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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०९/ २०१६
िदनां क १४.०७.२०१६
थळ- िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर
वेळ- सायं काळी ०५.०० वाजता
ीसाईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िदनां क १४.०७.२०१६ रोजी सायं काळी ०५.०० वाजता
िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर आयोिजत कर यात आली असलेबाबत इकडील जा.नं.एसएसएस/ वशी-०४/ १७८७/ २०१६,
िदनां क १२ जु ल,ै २०१६ रोजीचे प ाने सव मा.सद यांना कळिव यात आले होते. यानु सार सदरह सभा गु वार िदनां क १४.०७.२०१६
रोजी सायं काळी ०५.०० वाजता िज हािधकारी कायालय, अहमदनगर येथे मा. अ य ी. ीकां त कु लकण , मु य िज हा यायाधीश,
अहमदनगर यां चे अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा.सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी. ीकां त कु लकण , मु य िज हा यायाधीश, अहमदनगर, अ य
०२. मा. ी.अिनल कवडे, िज हािधकारी, अहमदनगर, सद य
०३. मा. ी.बाजीराव िशं द,े कायकारी अिधकारी, सद य
यानं तर िवषयपि के वरील िवषयां वर चचा सु करणेत आली.
िवषय नं.०१
िदनां क २३.०६.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचू न कायम
करणे.
िनणय .४१७ िदनां क २३.०६.२०१६ रोजी अहमदनगर येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ त वाचू न कायम कर यात
आले.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०२
िदनां क १८.०६.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेने के ले या िशफारश ना पु ी देणेबाबत.
िनणय .४१८ िदनां क १८.०६.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत
पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
ी साई सादालयात दैनं िदन वापराकरीता टे. ि टल, अ यु िमनीयम फायबर व तु खरे दी करणेकामी ा
झालेले कोटे शन उघडणेबाबत.
अिधिनयम व तरतु द:- सन 2004 चा महारा अिधिनयम ं .14 (भाग-4) म ये महारा िवधान
मं डळाचे अिधिनयम व रा यपालां नी थापीत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील 14 (2 घ) नू सार भ ां ना
सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे. तसेच 21 (1 घ) नू सार भ ांना जेवण पु रिवणे आिण अ नछ
चालिवणे याबाबतची तरतु द के लेली आहे.
ा तािवक:- मा. यव थापन सिमती सभा िद.16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .114 नू सार, ी
साई सादालयाकरीता आव यक असलेले ऍ यु िमिनयम पातेल,े पराती, टे. टीलघमेले,िछ असलेले टप, बादली,
कॅ न, ओगराळे तसेच फायबर कॅ न, पॅलेट व े टस् इ.सािह य खरे दी करणेकामी अं दाजे र कम .2,95,000/- अ री
.दोन लाख पं या नव हजार मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानू सार ऍ यु िमिनयम पातेले, पराती, टे. टीलघमेले, िछ असलेले टप, बादली, कॅ न, ओगराळे तसेच
फायबर कॅ न, पॅलेट व े टस् इ.सािह य खरे दी करणेकामी खालील पु रवठादारां कडू नइकडील जा. ं .एसएसएस/ वशी/
सादा/ 585/2016 िद.11/05/2016 नू सार दरप के पाठिवणेबाबत प देणेत आलेले होते.
अ.नं.
01
02
03
उपरो

कोटे शनधारकां चे नाव व प ा
िनलकमल िलिमटेड, नािशक रोड
ताज एज सीज, अहमदनगर
मे.सोमनाथ गं गाधर रासणे, सं गमनेर

अ.नं
04
05
06

कोटे शनधारकां चे नाव व प ा
रासणे िड ी यु टस, सं गमनेर
ऐ या एं टर ायजेस, कोपरगाव
कृ णा से स, ीरामपू र

माणे वरीलपैक खालील 05 पु रवठाधारकां चीदरप के ा झालेली आहेत.
अ.नं.
01
02
03
04
05

कोटे शनधारकाचे नाव व प ा
िनलकमल िलिमटेड,नािशक रोड, नािशक
रासणे िड ी यु टस, सं गमनेर
मे.सोमनाथ गं गाधर रासणे, सं गमनेर
कृ णा से स, ीरामपू र
ताज एज सीज, अहमदनगर
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सं थान अिधिनयम/ठराव यानू सार अनू मान :- अिथक
मागणी:- उपरो माणे ा झालेले 05 दरप के मा. यव थापन उपसिमती सभेपु ढे उघडणे गरजेचे आहे.
उपरो माणे ा झालेली 05 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.
तपशील
िनलकमल
रासणे
मे.सोमनाथ
कृ णा
ताज
िलिमटेड,नािस िड ी यु टस, गं गाधर रासणे, से स,
एज सीज,
क रोड,नािसक.
सं गमनेर
सं गमनेर
ीरामपू र अहमदनगर
२७९/1 ॲ यु.पराती ( ित िकलो दर)
--२९०/३२०/२८८/२७०/2 ॲ यु.पातेल(े ित िकलो दर)
--२८०/३१०/२८२/३६९/3
टील बादली लहान ( .नग)
--४००/३७५/३९०/१,८९०/4
टील टप ( .नग)
--२,०००/१,९२५/- १,९८०/१,१७०/5
टील झारे ( .नग)
--१,२५०/१,३४०/- १,२२५/१३५/6
टील ओगराळे ( .नग)
--१५०/१४२/१४०/२२५/7
टील जग ( .नग)
--२६०/२४०/२६५/४,५९०/8
टील कॅ न ( .नग)
--५,२००/४,८९०/- ५,०००/४०००/9 फायबर पॅलेट ( .नग)
५,९००/५,४००/५,६५०/- ५,९५०/१,०००/10 फायबर कॅ न ( .नग)
१,६००/१,४४०/१,५७०/- १,६५०/७७५/11 लॉ टीक े टस ( .नग)
९५०/८१०/९२५/१,०००/३२४/12 फायबर जग ( .नग)
७८७.५०
३८०/३६०/३९०/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयात दैनं िदन वापराकरीता टे. ि टल, अ यु िमनीयम
फायबर व तु खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
ी साईबाबा समाधी मं िदर प रसरां चे महा ारावर बु लेट ु फ सु र ा मोच उभारणीकामी ा त ई-िनिवदा
(Commercial Bid) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतु दः- अिधिनयम कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडू न िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पु ढील सव िकं वा यापैक कोण याही योजनासाठी
करणेबाबत तरतु द आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मं िदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनां साठी कर यात येईल. अशी तरतू द आहे.
तावनाः- समाधी मं दीर सु र ा सं दभातील मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर यां चे अ य तेखाली
झाले या िद.२५/१०/२०१३ रोजीचे बैठक त समाधी मं िदर प रसरां चे चारही महा दारां वर बु लेटपु सु र ा मोच तयार
करणेबाबत चचा झाली. यानु सार मा.ि सद य सिमतीचे िद.१२/१२/२०१२ रोजी झाले या सभेतील िनणय
.११०५ अ वये खालील माणे ठराव झालेला आहे.
“ तावात नमू द के ले माणे मं िदर प रसराचे चारही महा दारां चे िठकाणी सु रि तते या टीने सु र ामोच
उभारणीकरीता पोलीस उपअिध क यां चेकडू न सु र ा मोचाचे िडझाईन दे यात येईल. यानु सार सं थानमाफत सु र ा
मोचाची उभारणी कर यात यावी. उपरो त कामी येणा-या सव समावेशक खचास मा यता दे यात आली. ”
यानु सार याकामी मा. ि सद य सिमतीचे िद.२३/०५/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणय . २९१(०१) अ वये
िन नतम दर देणारे ठे केदार अथव डीग कं . औरं गाबाद यां ना कामाचा कायादेश देणेत यावा असे ठरले. याकामी सदर
ठे केदार यांना जा. ं . १६७२/२०१४ िद.०८/०७/२०१४ अ वये कायादेश देणेत आला होता. ठे केदार यां नी काही
मटे रअल साईटवर आणले परं तु य ात काम पू ण के ले नाही. यामु ळे ठे केदार यां चेकडू न काम काढू न घे यात आले
असू न यांची सं थानकडे जमा असलेली सु र ा अनामत रक्कम व साईटवरील मटेरीअल िद.१०/११/२०१५ रोजीचे
मं जू र िटपणी अ वये ज त कर यात आले आहे.
ठे केदार यां चे ज त के ले या मटेरीअल मधू न गेट नं. ०२ येथे एक बु लेट ु फ सु र ा मोचा तयार करणेत आला
आहे. उवरीत तीन महा दारां वरील सु र ा मोच तयार करणेसाठी वतमान प ातील जािहराती दारे िनिवदा मागिवणेस
िद.१०/११/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता देणेत आली होती. यानु सार िद.०६/१२/२०१५ रोजीचे
दै.लोकमं थन, अहमदनगर व दै. िडसी लीन, मालेगां व या वतमान प ात िनिवदा सू चना काशीत करणेत आली होती.
तथापी िद.२१/१२/२०१५ अखेर पयत या अं ितम मु दतीत एकही ई-िनिवदा ा त न झा याने याकामी
िद.०६/०१/२०१६ रोजीचे िटपणी अ वये फे र िनिवदा मागिवणेस मा यता घेणेत आली. यानु सार िद.१०/०२/२०१६
रोजी या मोि णी वता, मालेगां व वतमान प ात व गोदा वरा सा तािहक कोपरगांव, या सा तािहकात िनिवदा सू चना
िस द करणेत आली िद.२५/०२/२०१६ रोजी ई-िनिवदा जमा कर याचे अं ितम मु दतीत खालील दोन
िनिवदाधारकां नी ई-िनिवदा सं थानकडे जमा के या हो या.
{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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१)
मे. ए सेल फाय ोटेक ा.िल,. नागपु र
२)
मे. जय डे हेलोपस, िशड
िवषयां क त कामासाठी िद.२५/०२/२०१६ पयतचे मु दतीत दोनच िनिवदा ा त झा याने िद.०१/०३/२०१६
रोजी या िटपणी अ वये ितस-यां दा (Third Call) फे रिनिवदा मागिवणेस मा यता देणेत आली. यानु सार याकामी
ा त झाले या ई – िनिवदां मधील टे नीकल बीड िद.२०/०४/२०१६ रोजी उघडणेत आले आहेत. यावेळी
खालील माणे उप थीती होती.
अ.नं.
नाव
पदनाम
०१
ी. यु. पी. ग दकर
शासक य अिधकारी
०२
ी. डी. टी. उगले
शासक य अिधकारी
०३
ी. आर. बी. आहेर
उप कायकारी अिभयं ता
०४
ी. एस. एम. जोरी
उप अिभयं ता
०५
ी. एस. पी. लं के
लेखािधकारी
०६
ी. जी.आर. कोराटे
किन ठ अिभयं ता
०७
ी. आर.एस. साबळे
ई डी पी िवभाग, ितिनधी
उघ यात आले या ई – िनिवदां चे टे नीकल बीडमधील ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ां चा तपिशल
खालील माणे आहे.
अ.
नं.

०१
०२
०३
०४
०५

ठे केदाराचे नां व

कागदप ां चा तपिशल
बयाना
सा.बां. / इतर
र कमेचा डी.डी
शासक य
व को-या
िवभागाकडे न द
िनिवदेची िकं मत
के याचे
माणप .
ी. बी.बी. मोरे , सं गमनेर
जोडले आहे.
जोडले आहे.
ए सल फाय ोटेक, नागपू र
जोडले आहे.
जोडले आहे.
जय डे हेलोपस, िशड
जोडले आहे.
जोडले आहे.
ओम साई िस हील कॉ टर
जोडले नाही.
जोडले आहे.
र वेराज काग िशप ग
जोडले नाही
जोडले नाही
क टेनस, मुं बई

शेरा
मागील तीन
कमचारी भिव य
वषात बां धकाम
िनवाह िनधी
े ात के ले या िवभागाकडे न द
कामाचे दाखला
आहे. / नाही.
जोडला आहे.
जोडला नाही
जोडला नाही
जोडला नाही
जोडला नाही

आहे.
नाही.
आहे
नाही
नाही

पा
अपा
पा
अपा
अपा

वरील माणे ठे केदार यां नी सादर के ले या कागदप ाची छाननी के ली असता, अ. नं.१ व ३ चे तां ि क या
पा अस याचे आढळू न आले आहे. तरी सदरह कामी ितस-यां ना ई– िनिवदा मागवू न ा त झाले या ई–
िनिवदां मधील पा ठे केदार यां चे Commercial Bid आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.
०१
०२

ठे केदाराचे नां व
ी. बी.बी. मोरे , सं गमनेर
जय डे हेलोपस, िशड

ई-िनिवदेमधील मु ळ दर .
९,४५,०००/८,३७,०००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी मं िदर प रसरां चे ३ महा ारां वर बु लेट ु फ सु र ा
मोच उभारणीकामी जय डे हेलोपस, िशड यां चे .८,३७,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
सदरहकामीचा कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
सं थानचे बां धकाम, पाणीपु रवठा व मेकॅिनकल िवभागामाफत राबिव यात येणा-या क पां साठी Peer
Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनु षं गीक सेवा घेणेकरीता स लागारां चे पॅनेल
नेमणेकामी ा त झाले या तावां चा (Commercial Bid) वािण यीक िलफाफा उघडू न यावर िनणय
होणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द:- सदर अिधिनयमातील
सु धारीत कलम १७ चे पोटकलम (2) मिधल खं ड (झ) अ वये वरील िवषयाशी सं बं िधत खािलल तरतू द आहे.
“सवसाधारपणे ि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.”
मा.ि सद य सिमती सभेतील िनणयः१)
वरील िवषयाबाबत मा.ि सद य सिमतीचे िद.१२/०६/२०१४ रोजी झाले या सभेत
खािलल माणे िनणय .४७७ सं मत कर यात आलेला आहे.
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“यावर सिव तर चचा होऊन, तावीत सेवा ा त करणेसाठी स लागारां चे पॅनल (Panel of
Consultants) तयार करणेकामी वतमानप ातील जाहीराती ारे अनु भवी व नामां क त स लागारां कडू न अज सादर
करणेिवषयी कळिव यात यावे, असे ठरले.”
२)
वरील िवषयाबाबत मा.ि सद य सिमतीचे िद.०२/०२/२०१६ रोजी झाले या सभेत
खािलल माणे िनणय .३(६) सं मत कर यात आलेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे बां धकाम, पाणीपु रवठा व मॅकेिनकल िवभागामाफत राबिव यात
येणा-या क पांसाठी Peer Review िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनु षं गीक सेवा घेणेकरीता
स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी ा त झालेले ११ ताव उपसिमती सभेत उघडणे त आले. या उघड यात आले या
तावां मधील पा / अपा स लागारां चा अहवाल पु ढील उपसिमती सभेसमोर सादर करणेत यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य करणेत आली.”
तावना:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.१२/०६/२०१४ रोजीचे सभेतील िनणयानु सार बां धकाम, िव ु त,
मॅकेिनलकल व पाणीपु रवठा या िवभागा दारे राबिव यात येणा-या Peer Review व िनिवदां चे तां ि क मु यमापन
करणे या स ला सेवा घेणेसाठी Panel of Consultants नेमणेकामी वतमान प ात व सं थानचे सं केत थळावर
जािहरात िस द क न अनु भवी व नामां िकत स लागारां कडू न अज मागिवणेकामी सदर िवभागां कडू न यांचेकडील
काही मु यां चा समावेश करावयाचा अस यास िद.११/११/२०१४ अखेर बां धकाम िवभागाकडे देणेचे करावे असे
िद.०७/११/२०१४ रोजीचे प ा वये कळिव यात आले होते. यावर पाणी पु रवठा िवभाग व मॅकेिनकल िवभाग
यां चकडू न यांचेकडील अहवाल िनरं क अस याचे कळिव यात आले.
िव ु त िवभाग यां नी िद.२४/०१/२०१५ रोजीचे प ा दारे उ च यायालय, मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद येिथल
WP No.3196/2013 मिधल िद.१०/०४/२०१४ रोजीचे आदेशाचा सं दभ देऊन िव ु त िवभाग व बां धकाम िवभाग
यां ची एकि त िनिवदा काढता येणार नाही. तसे के यास मा. यायालयाचे आदेशाचा अवमान होईल, असे कळिवले
आहे. यामु ळे िव ु तिवषयक कामां साठी वरील िवषयां क त स लासेवा देणे या िनिवदे या कोपमधू न वगळ यास
इकडील िवभागाचे िद.१०/१०/२०१५ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता दे यात आली आहे.
याकामी िवषयां क त ताव मागिवणेसाठी इकडील िवभागामाफत िविहत नमु ना (EOI Document) व
जािहरात मसु दा िद.०३/०४/२०१५ रोजी या िटपणी अ वये मा यतेसाठी सादर करणेत आला होता. यावर
ता कालीन कायकारी अिधकारी यां नी िवषयां क त पॅनल नेमणेची आव यकता नाही अशी सू चना िदली होती.
ी साईबाबा महासमाधी शता दी मोह सवािनम त सं थान माफत िविवध िवकास कामे हाती यावयाची
अस याने िद.१०/१०/२०१५ रोजी या िटपणी अ वये िवषयां क त कामासाठी स लागारां कडू न EOI Document
मागिवणेसाठी मुं बई, नािशक व पु णे येथील वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस द क न अनु भवी
व नामांक त स लागारां कडू न िद. ३०/११/२०१५ पयत अज मागिवणेस मा यता देणेत आली. यानु सार ११
स लागारां चे अज ा त झालेले होते. स लागार यां नी सादर के लेले तां ीक िलफाफे िद.०८ /०१/२०१६ रोजीचे मा.
उपसिमती सभेपु ढे उघडणे आले. इकडील िवभागामाफत सदरह स लागारां चे कागदप ां ची छाननी करणेत आली
आहे. यानु सार स लागार यां चे गु णां चा तपिशल खालील माणे आहे.
Sr.No Name of Consulting firm

Marks obtained
(out of 100)
100
01
Tata Consulting Engineers Ltd, Mumbai
98
02
Fortress Infrastructure Advisory service, Mumbai
89
03
M/s. Shrikhande Consulting Pvt. Ltd. Navi Mumbai
85
04
Precision Precast Solutions Private Ltd., Pune
80
05
D.O. Nikam, Pune
72
06
Mathur&Kapre Associates, New Delhi
66
07
EN Struct Consulting Engineers, Pune
08
Arham Constrotech pvt. Ltd, Nashik Road
41
09
Elegance Architects, Ar. Vishal Patil, Pune
40
10
Infinity Consulting Engineers, Pune
32
11
M/s Chougule Architects, Nashik
15
तावः- वरीलपैक अ.नं.१ ते ७ म ये नमू द के ले या स लागारां ना तां ीक िनिवदेमधील कागदप ां नु सार
िकमान ६६ ते कमाल १०० असे गु ण िमळालेले आहेत. तसेच अ.नं. ८ ते ११ मधील स लागारां ना िकमान १५ ते
कमाल ४१ गु ण िमळालेले आहेत. यामु ळे वरीलपैक ६० पे ा जा त गु णधारक अशा फ त अ.नं.१ ते ७ मधील
स लागारां चे वािण यीक िलफाफे उघडू न यांचे अं तीम मु यमापनानु सार पु ढील िनणय घेता येईल.
सं थानचे बां धकाम, पाणीपु रवठा व मेकॅिनकल िवभागामाफत राबिव यात येणा-या क पांसाठी Peer
Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर अनु षं गीक सेवाघेणेकरीता स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी
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5

ा त झाले या उपरो त तावां मिधल अ.नं. १ ते ७ मिधल स लागारां चे वािण यीक िलफाफे (Commercial
Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर उघडणेत आले.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे बां धकाम, पाणीपु रवठा व मेकॅिनकल िवभागामाफत
राबिव यात येणा-या क पां साठी Peer Review, िनिवदा मु यमापन (Bid Evaluation) व इतर
अनु षं गीक सेवा घेणेकरीता स लागारां चे पॅनेल नेमणेकामी उपरो माणे उघडणेत आले या फ चे
देकारानु सार यां चे तां ि क व वािण यीक तावां चे सं यु मु यमापन करणेत येऊन, स लागारां चे सं यु
मु यमापनाचा अहवाल मा यते साठी ीसद य सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
सं थानचे जनरे टरसेट करीता बॅट-या खरे दी करणेकामी ा झालेली कोटे श स उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िदनां क १६-०२-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.७७ िनणय .१५२ अ वये
सं थानचे जनरे टरसेट करीता बॅट-या खरे दी करणेकामी शासन िनणयानु सार िवहीत प दतीने बाहेरील कोटे शनधारकां ना
प पाठवु न कोटे शन मागिवणेस, येणा-या खचास, कामास व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न कोटे शन
मागिवणेकामी येणारे र कम पये १,८२,४००/- मा चे खचास मा यता िमळाली होती.
यानु सार जा.नं.एसएसएस/ िव ु त /८३४ / २०१६ िदनां क २४-०५-२०१६ अ वये १८ कोटेशनधारकां ना
कोटेशन प पाठिव यात आली होती. तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात दे यात आलेली होती. कोटे शन िव
िद.२५-०५-२०१६ ते िद.०६-०६-२०१६ अखेर ठे व यात आलेली होती. व कोटेशन जमा कर याची शेवटची
िद.०८-०६-२०१६ अशी दे यात आलेली होती. यानु सार िसलबं द कोटेशन जमा करणेचे मु दतीत खालील माणेचार
कोटेश स ा झालेली आहेत. जमा झाले या कोटे श सचा तपशील खालील माणे.
अ. .
०१)
०२)
०३)
०४)

कोटेशनधारकाचे नां व
शासन आवक / िदनां क शेरा
मे.ए साईड पॉवर पॉई ं ,टसावेडी, अहमदनगर
३६८५ / ०१-०६-२०१६
कोटेशन बं द पाक ट-०२
मे.साई ॲटो बॅटरी स ह स,िशड
४०४५ / ०७-०६-२०१६
कोटेशन बं द पाक ट-०२
मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक
४१४८ / ०८-०६-२०१६
कोटेशन बं द पाक ट-०२
मे.तेजस इले ॉिन स्, अहमदनगर
४१४९ / ०८-०६-२०१६
कोटेशन बं द पाक ट-०१
उपरो माणे सं थानचे जनरे टरसेट करीता बॅट-या खरे दी करणेकामी ा झालेली ०४ कोटेश स आजचे
उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकांसम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ. . कोटेशनधारकाचे नां व
कोटेशनमधील मु ळ दर .
०१) मे.ए साईड पॉवर पॉई ं ,टसावेडी, अहमदनगर
१,७३,२८०/१,४५,९२०/०२) मे.साई ॲटो बॅटरी स ह स,िशड
०३) मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक
१,६१,९८०/०४) मे.तेजस इले ॉिन स्, अहमदनगर
अपा
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे जनरे टरसेट करीता बॅट-या खरे दी करणेकामी मे.साई ॲटो
बॅटरी स ह स, िशड यां चे एकि त .१,४५,९२०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा
आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
गु थान मं िदर तसेच यु झीयम समोरील झाडाभोवती असले या रे ल गला जाळी बसिवणेकामी ा
कोटे श स उघडणेबाबत.
मं िदर प रसरातील युिझयम हॉलचे समोर िनं बवृ तसेच िपं पळाचे झाड आहे. या झाडां चे बाजु चे ीलमधू न
कु े आत जाऊन बसतात व शौच करतात. याबाबत साईभ तांनी त डी त ारी के ले या आहेत. तसेच गु थान मं िदर
येथे असले या िनं बाचे झाडाचे बाजू ने ओटा बसिव यात आलेला आहे. या ओट् यावर िनं बाची पाने पडतात, ती
घेणेकरीता साईभ त ओटयाचे रे ल गम ये ओढणी, माल तसेच इतर व ा दारे पाने िमळिव यासाठी धावपळ
करतात. यामु ळे दशनासाठी येणा-या इतर साईभ तांना दशन घेणेस अडचणी येत आहे याकरीता ओटयाभोवती
असले या रे ल गला जाळी बसिवणेसाठी पु रवठाधारकां कडू न मटे रअल खरे दी करणेस व याकामी येण-ा या अं दाजे
पये 2,00,000/- मा खचाचे तावास िदनां क 16/02/2016 रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .
142 अ वये मा यता िदलेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/625/2016 िदनां क 13 मे, 2016
अ वये 7 पु रवठाधारकां कडू न आव यक मटे रअल खरे दीकामी कोटेशन मागिवणेत आले होती. पैक खालील
तपशीला माणे 3 पु रवठाधारकां कडू नबं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत:
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अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक ं माक
िदनां क
1.
Apurva Engineering Works, Aurangabad
3272
25/05/2016
2.
Arihant Engg. Works, Aurangabad
3339
26/05/2016
3.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
3401
28/05/2016
गु थान मं िदर ओटा तसेच युिझयम समोरील झाडाभोवती असले या रे ल गला जाळी बसिवणेकामी
ा त झालेली ०३ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील
मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1.
Apurva Engineering Works, Aurangabad
१,६८,०००/2.
Arihant Engg. Works, Aurangabad
१,५६,०००/१,३६,०००/3.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
यावर सिव तर चचा होऊन, गु थान मं िदर तसेच यु झीयम समोरील झाडाभोवती असले या
रे ल गला जाळी बसिवणेकामी आव यक मटे रीयल खरे दी करणेकरीता Super Fabrication &
Furniture, Sakuri यां चे .१,३६,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणे त येऊन, यां ना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
ी ारकामाई मं िदराचे छतावरील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी असलेली उ र बाजु कडील प हाळी
दु ती करणेकामी जी.आय. िशट व एम.एस. पाईप खरे दीकामी ा कोटे श स उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय . 138 अ वये ी दारकामाई
मं िदराचे छतावरील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी असलेली उ तर बाजु कडील प हाळीचे दु तीसाठी लागणारे
मटे रअल िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे पये 61,600/- मा चे खचास
मा यता दे यात आलेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/369/2016 िदनां क 26 एि ल, 2016
अ वये 9 पु रवठाधारकां ना मटे रअल पु रिवणे याकामी कोटेशन मागिवणेबाबत प े पाठिव यात आली होती. पैक
खालील तपशीला माणे 4 पु रवठाधारकां कडू नबं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
आवक ं माक
िदनां क
1.
Sai Sarthak Traders, Sakuri
1831
29/04/2016
2.
Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar
1832
29/04/2016
3.
Bhansali Motors, Sakuri
1833
29/04/2016
4.
Rajlaxmi Steel Traders, Sakuri
1834
29/04/2016
उपरो तपशीला माणे 4 कोटेशन आव यक फॅ ि के शन मटे रअल पु रिवणेकामी ा झालेली आहेत.
ी दारकामाई मं िदराचे छतावरील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी असलेली उ तर बाजु कडील प हाळीचे
दु तीसाठी लागणारे मटे रअल िवहीत प दतीने कोटे शन मागवू न खरे दी करणेकामी ा त झालेली ०४ कोटेश स
आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकांसम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शनमधील मु ळ दर .
1.
Sai Sarthak Traders, Sakuri
८५,७०७/५४,७९२/2.
Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar
3.
Bhansali Motors, Sakuri
८२,८१७/4.
Rajlaxmi Steel Traders, Sakuri
८८,९३६/यावर सिव तर चचा होऊन, ी ारकामाई मं िदराचे छतावरील पावसाचे पाणी वाहन जाणेसाठी
असलेली उ र बाजु कडील प हाळी दु ती करणेकामी जी.आय. िशट व एम.एस. पाईप खरे दीसाठी
Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar यां चे .५४,७९२/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन,
यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
साईआ म भ िनवास येथील ए.सी. िस टीम कॉपर पाईपवर लोखं डी जाळीचे ट पा तयार क न
बसिवणेकामी ा कोटे श स उघडणेबाबत.
साईआ म भ तिनवास येथे A,B,C या तीन इमारतीम ये येक 128 म या माणे एकू ण 384 मम ये
डायक न कं पनीचे V.R.V. (Variable Refrigerant Volumes) टाईप ए.सी. यं णा बसवू न कायाि वत क न
िदलेली आहे. सदर ए.सी. यं णेचे 48 आऊटडोअर यु िनट ित ही इमारतीमधील जागेत बसिव यात आलेले आहेत.
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या ड टम ये सफाई कामगारां ना चबर साफ करणेकरीता उतरावे लागते. ड टम ये उतरतेवेळी कमचा-यां चा पाय
कॉपर पाईपवर पडत असलेने पाईप ॅ क होऊन गॅस िलके ज होतो. प रणामी सदर पाईप लाईनवर जोडलेला ममधील
ए.सी. कु ल ग होत नाही. सदर कार वारं वार होत असलेने कॉपर पाईपवर सु रि ततेसाठी लोखं डी जाळीचा ट पा
करणे आव यक आहे. लोखं डी जाळीचा ट पा तयार करणेकामी आव यक मटे रअल इकडील िवभागाकडे तसेच
भां डार िवभागाकडे िश लक नस याने, बाहेरील पु रवठाधारां कडू न मटे रअल खरे दी करणेस व याकामी येणाया अं दाजे पये1,09,700/- मा खचाचे तावास िदनां क 16/02/2016 रोजी झाले या मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िनणय . 141 अ वये मा यता िदलेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/ मेकॅिनकल/ 624/2016
िदनां क 13 मे, 2016 अ वये 6 पु रवठाधारकां कडू न मटे रअल खरे दीकामी कोटेशन मागिव यात आले होते. पैक
खालील 3 पु रवठाधारकां कडू न बं द पाक टाम येकोटश स ा त झालेली आहे :
अ.नं.
1.
2.
3.

पु रवठाधारकां चे नां व
Excel Trading Company, Mumbai
Bhansali Motors
Maheshwari Steel Traders, Babhaleshwar

आवक ं माक
3197
3334
3338

िदनां क
23/05/2016
26/05/2016
26/05/2016

साईआ म भ तिनवास येथील ए.सी. िस टम कॉपर पाईपवर लोखं डी जाळीचे ट पा तयार क न
बसिवणेकामी उपरो माणे ा त झालेली ०३ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. पु रवठाधारकां चे नां व
कोटे शन मधील मु ळ दर .
1.
Excel Trading Company, Mumbai
९२,८०६/2.
Bhansali Motors
८८,४७१/3.
Maheshwari Steel Traders,
८०,५०१/Babhaleshwar
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथील ए.सी. िस टीम कॉपर पाईपवर
लोखं डी जाळीचे ट पा तयार करणेकामी आव यक असणारे सािह य खरे दी करणेसाठी Maheshwari
Steel Traders, Babhaleshwar यां चे .८०,५०१/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०८
साईआ म इमारतीमधील ही.आर. ही. ए.सी. यं णे या आऊट डोअर यु िनटकरीता शेड बनिवणेकामी
ा कोटे श स उघडणेबाबत.
ी साईआ म भ तिनवास येथे A,B,C या तीन इमारतीम ये येक 128 म एकू ण 384 म ये िशड
साई ट, चे नई यां चेमाफत देणगीदाखल डायक न कं पनीचे V.R.V. (Variable Refrigerant Volume) टाईप
ए.सी. यं णा बसू वन कायाि वत क न िदलेली आहे. सदर यं णेचे 48 आऊटडोअर यु िनट ितनही इमातरीचे मधील
जागेत बसिवणेत आलेले आहेत. आऊटडोअर यु िनटचा लो ो वरील बाजू स आहे. या िठकाणी मोठ् या माणात
प ी बसतात. सदर प ी बस यामु ळे या िठकाणी मोठया माणात घाण होत आहे. यात साधारणपणे िव ठा, पं खां चा
समावेश आहे. सदरील प ां ची िव ठा व पं खे आऊटडोअर युिनटचे फॅ नम ये अडकते. याच माणे आतम येही जाते.
यामु ळे आऊटडोअर यु िनट बं द पडू न मे टेनं सचा खच वाढत आहे. या िठकाणी सु रि ततेसाठी प ा शेडची उभारणी
करणेसाठी िविवध फॅ ि के टस यां चेकडू न कोटेशन मागवू न शेड उभारणी करणेस व याकामी येण-ाया अं दाजे पये
2,95,000/- मा खचाचे तावास िदनां क 16/02/2016 रोजी मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय . 135
अ वये मा यता िदलेली आहे. यानु सार जा.नं. एसएसएसटी/मेकॅिनकल/626/2016 िदनां क 13 मे, 2016 अ वये 6
फॅ ि के टस यां चेकडू न शेड बसिवणेकामी कोटेशन मागिवणेत आले होती. पैक खालील तपशीला माणे 4 फॅ ि के टस
यां चेकडू न बं द पाक टाम ये कोटेश स ा झालेली आहेत :
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नां व
आवक ं माक
िदनां क
1.
Apurva Engineering Works, Aurangabad 3271
25/05/2016
2.
P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
3273
25/05/2016
3.
Arihant Engg. Works, Aurangabad
3335
26/05/2016
4.
Super Fabrication & Furniture, Sakuri
3336
27/05/2016
साईआ म इमारतीमधील V.R.V. ए.सी. यं णेचे आऊट डोअर यु िनटकरीता शेड बनिवणेकामी ा त
झालेली ०४ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.
कोटे शनधारकाचे नां व
कोटे शन मधील मु ळ दर .
1. Apurva Engineering Works, Aurangabad
२,९७,२००/2. P.S. Tembhurnikar, Aurangabad
२,८९,०५०/3. Arihant Engg. Works, Aurangabad
३,१३,०००/२,६३,५००/4. Super Fabrication & Furniture, Sakuri
यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म इमारतीमधील ही.आर. ही. ए.सी. यं णे या आऊट
डोअर यु िनटकरीता शेड बनिवणेकामी Super Fabrication & Furniture, Sakuri यां चे .२,६३,५००/मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ना अपण के ले या नारळ फळां ची िव करणेकामी ा झाले या िनिवदा उघडणेस मं जू री
िमळणेबाबत.
िद.02/02/2016 रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िवषय ं .95 व िनणय ं .66 अ वये, ना
अपण के ले या नारळ फळां ची सं थान वापरा यत र िश लक रािहले या नारळ फळे यां चे एक वष कालावधीसाठी
न याने टडर देऊन िव करणेकामी वतमान प ात जाहीरात देऊन िनवीदा मागवु न उ च म दराने िव करणेसाठी
मा यता घे यात आलेली होती.
यानु सार जनसं पक िवभागामाफत िद. 21/02/2016 रोजी वतमान प ात शासिकय दराने जािहरात िस द
क न िनवीदा मागिव यात आले या हो या. ा झाले या िनवीदा िद.19/03/2016 रोजी या मा. उपसिमती सभेपु ढे
उघडणेसाठी सादर के ले असता 4 पैक 2 िनवीदां ना अनामत र कम (डीडी) जोडलेला नस याने उप सिमतीम ये
चचा झाली असता िवषय ं .04 व िनणय . 205 अ वये, ना अपण के ले या नारळ फळां ची िव करणेसाठी
मागिव यात आले या िनवीदांपैक फ दोनच िनवीदाधारक पा अस यामु ळे सदरह दु बार िनवीदां ची मागणी
कर यात यावी व साठवण झालेली नारळ फळे खराब होऊ नये हणु न नारळ फळातील खोबरे काढु न सादलयात
वापर यासाठी दे यात यावी असे ठरले आहे.
यानु सार जनसं पक िवभागामाफत पु हा िद.07/05/2016 रोजी वतमान प ात शासिकय दराने जािहरात
िस द कर यात आलेली होती. नारळ फळां ची िव करणेकामी यापा यां ना फोन ारे कळिव यात आलेले होते.
कोरे िनवीदा अज िव िद.16/05/2016 रोजी सं पलेली असु न मागील पा िनवीदाधारकां ची बयाणा र कम
सं थानकडे जमा अस याने यां नी फे र कोटेशन सादर के लेले असु न न याने िनवीदा ा झाले या नाही. तसेच
िसलबं द िनवीदा सादर करावयाची मु दत िद.17/05/2016 अखेर सं पलेली असु न मागील पा िनवीदाधारकां या
एकु ण 02 िनवीदा ा झाले या आहेत.
ा झाले या िनिवदां चा तपिशल खालील माणे.
अ.नं. पाट चे नाव
शेरा
01 राज जग नाथ चौधरी, पोहेगाव
बं द िलफाफा
02 इ तीयाज रिफक पठाण, कोपरगाव
बं द िलफाफा
तरी ना अपण के ले या नारळ फळां ची िव करणेबाबत दोन वेळेस वतमान प ात जािहरात देऊन
िनवीदा मागिव यात आले या हो या. परं तु ितसाद न िमळा याने व नारळ हे नाशवं त फळ अस याने स या यातील
खोबरे काढु न सादलयात दे याचे काम चालु आहे.
तरी नारळ फळातील खोबरे काढु न सादलयात वापरासाठी देणेस व सं थान वापरा यित र िश लक
नारळ खराब होऊ नये याकरीता नारळां ची िव करणे आव यक अस याने उपरो ा झाले या 02 िनिवदा
आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. पाट चे नाव
िनिवदेतील मु ळ दर .
01
राज जग नाथ चौधरी, पोहेगाव
३.००
02
इ तीयाज रिफक पठाण, कोपरगाव
२.८०
यावर सिव तर चचा होऊन, ना अपण के ले या नारळ फळां ची िव करणेकामी ितस यां दा
िनिवदा ि या राबवू नही दोनच िनिवदा ा झाले या आहेत व याम येही फारच कमी दर आलेले
अस यामु ळे सदरह नारळ फळां ची िव करणे ऐवजी या फळां मधील खोबरे काढू न सादालयाम ये
वापरणेत यावे, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
मं िदर िवभागासाठी सन 2016-17 करीता गोवरी खरे दीकामी ऑनलाईन ा यापारी िनिवदा
(Commercial Bid) उघडणेबाबत.
मं िदर िवभागाकरीता सन २०१६– १७ करीता दारकामाई मधील धु नीसाठी आव यक १,००,००० िकलो
गोवरी खरे दी करणेस व याकामी येणा या र कम .८,००,०००/- (अ री .आठ लाख) मा चे खचास मा.ि सद य
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सिमतीचे िद.२९.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क १९३ नु सार मा यता िमळालेली आहे. यानु सार सदरचा
ताव िद.२५.०३.२०१६ रोजी पु ढील कायवाहीसाठी इकडील कायालयास ा त झालेला आहे.
दारकामाईतील धु नीसाठी आव यक रानशेणी गोवरी खरे दीकामी महारा शासनाचे अिधकृ त सं केत
थळावर िद.२७.०४.२०१६ ते िद.०७.०५.२०१६ या कालावधीत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
सदरचे खरे दीकामी ऑनलाईन ा त तां ि क िनिवदा िद.१३.०५.२०१६ रोजीचे खरे दी सिमतीचे सभेत उघड या
असता ऑनलाईन ा त तीनही िनिवदाधारकां नी तां ि क कागदप ां ची पु तता के लेली अस याने तीनही िनिवदा तां ि क
टया पा ठरले या आहेत.
दारकामाईतील धु नीसाठी आव यक रानशेणी गोवरी खरे दीकामी ा त तीनही िनिवदाधारकां या यापारी
िनिवदा पु ढील होणारे मा.उपसिमतीचे सभेत उघडू न मा. यव थापन सिमतीची अं तीम मा यता घेता येईल.
मं िदर िवभागाचे दारकामाईतील धु नी करीता रानशेणी गोवरी खरे दीकामी ऑनलाईन ा त यापारी िनिवदा
(Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

पाट चे नाव

िनिवदेतील मु ळ दर ती
िकलो .
५.४०
01 रिवं िकसन गवळी
02 रिवं िवजय देवरे
६.९०
03 उ कष एं टर ायजेस
२१.००
यावर सिव तर चचा होऊन, मं िदर िवभागासाठी सन 2016-17 करीता गोवरी खरे दीकामी रिवं
िकसन गवळी यां चे ती िकलो .५.४० 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)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
म यवत भां डार िवभागाम ये सन 2016-17 या आिथक वषाकरीता हमाली कामाची ऑनलाईन फेर ईिनिवदा (Commercial Bid) उघडणेबाबत.
िद.०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय . २७ नु सार सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता भां डार
िवभागाकडील हमाली कामाचे टडर देणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवताना िद.२५.०३.२०१६ रोजी या
िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदा तां ि क िलफाफा उघड याची तारीख दे यात आली होती. तथािप, या मु दतीत फ त एकच
ई-िनिवदा ा त झा याने िद. २५.०३.२०१६ रोजीचे मं जु र िटपणी अ वये फे र ई-िनिवदा मागिवणेकामी कायवाही
करणेत आलेली होती.
यानु सार महारा शासनाचे अिधकृ त सं केत थळावर िद. २८.०४.२०१६ ते िद.१०.०५.२०१६ या
कालावधीत फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आलेली आहे. यात तांि क िलफाफा (Technical Bid) ि वकारणेची
अं तीम तारीख िद. १२.०५.२०१६ अशी तर तां ि क िनिवदा उघडणेची तारीख िद. १४.०५.२०१६ अशी िनि त
करणेत आलेली आहे.
सामा य शासन िवभागाकडील जा.नं. एसएसएस/सा शा/आ था/३९६६/२०१६ िद. १९.०१.२०१६
रोजीचे आदेशा वये सं थान अं तगत असणा-या िविवध िवभागां साठी आव यक सािह य/ कामां साठी शासन
िनणयानु सार खरे दी सिमतीची थापना कर यात आलेली आहे.
शासन िनणय . ४.४.३.१ नु सार िनिवदा कालावधीस मु दतवाढ या िशषका अं तगत खालील माणे सु चना
नमु द आहे.
िनिवदा पधा मक हो यासाठी कमीत-कमी तीन िनिवदाकार असणे आव यक आहे. जर िनिवदा
चौकशीला कमी ितसाद, हणजे ३ पे ा कमी िनिवदाकार िमळाले तर िनिवदा उघड या या कालावधीस थम
िकमान एक आठवड् याची मु दतवाढ ावी. अशी मु दतवाढ िद यानं तर देखील ३ पे ा कमी िनिवदाकार िमळा यास,
दु स-यां दा एक आठवड् याची मु दतवाढ दे यात यावी. तथािप, यानं तर कोण याही मु दतवाढ दे यात येवू नये. अं ितमतः
सं बं िधत अिधका-याने िनिवदेमधील िविवध अटी आिण कामा या या तीचा फे रिवचार क न, पु हा िनिवदा ि या
सु करावी. पु हा िनिवदा मागिव यानं तर देखील िनिवदेला ३ पे ा कमी ितसाद िमळाला तर, सं बं धीत अिधकारी
या िनिवदाकाराने (एल-१ िनिवदाकार) िनिवदा दाखल के ली असेल या िनिवदाकाराची, िनिवदेम ये उ लेख
के ले या मु यांकन िनकषा या अिधन राहन, िनवड क न या िनिवदाकाराबरोबर करार करे ल.
पये दहा (१०) लाखापे ा कमी रकमेची िनिवदा अस यास फ त एकदाच मु दतवाढ दे यात यावी, अशी
तरतु द आहे. यानु सार िद. १६.०५.२०१६ रोजी मा. उप सिमतीचे सभेत ताि क िलफाफा उघडणेत आलेला आहे.
शासनाचे उपरो त मागदशक सु चनां ना आिधन राहन हमाली कामासाठी ा त एकमा ई-िनिवदेतील
Financial Bid आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
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अ.नं.

तपशील

1

साखर, गह, तां द ु ळ, हरबरा, तु रदाळ, मु गडाळ, हरभरा डाळ व इतर िकराणा
माल (२५/३०/५० िक. .ॅ वजनाची गोणी)
िमनरल वॉटर बॉ स (१ िलटर/५०० िम.ली.)
िबि कट, पेपरकप, चहा पावडर, कॉफ इ. बॉ स
पेपर िपशवी (२५ िकलो वजनाची बॅग)
गावरान तु प, वन पती तु प, खा तेल, काजू पाकळी यां चे डबे (१०/१५
िक. ॅ.वजनाचा डबा)
प ावळ (१००० नगाचा बं डल)
ि लच ग पावडर (२५ िकलो वजनाची गोणी)
िलं डेन,बी.एच.सी.िकं वा इतर पावडर.(५० िक. .ॅ वजनाची गोणी)
तु रटी (सु टी अस यास)
लोखं डी सामान
पु तके , फोटो, लॅ टीक व तु व इतर
वॉयर फोम गा ा, चादरी गाठ, बेडिशटस् गाठ, उशा गाठ इ यादी
तळमजला
पिहला मजला
२/३ मजला
वाराई (सं थान यित र आले या वाहनां साठी)

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.2
12.3
13

िनिवदेतील
मु ळ दर .
६/१/१/१/१/२/०.५
१/७०/८०/६/५/१०/१५/५०/-

यावर सिव तर चचा होऊन, म यवत भां डार िवभागाम ये सन 2016-17 या आिथक वषाकरीता
हमालीचे काम क न घेणेसाठी दु स या वेळेस ई-िनिवदा मागवू नही एकच िनिवदा ा झालेली
अस यामु ळे याकामी फेर ई-िनिवदां ची मागणी करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- अिध क, भां डार िवभाग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१२
ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ. टी. या िवभागाकरीता Instrument खरे दी करणेकामी ा त
झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ. टी. या िवभागाने Instrument ची िद. १७/०६/२०१५ (औषध
भां डार िवभाग ा त िद.२०/०८/२०१५) रोजीचे मागणी प ा वये मागणी के लेली आहे.
सदर या लॅ ो कोपी या श ि या करणेकामी सदरचे Instrument ची आव यकता असते. यांचेकडे
असलेली स याची Instrument हे वाप न खराब झालेली आहेत व ती सन २००६ साली खरे दी के लेली होती.
यामु ळे यांनी सदरचे Instrument ची मागणी के लेली आहे.
Sr. No. Name of Item
Qty Rate Per in Rs
Total Amout in Rs
1
Laprascopy Port 10mm
01
5250.00
5250.00
Laprascopy Port 5mm
02
4725.00
9450.00
2
Marryland forcep 5mm
01
5250.00
5250.00
3
Mixter forcep 5mm
01
5250.00
5250.00
4
Babcock Grasper
01
5250.00
5250.00
Total Amt in Rs.
30450.00
उपरो त Instrument हे खरे दीकामी अं दाजे .३०,४५०/- (अ री पये– तीस हजार चारशे प नास मा )
इतका खच अपेि त आहे.
ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ.टी. या िवभागाक रता आव यक असणारे Instrument खरे दी
कोटेशन मागवू न खरे दी करता येईल.
तरी उपरो त Instrument हे िवहीत प दतीने कोटेशन मागवू न खरे दी व याकामी येणा-या .३०,४५०/(अ री पये– तीस हजार चारशे प नास मा ) इत या खचास िद. २७/१०/२०१५ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत
मा यता िमळाली होती.
यानु सार इकडील प . २५३०, िद. १५/१२/२०१५ अ वये एकू ण ०६ अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा धारक
यां चेकडू न िद. ३१/१२/२०१५ अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते तसेच दु र वनी दारे अिधकृ त िव े ते/ पु रवठा
धारक यां ना कोटे शन देणेबाबत तगादा कर यात येत होता.
यानु सार ०३ िसलबं द कोटे शन उिशराने ा त झाले आहेत. ा त झाले या ०३ िसलबं द कोटे शनचा
तपिशल खालील माणे :{09} 14.07.2016, Ahmednagar

11

Sr.
No.
1
2
3
4

Sr. No.

Name of Tenderer

Received Date

1
2
3

M/s. Critical Care Systems, Pune
M/s. Seva Medical Equipments Pvt, Ltd., Pune
M/s. Dolphin Instruments, Mumbai

ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद. १५/०१/२०१६
ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद. २०/०१/२०१६
सामा य शासन ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद.
२६/०१/२०१६

वरील ा त ०३ िसलबं द कोटेशन िवचारात यावे जेणेक न ा त झाले या कोटेशनचा तु लना मक त ता
तयार कर या या टीने फायदा होऊ शके ल.
वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे शन आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
Name of Item
M/s. Seva Medical
M/s.Dolphin
M/s. Critical Care
Systems, Pune Equipments Pvt, Ltd., Pune Instruments, Mumbai
Laprascopy Port 10mm
Laprascopy Port 5mm
Marryland forcep 5mm
Mixter forcep 5mm
Babcock Grasper

७,९२५/४१,८१८/५९,०३३/७५,५२०/७४,५९८/-

३,५००/६,०००/३,०००/३,०००/३,०००/-

११,५५०/२,०१,६००/९६,६००/८४,४२०/१,२६,०००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील जनरल ओ. टी. या िवभागाकरीता
Instrument खरे दी करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील M/s.Dolphin Instruments,
Mumbai यां चे गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
10 KVA यु.पी.एस. या बॅटरीज बदलणेकामी ा कोटे शन उघडू न िनणय घेणेबाबत.
ी साईनाथ णालयातील ई.एन.टी., ऑ थॅ मीक व जनरल ओ.टी. करीता मे. तेजस इले ॉिन स,
अहमदनगर यां चेकडु न 03 नग 10 के . ही. ए. मतेचे यु. पी. एस खरे दी करणेत आले आहे. सदर यु. पी. एस. या
12 हो ट / 18 ए. एच. मते या SMF 48 नग बॅटरीज् खराब झाले या आहेत. सदर बॅटरीज बदलणेकामी सदर
तावावर मा. य. सिमती या िद. 02/02/2016 चे सभेतील िवषय .062 व िनणय . 62 अ वये सिव तर चचा
होउन, सदर बॅटरीज् िविवध पु रवठा धारकां कडु न कोटेशन मागणी क न बदलु न घेणेस आिण यासाठी येणा या अं दाजे
एकु ण . 98,400/- चे खचास मा यता दे यात आली आहे.
यानु सार खालील पु रवठा धारकां कडु न प पाठवु न कोटेशनची मागणी कर यात आली होती.
1.
M/s.Consul Neowatt Power Solutions Pvt.Ltd., Mumbai
2.
M/s. Shri Sai Battery Service, Shirdi
3.
M/s. Saitrons Medical Equipment, Loni
4.
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
5.
M/s.Aar-em Electronics, Pune
6.
M/s.Vedant Industrial Services, Aurangabad
7.
M/s.S.V.Electronics, Nashik
8.
M/s.Mahendra Battery & Autopart, Sakuri
वरीलपैक खालील पु रवठाधारकां कडु नकोटेशन ा झालेले आहेत.
1)
M/s.S.V.Electronics, Nashik
2)
M/s.Consul Neowatt Power Solutions Pvt.Ltd., Mumbai
3)
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar
4)
M/s. Shri Sai Battery Service, Shirdi
10 KVA यु.पी.एस. या 12 हो ट/ 18 ए. एच. मते या 48 नग बॅटरीज् बदलणेकामी उपरो माणे
ा झालेले ०४ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील
मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
Sr.
No.
1
2
3
4

Name of Company
M/s. S.V.Electronics,Nashik, (Make- Rocket)
M/s. Consul Neowatt Power Solutions
Pvt.Ltd., Mumbai, (Make- Hi Power)
M/s. Tejas Electronics, Ahmednagar.
(Make- Hi Power)
M/s. Shri Sai Auto Battery Service, Shirdi
(Make- Hi Power)
{09} 14.07.2016, Ahmednagar

Rate Per Incl.
of all taxes
1,715.62
1,968.75 +
Interlink 2500

Total Amount
In Rs.
82,350.00

1,598.33

76,720.00

2 year

1,620.00

77,760.00

Not given

97,000.00

Warranty
1 year
1 year
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यावर सिव तर चचा होऊन, 10 KVA यु.पी.एस. या बॅटरीज बदलणेकामी M/s. Tejas
Electronics, Ahmednagar यां चे एकि त .१,५९८.३३ मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै िकय सं चालक)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
साईबाबा हॉि पटलमधील कॅ थलॅब िवभागाक रता Dehumidifier Machine खरे दी करणेकामी ा त
झालेले कोटे शन उघडू न िमळणेबाबत.
ी साईबाबा हॉि पटलमधील Cathlab या िवभागाने िद.२६/०९/२०१५ (औषध भां डार िवभाग ा त
िद.०९/१२/२०१५) रोजीचे मागणीप का वये ०१ नग Dehumidifier Machine ची मागणी के लेली आहे. सदर
मिशनचा उपयोग हवेतील आ ता शोषू न घे यासाठी होतो. Cathlab िवभागात श ि येकरीता िविवध कार या
मिशनरी / उपकरणे आहेत, यामु ळे तेथे िनयिमत A/C सु ठे वावा लागतो, A/C मु ळे हवेत जा त माणात आ ता
िनमाण होते, यामु ळे मिशनरी / उपकरणे यावर गं ज चढ याची शक् यता असते. यामु ळे Cathlab िवभागाने हवेतील
आ ता शोषू न घेणेकामी सदरह Dehumidifier Machine ची मागणी के लेली आहे. सदरह एक नग
Dehumidifier Machine खरे दीकामी अं दाजे र कम .२,५०,०००/- इतका खच अपेि त आहे.
Cathlab िवभागाकरीता मिशनरी/ उपकरणे यां चे सु रि तते या टीने हवेतील आ ता शोषू न घेणेकामी सदरह
Dehumidifier Machine खरे दी गरजेचे आहे. सदरची खरे दी ही िवहीत प दतीने िनिवदा मागवू न करता येईल.
तरी वरील माणे ०१ नग Dehumidifier Machine िवहीत प तीने िनिवदा मागवू न खरे दीस व याकामी
येणा-या रक् कम .२,५०,०००/- (अ री पये – दोन लाख प नास हजार मा ) इत या खचास मा यता घेणेकामीचा
तावास िद. ०२/०२/२०१६ रोजीचे मा. ि सद य सिमती सभेत मा यता िमळालेली होती.
परं त,ु शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली नु सार शासन
िनणय . भां खस – २०१४ / . . ८२ / भाग – ३ / उ ोग – ४, िद. ३० ऑ टोबर २०१५ अ वये प र छे द ३.२.३
– . ५ हजार ते . ३ लाखापयत असले त हा दरप के मागवू न खरे दी कर याची खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात
आली आहे. एका आिथक वषात एकाच व तू या दरप का या मा यमातू न कर यात आले या खरे दीचे एकू ण मू य
. ३ लाखापे ा जा त नसावे. . ३ लाखापयतची कोण याही व तूचं ी खरे दी DGS & D कडील दरकरारा या
आधारे कर याची सं बं िधत खरे दीदार िवभागां ना मु भा दे यात आली आहे.
यानु सार, उपरो त ०१ नग Dehumidifier Machine खरे दी ही . ५००० ते . ३००००० पयत
अस यामु ळे उपरो त ०१ नग - Dehumidifier Machine खरे दी िवहीत प दतीने कोटेशन (दरप क) इकडील प
. १४०, िद. २०/०४/२०१६ अ वये एकू ण १० अिधकृ त िव े ते / पु रवठा धारक यां चेकडू न िद. ३०/०४/२०१६
अखेर कोटेशन मागिव यात आले होते तसेच दु र वनी दारे अिधकृ त िव े ते / पु रवठा धारक यां ना कोटे शन देणेबाबत
तगादा कर यात येत होता.
यानु सार एकू ण ०३ कोटेशन ा त झाले आहेत. ा त झाले या कोटे शनचा तपिशल खालील माणे:Sr.No. Name of Tenderer
Received Date
1
M/s. Wadegati Labequip Pvt. Ltd., ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद.
Mumbai
३०/०४/२०१६
2
M/s. Russell Airflow Systems Pvt. ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद.
Ltd., Mumbai
३०/०४/२०१६
3
M/s. Jet India Pvt. Ltd., Mumbai
ा त झालेले िसलबं द कोटेशन िद.
२९/०४/२०१६ (सामा य शासन िवभाग)
वरील ा त ०३ कोटेशन हे मु दतीत ा त झालेले आहेत. ा त झाले या कोटेशन िवचारात यावे जेणेक न
ा त झाले या कोटे शनचा तु लना मक त ता तयार कर या या टीने फायदा होऊ शके ल.
वरील माणे ा त झालेले ०३ िसलबं द कोटे शन आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं.

कोटेशनधारकाचे
नाव

M/s. Wadegati Labequip Pvt.
Ltd., Mumbai
Make/ Model

1

Dehumidifier
Machine (Size21 ft. x W 14.1
ft. x h 8.10 ft.)
Circumference
of OT 2400
sq.ft.

Regular Model
1) Mic Inners/
outer SS
2) 1.0 Tons
volume 2250
3) 1.5 Tons
volume 3500

Rate per
in Rs
104857/--133966/-

M/s. Russell
M/s. Jet India Pvt. Ltd.,
Airflow Systems
Mumbai
Pvt. Ltd., Mumbai
Make/ Rate per
Make/
Rate per
Model
in Rs
Model
in Rs
Russell
White
32900/44500/- westing
house USA
(WDE
371371175
/ Day)

{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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4) 1.5 Tons
volume 4000

161684/-

All Stainless Steel

1) Moc Inners/
--outer
2) 1.0 Tons
137763/volume 2250
3) 1.5 Tons
176871/volume 3500
4) 1.5 Tons
208511.71
volume 4000

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील कॅ थलॅब िवभागाक रता
Dehumidifier Machine खरे दी करणेकामी M/s. Jet India Pvt. Ltd., Mumbai यां चे .३२,९००/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 सं चालक)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१५
िशड िवमानतळावर अि नशमन वाहनासाठी फोम, ाय के िमकल पावडर व काबनडाय ऑ साईड िसलडर
हे २००% (गाडीतील साही यांचे दु पट) सािह य खरे दी कामी आलेले कोटे शन उघडणेबाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतु द- १७ (२)(झ) म ये सवसाधारणपणे िव त यव थेची मालम ा व
ितचे कामकाज यां चे यो य कारे यव थापन, देखभाल व शासन कर या या योजनां साठी आव यक असतील
अशा सव गो ी करील, असे नमु द आहे.
तािवक- मा. यव थापन सिमती या िद.२८.१२.२०१५ रोजी या िनणय .६५९ माणे सदर
िवषयाबाबत िनणय “िशड एअरपोट, हेिलपॅड व इतर िठकाणी मागणी झालेस सं थानचे अि नशमन वाहन (फोम
टडर) सं थानचे कमचारी, इं धन व इतर आव यक बाब सह सशु क पु रिवणेत बाबत परीिश ट .०३ मधील ०६/अ
व ०६ /क नु सार फोम,िस.ओ.टू. व िड.सी.पी. िसलडरची वापरा माणे दर आकारणी करणेत यावी असे ठरले आहे.
M.A.D.C ने सं थानला फे र प पाठवू न कळिवलेले आहे क, फोम, ाय के िमकल पावडर व काबनडाय
ऑ साईड िसलडर हे २००% (दु पट) असावे जेणेक न सव व तु ता काळ बदल या जातील. अशी सं थानकडे
मागणी के लेली आहे.मा. य.सिमतीचे िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे सभेत िनणय .६५९ नु सार सं थान M.A.D.C ला
अि नशमन वाहन सशु क पु रवणार अस याने फोम टडरसाठी आव यक असले या व तुचा साठा सं थानने ठे वणे
अपेि त आहे. यास उपरो त सं दिभय िनणया माणे शासिकय मा यता िमळालेली आहे. वापर होणा-या व तुचं ा
M.A.D.C. सं थानला िनयमा माणे आकारही देणेस तयार आहेत. यानु सार िशड एअरपोटवर खािलल माणे
२००% (दु पट) साही यांची उपल धता ठे वावी लागेल.
अ. M.A.D.C कं पणीचे मागणी माणे आव यक असलेले २००% (दु पट) साही य खालील माणे आहे.
अ. साही यांचे नां व
वणन/कोड
सं या परीमान ती नग/
एकू ण
नं.
िलटर दर
र कम
०१ AFFF (अॅ वास फ ल
3%
१००० िलटस
७०/७०,०००/फाम ं ग फोम)
०२
ाय के िमकल पावडर
ॉली माऊं डेड २५ िक. ॅम
०४
नग
७,०००/- २८,०००/िसलडर
आय. एस.कोड माणे
०३ काबनडाय ऑ साईड
ॉली माऊं डेड २२.५ िक. ॅम
०४
नग १३,०००/- ५२,०००/िसलडर
ॅम आय.एस.कोड माणे
एकू ण पये १,५०,०००/यानु सार उपरो त अ.नं.०१ ते ०३ मधील आव यक साही य मागिवणे कामी सं थानचे सं केत थळावर
िद.२३.०५.२०१६ ते िद.३१.०५.२०१६ या कालावधीत साही य मागिवणेकामी जाहीरात िस द करणेत आलेली
होती यानु सार सदर साही य पु रिवणेबाबत खािलल माणे बं द पािकटात दरप के ा तझालेले आहेत याचा तपिशल
खािलल माणे आहे.
अ.नं. आवक . व िदनां क
पु रवठा धारकां चे नाव व प ता
शेरा
०१ आवक .३३४३ िद.२६.०५.२०१६ इन टाईम फायर अ लायं सेस ा.िल.मुं बई
०२ आवक .३४०२ िद.२८.०५.२०१६ फायर फॉ स से टी कं .,मुं बई
०३ आवक .३४०३ िद.२८.०५.२०१६ अशोका एं टर ायझेस, नािशक
०४ आवक .३४७८ िद.३०.०५.२०१६ तनया टेक इं ा ा.िल.,औरं गाबाद
०५ आवक .३४९० िद.३०.०५.२०१६ के .ि ह.फायर, मुं बई
०६ आवक .३५६६ िद.३१.०५.२०१६ भारत फायर के अर सि हस,पु णे
०७ आवक .३६१९ िद.३१.०५.२०१६ सोलोरॉय इं िज. ा.िल.,मुं बई
{09} 14.07.2016, Ahmednagar

14

मागणी- उपरो त अ.नं.०१ ते ०७ कोटेशन धारकां चे कोटेशन मा.उप.सिमतीचे सभेपु ढे उघडू न युनतम
दरधारकां स साही यांचा वािषक पु रवठा करणेकामी कायादेश देता येईल तसेच वापरा माणे M.A.D.C. यां चे कडू न
सदर साही यांचे दर वापरानु सार वसु ल करता येतील.
िवभागाचा अिभ ाय- M.A.D.C. यां या िद.०५.०३.२०१६ रोजी या ई– मेल माणे फोम टडरसाठी
उपल ध करावयाचे २००% (दु पट) साही य सं थानमाफत उपल ध करणेसाठी अं दाजे .१,५०,०००/-(अ री पये
एक लाख प नास हजार मा ) खच अपेि त आहे.या खचास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२८.१२.२०१५ रोजीचे
सभेतील िनणय .६५९ माणे शासिकय मा यता अस यामु ळे ा त कोटे शन मा.उप.सिमतीचे सभेपु ढे उघडता
येतील.
सदर साही य खरे दी कामी खािलल बाबतीत िनणय होणे आव यक आहे.
अ.
उपरो त प रिश टातील अ.नं.०१ ते ०७ पु रवठाधारकां चे साही य पु रिवणेकामी ा 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.
पु रवठा धारकां चे नाव व प ा
फोम कं पाऊं ड
ाय के मीकल पावडर
काबनडाय ऑ साईड
३%
िसलडर ॉली माऊं डेड
िसलडर ॉली माऊं डेड
२५ िक. .ॅ
२२.५ िक. ॅम
०१ इन टाईम फायर अ लायं सेस ा.िल.मुं बई
८५/११,४००/१३,५००/५८.५०
०२ फायर फॉ स से टी कं .,मुं बई
७,८६५/१३,७८२/०३ अशोका एं टर ायझेस ,नािशक
८०/८,०००/१६,०००/०४ तनया टेक इं ा ा.िल.,औरं गाबाद
१०६/१०,२३७/१८,२८१/०५ के .ि ह.फायर ,मुं बई
७५.१८
--०६ सोलोरॉय इं िज. ा.िल.,मुं बई
१०२/९,०००/१५,०००/६,४७०/११,८००/०७ भारत फायर के अर सि हस,पु णे
८०/यावर सिव तर चचा होऊन, िशड िवमानतळावर अि नशमन वाहनासाठी फोम, ाय के िमकल
पावडर व काबनडाय ऑ साईड िसलडर हे २००% (गाडीतील साही यांचे दु पट) 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- फायर ॲ ड से टी िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१६
सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी सं थान व णालये िवभागाची मालम ता िवमा पॉलीसी व ी
साईभ तांचा अपघाती िवमा पॉलीसीचे नु तनीकरणासाठी ा त झाले या िसलबं द िनिवदा उघडणेबाबत.
सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी सं थान व णालये िवभागाची मालम ता िवमा पॉलीसी व ी
साईभ तांचा अपघाती िवमा पॉलीसीचे नु तनीकरणेबाबत, मा. ि सद यीय सिमतीची च य प दतीने मा यता घे यात
आली आहे. िमळाले या मा यतेनु सार फ त रा ीयकृ त िवमा कं प यांकडू न बं द पािकटात युन तम दरा या िसलबं द
िनिवदा पाठिवणेबाबत सं थान या अिधकृ त सं केत थळावर जाहीरात िस द कर यात आली आहे. यानु सार िनिवदा
ि वकार याची मु दत िदनां क १३.०६.२०१६ ते िदनां क १८.०६.२०१६ अशी ठे व यात आली होती. यास अनु स न
सव रा ीयकृ त िवमा कं प यांनी यां या िसलबं द िनिवदा सं थानला सादर के ले या आहेत. याची माहीती
पु ढील माणे(अ) सं थान मालम ता िवमा –
अ.नं. िवमा कं पनीचे नां व
िनिवदा दाखल के याची तारीख
१
यु नायटेड इं िडया इ शुर स कं पनी िल.,शाखा िशड
१७ जु न २०१६
२
िद ओ रयं टल इ शुर स कं पनी िल.,शाखा िशड
१७ जु न २०१६
३
नॅशनल इ शुर स कं पनी िल., शाखा कोपरगां व
१७ जु न २०१६
४
िद यु इं िडया ए योर स कं पनी िल., शाखा नािशक
१७ जु न २०१६
(ब) णालये मालम ता िवमा –
अ.नं. िवमा कं पनीचे नां व
१
यु नायटेड इं िडया इ शुर स कं पनी िल.,शाखा िशड
२
िद ओ रयं टल इ शुर स कं पनी िल.,शाखा िशड
३
नॅशनल इ शुर स कं पनी िल., शाखा कोपरगां व
४
िद यु इं िडया ए योर स कं पनी िल., शाखा नािशक
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िनिवदा दाखल के याची तारीख
१७ जु न २०१६
१७ जु न २०१६
१७ जु न २०१६
१७ जु न २०१६
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(क) ी साईभ तांचा अपघात िवमा –
अ.नं. िवमा कं पनीचे नां व
िनिवदा दाखल के याची तारीख
१
यु नायटेड इं िडया इ शुर स कं पनी िल.,शाखा िशड
१७ जु न २०१६
२
िद ओ रयं टल इ शुर स कं पनी िल.,शाखा िशड
१७ जु न २०१६
३
नॅशनल इ शुर स कं पनी िल., शाखा कोपरगां व
१७ जु न २०१६
४
िद यु इं िडया ए योर स कं पनी िल., शाखा नािशक १७ जु न २०१६
उपरो तपणे सं थानला ा त झाले या रा ीयकृ त िवमा कं प यां या िसलबं द िनिवदा आजचे उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत कोटेशनधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं.
िवमा कं पनीचे नां व
सं थान मालम ता
ी साईभ तांचा
णालये
िवमा
अपघात िवमा मालम ता िवमा
१ यु नायटेड इं िडया इ शुर स कं पनी िल.,
९,५१,०००/८,५१,०००/८,५१,०००/शाखा िशड
२ िद ओ रयं टल इ शुर स कं पनी िल.,
४६,८०५/३,७८,२४७/२१,७०,५४६/शाखा िशड
३ नॅशनल इ शुर स कं पनी िल.,
३३,९६,२२३/९,००,०००/५,३१,६२२/शाखा कोपरगां व
४ िद यु इं िडया ए योर स कं पनी िल.,
३५,१८,५३९/४,९८,०४५/९,४९,६५१/शाखा नािशक
यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ या आिथक वषासाठी सं थान व णालये
िवभागाची मालम ता िवमा पॉलीसी व ी साईभ तांचा अपघाती िवमा पॉलीसीचे नु तनीकरण करणेसाठी
उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१७
सं थानकडील िन पयोगी सािदल व पाचे भं गार सािह य िव करणेसाठी ि तीय ई-िनिवदेतील
Online कमिशयल बीड (दरप क) उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमती सभे या िद.१६.०२.२०१६ रोजी झाले या सभेतील िनणय .१२९ नु सार
िद.११.०६.२०१६ रोजी दु.५.०० वाजेपयत ी साईबाबा सं थानमधील दैनं िदन वापराने जमा होणा-या िन पयोगी
भं गार सािह याची वािषक उ च तम दराने िव करणेकामी ि तीय ई-िनवीदा मागिव यात आले या हो या. यात
एकू ण ०६ िनवीदा धारकां नी य ात सहभाग घेतला.
गु वार, िद.१६.०६.२०१६ रोजी सकाळी ११.०० वाजता साईिनवास अितथीगृ ह येथील िमट ग हॉलम ये
ि तीय ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) मा. शासक य अिधकारी, लेखाशाखा ितिनधी, ई.डी.पी.
िवभाग ितिनधी व सी.सी.टी. ही ितिनधी उपि थत होते व यांचे सम उघडणेत आलेत.
सदर या ि तीय ई-िनिवदेतील तां ि क िनिवदा (Technical Bid) उघडणेबाबत सव िनिवदाधारकां ना
िद.१५.०६.२०१६ रोजी दु र वनीव न कळिव यात आले होते. यानु सार खालील माणे िनिवदाधारकां ची उपि थती
होती.
१) ी धनराज रामजी च हाण, जळगां व,
२) ी अकबरखॉ ं सां डेखॉ ं पठाण, कोपरगां व
३) मे. यु इं िडया ॅ प सटर, कोपरगां व.
४) ी कां ती देवजी परमार, मालेगां व यां चे ितिनधी.
५) मे.तु लसीदास वेलजी अॅ ड कं पनी,कोपरगां व
६) मे.जलाराम ेड ग कं पनी, कोपरगां व
यां चे ितिनधी,
यां चे ितिनधी,
सकाळी ठीक ११.०० वाजता उपरो त सव अिधकारी व उपि थत िनिवदाधारक यां चे सम एकू ण ०६
ि तीय मागणी या तां ि क िनिवदा (Technical Bid) उघड यात आ या. तसेच याम ये असले या कागदप ां ची
सवाना क पना देवू न सदरची कागदप े लेखाशाखा िवभागाकडील अं तगत लेखाप र ण िवभाग ितिनधी यां चेकडू न
तपास यात आलेत.
कागदप ां ची तपासणी के लेनं तर सव ०६ िनिवदाधारक पा आहेत, तां ि क िनिवदा (Technical Bid)
मधील मागणी माणे सवानी कागदप ां ची पू तता के लेली आहे, असे लेखाशाखा िवभागाने यांचे अहवालात नमू द
के लेले आहे.
उपरो त माणे तावाचा िवचार करता, सं थानकडील दैनं िदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भं गार
सािह य िव करणेसाठी ि तीय मागणी माणे एकू ण ०६ तां ि क बीड (Technical Bid) िनिवदाधारक पा
अस याने, यांनी सादर के लेले Online कमिशयल बीड (दरप क) आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
{09} 14.07.2016, Ahmednagar

DHANRAJ RAMJI
CHAUHAN
ajay thakkar
Tulasidas welji

Jalaram Trading
Company
new india scrap
granding

Description of Work / Item(s)

akbar sandekha
pathan

Sl.No

PARMAR KANTI
DEVJI
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Rate per nos/ liter/ kg in Rs.
1.0

2.0

3.0

4.0

5.0
6.0

7.0

8.0
9.0

10.0

11.0

12.0

13.0
14.0
15.0

16.0
17.0
18.0
19.0

रकामे तेलातू पाचे लहान/मोठे त डाचे
चां गले डबे [सं या (सु मारे) सन-२०१५- 35.00
१६(10834)]
रकामे तेलातू पाचे लहान/मोठे त डाचे त ड
फु टलेले / चेपलेले खराब डबे [सं या 28.00
(सु मारे) सन-२०१५-१६(22223)]
लहान मोठे त डाचे गं जलेले / फु टलेले
चां गले कारचे डबे [सं या (सु मारे) सन- 21.00
२०१५-१६(12192)]
लहान मोठे त डाचे गं जलेले/ फु टलेल/े
जाळलेले खराब डबे [सं या (सु मारे) सन- 13.00
२०१५-१६(3201)]
रकामे काजू चे डबे (आहे या ि थतीत)
6.00
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(921)]
िन पयोगी गो या (कलतान) चां गले (५०
िकलो भरती या) [सं या (सु मारे) सन- 0.00
२०१५-१६(8500)]
िन पयोगी गो या (कलतान) खराब (५०
िकलो भरती या) [सं या (सु मारे) सन- 0.00
२०१५-१६(13500)]
लॉि टक गो या [सं या (सु मारे) सन0.00
२०१५-१६(9395)]
लॉि टक व तू (उदा. कचरा कुं डया/
बाद या/ मग, छोटे/मोठे फु टलेले म,
20.00
फु टले या पा या या फायबर टा या इ.)
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(1240)]
लॉि टक म २० िल. ते ५० िल.चे
आतील सव कलर (चां गले) [सं या 18.00
(सु मारे) सन-२०१५-१६(39)]
लॉि टक म ५० िल. ते १०० िल. पयतचे
सव कलरचे (चां गले) [सं या (सु मारे) सन- 12.00
२०१५-१६(45)]
दु धा या रका या लॉि टक िपश या
(भरले या बारदान /गोणीसह) [सं या 4.00
(सु मारे) सन-२०१५-१६(1679)]
रकामा खो याचा चां गला पु ा (काटू न)
8.00
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(3120)]
रकामा खो याचा तेलकट/ खराब पु ा
3.00
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(39696)]
उ तर पि का व इतर त सम र ी (भरले या
बारदान गोणीसह) [सं या (सु मारे) सन- 0.00
२०१५-१६(175)]
िन पयोगी लोखं डी भं गार सािह य [सं या
12.00
(सु मारे) सन-२०१५-१६(4288)]
िन पयोगी लोखं डी प याचे भं गार सािह य
7.00
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(1725)]
िनकामी तां याचे भं गार सािह य
200.00
िनकामी टीलचे भं गार सािह य [सं या
20.00
(सु मारे) सन-२०१५-१६(431)]
{09} 14.07.2016, Ahmednagar

17.00

0.00

32.25

33.00

0.00

9.5

0.00

26.25

27.00

0.00

11.00

0.00

11.25

20.00

0.00

10.5

0.00

11.25

12.00

0.00

10.00

0.00

10.5

12.00

0.00

8.00

0.00

7.00

0.00

0.00

2.00

0.00

5.5

0.00

0.00

1.00

11.25

12.5

0.00

12.25

27.00

0.00

23.5

0.00

0.00

50.00

0.00

51.00

0.00

0.00

61.00

0.00

61.00

0.00

0.00

24.00

7.00

18.5

0.00

7.00

10.5

10.1

10.75

0.00

11.1

8.00

8.1

9.5

0.00

9.1

9.00

8.5

12.5

0.00

9.5

17.00

0.00

18.25

0.00

0.00

11.00

0.00

12.5

0.00

0.00

200.00

0.00

295.00

0.00

0.00

36.00

0.00

48.00

0.00

0.00
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20.0
21.0
22.0
23.0
24.0
25.0
26.0
27.0

28.0

29.0

30.0

31.0
32.0
33.0
34.0

35.0
36.0
37.0

िनकामी अॅ युिमिनअम भं गार सािहत्य
50.00
85.00 0.00 91.00
5.5
जळालेले इले.ब ब, टयु ब बार इ.
0.00
3.00
0.00
इले.टयु बचे जळालेले कॉपर चोक
31.00 0.00
5.00
21.5
5.00
5.00
इले.टयु बचे जळालेले इले ॉिनक चोक
0.00
1.5
125.00
सोडीयम लाईटचे जळालेले चोक
4.00
71.00 0.00
वापरलेले काळे ऑईल
15.5
10.00
12.00 0.00
मू त वर वाहीलेले िनमा य तेल [सं या
25.00
21.00 0.00
15.5
(सु मारे) सन-२०१५-१६(1433)]
िवटले या, फाटले या, जीण झाले या
कापडी व तू (उदा.चादर, बेडशीट, लॅकें ट,
9.5
खराब झाले या गादया, गादी या/ उशी या
0.00
8.00
0.00
खोळी, टॉवेल, इ.) [सं या (सु मारे) सन२०१५-१६(2334)]
िन पयोगी/जीण झाले या कापू स गादया
( णालय सोडू न फ त भ त िनवास थान
60.00 0.00 51.00
0.00
कडील) [सं या (सु मारे) सन-२०१५१६(980)]
िन पयोगी/जीण झाले या फोम गादया
32.00 0.00 31.00
( णालय सोडू न फ त भ त िनवास थान 0.00
कडील)
िन पयोगी /अनाव यक लाकडी भं गार
5.5
सािह य [सं या (सु मारे) सन-२०१५- 0.00
3.00
0.00
१६(151)]
िन पयोगी जनरे टर या पां ढ-या बॅट-या
1000.00 2500.00 0.00 2286.00
मोठी साईज
िन पयोगी जनरे टर या काळया बॅट-या
800.00 2100.00 0.00 1586.00
मोठी साईज
सं गणका या िनकामी बॅट-या मोठी साईज
0.00 1300.00 0.00 50.00
सं गणका या वाप न खराब झालेले
11.5
ि ं टर, रबन,टोनर,टेलीफोन,घडयाळे इ. 11.00
8.00
0.00
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(346)]
रका या पा या या लॉि टक बाट या
0.00
14.00 15.00 18.5
[सं या (सु मारे) सन-२०१५-१६(10759)]
कागदाची चू र के लेली र ी [सं या (सु मारे)
6.00
0.00
2.5
4.75
सन-२०१५-१६(1347)]
रं गीत कागदाची र ी [सं या (सु मारे) सन9.00
0.00
8.00
4.25
२०१५-१६(6634)]

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

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

0.00

16.00

0.00

5.75

0.00

5.25

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानकडील िन पयोगी सािदल व पाचे भं गार सािह य िव
करणेसाठी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत के लेले उ चतम दर ि वकारणेत येऊन,
सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा तसेच या सािह यां साठी समान उ चतम दर ा झालेले असतील
अशा सािह यां साठी सं बं धीतां नासमान िवभागू न कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, अिभलेख क )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
िदनां क ०२.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभेने के ले या िशफारश ना पु ी देणेबाबत.
िनणय .४१९ िदनां क ०२.०७.२०१६ रोजी िशड येथे झाले या उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव मा.सद यांना सभेत
पु रिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना पु टी दे यात आली.
०१
सं थानचे ी साई सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता चहा पावडर, कॉफ व डाळया खरे दीकामी ा
दरप के उघडणे बाबत.
सं थानचे ी साई सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता चहा पावडर, कॉफ एक मिह यासाठी व डाळयां ची
वािषक खरे दीकामी पु हा िनिवदा मागिव याचा मा.ि सद य सिमतीचे िद.१०.०६.२०१६ रोजीचे Circulatory
agenda सभेतील िनणया वये मा यता िमळालेली होती.
सदर चहा पावडर, कॉफ व डाळया खरे दीकामी िद.१०.०६.२०१६ रोजीचे मं जू र िटपणीअ वये अनु मे
इकडील जा.नं.एसएसएस/वशी-खरे दी- साद १२७९, १२८०, १२८१/२०१६ िद.१६.०६.२०१६ नु सार कोटेशन
मागणी कर यात आलेली होती. तसेच नवीन खरे दी िनयमावली नु सार सदर कोटे शन प े सं थानचे वेबसाईटवरही
{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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िस द कर यात आलेली होती. याची अं तीम मु दत िद.२३.०६.२०१६ अशी ठे व यात आलेली होती. यास
अनु स न मु दतीअं ती ा तदरप कां चा तपिशल खालील माणे –
अ) चहा पावडर –
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
आवक नं बर/िदनां क
१.
मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
४९२०/१८.०६.२०१६
२.
मे.हसमु ख एं टर ायजेस, अहमदनगर
५२१७/२२.०६.२०१६
३.
मे.पु कर े डस, िशड
५२४७/२३.०६.२०१६
४.
मे.के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
५२४८/२३.०६.२०१६
५.
मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे
५२५०/२३.०६.२०१६
ब) कॉफ
अ.नं.
१.
२.
३.
४.

–
कोटे शनधारकाचे नाव
मे. टॅ ंडड एं टर ायजेस, अहमदनगर
मे.हसमु ख एं टर ायजेस, अहमदनगर
मे.के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
मे.पु कर े डस, िशड

आवक नं बर/िदनां क
५२१५/२२.०६.२०१६
५२१६/२२.०६.२०१६
५२४९/२३.०६.२०१६
५२५५/२३.०६.२०१६

क) डाळया –
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
आवक नं बर/िदनां क
१.
मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
४९१९/१८.०६.२०१६
२.
मे.पु कर े डस, िशड
५२४६/२३.०६.२०१६
३.
मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे
५२५१/२३.०६.२०१६
४.
मे.के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
५२५२/२३.०६.२०१६
उपरो त माणे ा त झालेली दरप के आजचे उपसिमती सभेम ये उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा
खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ) चहा पावडर –
अ.नं.
१.
२.
३.
४.
५.

मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
मे.हसमु ख एं टर ायजेस, अहमदनगर
मे.पु कर े डस, िशड
मे.के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे

ब) कॉफ –
अ.नं.
१.
२.
३.
४.

कोटे शनधारकाचे नाव

कोटे शनधारकाचे नाव

मे. टॅ ंडड एं टर ायजेस, अहमदनगर
मे.हसमु ख एं टर ायजेस, अहमदनगर
मे.के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
मे.पु कर े डस, िशड

क) डाळया –
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
१.
२.
३.
४.

मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव
मे.पु कर े डस, िशड
मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे
मे.के .एल.चु ग अॅ ड कं पनी, राहाता
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कोटे शनमधील मु ळ
ती ि वं टल दर .
१७,२००/१७,४००/१७,४००/१८,०००/१७,२००/-

कोटे शनमधील मु ळ
ती ि वं टल दर .
३१,४००/३३,८००/३२,५००/३७,५००/-

कोटे शनमधील मु ळ
ती ि वं टल दर .
१३,४५०/९,९००/१२,५००/१०,०००/-
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यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साई सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता चहा पावडर,
कॉफ व डाळया खरे दीकामी उपसिमतीने खालील माणे िशफारशी के या हो या या मा य कर यात
आ या.
(A) कॅ टीन िवभागाकरीता आव यक असलेले चहा पावडर खरे दी करणेसाठी ‘अ’ त याम ये नमु द
अ.नं.०१ व ०५ कोटेशनधारक अनु मे १) मे. ी. वामी समथ एज सीज, कोपरगाव व ५) मे.गु ता एं टर ायजेस, पु णे
यां चे ती ि वं टल .१७,२००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना सम माणात िवभागू न पु रवठा आदेश
दे यात यावा.
(B) कॉफ खरे दी करणेकामी ‘ब’ त याम ये नमु द मे. टॅडड एं टर ायजेस, अहमदनगर यां चे ती ि वं टल
.३१,४००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा.
(C) तसेच ी साई सादालय िवभागासाठी आव यक असले या डाळया वािषक खरे दीकामी ‘क’
त याम ये नमुद मे.पु कर ेडस, िशड यां चे ती ि वं टल .९,९००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना
पु रवठा आदेश दे यात यावा.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०२
पु तके छपाई कामा या ई-िनिवदा उघडणेबाबत.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८.०९.२०१५ चे सभेतील िनणय २९८ नु सार ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड काशने िवभागासाठी १६ कारचे पु तके छपाईकामी मा.उ च यायालया या आदेशास
अधीन राहन सदरहकामी ई िनिवदां ची मागणी करणेस मा यता दे यात आली आहे. यानु सार िद. २३.११.२०१५ ते
िद. ०२.१२.२०१५ अखेर ऑनलाईन िनिवदा मागिव यात आ या हो या. तां ि क िनिवदां चे सव कागदप े कॅन
क न ऑनलाईन िनिवदेसोबत जोडणेबाबत तसेच सव कागदाप े सा ां िकत क न तां ि क िनिवदा िलफाफाम ये
िसलबं द क न िशड व मुं बई कायालयात जमा करणेबाबत कळिव यात आले होते.
ा त ६ तां ि क (Technical Bid) िसलबं द पािकटे, ई िनिवदा िद.१३.०५.२०१६ चे उपसिमतीचे सभेत
उघड यात येऊन, कागदप ां ची तपासणी अं तगत लेखाप र क यां नी के ली असता सव िनिवदाधारक तां ि क
(Technical Bid ) म ये पा आहेत.
अं.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
पा / अपा
०१
ओ रएं ट ेस िल., मुं बई
पा
०२
वरा ऑफसेट, लोणी
पा
०३
सं ती ऑफसेट, सोलापू र
पा
०४
कमिशयल बु क बायड ग, (ओमशु भम एं टर ाईजेस ) मुं बई पा
०५
सकाळ पेपस िल., को हापू र
पा
०६
लोकमं गल ि ं ट पॅक िल., सोलापू र
पा
उपरो त ६ िनिवदाधारकां चे ई िनिवदा दरप क (Commercial Bid) आजचे उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं.

िनिवदाधारकां चे नाव
व छपाई तपिशल

०१

िशलधीमराठी
आवृ ी . ५
१००० ती
मु लां चे साईबाबा- इं जी
आवृ ी . ५
५००० ती
मु लां चे
साईबाबातािमळ
आवृ ी . ८
५००० ती
ी
साईलीलामृतगु जराती
आवृ ी . ०३
१००० ती
ी साईबाबां चे अवतार
व काय –मराठी
आवृ ी . २०
५००० ती

सकाळ
पेपस ा.
िल.,
को हापू र

ओमशु भम
एं टर ायजेस,
मुं बई

ओ रयं ट
ेस िल.
मुं बई

वरा
ऑफसेट,
लोणी

लोकमं गल
ि ं ट& पॅक
ा. िल.,
सोलापू र

सं ती
ऑफसेट,
सोलापू र

दरप कामधील मु ळ दर .

०२

०३

०४

०५

१७.३८

११.००

२५.००

१६.००

१२.२०

१३.९०

०९.८४

६.५०

१५.००

६.९०

८.१०

८.६०

८.८४

५.९०

१५.००

५.७५

६.८५

७.९०

३१.६२

२५.८०

५५.००

२८.००

३१.००

३५.९०

३१.९६

१७.२०

३०.००

१८.००

१७.६०

१८.८०
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०६

०७

०८

०९

१०

११

१२

१३

१४

१५

ी
साईनाथ
सगु णोपासना- इं जी
आवृ ी . १६
५००० ती
ी
साईनाथ
सगु णोपासना-गु जराती
आवृ ी . ०२
५००० ती
ी
साईनाथ
सगु णोपासना-ओडीया
आवृ ी . ०२
१०००० ती
ी
साईनाथ
सगु णोपासना-तािमळ
आवृ ी . ०८
५००० ती
ी
साईनाथ
सगु णोपासना-बं गाली
आवृ ी . ०८
२००० ती
ी
साईनाथ
तवनमं जीरी-तेलगू
आवृ ी . ०४
५००० ती
ी साईलीलामृत-िहं दी
आवृ ी . १२
२००० ती
खापड डायरी-तािमळ
आवृ ी . १२
२००० ती
खापड डायरी- िहं दी
आवृ ी . ०७
१००० ती
ी
साईनाथ
तवनमं जीरी-िहं दी
आवृ ी . १०
२८००० ती

२८.००

१८.३५

४०.००

१८.२०

२०.००

१७.४०

२३.४१

१३.८०

१५.००

१५.००

१५.००

१३.४०

१२.२३

०७.२५

१५.००

५.५८

७.३०

७.५०

२२.८१

१७.६०

३०.००

१८.५०

१७.८०

१७.४०

२०.६८

२०.९०

४०.००

१३.७२

१०.७५

१३.८०

४.३९

३.८०

१५.००

४.८५

६.२५

५.२०

६३.७०

२६.९०

३५.००

३५.००

३१.५०

३९.९०

२९.३०

२४.००

५०.००

३०.००

२५.९०

२४.५०

४४.८०

३२.७५

२५.००

३५.००

२८.३०

३२.८०

३.७५

३.१०

४१.००

३.३५

३.६०

४.४०

एकु ण खच . ३,६२,९००/- २५,०००/- ८४,५५०/-

२१,५००/- २,४१,०००/-

यावर सिव तर चचा होऊन, काशने िवभागाक रता तािवत पु तके छपाई क न घेणेकामी
उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना
कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०३
सं थानचे िविवध िवभागात कायरत असले या सं गणक सं चासाठी MS Office- 2016 Software चे
Licenses खरे दीकामी ा ई-िनिवदां मधील पा िनिवदाधारकां या Commercial िनिवदा उघडू न
यातील िन नतम पु रवठाधारकास कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध
क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .: 1) मा. यव थापन सिमतीचे िद. 07/11/2009 रोजीचे सभेतील
िनणय . 799. 2) मा. यव थापन सिमतीचे िद.16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 158
तािवक: िविवध िवभागात कायरत असले या सं गणकावर दनिदन कामकाज करतां ना प लेखन अ र जु ळणी,
ेझटेशन इ यादी कामासाठी Microsoft कं पनीचे MS Office -2016 software ची गरजेनु सार आव यकता
असते.
यानु सार मा. यव थापन सिमतीचे िद.16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं .158 नु सार सं थानचे
िविवध िवभागात कायरत असले या सं गणक सं चासाठी तावात नमु द के या माणे MS Office-2016 software
चे लायस स ई-िनिवदा ि ये दारे खरे दी करणेस व याकामी येणा या अं दाजे र कम पये 4,87,500/- + टॅ सचे
खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
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मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार खालील तपिशलातील नमु द एकु ण 125 नग सं गणक सं चासाठी MS
Office-2016 software चे Licenses सं थानचे िविहत प दतीने ई-िनिवदा ि ये दारे अिधकृ त
पु रवठाधारकां कडु न खरे दी करणे आव यक आहे.
अ.नं.
तपिशल
नग
दर
एकु ण र कम
01
02

MS OFFICE PROFESSIONAL -2016
MS OFFICE STANDARD -2016

50
4,500/- 2,25,000/75
3,500/- 2,62,500/अं दाजे एकु ण र कम 4,87,500/- + टॅ स

उपरो नमु द MS Office-2016 software चे Licenses सं थानचे िविहत प दतीने घेणेकामी िद.
21/04/2016 रोजीचे मं जु र िटपणी अ वये सं थानचे िविहत प दतीने सं केत थळावर जािहरात िस द क न िविवध
पु रवठाधारकां कडु न ई-िनिवदा मागवु न खरे दी करणेस तसेच जनसं पक िवभागामाफत शासक य दरा माणे वतमानप ात
तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िद.16/05/2016 ते िद.26/05/2016 या कालावधीत िस द कर यात आली
होती.
यानु सार िविवध कं प याचे िनिवदाधारक/ पु रवठाधारकां कडु न मागिव यात आले या ा ई-िनिवदां चा
तपिशल खालील माणे.
अ.न. कं पनीचे नाव
आवक नं बर िदनां क
1
Sujata Computers, Pvt.Ltd.
24/05/2016 आ.नं. 3200
2
Mccann Info Solution, Mumbai
27/05/2016 आ.नं. 3381
3
Veetrag Computers Private Limited, Sangli
30/05/2016 आ.नं. 3550
4
Micronics Systems & Services, Nashik
30/05/2016 आ.नं. 3551
5
AK Soft, Nagpur
31/05/2016 आ.नं. 3612
6
pace Business Machines Pvt. Ltd., Thane
31/05/2016 आ.नं. 3626
7
KJM Group System Solutions, Mumbai
07/06/2016 आ.नं. 4063
उपरो
ा पु रवठाधारकां या तां ि क ई-िनिवदा िद. 02/06/2016 रोजीचे प रप का वये िद.
04/06/2016 रोजी उघड यात आले या आहेत. उघड यात आले या तां ि क ई-िनिवदेमधील पु रवठाधारकां नी सादर
के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे.
Bidders Name

Shop Act
License
Certificate
of
Public/Priv
ate firm

VAT
Registrati
on

IT
Audited Tender Fee Microsoft
Returns of Balance
DD
Authorised
last two
Sheet Amount Rs.
financial
500/- EMD
years
DD
(2014-15,
Amount
2015-16)
Rs. 5,000/YES
YES
YES
YES

Remarks

Sujata Computers,
Pvt.Ltd.
Mccann Info Solution,
Mumbai

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NO

YES

Veetrag Computers
Private
Limited,
Sangli
Micronics Systems &
Services, Nashik
AK Soft, Nagpur
pace
Business
Machines Pvt. Ltd.,
Thane
KJM Group System
Solutions, Mumbai

YES

YES

YES

YES

YES

YES

NSIC
AuthorisedApproved
Approved

YES

YES

YES

YES

YES

YES

Approved

YES
YES

YES
YES

YES
YES

YES
YES

YES
YES

YES
YES

Approved
Approved

YES

YES

YES

YES

YES

YES

तां ि क िलफाफा
मु दतीनं तर ा
Approved

Approved

सदर या तां ि क ई-िनिवदा सं थानचे तां ि क स लागार ी िवजय नायडु सो., यां नी तपास या असु न
उपरो पा िनिवदाधारक/पु रवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा मा. उप-सिमतीचे सभेत उघडु न यातील
यु न म िनिवदाधारक / पु रवठाधारकास कायादेश देता येईल.
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मागणी: उपरो ा तािवके त नमु द के ले माणे कायवाही होणेकामी ताव मा यते तव सादर करता
येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छाननी क न अनु मान : तां ि क, आिथक व शासक य
ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे िवषयाक त करणी पा िनिवदाधारक/पु रवठाधारकां या
Commercial ई-िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दरां चा खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ. कं पनीचे नाव
Office Pro Plus Office Std. 2016
नं.
2016 SNGL OLP SNGL OLP NL
NL chrty (50 nos.) chrty (75 nos.)
Rate per nos in Rs. (Tax extra)
1 Veetrag Computers Private Limited, Sangli
4780/3490/2 Mccann Info Solution, Mumbai
4749/3490/3 Pace Business Machines Pvt. Ltd., Thane
4919/3598/4603/3368/4 Sujata Computers, Pvt.Ltd.
5 Micronics Systems & Services, Nashik
4917/3598/6 AK Soft, Nagpur
5560/4199/7 KJM Group System Solutions, Mumbai
4741.26
3468.15
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागात कायरत असले या सं गणक सं चासाठी
MS Office- 2016 Software चे Licenses खरे दीकामी सु जाता कॉ यु टस ा.िल. यां चे उपरो
तु लना मक त याम ये गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०४
साईटे क क पाचे ऑनलाईन सेवेसाठी Primaty 10 Mbps Internet Link सु िवधेकामी ा ईिनिवदां मधील पा िविवध Class-A- ISP िनिवदाधारकां या Commercial िनिवदा उघडू न यातील
िन नतम पु रवठाधारकास कायादेश देणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द : 17 (1) नु सार भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध
क न देण.े
यव थापन सिमतीचा ठराव .: 1) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 15/12/2015 रोजीचे सभेतील
िनणय ं . 601. 2) मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 163.
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत ी साईभ ां ना ऑनलाईन म बु िकं ग, दशनपास व देणगी इ यादी
सेवा-सु िवधा ी साईभ ां साठी https://online.sai.org.in या सं केत थळावर सु कर यात आले या आहेत. देशिवदेशातील ी साईभ ां ना सदर सेवेचा लाभ घेणेसाठी सं थानचे िशरडी येथील ऑनलाईन वेबसाईट स हरला
बीएसएनएल यां चे इं टरनेट िलं क दारे कने ट हावे लागते.
मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क 08/01/2014 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 47 नु सार बीएसएनएल, िशरडी
यां चेकडु न Primary 10 Mbps इं टरनेट सेवा OFC दारे घे यात येऊन, यांना िद. 28/07/2015 रोजीचे प ा वये
कायादेश दे यात आला होता. सदर कायादेशाची मु दत िद.12/02/2016 रोजी सं पु ात आ याने, साईटेक
क पाअं तगत ी साईभ ां साठी कायरत असले या ऑनलाईन सेवेसाठी न याने Primary 10 Mbps Internet
Link OFC/ RF दारे पु ढील दोन वषाकरीता घेणेकामी सं थानचे िविहत प दतीने Class-A-ISP
पु रवठाधारकां कडु न ई-िनिवदा मागिवणेस िद. 20/11/2015 रोजीचे मं जु र िटपणी अ वये ताव मा. यव थापन
सिमतीचे िद. 15/12/2015 रोजीचे सभेपु ढे तािवतकामी अं दाजे र कम पये 9,95,000/- (सव करां सहीत) मा चे
खचास मा यता िमळणेकामी सादर कर यात आला होता.
परं त,ु इकडील िवभागास िद. 18/01/2016 रोजी िवषयां क त करणी मा. यव थापन सिमतीचे ठरावाची
अिधकृ त त ा झा याने, मा. यव थापन सिमतीचे िद. 15/12/2015 रोजीचे सभेतील िनणय . 601 नु सार सदर
तावावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क पाचे ऑनलाईन सेवेसाठी Primary 10 Mbps Internet Link
सु िवधा घेणेकामी येणारा अं दाजे र कम . 9,95,000/- मा खच कशा या आधारावर िनि त के ला, या या
तपिशलासह सिव तर फे र ताव वरीत सादर करणेत यावा, असे ठरले.
यानु सार Bharti Airtel Limited व Tata Teleservices यां चेशी ई-मेल दारे सं पक साधु न िद.
26/01/2016 रोजीचे मं जु र िटपणी अ वये ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद. 16/02/2016 रोजीचे सभेपु ढे सादर
कर यात आला होता. मा. यव थापन सिमतीचे िद. 16/02/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 163 अ वये साईटेक
क पाचे ऑनलाईन सेवेसाठी Primary 10 Mbps Internet Link, सु िवधेकामीचे िलं क OFC/RF दारे पु ढील
दोन वषासाठी घेणेकामी सं थानचे िविहत प दतीने Class-A- ISP पु रवठाधारकां कडु न ई-िनिवदा मागिवणेस व
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याकामी येणा या अं दाजे . 9,95,000/- (सव करां सहीत) मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच िनिवदा
ि येची कायवाही अं ितम होईपयत ी साईभ ां चे ऑनलाईन सेवेसाठी स ि थतीत कायरत असलेली BSNL
यां ची Primary 10 Mbps Internet Link सु ठेवणेत व याकामी येणारे बील BSNL यां ना अदा करणेत यावे,
असे ठरले.
उपरो नमु द Primary 10 Mbps Internet Link OFC/RF दारे पु ढील दोन वषाकरीता घेणेकामी िद.
13/04/2016 रोजीचे मं जु र िटपणी अ वये सं थानचे िविहत प दतीने सं केत थळावर जािहरात िस द कन िविवध
पु रवठाधारकां कडु न ई-िनिवदा मागवु न खरे दी करणेस तसेच जनसं पक िवभागामाफत शासक य दरा माणे वतमानप ात
तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िद. 25/05/2016 ते िद. 08/06/2016 या कालावधीत िस द कर यात
आली होती.
यानु सार िविवध कं प याचे िनिवदाधारक /पु रवठाधारकां कडु न मागिव यात आले या ा ई-िनिवदां चा
तपिशल खालील माणे.
अ.न. कं पनीचे नाव
आवक नं बर िदनां क
1
Ishan Netsol Pvt. Ltd., Rajkot (Gujrat)
िद. 09/06/2016 आ.नं. 4180
2
Vodafone Mobile services Limited, Pune
िद. 09/06/2016 आ.नं. 4187
3
BSNL, Ahmednagar
िद. 10/06/2016 आ.नं. 4341
4
Limras Eronet Broadband Services Pvt.Ltd., Chennai िद. 10/06/2016 आ.नं. 4342
5
IDEA Cellular Ltd., Ahmednagar
िद. 10/06/2016 आ.नं. 4345
उपरो ा पु रवठाधारकां या तां ि क ई-िनिवदा िद. 10/06/2016 रोजीचे चे प रप का वये िद.
13/06/2016 रोजी उघड यात आले या आहेत. उघड यात आले या तां ि क ई-िनिवदेमधील पु रवठाधारकां नी सादर
के ले या कागदप ां चा तपिशल खालील माणे.
Bidders Name

Ishan Netsol Pvt.
Ltd.,
Rajkot
(Gujrat)
Vodafone
Mobile services
Limited, Pune
BSNL,
Ahmednagar

Limras Eronet
Broadband
Services
Pvt.Ltd., Chennai
IDEA Cellular
Ltd.,
Ahmednagar

Description
ISP
Licenc
e
Class
A

ISP Licence
Agreement
Issued by
Govt. of
India

Income Tax
Return and
balance
sheet
certified by
CA

List of
Organization
where the
service are
implemented

VAT TIN
Number
/Service Tax
Certificate,
Pan Card

Scan Copy
of Tender
Document
form no-9
(section -T)

Tender Fee DD
Amount of Rs.
1000/- and
EMD DD
Amount of Rs.
9,950/-

Yes

Yes

Yes

Yes

VAT -NA
ST -Yes

Online
Provided

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Accepted

Yes

Yes

VAT- YES
ST -Online
Provided

Yes

Yes

Accepted

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Accepted

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Yes

Accepted

IT ReturnNot Provided
BS – Yes
IT Return
Not
Provided
BS - Yes

Yes

Yes

VAT-Not
Provided
ST- Yes
Yes

Remarks

Accepted

उपरो माणे तां ि क मु े मािहती तं ान िवभागामाफत तपासलेले असु नService Tax, VAT TIN,
IT-Returns बाबतची पडताळणी लेखाशाखा िवभागामाफत के लेली आहे. यानु सार उपरो माणे पा ता यादी
बनिव यात आलेली असु न पा िनिवदाधारक/पु रवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा मा. उप-सिमतीचे सभेत
उघडु न यातील यु न म िनिवदाधारक / पु रवठाधारकास कायादेश देता येईल.
मागणी: उपरो ा तािवके त नमु द के ले माणे कायवाही होणेकामी ताव मा यते तव सादर करता
येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनु मान : तां ि क, आिथक व शासक य
ा तािवके त व मागणीम ये नमु द के ले माणे िवषयाक त करणी पा िनिवदाधारक/पु रवठाधारकां या
Commercial ई-िनिवदा आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ
दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेतआला.
अ.न.
कं पनीचे नाव
िनिवदेमधील
एकि त मु ळ दर .
1 IDEA Cellular Ltd., Ahmednagar
5,85,000/{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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2 Vodafone Mobile services Limited, Pune
5,63,000/3,41,200/3 Limras Eronet Broadband Services Pvt. Ltd., Chennai
4 Ishan Netsol Pvt. Ltd., Rajkot (Gujrat)
5,76,600/5 Bharat Sanchar Nigam Limited, Ahmednagar
6,83,100/यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पाचे ऑनलाईन सेवेसाठी Primaty 10 Mbps
Internet Link सु िवधेकामी Limras Eronet Broadband Services Pvt. Ltd., Chennai यां चे
एकि त .३,४१,२००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०५
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानु सार SMS स ह सेसकामी ा ई-िनिवदां मधील पा िनिवदाधारकां या
यावसाियक िनिवदा उघडू न यातील िन नतम दरधारक पु रवठाधारकास कायादेश देणेबाबत.
यव थापन सिमतीचा ठराव .: ८३५/ िद. १९/११/२०११
ा तािवक: साईटेक क पाअं तगत ी साईभ ां ना यां नी िदले या देणगी सं दभातील िनरोप, िविवध
सु िवधां सं दभात सु चना तसेच सं थानचे वतीने साजरे कर यात येणारे उ सवां चे िनमं ण व त सम मािहती एसएमएस
सि हसस ारे दे यात येत आहे. सदरची सेवा पु रिवणेसाठी मा. ि सद यीय सिमतीचे िद. १९/११/२०११ रोजीचे
सभेतीिल िनणय ं . ८३५ अ वये सं थानचे चलीत प तीनु सार Unicell Technologies Pvt.Ltd., Banglore
यां ना कायादेश दे यात आलेला होता. Unicell Technologies Pvt.Ltd., Banglore यां ची सु वातीची २४
मिह यांची मु दत िद. ३१/०५/२०१५ रोजी सं पु टात आलेली आहे. सबब, सदरची सेवा पु रिवणेसाठी सं थानचे
िवहीत प तीनु सार ई-िनिवदा ि या राबवु न या े ातील सेवा पुरिवणा-या पु रवठाधारकापैक युनतम दरधारकास
कायादेश देणेस, मा. ि सद यीय सिमतीचे िद. १६/०२/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १६१ अ वये मा यता
दे यात आलेली आहे.
िवषयां क त करणी मािहती तं ान िवभागा या िद. ०२/०५/२०१६ रोजी या मं जु र िटपणीअ वये चिलत
प तीनु सार ई-िनिवदा काशीत कर यात आलेली होती, यास अनु स न एकु ण ०५ िनिवदाधारकां नी यां या तां ि क
िनिवदा सादर के ले या हो या.
उपरो त तां ि क िनिवदा सं दभ ं. ०३ चे प रप क वये, िद. १३/०६/२०१६ रोजी मा. शासक य अिधकारी
सो. व मा.मु यलेखािधकारी सो. यां चे उपि थतीत उघड यात आले या असू न यांचा तपशील पु ढील माणे.
Bidders Name

Detail of Technical Experience Cust. list
Firm
Solution
on letter
Sol.
(Annexure
head
given
A) & SLA
SMS
(Annexure
Volume
b)
Netcore Solutions Pvt. Ltd., Yes
Yes
8 Years
Yes
Mumbai
Omega
Telesolutions, Yes
Yes
5 Years
Yes
Nagpur
Rich System Solutions Pvt. Yes
Yes
6 Years
Yes
Ltd., Nashik
Valuefirst Digital Media (P) Yes
Yes
12 Years
Yes
Ltd., Gurgaon (Haryana)
Regal
Soft
India, Yes
Yes
3 Years
Yes
Aurangabad

IT
Audited
Returns BS of
of last 2 last 2
years
years

DD of
Tender
Fee &
EMD

Remarks

Yes

Yes

Yes

Qualified

Yes

Yes

Yes

Qualified

Yes

Yes

Yes

Qualified

Yes

Yes

Yes

Qualified

No

No

Yes

DisQualified

उपरो त ई-िनिवदेतील तां ि क मु े मािहती तं ान िवभागाने व लेखािवषयक मु े अकाऊं टिवभागाने
तपासलेले असू न यानु सार, ा त एकु ण पाच तां ि क िनिवदां पैक Regal Soft India, Aurangabad यां ची
तां ि क िनिवदा, यांनी ई-िनिवदेम ये मागणी के ले माणे मागील दोन वषाचे मािणत के लेले बॅलं स सीट व इनकम
टॅ स रटनस सादर न के याने अपा ठरिव यात आलेली आहे. उवरीत चार पु रवठाधारकां या तां ि क िनिवदा पा
ठर या अस याने सदर पु रवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेत उघडु न यातील
युनतम दरधारक पु रवठाधारकास कायादेश देता येईल, असे न मत आहे.
मागणी: उपरो त ा तािवके त नमू द के ले माणे SMS Services साठी पा िनिवदाधारक/
पु रवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उघडू न यातील यनतम दरधारक
पु रवठाधारकास कायादेश देणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी,
असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानु सार छाननी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ.छाननी क न अनु मान : आिथक
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उपरो त माणे SMS Services साठी पा िनिवदाधारक/ पु रवठाधारकां या Commercial ई-िनिवदा
आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
Omega
Valuefirst
Netcore
Rich System
Sr.
Description of work
Telesolutions, Digital Media Solutions Pvt. Solutions Pvt.
no.
Nagpur

(P) Ltd.,
Gurgaon
(Haryana)

Ltd., Mumbai

Ltd., Nashik

0.069
SMS in India (English)
0.09
0.08625
0.1085
0.069
SMS in India (Hindi)
0.1
0.08625
0.1085
1.00
SMS outside India (English)
4.45
2.5875
3.00
1.00
SMS outside India (Hindi)
4.45
2.5875
3.00
यावर सिव तर चचा होऊन, साईटे क क पाअं तगत ी साईभ ां ना यां नी िदले या देणगी
सं दभातील िनरोप, िविवध सु िवधां सं दभात सु चना तसेच सं थानचे वतीने साजरे कर यात येणारे उ सवां चे
िनमं ण व त सम मािहती एसएमएस सि हसस ारे पु रिवणेकामी Netcore Solutions Pvt. Ltd.,
Mumbai 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- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०६
डॉट मॅ ी स Epson LQ 310+ ि ं टरसाठी रबन का े ज खरे दीकामी ा कोटे शन उघडणेबाबत.
अिधिनयम 2004 मधील तरतु द: कलम 17 (1) नु सार.
यव थापन सिमतीचा ठराव .: 1) िद. 27/10/2015 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 415. 2) िद.
02/04/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 236.
तािवक: मा. यव थापन सिमतीचे िद. 02/04/2016 रोजीचे सभेतील िनणय ं . 236 नु सार 600 नग
डॉट मॅ ी स ि ं टर Epson LQ 310+ ि ं टरसाठी रबन का ेज खरे दीकामी िविहत प दतीने िनिवदा मागिवणेस व
याकामी येणा या अं दाजे र कम . 1,50,000/-+ टॅ स मा चे खचास मा यता घे यात आली आहे.
यानुसार न याने खरे दी होणा या ि ं टस करीता िद. 28/05/2016 रोजीचे मं जु र िटपणीतील नमु द एकु ण
600 नग रबन का ेज सं थानचे िविहत प दतीने खरे दी करणेकामी सं केत थळावर िद. 14/06/2016 ते िद.
24/06/2016 कालावधीत िनिवदा मसु ा माणे जािहरात िस द क न िविवध पु रवठाधारकां कडु न िनिवदा
मागिवणेकामी मा यता घे यात आली होती. यानु सार सदर कालावधीत खालील पु रवठाधारकां नी िनिवदा सादर
के ले या आहेत.
अ.नं.
िनिवदाधारकाचे नाव
आवक नं बर व िदनां क
शेरा
1
Devish Enterprises, Mumbai
4918 िद. 18/06/2016
मु दतीत ा
2
Compulinks, Mumbai
4990 िद. 20/06/2016
मु दतीत ा
3
Sujata Computers Pvt. Ltd
4991 िद. 20/06/2016
मु दतीत ा
4
LT Cartridge, Mumbai
4992 िद. 20/06/2016
मु दतीत ा
5
Fountain Stationers, Mumbai
5214 िद. 22/06/2016
मु दतीत ा
6
MM Enterprises, Mumbai
5245 िद. 23/06/2016
मु दतीत ा
7
Minitek Systems (I) Pvt. Ltd., Nashik 5301 िद. 24/06/2016
मु दतीत ा
8
Surendra Traders, Nashik
5352 िद. 24/06/2016
मु दतीत ा
9
R.D. Data Systems, Nashik
5378 िद. 24/06/2016
मु दतीत ा
मागणी: ा तािवके त नमु द के ले माणे िवषयां क त करणाबाबत पा िनिवदाधारक/ पु रवठाधारकां या
िनिवदा मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे सभेपु ढे उघडु न यातील यु न म िनिवदाधारक/पु रवठाधारकास
कायादेश देणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे उप-सिमतीचे सभेपु ढे सादर करता येईल, असे न मत आहे.
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानु सार छानणी, शासन िनदश, तां ि क, कायदेशीर तसेच आिथक
िवषय इ. छानणी क न अनु मान: तां ि क, आिथक व शासक य
ा तािवके त नमु द के ले माणे िवषयां क त करणाबाबत पा िनिवदाधारक/पु रवठाधारकांचे कोटेश स
आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेश सधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
अ.नं. कोटे शनधारकाचे नाव
कोटे शनमधील मु ळ दर शेरा
सव करां सहीत .
1
Devish Enterprises, Mumbai
1,32,297/पा
2
Compulinks, Mumbai
90,000/अपा
1
2
3
4
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3
Sujata Computers Pvt. Ltd
1,14,573/पा
4
LT Cartridge, Mumbai
1,26,600/पा
5
Fountain Stationers, Mumbai
1,12,041/अपा
1,06,200/6
MM Enterprises, Mumbai
पा
7
Minitek Systems (I) Pvt. Ltd., Nashik
1,17,600/पा
8
Surendra Traders, Nashik
1,13,400/पा
9
R.D. Data Systems, Nashik
1,28,400/पा
यावर सिव तर चचा होऊन, डॉट मॅ ी स Epson LQ 310+ ि ं टरसाठी ६०० नग रबन का े ज
खरे दीकामी MM Enterprises, Mumbai यां चे सव करां सहीत .१,०६,२००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना पु रवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०७
दारावती भ िनवास हाऊसिकप ग कामासं बधी िनिवदाधारकां ना मा.उपसिमती सभेपु ढे ाइज-बीड
उघडु न यावर िनणय घेणेबाबत.
दारावती भ िनवास िवभागाचे इमारतीम ये ८० ए.सी. व २३६ नॉन ए.सी. अशी एकु ण ३१६ खो या
साईभ ां ना िनवासासाठी दे यात येतात. या खो या भ ां नी खाली के लेनं तर यां ची साफ-सफाई तसेच हाऊस
िकं पीग व दारावती िवभागाचे इतर प रसराची व छता इ यादी कामे -आऊट सोिसग प दतीने क न घेतली जातात.
सं थान या दारावती भ िनवास िवभागाकडे मे.बी. ही.जी.इं िडया ा.िल.पु णे ही कं पनी िद.०१/०४/२०१० पासू न
व छता व हाऊसिकं पीगची कामे आऊटसोस प दतीने स या काम करत आहे.
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता दारावती भ िनवास िवभागाचे दैनं िदन कामकाजासाठी
आव यक हाऊसिकप ग कामासाठी ई-िनिवदाची जाहीरात देऊन ई -िनिवदा मागिव यास मा. यव थापन सिमती
सभा िद.२८/१२/२०१५ रोजीचा िवषय नं.२५, िनणय ं . ६४३ अ वये सिव तर चचा होऊन स या दारावती
भ िनवास व प रसर व छता / हाऊसिकं पीग (आऊट सोिसग) काम करत असलेले मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. पु णे
यां ची मु दत िद. ३१/०३/२०१६ अखेर सं पु ात येत अस याने सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता दारावती
भ िनवास व प रसर व छता/ हाऊसिकं पीग काम क न घेणेसाठी वतमान प ाम ये जाहीरात िस द क न
नामां िकत कं प याकं डू न िनिवदां ची मागणी करणेत यावी. याकामी येणा या अं दाजे पये-१,३२,००,०००/- (अ री
पये- एक कोटी, ब ीस लाख) मा खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
अ) जा.नं.एसएसएस/वशी- दारावती/४४६/२०१६ िद.०८/०२/२०१६ रोजी सं थान विकलामाफत
दारावती भ िनवास व प रसर व छता हाऊसिकं पीग (आऊट सोिसग) काम क न घेणेसाठी येणा या खचाचे
र कमेस मा.उ च यायालयाची मा यता िमळणेकामी मा.कोटात िस हील अज दाखल कर यात आलेला होता.
जा.न.एसएसएस/वशी-िवधी/९८/२०१४ िद.२५.०३.२०१६ अ वये मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ
औरं गाबाद यां चेकडील पीआयएल नं. १८/२०११ िस हील ॲ लीके शन .३७०६/२०१६ मधील
िद.२३.०३.२०१६ चे आदेशा माणे मे.बी. ही.जी. इं िडया िल, पु णे यां चे हाऊसिकं पीगची मु दत सं पलेली असु न
थािनक पेपर व रा ीय पेपर म ये जािहरात देऊन ई -िनिवदा टडर लवकरात लवकर कर यात यावे, असा आदेश
दे यात आलेला आहे.
ब) तसेच निवन ठे केदाराची नेमणु क होईपयत आहे याच अटी/शत वर मे.बी. ही.जी.इं िडया िल.पु णे यां ना
मु दतवाढ देणेत यावी व दर यानचे कालावधीत याकामी येणा या खचास सं थान विकलामाफत मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठास अज करणेत येऊन मा.खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरलेले
आहेत. यानु सार मे.बी. ही.जी.इं िडया िल.पु णे यां ना पये- ९,९९,५००/- इत या र कमेस हाऊस िकं पीग काम क न
घेणेकरीता मा. उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां ची मा यता िमळाली असू न यानु सार यां ना येक मिह यास
मु दतवाढ दे यात येत आहे.
०१) उपरो िनणयास अनु स न हाऊस िकप ग कामासाठी जनसं पक कायालयामाफत जा.नं.३१
िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दैिनक पु यनगरी, दैिनक पु ढारी या िविवध दैिनक वतमान प ातू न व ी साईबाबा
हॉ पीटल ई.डी.पी. िवभागामाफत महारा शासना या सं केत थळावर तसेच मािहती तं ान िवभागामाफत
सं थान या सं केत थळावर ई-िनिवदाबाबतची जाहीरात िस द कर यात आली.
०२) महारा शासना या सं केत थळावर ई-िनिवदाम ये तां ि क बीडचे (Technical Bid) कागदप
ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मु दत िद.२३/०५/२०१६ रोजी सां य. ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आलेली होती.
त ं तर कॅ न के लेले कागदप ाचे व इतर मागणी के लेले कागदप ा या स य ती (Soft copy) िशड कायालयात
िद.३१/०५/२०१६ रोजी सां य.०५.०० वाजेपयत सादर करावेत,अशी जाहीरात िस दी म ये दे यात आलेली होती.
०३) ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.०२/०५/२०१६ ते िद.२३/०५/२०१६ या
कालावधीत ी साईबाबा हॉ पीटल ई.डी.पी. िवभागामाफत महारा शासना या सं केत थळावर टाकु न िनिवदा
िव साठी ठे व यात आले या हो या. याम ये उपरो कालावधीत एकु ण ९ िनिवदा िशरडी कायालयात ा
झाले या आहेत. यां चा तपिशल खालील माणे आहेत.
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अ.नं
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९

ई-िनिवदाधारकां ची मािहती:िनिवदा धारकां चे नां व

िनिवदा जमा
आवक नं बर व िदनां क
झा याचे िठकाण
मे. अलाईड रसोस मॅनेजमट स ह सेस इं िडया ा. िल.पु णे
िशड कायालय ३१६६ २३/०५/२०१६
मे. ीदेवी हॉ पीटॅिलटी स ह सेस, िस हासा,
िशड कायालय ३१६७ २३/०५/२०१६
मे. सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड,पु णे
िशड कायालय ३१६९ २३/०५/२०१६
मे. बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
िशड कायालय ३३६२ २७/०५/२०१६
मे. फु लां बरी टे टकॉम, जालना
िशड कायालय ३४५१ २८/०५/२०१६
मे. ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मालाड पि म मुं बई
िशड कायालय ३४५२ २८/०५/२०१६
मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
िशड कायालय ३४७४ ३०/०५/२०१६
मे. ी कृ पा स ह सेस ाय हेट िलिमटेड, आकु ड , पु णे
िशड कायालय ३५५२ ३०/०५/२०१६
मे.आय.एस.एफ. स ह सेस, िसडको, औरं गाबाद
िशड कायालय ३५५३ ३०/०५/२०१६
०४) वरील ०९ िनिवदा धारकां नी पये १,०००/- (अ. . एक हजार मा ) िनिवदा र कम व पये
१,००,०००/- (अ. . एक लाख मा ) िनिवदा बयाना र कमेचे िड.िड. िदलेले आहेत. सं दभ ं . ०५, अ वये
(जा. .१०७/२०१६ िद.०८/०६/२०१६) ०९ िनिवदा शु क् डी.डी. लेखाशाखेकडे सं थान खाते जमा के ले आहे.
०५) उपरो
ा झाले या िनिवदां या हाड कॉपी िनिवदा धारकां नी दारावती भ िनवास
कायालयात िद. २३/०५/२०१६ ते िद. ३०/०५/२०१६ रोजी सादर के या आहेत. िद. ०७/०६/२०१६ रोजी उपरो
िनिवदाधारकां नी िदलेले हाऊसिकं पीग कामासं बं धीचे तां ि क िलफाफे ( िलफाफा ं . ०१ )टे नीकल बीड
मा.कायकारी अिधकारी सो. यां चे मा यतेने सम उघडणेत आले या आहेत. िनिवदाधारकां नी सादर के ले या
कागदप ां चा तु लना मक त े तयार क न लेखाशाखा िवभागाकडू न तपासू न घे यात आलेले आहे. सोबत
कागदप ां चा तु लना मक त ा अवलोकनाथ सादर के लेला आहे.
०६) तसेच िनिवदाधारकां चे Technical Doucument म ये िदले या अटी /शत नु सार शासना या कॅ ग रपोट
माणे ०९ िनिवदाधारकां नी सादर के ले या कागदप ाव न Technical Scores दे यात येऊन या कं पनीला ६० व
यापे ा जा त गु ण िमळे ल अशा कं पनीचे बीड ऑफ कोटेशन उघड यात येईल. यानु सार िनिवदाधारकां ना खालील
त यात दशिव या माणे गु ण िमळालेले आहेत. याचा सिव तर गु णाचा त ा सोबत अवलेाकनाथ सादर.
अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९

िनिवदा धारकां चे नां व
िमळालेले गु ण पा
अपा
४२
मे. अलाईड रसोस मॅनेजमट स ह सेस इं िडया िल.पु णे
अपा
०६
मे. ीदेवी हॉ पीटॅिलटी स ह सेस, िस हासा,
अपा
७०
पा
मे. सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड, पु णे
८०
पा
मे. बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
३६
मे. फु लां बरी टे टकॉम, जालना
अपा
४९
मे. ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मालाड पि म, मुं बई
अपा
१००
पा
मे. बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
६२
पा
मे. ी कृ पा स ह सेस ाय हेट िलिमटेड, आकु ड , पु णे
४४
मे. आय.एस.एफ. स ह सेस, िसडको, औरं गाबाद
अपा
तरी उपरो ९ िनिवदाधारकां पैक शासना या कॅ ग रपोट माणे ०४ िनिवदाधारक पा झालेले असू न ०५
िनिवदाधारक अपा ठरलेले आहेत. पा ०४ िनिवदाधारकां चे बीड ऑफ कोटेशन ( ाईज-बीड) आजचे उपसिमती
सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा
तयार करणेत आला.
अ.नं. िनिवदा धारकां चे नां व
िनिवदेमधील एकि त
मु ळ दर .
०१ मे.सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड,पु णे
१,२४,८५,८५१.०८
१,०१,९४,४५९/०२ मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
०३ मे.बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
१,२१,४४,९९६/०४ मे. ी कृ पा स ह सेस ाय हेट िलिमटेड, आकु ड , पु णे
१,१७,४५,८४०/यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सन २०१६-२०१७ या आिथक
वषाकरीता दारावती भ िनवास िवभागाचे दैनं िदन हाऊसिकप गचे काम आऊटसोस प दतीने क न
घेणेसाठी मे. बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे यां चे एकि त .१,०१,९४,४५९/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना सन २०१६-२०१७ या एक वष कालावधीकरीता कायादेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास)
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०८

सन 2016-17 या आिथक वषाकरीता साईआ म भ िनवास िवभागातील यां ि क करणासह,
आऊसिकप ग, िव ु त, लं िबं ग इ. मे टनं स कामासं बं धी दु स या वेळे या फेर ई-िनिवदे ारे आले या
िनिवदाधारकां पैक पा िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड उपसिमती सभेपु ढे उघडू न यावर िनणय
होणेबाबत.
तावनाः- सन २०१६-२०१७ या वषाकरीता साईआ म भ तिनवास िवभागाचे दैनं िदन कामकाजा
करीता, आव यक हाऊसिकप ग कामासाठी येणा-या वािषक .८ कोटी ५५ लाख (अ री .आठ कोटी प चाव न
लाख मा ) या र कमे या खचास व याकामी वतमानप ात ई-िनिवदा सू चनाची जािहरात देऊन ई-िनिवदा
मागिव यास तसेच निवन ठे केदाराची नेमणु क होईपयत, आहे याच अटी/शत वर सं बं धीत कॉ ॅ टरला मु दतवाढ
दे यास व दर यान या कालावधीत दरमहा .६४,७५,५९९/- या येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती
िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .३४७ अ वये मा यता िमळालेली असू न, यास मा.मुं बई उ च
यायालय औरं गाबाद खं डपीठ यां ची मा यता िमळालेली आहे.
याकामी पिहली िद.३१/०३/२०१६ रोजी ई-िनिवदा सू चना जािहरात देऊन िद.०४/०४/२०१६ पासू न
महारा रा या या सं केत थळावर ई-िनिवदेचे Documents उपल ध क न दे यात आले होते, यावेळी दहा
िनिवदाधारकां नी ऑनलाईन िनिवदा भरले या हो या यापैक फ त दोनच िनिवदाधारक पा झा याने छाननी
सिमतीने िकमान ३ पधा म िनिवदा नस याने दु स-यां दा िनिवदा करणे आव यक आहे यासाठी दु स-यां दा िनिवदा
िस द करणेबाबत िशफारस कर यात येऊन यास िद.२४/०५/२०१६ अ वये मा यता िमळालेली आहे.
उपरो त मा यतेनू सार सदर कामी िद.०५/०६/२०१६ रोजी दु सरी फे र ई-िनिवदा सू चना जािहरात दिनक
वतमानप ात िस द के यानं तर िद.०८/०६/२०१६ रोजी सकाळी ११:०० वाजेपासू न महारा रा या या
सं केत थळावर ई-िनिवदेचे Document उपल ध क न दे यात आले. यानं तर मु दतीत नऊ ई-िनिवदा आ या. यांचे
Online दारे ा त झालेले व सम आलेले िलफाफा .१ तां ि क बीड(Technical bid) उघडणेकामी
िद.२०/०६/२०१६ रोजीचे शासक य मा यतेने मा.छाननी सिमती सभेपु ढे िद.२२/०६/२०१६ रोजी उघडणेत आले.
“िनिवदाधारकां ने ऑनलाईन सादर के ले या कागद ाव न कॅ ग रपोट नु सार Technical Scores दे यात
येतील. या कं पनीस ७० % व यापे ा जा त गु ण िमळतील अशा पा िनिवदाधारकां चे ाइज बीड(Bid Of
Quotation) मा. ीसद य सिमतीचे सभे समोर सम उघड यात येतील.” अशी अट Technical Document म ये
िदलेली आहे.
तावः- मा.छाननी सिमती सभेपु ढे ऑनलाईन उघडले या कागदप ाचा तु लना मक त ते तयार क न ते
लेखाशाखा िवभागाकडू न तपासू न घे यात आलेले आहे. सोबत कागदप ाचा तु लना मक त ता अवलोकनाथ सादर
के लेला आहे.
यानु सार िद.२२/०६/२०१६ रोजीचे मा.छाननी सिमती सभेम ये िनिवदाधारकां ना खालील त यात
दशिव या माणे िद.०६/०९/२०११ या जु या कॅ ग रपोटनु सार गु णदान िदलेले असू ,न या गु णाचा सिव तर त ता
खालील माणे आहे.
अ.नं िनिवदाधारकाचे नां व
िमळालेले गुण पा / अपा पा ता ि थती
-१ मे.ब ी िस यु रटी अॅ ड पसनल सि हसेस. ा.िल.मुं बई.
६५
अपा
७२
पा
L-2
२ मे.बी.एस.ए.कॉप रे शन िल., पु ण.े
१००
पा
L-1
३ मे.बी. ही.जी. इं िडया िल.,पु णे.
-४ मे.गोदावरी फमस् अॅ ड सि हसेस, गािझयाबाद.
६७
अपा
-५ मे.आय.एस.एफ सि हसेस, औरं गाबाद.
४४
अपा
-६ मे. ां ती ए टर ायजेस,् पु णे.
३५
अपा
-७ मे.मानदेवी िब ड ग मॅनेजमे ट सि हसेस, मुं बई.
५२
अपा
-८ मे.पहल वंय सेवी सं था, रायपु र
२७
अपा
७०
पा
L-3
९ मे.सु िमत फॅ िसिलटीज् ा.िल., पु णे
िद.२४/०६/२०१६ रोजीचे इितवृ ात मा.छाननी सिमतीने अटी/शत नु सार उपरो त त यातील नऊ
िनिवदाधारकां पैक १) मे.बी.एस.ए.कॉप रे शन.िल.,पु ण,े २) मे.बी. ही.जी.इं िडया.िल,पु ण,े ३) मे.सु िमत फॅ िसिलटीज्.
ा.िल., पु णे हे तीन िनिवदाधारक पा झालेले आहेत. या पा तीन िनिवदाधारकां चे वािणि यक ई-िनिवदा
उघड यानं तर Financial Score चा त ता तयार क न Technical Value + Financial Value एक ीत क न
Final Value चा तु लना मक त ता तयार करावा लागेल.
ई-िनिवदा Technical Document म ये (१) युनतम दर धारकास मा. ीसद य सिमती िनि त करील
या माणे आदेश दे यात येईल. (२)दराबाबत चचा/वाटाघाटी के या जाणार नाही. आपण बीड ऑफ कोटेशन
(BOQ) म ये अं ितम दर ावेत. अशा अटी/शत नमु द के ले या आहेत.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- तरी उपरो त त यात नमु द के लेले नऊ िनिवदाधारकां पैक कॅ ग
रपोटनु सार ७० व यापे ा जा त गु ण िमळालेले तीन िनिवदाधारक पा झालेले असू न, सहा िनिवदाधारक अपा
ठरलेले आहेत.
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उपरो तीन पा िनिवदाधारकां चे वािणि यक बीड (Bid of quotation) आजचे उपसिमती सभेसमोर,
उपि थत िनिवदाधारकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत
आला.
अ.नं. िनिवदाधारकां चे नां व
िनिवदेमधील एकि त
मु ळ दर .
०१ मे. सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड, पु णे
८,५०,५१,५२१/७,०१,९४,०००/०२ मे. बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
०३ मे. बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
८,६०,५१,५०८/यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता साईआ म भ िनवास
िवभागातील यां ि क करणासह, हाऊसिकप ग, िव ु त, लं िबं ग इ. मे टनं सची कामे आऊटसोस प दतीने
क न घेणेसाठी मे. बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे यां चे एकि त .७,०१,९४,०००/- मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन, यां ना सन २०१६-२०१७ या एक वष कालावधीकरीता कायादेश दे यात यावा, अशी
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------०९
ी साईबाबा मं िदराकरीता देणगी व पात ि वकारणेत येणा-या १६ मीटर उं चीचा हायमा ट पोल उभा
करणेचे अनु षं िगक कामासाठी ा झालेली कोटे श स उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िदनां क १६-०२-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.८० िनणय .१५५ अ वये
ी साईबाबा मं िदराकरीता देणगी व पात ि वकारणेत येणा-या १६ मीटर उं चीचा हायमा ट पोल उभा करणेचे
अनु षं िगक काम करणेकामी शासन िनणयानु सार िवहीत प दतीने बाहेरील कोटेशनधारकां ना प पाठवु न कोटेशन
मागिवणेस, येणा-या खचास, कामास व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न कोटे शन मागिवणेकामी
येणारे र कम पये १,५०,०००/- मा चे खचास मा यता िमळाली होती.
यानु सार जा.नं.एसएसएस/ िव ु त/ ८३२/ २०१६ िदनां क २४-०५-२०१६ अ वये १४ कोटेशनधारकां ना
कोटेशन प पाठिव यात आली होती. तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात दे यात आलेली होती. कोटे शन िव
िद.२५-०५-२०१६ ते िद.०६-०६-२०१६ अखेर ठे व यात आलेली होती. यानु सार िसलबं द जमा झाले या तीन
कोटेश सचा तपशील खालील माणे.
अ. .
कोटेशनधारकाचे नां व
शेरा
०१) मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक कोटेशन बं द पाक ट-०२
०२) मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक
कोटेशन बं द पाक ट-०२
०३) मे.आिदती इले ीक स्, अं बड, नािशक
कोटेशन बं द पाक ट-०२
उपरो माणे ी साईबाबा मं िदराकरीता देणगी व पात ि वकारणेत येणा-या १६ मीटर उं चीचा हायमा ट
पोल उभा करणेचे अनु षं िगक काम करणेकामी ा झालेली ०३ कोटेश स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत
कोटेश सधाराकां सम उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
कोटेशनमधील एकि त
अ. . कोटेशनधारकाचे नां व
मु ळ दर .
१,५७,५००/०१)
मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक
०२)
मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक
१,६५,०००/०३)
मे.आिदती इले ीक स्, अं बड, नािशक
१,७४,०००/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मं िदराकरीता देणगी व पात ि वकारणेत येणा-या १६
मीटर उं चीचा हायमा ट पोल उभा करणे व यानु षं िगक कामे क न घेणेसाठी मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड
कॉ ॅ टस, नािशक यां चे एकि त .१,५७,५००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. (कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१०
ी साईनाथ णालया या जनरल ऑपरे शन िथएटरकरीता ७० के अर एम.एम.आमड के बल खरे दी
करणेकामी ा झालेली कोटे श स उघडू न िनणय होणेबाबत.
मा. यव थापन ीसद य सिमतीचे िदनां क १६-०२-२०१६ चे सभेतील िवषय नं.७९ िनणय .१५४ अ वये
ी साईनाथ णालया या जनरल ऑपरे शन िथएटरकरीता ७० वेअर एम.एम.आमड के बल खरे दी करणेकामी
शासन िनणयानु सार िवहीत प दतीने बाहेरील कोटे शनधारकां ना प पाठवु न कोटे शन मागिवणेस, येणा-या खचास,
कामास व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात अपलोड क न कोटेशन मागिवणेकामी येणारे र कम पये १,२६,९७०/मा चे खचास मा यता िमळाली होती.
यानु सार जा.नं.एसएसएस/ िव ु त/ ८३३/ २०१६ िदनां क २४-०५-२०१६ अ वये १४ कोटेशनधारकां ना
कोटेशन प पाठिव यात आली होती. तसेच सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात दे यात आलेली होती. कोटे शन िव
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िद.२५-०५-२०१६ ते िद.०६-०६-२०१६ अखेर ठे व यात आलेली होती. यानु सार िसलबं द जमा झाले या तीन
कोटेश सचा तपशील खालील माणे.
अ. .
कोटेशनधारकाचे नां व
शेरा
०१)
मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक कोटेशन बं द पाक ट-०२
०२)
मे. ी साई ा इले ीक स्, नािशक
कोटेशन बं द पाक ट-०२
०३)
मे.आिदती इले ीक स्, अं बड, नािशक
कोटेशन बं द पाक ट-०२
उपरो माणे ी साईनाथ णालया या जनरल ऑपरे शन िथएटरकरीता ७० वेअर एम.एम.आमड
के बल खरे दी करणेकामी ा झालेली ०३ कोटे श स आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत कोटेश सधारकां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयारकरणेत आला.
कोटेशनमधील एकि त
अ. .
कोटेशनधारकाचे नां व
मु ळ दर .
१,१०,८८०/०१) मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक
०२) मे. ी.साई ा इले ीक स्, नािशक
१,१४,२७३/०३) मे.आिदती इले ीक स्, अं बड, नािशक
१,४९,८२४/यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालया या जनरल ऑपरे शन िथएटरकरीता ७०
के अर एम.एम.आमड के बल खरे दी करणेकामी मे.गु इं िजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक यां चे एकि त
.१,१०,८८०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची
िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------११
ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याकरीता छापील टे शनरी छपाईचे दरप के
उघडणेबाबत.
अिधिनयम- सन २००४ महारा अिधिनयम .१४ (भाग-४) म ये महारा िवधान मं डळाचे अिधिनयम
व रा यपालां नी तािपत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम १७ (२)ड धमिनरपे सव कार या ये िश णास
चालना देईल िकं वा तसे कर यास सहा य करील, तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील,
अशी तरतू द आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव- मा.ि सद य सिमती िद.०२-०४-२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .२२६
ा तािवक- ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील सव यवसायातील थम वष / ि दतीय वष
याम ये िश ण घेत असले या िश णा याना िथअरी िलहीणे, जॉब ॉई ं ग काढणे, ा यि काचे िटपण िलहीणे,
िदवसभरात के लेले दैनं िदन कामे िलहीणेकामी व इतर कामाकरीता आव यक असलेली टेशनरी छपाई करणेकामी
सं दभ . ०१ अ वये पु व मं जू री घेतलेली आहे. याकामी मा.ि सद य सिमतीची िद.०२/०४/२०१६ रोजीचे सभेतील
िनणय .२२६ अ वये छपाई करणेकामी िविहत प दतीने कोटेशन मागिवणेस व याकामी येणा-या खचास अं दाजे
र कम १,३३,८००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. सं दभ .०२ अ वये नऊ छपाईदारां कडू न खालील
नमू द के ले या टे शनरी या दरप कां ची मागणी कर यात आलेली होती. छपाईदारास दरप क पाठिव याची अं ितम
िद.२०/०५/२०१६ दे यात आलेली आहे.
अ.नं.
तपिशल
आव यक नग
०१
जॉबिशट वही ५० पानी मॅपिलथो कागद ८० जीएसएम, दो ही बाजुं नी पु ा बायड ग
१२५ नग
११.७ िक. ॅम ३४ x २१ से.िम., (नमु या माणे)
०२
जॉबिशट वही १५० पानी मॅपिलथो कागद ८० जीएसएम, दो ही बाजुं नी पु ा बायड ग
१३० नग
११.७ िक. ॅम ३४ x २१ से.िम., (नमु या माणे)
०३
२ वायर रिज टर ३४ x २१ से.िम मॅपिलथो कागद, ८० जीएसएम, ११.७ िक. ॅम
१००० नग
दो ही बाजुं नी पु ा बायड ग(नमु या माणे)
०४
ॅाई ं ग इं पेरीयल रिज रट२५ िशटाचे एक रिज टर सन शाईन कागद ५६ x ३६ से.मी.
४५० नग
(नमु या माणे)
०५
दैनं िदन छापील ७० पेजेस (नमु या माणे) जे.के .बॉ ड पेपर
४५० नग
०६
डॉई ं ग िशट हाफ इं पेरीयल साईज२५ नगाचा एक सेट सन शाईन कागद १४०
६० सेट
जी.एस.एम. (नमु या माणे)

िद.२५/०५/२०१६ पयत खालील छपाईदारां नी आपली दरप
१)
रोहन ि टस अॅ ड टेशनरी, औरं गाबाद
२)
अिवराज पॅकवेल, कोपरगां व
३)
माऊली ि ट ग ेस, राहाता
४)
वरा ऑफसेट, लोणी
५)
स मती ि ं टस, कोपरगां व
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सामा य शासन शाखा आदेश जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/३९६६/ २०१६, िद.१९ जानेवारी २०१६
अ वये मा.ि सद यीय सिमती सभा िद.१० नो हबर २०१५ िनणय . ५१४ नु सार नवीन खरे दी धोरणानु सार िनणय
अं मलात आणणेस मा यता दे यात आलेली आहे. यासाठी खालील माणे खरे दी सिमतीची रचना करणेत आली
आहे.
खरे दी सिमती रचना
१. कायकारी अिधकारी
अय
२. उपकायकारी अिधकारी
सद य
३. मु य लेखािधकारी, शासक य अिधकारी
सद य
४. सं बधीत िवभाग मु ख(अिध क / .अिध क)
सद य सिचव
मागणी– वरील ा त झालेली पाच दरप के उघडू न तु लना मक त यानु सार युनतम दर असलेला
छपाईदारास छपाई आदेश देवू न छपाई क न घेता येईल.
अनु मान– वरील माणे कायवाही करता येईल.
वरील ा त झालेली पाच िसलबं द 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.

०१

०२

०३

०४

०५

०६

तपिशल

जॉबिशट वही ५० पानी
मॅपिलथो कागद ८० जीएसएम,
दो ही बाजुं नी पु ा बायड ग
११.७ िक. ॅम ३४ x २१ से.िम.,
(नमु या माणे)
१२५ नग
जॉबिशट वही १५० पानी
मॅपिलथो कागद ८० जीएसएम,
दो ही बाजुं नी पु ा बायड ग
११.७ िक. ॅम ३४ x २१ से.िम.,
(नमु या माणे)
१३० नग
२ वायर रिज टर ३४ x २१
से.िम मॅपिलथो कागद, ८०
जीएसएम, ११.७ िक. ॅम दो ही
बाजुं नी पु ा बायड ग (नमु या
माणे)
१००० नग
ॅाई ं ग इं पेरीयल रिज रट २५
िशटाचे एक रिज टर सन शाईन
कागद ५६ x ३६ से.मी.
(नमु या माणे)
४५० नग
दैनं िदन छापील ७० पेजेस
(नमु या माणे) जे.के .बॉ ड पेपर
४५० नग
डॉई ं ग िशट हाफ इं पेरीयल साईज
२५ नगाचा एक सेट सन शाईन
कागद १४० जी.एस.एम.
(नमु या माणे) ६० सेट

रोहन ि टस
अॅ ड टेशनरी,
औरं गाबाद

अिवराज
माऊली ि ट ग वरा ऑफसेट,
पॅकवेल,
ेस, राहाता
लोणी
कोपरगां व
दरप कामधील दर ती नग/ सेट .

स मती ि ं टस,
कोपरगां व

६८/-

६७/-

८०/-

४९/-

९५/-

१३४/-

११५/-

१८०/-

९८/-

१४५/-

६७.७५

५३/-

९५/-

३९/-

६४/-

५७.६२

५५/-

२२५/-

७४/-

६८/-

४८.४५

६८/-

३५०/-

३३/-

६८/-

११४.२५

१७०/-

९५/-

१६५/-

८०/-

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेतील िश णा याकरीता
छापील टे शनर ची छपाई क न घेणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बं धीतां ना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- ाचाय, औ ोिगक िश ण सं था)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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१२

सन २०१६ मिधल पावसाळया या कालावधीत साईभ तांचे सु िवधेक रता मं डप इतर अनु षं गीक यव था
करणेकामी ा त झाले या ई – िनिवदा (Commercial Bid) उघडणेबाबत...
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम,२००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या कलम
२१ मधील पोट- कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पु जा- अचा,समारं भ
व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग
कर याची तरतू द आहे.
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सु िवधा पु रिवणे”या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन ि सद य सिमतीचा िनणय:- िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे
सभेतील िनणय .२९५ खालील माणे सं मत झालेला आहे.
“सन २०१६ मिधल पावसाळयाचे कालावधीत साईभ तांचे सु िवधे करीता मं डप व इतर अनु षं गीक वय था
करणेकामी िवहीत प दतीने ई– िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे .७,७९,९८४/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली”
तावनाः ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यां चे माफत ितवषा माणे याही वष सोमवार
िद.१८ जु लै २०१६ ते िद.२० जु लै २०१६ अखेर चा गु पौिणमा उ सव साजरा कर यात येणार आहे. उ सवाचे
कालावधीत साईभ तांची मोठया माणात गद होत असते. साईभ तांचे पावसापासू न सं र ण हावे हणू न
िद.०१/०७/२०१६ ते ३०/०९/२०१६ अखेर ९२ िदवस मं िदर प रसरात िविवध िठकाणी ताडप ीचे छत असलेले
कापडी मं डप उभारणेत येतात. सदर मं डपाचा वापर गु पौिणमा उ सवात साईभ तांसाठी होतो. पावसाळया या
कालावधीत साईभ तांचे पावसापासू न सं र ण होणेकामी मं िदर प रसरात मं डप उभारणीकामी उपरो तिनणयानु सार
वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर िनिवदा सु चना िस द कर यात आ या हो या. ई -िनिवदा सु चनेनु सार
िनिवदा पू व बैठक िद.२२/०६/२०१६ 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.२९/०६/२०१६ रोजी उघ यात आले आहेत. यावेळी खालील माणे उपि थती होती.
अ.नं
१
२
३
४
५
६
७

नां व
ी. डी. टी. उगले
ी.ए.आर.औटी
ी. डी. एम. देसाई
ी. एम.पी. ग हाणे
ी. एस.सी. गायकवाड
ी. आर.एस. साबळे
ी. टी.आर. पवार

पदनाम
शासक य अिधकारी
शासक य अिधकारी
उप अिभयं ता
किन ठ अिभयं ता
.अिध क, अं तगत लेखाप र ण, लेखाशाखा
यु. ई डी पी िवभाग, ितिनधी
सी.सी.टी. ही, ि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.
अ.
नं.

ठे केदाराचे नां व

पॅन काडची
छायां क त
त

स ह स टॅ स
रिज े शन

.१००/मा चे
मु ां कावर
हमीप .

१

बालाजी मं डप डेकोरे टस, State Bank of H.bad जोडली आहे
मनमाड
Dt.24/06/2016
D.D.
No.523441
Rs. 7,800/State Bank of H.bad
Dt.24/06/2016
D.D.
No.523444
Rs.1,000/साईकृ पा टट हाऊस, State Bank of H.bad जोडली आहे
बेलापू र, ता. ीरामपू र
Dt.21/06/2016
D.D. No.503583 Rs.
7,800/State Bank of H.bad
Dt.21/06/2016
D.D.
No.503581
Rs.1,000/-

जोडले आहे

जोडले आहे

२

कागदप ां चा तपिशल
बयाना र कमेचा डी.डी व
को-या िनिवदेची िकं मत

शेरा
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जोडले आहे.

मं डप
उभारणी या
उल ध
सािह याचा
तपिशल
जोडला आहे.

पा

जोडले आहे.

जोडला आहे.

पा
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३

४

यु रोशनी मं डप अॅ ड State Bank of H.bad जोडली आहे
लाईट डेकोरे टस, सं ापू र Dt.21/06/2016
ता. राहरी
D.D. No.503578 Rs.
7,800/State Bank of H.bad
Dt.21/06/2016
D.D.
No.503586
Rs.1,000/ओम साई िस हील जोडले नाहीत.
जोडली नाही
कॉ टर, पनवेल

जोडले आहे

जोडले आहे.

जोडला आहे.

पा

जोडले आहे

जोडले नाही.

जोडला नाही.

अपा

वरील माणे अ.नं. १ ते ४ चे ठे केदार यां नी सादर के लेले तां ि क िलफा यामधील कागदप ां ची छाननी
के ली असता, अ.नं.१ ते ३ चे ठे केदार तां ि क टया पा अस याचे आढळू न आले असू न, अ.नं. ४ चे ठे केदार यां नी
हाडकॉपी सादर के लेली नस याने ते अपा आहे.
सन- २०१६ मिधल पावसाळया या कालावधीत साईभ तां या सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेकामी उपरो त पा ठे केदारां चे कमिशयल बीड आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत ठे केदारां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
बालाजी
मं डप यु रोशनी मं डप अॅ ड साईकृ पा टट हाऊस,
अ.नं. तपशील
डेकोरे टस, मनमाड

लाईट
डेकोरे टस, बेलापू र,
सं ापू र ता. राहरी
ीरामपू र

ता.

९२ िदवसां साठी दर ती चौ.फु ट .
१

२

ताडप ी छत असलेले कापडी मं डप
(लाकडी ब या व बां बु चे चर
असलेल)े उभारणे- २०२३० चौ.फु ट
ताडप ी छत असलेले कापडी मं डप
(एम.एस. पाईप व कै यां चे चर
असलेल)े उभारणे- ४६२१ चौ.फु ट

२५.००

२४.००

२१.५०

३५.००

३४.००

२७.५०

यावर सिव तर चचा होऊन, सन- २०१६ मिधल पावसाळया या कालावधीत साईभ तां या
सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी साईकृ पा टट हाऊस, बेलापू र, ता. ीरामपू र यां चे
९२ िदवसां साठी ती चौ.फु ट िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच या
कालावधीम ये वाढीव मं डप अथवा इतर अनु षं गीक यव थेची आव यकता भास यास याच मं जू र दराने
क न घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१३
ी गु पौिणमा उ सव २०१६ िनिम त साईभ तांचे सु िवधे क रता मं डप व इतर अनु षं गीक यव था
करणेकामी ा त झाले या ई – िनिवदा (Commercial Bid) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या कलम
२१ मधील पोट- कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पु जा- अचा,
समारं भ व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा
िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सु िवधा पु रिवणे”या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन ि सदस्य सिमतीचा िनणय:- िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे
सभेतील िनणय .२९६ खालील माणे सं मत झालेला आहे.
“ ी गु पौिणमा उ सव २०१६ िनिम त साईभ तांचे सु िवधेकरीता मं डप व इतर अनु षं गीक यव था
करणेकामी िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे .६,५४,१४६/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली”
तावनाः सं थानतफ ितवषा माणे याही वष सोमवार िद.१८ जु ल,ै २०१६ ते बु धवार िद.२० जु ल,ै
२०१६ अखेर चा गु पौिणमा उ सव साजरा कर यात येणार आहे. उ सवाचे कालावधीत साईभ तांची मोठया
माणावर गद हो याची श यता अस यामु ळे मं िदर प रसरात, ताडप ीचे छत असलेले कापडी मं डप,
बॅरेकेड ग, टेज,कनात इ. अनु षं गीक यव था करणे आव यक आहे. यानु सार मं डप व इतर अनु षं गीक वय था
करणेकामी उपरो त िनणयानु सार वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर िनिवदा सु चना िस द कर यात आ या
हो या. ई- िनिवदा सु चनेनु सार िनिवदा पू व बैठक िद.२२/०६/२०१६ 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 ईिनिवदां मधील टे नीकल बीड िद.२९/०६/२०१६ रोजी उघ यात आले आहेत. यावेळी खालील माणे उपि थती
होती.
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अ.नं नां व
पदनाम
१
ी. डी. टी. उगले
शासक य अिधकारी
२
ी.ए.आर.औटी
शासक य अिधकारी
३
ी. डी. एम. देसाई
उप अिभयं ता
४
ी. एम.पी. ग हाणे
किन ठ अिभयं ता
५
ी. एस.सी. गायकवाड
.अिध क, अं तगत लेखाप र ण, लेखाशाखा
६
ी. आर.एस. साबळे
यु. ई डी पी िवभाग, ितिनधी
७
ी. टी.आर. पवार
सी.सी.टी. ही, ि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.
अ.
नं.

ठे केदाराचे नां व

१

बालाजी मं डप डेकोरे टस, State Bank of H.bad
मनमाड
Dt.24/06/2016
D.D. No.523440 Rs.
6,500/State Bank of H.bad
Dt.24/06/2016
D.D.
No.523443
Rs.1,000/यु रोशनी मं डप अॅ ड State Bank of H.bad
लाईट डेकोरे टस, सं ापू र Dt.21/06/2016
ता. राहरी
D.D. No.503579
Rs. 6,500/State Bank of H.bad
Dt.21/06/2016
D.D.
No.503572
Rs.1,000/साईकृ पा टट हाऊस, State Bank of H.bad
बेलापू र, ता. ीरामपू र
Dt.21/06/2016
D.D. No.503582 Rs.
6,500/State Bank of H.bad
Dt.21/06/2016
D.D.
No.503580
Rs.1,000/ओम साई िस हील जोडले नाहीत.
कॉ टर, पनवेल

२

३

४

कागदप ां चा तपिशल
बयाना र कमेचा डी.डी व पॅन काडची स ह स टॅ स .१००/को-या िनिवदेची िकं मत
छायां क त
रिज े शन
मा चे
त
मु ां कावर
हमीप .

शेरा

जोडली आहे

जोडले आहे

जोडले आहे.

मं डप
उभारणी या
उल ध
सािह याचा
तपिशल
जोडला आहे.

जोडली आहे

जोडले आहे

जोडले आहे.

जोडला आहे.

पा

जोडली आहे

जोडले आहे

जोडले आहे.

जोडला आहे.

पा

जोडली आहे.

जोडले आहे

जोडले नाही.

जोडला नाही.

अपा

पा

वरील माणे अ.नं. १ ते ४ चे ठे केदार यां नी सादर के लेले तां ि क िलफा यामधील कागदप ां ची छाननी
के ली असता, अ.नं.१ ते ३ चे ठे केदार तां ि क टया पा अस याचे आढळू न आले असू न, अ.नं. ४ चे ठे केदार यां नी
हाडकॉपी सादर के लेली नस याने ते अपा आहे.
तरी ी गु पौिणमा उ सव २०१६ िनिम त साईभ तां या सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक यव था
करणेकामी उपरो त पा ठे केदारां चे कमिशयल बीड आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत ठे केदारां सम उघडणेत
येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
यु रोशनी मं डप अॅ ड साईकृ पा टट हाऊस, बालाजी
मं डप
अ.नं. तपशील
लाईट
डेकोरे टस, बेलापू र, ता. ीरामपू र
सं ापू र ता. राहरी

डेकोरे टस, मनमाड

३ िदवसां साठी दर ती चौ.फु ट .
१

समाधी मं िदर प रसरात, जु ने
सादालय प रसर, तसेच ी
साईधमशाळा येथे ताडप ीचे छत
असलेले (लाकडी ब या व
बां बु चे चर असलेले) कापडी
मं डप उभारणे- २१०४५ चौ.फु ट

६.४०
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७.५०

७.५०
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२

समाधी मं िदर उ र बाजू स, चावडी
गेट ते नगर ार गेट, मं िदर प रसराचे
पु वकडील मोकळया जागेत, साई
कॉ ले स समोर िपं पळवाडी
र यावर ताडप ीचे छत असलेले
(एम.एस. पाईप व कै यां चे
चर असलेले) कापडी मं डप
उभारणे२६२५२ चौ.फु ट
३ पालखी पदया ी साईभ ां चे
िनवासासाठी ताडप ीचे छत
असलेले (लाकडी ब या व
बां बु चे चर असलेले) कापडी
मं डप उभारणे२६२५२ चौ.फु ट
३.०१ १) िशं गवे नाईक येथे (कालावधी
११/७/२०१६ ते १३/७/२०१६
अखेर ३ िदवस)
३.०२ २) गु हा, ता.राहरी येथे (कालावधी
१२/७/२०१६ ते १४/७/२०१६
अखेर ३ िदवस)

८.७५

९.३०

९.३०

१५.००

२०.००

१५.५०

१५.००

२०.००

१५.५०

१५.००

२०.००

१५.५०

३.०३ ३) िनमळ िपं ी, ता.राहाता
(कालावधी
१३/७/२०१६
१५/७/२०१६ अखेर ३ िदवस)

ते

४

४) मं िदर प रसरातील सभाकुं ड
येथे िक न व इतर काय मासाठी
५०.००
६६.००
६८.००
१६ʼx२४ʼ साईजचे टेज व इतर
यव था करणे.
५
ी साई
सादालय येथे
साईभ ां चे रे ल ग यव थेकामी व
४५.००
इतर आव यक िठकाणी लोखं डी
६०.००
६६.००
पाईप व गो टेचे ४ फु ट उं चीचे
बॅरेकेड ग करणे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी गु पौिणमा उ सव २०१६ िनिम त साईभ तां या सोयीसाठी
मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी यु रोशनी मं डप अॅ ड लाईट डेकोरे टस, सं ापू र ता. राहरी
यां चे ०३ िदवसां साठी ती चौ.फु ट िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच
सदरह कालावधीम ये वाढीव मं डप अथवा इतर अनु षं गीक यव थेची आव यकता भास यास याच मं जू र
दराने क न घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------१४
ी साईबाबा पु यितथी उ सव (दसरा) सन २०१६ िनिम त मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी
ा त झाले या ई – िनिवदा (Commercial Bid) उघडणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू दः- अिधिनयमा या कलम
२१ मधील पोट- कलम (१) या खं ड (ख) अ वये “ ढी व थां नु सार, मं िदरातील धािमक िवधी, पु जा- अचा,
समारं भ व उ सव आयोजीत करणे व पार पाडणे” या योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा
िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
तसेच अिधिनयमा या पोट कलम (१) या खं ड (ग) अ वये “भ तांना मं िदरात देवेते या दशनासाठी व
मं िदरात ाथनेसाठी िकं वा कोणतेही धािमक काय िकं वा समां रभ पार पाड यासाठी सोयी सु िवधा पु रिवणे”या
योजनासाठी सिमतीकडू न िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतू द आहे.
मा. यव थापन ि सद य सिमतीचा िनणय:- िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे मा.ि सद य सिमतीचे
सभेतील िनणय .२९४ खालील माणे सं मत झालेला आहे.
“ ी साईबाबा पु यितथी उ सव (दसरा) २०१६ म ये साईभ तांचे सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई- िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणारे अं दाजे .६,६६,०८७/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली”
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तावनाः सं थानमाफत ितवषा माणे याही वष सोमवार िद.१० ऑ टोबर २०१६ ते गु वार िद.१३
ऑ टोबर २०१६ अखेर ०४ िदवस चा पु यितथी उ सव साजरा कर यात येणार आहे. उ सवाचे कालावधीत
साईभ तांची मोठया माणावर गद हो याची श यता अस यामु ळे मं िदरप रसरात मं डप व इतर अनु षं गीक यव था
करणेकामी उपरो त िनणयानु सार वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर िनिवदा सु चना िस द कर यात आ या
हो या. ई- िनिवदा सु चनेनु सार िनिवदा पू व बैठक िद.२२/०६/२०१६ 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 ईिनिवदां मधील टे नीकल बीड िद.२९/०६/२०१६ रोजी उघ यात आले आहेत. यावेळी खालील माणे उपि थती
होती.
अ.नं नां व
पदनाम
१
ी. डी. टी. उगले
शासक य अिधकारी
२
ी.ए.आर.औटी
शासक य अिधकारी
३
ी. डी. एम. देसाई
उप अिभयं ता
४
ी. एम.पी. ग हाणे
किन ठ अिभयं ता
५
ी. एस.सी. गायकवाड
.अिध क, अं तगत लेखाप र ण, लेखाशाखा
६
ी. आर.एस. साबळे
यु. ई डी पी िवभाग, ितिनधी
७
ी. टी.आर. पवार
सी.सी.टी. ही, ि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.
अ.
नं.

१

२

३

४

ठे केदाराचे नां व
बयाना र कमेचा डी.डी व
को-या िनिवदेची िकं मत

यु रोशनी मं डप अॅ ड State Bank of H.bad
लाईट डेकोरे टस, सं ापू र Dt.21/06/2016
ता. राहरी
D.D. No.503577 Rs.
6,200/State Bank of H.bad
Dt.21/06/2016
D.D.
No.503576
Rs.1,000/साईकृ पा टट हाऊस, State Bank of H.bad
बेलापू र, ता. ीरामपू र
Dt.21/06/2016
D.D. No.503584
Rs. 6,200/State Bank of H.bad
Dt.21/06/2016
D.D.
No.503585
Rs.1,000/बालाजी मं डप डेकोरे टस, State Bank of H.bad
मनमाड
Dt.24/06/2016
D.D. No.523439 Rs.
6,200/State Bank of H.bad
Dt.24/06/2016
D.D.
No.523442
Rs.1,000/ओम साई िस हील जोडले नाहीत.
कॉ टर, पनवेल

कागदप ां चा तपिशल
पॅन काडची स ह स टॅ स
छायां क त
रिज े शन
त

शेरा
.१००/मा चे
मु ां कावर
हमीप .

जोडली आहे

जोडले आहे

जोडले आहे.

मं डप
उभारणी या
उपल ध
सािह याचा
तपिशल
जोडला आहे.

जोडली आहे

जोडले आहे

जोडले आहे.

जोडला आहे.

पा

जोडली आहे

जोडले आहे

जोडले आहे.

जोडला आहे.

पा

जोडली आहे.

जोडले आहे

जोडले नाही.

जोडला नाही.

अपा

पा

वरील माणे अ.नं. १ ते ४ चे ठे केदार यां नी सादर के लेले तां ि क िलफा यामधील कागदप ां ची छाननी
के ली असता, अ.नं.१ ते ३ चे ठे केदार तां ि क टया पा अस याचे आढळू न आले असू न, अ.नं. ४ चे ठे केदार यां नी
हाडकॉपी सादर के लेली नस याने ते अपा आहे.
तरी ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१६ िनिम त साईभ तां या सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेकामी उपरो त पा ठे केदारां चे कमिशयल बीड आजचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत ठे केदारां सम
उघडणेत येऊन, यामधील मु ळ दराचां खालील माणे तु लना मक त ा तयार करणेत आला.
{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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अ.नं.

तपशील

साईकृ पा टट हाऊस,
बेलापू र, ता. ीरामपू र

बालाजी मं डप
डेकोरे टस, मनमाड

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

४ िदवसां साठी दर ती चौ.फु ट .
१

समाधी मं िदर उ र बाजु स, चावडी
गेट ते नगर दार गेट, सभाकुं डाम ये
मं िदर प रसराचे पु वकडील मोकळया
१०.००
जागेत, ताडप ीचे छत असलेले
१५.००
११.००
(एम.एस. पाईप व कै यां चे चर
असलेले) कापडी मं डप उभारणे२४७१७ चौ.फु ट
२ समाधी मं िदर प रसरात, जु ने
सादालय प रसर, तसेच ी साई
सादालय येथे (लाकडी ब या व
६.६६
१०.००
७.८०
बां बु चे चर असलेले) कापडी
मं डप उभारणे४३२६० चौ.फु ट
३ साईनगर मैदानावर कलाकारां चे
काय मासाठी ३०x२० साईजचे
९०.००
१२०.००
१००.००
टेज व इतर यव था करणे.
६०० चौ.फु ट
४ मं िदर प रसरातील सभाकुं ड येथे
िकतन व इतर काय मासाठी
५५.००
१६x२४ साईजचे टेज व इतर
६५.००
७५.००
यव था करणे.
३८४ चौ.फु ट
५ दशन रां गेसाठी व ी साई सादालय
येथे रे ल ग यव थेकामी बॅरेकेड ग
५५.००
६३.००
६५.००
करणे.
१००० चौ.फु ट.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा पु यितथी उ सव (दसरा) सन २०१६ िनिम त मं डप व
इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी उपरो तु लना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले ०४
िदवसां साठी ती चौ.फु ट िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, सं बधीतां ना कायादेश दे यात यावा. तसेच सदरह
कालावधीम ये वाढीव मं डप अथवा इतर अनु षं गीक यव थेची आव यकता भास यास याच मं जू र दराने
क न घे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
िस हील ॲ लीके शन नं.४७६४/२०१६,४७६५/२०१६,४७६६/२०१६ मधील मा.उ च यायालयाचे
िद.०२/०५/२०१६ रोजीचे िनदशा माणे िपटीशनरशी चचा करणेबाबत.
तावमा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां चे कोटात ी सं िदप िवजय कु लकण यां नी खालील नमु द के लेले
तीन िस हील अॅ लीके शन दाखल के ले होते.
१)
िस हील अॅ लीके शन नं. ४७६४/२०१६ – तुत िस हील अज अजदाराने सं थानचे हॉ पीटल मधील
मेडीसीन टॉकहा ऑनलाईन सवाना िदसावा अशी यव था करणेकामी सं थानला िनदश ावेत यासाठी दाखल
के ला आहे. तुत िस हील अजा म ये सं थानचे ी साईबाबा हॉ पीटल िवभागाकडू न ा त झालेली खालील माणे
मािहती मा. उ च यायालयात सादर के ली आहे.
अजदाराने मेडीसीन टॉकहा ऑनलाईन सवाना िदसावा ही के लेली मागणी सं थान अिधिनयम २००४ चे
िवसं गत आहे, तसेच मेडीकल ोफे शनल इथी ्सचे िव द आहे. एखा ा य तीने, अजदाराने िकं वा मािहतीचे
अिधकारात मागणी के यास, यास मेडीसीन टॉक बाबत मािहती सं थानकडू न घेता येत,े तसेच अजदाराने पॅरा नं. ३
म ये मेडीसीनचे दराबाबत के ले या मागणीबाबत यावेळी मेडीसीन खरे दी करते वेळी शासनाचे वेबसाईटवर
ऑनलाईन टडर ोसेस कर यावेळी मेडीसीनचे दर नमु द के लेले असतात, तसेच सं थान कमचारी हे मेडीसीनचा
गैरवापर करतात याबाबत के ले या हण याला काहीही अथ नाही, यामु ळे अजदाराने ऑनलाईन मेडीसीन टॉक
बाबत मािहती उपल ध क न देणेबाबत के ले या िवनं तीचा िवचार करता येणार नाही असे हणणे मा.कोटात मां डले
आहे.
{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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िनणय .४२०

२)
िस हील अॅ लीके शन नं. ४७६५/२०१६ – तुत िस हील अज अजदाराने साईभ तांना टोकन देवू न
दशनाची वेळ ठरवू न ावी तसेच दशनरां गेत िकती साईभ त आहेत, िकती साईभ त दशन घेवू न बाहेर आले आहेत,
हीसव मािहती िड पलेबोडवर िदसेल अशी यव था करणेकामी सं थानला िनदश ावेत यासाठी दाखल के ला आहे,
तुत िस हील अजा म ये सं थानचे मािहती व तं ान िवभागाकडू न ा त झालेली खालील माणे मािहती मा.
उ च यायालयात सादर के ली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २०/०८/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय . २८७ नु सार ित मला ित पती
देव थान (टीटीडी) येथे मा. कायकारी अिधकारी, मा. उपकायकारी अिधकारी, उपकायकारी अिभयं ता, बां धकाम
िवभाग व .अिध क मािहती व तं ान िवभाग हे दशन रां ग यव थापनाचे अ यास दैा-यासाठी गेले होते, तेथील
दशन रां ग यव था ब-याच माणात सं थानने के ले या दशन रां गे माणेच आहे, याम ये थोडेफार माणात बदल
करावे लागतील, सदरचे बदलाबाबत मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेवू न कायवाही करता येईल असे हणणे मा.
कोटात मां डले आहे.
३)
िस हील अॅ लीके शन नं.४७६६/२०१६– तुत िस हील अज अजदाराने सं थानचे भां डार व
साई सादालय िवभागाकडील िकराणा माल टॉकहा ऑनलाईन सवाना िदसेल अशी यव था करणेकामी सं थानला
िनदश ावेत यासाठी दाखल के ला आहे, तुत िस हील अजाम ये सं थानचे भां डार व साई सादालय िवभागाकडू न
ा त झालेली खालील माणे मािहती मा. उ च यायालयात सादर के ली आहे.
भां डार िवभाग- सव माला या रिज टर मधील सव न दी पु वापार प दतीने अ यावत के ले या असतात,
याची मागणी के यास सदर रे कॉड िनयमानु सार सं बं धीतास के हाही उपल ध क न देणे श य आहे, यापु व अं शतः
सु असलेली ई आर पी िस टम िद. ०१/०४/२०१६ पासू न पु णपणे चालू करणेबाबत कायवाही सु के ली आहे,
अजदाराने मागणी के लेले सॉ टवेअर उपल ध झा यास व सं बं धीत िवभागां नी यांचे सं बं धीत मािहती िविहत वेळेत
सॉ टवेअर म ये भर यास ती वेबसाईटवर िस द करता येईल.
साई सादालय िवभाग – सादालय िवभागाकरीता लागणारा िकराणा माल, धा य यां ची मािहती सं थानचे
वेबसाईटवर उपलोड करावयाची झा यास थमतः म यवत भां डार िवभागात आव यक ती सं गणक णाली आय.टी.
िवभागामाफत काया वीत होणे आव यक आहे, तशी णाली काया वीत झा यास उपभां डार िवभागात सं गणकावर
सदरह न दी घेवू न उिचत कायवाही करता येईल असे हणणे मा. कोटात मां डले आहे.
तुत तीनही िस हील अजा म ये मा. उ च यायालयाने िद. ०२/०५/२०१६ रोजी खालील माणे आदेश
के ला आहे.
Heard counsel for the Applicants and Respondent no.2.
2] Perused the application. Although the petitioner has claimed the relief by way of
directions, the reliefs claimed in the applications are more in the nature of suggestions. It is
therefore, desirable that the suggestions as put forth by the applicants to bring improvement in
the administration as well as to bring transparency in the work with Shirdi Sansthan be
considered by the ad-hoc committee appointed to manage the affairs of the Shirdi Sansthan.
3] We therefore, direct that these applications be considered as representation made
by the applicants to the Ad-Hoc committee appointed by the Court. The Counsel for the
Respondent No.2 is directed to forward the applications to Chief Executive Officer Shirdi
Sansthan who in turn is directed to place the applications with Annexures before the Ad-Hoc
Committee for its consideration to take appropriate decision. It would be desirable if the
Committee allows the Applicants to appear before the Committee and put forth their views in
the matter. We direct the committee to take appropriate decision within three months from the
date of this order, With these directions, applications stand disposed of.
तुत आदेशात मा. उ च यायालयाने मेडीसीन टॉक, िकराणा माल टॉक व साईभ तांना दशन टाईम
टोकनबाबत मा. ि सद य सिमतीने आदेशाचे (िद.२/५/२०१६) तारखेपासु न तीन मिह यात िनणय घेणेबाबत सु चीत
के ले आहे. तरी मा. उ च यायालयाचे िनदशाबाबत िनणय होणेसाठी सादर.
िस हील अॅ लीके शन नं.४७६४/२०१६, ४७६५/२०१६ व ४७६६/२०१६ वरील िद.०२.०५.२०१६ रोजी या
मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठा या आदेशास अनु स न जा.नं.एसएसएस/ वशी-िवधी/
१८०३/ २०१६ िद.१३ जु ल,ै २०१६ अ वये याचीकाकत ी.सं दीप कु लकण व ी.राज ग दकर यां ना
सभेसमोर बोलिवणेत आले होते . यानु सार उपरो ॲ लीके शनवर चचा करणेसाठी आजचे सभेत
ी.सं दीप कु लकण व ी.राज ग दकर हे उपि थत होते . सिमतीने यां चेबरोबर खालील माणे चचा
के ली.
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अ.नं.
1

याचीकाक यानी सभेसमोर मां डलेले मु े
सं थान णालयां म ये वेगवेगळे सं गणक य
सॉ टवेअर असू न ते खराब झालेले आहेत.
यासाठी नामां क त हॉि पटलम ये वापर या
जाणा या सॉ टवेअरचा सं थान हॉि पटलम ये
वापर करावा. जेणेक न हॉि पटलमधील
कायप दती व औषध/ सिजकल साठा अ यावत
रहाणेस मदत होईल व हॉि पटलसाठी आव यक
असणा या औषधां चा साठा खरे दी ि येसहीत
ऑनलाईन ठे वावा. तसेच म यं तरी या
कालावधीम ये मे.मनोरमा इ फोसो यु शन ा.
िल., को हापु र यां नी हॉि पटलसाठी हाडवेअर व
सॉ टवेअर देणगी व पात िदलेले आहे, ते चालू
करावे.

सिमती सभेने के लेली चचा
यावर सिमतीने अशी चचा के ली क ,
हॉि पटलम ये वापरक यासाठी अनु कुल अशा कारचे
सं गणक य सॉ टवेअर खरे दी करणेबाबतचा ताव
सिमतीने िद.१६.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय
.१८२ अ वये मं जू र के लेला असू न याकामी येणा या
खचास मा यता घे यासाठी मा.उ च यायालयाम ये
िस हील अज दाखल के लेला आहे.
मे.मनोरमा इ फोसो यु शन ा. िल., को हापु र
यां नी देणगी व पात फ सं गणक य सॉ टवेअर
दे याची इ छा कट के लेली होती. परं तु यासाठीचे
हाडवेअर यां चे कं पनीकडू न खरे दी करावे, अशी यां ची
अट होती, या कारणाने त कालीन सिमतीने मे.मनोरमा
इ फोसो यु शन ा. िल., को हापु र यां ना ई-िनिवदा
ि येम ये भाग घेणेबाबत िद.२४.०१.२०१३ रोजीचे
सभेतील िनणय .५८ नु सार कळिवले होते. यां ना
देणगी व पात सॉ टवेअर दे याची इ छा अस यास
न क च यां चे दर िन नतम राहतील व यानु सार िनणय
होऊ शके ल.
तसेच खरे दी ि येसहीत वापरणेत आलेला व
िश लक औषध साठा ऑनलाईन ठे वणेबाबत सिमतीने
सं बं धीत िवभागास यो य ते सॉ टवेअर तयार
कर यासाठी कायवाही करावी, असे आदेश िदले.
2
साईभ ां ना बाबां या दशनासाठी एक िविश
यावर सिमतीने अशी चचा के ली क ,
वेळ ठरवू न ावी, याकरीता ित पती या धत वर साईभ ां साठी टोकन िस टीमबाबत सिमतीने यापु व च
टोकन िस टीम चालू करावी, जेणेक न भ ां चा िनणय घेतलेला असू न ित पती व वै णोदेवी येथे अशी
वेळ वाचेल व गद ही होणार नाही. तसेच स या िस टीम चालवत असलेले मे.ि लोक िस यु रीटी
समाधीचे बाजू ने काचा लाव याची आव यकता िस टीम यां चे बरोबर चचा होऊन, डेमोचे सादरीकरणही
भासणार नाही.
पाह यात आलेले आहे. तसेच या ीने सं थान
अिधकारी ित पती येथील टोकण िस टीमचा अ यास
दौरा क न आलेले आहेत. तरीही ही टोकण िस टीम
चालू करणेसाठी सिव तर णाली तयार करावी, अशा
सु चना सिमतीने संबं धीत िवभागां ना िद या.
3
सं थानमधील िकराणामाल कोणता, िकती व कु ठे
यावर सिमतीने अशी चचा के ली क , स या
ठे वलेला आहे. तसेच िकती माल खरे दी के ला व सं थानमधील िकराणामाला या िहशोबासाठी रिज रचा
िकती वापरला गेला हे समजेल असे ऑनलाईन वापर कर यात येत असू न पु व ची प दत तशीच ठे वू न,
दश त कर यात यावे. भां डार िवभागामधील यापु ढे सं थान िकराणा माला या खरे दी ि येपासू न ते
िश लक व सादालयाम ये खच पडणारा वापर यात आलेला व िश लक िकराणा माल सवाना
िकराणा माल ती िदवशी ऑनलाईन दश त िदसेल अशा व पात ऑनलाईन दश त करणेसाठी
यो य ते सॉ टवेअर तयार करणेची कायवाही करावी,
करावा.
असे आदेश सं बं धीत िवभागास िदले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी/ वै िकय सं चालक/ अिध क, भां डार िवभाग/ मािहती तं ान िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
मे.के .आर.आर.इ ा ा.िल., है ाबाद या कं पनी िव द तसेच कं पनीचे डायरे टस असे एकू ण ९
लोकां िव द मे.िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन यां चे कोटात दावा दाखल करणे तसेच याकामी येणारे
टॅ प व ोसेस फ , वक ल फ अदा करणेबाबत.
तावमा. ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजीचे सभेत िनणय . ९४५ अ वये सं थानचे िनयोजीत साईगाडन
क पांतगत िस हील वक कामाचे ठे केदार मे. के .आर.आर. इं ा ा. िल. है ाबाद यां चेकडू न उवरीत दं डाची र कम
वसु ल करणेकामी लवाद दाखल करणेत यावे असे ठरले. तुत ठरावा नु सार अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां ना
मे. के .आर.आर. इं ा ोजे ट् स ा. िल यां चशे ी झालेला प यवहार व करारनामा व इतर कागदप दाखवले यावर
अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां नी िद. १३/०२/२०१५ रोजीचे प ाने लेखी कायदेशीर मत खालील माणे िदले
आहे.
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“मी यापु व अनेकवेळा अरिब े शन लॉज कोण याही करारात ठे वू नका असे सं थानला व सं थान या
अिधका-यां ना सां गीतले आहे, मा या मते अरिब ेशन लॉजचा करारभं ग करणा-या कॉ ॅ टरला फायदा होते.
अरिब ेटर पु ढे चौकशी चालू असतां ना मोठे माणात खच होतो अरिब ेटरची फ पण भरपू र असते, अरिब ेशन
लॉज मु ळे िवनाकारण ास होते, अरिब ेटरचे िनणयानं तर सु दा िस हील कोटात रे फर स अरिब ेशन लॉज नु सार
होवू शकतो.
माझे प ट मत आहे क , अरिब ेशन लॉज कोण याही करारात ठे वणे सं थान या िहताचे नाही. वादाचे
िनराकरण सं थानचे मु यकायालय येथे आहे, याकोटात होणे जा त सोईचे व िहताचे आहे. तुतचे करणात
सं बं धीत ठे केदार आता बराच कालावधी लोटलेनं तर अरिब ेटरची मागणी करत आहे. ठे केदाराची मागणी लॉज नं.
१२.४ नु सार आता मु दतीत नाही. मी के .आर.आर. यां चे िद. ०५/०१/२०१५ चे प पािहले या प ात या गो टी
त्यां नी कथीत के या आहेत याव न यांना सं बं धीत करण लं बीत करावयाचे आहे. सं बं धीत ठे केदारां नी या
त ारी खु प मोठ् या िवलं बानं तर के ले या आहेत. या मु दतीत नाही हणू न के .आर.आर. यां ना प ट नोटीस देवू न
िस हील कोटात जाणे यो य होईल, अथात सं बं धीत ठे केदार अरिब ेशन लॉजचा गैरवापर क न करण लं बीत
करणेचा य न करील सं बं धीत तारीख ०५/०१/२०१५ चे प अ यंत चाना पणे ठे केदाराने िदले आहे. यास सु प ट
उ तर सं थानने ावे.
मी सं बं धीत खु लासा माझे समोर आले या कागदप ानु सार तसेच झाले या कराराचे अवलोकन क न
िदलेला आहे. यापु व नोटीसा पण सं थानमाफत सं बं धीतां ना पाठिवले याआहेत.”
अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां चे लेखी मागदशनावर िद. १०/१२/२०१५ रोजी फे र िटपणी सादर क न
मे. के .आर.आर. यां चे िव द लवाद दाखल न करता िस हील कोटात दावा दाखल करणेस मा. कायकारी अिधकारी
साहेब यां ची मा यता िमळालेली आहे. यानु सार जा. . एसएसएस वशी-िवधी/५७२४/२०१५ िद.१५/०१/२०१६
अ वये अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां ना दावा तयार क न देणेबाबत िवनं ती के ली होती. यांनी िद.
२२/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दावा तयार क न िदला आहे. अॅड होके ट ी एस.डी. कु लकण यां नी िदले या प ात
खालील माणे नमु द के ले आहे.
“ तुतचे दा यात सव सं चालकां ना सामील करणे आव यक आहे, सं बं धीत कं पनी कशा आव थेत आहे,
यांचेकडे काय ॉपट आहे, याची मािहती िमळत नाही. मु ळ करार ३०,९५,२७,६६६/- या र कमेचा आहे
आिकटे ट माथू न कापरे या कं पनीने आरबी ेशन लॉज नु सार व यांना असले या अिधकारानु सार .
२,११,०५,७४८/- एवढी र कम नु कसान भरपाईची दाखवीलेली आहे. करारानु सार व प र थीती नु सार .
०८,७१,२५,७४८/- एवढी र कम दा यात मागीतलेली आहे. काय ानु सार जा तीत जा त टॅ प . ३,००,०००/चा दा या लागतो, दा याचे कामी टॅ पची र कम . ३,००,०००/- तसेच एकु ण ९ ितवादी यां चे ोसेसचा खच,
टायप ग, झेरॉ स हा वेगळा असेल या के सचे कामी शेड् यु ल माणे वक ल फ सु मारे . ५,००,०००/- चे आसपास
होते तरी सं बं धीत नोट माणे पु ढील कारवाई करवाई हावी ” अशी िवनं ती अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां नी
के ली आहे.
तरी खालील मु ावर िनणय होणेसाठी सादर.
१)
मे.के .आर.आर. इं ा ोजे ट् स ा. िल. या कं पनी िव द तसेच कं पनीचे डायरे टस असे एकु ण ९ लोकां
िव द लवाद दाखल करणे एैवजी मे. िस हील ज ज िसिनअर िड हीजन यां चे कोटात िस हील दावा
दाखल करणेस मा यता.
२)
दावा दाखल करणेकामी मा. कोटात जमा करावयाची टॅ प ड् यु टीची र कम . ३,००,०००/- चे खचास मा यता.
३)
सदर दा यास ोसेस फ र कम पये १०,०००/- रोखीने खच करणेस मा यता.
४)
सदर दा याचे कामकाज पहाणे कामी अॅड होके ट ी एस.डी.कु लकण यां ची वक ल फ सु मारे
.५,००,०००/- चे आसपास अदा करणेस मा यता.
िनणय .४२१ यावर सिव तर चचा होऊन, मे .के .आर.आर. इं ा ोजे ट् स ा. िल. या कं पनीबरोबर या अरिब े शन
लॉजम ये काय तरतू द आहे, हे पहा यासाठी अरिब े शन लॉज व कं पनीबरोबरचा करार यासह सदरह
ताव सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेकामी दाखल के लेले िस हील अज मागे (withdraw) घेणेबाबत.
िवषय नं.०७
मा.उ च यायालय, मुं बई खं डपीठ औरं गाबाद येथे ी साईबाबा सं थानचे पॅनलवर ॲड होके ट हणू न
िनयु करणेकामी अज के ले या ॲड होके टची मु लाखत घेणेबाबत.
िवषय नं.०८
ॲड होके ट ी.आर.एन.धोड यां ची ी साईबाबा मं िदर दशन रां ग व मं िदर प रसर पु निवकास क पाचे
खचास मा यता िमळणेकामी मा.उ च यायालयाची मा यता घेणेबाबतचे िस हील ॲ लीके शनची वक ल
फ अदा करणेबाबत.
िवषय नं.०९
िशड येथील ी साईबाबा मं िदरास रा ीय एका मता मं िदर हणू न घोिषत कर याबाबत महारा ् शासन
यां चे िद.२१/१२/२०१५ रोजीचे प ाबाबत.
िनणय .४२२ उपरो िवषय नं.०६ ते ०९ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- िवधी अिधकारी)
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िवषय नं.१०

मे.अपोलो फामसी ए टर ायजे स िल. यां ना ना नफा ना तोटा त वावर चालिव यासाठी दे यात आले या
मेडीकल टोअर या आिथक यवहार तपासणी अहवालाबाबत व मेडीकल टोअर चालिव यासाठी
िनिवदा ि या राबिवणेबाबत.
ताविदनां क १०/०१/२०१० रोजीचे मा. यव थापन सभेतील िनणय .१९२ अ वये मे.अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस
िल.चे नई (फामसी िडि हजन) यां ना ी साईबाबा णालयात औषध दु कान रटेल मेडीकल टोअर चालिव यासाठी
येणारा खच व म टेन स खच इ. वजा जाता राहीलेला नफा सं थानला देणगी हणु न दे या या त वावर चालिवणेकामी
देणेबाबतचा िनणय झाला होता.
यानु सार जा. .एसएसएस-एसबीएच- टोर/४८९०/२०१० िदनां क १८/३/२०१०अ वये िदनां क ०१/ ०४/
२०१० पासु न औषध दु कान चालू करणेकामी कायादेश दे यात आला होता. तसेच करारना यातील अट . ३५
नु सार वै क य सं चालक, उप-वै क य सं चालक, वै क य अिध क, िव त यव थापक, औषध भां डार यव थापक,
सं बधीत िवशेष स लागार, अनु भवी औषध िनमाता यां ची एक सिमती औषधाबाबतची आदश धोरण, नामवं त
कं प याची औषधां ची साठवणु क, औषधां या दजाचे पयावे ण करणे व कागदप ाची छानणी कर याचे काम या
सिमती दारे कर याचे ठरले होते. तसेच कायादेशातील अटी व शत नु सार रटेल मेडीकल टोअर चालिव यासाठी
येणारा खच व म टेन स खच इ. वजा जाता राहीलेला नफा सं थानला यो य कारे िदला जातो िकं वा नाही, याची
पडताळणी करणेकामी, सदर औषध दु कानाचे आिथक यवहाराचे सं थानमाफत लेखाप र ण करणेकामी अट
.४१. नु सार िव त यव थापक व औषध भां डार यव थापक यां ना मे.अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस िल. चे नई
(फामसी िड हीजन) यां चे आिथक यवहार तपासणीबाबतचे अिधकार दे यात आलेले होते. तथािप अ ापपयत
सं थान माफत तशी तपासणी पु ण कर यात आलेली न हती. सबब लेखाप र का माफत सं बधीत Operating
charges (प रचालन खच) यां चे लेखाप र ण कर याची गरज भासली .
या अनु षं गाने िदनां क२४.०४.२०१६ रोजी या आदेशानु सार मा.कायकारी अिधकारी सो. यां नी मे.अपोलो
हॉि पटल एं टर ायजेस िल. चे नई (फामसी िड हीजन) यां ना चालिव यास दे यात आले या औषध दु कानाचे िवशेष
लेखाप र ण करणेबाबत लेखाशाखेस आदेिशत कर यात आले होते. यास अनु स न लेखाशाखा िवभागाकडील
िदनां क.०५ मे,२०१६ चे मं जु र िट पणी अ वये सनदी लेखापाल मे.िशं दे च हाण गां धी अॅ ड असो.चाटड अकौटं टस
लातु र यां ना मे. अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस (फामसी िड हीजन) यां नी िदनां क ०१/०४/२०१० पासु न ते आजपयत
यांचे आिथक यवहाराबाबत सं थानला िदले या कागदप े/द तराची तसेच जमा खचा या न दी असलेले सव
द तराचे लेखाप र ण करणेबाबतचा कायादेश दे यात आला होता.
यानु सार यांनी तपासणी पु ण क न याबाबतचा तपासणी अहवाल िदनां क २६ मे,२०१६ रोजी मा.
कायकारी अिधकारी सो. यां ना सादर के ला आहे. सनदी लेखापाल यां नी सादर के लेला अहवालात यांनी मे.अपोलो
हॉि पटल एं टर ायजेस िल.चे नई (फामसी िड हीजन) यां नी दशिवले या यवहारातील आिथक अिनयिमततेमु ळे
सं थानला अं दाजे िकमान र कम .९८,५२,१६४/-(अ री र कम .अ ् या नव लाख बाव न हजार एकशे चौस ठ
मा ) इतक कमी आदा कर यात आली अस याचे िनदशनास आणु न िदले आहे. याबाबत मे.अपोलो हॉि पटल
एं टर ायजेस िल.चे नई (फामसी िड हीजन) यां ना सदर अहवालाची एक त देवु न याबाबतचा अनु पालन ( ु टीपु तता) अहवाल मागिवता येईल असे न मत आहे. सनदी लेखापाल यां नी सादर के लेला तपासणी अहवाल
अवलोकनाथ सोबत जोडलेला आहे. तरी मे.अपोलो हॉि पटल एं टर ायजेस िल. चे नई (फामसी िड हीजन) यां चे
आिथक यवहाराचे लेखाप र ण अहवालाचे अवलोकन होवु न, याबाबत यो य तो िनणय होणेकामी मा.ि सद सीय
सिमतीचे सभेपु ढे सिवनय सादर.
िनणय .४२३ यावर सिव तर चचा होऊन असे ठरले क , मे.अपोलो हॉि पटल एं टर ायजे स िल.चे नई (फामसी
िड हीजन) यां ना सदर अहवालाची एक त देवु न याबाबतचा अनु पालन ( ु टी-पु तता) अहवाल मागिवणेत
यावा व यां चेकडू न सदरह र कम वसू ल क न घे यात यावी.
तसेच मे.अपोलो हॉि पटल एं टर ायजे स िल.चे नई (फामसी िड हीजन) यां चा काळया यादीत
समावेश करणेत येऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालय येथे औषध दु कान चालिवणेकामी तातडीने
ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
माहे ऑग , स टबर व ऑ टोबर- 2015 मधील जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
िनणय .४२४ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड चे सौज याने व िशड ाम थ िशड यां चे सहकायाने २२ वा
ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणेस व अं दाजप कास मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतु द:- साईबाबा सं थान िव व त यव था, (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम नं.
१७ (१) म ये खालील माणे तरतु द आहे.
सिमतीची कत ये व अिधकार – १७ (१) रा य शासना या कोण याही सव साधारण िकं वा िवशेष
आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे,
मं िदराम ये ढी व थेनु सार धािमक िवधी पू जा-अचा, समारं भ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार
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पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणां ना आव यक या सोयी व सु िवधा उपल ध क न देणे आिण या
अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी े सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
१७.(२)ठ - ी साईबाबां चे जीवन, यां चे काय, यां या लीला व यां ची िशकवण याबाबत या उपयु
मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ं थालय चालवील व याचा िव तार करील.
ावण शु//१, बु धवार िद.०३/०८/२०१६ ते ावण शु//८,गु वार िद.११/०८/२०१६ या कालावधीत
ी साईस च रत पारायण सोहळा साजरा करणे करीता सं थानमाफत याकामी खचाचे अं दाजप क सादर
कर यात आले आहे.
तािवक- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड , नाटयरिसक सं च,िशड व िशड ाम थ यां चे
सं यु त िव माने ी साईस चरीत पारायण सोहळयाचे आयोजन समाधी मं दीर प रसरात गे या २१ वषापासू न
कर यात येते. नाटय रिसक सं च, िशड यां चे माफत पारायणाथ चे नाव न दणी कर यात येते. याकामी िशड ाम थ
यां चे मोलाचे सहकाय असते.
या पारायण सोहळयासाठी िशड ाम थ, नाटयरिसक सं च, िशड व ी साईबाबा सं थान,िशड यां चे
सं यु त िव माने हा सोहळा पार पडला जातो. या पारायण सोहळयाचे आयोजनात खालील माणे ठळक कामे करावी
लागतात.
१) मं डप व टेज व फु ले डेकोरे शन
२) िनयोजीत क तनकार, कलाकार िबदागी जाणे-ये याचे वास खचासह.
३) िमरवणू क खच, बँड,वा इ यादी.
४) पि का, हॅ डबील, बॅनर, इ यादी छपाई.
५) चहा व ना ता, चे पारायण समा ी नं तर महा साद भं डारा.
नाटय रिसक सं च फ वाचकां चे न दणी व बॅचेजचा खच करतात तसेच ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था,िशड यां चे माफत नाटय रिसक सं च, िशड यां चे मदतीने सन १९९५ पासू न हणजेच गे या २१
वषापासू न दरवष सामु दाियक ी साईस च रत पारायण सोहळा आयोिजत के ला जातो.
पारायणात सु मारे ५००० साईभ सहभाग घेत असतात. दरवष पारायण सोहळयाची परे षा पु ढील
माणे असते.
१) दररोज सकाळी ७.०० ते ११.३० - पु ष पारायणाथ
२) दररोज दु पारी १.०० ते ५.३० - मिहला पारायणाथ
३) दररोज रा ौ ७.३० ते ९.३० - िनमं ीतां चे क तन/ या यान/ इतर करमणु क चे काय म.
४) आठ या िदवशी साईस च रत ं थाची गावातू न शोभा या ा.
५) अवतरिणके या िदवशी एकच बॅच ( ी व पु ष ) राहील.
६) नव या िदवशी काला क तन व महा साद भं डारा.
मागील वष ावण मासािनिम आयोिजत पारायण सोहळयास सं थान माफत आलेला खच व यावष
पारायण आयोिजत करावयाचे अस यास याकामी सं थानला येणारा अं दाजे खच याची तपिशलवार मािहती
खालील माणे आहे.
अ.नं.

तपशील

ी साई स च रत पारायण सोहळाी साई स च रत
२०१५
पारायण सोहळा -२०१६
अं दाजे खच
अं दाजे खच
य खच
१ मं डप मॅिटन व टेज
३,४५,०००.०० ३,६७,००१.०० बां धकाम िवभागाने वतं
मा यता घेतली आहे
२ कलाकार िबदागी
६७१६९.००
१०७७१५.००
१,०८,०००.००
३
साद खच, (चहा,कॉफ व दु ध ८९४६१८.००
६५७०४४.००
७०,००००.००
खचासह )
४ जादा (कं ाटी) कामगार
१०००००.००
९६२३४.००
१,००,०००.००
५ इतर खच (फिनचर,भाडे, लि टक २५०६३.००
२५७६१.००
३०,०००.००
कापड, फोटो ाफ िकरकोळ खच इ.)
६ फु ल सजावट खच
६००००.००
०.००
१०,०००.००
७ िव ु त रोषणाई
१६८१५०.००
०.००
१०,०००.००
एकु ण
१६,६०,०००.०० १२,५३,७५५.०० ९,५८,०००.००
मागील वष ावण मासातील पारायण ाम थां चे आ हा तव १६ गुं ठे जागेत घे यात आले होते. ५०००
पारायणाथ पारायणासाठी सहभागी झाले होते. यात सकाळी पु ष व दु पारी मिहला असे दोन वेळेत वाचनाचे
आयोजन के ले होते. तेथे जागेची अडचण िनमाण झाली होती. यावष पारायणाथ चे सं येत वाढ हो याची श यता
आहे.
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१) सन ११९५ साली िद ीत वाड् या या सभागृ हात झाले. १९९६ पासू न ते सन २००६ पयत गेट नं बर ४ चे
परीसरात आयोजीत कर यात येत असे.
२) साईभ तां या सं येत वाढ झा याने यां या जाणे- येणेस जागा अपु री पडत अस याने सन २००७
पासू न १६ गुं ठे जागेत आयोिजत करणेत येत होते.
३) भ ां या सं येत िदवसिदवस ल णीय व पात वाढ होत अस याने तसेच २०१० म ये मं डप
कोसळ याने साई सादालयाचे हॉलम ये आयोजीत के ले होते.
खालील बाबीवर िनणय होणेस िवनं ती.
१)
उपरो ावण मासातील पारायण आयोजीत करणे िनणया तव तसेच पारायण घेणे िनि त झालेस या
कामी सं थानला येणारे अं दाजे पये ९,५८,०००/- चे खचास तसेच पारायणाची जागा िनि त होणे
आव यक आहे.
२)
मागील वषा माणे पारायणासाठी १६ गुं ठेची जागा िनि त करणे अस यास या जागेत पारायणाथ बसू
शकतील तसेच भ ां चे जाणे येणेसाठी पु रेसी जागा राहील याबाबी िवचारात घेता पारायणाथ ची कमाल
सं या िनि त करणे.
३)
इ छु क पारायणाथ ं ना पारायणासाठी बस याची यव था करणे अस यास साईनगर अगर दु स या मोठया
जागेवर मं डप टाकणे.
४)
जागा िनि तीबाबत तसेच पारायणाथ ची कमाल सं या िनि त करणेबाबत िशड ाम थ यां ची सभा
आयोजीत करावी िकं वा कसे ?
५)
सदर कालावधीत पारायण सोहळा अस याने िशड त गद चे माण वाढ याची श यता अस याने
पारायणासाठी जागा िनि त करणे िकं वा आहे याच िठकाणी (१६ गुं ठे ) जागेत पारायणां चे िनयोजन करणे.
६)
िद.२४/६/२०१५ रोजी मा. यव थापन सिमतीचे िनणय .१८० अ वये “ ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड चे सौज याने व नाटय रिसक सं च, िशड यां चे सहकायाने २१ वा ी साईस चरीत
पारायण सोहळा साजरा करणेस व याकामी येणा-या अं दाजे .१६,६०,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
तसेच,पारायण सोहळा सं प यानं तर काही थािनक सहली आयोजक पारायणाथ ं ना घेऊन
धािमक िठकाणी सहली काढतात व या वाहनां वर पारायण सोहळयाचे फलक लावतात, यामु ळे बाहेरील
भ तांम ये चु क चा सं देश जातो. यासाठी थािनक सहली आयोजकां ना सहली या वाहनां वर व
ओळखप ां वर पारायण सोहळयाचे नावाचा उ लेख क नये,असे लेखी कळिवणेत यावे. पारायण
सोहळयाम ये होणारा सव खच सं थानने करावा व िविवध िठकाणी लावणेत येणा-या फलकां वर साईबाबा
सं थान यित र त इतर मं डळां ची नावे िलहीणेत येऊ नये, असे ठरले ”
७)
मागील वष ी साईस चरीत पारायण सोहळा या काय मा या फलकावर ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड व िशड ाम थ आयोिजत असा उ लेख कर यात आला होता. याही वष
मागील वष माणे कायवाही करता येईल.
८)
अं दाजे र कम पये खच .९,५८,०००/- (अ री पये नऊ लाख अ ाव न हजार) मा चे खचास मं जू री
िमळणेस मा यता असावी .
तरी उपरो माणे ावण मासातील पारायण आयोिजत करणे बाबत िनणया तव तसेच पारायण घेणे
िनि त झालेस या कामी सं थानला येणारे अं दाजे .९,५८,०००/-( अ री पये नऊ लाख अ ाव न हजार) मा चे
खचास मा यतेसाठी सादर.
िनणय .४२५ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के लेनु सार सालाबाद माणे ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड चे सौज याने व िशड ाम थ िशड यां चे सहकायाने २२ वा ी साईस च रत
पारायण सोहळा साजरा करणेस व याकामी येणा या अं दाजे .९,५८,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- सामा य शासन, वशी-०५)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
सं थान कमचा-यां ना साईभ ां शी करावयाचा सं वाद, वतणू क व इतर बाब चे िश ण आयोिजत
करणेबाबत.
तावअ) िविवध भाषा, जाती-धम व चाली रतीचे असं य साईभ त भारत देशा या तसेच सं बं ध जगा या कानाकोपयातू न ी साईबाबां चे दशनासाठी िशड येथे येत असतात. सदर साईभ त िशड येथे आलेनं तर यांना िवनात ार
साईदशन होणे अपेि त असते. तथािप, काही कारणा तव साईभ त व सं थान कमचारी यां चेम ये वाद िनमान होऊन
त ारी होत असतात.
याबाबत मा.ि सद य सिमतीचे िद.१०/११/२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .५१८ मा.िव व तां या
सु चनाम ये पु ढील माणे िनदश देणेत आलेले होते. सं थान कायम कमचा-यामधील ब-याचशा कमचा-यांना ते करत
असले या कामाचे व प समजत नस याचे िनदशनास आले असू न, कमचा-यां नी न तेन,े आदरपु वक व सेवाभाव
वृ तीने काम करावे. याक रता कमचा-यां या कामा या व पाचे िश ण दे यासाठी कायशाळा आयोिजत
करणेबाबतचा सिव तर ताव सभेसमोर सादर करणेत यावा. यानु सार सं थानचे ३९ िवभागातील अं दाजे २०००
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कायम कमचा-यां ना िश ण देणेबाबत यशवं तराव च हाण िवकास शासन बोधीनी, (यशदा), पु णे यां चेशी
प यवहार करणेत आलेला होता. तथापी, यशवं तराव च हाण िवकास शासन बोिधनी, (यशदा), पुणे यां नी िद.१०
माच २०१६ रोजीचे प ाने, अहमदनगर िज हयातील अिधकारी/ कमचा-यां या िश णासाठी अहमदनगर िज हा
िश ण बोधीनीची वतं थापना कर यात आलेली असू न, याचे दारे सं थान कमचा-यां क रता सदरचे िश ण
आयोिजत करता येईल, असे कळिवले आहे.
यास अनु स न, मा.अ य ,तथा िज हािधकारी,अहमदनगर िज हा बोधीनी,अहमदनगर यां ना िद.२९
माच २०१६ रोजीचे प ाने सं थानचे अं दाजे २००० कमचा-यांक रता साईभ तांशी करावयाचा सं वाद, वतणु क, व
इतर अनु षं िगक बाब चे िश ण आयोिजत करणेबाबत सिव तर ताव मागिवणेसाठी प देणेत आलेले आहे.
यानु सार, िज हा िश ण बोधीनी, िज हािधकारी कायालय, अहदमनगर यां नी िद.१६/०५/२०१६
रोजीचे प ाने सं थान कमचा-यां साठी आयोिजत करावयाचे िश ण िशबीराचा सशु क ताव कळिवला असू न,
याम ये सदरचे िश ण वग ०४ कमचा-यां क रता आयोिजत कर यात येणार असू न, सदरचे ०२ िदवसीय अिनवासी
िश ण िशबीर िशड येथे आयोजीत करणेसाठी ( याम ये सं थानने िश क, िश णाथ करीता चहा, भोजन,
िनवास, सव साई असलेला िश ण हॉल, ोजे टर, सं गणक, साऊं ड िस टीम इ.सोई सु िवधा उपल ध क न देणेचे
अटीवर) ती िश णाथ ती िदन .४००/- माणे शु क आकरणेस येणार असू न, २००० कमचा-यां ना िश ण
करावयाचे झा यास याकामी .१६,००,०००/- (अ री पये सोळा लाख) खच येणार अस याचे कळिवले आहे.
तसेच िज हा िश ण बोधीनी अहमदनगरमाफत आ मा मािलक सं थान कोकमठाण ता.कोपरगां व या िठकाणी
िश ण आयोिजत कर यात येतात. तेथे िश ण आयोजीत करावयाचे असलयास ित िश णाथ ित िदन
.१०००/- (िनवासी) व .७५०/- (अिनवासी) शु क आका न िश ण आयोिजत करता येईल, असे कळिवले
आहे.
स या कामािनमी त या िवभागातील कमचा-यां चा साईभ तांशी थेट सं बं ध येतो असे मं िदर िवभाग,
जनसं पक कायालय, आिण सं र ण िवभागातील वग ०४ कमचारी तसेच पु जारी अशा अं दाजे २०८ कायम कमचायां ना िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां चेमाफत योिगत त वावर िश ण आयोिजत करता येईल. सदर
िश णाचे आयोजनानं तर िश णाची गु णव ता व प रणाम यां चा एकि त िन कष काढू न उव रत आव यक या
िवभागातील कमचा-यां ना ट या ट याने असे िश ण आयोिजत करता येईल. तसेच सदरचे िश ण
कळिवले माणे, िश क, िश णाथ क रता चहा, भोजन, िनवास, सव सोई असलेला िश ण हॉल, ोजे टर,
सं गणक, साऊं ड िस टीम इ.सोई सु िवधा सं थानमाफत उपल ध क न देऊन िशड येथे आयोिजत करता येईल, असे
मत आहे.
तरी अहमदनगर िज हा िश ण बोधीनी, अहमदनगर यां चेमाफत सं थानचे मं िदर िवभाग, सं र ण िवभाग
व जनसं पक कायालयातील वग ०४ कमचारी व पु जारी अशा एकु ण २०८ कायम कमचा-यां ना साईभ तांशी
करावयाचा सं वाद, वतणु क व इतर बाब चे ०२ िदवसीय अिनवासी िश ण िशड येथे आयोिजत करणेस व याकामी
येणा-या अं दाजे (२०८ X ८००) .१,६६,४००/- (अ री एक लाख सहास ठ हजार चारशे) मा चे खचास मा यता
िमळणेसाठी सदरचे तावावर आदेश होणेस िवनं ती.
िनणय .४२६ यावर सिव तर चचा होऊन, िज हा िश ण बोधीनी अहमदनगरमाफत आ मा मािलक सं थान
कोकमठाण ता.कोपरगां व या िठकाणी सं थानचे मं िदर िवभाग, सं र ण िवभाग व जनसं पक
कायालयातील वग ०४ कमचारी व पु जारी अशा एकु ण २०८ कायम कमचा-यां ना साईभ तांशी
करावयाचा सं वाद, वतणु क व इतर बाब चे ०२ िदवसीय अिनवासी िश ण दे यात यावे, असे ठरले .
तसेच तावात नमु द के लेनु सार सदरह िश ण देणेकामी ित िश णाथ , ित िदन
(अिनवासी) .७५०/- मा या माणे येणा या खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
मालम ा िवभाग व बां धकाम िवभागाचे एकि करण करणेबाबत.
िनणय .४२७ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती, पु णे पदया ा मं डळाकडील साईबाबा पालखीस लडीबागेत
मु काम िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती,पु णे अ य ी शाम हरीभाऊ वीर यां नी यां चे िद.०६.०६.२०१६ रोजीचे
प ात "सालाबाद माणे यावष चे गु पौिणमेिनिम पु णे ते िशड पालखी सोहळा आयोिजत कर यात आलेला
आहे.यावष पालखी सोळयास २७ वष पु ण होऊन २८ या वषात पदापण करीत आहोत.शु वार िद.०८.०७.२०१६
रोजी कसबा गणपती पु णे येथु न ी े िशड कडे जु लै ी साई यापालखीचे थान होणार असू न तसे च या
पालखीचे आप या येथे रिववार िद.१७.०७.२०१६ रोजी दु पारी २.०० वाजता आगमन होत आहे. िद.१७ जु लै ते २०
जु लै २०१६ पयत ी साईची पालखी लडी बागेत ठे व यास आ हाला दरवष परवानगी िमळावी ितवष ही
परवानगी िमळत असते गु पौिणमेिनिम त पु यातू न येणारी मोठी पालखी असते इत या वषात आम या पालखीकडू न
कधीही कु ठले गैरवतन व कोणताही ास िशड सं थान व िशड ाम थांना झालेला नाही ा सव गो टी िवचारात
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घेऊन आ हास वषातील गु पौिणमा उ सवािनिम त ४ िदवस ी साई ं ची पालखी लडी बागेत कायम वपी ठे व यास
परवानगी दे यात यावी.सदर ी साई या पालखी बरोबर १५०० ते २००० साईभ त पायी वारी करत असतात.पायी
वारी करणा-या भ तांची यव था साई आ म दोन येथे आपण करीत असतात ती या प तीने कर यात यावी. तसेच
ीरामनवमी उ सवािनिम त मुं बईतू न येणा-या दोन पाल या ी साईसे वक व लालबाग ा पाल यांची यव था
आपण कायम व पी लडीबागेत ठे व यास परवानगी दे यात आलेली आहे. त्याच धत वर आ हासही परवानगी
दे यात यावी. सदरील वरील गो ट चा िवचार क न आ हास आपण पण कायम व पी लडी बागेत ी साईची पालखी
ठे व यास परवानगी िमळे ल ही आ ही अशा बाळगतो आप याकडू न आ हाला नेहमीच सहकायाची आपु लक ची व
आदराची वागणु क िमळत असते याब ल आ ही आपले आभारी आहोत अशाच सहकायाची आ ही अपे ा करीत
आहोत.. " असे कळिवलेले आहे.
याबाबत असे क ,
१.
िद.२१.०६.२०१३ चे सभेतील िवषय नं.७७ अ वये गु पौिणमा उ सव सन २०१३ म ये ी साईबाबा
पालखी सोहळा सिमती पु णे यां ना लडीबागेत पालखी मु कामकरणेस परवानगी ावी िकं वा नाही.याबाबत
परवानगी िमळणेकामी िवषय सादर कर यात आलेला होता. यावर िनणय ं .५१० अ वये असे ठरले क ,
यावेळची प रि थती पाहन िनणय घे यात यावा असे ठरले होते या माणे ी गु पौिणमा उ सव सन
२०१३ म ये यां ना त डी परवानगी दे यात आलेली होती.
२.
यानं तर ी गु पौिणमा उ सव सन २०१४ ी शाम वीर अ य ी साईबाबा पालखी सोहळा यां ना जा नं
एसएसएस/वशी-सं र ण /७२२/२०१४ िद.०९.०५.२०१४ अ वये फ पालखी लडीबागेत ठे वता येईल व
पालखी सोबत या भ ां ची सोय ही साई आ मशाळा -२ येथे करता येईल असे प दे यात आलेले होते.
३.
ी गु पौिणमा उ सव सन २०१५ म ये ी शाम वीर अ य ी साईबाबा पालखी सोहळा यां ना सं र ण
िवभाग जा नं.३९८/२०१५ िद.०२.०७.२०१५ रोजी या मं जु र िटपणी वये जा नं एसएसएस/वशी सं र ण /
२०१५ िद.१०.०७.२०१५ रोजी िनयमानु सार लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी दे यात आलेली
आहे.
तथापी ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती पु णे यां नी िद.०६.०६.२०१६ चे प ा ारे येक वष ी
गु पौिणमा उ सव कालावधीत ०४ िदवस लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी िमळावी अशी िवनं ती के लेली
आहे.
ी े िशड येथे िदवसिदवस होणारी साईभ तांची गद ,अपू री जागा व सु र ा िनबधामु ळे मा यव थापन
सिमतीने िद.२४.०५.२००८ रोजीचे चे सभेत िनणय मां क ४७९ अ वये सं थानचे लडीबागेत पालखी, भजन
इ यादीसाठी परवानगी देऊ नये असा िनणय झालेला आहे. तदनं तर िज हािधकारी, अहमदनगर यां चे .गृ ह-९ब२३३४/२०१० अहमदनगर िद.२९/०६/२०१६ रोजी या आदेशा वये साईसेवक मं डळ व साईिलला या दोन
पाल यांना लडीबागेत नं दािदप या मागील बाजु स पालखी ठे वणेबाबत परवानगी दे याचे ठरले होते. या माणे सन
२०१० पासू न ी रामनवमी उ सव म ये सदर या दोन पाल यांना लडीबागेत पालखी ठे व याची परवानगी दे यात
आलेली आहे. ाच धत वर ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती पु णे यां नी देखील परवानगी मािगतलेली आहे.
तसेच पु यातील दु सरी पालखी ी साईबाबा पालखी सेवा मं डळ, पु णे यां नी िद.१०/०४/२०१६ चे प ा ाये ी
साईबाबा पालखी सोहळा सिमती पु ण,े यां ची पालखी लडीबागेत ठे व यास आ ेप घेतलेला असु न, यां नीही
लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी मािगतलेली आहे. चे रामनवमी, दसरा तसेच गु पौिणमा उ ावािनमी ा
िशड म ये येक उ सवाचे वेळी सु मारे १०० ते १५० पाल या िशड म ये दाखल होतात. ी साईबाबा पालखी
सोहळा सिमती पु णे यां ना गु पौिणमेिनमी ालडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी िद यास ी साईबाबा पालखी
सेवा मं डळ, पु णे यां नाही परवानगी ावी लागेल. तसेच यापु ढेही इतर पाल या लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी
माग याची श यता नाकारता येत नाही.
तरी ी साईबाबा पालखी सोहळा सिमती पु णे व ी साईबाबा पालखी सेवा मं डळ, पु णे यां नी मागणी के ले
माणे यांना गु पौिणमा उ सव कालावधीत येक वष लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी ावी िकं वा नाही
याबाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४२८ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाव न असे िदसू न येते क , ी साईबाबा पालखी सोहळा
सिमती पु णे यां ना यापु व लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी दे यात आलेली होती. या आधारावर या
उ सवासाठी यां ना लडीबागेत पालखी ठे व यास परवानगी दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
क ीय औ ोिगक सु र ा बल यां नी सं थान प रसरात पाहणी क न सादर के ले या अहवालाबाबत व
खचाबाबत.
िनणय .४२९ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- सं र ण िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१७
ताव-

सन २०१६-२०१७ करीता (माहे जु ल-ै २०१६ ते माच-२०१७) गाईचे गावरान तू प खरे दीबाबत.
सं थानचे लाडू िनिमती व मं िदर िवभागासाठी सन २०१६-१७ (एि ल-२०१६ ते माच-२०१७) करीता आव यक
गावरान तू प खरे दीकामी .३५,७०,००,०००/- ( पये पसतीस कोटी स तर लाख मा ) चे खचास मा.ि सद य
सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क २० अ वये मा यता िमळालेली होती. तसेच सदरचे
खचास मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ औरं गाबाद यां ची िसि हल अॅि लके शन नं.३४९०/२०१६ अ वये िदनां क
३१.०३.२०१६ रोजी मा यता िमळालेली होती.
यानु सार सन २०१६-१७ सालासाठी गाईचे गावरान तू प खरे दीसाठी ई-िनिवदा ि या िदनां क
२१.०४.२०१६ ते िदनां क १२.०५.२०१६ या कालावधीत राबिव यात आली होती. सदर िनिवदा ि येम ये एकू ण
०६ िनिवदाधारकां नी गावरान तू पाचे नमु यांसह िनिवदा सादर के ले या होत्या. यांचा तपशील खालील माणे –
१.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण
२.
मे.एस.आर.थोरात िम क ॉड ट् स ा.िल., सं गमनेर
३.
मे.इं दापु र डेअरी अॅ डिम क ॉड ट् स िल., गोखळी
४.
मे. हीएसपी कॉप रे शन, उमरगां व, वलसाड (गु जरात)
५.
मे.को हापु र िज हा सहकारी दु ध उ पादक सं घ मयािदत, को हापु र
६.
मे.अजं ताराज ोटी स िल., आ ा
वरील िनिवदाधारकां या तां ि क िनिवदा िद.१८/५/२०१६ रोजी उघड यात आले या हो या. मे.अजं ता
राज ोटी स िल., आ ा यां ची िनिवदा के वळ तां ि क टया सव िनिवदा उघडणे अप रहाय अस याचे सं बं िधत
तां ि क कमचा-यां नी सां िगत यामु ळे यांची तां ि क िनिवदा उघड यात आली होती. याम ये वरील अ.नं.१ ते ५
िनिवदाधारकां या िनिवदा पा ठर या आहेत. तर वरील अ.नं. ६ मे.अजं ता राज ोटी स िल., आ ा यांची िनिवदा
अपा ठरिव यात आली होती.
सदर पा पाच िनिवदाधारकां चे तू पाचे नमु ने कोड ग क न मे.अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड क सलटं टस्,
नािशक यां चेकडे िद.२४/५/२०१६ रोजी लॅब तपासणीकामी पाठिवले होते.
तसेच उपरो त िनिवदाधारकां चे ई-िनिवदां चे Commercial Bid िद.२७.०५.२०१६ रोजी मा.उपसिमतीचे
सभेत उघड यात आलेले होते. सदर Online तु लना मक त यांमधील गावरान तू पासाठी ा त दरां चा तपशील
खालील माणे –
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव
मागणी
दर ती ि वं टल एकु ण र कम
ि वं टल
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क १०,२००
३५,४००.००
३६,१०,८०,०००.००
१
ॉड ट ा.िल., फलटण
मे.एस.आर.थोरात िम क ॉड ट् स
३६,६६७.००
३७,४०,०३,४००.००
२
ा.िल., सं गमनेर
मे.इं दापु र डेअरी अॅ ड िम क ॉड ट् स
३७,९८०.००
३८,७३,९६,०००.००
३
िल., गोखळी
मे. ही एस पी कॉप रे शन, उमरगां व,
३७,९४९.००
३८,७०,७९,८००.००
४
वलसाड (गु जरात)
मे.को हापु र िज हा सहकारी दु ध
४५,७००.००
४६,६१,४०,०००.००
५
उ पादक सं घ मयािदत, को हापु र
वरील Online ई-िनिवदा तु लना मक त याम ये मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण
यां चे दर तु लना मक टया इतर िनिवदाधारकां चे दरां पे ा युनतम आहेत. मे.अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड कं सलटं ट् स,
नािशक यां चेकडू न वरील सवच िनिवदाधारकां चे लॅब तपासणी अहवालही ा त झालेले आहेत. सदर सवच
िनिवदाधारकां चे गावरान तू प अहवाल Food Safety and Standards Regulations 2011 नु सार खा यास यो य
अस याचे कळिवले आहे.
मा.कायकारी अिधकारी महोदय यां नी िद.२/६/२०१६ रोजी मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल.,
फलटण यां चे Vendor Audit क न घेणेबाबत सम िनदश िदले होते. यास अनु स न िद.४/६/२०१६ रोजी सदर
ऑिडटसाठी मु य लेखा अिधकारी, .अधी क, खरे दी िवभाग, फु ड लॅब टेि निशय स, सं थान सादालय आचारी
गेले होते. याम ये लेखािवषयक कागदप ां ची तपासणी, कमचारी हायिजन, उपल ध मिशनरी, दू धाचे कले शन,
दू धाची लॅब व तपासणी यव था, तू पाची आचारी यां चेमाफत तपासणी, तू पाची बी.आर.टे ट, बटर, तू प यु िनटची
तपासणी, तां ि क बाब चे रे कॉड वगैरे सव बाबी यवि थत आढळू न आले या आहेत.
एकं दरीत मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड टस् ा.िल., फलटण यां चे कामकाज समाधानकारक आढळू न
आले आहे. सं थान या ितिनध नी मागीतलेली सव मािहती व रे कॉड उपल ध क न दे यात आले आहे. फु ड लॅब
टेि निशय स यां चा व आचारी यां नी य ात के लेली तू पाची वापराची तपासणी याबाबतचा अहवाल एकि त
िदलेला आहे. तसेच .अधी क, खरे दी व मु य लेखा अिधकारी यां नी यांचा अहवाल वतं सादर के ला आहे.
तोही सकारा मक आहे.
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गाईचे गावरान तू पाचे १५ िकलोचे ड याचे बाजारातील स याचे दराबाबत िद.५/६/२०१६ रोजी इं टरनेटवर
जे दर उपल ध झाले आहेत. याची मािहती खालील माणेअ.नं.
फमचे नां व
ॅ ड नेम
१५ िकलो ड याचे १ िकलोचे दर
दर .
१.
ी वकटे वरा डेअरी ॉड ट, हैदराबाद कावेरी गो ड ६,०००/४००.००
२. अमू ल डेअरी
अमू ल
६,५००/४३३.३३
३. सु रभी
सु रभी
५,७००/३८०.००
४. पतं जली
पतं जली
६,३००/- (१५ िलटर)
४६१.५४
५. कृ णा
कृ णा
५,४५०/३६३.३३
६. तािमळनाडू को.ऑप.िम क ो.फे ड.िल. आिवन
६,०७०/४०४.६६
सदर दरां चे इं टरनेटवर उपल ध झालेले दरां बाबतचे मािहती त ते सोबत अवलोकनाथ सादर के ले होते.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न १०,२०० ि वं टल गावरान तू प ती
ि वं टल . ३५,४००/- या दराने वािषक खरे दी करणेसाठी एकू ण र कम पये ३६,१०,८०,०००/- मा एवढा खच
येईल. परं तु गावरान तू प खरे दीसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िदनां क ०२.०२.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय मां क
२० अ वये पये ३५,७०,००,०००/- एवढ् या खचास मा यता िमळालेली असू न, मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ
औरं गाबाद यां नीही तेवढयाच खचास िद. ३१.०३.२०१६ रोजीचे िनदशा वये मा यता िदलेली आहे. यामु ळे वािषक
पु रवठा आदेश देतां ना१०,२०० ि वं टलऐवजी य ात १०,०५० ि वं टल गाईचे गावरान तू प खरे दी करावे लागणार
आहे. याकामी एकू ण र कम .३५,५७,७०,०००/- खच येईल.
तरी वरील नमू द सव बाबी िवचारात घेता, सन २०१६-१७ (जू न-२०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या
वषाकरीता उपरो त माणे मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न १०,०५० ि वं टल
गावरान तू प ती ि वं टल .३५,४००/- ( .प तीस हजार चारशे) या दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामीचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीसमोर Circulatory Ajenda क न सादर कर यात आलेला होता.
सदर तावावर मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां ना ायोिगक त वावर एक
मिह यासाठी १,००० ि वं टल (एक हजार ि वं टल) गाईचे गावरान तू प .३५,४००/- ती ि वं टल दराने खरे दीबाबत
िनणय झाला होता. सदर िनणयास अनु स न मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां ना एक
मिह यासाठी १,००० ि वं टल पु रवठा आदेश दे यात आलेला आहे.
तसेच ित पती ित मला देव थानलाही मे.गोिवं द डेअरी अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां चे
Rate, Quantity, Supply & Overall Experience चा अिभ ाय मािगतलेला आहे. परं तु यांचेकडू न अ ाप
काहीही खु लासा झालेला नाही. तसेच दु र वनीव न वारं वार सं पक साधला असता, िदनां क ०७.०७.२०१६ रोजी
सायं काळी ०५.०० वाजता ी.वेण ु गोपाल यां नी टीटीडी सं थानचे मा.कायकारी अिधकारीमहोदय यां ची मा यता
िमळालेनं तर आपणां स कळिवतो, असे सां िगतले आहे.
मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण यां नी सं थानला १००० ि वं टल गाईचे गावरान
तू पाचा पु रवठा िदनां क०७.०७.२०१६ रोजी पू ण के लेला आहे. सदर तू प मे.अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड कं सलटं ट् स,
नािशक यां चेकडे लॅब तपासणीसाठी पाठिवले असता. सव अहवाल Food Safety and Standards Regulations
2011 नु सार खा यास यो य अस याचे कळिवले आहे.
तसेच मा.अ य महोदय व मा.कायकारीअिधकारीमहोदय यां या चचम ये ठरले माणे जा.नं.एसएसएसटी/
वशी-खरे दी/ ११९२/२०१६ िद.११.०६.२०१६ अ वये मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट् स ा.िल., फलटण, व
मे.को हापु र िज हा सहकारी दु ध उ पादक सं घ मयािदत, को हापु र यां चे गाईचे गावरान तू प नमु ने कोड ग क न
मे.अ वमेध इं िजिनअस अॅ ड कं सलटं ट् स, नािशक यां चेकडे लॅब तपासणीसाठी पाठवू न, सदर नमु यांची Food
Safety and Standards Regulations, 2011 नु सार यो य या सव तपास या क न वरील दोन नमु यांपैक उ तम
तीचा नमु ना कोणता याबाबतचा प ट अहवाल अिभ ायासह इकडील कायालयास सीलबं द पाक टाम ये सादर
करणेबाबत कळिव यात आले होते. यांचेकडू न तपासणीचे रपोटस ा त झालेले आहेत. तसेच यांचे Ref:AEC/
NS/Letter/June/P-5 िद.२८/६/२०१६ चे प िद.२९.०६.२०१६ रोजी बं द पाक टाम ये ा त झालेले आहेत.
सदर अहवाल बं द पाक ट मा.कायकारी अिधकारीमहोदय यां चेसम िद.८/७/२०१६ रोजी आहे. याम ये यांनी
खालील माणे अिभ ाय िदलेले आहेत.
“We have Analysed 02 Nos of Ghee Samples Batch No.088 & 099 on 11/6/2016 from
Sai Baba Sansthan Shirdi. Both the Analysed Ghee samples comply with Food Safety and
Standards Regulaltions 2011 with respect to the tested parameters which includes Moisture,
RM Value, Rancidity, other Physico-Chemical, Contaminants, Toxins and Residue analysis.”
सदर दो हीही सॅ पलचे अॅनािलसीस रपोटबाबत ी.चं कां त हां डगे, मॅनेजर, अ वमेघ लॅब यां चेशी चचा
के ली असता, यांनी सदर दो हीही तू पाचे रपोटम ये फारसा फरक नाही, असे सां गीतले आहे.
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लाडू िवभागातील य सदर तू प वापरणारे लाडू कं ाटदार िद यशोधरा मिहला सहकारी औदयोिगक
उ पादक सं था मयािदत, नािशक यां नी िद.४/७/२०१६ चे प ाने, यांचेकडील दोन आचा-यां नी गोिवंद कं पनीचे
तू पाबाबत खालील माणे अिभ ाय िदलेले आहेत.
मोतीचू र लाडू व बुं दी सादकरीता स या वापर यात येत असलेले गोिवं द तू प चां ग या तीचे असू न
कु ठ याही कारचा कडवट वास येत नाही. तू प फे सळत नाही, धू र होत नाही. सदर गावरान तू पात बनिवलेली बुं दीव
लाडू कडवट लागत नाही. सदर तू प हे चां ग या तीचे आहे.
आज िद.११/७/२०१६ रोजी सं थानकडे २८० ि वं टल तू प िश लक आहे व हे साधारण ८ िदवस पु रेल
यामु ळे याबाबत तातडीने िनणय होणे गरजेचे आहे.
तरी वरील नमू द सव बाबी िवचारात घेता, सन २०१६-१७ (जू ल-ै २०१६ ते माच-२०१७ अखेर) या
कालावधीकरीता उपरो त माणे मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण यां चेकडू न ९,०५० ि वं टल
गावरान तू प ती ि वं टल .३५,४००/- ( .प तीस हजार चारशे) या दराने खरे दी करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा
िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेस मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४३० यावर सिव तर चचा होऊन, तावाम ये नमु द के ले माणे, मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल.,
फलटण यां चे गावरान तु पाचा तपासणी अहवाल तसेच य तु प वापरणारे लाडू कं ाटदार यां चेकडील
आचा यां चा अिभ ाय या बाब चा िवचार करता मे.गोिवं द िम क अॅ ड िम क ॉड ट ा.िल., फलटण
यां चेकडू न तीन मिहने कालावधीसाठी आव यक असणारे गावरान तु प ती ि वं टल .३५,४००/- मा या
दराने खरे दी कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
टे ट बँक आफ इं िडया, शाखा िशड यां ना सं थानचे साईनाथ छाया इमारतीतील ए.टी.एम.चे जागेस
मु दतवाढ देणेबाबत.
िनणय .४३१ सदरह िवषयावरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
साईआ म लगतची जमीन िवकत देणेबाबत ी.कै लास गोिवं दराव कोते व इतर यां चा ताव.
तावी.कै लास गोिवं दराव कोते, ी.िनतीन भानु दास औताडे व ी.िव ल तु काराम ग दकर रा.िशड ,ता.राहाता यां चे
िद.१५/०२/२०१६ रोजीचे अजा वये यांचे मालक ची खालील माणे वणन असलेली जमीन सं थानला कायम खरे दी
देणेबाबत ताव िदलेला आहे. सदरह जमीन सं थानचे साई आ म लगत असू न या जिमनीचा वापर हा िनवास
यव थेचा िव तारासाठी उपयोगी होईल.
मौजे िशड ह ीतील सव नं.१०७/६ े ०.६० आर, सव नं.१०७/६ े ०.४२.२५ आर ही येलो झोन मधील
जागा ी साईबाबा सं थान या साईआ म (१५०० म) लगत शेजारीच असू न ही जमीन ी साईबाबा सं थानला थेट
प ्दतीने (वाटाघाटीने) िवकत देणेबाबत ी.कै लास गोिवं दराव कोते व इतर दोन यां नी िवषयां िकत अज के लेला असू न
यात यांनी उपरो त जमीनी देतां ना यांना सन २०१५ या भू सं पादन काय ा माणे जमीन देणे आहे. ही जमीन भू सं पादन
काय ा माणे सं थानने िवचार के यास अजदार सदर जमीन सं थानला दे यास तयार आहेत,असे बाबत
िद.१५/०२/२०१६ रोजी या अजात नमू द के लेले आहे. सदरचा अज मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे
सभेत िवषय नं.२२ अ वये सादर कर यात आला असता यावर सिव तर चचा होवू न िनणय ं .२८६ अ वये
खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होवू न तािवत जमीन अजदार शासक य रे डी रे कनर या दरा माणे दे यास तयार
असेल तर याकामी येणा-या एकू ण खचास मा यता िमळणेकामी सं थान वक लामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाम ये अज दाखल करणेत यावा” असे ठरले.
यानु सार जमीन मालक यां ना मा.ि सद य सिमतीचा झालेला िनणय िद.०७/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिव यात आला आहे.
यानु सार जमीन मालक यां नी िद.०९/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये जमीनीची िकं मत .२०,००,०००/(अ री .वीस लाख) मा ती गुं ठा अपे ीत अस याचे कळिवले आहे. तसेच आ हाला वाटाघाटासाठी बोलवावे
अशी िवनं ती के ली आहे. दु यम िनबं धक ेणी-१ राहाता यां नी िद.१३/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये यां नी सदर मौजे
िशड , ता.राहाता येथील स.नं.१०७ हा बाजारमु य दर त ता २०१६-१७ या िवभाग .१/६०अ म ये समािव ट
असू न सदर िवभागात जिमनीचे ती चौ.मी.दर .९३००/- इतका देणेत आलेले आहेत. तरी ती आर (100 चौ.मी.)
चे मु यांकन .९,३०,०००/- अ री .नऊ लाख तीस हजार इतके होईल.
मा.ि सद य सिमती सभेत िवचाराथ सादर.
िनणय .४३२ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत जमीन सं थान िमळकती या लगतची अस यामु ळे ती िवकत घेणे
सं थानसाठी फायदेशीरच ठरे ल. परं तु सदरह जमीन िवकत घेणेपु व जमीन मालकां श,ी जमीनी या
दरां बाबत चचा क न अं तीम र कम ठरवू न घे यात यावी व सदरह खचास मा यता घेणेकामी सं थान
विकलामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेबाबतचा
ताव मं जु रीसाठी सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------{09} 14.07.2016, Ahmednagar
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िवषय नं.२०
ताव-

साईआ म लगतची जमीन िवकत देणेबाबत ी. भाकर गोिवं दराव कोते व इतर यां चा ताव.
ी. भाकर गोिवं दराव कोते, ी.कै लास गोिवं दराव कोते व सौ.सु िम ा कै लास कोते,रा.िशड , ता.राहाता यां चे
िद.१५/०२/२०१६ रोजीचे अजा वये यांचे मालक ची खालील माणे वणन असलेली जमीन सं थानला कायम खरे दी
देणेबाबत ताव िदलेला आहे. सदरह जमीन सं थानचे साई आ म लगत असू न या जिमनीचा वापर हा िनवास
यव थेचा िव तारासाठी उपयोगी होईल.
मौजे िशड ह ीतील सव नं.१०७/४ े ०.२६.४ आर, सव नं.१०७/१० े ०.४९.८८ आर + ०.७ आर
खराबा = ०.५६.८८ आर, सव नं.१०७/११ े ०.६१.० आर + ०.६ आर खराबा = ०.६७.०० आर,सव
नं.१०७/१४ े ०.५६.१३ आर + ०.४ आर खराबा = ०.६०.१३ आर ही लेआऊट कले टर एनए वािण य
कारणासाठी झालेली जमीन ी साईबाबा सं थान या साईआ म (१५०० म) लगत शेजारीच असू न ही जमीन ी
साईबाबा सं थानला थेट प ्दतीने (वाटाघाटीने) िवकत देणेबाबत ी. भाकर गोिवं दराव कोते व इतर दोन यां नी
िवषयां िकत अज के लेला असू न यात यांनी उपरो त जमीनी देतां ना यांना सन २०१५ या भू सं पादन काय ा माणे
जमीन देणे आहे. ही जमीन भू सं पादन काय ा माणे सं थानने िवचार के यास अजदार सदर जमीन सं थानला दे यास
तयार आहेत,असे यांनी िद.१५/०२/२०१६ रोजी या अजात नमू द के लेले आहे.
सदरचा अज मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेत िवषय नं.२१ अ वये सादर कर यात
आलेला असता यावर सिव तर चचा होवू न िनणय ं .२८५ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिवस्तर चचा होवू न तािवत जमीन अजदार शासक य रे डी रे कनर या दरा माणे दे यास तयार
असेल तर याकामी येणा-या एकू ण खचास मा यता िमळणेकामी सं थान वक लामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे
औरं गाबाद खं डपीठाम ये अज दाखल करणेत यावा”असे ठरले.
यानु सार जमीन मालक यां ना मा.ि सद य सिमतीचा िनणय िद.०७/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये
कळिव यात आला आहे.
यानु सार जमीन मालक यां नी िद.०९/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये जमीनीची िकं मत .२०,००,०००/(अ री .वीस लाख) मा ती गुं ठा अपेि त अस याचे कळिवले आहे. तसेच आ हाला वाटाघाटासाठी
बोलवावे,अशी िवनं ती के ली आहे. दु यम िनबं धक ेणी-१ राहाता यां नी िद.१३/०७/२०१६ रोजीचे प ा वये यां नी
सदर मौजे िशड ,ता.राहाता येथील स.नं.१०७ हा बाजारमु य दर त ता २०१६-१७ या िवभाग .१/६०अ म ये
समािव ट असू न सदर िवभागात जिमनीचे ती चौ.मी.दर .९३००/- इतका देणेत आलेले आहेत. तरी ती आर
(100 चौ.मी.) चे मु यांकन .९,३०,०००/- अ री .नऊ लाख तीस हजार इतके होईल.
मा.ि सद य सिमती सभेत िवचाराथ सादर.
िनणय .४३३ यावर सिव तर चचा होऊन, तािवत जमीन सं थान िमळकती या लगतची अस यामु ळे ती िवकत घेणे
सं थानसाठी फायदेशीरच ठरे ल. परं तु सदरह जमीन िवकत घेणेपु व जमीन मालकां श,ी जमीनी या
दरां बाबत चचा क न अं तीम र कम ठरवू न घे यात यावी व सदरह खचास मा यता घेणेकामी सं थान
विकलामाफत मा.मुं बई उ च यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठाम ये िस हील अज दाखल करणेबाबतचा
ताव मं जु रीसाठी सिमतीसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग/ िवधी अिधकारी)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
ी. ाणेश ीपाद कु लकण , तबलजी, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर यां चे गैरिश त वतनाबाबत.
तावी. ाणेश ीपाद कु लकण हे सं थानचे ी साईबाबा क या िव ा मं िदर येथे तबलजी या पदावर कायरत आहेत.
यांना िद. ०१.०२.२०१५ पासू न सं थान सेवेतू न ता पुरते सेवा िनलं बीत कर यात आले आहे.
या घटनेबाबत पू व इितहास पु ढील माणेया करणी ाचाया, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर यां नी यांचेकडील जा. . ४६/२०१५ िद.
१०.०२.२०१५ अ वये पोलीस िनरी क, िशड पोलीस टेशन, िशड यां ना प पाठवू न मािहती मागिवली होती.
पोलीस िनरी क, िशड पोलीस टेशन यां नी यांचेकडील जा. . ३८४/२०१५ िद. ११.०२.२०१५ अ वये असे
कळिवले आहे क , “ ी. ाणेश ीपाद कु लकण , रा. काळे नगर, िनघोज ता. राहाता यां चेिव द िशड पोलीस टे शन
येथे ी. सं जय पां डु रं ग कारं ज, े काळे नगर, िनघोज, ता. राहाता यां नी िदले या िफयादीव न िशड पोलीस टेशनला
गु हा रिज टर नं. १८/२०१५ भारतीय दं ड िवधान कलम ३५४ (अ) बालकां चे लैिगं क गु हयापासु न सं र ण कायदा
२०१२ चे कलम ११ (१) माणे िद.३१.०१.२०१५ रोजी गु हा दाखल आहे. सदर गु हयात ी. ाणेश कु लकण
यां ना िद.३१.०१.२०१५ रोजी २१.३० वा. अटक कर यात आली असू न यांना िद.०१.०२.२०१५ रोजी यायालयात
हजर क न यां ची िद.०३.०२.२०१५ पावेतो पोलीस कोठडी रमां ड घे यात आली आहे. व यानं तर
िद.०३.०२.२०१५ पासू न यायालयीन कोठडी रमां ड घे यात आलेली आहे. ते िद.०६.०२.२०१५ रोजी
मा. यायालयातू न जामीनावर सु टलेले आहेत.”
ी. ाणेश ीपाद कु लकण यां नी िद. ११.०२.२०१५ रोजीचा िवनं ती अज सादर क न मा. यायालयाचे
आदेशास अिधन राहन कामावर हजर क न यावे अशी िवनं ती के ली होती. सदर या अजासोबत यांनी मा. िज हा व
स यायािधश, कोपरगाव यां चेसमोर सादर के लेला िवनं ती अज तसेच या अजावर मा. यायालयाने िद.
०४.०२.२०१५ रोजी िदले या आदेशाची छायां क त त सादर के ली होती. यानु सार मा. यायालयाने िद.
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०४.०२.२०१५ रोजी ी. ाणेश ीपाद कु लकण यां ना . एक लाख या जातमु चलक् यावर जामीन मं जू र के लेला
आहे. परं तू यासाठी मा. यायालयाने अशी अट घातली आहे क , ी. कु लकण यां नी येक शिनवारी सकाळी १० ते
११ या कालावधीत तपासणी अिधकारी यां चे समोर चाजिशट दाखल होईपयत उपि थत रहावे. दर यान या काळात
यांनी सा ीदारास कु ठ याही कारचे धमकावणे, लोभणे सादर क न नये.
मा.पोलीस िनरी क, िशड यां चे प ाव न असे िदसू न येते क, ी. ाणेश ीपाद कु लकण यां ना सदर
गु हयासाठी िद. ३१.०१.२०१५ रोजी अटक झाली असू न िद. ०१.०२.२०१५ ते ०३.०२.२०१५ या कालावधीत
पोलीस कोठडी तर िद. ०३.०२.२०१५ ते ०५.०२.२०१५ या कालावधीत यायालयीन कोठडी रमां ड घे यात आले
होते.
ी साईबाबा सं थान कमचा-यां साठी लागू असलेले सेवा िवनीयमातील ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) सेवा (िश त व अिपल) िवनीयम २०१३ मधील करण २ िनयम . ४ (२) (अ) नु सार जर
कमचा-याला फौजदारी दोषारोपाब ल िकं वा इतर कारणां साठी ४८ तासां पे ा जा त पोलीस िकं वा यायालयीन
कोठडीत थानब द के ले असेल तर या कालावधीत याला िनलं बीत ठे वला आहे. असे हटले जाईल. ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (पद हण अवधी आिण िनलं बन, सेवेतू न बडतफ आिण काढू न टाकणे या
कालखं डातील धाने) िवनीयम २०१३ मधील करण ४ चे िनयम . १७(अ) म ये असे हटले आहे क , या
कमचा-यास िनलं बीत आहे असे मानले गेले या कमचा-यास कमचारी िन या वेतनावर रजेवर असतां ना याला जेवढे
रजा वेतन िमळाले असते तेवढे वेतन अिधक अशा रजा वेतनावरील महागाई भ ता, एवढी र कम िनवाह भ ता हणू न
दान के ली जाईल.
या माणे ी. कु लकण यां ना जा. नं. एसएसएस/वशी ७बी/६६९/२०१५ िद. २८.०२.२०१५ अ वये ी.
ाणेश ीपाद कु लकण , तबलजी, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर यां चे िव द भारतीय दं ड िवधान कलम ३५४
(अ) बालकां चे लिगक गु हयापासु न सं र ण कायदा २०१२ चे कलम ११ (१) अं तगत िशड पोलीस टेशन िशड
येथे गु हा रिज टर नं. १८/२०१५ अ वये गु हा दाखल आहे. याब ल यांना िद. ३१.०१.२०१५ रोजी अटक झाली
असू न िद. ०१.०२.२०१५ ते ०३.०२.२०१५ या कालावधीत पोलीस कोठडी तर िद. ०३.०२.२०१५ ते
०५.०२.२०१५ या कालावधीत यायालयीन कोठडी रमां ड घे यात आले होते. सदर या घटनेमु ळे सं थानचे
नावलौक कास बाधा पोहचली आहे. यां या गैरवतनाचे गां भीय ल ात घेवू न यांना सं दभ नं. २ चे करण २ िनयम
. ४ (२) (अ) नु सार िद. ०१.०२.२०१५ पासू न सं थान सेवेतू न ता पुरते सेवा िनलं बीत ठे वले आहे असे मान यात
येत आहे.
ी. कु लकण यां ना सेवा िनलं बन कालावधीत ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा
(पद हण अवधी आिण िनलं बन, सेवेतू न बडतफ आिण काढू न टाकणे या कालखं डातील धाने) िवनीयम २०१३
मधील करण ४ चे िनयम . १७ (अ) नु सार ५०% वेतन िनवाह भ ता हणू न अदा के ला जाईल. असा आदेश
पा रत कर यात आला आहे.
यानं तर मा. ीसद य सिमतीचे िद. १२.०३.२०१५ रोजीचे झाले या सभेत िवषय नं. २५ अ वये ताव
सादर के ला होता यावर िनणय . ९७ अ वये ' ी. ाणेश ीपाद कु लकण , तबलजी, ी साईबाबा क या िव ा
मं िदर यां चे गैरिश त वतनाबाबत यांचवे र के ले या कायवाहीची न द घे यात आली' असा िनणय झाला आहे.
याबाबत सं थान कामगार कायदा स लागार अॅड. अशोकराव पाटील, अहमदनगर यां ना जा. नं.
एसएसएस/ वशी ७ए/२४७/२०१५ िद. २८.०४.२०१५ अ वये प देवू न " ी. ाणेश ीपाद कु लकण यां ना िकती
तारखे पयत (कोण या कालावधीत) िनलं बीत ठे वणे व कधी कामावर हजर क न याव"े याबाबत कायदे िशर स ला
मागिव यात आला होता. यावर अ ापपयत कायदेिशर स ला िमळालेला नाही.
आता ी. कु लकण यां नी िद. ०७.११.२०१५ रोजीचा कामावर पू ववत हजर क न घेणेबाबत अज सादर
के ला असू न यात यांनी असे नमू द के ले आहे क, "माझे िव द काही िहतश ुं नी िशड पोलीस टेशन, िशड येथे
खोटा गु हा दाखल के यामु ळे माझे िव द अित. यायािधश, कोपरगाव यां चेसमोर के स नं. १६/२०१५ दाखल झाली
होती. सदर के सम ये गु णव ते या आधारे माझेव रल तथाकिथत आरोप िस द न झा याने मा. यायालयाने िद.
०४.११.२०१५ रोजी या आदेशा वये मला िनद ष मु त के ले आहे.
याकामी दर यान या काळात मला िद. २८.०२.२०१५ रोजी या आदेशा वये िद. ०१.०२.२०१५ पासू न
ता पुरते सेवा िनलं बीत के ले आहे. मा. यायालयाने माझी िनद ष मु तता के ली अस याने माझा िद. २८.०२.२०१५
रोजीचा िनलं बन आदेश िद. ०१.०२.२०१५ पासू न र क न मला पू ववत कामावर हजर क न यावेव या सेवेची
सं धी दयावी ही न िवनं ती." असे नमू द के ले आहे. तसेच अजासोबत मा. यायालयाचा िद. ०४.११.२०१५ रोजीचा
आदेश सोबत अवलोकनाथ जोडला आहे.
मा. अित.िदवाणी यायालय, कोपरगाव यां नी िदवाणी के स नं. १६/२०१५ म ये िद. ०४.११.२०१५ रोजीचे
आदेशात असे नमू द के ले आहे क,
(1) The accused Pranesh Shripad Kulkarni is hereby acquitted under section 235 (1) of
Code of Criminal Procedure for offence under section 354(A) Indian Penal Code and
under section 11 (1) of the Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012
(2) His bail bond shall stands cancelled.
{09} 14.07.2016, Ahmednagar

51

(3)

The accused are directed to furnish PR Bond of Rs. 15,000/- with surety of like
amount along with usual undertaking in compliance of Section 437-A of Cr. P.C.
यानु सार ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (िश त व अिपल) िवनीयम २०१३ मधील
करण २ (िनलं बन) कलम ०४ (०५) (क) नु सार िनलं बनाचा आदेश पा रत करणारे ािधकारी िकं वा यांनी असा
आदेश पा रत के ला असे मानले गेले िकं वा असे ािधकारी या कोण याही दु स-या ािधका-याच्या अिधप याखाली
असतील असे ािधकारी कोण याही वेळेस सदर आदेशात फे रबदल क शकतात िकं वा तो र क शकतात. असे
नमू द आहे.
त ारदाराने ी.कु लकण यां चेवर ठे वलेले आरोपाबाबत मा. अित. िदवाणी यायालय, कोपरगाव यां नी ी.
कु लकण यां ना िनद ष अस याचे आदेश िदलेले अस याने यांचे सेवा िनलं बन र करणेबाबत िनणय होणेकरीता
उपरो त माणे ताव मा. ीसद य सिमतीसमोर सादर करणेत आला होता.
यावर मा. ीसद य सिमतीने िद. २८.११.२०१५ रोजीचे सभेत िनणय . ५२६ , ‘ ी. ाणेश ीपाद
कु लकण , त बलजी, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर हे िनद ष अस याचे आदेश मा.अित. िदवाणी यायालय,
कोपरगाव यां नी िदलेले आहेत, परं तु ी.कु लकण यां ची खातेिनहाय चौकशी झालेली नाही, तरी यांची खातेिनहाय
चौकशी करणेत येऊन, या चौकशी या अहवालासह सदरह ताव िनणयाथ सादर करणेत यावा. तसेच सेवा
िनलं बीत के ले या सव कमचा-यां ची खातेचौकशी चालू करणेत यावी’ असा पा रत झाला आहे.
दर यान या काळात जा. नं. एसएसएस/वशी ७ए/१६२/२०१६ िद. १५.०४.२०१६ चे आदेशा वये ी.
कु लकण यां चे िनलं बन भ यात िद. ०१.०८.२०१५ पासू न ५०% वाढ करणेत आली आहे.
यानु सार जा. नं. एसएसएस/वशी ७ए/४२७४/२०१६ िद. १२.०२.२०१६ अ वये अॅड. बी. वाय.
काळवाघे, कोपरगाव यां ची खाते चौकशी अिधकारी हणू न नेमणू क कर यात येवू न तसा आदेश पारीत करणेत येवू न
जा. नं. एसएसएस/वशी ७ए/६२७६/२०१६ िद. १२.०२.२०१६ अ वये ी. ाणेश ीपाद कु लकण यां चेवर
आरोपप बजावणेत आले होते. यानु सार अॅड. बी. वाय. काळवाघे, कोपरगाव यां नी खाते चौकशी पू ण क न िद.
०१.०६.२०१६ रोजीचा िन कष अहवाल इकडील कायालयास सादर के लेला आहे. यात यांनी खालील माणे
िन कष काढलेला आहे.
आदेश१)
ी. ाणेश ीपाद कु लकण , तबलजी दोषी नाहीत.
२)
ी. कु लकण यां नी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) सेवा (वतणू क) िवनीयम २०१३ चे
कलम नं. ३ (१) चे उ लंघन के ले नाही.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतःी. कु लकण यां चे िव द गैरिश त वतनाबाबत ठे वणेत आले या आरोपप ातील आरोप िस द झालेले
नाहीत.
तरी ी. ाणेश ीपाद कु लकण , तबलजी, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर यां ना देणे त आले या
आरोपप ाचे कामकाज पू ण होवू न अॅड. बी. वाय. काळवाघे, खातेचौकशी अिधकारी, कोपरगाव यां नी िद.
०१.०६.२०१६ रोजीचा िदले या िन कष अहवालात ी. कु लकण हे दोषी नस याने व मा. यव थापन सिमतीचे िद.
२८.११.२०१५ राजीचे सभेतील िनणय . ५२६ नु सार सदरचा ताव िनणयाथ सादर.
िनणय .४३४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी. ाणे श ीपाद कु लकण , त बलजी, ी साईबाबा क या िव ा मं िदर हे
िनद ष अस याबाबतचे मा.सह. िदवाणी यायालय, कोपरगाव यां चा आदेश तसेच अॅड.बी.वाय.
काळवाघे, खाते चौकशी अिधकारी, कोपरगाव यां नी िद. ०१.०६.२०१६ रोजी िदले या खाते चौकशीतील
िन कष अहवाल याचा िवचार करता, ी. ाणेश ीपाद कु लकण , यां ना ी साईबाबा क या िव ा मं िदर
येथे त बलजी या पदावर पू न: थािपत (reinstate) कर यात यावे व यां चा सेवाखं ड िनयमीत कर यात
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार अिधकारी/ . ाचाया, क या िव ा मं िदर)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
खाते चौकशी अिधकारी ी.जे .एल.देशपां ड,े पु णे यां चे मानधनाबाबत.
िवषय नं.२३
ी स य नारायण पु जे या बॅच यव थेबाबत.
िवषय नं.२४
दारकामाईतील िशळे वरील फोटोला सो याचा मु लामा देणेबाबत व चोपदार लाकडी दं डावर चां दीकाम
क न देणगी ि वकारणेबाबत.
िवषय नं.२५
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन २०१६-१७) या वषाकरीता लागणारे औषधे व
सिजकल सािह य खरे दीस मं जू री िमळणेबाबत.
िवषय नं.२६
त सेवािनवृ शासक य अिधकारी यां ची ी साईबाबा सं थानचे आ थापनािवषयक तसेच
िबं दु नामावलीकामासाठी ि हजीट ग प दतीने िनयु करणेबाबत.
िवषय नं.२७
जादा वै क य बीलाचा परतावा अदा करणेस मं जू री िमळणेबाबत.
िवषय नं.२८
मं िदर प रसरातील सीसीटी ही यं णा सु र े या ीने तातडीने दु ती करणेबाबत.
िवषय नं.२९
ी साईिलला ैमािसक मराठी, िहं दी, इं जी अं क 2016-17 छपाई करणेबाबत.

{09} 14.07.2016, Ahmednagar

52

िवषय नं.३०

शासक य ही.आय.पी. िव ामगृ ह, िशड येथे सं थानकडू न पा याचे नळ कने शन उपल ध क न
देणेबाबत.
िवषय नं.३१
सफाई कमचा-यां साठी रे नकोट खरे दी करणेबाबत.
िवषय नं.३२
माहे एि ल- 2015 ते माच- 2016 अखेर दशनरां गेत साईभ ां ना मोफत साद लाडू / बुं दी वाटपाकामी
झाले या खचाची न द घेणेबाबत.
िवषय नं.३३
ी साई सादालयातील टे . टील ताटे बफ ग करणेस मा यता िमळणेबाबत.
िवषय नं.३४
साईभ ां ना सादभोजन सेवा पु रिवणेकामी हाऊसिकप ग ठे केदार यां चेमाफत आऊटसोस प दतीने
कामगार लावणेबाबत.
िनणय .४३५ उपरो िवषय नं.२२ ते २५ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
ावण मिह यातील ी साईस चरीत पारायण सोहळा- 2016 काय मासाठी मं डप व इतर अनु षं गीक
यव था करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम, २००४ मिधल तरतू द– अिधिनयमा 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 तरतू द आहे.
तावनाः– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड तफ सालाबाद माणे याही वष ावणमास
िनिम त बु धवार िद.०३/०८/२०१६ ते गु वार िद.११/०८/२०१६ या कालावधीत ी साईस चरीत पारायण सोहळा
आयोिजत करणे तावीत आहे. सदरचे काय माकरीता मं डप, कमानी, टेज व इतर अनु षगं ीक यव था करावी
लागेल. यानु सार सदरह काय मासाठी मं िदर प रसराचे पू वकडील 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 ग, मेकअप
म, बॅरेकेड ग, कनात इ. यव था खालील माणे क न घेता येईल.
कालावधी िद.०३/०८/२०१६ ते िद.११/०८/२०१६ अखेर ९ िदवस.
अ.नं.

०१

०२

०३

०४

०५
०६

०७
०८

मं डपाचा तपिशल

साईज / नग

वॉटर ु फ छत असलेला व आतील बाजू ने
सु शोिभत कापडी मं डपाची उभारणी करणे.
(लोखं डी कॉलम व कै याचे नटबो ट फ ट ग
असलेला डोम टाईप मं डप)
ताडप ीचे छत असलेला व आतील बाजू स
सु शोिभत कापडी मं डपाची उभारणी करणे.
(लाकडी बां बु, ब यांचे चर असलेल)े
टेज यव थाः- ३०x२० साईजचे टेज,
जिमनीपासू न ३ फु टापयत उं ची असलेले भ कम
टेज तयार करणे. टेजवर मॅट ग टाकणे.
वागत कमानी २x२ साईजचे बॉ स या ०२ नग
कमीत कमी १५ फु ट ं दी या बॉ स टाईप कमानी
बां धणे.
सं पू ण मं डपात मॅट ग व सतरं जी टाकणे

प रमाण

अं दाजे दर (९
िदवसां -करीता)
.चौ.फु ट
१५.४० .चौ.फु ट

र कम

२,५८,७२०/-

२१०’x८०’

१६८००.००
चौ. फु ट

६०’x४५’

२७००.००
चौ. फु ट

११.०० .चौ.फु ट

२९,७००/-

३०’x१८’

५४०.००
चौ. फु ट

५५.०० .चौ.फु ट

२९,७००/-

०२ नग

०२ नग

५५००/ित नग

११,०००/-

१५.०० फु ट ं द १६५००.००
चौ.फु ट
ीन मः- साईडने ताडप ी व आितल बाजू स २०’x१८’
३६०.००
सु शोिभत कापड लावू न २०x१८ साईजची ीन
चौ. फु ट
म तयार करणे व मम ये मॅट ग टाकणे.
मं डपाचे पु व व प चीम बाजू ने पू ण ६ फु ट उं चीची ५०० र. फु ट
५०० र. फु ट
कनात आव यक सप ट देवू न लावणे.
मं डपाचे बाजू ने पू ण१२ उं चीची कनात आव यक १८० र. फु ट
१८० र. फु ट
सपोट देऊन लावणे.

१.६५ ित चौ.फु ट २७,२२५/२२.०० ित
चौ.फु ट

७,९२०/-

२२.००
र.फु ट
४४.००

११,०००/७,९२०/-

एकू ण र कम . ३,८३,१८५/-

वरील त यात नमू द के ले माणे ी साईस च रत पारायण सोहळा २०१६ क रता ी साईभ तांचे
सोयीसाठी मं डप व इतर यव था करणेकामी अं दाजे .३,८३,१८५/- मा खच अपेि त आहे.
तरी वरील तपिशला माणे मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी .३.८३,१८५/- मा चे खचास
तसेच याकामी वतमानप ात व सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस द क न ई – िनिवदा मागिवणेस मा यता
िमळणेसाठी सदरह िवषय मा. ि सद य सिमतीचे सभेपु ढे सादर होणेस िवनं ती.
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िनणय .४३६

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस च रत पारायण सोहळा- २०१६ साजरा करणेक रता पारायणाथ ं या
सोयीसाठी मं डप व इतर अनु षं गीक यव था करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी
येणा या अं दाजे .३,८३,१८५/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. (कायवाही- बां धकाम िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
साईआ म धमशाळा येथील डॉरिमटरी हॉ सकरीता लॉकस देणगी दाखल ि वकारणेबाबत.
िवषय नं.३७
ी साई सादालय येथील अ नदान क ात (लाडू पॅक गक ) म ये अं तगत रं गकाम करणेबाबत.
िवषय नं.३८
ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० म) इमारतीतील दु स-या ट यामधील २०० खो यां चे नु तनीकरण
करणेबाबत.
िवषय नं.३९
ी साईबाबा महासमाधी शता दी महो सव वषािनमी शासनामाफत गठीत कर यात आले या कृ ती
आराखडा उपसिमती या िद.२६/०५/२०१६ रोजी या बैठक चे इितवृ .
िवषय नं.४०
िशड िवकास योजना, ादेिशक िवकास योजना (सु धारीत) बाबत.
िवषय नं.४१
ी 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.
िवषय नं.४२
लॉ ीतील जु ने मिशन बायबॅक देऊन निवन अ याधु िनक मिशनरी अशं त: देणगी व पात ि वकारणे व
उवरीत र कम अदा करणेबाबत.
िवषय नं.४३
साईधमशाळा िवभागातील खो यांसाठी ऑनलाईन बु क ग सु िवधा सु करणे व सेवा आकार बाबत.
िवषय नं.४४
साईधमशाळा येथे िश ण, िशबीर, पधा इ. साठी पािकगचे (काँ ट असलेले) मैदान उपल धते बाबत.
िनणय .४३७ उपरो िवषय नं.२२ ते २५ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४५
साईआ म भ िनवास िवभागातील यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त, लं ब ग इ.मे टन स
कामासं बधी िद.०२/०७/२०१६ रोजी झाले या उपसिमती सभेम ये िशफारस के ले या िनणयास व िन नतम
दरधारकास िद.०१/०७/२०१६ पासू न कायादेश देणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसन २०१६-२०१७ या वषाकरीता साईआ म भ तिनवास िवभागाचे दैनं िदन कामकाजा करीता, आव यक
हाऊसिकप ग कामासाठी येणा-या वािषक .८ कोटी ५५ लाख (अ री .आठ कोटी पं चाव न लाख मा ) या
र कमे या खचास व याकामी वतमानप ात ई-िनिवदा सू चनाची जािहरात देऊन ई-िनिवदा मागिव यास तसेच निवन
ठे केदाराची नेमणु क होईपयत, आहे याच अटी/शत वर सं बं धीत कॉ ॅ टरला मु दतवाढ दे यास व दर यान या
कालावधीत दरमहा .६४,७५,५९९/- या येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती िद.०८/१०/२०१५ रोजीचे
सभेतील िनणय .३४७ अ वये मा यता िमळालेली असू न, यास मा.मुं बई उ च यायालय औरं गाबाद खं डपीठ यां ची
मा यता िमळालेली आहे.
याकामी पिहली िद.३१/०३/२०१६ रोजी ई-िनिवदा सू चना जािहरात देऊन िद.०४/०४/२०१६ पासू न
महारा रा या या सं केत थळावर ई-िनिवदेचे Documents उपल ध क न दे यात आले होते, यावेळी दहा
िनिवदाधारकां नी ऑनलाईन िनिवदा भरले या हो या यापैक फ त दोनच िनिवदाधारक पा झा याने छाननी
सिमतीने िकमान ३ पधा म िनिवदा नस याने दु स-यां दा िनिवदा करणे आव यक आहे यासाठी दु स-यां दा िनिवदा
िस द करणेबाबत िशफारस कर यात येऊन यास िद.२४/०५/२०१६ व िद.०१/०६/२०१६ चे शासक य
मा यतेनु सार िद.०१/०६/२०१६ ते िद.२७/०६/२०१६ अखेर ई-िनिवदा ि या पू ण क न िद.०२/०७/२०१६ रोजीचे
मा.उपसिमती सभेम ये पा तीन िनिवदाधारकां चे ऑनलाईन ा त झालेले वािणि यक बीड(Bid of quotation)
उघड यात आले.
या ई-िनिवदा ि ये या दर यान मागील वषा या अटी/शत नु सार नवीन ठे केदाराची नेमणु क होईपयत
मागील वषाचे दरमाहा दर .६४,७५,५९९/- या दराने माहे एि ल २०१६ ते जू न २०१६ या तीन मिह या या
कालावधीसाठी कायादेश दे यात आला होता. (मागील वषाचे वािषक दर .७,७७,०७,१८८– १२ =
.६४,७५,५९९/- दरमहाचे दर)
तावः- सदर सभेत मा.उपसिमतीने खालील माणे िशफारस के लेली आहे. “ यावर सिव तर चचा
होऊन, सन २०१६-१७ या आिथक वषाकरीता साईआ म भ तिनवास िवभागातील यां ि क करणासह
हाऊसिकप ग, िव ु त, लंिबं ग इ. मे टन सची कामे आऊटसोस प दतीने क न घेणेसाठी मे.बी. ही.जी.इं िडया
िल.िचं चवड, पु णे यां चे एकि त .७,०१,९४,०००/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस आहे. ” असा िनणय झालेला आहे.
या चालू नवीन वषासाठी मे.बी. ही.जी.इं िडया िल.िचं चवड, पु णे यां चे वािषक िन नतम दर
.७,०१,९४,०००/- ऐवढे असू न, ते दर ि वकारणेत येऊन सं बं धीत ठे केदाराला िद.०१/०७/२०१६ ते
िद.३०/०६/२०१७ या एक वषासाठी कायादेश िद यास या नवीन दराने दरमहा .५८,४९,५००/- चे दर येतील.
यासाठी मागील वषा या दरमहा दरापे ा या वषाचे दरमहा .६,२६,०९९/- ऐवढ् या र कमेने दर कमी झालेले आहेत.
(वषाला कमी झालेली एकू ण र कम .७५,१३,१८८ – १२ = .६,२६,०९९/- दरमहा कमी झालेली र कम) यामु ळे
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या चालू वषातील माहे जु लै २०१६ या मिह यापासू न कायादेश िद यास सं थानचे या मिह यासाठी .६,२६,०९९/ऐवढा खच कमी लागेल.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- सदर ई-िनिवदाचे वािणि यक बीड िद.०२/०७/२०१६ रोजी उघडलेले
असू न, सं थानचे या चालू मिह याचे आिथक नु कसान टाळ यासाठी िन नतमदरधारक मे.बी. ही.जी.इं िडया.िल,
िचं चवड, पु णे यां नािद.०१ जु लै २०१६ पासू न ते िद.३०/०६/२०१७ अखेर या एक वषासाठी कायादेश व रत पा रत
कराणेस मा यता असावी, िह िवनं ती.
िनणय .४३८ यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास िवभागातील यां ि क करणासह हाऊसिकप ग, िव ु त,
लं ब ग इ.मे टन स कामासं बधी िन नतम दरधारकास, िवशेष प रि थतीचा िवचार क न पूवल ी भावाने
हणजे िद.०१/०७/२०१६ पासू न कायादेश देणेबाबत या उपरो
तावास सिमती अ य व सद य यां ची
च य प दतीने मा यता घे यात येऊन, कायवाही करणेत आले ली आहे, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४६
दारावतील भ िनवास हाऊसिकप ग कामासं बधी उघड यात आले या िनिवदां मधील िन नतम िनिवदा
धारकां स हाऊसिकप ग कामाचा कायादेश देणेबाबत.
तावदारावती भ िनवास िवभागाचे इमारतीम ये ८० ए.सी. व २३६ नॉन ए.सी. अशी एकु ण ३१६ खो या साईभ ां ना
िनवासासाठी दे यात येतात. या खो या भ ां नी खाली के लेनं तर यां ची साफ-सफाई तसेच हाऊस िकं पीग व
दारावती िवभागाचे इतर प रसराची व छता इ यादी कामे-आऊट सोिसग प दतीने क न घेतली जातात. सं थान या
दारावती भ िनवास िवभागाकडे मे.बी. ही.जी.इं िडया ा.िल.पु णे ही कं पनी िद.०१/०४/२०१० पासू न व छता व
हाऊसिकं पीगची कामे आऊटसोस प दतीने स या काम करत आहे.
सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता दारावती भ िनवास िवभागाचे दैनं िदन कामकाजासाठी
आव यक हाऊसिकप ग कामासाठी ई-िनिवदाची जाहीरात देऊन ई -िनिवदा मागिव यास मा. यव थापन सिमती सभा
िद.२८/१२/२०१५ रोजीचा िवषय नं.२५, िनणय ं .६४३ अ वये सिव तर चचा होऊन स या दारावती भ िनवास व
प रसर व छता/ हाऊसिकं पीग (आऊट सोिसग) काम करत असलेले मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. पु णे यां ची मु दत िद.
३१/०३/२०१६ अखेर सं पु ात येत अस याने सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता दारावती भ िनवास व
प रसर व छता/ हाऊसिकं पीग काम क न घेणेसाठी वतमान प ाम ये जाहीरात िस द क न नामां िकत कं प याकं डू न
िनिवदां ची मागणी करणेत यावी. याकामी येणा या अं दाजे पये-१,३२,००,०००/- (अ री पये- एक कोटी, ब ीस
लाख) मा खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
अ) जा.नं.एसएसएस/वशी- दारावती/४४६/२०१६ िद.०८/०२/२०१६ रोजी सं थान विकलामाफत दारावती
भ िनवास व प रसर व छता हाऊसिकं पीग (आऊट सोिसग) काम क न घेणेसाठी येणा या खचाचे र कमेस
मा.उ च यायालयाची मा यता िमळणेकामी मा.कोटात िस हील अज दाखल कर यात आलेला होता.
जा.न.एसएसएस/वशी-िवधी/९८/२०१४ िद.२५.०३.२०१६ अ वये मा.उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ
औरं गाबाद यां चेकडील पीआयएल नं. १८/२०११ िस हील ॲ लीके शन .३७०६/२०१६ मधील
िद.२३.०३.२०१६ चे आदेशा माणे मे.बी. ही.जी. इं िडया िल, पु णे यां चे हाऊसिकं पीगची मु दत सं पलेली असु न
थािनक पेपर व रा ीय पेपर म ये जािहरात देऊन ई -िनिवदा टडर लवकरात लवकर कर यात यावे, असा आदेश
दे यात आलेला आहे.
ब)
तसेच निवन ठे केदाराची नेमणु क होईपयत आहे याच अटी/शत वर मे.बी. ही.जी.इं िडया िल.पु णे यां ना
मु दतवाढ देणेत यावी व दर यानचे कालावधीत याकामी येणा या खचास सं थान विकलामाफत मा.मुं बई उ च
यायालयाचे औरं गाबाद खं डपीठास अज करणेत येऊन मा.खं डपीठाची मा यता घे यात यावी, असे ठरलेले आहेत.
यानु सार मे.बी. ही.जी.इं िडया िल.पु णे यां ना पये- ९,९९,५००/- इत या र कमेस हाऊस िकं पीग काम क न
घेणेकरीता मा. उ च यायालय, खं डपीठ औरं गाबाद यां ची मा यता िमळाली असू न यानु सार यां ना येक मिह यास
मु दतवाढ दे यात येत आहे.
०१) उपरो िनणयास अनु स न हाऊस िकप ग कामासाठी जनसं पक कायालयामाफत जा.नं.३१
िद.२१/०४/२०१६ रोजीचे प ाने दैिनक पु यनगरी, दैिनक पु ढारी या िविवध दैिनक वतमान प ातू न व ी साईबाबा
हॉ पीटल ई.डी.पी. िवभागामाफत महारा शासना या सं केत थळावर तसेच मािहती
तं ान िवभागामाफत सं थान या सं केत थळावर ई-िनिवदाबाबतची जाहीरात िस द कर यात आली.
०२) महारा शासना या सं केत थळावर ई-िनिवदाम ये तां ि क बीडचे (Technical Bid) कागदप
ऑनलाईन दाखल कर याची अं ितम मु दत िद.२३/०५/२०१६ रोजी सां य. ०५.०० वाजेपयत ठे व यात आलेली होती.
त ं तर कॅ न के लेले कागदप ाचे व इतर मागणी के लेले कागदप ा या स य ती (Soft copy ) िशड कायालयात
िद.३१/०५/२०१६ रोजी सां य.०५.०० वाजेपयत सादर करावेत,अशी जाहीरात िस दी म ये दे यात आलेली होती.
०३) ई-िनिवदा ऑनलाईन डाऊन लोड गसाठी िद.०२/०५/२०१६ ते िद.२३/०५/२०१६ या कालावधीत ी
साईबाबा हॉ पीटल ई.डी.पी. िवभागामाफत महारा शासना या सं केत थळावर टाकु न िनिवदा िव साठी ठे व यात
आले या हो या. याम ये उपरो कालावधीत एकु ण ९ िनिवदा िशरडी कायालयात ा झाले या आहेत. यां चा
तपिशल खालील माणे आहेत.
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१
०१
०२
०३
०४

ई-िनिवदाधारकां ची मािहती :िनिवदा धारकां चे नां व

िनिवदा जमा
आवक नं बर व
झा याचे िठकाण
िदनां क
०१ मे. अलाईड रसोस मॅनेजमट स ह सेस इं िडया ा. िल.पु णे िशड कायालय
३१६६ २३/०५/२०१६
०२ मे. ीदेवी हॉ पीटॅिलटी स ह सेस, िस हासा,
िशड कायालय
३१६७ २३/०५/२०१६
०३ मे. सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड,पु णे
िशड कायालय
३१६९ २३/०५/२०१६
०४ मे. बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
िशड कायालय
३३६२ २७/०५/२०१६
०५ मे. फु लां बरी टे टकॉम, जालना
िशड कायालय
३४५१ २८/०५/२०१६
०६ मे. ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मालाड पि म मुं बई
िशड कायालय
३४५२ २८/०५/२०१६
०७ मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
िशड कायालय
३४७४ ३०/०५/२०१६
०८ मे. ी कृ पा स ह सेस ाय हेट िलिमटेड, आकु ड , पु णे
िशड कायालय
३५५२ ३०/०५/२०१६
०९ मे.आय.एस.एफ. स ह सेस, िसडको, औरं गाबाद
िशड कायालय
३५५३ ३०/०५/२०१६
०४) वरील ०९ िनिवदा धारकां नी पये १,०००/- (अ. . एक हजार मा ) िनिवदा र कम व पये १,००,०००/(अ. . एक लाख मा ) िनिवदा बयाना र कमेचे िड.िड. िदलेले आहेत. सं दभ ं . ०५, अ वये (जा. .१०७/२०१६
िद.०८/०६/२०१६) ०९ िनिवदा शु क् डी.डी. लेखाशाखेकडे सं थान खाते जमा के ले आहे.
०५) उपरो ा झाले या िनिवदां या हाड कॉपी िनिवदा धारकां नी दारावती भ िनवास कायालयात िद.
२३/०५/२०१६ ते िद. ३०/०५/२०१६ रोजी सादर के या आहेत. िद. ०७/०६/२०१६ रोजी उपरो िनिवदाधारकां नी
िदलेले हाऊसिकं पीग कामासं बं धीचे तां ि क िलफाफे (िलफाफा ं .०१) टे नीकल बीड मा.कायकारी अिधकारी सो.
यां चे मा यतेने सम उघडणेत आले या आहेत. िनिवदाधारकां नी सादर के ले या कागदप ां चा तु लना मक त े तयार
क न लेखाशाखा िवभागाकडू न तपासू न घे यात आलेले आहे. सोबत कागदप ां चा तु लना मक त ा अवलोकनाथ
सादर के लेला आहे.
०६) तसेच िनिवदाधारकां चे Technical Doucument म ये िदले या अटी /शत नु सार शासना या कॅ ग रपोट
माणे ०९ िनिवदाधारकां नी सादर के ले या कागदप ाव न Technical Scores दे यात येऊन या कं पनीला ६० व
यापे ा जा त गु ण िमळे ल अशा कं पनीचे बीड ऑफ कोटेशन उघड यात येईल. यानु सार िनिवदाधारकां ना खालील
त यात दशिव या माणे गु ण िमळालेले आहेत. याचा सिव तर गु णाचा त ा सोबत अवलेाकनाथ सादर.
अ.नं. िनिवदा धारकां चे नां व
िमळालेले गु ण पा / अपा
४२
०१ मे. अलाईड रसोस मॅनेजमट स ह सेस इं िडया िल.पु णे
अपा
०६
०२ मे. ीदेवी हॉ पीटॅिलटी स ह सेस, िस हासा,
अपा
७०
पा
०३ मे. सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड,पु णे
८०
पा
०४ मे. बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
३६
०५ मे. फु लां बरी टे टकॉम, जालना
अपा
४९
०६ मे. ि पक-एन- पॅन स ह सेस, मालाड पि म मुं बई
अपा
१००
पा
०७ मे. बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
६२
पा
०८ मे. ी कृ पा स ह सेस ाय हेट िलिमटेड, आकु ड , पु णे
४४
०९ मे. आय.एस.एफ. स ह सेस, िसडको, औरं गाबाद
अपा
तरी उपरो त् ९ िनिवदाधारकां पैक शासना या कॅ ् ग रपोट माणे ०४ िनिवदाधारक पा ् झालेले असू न ०५
िनिवदाधारक अपा ् ठरलेले आहेत. पा ०४ िनिवदाधारकां चे बीड ऑफ कोटे शन ( ाईज बीड) िद.०२.०७.२०१६
रोजीचे उपसिमती सभेसमोर, उपि थत िनिवदाधारकां चे सम उघडणेत येऊन यामधील मु ळ दरां चा खालील माणे
तु लना मक त ता तयार करणेत आला होता.
िनिवदाधारकाचे नाव
टे ि नकल बीड ७० % ाईज बीड मधील ३० % एकु ण % ेणी
िमळालेले माक पैक
एकु ण र कम
पैक
(४+६)
२
३
४
५
६
७
८
मे.सु िमत
फॅ िसिलटीज
७०
४९.०० १,२४,८५,८५१.०८ २४.४९ ७३.४९
SB-3 (L3)
ाय हेट िल. िचं चवड,पु णे
मे.बी. ही.जी.इं िडया िल.
१००
७०.०० १,०१,९४,४५९.०० ३०.०० १००.०० SB-1 (L1)
िचं चवड, पु णे
मे.बी.एस.ए. कॉप रे शन
८०
५६.०० १,२१,४४,९९६.०० २५.१८ ८१.१८
SB-2 (L2)
िलिमटेड, पु णे
मे. ी कृ पा स ह सेस
६२
४३.४० १,१७,४५,८४०.०० २६.०४ ६९.४४
SB-4 (L4)
ाय हेट
िलिमटेड,
आकु ड , पु णे
* SB = SUCCESSFUL BIDDER
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मे.बी. ही.जी.इं.िल, पु णे हे यश वी िनिवदाधारक आहेत. उदा. L1, तरी मे.बी. ही.जी.इं.िल.पु णे यां ना
कामाचा कायादेश दे यास हरकत नाही.
अ.नं.
िनिवदाधारकां चे नां व
िनिवदेमधील एकि त मु ळ दर .
१,२४,८५,८५१.०८
०१
मे.सु िमत फॅ िसिलटीज ाय हेट िल. िचं चवड,पु णे
१,०१,९४,४५९/०२
मे.बी. ही.जी.इं िडया िल. िचं चवड, पु णे
१,२१,४४,९९६/०३
मे.बी.एस.ए. कॉप रे शन िलिमटेड, पु णे
१,१७,४५,८४०/०४
मे. ी.कृ पा स ह सेस ाय हेट िलिमटेड, आकु ड , पु णे
यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे सन २०१६-२०१७ या आिथक वषाकरीता
दारावती भ िनवास िवभागाचे दैनं िदन हाऊसिकप गचे काम आऊटसोस प दतीने क न घेणेसाठी मे.बी. ही.जी.
इं िडया िल. िचं चवड, पु णे यां चे एकि त .१,०१,९४,४५९/- (अ री पये – एक कोटी, एक लाख, चौ-या नो हजार,
चारशे एकोनसाठ मा ) िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यां ना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीने िशफारस
के लेली आहे.
अ.नं. िनिवदाधारकाचे नाव आिथक वष
ित मिहना
एका वषाची र कम
०१
मे.बी. ही.जी.इं.िल, पु णे २०१५ - १६
९,९९,५००/१,१९,९४,०००/०२
मे.बी. ही.जी.इं.िल, पु णे २०१६ – १७ - ८,४९,५३८/- - १,०१,९४,४५९/१,४९,९६२/०,१७,९९,५४१/उपरो त् त या माणे मे.बी. ही.इं.िल.पु णे यां ना िद.०१/०७/२०१६ पासु न हाऊसिकप ग कामासं बं धी
उघड यात आले या ई.िनिवदेमधील ाईज िबड िन नतम दरधारकास कायादेश िद यास सं थानचे जू लै मिह यास
१,४९,९६२/- (अ री पये – एक लाख, एकोणप नास हजार, नऊशे बास ट मा /-) र कमेची बचत होईल, असे मत
आहे.
तरी मे.बी. ही.जी डं िडया िल.पु णे यां चे उपरो त तु लना मक त याम ये िन नतम दर पये
१,०१,९४,४५९/- इतक आहे यामु ळे यांना व छता कामाचे सािह य,के िमकल व पदिनहाय ित िदनी ७६
कमचा-यां सह दर महा पये ८,४९,५३८/-( अ री पये- आठ लाख, एकोनप नास हजार,पाचशे आडवतीस मा )
(सव करां सह) एक वषासाठी पये १,०१,९४,४५९/- (अ री पये – एक कोटी ,एक लाख, चौ-या नो हजार, चारशे
एकोनसाठ मा ) या र मेत िद.०१/०७/२०१६ ते िद.३०/०६/२०१७ या एका वषा या कालावधी साठी
यां ि क करणासह िनिवदेतील अिट व शत नु सार हाऊसिकं पीग काम दे यास मा यता िमळणेस िवनं ती.
िनणय .४३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ारावती भ िनवास िवभागाकडील यां ि क करणासह हाऊसिकप ग
कामासं बधी िन नतम दरधारकास, िवशेष प रि थतीचा िवचार क न पूवल ी भावाने हणजे
िद.०१/०७/२०१६ पासू न कायादेश देणेबाबत या उपरो
तावास सिमती अ य व सद य यां ची च य
प दतीने मा यता घे यात येऊन, कायवाही सु करणेत आलेली आहे, याची न द घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, ारावती भ िनवास)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४७
सन 2015-2016 या आिथक वषात देणगी आले या वाहनां ची न द घेणेबाबत.
िवषय नं.४८
ी साईबाबा किन महािव ालय मधील मु ल साठी बससेवा सु करणे बाबत.
िवषय नं.४९
शां तीिनवास दशन हॉलमधील गेटसमोरील रल गम ये आप कालीन लायड ग गेट तयार करणेबाबत.
िवषय नं.५०
शां तीिनवास दशन हॉलम ये हवा खेळती राहणेसाठी उ र बाजु ची लोखं डी जाळी काढणे तसेच नवीन
वाढीव एअर कु लर बसिवणेबाबत.
िवषय नं.५१
ी साई सादालयाचे िकचनमधील भाजी, दाळ, बनिवणेचे पातेलेवर ठे वणेकरीता टेनलेस टील या
जाळीचे झाकणे बनिवणे बाबत.
िवषय नं.५२
ी साई सादालयातील सोलर टीम कु क ग क पास क ीय अपारं पारीक उजा मं ालय, भारत सरकार,
नवी िद ली यां चेकडू न िमळाले या पु र काराबाबत.
िवषय नं.५३
ी साईबाबा भ िनवास थान इमारतीचे पॅसेजमधील मज यां या रल गची उं ची वाढिवणे बाबत.
िवषय नं.५४
ी साई सादालयाकरीता वॉटर कु लर खरे दी करणेबाबत.
िनणय .४४० उपरो िवषय नं.४७ ते ५४ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५५
साईबाबा हॉि पटल येथील ३ व साईबाबा हॉि पटल भ िनवास येथील ४ िल टचे वािषक स ह स
कॉ ट (AMC) देणेबाबत.
तावी साईभ तांना तसेच णांना अिधकािधक सेवा सु िवधा उपल ध क न देणेकरीता ी साईबाबा हॉ पीटलम ये 3
( ेचर) िल ट व साईबाबा भ तिनवास येथे 4 (पॅसेजर) िल ट अशा एकू ण 7 िल ट मे.जॉ सन िल टस ा. िल., पु णे
यां चेकडू न बसवू न िदनां क 01/07/2014 पासू न कायाि वत कर यात आले या आहेत. सदरील िल ट कायरत
झा यानं तर मे.जॉ सन िल टस ा.िल., पु णे यां चेकडू न कायादेशता ील अटीनु सार सलग दोन वष (वारं टी
कालावधीम ये) मोफत सेवा िदलेली आहे. याची मु दत िदनां क 30/06/2016 रोजी सं पत आहे.
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मागणी: साईबाबा हॉ पीटल व साईबाबा भ तिनवास थान येथील िल टचा वॉरं टी कालावधी सं पत
आलेने पु ढील 1 वष कालावधीकरीता वािषक स ह स कॉ ट मे. जॉ सन िल टस ा. िल., पु णे देणे आव यक
आहे.
मे. जॉ सन िल टस ा. िल., पु णे यां नी िवषयां िकतकामी पु ढील एक वष कालावधीकरीता र क ोटे शन
टाईप स ह स कॉ ॅ टकामी यांचे िदनां क 24/06/2016 चे प ा वये खालील माणे रकमेचा ताव िदलेला आहे:
अ.नं. िठकाण
िल ट नं बर िल ट िल टची खरे दी एक वषाकरीता
सं या िकं मत
AMC दर र कम
1.
L-E8941
1
18,00,210/70,000/2.
ी साईबाबा हॉ पीटल
L-E8942
1
18,00,210/70,000/3.
L-E8943
1
18,00,210/70,000/एकू ण पये (अ) : 2,10,,000/4.
L-E8944
1
14,58,475/65,000/5.
L-E8945
1
14,58,475/65,000/साईबाबा भ तिनवास थान
6.
L-E8946
1
14,58,475/65,000/7.
L-E8947
1
14,58,475/65,000/एकू ण पये (ब) : 2,60,000/एकू ण पये (अ+ब) : 4,70,000/वरील माणे ी साईबाबा हॉ पीटल येथील 3 िल टकरीता र कम पये 2,10,000/- व साईबाबा
भ तिनवास थान येथील 4 िल टकरीता र कम पये 2,60,000/- नु सार एकू ण 7 िल टकरीता एक वष
कालावधीकरीता पये 4,70,000/- मा दर कळिवलेले आहे.
सदर कॉ टम ये दरमहा कं पनी या िशि त ए सपट मेकॅिनक येऊन िल टची साफसफाई क न
ि लिनक/ सेट ग क न स ह िसं ग क न देण,े तसेच सव ेकडाऊन अटड करणे यां चाही समावेश आहे. या कॉ ट
कालावधीम ये िल टचा कोणताही पाट नैसिगक र या (िल टशी क झुमरने कोणतीही छे डछाड के लेली नस यास)
खराब झा यास तो बदलू न देणे कं पनीला स तीचे आहे.
िवभागाचा प ट अहवाल: णालय तसेच भ तिनवास थान येथील िल ट सु रळीत कायरत राहणे
गरजेचे आहे. यामु ळे 7 िल टचे वािषक स ह स कॉ ट देणे आव यक आहे. मा. उ च यायालय मुं बई, खं डपीठ
औरं गाबाद समोर C.A. No. 9216 of 2014 in PIL No. 18 of 2011 िदनां क 26/09/2014 अ वये झाले या
सु नावणीत “वािषक मे टेनं स स ह स कॉ टॅ ट तसेच र क ोटे शन टाईप स ह स कॉ टॅ ट हे या- या मशीनरीचे
उ पादक कं पनीला अथवा सं बं धीत मशीनरीचे उ पादक कं पनीने िनदिशत के ले या यांचे अिधकृ त स ह स िडलरला
पु व या अटी व शत वर दे यात यावे ” असा आदेश िदलेला आहे. मा. उ च यायालयाचे आदेशानु सार सदर 7
िल टची उ पादक कं पनी मे. जॉ सन िल टस ा. िल., पु णे यां ना वािषक स हस कॉ ट देता येईल. तथािप सदरचे
खचास मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तरी उपरो त माणे ी साईबाबा हॉ पीटल येथील 3 िल ट व साईबाबा भ तिनवास थान येथील 4 िल ट
अशा एकू ण 7 िल टकरीता उ पादक कं पनी मे.जॉ सन िल टस ा. िल., पु णे यां ना एक वषाचे कालावधीसाठी स ह स
कॉ ॅ ट ( र क ोटे शन कॉ ॅ ट टाईप) देणेकामी एक ीत र कम पये 4,70,000/- (अ री पये चार लाख, स तर
हजार) मा अदा करणेबाबतचा ताव मा.ि सद यीय सभेपु ढे िनणयाथ सादर.
िनणय .४४१ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमु द के ले माणे ी साईबाबा हॉ पीटल येथील ३ िल ट व
साईबाबा भ तिनवास थान येथील ४ िल ट अशा एकू ण ७ िल टकरीता, िल टची उ पादक कं पनी
मे.जॉ सन िल टस ा. िल., पु णे यां ना एक वषाचे कालावधीसाठी स ह स कॉ ॅ ट ( र क ोटे शन
कॉ ॅ ट टाईप) देणेस व याकामी एक ीत येणा या र कम .४,७०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५६
आय.एस.ओ. ऑडीटर यां नी साईआ म भ तिनवास थान म ये येक मला बेल व बेल वीच
बसिवणेबाबत िदले या सु चना.
िवषय नं.५७
मं िदर प रसरातील 500 के . ही.ए. जनरे टर सेट इं िजन नं बर 25260003 मॉडेल हीटीए- 28 जी या
जनरे टरसेट या अ टरनेटरचे ओ हरहॉल ग व रवायर ग करणे कामाबाबत.
िनणय .४४२ उपरो िवषय नं.५६ व ५७ वरील चचा पु ढे ढकलणेत आली.
(कायवाही- िव ु त िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.५८
ी साईबाबा महाशता दी िनिम ाने ऑ टोबर- 2017 ते ऑ टोबर- 2018 या कालावधीत येक गु वारी
समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु लां ची सजावट करणेबाबत.
तावसं थान, सं थान माफत साज या कर यात येणा या उ सवासाठी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान, या
िठकाणी फु लां ची सजावट कर यात येत,े सदरची सजावट ही सं थान खचाने िकं वा कोणी साईभ देणगी व पात
सजावट कर यास तयार अस यास यां ना सजावटीची परवानगी दे यात येते.
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ी साईबाबा महाशता दी महो सव सन 2018 म ये साजरा कर यात येणार आहे. तरी शता दी महो सव
िनिम ाने ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 या (1 वष) कालावधीत येक गु वारी ी साईबाबा समाधी मं िदर,
ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु लां ची सजावट करावयाची आहे.
ी साईबाबा महाशता दी महो सव िनिम ाने समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी फु ल
सजावट करणेकामी सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस द करता येईल तसेच मं िदर प रसरात फलक लावु न
जािहरात करता येईल. यानु सार साईभ ां या आले या तावानु सार यां ना ऑ ट बर2017 ते ऑ ट बर 2018 या
(1 वष) कालावधीत गु वार या िदवशी ी साईबाबा समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी
भागात फु लां नी सु शोभीत करणेसाठी देता येईल.
ी साईबाबा महाशता दी महो सव िनिम ाने ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 या कालावधीत येक
गु वारी समाधी मं िदर, ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु ल सजावट करणेसाठी सं थानचे
सं केत थळावर जािहरात देता येईल. तसेच मं िदर प रसर व जनसं पक िवभागात फलक लावता येईल. यानु सार दानशु र
साईभ ां या आले या तावानु सार देणगीमधु न सदर सजावट करता येईल. देणगी व पात फु लां ची सजावट
कर यास साईभ ां कडु न ितसाद न िमळा यास सं थान खचाने फु लां ची सजावट करता येईल. यासाठी एकु ण
.25,00,000/- (पं चिवस लाख) मा खच अपे ीत आहे.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४४३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा महाशता दी महो सव सु हो यास बराचसा कालावधी
अस यामु ळे ऑ ट बर 2017 ते ऑ ट बर 2018 या कालावधीत येक गु वारी समाधी मं िदर,
ारकामाई, चावडी, गु थान या िठकाणी दशनी भागात फु ल सजावट करणेची सेवा घेणेकामी ता काळ
सं थानचे सं केत थळावर जािहरात िस द करणेत येऊन, देणगीदार साईभ ां ना आवाहन करणेत यावे व
ी साईबाबा महाशता दी महो सव सु हो यापु व जे िदवस बु क झाले या नाहीत, अशा िदवशी
सं थानमाफत फु लां ची सजावट करणेसाठी येणा या अपेि त खचाचा ताव सभेसमोर सादर करणेत
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------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
" ी साईस चरीत पारायण सोहळा-2016" िनिम ाने पारायण मं डपात फु लां ची सजावट करणेबाबत.
तावसालाबाद माणे या ही वष ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड आयोजीत ी साईस चरीत पारायण
सोहळा बु धवार िद. 03/08/2016 ते गु वार िद.11/08/2016 या कालावधीत ी मा ती मं िदर प रसरात, 16 गुं ठे
म ये आयोजीत कर यात आलेला आहे. ी साईस चरीत पारायण सोहळा िनमी ाने पारायण मं डपाम ये 30 X 18
फु ट मापा या टेजसाठी फु लां ची सजावट करावयाची आहे या म ये टेज या समोरील बाजू स िविवध फु लां चा
प ा लावणे. टे जवरील बॅनर वर बु के लावणे- 04 नग, टेजवर फु लां या माळा सोडणे, टेज वरील ' चे' फोटो
जवळ सजावट करणे व मं डपा या गेटवर 10 फु टी िविवध फु लां चे तोरण लावणे, िमरवणु क चा रथ सजवणे इ.
पारायण काळात पारायणसाठी टाक यात आले या मं डपात व टेजवर फु लां ची सजावट कर यात येईल.
पारायणा या पिह या िदवशी व यानं तर पाच या िदवशी सजावट कर यात येईल. पिह यांदा के लेली सजावट ही
सु कत अस याने पारायण काळात दोन वेळेस सजावट करणे आव यक आहे. मागील वष ी मिनष भाटीजा, मुं बई
यां नी देणगी दाखल व पात फु लां ची सजावट के लेली होते. या वष पारायण या काळात सजावट करणेसाठी अं दाजे
.50,000/- ( . प नास हजार) मा खच अपेि त आहे. पारायण काळात पारायणासाठी टाकले या मं डपात फु लां ची
सजावट करणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागवु न यु न म दराने फु लसजावट क न घेता येईल.
ी साईस चरीत पारायण सोहळा-2016 िनिम ाने फु लां ची सजावट करणेकामी दरप के मागिवणेस व
याकामी येणा या .50,000/- (प नास हजार) मा खचास मा यता िकं वा साईभ ां नी फु लां ची सजावट देणगी
व पात क न िद यास यां याकडु न फु ल सजावट क न घेता येईल.
तरी उपरो
तावावर िनणय होणेस िवनं ती.
िनणय .४४४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस चरीत पारायण सोहळा- 2016 िनिम ाने फु लां ची सजावट
करणेकामी थमत: साईभ ां कडू न देणगी व पात फु लां ची सजावट करणेसाठी ितसाद िमळतो का ते
पहावे, देणगीदार साईभ ां कडू न ितसाद न िमळा यास याकामी दरप के मागवू न फु लां ची सजावट
करणेत यावी, असे ठरले.
तसेच याकामी येणा या अं दाजे .५०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बगीचा िवभाग मु ख)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय नं.०२
मा.िव तां या सु चनां बाबत.
िनणय .४४५ मा.िव व तांनी आजचे सभेत खालील माणे सु चना के या, या मा य करणेत आ या.
सं थानमधील कॅ टीन येथे साईभ ां या सोयीसाठी १ िलटर शु द पा या या २०,०१,००० नग बाट या व
५०० िमली शु द पा या या ५,००,००० नग बाट यां ची वािषक खरे दी करणेत येऊन, नाममा दराम ये साईभ ां ना
उपल ध क न दे यात येतात. याकामी सं थानला ितवष जवळपास अं दाजे पये एक ते िदड करोड मा खच येतो.
जर सं थानमाफत शु द पा याचा लॅ ट सु के ला तर न क च सं थानचीआिथक बचत होईल व दशनलाईनमधील
साईभ ां ना िवनामु य पाणी वाटपही करता येईल. तरी सं थानमाफत शु द पा याचा लॅ ट सु करणेबाबत
तौलािनक/ सखोल अ यास क न सभेसमोर ताव सादर करणेत यावा. (कायवाही- पाणी पु रवठा िवभाग मु ख)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .४१७ ते ४४५ सवानु मते घे यात आले.
सभा समा तीची घोषणा कर यात आली.

वा रत/(बाजीराव िशं द)े
कायकारी अिधकारी
सद य

वा रत/(अिनल कवडे)
िज हािधकारी, अहमदनगर
सद य

वा रत/( ीकां त कु लकण)
मु य िज हा यायाधीश
अय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
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