व मं िदरामधील बाबां चा (मु त चा) फोटो व यावर
चोहोबाजुं ने चां द यां या व पात उठावदार काश टाकणेत यावा.
समाधी शता दी वषाची जागितक पातळीवर िस दी दे यासाठी ॅ ड ॲ बीिसडर हणू न जे
िसने अिभनेता अिमताभ ब चन यांना िवचारणा कर यात यावी, ते साईबाबां चे भ ही आहेत. तसेच
दि ण भारतीय िसने अिभनेते रजनीकां त, नागाजुन, बाहबली फेम भास हे व इतर साईभ
िसनेअिभनेते िक जे िवनामु य सेवा देतील यां ना िवचारना कर यात यावी.
बाबां या समाधी शता दी िनिम ाने साईसृ ी मारक कायम व पीचे बनिवणेत यावे.
याम ये ी.िनितन देसाई यां नी नमु द के ले माणे बाबां ची १०० फु टी मु त , िविवध देखावे व लहान
मु लां साठी टे ली कोप गॅलरी दारे टास पहा याची यव थाही ठे व यात यावी. बाबां नी आयु यभर गोरगरीब तसेच रो यां ची सेवा के लेली होती. यामु ळे सदरह साईसृ ीम ये बाबां नी लोकां या के ले या
सेवे या बाबतीतील देखावे ठे वावेत. तसेच बाबां या जीवनावर ५२ भागां ची िसरीयल तयार करणेसाठी
मोठया देणगीदार साईभ ांची ायोजक हणू न नेमणू क करणेसाठी सं थानचे अिधकृ त सं केत थळावर
िस दी दे यात यावी.
तसेच सदरह साईसृ ी उभारणीकामी येणा या अं दाजे .३६.०९ कोटी मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.२२
सम वय अिधकारी नेमणू क करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे वतीने साईबाबां चे दशनासाठी येणा-या साईभ तांना िविवध
सेवा-सुिवधा पुरिवणेत येतात. िदवसिदवस िशड येणा-या भ तांची ल णीय वाढ तसेच सन २०१८ म ये
साईबाबां चे समाधीला १०० वष पु ण होत अस याने भ तां या सेवा-सुिवधेसाठी िविवध क प सं थान
शासनाने हाती घेतले आहेत. उदा.सं थान णालयाचे िव तारीकरण क न अ यावत तं ानाचा वापर करणे,
पाणी पुरवठा योजना, साई गाडन क प, लेझर शो, िशड शहराचे घनकचरा यव थापन, नागरी पायाभुत व
मुलभूत सुिवधा िनमाण करणे , शै िणक सं थां चा िवकास करणे सं थान चालिवत असलेली र णालय यां चे
स मीकरण यासारखी सं थानची कामे भ तांचे सुिवधेसाठी िविहत वेळेत पूण करणे व यां चे यव थापन
स मपणे होणेसाठी शासक य / िनमशासक य सेवेतील सेवािनवृ त अिधकारी यां ची सम वयक अिधकारी हणून
एकि त मानधनावर नेमणूक करणे आव यक आहे. तरी खालील नमुद े ातील कामकाजाचा अनुभव व
यामधील शै िणक पा ता धारण के ले या उमेदवाराची नेमणूक करता येईल.
अ) सावजिनक णालय व आरो य सेवा
ब) प रवहन सेवा
क) शहराचे घनकचरा यव थापन
ड) नागरी पायाभूत व मू लभूत सुिवधा व यां चे िनयोजन व यव थापन
इ) शै िणक कामकाज
ई) पाणी पुरवठा योजना
वरील े ातील शासक य / िनमशासक य सेवेतील कामाचा अनु भव व शै िणक पा ता धारण
के ले या उमेदवाराची Walk in Interview ारे .५०,०००/- इत या एकि त मानधानावर नेमणूक करता येईल.
तसेच यांचे िशड भेटीचे वेळी यांना वाहन, भोजन, िनवास यव था तसेच दशन व आरती इ यादी सुिवधा
िवनामु य सं थानमाफत पुरिवता येईल.
तरी सदरचे िवषयावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .६३६ यावर सिव तर चचा होऊन, सम वय अिधकारी या पदासाठी शासक य/िनमशासक य सेवेतील
कामाचा अनु भव व शै िणक पा ता धारण के ले या उमेदवाराची थेट मु लाखती दारे (Walk in
Interview) नेमणू क करणेकामी शासक य दराने वतमानप ात जािहरात देणेस व याकामी येणा-या
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.२३
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .६३७ मा.िव तां नी आजचे सभेत खालील माणे सु चना मां ड या, या मा य कर यात आ या.
(१) यव थापन सिमतीने आजचे सभेत सं थान या िशड व मुं बई येथे होणा या यव थापन सिमती सभां साठी
अ य , उपा य व सद यां ना दे यात येणारा दैिनक भ ा न घे याचा धोरणा मक िनणय घेतला. सद यां नी
मागणी के यास यां ना सभेसाठी तसेच सं थान कामासाठी जाणे-येणचे ा य खच अथवा श य झा यास
यासाठीची वाहन यव था सं थानमाफत करणेत यावी. तसेच सद य वत: अथवा यां चे कु टूं बीय िशड येथे
आ यास यां या िनवासाची सं थानमाफत िवनामु य यव था कर यात यावी.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग मु ख/ .अिध क, साई साद िनवास थान/ .अिध क, वाहन िवभाग)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(२) सं थानचे कामकाज जलद गतीने चाचलावे व झाले या िनणयां वर तातडीने कायवाही हावी, याक रता,
यापुढे मा.अ य महोदय यां नी सभेचे इितवृ अं तीम के यानं तर, लगेचच सं बं धीत िवभागां ना या या ती पु ढील
कायवाहीसाठी दे यात या यात.
(कायवाही- .अिध क, सभाकामकाज िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(३) आजचे सभेत मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यां चे ितिनधी उपि थत होते, यां नी ी साईबाबा म टीिमडीया
िथमपाक क पाचे सभेसमोर सादरीकरण के ले. सिमतीने यां चेबरोबर लेझर शो या सादरीकरणाबाबत चचा
के ली असता, िस हील वकचे काम अपु ण अस यामुळे मे.लेजर ि हजन िल., हाँगकाँग यां ना पु ढील काम करता
येणे श य नाही, असे सिमती या िनदशनास आले. सिमतीने सदरह क पावर िकती/ काय काम के ले आहे व
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यां ना आ ापयत िकती र कम दे यात आलेली आहे तसेच करारानुसार स या िकती र कम ावयाची आहे,
याची मािहती घेतली.
यावर सिव तर चचा होऊन, मा.उ च यायालया या आदेशानु सार याकामी त ां ची चौकशी सिमती
तयार के लेली आहे. ही त सिमती मा.उ च यायालयाम ये आपला अहवाल सादर करणार असून यानं तर
मा.उ च यायालया या आदेशा माणे पुढील कायवाही करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(४) सं थानचे िव टॉ स (सोने-चां दीचे नाणी, कापडकोठी, बुक टॉल) समाधी मं िदरा या लगत असावेत,
जेणक
े न दशन क न आले या साईभ ां ना खरे दी करता येईल.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख / मालम ा िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(५) स याची दशन हॉलमधील रां गा पुव-पि म अशा अस यामुळे फ उ र बाजु या रां गेतील भ ां नाच खेळती
हवा िमळते, या रां गां चा आढावा घेऊन उ र-दि ण अशा बनवता येतील का, याबाबचा अ यासपुवक ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख / मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(६) सं थानमधील कायम/ कं ाटी कमचा यां चे वेतनासाठी वतं िनधी ठे व यात यावा, या िनधी या याजातून
वेतन अदा करता येईल, तसेच ित पती देव थान या िठकाणी यासाठी काय करतात, या सव बाब चा अ यास
क न तौलािनक ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी, .अिध क, सामा य शासन)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(७) सं थानमधील कम यां नी वेळेवर डयुटीवर हजर रहावे यासाठी कायम/ कं ाटी तसेच आऊटसोस या सव
कमचा यां या आगमन-िनगमन वेळेसाठी बायो-मेि क िस टीम बसिवणेत यावी, याबाबत ठे केदारां ना कळिवणेत
यावे व पाठपुरावा करणेत यावा.
(कायवाही- कामगार अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(८) जा त गद चे कालावधीम ये साईभ ां या सोयीसाठी दशन रां गेम ये िप या या पाणी उपल ध क न दे यात
यावे.
(कायवाही- .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(९) समाधी मं िदरातील सव खो यां म ये सी.सी.टी. ही. कॅ मेरे बसिवणेत यावे.
(कायवाही- सी.सी.टी. ही. कं ोल सेल मुख)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१०) समाधी मं िदर व इतर आ थापनािवषयक सुर ा यं णां या सुर ेबाबत सिव तर ताव सभेसमोर सादर
करणेत यावा.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(११) आजचे सभेत .वै िकय संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल यां नी हॉि पटल या दैनं िदन कामाम ये येणा या
अडचणी व यावरील उपाययोजनां बाबत सिमतीसमोर चचा के ली. सिमतीने यां ची न द घेतली.
सं थान हॉि पटलम ये णां ना ॲडमीट करणेसाठी बेडची कमतरता आहे, याक रता ी साईनाथ
णालयाचे शेजारी असलेली सादालयाची कॅ टीन बं द करणेत येऊन, तेथे ी साईनाथ णालयाचे
िव तारीकरण करणेत यावे. तसेच ी साईनाथ हाय कु लची जागा ता यात घेणचे ी कायवाही चालू असून, सदरह
जागा ता यात िमळा यानं तर याजागी ी साईबाबा हॉि पटलचे िव तारीकरण कर यात यावे.
तसेच मागील सभेम ये चचा झाले माणे सं थान िनलं बीत डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां या करणाची
सखोल मािहती सिमतीस अवगत हावी, यासाठी सिमतीतील सव ी मोहन जयकर, ताप भोसले व सिचन तां बे
या सद यां ना लेखी प दे यात यावे व यां नी डॉ.बजाज व डॉ.वमा यां चे करणाबाबतची मािहती घेऊन, सवकश
अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा.
(कायवाही- वै िकय संचालक)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(१२) ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव- २०१७-१८ ची तयारी करणेकामी, दशनासाठी येणा या
साईभ ां ची स या मािहती असणे आव यक अस याने यावष ी साईबाबा पु यितथी उ सव- २०१६ म ये
चे दशनासाठी येणा या भ ां या सं येची गणना करणेत यावी.
(कायवाही- संर ण िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१३) ी साई सादालयाम ये जा त माणात खरकटे अ न पडलेले िदसून येते, ही साद भोजनाची पु पणे
नासाडी टाळ यासाठी (Ziro Westage) तेथे योिगक त वावर वयं:सेवी भोजन (बुफे प दत) सु करणेबाबत
सवागीन अ यास क न ताव समीतीसमोर सादर करणेत यावा. (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१४) ी साईबाबा सं थान या शै िणक संकु लाकडील ब याच या मिशनरी/सािह य नादु त झा याचे िदसून
येते. याकरीता शै िणक संकु लाकडील नादु त मिशनरी/सािह य न याने खरे दी करणेसाठी ऑडीट करणेत यावे
व तसा ताव समीतीसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- ाचाय, आय.टी.आय,/ . ाचाय,क.महा./ ाचाय, इं.िम. कु ल/ ाचाया, क यािव ामं िदर)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१५) सं थानसाठी िकराणामाल अथवा इतर या सािह यां या नमु यां ची लॅब तपासणी कर यात येते अशा लॅब
तपास यां चा अहवाल सभेसमोर सादर कर यात यावा.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१६) अपोलो मेिडकल टोअर बाबत वेळोवेळी अनेक त ारी येत आहेत, याकरीता सदरह मेिडकल टोअर
सं थानमाफत चालिवणेबाबतचा ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१७) िशड नगरपं चायत व ी साईबाबा सं थान यां चा एकि त घनकच याचा क प राबिवणेचा ताव
सभेसमोर सादर करणेत यावा.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मुख )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(१८) ी साईबाबां नी यां या हयातीत अनेक णां ची सेवा सु षु ा क न यां या याधी ब-या के ले या आहेत.
ी साईबाबां नी के लेले हे णसेवेचे काय ी साईबाबा सं थानने अिवरत पणे सु ठे वलेले आहे. आजिमतीस
िशड म ये सं थानमाफत ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयामाफत ही सेवा उपलबध क न दे यात येत आहे.
तथापी रा यातील ामीण व दुगम भागातील अिधकािधक णां पयत तातडीने वै क य सेवा
पोहचिवणेसाठी ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड व दानशु र साईभ यां चे संयु िव माने रा यातील
िविवध भागातील वयं सवे ी सं थां ना णवाहीका उपल ध क न दे याचा उप म सु कर याचा यव थापन
सिमतीचा मानस आहे. सदरचा उप म सु कर यासाठी ५०० णवाहीका (Ambulance) खरे दी करा या
लागतील. या णवाहीकां या खरे दीसाठी णवाहीका क प राबिवणा-या वयं सवे ी सं थानी यासाठीची २५
ट के र कम भरावी व उवरीत ७५ ट के र कम दानशुर देणगीदार साईभ ां या देणगीमधून उपलबध करावयाची
आहे. याकरीता या उप मासाठी देणगीदार साईभ आप या आई-वडीलां या मृती िप याथ अथवा इतर
कायािनमी देणगी देऊ शकतात. अशा कारे देणगीदारां ना आवाहन कर यात यावे. या सव णवाहीका साई
अॅ बुल स या नावाने महारा भर चालतील व यां चे संचालन वयं सवे ी सं थां माफत होईल. अशा कारे
कायवाही कर यात यावी.
(कायवाही- वै क य संचालक/ जनसंपक अिधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .५८२ ते ६३७ सवानुमते घे यात आले.
यानं तर यव थापन सिमतीची पुढील सभा िद.१९.०९.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता िशड
कायालयात होईल, असे मा.अ य महोदय यां नी जाहीर के ले व सायं काळी ०७.०० वाजता सभा समा तीची
घोषणा कर यात आली.
वा रत/-

वा रत/-

(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी

(सुरेश हावरे )
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

{12} 31.08.2016, Shirdi

