
 
1 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
 
सभा .०७/ २०१८                                                                      िदनांक ३०.०६.२०१८  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                         वेळ- सकाळी १०.०० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.२८.०६.२०१८ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी १२.०० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१४०५/२०१८, 
िद.२०.०६.२०१८ अ वय े सव मा.सद यांना कळिवणते आलेले होते. तसेच जा.नं.एसएसएस/वशी-०४/१४७३/२०१८, 
िद.२५.०६.२०१८ नसुार काही अप रहाय कारणा तव सदरह सभा गु वार िद.२८.०६.२०१८ रोजी दपुारी १२.०० वा.ऐवजी शिनवार 
िदनांक ३०.०६.२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सं थानच े साईिनवास अितथीगहृाम ये आयोिजत कर यात आलेली आह.े 
सदरह सभेसाठीचा अजडा पवु माणचे राहील, असे सव मा.सद यांना कळिवणते आल े होते. यानुसार शिनवार िदनांक 
३०.०६.२०१८ रोजी सकाळी १०.०० वाजता सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे यांच े
अ  य तेखाली सु  कर  यात आली.  

०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य  
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य  ०४. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य 
०५. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य   ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 

                        मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.  
                          मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा. ी. ताप सखाहारी भोसले व  

मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंग यांनी दरू वनी ारे कळिवले होते, याची सिमतीन ेन द घऊेन, यांना अनपुि थत राह याची अनमुती िदली. 
याच माण े मा. ी.अमोल क ितकर, सद य यांनी ई-मले दारे कळिवल े आह े क , ी साईबाबा सं थान यव थापन 

सिमती या िद.३०.०६.२०१८ रोजी होणा या बैठक च ेप  िमळाल.े या बैठक स िशवसेनेच ेतीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया 
संदभात िशवसनेा सिचव मा. ी.अिनल दसेाई व मा.पयावरण मं ी ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.दवे  फडणवीस यां याशी 
चचा केली होती व मा.मु यमं यांनी िशवसनेेला यव थापन सिमतीच ेउपा य  पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत अजनूपयत 
कोणतीही कायवाही झालेली नस यामळेु खेद वाटत आह.े यामळेु या बैठक स उपि थत राहणार नाही, याची कृपया न द यावी. 

मा. ी.रिवं  िमलकर,सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवल ेआह ेक , या बैठक स मा यासकट िशवसनेेच ेतीनही सद य हजर 
राहणार नाहीत. कृपया याची न द यावी. 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतदूीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच े कामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर सकाळी 
१०.३० वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

सभेच ेसु वातीस िवधी व याय िवभाग यांचेकडील शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१०३३/ . .१०७/का.सोळा, िदनांक 
२५ जून,२०१८ अ वय े मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे,अ य , ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  यांना रा यमं ी पदाचा 
दजा देणते आलेला अस यान ेसव सिमती सद य व शासनाचे वतीन े यांच ेअिभनदंन कर यात आले व तसा ठराव घे यात आला.   

तसेच व छता अिभयान पधत िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचा महारा  रा यात दसुरा तर दशेात ितसरा मांक आलेला 
अस याने सव सिमती सद य व शासनाचे वतीने मा.सौ.योगीता अभय शेळकेपाटील,नगरा य ा, िशड  नगरपचंायत,िशड  तथा 
सिमती सद या यांच ेअिभनदंन कर यात आल ेव तसा ठराव घे यात आला.   

  यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ०१.०६.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करणे. 
िनणय .४१५ िदनांक ०१.०६.२०१८ रोजी िशड  यथे े झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, सदरह इितवृ  वाचनू कायम करत 
असताना खालील माण ेदु या कर यात आ या, यास मा यता दे यात आली.  
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१) िनणय .३४८/३- 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ॐ ी साई वा याय सिमती, कराड यांना िद. ०१/१०/२०१८ ते 

०४/१०/२०१८ अखेर चार िदवसांच ेॐ कार साधना संमेलन आयोजन करणसे  मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                             (कायवाही- शता दी क  मखु) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव,े 
यावर सिव तर चचा होऊन, ॐ ी साई वा याय सिमती, कराड यांना िद. ०१/१०/२०१८ ते 

०४/१०/२०१८ अखेर चार िदवसांच ेॐ कार साधना संमेलन आयोजन करणसे  मा यता दे यात यावी, तसेच  
याकामी  ॐ ी साई वा याय सिमती, कराड यांना खालील माण े  सिुवधा उपल ध क न दे यात या यात, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

ॐ कार साधना संमेलनासाठी साईआ म समाधी शता  दी मंडप मोफत वापरासाठी उपल ध क न 
दे यात यावा.  

ॐ ी साई वा याय सिमती,कराड यांचे िवनंती माण ेॐ कार साधना संमेलन आयोजनासाठी १००० 
 य  त ची िनवासासाठी साई आ मम  य े३००  स व िद.३०/०९/२०१८ ते ०५/१०/२०१८ अखेर ०६ िदवस 

अ  पोपहार सशु  क देणेत यावा.   
ॐ कार साधना संमलेनाचे आयोजन करणसेाठी साईआ म समाधी शता  दी मंडपाम  य े 

िद.०१/१०/२०१८ ते ०४/१०/२०१८ रोजी साऊंड िस  टीम व माईक िस  टीमची सिुवधा सं  थानमाफत उपल  ध 
क न दणेेत यावी.                                                                                (कायवाही- शता दी क  मखु)  

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२) िनणय .३४८/१० 

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Qualisurge 
Surgicals Pvt. Ltd.,Pune ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीन े यांचशेी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता, यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व साईनाथ णालयाकरीता High Speed Horizontal 
Autoclave  खरेदीकामी  िन नतम दरधारक M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांच ेिन नतम 
दर  ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                                                                                                 (कायवाही-वै क य संचालक) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव,े 

तुत िनवीदा ि येत M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांनी FULLY 
AUTOMATED HORIZONTAL AUTOCLAVE, C.V.T.S. SURGERY O.T. करीता 
िनिवदमे य ेनमदु केलेली  िकंमत र कम .६,६४,९००/- ही िन नतम आह.े सदर िकंमत ५ वष वारंटीसह आह.े  
५ वषानंतर एकतर AMC  िकंवा CMC केले जाते. यामळेु मिशनची िकंमत +AMC  िकंवा मिशनची िकंमत + 
CMC अशी तुलना के यास दो ही पयायात M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune हे िन नतम 
दरधारक आहते.  

याच माण ेM/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांनी FULLY AUTOMATED 
HORIZONTAL AUTOCLAVE, GENERAL SURGERY O.T. करीता िनिवदमे य े नमदु केलेली 
िकंमत र कम .६,६४,९००/- ही िन नतम आह.े सदर िकंमत ५ वष वारंटीसह आह.े ५ वषानंतर एकतर AMC  
िकंवा CMC केले जाते. यामळेु मिशनची िकंमत+AMC िकंवा मिशनची िकंमत+CMC अशी तुलना के यास 
दो ही पयायात M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune हे िन नतम दरधारक आहते. 

 यानसुार M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune हे  आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता, यांनी दर कमी करणसे असमथता 
दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune 
यांच े FULLY AUTOMATED HORIZONTAL AUTOCLAVE, C.V.T.S. SURGERY O.T. 
करीता खरेदी करणेकामी िन नतम दर र कम . ६,६४,९००/-मा  तसेच ५ वष कालावधी संप यानंतर  पढुील ५ 
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वषाकरीता AMC  करीता र कम .१,७५,०००/- िकंवा CMC करीता र कम .२,५०,०००/- मा  िन नतम 
दर  तसेच FULLY AUTOMATED HORIZONTAL AUTOCLAVE, GENERAL SURGERY 
O.T. करीता िन नतम र कम .६,६४,९००/-मा  ित नग माण ेदोन नगाकरीता र कम .१३,२९,८००/- मा  
५ वष कालावधी संप यानंतर पढुील ५ वषाकरीता AMC  करीता र कम .३,५०,०००/- िकंवा CMC करीता 
र कम .५,००,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                              (कायवाही- वै क य संचालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
३) िनणय .३४८/१२ 

ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता Deep Freezer खरेदीकामी राबिव यता आले या ई-िनिवदा 
ि येम य े M/s.N.P.Agencies., Mumbai ह े िन नतम दरधारक अस याचे िवभागान े तावात दशिवल े

आह.े  तथापी सदर मिशनची मळु िकंमत व AMC व CMC च े दर िमळून  Shree enterprises यांच े दर 
िन नतम अस याच ेिदसनू येत.े  

यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक Shree enterprises यांना चचसाठी उपसिमती 
सभेसमोर बोलिवणते याव,े तोपयत सदरचा िवषय थगीत ठेवणते यावा,  अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                                   (कायवाही- वै क य संचालक) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 

तुत िनिवदा िकयेत M/s. N.P.Agencies.,Mumbai यांनी Deep Freezer ची नमदु केलेली 
िकंमत र कम . .१२,४०,०००/- मा  ही िन नतम आह.े सदर िकंमत ५ वष वारंटीसह आहे. ५ वष वारंटीनंतर 
एकतर AMC केले जाते िकंवा CMC केले जाते. यामळेु मिशनची िकंमत+AMC िकंवा मिशनची िकंमत+ 
CMC अशी तुलना के यास दो ही पयायाम य ेM/s. N.P.Agencies.,Mumbai हचे िन नतम दरधारक आह.े 
यानसुार M/s. N.P.Agencies.,Mumbai हे आजच े उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 

उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ र पेढी िवभागाकरीता Deep Freezer खरेदीकामी 

राबिव यता आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक  M/s. N.P.Agencies.,Mumbai  यांच े ती 
नग र कम .६,२०,०००/- मा  माण े२ नग Deep Freezer खरेदीकामी र  कम .१२,४०,०००/-मा  तसेच 
५ वष वॉरंटी कालावधी संप  यानंतर पढुील ०५ वषासाठी AMC करीता र कम .६,००,०००/- िकंवा  CMC 
करीता  र कम .६,००,०००/- मा  िन  नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                          (कायवाही- वै क य संचालक) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
४) िनणय .३४८/१३ 

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक  M/s. Qualisurge 
Surgicals Pvt. Ltd.,Pune ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी हजर होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी मळु िकंमतीवर ५% सवलत तसेच AMC व CMC वर १५% सवलत दऊे 
केली आह.े  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता LED Shadow 
less lamp 2 Dome  खरेदीकामी  िन नतम दरधारक  M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांनी 
चचअतंी दऊे केलेल ेअतंीम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                               (कायवाही- वै क य संचालक) 

 
याऐवजी असे वाच यात याव े

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक  M/s. Qualisurge 
Surgicals Pvt. Ltd.,Pune ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी हजर होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी मळु िकंमतीवर ५% सवलत तसेच AMC व CMC वर १५% सवलत दऊे 
केली आह.े 
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यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता LED Shadow 
less lamp 2 Dome  खरेदीकामी  िन नतम दरधारक  M/s. Qualisurge Surgicals Pvt. Ltd.,Pune यांच े 
५ वष वॉरंटीसह ित नग  िकंमत र कम .५,६६,५००/-मा  माण े ४ नग LED Shadow less lamp 2 
Dome साठी र कम .२२,६६,०००/-मा , Online UPS साठी ती नग र  कम .५१,५००/-मा  माण े०४ 
नग UPS साठी र  कम .२,०६,०००/- अशी एकूण र  कम .२४,७२,०००/- रकमेवर ५% सटु वजा जाता 
र  कम .२३,४८,४००/- मा  िन नतम दर ि वकारणसे तसेच ५ वषानंतर AMC  करीता िदले या दरात १५% 
सटु जाता र  कम .३,००,९००/- मा ा िकंवा CMC करीता िदले या दरात १५%  सटु वजा जाता र  कम 
.११,०३,३००/- मा  दर ि वकारणते यऊेन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा अशी उपसिमतीची िशफारस 

मा य कर यात आली.                                                                           (कायवाही- वै क य संचालक) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

५) िनणय .३४८/१६ 
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Anvita 

Enterprises, Aurangabad ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता, यांनी AMC व CMC चे  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता िदले या 
रकममे य े५० %  सवलत  दे याच ेमा य ्केल.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Automatic Tissue 
Processor खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad  यांचे र  कम           
.११,५७,०००/- मा र् िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 

उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                              (कायवाही- वै क य संचालक) 
 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Anvita 
Enterprises, Aurangabad हे आजच ेउपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेन े यांचशेी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता, यांनी AMC व CMC चे  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता िदले या 
रकममे य े५० %  सवलत  दे याच ेमा य ्केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता Automatic Tissue 
Processor खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad  यांच े िन नतम दर 
र  कम .११,५७,०००/-मा  तसेच यांनी चचअतंी दऊे केलेले AMC करीता िदले या रकमेम य े ५०%  
सवलत  जाता र  कम .२,४०,०००/- मा  िकंवा CMC करीता िदले या रकममे य े ५०%  सवलत  जाता 
र  कम . ५,०५,०००/- मा  च े िन नतम दर ि वकारणते यऊेन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                              (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६) िनणय .३४८/१८ 

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Meril 
Diagnostics Pvt Ltd., Vapi  यांनी लेखी प ा दारे एकुण रकमवेर र कम .१०,०००/- मा  सवलत दऊे 
केली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील योगशाळा या िवभागाकरीता Fully 
Automatic Bio Chemistry Analyser Machine खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Meril 
Diagnostics Pvt Ltd., Vapi  यांच ेर कम .१४,९७,४५०/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.      (कायवाही- वै क य संचालक) 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Meril 

Diagnostics Pvt Ltd., Vapi  यांनी लेखी प ा दारे एकुण रकमेवर रक्कम .१०,०००/- मा  सवलत दऊे 
केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, दरधारक M/s. Meril Diagnostics Pvt Ltd.,Vapi  यांच े Fully 
Automatic Bio Chemistry Analyser Machine करीता ५ वष वॉरंटीसह िकंमतीत र कम .१०,०००/- 
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सटु वजा जाता र कम  .१४,९७,४५०/-मा  दर वीकारणेत येऊन यांना परुवठा आदशे देणेत यावा. तसेच ५ 
वषानंतर AMC करीता र कम .२,२६,११७.५० िकंवा CMC करीता र कम .३,७६,८६२.५० मा   िन नतम 
दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                                                                                

(कायवाही- वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७)   िनणय .३४८/१९ 
  ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Transasia Bio-

Medicals ltd., Mumbai  ह ेआजच ेउपसिमती सभसेमोर उपि थत होते. सिमतीन े याचंेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयामधील Pathology िवभागाकरीता Three Part 
Differential cell counter खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Transasia Bio-Medicals ltd., Mumbai 
याचं े र  कम .३,५०,४६०/- मा  व AMC व CMC चे  यके वषानसुार पढुील पाच वषाकरीता र  कम 
.२६२८०/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 

मा य कर यात आली.                                                                                 (कायवाही- वै क य सचंालक) 
 
याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 

  ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Transasia Bio-
Medicals ltd.,Mumbai ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीने याचंेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक M/s. Transasia Bio-Medicals ltd., Mumbai याचं े
Three Part Differential cell counter मशीनसाठी ५ वषाच ेवॉरंटीसह र कम .३,५०,४६०/- मा  तसेच वॉरंटी 
संप  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC करीता र कम . .८,७६०/- िकंवा CMC करीता र कम . 
.१७,५२०/-मा   िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना पुरवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 

िशफारस मा य कर यात आली.                                                                    (कायवाही- वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

८) िनणय .३४८/२० 
ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Schiller 

Healthcare India Pvt LTd,Mumbai  ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीन े याचंेशी दर कमी 
करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाकरीता ICU Ventilator 
with Accessories  खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Schiller Healthcare India Pvt LTd,Mumbai 
याचं े र  कम .२८२४१३६/- तसचे वॉरंटी संप  यानतंर पढुील पाच वषाकरीता AMC व CMC र  कम . . 
६३१३००/- मा  दर ि वकारणते यावेत, त पवु   M/s. Schiller Healthcare India PvtLTd,Mumbai  यांनी 
या- या णालयाम य े Ventilator चा परुवठा केललेा आह,े अशा णालयांना बायोमेडीकल इिंजिनअर यांनी 
य  भेटी दऊेन पाहणी क न अहवाल सादर करावा, सदरचा अहवाल समाधान कारक अस यास यांना परुवठा 

आदशे दे यात यावा. अ यथा ततु करणी फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली.                                                                                 (कायवाही- वै क य संचालक) 

 
याऐवजी खालील माणे वाच यात याव े

ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Schiller 
Healthcare India Pvt LTd, Mumbai  हे आजच ेउपसिमती सभसेमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचशेी दर 
कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक M/s. Schiller Healthcare India PvtLTd, Mumbai 
यांच े ICU Ventilator with Accessories ५ वष वॉरंटीसह खरेदीकामी र  कम .२८,२४,१३६/-मा , तसचे 
वॉरंटी संप  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC करीता र कम .१,७७,०००/-मा  िकंवा CMC करीता र  कम 

.४,५४,३००/- मा  िन नतर दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                                     (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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९) िनणय .३४८/२१ 
ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Anvita 

Enterprises, Aurangabad ह ेआजच ेउपसिमती सभसेमोर उपि थत होत.े सिमतीन े याचंेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी AMC करीता येक वषासाठ र कम .२०,०००/- मा  व CMC करीता येक 
वषासाठी र कम .३०,०००/- मा  दर दऊे केल.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Fully Automated ETO Sterilizer 
खरेदीकामी िन नतम दरधारक M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad याचं े ती नग र  कम .४,५०,०००/- 
मा  िन नतम दर तसेच  AMC व CMC करीता चचअतंी दऊे केलले ेअिंतम दर ि वकारणेत यऊेन यांना परुवठा 
आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.           (कायवाही- वै क य सचंालक) 

 
याऐवजी खालील माणे वाच यात याव.े 

ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Anvita 
Enterprises, Aurangabad हे आजच ेउपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी AMC करीता येक वषासाठी र कम .२०,०००/- मा  व CMC करीता येक 
वषासाठी र कम .३०,०००/- मा  दर दऊे केल.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक M/s. Anvita Enterprises, Aurangabad याचं ेFully 
Automated ETO Sterilizer  साठी  ५ वषाच ेवॉरंटीसह र  कम .४,५०,०००/- मा  तसेच वॉरंटी सपं  यानंतर 
पढुील पाच वषाकरीता चचअतंी दऊे केलले े AMC करीता येक वषासाठी र कम .२०,०००/- माणे  ५ 
वषासाठी र कम .१,००,०००/-मा  िकंवा CMC करीता येक वषासाठी र कम .३०,०००/- माणे ५ वषासाठी 
र  कम .१,५०,०००/- मा  िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                                   (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१०) िनणय .३४८/२२ 

ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Akas Medical., 
Chennai ह ेआजच ेउपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता 
यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता Syringe Pump खरेदीकामी िन नतम 
दरधारक M/s. Akas Medical., Chennai  याचं ेर  कम .८१५९२०/- मा  तसचे वॉरंटी सपं  यानंतर पढुील पाच 
वषाकरीता AMC व CMC र  कम . १८०४२०/- मा  ि वकारणते यावेत. तथापी यांचकेडून थम तीन मिशन 
बसवनू डेमो घे यात यावा, डेमो समाधानकारक अस यास यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, तसेच डेमो 
समाधानकारक नस यास फेर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली.                                                                                                    (कायवाही- वै क य सचंालक) 

 
याएवेजी खालील माण ेवाच यात याव.े 

तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Akas 
Medical., Chennai ह े आजच े उपसिमती सभेसमोर उपि थत होते. सिमतीन े यांचेशी दर कमी करणेबाबत 
चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक M/s. Akas Medical., Chennai यांनी  Syringe 
Pump करीता ५ वषाच ेवॉरंटीसह िदलेले ती नग र  कम . २६३२०/-मा  या माण े३१ नगाकरीता र कम 
.८,१५,९२०/-मा , वॉरंटी संप  यानंतर पढुील पाच वषाकरीता AMC करीता र कम .७६,७२५/-मा  िकंवा 

CMC करीता र  कम .१,०३,६९५/- मा  िन नतम दर ि वकारणते यावेत. तथापी यांचेकडून थम तीन मिशन 
बसवनू डेमो घे यात यावा,  सदर  डेमोचा अहवाल थािनक उपसिमती सभेम य े सादर करणते येऊन यावर 
िनणय घणेते यावा,  अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.        (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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११) िनणय .३४८/२३ 
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. I Rays 

Medtech Solutions Pvt. Ltd.,GURGAON,Haryana यांनी मळु दरावर १% सवलत दणेबेाबत           
ई-मेल दारे कळिवल ेआह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलकरीता Biphasic Defrillator खरेदीकामी 
िन नतम दरधारक M/s. I Rays Medtech Solutions Pvt. Ltd., GURGAON, Haryana यांनी देऊ 
केलेल ेअिंतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                                   (कायवाही- वै क य संचालक) 

 
या ऐवजी खालील माण ेवाच यात याव-े 

तुत करणी राबिवणते आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. I Rays 
Medtech Solutions Pvt. Ltd., GURGAON, Haryana यांनी मळु दरावर १% सवलत दणेबेाबत        
ई-मेल दारे कळिवले आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, िन नतम दरधारक M/s. I Rays Medtech Solutions Pvt. Ltd., 
GURGAON, Haryana यांचे Biphasic Defrillator साठी ५ वष वॉरंटीसह १ % सवलतीच ेदराने होणारी 
र कम .१३,४७,१९२/- मा  तसेच ५ वष वॉरंटी कालावधी संप यानंतर पढुील ५ वषासाठी  AMC करीता 
र कम .१,४३,३७०/- िकंवा CMC साठी र कम .३,५८,४२५/- मा  िन नतम दर   ि वकारणते येऊन, यांना 
परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                        

(कायवाही- वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१२) िनणय .३४८/२४- 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच ेसन 2018-

2019 या कालावधीसाठी वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी संबधीत परुवठा धारकांनी उपरो  अ व ब 
त यांम य ेिदलेल ेगडद व अधोरेखीत केललेे अतंीम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी 
या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                          (कायवाही- वै क य संचालक) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच ेसन 2018-

2019 या कालावधीसाठी वािषक  सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी संबधीत परुवठा धारकांनी उपरो  अ व ब 
त यांम य े िदलेले गडद व अधोरेखीत केलेले अतंीम दर ि वकारणते येऊन यांना िद.०१.०४.२०१८ पासनू 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   (कायवाही- वै क य संचालक) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१३) िनणय .३४८/३१ 
यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक हणनू आले या सेवेक यांचा एक वषाकरीता जनता अपघाती 

िवमा पॉलीसी घणेेकामीच े उपरो  तावास मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.                                                                                   (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

 
याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव े
यावर सिव तर चचा होऊन, साईसेवक हणनू आले या सेवेक यांचा एक वषाकरीता जनता अपघाती 

िवमा पॉलीसी घेणकेामी िन नतम दरधारक िद.ओरीएंटल इ शरु स कं.िल.कोपरगाव यांच े ित य  र कम 
.५९/- मा  िन नतम दर ि वकारणते येऊन एकूण १०,९२० साईसेवकांचा िवमा उतरिवणकेामी ित साईसेवक 
.५९/- मा  माण े एकूण र कम .६,४४,२८०/- मा  िद.ओरीएंटल इ शरु स कं.िल.कोपरगाव यांना अ ीम 
 व पात दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.    (कायवाही- मु यलेखािधकारी) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१४) िनणय .३४८/३३ 
AIO Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell-110 नग यासाठीच े िन नतम दरधारक 

मे.आर.डी.डाटा िस  टी  स,नािशक यांनी दऊे केलले े पेिशिफकेशन ह ेिनिवदमे य ेनमदु केले या पेिशिफकेशन नसुार 
नाही.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थसेाठी व तािवत व र  
महािव ालयासाठी ११० नग संगणक, यपुीएस, ि टंस आदी सािह य खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक याचं े ई-
िनिवदतेील िन नतम दर ि वकारणेत यऊेन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, तथापी म.ेआर.डी.डाटा 
िस  टी  स,नािशक ह ेAIO Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell-110 नग िनिवदमे य ेनमदु केले या 
पेिशिफकेशननसुार दे यास तयार असतील तरच यांना सदरकामी परुवठा आदशे दे यात यावा अ यथा सदर करणी 

फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
                                                                              (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
 
याएवेजी खालील माण ेवाच यात याव े
AIO Commercial Series Brand HP/Lenovo/Dell-110 नग यासाठीचे िन नतम दरधारक 

म.ेआर.डी.डाटा िस  टी  स,नािशक यांनी दऊे केलेले पेिशिफकेशन ह े िनिवदमे य ेनमदु केले या पेिशिफकेशन 
नसुार नाही.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा औ ोिगक िश ण सं थेसाठी व तािवत व र  
महािव ालयासाठी ११० नग संगणक, यपुीएस, ि ंटस आदी सािह य खरेदीकामी िन नतम िनिवदाधारक 
म.ेआर.डी.डाटा िस  टी  स,नािशक यांनी दऊे केलेले संगणके, लॅपटॉप, पासबकु ि ंटर, यएुसबी हाड िड  क, 
यपुीएस(600 VA) इ. साठीचे िन नतम दर,मे.सायबरनेट ा.िल.पणु ेयांनी दऊे केलेले ोजे  टर साठीचे िन नतम 
दर व मे.हायटेक कॉ   यटुर ा.िल. यांनी टॅबलेट साठी देऊ केलेले िन नतम दर तसेच मे.मॅ  कन इ  फो सोल् यशु  स 
यांनी दऊे केलेले लेझर ि ंटस (LBP2900) साठीचे िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात 
यावा, तसेच मे.आर.डी.डाटा िस  टी  स,नािशक ह े िनिवदतेील पेसीफ केशन पे ा Higher version च ेAIO 
Commercial Series Brand  Lenovo 110 नग  िनिवदेतील नमदु दराम य ेदे यास तयार अस यान े यांनाही 
परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.     

           (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१५)  िनणय .३८७  
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयात न  याने ने पेढी सु  करणसे व यासाठी येणा या 

अदंाजे र कम . ४,५३,७७२/-मा चे वाष क खचास मा यता दे यात आली. तसचे सदर ताव शासनाच े
मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, अस ेठरल.े                       (कायवाही- वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 

 
याएवेजी खालील माण ेवाच यात याव े 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयात न  याने ने पेढी सु  करणेस व यासाठी येणा या 

अदंाजे र कम . ४,५३,७७२/-मा चे वाष क खचास मा यता दे यात आली. तावात नमदु केलेले अ.नं.३ च े
पद रिज टर मेडीकल ऑफ सर  ऐवजी आय बँक मनेॅजर या पदाचा समावेश क न सदर ताव शासनाच े
मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, असे ठरले.                       (कायवाही- वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१६)  िनणय .४०४ 
 यावर सिव तर चचा होऊन, सपंणू भारत वषातील आिदवासी, जनजाती व दगुम लोकव  ती  या 

अि मता व अि त  वासाठी काम करणा-या कायक  यांचे व जनजाती ितिनध चे  (वनवासी क  याण आ म, 
महारा  ) िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८ अस े०३ िदवसांच ेिनवासी समंलेन (२६५० य ) साईआ म-
१ येथील मंडपात आयोिजत कर यास मा यता दे यात आली.  

तावात नमदु के या माण े सदरचा काय म साईआ म धमशाळा येथे वॉट ु फ मंडप व इतर 
अनशंुगीक सोयी-सिुवधा गहृीत ध न .४२,६३,९८१/- मा  खच येईल अस ेनमदु केलेल ेआह.े तथापी सदरचा 
काय म साईआ म-१ येथील समाधी शता दी मंडपात आयोजीत करावयाचा अस यान े तावात नमदु केलेला 
खच होणार नाही. या काय माकरीता सभामंडपात पोडीयम, २ डे स, खु या, सोफासेट, साऊंड िसि टम, लाईट 
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व फॅन, जनरेटर व इतर अनशंुगीक सिुवधांकरीता र कम .१२ लाख खच अपे ीत आह.े यास मा यता दे यात 
आली. 

सदर िनवासी संमेलनाकरीता उपि थत राहाणा या ितिनध ची िनवास यव था साईआ म 
धमशाळेतील हॉलम य ेव भोजन यव था साई सादालय जनरल  हॉल येथ ेिनशु क करावी. तसेच चहा ना याची 
मोफत यव था करावी. मा  LED नसाठी सं थानन ेखच क  नय,े अस ेठरल.े 

तसेच याच कालावधीत साई आ म-१ येथील मंडपात आयोिजत कर यात आलेला ॐ ी साई 
वा याय सिमती, कराड यांचा ॐ कार साधना संमेलन काय म १६ गुंठे येथील शता दी मंडपात आयोिजत 

करावा, अस ेठरल.े                                                                               (कायवाही-शता दी क  मखु)                                                  
 

याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव.े 
यावर सिव तर चचा होऊन, संपणू भारत वषातील आिदवासी, जनजाती व दगुम लोकव  ती  या 

अि मता व अि त  वासाठी काम करणा-या कायक  यांचे व जनजाती ितिनध चे  (वनवासी क  याण आ म, 
महारा  ) िद.३०/०९/२०१८ ते ०२/१०/२०१८ असे ०३ िदवसांचे िनवासी संमेलन (२६५० य ) साईआ म 
धमशाळा येथे आयोिजत करणसे व काय मासाठी वॉटर ु फ मंडप तसेच सभामंडपात पोडीयम,२ डे स, खु या, 
सोफासेट, साऊंड िसि टम, लाईट व फॅन, जनरेटर व इतर अनशंुगीक सिुवधांकरीता येणा या र कम 
.४३,६३,९८१/- मा  अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. 

सदर िनवासी संमेलनाकरीता उपि थत राहाणा या ितिनध ची िनवास यव था व भोजन यव था 
साईआ म धमशाळा येथे िनशु क करावी. तसेच चहा ना याची मोफत यव था करावी. मा  LED नसाठी 
सं थानने खच क  नये, असे ठरले.                                                           (कायवाही-शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१७) िनणय .४०६ 

  िशड  प रसरातील गरीब िव ाथ  िश णापासनू वंिचत राह नय े हणनू य.ुके.जी.ॲडिमशनसाठी मागील 
वषा माण ेयाही वष  येक  ४० िव ा या या ५ तकुडया करा यात. १५० िव ा याची वेश ि या पणु झाललेी 
असनू उवरीत वेशासाठी ित ा यादीमधील िशड  नगरपंचायत ह ीतील ५० िव ा याना सोडत प दतीन े  वेश 
दे यात यावा, अस ेठरल.े                                                             (कायवाही- ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 

 
                                          याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव े
                           िशड  प रसरातील गरीब िव ाथ  िश णापासनू वंिचत राह नय े हणनू य.ुके.जी.ॲडिमशनसाठी 

मागील वषा माण ेयाही वष  येक  ५० िव ा या या ५ तुकडया करा यात. १५० िव ा याची वेश ि या 
पणु झालेली असून उवरीत वेशासाठी ित ा यादीमधील िशड  नगरपचंायत ह ीतील १०० िव ा याना सोडत 
प दतीन े वेश दे यात यावा, असे ठरले.                                      (कायवाही- ाचाय, इिं लश िमडीयम कुल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१८)  िनणय .४०९ 

  मा. यव थापन सिमती या िद.०७.०३.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .२१५ नसुार मौजे ई, 
ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट, मुंबई यांचेकडून दानप ा ारे ा  झाले या 
गट न.ं२९३ मधील े  ७ हे टर ३२ आर या जागेम य े ी साईबाबा व ी साईनाथ णालये तसेच 

तािवत कॅ सर हॉि पटलसाठी एकि त ‘वै िकय संकुल’ उभार यासाठी आिकटे टची िनयु  करणबेाबत 
िनिवदा ि या सु  करणते यावी, असे ठरल.े               (कायवाही- कायकारी अिभयंता, बांधकाम िवभाग)                           

  
  याऐवजी खालील माण ेवाच यात याव,े 
  मा. यव थापन सिमती या िद.०७.०३.२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .२१५ नसुार राधा 

कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट, मुंबई यांचेकडून मौज े ई, ता.राहाता येथील गट नं.२९३ मधील े  
७ हे टर ३२ आर दानप ा ारे सं थानला ा  झालेले आह.े तसेच ी.लखीचंद कचरदास भंडारी व इतर 
यांची मौज े ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर  येथील जमीन गट नं.२८८/अ, २८८/ब,२८८/क व गट २९४ 
प.ैएकुण े  १०.२३ हे टर े  येलो झोनम य ेअसुन तेथील सं थान मालक या लगत आह.े सदरह े  
सं थानसाठी कायम खरेदी करणबेाबतचा ताव शासनास सादर कर यात आलेला आह.े  



 
10 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

  मौजे ई, ता.राहाता येथील राधा कािलयनदास दयानानी चॅ रटेबल ट, मुंबई यांचेकडून दानप ा ारे 
ा  झाले या गट नं.२९३ मधील े  ७ हे टर ३२ आर व ी.लखीचंद  कचरदास भंडारी व इतर यांची 

मौज े ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर  येथील जमीन गट नं.२८८/अ, २८८/ब,२८८/क व गट २९४ पै.एकुण 
े  १०.२३ हे टर े  या जागेम य े साईबाबा व साईनाथ णालय तसेच तावीत मेडीकल कॉलेज, 

नस गं कॉलेज, कॅ सर हॉि पटलकरीता एकि त वै क य संकुल उभाराव ेव  तसेच यासाठी आिकटे टची 
िनयु  करणेबाबत िनिवदा ि या सु  करणेत यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग / वै क य संचालक) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ शासन िनणय व प रप के यांच ेवाचन.  

ताव-  महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े 
कामकाजा सबंंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग 
क ाकडे न द घऊेन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात येते. सदर शासन 
प ावर संबंधीत िवभागाने काय कायवाही केली आहे  याबाबतचा अहवाल  यके मिह  यास व र  ठांकडे सादर 
कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०५/२०१८ चे सभेत आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं  थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय, प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद  यांना 
बैठक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं ेवाचन असा िवषय अजडयाम  य े
स मािव  ट कर  यात यावा." असा झालेला आह.े 

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.३०/०५/२०१८ ते िद. २०/०६/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील ा  त झालेली प  ेवाचन करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच ेअवलोकनाथ सादर.  

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
.सासंिव-१०१८/१५७/ . .१५/ का.१६ 

िद. १९/०५/२०१८ 
१५/०६/२०१८ 

सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठात ी साईबाबा अ  यासन 
(Chair)  सु  करणेबाबत. 

०२ 
शासन शिु दप क . सासंिव- १०१७ /३७८/ 

. .९७/का.१६ िद.२९/०५/२०१८ 
१५/०६/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, संचिलत ी साईबाबा 
इिं लश िमडीयम  कुलचा सधुारीत आकृतीबंध मंजरू 
कर  याबाबत. 

०३ 
शासन िनण .संक ण २०१८/ .  १३०/१८ 
एम.एम.-३ िद.१५/०६/२०१८ 

१८/०६/२०१८ 
किन  ठ महािव ालयातील िव ाथाची उपि थती  बायोमे ीक 
प  दतीने सु  कर  याबाबत. 

०४ 
शासन िनणय-एस  हीटी-१११८/९१७/ 

. .९१/का.१६ िद.१८/०६/२०१८ 
२०/०६/२०१८ 

अ  य , ी िस  दीिवनायक गणपती मंिदर  यास, भादेवी मुंबई 
यांना रा  यमं ी दजा दणेे तसेच रा  यमं ी दजा ा  त अ  य ांना 

ावया  या सेवासिुवधाबाबत. 

०५ 
शासन आदशे . एनजीसी २०१८/ 
(१००/१८)/ मिश-४ िद.१५/०६/२०१८ 

२०/०६/२०१८ 
शै िणक वष  २०१८-१९  
निवन महािव ालयांना मा  यता दणेेबाबत. 

 
िनणय . ४१६   यावर सिव तर चचा होऊन,  शासनाच े िवधी व याय िवभागाकडून सं थान कामकाजासंबधी ा  

झालेले उपरो  शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन क न यांची न द घे यात आली.  
  किन  महािव ालयातील िव ा याची उपि थती बायोमॅ ीक प दतीन े न दिव यासाठी आव यक 

उपाययोजना कर यास व यासाठी येणा या आव यक खचास मा यता दे यात आली. 
  शै िणक वष २०१८-१९ म य े सं थान या निवन महािव ालयाला मा यता िद याब ल शासनाच े

आभार मान यात आले, व तसा ठराव शासनाला पाठिव यात यावा असे ठरले.  
  व र  महािव ालयास शता दी वषात मा यता िमळा यान ेमहािव ालयाच ेनावात ी साईबाबा कला, 

वािण य व िव ान शता दी महािव ालय असा बदल करावा, असे ठरले. यासाठी आव यक कायवाही करणसे 
मा यता दे यात आली.      (कायवाही- .अिध क,मागासवग क /सभाकामकाज/ ी साईबाबा महािव ालय )                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०३ आयकर कायदा १९६१ या तरतदुीनसुार सन २०१३-१४ या आिथक वषाच ेअखिचत उ प न .३४३.९१ कोटी 
रकमचेा िद.३१.०३.२०१९ अखेर िविनयोग करणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांस सव मा  यमां ारे िमळणारे उ  प  न ह ेआयकर कायदा १९६१ 
चे कलम १०(२३)(सी)(v) व ११ अ  वये संपणू करमु  आह.े कलम ११(२) मधील तरतूद नसुार संबंधीत 
आिथक वषात िमळाले  या एकुण उ  प  नापैक  ८५% उ  प  न ह े  याच आिथक वषात खच करण े बंधनकारक 
आह.े तथािप, ते खच न झा  यास या उ  प  नापैक  अखिचत राहीलेली र  कम  यापढुील ५ आिथक वषात खच 
करता यईेल व दर  यान या रकमचेी आयकर कलम ११(५) अ  वये िवहीत प तीन े गुंतवणकू करावी लागेल. 
पढुील ५ वषा  या मदुतीत ही अखिचत र  कम पणूपण ेखच न झा  यास ६  या आिथक वषात िश  लक राहीलेली 
र  कम करपा   हणनू िहशोबात धरली जाईल व  या र  कमेवर आयकर काय ातील तरतुदीनुसार  या आिथक 
वषासाठी लाग ूअसले  या मह  तम आकारणी दरान ेआयकर आकारणी केली जाईल अशी तरतूद आह.े 

  अशा कारे आिथक वष २०१८-१९ अखेर .३४३,९१,४२,४२५/- इतक  अखिचत र  कम 
िद.३१.०३.२०१९ अखेर सं  थानचे उ ी  टांवर ठरावात नमूद केलेनसुार खच करण े आव  यक आह.े अ  यथा 
 यावर मह  तम (३०%) दरान ेआयकर आकारणी केली जाईल. अवलोकनाथ मागील आिथक वष व  या वषात 

िश  लक असलेली अखिचत र  कम खालील माण:े- 
 

अ.नं. आिथक वष िश  लक अखिचत उ  प  न र  कम पये  खच कर  यासाठी अंितम मदुत 
०१ २०१३-१४ ३,४३,९१,४२,४२५/- ३१.०३.२०१९
०२ २०१४-१५ २,३०,८४,२६,८४३/- ३१.०३.२०२०
०३ २०१५-१६ २,२४,५५,८९,३७७/- ३१.०३.२०२१
०४ २०१६-१७ ३,०२,३२,७६,६०२/- ३१.०३.२०२२
०५ २०१७-१८ लेखाप र णांती र  कम िनि त होईल ३१.०३.२०२३

 एकुण र  कम पये :-  ११,०१,६४,३५,२४७/-  
 
संबंधीत आिथक वषात एकुण उ  प  ना  या ८५% र  कम खच न झा  यामळेु िद.३१.०३.२०१८ अखेर 

अखिचत उ  प  न वाढत गेले असनू िद.३१.०३.२०२३ अखेर (आिथक वष २०१७-१८ ची र  कम सोडून) 
.११०१.६४ कोटी अखिचत उ  प  न सं  थानचे उ ी  टांवर खच कर  यासाठी उपल  ध आह.े पैक  .३४३.९१ 

कोटी अखिचत उ  प  न िद.३१.०३.२०१९ अखेर चाल ूआिथक वषात खच करण ेअिनवाय आहे अ  यथा यावर 
जा  तीत जा  त दरान ेआयकर भरावा लागले. 

  आिथक वष २०१८-१९ अखेर िवभागांच े अहवालानुसार खालील माण े चाल ू असले  या/  तािवत 
असले  या क  पांवर िद.३१.०३.२०१९ अखेर होणारा अपेि त खच खालील माण ेआह.े    

                                      (खच .कोटी म  य)े 
अ.नं. िवभागाचे नांव क  प /  योजनेचे नांव क  पाची िकंमत / 

खच  
िद.३१.०३.२०१९ 

अखेर अपेि त 
खच 

१ पाणीपरुवठा िवभाग िनळवंडे धरण – ट  पा .१ २६६.८८ ६०.०० 
२  वनी ेपण व 

टेिलफोन िवभाग 
अ यावत दरु  वनी यं णा  
Public Address System & Emergency Call Box 

१.४२ 
२.६० 

१.४२ 
२.६० 

३ सीसीटी  ही िवभाग CCTV & Surveillance  
LED Wall Screen 

७२.५८ 
७.९० 

७२.५८ 
७.९० 

४ संर ण िवभाग सरु ा सािह  य खरेदी 
 यायाम शाळा सािह  य खरेदी  

१.८५ 
०.७८ 

१.८५ 
०.७८ 

५ बांधकाम िवभाग निवन दशनरांग क  प ११२.४० ७०.००  
घनकचरा  यव  थापन क  प  ७.१७  ३.५० 
 वागत कमानी– दोन  १.६७ १.६७ 
 कायवॉक १.३ १.०० 

साई आ म-१ येथ ेटे  साईल फॅि क शेड उभारणे १.३६ १.०३ 
ी साईबाबा समाधी मंिदर प रसरातील लोअर गचे नतुनीकरण  २.७५ ०.६५ 
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करणे (दसुरा ट  पा) 
साईनाथ  णालयावर वाढीव मज  याचे बांधकाम ४.००  ४.०० 
नगरपािलका ह ीतील र  ता .५ चे उवरीत काम पणू करणे (ट  पा-
१) 

१.७०  १.७०  

मंिदर प रसरातील इमारतीचे आतील व बाहरेील रंगकाम करणे.  ०.६४  ०.६३ 
साई नॉलेज पाक  क  प १६६.३९  १.००  

 बांधकाम िवभाग साईबाबा भ िनवास (५०० म) नतुनीकरण १८.५६  ५.००  
साई सादालय फरशी बदलणे १.९० १.९० 
लाडू व बुंदी ोसेिसंग यिुनट १४.४१ ५.०० 
साई सादालय आतील व बाहरेील रंगकाम करण.े  ०.६२ ०.६२ 
निवन शै िणक सकुंल उभारणी १३५ .०० ५.००  
नगर-मनमाड र  ता दु  ती व सुशोिभकरण ३.५  ३.५  
साई आ म-१ रंगकाम व दु  ती ६.५०  ४.८३  
मौजे िनघोज येथील देणगी दाखल िमळाले  या इमारतीत (साईपालखी 
िनवारा) आय.एस.ए. अॅकॅडमी सु  करणेकामी अंतगत फेरबदल 
करणे. 

१०.९३  ३.००   

साईनाथ  णालय सव सडंास बाथ मचे नतुनीकरण करण.े १.३१ १.०० 
ीसाईच र  पारायणाकरीता मंडप व इतर अनषंुिगक सिुवधा तयार 

करणे.  
०.९१  ०.९१ 

ी साईबाबा समाधी मंिदर परीसरातील एैितहािसक इमारतीचे 
सु डीकरण करण.े 

०.७३  ०.५०   

कंुभमेळा कालावधीत िशड  व परीसरात िवकसीत केले  या ०७ 
वाहनांचे कामाबाबत  

२.८९  ०.५२ 

सं  थानमाफत साजरे करणेत येणारे उ  सव, उ  हाळा व पावसाळयाचे 
कालावधीत साईभ  तांचे सोयीसाठी मंडप  यव  था करणे.  

०.५० ०.५० 

मौजे िनमगांव को-हाळे ह ीतील चर र   याचे डांबरीकरण करण.े ०.५७ ०.५७ 

िशड  वाहतूक आराखडयातील र   याचंे कामासाठी अनदुान देण.े १०.०८  १०.०८  
६ मािहती तं ान 

िवभाग 
Oracle License Purchase & Support Renewal २.९३ १.५६ 
Local Servers upgradation ०.८५ ०.८५ 

Software Licenses ०.५० ०.५० 
Desktop Purchase १.०० १.०० 

OFC ०.५० ०.५० 
Networking Equipment १.२५ १.२५ 

७ लेखा - अनदुान 
िवभाग 

अनदुान -   
१) िशड  नगरपंचायत अनदुान – दैनंिदन व छता 
२) िशड  नगरपंचायत अनदुान – र  ते 
३) िशड  नगरपंचायत अनदुान – शौचालये बांधकामासाठी 

 
३.५४ 
१.१० 
०.३३ 

 
३.५४ 
१.१० 
०.३३ 

अनदुान - इतर सं था  
शासक य वै क य महािव ालय यवतमाळ 

 
१३.०० 

 
१३.०० 

शासक य वै क य महािव ालय व णालय  नागपरु ३५.२८ ३५.२८ 
शासक य वै क य महािव ालय व णालय औरंगाबाद १५.०० १५.०० 

८  णालये िवभाग  
ी साईबाबा 

हाॅ पीटल 

ी साईबाबा हाॅ पीटलम ये वै क य उपचारापोटी दे यात येणा या 
सवलतीचा अपे ीत खच. 

१४.०० १४.०० 

ी साईनाथ हाॅ पीटलम ये वै क य उपचारापोटी दे यात येणा या 
सवलतीचा अपे ीत खच. 

५.०० ५.०० 

ी साईनाथ णालय 
अनदुान िवभाग 

गरीब व गरज ु णांना वै क य आथ क अनदुान देण.े ५.०० ३.०० 

एकुण अपेि त खच :- ८२६.०८ ३७१.१५ 
 

िवभागाचा अिभ ाय :- िद.३१.०३.२०१९ अखेर .३४३.९१ कोटी खच न झा  यास िश  लक 
रकमेवर ३०% दरान ेआयकर भरावा लागणार आह.े  
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उपरो माण े सन २०१३-१४ या आिथक वषाचे अखिचत उ  प  न .३४३.९१ कोटी, 
िद.३१.०३.२०१९ अखेर सं  थानची उि  टे व िवकासकाम े यासाठी िविनयोग करणबेाबतचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीसमोर अवलोकनाथ व मा  यतेसाठी सिवनय सादर. 

िनणय . ४१७ यावर सिव तर चचा होऊन, आयकर कायदा १९६१ या तरतुदीनसुार सन २०१३-१४ या आिथक वषाच े
अखिचत उ प न .३४३.९१ कोटी रकमेचा िद.३१.०३.२०१९ अखेर िविनयोग करणसेाठी उपरो  तावात 
नमदु के या माण े  सं  थानची उि  टे व िवकासकामे यासाठी िविनयोग करणसे मा यता दे यात येऊन, याम ये 
उपरो  नमदु  क पा यती र  अ य क पावर सं थानमाफत कर यात येणा या खचाचा समावेश कर यात 
यावा. तसेच तावात नमदु केले या बाब वर येक मिह यात होणा या खचाचा तपिशल मा. यव थापन 
सिमती सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरले.               (कायवाही- मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ पंडीत िदनदयाल उपा याय िश ण सं था, िसडको औरंगाबाद यांच ेरामचं  नाईक िव ालय,िसडको, औरंगाबाद 

यांना इमारत बांधकाम व शालेय सािह यासाठी र कम .२,२६,००,०००/- आिथक सहा य दणेेबाबत न यान े
ा  तावावर िनणय होणेबाबत. 

ताव-   सं  थचेी पवु चे तावानसुार मागणी :- पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद 
याचंे रामचं  नाईक िव ालय िसडको, औरंगाबाद यांनी इमारत बाधंकाम . १.२३ कोटी व शालये सािह  य 
घे  यासाठी . ४८.००ल  अस े एकूण र कम  १.७१ कोटीची मागणी  याचंे प  जा. ं . प.ंदी.ऊ.िश.स/ं२०१७-
२०१८/११ िदनांक १९.०४.२०१७ नसुार केली होती  याचा थोड  यात तपशील खालील माणे  

  अ. इमारत बांधकाम खच :- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच . २,२२,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतनू केललेा खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,२३,००,०००/- 

  ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच  
अ.न. िववरण र  कम 
१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १५,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १०,००,०००/- 
३ थंालय . ३,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा . ५,००,०००/- 
५ संगणक, लबॅ व फिनचर . १५,००,०००/- 
६ एकूण ४८,००,०००/- 
एकूण अ + ब   . १,२३,००,०००+४८,००,०००/- १,७१,००,०००/- 

                    
अशी एकूण र कम .१.७१कोटी मा  िमळणेबाबत िवनतंी  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड  

यांना केली होती.  यावर मा.  यव  थापन सिमतीने खालील माणे िनणय घेतला आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचा िनणय :- िद.०८.९.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ७५३ अ  वये चचा होऊन असे ठरल े
क , ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवास िद. ०१ आ ट बर पासनू ारंभ होत आह.े मा. मु  यमं ी महोदय याचं े
अ  य तेखालील कृती आराखडा सिमतीन े िद. ३१.०३.२०१७ रोजी या महो  सवासाठी एकूण . ३०२३ कोटी 
मा  या कृती आराखडयास मा  यता िदललेी आह.े परंत ुसदरह िनधी अ ाप ा  त नाही. या महो  सवाम  य े िविवध 
काय माचे आयोजन करणे व साईभ  तानंा पायाभुत सोयीसिुवधा परुिवणकेामी ससं ्थानचा मोठया माणात खच 
होणार असनू सं  थानला िनधीची कमतरता भास ूशकते. अशा पा  वभमुीवर पडंीत िदनदयाल उपा  याय याचंे िश ण 
सं थसे इमारत बांधकाम व शालये सािह  यासाठी . १.७१ कोटी मा  आिथक सहा य करण ेउिचत होणार नाही. 
सबब समाधी शता  दी महो  सवाची सांगता होईपयत सदरह िवषय  थिगत ठेव  यात यावा.असा िनणय झाललेा आह.े 

 सं  थनेे सादर केललेा निवन   ताव:- आता पंिडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, औरंगाबाद यांनी 
िद.०५.०६.२०१८ रोजी  र  कम . २.२६ कोटी मा  अनदुानासाठी फेर  ताव सादर केला असून, मा. ी चं शेखर 
कदम, उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढुे सादर 
करणेबाबत िनदश िदलले ेआहते. यानसुार  ताव  यव  थापन सिमतीपढुे सादर कर  यात यते आह.े  
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              पंिडत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, औरंगाबाद या सं  थे या रामचं  नाईक िव ालय,  पदंन नगर 
िसडको एन – ४ (दि ण) औरंगाबाद यथेील शाळे या इमारतीचे बांधकाम पणु कर  यासाठी व शालये सा िह  य खरेदी 
क न शाळा सव सुिवधायु  त कर  यासाठी िनधीची मागणी ी साईबाबा सं  थान िव  व  थ  यव  था, िशड  याचंेकडे 
केललेी आह.े  याचा  तपशील पढुील माण-े 

  अ. इमारत बांधकाम खच :- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ इमारत बांधकाम खच शासन मंजरूीनुसार . २,५५,००,०००/- 
२ इमारत बांधकाम िनधीतनू केललेा खच . ९९,००,०००/- 
३ उवरीत बांधकामसाठी लागणारी एकूण र कम . १,५६,००,०००/- 
   

  ब. शालेय सािह  य खरेदीसाठी लागणारा खच:- 
अ.न. िववरण र  कम 
१ िव ा  यासाठी नवीन ६०० बाके . १८,००,०००/- 
२ ि डा सा िह  य . १२,००,०००/- 
३ थंालय सव सािह  यासह . ७,००,०००/- 
४ ससु  ज योगशाळा सािह  यासह . ८,००,०००/- 
५ संगणक, लबॅ व फिनचर . २५,००,०००/- 
६ एकूण ७०,००,०००/- 

  क. मागणी :- 
एकूण अ + ब   . १,५६,००,०००+७०,००,०००/- २,२६,००,०००/- 

 
एकूण क  प खच अ + ब .२,५५,००,०००+७०,००,००० =  ३,२५,००,०००/- 

 
अशी मागणी केली आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय :- 
मा.  यव  थापन सिमतीन े  या कारणा  तव िद. ०८.०९.२०१७  या सभतेील िनणय ं . ७५३ नसुार  ताव 

अमा  य केललेा आह,े  या बाब ची उ ी  ठ पतु  अ ाप झाललेी नाही. अशातच या सं  थलेा मदत के  यास ही बाब 
संयु  तीक होणार नाही अस ेवाटत.े 

सं  थनेे यापवू  िदनांक १९.०४.२०१७  या  तावानसुार . १.७१ कोटीची मागणी केली होती आता मा  
सधुारीत मागणी . २.२६ कोटी केललेी आह.े 

सं  थचे एक महािव ालय, सहा किन  ठ महािव ालय, नऊ मा  यिमक िव ालय, चार ाथिमक व उ  च 
ाथिमक िव ालय, चार पवु ाथिमक िव ालय, दोन आ म शाळा, दोन व  तीगहृ आहते. सं  थे  या अनेक शाखा 

आहते.  तावात नमदू मािहतीनसुार सदरची िश णसं  था मोठी व स म िदसत.े 
अनदुान मागणी या िव ालया या इमारतीसाठी केली आह ेती शाळा औरंगाबाद शहरात आह.े एकंदरीत 

शहरात िश  ाणाची सोय उपल  ध क न दणेा-या अनके अनदुािनत व िवना अनदुािनत शै णीक सं  था कायरत 
आहते. 

अशा कारे शै णीक े ात काम करणा-या अनके िश ण सं  था कायरत असनू  याही अशाच कारची 
मागणी करतील. 

 ताव :- पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद याचंे रामचं  नाईक िव ालय 
िसडको,औरंगाबाद यांना इमारत बाधंकामासाठी . १.५६ कोटी व शालये सािह  यासाठी र कम  . ७० 
ल  अशी एकूण .२.२६ कोटी आिथक सहा य दणेेबाबत न  यान े ा  त तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय . ४१८ यावर सिव तर चचा होऊन, पंडीत दीनदयाल उपा  याय िश ण सं  था, िसडको, औरंगाबाद यांच ेरामचं  नाईक 
िव ालय िसडको,औरंगाबाद यांना इमारत बांधकामासाठी . १.५६ कोटी व शालेय सािह  यासाठी र कम        
.७० ल  अशी एकूण .२.२६ कोटी आिथक सहा य दणेबेाबतचा ताव मा य के यास इतरही खाजगी सं था 

अशा कारे आिथक सहा य िमळणेबाबत मागणी करतील. या तव सदरचा ताव थिगत ठेव यात आला. 
(कायवाही- मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा )      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.०५ स ह नं.१६९ मधील े ातून िशड  मंजरू िवकास योजनेतील नगर-मनमाड र ता- जैन मंिदर ते १८ मीटर रंग 
र याला जोडणा या १५ िमटर ं दी या र याच ेभसंूपादन र  करणेबाबत  ी. िदलीप अमतृराव ग दकर यांचा 
अज. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  वस ्त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) २००४ चे कलम २१ (२) खालील माण ेतरतुद आह.े 

  पोट कलम (१) आिण (१ क) म  य े िनिद  ट केले  या योजनांसाठी परेुशा तरतुदी के  यानंतर 
िव  व  त  यव  थे  या िनधीत िश  लक राहीली अस  यास, अशा िश  लक रकमचेा िव  व  त  यव  थे  या 
िवतरणयो  य उ  प  ना  या तीस ट   यापे ा अिधक नसले एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढुील सव िकंवा 
कोण  याही योजनांसाठी वापरता व खच करता येईल. 

  (दोन)  थािनक नागरी सवेा सिुवधा यां  याम  य ेसधुारणा व वाढ हो  यासाठी व प रणामी सं  थान  या 
सोयीम  य ेवाढ हो  यासाठी िशड  नगरपचंायतीला सहा य कर  यासाठी. 

 मा.  यव  थापन सिमती िनणय  : िदनांक ०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७७ (ब) (७)   
मा. छाननी सिमती िनणय  :   िदनांक ०९/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२९.   

 तावनाः िशड  शहरातील सावजिनक सोयीसिुवधांचा िव  तार कर  याच े  टीन े व  यांचा 
साईभ  तानंा ामु  यान ेउपयोग होईल अशी िवकास काम ेहाती घेवनू पणू करणसेाठी सं  थान  यव  थापन िशड  
नगरपंचायतीस मदत करीत आह.े  याचाच एक भाग  हणनू िशड  शहरातील सहा र  ते भूसपंादन करणसेाठी येणारे 
अदंाजे .१६३.५५ कोटी खचास मा.  यव  थापन सिमती व मा. छाननी सिमतीचे उपरो  त िनणया  वय ेशासनाची 
मा  यता घऊेन, पढुील कायवाही करणबेाबत ठरले आह.े  याम  य ेखालील र   यांचा समावेश आह.े  

अ. 
 नं. 

र   याचे नांव लांबी   
(मी.) 

ं दी   
(मी.) 

अि त  वातील 
 ं दी (मी.) 

भसंूपादनाची ं दी 
(मी.) 

०१ िवकास योजनतेील २४ मीटर ं द वळण र  ता (साई 
 दा हाउिसगं सोसायटी कॉनर ते सन एड सॅन हॉटेल 

र  ता) 

२६५० २४ - २४.०० 

०२ िवकास योजनतेील १२ िमटर ं दीचा हॉटेल गोराडीया 
समोरील र  ता (िपपंळवाडी र  ता ते िनमगांव िशव र  ता) 

५५० १२ ५.५० ६.५० 

०३ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा िबरेगावं र  ता 
(निवन िपंपळवाडी र  ता- वराह चौक ते कािलकानगर-
१५ मीटर  व पुढे िबरोबा मंिदरापयत विहवाटी माण)े   

५०० १५ १० ५.०० 

०४ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन 
मंिदरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र  ता) 

३२० १५ - १५.०० 

०५ िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा जनुा िपपंळवाडी 
र  ता (पु  पांजली हॉटेल चौक ते िपपंळवाडी िशव 
ह ीपयत) 

१००० १५ १० १५.०० 

०६ िवकास योजनतेील १५ मीटर ं दीचा र  ता (िपंपळवाडी 
र  ता ते १८ मीटर र  ता यांना जोडणारा िनता हॉटेल  
पि मबाजू दि णो  तर र  ता)  

३०० १५ -- १५.०० 

एकूण लांबी ५३२०    
 
वरील र   यांच े भसंूपादन कामासाठी येणारे अदंाजे .१६३.५५ कोटी खचास मा  यता िमळणसेाठी 

शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िदनांक १५/०५/२०१८ अ  वये  ताव सादर करणते 
आला आह.े  

 ताव:- ी. िदलीप अमतृराव ग दकर, िशड  यांनी उपरो  त र   यांपकै  अ. न.ं०४ बाबत मा. अ  य  
महोदय यांचेकडे र  ता न करणबेाबतचे िनवेदन िदले आह.े अजदार यांनी नमदू केलेला र  ता हा िशड  मंजूर 
िवकास योजनतेील र  ता आह.े सदर र   याबाबतचा िनणय िशड  नगरपचंायत यांचे अख  यारीतील असलेन,े 
 याबाबतचा िनणय नगरपंचायतीन ेघेण ेउिचत राहील अस ेमत आह.े तरी याबाबत िनणयाथ सादर.  
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  िशड  शहरातील सावजिनक सोयीसिुवधांचा िव  तार कर  याचे  टीने िशड  शहरातील सहा र  ते 
भसंूपादन करणसेाठी येणारे अदंाजे .१६३.५५ कोटी खचास मा.  यव  थापन सिमती व मा. छाननी सिमतीच े
उपरो  त िनणया  वय ेशासन मा यता िमळणेसाठी शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे िदनांक 
१५/०५/२०१८ अ  वये  ताव सादर करणेत आला आह.े तावात नमदु केलेला र ता वरील सहा र यांपैक  
एक आह,े अशी मािहती मु य कायकारी अिधकारी यांनी सभेस िदली. 

िनणय . ४१९  यावर सिव तर चचा होऊन, ी. िदलीप अमतृराव ग दकर, िशड  यांनी िदले या िनवेदनानसुार िशडी 
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र  ता (जैन मंिदरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र  ता) न करण ेही 
बाब सं थानच ेअख यारीत नस यान े ी. िदलीप अमतृराव ग दकर, िशड  यां या िनवेदना या अनषंुगाने सादर 
कर यात आलेला ताव अमा य कर यात आला.      (कायवाही- मु य कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०६  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल िवभागाकडील सहा.िश क ाथिमक व संगणक िश क यांना वतेन ेणी व 

अित दान र कम वसलुीबाबत. 
ताव-  िवषयाची पवुिपठीका-(अ) िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ चे शासन 

िनणयानुसार ी साईबाबा सं  थान िव  व   यव  था, िशड साठी मजंरु केले  या आकृतीबंधाम  य े ी साईबाबा 
इिं लश िमडीयम कुलचे उ  च ाथिमक िवभागाक रता ०४ व ाथिमक िवभागाक रता ०८ पदसं  या असतांना 

 य ात ाथिमक िवभागाकडे एकुण १३ सहा. िश कां  या नमेणकूा कर  यात आले  या आहते. हणजेच मंजरु 
आकृतीबंधानसुार ाथिमक िवभागासाठी ०५ सहा.िश काचंी पद े अित र  भरलेली होती.  या  यित र  त 
नैसिगक तुकडीवाढीनसुार ०५ सहा.िश कांना ०३ वषा  या प रिव ाधीन कालावधीसाठी िनयु  ती िदललेी आह.े  
यामळेु ाथिमक िवभागाकडील आकृतीबंधात मंजरु पदांपे ा १० पदे अित र  होत होते.   

िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ चे शासन िनणयातील अ. .०६ 
म  य ेसिमतीला आकृतीबंधाबाहरे जाऊन पद भरती करता येणार नाही, अस ेनमुद आह.े  यामळेु ी साईबाबा 
इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाडील िव ाथ  सं  या, नैसिगक तुकडी वाढ या सव बाब चे अवलोकन क न, 
इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/आ  था/३००६/२०१६ िद.१२.०६.२०१६ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व 
 याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचकेडे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाक रता २२ वाढीव िश क 

पदांसह आकृतीबंध मंजुर करणबेाबत  ताव सादर कर  यात आलेला होता.  
सदर प ास अनसु न मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य, मुंबई यांनी  यांचेकडील .सासिंव-

१०१६/१५२४/ . १९१/का.१६ िद.१० नो  हबर, २०१६ रोजीचे प ा  वये पढुील माण े कळिवलेले आह.े 
“आ  थापना िवषयक बाबी आिण वेतनावर होणा-या खचाचा भार िवचारात घऊेन नवीन पद े िनमाण न करता 
आव  यक सेवा बा यं णे ारे करवून घे  याचे शासनाचे धोरण आह.े सदर धोरणानुसार ी साईबाबा इंि लश 
िमडीयम  कुलम  य ेआव  यक असणा-या २२ िश कांची सेवा बा  यं णे ारे करवून घे  याबाबत  यव  थापन 
सिमतीचे अिभ ाय तसचे २२ पद े न  याने िनमाण करावयाची झा  यास होणारा आवत  आिण अनावत  
खचाबाबतचा तपशील या िवभागास उपल  ध क न दे  यात यावा”   

मा.िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य यांचे उपरो  त अिभ ायानसुार इिं लश िमडीयम  कुलम  य े
मंजरु आकृतीबंधापे ा ०५ अित रक्  त सहा.िश काचंी िविहत वेतन ेणी देऊन नमेणकू कर  यात आलेली आह.े 
तसेच नैसिगक तुकडीवाढीनसुार िनयु  त केले  या ०५ सहा.िशि का यांचा प रिव ाधीन कालावधी ऑग  ट-
२०१५ म  यचे संपलेला असनू, ते आजपावेतो  याच मानधनावर कायरत आहते.   यामळेु ी साईबाबा इिं लश 
िमडीयम  कुलचे आकृतीबंधात ाथिमक िवभागासाठी िकमान १० सहा.िश काची वाढीव पदे िनमाण 
करणकेामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य यांचेकडे  ताव सादर करणसे 
मा.  य.सिमतीचे िद.२५.०२.२०१७ चे सभते मा  यता दे  यात आललेी होती.  

 यानसुार इकडील जा. .एसएसएस/सा शा-आ  था/६०८०/ २०१७ िद.०१ माच, २०१७ अ  वये 
मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय मुंबई यांचकेडे  ताव सादर केलेला होता. आता िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील शासन िनणय .सांसिव १०१७/३७८/ . .१७/का.१६ िद.२० िडसबर, 
२०१७ रोजीचे प ा  वये ी.साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडे खालील माण े आकृतीबंध मंजुर 
कर  यात आला आह.े  
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अ. . पदनाम पुव ची पदसं  या सुधारीत 
पदसं  या 

वेतन ेणी 

०१. ाचाय ०१ ०१ ९३००-३४८०० + ेड पे ४८०० 
०२. सहा.िश क (मा  यिमक) ०८ ०८ ९३००-३४८०० + ेड पे ४३०० 
०३. संगणक िश क (मा  यिमक) ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड पे २४०० 
०४. उ  च ाथिमक सहा.िश क ०४ ०४ ५२००-२०२०० + ेड पे २८०० 
०५. ाथिमक सहा.िश क ०८ १८ ५२००-२०२०० + ेड पे २८०० 
०६. संगणक िश क ( ाथिमक) ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड पे १९०० 
०७. पवु ाथिमक सहा.िश क ०८ ०८ ५२००-२०२०० + ेड पे १९०० 
०८. व र  ठ िलपीक ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड पे २४०० 
०९. िलपीक टंकलेखक ०१ ०१ ५२००-२०२०० + ेड पे १९०० 
१०. मदतनीस (पु ष) ०९ ०९ ४४४०-७४४० + ेड पे १३०० 
११. मदतनीस (मिहला) ०४ ०४ ४४४०-७४४० + ेड पे १३०० 
१२. िशपाई ०१ ०१ ४४४०-७४४० + ेड पे १३०० 

 
उपरो  त िद.२० िडसबर, २०१७ रोजीचे शासन िनणयानुसार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 

िवभागाकडील आकृतीबंधामधील ाथिमक िवभागाकडील सहा.िश कां  या १० नवीन पदांचा समावेश 
कर  यात आलेला आह.े  

जा.न.ंएसएसएस/सा शा/आ था/२५८१/२०१५ िद.०७.१०.२०१५ रोजीचे आदशेा  वये शै िणक 
संकुलाकडील आ  थापना िवषयक कामकाज सामा  य शासन िवभागाकडे वग कर  यात आलेले आह.े  यानतंर 
इिं लश िमडीयम  कुलमधील ाथिमक िवभागाकडे कायरत असले  या ०५ प रिव ाधीन िशि का यांना सं  थान 
सेवेत कायम करणबेाबतचा िवषय समोर आला असता, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील मंजुर 
आकृतीबंधापे ा अित र  त सहा.िश काचंी पद ेसं  थान सेवेत कायम केले अस  याचे िनदशनास आले.  यामळेु 
सदर पाच प रिव ाधीन िशि का यांना सं  थान सेवते कायम कर  याचा िवषय  थिगत ठेऊन, आकृतीबंधापे ा 
जादा असणा-या पदांना  थम मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांची मा  यता घे  यात 
आली.  

ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलकडील ाथिमक िवभागा  या आकृतीबंधाम  य े पद े िश  लक 
नसतांनाही त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने कायम केले  या सहा.िश काचंा तपिशल खालील माण े
-  (त  ता मांक ०१) 

अ.नं. िश काचे नांव  ज  मिदनांक िद.३१.०३.२०१८ 
अखेर वय  

सेवेत ज ूिदनांक सं  थान सेवेत कायम 
क न वेतन ेणी लागू 
के  याची  िदनांक 

सेवािनवृ  तीची 
िदनांक व िश  लक 
सेवा 

०१. ीमती बोधक  योती अ ण िद.२८.०३.१९८८ ३० वष  िद.०१.०९.२०१० िद.०१.०९.२०१३ िद.३१.०३.२०४८ 
(३० वष) 

०२. कु.ठोकळ सोिनया काश िद.१७.१२.१९८५ ३२ वष ३ मिहने  िद.०७.०९.२०१० िद.०७.०९.२०१३ िद.३१.१२.२०४५ 
(२७ वष ९ मिहन)े 

०३. ी.रािशनकर रावसाहबे 
रामभाऊ 

िद.१८.१२.१९८७ ३० वष ३ मिहने  िद.२७.०९.२०१० िद.२८.०९.२०१३ िद.३१.१२.२०४७ 
(२९ वष ९ मिहन)े 

०४. ी.पवार शेखर गुलाब िद.०३.१२.१९८५ ३२ वष ४ मिहने  िद.०१.१०.२०११ िद.०१.१०.२०१४ िद.३१.१२.२०४५ 
(२७ वष ८ मिहन)े 

०५. ीमती गजरे वैजयंता िनवृ  ती िद.२०.१०.१९७४ ४३ वष ५ मिहने  िद.११.१ १.२०११ िद.११.११.२०१४ िद.३१.१०.२०३४ 
(१६ वष ७ मिहन)े 

   
उपरो  त िश कां  या नमेणकू करतांना िविहत प तीन े वतमानप ात जािहरात दऊेन, मा.  यव  थापन 

सिमतीची मा  यता घेऊन नेमणकूा कर  यात आले  या आहते. तसेच  यांचा प रिव ाधीन कालावधी संप  यानतंर 
 यांना सदर पदाची िविहत वेतन ेणी दऊेन, सं  थान सेवेत कायम करतांना दखेील मा.  यव  थापन सिमतीची 

मा  यता घे  यात आललेी आह.े मा  आकृतीबंधाम  य े पद िश  लक नसतांनाही उपरो  त ०५ सहा.िश कानंा 
थम िश णसवेक  हणनू ०३ वष व  यानतंर ाथिमक िवभाग सहा.िश काची िविहत वतेन ेणी ५२००-
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२०२०० + ेड पे २८०० दऊेन सं  थान सेवेत कायम कर  यात आलेले आह.े आकृतीबंधाम  य ेपदे िश  लक 
नसतांनाही पदभरती क न,  यांना सदर पदां  या िविहत वतेन ेणी दऊेन सं  थान सवेेत कायम करण ेही बाब शासन 
मा  य आकृतीबंधानसुार यो  य नाही.   

   यामळेु सदर सहा.िश क यांना  या िदवशी (िद.२०.१२.२०१७) सधुारीत आकृतीबंध मंजरु झाला  या 
िदवशीपासनू सं  थान सेवते कायम क न, सदर पदाची िविहत वेतन णेी ५२००-२०२०० + ेड प े२८०० देणसे 
तसेच िद.१९.१२.२०१७ पयत दरमहा .६,०००/- या माण े वेतन प रगणना क न, जादा आदा कर  यात 
आलेली र  कम समान ह   यात वसलु करणसे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय 

.९५ नसुार मा  यता दे  यात आलेली आह.े  
 यानसुार इकडील जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०१/४६९८/२०१८ िद.०९ माच, २०१८ रोजीचा 

आदशेा  वय े सदर सहा.िश क यांना  या िदवशी (िद.२०.१२.२०१७) सधुारीत आकृतीबंध मंजुर झाला  या 
िदवशीपासनू सं  थान सवेेत कायम क न, सदर पदाची िविहत वेतन ेणी ५२००-२०२००+ ेड पे २८०० देणसे 
तसेच िद.१९.१२.२०१७ पयत दरमहा .६,०००/- या माण े वेतन प रगणना क न, जादा आदा कर  यात 
आलेली र  कम समान ह   यात वसलु करणबेाबत आदशेीत कर  यात आलेला आह.े 
(ब) िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील िद.०७.०८.२००९ अ  वये ी साईबाबा सं  थान 
िव  व   यव  था, िशड साठी मंजरु केले  या आकृतीबंधाम  य े ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलचे मा  यिमक 
िवभागाक रता ०१ व ाथिमक िवभागाक रता ०१ संगणक िश कांच े पदास मा  यता दे  यात आलेली आह.े 
तसेच िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.२० िडसबर, २०१७ अ  वये मंजरु केले  या सधुारीत 
आकृतीबंधाम  य े संगणक िश क (मा  यिमक) व संगणक िश क ( ाथिमक) यांना मंजरु कर  यात आलेली 
वेतन ेणी व  यांना  य ात दे  यात येत असले  या वेतन ेणीचा तपिशल खालील माण े 
 

अ. . पदनाम पद 
सं  या 

िद.०७.०८.२००९ व 
िद.२०.१२.२०१७  चे शासन 
िनणयात नमदु वेतन ेणी 

 य ात दे  यात येत 
असलेली वेतन ेणी  

वेतन ेणी िदलेली 
िदनांक  

०१. संगणक िश क 
 (मा  यिमक) 

०१ ४०००-६००० 
५२००-२०२०० + ेड प े२४०० 

९३००-३४८०० + ेड प े
४३०० 

िद.०१/०५/२०११ 

०२.. संगणक िश क  
( ाथिमक) 

०१ ३०५०-४५९० 
५२००-२०२०० + ेड प े१९०० 

५२००-२०२०० + ेड प े
२८०० 

िद.०१/०५/२०११ 

 
सदर संगणक िश कांचे सं  थान सवेेतचा तपिशल खालील माण े– (त  ता मांक ०२) 

 
अ.नं. िश काचे नांव व पदनाम  ज  मिदनांक िद.३१.०३.२०१८ 

अखेर वय  
सेवेत जू िदनांक सं  थान सेवेत 

कायम क न 
वेतन ेणी लाग ू
के  याची  िदनांक 

सेवािनवृ  तीची 
िदनांक व 
िश  लक सेवा 

०१. ी.कैलास िनवृ  ती 
जेजूरकर 
संगणकिश क मा  यिमक 

िद.१२.११.१९६८ ४९ वष ०४ मिहन े िद.०४.०९.२००८ िद.०१.०५.२०११ िद.३१.११.२०२८ 
(१० वष ७ मिहन)े 

०२. ी.िवजय बाजीराव पठारे 
संगणक िश क ाथिमक 

िद.२१.०५.१९७३ ४४ वष १० मिहन े िद.१०.०९.२००८ िद.०१.०५.२०११ िद.३१.०५.२०३३ 
(१५ वष १ मिहन)े 

 
उपरो  त सगंणक िश ांना वतेन णेी देतांना महारा   शासन शालेय िश ण व ि डा िवभाग, मं ालय 

मुंबई यांचेकडील मांक इसैशा-२००६/ . .१७७/मािश-७ िद.३० जून, २००९ रोजीचे िनणयाम  य े सैिनक  
शाळातील संगणक िनदेशक व िश ण िनदेशक यांना िद.०१.०१.२००६ पासनू अनु मे .९३००-३४८००+ ेड 
वेतन ४३०० आिण .५२००-२०२०० + ेड वतेन .२४०० ही सधुारीत वतेन संरचना लागू कर  यात आलेली 
आह.े यास अनसु न त  कालीन शासनाने सबंधीत संगणक िश क उपरो  त नमदु केले माण ेवेतन ेणी िदले  या  
आहते.  
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  सदर शासन िनणय हा सैिनक  शाळांसाठी आह,े  याम  य ेसगंणक िनदेशक व िश ण िनदेशक यां  या 
वेतन ेणीबाबत उ  लेख आह,े संगणक िश क यांच ेवेतन ेणीबाबत उ  लखे नाही. तसचे सदर सगंणक िश क 
यांच ेवेतन ेणीबाबत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील िद.२४.०६.२०११ रोजीच े िटपणीवर 
त  कालीन शासक य अिधकारी यांनी ‘तुत आकृतीबंधानुसार वेतन ेणी ावी व  य.स.मा  यतेन े  ताव शासन 
मा  यतेसाठी पाठवावा’ अस े नमदु कललेे होते. मा   यानंतर  तकालीन ाचाया यांनी मा  यिमक व ाथिमक 
सहा.िश कां माण े (िवषय िश क) संगणक िश कांना वेतन ेणी दे  यात या  यात असा  ताव सादर केला 
होता.  यास  तकालीन कायकारी अिधकारी यांनी मा  यता िदलेली आह.े  

 यामळेु ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलकडील संगणक िश क यांना सं  थानचे मंजरु 
आकृतीबंधाम  य े नमदु केलेली वेतन ेणी न दतेा मा  यिमक िवभागाकडील संगणक िश कास (उपरो  त 
त   यातील अ. .१ यांना) मा  यिमक सहा.िश कां माण े  (इतर िवषय िश क) व ाथिमक िवभागाकडील 
संगणक िश क (उपरो  त त   यातील अ. .२ यांना) यांना ाथिमक िवभागाकडील सहा.िश कां माण े
वेतन ेणी दे  यात आलेली आह.े सदर वेतन ेणी दतेांना मंजरु आकृतीबंधातील िनयमानसुार िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांची मा  यता घेण े म ा  त होते, मा  सदरची मा  यता घेतलेली िदसनू यते नाही.  

िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन यांचेकडील िद.०७.०८.२००९ चे शासन िनणयातील अ. .०७ 
म  य ेसिमतीला कोण  याही पदाच ेपदनाम अथवा वेतन ेणी शासना  या पवु मा  यतेिशवाय बदलता येणार नाही, 
अस ेनमदु आह.े  

  सबब सदर िश कानंा दे  यात आलेली वेतन ेणी र  क न,  यांना सं  थानचे िद.०७.०८.२००९ व 
िद.२०.१२.२०१७  रोजीच ेमंजरु आकृतीबंधाम  य ेनमुद केलेली वतेन ेणी दऊेन, यापुव  जादा दे  यात आलेले 
वेतन समान ह   याम  य े वसलु करणबेाबतचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते सादर केला असता, 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .९५ नसुार  यास मा  यता दे  यात आली.  

  यानसुार इकडील जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०१/४६९९/२०१८ िद.०९ माच, २०१८ रोजीचा आदेशा  वय े
ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील ी.कैलास िनवतृती जेजूरकर, संगणक िश क मा  यिमक 

यांना दे  यात येत असलेली वेतन णेी ९३००-३४८००+ ेड पे ४३०० या एवेजी मंजरु आकृतीबंधानुसार ५२००-
२०२००+ ेड पे २४०० व ी.िवजय बाजीराव पठारे, संगणक िश क ाथिमक िवभाग यांना दे  यात येत 
असलेली वेतन ेणी ५२००-२०२००+ ेड पे २८०० ऐवजी ५२००-२०२००+ ेड पे १९०० ही वेतन ेणी, 
 यांना वेतन ेणी िदले  या िदनांकापासनू दे  यास व यापवु  जादा आदा केलेले वतेन  यांचे पगारातून समान 

ह   यात वसलु करणबेाबत आदशेीत कर  यात आलेले आह.े  
उपरो  त प र  छेद ‘अ’ व ‘ब’ म  य ेनमदु केले माण े सबंधीत सहा.िश क व सगंणक िश क यांची 

वेतन ेणीम  य ेबदल कर  यात आलेले आहते. तसेच  यांना अित दान केले  या वेतनाची वसलुी करणबेाबतची 
कायवाही ततु  थिगत ठेव  यात आलेली आह.े  

आता सबंधीत सहा.िश क यांनी  यांचे िद.२०.०३.२०१८ रोजीचे अजा  वये आ  ही सन २०१० पासनू 
ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलम  य े िव ा  याना िव ादानाचे अगदी मनापासनू काम करत आलो आहोत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  चे िद.१५ जून, २०१० दिैनक सकाळ या वतमानप ा  या 

जािहरातीनुसार आ  हाला सेवा योजना कायालय, अहमदनगर यांचेकडून लेखी प र चेे प  िमळाले  यानसुार २२ 
जुल,ै २०१० रोजी आमची लेखी प र ा घे  यात आली व  यात आमची िनवड क न आ  हाला ी साईबाबा 
इिं लश िमडीयम  कुल, िशड  म  य े सन २०१० ते २०१३ या ती वषाचे कालावधीसाठी िश णसवेक  हणनू 
दरमहा .६०००/- या एकि त मानधनावर आमची नमेणकू कर  यात आली. िश णसवेक कालावधी 
समाधानकारक र  या पणु केलेनतंर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.१७.०९.२०१३ चे सभेतील िनणयानुसार 
आ  हाला सं  थान सवेेत सहा.िश क पदावर कायम कर  यात आले व शासन िनयमानसुार आ  हांला वेतन ेणी 
५२००-२०२०० ेड पे २८०० अशी दे  यात आलेली आह.े उपरो  त संदभ य आदशेानसुार आ  हाला अस े
सिुचत कर  यात आले आह े क , आम  या पदांचा सं  थान आकृतीबंधात समावेश नस  याने मा.  यव  थापन 
सिमतीच े िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .९५ नसुार ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलमधील 

ाथिमक िवभागाकडील सव अजदार सहा.िश क यांना िद.१९.१२.२०१७ पयत दरमहा .६०००/- या माण े
वेतन प रगणना क न जादा आदा कर  यात आलेल े र  कम समान ह  तात वसलु कर  यात यावी. तसचे 
िद.२०.१२.२०१८ पासनू वेतन ेणी ५२००-२०२०० ेड पे २८०० अस ेदे  यात याव.े  
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उपरो  त आदेश आ  हाला िमळताच आ  हाला चंड ध  का पोहचला असनू, आमची मानिसकता 
पणुपण ेखचली आह.े याबाबत शासनाकडून आ  हाला कोण  याही कारची क  पना दे  यात आलेली नस  याने 
आता काय होणार या िववेचनेम  य े आ  ही सव कमचारी काम करत आहोत. बाबां  या कृपेमुळे आम  या 
कुटंूबाला आधार िमळाला व याच सं  थानचे रोजगारातून आ  ही कुटंूबाचा उदर िनवाह करत आहोत. सं  थानचे 
िविवध योजनामळेु व िमळणा-या सवलत मळेु आमचे कुटंूब आरो  यदायी जीवन जगत आह.े सं  थान  या  थायी 
नोकरी  या जारावर आ  ही िविवध बॅकंा, पतपेढी, सोसायटीचे कज काढून येणारे संकट िनवार  याचा य  न केला. 
िश णसवेक  हणनू काम करत असतांना दरमहा .६०००/- वर मिहनाभराचा खच पे ोलसाठ वापर करावा 
लागला. संगी सायकलव न वास करावा लागला आह.े बाबां  या कृपमेळेु आ  हाला सं  थान सवेेत सामावनू 
घे  यात आले व वेतन ेणी दे  यात आली ह े आमचे भा  य समजाते परंतू आम  यावर झाललेा आघात सहन 
कर  याची ताकद आम  यात नाही. आजही आ  ही सव शतेकरी कुटंूबातील असनू, अ  यतं गरीबी  या 
प रि थतील आहोत, कुटंूबावर कजाचा ड गर असनू मेथाकुटीन े जीवन जगनू िदवस  यतीत करत आहोत. 
आम  या पदांचा आकृतीबंधात समावेश करणे ह े शासनाचे काम होते, याम  य ेआमची कुठ  याही कारची चकु 
नाही. म.ेसाहबे आपण उपरो  त आदेशाबाबत फेर िवचार क न आ  हाला  याय ावा अशी िवनंती केलेली आह.े 
याच अशायाची िवनंती सगंणक िश क यांनीही केललेी आह.े  

तसेच सदर िश कां  या बाबतीत मा.सौ.शािलनीताई राधाकृ  ण िवखे पाटील, अ  य ा, िज  हा प रषद, 
अहमदनगर यांनी  यांचेकडील जा. .१०/२०१८ िद.२२ माच, २०१८ रोजीचे प ा  वये अजदार सहा.िश क ह े

ी साईबाबा सं  थान  या ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलम  य ेउपिश क  हणनू सन २०१० पासनू कायरत 
आहते. ी साईबाबा सं  थान  या िद.१५ जुन, २०१०  या दैिनक सकाळ या वतमानप ातील जािहरातीनसुार 
िनवड कर  यात आलेली आह.े या िश कांनी तीन वषाचा प रिव ाधीन कालावधी पणु के  यानंतर सं  थानान े
 यांना सन २०१३ पासनू  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनसुार वतेन णेी िदलेली आह.े तथािप  यांना सं  थान  या 

िद.०९ माच, २०१८  या आदेशानसुार िदलेली वेतन ेणी फेरवतेन िनि त क न,  यांना अित दान झालेली 
र  कम समान ६० ह   यात वसलु करणचेा आदशे िदलेला आह.े  यावेळी वरील िश कानंा वेतन णेी दे  यात 
आली  या वेळेपासनू या िश कां  या वेतन ेणीस सं  थानने शासनाकडून सचंमा  यता घणेे आव  यक होते. 
 यामळेु या िश कां  या पगारातून र  कम कपात करण ेही बाब संयु  तीक होणार नाही, असे मला वाटते. कृपया 

वरील िनणयाचा फेरिवचार क न िश कां  या पगारातून र  कम वसलू न करणबेाबत उिचत कायवाही करावी, 
अशी िवनतंी केलेली आह.े  

तसेच मा.सौ.शािलनीताई राधाकृ  ण िवखे पाटील, अ  य ा, िज  हा प रषद, अहमदनगर यांनी 
 यांचेकडील जा. .११/२०१८ िद.२२ माच, २०१८ रोजीच े प ा  वये ी.कैलास िन.जेजुरकर व ी.िवजय 

बा.पठारे संगणक िश क  हणनू सं  थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुलम  य े अनु म े मा  यिमक व 
ाथिमक िवभागात सन २००८ पासनू कायरत आहते.  यांनी तीन वष प रिव ाधीन कालावधी पणु के  यानंतर 
 यांना  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनसुार वेतन ेणी दे  यात आली होती. तथािप  यांना सं  थान  या िद.०९ माच, 

२०१८  या आदशेानसुार िदलेली वेतन ेणी फेरवेतन िनि त क न,  यांना अित दान झाललेी र  कम समान ६० 
ह   यात वसलु करणचेा आदशे िदलेला आह.े  यावेळी वरील िश कांना वेतन ेणी दे  यात आली  या वेळेपासनू 
या िश कां  या वतेन ेणीस सं  थानन े शासनाकडून संचमा  यता घणेे आव  यक होते.  यामळेु या िश कां  या 
पगारातून र  कम कपात करण ेही बाब संयु  तीक होणार नाही, असे मला वाटते. कृपया वरील िनणयाचा फेरिवचार 
क न िश कां  या पगारातून र  कम वसलू न करणबेाबत उिचत कायवाही करावी, अशी िवनंती केलेली आह.े  

उपरो  त करणी सबंधीत सहा.िश क व संगणक िश क यांची नेमणकू करतांना सं  थान िनयमानसुार 
वतमानप ात जािहरात िस  क न, पा  उमदवेारांची त डी व लेखी प र ा घऊेन,  यांची िनवड कर  यात 
आलेली आह.े तसचे शाळा संिहतेनसुार  यांना तीन वषाचा िश णसवेक (प रिव ाधीन) कालवधी दऊेन, 
सदरचा कालावधी संप  यानतंर मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेने सदर पदाची िविहत वेतन ेणी दे  यात आललेी 
आह.े सबब सदर िश कां  या नमेणकूा या वेळोवेळी  या सं  थान  यव  थापना  या मा  यतेन ेझाले  या आहते. मा  
 यां  या नमेणकूा करतांना आकृतीबंधामधील िश  लक पदांचा तसेच नमदु वेतन ेणीचा िवचार केलेला िदसनू येत 

नाही.   
उपरो  त  तावातील सहा.िश क यां  या नेमणकूा करतांना आकृतीबंधातील मंजरु पद,े िश कसेवक 

संच मा  यतेमधील मंजरु पद ेव  य  कायरत असले  या पदांचा तपिशल पढुील माण े 
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अ. . पदनाम आकृतीबधंाम  य े
नमदु िश कसं  या 

सन २०१०-११ चे 
संच मा  यतेम  य े मंजरु 
िश क सं  या  

 य  कायरत 
िश क  

०१. मु  या  यापक ( ाथिम क) ०० ०१ ०० 
०२. उ  च ाथिमक सहा.िश क ०४ ०२ (पदवीधर) ०२ 
०३. ाथिमक सहा.िश क ०८ १३ (उ पिश क) १० 

एकुण  १२ १६ १२ 
 

सन २०१०-११ म  य े िश ाणािधकारी ( ाथिमक) िज  हा प रषद, अहमदनगर यांचेकडील 
िश कसेवक सचं मा  यतेम  य े०१ मु  या  यापक, ०२ पदवीधर िश क व १३ उपिश क अस ेएकुण १६ िश क 
पदांना मा  यता िदलेली होती. मा  सं  थानचे मंजरु आकृतीबंधाम  य े १२ िश कां  या पदांना मा  यता होती व 
तेवढेच िश क कायरत होते.  यामळेु आकृतीबंधाम  य ेपदे िश  लक नसतांनाही सदर सहा.िश क यां  या न  यान े
नेमणकूा कर  यात आले  या हो  या.  याचा सिव  तर तपिशल उपरो  त  प र  छेद अ म  य ेआलेला आह.े  

  तसेच संगणक िश क मा  यिमक ०१ व संगणक िश क ाथिमक ०१ ही पद े सं  थानच े
आकृतीबंधाम  य ेमंजरु आहेत, मा  िश क सवेक सचं मा  यतेम  य ेसदरची पद ेमंजरु नाहीत. तसेच सदर पदानंा 
सं  थानच ेआकृतीबंधाम  य ेनमदु केलेली वतेन णेी दणे ेबंधनकारक असतानंा  यानंा वगे या वेतन णेी िदले  या 
आहते,  याचा सिव  तर तपिशल उपरो  त प र  छेद ब म  य ेआलेला आह.े  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या  यव  थापनासाठी शासनाने पा रत केले  या ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४ मधील कलम १३ (४) अ  वये सं  थान 
िव  व  त  यव  थचेा कारभार काय मतेन ेचालिव  यासाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य ेव कामे पार 
पाड  यासाठी आव  यक वाटतील अशा अिधका-यांची आिण कमचा-यांची नेमणकू सिमतीला करता येते. परंत ू
 या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात येत असले िकंवा 
ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-यांची नमेणकू, सिमतीकडून असे पद शासनान े

मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानुसार मंजरू कर  यात येईपयत केली जाणार नाही, अशी तरतुद कर  यात 
आली आह.े  

  तसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४  या कलम ३० मधील 
तरतुदी नसुार सं  थान  यव  थापन सिमतीने आप  या अिधकारांचे उ  लंघन क न अथवा ा  त अिधकारांपे ा 
अिधक अिधकारांचा वापर क न केलेला ठराव अथवा आदशे तहकुब िकंवा खंडीत िकंवा र  कर  याचा 
अिधकार रा  य शासनाला आह.े  

या अिधकारानसुार िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई शासन िनणय .सासंिव१०१७/१६७/ 
. .१६/का.१६ िद.१५ एि ल, २०१७ रोजीचे प ा  वये ी साईबाबा सं  थान  या त  कालीन  यव  थापन 

सिमतीन ेिद.०५.११.२००५ रोजी  या बैठक त सं  थान  णालयातील कमचा-यांना शासना  या पवु मा  यतेिशवाय 
िनयु  त कर  याबाबत व सबंंिधत अिधकारी आिण कमचा-यांना पवुल ी भावाने सधुारीत वेतन ेणी लाग ू
कर  याबाबत घेतललेा िनणय .६६७ हा सं  थान अिधिनयमातील तरतूद शी िवसंगत असनू  यव  थापन 
सिमतीन े ा  त अिधकाराचा अिधक वापर क न घेतला आह.े सदर ठराव अवैध तसेच िनयमबा  अस  याने 
सं  थान  या  यव  थापन सिमतीने सं  थान  णालयातील अिधकारी व कमचारी यांना कमचारी आकृतीबंधास 
मा  यता िमळा  यानंतर संबंिधतां  या हजर तारखेपासनू वतेन ेणीवर नेमणकूा दे  यास व दये होणारी फरकाची 
र  कम अदा कर  याबाबत िद.०५.११.२००५ रोजी घतेलेला िनणय .६६७ (ब) हा ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४  या कलम ३० मधील तरतुदीनसुार र  कर  यात येत आह.े तसचे 
सदर शासन िनणया  या भावान े आव  यक असणारी कायवाही कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या ारे कर  यात येईल, अस ेनमदु केलेले आह.े  

 यामळेु ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल िवभागाकडील ाथिमक िवभागाकडील आकृतीबंधापे ा 
अित र  त नेमणकू केले  या ०५ सहा.िश क पदांबाबत िद.१५ एि ल, २०१७ चे शासन िनणयाम  य े नमदु 
केले माण ेतसेच ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४ मधील कलम १३(४) चे 
तरतुद ची पालन करणे बंधनकारक आह,े असे मत आह.े  
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मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभतेील िनणय .२८६ अ  वये “मा.  यव  थापन 
सिमती  या िद.०२.०२.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .९५ अ  वये शै िणक संकुलाकडील ०७ िश कांना 
जादा दे  यात आललेे वतेन समान ह   याम  य ेवसुल करणचेे ठरले आह,े याबाबतचा फेर  ताव सभेसमोर सादर 
करणते यावा, तोपावेतो वसुली  थिगत ठेवावी” असा िनणय झालेला आह.े   

िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम– २००४ मधील 
कलम १३ (४) मधील तरतुद व िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुबंई शासन िनणय .सासंिव १०१७/ १६७ / 

. .१६/का.१६ िद.१५ एि ल, २०१७ रोजीचे प ाच ेअवलोकन करता सबंधीत सहा.िश क व सगंणक िश क 
यांना वेतन ारे अित दान झालेली र  कम वसलु करण ेगरजचेे आह,े अस ेन  मत आह.े सदरची र  कम समान ९० 
ह   यांम  य ेवसलु करता येईल.  

मागणी- तरी उपरो  त नमदु व  तिु थती, अजदार सहा.िश क व सगंणक िश क यांचे िवनंती अज, ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम – २००४ व िविध व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई 
यांचेकडील िद.१५ एि ल, २०१७ चे प  या सव बाब चे अवलोकन होऊन  ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कुल 
िवभागाकडील त  ता .०१ मधील ०५ सहा.िश क ( ाथिमक) यांना सं  थान सेवेत कायम क न िविहत 
वेतन ेणी दणेबेाबतचा कालावधी िनि त होणकेामी व  यांना अित दान झाले  या र  कमे  या वसलुीबाबत तसेच 
त  ता मांक ०२ मधील ०२ सगंणक िश क यांच े वेतन ेणीबाबत व  यांना अित दान झाले  या र  कमे  या 
वसलुीबाबत यथायो  य िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४२० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल िवभागाकडील सहा.िश क ाथिमक व संगणक 
िश क यांना वेतन ेणी व अित दान र कम वसलुी ततु थगीत ठेव यात यावी, तसेच उपरो  िश कांना अित दान 
केले या रकमेची वसलुीबाबत मागदशन िमळणेकामी सदरचा ताव मा.िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन  
यांचकेडे पाठिव यात यावा, अस ेठरले.                                         (कायवाही- .अिध क,आ थापना िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०७ ी.िदनेश पी.दिहवाडकर, Dy.Commandant, CISF WZ-APS HQrs िशड  एअरपोट यांचा िनवासासाठी 

सं थान िनवास थान िमळणेबाबतचा िद.१९.०५.२०१८ रोजीचा अज. 
ताव- अ)   ी. िदनेश पी. दिहवाडकर, Dy Commandant नवी मुंबई यांची िशड  एअरपोट येथ े

िनयु  ती झालेली असनू, महारा   िवमानतळ ािधकरणान ेसदर िठकाणी िनवास  थानची सिुवधा उपल  ध केलेली 
नस  यान,े िनवासासाठी सं  थान िनवास  थान िमळा  यास यो  य राहील, करीता िनवासासाठी सं  थानच े
िनवास  थान िमळणबेाबत िद.१९/०५/२०१८ रोजीचे अजा  वय े ी.दिहवाडकर यानंी िवनंती केलेली आह.े 

शासक य कमचारी/अिधका यांना िनवासाकरीता सं थान िनवास थाने उपल ध क न दणेेबाबत 
मा. यव थापन सिमतीच े िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभतेील िनणय .५९८ व िद.०७/०८/२०१४ रोजीच े
सभेतील िनणय ं .६६७ म य,े   

१. पोलीस इ पे टर,िशड . 
२. मु यािधकारी, नगरपंचायत िशड . 
३. तहिसलदार, राहाता. 
४. उपिवभागीय अिधकारी, िशड  भाग िशड . 
५. उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड . 
६. पोलीस िन र क, वाहतूक शाखा, िशड  पोलीस टेशन. 
७. पोलीस िन र क, साई मंिदर सरु ा. 
८. रा य गु वाता अिधकारी. 

       या पदनामा या शासक य अिधका यांना शासनाकडून िमळत असलेले ितमहा घरभाडे भ ा, 
सेवाआकार शु क व िनयमा माण े होणारा िव तुआकार सं थानकडे जमा करेणेचे अटीवर उपल धतेनसुार 
िनवासासाठी सं थान िनवास थाने उपल ध क न दे यात आलेली आहते.  
   ब)  सं  थान अिधिनयम २००४, कलम १७ सिमतीची ‘कत  य व अिधकार’ या िश  याखाली 
पोटकलम (३) म  य,े“िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता, रा  य शासना  या लेखी 
पवुमंजरुीने असेल  याखरेीज सिमतीकडून, एका वषापे ा अिधक मदुतीकरीता, भाडेप याने दे  यात येणार नाही, 
िकंवा गहाण टाक  यात येणार नाही, िवक  यात येणार नाही िकंवा अ  यसं िमत कर  यात येणार नाही.” अशी 
तरतूद आह.े  
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याचाच अथ उ  त योजनासाठी सं  थान  यव  थापन मा.शासना  या पवुमंजरूीने केवळ वापर त  वावर 
अशा खो  या / जागा शासक य यं णसे भाडेत  वावर उपल  ध क न दऊे शकत.े यापवु  अशा कारे रा  य 
गु  तवाता, उपिवभाग िशड  व एस.आय.बी.नािशक, शाखा िशड चे कायालयासाठी सं  थान  या म महारा   
शासना  या सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील िनि त केले  या दरानसुार भाडे र  कम व होणारा  िव तु आकार 
दरमहा सं  थानकडे जमा करणचेी अटीवर उपल  ध क न दे  यात आले  या आहेत व सदर केले  या कायावाहीस 
काय  तर मा  यता िमळणसेाठीचा  ताव मा.शासनाकडे सादर केलेला आह.े तथापी,  यास मा.शासनाकडून 
अ ापपावेतो काय  तर मा  यता िमळालेली नाही. 

तसेच सं  थान अिधिनयम २००४ मधील कलम १७ (३) नसुार भिव  यात सं  थान  या मालक ची 
िनवास  थान े सं  थान अिधकारी / कमचारी यां  याखरेीज अ  य कोण  याही अिधकारी / कमचारी यांना 
भाडेत  वावर अथवा ११ मिह  यां  या करारान ेअथवा Leave & License त  वावर अशा कोण  याही  व पात 
शासन मा  यतेिशवाय दे  यात यऊे नयेत, अस ेिनदश िदलेले आहते. तसेच स  या सं  थान िनवास  थान र  त नाही. 

उपरो  त िनणयानुसार मा.शासनाचे मा  यतेिशवाय ी.िदनेश दिहवाडकर, िशड  एअरपोट यांना 
िनवास  थान उपल  ध क न देता येणार नाही, असे मत आह.े तसेच सं  थानच े ी साईबाबा व ी साईनाथ 

 णालयाकडील वै क य अिधकारी व क  स  टंट यांना सं  थान िनवास  थान उपल  ध नस  याकारणाने सदरह 
कमचारी अ ाप ित ा यादीवर आहते.   

तरी ी. िदनेश पी. दिहवाडकर, Dy Commandant, CISF WZ - APS HQrs, िशड  एअरपोट 
यांचे िनवासासाठी सं  थानच ेिनवास  थान उपल  ध क न देणबेाबत  या  तावावर पढुील िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४२१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी. िदनेश पी. दिहवाडकर, Dy Commandant, CISF WZ-APS HQrs, िशड  
एअरपोट यांची िनवास यव था खाजगी िठकाणी झालेली  अस यान,े यांना िनवासासाठी सं थान िनवास थान 
उपल ध क न दे याची आव यकता नाही.  यामळेु सदरचा ताव र  कर यात आला. 

(कायवाही- .अिध क,आ थापना िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०८ मे.वैभव लसेमटस ्( ा.) िल.,नािशक यांनी सं थानच ेमनु यबळ यव थापनाबाबत (Manpower Energy Audit) 

सादर केले या प र ण अहवालाबाबत. 
ताव- (अ) सन २०१६ म  य ेसं  थानच े३९ िवभागांम  य ेकाम करत असले  या कायम, कं ाटी व आऊटसोस कमचा-

यांच ेदनंैिदन कामाच ेव  यां  या काय मतेच ेमनु  यबळ  यव  थापन स  लागार सं  थमेाफत (Human Resource 
Management Consultant) प र ण करणकेामी सं  थानचे संकेत  थळासह महारा  ातील मखु शहरांम  य े

िस  द होणा-या वृ  तप ामं  य े जािहरात िस  द करणते यऊेन  यानसुार ा  त झाले  या िसलंबद  यावसाियक 
 तावांमधील िन  नतम दरधारक म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांची मा.ि सद  य सिमतीच े

िद.१४/०६/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .३६५ अ  वये जा.न.ं एसएसएस /सा शा-आ  था/१८२३/२०१६ 
िद.१४ जुल,ै२०१६ रोजीचा कायादशेा  दारे .९,५१,०००/- (अ री पये नऊ लाख ए  काव  न हजार) मा चे 
दरावर (सव करासह) नेमणकू करणते आलेली होती. याकामी  यांना कायादशेातील अटी-शत नसुार  य  
कामास सु वात केलेनतंर .३,००,०००/- व अहवाल सादर केलेनंतर  यांचे िद.२०/१०/२०१६ रोजीच े लेखी 
मागणीनसुार व त  कालीन कायकारी अिधकारी यांच े त डी सचुनेनुसार आ  थापना िवभागा  या 
िद.०२/११/२०१६ रोजीचे मंजूर िटपणी अ  वये .४,००,०००/- अस ेएकूण .७,००,०००/- (अ री पये सात 
लाख मा ) अडॅ  हॉ  स  हणनू अदा करणते आललेे आहते.  यानतंर  यांना अ ापपयत उव रत र  कम अदा 
करणते आललेी नाही.  

(ब) म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी वरील नेमणकू आदेशानसुार मनु  यबळ  यव  थापन                   
(Manpower Energy Audit) क न केले  या कामा  या अहवाला  या ती  यांचेमाफत िद.२०/१०/२०१६ 
रोजीच ेप ा  वय ेमा.अ  य  महोदय, मा.उपा  य  महोदय व मा. कायकारी अिधकारी याचंेकडेस सादर केले  या 
आहते. तसेच सदर अहवाला  या छायांिकत ती इकडील िवभागामाफत सव सिमती सद  यांना मािहतीसाठी 
उपल  ध क न देणते आले  या आहते.  

 यास अनसु न म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केलेल्  या अहवालाबाबत िद.२४ 
नो  हबर, २०१६ रोजी मा.अ  य  महोदयांनी पढुील मु ाबंाबत सिव  तर अहवाल मागिवणबेाबत सचुना िदले  या 
हो  या.  

अहवालात सादर केले  या  यके िवषय / मु ांसदभात  तंभ आलेख (Bar Chart)  
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अहवालात सादर केल  या  यके कमचा-यां  या वैयि क कामाचा सिव  तर अहवाल (Job Chart).  
उपरो  त िनदशानसुार कायवाही करणसेाठी म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यानंा 

िद.२७/१२/२०१६ रोजी प  दे  यात आले.  यानसुार  यांनी िद.३१/१२/२०१६ रोजी ई-मेल  दारे  तंभ आलेख 
सादर केलेले आहेत. तथापी, मु ा .०२ ची मािहती सादर केलेली नाही. याबाबत म.ेवैभव  लेसमट्स यानंा 
वेळोवेळी प ान ेतसचे दरु  वनी  दारे कळिवणते आलेल ेआह.े तथापी,  यांनी अहवालात सादर केले  या  यके 
कमचा-यां  या दनैिंदन कामाचा सिव  तर अहवाल (Job Chart) सादर न के  यामळेु  यांना िद.०६/०२/२०१८ 
रोजी अतंीम प  देणते आलेले होते.  

म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केले  या गोषवा-याचे अवलोकन के  यानंतर कॅि टन 
िवभाग, साईबाबा भ  तिनवास  थान, साई साद िनवास  थान, वाहन िवभाग, आरो  य िवभाग, सादालय िवभाग, 
सी.सी.िट.  ही, साईनाथ  णालय व साईबाबा हॉ  पीटल इ. िवभागांची मंजरू आकृतीबंधाची सं  या, स  या 
कायरत कमचारी सं  या आिण प र णानतंर कमी करावया  या िकंवा अित र  त उपल  ध क न ावया  या 
कमचारी सं  यमे  य े मोठा िवरोधाभास / तफावत आह े िकंवा  या सं  या न पटणा-या आहेत.  याबाबत वैभव 
 लेसमट यांनी कोणतेही  प  टीकरण िदलेले नाही. तसचे अहवालाम  य ेसादर केले  या स  याचे कायरत कमचा-

यांचा वकलोड पणुवेळ आह ेकाय ? याबाबतही  प  टीकरण िदललेे नाही. वैभव  लेसमट्स यांनी सादर केलेला 
अहवाल एकूण १८० पानाचंा असनू  याम  य ेअदंाजे ३० ते ४० पाने प र णाच ेमळू िवषयाशी सबंधीत आहते. 
सादर केले  या अहवालाम  य ेएखा ा िवभागात एखा ा पदनामा  या कमचा-यांची आव  यकता अित र  त का 
आह?े िकंवा एखा ा पदनामा  या कमचारी कमी का करावयाच े आहते ? याबाबत प र णावेळी िनदशनास 
आले  या िविवध मु यां  या तपिशलासह, परुा  यासह व कारणासह िव  ततृ  व पात अहवाल सादर केलाला 
नाही.  

वैभव  लेसमट्स यांचेकडे प र ण अहवालाम  य ेसादर केले  या  यके कमचा-यां  या दनैिंदन कामाचा 
सिव  तर मािहती (Job Chart) वेळोवेळी दरु  वनी  दारे तसेच चार वेळेस लेखी प ा  दारे मािगतलेली आह.े  
तथापी,  यांनी अ ापपयत कमचा-यां  या दनंैिदन कामाचे जॉब चाट सादर केलेल ेनाहीत. याचाच अथ प र ण 
अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-याचंी िवभागिनहाय बदल करावयाची कमी व अिधक सं  या प र णा  या 

ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनाने सादर कर  यात आले  या आहते अशी इकडील धारणा असनू, िह व  तूि थती 
वैभव  लेसमट्स यांना िद.०६/०२/२०१८ रोजीचे अतंीम प ाम  य ेकळिवणते आलेली आह.े  
क) सं  थानच े अतंीम प ानंतर म.ेवैभव  लेसमट्स, नािशक यांनी िद.१९/०२/२०१८ रोजीचे प  सादर केललेे 
असनू  याम  य े सं  थानने मागणी केले  या मािहतीचा समावेश नाही. सं  थानन े उपि थत केले  या मु ां  या 
अनषंुगान ेम.ेवैभव  लेसमट्स, नािशक यांनी िद.१९/०२/२०१८ रोजीच ेप ात खालील माण े  प  टीकरण िदलेले 
आह.े    

काही िवभागांमधील आ  ही सचुिवलेले कमचारी पद, सं  या आपणांस पटत नाहीत असे आपण  हटले 
आह.े आ  ही आम  या प र ण काळात िन रि का  या भिुमकेतून िन र ण े क न, तपासनू, अ  यास क न, 
िव  लेषण क न आमच ेमत न दिवले आह.े  यासाठी, प र ण काळात आप  या येथे असलेले कामकाज,  याची 
 या  ती, कमचा-यांनी िदलेली लखेी आिण त डी मािहती, या सवाचा अ  यास क न आ  ही सदर मत मांडलेले 

आह.े  
सदर अहवाल आ  ही आम  या चममुधील िविवध े ामंधील त  आिण अनभुवी स  लगारां  या 

मताने तयार केलेला असनू तो सिव  तर, िव  ततृ, प रपणू, िवषयाशी संबधीत तसचे जसा असायला हवा तसाच 
आह,े अशी आमची खा ी आह ेव  यास िव  व  त मंडळा  या बैठक त तो तसा ि वकारला गलेा व  याब ल 
आमच ेअिभनंदन केले या घटनमेळेु पु  टी िमळते असे आमचे मत आह.े 

अहवालाम  य े आ  ही आपणांस मनु  यबळ िवभाग  थापन क न मनु  यबळ  यव  थापन े ाशी 
संबधीत अनभुवी आिण जाणकार अिधकारी नेमनू एक  वतं  िवभाग  वरीत कायाि वत करावा आिण  यानसुार 
सं  थानाचे मनु  यबळ िवभागाच े कामकाज कर  यात याव े असे मत मांडललेे होते. सदर मनु  यबळ  यव  थापन 
िवभाग सं  थानाम  य े कोण  या िवभागात िकती कमचारी असावेत, कोणती पद े असावीत,  यांची सं  या िकती 
असावी तसेच कमचारी भरती, बडतफ , पदो  नती, पदावनती इ  यादी संबधीत बाबी तं शु  द आधारान,े 
कुशलतेन,े िनयमांना ध न,  याच माण े आम  या अहवालातील िविवध सचुना आिण मतांचा यथायो  य वापर 
क न सं  थानला गतीपथावर नेईल असे आमचे मत आह.े या मताचा आपण गांभीयाने िवचार करावा असे 
वाटते. 
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सं  थानामधील कमचा-यां  या दनैंिदन कामाची तपिशलवार मािहती, कामा  या प  दती, इ  यादीबाबी या 
सं  थाना  या अतंगत कामकाजाचा िवशेष क न मनु  यबळ  य  थापन िवभागचा भाग आिण काय आहते. 
आम  या प र ण कामाची  या  ती मनषुबळ  यव  थापन कामाकजाचे प र ण क न  यांसंदभात अहवाल दणेे 
इतपत मयािदत होती.  

आ  ही सादर केले  या अहवालासंबधी कोणाची काय मत अथवा धारणा असावी याब ल आमच े
काहीही मत नाही, कारण अशा कार  या अहवालां  या बाबतीत सवच मु ांशी / प र णांशी सवच जण सहमत 
होतील असे नाही, ही सावि क प रि थती आह.े या आम  या मताशी आपण सहमत  हाल अस ेवाटत.े  

ड)  म.ेवैभव लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना सं  थानच े िविवध िवभागात बदल करावया  या 
कमचारी सं  यम  य े कशा  या आधारे बदल करावयाचा याबाबतचे  प  टीकरण शेवटपयत दतेा आलेले नाही. 
 यांनी प ात नमदू केले माण ेसदरचे अहवालास जर मा.अ  य , मा.उपा  य  व त  कालीन कायकारी अिधकारी 

यांनी शाबासक  दऊेन िव  व  त मंडळाच े बैठक म  य े सदर अहवाल पणूपण े ि वकारीत अस  याची सहमती 
िदलेली असती, तर याबाबतची न द मा.  यव  थापन सिमती बैठक चे इितवृ  ताम  य े अथवा िनणयाम  य े येण े
आव  यक होते िकंवा याबाबत मा.व र  ठांकडून काही िनदश ा  त होणे आव  यक होते. तथापी, अस े न होता 
याऊलट मा.अ  य  महोदयांकडून अहवाल सादर केलेनंतर लगेचच िद.२४ नो  हबर, २०१६ रोजी काही 
मु ांबाबत सिव  तर मािहती मागिव  या  या सचुना ा  त झा  यानसुार म.ेवैभव  लेसमट्स यांना वेळोवेळी प  
दऊेन तसचे दरू  वनी ारे केले  या अहवालानसुार  यके कमचा-यां  या दनंैिदन कामाची सिव  तर मािहती (Job 
Chart) सादर करणबेाबत कळिवणते आललेे आह.े सबब, म.ेवभैव  लेसमट्स यांनी अ ाप कमचा-यां  या 
दनंैिदन कामाच ेजॉब चाट सादर केलेले नाहीत व क  शकलेल ेनाहीत. 

याउलट  यांनी प ा  या अ.ं .०३ म  य े पढुील बाबी नमदू के  या आहते ‘अहवालाम  य े आ  ही 
आपणांस एक  वतं  मनु  यबळ िवभाग  वरीत कायाि वत क न तेथे अनभुवी आिण जाणकार अिधकारी नमेनू 
सं  थानचे मनु  यबळ िवभागाचे कामकाज कर  यात याव े असे मत मांडलेले होते. सदर मनु  यबळ  यव  थापन 
िवभाग सं  थानाम  य े कोण  या िवभागात िकती कमचारी असावेत, कोणती पदे असावीत,  यांची सं  या िकती 
असावेत ह ेआम  या अहवालातील िविवध सचुना  या आधारे यो  य रतीन ेठरवतील’ असा स  ला दणेेस  यांना 
संकोच वाटललेा नाही. तसेच अ.ं .०४ म  य े ‘सं  थानामधील कमचा-यां  या दैनिंदन कामाची तपिशलवार 
मािहती, कामा  या प  दती, इ  यादीबाबी या सं  थाना  या अतंगत कामकाजाचा िवशेष क न मनु  यबळ  य  थापन 
िवभागाचा भाग आिण काय आहते. आम  या प र ण कामाची  या  ती मनु  यबळ  यव  थापन कामाकाजाच े
प र ण क न  यांसंदभात अहवाल देण ेइतपत मयािदत होती.’ अस ेबेजवाबदारपणान े  हटल ेआह े.  

याचाच अथ प र ण अहवालाम  य ेसादर केले  या कमचा-यांची िवभागिनहाय बदल करावयाची कमी 
व अिधक सं  या प र णा  या ाथिमक अदंाजानसुार ढोबळमनान/ेअदंाजे सादर कर  यात आले  या आहते ह े
िस  द होते. सबब म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांनी सादर केलेला प र ण अहवालानसुार सं  थान 
कमचारी िवषयक धोरणाबाबत बदल करण े सं  थानचे िहतावह ठरणार नसनू तो ि वकारणते येव ू नये अस े मत 
आह.े तसेच म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.),िल.नािशक यांना िवषयांिकत कामापोटी जी र  कम .७,००,०००/- 
(अ री पये सात लाख मा ) अगाऊ आदा करणते आललेी आह,े ती र  कम  यांनी आजपावतेो केले  या 
कामकाजाचा मोबदला  हणनू िवषयांिकत कामापोटी अिंतम क न जमा नावे करणते याव,े अस ेमत आह.े   

याबाबत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभपेढुे िनणया  तव 
सादर करणते आला होता.  यावर िनणय .२५८ खालील माण ेसमंत झाललेा आह.े 

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ 
 यव  थापनाबाबत (Manpower Energy Audit) सादर केले  या प र ण अहवालाबाबत िवषयात नमूद 

मु ां  या अनुषंगाने तपशीलवार मािहती मागवावी. तसचे  यांनाही सभेसमोर चचसाठी बोलिवणते यावे, असे 
ठरल.े” 

उपरो  त िनणयानुसार म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांना इकडील जा.नं.५५७/२०१८ 
िद.१ म,े २०१८ अ  वये प  दऊेन  यांनी मनु  यबळ  यव  थापन (Manpower Energy Audit) प र ण 
अहवालात नमदू केले  या मु ां  या अनषुगंाने तपशीलवार मािहती सादर करणबेाबत तसेच  यांना मा.  यव  थापन 
सिमतीचे पढुील सभेपढुे चचसाठी सम  उप  थीत राहणेबाबत कळिवणते आले आह.े  यास अनसु न म.ेवैभव 
 लेसमट्स, नािशक यांनी िद. ४ म,े २०१८ रोजी सं  थानला प  िदले असनू, प ासोबत सं  थानने मागणी 

केले माण ेकुठलीही माहीती सादर न करता यापवु  सं  थानला सादर केले  या िद.१३/०२/२०१८ रोजीचे प ाची 
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झेरॉ  स त जोडून  यानसुार पाठिवणते आललेा अहवाल अिंतम अस  याचे कळिवले आह.े तसेच सदरह प ात 
म.े वैभव  लेसमट्स ( ा.) िलिमटेड, नािशक यांनी मी िद.१० जुन, २०१८ पयत परदशे दौ-यावर असनू, िद.१० 
जुन, २०१८ नंतर आपण कळवाल  या माण ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढु ेसदरह अहवालासंदभात चचसाठी 
उप  थीत राहील, असे कळिवले आह.े  

 यानसुार म.ेवैभव  लेसमट्स ( ा.) िल. नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ  यव  थापनासंबधी सादर 
केले  या अहवालाबाबत चचसाठी  यांना आजचे सभपेढुे उप  थीत राहणबेाबत दरू  वनी ारे कळिवणते आल े
आह.े 

तरी म.ेवभैव  लेसमट्स ( ा.) िल. नािशक यांनी सं  थानचे मनु  यबळ  यव  थापनासंबधी सादर केले  या 
अहवालाबाबत  यांचेशी सम  चचा होऊन िनणय होणसे... 
 िकंवा 
  उपरो  त प रिश  ट (ड) म  य ेअधोरेखीत केले माण ेकायवाही करणसे अथवा इतर अनषुिंगक यथोिचत 
कायवाही करणबेाबत  तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .४२२  यावर सिव तर चचा होऊन, सदर अहवालाबाबत चचा करणेसाठी मे.वैभव लसेमटस ्( ा.) िल.,नािशक 
यांना आजचे सभते उपि थत राहणबेाबत लेखी प ा दारे कळिव यात आले होते. परंतु ते चचसाठी आले नाही. 
यामळेु सदरचा ताव थगीत ठेव यात आला.मे.वैभव लसेमटस् ( ा.)िल.,नािशक यांना पढुील बठैक त 

चचसाठी बोलवाव ेअसे ठरले.                                                  (कायवाही- .अिध क,आ थापना िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०९ सं थान प रसरात साईभ ांना च े दशनाचा लाभ सलुभतेने होणेकरीता LED Wall Screen खरेदी करणेकामी 

येणारे  . ७ कोटी ९० लाख +GST च ेखचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद - सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५६ - 

१७(१)  भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे.े  
मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव . –  
१) िद. ०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय . ०८, िनणय .८२. 

  २) िद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िवषय . ०३, िनणय .२६९. 
ा  तािवक- ी साईबाबा शता  दी उ  सव-२०१८ म  य े म  य े साईभ  तांना  चे दशन सलुभ 

हो  यासाठी मोठया साईजचे LED Wall Screen मंिदर प रसरात व सं  थानचे िविवध प रसरात बसिवण े
आव  यक आह.े याकरीता सदर दोन वेळेस ई-िनवीदा मागिवणते आले  या हो  या. सदरचे १३ नग LED Wall 
Screen खरेदी करणकेामी पिह  या वेळेस िद. २५/०५/२०१७ ते िद. २७/०६/२०१७ अखेर ई-िनवीदा िस  
कर  यात आललेी होती.  यासाठी सहा िनवीदाधारकांनी ऑनलाईन िनवीदमे  य ेसहभाग घतेला होता.  याम  य े
०३ िनवीदाधारक पा  झालेले आह.े परंतु सदर ०३ िनवीदाधारकांनी एकच कंपनीसाठी दर भरललेे असलेमळेु                             
िद. २०/०८/१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय . ०२, िनणय .६७७ अ  वये “सदर LED 
Wall Screen खरेदी करणकेामी या े ातील सव कंप  यांचे  पेसीफ केशन दऊेन, न  याने फेर ई-िनवीदा मागणी 
करणते यावी” असा िनणय घे  यात आला.  

सदर िनणयास अनसु न िनवीदतेील Specification म  य े बदल करणते येवनु दसु-या वेळेस 
िद.२१/०९/२०१७ ते िद.०५/१०/२०१७ अखेर ई-िनवीदा िस  कर  यात आली होती. परंत ुसदर ई-िनवीदाचं े
िद. ५/०९/२०१७ रोजीचे ी-बीड िमट गम  य ेउपि थत असणारे ०७ िनवीदाधारक  या कंप  या हया आतंररा  ीय 
दजा  या अस  यान े  यांनी उ  च दजाचे Specification िदलेले आह.े यामळेु सदर LED Wall Screen खरेदी 
करणकेामी मंजरु र  कमपेे ा जा  त खच येणार अस  यान ेदसु-या वेळेस िस  कर  यात आलेली ई-िनवीदा र  
कर  यात आलेली आह.े  

तदनतंर १६ नग LED Wall Screen चे िठकाण े िनि त करण े व Specification ठरिवण,े तसचे 
सदरह खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता िमळणकेामी िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेतील िवषय . ०८, िनणय .८२ नसुार  ताव सादर कर  यात आला होता. सदर  तावावर सिव   तर 
चचा होवनु, “सं  थान प रसरात साईभ  तांना  च ेदशनाचा लाभ सलुभतेने होणेकरीता LED Wall Screen 
खरेदी करणचेा  ताव तुत  थिगत ठवणते यावा व आव  यक  यावेळी भाडो ी त  वावर लाव  यात या  यात. 
तसेच LED Wall Screen दणेगी  व पात िमळा  यास  या बसिवणते या  यात व  या  नवर सौज  य  हणनु 
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सदरह साईभ  तानंा जािहरात करणसेाठी एक  ीप ठेवणसे परवानगी दे  यात यावी. मा  कोण  याही प रि थतीत 
सदरह LED Wall Screen वर जािहरात दाखिव  यात येव ुनय”े अस ेठरले.  

सदर िनणयास अनसु न सदरच ेLED Wall Screen दणेगी  व पात घणेेकामी साईभ  तानंा आवाहन 
करणकेामी सं  थानचे संकेत  थळावर िद.२७/०३/२०१८ रोजी मसदुा िस  कर  यात आलेला होता. तसेच सव 
रा  ीयकृत बॅकेकडुन सदर LED Wall Screen संथानला दणेेगी  व पात िमळणकेामी सव बॅकांना 
जा.न.ंएसएसएसटी/सीसीटी  हीसेल/६८६२/२०१८, िद.२१/०३/२०१८ नसुार प  दे  यात आलेले होते.  

तसेच िशड  ाम  थ व साईभ  तानंी वेळोवेळी LED Wall Screen मागणी केलेली आह.े  यानसुार 
िठक-िठकाणी सं  थान प रसराम  य े Branded कंपनीचे LED Wall Screen लावण े गरजेचे आह.े तसेच 
साईभ  तानंा  च ेदशन सलुभतेने  हाव ेयाकरीता LED Wall Screen खरेदी करण ेगरजेचे आह.े  

परंतु िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील िवषय .०३, िनणय . २६९ 
अ  वये “सं  थानमधील चाल ु व  तािवत असले  या उपरो  त मह  वा  या क  पां  या स ि थतीची मािहती 
घेवनु,  याचा आढावा घे  यात आला.  यामधील LED Wall Screen खरेदी सदंभात  िद. ०२/०२/२०१८ 
रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेतील िनणय .८२ अ  वये LED Wall Screen दणेगी  व पात 
िमळा  यास  या बसिवणते या  यात व  या  नवर सौज  य  हणनु सदरह साईभ  तांना जािहरात करणसेाठी एक 
 ीप ठेवणसे परवानगी दे  यात यावी. मा  कोण  याही प रि थतीत सदरह LED Wall Screen वर जािहरात 

दाखिव  यात येव ु नय,े असे ठरले होते. परंत ु आजतागायत LED Wall Screenदणेगी  व पात िमळाललेी 
नस  याने थम ५ नग LED Wall Screen िवहीत प तीने खरेदी करणसे मंजरुी दे  यात आली व  याची 
उपयु  तता पाहन भिव  याम  य ेउव रत LED Wall Screen खरेदी करणबेाबत िनणय घे  यात येईल” असे ठरले. 
 यानसुार ५ नग LED Wall Screen चे Specification खालील माण-े 

  
1) LED Wall Specification -  

Parameter Specification 
Full Colour LED Displayed with LED Controller, 
Power Distribution Unit, Auto Brightness Controller, 
Power cables & Signal Cable. 

Preferred Makes : Samsung, Delta, Mitsubishi, Barco, LG, 
Leyard, planar, NEC, Synergy, Orion, Christie, Panasonic 

Sizes of LED Wall As Required 4.80m x 2.88m or Higher – Qty – 05 Nos.                                        
6.72m x 3.84m or higher – Qty – 08 Nos. 

Pixel Pitch 6 mm   5%  
LED Configuration R/G/B 3 in 1 SMD 
Pixel Density Minimum 27,777 per sqm+10% 
Horizontal / Vertical Vieing Angle H 140 deg / V90 deg or better 
Refresh Rate >2000Hz or better 
Temp Range -20 to +60Degrees or better 
Gray Scale Processing 16 Bit or better 
Brighness (Calibrated) 6000 cd/m2 or better 
Contrast Ratio (dynamic) 1500:1 or better 
Lifetime (Half Time) Minimum 1,00,000 Hrs 
Power Input 100  240 VAC 
Max power Consumption ≤ 1000  W/sq mtr 
Humidity  10%  90% 
IP Level  Front IP65/Rear IP45 
Regulatory BIS for both LED tiles as well as LED controller 
Other International Certifiacations  CE, UL, CB & FCC Crtification 
LED Bulb Cree, Nichia 
Office Manufacture Should Have Reg.Office service center in 

Maharashtra 

 
2) Media Player - 

Parameter Specifications 

Media Player  

Built-in Wi-Fi and built-in internal storage 
Intuitive playlist creation; 
Scheduled playback; 
Network-based management 
Remote monitoring 

Support Windows® 7.0+,/Mac® 10.7+/Android  
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Storage 
 

 Internal: 8GB (5.1 GB User Availability)                                                                         
External: microSD Card (up to 32GB), USB Flash Drive  

Compatibility All Display Devices with HDMI Input 

Network Connectivity Wi-Fi: 802.11 a/c (2.4 GHz & 5 GHz), Ethernet  

Media 

Video MP2, MP4, H.264, VC-1 (WMV) 

Audio MP3, WMA, AAC 

Images  JPEG, PNG, GIF, BMP 

Others Scrolling Text with Custom Visual Effects 

Input / Output Connection Ports 

USB 2.0 Type A, HDMI v1.4, micro SD Card, RJ45 (10/100 Ethernet) , micro USB Power Input (5V/2A) 

LED Indicator 
 Green: System Power on; Red: System in Standby; Blue: Network Activity with Re-set 
Button/Switch 

Power 100 ~ 240 V AC, 50/60 Hz, DC output: 5.35V and 2A. Power Consumption – 10W 

Accessories USB Power Adapter, HDMI Cable, Power Cable, Remote Control , Mounting Bracket 

 
3) Outdoor Cabinet Air Conditioner - 

Parameter Specifications 

Power Supply 230VAC ±15% 50Hz/60Hz 

Working Temperature Range  -40 to + 55 deg C 

Max Noise Level 60dB(A) 

IP Grade IP55 

Weight  < 16 Kg 

Refrigerant R134a for harsh conditions Or Higher 

Dimensions 550 x 320 x 175 mm( Hx WXD) 

CE & ROHS Compliant Yes 

Surface treatment Outdoor type power coating 

Cooling Capacity 500W@L35/L35 

Power Consumption 210W@L35/L35 

Power Supply 230±15% AV  50/60 Hz 

Internal Airflow 120 m³/h 

Maximum Noise Level 60dB(A) 

Display Panel 
 

Should be provided with a display panel to show parameters like 
cabinet temperature, indications for - cooling, running of external 
fans, flashing on alarm 

Anti theft design The mounting of the AC should have an anti theft design 

Communication from AC 
AC should be able to send diagnostic communication to remote 
location over IP  

 
 

                       4) Rack Frame with Power Distribution Unit to be mounted Behind the  Structure -  
Parameter Specifications 

An IP 54 rack shall be provided to house the various components required to drive the Outdoor LED wall. The rack 
shall be at least 13 U high with a provision to mount 19" wide equipments. The equipments required to be installed 
inside the rack shall be as follows:-i) Power Distribution Unit for the LED wall with surge protection ii) Media Player 
iii) LED controller iv) Network switch or any other .The rack shall also have an air conditioner bolted on the door of the 
rack to keep the equipment inside the rack cool at all times. 
Front Door 2 Hinges with Rack & Aircon bolted 

Wall Mount Clamp Welded on Rack frame rear side 

19" pillar front & 19" pillar rear Bolted on rack side wall 

Locking Arrangement To be provided with a locking system 

Limit Switch The rack door to be provided with a limit switch 

Earthing Earthing studs should be provided in the rack for earthing purposes 

Cable points Cable entry and exit points should be provided in the rack 

Smoke detector A smoke detector should be installed inside the rack 

Mounting 
Should be possible to mount the rack either on a pole or on a wall with 
options of different mounting types 

Rack Internal size 13U 19" rack 
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Material GI 120 gsm thickness 1.5 mm 

IP rating IP54 
AC input 380V/220V 

AC out put 6 x 220V 

AC Power Load Max 35KW 

AC power LoadMax Each Output 5KW 

Surge protection  Class C 

Overtemperature protection Selectable from 30 deg to 60 deg C 

Remote Control 
Power Distribution Unit can be controlled from remote location over 
IP 

 
                       5) Servo Stabilizer -  

Parameter Specifications 

Servo Type 3 Phase + Neutral (4 Wire), suitable for Unbalanced Load & Supply. 

Capacity 10 KW (Three Phase) 

Input Range 340 ~ 480 V AC 

Output 400 V ± 1% 

Cut Off High-Low Voltage Cutoff Protection on Each Phase Using relays 

Control Circuit                            IC Based fully Automatic Circuit. 
Wave Form Distortion Nil 

Modes Auto or Manual 

Ambient Temperature 0 – 50 Degree C.  

Outdoor Suitability Offered Servo should be suitable for outdoor installation and use 

Duty Cycle Continuous on 100 % load 

Voltage Adjustment Provided.  

Voltmeter To read Input / Output voltages through toggle switch. 

Output Line Regulation ±1 % 

Cooling Type Air Cooled/Oil Cooled 

 
                       6) Communication Interface Device - 

Parameter Specifications 

Ethernet Interface   

Number of Ports One 8 pin RJ45 

Speed 10/100 Mbps, auto MDI/MDIX 

Serial Interface   

Number of Ports One 

Serial Standards RS-232 on DB 9 connector 

Serial Communication 
Parameters 

  

Data Bits 5, 6, 7, 8 

Stop Bits 1, 1.5, 2 

Parity None, Even, Odd, Space, Mark 

Flow Control RTS/CTS and DTR/DSR (RS-232 only), XON/XOFF 

Baudrate 110 bps to 230.4 kbps 

Serial Signals   

RS-232 TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, GND 

Software   

Network Protocols 
ICMP, IPv4, TCP, UDP, DHCP, BOOTP, Telnet, DNS, SNMP V1, ARP, HTTP, 
SMTP 

Configuration Options Web Console, Serial Console, Telnet Console, Windows Utility 

Physical Characteristics   

Housing Metal 

Weight 340 g or less 

Dimensions With ears: 75.2 x 80 x 22 mm  

Environmental    

Operating Temperature 0 to 55°C  
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Ambient Relative Humidity 5 to 95% (non-condensing) 

Power Requirements   

Input Voltage 12 to 48 VDC 

Input Current 128.7 mA @ 12 VDC 

Certifications   

Safety UL 60950-1 

EMC EN 55022/24 

 
                      7) Network Switch – Qty –  

Parameter Specifications 

Switching Capacity 1 Gbps 

No. of ports 5 

Power Supply DC 5 V / 0.55 A 

Casing Plastic 
Maximum Packet Forwarding 
Rate 

148.8 kpps 

802.3x flow control Yes 

Auto MDI/MDIX Yes 

 
                        8) Content Manager for Control Room –  

Parameter Specifications 

Signage & Content Manager 
(Software) 

Of reputed manufacturers 

Scaling Options 

Should have three types of scaling options: 
Fit Center: Fit the entire image within the region without changing the aspect ratio 
Fit_XY: Stretch the entire image to fill the region. (Aspect ratio may be changed.) 
Center Crop: Scale the image uniformly so that both dimensions (width and height) 
of the image will  be equal to or larger than the corresponding dimension of the 
region. Aspect ratio of the image is not changed and the region is filled with the 
image 

Playlist Automation 
Creating a Playlist, Selecting or customizing a template, Placing and editing your 
content, Testing your Playlist, Setting user preferences, including language and 
playlist path 

Key Features 
Adding/Deleting new devices, Grouping multiple devices, and synchronizing their 
playback, Setting a specific playlist for a device or group, Setting a schedule for 
different devices or groups, Monitoring playback status of each signage device 

 
 
 

9) Video Wall structure –  
Parameter Specifications 

On Bipole /Unipole 
 

MS Structure to mount the LED modules with catwalk 
for maintenance, with housing for Media Player, LED controller, 
amplifier and Power Distribution Unit, Bipole for anchoring the 
structure to the ground and raising the base of the LED display to 
10 feet above the ground ,  with lightning arrestor and required 
earthing  

The proposed solution should be capable of auto power 
On/Off on the pre-defined time slots 

 
               10) Sound System–  

Parameter Specifications 

Weather proof / 
Outdoor application 
 

Speakers to be weather proof for outdoor installation 
with appropriate IP certifications 

Amplifier for the speakers with appropriate housing for 
outdoor installation 
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तरी, उपरो  त Specifications नसुार १६ नग LED Wall Screen व इतर सािह  य खरेदी करणकेामी 
िविवध कंप  याकंडुन यापवु  ई-मेल ारे दर मागिव  यात आलले ेहोत.े काही नावाजले  या व  थािनक कंप  यानंी १६ 
नग LED Wall Screen साठी खालील माणे दर कळिवलले ेहोते.  

१)  Alpha Digital (Delta) – २९ कोटी + GST    
२) Samsang – २५.२ कोटी + GST 
३) AGC, Mumbai – २८.५ कोटी + GST  
४) सिचन जनै (PlayTechnologies) - २८ कोटी + Tax 
५) Video Wall India Pvt.Ltd, Mumbai – १४.६ कोटी + GST 
अ.न.ं ५ मधील कंपनीचे दर वगळता उवरीत कंप  यानंी िदलले ेदर ह ेसमतोल असुन  यानसुार ित  LED 

Wall Screen खरेदी करणेस अदंाज ेर  कम . १,५०,००,०००/- मा  x ५ नगास र  कम . ७,५०,००,०००/- मा  
तसचे सव LED Wall Screen चे ऑपरेट गकरीता एक Control Room तयार करणसे अदंाज े . ४०,००,०००/- 
मा  असे एकि त र  कम . ७ कोटी ९० लाख + GST इतका अदंाज ेखच अपेि त आह.े  

तरी, िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, एकुण ०५ नग LED Wall 
Screen खरेदी करणेकामी यणेारे अदंाज े र  कम .७ कोटी ९० लाख + GST मा चे खचाचे मा  यते  तव सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करता येईल.  
मागणी- उपरो  त ा  तािवकेत नमदु के  या माणे िशड  ाम  थ व साईभ  तांनी वेळोवेळी LED Wall 

Screen बसिवणचेी मागणी केललेी आह.े  यानसुार िठक-िठकाणी सं  थान प रसराम  य ेBranded कंपनीचे LED 
Wall Screen लावणे गरजेचे आह.े तसचे साईभ  तानंा LED Wall Screen ारे  चे दशन सलुभतेने होण े
आव  यक आह.े  

सबब, िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, उपरो  त Specification 
चे एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरेदी करावया  या झा  यास ित नग LED Wall Screen खरेदी 
करणेकामी अदंाजे पय े िदड कोटी इतका खच येईल. असे एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरेदी करणेकामी 
अदंाज े .७.५०कोटी इतका खच येईल व ऑपरेट गकरीता एक Control Room तयार करणसे .४० लाख अस े
एकि त र  कम . ७ कोटी ९० लाख + GST इतका अदंाज ेखच अपेि त आह.े  

तरी, िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, एकुण ०५ नग LED Wall 
Screen खरेदी करणेकामी यणेारे अदंाज े र  कम .७ कोटी ९० लाख + GST मा चे खचाचे मा  यते  तव सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर करत आह.े  
सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तसचे आिथक िवषय इ. छाननी क न अनमुान - 

तांि क व आिथक.  
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय- उपरो  त ा  तािवकेत व मागणीम  य े नमदु के  या माणे िशड  ाम  थ व 

साईभ  तानंी वेळोवेळी LED Wall Screen बसिवणेची मागणी केललेी आह.े  यानसुार िठक-िठकाणी सं  थान 
प रसराम  य े Branded कंपनीचे LED Wall Screen लावण े गरजेचे आह.े तसेच साईभ  तांना LED Wall 
Screen ारे  चे दशन सलुभतेन ेहोणे आव  यक आह.े  

सबब, िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, उपरो  त Specification 
चे एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरेदी करावया  या झा  यास ित नग LED Wall Screen खरेदी 
करणेकामी अदंाजे पय े िदड कोटी इतका खच येईल. असे एकुण ०५ नग LED Wall Screen खरेदी करणेकामी 
अदंाज े .७.५०कोटी इतका खच येईल व ऑपरेट गकरीता एक Control Room तयार करणसे .४० लाख अस े
एकि त र  कम . ७ कोटी ९० लाख + GST इतका अदंाज ेखच अपेि त आह.े  

तरी, िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, एकुण ०५ नग LED Wall 
Screen खरेदी करणेकामी यणेारे अदंाज े र  कम .७ कोटी ९० लाख + GST मा चे खचाचे मा  यते  तव सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे सिवनय सादर. 
िनणय .४२३ यावर सिव तर चचा होऊन,  सं थान प रसरात साईभ ांना च ेदशनाचा लाभ सलुभतेने होणेकरीता थम  LED 

Wall Screen, size  4.80m x 2.88m  ०५ नग LED Wall Screen ई-िनिवदा ि या राबवनू खरेदी 
करणसे व याकामी येणा या अदंाज ेर  कम .७ कोटी ९० लाख+GST मा चे खचास मा यता दे यात आली.  

  तसच े सं थान प रसरात साईभ ांना च े दशनाचा लाभ सलुभतेन े होणकेरीता सदरच े LED Wall 
Screen नगर-मनमाड हायवे वरील सं थानच ेिमळकतीम य,े लडी बाग, १६ गुंठे प रसर, या िठकाणी बसिव यात 
यावेत, असे ठरले.                   
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  तसेच सभे या वेळी LED पॅनेलच े ा यि क दाखिव यात आले. LED पॅनेलची उपयु ता असुन 
याच ेअदंाज ेखच ित पॅनेल २५ ते ३५ लाख असुन थमत: १० LED पॅनेल देखील ई-टडर प दतीन ेखरेदी 

कर यास व याकामी येणा या अदंाज े र कम .२.५ कोटी च ेखचास मा यता दे यात आली. 
                                    (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१० साई साद िवभागाकरीता नवीन वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे टरसह खरेदी कर यासाठी र कम 

.१२,७९,५००/- मा च ेखचास शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - २१(ग) भ  तानंा मंिदरात दवेते  या दशनासाठी व 

ाथनेसाठी िकंवा धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े २) २१ चा (२) पोटकलम 
(ख) भ  तांना राह  यासाठी व वापर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .–  िनरंक 
 तावीक– िद.०१/०६/२०१८ रोजी सकाळी ११ वा. मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी 

साईिनवास अितथीगहृ येथ ेराऊंड घतेला असनू राऊंड म  य ेतेथील सव सट्ुस मधील  वायर फोम मॅ ेस तातडीन े
बदलणे  या सचुना िदले  या आहते.  

साई साद िनवास  थान िवभागाअतंगत साईउ ान, शांतीिनकेतन व साईिनवास अितथीगहृ ही 
भ  तिनवास  थाने आहते. पैक  साईउ ान इमारती म  य े नॉन ए.सी. ३६ म, १२ हॉ  स व ९९ लॉकस तसेच 
शांतीिनकेतन इमारती म  य े १५ नॉन ए.सी.खो  या आहते  याम  य े ितिदनी साधारण ७०० साईभ  ताचंी 
िनवास  यव  था करणते यते असनू सव खो  या, हॉ  स व लॉकस  िनयिमत भरलेले असतात.  

 तसेच साईिनवास अितथीगहृात २४ वातानकूुलीत सट्ुस असनू सदर सट्ुस सं  थानच े मा.अ  य , 
उपा  य  व िव  व  त महोदय तसेच मा.मं ी महोदय, खासदार, आमदार, व र  ठ सरकारी अिधकारी, सं  थान 
मा  यवर व  ही.आय.प ना वेळोवेळी िनवासाकरीता दे  यात यतेात.  

साईउ ान, शांतीिनकेतन व साईिनवास अितथीगहृ  इमारतीत स  या वापरात असले  या  वायर फोम 
मॅ ेसची  स ि थती खालील माण ेआह.े 

अ.नं. तपशील एकूण नग खरेदी िदनांक शेरा 
०१ फोम गादी  १५६ सन – १९९४ स  या साईउ ान इमारतीचे  स व हॉ  स मधील एकूण ३५६ 

कॉटवर वापरात आह.े  ०२ रबरी फोम गादी  २०० सन – २००४ 
 एकूण  ३५६   
०३   वायर फोम गादी  २१ सन - २००२ स  या शातंीिनकेतन इमारतीत वापरात आह.े 
०४ रबरी फोम गादी  ३४ सन – २००४  स  या साईिनवास अितथीगहृ इमारतीत वापरात आह.े  

                        
साईिनवास अितथीगहृा बरोबरच साईउ ान व शांतीिनकेतन इमारतीत स  या वापरात असले  या  वायर 

फोम मॅ ेसही अनके वषापासनू वापरात अस  यान ेसतत  या वापरान ेखराब झाले  या आहते.  
क रता, साईिनवास अितथीगहृ, साईउ ान व शांतीिनकेतन इमारतीम  य े वापराकरीता नवीन  वायर 

फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे टरसह खरेदी करण ेआव  यक आहते.  
मागणी– साईिनवास अितथीगहृ, साईउ ान व शांतीिनकेतन इमारत म  य ेवापराकरीता क रता खालील 

तपशीला माण े नवीन  वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे टरसह खरेदी करण े आव  यक आह.े 
जा. .एसएसएस/वशी-खरेदी/३१२४/ २०१७ िद.१३/०९/२०१७ अ  वये साईबाबा भ  तिनवास व िशड  
बस  थानकावरील सं  थान िनवास  थानासाठी आव  यक लागणा-या  वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे टरसह 
खालील ‘अ’ म  य ेनमदु केले  या साईज नसुार नकु  याच खरेदी करणते आ  या असनू एका  वायर फोम मॅ ेस 
वॉटर फु ोटे टरसह खरेदीकामी र  कम पये २८२६/- मा  खच आलेला आह.े  याअनषंुगान ेखालील माण े
अदंाजे खच अपे ीत आह.े  

अ) साईउ ान इमारती करीता- 
अ.नं. तपशील नग अंदाजे ित दर  अपे ीत खच   
०१ साईज 6’–००” x  3’ – ००”  मापा  या  वॉयर फोम मॅ ेस 

ोटे  टरसह (चार बाज)ु  
ॅ  डेड कंपनी– स  यरुी, कलान,  लीपवेल, डनलॉप, गोदरेज. 

३६० ३०००/- १०,८०,०००/- 

 एकूण -  ३६०  ३०००/- १०,८०,०००/- 
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Technical Specification Of Mattress 

Nos–234 Size–1829 mmx915 mm (72”x36”) & Waterproof Matterss Protector 
Sr.no. Description Specification 
01 Mattresses – 4” Thk Quilted having from – 12 mm thk, 18 gm/dm 3 
02 Thickness - mattresses 4 inch  
03 Dry Rubberized Content (DRC) 20 to 25 % 
04 Latex Type Centrifuged 
05 RC pad Density (RC Pad Thickness – 75 mm) 100 gm/dm 3 
06 Bonded Foam Thickness 20 to 22 mm 
07 Nature of Tapestry Cotton 
08 Tapestry 120 to 140 GSM  
09 Mattress Protector Waterproof (4 Side) 

 

ब) शांतीिनकेतन इमारती करीता - 
अ.नं. तपशील नग अंदाजे ित दर  अपे ीत खच   
०१ साईज 6’– ०” x  5’ – ०”  मापा  या  वॉयर फोम मॅ ेस ोटे  टरसह 

(चार बाज)ु  
ॅ  डेड कंपनी – स  यरुी, कलान,  लीपवेल, डनलॉप, गोदरेज. 

०२ ४५००/- ९,०००/- 

०२ साईज 6’–6” x  3’ – ०”  मापा  या  वॉयर फोम मॅ ेस ोटे  टरसह 
(चार बाज)ु  

ॅ  डेड कंपनी – स  यरुी, कलान,  लीपवेल, डनलॉप, गोदरेज. 

१२ ३०००/- ३६,०००/- 

०३ साईज 6’–6” x  5’ – 6”  मापा  या  वॉयर फोम मॅ ेस ोटे  टरसह 
(चार बाज)ु  

ॅ  डेड कंपनी – स  यरुी, कलान,  लीपवेल, डनलॉप, गोदरेज. 

०७ ४५००/- ३१,५००/- 

 एकूण -  २१ -  ७६,५००/- 
Technical Specification Of Mattress & Waterproof Matterss Protector 

Sr.no. Description Specification 
01 Mattresses – 4” Thk Quilted having from – 12 mm thk, 18 gm/dm 3 
02 Thickness - mattresses 4 inch  
03 Dry Rubberized Content (DRC) 20 to 25 % 
04 Latex Type Centrifuged 
05 RC pad Density (RC Pad Thickness – 75 mm) 100 gm/dm 3 
06 Bonded Foam Thickness 20 to 22 mm 
07 Nature of Tapestry Cotton 
08 Tapestry 120 to 140 GSM  
09 Mattress Protector Waterproof (4 Side) 

 

क) साईिनवास अितथीगहृाकरीता - 
अ.नं. तपशील नग अंदाजे ित दर  अपे ीत खच   
०१ साईज   3’ – ०” x 6’– 6” मापा  या  वॉयर फोम मॅ ेस ोटे  टरसह 

(चार बाज)ु  
ॅ  डेड कंपनी – स  यरुी, कलान,  लीपवेल, डनलॉप, गोदरेज. 

२० ३०००/- ६०,०००/- 

०२ साईज   5’ – 6” x 6’ – 6” मापा  या  वॉयर फोम मॅ ेस ोटे  टरसह 
(चार बाज)ु   

ॅ  डेड कंपनी – स  यरुी, कलान,  लीपवेल, डनलॉप, गोदरेज. 

१४ ४५००/- ६३,०००/- 

 एकूण -  ३४ - १,२३,०००/- 
 

Technical Specification Of Mattress & Waterproof Matterss Protector 
Sr.no. Description Specification 
01 Mattresses – 6” Thk Quilted having from – 12 mm thk, 18 gm/dm 3 
02 Thickness - mattresses 6 inch  
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03 Dry Rubberized Content (DRC) 20 to 25 % 
04 Latex Type Centrifuged 
05 RC pad Density (RC Pad Thickness – 75 mm) 100 gm/dm 3 
06 Bonded Foam Thickness 20 to 22 mm 
07 Nature of Tapestry Cotton 
08 Tapestry 120 to 140 GSM  
09 Mattress Protector Waterproof (4 Side) 

 
िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/  प  ट मत–  तावात अ, ब तसेच क म  य ेनमदु केले माण े  वायर फोम 

मॅ ेस वॉटर फु ोटे  टरसह खरेदी करावे लागतील. सदर  या खचाची तरतूद साई साद िनवास  थान िवभागा  या 
सन २०१८-१९ चे अदंाजप कात केललेी नाही. मा ,  सदर खचाची तरतदू सन २०१८-१९ चे सधुारीत 
अदंाजप कात मंजरु क न घेता  यईेल. सदरचा खच भ  तोपयोगी सेवा सिुवधा दान कर  यासाठीचा अस  यान े
 यास शासनाची मा  यता घेण ेआव  यक नाही.  

तरी  
अ)  तावात नमुद केले माण े साईिनवास अितथीगहृ, साईउ ान व शांतीिनकेतन इमारत करीता 

 वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे  टरसह ४१५ नग खरेदी करणसे व  याकामी येणा-या र  कम . १२,७९,५००/- 
पयतचे अपे ीत खचास मा  यता िमळणसे,  
ब)   जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जाहीर िनिवदा िस  द करणसे,  
क)  सदरील सािह  य खरेदी िवभागामाफत ई- टडर प  दतीन े खरेदी करणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन                     
सिमती सभेत चचा होऊन िनणय होणे  तव सादर.   

िनणय .४२४ यावर सिव तर चचा होऊन,  तावात नमदु केले माण े साईिनवास अितथीगृह, साईउ ान व शांतीिनकेतन 
इमारत करीता  वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे  टरसह ४१५ नग ई-िनिवदा ि या राबवनु खरेदी करणसे व 
 याकामी येणा-या र  कम .१२,७९,५००/- पयतचे अपे ीत खचास मा  यता दे यात आली. 

 (कायवाही- .अिध क,साई साद िनवास थान)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.११ साई साद िवभागाकरीता नवीन बडेिशट उशीक हरसह खरेदी कर यासाठी र कम .६,५५,५००/- मा च े खचास 

शासक य मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू - २१(ग) भ  तानंा मंिदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा 

धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े २) २१ चा (२) पोटकलम (ख) भ  तानंा 
राह  यासाठी व वापर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .– िद.२७/०४/२०१३ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील 
िवषय न.ं५८ व िनणय .४०१  

 तावीक– िद.०१/०६/२०१८ रोजी सकाळी ११ वा. मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी 
साईिनवास अितथीगहृ येथ े राऊंड घतेला असनू राऊंड म  य े तेथील सव सट्ुस मधील बेडशीट तातडीन े
बदलणे  या सचुना िदले  या आहते.  

साई साद िनवास  थान िवभागाअतंगत साईउ ान, शांतीिनकेतन, िशड  बस  थानक  व साईिनवास 
अितथीगहृ ही भ  तिनवास  थाने आहेत. पैक  साईउ ान इमारती म  य े नॉन ए.सी. ३६ म, १२ हॉ  स व ९९ 
लॉकस व शांतीिनकेतन इमारती म  य े१५ नॉन ए.सी.  स तसेच िशड  बस  थानक येथ ेनॉन ए.सी. १४ हॉ  स व 
१४  स आहते.   याम  य े ितिदनी साधारण १००० साईभ  ताचंी िनवास  यव  था करणते येत असनू िशड  
बस  थानकातील हॉल व वगळता इतर सव खो  या, हॉ  स व लॉकस  िनयिमत भरलेले असतात.  

तसेच साईिनवास अितथीगहृात २४ वातानकूुलीत सट्ुस असनू सदर सट्ुस सं  थानचे मा.अ  य , 
उपा  य  व िव  व  त महोदय तसेच मा.मं ी महोदय, खासदार, आमदार, व र  ठ सरकारी अिधकारी, सं  थान 
मा  यवर व  ही.आय.प ना वेळोवेळी िनवासाकरीता दे  यात यतेात.  

साईउ ान, शातंीिनकेतन, िशड  बस  थानक व साईिनवास अितथीगहृ  इमारतीत स  या वापरात 
असले  या बेडशीटची स ि थती खालील माण ेआह.े 

अ.नं. तपशील एकूण नग खरेदी िदनांक शेरा 
०१ ि ंटेड बेडशीट 

उशीक  हरसह    
३००० सन – २०१२ स  या साईउ ान, शांतीिनकेतन व िशड  बस  थानक 

इमारतीचे  स व हॉ  स म  य ेवापरात आहते.  
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०२   लने बेडशीट  
उशीक  हरसह   

११० सन – २०१२  

स  या साईिनवास अितथीगहृ इमारतीत वापरात आहते.  ०३  लने बेडशीट  
उशीक  हरसह   

२०० 
 

सन – २०१४  

                      
साईिनवास अितथीगहृा बरोबरच साईउ ान,  शांतीिनकेतन  व  िशड   बस  थानक  इमारतीत  स  या 

वापरात  असलेले बेडशीटही अनके वषापासनू वापरात अस  याने सतत  या वापराने खराब झाललेे आहते.  
िद.२७/०७/२०१३ रोजी  झाले  या मा.  यव  थापन  सिमती  सभेतील  िवषय न.ं५८  व िनणय .४०१ 

नसुार “सं  थान भ  तिनवास  थाना ं मधील बेडशीट, उशीक  हर व गादीक  हर  दीड वषानी  (१८ मिहन)े  नतंर 
बदलणसे   मा  यता  दे  यात  आली  आह.े  ” सदर  िनणयाचे अनषुंगान े  साईिनवास  अितथीगहृ,  साईउ ान, 
शांतीिनकेतन व िशड  बस  थानक या इमारत म  य े  वापराकरीता  नवीन  बेडशीट उशीक  हरसह खरेदी करण े
आव  यक आहते.  

मागणी– साईिनवास अितथीगहृ, साईउ ान, शांतीिनकेतन व िशड  बस  थानक इमारत म  य े
वापराकरीता क रता खालील तपशीला / Specification माण े नवीन बेडशीट उशीक  हरसह खरेदी करण े
आव  यक आह.े जा. .एसएसएस/वशी-खरेदी/३८८८/२०१७ िद.२५/१०/२०१७ चे आदशेा  वय े साईबाबा 
भ  तिनवास व ारावती भ  तिनवास क रता नुकतेच नवीन बेडशीटची उशीक  हरसह खरेदी करणते आली आह.े 
 याअनषंुगान ेखालील माण ेअदंाजे खच अपे ीत आह.े 

अ.नं. तपशील नग अंदाजे ित दर  अपे ीत खच   
०१ ि ंटेड बेडशीट उशीक  हरसह   

साईज  ६०” x ९०” , उशीक  हर १८” x २७” 
३००० २००/- ६,००,०००/- 

०२  लने बेडशीट उशीक  हरसह  
बेडशीट ६०” x ९०” , उशीक  हर १८” x २७” 

१२० २००/- २४,०००/- 

०३  लने बेडशीट उशीक  हरसह  
साईज ९०” x १००” , उशीक  हर १८” x २७” 

९० ३५०/- ३१,५००/- 

 एकूण -  ३२१०  - ६,५५,५००/- 
 

Technical Specification Of (BED SHEET) 
Sr.no. Description Specification 
01 Cotton 100% 
02 EPI 56 (+5%, -2.5%) 
03 PPI 60 ()+5%, -2.5% 
04 Warp Count 30S For Guidance Only 
05 Weft Count 30S For Guidance Only 
06 Washing Fastness Above 4 or better 
07 Light Fastness Above 4 or better 
08 Weight A)350 grams/no (Minimum) for 60x90 size 

B) 700 grams/no (Minimum) for 90x110 size 
            

 Technical Specification Of (PILLOW COVERS) 
Sr.no. Description Specification 
01 Cotton 100% 
02 EPI 56 (+5%, -2.5%) 
03 PPI 60 ()+5%, -2.5% 
04 Warp Count 30S For Guidance Only 
05 Weft Count 30S For Guidance Only 
06 Washing Fastness Above 4 or better 
07 Light Fastness Above 4 or better 
08 Weight 55 grams/no (Minimum) 
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िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/  प  ट मत–  तावात नमदु केले माण ेबडेशीट उशीक  हरसह खरेदी करावे 
लागतील. सदर  या खचाची तरतूद साई साद िनवास  थान िवभागा  या सन २०१८-१९ चे मंजरु अदंाजप कातून 
करता येईल. सदरचा खच भ  तोपयोगी सवेा सिुवधा दान कर  यासाठीचा अस  यान े  यास शासनाची मा  यता 
घेण ेआव  यक नाही.  

तरी  
अ)   तावात नमदु केले माण ेसाईिनवास अितथीगहृ, साईउ ान, शांतीिनकेतन व िशड  बस  थानक        
इमारत क रता बेडशीट उशीक  हरसह एकूण ३२१० नग खरेदी करणेस व  याकामी येणा-या र  कम                 

.६,५५,५००/- पयतच ेअपे ीत खचास मा  यता िमळणसे,  
      ब)  जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात जाहीर िनिवदा िस  द करणसे,  
                          क) सदरील सािह  य खरेदी िवभागामाफत ई- टडर प  दतीन े खरेदी करणकेामी सदरचा  ताव         

मा.  यव  थापन सिमती सभेत चचा होऊन िनणय होणे  तव सादर. 
िनणय .४२५ यावर सिव तर चचा होऊन,   तावात नमदु केले माण े साईिनवास अितथीगहृ, साईउ ान, शांतीिनकेतन व 

िशड  बस  थानक इमारत क रता बेडशीट उशीक  हरसह एकूण ३२१० नग ई-िनिवदा ि या राबवनु खरेदी 
करणसे व  याकामी येणा-या र  कम .६,५५,५००/- पयतचे अपे ीत खचास मा  यता दे यात आली.                                                     

(कायवाही- .अिध क,साई साद िनवास थान)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१२ माह े माच-२०१८ या मिह याम य े ा  झाले या मालाच े िविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या तपास याचं े

अहवाल मा. यव थापन सिमतीच ेसभसेमोर सादर करण.े 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० अ  वये “यापढेु मोतीचरु 

लाडु साद िनम ती करीता खरेदी करणेत येत असले  यागावरान तपुाच े  येक नमु  याची तपासणी अ  वमेध 
इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, असे ठरलले े
आह.े 

खरेदी िवभागाचे िद.१४.०७.२०१७  रोजीच ेिटपणी वरील िनदश नसुार सं  थानला ा  त होणा-या गावरान 
तपु व खा तेलाची तपासणी रा  य/ क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घणेेबाबत िनदश झालले ेआहते. 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७अ  वय“ेसं  थानसाठी िकराणा 
माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  याचंी लबॅ तपासणी कर  यात यतेे अशा लबॅ तपास  याचंा अहवाल सभेसमोर 
सादर कर  यात यावा”, असे ठरलले ेआह.े  

उपरो  त िनणयांनसुार गावरान तपूाची तपासणी सं  थानचे योगशाळेसह अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड 
क  सलटंटस नािसक (NABL Lab) व िज  हा आरो  य योगशाळा (शासक य योगशाळा) याचंेकडून करणेत येत,े 
तसचे आव  यकतेनसुार क  ीय खा  ो ोिगक अनसुंधान सं  थान, मसैरू, याचंेकडूनही तपासणी करणेत यते आह.े  

तथािप,माह े िडसबर२०१७ पयतचे सव योगशाळा तपासणी अहवाल यापवु  मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभसेमोर सादर करणेत आललेे आहते. तसचे माह ेजानवेारी व फे वुारी २०१८ या कालावधीतील तपासणी अहवाल 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभसेमोर सादर करणचेी कायवाही चाल ू आह.े तथािप, आता माह े माच २०१८ या 
मिह  याम  य े ा  त झाले  यामालाचे तपासणी अहवाल व  याचंे तपिशलवार प रिश  ठ यासोबत सादर केल ेआह.े   

   सोबत  या प रिश  ठातील गावरान तपुाचे तपासणी अहवालाम  य ेखालील माणे अिभ ाय नमदु आहते.  
CSIR- Central Food Technological Research Institute,Mysore- 
District Public Health Laboratory,Nashik (Government Lab)-The Above all Ghee 

Sample’s conforms to the standards of ghee as per F.S.& S. Act 2006 & there Regulations 
2011. The Result are for submitted samples. 

Regional Public Health Laboratory, Aurangabad-(Government. Lab)-The Above 
Submitted Sample’s Conforms to the standards of Ghee as per Food Safety Standards (Food 
Products & Food Additives) Regulations 2011. 

Ashwamedh Engineers & Consultants CSL, Nashik(NABL Lab)-The analysed food 
sample’s complies with Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food 
Additives) Regulations,2011 (for which limits have been mentioned) with respect to 
theparameters tested.  
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SaiPrasadalaya Quality Assurance Laboratory, Shirdi-The above sample of Pure 
Ghee conforms as per Food Safety & Standards Act.2006 & Rules & Regulations 2011 with 
respect to the parameters tested. 
तसचे खा तेलाचे योगशाळां  या तपासणी अहवालाम  य ेखालील माणे अिभ ाय नमदु आहते.  

District Public Health Laboratory, Nashik(Government Lab)-The Above Sample 
Conforms to the standards of Ref.Sunflower oil as per F.S.& S. (Food Products and Additives) 
Regulations 2011. 

तथािप, गावरान तपुाच े परुवठादार हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., हरी ार, याचंेकडून िद. 
१९.०३.२०१८ रोजी ा  त झाले  या बॅच न.ं११/ Dtd. २२.०२.२०१८ चे गावरान तुपाचे नमनेु तपासणीसाठी 
सं  थान  या योगशाळसह १) क  ीय खा  ो ोिगक अनसुंधान सं  थान, मैसरू,२)अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड 
क  सलटंटस, नािसक व ३) ादिेशक आरो  य योगशाळा, औरंगाबाद या तीन योगशाळकडे पाठिवणते आलले े
होत.े  

यापैक ,अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस,नािसक, यांच ेतपासणी अहवालात Moisture ०.१४ तर 
ादिेशक आरो  य योगशाळा, औरंगाबाद, यांचे अहवालात Moisture ०.१८ इतके नमुद आह.े मा , क  ीय खा  
ो ोिगक अनसुंधान सं  थान, मैसरू, यांचे तपासणी अहवालातMoisture १.३०इतके नमदु आह.ेअ  न सरु ा व 

मानके कायदा २००६, िनयम व िनयमन २०११, नसुार ते अिधकतम ०.५० इतके असणे आव  यक असत.े  यामळेु ते 
अ  न सरु ा व मानके काय ाच ेnorms म  य ेबसत नाही.  

हष े श डेअरी ॉड  ट्स ा.िल., हरी ार, याचंे उपरो  त बॅचच ेतपुाचा संपणु साठा भांडार िवभागामधनू 
संपललेा आह.े उव रत सव बचॅच े तपासणी अहवालांम  य े गावरान तपु व खा तेलाच े सव नमनेु FSSA नसुार 
Conform अस  याचे नमदु आह.ेया सव मालाचा सं  थानचे िविवध िवभागांना याचंे मागणीनसुार वेळोवळेी परुवठा 
करणेत आललेा आह.े उपरो  ततपासणी अहवालां  या झेरॉ  स ती (पा.न.ं १ ते ७)तसेचतपासणी अहवालाचे 
िद.१९.०५.२०१८ रोजीचतेपशीलवार प रिश  ठ(पा.न.ं१ते ५) यासोबत सादर केलले ेआह.े  

तरी गावरान तपुाचेतपासणी अहवाल व सोबतचे प रिश  ठ (पा.न.ं १ ते ५) माणे मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढेुअवलोकनाथ/ िनणयाथ सादर. 

िनणय .४२६ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े माच-२०१८ या मिह याम य े ा  झाले या मालाच े िविवध योगशाळेमाफत 
करणेत आले या तपासणी अहवालाच ेअवलोकन क न न द घे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क,भांडार िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१३ माह ेजानेवारी व फे वुारी २०१८ या मिह याम य े ा  झाले या मालाच ेिविवध योगशाळेमाफत करणेत आले या 

तपास याचं ेअहवाल मा. यव थापन सिमतीच ेसभसेमोर सादर करण.े 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८.१०.२०१२ रोजीचे सभेतील िनणय .८०० अ  वये “यापुढे मोतीचरु 

लाडु साद िनम ती करीता खरेदी करणते येत असले  यागावरान तुपाच े  यके नमु  याची तपासणी अ  वमेध 
इिंज नीअस अॅ  ड क  सलटंटस नािसक, या NABL मा  यता ा  त योगशाळेकडुन क न घे  यात यावी”, अस े
ठरलेले आह.े 

खरेदी िवभागाच े िद.१४.०७.२०१७  रोजीचे िटपणी वरील िनदश नसुार सं  थानला ा  त होणा-या 
गावरान तपु व खा तेलाची तपासणी रा  य/क  शासना  या योगशाळेमधनू क न घणेेबाबत िनदश झालेले 
आहते. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१.०८.२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय .६३७अ  वय े “सं  थानसाठी 
िकराणा माल अथवा इतर  या सािह  यां  या नमु  यांची लॅब तपासणी कर  यात येते अशा लॅब तपास  यांचा 
अहवाल सभेसमोर सादर कर  यात यावा”, असे ठरलेले आह.े  

उपरो  त िनणयांनसुार गावरान तूपाची तपासणी सं  थानच े योगशाळेसह अ  वमेध इिंज नीअस अॅ  ड 
क  सलटंटस नािसक (NABL Lab) व िज  हा आरो  य योगशाळा (शासक य योगशाळा) यांचेकडून करणते 
येते, तसेच आव  यकतेनुसार क  ीय खा  ो ोिगक अनसंुधान सं  थान, मैसरू, यांचेकडूनही तपासणी करणते येत 
आह.े  

यापूव  माह े िडसबर२०१७ पयतचे सव योगशाळा तपासणी अहवाल यापवु  मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर सादर करणते आलेले आहते. आता माह े जानवेारी व फे वुारी २०१८ या कालावधीम  य े

ा  त झाले  यामालाचे तपासणी अहवालव  यांचे प रिश  ठ यासोबत सादर केल ेआह.े   
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              सोबत  या प रिश  ठातील गावरान तुपाचे तपासणी अहवालाम  य े खालील माण े अिभ ाय नमदु 
आहते.  

District Public Health Laboratory,Nashik (Government Lab)- 
The Above all Ghee Sample’s conforms to the standards of ghee as per F.S.& S. 

Act 2006 & there Regulations 2011. The Result are for submitted samples. 
Regional Public Health Laboratory, Aurangabad-(Government. Lab)- 
The Above Submitted Sample’s Conforms to the standards of Ghee as per Food 

Safety Standards (Food Products & Food Additives) Regulations 2011.  
CSIR- Central Food Technological Research Institute,Mysore (Government Lab)- 
The results contained in this Test Report relate only to the sample tested. This 

report is intended only for your guidance and not valid for legalPurposes or for 
advertisement.  

Ashwamedh Engineers & Consultants CSL, Nashik(NABL Lab) 
The analysed food sample’s complies with Food Safety and Standards (Food 

Products Standards and Food Additives) Regulations,2011 (for which limits have been 
mentioned) with respect to theparameters tested.  

SaiPrasadalaya Quality Assurance Laboratory, Shirdi- 
The above sample of Pure Ghee conforms as per Food Safety & Standards 

Act.2006 & Rules & Regulations 2011 with respect to the parameters tested. 
तसेच खा तेलाच े योगशाळां  या तपासणी अहवालाम  य ेखालील माण ेअिभ ाय नमदु आहते.  
District Public Health Laboratory, Nashik(Government Lab)- 
The Above Sample Conforms to the standards of Ref.Sunflower oil as per F.S.& 

S. (Food Products and Additives) Regulations 2011. 
Regional Public Health Laboratory, Aurangabad(Government Lab)- 
The Above Submitted Sample’s  Conforms to the standards of Sunflower Oil as 

per Food Safety Standards (Food Products & Food Additives) Regulations 2011. 
उपरो  त सव बॅचच े तपासणी अहवालांम  य े गावरान तुप व खा तेलाच े सव नमनेु FSSA नसुार 

Conform अस  याचे नमदु आह.ेया सव मालाचा सं  थानचे िविवध िवभागांना यांचे मागणीनसुार वेळोवेळी 
परुवठा करणते आललेा आह.े उपरो  ततपासणी अहवालां  या झरेॉ  स ती (पा.नं. १ ते ३७ )तसेचतपासणी 
अहवालाच े िद.१५.०५.२०१८ रोजीचेतपशीलवार प रिश  ठ(पा.नं.१ते ७) यासोबत अवलोकनाथ सादर केलेले 
आह.े  

तरी गावरान तुपाचे व खा तेलाचे उपरो  त तपासणी अहवाल व सोबतचे प रिश  ठ मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेअवलोकनाथ सादर. 

िनणय .४२७ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े जानेवारी व फे वुारी २०१८ या मिह याम य े ा  झाले या मालाच े िविवध 
योगशाळेमाफत करणेत आले या तपासणी अहवालाच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही- .अिध क,भांडार िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१४ माह ेएि ल-१७ ते माच-१८ अखेर साद भोजनकामी आले या खचाची न द घेणे. 

ताव-   तावनाः-मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.११.२०१६ सभेतील िनणय ं .८२० नसुार अस े ठरल े
क ,मा. ीसद  य सिमती  या िद.१४/०६/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं ३४३अ  वये चे समाधी शता  दी 
महो  सव कालावधीम  य े िद.०१/१०/२०१७ ते १८/१०/२०१८ पयत दणेगीदार साईभ  ताचंे देणगीतून मोफत 
अ  नदान वष  हणनू घोिषत करणसे मा  यता दे  यात आलेली आह.े  तसेच अ  नदान फंडामधील िश  लक िनधी व 
िदवसेिदवस मोफत भोजन योजनमे  य े साईभ  ताचंी वाढती देणगी या बाब चा िवचार करता ,निवन वषाची 
साईभ  तानंा भटे दे  यासाठी िद.०१/०१/२०१७ पासनू ायोिगक त  वावर संपणू िदवस मोफत भोजन चालू करणते 
याव.े,सदरह योजना थमत:  िद.३०/०९/२०१७ पयत सु  ठेव  यात यावी व या योजनेस भ  तांचा उ  फुत 

ितसाद िमळा  यास समाधी शता  दी वषानतंरही मोफत सादभोजन योजना चालू ठेव  यात यावी. परंत ु या 
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योजनेचा लाभ जनरल भोजनहॉलम  य े सादभोजन घणेा-या भ  तांनाच राहील.   ही.आय.पी व  ही.  ही.आय.पी 
सादभोजनासाठी पवु माणचे शु  क आकारण ेयावे. 

         मा.  यव  थापन सिमती िद.२५/०९/२०१७ सभेतील िनणय ं  ८४३ नसुार असे ठरले क , उपरो  त 
िवषय न.ं३४ वरील चच  या वेळी िनणय ं .८३४ अ  वय ेसमाधी शता  दी वषाम  य े ी साई सादालयात सपंणू 
िदवस सु  असलेले मोफत भोजन िद.०१/१०/२०१७ पासनू पढु ेठेवणसे मा  यात दे  यात आलेली आह.े 

 यामळेु माह-े एि ल-२०१७ ते माच-२०१८ म  य े सादभोजन बनिवणकेामी आलेला  य  खचाचा 
व उ  प  नाचा तपिशल खालील माण.े 
अ) उ  प  नाचा तपिशलः- मोफत भोजन योजनेअतंगत जमा झालेली देणगी, िवशेष बैठक कुप  स, सादालय 
कायम/ कं ाटी/ आऊटसोस कमचारी  भोजन र  कम इ  यादी बाबीपासनू उ  प  न ा  त  होते. 
ब) खचाचा तपिशलः- धा  य,कडधा  य,डाळी,तुप,मसाले वैगरेसाठी आलेला खच, भाजीपाला खच, दधु खच, 
गॅस व मिशनरी दु  ती दखेभाल खच, कायम कमचारी पगार र  कम, कं ाटी कमचारी पगार र  कम, चपाती/ परुी, 
चपाती मिशन चपाती मजुरी र  कम, हाऊसिकप ग व जादा वाढपी केटरस मजरुी र  कम, िकराणा व भाजीपाला व 
इतर वाहतुक इधंन खच अदंाज,े पाणी खच अदंाज,े लाईट खच इ  यादीचा समावेश आह.े 

मिहना उ  प  नाचा तपिशल खचाचा तपिशल सादभोजन सं  या ित ताटास आलेला खच 
एि ल-२०१७ ९०,१६,४९१.०० २,७५,३७,३१८.३९ ११,२७,२०५ २४.४२ 
म-े२०१७ ७६,०२,६६०.०० २,९१,७०,०१५.०१ १२,५४,९५४ २३.२४ 
जुन-२०१७ ८८,२२,२१५.०० २,९१,८२,५०१.१२ १३,५४,७५३ २१.५४ 
जुलै-२०१७ १,१०,४१,९५०.०० २,९०,३७,७०५.९७ १३,८३,१४७ २०.९९ 
ऑग  ट-२०१७ ८०,१९,६४८.०० २,७०,४१,०६४.९१ १२,५८,९५२ २१.४७ 
स  टेबर-२०१७ १,२६,७७,४८३.६० २,६४,११,७११.४१ १०,६४,९६१ २४.८० 
ऑ  टोबर-२०१७ ९०,२८,४१०.०० २,६५,७७,६५५.८२ ११,९७,४०० २२.१९ 
नो  हबेर-२०१७ ७०,२३,५८४.०० २,८९,९५,९२५.१२ ११,६२,८९७ २४.९३ 
िडसबर-२०१७ ८७,६६,०६५.०० ३,१०,६७,०६१.०२ १४,८९,५४४ २०.८५ 
जानेवारी-२०१८ १,०६,२२,१५०.०० २,९८,०१,०९६.७३ १५,४४,०९९ १९.२९ 
फे वुारी-२०१८ ६९,४४,१८३.०० २,५८,१९,२८३.४६ १०,३३,७०२ २४.९७ 
माच-२०१८ १,१२,८७,४९८/- २,८५,७१,६७२.८६ १२,२५,७६३        २३.३० 
एकुण = ११,०८,५२,३३७.६० ३३,९२,१३,०११.८२ १,५०,९७,,३७७ २२.४६ 

       
एकुण खच एकुण उ  प  न वाढीव खच 
३३,९२,१३,०११.८२          ११,०८,५२,३३७.६० २२,८३,६०,६७४.२२ 

 
क)  अ  नदान फंडाम  य ेजमा झाले  या दणेगी तपिशल 

 
अ.नं. तपिशल र  कम ( पये) 
०१ सन-२०१६-१७ अखेर अ  नदान फंडातील िश  लक र  कम २,२२,२३,१४,२६७/- 
०२ सन-२०१७-१८ म  य ेअ  नदान फंडात जमा झालेली र  कम ५९,०३,२२,३३१/- 
 एकुण र  कम= २,८१,२६,३६,५९८/- 

            
  उपरो  त माण ेवाढीव खचाची र  कम अ  नदान फंडामघनू लेखाशाखेमाफत  खच  टाकणते येते.    

मागणीः- मा.  यव  थापन िद.३०/११/२०१६ सिमतीच े िनणयानुसार  ०१ जानेवारी २०१७ पासनु सु  
करणते आलेली  सं  थानमाफत संपणू िदवस मोफत योजनेकामी  माह-ेएि ल-२०१७ ते माच -२०१८ अखेर 

सादभोजनकामी ा  त झालेले उ  प  न आिण आलेला खच मा.  यव  थापन सिमतीपुढे अवलोकानाथ सादर 
करणबेाबत... 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमानः- आिथक 
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िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः-०१ जानेवारी २०१७ पासनु सु  करणते आलेली  सं  थानमाफत संपूण 
िदवस मोफत योजनेकामी  माह-ेएि ल-२०१७ ते माच -२०१८ अखेर सादभोजनकामी ा  त झालेले उ  प  न 
आिण  याकामी आलेला खच मा.  यव  थापन सिमतीपढुे अवलोकानाथ सादर करता येईल असे न  मत आह.े 

  तरी माह-ेएि ल-२०१७ ते माच -२०१८ अखेर सादभोजनकामी ा  त झाललेे उ  प  न आिण  याकामी 
आलेला   य  खच याबाबतची मािहती  मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेअवलोकानाथ सादर. 

िनणय .४२८ यावर सिव तर चचा होऊन,  माह ेएि ल-१७ ते माच-१८ अखेर साद भोजनकामी ा  त झालेले उ  प  न आिण 
 याकामी आलेला   य  खच यांच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली.                                                            

(कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१५ ी साई सादालयातील माह ेएि ल-२०१७  ते माच-२०१८ अखेर तेल, तपू व काजचू े रकामे ड यांचा अहवाल. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमन २००४ कलम १७ (४) नसुार िन पयोगी व तुंची 
िव  हवेाट लावण.े  

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव:- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय 
.५९२. 

   ा  तािवक:- सं  थानचे साई सादालयाम  य े सकाळी १०.०० ते रा ी १०.०० या वेळेत साईभ  तानं 
सादभोजनाची सिुवधा परुिवली जाते. सादभोजनाम  य े चपाती, परुी, भाजी, बफ  इ.पदाथ िदले जात असनू 

सदरील पदाथ बनिव  यासाठी खा तेल, गावरान तूप, वन  पती तपूाचा वापर होत असतो. सदर ड  यांचा म  यवत  
भांडार िवभागाकडून प या  या निवन ड  यात परुवठा होत असनू रकाम ेझाले  या ड  यांची अिभलेख क ामाफत 
िव  केली जाते.  

  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१७/०७/२०१४ मधील िनणय .५९२ अ  वये तेला-तूपाच ेएकुण डब,े 
रकामे झालेले डबे तसेच रकामे डबे कोठे वापर  यात आले  या  या न दी ठेवणते येऊन,  याचा मािसक अहवाल 

मा.कायकारी अिधकारी यांच े समोर व वािषक अहवाल मा.ि सद  य सिमतीसमोर सादर करणते यावा असे 
ठरलेले आह.े  यानसुार मािसक अहवाल वेळोवेळी मा.कायकारी अिधकारी यांचेसमोर सादर करणते यते आह.े  

 खा तेल, वन  पती तपू, गावरान तूप व काजचू े रकामे झालेल ेडब ेअिभलेख क ामाफत िव  कर  यात येतात. 
तसेच सं  थानमधील इतर िवभागांना  यांचे मागणीनसुार व वापराकामी आव  यकतेनसुार डबे िदले जातात व 

सादालयाचे िगर  या पॅक गकरीता काही डबे वापरले जातात. 
खरेदी करणते आले  या व िव  तसचे वापरणते आले  या ड  यांचा ताळमेळाचा तपिशल 

खालील माण-े 

 

 

तपिशल 
 

खरेदी व मागील िश  लक एकुण डबे 
िव  व वापरणेत आलेले डबे 

एकुण खच  
डबे 

०१ एि ल-
२०१८ रोजी 
िश  लक 
रकामे डबे 

सादालय,  व
 छता,मंिदर, 

लाडू 
िवभागासाठी 
वापरणेत/देणेत 
आललेे डबे 

अिभलेख 
क ामाफत 
िव  करणेत 
आललेे डबे 

०१ एि ल- 
१७ रोजी 
 िश  लक  
रकामे डबे 

सं  थानसाठी खरेदी करणेत आलेल े
तेल,तूप व काजचूे डबे (म  यवत  भांडार 
िवभागामाफत) 

  आवक डबे एकुण जमा डबे 
खा तेल १२४ १५९७५ + 

०७ (देणगी) 
१६१०६ १३ १५८४८ १५८६१ २४५ 

वन  पती तूप २५६ ३६८७  ३९४३ ५५ ३८७२ ३९२७ १६ 
काज ूडबे २२ ३१(भांडार)+ 

१९(लाडू िवभाग) 
७२ ७१ ०० ७१ ०१ 

गावरान तूप 
 

१० ४५(भांडार)+ 
३७ लाडू िवभाग 

९२ ७७ ०० ७७ १५ 

अिभलेख क ामाफत िव  करणते आलेल ेएकुण 
डबे - 

अिभलेख क ामाफत िव  करणते आले  या रका  या ड  यांची र  कम- 

१५८४८ + ३८७२ =१९७२० डबे .४,०४,१३३/- 
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मागणी:- सं  थानसाठी माह े एि ल-२०१७ ते माच-२०१८ अखेर खरेदी करणते आलेले तेल/तपू/ 
काजचूे रकाम ेझाले  या ड  यांचा अहवाल सादर करणसे मा  यता असावी िह िवनतंी. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसुार अनुमान:- आिथक 
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- उपरो  त माण े माह े एि ल-२०१७ ते माच-२०१८ अखेर एकुण 

खरेदी करणते आले  या मालाच े रकाम े डबे तसेच िव  करणते व दैनंिदन वापरणसेाठी दे  यात आले  या 
रका  या ड  यां  या अहवालास शासक य मा  यता िमळणकेामी उपरो  त िवषयाची िट  पणी मा.  यव  थापन 

सिमती सभेपुढे िनणयाथ सादर. 
िनणय .४२९ यावर सिव तर चचा होऊन,  माह ेएि ल-२०१७ ते माच-२०१८ अखेर एकुण खरेदी करणेत आले  या मालाच े

रकामे डबे तसेच िव  करणेत व दनंैिदन वापरणेसाठी दे  यात आले  या रका  या ड  यां  या अहवालाच े
अवलोकन क न याची न द घे यात आली.                               (कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१६ िविवध मा यवरांना भेट दे यात आललेी काशने िकंमतीसह साठयातनू कमी करणेस मा यता िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमः- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीची कत  य े व 
अिधकाराबाबत. कलम न.ं१७ (२) ठ म  य ेखालील कारे तरतूद आह.े                    

                                        “ ी साईबाबांच े जीवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त 
मािहतीचा चार- सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील”     

                                        यव थापन सिमतीचा ठराव:-  िद.२३.०५.२०१७ िनणय ं .३७२      
                      तािवक:- सन २०१७-२०१८ या कालावधीत सं थानचे मा. अ य , मा. उपा य , मा. सद य व 

मा. कायकारी अिधकारी यांना व सं थान अतंगत खा याच े सबंंधीत सपंकातील अिधका  यांना व वगेवेग या 
े ातील अितमह वा या य ना यां या िशड  भेटीत, जनसपंक कायालयामाफत आयोजीत प कार िदन, 

संतकवी दासगण ू महाराज पु यितथी उ सव काय म, कॉपीराईट अ ॅ ट रिज ेशन क रता दे यात आलेली 
काशन,े शै िणक संकुलात होणारे काय म व सेवािनवृ  कमचारी िनरोप समारंभ, दणेगीदार साईभ  तसेच 

िठकिठकाणी जाणा-या  या पादकूा दशन सोहळा या संगी मा यवरांना भेट हणनु दे यात आलेली काशन े
सािह  य इकडील िवभागाकडून सन २०१७-२०१८ साठी मागणीनुसार व िवभागांच ेमंजुरीनसुार िनःशु क दे यात 
आलेली असनू सदरचा तपशील खालील त यात सादर क न यादी अतंगत लेखाप र क, लेखाशाखा 
यांचेकडून तपासनू घे यात आलेली आह.े 

अ.नं पी य ुबी कोड नं. पु तकांचे नाव भाषा ती 
दणेगी 
मू य 

एकूण पय े

१. पी य ुबी नं १ ी साईच र  पोथी मराठी ६७२ १००.०० ६७,२००/- 
२. पी य ुबी नं २ ी साईच र  िहदंी ७८१ ४५.०० ३५,१४५/- 
३. पी य ुबी नं ३ ी साईच र  इं जी ३४४७ ४०.०० १,३७,८८०/- 
४. पी य ुबी नं ४ ी साईच र  गजुराथी ३४४ ४५.०० १५,४८०/- 
५. पी य ुबी नं ५ ी साईच र  क नड १९१ ६०.०० ११,४६०/- 
६. पी य ुबी नं ६ ी साईच र  तेलुग ु १९३० ६०.०० १,१५,८००/- 
७. पी य ुबी नं ७ ी साईच र  तामीळ ६१९ ६०.०० ३७,१४०/- 
८. पी य ुबी नं ८ ी साईच र  िहदंी ५ ११०.०० ५५०/- 
९. पी य ुबी नं ११ साईलीलीमतृ िहदंी ५ २०.००          १००/- 

१०. पी य ुबी नं १४ ी साईनाथ सगुणोपासना मराठी २ ५.०० १०/- 
११. पी य ुबी नं १६ साईनाथ सगुणोपासना गजुराथी ६ १५.०० ९०/- 
१२. पी य ुबी नं १७ साईनाथ सगुणोपासना िसंधी १ ७.०० ७/- 
१३. पी य ुबी नं १८ साईनाथ पजूािवधी तेलुग ु १ ११.०० ११/- 
१४. पी य ुबी नं १९ ी साईनाथ तवन मंिजरी मराठी २५३ ३.०० ७५९/- 
१५. पी य ुबी नं २० ी साईनाथ तवन मंिजरी िहदंी ०५ ३.०० १५/- 
१६. पी य ुबी नं २१ ी साईनाथ तवन मंिजरी इं जी ५ ५.०० २५/- 
१७. पी य ुबी नं २९ िच  स साईबाबा मराठी ५ १०.०० ५०/- 
१८. पी य ुबी नं ३२ िच  स साईबाबा गजुराथी ५ १०.०० ५०/- 
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१९. पी य ुबी नं ४९ साईनाथ सगुणोपासना इं जी ६ १५.०० ९०/- 
२०. पी य ुबी नं ५२ खापड डायरी िहदंी ५ २०.०० १००/- 
२१. पी य ुबी नं ५६ ी साईनाथ सगुणोपासना िहदंी २ १०.०० २०/- 
२२. पी य ुबी नं ५९ िशलधी मराठी ५ १०.०० ५०/- 
२३. पी य ुबी नं ६० साईबाबा-िशकवण व त  व ान मराठी ५ १५.०० ७५/- 
२४. पी य ुबी नं ६१  साईनाथ सगुणोपासना तािमळ ६ ११.०० ६६/- 
२५. पी य ुबी नं ६६ िच  स साईबाबा (मेहता) इं जी २ ७५.०० १५०/- 
२६. पी य ुबी नं ६८ िच  स साईबाबा (मेहता) िहदंी २ ६५.०० १३०/- 
२७. पी य ुबी नं ९३ ी साईनाथ सगुणोपासना पंजाबी १ २०.०० २०/- 
२८. पी य ुबी नं ९६ ी साईनाथ  तवनमंजरी-जमन जमन १ १८.०० १८/- 
२९. पी य ुबी नं १०० िडल  स पोथी मराठी २० २००.०० ४,०००/- 
३०. पी य ुबी नं २०८ ी साई ं या आर या व 

मं ो चार 
मराठी २      

४०.०० 
८०/- 

३१. पी य ुबी नं २०९ िशड  दशन िहदंी १ ५०.०० ५०/- 
३२. पी य ुबी नं २११ ी साईच र   तेलुग ु १ ७०.०० ७०/- 
३३. पी य ुबी नं २१२ साईच र  मराठी १ १००.०० १००/- 
३४. पी य ुबी नं २१३ ी साईच र  (दोहावली 

MP3) 
िहदंी १ ९०.०० ९०/- 

३५. पी य ुबी नं २१४ ीसाईबाबा आरती मराठी १ २५.०० २५/- 
३६. पी य ुबी नं २१६ साईच र  तािमळ १ ४०.०० ४०/- 
३७. पी य ुबी नं २१८ ीसाईबाबा आरती (USB)  ६ ५२०.०० ३,१२०/- 

एकूण पय े ३,५७५/- 

अ.नं पी य ुबी कोड नं. ी साई डायरी व कॅलडस २०१७ वष ती दणेगी 
मू य 

एकूण पय े

३८. पी य ुबी नं ३१५ ी साई डायरी (िडल  स) २०१८ ३५२९ ८६.०० ३,०३,४९४/- 
३९. पी य ुबी नं ४६१ ी साई कॅलडस (०१ पान )२०१८ २०१८ २१८४ १५.०० ३२७६०/- 
४०. पी य ुबी नं ४६२ ी साई कॅलडस (िडल  स)२०१८ २०१८ ५६ २०२.०० ११,३१२/- 
४१. पी य ुबी नं ४६४ ी साई कॅलडस (3D Wall)२०१८ २०१८ १ २३७.०० २३७/- 
४२. पी य ुबी नं ४६५ ी साई कॅलडस (3D Desk)२०१८ २०१८ ३ १२२.०० ३६६/- 

 एकूण पय े ३,४८,१६९/- 

अ.नं पी य ुबी कोड नं. फोट चा तपशील ती दणेगी मू य एकूण पय े
४३. पी य ुबी नं ७३२ 3D साईबाबा फोटो ५३ ५.०० २६५/- 
४४. पी य ुबी नं ७३५ 3D साईबाबा फोटो (अॅ े िलक  टॅडं) ३७५ १७५.०० ६५,६२५/- 
४५. पी य ुबी नं ७३६ 3D साईबाबा फोटो (फायबर े म) ८८ १७५.०० १५,४००/- 
४६. पी य ुबी नं ७३७ 3D साईबाबा फोटो (फायबर े म) २२१ २४५.०० ५४,१४५/- 
४७. पी य ुबी नं ७३८ 3D साईबाबा फोटो (फायबर े म) ११७ ४००.०० ४६,८००/- 
४८. पी य ुबी नं ७४० 3D फोटो पालखी PKET १०००     ५.०० ५,०००/- 
४९. पी य ुबी नं ७४१ 3D फोटो  टोन PKET ३६०० ५.०० १८,०००/- 
५०. पी य ुबी नं ७४३ 3D साई ि लप फोटो ३८०० ५.०० १९,०००/- 

 एकुण पय े    २,२४,२३५/-  
 

अ. . तपशील र कम पय े
०१ पु तके ४,२६,४९१/- 
०२ सीडी ३,५७५/- 
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०३ ी साई डायरी व कॅलडस २०१७ ३,४८,१६९/- 
०४ फोटो २,२४,२३५/- 

 एकूण पय े १०,०२,४७०/- 
                                                                     (अ री .दहा लाख, दोन हजार, चारशे स र मा ) 
                 मागणीः-दरवष  माण े आिथक वष २०१७-२०१८ क रता सं थान माफत भेट दे यात आलेली 

काशने पो टेज टॉकमधनू िकंमतीसह कमी करण ेबाबत. 
सं  थानचे अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क कायदेशीर व आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुानः- आिथक  ट्या खिचक मा  सं थानच ेनावलौिककात भर घालणारे असे आह.े 
                िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- उपरो  माण े िद.०१.०४.२०१७ ते ३१.०३.२०१८अखेर पु तके, 

फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस पो टेज टॉकमधनू मा  यवरांना तसेच लेखाशाखमेाफत दणेगीदार साईभ  तानंा 
मोफत दे यात आलेली आहते. याकामी एकूण र कम पये. १०,०२,४७०/- मा  झाले या खचास मा यता 
िमळणसे  व सदर खच काशने िवभाग  (Publication Expenses) खाती खच  टाकणेस मंजरुी िमळणकेामी 
सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभपेढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .४३० यावर सिव तर चचा होऊन,  िद.०१.०४.२०१७ ते ३१.०३.२०१८अखेर पु तके, फोटो, सीडी, डायरी व कॅलडस 
पो टेज टॉकमधनू मा  यवरांना तसेच लेखाशाखमेाफत दणेगीदार साईभ  तांना मोफत दे यात आलेली आहते. 
याकामी एकूण र कम पये. १०,०२,४७०/- मा  झाले या खचास व सदर खच काशने िवभाग  (Publication 
Expenses) खाती खच  टाकणेस मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ सन २०१८ चे िश लक ी साईबाबा िडल स वॉल व ी साईबाबा ी डी वॉल िदनदिशका मा यवरांच ेस कारकामी 

तसेच दणेगीदार साईभ ांना भेट हणून दणेेबाबत. 
ताव-   अिधिनयम तरतुद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था अिधिनयम २००४ कलम न.ं१७ठ म  य े" ी 

साईबाबांचे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार – सार 
करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तारकरील"अशी तरतूद आह.े 

   तािवकः  - ी साईबाबां  या िशकवणकू चा चार सार कर  या  या उ शेाने दरवष  ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड चे वतीने ी साई दैनंिदनी तसचे ी साई िदनदिशका छपाई क न भ  तांना 
उपल  ध क न िद  या जातात. मा.  यव  थापन सिमती िद.०८.०९.२०१७रोजीची सभा िनणय .७६८(०५) सन 
२०१८ चे ी साई दनंैिदनी व ी साईबाबा िडल  स िदनदिशका छपाईकामी मा.  यव  थापन सिमती सभचेे 
मा  यतेनसुार िविहत प  दतीन ेछपाई क न साईभ  तांना उपल  ध क न िदले  या आहते. 

सन-२०१८ साठी वेद काश सिुनल द  त, नवी िद  ली यांना ी साईबाबा िडल  स वॉल कॅलडस (०८ 
पेजेस)-२०,००० नग व सॅप ि टं सो  यशुन ा.िल.मुंबई यांना ी साईबाबा ीडी वॉल कॅलडस (िसंगल पेज) ची 
४,०००/- नग छपाई क न परुवठा करणसेाठी आदशे पारीत केले माण ेसंबंिधतांनी सं  थानला सपंूण मालाचा 
परुवठा केलेला आह.े 

  सन-२०१८ म  य ेछपाई करणेत आले  या काशनांची तसचे िदनदिशकाचंी आज िद.०९.०६.२०१८ 
रोजी िव  झाले  या साठयाची तपासणी केली असता,िश  लक असले  या काशनाचंा  यात िदनदिशकाचंा 
साठा (सोबत जोडलेला आह)े खालील माण-े 

 
अ.
नं. 

िदनदिशकेचा तपिशल छपाई 
सं  या  

आज िमतीस िश  लक 
साठा (नग) 

मंजरू दर/ 
िव  दर 

एकूण र  कम 

०२ ी साईबाबा िडल  स वॉल 
(कॅलडस ०८ पेजेस)   

२०,००० २२१७ २०२/- ४,४७,८३४/-   

०३ ी साईबाबा ी डी वॉल कॅलडर 
(िसंगल पेज)  

४,००० १२५२ २३७/- २,९६,७२४/- 

    एकूण र  कम पये  ७,४४,५५८/- 
    (अ री पये सात लाख चौरेचाळीस हजार पाचशे अ ाव  न मा ) 
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   मागणीः- सन-२०१८ या वषातील आज ६ वा मिहना सु  असनू साईभ  ताचंा िदनदिशका खरेदी 
कर  याचा ितसाद ल ात घतेा  या पणू िव  होण े अश  य आह.े क रता ी साईबाबा िडल  स वॉल व ी 
साईबाबा ी डी वॉल िदनदिशका/कॅलडरस मा  यवरांचे स  कारासाठी तसचे देणगीदार साईभ  ताचंे स  कार 
करणके रता वापरता यतेील  यास मा  यता असावी. 

  िवभागाचा अिभ ाय व  प  ट मतः- उपरो  त सन-२०१८ मधील िदनदिशकाचंा आज रोजीचा िश  लक 
साठयाच ेअवलोकन केल ेअसता, साईभ  ताचंा ितसाद पाहता िव चा खप फारच कमी आह.े वषातील िन  म े
िदवस पुण झालेन ेयापढुे सदरील िदनदिशकांची िव  होण ेअश  य आह.े  यामळेु सदरचा िश  लकसाठा काशन े
सब  टोअर म  य े पडून आहते. याबाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांच े कायालयात 
िद.०८.०६.२०१८ रोजी सम  चचा केली असता,  यांनी स  या मा  यवरांचे स  कारासाठी ची मतू  दे  यात येत े
 याऐवजी  तावीत िदनदिशका  याकामी उपयोगात आणता यतेील, अस ेमौिखक िनदश िदलेले आह.े  

   क रता उपरो  त िदनदिशका व र  ठ अिधकारी याचंे आदेशा माण े मा  यवरांचे स  कारासाठी तसेच 
दणेगीदार साईभ  तांना साद पाने भेट  हणनू देणकेामी मा  यता असावी, व याकामी येणारा .७,४४,५५८/-
(अ री पये सात लाख चौरेचाळीस हजार पाचश े अ ाव  न मा ) खच काशने  िवभाग (Publication 
Expenses) खाती खच  टाक  यास मा  यता िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु ेिनणयाथ 
सादर. 

िनणय .४३१ यावर सिव तर चचा होऊन,  सन २०१८ च े िश लक र कम . २०२/- मा  ित नग िकंमतीच े ी साईबाबा 
िडल स वॉल २२१७ नग व . २३७/- मा  ित नग िकंमतीचे ी साईबाबा ी डी वॉल िदनदिशका १२५२ नग 
मा यवरांच े स कारकामी तसेच .२५,०००/- व यापे ा जा त र कम देणगी देणा या साईभ ांना भेट हणनू 
दणेेस व  याकामी येणारा .७,४४,५५८/-(अ री पये सात लाख चौरेचाळीस हजार पाचशे अ ाव  न मा ) 
खचास मा यता दे यात यऊेन, सदरचा खच काशने  िवभाग (Publication Expenses) खाती खच  
टाक  यास मा  यता दे यात आली.  

(कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग/ मु यलेखािधकारी/मंिदर िवभाग मखु)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१८ साठा संपु ात आललेी सं थान कािशत काशने पनुमु ण िविहत प दतीने ई-िनिवदा मागणी करणसे व याकामी 

येणा या र कम .१,५५,३७,९९०/- मा च ेखचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  महारा   अिधिनयम तरतूदः- सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .१४ नसुार मा.  यव  थापन 

सिमतीची कत  य ेव अिधकाराबाबत कलम न.ं१७ (२) ठ म  य ेखालील माण ेतरतूद आह.े 
‘ ी साईबाबांच ेजीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार- सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा    िव  तार करील’ 
  उपरो  त तरतुदीनसुार प.प.ू ी साईबाबां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत चार- सार होणसेाठी 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत सं  थान कािशत साईच र ,पु  तके ,फोटो व 
ऑडीओ/  हीडीओ सीडीचे पनुमु ण क न साईभ  तानंा माफक दरात / िकंमतीन ेिव  केली जाते. 

   ताव- साठा सपंु  टात आले  या पु  तकांच ेपनुमु ण सव साधारण दोन वष परेुल एवढया त ची छपाई 
केली जाते. वतमानप ात जािहरात िस  द करण,े ई-िनिवदा मािग वण,े ा  त िनिवदा मा.खरेदी सिमतीच े सभेत 
उघडण,े छाननी करण ेव कायादशे देण ेअशा कामासाठी ३ ते ४ महीन ेकालावधी लागतो  यामळेु ३ ते ६ मिहन े
परेुल एवढा साठा िश  लक रािह  यानंतर छपाईची कायवाही चाल ूकर  यात यतेे. देशभरातील अनेक साईमंिदरात 
साईभ  त समंलेन,े तसेच चे पारायण ेआयोिजत केली जातात,   यामळेु ठरािवक काशनांची अचानक मागणी 
वाढते. 

              सन २०१८ या कालावधीम  य े िशड  येथ े होणा-या ी साई समाधी शता  दी महो  सावात ी 
साईभ  ताचंे सं  यते ल णीय वाढ होणार आह.े सदर बाब चा िवचार क न काशने छपाई सं  यते वाढ कर  यात 
आलेली आहते. काशन े िवभागामाफत सं  थान प रसरात ०७ पु  तकालये साईभ  तां  या सेवेसाठी उपल  ध 
कर  यात आलेली आह.े सं  थानच ेदादर, मुंबई कायालय तसेच मािहती क  िसकंदराबाद, चे  नई व बगंलोर येथील 
िश  लक साठा व िव चाही  तािवत छपाईत िवचार कर  यात आलेला आह.े 

ी साई समाधी शता  दी महो  सवाम  य ेशता  दी महो  सवािनिम  त सं  थानचे दणेगी कायालयात . २५ 
हजार व  यापे ा जा  त दणेगी दणेा-या साईभ  तांना साईच र (मागणी माण ेमराठी/िहंदी/इं जी/गजुराथी/क  नड / 
तािमळ,तेलगू इ.) भेट दे  यात यतेे. तेथेही साईच र ांचा परुवठा इकडील िवभागा  दारे कर  यात येत आह.े अशा 
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सव बाब चा िवचार क न स  याचे िश  लक साठयाचा अदंाज घवेनू  यानुसार छपाईची कायवाही करणते येत 
आह.े   

  मागणीः- पनुमु ण करावयाची पु  तके,  िश  लक साठा, अदंाजे िकती मिहने साठा परेुल व  तािवत 
छपाई खचाबाबत अदंाजे २० % जादा िकंमत गहृीत ध न (Estimated Cost) मुंबईतील ०३ मु णालयाकडील 
म.े टॅको ि हजन ा.िल. मुंबई, सपॅ ि  ट सो  यशुन, मुंबई व म.ेि  ट  लस ा.िल.मुंबई यां  याकडून घऊेन  यांची 
सरासरी क न अदंाजे िकंमत घे  यात आलेली आह.े सदरचा प रिश  ट खालील माण.े 

अ.ंन.ं छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
 टॉक 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

िकती 
मिहने 
परेुल 

नवीन 
छपाई 
सं  या 

मािगल 
छपाई दर 

अंदाजे 
छपाई दर 

अंदाजे छपाई 
एकूण र  कम 

१ ी साईच र  तािमळ 
आवृ  ती .२२ वी  

५९,००० ५६०१२ ६००० १० १००००० ५१.४० ६१.६८ ६१,६८,०००/-  

२ ी साईिललामतृ 
िहदंी  
आवृ  ती .१३ वी  

७००० ० ५०० ० १५००० १६.३८ १९.६० २,९४,०००/- 

३ ी साईिललामतृ 
गुजराथी  
आवृ  ती .१३ वी 

३५० ५९९ ३० २ १००० १९.५६ २३.५० २३,५००/- 

४ ी साई सगुणापासना 
आरती- मराठी  
आवृ  ती-५६ वी 

६०,००० ५०२२७ ६००० ८ ५०,००० ४.०६ ४.९० २,४५,०००/- 

५ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी िहदंी,  

आवृ ी .११ वी. 

४२००० ३९६४८ ३५०० १० ५०,००० २.४९ ३.०० १,५०,०००/- 

६ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी इं जी, 

आवृ  ती .११ वी 

९००० २६०८ ७५० ४ २०,००० ३.१० ३.७२ ७४,४००/- 

७ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी 

गुजराथी,  
आवृ  ती .५ वी. 

२००० ३०२६ १६६ ६ ५,००० ४.३९ ५.३० २६,५००/- 

८ मलुांचे साईबाबा- 
िहदंी 
आवृ  ती १३ वी.   

८७७७ ६४५२ ७३१ ८ १०,००० ४.९६ ६.०० ६०,०००/- 

९ मलुांच े साईबाबा- 
गुजराथी,  
आवृ  ती .१३ वी. 

५०० ६८५ ४२ ६ २,००० १०.१० १२.१२ २४,२४०/- 

१० मलुांच े साईबाबा- 
तािमळ 
आवृ  ती .१० वी  

९००० ११३१० ७५० ११ २५,००० ५.२८ ६.३३ १,५८,२५०/- 

११ ी साई 
सगुणापासना- 
आरती-इं जी 
आवृ  ती-१८ वी.  

५५०० ६२९८ ४६० ९ १०,००० १२.४३ १५.०० १,५०,०००/- 

१२ ी साईच र - 
ओ रया  
आवृ  ती .६ वी  

१०००० ७८५४ ८३३ ८ २५,००० ४१.०५ ४९.२६ १२,३१,५००/- 

१३ चार अ  याय गुजराथी 
आवृ  ती .३ री   

६०० ५६ ५० १ २,००० १४.०० १६.८० ३३,६००/- 

१४ चार अ  याय िहं दी  
आवृ  ती .२ री. 

३०० ० २०० ० १०,००० १४.०० १६.८० १,६८,०००/- 

 फोटो बाबत माहीती..      
१ दगडावर १४ x २० २२१२ १००० २ २५,००० ३.०० ३.६० ९०,०००/- 
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बसलेल े बाबा 
B/W 

२ िभंतीलगत उभे 
बाबा B/W 

१७ x २४ ६५४३ १००० ६ २५,००० ५.९५ ७.१४ १,७८,५००/- 

३ ारकामाईत 
बसलेल ेबाबा  

२० x २८ ८२१७ १००० ८ २५,००० ५.६५ ६.७८ १,६९,५००/- 

४ कानाला हात 
लावलेले बाबा 

२० x २८ १६१ १००० ० २५,००० ६.३० ७.५६ १,८९,०००/- 

५ समाधी फोटो 
 टॅ  डी ी डी  

५ x ७ ० २०० ० १०,००० १४०.०० १६८.०० १६,८०,०००/- 

६ समाधी फोटो 
े म ी डी  

८ x ११ १५ २०० ० ३,००० २४०.०० २८८.०० ८,६४,०००/- 

७ समाधी फोटो 
े म ी डी  

१२ x १७ ३१९ २०० ० ५,००० ३९५.०० ४७४.०० २३,७०,०००/- 

 सी.डी.बाबत माहीती      
१ मंदीर आरती 

ए.सी.डी. 
Acd ३७९५ ५०० ७ १०,००० १९.११ २३.०० २,३०,०००/- 

२ आरती 
एम.पी. ी. 
यएुसबी 

Usb ११८ ५० २ १,००० ३५०.०० ४२०.०० ४,२०,०००/- 

३ आरती 
ि हडीओ 
य.ुएस.बी. 

Usb  २२ ५० ० १,००० ४५०.०० ५४०.०० ५,४०,०००/- 

         १,५५,३७,९९०/- 

            (अ री पये एक कोटी पंचाव  न लाख सदोतीस हजार नऊशे न  वद मा .) 
   तािवत छपाईकामी  िविहत प  दतीनसुार वतमानप ात शास क य दरान ेजािहरात िस  द क न ई-िनिवदा 

मागवनू, िन  नतम दराने िनिवदाकारांना छपाई कायादशे दणेेत यतेील, याकामी अंदाजे .१,५५,३७,९९०/- (अ री 
पय ेएक कोटी पचंाव  न लाख सदोतीस हजार नऊशे न  वद मा .) खच अपेि त आह.े सदर खच पु  तके/फोटो व 

दनंैिदनी/िदनदिशका वािषक छपाई  या अदंाजप ीय खच .०९ कोटीमधनू तरतदू करता येईल. 
सं  थानचा अिधिनयम/ठराव यानसुार छाननी क न शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय 

इ. छाननी क न अनमुानः- आिथक/ धोरणा  मक  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- सदर सं  थान कामासाठी सन-२०१८-१९ साठी साठा संपत आललेा 

आह.े  तािवत छपाईकामी खालील बाब वर िनणय होणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु े
ठेवणसे मा  यतेसाठी सादर. 
१)  छपाईकामी यणेा-या अदंाजे र  कम पये १,५५,३७,९९०/- मा चे खचास मा  यता असावी. 
२)  जनसंपक कायालय  दारा शासक य दराने मुंबई,नािशक,औरंगाबाद,सोलापरू,नागपरू,पणु,ेअहमदनगर या  

वतमानप ात ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणे व  याकामी यणेा-या यो  य  या खचास मा  यता 
असावी. 

३)  आयटी िवभागामाफत सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना जािहरात िस  द करणेस मा  यता  
असावी. 

४)  िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागणी करणे तसचे ठरवनू िदले  या अटी/शत नसुार िन  न म दरधारक     (L-
1) िनिवदाकारांना कायादशे पा रत करणे वगैरे कामकाज प  दतीस मा  यता असावी. 
उपरो  त पु  तके छपाईकामी मागणी त   यात दशिवले माण े उ  त सं  थान कामासाठी 

पु  तके,फोटो,सी.डी.इ  यादी सािह  य पनुमु ण करणेकामी,  मंजरूी िमळणेकामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमती 
सभेपढेु िनणयाथ सादर .       

िनणय .४३२ यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपु ात आललेी सं थान कािशत काशने पनुमु ण  करणेकामी ई-िनिवदा 
मागणी करणेस व याकामी येणा या र कम .१,५५,३७,९९०/- मा च े खचास मा यता दे यात आली. यावेळी 
अशीही चचा झाली क ,  पवु ची सं थान काशीत बदं झाललेी काशने पु हा छपाई करणेबाबत कायवाही करणेत 
यावी, अस ेठरले.                                                                        (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
47 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

िवषय नं.१९ च े साई सवेकांकरीता िनयमावलीमधील साई सेवक िनयु  पोलीस हे रिफकेशन बाबतची अट .२ िशिथल 
करणेबाबत. 

ताव-    ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या िनणयानुसार, िद.29जुल2ै017 पासनु सं थानच े िविवध 
िवभागांत मोफत सेवा देण ेकामी "साई सेवक योजना" सु  कर यात आलेली आह.े आता उपरो  िवषयांक त व 
संदभ य ी साई बाबा पालखी सोहळा सिमती, पणु ेयांच े िद.30/12/2017 रोजीचा अज इकडील कायालयास 

ा  झाला असनु यात यांनी–पोिलस हे रिफकेशन बाबत पोिलस चौक त मागणी केली असता यां याकडून 
श य नाही असे उ र िमळाले. तसेच सदर पोिलस हे रिफकेशन ह ेभ ांना / साईसेवकांना खच क आह.े  अस े
नमदू केले असनू इतर साईसेवक मंडळाच ेगट मखु यांनीही पोिलस हे रफ केशन बाबत आले या अडचणी व 
पोिलस हे रफ केशन ऑन-लाईन प दतीन े कराव े लागते. या िठकाणी बराच वेळ वाया जातो. पोिलस 
हे रिफकेशन सिटिफकेट लवकरात-लवकर िमळत नाही. ही बाब खच क आह.े तसेच सव साई सेवक एकाच 

िठकाणच ेनसतात. अशा सचूना दरु वनी दारे तसेच लेखी व पातकळिव या आहते.    
मा. यव थापन सिमतीच ेिद.25/07/2017 रोजीच ेसभेम ये "साई सेवक योजना" सु  करण ेबाबत व 

सदर योजने या िनयमावलीस िनणय .626 अ वय ेमा यता दे यात आलेली आह.े याम य ेएक गट मखु व 
20 सद यांचा एक गट असेल व यांना वषातून िकमान सात िदवस सेवा दयावी लागेल अस े नमदू कर यात 
आलेल ेआह.े 

साईपालखी या सभासदांना वखुशीन े ी साईबाबा सं थानम य े िवनामु य सवेा दयावयाची 
अस यास, यांना सं थानम ये "साईसेवक" हणनु िवनामु य सेवा उपल ध क न िदली जाते. याकामी संबंधीत 
पालखी मंडळांनी यांच े वैय क मािहतीसह कामगार िवभागाकडे आतापयत 570 साईपाल यांच े अ य / 
गट मखु यांनी साईसेवक योजनेसाठी रिज ेशन केलेल ेआह.े यापकै  आतापावेतो 391 साईसेवक गटांमाफत 
एकूण 7847 भ ांनी "साईसेवक" हणनु योजनेम य े िनयमावलीतील िनयमानसुार साईसेवेचा लाभ घतेलेला 
आह.े  

साई सेवक िनयमावली िनयु  अट .02 बाबत उपरो  माण ेअडचणी येत अस यामळेु साधारण 
200 साई पालखी गटांनी साईसेवक योजनेम य ेसहभागी होणसे/ये यास दरु वनी दारे नकार कळिवलेला आह.े 
यामळेु सदर योजनेम य ेसाईसेवकांच ेसहभागी हो याच े माण िदवसिेदवस कमी होत आह.े भिव यात सदरच े
माण आणखी कमी हो याची श यता नाकारता येत नाही.   

िवभागाचाअिभ ाय:- साईसेवक िनयमावलीतील साईसेवक िनयु  अट नं.2 येक साई सेवकांच े
सेवेत हजर होणपेवु  यांच े निजकच े पोिलस टेशनकडून पोिलस हे रिफकेशन क न घेवनु एक त सं थानच े
कामगार िवभागात सादर करण े आव यक आह े अशी आह.े सदरची अट ही अडचणीची तसचे खच क 
अस यामळेु 200 साईपालखी गटांनी साईसेवक योजनेम य े सहभागी होणसे / ये यास दरु वनी दारे नकार 
कळिवलेला आह.े यामळेु सदर योजनेम य ेसाईसेवकांच ेसहभागी हो याच े माण िदवसेिदवस कमी होत आह.े 
भिव यात सदरच े माण आणखी कमी हो याची श यता नाकारता येत नाही. 

साईसेवकांना य  समाधी मंिदरात िनयु  िदली जात नाही. सं थान या िविवध िवभागात सेवेची 
संधी िदली जाते. तसेच दशनासाठी मंिदरात वेश दतेाना सरु ा िवषयक तपासणी क न सोडल ेजाते. यामळेु 

येक साईसेवकाच े पोिलस हरेीिफकेशन न घतेा पालखी मंडळ मखुाच े सव सद यांबाबतच े सोबतच े
मसदुयाम य े ित ाप  घे यात याव ेअसे मत आह.े 

ताव:- साईसेवक िनयमावलीतील साईसेवक िनयु  अट .2 येक साईसेवकांन े सेवेत हजर 
होणपेवु  यांच ेनिजकच ेपोलीस टेशनकडून पोलीस हे रफ केशन क न घेवनू यांची एक त सं थानच ेकामगार 
िवभागात सादर करण े आव यक आह.े सदरची अट िशिथल क न पोिलस हे रिफकेशन ऐवजी साई पालखी 
गटाच े मखु / अ य  यांच ेसव सद यांबाबत ित ाप  घे या या तावावर िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४३३ यावर सिव तर चचा होऊन, च ेसाई सवेकांकरीता िनयमावली मधील साई सवेक िनयु  पोलीस हे रिफकेशन 
बाबतची अट  .२ िशिथल करणेत यऊेन याऐवजी साई पालखी गटाच े मखु/अ य  यांच ेसव सद यांबाबत 

ित ाप  घे यात यावे, असे ठरले.                                  (कायवाही- .कामगार अिधकारी,कामगार िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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िवषय नं.२० लॉ ीतील टीम बॉयलर करीता वािषक इधंन खरेदीबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद – १) २१ (१) चा (क) मंिदराची व िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची 

दखेभाल,  यव  थापन व शासन. 
                         २) २१ (१) चा (ग)  भ  तांना मंिदरात देवते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक 

सेवा िकंवा समारंभ कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
 तावीक– साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात सन-२००० पासनु लॉ  ी यिुनट कायाि वत 

कर  यात आलेले आह.े सदर युिनटम  य े  साई साद िनवास  थान, ारावती भ  तिनवास, साईबाबा 
भ  तिनवास  थान, मंिदर, वाहन िवभाग, शै िणक सकुंले इ. िवभागाकडील बेडिशट, उिशक  हर, चादर, 
गादीक  हर, पडद,े रग, बसेसचे िशटक  हर, आदी कपडे धवुनू इ  ी केली जातात.  

             लॉ  ीम  य े कपडे धवुनू िपळ  याचे ०२ नग निवन अ  याधिुनक मिशनरी कायाि वत केले  या असनु 
 या ारे   साधारणपण े१००० ते १५०० नग कपडे धवुनू िपळली जातात तसेच कपडे वाळवनू इ  ी कर  यासाठी 

निवन कॅलडर मिशन  थापीत कर  याची कायवाही सु  आह े त  पवु  जुने कॅलडर मिशन वापरातुन काढुन घेण े
आह.े धु  यासाठी येणा-या कपडयांम  य े ामु  यान े नमदु िनवास  थान िवभागाकडील ि ह.आय.पी. खो  यांचे 
धतुलेले टॉवेल सकुिव  यासाठी तसेच पावसाळा व िहवाळा िसझनम  य ेउ  हाचे माण कमी असते अशा वेळी 
धतुलेले कपडे सकुिव  यासाठी ायर मिशनचा वापर केला जातो  यासाठी बॉयलर ारे  टीम देवनू कपडे सकुिवले 
जातात,  याच माण ेधतुले  या कपडयांना इ  ीकरणसेाठी कॅलडर मिशनचा दनंैिदन वापर केला जातो. याकरीता 
कॅलडर मिशनला  टीम दयावी लागत.े मिशनम  य ेधवुनू िपळलेले बेडिशट, उिशक  हर घात  यावर सकूुन इ  ी 
होऊन बाहरे पडतात. या दो  ही मिशनसाठी २०० िकलो मतेचा ि टम बॉयलर कायाि वत आह.े                      

                             सं  थानच ेवाहन िवभागामाफत इधंन खरेदीचा सिव  तर  ताव तयार क न िद.१९/०५/२०१६ रोजी झाले  या 
मा.  यव  थापन सिमतीच े सभमेधील  िनणय .३०७ च े  ठरावा अ  वय े  मा  यता िमळालेली आह,े याम  य े
सं  थानचे िविव ध िवभागांकरीता लागणारे सव कारच े इधंन खरेदीकामी  मा   .आमदार ी राधाकृ  ण िवख े
पाटील सहकारी क वाहतुक सं  था िल., साकुरी िशव, िशड  यांच े चलीत इधंन  दराम  य े .०.५० पैसे मा  
सवलत व मागणीतील अटी/शत नसुार बीलास ३० िदवसाचे े डीट ह ेिन  नतम दर  ि वकारणते येऊन, परुवठा 
आदशे दे  यात यावा अस े नमदु अस  याने जा.न.ंएसएसएस/वाहन/१२९७/२०१६ िद.१६/०६/२०१६. अ  वय े
वाहन िवभागाने  परुवठा आदशे पारीत केला आह.े तरीसु  दा सदरकामी येणा-या अदंाजे  खचास मा.  यव  थापन 
सिमतीची मा  यता आव  यक अस  याने िद.२३/०५/२०१७ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीच े सभेमधील 
िनणय .४०९अ  वये लॉ  ीकरीता माह-े जुलै -२०१७ ते माह े - जुन  २०१८ करीता  वािषक इधंन खरेदी 
करणसे व याकामी  येणा-या पये ४,६५,०००/- (अ री पये चार लाख, पास  ट हजार ) खचास मा  यता  दे  यात 
आलेली आह.े सं  थानच े िविवध िवभागांकरीता लागणारे इधंन खरेदीकामी वाहन िवभागामाफत  ताव तयार 
क न मा.  यव  थापन सिमतीपढु े िनणयाथ सादर केली असता िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन 
सिमतीच े सभेमधील िनणय .४९२ िनणय झाला याम  य े सं  थानसाठी आव  यक असलेले इधंन पवु माणचे 
खरेदी कर  यात याव ेअस ेनमुद आह.े लॉ  ीतील ि टम बॉयलरकरीता दररोज सरासरी २० िलटर िडझेल  x ३० 
िदवस =  ६०० िलटर x १२ मिह  याकरीता = ७२०० िलटर लागते, एका वषाकरीता ि टम बॉयलर व कॅलडर 
मिशनकरीता ०५ िलटर ऑईल व सव मिशनरी करीता ०३ िकलो ीस लागत.े    

मागणी- माह-े जलैु २०१८ ते जनु -२०१९ या एका वषाचे कालावधीकरीता अदंाजे ७२०० िलटर 
िडझेल ि टम बॉयलरसाठी व कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव मिशनरीसाठी ०३ िकलो 

ीसची आव  यकता भासणार आह.े 
  वरील इधंन खरेदीकामी खालील माण ेअदंाज ेखच (संभा  य वाढ िवचारात घवेनू ) अपेि त  आह े. 
 ७२०० िलटर िडझेल  x   ७०  अदंाजे दर पये ती िलटर =    ५,०४,०००/- 
     ०५ िलटर ऑईल  x  ३०० अदंाजे दर पय े ती िलटर =          १,५००/-  
     ०३ िकलो ीस    x  ३५० अदंाजे दर पय े ती िकलो =          १,०५०/-  
                                                                                 एकूण पये -  ५,०६,५५०/-  
                                                        पणुािकत पये - ५,१०,०००/-  
           ( पणुािकत पये पाच लाख दहा हजार मा ) 

वाहन िवभागामाफत सं  थानच े िविवध िवभागांना लागणारे सव कारचे इधंन खरेदीकामी निवन 
दरप के मागिवणचेी कायवाही सु  आह.े दरप के मंजरुीनतंर निवन  यनुतम दरधारक यांचे पे ोल पंपाव न 
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आव  यक इधंन खरेदी करता येईल तो पय  त िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे 
सभेमधील िनणय .४९२  चे मजंरु ठरावा  वये पवु  माणचे मा.आमदार ी राधाकृ  ण िवखे पाटील सहकारी 
क वाहतुक सं  था िल., साकुरी िशव, िशड  या पे ोल पंपाव न आव  यक इधंन खरेदी करणसे मा  यता असावी 

िह िवनंती. 
सं  थान अिधिनयम यानुसार  
छाननी क न अनमुान– नमदु अिधिनयमातील तरतदुी नसुार व समंत मा.  यव  थापन सिमतीचे मंजरु 

ठरावानसुार साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात असणा-या लॉ  ीतील मिशनरी करीता इधंन खरेदी करता 
येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय– माह े- जुलै २०१८ ते माह-े जुन २०१९ या एका वषाचे कालावधीकरीता अदंाजे 
७२०० िलटर िडझेल ि टम बॉयलरसाठी, कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव मिशनर साठी 
०३ िकलो ीसची आव  यकता असनू  याकामी अदंाजे पये ५,१०,०००/- (अ री पये पाच लाख दहा हजार 
मा )  खच अपेि त आह.े सदर खचाची तरतुद सन २०१८/२०१९ चे अदंाजप काम  य ेकेलेली आह.े 

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ  सादर. 
िनणय .४३४  यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागात असणा-या लॉ  ीतील मिशनरी 

करीता जुलै-२०१८ ते माह-े जुन २०१९ या एका वषाचे कालावधीकरीता ि टम बॉयलरसाठी अदंाजे ७२०० 
िलटर िडझेल, कॅलडर मिशनसाठी ०५ िलटर ऑईल व लॉ  ीतील सव मिशनर साठी ०३ िकलो ीस खरेदी 
करणसे व याकामी येणा या अदंाज ेर कम .५,१०,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.                                                                     

(कायवाही- .अिध क,साईबाबा भ िनवास थान)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२१ ी साईनाथ णालयातील आथ  णांना मोफत इं लांटस दणेेबाबत तसेच अनषुंगीक खचास मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद-कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती  या क  याण करणा-या 

िकंवा मानवाला आपतीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल.  
 यव  थापन सिमती ठराव .- मा.  यव  थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६, िनणय .९४४   
ा  तािवक- ी साईनाथ  णालयातील सव मा.  यव  थापन सिमती िद.२२/१२/२०१६ िनणय ं .९४४ 

नसूार मोफत करणते आलेले असनू सदर बाबत  णालयामाफत कायवाही सु  कर  यात आलेली आह.े  यानसूार 
 णालयातील केसपपेर िवभागातनू नवीन केसपेपरसाठी .१०/- व जु  या केसपेपरसाठी .१०/-इतके शु  क 

आका न  णांस मोफत आरो  य सवेा परुिव  यात यते आह.े 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे सभेत िवषय .६ अ  वये मोफत उपचारांबाबत 

िनयमावली मा  यतेसाठी सादर करणते आललेी होती.  यावर िनणय .६ अ  वये िनयमावलीतील खालील 
मु ांना मा  यता िमळाली. 
३) ी साईनाथ  णालयातील कोण  याही भरती  णांना र  त व र  तघटकांची गरज पडते अशा वेळेस 
र  तिपश  या िकंवा र  तघटक ी साईनाथ र  तपेढीतून वेळोवेळी मोफत दणेते यावेत. 
४) ी साईनाथ  णालयात बाहय  ण िवभागात आलेला  ण १० .  या एका केसपेपरवर 
पॅथॉलॉजी,रेिडओलॉजी, व इतर िवभागातील तपास  या क न घेव ूशकतो. तसेच एका  णास एका िदवसात फ  त 
एकाच डॉ  टरांकडे उपचार घेता येतील. जर संबंिधत डॉ  टरांनी दसु-या डॉ  टरांकडे रेफर के  यास  याच 
केसपेपरवर इतर िवभागात तपासणीसाठी जाता यईेल्  .  
५) खाजगी डॉ  टरांनी सांिगतले  या तपास  या  णालयात कर  यात येणार नाहीत. 
६)  णालयातून िडसचाज घतेले  या  णास घरी जाणकेामी मोफत अॅ  यलु  स सेवा दतेा येणार नाही. 

 णास इतर  णालयात रेफर के  यास अ  याव  यक वेळेस मोफत देणते येईल. 
  मदुदा ं .८) नसुार  णालयात उपल  ध नसलेली औषध े व आथ  इं  लांटस  णांनी  वता: िवकत 

आणणबेाबत नमदु करणते आलेल ेहोते. 
 यानसुार आथ  िवभागातील दाखल  ण इं  लांटस बाहे न खरेदी करत होते. परंतु ी साईनाथ 

 णालयातील ऑथ .िवभागात िविवध कार  या श  ि या के  या जातात. सदर श  ि यामं  य े म ह  वा  या 
Trauma Cases, Spine Cases, Joint replacement surgeries  के  या जातात. या सव श  ि यांना 
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िविवध कारचे इं  लांटस  लागतात. सदर इं  लांटस  णालयात उपल  ध नसलेमळेु बाहे न िवकत आणले जात 
होते. 

  स  या  णालयाकडील खरेदी िवभागामाफत इं  लांटस खरेदी करणते आलेल े आहते. सदर इं  लांटस 
सं  थानमधील कायम कमचारी, कं ाटी कमचारी व  यांचे अवलंिबतांना मोफत परुिव  यात येणार आहते. तसेच 
एखादया कमचा-याने उपल  ध इं  लांटस  यित र  त इतर कंपनीचे इं  लांटसची मागणी के  यास अित रक् त िकंमत 
भ न  णास इं  लांटस सेवा दणेेत येणार अस  याचे खरेदी िवभागाकडील प रप का  वय ेकळिवणते आलेले आह.े 

संदभ ं .४ नसुार मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०४/०४/२०१८ रोजी झाले  या सभेत यावर सिव  तर 
चचा होऊन , ी बावी  कर रामदास नाग ुयांना दणेगी  व पातले  टट वापरले अस  याने फ  त देणगी  व पात 
िमळाले  या  टटच े चाजस  यां  याकडुन आका  नये व िडपॉझीट  हणनु भरले  या रकमचेा  यां  या उव रत 
बीलाम  य े समावेश कर  यात यावा. तसेच यापढुे दणेगी  व पात िमळाललेे सािह  य  णास वापर  यास  याच े
बील आका  नय,े असे ठरले. 

  उपरो  त चच  या वेळी सवानमुते असा िनणय घे  यात आला क , ी साईनाथ  णालयाम  य े सव 
 णांना सं  थानमाफत मोफत उपचाराची सिुवधा उपल  ध क न दे  यात आलेली आह.ेपरंतु सजरी  या वेळेस 
 णांना Implant खरेदीसाठी धावपळ करावी लागते ,यासाठी ी साईनाथ  णालयामधील  णांना मोफत 

Implant दणेेबाबतचा सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा. 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार अनमुान- मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१३/११/२०१७ आय  या 

वेळचा िवषय िनणय ं .१००५   (१) या ठरावानसुार कायवाही करता येईल. 
िवभागाचा अिभ ाय व  प  ट मत- िद.०१/०१/२०१८ रोजी  या ी साईबाबा  णालयातील खरेदी 

िवभागाकडीलप रप का  वये इं  लांटस  णालयातील मेडीकल  टोअरम  य े उपल  ध असलेबाबत कळिवलेल े
आह.े तसेच सदरचे इं  लांटस ह े  Consignment Basis वर उपल  ध असनू  यके इं  लांटसची िकंमत वेगळी 
आह.े साधारण १९९ .पासनू ते ५५००० . या िकमतीचे इं  लांटस  णालयात उपल  ध आहते. 

ी साईनाथ  णालयात वापर  यात येणा-या इं  लांटचा अदंाज ेवािषक खच खालील माण-े 
अ.न.ं तपशील सरासरी मािसक 

श  ि या व आव  यक 
इं  लाटस    

 नग  

सरासरी 
इं  लाटस 

खच  
./प.ै 

अंदाजे मािसक 
खच  
./प.ै 

सरासरी आव  यक 
इं  लाटंस 
(वािषक) 

नग 

अंदाजे एकुण 
वािषक खच 

./प.ै  

१ Hip Joint 
Implant 

५ १,१०,०००/- ५,५०,०००/- ६० ६६,००,०००/- 

२ Knee Joint 
Implant 

५ ५०,०००/- २,५०,०००/- ६० ३०,००,०००/- 

३ Other Implant ५० १,०००/- ५०,०००/- ६०० ६,००,०००/- 
 Total ६० १,६१,०००/- ८,५०,०००/- ७२० १०,२,००,०००/- 

 
या अनषंुगाने ी साईनाथ  णालयातील भरती  णांना वरील कारचे इं  लांटस मोफत दयावयाच े

झालेस अदंाजे १०,२,००,०००/- इतका खच अपेि त आह.े तसचे सदर  या खचा  या रकममे  य ेवेळोवेळी वाढ 
होव ुशकते. या अनुषगंान ेJoint Replacement सार  या श  ि यांची सं  या भिव  यात वाढ होव ुशकते.तसेच 

 णांची ित ा यादी देखील वाढु शकते.यामळेु गणुव  ता रहाणेत अडचण िनमाण होणचेी श  यता आह.े 
तसेच ी साईनाथ  णांलयात सदयि थतीला एकच आथ  ओटी आह.ेसदर आथ  ओटी म  य े एकच 

ऑपरेशन टेबल आह.े आथ पेडीक िवभागातील  णांना  मोफत इं  लांटस िदलेस सदरचे ओटी टेबल कमी 
पड  याची श  यता आह.ेयाक रता ओटीची सं  या तसेच टेबलची सं  या देखील वाढवावी लागेल. 

   तसेच सदयि थतीला एकच आथ पेडीक सजन पणु वेळ  णालयात उपल  ध आह ेव २ आथ  सजन ह े 
११ मिहने कालावधीकरीता नेमणकु वर आहते .तसेच ऑपरेशनची सं  यमे  य े वाढ झालेनतंर आथ पेडीक 
सजनची  सं  याही  वाढवावी लागणार आह.े 

यािशवाय शासना  या राजीव गांधी जीवनदायी व महा  मा फुल ेयोजनेमधील सदर  णांबाबत मािहती 
घेतली असता शासना  या राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनमे  य ेदखेील शासनाकडुन कोण  याही कारच े
इं  लांटस मोफत देणते येत नाहीत. िद.०२ ऑ  टोबर २०१६ पासनु शासना  या सदर राजीव गांधी योजनचेे पांतर 
महा  मा फुले जीवनदायी आरो  य योजनेम  य ेझालेले आह.े सदर योजनेम  य ेJoint Replacement तसेच इतर 
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आथ पेडीक श  ि यचा समावेश केलेला आह.ेव अशा कारचे इपं ्लांटस दणेेबाबत  तािवत दखेील केलेल े
आह.े परंत ु अदयापपयत  या सदर  या Joint Replacement श  ि या अजुनही शासनाकडुन सु  करणते 
आले  या नाहीत. 

याबरोबरच मु  यमं ी तसेच पंत धान सहा यता िनधीमधनु अशा कार  या Joint Replacement 
श  ि यानंा आतापयत िनधी दणेते येत होता.परंतु याबाबत महा  मा फुल ेजीवनदायी आरो  य योजनचे े िज  हा 
सम  वयक यांचेकडुन मािहती घतेली असता सदयि थतीला सदर श  ि यांचा समावेश हा महा  मा फुले 
जीवनदायी आरो  य योजनमे  य ेकेलेला असलेमळेु पतं धान तसचे मु  यमं ी सहा यता िनधी मधनुदणेेत येणारा 
िनधी हा सदयि थतीला दणेचे बदं केले आह.े  हणजेच शासना  या महा  मा फुल े जीवनदायी योजनमे  य े
आथ पेडीक िवभागातील श  ि यांचा समावेश केलेला असलेमळेु आज ना उदया या श  ि या सु  करणते 
येणार आहते.  यामळेु सदरचे  ण ह ेया योजनचेा न  क च लाभ घतेील अस ेमत आह.े 

यािशवाय सदर Joint Replacement श  ि यां  या खचाबाबत इतर  णालयांत चौकशी केली 
असता श  ि यांचा खच साधारणपण े दोन ते तीन लाखांपयत आह.े सदरचा खच हा सव सामा  य  णांस 
परवडणारा नाही.  यामळेु ी साईनाथ  णालयांकडे सदयि थतीला  णांचा ओढा वाढु शकतो.  तािवत 
केले  या अदंाजे खचा  या (१०,२,००,०००/-) चार ते पाच पटीत (४,००,००,०००/- ते ५,००,००,०००/-) 
सदरचा खच हा वाढु शकतो. 

तरी वरील सव बाब चा िवचार करता -  
१)  पवु माणचे चिलत पदधतीने  णांनी  वत: इं  लांटस खरेदी करावते. 
२)  ी साईबाबा  णालयातील  णांना आकार  यात येणा-या दराइतकाच दर ी साईनाथ  णालयांतील 

 णांना दखेील आकारणते येवनु  णालयामाफत  णांना इं  लांटस परुिव  यात यावेत.तसचे यापे ा 
जादा िकंमतीच े इं  लांटस वापरावयाच े असतील तर  ण व  यां  या नातेवाईकांनी बाहे न खरेदी 
करावेत. 

३)  Joint Replacement श  ि यां  या वाढ  या खचाचा िवचार करता अशा Joint Replacement 
श  ि या सोडुन इतर आथ पेडीक िवभागातील श  ि यांना इं  लांटस  णालयामाफत मोफत दणेेत 
यावेत. 

तरी ी साईनाथ  णांलयातील आथ पेडीक िवभागांतील  णांना मोफत इं  लांटस 
परुिवणबेाबत उपरो  त  तािवत एक ते तीन मु यांवर िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीपुढे िनणयाथ सादर . 

िनणय .४३५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ  णालयातील आथ पेडीक िवभागातील  णांना मोफत इं  लांटस 
दणेेबाबतची योजना थम तीन मिह यांसाठी ायोगीक त वावर चालिव यात यावी, यानंतर सदर योजनेसाठी 
येणा या खचाचा आढावा घऊेन याबाबत पढुील िनणय घे यात यावा, तसेच इं  लांटस खरेदीकामी ई-िनिवदा 

ि या राबिवणते यावी, असे ठरले.                               (कायवाही- वै क य अिध ीका,साईनाथ णालय)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२२ ी.बाबर सजुय आनंदराव यांच ेवै क य िबलाचा परतावा अदा करणेस मंजरूी िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 
 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :-मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०५/०९/२०१० िनणय .७०५, 

तसेच       मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०९/१०/२०१६ िनणय .६९० (०६)   
ा  तािवक:- ी बाबर सजुय आनंदराव िवभाग- किन  ठ महािव ालय,हददा – स.िश क यांचे पवु  

२०१४ म  य े (Haitus Hernia) हाय स हिनया या आजाराचे पणेु येथ े ऑपरेशन झाललेे होते. गे  या सहा 
मिह  यापासनु  यांना छातीत दखुण,े चमका िनघण,े बी.पी. वाढण,े अटॅॅक आ  यासारखे वाटण,े गॅस पास न होण,े 
ढेकर न येण े इ. (Chest Pain / Blood Pressure/ Stomach Pain) शारीरीक ास या सार  या आजारान े

ासले अस  यामळेु  यांच े खाजगी व सं  थान  णालयात उपचार चाल ू होते.  यांनी िद.०१/१२/२०१७ रोजी 
सं  थान  या साईनाथ  णालयातील डॉ. राम नाईक यां  या रेफर ारे  यांनी Laprpscopic Surgeon यां  याकडे 
पढुील उपचारासाठी सं  थान मा  य  णालयात जा  याचा स  ला िदला.  णान ेसं  थान मा  य यादीतील बी हॉल 
ि लिनक पणु ेआजारािवषयी / तपासणी अतंी सदर उपचार होऊ शकत नस  यान ेव Laproscopic Surgeon 
नस  याने  ण गंभीर आजारान े ासले असता  यांनी पु  यातीलच Laparo-Obeso Centre डॉ. शशांक शहा  
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(Laproscopic Surgeon) नाइलाजा  तव   यांचेकडेच अतं  ण  हणनु िद.४/१२/२०१७ ते १२/१२/२०१७ 
उपचार घेतले तस ेडॉ. शशांक शहा यांनी प  देखील िदलेल ेआह.े 

               णाने िदले  या अजात ससं ्थान मा  य यादीत उपचार होउ शकत नस  याने तसेच सदर श  ि या 
गुंतागुंतीची अस  यान(ेRecurrent Large Haitus Hernia / K/C  Hypertension ) खासगी   णालयात 
उपचार घेण ेभाग पडले अस े  हटल ेआह.े 

मागणी– ी.बाबर सजुय आनंदराव यांनी वै क य िबलाचा परतावा िमळणकेामी तेथील खाजगी 
 णालया  या उपचारापोटी एकुण खच ३१८७८७/- इतका झालेला असनू मागणी केलेली आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान:- अिधिनयमातील सिमतीच े कत  य े व अिधकार . १७-२ (ण)अ  वय े मानवजाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- सं  थान  वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ िनयम ं . १३ 
अ  वये िनकडी  या प रि थतीम  य ेखाजगी  णालयाम  य ेकेलेल ेआतंर उपचार िवशेष ांनी केलेले उपचार आिण 
 याची ितपतु , साधन सामु ी आिण उपयं े यावरील खचाची ितपतु  र  कम दयावयाची झा  यास एकुण 

मागणी र  कम . ३,१८,७८७/- पैक  खाट  भाडे वजा जाता ८०% र  कम .२,२६,७५८/- दतेा येईल अस ेमत 
आह.े 

सं  थान िनयमावली माण ेसदर बीलाची छाननी केली असनु एकुण मागणी र  कम .३,१८,७८७/- 
पैक  खाट भाडे वजा जाता ८०% र  कम .२,२६,७५८/- इतक  परतावा अदा करणसे मा  यता असावी, ही 
िवनंती. 

िनणय .४३६  सं  थान  वै क य दखेभाल िनयमावली सन १९९९ िनयम ं . १३ अ  वये िनकडी  या प रि थतीत 
खाजगी  णालयाम  य े केलेले आंतर उपचार िवशेष ांनी केलेले उपचार आिण  याची ितपतु , साधन सामु ी 
आिण उपयं  ेयावरील खचाची ितपतु  र  कम दयावयाची झा  यास एकुण मागणी र  कमेपैक  खाट भाडे वजा 
जाता ८०% र  कम दे याची तरतुद आहे. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थान िनयमावली माण ेसदर बीलाची छाननी केली असनु ी.बाबर 
सजुय आनंदराव यांच ेवै क य िबलाची एकुण मागणी र  कम .३,१८,७८७/- पैक  खाट भाडे वजा जाता ८०% 
र  कम .२,२६,७५८/- इतक  परतावा अदा करणेस मा यता दे यात आली.                                        

(कायवाही- वै क य संचालक,साईबाबा हॉि पटल)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२३ ी साईबाबा णालयातील आव यक र  पद े जािहरातीस अनसु न ता परु या व पात कं ाटी प दतीन े

भरले या वै क य अिधका यांचा ११ मिहनचेा नेमणकू कालावधी संपु ात येत असलेबाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु– कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 

काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  य ेव कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता यईेल.  

   परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही. 
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी” तसेच अट शत 
अ.नं. ८ म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी 
जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .- 
१)मा.  यव  थापन सिमती िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  ३५७. 

ी साईबाबा सं  थान  णालयातील वै क य अिधका-यां  या र  त पदांचा  वै िकय संचालक यांनी 
आढावा घऊेन, आव  यक पद ेजािहराती ारे ११ मिहने कालावधीसाठी अथवा  थायी  व पात नेमणकू होईपयत 
यापैक  ज ेअगोदर घडेल तोपयत आकृतीबंधातील संबंधीत पदांच ेवेतन ेणी  या (मळु वेतन + ेड प े+ महागाई 
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भ  ता + एनपीए) जवळपासच ेमानधनावर कंञाटी प  दतीन ेघणेसे व  यानंा सं  थान िनयमानसुार ाे  साहन भ  ता 
दणेेस मा  यता दे  यात आली. 

तसेच मा. डीन, बी.जे. मेडीकल कॉलेज, पणु ेयांनी  तावीत केले  या सवेा वेश िनयमानसुार िवहीत 
प  दतीन ेजािहरात िस  द करणते यावी व िवहीत मदुतीत अज मागणिवणते येऊन, पाञ अजदारां  या Walk-in-
Interview घे  यात या  यात. यासाठी पढुील माण ेसिमती गठीत करणते आली. १) मा कायकारी अिधकारी २) 
उपकायकारी अिधकारी ३) िज  हा  श  य िचक  सक िकंवा  यांचे ितिनधी४) वै क यसचंालक५) वै क य 
अिधि का. या िनवड सिमतीन े Walk-in-Interview म  य े पाञ ठरणा-या उमेदवाराचंी यादी जाहीर करावी. 
 यानंतरयािनवड यादीवर हरकती मागिवणतेया  यात व हरकती िवचारात घेऊन नमेणकू आदशे दे  यात याव.े 

याचबरोबर ी साईबाबाव ीसाईनाथ  णालयाकडील वै िकय शासनातील पद े(वै िकय सचंालक, वै िकय 
अिध क इ.)  थायी  व पात  वतंञ जािहराती ारे भरणते यावीत, असे ठरल े

२) मा.  यव  थापन सिमती िद. २५/०७/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  ६०३. 
यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान  णालयातील र  त पद ेता  परु  या  व पात भरती 

करणकेामी िद. २०/०६/२०१७ रोजी घेणते आले  या मलुाखतीच ेइितवृ  ताचे अवलोकन कर  यात येऊन,  याची 
न द घे  यात आली व  या माण ेकायवाही करणसे मा  यता दणेेत आली. तसेच  या पदांवर उमदेवार उपल  ध 
झालेले नाही अथवा  या पदावर नेमणकू आदेश देऊनही उमेदवार हजर झालेले नाहीत अथवा आकृतीबंधास 
अनसु न, वै क य अिधका-यां  या इतरही र  त जागा भरणचेी आव  यकता आह,े अशा पदांसाठी फेर जािहरात 
दे  यात यावी. तसचे ी साईनाथ  णालयातील पद े ाधा  याने भरावीत, असे ठरल.े  

ा  तािवक– मा.  यव  थापन सिमती िद. २३/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ३५७ नसुार,       
ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयातील आव  यक र  त वै क य अिधका-यांची पद ेता  परु  या  व पात ११ 

मिहने कालावधीसाठी भरणकेामी सं  थानचे सकेंत  थळावर व वतमानपञांम  य ेिद. ०४-०५/०६/२०१७ रोजी ी 
साईबाबा हॉि पटलम  य े ४९ व ी साईनाथ  णालयाम  य े २५ अस े एकुण ७४ जागा भरणकेामी जािहरात 

िस  द करणते आली. िस  द केले  या जािहरातीनुसार िद. १३/०३/२०१८ रोजी साईिनवास येथ ेगठीत केले  या 
िनवड सिमतीने हजर उमदेवारांच ेकागदपञे तपासनू मेरीट िल  ट नसुार उमेदवारांची िनवड केली. िनवड केले  या 
उमेदवाराचंी यादी सं  थानचे संकेत  थळावर िस  द करणते आली.  यास अनसु न नेमणकू आदशे दणेेत आले 
 यातील खालील माण ेवै क य अिधकारी स  या कायरत आहते.  

 
अ नं वै क य अिधका-यांचे नाव आदेश नंबर नेमणकू संपु  टात 

येत अस  याची िदनांक 
०१ ०२ ०३ ०४ 
०१ डॉ िनतीन दशरथ ठाकरे 

काड याक सजन 
ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७४३/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

०२ डॉ िवजय मरुिलधर थोरात 
जनरल सजन 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७४६/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

०३ डॉ िव ा मनोहर बोराडे 
जनरल सजन 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७४७/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

०४ डॉ शांत िदलीप काळे 
आथ पेडीक सजन 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७४९/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

०५ डॉ राजबाला रिवं  िनकम 
 य ुरेडीओलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५०/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

०६ डॉ अिभजीत मािणकराव िडकले 
 य ुरेडीओलॉजी  ट 
ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५१/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

०७ डॉ रोिहत राज  स े 
 य ुमाय ोबायोलॉजी  ट 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५३/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 
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ी साईबाबा हॉि पटल 
०९ डॉ अजंली पदमाकर सोनवणे 

आरएमओ 
ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५४/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१० डॉ सािनया मु  ताक पटेल 
आरएमओ 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५६/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

११ डॉ अजय नामदेव िशंदे 
आरएमओ 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५७/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१२ डॉ  वाधीन िकसनराव गाडेकर 
आरएमओ 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७५८/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१३ डॉ राजािसंग रािजंदरिसंग 
रािजंदरकौर अरोरा 
आरएमओ 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७६०/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१४ डॉ शोभना तुकाराम को  ह े
मेडीकल ऑफ सर(ईएनटी सजरी) 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७३२/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१५ डॉ ाज  ता मरुलीधर खच 
ऑ थलमोलॉजी  ट 

ी साईनाथ  णालय 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७३५/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१६ डॉ राहल द  ताञय ड गरे 
 य ुपॅथोलॉजी  ट 
ी साईनाथ  णालय 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७३९/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१८ डॉ िजतेश मधकुर ठाकरे 
आरएमओ 

ी साईनाथ  णालय 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७४२/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

१९ डॉ आिद  य शेखर फडके 
आरएमओ 

ी साईनाथ  णालय 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७४०/२०१७ 
िद. २९/०६/२०१७ 

२८/०५/२०१८ 

२० डॉ राज  उ  तमराव िबडगर 
आथ पेडीक सजन 

ी साईबाबा हॉि पटल 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१६०१/२०१७ 
िद. १६/११/२०१७ 

१५/१०/२०१८ 

२१ डॉ अिमत िदपक नाईकवाडे 
मेडीकल ऑफ सर आथ पेडीक 
सजन 

ी साईनाथ  णालय 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/१६००/२०१७ 
िद. १६/११/२०१७ 

१५/१०/२०१८ 

 

आथ पेडीक सजन, ी साईबाबा हॉि पटल व मेडीकल ऑफ सर आ रथ्ोसजन, ी साईनाथ  णालय 
या पदावर नमेणकू केलेले उमदेवार हजर न झा  याने उपरो  त अ नं २० व २१ चे वै क य अिधका-यांना 

ित ायादीनसुार नमेणकूा देणते आले  या आहते. 
डॉ शोभना तुकाराम को  ह े यांचे िद. १६/०४/२०१८ रोजीचे प ञ ा  त झाल े असनु  याम  य े  यांनी 

जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/७३२/२०१७ िद.२९/०६/२०१७ अ  वये माझी ी साईनाथ  णालयात 
मेडीकल ऑिफसर ईएनटी सजरी या पदावर ११ मिहन े कालावधीकरीता ता  परु  या  व पात नमेणकू केलेली 
आह.े सदर नेमणकू कालावधी सपंु  टात आलेनंतर मला पु  हा मेडीकल ऑफ सर ईएनटी सजरी पदावर नेमणकू 
िमळणसे िवनंती असे नमदु केलेले आह.े 

तरी,  तावातील िद. २९/०६/२०१७ रोजी व िद. १६/११/२०१७ रोजी नमेणकूा िदले  या वै क य 
अिधका-यांचा ११ मिहने नमेणकू चा कालावधी सपंु  टात येत अस  याने  यांचा नमेणकू कालावधी सपंु  टात येत 
असलेचे लगतचे िदनांकापासनू पु  हा ११ मिहने कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकूा 
करता येईल. 
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िनणया  तव सादर 
िनणय .४३७ यावर सिव तर चचा होऊन,  तावातील िद.२९/०६/२०१७ रोजी व िद.१६/११/२०१७ रोजी नेमणकूा  िदले  या  

वै क य अिधका-यांना यांचा नेमणकू कालावधी संपु  टात येत असलेचे लगतचे िदनांकापासनू पु  हा ११ मिहन े
कालावधीसाठी कंञाटी प  दतीने ता  परु  या  व पात नेमणकूा दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- वै क य संचालक,साईबाबा हॉि पटल)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२४  ी साईबाबा णालयाम य े िफिजओथेरिप ट व ि लनीकल अिस टंट (काड ओलॉजी) पदावर बाहय 

यं णमेाफत (आऊटसोिसग) प दतीन े११ मिहन ेकालावधीसाठी येत असलेला सेवेचा कालावधी संपु ात येत 
असलेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम कलम २००४ तरतुद- कलम १३(४) मधील सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 
काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयमा  वये ितची कत  य े व काम े पार पाड  यासाठी आव  यक 
वाटतील अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-याची नेमणकू करता येईल.  

परंतु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयांहन अिधक वेतन दे  यात यते 
असले िकंवा ावयाच ेअसले,  अशा कोण  याही अिधका-यांची िकंवा कमचा-याची नमेणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनाने मा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मजंूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  
आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ –“सदर पदांवर न  यान ेिनयु  ती करताना सिमतीन ेसदर पदाची आव  यकता व 
अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घेऊन िनयु  ती करावी.” तसेच अट शत . 
८ म  य े“सिमतीन ेश  यतो आकृतीबंधातील पद ेही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी प तीने भरावी जेणके न 
 यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

मा  यव  थापन सिमतीचा ठराव -  
मा  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय  ५०९. 

ी साईबाबा  णालयात मदरुोग त  यां  या मागणीचा िवचार करता, ी साईबाबा  णालयाम  य े
ता  परु  या  व पात ११ मिहने कालावधीकरीता स  या सं  थानला कंञाटी प  दतीन े कमचारी परुिवणा-या 
ठेकेदारामाफत एक िफिजओथरेिप  ट, इतर िफिजओथरेिप  टला देत असले  या वेतनावर घेण ्यात यावा.  

याचवेळी अशीही चचा झाली क , काड ओलॉजी िवभागाकरीता एका ि लनीकल अिस  टंची 
आव  यकता आह े याकरीता ि लनीकल अिस  टंटही ठेकेदारामाफत ११ मिहन े कालावधीसाठी, ि लनीकल 
अिस  टंट पदा  या वेतन ेणी  या आसपास  या वेतनावर घे  यात यावा, अस ेठरल.े 

 तािवक- मा  यव  थापन सिमती िद. १५/०६/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय  ५०९ नसुार, ी 
साईबाबा  णालयात मदरुोग त  यां  या मागणीचा िवचार करता, ी साईबाबा  णालयाम  य े ता  परु  या 
 व पात ११ मिहने कालावधीकरीता स  या सं  थानला कंञाटी प  दतीने कमचारी परुिवणा-या ठेकेदारामाफत एक 

िफिजओथरेिप  ट, इतर िफिजओथरेिप  टला देत असले  या वेतनावर घे  यात यावा. याचवेळी अशीही चचा झाली 
क , काड ओलॉजी िवभागाकरीता एका ि लनीकल अिस  टंची आव  यकता आह े याकरीता ि लनीकल 
अिस  टंटही ठेकेदारामाफत ११ मिहने कालावधीसाठी, ि लनीकल अिस  टंट पदा  या वेतन ेणी  या 
आसपास  या वेतनावर घे  यात यावा, असे ठरले. सदर िनणयानसुार कामगार िवभाग जा.न.ंएसएसएस/वशी७ए/ 
१७८५/२०१७ िद. १५/०७/२०१७ व  जा.नं.एसएसएस/वशी७ए/१७८६/२०१७ िद. १५/०७/२०१७ अ  वये 
अनु मे िफिजओथरेिप  ट व ि लनीकल अिस  टंट (काड ओलॉजी)  हणनू  यके  ०१ कुशल कंञाटी कमचारी 
११ मिहने कालावधीकरीता परुिवणते येत आह.े  

िव  विजत िव  वनाथ गायकवाड यांनी िद.०८/०५/२०१८ रोजीचे अजा  वय,े मी डॉ िव  वजीत 
गायकवाड ी साईबाबा हॉि पटलम  य े २० जुल ै २०१७ पासनु बी  ही जी माफत ११ मिह  यां  या 
कायकाळापासनु कायरत आह ेतरी मला सदर कायकाळ वाढवनु िमळावा ही न  िवनंती, अस ेकळिवले आह.े 

आकृतीबंधात काड ओलॉजी िवभागातील पदाची पा ञता, पदसं  या व स ि थती  खालील माण े
आह.े 

पदाचे नाव शै िणक पाञता मंजरु 
पदे 

भरलेली पदे 

 थायी अ  थायी बा यंञणेमाफत ि हजीट ग 
इटंर  ह  नल 
काड ओलॉजी  ट 

1) Age not more than 45 yrs. Age 
relaxation of 5yrs to candidate from 
reserve category. Upper limit of age 

०२ ०२ 
डॉ बजाज 
डॉ वमा 

०२ 
डॉ िशंदे 
डॉ देवरे 

०० ०३ 
डॉ बजाज 
डॉ ठगे 
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will be relaxed for candidate with 
exceptional qualification & 
experience. 2) MBBS 3) DM/DNB 
Cardiology 4) MS-CIT 5) MMC/ MCI 
Registration with renewal is 
mandatory. 

िनलंिबत डॉ काळे 

ि लनीकल अिस  टंट 
(काड ओलॉजी) 
 पशेािलटीनुसार 

1) Age not more than 45 yrs. Age 
relaxation of 5yrs to candidate from 
reserve category. Upper limit of age 
will be relaxed for candidate with 
exceptional qualification & 
experience. 2) MBBS. 3) MCH / DM.  
OR MD / MS / DNB with 2 years 
experience. OR 3) University diploma 
/ CPS diploma with minimum clinical 
experience of 5 years. 4)MS-CIT. 5) 
MMC/ MCI Registration with renewal 
is mandatory. 

१० ०० ०० ०१ 
डॉ महाले 

०० 

   
आकृतीबंधात िफिजओथरेिप  ट पदाची पा ञता, पदसं  या व स ि थती  खालील माण ेआह.े 

 णालयाचे 
नाव 

पदाच े
नाव 

शै िणक पाञता पद 
सं  या 

स  या कायरत कमचारी 
 थायी बा यंञणेमाफत 

ी साईनाथ 
 णालय  

िफिजओथेरिप  ट 1) Age not more than 38 for open & 43 for 
Reserved category. 2) Master of 
Physiotherapy (M.Ph) / M.Sc. 
(Physiotherapy) from any Government 
recognized University  OR 2) Bachelor of 
Physiotherapy (BPTh)  / B.Sc. 
(Physiotherapy)  with Experience of 
minimum of 5 years as a physiotherapist. 
3) MS-CIT        

०१ ०० ०१ 
सौ िवखे 

ी साईबाबा  
हॉि पटल 

िसनी  
िफिजओथेरिप  ट 

1) Age not more than 38 for open & 43 for 
Reserved category. 2) Master of 
Physiotherapy (M.Ph) / M.Sc. 
(Physiotherapy) from any Government  
recognized University  OR 2) Bachelor of 
Physiotherapy (BPTh)  / B.Sc. 
(Physiotherapy)  with Experience of 
minimum of 5 years as a physiotherapist. 
3) MS-CIT        

०१ ०१  
(  य  काम 

ी साईनाथ 
 णालय) 

ी नवसपुे 

 

 य ु
िफिजओथेरिप  ट 

1) Age not more than 38 for open & 43 for 
Reserved category  
2) Bachelor of Physiotherapy (BPTh)  / 
B.Sc.(Physiotherapy)  
3) MS-CIT  

०३ ०० ०२ 
सौ अहलवुालीया 

ी गायकवाड 

 
ी साईबाबा हॉि पटलम  य े ि लनीकल अिस  टंट (काड ओलॉजी) व  यिुनअर िफिजओथेरिप  ट 

पदावर बा यञंणमेाफत सेवा देत असले  या २ कुशल कमचा-याचा ११ मिहने कालावधी िद. १४/०६/२०१८ 
अखेर सपंु  टात येत आह.े  

मागणी- ि लनीकल अिस  टंट (काड ओलॉजी) व  यिुनअर िफिजओथेरिप  ट पदावर बा यंञणमेाफत 
कुशल कमचा-यांची सेवा सु  ठेवणबेाबत  
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सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान - 

ि लनीकल अिस  टंट (काड ओलॉजी) . ६५,९००/- ितमहा 
   यिुनअर िफिजओथेरिप  ट . १५,४००/- ितमहा 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत– ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेि लनीकल अिस  टंट (काड ओलॉजी) व 
 यिुनअर िफिजओथरेिप  ट पदावर बा यंञणमेाफत कुशल कमचा-यांची सवेा अनु म े ६५,९००/- व 

१५,४००/- मािसक एकिञत वेतनावर िद. १५/०६/२०१८ पासनू पढुे ११ मिहने कालावधीसाठी घतेा येईल. 
िनणया  तव सादर. 

िनणय .४३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम  य े ि लनीकल अिस  टंट (काड ओलॉजी) व  यिुनअर 
िफिजओथेरिप  ट पदावर बा यंञणमेाफत कुशल कमचा-यांची सेवा अनु म ेर कम .६५,९००/-मा  व र कम 
.१५,४००/-मा  मािसक एकिञत वेतनावर िद. १५/०६/२०१८ पासनू पुढे ११ मिहन ेकालावधीसाठी घे यास 

मा यता दे यात आली.                                                 (कायवाही- वै क य संचालक,साईबाबा हॉि पटल)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२५ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य े एि ल २०१८ मिह यात वै क य िबलात दे यात आले या 

सवलीस मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  यासंबंिधत 

मा.  य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आह.े वै िकय िबलात सवलत दे  याचे अिधकार 
उप.वै.सचंालक/व.ैसंचालक यांना दे  यात आललेे आहते  यांच ेगैर हजेरीत व.ै शासक/जनसपंक अिधकारी यांना 
अिधकार सपुतु्   कर  यात येऊन  णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे  यात यतेे.  

जनसंपक अिधकारी/सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक 
कागदप ांसह सवलत मंजुरी करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत 
दे  याकरीता  वतं  िवभाग कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात 
आले  या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात यऊेन आिथक वषा  या शेवटी 
एकि त अहवाल मा.  य.स.चे सभे समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह े स  टबर 
२०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर 
महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर कर  यास शेरा िदला आह.े  या माण ेमाह ेएि ल २०१८  म  य े ी साईबाबा 
हॉि पटलला ओपीडी  ण १२,४६० व ८६७ आयपीडी  णांपैक  २,८८६ ओपीडी व ४७२ आयपीडी  णांना 
वै िकय िबलात एकुण .५८,६२,२५०/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपढेीम  य े गरीब व 
गरज ु  णांना वै क य िबलात सवलत दे  या संबंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत 
झाला आह,े जा.नं.एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल 
सेल आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेेबाबत िटपणी माण ेएकुण २९९  णाना र  कम .४,३८,६००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण–े 

ी साईबाबा हॉि पटल 
 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 

िमळालेली र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना िदलेली 

सवलत र  कम 
१०३ ७,०९,४७१/- - ७,०९,४७१/- 

२ आिथक  टया दबुल घटकातील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

२११ २१,१२,५६३/- ९,५९,३६१/- ११,५३,२०२/- 

३ सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली सवलत 
र  कम 

६ ३२,११६/- १४,०००/- १८,११६/- 

४ कु ा, साप, माकड चावललेे  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 
डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालये पोशन 
आरेा  ययोजना इ. 

६३५ ३४,९०,४६५/- २३,०९,४९५/- ११,८०,९७०/- 
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५ महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली सवलत 

२३३ १,५६,२१,६८६/- १,३९,८६,०००/- १६,३५,६८६/- 

६ महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 
 णांना िदलेली सवलत 

२,१७० ११,६४,८०५/- - ११,६४,८०५/- 

 एकुण ३,३५८ २,३१,३१,१०६/- १,७२,६८,८५६/- ५८,६२,२५०/- 
(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 

िमळालेली र  कम 
िबलात िदलेली 

सवलत 
१ थॅलॅिसिमया ४२ ४२,०००/- - ४२,०००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस ७ १,२००/- - १,२००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  २४ ३,०००/- - ३,०००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२२ २,४८,२००/- - २,४८,२००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ४ ३,६००/- - ३,६००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  १ १,२००/- - १,२००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ९९ १,३०,४००/- - १,३०,४००/- 
 एकुण २९९ ४,३८,६००/- - ४,३८,६००/- 
                                      एकुण अ+ब ३,६५७ २,३५,६९,७०६/- १ ,७२,६८,८५६/- ६३,००,८५०/- 

 
उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े एि ल २०१८  म  य े वै िकय 

िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या .६३,००,८५०/- सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे सादर. 

िनणय .४३९ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य ेएि ल २०१८ म  ये वै िकय 
िबलात िविहत प  दतीने दे  यात आले  या र कम .६३,००,८५०/- मा  सवलतीचे अवलोकन कर यात येऊन, 
सदर सवलत चरॅीटीसाठी खच  दाखिव यास मा यता दे यात आली.                                          

(कायवाही- वै क य संचालक,साईबाबा हॉि पटल)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ ी साईबाबा  हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील िफिजिशयन या पदाच ेमानधन व ो साहन भ याबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु – कलम १३ (४) नसुार सिमतीस सं  थान िव  व  त  यव  थचेा कारभार 
काय मतेने चालिवणसेाठी आिण या अिधिनयम  वये ितची कत  य ेव कामे पार पाड  यासाठी आव  यक वाटतील 
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां  यित र  त) व कमचा-यांची नेमणकू करता यईेल.  

   परंत ु  या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा  दोन हजार पयांहन अिधक वतेन दे  यात यते 
असले िकवा ावयाचे असले, अशा कोण  याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणकू, सिमतीकडून, असे 
पद रा  य शासनान ेमा  य केले  या कमचारी आकृतीबंधानसुार मंजूर कर  यात येईपयत केली जाणार नाही.  

   आकृतीबंधातील अटी-शत  . ३ “सदर पदांवर न  याने िनयु  ती करताना सिमतीन े सदर पदाची 
आव  यकता व अहता याबाबत िव  ततृ िस ी दऊेन सदर पदांवर  पधा  मक परी ा घऊेन िनयु  ती करावी” 
तसेच अट शत अ.नं. ८ म  य े “सिमतीने श  यतो आकृतीबंधातील पद े ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी 
प तीन ेभरावी जेणके न  यव  थापन िनधीवर भार पडणार नाही” अस ेनमदु आह.े  

 तावना- ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेअ  थायी प  दतीने ११ मिहन ेकालावधीसाठी एक िफिजिशयन 
डॉ. अिवनाश ल  मणराव जाधवर कायरत आहते.  यांना सदर पदाचे वेतन ेणीनसुार होणारे सरुवातीचे वेतना 
ईतके मािसक मानधन . ६७,६००/- व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता दे  यात येत आह.े 

डॉ. जाधवर यांनी िद. १६/११/२०१७ रोजीचे अजाम  य ेखालील माण ेनमदु आह.े 
   मी डॉ.अिवनाश जाधवर सं  थानच े ी साईबाबा हॉि पटलम  य ेिफिजिशयन  हणनु माह ेस  टबर २०१५ 

पासनू कायरत आहेत. मी एकमेव पणुवेळ  व पात िफिजिशयन  हणनु मागील दोन वषापासनू काम करत आह.े 
स  या मला दरमहा सरासरी वेतन . ६७,०००/- िमळत असनू सं  थान िनयमानसुार इं  सटी  ह सरासरी             
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.५०,०००/- ते ६०,०००/-  इतके िमळत आह.े स  या मला िमळणारे वेतन कमी असनू पुणवेळ िफिजिशयन 
पदावर काम करणा-या इतर  णालयातील डॉ  टरांना यापे ा जा  त वेतन िमळते. तसेच मी पणु वेळ िफिजिशयन 
अस  यामळेु मा याकडे कामाचा  यापही जा  त आह.े राञी अपराञी आले  या  णांना मला दररोज सवेा ावी 
लागते.  यामळेुमा या कामाचा व पदाचा िवचार करता मला दरमहा दीड ते दोन लाखापयत वतेन अिधक सं  थान 
िनयमानसुार इं  स  टी  ह दे  यात यावा, अशी मागणी  डॉ जाधवर यांनी  केली आह.े 

तथािप, डॉ जाधवर यांना माह ेएि ल २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीत खालील माण ेमानधन व 
ो  साहन भ  ता अदा करणते आलेला आह.े 

 
अ 
नं 

मिहना मानधन ो  साहन 
भ  ता 

एकूण 
िदलेली 
र  कम 

अ 
नं 

मिहना मानधन ो  साहन 
भ  ता 

एकूण 
िदलेली 
र  कम 

१ एि ल 
१७ 

६४००० ८७,८७० १५१८७० ७ ऑ  टोबर 
१७ 

६७६०० ७१,०४० १३८६४० 

२ मे १७ ६४००० ७३,६५० १३७६५० ८ नो  हबर 
१७ 

६७६०० ९५,७३० १६३३३० 

३ जून 
१७ 

६४००० ६८,०१० १३२०१० ९ िडसबर 
१७ 

६७६०० ६४,५०० १३२१०० 

४ जूलै 
१७ 

६७६०० २१,१५० ८८७५० १० जानेवारी 
१८ 

६७६०० ९१,१७० १५८७७० 

५ ऑग  ट 
१७ 

६७६०० १,३६,६२० २०४२२० ११ फे वुारी 
१८ 

६७६०० ६५,८५० १३३४५० 

६ स  टबर 
१७ 

६७६०० ९३,७५० १६१३५० १२ माच १८ ६७६०० १,००,६८० १६८२८० 

डॉ जाधवर याचंी १ वष कालावधीकरीता Adhoc basis प  दतीन ेता  परु  या  व पात िफिजिशयन या 
पदावर िदले  या नमेणकू चा कालावधी िद. ११/०७/२०१८ अखेर सपंु  टात येत असनु  यांनी िद. ०३/०७/२०१८ 
अखेर पासनू राजीनामा मंजरु करणबेाबत अज सादर केलेला आह.े  

डॉ.जाधवर यांचे कामकाज समाधानकारक असनु  यांचे िफिजिशयन या पदाचे सेवचेी  णालयास 
आव  यकता आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय– ी साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व ी साईनाथ  णालायाकरीता ०२ अशी 
एकुण िफिजिशयनची र  त ०५ पदे र  त आहते. साईबाबा  णालयात स  या एक िफिजिशयन कायरत असनु 
 यांनीही राजीनामा िदलेला आह ेव साईनाथ  णालयात स  या एकही िफिजिशयन कायरत नाही. िफिजिशयनह े

अ  यतं मह  वाचे पद असनु  णालयातील इतर सव  पशेािलटी या िफिजिशयनचे स  यानसुार (िफटनेस) 
ऑपरेशन व औषधोपचार करतात. 

   यामळेु िफिजिशयन या पदाची दो  ही  णालयांम  य ेआव  यकता आह.े स  या डॉ जाधवर यांना वेतन 
व इ  सटीव ध न सरासरी ितमहा .१,४५,०००/- दे  यात येत आह.े  यामळेु  यांना स  या  याच मानधनावर ११ 
मिहने मदुतवाढ ावी असे  तािवत कर  यात येत आह.े 

तसेच  यांचे मागणीनसुार दीड लाख वेतन+इ  सटी  ह देणबेाबत िनणय झा  यास  या माण े निवन 
जािहरात देऊन भरती या राबवनू िफिजिशयन या पदावर वै क य अिधका-यांची नमेणकू करावी अस े

 तािवत कर  यात येत आह.े  
तरी उपरो  त  तावावर  िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .४४० यावर सिव तर चचा होऊन,  तुत करणी िद.२७  जुन,२०१८ रोजीच े प ा वय े शासनान े ी साईबाबा 
णालयातील डॉ टरांना मािसक वेतना यितरी  ो साहन भ ा (Incentives) मंजरू केलेला अस यान े

डॉ.जाधवर यांची मागणी मा य करता येणार नाही. 
   डॉ.जाधवर यांनी िद.०३/०७/२०१८ अखरे पासनू राजीनामा मंजरु करणेबाबत अज िदलेला आह.े परंत ु

डॉ.जाधवर यांचे कामकाज समाधानकारक असनु  यांचे िफिजिशयन या पदाचे सेवेची  णालयास आव  यकता 
अस यान े शासनाने डॉ.जाधवर यांचेशी चचा क न, राजीनामा माग ेघणेबेाबत िवनंती करावी, यांनी राजीनामा 



 
60 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

माग े घते यास पवु  माणचे मािसक मानधन .६७,६००/- व सं  थान िनयमानसुार ो  साहन भ  ता यानसुार 
पढुील ११ मिह यांसाठी मदुतवाढ दे यात यावी, असे ठरले.  

  स या साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ णालयाकरीता ०२ अशी एकुण ५ िफिजिशयनची 
पद े र  आहते. दो ही णालयांना िफजीिशयन डॉ टरांची आव यकता अस यान े तातडीने िफजीिशयन 
पदासाठी वतमान प ात जािहरात दऊेन भत  ि या राबिवणेत यावी,  िफिजिशयन या पदाची जािहरात दऊेनही 
डॉ टस उपल ध न झा यास वाढीव ो साहन भ ा (Incentives) दणेबेाबत ताव यव थापन सिमतीच ेसभेत 
सादर करावा, असे ठरले.                                            (कायवाही- वै क य संचालक, साईबाबा हॉि पटल)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 

 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ िदनांक २५.०६.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .४४१ िदनांक २५.०६.२०१८ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात येऊन, या इितवृ  तातील खालील िशफारश ना 
पु  टी दे  यात आली. 

१ मौज ेिशड  येथील स ह नं. १२४ म य ेनवीन भांडार इमारत बांधकामासाठी क प स लागार नेमणकू करणकेामी ा  
झालेले दरावर िनणय होणेबाबत. 

१) कामाच ेनाव मौजे िशड  येिथल स  ह न.ं १२४ म  य ेनवीन भांडार इमारत बांधकामासाठी क  प स  लागार 
नेमणकू करण.े 

२) शासक य मा  यता मा. यव थापन सिमती िनणय : िनणय .२१ िद.०८/०१/२०१८  
३) क  पाची 

अदंाजप क य र  कम 
. 

.१३,७१,२६,८२३/- 

४)  तावीत कामाबाबत 
मािहती 

         सं थानच े साईिनवास अितथीगहृाचा तळमजला भांडारसाठी वापरात आह.े सदरची 
भांडार  यव  था कमी पडत अस  याने सन २००२ म ये स.नं. १२४ मधील जागते म यवत  
भांडार इमारत बांध यात आली. सं थानचा याप िदवसिदवस वाढत अस  याने निवन भांडार 
इमारत बांधण े आव यक अस  याने त  कालीन मा. ीसद  य सिमतीच े िद.२८/१२/२०१५ 
रोजीचे सभेतील िन. . ६५१ खालील माण ेझाला. 
         “..नवीन भांडार इमारतीचे बांधकाम करणसे त  वतः मा  यता दे  यात आली. याकामी 

थमतः टाटा क  स  ट ग इंिजिनअस यांची आिकटे  ट नेमणूक करणते येऊन, भांडारासाठीची 
जागा िनि ती करावी व सं  थानमिधल सव भांडारगहृांच े  या िठकाणी बांधकाम 
करणबेाबतचा सिव  तर  ताव सभेसमोर सादर करणते यावा.”  
        उपरो  त िनणयानसुार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस यांनी सदरह कामाच े ाथिमक 
आराखडे व एकुण .१३,७१,२६,८२३/- मा  रकमचेे ढोबळ अदंाजप क सादर केले. मा  
यापुढील कामाम  य े  यांना  वार  य अस  याचे िदसनू यते ना ही. करीता याकामासाठी सिव  तर 
आराखडे व अदंाजप क तयार करण े तसचे पढुील आक टे  चरल सवेेसाठी सं  थानचे 

 तावीत पॅनलेमधील आिकटे  ट यांचेकडून  ताव मागवनू िन  नतम दराचे आिकटे  ट यांची 
नेमणकू करता येईल अस े िद.०४/०७/२०१७ व २७/०७/२०१७ रोजीचे िटपणीअ  वय े

 तावीत कर  यात आल ेहोते. मा  महारा   शासनाच ेसावजिनक बांधकाम िवभागाच ेशासन 
िनणय .सीएटी-२०१७ . .८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ मधील स  लागार िनयु  तीबाबत 
मु ा .२.९.३ चे अनषंुगान ेआक टे  ट पॅनलेची  थापना करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.१४/११/२०१७ चे सभेत िनणय .९५४ खालील माण ेझाला. 
        “..यावर सिव तर चचा होऊन, सावजनीक बांधकाम िवभाग, महारा   शासन 
यांचेकडील .सीएटी२०१७/ . ८/इमा-२, िदनांक १२ एि ल,२०१७ रोजी या शासन 
िनणय िवचारात घतेा, उपरो  आिकटे  ट पॅनले नेमणुक ची ि या र  करणते यावी, असे 
ठरल.े” 
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           चे महाशताि ध िनिम  त करावयाच े कामाचे DPR म  य े सदर कामाचा समावेश 
करणते आला असनु  यासाठी .१३.७१ कोटी खचाची तरतुद कर  यात आली आह.े मा. 
 यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२१ नसुार निवन भांडार 

इमारत बांधकामासाठी येणा-या अदंाजे .१३,७१,२६,८२३/- मा चे खचास व  या कामी 
िवहीत प तीन ेआिकटे  टची नमेणकू करणसे मा  यता दे  यात आली. 

५) िनिवदा तपिशल  िद.२०/०३/२०१८ ते िद.१०/०४/२०१८ या मदुतीत ई-  ताव मागिवणते आले असनू, 
खालील माण े०६  ताव ा  त झाल ेआहते.   

Sr. No. Name Of Bidder 
01. Ar. Chetan Sonar, Amalner 
02. M/S. Arin Design’, Pune  
03. Binesh Sukumar Architects And Planners, Kochi  
04. Deodhar Associates, Mumbai  
05. Mitcon Consultancy & Engineering Services Ltd., Pune  
06. Sandip B. Gore (North Construction), Aurangabad 

 

अ) कामाचा कालावधी  २० मिहन े
ब) तांि क िलफाफा 

उघडणचेी िदनांक व 
वेळ 

िदनांक १९/०४/२०१८ सकाळी ११ वा. 

क) िनिवदा िकयेत भाग  
घेणा-या आिकटे  टची 
सं  या 

०६ (सहा) 

ड) सव  िनिवदाधारकांनी 
संकेत  थळावर 
कागदप  जमा केले 
आहते काय ? 

अ. .  ताव सादरक  याचे 
नाव 

कागदप ातील अपतुता 

01. Ar. Chetan Sonar, 
Amalner 

Work done certificates is not 
attached.  

02. M/S. Arin Design, 
Pune  

Technical Exprience of 
Organization is less than two 
years.  
Experience of Ar. Is less than 20 
years.  
Experience of Er. Is less than 20 
years.  
Turnover is less than 25 lakhs.   

03. Binesh Sukumar 
Architects And 
Planners, Kochi  

Work done certificates for 2 works 
is not attached. 
Experience of Er. Is less than 25 
years.  

04. Deodhar 
Associates, Mumbai  

Work done certificates is not 
attached. 
Experience of Er. Is less than 20 
years.  

05. Mitcon Consultancy 
& Engineering 
Services Ltd., Pune  

-- 

06. Sandip B. Gore Technical Exprience & Work done 
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(North 
Construction), 
Aurangabad 

certificates of Organization is not 
attached. 
Experience of Ar. Is less than 20 
years.  
Experience of Er. Is less than 20 
years.  
Certificates of Structural Er. Not 
attached. 
Turnover is less than 25 lakhs.   

इ) सव  िनिवदाधारकांनी 
सरु ा अनामत 
(ईएमडी) जमा केली 
आह ेकाय ? 

 लाग ूनाही. 

ई) क  पाची 
अदंाजप क य 
र  कम . 

.१३,७१,२६,८२३/- 

६) तांि क  टया पा  
ठेकेदारां  या 
वािणि यक दकेारांचा 
तपिशल 

Sr.No. Name of Bider Quoted % 
01. Ar. Chetan Sonar, Amalner 4.95%  
02. Mitcon Consultancy & Engineering 

Services Ltd., Pune 
3.81% 

03. Binesh Sukumar Architects And 
Planners, Kochi 

Rs.39,66,000/- 
(2.89%)  

७) िन  नतम 
िनिवदाधारकाचा 
तपिशल (ई-  तावातील 
वािणि यक देकार 
त   यांनसुार)  

 

अ) स  लागाराच ेनाव Mitcon Consultancy & Engineering Services Ltd., Pune 
ब) क  पाची  अदंाजीत  

र  कम . 
.१३,७१,२६,८२३/- 

क) िनिवदा ट  केवारी 
कमी/अिधक 

३.८१% 

८) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  य  था, 
िशड  अिधिनयम 
२००४ मधील 
तरतूदीनसुार िनिवदा 
ि व कारणचे े
अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  
 
  

 

९)  स  या सं  थानचे िव िवध क  पासंाठी खालील आक टे  चरल स  लागारां  या सवेा  याचंे नावापढू ेनमदू केले  या 

दराने घे  यात यते आहते. 

अ. . आक टे  चरल स  लागाराच ेनाव 
(२.८९ % पे ा कमी फ चे दर 
असलेल)े 

फ चे दर शेरा 

०१ Design Associates INC., १.३०% अिधक जीएसटी स.नं.१४८ मधील निवन  णालय इमारत 
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Noida बांधकाम -  लॅिनंग  टेज. 
०२ Nikam Patil Associates, 

Shrirampur 
१% अिधक जी.एस.टी साईनाथ  णालयाच ेदो  हीही इमारत वर ितसरा 

मजला बांधकाम – क    शन  टेज. 
०३ Architect  D. O. Nikam, 

Pune 
१.२६% अिधक जीएसटी निवन शै िणक संकुल उभारणी-  लॅिनगं  टेज. 

०४ Kabre Chaudhari 
Architects, Nashik 

२% अिधक जीएसटी िशड  बस  थानक व भ  त िनवास – कं   लीशन 
 टेज.  

 

१०)  याकामी ा  त झाललेे दराम  य ेMitcon Consultancy & Engineering Services Ltd., Pune 
यांनी दऊे केलेले दर ३.८१% िन  नतम िदसनू येतात. मा  Binesh Sukumar Architects and Planners, 
Kochi यांनी % दराने फ  न दतेा .३९,६६,०००/- ही फ ची र  कम दवे ू के  याचे िदसते.  यानसुार फ चा दर 
२.८९% यतेो. याबाबत  यांनी ई-मेल ारे पाठिवले  या िद.०९/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वये खालील माण े
कळिवले आह.े 

“…While submitting our tender on 7/4/2018, we have mistakenly typed as 
39,66,00.00%. We hereby revise our tender for the above consultancy work as 1.22% ..”  

वरील बाबी िवचारात घतेा Mitcon Consultancy & Engineering Services Ltd., Pune यांनी 
दवे ू केलेले दर (3.81%) वर नमदू केले  या स  लागार यांना दे  यात येत असले  या फ चे दरापे ा अिधक 
अस  याचे िदसनू यतेात. तसचे Binesh Sukumar Architects and Planners, Kochi यांनी  यांचे दरात 
Rs.39,66,000/- (2.89%) ऐवजी सधुारणा क न १.२२ % दवे ूकेले आहते. करीता Mitcon Consultancy 
& Engineering Services Ltd., Pune व Binesh Sukumar Architects and Planners, Kochi यांनी 
दवे ूकलेले दराबाबत  यांचेशी चचा क न िनणय घतेा येईल असे मत आह.े 
तरी सदरह  तावावर चचा होवनू मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणसे िनणयाथ सादर. 

तुत करणी तावात नमदु केलेले िन नतम दरधारक Binesh Sukumar Architects and 
Planners, Kochi  यांनी िनिवदतेील दर ट केवारीम य ेन दतेा एक ीत िदलेले अस यान ेते ाहय धरता येतील 
काय असा मु ा मु य कायकारी अिधकारी यांनी उपसिमती सभेसमोर उपि थत केला.  

यावर सिव तर चचा होऊन, Binesh Sukumar Architects and Planners, Kochi  यांनी िदलेले 
दर ट केवारीम य े काढ यास सं थानला फायदशेीर आहते. यामळेु यांच े ितनीधी ी.कुलकणी यांच े सोबत 
उपसिमतीने दर कमी करणबेाबत चचा केली असता, यांनी १ ट के दर दऊे केले. तथापी ी.िबनेश सकुुमार ह े
वत: गैरहजर अस यामळेु सदरह िवषय थगीत ठेवणते यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

परंत ु ी.िबनेश सकुुमार हे आजचे सभेपढु ेचचसाठी उपि थत होते. सिमती सद यांनी िवचारले या सव 
मु ांबाबत यांनी समपक मािहती सभेस िदली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, मौज े िशड  येथील स ह नं. १२४ म य े नवीन भांडार इमारत 
बांधकामासाठी क प स लागार नेमणकू करणकेामी Binesh Sukumar Architects and Planners, 
Kochi  यांनी क  पाची  अंदाजीत  र  कम .१३,७१,२६,८२३/-मा  या रकमेवर चचअतंी दऊे केलेली १% 

क प स लागार फ  र कम .१३,७१,२६८.२३ मा  ि वकारणते येऊन, यांना कायादशे दे यास मा यता 
दे यात आली.                                                             (कायवाही- कायकारी अिभयतंा,बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
०२  साईभ  तांचे मागदशनासाठी साईनगर रे  व े  टेशन व नगर-मनमाड र   यावर रेिडयमम  य े मािहती                        

व िदशादशक फलक तयार करणसेाठी ा  त झाले  या ई-िनिवदतेील ठेकेदार यांच ेसमवेत चचा वाटाघाटी क न 
िनणय होणबेाबत.                            

१) कामाचे नाव  साईभ  ताचंे मागदशनासाठी साईनगर रे  व े  टेशन व नगर-मनमाड र   यावर रेिडयमम  य े
मािहती व िदशादशक फलक तयार करणेबाबत.. (ततृीय मागणी)        

२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िन. .४८८ 
३) अंदाजप क य र  कम  . ५,२३,२६७/-    
४)  तािवत कामाबाबत मािहती साईभ  ताचं ेमागदशनासाठी साईनगर रे  व े  टेशन व नगर- मनमाड र   यावर रेिडयमम  य े

मािहती व िदशादशक फलक तयार क न बसिवणेकामी िवहीत प  दतीने ई-िनिवदा 
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तरी साईभ  तांचे मागदशनासाठी साईनगर रे  व े  टेशन व नगर- मनमाड र   यावर रेिडयमम  य ेमािहती व 

िदशादशक फलक तयार क न बसिवणकेामी ०२ पैक  ०१ पा  ठेकेदार आयिडयल इ  ा  चर अॅ  ड क   लट  ट, 
को  हापरू यांची र  कम .५,४८,६४०/- मा ची िनिवदा ि वकारणबेाबत  यांचेशी चचा-वाटाघाटी होऊन 
मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणसे िवनतंी. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईभ  तांचे मागदशनासाठी साईनगर रे  व े  टेशन व नगर-मनमाड 
र   यावर रेिडयमम  य ेमािहती व िदशादशक फलक तयार करणेसाठी िन नतम दरधारक आयिडयल इ  ा  चर 
अॅ  ड कं   लटं  ट, को  हापरू यांच े िन नतम दर र कम .५,४८,६४०/- मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.             

                        (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

मागिवणेस व  याकामी येणारे अंदाजे .५,२३,२६७/- मा चे खचास मा  यता दणेेत आली 
आह.े  यानसुार याकामी वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचुना 

िस  द करणेत येऊन ई-िनवीदा मागिवणेत आ  या हो  या. (ततृीय मागणी)        
५) िनिवदा तपशील  िद.२६/०४/२०१८ रोजी वतमानप ात व संस ् थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचुना 

िस  द करणेत आली होती. िद.०७/०५/२०१८ पयत अंितम मुदतीत ०२ ठेकदार यांनी ई-
िनवीदा सादर केले  या आहते.  

अ) िनिवदा कालावधी िद.२६/०४/२०१८ ते िद.०७/०५/२०१८. (ततृीय मागणी)        
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची 

िदनांक व वेळ 
िद.१५/०५/२०१८ दपुारी ११.०० वाजता. 

क) िनिवदा ि येत भाग     घेणा-
या ठेकेदारांची सं  या  

०२ ठेकेदार. 

ड) तांि क िनिवदते पा  ठेकेदार 
सं  या 

०१ ठेकेदार. 

इ) सव िनिवदा धारकांनी संकेत 
 थळावर कागदप  जमा केले 

आहते काय? 

होय. 

ई) सव िनिवदा धारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा 
केली आहते काय? 

होय. 

उ) िनिवदचेी अंदाजप क य 
र  कम  

. ५,२३,२६७/-    

६) तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशलः 
अ.न.ं ठेकेदारचे नांव िनिवदा र  कम िनिवदा ट  केवारी कमी/ 

अिधक / शेरा. 
१. आयिडयल इ  ा  चर अॅ  ड क   लट  ट, 

को  हापरू 
.५,४८,६४०/- - 

  
७) िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 

अ) ठेकेदाराचे नांव आयिडयल इ  ा  चर अॅ  ड क   लट  ट, को  हापरू 
ब) िनिवदा र  कम . ५,४८,६४०/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/ 

अिधक 
४.८४८ % अिधक. 

८) ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था, िशड  
अिधिनयम २००४ मधील 
तरतदूीनसुार िनिवदा 
ि वकारणेचे अिधकार  

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड   
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०३ लाडु िनिमती िवभागाकरीता टेनलेस टील भांडी खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय 
होणेबाबत.  

         सं  थानचे लाडु िनिमती िवभागाकरीता टेनलेस टील भांडी  खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल लाडु िनिमती िवभागाकरीता टेनलेस टील भांडी  खरेदी 
०२ मागणी ११ काराची टेनलेस टील भांडी   
०३ ई-िनिवदा िस ी ०५.०४.२०१८ ते २५.०४.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ई-
मेल दारे 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०५.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – ०५.०५.२०१८ 
कमिशयल बीड – १५.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
आह े

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.न.ं तपशील म.े नवनीतलाल & 
दस, नािसक यांचे  

दर ती िकलो  

म.े गोरख रासने, 
संगमनरे यांचे दर ती 
िकलो 

ि थती 

१  टेनलेस  टील पातेले (म  यम) 454.00 438.30 L1
२  टेनलेस  टील कढई (मोठी) 448.00 436.50 L1
३  टेनलेस  टील कढई (म  यम) 448.00 436.50 L1
४  टेनलेस  टील पराती  454.00 438.30 L1
५  टेनलेस  टील े (मोठे)  401.00 405.00 L1
६  टेनलेस  टील कडी टप 365.00 367.20 L1
७  टेनलेस  टील चचंपुा  (गंज)  437.00 427.50 L1
८  टेनलेस  टील टोप (लहान)  454.00 438.30 L1
९  टेनलेस  टील पातेले (मोठे)  454.00 438.30 L1

१०  टेनलेस  टील पातेले (लहान) 454.00 438.30 L1
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती िकलो . 
१ २०१७-१८ 

कॅ टीन िवभागाक रता टेनलेस टील 
भांडी 

१९८ िकलो  
 

४३४.७५, 
४३७.१४ 

 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 

मागील वष  लाडु िनिमती िवभागासाठी खरेदी 
कर  यात आलेली नाही. 

- - 

 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
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१६ मागील खरेदी दर . ४३४.७५/- व . ४३७.१४/- 
१७ मागील परुवठादार म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील नमदु त या माण े 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे वरील त यातील 

अ.नं. १ ते ४ व ७ ते १० क रता,   आिण 
म.े नवनीतलाल & दस, नािसक वरील त यातील अ.नं. 
५ व ६ क रता यनुतम आहते.  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े /- ती िकलो माकट रेट –अदंािजत खच . ८९,८०,९००/- 
असनु िनिवदतेील यनुतम दरा माण ेसदर खरेदीसाठी .  ६२,१४,४२५/- अपेि त आह.े   

२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 
----                                      -- 

 
२४. संि  टीप– सं  थानचे लाडु िनिमती िवभागाकरीता टेनलेस टील भांडी  खरेदीकामी ऑनलाईन फेर ई-
िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याकामी िवभागाने िदलेले टेि नकल  पिेसिफकेशन िनिवदमे ये दे  यात 
आले होते.  

  सदर ई-िनिवदमे  य े३ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता ०१ िनिवदाधारक िनिवदा फ  व बयाणा र म 
भरलेली  नस यामळेु अपा  ठरल.े उवरीत तांि क िनिवदेम  य ेपा  ठरले  या दोन िनिवदाधारकां  या क मिशअल 
िनिवदा िद. १५.०५.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य ेम.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर वरील 
त यातील अ.नं. १ ते ४ व ७ ते १० क रता आिण म.े नवनीतलाल & दस, नािसक वरील त यातील अ.न.ं ५ 
व ६ क रता यनुतम आहते.  

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे आिण म.े नवनीतलाल & दस, नािसक 
यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय 
मा.उपसिमतीचे सभते िशफारशीसाठी सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक मे.सोमनाथ गंगाधर 
रासने,संगमनेर व मे.नवनीतलाल ॲनड् दस, नािशक ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 
उपि थत होते. सभेन े यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता 
दशिवली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु िनिमती िवभागाकरीता टेनलेस टील भांडी खरेदीकामी उपरो  
तुलना मक त यामधील अ.नं.१ ते ४ व ७ ते १० करीता मे.सोमनाथ गंगाधर रासने,संगमनेर आिण अ.नं ५ व ६ 
करीता  मे.नवनीतलाल ॲ ड दस, नािशक  यांच ेगडद व अधोरेखीत केलेले यनुतम दर ि वकारणते येऊन, 
यांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला.         
लाडु िनिमती िवभागाकरीता टेनलेस टील भांडी खरेदीकामी पढुील त यात नमदु के या माण े

यनुतम दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.  
 

अ.नं. परुवठा धारकाच ेनाव तपशील दऊे केलेले िन नत दर 
ित िकलो 

१ म.े गोरख रासन,े संगमनेर १.  टेनलेस  टील पातेले (म  यम) 438.30 

२.  टेनलेस  टील कढई (मोठी) 436.50 

३.  टेनलेस  टील कढई (म  यम) 436.50 

४.  टेनलेस  टील पराती  438.30 
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५.  टेनलेस  टील चचंपुा  (गंज)  427.50 

६.  टेनलेस  टील टोप (लहान)  438.30 

७.  टेनलेस  टील पातेले (मोठे)  438.30 

८.  टेनलेस  टील पातेले (लहान) 438.30 

२ म.े नवनीतलाल & दस, नािसक १.  टेनलेस  टील े (मोठे)  401.00 

२.  टेनलेस  टील कडी टप 365.00 

(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०४ बगीचा िवभागाकरीता ओपन िजम सािह य खरेदी कामी ई िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे बगीचा िवभागाकरीता ओपन िजम सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल बगीचा िवभागाकरीता ओपन िजम सािह य खरेदी 
०२ मागणी १० काराची िजम सािह य   
०३ ई-िनिवदा िस ी २१.०३.२०१८ ते ११.०४.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व ०९  
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २१.०३.२०१८  

टेि नकल बीड – १९.०४.२०१८ 
कमिशयल बीड – १५.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ११ (अकरा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १० (दहा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
पा  १० िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले दर 
ती सेट . 

ि थती 

१ रेिझनस इडंीया, नािसक २,९६,०००/- L8 
२ िद या फायबर ोड ट्स, औरंगाबाद  २,४५,७००/- L1 
३ ांती इडं ीज, नािसक  २,७५,०००/- L4 
४ संजय इडं ीज, औरंगाबाद  २,८५,०००/- L5 
५ डी. एस. इिंजिनअ रंग, नािसक  ३,०२,१३०/- L 9 
६ फाय ोटेक इिंजिनअस, नागपरु २,८९,६९०/- L6 
७ रॉयल ले इ वीपमट्स, ठाण े २,९३,०८१/- L7 
८ साई इिंजिनअ रंग व स, वैजापरु २,६२,३५०/- L3 
९ पी. ही. आर इिंजिनअ रंग, नागपरु ४,३३,७९५/- L10 

१० ी साई समथ कृषी सेवा क , अहमदनगर   २,५०,०००/- L2 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण सादर केलेले दर सव 

ती सेट . 
१ खरेदी िवभागाकडुन थम खरेदी  ---  
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१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 
---- -- - 

 
 

१५ स  याची िश  लक ि थती िनरंक 
१६ मागील खरेदी दर --- 
१७ मागील परुवठादार ---- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर दहा सािह याच े ती सेट साठी . २,४५,७००/- 
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.े िद या फायबर ोड ट्स, औरंगाबाद 

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
 ------------                   . २,४५,७००/-                           ---                      --- ------ 

 
२३. संि  टीप– सं  थानचे बगीचा िवभागा या मागणी माण े ओपन िजम सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-
िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याकामी िवभागाने िदलेले टेि नकल  पिेसिफकेशन िनिवदमे ये दे  यात 
आले होते. याम य े वेगवेगळी १० instruments असनु याचा एक सटे या माण े ०३ सटे खरेदी करावयाचे 
आहते. याकामी ती सटेसाठी . २,४५,७००/- यनुतम दर ा  आहते. तीन सेट साठी एकुण .७,३७,१००/- 
खच अपेि त आह.े  

  सदर ई-िनिवदमे  य े११ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 
१० िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १५.०५.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य ेमे. िद या 
फायबर ोड ट्स, औरंगाबाद यांच ेदर  यनुतम आहते. 

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े िद या फायबर ोड ट्स, औरंगाबाद यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम 
दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक िद या फायबर 
ोड टस, औरंगाबाद यांच े ितिनधी ी.उमेश माधवी ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी 

उपि थत होते. सभेन े यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी िनिवदमेधील नमदु दरावर २ ट के 
सवलत देऊ केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, बगीचा िवभागाकरीता ओपन िजम सािह य खरेदी कामी िन नतम 
िनिवदाधारक िद या फायबर ोड ट्स, औरंगाबाद यांनी चचअिंत दऊे केलेले अिंतम दर र कम .७,२२,३५८/- 
मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

  (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०५ पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदी कामी ई िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 

राबिव  यात आली होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदी 
०२ मागणी ६८ काराची लंब ग सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी ०५.०४.२०१८ ते २५.०४.२०१८ 
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०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व 

 पाठवली जाते? परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 
०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०५.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – ०५.०५.२०१८ 
कमिशयल बीड – १५.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०२ (दोन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
पा  २ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  सोबत ई िनिवदा त ा सादर केला आह े 
१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता थमच सदर काराचे 

लंब ग सािह य  वािषक खरेदी कर  यात यते आह.े  
अ.नं. वष प रमाण दर ती नग . 
१ -- -- 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 

सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता सदर 
काराचे लंब ग सािह य खरेदी कर  यात 

आलेली नाहीत.  

- - 

 

१५ स  याची िश  लक ि थती पाणी परुवठा िवभागान ेसव बाबी िवचारात घऊेन मागणी 
िनि त केली आह.े  

१६ मागील खरेदी दर --- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर सोबत जोडले या त या माण े  
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव सोबत जोडले या त या माण े  
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

कर  यात आला आह ेका ?  
होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े /- ती िकलो माकट रेट – अदंािजत खच . असनु िनिवदतेील 
यनुतम दरा माण ेसदर खरेदीसाठी खच अपेि त आह.े   

२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 
 ----                                      -- 

 
२४. संि  टीप–  सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-

िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. पाणी परुवठा िवभागान े िदलेले टेि नकल  पेिसिफकेशन ई िनिवदते  
दे  यात आल ेहोते.  

  सदर ई-िनिवदा या दसु-यांदा राबिव यात आललेी असनु (फेर ई- िनिवदा) याक रता दखेील दोन 
वेळा मदुतवाढ दे यात आलेली आह.े तदनंतर ई-िनिवदेम  य े २ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी 
तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या दोन िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १५.०५.२०१८ रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े  म.े सागर प पस & पेअस, को हार आिण म.े गांधी दस, मुंबई यांच े दर 
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सोबत या त याम ये अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आहते. तसेच सदर तुलना मक त यातील अ.नं. १४ ते 
२७ या चौदा Items साठी तसेच अ. न.ं ५५,५८ व ६८ या तीन Items साठी कुणाचेही दर  ा  झालेले  नाहीत.  
या  एकुण १७ Items साठी पु हा फेर ई- िनिवदा या करावी लागेल.  

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े सागर प पस & पेअस, को हार आिण म.े गांधी दस, मुंबई यांचशेी 
िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीच े
सभेत सादर करणसे  मा यता िवषय मा.उप सिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर. 

E-Tender Rates submitted for Plumbing Material by Bidders  
Sl.No Description of Work / Item(s) No.ofQty Units GANDHI BROTHERS Sagar Pumps and Spaers 

    

Rate Amount Rate Amount 

1.00 िपतळी  टॉप कॉक - साईज - 1/2", 
कंपनी -  लंबर 

100.00 नग 1208.50 120850.00 0.00 0.00 

2.00 लश पशु  हॉल-ि पंडल -साईज - 1", 
टाईप - RX - 7103, कंपनी -  लंबर 

150.00 नग 1733.75 260062.50 0.00 0.00 

3.00 बटर इन  हरी हवेी  टेनलेस  टील नॉन 
रटन  हॉ  व - साईज - 3",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

10.00 नग 7390.00 73900.00 0.00 0.00 

4.00 बटर इन  हरी हवेी  टेनलेस  टील नॉन 
रटन  हॉ  व - साईज - 4",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

10.00 नग 10006.25 100062.50 0.00 0.00 

5.00 नॉन रटन  हॉल िपतळी - साईज - 2",  
कंपनी - नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

6.00 नग 4456.25 26737.50 0.00 0.00 

6.00 िपलर कॉक घुटक  - साईज - 1/2", 
टाईप - US-13, कंपनी -  लंबर 

60.00 नग 397.50 23850.00 0.00 0.00 

7.00 िपलर कॉक घुटक  - टाईप - DL-
50116, कंपनी -  लंबर 

70.00 नग 618.75 43312.50 0.00 0.00 

8.00 िपलर कॉक घुटक   - साईज - 1/2", 
टाईप - EC-106, कंपनी -  लंबर 

200.00 नग 345.00 69000.00 0.00 0.00 

9.00 िपलर कॉक घुटक  - साईज - 1/2, टाईप 
- EC-101, कंपनी -  लंबर 

100.00 नग 397.50 39750.00 0.00 0.00 

10.00 िम  सर कॉक घटुक  - साईज - 1",  
कंपनी -  लंबर 

100.00 नग 575.00 57500.00 0.00 0.00 

11.00 डॉ  टर कॉकघटुक  - साईज - 1/2", 
कंपनी -  लंबर 

30.00 नग 1325.00 39750.00 0.00 0.00 

12.00 िपलर कॉकघटुक   ( ीसाई सादलय) - 
साईज - 1/2", कंपनी - ज  वार 

60.00 नग 618.75 37125.00 0.00 0.00 

13.00 िबब कॉक घटुक  ( ५०० म) - साईज - 
1/2", कंपनी - ज  वार 

100.00 नग 443.75 44375.00 0.00 0.00 

14.00 मे ो लश  हॉ  व  प डल - साईज - 1", 
कंपनी - मे ो 

250.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

15.00 मे ो लश  हॉ  व रॉड - साईज - 1", 
कंपनी - मे ो 

200.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

16.00 मे ो लश  हॉ  व नॉब - साईज - 1", 
कंपनी - मे ो 

400.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

17.00 मे ो लश  हॉ  व रॉड लॉक - साईज - 
1", कंपनी - मे ो 

400.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

18.00 मे ो लश  हॉ  व  ग - साईज - 1", 
कंपनी - मे ो 

400.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 
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19.00 मे ो लश  हॉ  व आतील रॉड नट व 
वायसर - साईज - 1", कंपनी -मे ो 

500.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

20.00 मे ो लश  हॉ  व बॉडी - साईज - 1", 
कंपनी - मे ो 

50.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

21.00 मे ो लश  हॉ  व नॉबच ेनट - साईज - 
1", कंपनी - मे ो 

1000.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

22.00 मे ो लश  हॉ  वचे रबरी वायसर - 
साईज - 1", कंपनी - मे ो 

1000.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

23.00 मे ो लश  हॉ  व रॉड ओ रंग वायसर - 
साईज - 1", कंपनी - मे ो 

1000.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

24.00 मे ो लश  हॉ  व बॉडी ओ रंग वायसर - 
साईज - 1", कंपनी - मे ो 

500.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

25.00 मे ो िबब कॉक  प डल - साईज - 1/2", 
कंपनी - मे ो 

3000.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

26.00 मे ो िबब कॉक नॉब - साईज - 1/2", 
कंपनी - मे ो 

200.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

27.00 मे ो िबब कॉक नॉब  ु  - साईज - 1/2", 
कंपनी - मे ो 

2000.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

28.00 िफरक  कॉक वायसर -  साईज - 1/2" 20.00 पॅकेट 225.00 4500.00 0.00 0.00 

29.00 आर.आर.जे.  - साईज - 3" x 9", टाईप 
- 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0.00 0.00 145.00 1450.00 

30.00 आर.आर.जे.  - साईज - 3" x 12", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0.00 0.00 175.00 1750.00 

31.00 आर.आर.जे.  - साईज - 3" x 18", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0.00 0.00 265.00 2650.00 

32.00 आर.आर.जे.  - साईज - 4" x 9", टाईप 
- 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0.00 0.00 227.80 2278.00 

33.00 आर.आर.जे.  - साईज - 4" x 12", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0.00 0.00 302.00 3020.00 

34.00 आर.आर.जे.  - साईज - 4" x 18", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10.00 नग 0.00 0.00 350.00 3500.00 

35.00 SWR पाईप  - साईज - 2.1/2", टाईप - 
6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 फुट 993.75 993750.00 41.00 41000.00 

36.00 SWR पाईप  - साईज - 4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000.00 फुट 2031.25 2031250.00 61.00 61000.00 

37.00 ओरीसा संडास भांडे - साईज 20", कंपनी 
- पॅ रवेअर 

20.00 नग 1856.25 37125.00 0.00 0.00 

38.00 वॉल हिॅगंग संडास भांडे (पंजाब टाईप 
ॅकेटसह) - कंपनी - सेरा 

20.00 नग 4975.00 99500.00 0.00 0.00 

39.00 बेसीन भांडे - साईज - 36" x 14", 
कंपनी - सेरा/सॅ  पलेो 

20.00 नग 6737.50 134750.00 0.00 0.00 
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40.00 बेसीन भांडे - साईज - 30" x 14", 
कंपनी - सेरा/सॅ  पलेो 

20.00 नग 6687.50 133750.00 0.00 0.00 

41.00 कमोड िशट क  हर ॅकेट - टाईप - हवेी, 
कंपनी - सेरा/सॅ  पलेो 

400.00 नग 243.75 97500.00 0.00 0.00 

42.00 टु-इन-वन जेट  े - साईज - 1/2", कंपनी 
- िहदंवेअर/  लंबर/ज  वार 

100.00 नग 1481.25 148125.00 0.00 0.00 

43.00 नेटेडफो  ड  ु  - साईज - 35/8 10.00 पडेु 68.75 687.50 0.00 0.00 

44.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 35/10 10.00 पडेु 106.25 1062.50 0.00 0.00 

45.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 50/8 10.00 पडेु 100.00 1000.00 0.00 0.00 

46.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 50/10 10.00 पडेु 125.00 1250.00 0.00 0.00 

47.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 75/8 10.00 पडेु 168.75 1687.50 0.00 0.00 

48.00 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 75/10 10.00 पडेु 200.00 2000.00 0.00 0.00 

49.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 
25/8 

10.00 पडेु 412.50 4125.00 0.00 0.00 

50.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 
25/10 

10.00 पडेु 643.75 6437.50 0.00 0.00 

51.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 
35/8 

10.00 पडेु 575.00 5750.00 0.00 0.00 

52.00 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 
35/10 

10.00 पडेु 875.00 8750.00 0.00 0.00 

53.00 ऑईलपट कलर -  हमॅ  टोन, टाईप -1 
िलटर पॅक, कंपनी - ऐिशयन पट 
/नेरोले  स/डयुले  स/बजर 

40.00 िलटर 481.25 19250.00 350.00 14000.00 

54.00  लॅक जपान  - टाईप - 1 िलटर पॅक, 
कंपनी - ऐिशयन पट 
/नेरोले  स/डयुले  स/बजर 

80.00 िलटर 268.75 21500.00 0.00 0.00 

55.00 DI पाईप - साईज - 12" 40.00 फुट 0.00 0.00 0.00 0.00 

56.00 अॅजबे  टॉस िसमट पाईप - साईज - 12" 40.00 फुट 1843.75 73750.00 0.00 0.00 

57.00 मॅकेिनकल जॉईंट - साईज - 12" 12.00 नग 7081.25 84975.00 0.00 0.00 

58.00 मेन  वीच  - साईज - 32 Amp,  कंपनी 
-  टेनले 

12.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

59.00 PVC वायड ग वायर - साईज - 1.1 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सुिमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0.00 0.00 650.00 32500.00 

60.00 PVC वायड ग वायर - साईज - 1.2 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सुिमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0.00 0.00 650.00 32500.00 

61.00 PVC वायड ग वायर - साईज - 1.3 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सुिमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0.00 0.00 650.00 32500.00 

62.00 PVC वायड ग वायर - साईज - 2.1 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सुिमत / पॉलीबे  ट 

50.00 िकलो 0.00 0.00 650.00 32500.00 

63.00 ेकर मिशन - साईज - 7.5 Kg,   कंपनी 
- िडवॅ  ट /  बॉश 

2.00 नग 42481.25 84962.50 0.00 0.00 

64.00 ेकर मिशन - साईज - 15 Kg,   कंपनी 
- िडवॅ  ट /बॉश 

2.00 नग 101006.25 202012.50 0.00 0.00 

65.00 हाय  पीड हमॅर ील मिशन  - कंपनी - 
िडवॅ  ट /बॉश 

3.00 नग 3275.00 9825.00 0.00 0.00 
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66.00 हाय  पीड कटर मिशन - साईज - 
4"कंपनी - िडवॅ  ट /बॉश 

3.00 नग 3893.75 11681.25 0.00 0.00 

67.00 ओपनवेल सबमिशबल पपं - साईज - 2 
HP,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - टे  समो 
/ लुबी 

2.00 नग 0.00 0.00 16000.00 32000.00 

68.00 2  टेज  हिटकल मोनो  लॉक 
सबमिशबल पंप - साईज - 30 HP,हडे-
42 M ,  टाईप - कॉपर रोटर कंपनी - 
टे  समो / लुबी 

2.00 नग 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक म.े सागर प पस & 

पेअस,को हार आिण म.ेगांधी दस,मुंबई ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. 
सभेने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

 यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदी कामी िन नतम 
िनिवदाधारक म.े सागर प पस & पेअस,को हार आिण म.ेगांधी दस,मुंबई यांच े  उपरो  तुलना मक 
त यामधील गडद  व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, 
तसेच उपरो  तुलना मक त यामधील अ.नं.१४ ते २७,५५,५८ व ६८ अशा एकुण १७ Items साठी कुणाचहेी 
दर ा  न झा यान ेपु हा फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला.         
पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदी कामी पढुील त यात नमदु के या माण े यनुतम 

दर ि वकारणते येऊन, संबधीतांना परुवठा आदेश दे यास मा यता दे यात आली.  
 

म.ेसागर प पस अ ॅ ड पेअस,मुंबई 
पाणी परुवठा िवभागासाठी लंिबंगसािह य खरेदी 

 
Sr.No. Description of Work / Item(s) No.ofQ

ty 
Units िनिवदेतील L1 दर 

ती नग/पडेु/ 
िलटर/फुट/पॅकेट 

एकुण 
र कम 

पये  
1 आर.आर.ज.े  - साईज - 3" x 9", 

टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10 नग 145.00 1450 

2 आर.आर.ज.े  - साईज - 3" x 12", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10 नग 175.00 1750 

3 आर.आर.ज.े  - साईज - 3" x 18", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10 नग 265.00 2650 

4 आर.आर.ज.े  - साईज - 4" x 9", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10 नग 227.80 2278 

5 आर.आर.ज.े  - साईज - 4" x 12", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

10 नग 302.00 3020 

6 आर.आर.ज.े  - साईज - 4" x 18", 
टाईप - 6 के.जी., कंपनी - 

10 नग 350.00 3500 
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िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

7 SWR पाईप  - साईज - 2.1/2", टाईप 
- 6 के.जी., कंपनी - 
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000 फुट 41.00 41000 

8 SWR पाईप  - साईज - 4", टाईप - 6 
के.जी., कंपनी -
िफनोले  स/आिशवाद/जैन 

1000 फुट 61.00 61000 

9 ऑईलपट कलर -  हमॅ  टोन, टाईप -1 
िलटर पॅक, कंपनी -ऐिशयन पट 
/नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

40 िलटर 350.00 14000 

10 PVC वायड ग वायर - साईज - 1.1 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सिुमत / पॉलीबे  ट 

50 िकलो 650.00 32500 

11 PVC वायड ग वायर - साईज - 1.2 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सिुमत / पॉलीबे  ट 

50 िकलो 650.00 32500 

12 PVC वायड ग वायर - साईज - 1.3 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सिुमत / पॉलीबे  ट 

50 िकलो 650.00 32500 

13 PVC वायड ग वायर - साईज - 2.1 
mm,  टाईप - डबल कोट, कंपनी - 
सिुमत / पॉलीबे  ट 

50 िकलो 650.00 32500 

14 ओपनवेल सबमिशबलपपं - साईज - 2 
HP,  टाईप - कॉपर रोटरकंपनी - 
टे  समो / लुबी 

2 नग 16000.00 32000 

    एकुण र कम . 292648 
 

म.ेगांधी ब स,मुंबई 
पाणी परुवठा िवभागासाठी लंिबंगसािह य खरेदी 

 
Sr.No. Description of Work / Item(s) No.of

Qty 
Units िनिवदतेील L1 

दर ती 
नग/पडेु/िलटर/

फुट/पॅकेट 

एकुण र कम 
पये 

1 िपतळी  टॉप कॉक - साईज - 1/2", 
कंपनी -  लंबर 

100 नग 1208.50 120850 

2 लश पशु  हॉल-ि पंडल -साईज - 
1", टाईप - RX - 7103, कंपनी - 
 लंबर 

150 नग 1733.75 260062.5 

3 बटर इन  हरीहवेी  टेनलेस  टील नॉन 
रटन  हॉ  व - साईज - 3",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

10 नग 7390.00 73900 

4 बटर इन  हरीहवेी  टेनलेस  टील नॉन 
रटन  हॉ  व - साईज - 4",  कंपनी - 

नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

10 नग 10006.25 100062.5 
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5 नॉन रटन  हॉल िपतळी - साईज - 
2",  कंपनी -
नोनेमे  स/िकल  कर/बे  डको 

6 नग 4456.25 26737.5 

6 िपलर कॉक घटुक  -साईज - 1/2", 
टाईप - US-13, कंपनी -  लंबर 

60 नग 397.50 23850 

7 िपलर कॉक घटुक  -टाईप - DL-
50116, कंपनी -  लंबर 

70 नग 618.75 43312.5 

8 िपलर कॉकघटुक   - साईज - 1/2", 
टाईप - EC-106, कंपनी -  लंबर 

200 नग 345.00 69000 

9 िपलर कॉक घटुक  -साईज - 1/2, 
टाईप - EC-101, कंपनी -  लंबर 

100 नग 397.50 39750 

10 िम  सर कॉकघटुक  - साईज - 1",  
कंपनी -  लंबर 

100 नग 575.00 57500 

11 डॉ  टर कॉकघटुक  - साईज - 1/2", 
कंपनी -  लंबर 

30 नग 1325.00 39750 

12 िपलर कॉकघटुक   
( ीसाई सादलय) - साईज - 1/2", 
कंपनी - ज  वार 

60 नग 618.75 37125 

13 िबब कॉक घटुक  (५०० म) - साईज 
- 1/2", कंपनी - ज  वार 

100 नग 443.75 44375 

14 िफरक  कॉक वायसर -  साईज - 
1/2" 

20 पॅकेट 225.00 4500 

15 ओरीसा संडासभांडे - साईज 20", 
कंपनी - पॅ रवेअर 

20 नग 1856.25 37125 
 

16 वॉल हिॅगगं संडासभांडे (पंजाब टाईप 
ॅकेटसह) - कंपनी - सेरा 

20 नग 4975.00 99500 

17 बेसीन भांडे -साईज - 36" x 14", 
कंपनी - सेरा/सॅ  पलेो 

20 नग 6737.50 134750 

18 बेसीन भांडे -साईज - 30" x 14", 
कंपनी - सेरा/सॅ  पलेो 

20.00 नग 6687.50 133750 

19 कमोड िशट क  हर ॅकेट - टाईप - 
हवेी, कंपनी - सेरा/सॅ  पलेो 

400 नग 243.75 97500 

20 टु-इन-वन जेट  े - साईज - 1/2", 
कंपनी - िहदंवेअर/  लंबर/ज  वार 

100 नग 1481.25 148125 

21 नेटेडफो  ड  ु  - साईज - 35/8 10 पडेु 68.75 687.5 
22 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 35/10 10 पडेु 106.25 1062.5 

23 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 50/8 10 पडेु 100.00 1000 
24 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 50/10 10 पडेु 125.00 1250 
25 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 75/8 10 पडेु 168.75 1687.5 

26 नेटेडफो  ड  ु   - साईज - 75/10 10 पडेु 200.00 2000 

27 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 
25/8 

10 पडेु 412.50 4125 

28 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 
25/10 

10 पडेु 643.75 6437.5 

29 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 10 पडेु 575.00 5750 
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35/8 
30 नेटेडफो  ड  ु  (फुल ेड)  - साईज - 

35/10 
10 पडेु 875.00 8750 

31  लॅक जपान  - टाईप - 1 िलटर पॅक, 
कंपनी - ऐिशयन पट 
/नेरोले  स/डयलेु  स/बजर 

80 िलटर 268.75 21500 

32 अॅजबे  टॉसिसमट पाईप - साईज - 
12" 

40 फुट 1843.75 73750 

33 मॅकेिनकल जॉईंट -साईज - 12" 12 नग 7081.25 84975 

34 ेकर मिशन -साईज - 7.5 Kg,   
कंपनी - िडवॅ  ट /  बॉश 

2 नग 42481.25 84962.5 

35 ेकर मिशन -साईज - 15 Kg,   
कंपनी - िडवॅ  ट /बॉश 

2 नग 101006.25 202012.5 

36 हाय  पीड हमॅर ील मिशन  - कंपनी - 
िडवॅ  ट /बॉश 

3 नग 3275.00 9825 

37 हाय  पीड कटरमिशन - साईज - 
4"कंपनी - िडवॅ  ट /बॉश 

3 नग 3893.75 11681.25 

    एकुण र कम . 21,12,981.3 
 

म.ेगांधी दस,मुंबई यांनी एकुण परुवठा आदशे रकमेवर १% सवलत दणेेबाबत ई-मेल दारे कळिवले 
आह.े यानसुार १% सवलतीच े दर र कम .२०,९१,८५१.४९ मा  ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे 
दे यात यावा, तसेच तावातील अ.नं.१४ ते २७,५५,५८ व ६८ अशा एकुण १७ Items साठी कुणाचेही दर 

ा  न झा यान ेपु हा फेर ई-िनिवदा ि या राबिवणते यावी, असे ठरले.  (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

०६ कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड छपाईकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे िविवध िवभागांकरीता कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि टेंड छपाईकामी ऑनलाईन ई-

िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड छपाई करण.े 
०२ मागणी ई-िनिवदा BOQ मधील मागणी माण े
०३ ई-िनिवदा िस ी िदनांक ०३.०३.२०१८ ते १०.०४.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले 
व पुरवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०३.०३.२०१८  

टेि नकल बीड – १९.०४.२०१८ 
कमिशयल बीड – १५.०५.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या १० (दहा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १० (दहा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागणी केलेले नाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह ेका. होय. 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

सोबत जोडले  या त   या माण.े 
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१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 
१ -- -- --  

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 

-- - -  
१५ स  याची िश  लक ि थती भांडार िवभागान ेसाठा व िवभागाचंी मागणी िवचारात 

घेऊन मागणी िनि त केली आह.े 
१६ मागील खरेदी दर छपाई सािह  याची एकुण Items ची सं  या २८५ आह.े 

 यामळेु नमदु करण ेश  य नाही. 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर सोबतच ेत   या माण.े 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव सोबतच ेत   या माण.े 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े . ---- /- ती नग ( . ---- ती नग िनिवदा दर) 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
 

२४. संि  टीप–  सं  थानचे िविवध िवभागाचंे मागणी माण ेकायालयीन जनरल व सगंणक ि -ि ंटेड 
छपाईकामी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी मागणी माण ेटेि नकल  पेिसिफकेशन तयार कर  यात 
आले होते.  

  सदर ई-िनिवदेम  य े१० िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 
१० िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १५.०५.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य ेसोबतच े
त   यात अधोरेिखत केलेले दर  यनुतम आहते. सदर त   यातील अ.नं. ५.३ भ  त नाव न दणी फॉमसाठी म.ेसं ती 
ऑफसेट, सोलापरु यांनी पॅडच े दर ०.४२ पैसे नमदु केले आहते.  यामळेु  यांचे दर  यनुतम अस  याचे िदसते. 
तथािप  यांनी ०.४२ पैस े ह े दर  ती नगाचे नमदु के  याचे िदसते. पॅडच े दर .४२/- होतील.  यामळेु सदर 
िनिवदाधारक ह े  यनुतम होऊ शकणार नाहीत. म.ेरोहन ि ंटस अॅ  ड  टेशनस, औरंगाबाद यांनी ती पॅडचे दर 
.२९/- नमदु केलेले आहते. ते यासाठी  यनुतम होतील.  यामळेु सदर Item साठी म.ेरोहन ि ंटस अॅ  ड  टेशनस, 

औरंगाबाद यांचे दर  यनुतम धरावे लागतील. 
तरी सोबतचे त   यातील  यनुतम दरधारकांशी िनिवदेत िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी 

होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत िशफारशीसाठी सादर. 

कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड सटे्शनरी छपाई ई-िनिवदा ापत् दरांचा तक्ता 
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1.00  

सामान्य शासन िवभाग                               

   
1.01  

साद िवंडो पािकटे (ि टेंड) ; पान/ेपेजसे- 
सटेु;   कागद कार- सफेद,मपॅिलथो ७५ 
GSM ; छपाई कागद साईज-  १०x१६.५ 
स.ेमी.  - 

1000000 नग 0.51 NQ 0.59 0.62 0.88 0.62 0.52 0.41 0.9 NQ 
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1.02  

सफेद िवंडो पािकटे (ि टेंड) ; पान/ेपेजसे- 
सटेु;   कागद कार- सफेद,मपॅिलथो ७५ 
GSM ; छपाई कागद साईज-  १०x४ 
स.ेमी.  - 

10000 नग 0.59 NQ 1 2.35 0.96 0.7 0.85 0.91 0.9 NQ 

   
1.03  

िहरव ेक्लॉथ कोट ग पािकटे (ि टेंड) ; 
पान/ेपेजसे- सटेु;   कागद कार- १२० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ११x८ 
स.ेमी.  - 

1000 नग 5.5 NQ 5 3.65 1.37 4 7.65 4.13 NQ NQ 

   
1.04  

िहरव ेक्लॉथ कोट ग पािकटे (ि टेंड) ; 
पान/ेपेजसे- सटेु;   कागद कार- १२० 
GSM; छपाई कागद साईज-  १५x११ 
स.ेमी.  - 

1000 नग 6.8 NQ 7 4.8 2.14 4 6.1 4.13 NQ NQ 

   
1.05  

बजटे रिजस्टर; पान/ेपेजसे- २००/४०० ;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

1 नग 770 NQ 525 750 759 435 590 1019 NQ NQ 

   
1.06  

दनैंिदन पॅड न द रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२०० ;   कागद कार- लजेर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

30 नग 97 NQ 137 128 139 97 113.6 156.8 NQ NQ 

   
1.07  

सफेद पल्ेन पािकटे; पाने/पेजसे- सटेु;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
२२.८६X१०.१६ स.ेमी  - 

500 नग 1.5 NQ 9 1.9 0.6 2 1.07 2.35 NQ NQ 

   
1.08  

सफेद पल्ेन पािकटे; पाने/पेजसे- सटेु;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
२७.९४X१२.७० स.ेमी  - 

500 नग 1.75 NQ 12 2.8 0.85 2 1.19 2.35 NQ NQ 

  2.00  फायर ॲण्ड सफेटी िवभाग                          

   
2.01  

चाज दवेाण घवेाण रिजसट्र - पाठपोठ; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

60 नग 87 111 119 98 139 88 162.52 133.28 219 NQ 

   
2.02  

नुकसान भरपाई न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 270 370 650 524 395 526 980 450 NQ 

   
2.03  

हलेीपॅड चाजस न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 270 370 650 524 388 526 980 450 NQ 

  3.00  साईबाबा भक्तिनवाससथ्ान िवभाग                         

   
3.01  

पयवे क दनैंिदनी रिजसट्र- पाठपोठ; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

100 नग 84 104 114 94 139 80 158.62 125.44 219 NQ 

   
3.02  

खोलय्ाबाबत मािहती फॉम; पाने/पेजसे- 
१=१००.;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

100 पॅड 69.3 70 72 94 82 65 73.6 125.44 48 NQ 

   
3.03  

 काउंटर, चाज कॅश दवेाण घवेाण रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

25 नग 102 121 137 118 139 95 167.48 172.48 219 NQ 

   
3.04  

दनैंिदन कामाचे वेळाप क रिजस्टर                  
(पॉईटं रिजस्टर); पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

5 नग 190 210 141 132 215 120 173 290 219 NQ 

   
3.05  

िकटकनाशक औषध फवारणी रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- २००/४०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 234 256 209 132 759 165 219.4 415.52 310 NQ 

   
3.06  

कपडे धण्ुयासाठी वापरलेल े
केमीकल/िडटजट न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 

5 नग 190 256 141 132 216 125 173 290 219 NQ 
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लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

   
3.07  

धवुनु िदलेले कपडे न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 176 168 138 240 120 164.8 360.64 219 NQ 

   
3.08  

कपडे दवेाण-घवेाण न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 176 168 138 240 125 164.8 360.64 219 NQ 

   
3.09  

धण्ुयासाठी आलले्या कपडयाचे दवेाण-
घवेाण न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 176 168 138 240 124 164.8 360.64 219 NQ 

   
3.10  

सट्ोअर मधील धतुलेल ेकपडे दवेाण-
घवेाण न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 176 168 138 240 129 164.8 360.64 219 NQ 

  4.00  आरोग्य िवभाग                         

   
4.01  

सव्चछ्ता सािहतय् सट्ॉक रिजसट्र - 
पाठपोठ; पान/ेपेजसे- २००/४००  ;   
कागद कार- लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 698 315 570 580 759 434 617 1019 490 NQ 

   
4.02  

सव्चछ्ता सािहतय् वाटप रिजस्टर - 
पाठपोठ; पान/ेपेजसे- १००/२००  ;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 270 570 520 525 389 474 980 490 NQ 

   
4.03  

डयुटी वाटप रिजसट्र (मिंदर प रसर); 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३६X२४ 
स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 320 137 190 139 99 246.66 188.16 219 NQ 

   
4.04  

सटे्शनरी सािहतय् न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
सफेद; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 270 570 580 525 394 474 980 450 NQ 

   
4.05  

डयुटी वाटप रिजसट्र (सा.भ.िन. प रसर); 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३६X२४ 
स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 143 137 190 139 98 201 313.6 219 NQ 

   
4.06  

अिभ ाय न द रिजस्टर - पाठपोट; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

3 नग 268 215 160 118 525 274 279.75 964.32 350 NQ 

   
4.07  

साईभक्त त ार न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

1 नग 655 270 570 850 525 389 617 980 450 NQ 

   
4.08  

स्ताव/िटपणीबाबत न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 270 570 850 525 389 617 980 450 NQ 

  5.00  साई साद िनवाससथ्ान िवभाग                          

   
5.01  

म न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर,  ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

400 नग 81 100 91 96 139 72 158.26 117.6 212 NQ 

   
5.02  

डयुटी पॉईटं रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर,  
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 150 137 130 215 98 190.8 219.52 219 NQ 

   
5.03  

भक्त नाव न दणी फॉम -पाठपोठ छपाई; 
पान/ेपेजसे- १=१००;   कागद कार- 

500 पॅड 38.68 29.22 29 0.42 82 34 35.86 86.24 42 NQ 
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लेजर पेपर,  ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  १८X२३ स.ेमी  नंबर गसह 

   
5.04  

माल मागणी प क - डुि लकेट; पाने/पेजसे- 
१=१००;   कागद कार- लजेर पेपर,  ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  
१८.५X२०.५ स.ेमी  नंबर गसह 

50 बकेु  85.8 74.95 75 43 139 60 89.44 125.44 62 NQ 

  6.00  साई धमशाळा िवभाग                          

   
6.01  

ग्णांचे नातेवाईक व ग्ण/ साईभक्त 
यांचे नाव न द रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
२००/४००  ;   कागद कार- लजेर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

100 नग 128 164.4 164 128 278 139 158.23 276 280 NQ 

   
6.02  

कं ाटी सरु ा र क दनैंिदन कामाचे 
िठकाण रिजस्टर ; पान/ेपेजसे- १००/२००  
;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

25 नग 102 120 137 98 139 97 170 172.48 219 NQ 

   
6.03  

म न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२०० 
;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

150 नग 82 100 119 108 139 78 157.16 125.44 219 NQ 

   
6.04  

कॅश दवेाण घवेाण रिजसट्र - पाठपोठ; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

25 नग 102 122 137 98 139 96 170 172.48 219 NQ 

   
6.05  

चावी दवेाण घवेाण रिजस्टर - पाठपोठ; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

25 नग 102 122 137 98 139 95 170 172.48 219 NQ 

   
6.06  

पयवे ीय दनैंिदन रिजस्टर - पाठपोठ; 
पान/ेपेजसे- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

25 नग 102 122 137 98 139 95 170 172.48 219 NQ 

   
6.07  

भरणा रिजस्टर; पाने/पेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

25 नग 102 122 137 98 139 94 170 172.48 219 NQ 

   
6.08  

भक्त अिभ ाय रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

25 नग 102 122 137 98 139 94 170 172.48 219 NQ 

   
6.09  

ससंथ्ान वाहन लॉगबकु; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
२०X१७ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 140 137 110 139 98 128.75 219.52 48 NQ 

  7.00  सी.सी.टी.वह्ी िवभाग                         

   
7.01  

डयुटी पाईटं रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

8 नग 147 150 137 210 190 112 195.63 235.2 219 NQ 

  8.00  धव्िन ेपण व टेलीफोन िवभाग                         

   
8.01  

माल आवक खच  रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
१२० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

4 नग 219 220 190 320 240 135 251.75 470.4 NQ NQ 

  9.00  वद्ारावती भक्तिनवाससथ्ान िवभाग                           

   
9.01  

म न दणी रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

150 नग 82 100 119 108 139 73 157.16 282.24 219 NQ 

   
9.02  

दनैंिदन डयुटी रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 

6 नग 193 215 228 220 240 149 215.5 956.48 240 NQ 
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स.ेमी  नंबर गसह 

   
9.03  

चौकशी काऊंटर चावी न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 150 137 210 215 109 190.8 219.52 219 NQ 

   
9.04  

म बिुकंग काऊंटर कॅश दवेान घवेान 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 160 137 230 215 140 228 297.92 219 NQ 

   
9.05  

दारावती मािहतीप के; पान/ेपेजसे- सु े;   
कागद कार- मपॅिलथो पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  A4, २९X२१ स.ेमी   

50000 नग 0.44 0.47 0.57 0.68 0.5 0.48 0.41 0.5 0.3 NQ 

10.00  जनसपंक िवभाग                           

 
10.01  

साईभक्त नांव न दणी रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- २००/४००;   कागद कार- 
CPM लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 166 203 221 380 759 145 206.1 313.6 280 NQ 

 
10.02  

दणेगीदार दशन/आरती न द रिजस्टर - 
पाठपोठ; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- CPM लेजर पेपर, ७५ GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X४१ स.ेमी  
नंबर गसह 

12 नग 122 260 137 138 480 145 464.5 219.52 219 NQ 

 
10.03  

मानय्वरांची िशड  भेट (िनरोप) न द 
रिजस्टर - पाठपोठ; पान/ेपेजसे- 
२००/४००;   कागद कार- CPM लेजर 
पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 234 310 265 148 585 170 178.6 407.68 280 NQ 

 
10.04  

हलेीकॉपट्र न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- CPM लेजर 
पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X४१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 215 370 148 480 134 191.4 297.92 219 NQ 

 
10.05  

जािहरात न द रिजस्टर - पाठपोठ; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
CPM लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X४१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 215 370 148 480 134 191.4 297.92 219 NQ 

 
10.06  

बजटे रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- CPM लेजर पेपर, ७५ 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X४१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 215 370 148 480 135 191.4 297.92 219 NQ 

 
10.07  

रजा न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- CPM लेजर 
पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 350 750 680 759 389 526 980 520 NQ 

11.00  बांधकाम िवभाग                           

 
11.01  

खातय्ामाफत चाल ूअसलेल्या दनैंिदन 
कामाचे रिजसट्र; पान/ेपेजसे- २००/४००;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 176 205 221 148 759 160 190.8 313.6 320 NQ 

 
11.02  

मटेरीयल सट्ॉक रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 172 137 138 215 96 152.6 219.52 215 NQ 

 
11.03  

माल आवक रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 255 365 NQ 524 245 458.5 956.48 360 NQ 

 
11.04  

मािसक िसमट खच तपशील; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

3 नग 268 255 390 NQ 524 230 184 956.48 280 NQ 

 
11.05  

दनैंिदन िसमट खच तपशील; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  

3 नग 268 255 390 NQ 524 225 184 956.48 280 NQ 
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३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

11.06  

रजा न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 395 NQ 443 249 468.5 956.48 320 NQ 

12.00  भांडार िवभाग                           

 
12.01  

माल मागणी प क - भांडार (डुि लकेट); 
पान/ेपेजसे- १०० x २ ;   कागद कार- 
सफेद; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

100 बकेु 103.7 94 106 76 82 90 99.7 117.6 58 NQ 

 
12.02  

दणेगी पावती पुसत्के - डुि लकेट; 
पान/ेपेजसे- १०० x २ ;   कागद कार- 
िफक्कट िहरवा; छपाई कागद साईज-  
११X१६.५ स.ेमी  नंबर गसह 

100 बकेु  38.34 38.5 64 76 23 30 35.18 62.72 28 NQ 

 
12.03  

भांडार गेट पास (फोरगेट); पाने/पेजसे- 
१०० x ४ ;   कागद कार- चार रंगात ; 
छपाई कागद साईज-  २१.५X१६.५ स.ेमी  
नंबर गसह 

50 बकेु 133.7 135 95 86 44 100 108.46 235.2 155 NQ 

 
12.04  

बजटे रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

2 नग 364 260 390 NQ 443 275 363 980 360 NQ 

13.00  खरेदी िवभाग                          

 
13.01  

मने बजेट रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 212 230 245 138 316 164 294 329.28 310 NQ 

 
13.02  

िकराणामाल उप बजेट रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 212 220 245 138 316 163 294 329.28 310 NQ 

 
13.03  

िकराणा माल बील न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- २००/४००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 234 260 274 158 759 175 365.4 392 360 NQ 

 
13.04  

इतर िवभाग बील न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 260 147 138 227 135 245.4 297.92 360 NQ 

 
13.05  

भाजीपाला बील न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 212 230 245 138 316 162 294 329.28 360 NQ 

 
13.06  

 व रष्टांकडील स्ताव/िटपणी न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 305 480 240 333 363 1411.2 279 NQ 

 
13.07  

भाजीपाला उप बजटे रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 240 147 138 240 133 245.4 297.92 310 NQ 

 
13.08  

माल पोहोच पावती पुसत्के - ि पल्ीकेट; 
पान/ेपेजसे- १०० x ३;   कागद कार- 
सफेद; छपाई कागद साईज-  २२x१९ 
स.ेमी.  नंबर गसह 

100 नग 94.78 139 166 105 104 120 96.77 172.48 60 NQ 

 
13.09  

लेट कमस रिजसट्र ; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 350 520 680 240 391 526 1019 365 NQ 

14.00  ी साई सादालय िवभाग                          

 
14.01  

चावी जमा न द रिजष्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

4 नग 219 220 279 160 625 219 251.75 329.28 280 NQ 
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14.02  

चावी दवेाण-घवेाण रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 132 172 137 128 240 97 152.6 219.52 219 NQ 

 
14.03  

चहा मागणी प क - डुि लकेट; पाने/पेजसे- 
१०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  
२१x१५ स.ेमी.  नंबर गसह 

12 नग 97.2 95 85 68 89 120 73.25 235.2 75 NQ 

 
14.04  

अनन्पािकटे माल मागणी प क - 
डुि लकेट; पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद 

कार- सफेद, मपॅिलथो; छपाई कागद 
साईज-  १७x१९ से.मी.  नंबर गसह 

6 नग 150 130 90 85 101 150 89 392 NQ NQ 

 
14.05  

सादालय भरणा बकेु; पान/ेपेजसे- १०० x 
२;   कागद कार- वरचा लेजर पेपर, 
खालचा सफेद पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 160 100 137 85 114 150 164.83 548.8 NQ NQ 

 
14.06  

अनन्पािकटे अिभ ाय रिजष्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 210 151 135 240 130 163.5 297.92 NQ NQ 

 
14.07  

सादभोजन वाढणेबाबत अिभ ाय 
रिजष्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 210 151 135 240 129 163.5 297.92 NQ NQ 

 
14.08  

आचारी व मकुादम अिभ ाय रिजष्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 210 151 135 240 128 163.5 297.92 NQ NQ 

 
14.09  

साद भोजन वेसटे्ज (खरकटे) न द 
रिजष्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 145 137 135 240 98 206.1 219.52 NQ NQ 

 
14.10  

गेट पास पावती पुसत्के (फोरगेट); 
पान/ेपेजसे- १०० (१००x४);   कागद 

कार- ि मो पेपर ४ रंगात; छपाई कागद 
साईज-  २१X१८ स.ेमी  नंबर गसह 

200 बकेु  119.8 107 107 135 89 150 35.32 180.32 160 NQ 

 
14.11  

िकराणा व भाजीपाला माल आवक-जावक 
रिजस्टर ; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ४२X३३ स.ेमी  नंबर गसह 

14 नग 113 142 293 128 215 95 187.29 470.4 219 NQ 

 
14.12  

िकराणा माल आदा रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ४२X३३ स.ेमी  
नंबर गसह 

2 नग 364 260 700 380 524 950 363 1568 320 NQ 

 
14.13  

भाजीपाला आदा रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
२००/४००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

1 नग 698 370 530 750 524 435 526 1333 650 NQ 

 
14.14  

मधय्वत  भांडार भाजीपाला माल 
मागणीप क (डुपल्ीकेट); पान/ेपेजसे- 
१०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मपॅिलथो; छपाई कागद साईज-  २१x३१ 
स.ेमी.  नंबर गसह 

2 नग 315 130 240 320 379 300 269.5 784 NQ NQ 

 
14.15  

रसोडा िकराणा माल मागणी प क 
(डुप्लीकेट); पान/ेपेजसे- १०० x २;   
कागद कार- सफेद, मपॅिलथो; छपाई 
कागद साईज-  २१x३१ स.ेमी.  नंबर गसह 

12 नग 151 140 120 125 316 120 160.42 274.4 219 NQ 

 
14.16  

रसोडा भाजीपाला माल मागणी प क 
(डुप्लीकेट); पान/ेपेजसे- १०० x २;   
कागद कार- सफेद, मपॅिलथो; छपाई 
कागद साईज-  २१x३१ स.ेमी.  नंबर गसह 

12 नग 151 140 120 125 316 120 160.42 274.4 219 NQ 

 
14.17  

ी साई सादालय पुसत्के जमा-खच न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- २००/४००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
1 नग 698 310 570 650 759 435 590 1097.6 NQ NQ 
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३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

 
14.18  

डेडस्टॉक वसत्ु न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

3 नग 268 230 180 160 524 222 279.75 956.48 NQ NQ 

 
14.19  

दणेगीदार भोजन न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

6 नग 171 210 160 165 240 130 163.5 956.48 NQ NQ 

 
14.20  

रसोडा िवभागात िकराणा माल दवेाण-
घवेाण रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 210 160 165 240 229 163.5 956.48 NQ NQ 

 
14.21  

दनैंिदन अनन्पािकटे िवतरण रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

3 नग 268 235 160 250 379 222 184 956.48 NQ NQ 

15.00  लाडु िनिमती िवभाग                           

 
15.01  

लाडु िव  पोहोच पावती पुसत्के - 
डुि लकेट; पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद 

कार- सफेद, मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद 
साईज-  १८x११ से.मी.  नंबर गसह 

400 नग 39.89 35.5 47 68 38 40 28.7 112.9 46 NQ 

 
15.02  

बुदंी साद पोहोच पावती पुसत्के - 
डुि लकेट; पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद 

कार- सफेद, मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद 
साईज-  १८x११ से.मी.  नंबर गसह 

200 नग 42.2 36.5 49 68 44 45 30.5 125.44 42 NQ 

 
15.03  

गेट पास पावती पुसत्के - ि ि लकेट; 
पान/ेपेजसे- १०० x ३;   कागद कार- 
सफेद, मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  
१८x११ स.ेमी.  नंबर गसह 

100 नग 122.4 113 68 98 57 49 75.54 141.12 64 NQ 

 
15.04  

लाडु िव  अिभ ाय रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

60 नग 87 109 119 118 139 88 162.52 133.28 219 NQ 

 
15.05  

मोफत बुदंी साद अिभ ाय रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 103 120 137 128 240 94 192.45 172.48 219 NQ 

 
15.06  

िव  लाडु जमा िशल्लक व िव  
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

200 नग 82 100 109 104 139 74 155.73 125.44 219 NQ 

 
15.07  

मोफत बुदंी जमा िशल्लक एकुण वाटप 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

32 नग 97 125 137 118 139 89 172.1 172.48 219 NQ 

 
15.08  

मोतीचुर लाडु आवक जावक रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

24 नग 102 122 137 118 139 89 116.1 172.48 219 NQ 

 
15.09  

बुदंी साद आवक जावक रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

24 नग 102 122 137 118 139 89 116.1 172.48 219 NQ 

 
15.10  

मोतीचुर लाडु सट्ॉक रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

20 नग 103 130 137 124 139 89 117.2 172.48 219 NQ 

 
15.11  

मोफत बुदंी साद सट्ॉक रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 103 130 137 124 139 89 117.2 172.48 219 NQ 
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15.12  

उपभांडार माल आवक-जावक रिजस्टर 
(स्टॉक रिजस्टर); पान/ेपेजसे- १५० त े
३००;   कागद कार- लजेर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 386 280 540 550 632 298 302 595.84 NQ NQ 

 
15.13  

मोतीचुर लाडू कचच्ा माल जमा-खच न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १५०/३००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 144 175 240 140 316 123 153.35 313.6 219 NQ 

 
15.14  

बुदंी साद कच्चा माल जमा-खच न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १५०/३००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 144 175 240 140 316 123 153.35 313.6 219 NQ 

 
15.15  

माल मागणी प क - डुपल्ीकेट; 
पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद कार- 
सफेद, मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

40 नग 113.7 135 120 84 107 129 12.1 188.16 68 NQ 

 
15.16  

रकाम ेगावरान तुपाच ेडब ेआवक जावक 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 145 135 130 240 96 131 219.52 219 NQ 

 
15.17  

बारदाण गोणय्ा आवक जावक रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 520 550 524 275 468.5 980 NQ NQ 

 
15.18  

पल्ॅि टक गोणय्ा आवक जावक रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 520 550 524 273 468.5 980 NQ NQ 

 
15.19  

साखर गोणी आवक जावक रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 520 550 524 270 468.5 980 NQ NQ 

 
15.20  

िहरवी िवलायची पोतय्ांची आवक जावक 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 520 550 524 271 468.5 980 NQ NQ 

 
15.21  

काजु डब ेआवक जावक रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 260 520 550 524 269 468.5 980 NQ NQ 

 
15.22  

माल आदा रिजस्टर (उपभांडार); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 210 137 320 524 130 163.5 297.92 219 NQ 

 
15.23  

डयुटी पॉईटं रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

12 नग 122 145 137 130 240 97 206.1 219.52 219 NQ 

 
15.24  

चाज दवेाण घवेाण रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

30 नग 97 122 137 124 215 90 117.1 172.48 219 NQ 

 
15.25  

लाडु साद िव  कॅरेट न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 103 130 137 120 215 93 117.2 172.48 219 NQ 

 
15.26  

अपंग व वह्ी.आय.पी.यांना िदलेले मोफत 
बुदंी साद पािकटे न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 175 137 125 215 98 152.6 219.52 219 NQ 

 
15.27  

लाडु िव  न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  

20 नग 103 130 137 118 215 93 192.45 172.48 219 NQ 
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नंबर गसह 

 
15.28  

मोफत बुदंी जमा खच न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

35 नग 95 115 137 118 215 90 118.69 172.48 219 NQ 

 
15.29  

दनैंिदन मोफत बुदंी साद वाटप न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 145 137 128 215 98 131 219.52 219 NQ 

 
15.30  

दनैंिदन लाडु साद िव  न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 145 137 128 215 98 131 219.52 219 NQ 

 
15.31  

लाडु साद भरणा रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

12 नग 122 145 137 128 215 96 131 219.52 219 NQ 

 
15.32  

सटे्शनरी जमा खच न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 122 145 137 128 215 95 131 956.48 219 NQ 

16.00  पाणी पुरवठा िवभाग                          

 
16.01  

आवक रिजसट्र ; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर, कॅनवह्ास 
बाईड ग; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 220 210 215 140 524 134 304 297.92 NQ NQ 

 
16.02  

वकिशट कन् ोल रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

3 नग 298 240 235 220 524 225 349 956.48 NQ NQ 

 
16.03  

रजा अज न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

3 नग 298 240 235 220 524 225 291 956.48 NQ NQ 

 
16.04  

त ार िनवारण रिजष्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 162 145 137 124 215 98 242.7 956.48 NQ NQ 

 
16.05  

अलॅम दनैंिदन खच रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 220 210 215 135 215 130 304 297.92 NQ NQ 

 
16.06  

दनैंिदन पाणी वापर न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

15 नग 143 140 137 125 215 97 238 219.52 NQ NQ 

 
16.07  

मािसक पाणी वापर न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

15 नग 143 140 137 125 215 94 238 219.52 NQ NQ 

 
16.08  

ससंथ्ान प रसर टाक , हौद, कुलस साफ 
सफाई रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर, कॅनवह्ास 
बाईड ग; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 162 170 137 125 215 98 242.7 219.52 NQ NQ 

 
16.09  

चाज दवेाण घवेाण व पंिपंग न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 162 170 137 125 215 97 242.7 219.52 NQ NQ 

 
16.10  

पाणी पुरवठा िवभागांतगत मटेरीयल 
मागणी प क बकेु - डुि लकेट; पान/ेपेजसे- 
१०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

15 नग 135.5 135 120 110 89 120 140 235.2 NQ NQ 
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16.11  

क्लोरीन गॅस  दनैंदीन खच रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 220 225 215 150 524 138 304 297.92 NQ NQ 

 7.00  कॅन्टीन िवभाग                           

 
17.01  

अनन् साद ितक ट बकेु, १ पान = ४ 
कुपन,          उभे १ व आडवे ३ 
परफोरेशन; पान/ेपेजसे- २५० पान े(१००० 
कुपन);   कागद कार- िपवळा, मपॅिलथो 
पेपर; छपाई कागद साईज-  २१x१४ स.ेमी.  
नंबर गसह 

10000 बकेु  55.48 55 46.5 54 61 54.4 57.2 56.45 85 NQ 

 
17.02  

चहा ितक ट बकेु, १ पान = ४ कुपन,               
उभे १ व आडवे ३ परफोरेशन; पान/ेपेजसे- 
२५० पान े(१००० कुपन);   कागद कार- 
पांढरा, मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  
२१x१४ स.ेमी.  नंबर गसह 

20000 बकेु  55.48 55 67 54 61 53.9 47.53 53.75 82 NQ 

 
17.03  

दधु ितक ट बकेु, १ पान = ४ कुपन,                  
उभे १ व आडवे ३ परफोरेशन; पान/ेपेजसे- 
२५० पान े(१००० कुपन);   कागद कार- 
िपवळा, मपॅिलथो पेपर; छपाई कागद 
साईज-  २१x१४ स.ेमी.  नंबर गसह 

5000 बकेु  65.48 55.5 67 59 61 54.4 57.62 60.48 85 NQ 

 
17.04  

भरणा िडपी बकेु (डुि लकेट); पाने/पेजसे- 
१०० x २;   कागद कार- पांढरा व लाल 
पेपर; छपाई कागद साईज-  २१x१८ स.ेमी.  
नंबर गसह 

300 बकेु  54.56 52.62 57 67 NQ 65 60.56 86.24 120 NQ 

 
17.05  

अनन्पािकटे िव  न द रिजष्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

15 नग 113 140 137 128 215 94 131.4 219.52 219 NQ 

 
17.06  

िबि कटे जमा खच काऊंटर न द रिजष्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

50 नग 90 115 137 108 215 90 271 188.16 219 NQ 

 
17.07  

दधु पोहोच िडपी बकेु (ि पल्ीकेट); 
पान/ेपेजसे- १०० x ३;   कागद कार- 
पांढरा गुलाबी पांढरा; छपाई कागद साईज-  
२५x१७ स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 159.7 135 120 118 NQ 120 107.6 276 210 NQ 

 
17.08  

कायम व कं ाटी पॉईटं रिजष्टर; 
पान/ेपेजसे- २५०/५००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

15 नग 178 222 308 118 885 195 131.4 336 NQ NQ 

 
17.09  

मने स्टॉक रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 132 185 178 130 240 130 162 313.6 NQ NQ 

 
17.10  

अनन् साद मागणीप क (डुि लकेट); 
पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद कार- 
पांढरा; छपाई कागद साईज-  २६x१९ 
स.ेमी  नंबर गसह 

50 नग 99 105 100 95 NQ 75 72.4 125.44 130 NQ 

 
17.11  

िबि कट िव  पावती पुसत्क (डुि लकेट); 
पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद कार- 
गुलाबी पांढरा; छपाई कागद साईज-  
१४x११ स.ेमी.  नंबर गसह 

300 नग 29.96 28.5 39 82 NQ 55 19.43 39.2 48 NQ 

 
17.12  

कं ाटी कमचारी पॉईटं रिजष्टर, पाठपोठ 
नंबर ग; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 220 215 130 215 135 173 297.92 NQ NQ 

 
17.13  

सट्ोअर िबि कट व िमनरल वॉटर आवक 
खच न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

30 नग 119 170 195 134 240 115 117.1 188.16 NQ NQ 
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17.14  

दधु खच न द रिजष्टर, गेट; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 132 150 137 130 215 98 162 219.52 NQ NQ 

 
17.15  

सव कॅन्टीन चहा, कॉफ , दधु, पेपरकप 
न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

30 नग 97 125 137 135 215 92 117.1 172.48 NQ NQ 

 
17.16  

मोफत चहा, कॉफ , दधु, पेपरकप न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

30 नग 97 125 137 135 215 92 117.1 172.48 219 NQ 

 
17.17  

साखर, चहा पावडर, कॉफ  जमा खच न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 103 125 137 135 215 95 117.1 172.48 219 NQ 

 
17.18  

मोतीचुर लाडु/चपाती/अनन्पािकटे ठेकेदार 
चहा न द रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

5 नग 190 210 215 165 215 133 173 297.92 280 NQ 

 
17.19  

दनैंिदन िवभागीय चहा, कॉफ , दधु, 
पेपरकप न द रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

30 नग 119 170 195 118 240 114 117.1 188.16 280 NQ 

 
17.20  

चाज दवेाण घवेाण न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 125 130 137 120 215 93 117.1 172.48 219 NQ 

 
17.21  

मखुय् कॅनट्ीन िव  व भरणा रक्कम न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 125 130 137 120 215 93 117.1 172.48 219 NQ 

 
17.22  

चाज दवेाण घवेाण न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 125 130 137 120 215 92 192.45 172.48 219 NQ 

 
17.23  

५०० म भक्तिनवास कॅन्टीन िव  व 
भरणा रक्कम न द रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  २४X३४ स.ेमी  
नंबर गसह 

20 नग 125 130 137 135 215 140 117.1 313.6 219 NQ 

 
17.24  

मोफत िबि कट वाटप न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

15 नग 113 125 137 120 215 95 131.4 219.52 219 NQ 

 
17.25  

दनैंिदन कॅनट्ीन िवभाग चहा, कॉफ , दधु 
िव  न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

5 नग 190 215 147 145 227 135 245.4 313.6 280 NQ 

18.00  िव तु िवभाग                          

 
18.01  

वकशीट रिजसट्र; पान/ेपेजसे- ५०/१००;   
कागद कार- लजेर पेपर, १२० जीएसएम; 
छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" स.ेमी.  
नंबर गसह 

10 नग 110 170 112 130 114 95 117.6 251 219 NQ 

 
18.02  

िशप्ट रपोट रिजष्टर; पाने/पेजसे- 
५०/१००;   कागद कार- लजेर पेपर, 
१२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" स.ेमी.  नंबर गसह 

120 नग 63 82.5 92 82 114 85 103.5 188.16 190 NQ 

 
18.03  

इधंन जमा खच रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
५०/१००;   कागद कार- लजेर पेपर, 
१२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  

20 नग 81 110 102 85 114 95 117.1 251 260 NQ 



 
89 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

१३"x८.५" स.ेमी.  नंबर गसह 

 18.04  

सट्ॉक रिजस्टर/साठा न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

50 नग 90 130 137 95 165 90 118 235.2 260 NQ 

 18.05  

िडझेल वापराबाबत िशपट् रपोट रिजस्टर; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

120 नग 84 110 119 98 165 84 103.5 203.84 260 NQ 

 18.06  

िवदयतु पयवे क यांचा िडझेल वापराबाबत 
िशपट् रपोट रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
१२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

15 नग 113 145 119 118 165 96 136.47 313.6 NQ NQ 

 18.07  

तारतं ी रजा/सु या न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
५०/१००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" 
स.ेमी.  नंबर गसह 

10 नग 110 100 102 128 114 98 152.6 251 NQ NQ 

 18.08  

िवदयतु पयवे क रजा/सु या न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजेस- ५०/१००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 110 100 102 120 114 98 152.6 251 NQ NQ 

 18.09  

त ार िनवारण रिजष्टर; पाने/पेजेस- 
५०/१००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" 
स.ेमी.  नंबर गसह 

60 नग 66 95 102 98 114 86 105.62 196 260 NQ 

 18.10  

एल.टी.बील न द रिजष्टर; पाने/पेजेस- 
५०/१००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" 
स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 81 100 105 98 114 96 117.1 251 260 NQ 

 18.11  

िवदयतु पयवे क कामकाज कायवाही 
रिजष्टर; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  
नंबर गसह 

20 नग 103 125 137 118 165 96 117.1 313.6 260 NQ 

 18.12  

िटपणी न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
१२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 132 160 137 118 165 96 152.6 313.6 260 NQ 

 18.13  

मवु्हमट रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; 
छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" स.ेमी.  
नंबर गसह 

10 नग 132 160 137 118 165 96 152.6 313.6 260 NQ 

 18.14  

िवभांगातगत टपाल न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 132 160 137 118 165 96 152.6 313.6 NQ NQ 

 18.15  

िडझेल स्लीप बकु - डुपल्ीकेट; पान/ेपेजेस- 
१०० x २;   कागद कार- सफेद, मॅपिलथो 
पेपर, ६० जीएसएम ; छपाई कागद साईज-  
७.५"x८.५" स.ेमी.  नंबर गसह 

25 नग 80.25 92 137 96 114 80 130 172.48 NQ NQ 

 18.16  

पयवे क सबसट्ोअर  स्लीप बकु - 
डुपल्ीकेट; पान/ेपेजेस- १०० x २;   कागद 

कार- सफेद, मॅपिलथो पेपर, ८० जीएसएम ; 
छपाई कागद साईज-  ७.५"x८" से.मी.  
नंबर गसह 

20 नग 87.12 90 137 96 114 80 98.5 188.16 NQ NQ 

19.00  मकॅेिनकल िवभाग                          

 19.01  
पेिटकॅश रिजस्टर; पाने/पजेेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

4 नग 219 225 213 250 240 220 200 956.48 NQ NQ 

 19.02  

माल आवक रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

5 नग 190 225 213 250 240 135 245.4 964.32 NQ NQ 

 19.03  
डेडसट्ॉक रिजस्टर; पाने/पजेेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 364 270 520 425 525 270 363 980 NQ NQ 
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 19.04  

मिशनरी दु सत्ी दखेभाल रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 132 150 137 125 240 96 190.8 219.52 NQ NQ 

 19.05  

सट्ीम बॉयलर लॉग बुक; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

5 नग 190 215 213 135 316 135 245.4 297.92 NQ NQ 

 19.06  

RO पल्ॅन्ंट दनैंिदन लॉगबुक; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

20 नग 103 135 137 120 215 94 117.2 172.48 NQ NQ 

 19.07  

दनैंिदन कामकाज रपोट रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

25 नग 102 125 137 120 215 94 120.25 172.48 NQ NQ 

 19.08  
गॅस पल्ॅन्ंट लॉग बुक; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 210 137 135 165 135 245.4 297.92 NQ NQ 

 19.09  
त ार न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

6 नग 171 210 215 135 240 130 228 297.92 NQ NQ 

 19.10  

सप्ेअर पाट सट्ॉक रिजस्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

6 नग 171 210 215 135 240 130 163.5 297.92 NQ NQ 

 19.11  

थिमक लय्ुड िहटर लॉगबुक; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

12 नग 122 165 137 135 240 98 201 219.52 NQ NQ 

 19.12  

सोलर सट्ीम कुक ग ोजक्ेट लॉगबुक; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

10 नग 132 155 137 135 240 96 190.8 219.52 NQ NQ 

 19.13  
िटपणी न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 210 215 160 240 129 178.6 297.92 NQ NQ 

 19.14  

िश ट रपोट ए.सी.मेकॅिनकल रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

5 नग 190 210 215 165 240 129 178.6 297.92 NQ NQ 

 19.15  

कमचारी पॉईटं रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

6 नग 171 210 215 165 240 129 163.5 297.92 NQ NQ 

20.00  लेखाशाखा   
            

 20.01  
साईलीला मािसक वगणी पॅड; पान/ेपेजसे- 
100;   कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १८x२२ स.ेमी.  - 

150 पॅड 41.18 37 48 32 38 28 27.45 50.18 38 NQ 

 20.02  
िनि त सव् पाची दणेगीसाठी फॉम; पान/ेपेजसे- 
100;   कागद कार- ७० जीएसएम, सफेद; 
छपाई कागद साईज-  १८x२२ स.ेमी.  - 

250 पॅड 44.45 55 48 32 38 28 45.15 47 38 NQ 

 20.03  
दणेगी मािहतीप क; पान/ेपेजसे- Single;   
कागद कार- ४ कलरमधय्,े ८० जीएसएम ; 
छपाई कागद साईज-  १८x२३ स.ेमी.  - 

30000 नग 0.64 0.9 1.4 0.58 2.53 0.48 0.63 0.63 0.5 NQ 

 20.04  
सोन/ेचादंी मुलय्ाकंनकार माणप ; पान/ेपेजसे- 
100;   कागद कार- ७० जीएसएम, सफेद; 
छपाई कागद साईज-  A4  - 

50 पॅड 39.22 80 63 65 75 40 68.3 94.08 40 NQ 

 20.05  
कॅश मेमो - डुि लकेट; पान/ेपेजसे- १०० x २;   
कागद कार- पिहली त िपवळसर; छपाई 
कागद साईज-  १०.५x१८ से.मी.  नंबर गसह 

250 नग 32.87 30 48 43 27 30 25.65 62.72 68 NQ 

 20.06  

दणेगीदार भक्त आरती मािहती यादी; 
पान/ेपेजसे- 100;   कागद कार- ७० 
जीएसएम, सफेद; छपाई कागद साईज-  
१८x२२ स.ेमी.  - 

100 पॅड 42.96 45 48 43 40 28 99 54.88 38 NQ 

 20.07  
वह्ावचर (वॉटर माक) - पाढंरे; पान/ेपेजसे- 
िसंगल;   कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १९.५x२६ से.मी.  - 

10000 नग 0.46 0.7 0.59 0.35 0.4 0.44 0.39 0.66 0.3 NQ 
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 20.08  

वह्ावचर (वॉटर माक) - लाल/गुलाबी; 
पान/ेपेजसे- िसंगल;   कागद कार- ७० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १९.५x२६ 
स.ेमी.  - 

12000 नग 0.54 0.68 0.59 0.35 0.4 0.43 0.42 0.66 0.3 NQ 

 20.09  
वह्ावचर (वॉटर माक) - िपवळे; पान/ेपेजसे- 
िसंगल;   कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १९.५x२६ से.मी.  - 

12000 नग 0.54 0.68 0.59 0.35 0.4 0.43 0.42 0.66 0.3 NQ 

 20.10  
वह्ावचर (वॉटर माक) - िहरवे; पान/ेपेजसे- 
िसंगल;   कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १९.५x२६ से.मी.  - 

6000 नग 0.58 0.54 0.59 0.38 0.4 0.45 0.36 0.71 0.3 NQ 

 20.11  
मबरिशप फॉम - मराठी; पान/ेपेजसे- िसंगल;   
कागद कार- सन बॉनंड्, १०० जीएसएम; 
छपाई कागद साईज-  A4  - 

5000 नग 0.8 1.2 0.9 0.76 1.01 1.2 0.54 1.18 0.7 NQ 

 20.12  
मबरिशप फॉम - इं जी; पान/ेपेजेस- िसगंल;   
कागद कार- सन बॉनं्ड, १०० जीएसएम; 
छपाई कागद साईज-  A4  - 

5000 नग 0.8 1.2 0.9 0.76 1.01 1.2 0.54 1.18 0.7 NQ 

 20.13  
कापडांना लावावयाचे लेबल - ३ परफोरेशन; 
पान/ेपेजेस- िसगंल;   कागद कार- काडिशट 
पेपर, िफक्कट िनळा; छपाई कागद साईज-  - 

5000 नग 0.84 0.89 2 0.76 NQ 0.9 1.08 1.57 NQ NQ 

 20.14  

कॅशीअर/काऊंटर डे-बकु; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- बलल्ारपरू पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

8 नग 147 165 215 135 114 140 195.63 313.6 NQ NQ 

 20.15  

रकन्सीलेशन रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- बलल्ारपरू पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

5 नग 190 210 215 180 278 135 173 297.92 NQ NQ 

 20.16  

दि णा पेटी मोजणी िकरकोळ वसत् ुनोद 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- बलल्ारपरू पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 364 265 520 350 506 270 363 980 NQ NQ 

 20.17  

दशन/आरती पास वय्वसथ्ा न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

4 नग 219 215 245 350 316 220 268 297.92 NQ NQ 

 20.18  

दणेगीदार भेट वसत् ूजमा-खच न द रिजस्टर 
(पादकुा); पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 655 260 520 650 524 389 474 1019 NQ NQ 

 20.19  

दणेगीदार भेट वसत् ूजमा-खच न द रिजस्टर 
( ंथ व फोटो); पान/ेपेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 655 260 520 650 524 389 474 1019 NQ NQ 

 20.20  

ी साईबाबा आरती वस्  न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

2 नग 364 270 510 650 524 275 468.5 956.48 NQ NQ 

 20.21  

ी साईबाबा आरती वस्  दवेाण-घेवाण न द 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 364 270 510 650 524 275 468.5 956.48 NQ NQ 

 20.22  

मनॅय्अुल दणेगी पावती भरणा न द रिजस्टर; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
स.ेमी  नंबर गसह 

1 नग 655 270 505 650 524 389 474 1019 NQ NQ 

21.00  वाहन िवभाग                           

 21.01  

वाहन लॉग बकु रिजष्टर - मोठे; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  
नंबर गसह 

80 नग 86 115 119 114 139 74 158.2 133.28 219 NQ 

 21.02  

वाहन लॉग बकु रिजष्टर - लहान; 
पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  १७x२१ 
स.ेमी.  नंबर गसह 

80 नग 65 72 119 114 75 75 158.2 133.28 219 NQ 

 21.03  

वाहन इधंन रिजष्टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  
नंबर गसह 

50 नग 90 115 129 114 139 74 271 156.8 219 NQ 
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21.04  

नगरसलु भरणा रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

20 नग 103 130 137 120 215 93 192.45 172.48 219 NQ 

 
21.05  

डयुटी रिजष्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 103 130 137 120 215 93 192.45 172.48 219 NQ 

 
21.06  

वाहन मागणी रिजष्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

20 नग 103 130 137 120 215 93 192.45 172.48 219 NQ 

 
21.07  

अदंाजप क रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

5 नग 190 225 210 185 524 130 245.4 297.92 NQ NQ 

 
21.08  

पेटीकॅश रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

5 नग 190 225 210 185 524 130 245.4 297.92 NQ NQ 

 
21.09  

वाहन इन-आऊट न द रिजष्टर, पाठपोठ 
नंबर ग; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 103 130 131 135 215 92 117.2 172.48 219 NQ 

 
21.10  

दनैंिदन कागदप  न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

5 नग 190 215 210 165 524 130 245.4 297.92 NQ NQ 

 
21.11  

वाहन दु स्ती रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

100 नग 84 104 103 112 139 73 158.23 125.44 219 NQ 

 
21.12  

दनैंिदन वकशॉप वाहन त ार न द 
रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 103 125 137 125 215 93 192.45 172.48 219 NQ 

 
21.13  

वास भतत्ा फॉम; पान/ेपेजसे- 100;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  - 

50 पॅड 66.8 80 67 68 69 48 66.34 125.44 49 NQ 

 
21.14  

अितकािलक भतत्ा फॉम; पान/ेपेजसे- 
100;   कागद कार- सफेद; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  - 

50 पॅड 66.8 80 67 68 69 48 66.34 125.44 49 NQ 

 
21.15  

िफरतीवर जाण्याचे फॉम; पाने/पेजसे- 
100;   कागद कार- सफेद; छपाई कागद 
साईज-  १८x२१ स.ेमी.  - 

20 पॅड 42.24 65 67 68 69 50 55.8 148.96 49 NQ 

 
21.16  

भक्तिनवास फॉम; पान/ेपेजसे- 100;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  - 

50 पॅड 66.8 80 67 68 69 50 66.34 125.44 49 NQ 

 
21.17  

दनैंिदन कामाचा तक्ता; पान/ेपेजसे- 100;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
११x१८ स.ेमी.  - 

50 पॅड 27.24 80 57 68 69 35 66.34 62.72 49 NQ 

22.00  मािहती तं ान िवभाग                          

 
22.01  

बजटे रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

1 नग 655 325 520 650 524 379 617 1019 NQ NQ 

 
22.02  

आय.टी. िवभाग आगमन-िनगमन रिजष्टर; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
७० जीएसएम, लजेर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

4 नग 219 230 210 650 524 220 268 956.48 NQ NQ 

 
22.03  

रजा रिजस्टर; पाने/पेजसे- १००/२००;   
कागद कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

1 नग 655 325 520 750 524 389 474 1019 NQ NQ 
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22.04  

आवक टपाल न द रिजष्टर; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- ७० 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

6 नग 171 220 190 450 240 130 228 313.6 NQ NQ 

 
22.05  

पॅड न द रिजष्टर; पाने/पेजसे- १००/२००;   
कागद कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

6 नग 171 210 190 450 240 130 228 313.6 NQ NQ 

 
22.06  

वाहन लॉग रिजस्टर; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- ७० 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

2 नग 364 260 570 350 524 275 363 980 NQ NQ 

23.00  सरं ण िवभाग                          

 
23.01  

समाधी मिंदर अपंग वयोवधृद् दशन गेट 
रिजष्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- ७५ जीएसएम, लजेर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

18 नग 110 130 137 120 215 110 113.2 219.52 NQ NQ 

 
23.02  

कायम/कं ाटी कमचारी हजर गैरहजर 
रिजष्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- ७५ जीएसएम, लजेर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

12 नग 122 150 137 120 240 110 246.66 219.52 NQ NQ 

 
23.03  

चावी दवेाण घवेाण रिजस्टर ; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- ७५ 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

12 नग 122 150 137 120 240 109 246.66 219.52 NQ NQ 

 
23.04  

वय्ायामशाळा पावती पुसत्क - डुपल्ीकेट; 
पान/ेपेजसे- १०० x २;   कागद कार- ७० 
जीएसएम, सफेद; छपाई कागद साईज-  
१८.५x१०.५ स.ेमी.  नंबर गसह 

100 नग 35.82 47 52 52 38 65 39.1 125.44 85 NQ 

24.00  साईआ म भक्तिनवास                           

 
24.01  

भक्त नाव न दणी रिजसट्र; पान/ेपेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
स.ेमी.  नंबर गसह 

30 नग 97 115 137 125 214 94 117.1 172.48 NQ NQ 

 
24.02  

म न द रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

1200 नग 81.9 98 83 104 126 72 155.34 117.6 219 NQ 

 
24.03  

भरणा रिजस्टर; पाने/पेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ४४.५x३० स.ेमी.  
नंबर गसह 

6 नग 358 410 240 350 240 130 256.2 313.6 NQ NQ 

 
24.04  

कॅश दवेाण-घवेाण रिजस्टर (िलपीक); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

40 नग 91 120 137 118 214 94 117 141.12 219 NQ 

 
24.05  

कॅश दवेाण - घवेाण रिजस्टर (पयवे क); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

15 नग 113 148 137 135 240 95 131.4 219.52 NQ NQ 

 
24.06  

मनेट्नंन्स रिजसट्र (बांधकाम िवभाग); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

25 नग 102 120 137 135 214 95 167.48 172.48 NQ NQ 

 
24.07  

मनेट्नंन्स रिजसट्र (पाणी पुरवठा िवभाग); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 103 120 137 135 214 95 192.45 172.48 NQ NQ 

 
24.08  

मनेट्नंन्स रिजसट्र (िव तु िवभाग); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

15 नग 113 140 137 135 240 96 198.3 219.52 NQ NQ 
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24.09  

मनेट्नंन्स रिजसट्र (A/C िवभाग); 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

3 नग 268 310 149 350 524 225 279.75 956.48 NQ NQ 

 
24.10  

साई भक्त नांव न दणी (टोकन) फॉम ; 
पान/ेपेजसे-  १०० फॉम =     १ पॅड;   
कागद कार- लजेर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  १६.५x१९ स.ेमी.  
नंबर गसह 

50 पॅड 38.8 60 65 52 27 45 56.1 148.96 NQ NQ 

 
24.11  

लगेज ॉली अहवाल तक्ते; पाने/पेजसे- 
फॉम;   कागद कार- सफेद पेपर, ५८ 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
स.ेमी.  - 

1200 नग 0.72 1 1.2 52 75 NQ 55.9 2.35 NQ NQ 

 
24.12  

लॉण् ी िहशोबाचे तक्ते; पाने/पेजसे- 
फॉम;   कागद कार- सफेद पेपर, ५८ 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
स.ेमी.  - 

20000 नग 0.44 0.43 0.7 0.72 75 NQ 0.53 0.55 NQ NQ 

 
24.13  

चाल,ु िशल्लक व मनेट्नंनस् म तक्ते; 
पान/ेपेजसे- १०० = १ पॅड;   कागद कार- 
मपॅ पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३७x२६ स.ेमी.  - 

50 पॅड 166.2 105 85 52 101 NQ 92 156.8 NQ NQ 

 
24.14  

खोलय्ा सफाई कामचे जॉब काड; 
पान/ेपेजसे- फॉम;   कागद कार- सफेद 
पेपर, ५८ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

10000 नग 0.51 0.5 0.65 0.9 75 NQ 86.41 0.63 NQ NQ 

 
24.15  

लॉन् ी रिजस्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- सफेद पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

10 नग 132 170 137 135 240 98 190.8 219.52 NQ NQ 

25.00  जनरल छपाई                           

 
25.01  

िड.पी.बकु - डुपल्ीकेट - दोन रंगात; 
पान/ेपेजसे- १०० X  २;   कागद कार- 
सफेद, गुलाबी, ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  ७.५'' X  ८.५''  नंबर गसह 

150 बकेु 67 80 70 64 101 65 84.5 70.56 98 NQ 

 
25.02  

रजचेे अज, पोपटी; पान/ेपेजसे- १०० फॉम 
=       १ पॅड;   कागद कार- पोपटी 
कलर, मपॅलीथो पेपर,  ७० जीएसएम, १ X   
४; छपाई कागद साईज-  ७.५'' X  १०''   

450 पॅड 47.76 60 59 43 NQ 65 55.74 50.18 32 NQ 

 
25.03  

रजचेे अज, सफेद; पाने/पेजसे- १०० फॉम 
=       १ पॅड;   कागद कार- सफेद कलर, 
मपॅलीथो पेपर, ७० जीएसएम, १ X   ४; 
छपाई कागद साईज-  ७.५'' X  १०''   

50 पॅड 55.8 75 59 46 NQ 55 62.18 94.08 180 NQ 

 
25.04  

अिजत/आजारी रजा न द रिजसट्र; 
पान/ेपेजसे- १००/२००;   कागद कार- 
सीपीएम लेजर पेपर,                  ७५ 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
स.ेमी.  नंबर गसह 

40 नग 91 135 137 128 NQ 92 168 141.12 NQ NQ 

 
25.05  

वकशीट रिजसट्र; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- सीपीएम लेजर पेपर,                    
७५ जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

10 नग 132 175 137 160 NQ 110 190.8 297.92 NQ NQ 

 
25.06  

मवुह्मट रिजष्टर; पान/ेपेजसे- १००/२००;   
कागद कार- सीपीएम लेजर पेपर,                 
७५ जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  नंबर गसह 

20 नग 103 132 137 140 NQ 96 117.2 172.48 NQ NQ 

 
25.07  

माल मागणी प क बकु; पान/ेपेजसे- १०० 
X  २;   कागद कार- सफेद, ७० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
स.ेमी.  नंबर गसह 

100 नग 107.1 95 95 72 NQ 95 94.4 180.32 NQ NQ 

 
25.08  

फाईल िवभाजक - छपाईसह; पान/ेपेजसे- 
िसगंल;   कागद कार- १००, जीएसएम; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  - 

10000 नग 0.78 0.82 1.9 0.85 NQ 1.4 0.42 1.07 2.8 NQ 
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25.09  

गैरिशसत् वतन रपोट; पान/ेपेजसे- १०० 
फॉम =       १ पॅड;   कागद कार- सफेद, 
७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ स.ेमी.  - 

10 पॅड 87.12 95 75 150 NQ 90 110.5 235.2 NQ NQ 

 
25.10  

झरेॉक्स मागणी फॉम; पान/ेपेजसे- १०० 
फॉम =       १ पॅड;   कागद कार- सफेद, 
७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१६x२० स.ेमी.  - 

100 पॅड 39.12 36 59 52 NQ 65 30.9 70.56 38 NQ 

 
25.11  

येलो पेजसे (िपवळे कागद, छपाईसह); 
पान/ेपेजसे- सु े;   कागद कार- िपवळा, 
७५ जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३'' 
X  ८''  - 

20000 नग 0.72 0.83 0.59 0.84 NQ 1.39 0.98 0.78 0.5 NQ 

 
25.12  

Plastic Folder With Printing   - 
Blue (िविवध िवभाग नांव छपाईसह); 
पान/ेपेजसे- ;   कागद कार- Rigid & 
Inside 2 Pocket,            Dark Blue 
Colour; छपाई कागद साईज-              
Size              १० इचं x १४ इचं  - 

1725 नग 18.9 NQ 35 32 NQ 35 29.5 14.9 NQ NQ 

 
25.13  

Plastic Folder With Printing   - 
Red (िविवध िवभाग नांव छपाईसह); 
पान/ेपेजसे- ;   कागद कार- Rigid & 
Inside 2 Pocket,            Red 
Colour; छपाई कागद साईज-             
Size              १० इचं x १४ इचं  - 

1480 नग 18.9 NQ 35 35 NQ 35 29.5 14.9 NQ NQ 

 
25.14  

Plastic Folder With Printing   - 
Green (िविवध िवभाग नांव छपाईसह); 
पान/ेपेजसे- ;   कागद कार- Rigid & 
Inside 2 Pocket,           Green 
Colour; छपाई कागद साईज-            
Size              १० इचं x १४ इचं  - 

1575 नग 18.9 NQ 35 35 NQ 35 29.5 14.9 NQ NQ 

26.00  सगंणक ि -ि टेंड छपाई                           

 
26.01  

सगंणक ि टेंड म बुक ग पावती; 
पान/ेपेजसे- कंटीन्युअस;   कागद कार- 
िटएनपीएल, ७५ जीएसएम, रंगीत 
मोनो ामसह, पाठपोठ छपाई; छपाई कागद 
साईज-  ६" X  ८" X  २"   नंबर गसह 

1340000 फॉमस् 0.59 NQ 1 0.6 0.59 NQ 0.5 0.64 0.5 0.49 

 
26.02  

सगंणक ि टेंड िवशषे साद भोजन 
कुपनस्; पान/ेपेजसे- कंटीन्युअस;   कागद 

कार- िटएनपीएल, ८० जीएसएम, ; छपाई 
कागद साईज-  6" X  4" X  2"   
नंबर गसह 

800000 फॉमस् 0.28 NQ 0.38 0.37 0.36 NQ 0.25 0.35 
0.5

4 
0.24 

 
26.03  

सगंणक ि टेंड कॅनंट्ीन कुपनस् पावती 
(चहा, कॉफ , दधु, पाणी, िबि कटे ); 
पान/ेपेजसे- कंटीन्युअस;   कागद कार- 
िटएनपीएल, ९० जीएसएम, रंगीत 
मोनो ामसह, १ फॉम्समधय्े ४ कुपनस् ; 
छपाई कागद साईज-  ४.५" X  ८" X  १"   
नंबर गसह 

2500000 फॉमस् 0.15 NQ 0.43 0.27 0.2 NQ 0.16 0.21 0.2 0.15 

 
26.04  

सगंणक ि टेंड दणेगी पावती, वॉटर 
माकसह; पान/ेपेजसे- िसगंल;   कागद 

कार- ४ रंगात, ७० जीएसएम,  ि टं 
साईज २४X१६१/२; छपाई कागद साईज-  
२५.५ cm X  १८ cm    परफोरेशन 
नंबर गसह 

1600000 फॉमस् 0.38 NQ 0.83 0.68 0.47 0.35 0.45 0.42 
0.4

6 
0.43 

 
26.05  

सगंणक MO, CH/DD, FC, On Line 
दणेगी पावती; पान/ेपेजसे- िसगंल;   कागद 

कार- ७० जीएसएम,                   रंगीत 
मोनो ामसह,            ि टं साईज 
२५X३०X१; छपाई कागद साईज-  १४" 
X २५"  नंबर गसह 

500000 फॉमस् 0.62 NQ 0.39 0.76 0.5 NQ 0.43 0.59 
0.8

5 
0.42 

 
26.06  

सगंणक कापड िव  पावती ; पाने/पेजसे- 
कंटीन्युअस;   कागद कार-  ७० 
जीएसएम, काबन लेस; छपाई कागद 
साईज-  ६" X  ८" X  २"   नंबर गसह 

100000 फॉमस् 0.82 NQ 1.07 0.86 1.46 NQ 0.9 0.71 
0.9

5 
0.88 
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तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारकांपैक  साई 
ऑफसेट ॲ ड ि ट ग ेस, नांदरु िशंगोटे, िस यु रटी ि ंटस ऑफ बॉ ब,े मुंबई व वरा ऑफसेट, लोणी हे आजच े
थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े सभेने यांचशेी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता 

साई ऑफसेट ॲ ड ि ट ग ेस, नांदरु िशंगोटे यांनी िनिवदतेील मळु दरावर १ % सवलत दऊे केली, तर 
िस यु रटी ि ंटस ऑफ बॉ ब,े मुंबई व वरा ऑफसेट, लोणी यांनी दर कमी कर यास असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड छपाईकामी िन नतम 
िनिवदाधारक  यांच े उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर तसेच साई 
ऑफसेट ॲ ड ि ट ग ेस, नांदरु िशंगोटे यांनी चचअतंी दऊे केलेले अंितम दर ि वकारणते येऊन संबधीतांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती.    

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला.         
कायालयीन जनरल व संगणक ि -ि ंटेड छपाईकामी पढुील त यात नमदु के या माण े यनुतम दर, 

तसेच साई ऑफसेट ॲ ड ि ट ग ेस, नांदरु िशंगोटे यांनी चचअतंी िनिवदतेील मळु दरावर दऊे केलेले १% 
सवलतीच े दर तसेच िनिवदतेील कॅ टीन कुपन पावती संगणक ि ंटेड साठी म.ेसाई ऑफसेट व राका ि ंटस, 
नािशक यांच ेदर समान आहते, म.ेराका िपंटस,नािशक यांनी सदर कुपन पावतीसाठी  १% सटु दते असलेबाबत ई-
मेल दारे कळिवले आह.े संबधीतांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन, यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता 
दे यात आली.  

तसेच या आयटेमसाठी समान दर ा  झालेले आहेत या परुवठाधारकांना सम माणात परुवठा 
आदशे दे यात यावा. 

Racca Printers, Nashik 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 

Rs.Ps.  

 Total Amount 
Rs.Ps.  

 
सामा  य शासन िवभाग 

    

1 
सफेद िवंडो पािकटे (ि ंटेड) ; पाने/पेजेस- सटेु;   कागद 

कार- सफेद,मॅपिलथो ७५ GSM ; छपाई कागद 
साईज-  १०x४ से.मी.  - 

10000 नग 0.59 5,900.00 

2 
दनंैिदन पॅड न द रिज  टर; पाने/पेजेस- १००/२०० ;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

30 नग 97.00 2,910.00 

 
फायर ॲ  ड सेफटी िवभाग 

    

3 
चाज देवाण घेवाण रिज  टर - पाठपोठ; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

60 नग 87.00 5,220.00 

 
साई धमशाळा िवभाग 

    

4 

 णांचे नातेवाईक व  ण/ साईभ  त यांचे नाव न द 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- २००/४००  ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

100 नग 128.00 12,800.00 

 
जनसंपक िवभाग   

    

5 

दणेगीदार दशन/आरती न द रिज  टर - पाठपोठ; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- CPM लेजर 
पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X४१ 
से.मी  नंबर गसह 

12 नग 122.00 1,464.00 

 
लाडु िनिमती िवभाग   

    

6 
लाडु िव  अिभ ाय रिज  टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

60 नग 87.00 5,220.00 

 
कॅ  टीन िवभाग   
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7 
िबि कटे जमा खच काऊंटर न द रिज  टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

50 नग 90.00 4,500.00 

 
िव तु िवभाग 

    

8 
िश  ट रपोट रिज  टर; पाने/पेजेस- ५०/१००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

120 नग 63.00 7,560.00 

9 
इधंन जमा खच रिज  टर; पाने/पेजेस- ५०/१००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 81.00 1,620.00 

10 

 टॉक रिज  टर/साठा न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  
नंबर गसह 

50 नग 90.00 4,500.00 

11 

िडझेल वापराबाबत िश  ट रपोट रिज  टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  
नंबर गसह 

120 नग 84.00 10,080.00 

12 
त ार िनवारण रिज  टर; पाने/पेजेस- ५०/१००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

60 नग 66.00 3,960.00 

13 
एल.टी.बील न द रिज  टर; पाने/पेजेस- ५०/१००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 81.00 1,620.00 

 
लेखाशाखा   

    

14 
सोने/चांदी मु  यांकनकार माणप ; पाने/पेजेस- 100;   
कागद कार- ७० जीएसएम, सफेद; छपाई कागद 
साईज-  A4  - 

50 पॅड 39.22 1,961.00 

 
वाहन िवभाग   

    

15 
वाहन लॉग बकु रिज  टर - लहान; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  १७x२१ से.मी.  नंबर गसह 

80 नग 65.00 5,200.00 

16 
िफरतीवर जा  याचे फॉम; पाने/पेजेस- 100;   कागद 

कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  १८x२१ से.मी.  - 
20 पॅड 42.24 844.80 

17 
दनंैिदन कामाचा त  ता; पाने/पेजेस- 100;   कागद 

कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  ११x१८ से.मी.  - 
50 पॅड 27.24 1,362.00 

 
संर ण िवभाग 

    

18 

समाधी मंिदर अपंग वयोवृ  द दशन गेट रिज  टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- ७५ 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
से.मी.  नंबर गसह 

18 नग 110.00 1,980.00 

19 
 यायामशाळा पावती पु  तक - डु  लीकेट; पाने/पेजेस- 

१०० x २;   कागद कार- ७० जीएसएम, सफेद; 
छपाई कागद साईज-  १८.५x१०.५ से.मी.  नंबर गसह 

100 नग 35.82 3,582.00 

 
साईआ म भ  तिनवास   

    

20 
कॅश दवेाण-घेवाण रिज  टर (िलपीक); पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

40 नग 91.00 3,640.00 
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21 
लगेज ॉली अहवाल त  ते; पाने/पेजेस- फॉम;   कागद 

कार- सफेद पेपर, ५८ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  - 

1200 नग 0.72 864.00 

 
जनरल छपाई   

    

22 

अिजत/आजारी रजा न द रिज  टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- सीपीएम लेजर पेपर,                  
७५ जीएसएम; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  
नंबर गसह 

40 नग 91.00 3,640.00 

 
संगणक ि -ि ंटेड छपाई   

    

23 

संगणक ि ंटेड कॅ ं  टीन कुप  स पावती (चहा, कॉफ , 
दधु, पाणी, िबि कटे ); पाने/पेजेस- कंटी  यअुस;   
कागद कार- िटएनपीएल, ९० जीएसएम, रंगीत 
मोनो ामसह, १ फॉ  सम  य े४ कुप  स ; छपाई कागद 
साईज-  ४.५" X  ८" X  १"   नंबर गसह 

2500000 फॉम्स 0.15 3,75,000.00 

  Total Amount Rs.     4,65,427.80  
           
   Aviraj Packwell, Kopargaon 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 

Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

फायर ॲ  ड सेफटी िवभाग  

1 
नुकसान भरपाई न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

2 
हलेीपॅड चाजस न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

 आरोगय् िवभाग 

3 
सव्चछ्ता सािहतय् सट्ॉक रिजसट्र - पाठपोठ; 
पाने/पेजेस- २००/४००  ;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 315.00 315.00 

4 
सव्चछ्ता सािहतय् वाटप रिजसट्र - पाठपोठ; 
पाने/पेजेस- १००/२००  ;   कागद कार- सफेद; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

5 
सटे्शनरी सािहतय् न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२०० ;   कागद कार- सफेद; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

6 
साईभक्त त ार न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

7 
सत्ाव/िटपणीबाबत न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 

१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

 जनसंपक िवभाग   

8 
रजा न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- CPM लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 350.00           350.00  

  भांडार िवभाग             
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9 
बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00           520.00  

 ी साई सादालय िवभाग  

10 
िकराणा माल आदा रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ४२X३३ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00           520.00  

11 
भाजीपाला आदा रिजसट्र; पाने/पेजेस- २००/४००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 370.00           370.00  

12 

मधय्वत  भांडार भाजीपाला माल मागणीप क 
(डुपल्ीकेट); पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद कार- 
सफेद, मॅपिलथो; छपाई कागद साईज-  २१x३१ 
से.मी.  नंबर गसह 

2 नग 130.00           260.00  

13 
ी साई सादालय पसुत्के जमा-खच न द रिजसट्र; 

पाने/पेजेस- २००/४००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 310.00           310.00  

 लाडु िनिमती िवभाग   

14 

उपभांडार माल आवक-जावक रिजसट्र (सट्ॉक 
रिजसट्र); पाने/पेजेस- १५० ते ३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

2 नग 280.00           560.00  

15 
बारदाण गोणय्ा आवक जावक रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00 520.00 

16 
पलॅ्ि टक गोणय्ा आवक जावक रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00 520.00 

17 
साखर गोणी आवक जावक रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00 520.00 

18 
िहरवी िवलायची पोतय्ांची आवक जावक रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00 520.00 

19 
काज ुडब ेआवक जावक रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 260.00 520.00 

 कॅन्टीन िवभाग   

20 
भरणा िडपी बुके (डुि लकेट); पाने/पेजेस- १०० x २;   
कागद कार- पांढरा व लाल पेपर; छपाई कागद 
साईज-  २१x१८ से.मी.  नंबर गसह 

300 बुके 52.62 15,786.00 

 मेकॅिनकल िवभाग  

21 
डेडसट्ॉक रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 270.00 
 

540.00 
 

 लेखाशाखा   

22 
दि णा पेटी मोजणी िकरकोळ वस्त ुनोद रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- बल्लारपरू 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  

2 नग 265.00 530.00 
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नंबर गसह 

23 
दशन/आरती पास वय्वसथ्ा न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

4 नग 215.00 860.00 

24 

दणेगीदार भेट वस्त ूजमा-खच न द रिजसट्र 
(पादकुा); पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

1 नग 260.00 260.00 

25 

दणेगीदार भेट वस्त ूजमा-खच न द रिजसट्र ( ंथ व 
फोटो); पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

1 नग 260.00 260.00 

26 
ी साईबाबा आरती वस्  न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 

१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 270.00 540.00 

27 

ी साईबाबा आरती वस्  दवेाण-घेवाण न द 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

2 नग 270.00 540.00 

28 
मॅन्युअल दणेगी पावती भरणा न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 270.00 270.00 

 मािहती तं ान िवभाग   

29 
बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

1 नग 325.00 325.00 

30 
रजा रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

1 नग 325.00 325.00 

31 
वाहन लॉग रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर;  छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

2 नग 260.00 520.00 

 साईआ म भक्तिनवास   

32 
लॉण् ी िहशोबाचे तक्त;े पाने/पेजेस- फॉम;  कागद 

कार- सफेद पेपर, ५८ GSM; छपाई कागद साईज- 
३३x२१ से.मी.   

20000 नग     0.43        8,600.00  

33 
खोल्या सफाई कामचे जॉब काड;  पाने/पेजेस- फॉम;  
कागद कार- सफेद पेपर, ५८ GSM;  छपाई कागद 
साईज- ३३x२१ से.मी. नंबर गसह 

10000 नग     0.50  
      5,000.00  

 

Total Amount Rs. 41,781.00  
 

Rohan Printers and Stationers, Aurangabad 

Sr.No. Description of Work / Item(s) No.of Qty Units 
 L1 
Rate 

Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

साई साद िनवास थान िवभाग   

1 
भक्त नाव न दणी फॉम -पाठपोठ छपाई; पाने/पेजेस- 
१=१००;   कागद कार- लेजर पेपर,  ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  १८X२३ स.ेमी  नंबर गसह 

500 पॅड 29.00 14,500.00 
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दारावती भ िनवास थान िवभाग   

2 

म बुिकंग काऊंटर कॅश दवेान घेवान रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

6 नग 137.00 822.00 

ी साई सादालय िवभाग  

3 

रसोडा िकराणा माल मागणी प क (डुपल्ीकेट); 
पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो; छपाई कागद साईज-  २१x३१ से.मी.  
नंबर गसह 

12 नग 120.00 1,440.00 

4 

रसोडा भाजीपाला माल मागणी प क (डुपल्ीकेट); 
पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो; छपाई कागद साईज-  २१x३१ से.मी.  
नंबर गसह 

12 नग 120.00 1,440.00 

5 

रसोडा िवभागात िकराणा माल देवाण-घेवाण 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

6 नग 160.00 960.00 

6 
दनंैिदन अनन्पािकटे िवतरण रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 160.00 480.00 

मािहती तं ान िवभाग  

7 

आय.टी. िवभाग आगमन-िनगमन रिजष्टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- ७० 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
से.मी.  नंबर गसह 

4 नग 210.00 840.00 

साईआ म भ िनवास 

8 
मेन्टनंनस् रिजसट्र (A/C िवभाग); पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

3 नग 149.00 447.00 

जनरल छपाई   

9 
गैरिशसत् वतन रपोट; पाने/पेजेस- १०० फॉम =       
१ पॅड;   कागद कार- सफेद, ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  - 

10 पॅड 75.00 750.00 

संगणक ि -ि ंटेड छपाई    

10 

संगणक MO, CH/DD, FC, On Line दणेगी 
पावती; पाने/पेजेस- िसंगल;   कागद कार- ७० 
जीएसएम,                   रंगीत मोनो ामसह,            
ि ंट साईज २५X३०X१; छपाई कागद साईज-  १४" 
X २५"  नंबर गसह 

500000 फॉम्स 0.39 1,95,000.00 

 
Total Amount Rs.  2,16,679.00 

 
Samprati Offset Printers, Solapur 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 
Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

 
साईबाबा भक्तिनवाससथ्ान िवभाग 

 
        

1 
िकटकनाशक औषध फवारणी रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
२००/४०० ;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 

5 नग 132.00 660.00 
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छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

 
आरोगय् िवभाग 

 
        

2 
अिभ ाय न द रिजसट्र - पाठपोट; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 118.00 354.00 

3 
माल मागणी प क - डुि लकेट; पाने/पेजेस- १=१००;   
कागद कार- लेजर पेपर,  ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  १८.५X२०.५ से.मी  नंबर गसह 

50 बुके 43.00 2,150.00 

 
साई धमशाळा िवभाग  

    

4 

गण्ांचे नातेवाईक व गण्/ साईभक्त यांच ेनाव न द 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- २००/४००  ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
से.मी  नंबर गसह 

100 नग 128.00 12,800.00 

 
जनसंपक िवभाग   

    

5 

मानय्वरांची िशड  भेट (िनरोप) न द रिजसट्र - पाठपोठ; 
पाने/पेजेस- २००/४००;   कागद कार- CPM लेजर 
पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

5 नग 148.00 740.00 

 
बांधकाम िवभाग   

    

6 
खातय्ामाफत चाल ूअसलेल्या दनंैिदन कामाच ेरिजसट्र; 
पाने/पेजेस- २००/४००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 148.00 1,480.00 

 
खरेदी िवभाग  

    

7 
मेन बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- १५०/३००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 138.00 690.00 

8 
िकराणामाल उप बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- १५०/३००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 138.00 690.00 

9 
िकराणा माल बील न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
२००/४००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 158.00 790.00 

10 
भाजीपाला बील न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १५०/३००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 138.00 690.00 

 
ी साई सादालय िवभाग  

    

11 
चावी जमा न द रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

4 नग 160.00 640.00 

12 
चहा मागणी प क - डुि लकेट; पाने/पेजेस- १०० x २;   
कागद कार- सफेद, मॅपिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  
२१x१५ से.मी.  नंबर गसह 

12 नग 68.00 816.00 

13 
अनन्पािकटे माल मागणी प क - डुि लकेट; पाने/पेजेस- 
१०० x २;   कागद कार- सफेद, मॅपिलथो; छपाई 
कागद साईज-  १७x१९ से.मी.  नंबर गसह 

6 नग 85.00 510.00 

14 
सादालय भरणा बुके; पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद 
कार- वरचा लेजर पेपर, खालचा सफेद पेपर; छपाई 

कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 
6 नग 85.00 510.00 
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15 
डेडसट्ॉक वस्त ुन द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 160.00 480.00 

 
पाणी परुवठा िवभाग  

    

16 
वकिशट कन् ोल रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, कॅनव्हास बाईड ग; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 220.00 660.00 

17 
रजा अज न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 220.00 660.00 

 
कॅन्टीन िवभाग   

    

18 
कायम व कं ाटी पॉईटं रिजष्टर; पाने/पेजेस- २५०/५००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

15 नग 118.00 1,770.00 

19 
मेन सट्ॉक रिजष्टर; पाने/पेजेस- १५०/३००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

10 नग 130.00 1,300.00 

20 
कं ाटी कमचारी पॉईटं रिजष्टर, पाठपोठ नंबर ग; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 130.00 650.00 

 
मेकॅिनकल िवभाग  

    

21 
सट्ीम बॉयलर लॉग बुक; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

22 
गॅस पलॅ्न्ंट लॉग बुक; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

 
लेखाशाखा   

    

23 
कापडांना लावावयाचे लेबल - ३ परफोरेशन; पाने/पेजेस- 
िसंगल;   कागद कार- काडिशट पेपर, िफक्कट िनळा; 
छपाई कागद साईज-  -  - 

5000 नग 0.76 3,800.00 

 
साईआ म भक्तिनवास   

    

24 
चाल,ु िशलल्क व मेनट्नंनस् म तक्त;े पाने/पेजेस- 
१०० = १ पॅड;   कागद कार- मॅप पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३७x२६ से.मी.  - 

50 पॅड 52.00 2,600.00 

 
जनरल  छपाई   

    

25 
िड.पी.बुक - डुपल्ीकेट - दोन रंगात; पाने/पेजेस- १०० X  
२;   कागद कार- सफेद, गलुाबी, ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  ७.५'' X  ८.५''  नंबर गसह 

150 बुके 64.00 9,600.00 

26 

रजेच ेअज, सफेद; पाने/पेजेस- १०० फॉम =       १ पॅड;   
कागद कार- सफेद कलर, मॅपलीथो पेपर, ७० 
जीएसएम, १ X   ४; छपाई कागद साईज-  ७.५'' X  
१०''   

50 पॅड 46.00 2,300.00 

27 
माल मागणी प क बुक; पाने/पेजेस- १०० X  २;   
कागद कार- सफेद, ७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

100 नग 72.00 7,200.00 

  
 

Total Amount Rs. 55,890.00 
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National Paper Industries, Kolhapur 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 
Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

 
सामानय् शासन िवभाग                 

1 
िहरव ेक्लॉथ कोट ग पािकटे (ि ंटेड) ; पाने/पेजेस- 
सटेु;   कागद कार- १२० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ११x८ से.मी.  - 

1000 नग 1.37 1,370.00 

2 
िहरव ेक्लॉथ कोट ग पािकटे (ि ंटेड) ; पाने/पेजेस- 
सटेु;   कागद कार- १२० GSM; छपाई कागद 
साईज-  १५x११ से.मी.  - 

1000 नग 2.14 2,140.00 

3 
सफेद पले्न पािकटे; पाने/पेजेस- सटेु;   कागद कार- 
सफेद; छपाई कागद साईज-  २२.८६X१०.१६ से.मी  
- 

500 नग 0.60 300.00 

4 
सफेद पले्न पािकटे; पाने/पेजेस- सटेु;   कागद कार- 
सफेद; छपाई कागद साईज-  २७.९४X१२.७० से.मी  
- 

500 नग 0.85 425.00 

 
भांडार िवभाग   

    

5 
दणेगी पावती पुसत्के - डुि लकेट; पाने/पेजेस- १०० x 
२ ;   कागद कार- िफक्कट िहरवा; छपाई कागद 
साईज-  ११X१६.५ से.मी  नंबर गसह 

100 बुके 23.00 2,300.00 

6 
भांडार गेट पास (फोरगेट); पाने/पेजेस- १०० x ४ ;   
कागद कार- चार रंगात ; छपाई कागद साईज-  
२१.५X१६.५ से.मी  नंबर गसह 

50 बुके 44.00 2,200.00 

 
खरेदी िवभाग  

    

7 

 व रष्टांकडील सत्ाव/िटपणी न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
१२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

2 नग 240.00 480.00 

8 
लेट कमस रिजसट्र ; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 240.00 240.00 

 
पाणी परुवठा िवभाग  

    

9 

पाणी परुवठा िवभागांतगत मटेरीयल मागणी प क बकेु 
- डुि लकेट; पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद कार- 
सफेद, मॅपिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
से.मी  नंबर गसह 

15 नग 89.00 1,335.00 

 
लेखाशाखा   

    

10 
कॅशीअर/काऊंटर डे-बकु; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- बल्लारपरू पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

8 नग 114.00 912.00 

 
साईआ म भक्तिनवास   

    

11 

साई भक्त नांव न दणी (टोकन) फॉम ; पाने/पेजेस-  
१०० फॉम =     १ पॅड;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  १६.५x१९ से.मी.  
नंबर गसह 

50 पॅड 27.00 1,350.00 

  
 

Total Amount Rs. 13,052.00 
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Pravara Offset, Loni 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 
Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

  सामानय् शासन िवभाग                 

१ 
बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- २००/४०० ;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

1 नग 435.00 435.00 

२ 
दनंैिदन पॅड न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२०० ;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

30 नग 97.00 2,910.00 

 
साईबाबा भक्तिनवाससथ्ान िवभाग 

    

३ 
पयवे क दनंैिदनी रिजसट्र- पाठपोठ; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

100 नग 80.00 8,000.00 

४ 

 काउंटर, चाज कॅश देवाण घेवाण रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२०० ;   कागद कार- लेजर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

25 नग 95.00 2,375.00 

५ 

दनंैिदन कामाच ेवेळाप क रिजसट्र                  
(पॉईटं रिजसट्र); पाने/पेजेस- १००/२०० ;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 120.00 600.00 

६ 

कपडे धुणय्ासाठी वापरलेले केमीकल/िडटजट न द 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२०० ;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 125.00 625.00 

७ 
धुवनु िदलेले कपडे न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 120.00 1,200.00 

८ 
कपडे देवाण-घेवाण न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१५०/३००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 125.00 1,250.00 

९ 

धणुय्ासाठी आलेलय्ा कपडयाच ेदवेाण-घेवाण न द 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 124.00 1,240.00 

१० 

सट्ोअर मधील धतुलेले कपडे दवेाण-घेवाण न द 
रिजसट्र; पाने/पेजेस- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 129.00 1,290.00 

  आरोगय् िवभाग 
    

११ 
डयटुी वाटप रिजसट्र (मंिदर प रसर); पाने/पेजेस- 
१००/२०० ;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३६X२४ से.मी  नंबर गसह 

12 नग 99.00 1,188.00 

१२ 
डयटुी वाटप रिजसट्र (सा.भ.िन. प रसर); पाने/पेजेस- 
१००/२०० ;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३६X२४ से.मी  नंबर गसह 

12 नग 98.00 1,176.00 

  साई साद िनवाससथ्ान िवभाग  
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१३ 
म न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 
कार- लेजर पेपर,  ७० GSM; छपाई कागद साईज-  

३३X२१ से.मी  नंबर गसह 
400 नग 72.00 28,800.00 

१४ 
डयटुी पॉईटं रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर,  ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

  साई धमशाळा िवभाग  
    

१५ 

कं ाटी सरु ा र क दनंैिदन कामाच ेिठकाण रिजसट्र 
; पाने/पेजेस- १००/२००  ;   कागद कार- लेजर 
पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
से.मी  नंबर गसह 

25 नग 97.00 2,425.00 

१६ 
म न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२०० ;   कागद 
कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  

३३X२१ से.मी  नंबर गसह 
150 नग 78.00 11,700.00 

१७ 
कॅश दवेाण घेवाण रिजसट्र - पाठपोठ; पाने/पेजेस- 
१००/२०० ;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

25 नग 96.00 2,400.00 

१८ 
चावी दवेाण घेवाण रिजसट्र - पाठपोठ; पाने/पेजेस- 
१००/२०० ;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

25 नग 95.00 2,375.00 

१९ 
पयवे ीय दैनंिदन रिजसट्र - पाठपोठ; पाने/पेजेस- 
१००/२०० ;   कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

25 नग 95.00 2,375.00 

२० 
भरणा रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

25 नग 94.00 2,350.00 

२१ 
भक्त अिभ ाय रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

25 नग 94.00 2,350.00 

  सी.सी.टी.वह्ी िवभाग 
    

२२ 
डयटुी पाईटं रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

8 नग 112.00 896.00 

  धव्िन ेपण व टेलीफोन िवभाग 
    

२३ 
माल आवक खच  रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

4 नग 135.00 540.00 

  वद्ारावती भक्तिनवाससथ्ान िवभाग   
    

२४ 
म न दणी रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 
कार- लेजर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  

३३X२१ से.मी  नंबर गसह 
150 नग 73.00 10,950.00 

२५ 
दनंैिदन डयटुी रिजसट्र; पाने/पेजेस- १५०/३००;   
कागद कार- लेजर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 149.00 894.00 

२६ 

चौकशी काऊंटर चावी न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर, ७० GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 
 
 

10 नग 109.00 1,090.00 
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  जनसंपक िवभाग   
    

२७ 

साईभक्त नांव न दणी रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
२००/४००;   कागद कार- CPM लेजर पेपर, ७५ 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

12 नग 145.00 1,740.00 

२८ 
हलेीकॉप्टर न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- CPM लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X४१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 134.00 670.00 

२९ 

जािहरात न द रिजसट्र - पाठपोठ; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- CPM लेजर पेपर, ७५ 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X४१ से.मी  
नंबर गसह 

5 नग 134.00 670.00 

३० 
बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- CPM लेजर पेपर, ७५ GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X४१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

  बांधकाम िवभाग   
    

३१ 
मटेरीयल सट्ॉक रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 96.00 960.00 

३२ 
माल आवक रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 245.00 490.00 

३३ 
रजा न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 249.00 498.00 

  खरेदी िवभाग  
    

३४ 
इतर िवभाग बील न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

३५ 
भाजीपाला उप बजेट रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, ७५ GSM; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 133.00 665.00 

  ी साई सादालय िवभाग  
    

३६ 
चावी दवेाण-घेवाण रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 97.00 970.00 

३७ 
अनन्पािकटे अिभ ाय रिजषट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

३८ 
सादभोजन वाढणेबाबत अिभ ाय रिजष्टर; 

पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 129.00 774.00 

३९ 
आचारी व मुकादम अिभ ाय रिजष्टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 128.00 768.00 

४० 
साद भोजन वेस्टेज (खरकटे) न द रिजष्टर; 

पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

12 नग 98.00 1,176.00 

४१ िकराणा व भाजीपाला माल आवक-जावक रिजसट्र ; 14 नग 95.00 1,330.00 
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पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ४२X३३ से.मी  नंबर गसह 

४२ 

रसोडा िकराणा माल मागणी प क (डुपल्ीकेट); 
पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो; छपाई कागद साईज-  २१x३१ से.मी.  
नंबर गसह 

12 नग 120.00 1,440.00 

४३ 

रसोडा भाजीपाला माल मागणी प क (डुपल्ीकेट); 
पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो; छपाई कागद साईज-  २१x३१ से.मी.  
नंबर गसह 

12 नग 120.00 1,440.00 

४४ 
दणेगीदार भोजन न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

  लाडु िनिमती िवभाग   
    

४५ 
गेट पास पावती पसुत्के - ि ि लकेट; पाने/पेजेस- 
१०० x ३;   कागद कार- सफेद, मॅपिलथो पेपर; 
छपाई कागद साईज-  १८x११ से.मी.  नंबर गसह 

100 नग 49.00 4,900.00 

४६ 
मोफत बुंदी साद अिभ ाय रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 94.00 1,880.00 

४७ 
िव  लाडु जमा िशलल्क व िव  रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

200 नग 74.00 14,800.00 

४८ 
मोफत बुंदी जमा िशलल्क एकुण वाटप रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

32 नग 89.00 2,848.00 

४९ 
मोतीचुर लाडु आवक जावक रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

24 नग 89.00 2,136.00 

५० 
बुंदी साद आवक जावक रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

24 नग 89.00 2,136.00 

५१ 
मोतीचुर लाडु सट्ॉक रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 89.00 1,780.00 

५२ 
मोफत बुंदी साद सट्ॉक रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 89.00 1,780.00 

५३ 

मोतीचरु लाडू कचच्ा माल जमा-खच न द 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

12 नग 123.00 1,476.00 

५४ 

बुंदी साद कचच्ा माल जमा-खच न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १५०/३००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

12 नग 123.00 1,476.00 

५५ 
रकामे गावरान तुपाच ेडब ेआवक जावक 

रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
12 नग 96.00 1,152.00 
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लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

५६ 
माल आदा रिजसट्र (उपभांडार); पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

५७ 
डयटुी पॉईटं रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

12 नग 97.00 1,164.00 

५८ 
चाज दवेाण घेवाण रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

30 नग 90.00 2,700.00 

५९ 
लाडु साद िव  कॅरेट न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

६० 

अपंग व वह्ी.आय.पी.यांना िदलेले मोफत बुंदी 
साद पािकटे न द रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 

१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

६१ 
लाडु िव  न द रिजसट्र; पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

६२ 
मोफत बुंदी जमा खच न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

35 नग 90.00 3,150.00 

६३ 

दनंैिदन मोफत बुंदी साद वाटप न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

12 नग 98.00 1,176.00 

६४ 

दनंैिदन लाडु साद िव  न द रिजस्टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

12 नग 98.00 1,176.00 

६५ 
लाडु साद भरणा रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

12 नग 96.00 1,152.00 

६६ 

सटे्शनरी जमा खच न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 
 

12 नग 95.00 1,140.00 

  पाणी परुवठा िवभाग  
    

६७ 
आवक रिजसट्र ; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 134.00 670.00 

६८ 
त ार िनवारण रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; 
छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 
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६९ 

अलॅम दनंैिदन खच रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 130.00 650.00 

७० 

दनंैिदन पाणी वापर न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

15 नग 97.00 1,455.00 

७१ 

मािसक पाणी वापर न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

15 नग 94.00 1,410.00 

७२ 

संसथ्ान प रसर टाक , हौद, कुलस साफ सफाई 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

७३ 

चाज दवेाण घेवाण व पंिपंग न द रिजस्टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 97.00 970.00 

७४ 

क्लोरीन गॅस  दनंैदीन खच रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
कॅनवह्ास बाईड ग; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 138.00 690.00 

  कॅनट्ीन िवभाग   
    

७५ 
अनन्पािकटे िव  न द रिजष्टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

15 नग 94.00 1,410.00 

७६ 

िबि कटे जमा खच काऊंटर न द रिजषट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

50 नग 90.00 4,500.00 

७७ 
मेन सट्ॉक रिजष्टर; पाने/पेजेस- १५०/३००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 130.00 1,300.00 

७८ 

सट्ोअर िबि कट व िमनरल वॉटर आवक खच 
न द रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १५०/३००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

30 नग 115.00 3,450.00 

७९ 
दधु खच न द रिजष्टर, गेट; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

८० 

सव कॅनट्ीन चहा, कॉफ , दधु, पेपरकप न द 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

30 नग 92.00 2,760.00 
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८१ 

मोफत चहा, कॉफ , दधु, पेपरकप न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

30 नग 92.00 2,760.00 

८२ 

साखर, चहा पावडर, कॉफ  जमा खच न द 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

20 नग 95.00 1,900.00 

८३ 

मोतीचरु लाडु/चपाती/अनन्पािकटे ठेकेदार चहा 
न द रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 133.00 665.00 

८४ 

दनंैिदन िवभागीय चहा, कॉफ , दधु, पेपरकप न द 
रिजष्टर; पान/ेपेजेस- १५०/३००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

30 नग 114.00 3,420.00 

८५ 
चाज दवेाण घेवाण न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

८६ 

मखु्य कॅनट्ीन िव  व भरणा रक्कम न द 
रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद कार- 
लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  
नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

८७ 
चाज दवेाण घेवाण न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

20 नग 92.00 1,840.00 

८८ 
मोफत िबि कट वाटप न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

15 नग 95.00 1,425.00 

८९ 

दनंैिदन कॅनट्ीन िवभाग चहा, कॉफ , दधु िव  
न द रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

  िव तु िवभाग  
    

९० 
वकशीट रिजसट्र; पाने/पेजेस- ५०/१००;   कागद 

कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 95.00 950.00 

९१ 

सट्ॉक रिजसट्र/साठा न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" 
से.मी.  नंबर गसह 

50 नग 90.00 4,500.00 

९२ 

िडझेल वापराबाबत िशपट् रपोट रिजस्टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

120 नग 84.00 10,080.00 
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९३ 

िवदयतु पयवे क यांचा िडझेल वापराबाबत 
िशपट् रपोट रिजसट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

15 नग 96.00 1,440.00 

९४ 

तारतं ी रजा/सु या न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
५०/१००;   कागद कार- लेजर पपेर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" 
से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

९५ 

िवदयतु पयवे क रजा/सु या न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- ५०/१००;   कागद कार- लेजर पेपर, 
१२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

९६ 

िवदयतु पयवे क कामकाज कायवाही रिजषट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, १२० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 96.00 1,920.00 

९७ 
िटपणी न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 96.00 960.00 

९८ 
मवु्हमट रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, १२० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १३"x८.५" से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 96.00 960.00 

९९ 

िवभांगातगत टपाल न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर, १२० 
जीएसएम; छपाई कागद साईज-  १३"x८.५" 
से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 96.00 960.00 

१०० 

िडझेल सल्ीप बुक - डुपल्ीकेट; पाने/पेजेस- १०० 
x २;   कागद कार- सफेद, मॅपिलथो पेपर, ६० 
जीएसएम ; छपाई कागद साईज-  ७.५"x८.५" 
से.मी.  नंबर गसह 

25 नग 80.00 2,000.00 

१०१ 

पयवे क सबसट्ोअर  स्लीप बकु - डुपल्ीकेट; 
पाने/पेजसे- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो पेपर, ८० जीएसएम ; छपाई कागद साईज-  
७.५"x८" से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 80.00 1,600.00 

  मेकॅिनकल िवभाग  
    

१०२ 
माल आवक रिजस्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

१०३ 
डेडस्टॉक रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

2 नग 270.00 540.00 

१०४ 

मिशनरी दु सत्ी दखेभाल रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 96.00 960.00 
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१०५ 
सट्ीम बॉयलर लॉग बकु; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

१०६ 

RO पल्ॅनंट् दनंैिदन लॉगबकु; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

20 नग 94.00 1,880.00 

१०७ 

दनंैिदन कामकाज रपोट रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

25 नग 94.00 2,350.00 

१०८ 
गॅस पल्ॅनंट् लॉग बकु; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

१०९ 
त ार न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

११० 

सप्ेअर पाट सट्ॉक रिजस्टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

१११ 

थिमक लय्डु िहटर लॉगबकु; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

12 नग 98.00 1,176.00 

११२ 

सोलर स्टीम कुक ग ोजक्ेट लॉगबकु; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  
नंबर गसह 

10 नग 96.00 960.00 

११३ 
िटपणी न द रिजस्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 129.00 645.00 

११४ 

िश ट रपोट ए.सी.मेकॅिनकल रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३X२१ 
से.मी  नंबर गसह 

5 नग 129.00 645.00 

११५ 
कमचारी पॉईटं रिजसट्र; पाने/पेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

6 नग 129.00 774.00 

  लेखाशाखा   
    

११६ 
िनि त सव् पाची दणेगीसाठी फॉम; पाने/पेजेस- 
100;   कागद कार- ७० जीएसएम, सफेद; 
छपाई कागद साईज-  १८x२२ से.मी.  - 

250 पॅड 28.00 7,000.00 

११७ 
दणेगी मािहतीप क; पाने/पेजेस- Single;   कागद 

कार- ४ कलरमध्य,े ८० जीएसएम ; छपाई 
कागद साईज-  १८x२३ से.मी.  - 

30000 नग 0.48 14,400.00 

११८ दणेगीदार भक्त आरती मािहती यादी; पाने/पेजेस- 100 पॅड 28.00 2,800.00 
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100;   कागद कार- ७० जीएसएम, सफेद; 
छपाई कागद साईज-  १८x२२ से.मी.  - 

११९ 
रकनस्ीलेशन रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   

कागद कार- बल्लारपरू पेपर; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

5 नग 135.00 675.00 

  वाहन िवभाग   
    

१२० 
वाहन लॉग बुक रिजषट्र - मोठे; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

80 नग 74.00 5,920.00 

१२१ 
वाहन इधंन रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

50 नग 74.00 3,700.00 

१२२ 
नगरसलु भरणा रिजषट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

१२३ 
डयटुी रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 
से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

१२४ 
वाहन मागणी रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

१२५ 
अदंाजप क रिजषट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

5 नग 130.00 650.00 

१२६ 
पेटीकॅश रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

5 नग 130.00 650.00 

१२७ 

वाहन इन-आऊट न द रिजषट्र, पाठपोठ नंबर ग; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-   
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 92.00 1,840.00 

१२८ 
दनंैिदन कागदप  न द रिजसट्र; पान/ेपेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

5 नग 130.00 650.00 

१२९ 
वाहन दु सत्ी रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

100 नग 73.00 7,300.00 

१३० 

दनंैिदन वकशॉप वाहन त ार न द रिजसट्र; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  
नंबर गसह 

20 नग 93.00 1,860.00 

१३१ 
वास भतत्ा फॉम; पाने/पेजेस- 100;   कागद 
कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ 

से.मी.  - 
50 पॅड 48.00 2,400.00 

१३२ 
अितकािलक भतत्ा फॉम; पाने/पेजसे- 100;   
कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  

50 पॅड 48.00 2,400.00 
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३३x२१ से.मी.  - 
  मािहती तं ान िवभाग  

    

१३३ 

आवक टपाल न द रिजष्टर; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- ७० जीएसएम, लेजर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  
नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

१३४ 
पॅड न द रिजषट्र; पान/ेपेजेस- १००/२००;   
कागद कार- ७० जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

  संर ण िवभाग  
    

१३५ 

समाधी मंिदर अपंग वयोवधृद् दशन गेट रिजष्टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- ७५ 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

18 नग 110.00 1,980.00 

१३६ 

कायम/कं ाटी कमचारी हजर गैरहजर रिजष्टर; 
पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद कार- ७५ 
जीएसएम, लेजर पेपर; छपाई कागद साईज-  
३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

12 नग 110.00 1,320.00 

१३७ 

चावी दवेाण घेवाण रिजसट्र ; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- ७५ जीएसएम, लजेर 
पेपर; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ से.मी.  
नंबर गसह 

12 नग 109.00 1,308.00 

  साईआ म भक्तिनवास   
    

१३८ 

भक्त नाव न दणी रिजसट्र; पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

30 नग 94.00 2,820.00 

१३९ 
म न द रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 
कार- लजेर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 

साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 
1200 नग 72.00 86,400.00 

१४० 
भरणा रिजस्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लजेर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ४४.५x३० से.मी.  नंबर गसह 

6 नग 130.00 780.00 

१४१ 

कॅश दवेाण - घवेाण रिजसट्र (पयवे क); 
पाने/पेजसे- १००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

15 नग 95.00 1,425.00 

१४२ 

मेनट्नंनस् रिजसट्र (बांधकाम िवभाग); पाने/पेजेस- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 
GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

25 नग 95.00 2,375.00 

१४३ 

मेनट्नंनस् रिजसट्र (पाणी पुरवठा िवभाग); 
पाने/पेजसे- १००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, 
७० GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

20 नग 95.00 1,900.00 

१४४ 
मेनट्नंनस् रिजसट्र (िव तु िवभाग); पाने/पेजसे- 
१००/२००;   कागद कार- लजेर पेपर, ७० 

15 नग 96.00 1,440.00 
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GSM; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

१४५ 
लॉन् ी रिजस्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- सफेद पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३x२१ से.मी.  नंबर गसह 

10 नग 98.00 980.00 

  जनरल छपाई   
    

१४६ 

वकशीट रिजस्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 
कार- सीपीएम लेजर पेपर,                    ७५ 

जीएसएम; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

10 नग 110.00 1,100.00 

१४७ 

मवुह्मट रिजष्टर; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 
कार- सीपीएम लेजर पेपर,                 ७५ 

जीएसएम; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  
नंबर गसह 

20 नग 96.00 1,920.00 

  संगणक ि -ि टेंड छपाई   
    

१४८ 

संगणक ि ंटेड दणेगी पावती, वॉटर माकसह; 
पाने/पेजसे- िसंगल;   कागद कार- ४ रंगात, ७० 
जीएसएम,  ि टं साईज २४X१६१/२; छपाई कागद 
साईज-  २५.५ cm X  १८ cm    परफोरेशन 
नंबर गसह 

1600000 फॉमस् 0.35 5,60,000.00 

  Total Amount Rs.  9,67,005.00  
 

Shri Ganesh Enterprises, Nashik 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
L1 

Rate 
Rs.Ps. 

Total 
Amount 
Rs.Ps. 

 
बांधकाम िवभाग   

    

1 
मािसक िसमट खच तपशील; पाने/पेजेस- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 184.00 552.00 

2 
दनंैिदन िसमट खच तपशील; पाने/पेजसे- १००/२००;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

3 नग 184.00 552.00 

 
ी साई सादालय िवभाग  

    

3 
गेट पास पावती पसुत्के (फोरगेट); पाने/पेजेस- १०० 
(१००x४);   कागद कार- ि मो पेपर ४ रंगात; 
छपाई कागद साईज-  २१X१८ स.ेमी  नंबर गसह 

200 बकेु 35.32 7,064.00 

 
लाडु िनिमती िवभाग   

    

4 

लाडु िव  पोहोच पावती पसुत्के - डुि लकेट; 
पाने/पेजसे- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  १८x११ स.ेमी.  
नंबर गसह 

400 नग 28.70 11,480.00 

5 

बुदंी साद पोहोच पावती पसुत्के - डुि लकेट; 
पाने/पेजसे- १०० x २;   कागद कार- सफेद, 
मॅपिलथो पेपर; छपाई कागद साईज-  १८x११ स.ेमी.  
नंबर गसह 

200 नग 30.50 6,100.00 
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6 
माल मागणी प क - डुपल्ीकेट; पाने/पेजेस- १०० x 
२;   कागद कार- सफेद, मॅपिलथो पेपर; छपाई 
कागद साईज-  ३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

40 नग 12.10 484.00 

 
कॅनट्ीन िवभाग   

    

7 
दधु पोहोच िडपी बकेु (ि पल्ीकेट); पाने/पेजेस- १०० 
x ३;   कागद कार- पांढरा गलुाबी पांढरा; छपाई 
कागद साईज-  २५x१७ से.मी.  नंबर गसह 

20 नग 107.60 2,152.00 

8 
अनन् साद मागणीप क (डुि लकेट); पाने/पेजेस- 
१०० x २;   कागद कार- पांढरा; छपाई कागद 
साईज-  २६x१९ से.मी  नंबर गसह 

50 नग 72.40 3,620.00 

9 

िबि कट िव  पावती पसुत्क (डुि लकेट); 
पाने/पेजसे- १०० x २;   कागद कार- गलुाबी 
पांढरा; छपाई कागद साईज-  १४x११ स.ेमी.  
नंबर गसह 

300 नग 19.43 5,829.00 

10 

५०० म भक्तिनवास कॅनट्ीन िव  व भरणा रक्कम 
न द रिजस्टर; पाने/पेजसे- १००/२००;   कागद 

कार- लजेर पेपर; छपाई कागद साईज-  २४X३४ 
स.ेमी  नंबर गसह 

20 नग 117.10 2,342.00 

 
मेकॅिनकल िवभाग  

    

11 
पेिटकॅश रिजसट्र; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लजेर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

4 नग 200.00 800.00 

 
लखेाशाखा   

    

12 
साईलीला मािसक वगणी पॅड; पाने/पेजेस- 100;   
कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१८x२२ से.मी.  - 

150 पॅड 27.45 4,117.50 

13 
कॅश मेमो - डुि लकेट; पाने/पेजेस- १०० x २;   कागद 

कार- पिहली त िपवळसर; छपाई कागद साईज-  
१०.५x१८ स.ेमी.  नंबर गसह 

250 नग 25.65 6,412.50 

14 
मबरिशप फॉम - मराठी; पाने/पेजेस- िसंगल;   कागद 

कार- सन बॉनंड्, १०० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  A4  - 

5000 नग 0.54 2,700.00 

15 
मबरिशप फॉम - इं जी; पाने/पेजेस- िसंगल;   कागद 

कार- सन बॉनंड्, १०० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  A4  - 

5000 नग 0.54 2,700.00 

 
जनरल छपाई   

    

16 
फाईल िवभाजक - छपाईसह; पाने/पेजेस- िसंगल;   
कागद कार- १००, जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी   

10000 नग 0.42 4,200.00 

17 
झेरॉक्स मागणी फॉम; पाने/पेजेस- १०० फॉम =       
१ पॅड;   कागद कार- सफेद, ७० जीएसएम; छपाई 
कागद साईज-  १६x२० से.मी.  - 

100 पॅड 30.90 3,090.00 

 
Total Amount Rs. 64,195.00 
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Security Printers of Bombey Pvt.Ltd., Mumbai 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 
Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

  सामानय् शासन िवभाग                 

1 
साद िवंडो पािकटे (ि ंटेड) ; पाने/पेजेस- सटेु;   

कागद कार- सफेद,मॅपिलथो ७५ GSM ; छपाई 
कागद साईज-  १०x१६.५ स.ेमी.  - 

1000000 नग 
       
0.41  

      
4,10,000.00  

  जनरल छपाई             

2 

Plastic Folder With Printing   - Blue 
(िविवध िवभाग नांव छपाईसह); पाने/पेजसे- ;   
कागद कार- Rigid & Inside 2 Pocket,            
Dark Blue Colour; छपाई कागद साईज-              
Size              १० इचं x १४ इचं  - 

1725 नग 
     
14.90  

         
25,702.50  

3 

Plastic Folder With Printing   - Red (िविवध 
िवभाग नांव छपाईसह); पाने/पेजसे- ;   कागद कार- 
Rigid & Inside 2 Pocket,            Red 
Colour; छपाई कागद साईज-             Size              
१० इचं x १४ इचं  - 

1480 नग 
     
14.90  

         
22,052.00  

4 

Plastic Folder With Printing   - Green 
(िविवध िवभाग नांव छपाईसह); पाने/पेजसे- ;   
कागद कार- Rigid & Inside 2 Pocket,           
Green Colour; छपाई कागद साईज-            
Size              १० इचं x १४ इचं  - 

1575 नग 14.90 23,467.50 

  संगणक ि -ि टेंड छपाई   
    

5 
 
 
 

संगणक कापड िव  पावती ; पाने/पेजेस- 
कंटीनय्अुस;   कागद कार-  ७० जीएसएम, काबन 
लसे; छपाई कागद साईज-  ६" X  ८" X   
२"   नंबर गसह 

100000 फॉमस् 0.71 71,000.00 

  Total Amount Rs.  5 ,52,222.00  
 

Sahayog Enterprises, Bhandup, Mumbai 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 
Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

 
साईबाबा भक्तिनवाससथ्ान िवभाग           

1 
खोलय्ाबाबत मािहती फॉम; पाने/पजेसे- १=१००.;   
कागद कार- लेजर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद 
साईज-  ३३X२१ से.मी  नंबर गसह 

100 पॅड 48.00 4,800.00 

 
साई धमशाळा िवभाग  

    

2 
संसथ्ान वाहन लॉगबकु; पाने/पेजेस- १००/२००;   कागद 

कार- लजेर पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  
२०X१७ स.ेमी  नंबर गसह 

12 नग 48.00 576.00 

 
वद्ारावती भक्तिनवाससथ्ान िवभाग   

    

3 
दारावती मािहतीप के; पाने/पेजेस- सु ;े   कागद कार- 

मॅपिलथो पेपर, ७० GSM; छपाई कागद साईज-  A4, 
२९X२१ स.ेमी   

50000 नग 0.30 15,000.00 
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भांडार िवभाग   

    

4 
माल मागणी प क - भांडार (डुि लकेट); पाने/पेजेस- १०० 
x २ ;   कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
३३X२१ स.ेमी  नंबर गसह 

100 बकेु 58.00 5,800.00 

 
खरेदी िवभाग  

    

5 
माल पोहोच पावती पसुत्के - ि पल्ीकेट; पाने/पेजेस- 
१०० x ३;   कागद कार- सफेद; छपाई कागद साईज-  
२२x१९ से.मी.  नंबर गसह 

100 नग 60.00 6,000.00 

 
लखेाशाखा   

    

6 
वह्ावचर (वॉटर माक) - पांढरे; पाने/पेजेस- िसंगल;   
कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१९.५x२६ स.ेमी.  - 

10000 नग 0.30 3,000.00 

7 
वह्ावचर (वॉटर माक) - लाल/गलुाबी; पाने/पेजेस- 
िसंगल;   कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १९.५x२६ से.मी.  - 

12000 नग 0.30 3,600.00 

8 
वह्ावचर (वॉटर माक) - िपवळे; पाने/पेजेस- िसंगल;   
कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१९.५x२६ स.ेमी.  - 

12000 नग 0.30 3,600.00 

9 
वह्ावचर (वॉटर माक) - िहरवे; पाने/पेजेस- िसंगल;   
कागद कार- ७० जीएसएम; छपाई कागद साईज-  
१९.५x२६ स.ेमी.  - 

6000 नग 0.30 1,800.00 

 
वाहन िवभाग   

    
10 

भक्तिनवास फॉम; पाने/पेजेस- 100;   कागद कार- 
सफेद; छपाई कागद साईज-  ३३x२१ स.ेमी.  - 

50 पॅड 49.00 2,450.00 

 
जनरल छपाई   

    
11 

रजचेे अज, पोपटी; पाने/पेजेस- १०० फॉम =       १ पॅड;   
कागद कार- पोपटी कलर, मॅपलीथो पेपर,    

450 पॅड 32.00 14,400.00 

 
७०जीएसएम, १ X   ४; छपाई कागद साईज-  ७.५'' X  
१०''       

12 
येलो पेजेस (िपवळे कागद, छपाईसह); पाने/पेजेस- सु े;   
कागद कार- िपवळा, ७५ जीएसएम; छपाई कागद 
साईज-  १३'' X  ८''  - 

20000 नग 0.50 10,000.00 

 
Total Amount Rs.  1,026.00  

 
Sai Offset and Printing Press, Nandur Shingote 

Sr.No. Description of Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 
 L1 
Rate 
Rs.Ps.  

 Total 
Amount 
Rs.Ps.  

  संगणक ि -ि टेंड छपाई             

1 

संगणक ि ंटेड म बकु ग पावती; पाने/पेजेस- 
कंटीनय्अुस;   कागद कार- िटएनपीएल, ७५ 
जीएसएम, रंगीत मोनो ामसह, पाठपोठ छपाई; 
छपाई कागद साईज-  ६" X  ८" X  २"   
नंबर गसह 

1340000 फॉमस् 0.49 6,56,600.00 

2 
संगणक ि ंटेड िवशेष साद भोजन कुपनस्; 
पाने/पेजसे- कंटीनय्अुस;   कागद कार- 
िटएनपीएल, ८० जीएसएम, ; छपाई कागद साईज-  

800000 फॉमस् 0.24 1,92,000.00 
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6" X  4" X  2"   नंबर गसह 

3 

संगणक ि ंटेड कॅनंट्ीन कुपनस् पावती (चहा, कॉफ , 
दधु, पाणी, िबि कटे ); पाने/पेजसे- कंटीनय्अुस;   
कागद कार- िटएनपीएल, ९० जीएसएम, रंगीत 
मोनो ामसह, १ फॉमस्मधय् े४ कुपनस् ; छपाई 
कागद साईज-  ४.५" X  ८" X  १"   नंबर गसह 

2500000 फॉमस् 0.15 3,75,000.00 

  Total Amount Rs.  2,23,600.00  
(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०७ ॲ ोन व टोपी खरेदी ई – िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे सादालय िवभागाकरीता अॅ ोन व टोपी खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल अॅ ोन व टोपी 
०२ मागणी २२५० सेट 
०३ ई-िनिवदा िस ी २१.०५.२०१८ ते ०७.०६.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-
मेल व पुरवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०८ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – २१.०५.२०१८  

टेि नकल बीड – १४.०६.२०१८ 
कमिशयल बीड – १९.०६.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०६ (सहा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागणी केलेले नाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े 

 
का. 

होय. 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले 
दर ती नग . 

ि थती 

१ ज.ेके.गारमट्स, मुंबई 170.00 L1 
२  लोरी टे  टो, ठाण े 178.00 L2 
३ सं  कृती कले  शन, पणु े 185.40 L3 
४ ी ए.डी.एंटर ायजेस, मुंबई 201.00 L4 
५ मोता वलुन हाऊस, बारामती 330.00 L5  

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 

१ -- -- -- 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 

-- - -  
१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
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१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर .170 ती सेट 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव ज.ेके.गारमट्स, मुंबई 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ अॅ ोन व टोपीसाठी िनि त केललेा अदंाजे दर .२५०/- ती सेट 

२५. संि  टीप– सादालय िवभागांचे मागणी माण े २२५० सेट अॅ ोन व टोपी मागणीसाठी ई-िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या. याकामी सादालय िवभागात सम  नमनु े पाहनच िनिवदते दर भरावेत असे नमुद 
कर  यात आले होते.  

  सदर ई-िनिवदमे  य े ०६ (सहा) िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  
ठरले  या ०५ (पाच) िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १९.०६.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. 
याम  य ेजे.के.गारमट्स, मुंबई यांच ेदर  यनुतम आहते. 

तरी  यनुतम िनिवदाधारक जे.के.गारमट्स, मुंबई यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत िनणय 
होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत िशफारशीसाठी सादर करणसे मा  यता िमळणसे िवनंती. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक जे.के.गारमट्स, 
मुंबई ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. सभेने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा 
केली असता यांनी िनिवदतेील मळु दरावर १ % सवलत दऊे केली.  

यावर सिव तर चचा होऊन, ॲ ोन व टोपी खरेदी करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक ज.ेके.गारमट्स, 
मुंबई यांनी चचअिंत दऊे केलेले अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती.   

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला.             
सादालय िवभागाकरीता ॲ ोन व टोपी खरेदी करणकेामी िन नतम िनिवदाधारक ज.ेके.गारमट्स, 

मुंबई यांनी चचअिंत दऊे केलेले अिंतम दर र कम .१६८.३० मा  ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे 
दे यात यावा, असे ठरले.                                                             (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०८  सं थान व णालय िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी साईभ ांचा अपघाती िवमा पॉलीसीच े

नतुनीकरणासाठी ा  झाले या यनुतम दरांनसुार िवमा पॉलीसी नतुनीकरणास मा यता िमळणेबाबत. 
  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े मालम  तेचे िवमा संर ण व ी साईभ  ताचंा 

अपघाती व घातपाती िवमा सरं ण िमळणसेाठी सं  थानकडून दरवष  रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांकडून दरप के 
मागवनू  यातील  यनुतम दराचंी दरप क ि वका न िवमा सरं ण घेतले जाते. 

मागील वष  िवमा कंप  यांकडून घे  यात आले  या िवमा सरं ण बाबतचा सिव  तर तपिशल 
खालील माण ेआह.े 

 
अ.नं िवमा तपिशल िवमा कंपनी िवमा कालावधी ि िमयम र  कम िवमा  लेम 

तपिशल 
िवमा  लेमची 
र  कम  

िव  यापोटी 
िमळालेली 
र  कम 

१ सं  थान  मालम  ता 
िवमा 

यनुायटेड इिंडया इ.ं 
कं.िल., िशड  

िद.१० जलैु,२०१७ ते 
िद.११जलैु,२०१८ 

१४,००,०००/- साईआ म-१ 
इमारतीतील एच-
५० या ममधील 
शॉटसक ट  

.४०,०००/- .१६,३००/- 

 िव तु 
िवभागाकडील 

.६,२६,६८२/- .३,३५,०००/ 
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१०१० के  हीए 
जनरेटर  

२  णालय ेमालम  ता 
िवमा 

िद. ओरीएटंल 
इ.ंकं.िल., कोपरंगाव 

िद.१०जलैु,२०१७ ते 
िद.९जलैु,२०१८ 

५,७५,०००/- कोणतेही नकुसान झालेल ेनस  याने, िवमा  लमे घे  यात 
आललेा नाही. 

३ ी साईभ  त 
अपघात िवमा 

िद. ओरीएटंल 
इ.ंकं.िल., कोपरंगाव 

िद.१२ऑग  ट 
,२०१७ ते िद.११ 
ऑग  ट ,२०१८ 

४,५०,०००/- कोणताही अपघात/घातपात घडलेला नाही.  यामळेु 
कोणताही  लेम घे  यात आलेला नाही. 

  

उपरो  त त   यातील सं  थान व  णालये िवभागाचा मालम  ता िवमा तसेच ी साईभ  तांचा अपघाती 
िवमा कालावधी सपंत आला अस  यान,े सदर तपिशलानसुार उपरो  त कालावधीकरीता न  यान े िवमा नतुनीकरण 
करण ेआव  यक आह.े  

 यास अनसु न, मा.  यव  थापन सभा िद. १जनु,२०१८/ िनणय .३६५ अ  वय,े िद.११ जुल,ै२०१८ ते 
िद. १० जलैु,२०१९ अखेर संस ् थान व  णालय िवभाग मालम  ता िवमा, तसेच िद.१२ऑग  ट, २०१८ ते 
िद.११ऑग  ट,२०१९ अखेर ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसी नुतनीकरणा  या  तावास मा  यता 
िमळाली आह.े िमळाले  या मा  यतेनुसार सं  थानन े फ  त रा  ीयकृत िवमा कंप  यांना जा. 

.एसएसएस/वशी/लेखा/११७३/२०१८ िद.६जून,२०१८ चे प ा  वये  यांचे  यु  नतम दरप के बंद 
िलफाफयाम  य ेिद.१२जून,२०१८ अखेर सं  थानला पाठिवणबेाबत कळिव  यात आले होते. 

 यास अनसु न, रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी  यांच े  यु  नतम दर िसलबंद िलफाफयामध ्ये सं  थानला 
सादर केलेल े होते. सादर केलेली दरप काचंी िसलबंद पाक टे िद.१४ जून,२०१८ रोजी  या मा. खरेदी सिमती 
सभेम  य,े मा. मु  यकायकारी अिधकारी, उपिज  हािधकारी, मु  य लेखािधकारीतथा उप-कायकारी अिधकारी, 
सो. यांचे सम  उघड  यात आली. 

रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांनी िदले  या दरांचा तुलना  मक त  ता तयार कर  यात आला असनू,  याचा 
तपिशल पढुील माण-े 

 
अ.नं रा  ीयीकृत िवमा कंपनी सं  थान मालम  ता 

िवमा 
 णालये 

मालम  ता िवमा 
ी साईभ  त 

अपघात िवमा 
१. यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं.िल.,िशड . १६,६०,०००/- ७,५०,०००/- ५,५१,०००/- 
२. िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं.िल.,कोपरगांव. १७,१०,०००/- ६,६१,०००/- ४,५०,०००/- 
३. नॅशनल इं  शरु  स कं.िल.,कोपरगांव. ३०,४५,२३२/- ८,७७,०२०/- ५,७५,०००/- 
४. िद.  य ुइिंडया ए  योर  स कं.िल., ीरामपरु. १७,४०,०००/- ७,७०,०००/- ६,००,०००/- 

उपरो  त माण,े सं  थान व  णालये मालम  तेसाठी तसेच ी साईभ  त अपघात/घातपात िवमासाठी 

खालील कंप  यांच े  यु  नतम ि िमयम दर ा  त झालेले आहते. 

 
तरी वरील त   यातील अ.नं.०१ते०३ या रा  ीयीकृत िवमा कंप  यांच े दर ह े  यु  नतम अस  याने ते 

ि वका न  यांचेकडून िद.११ जुल,ै२०१८ ते िद.१० जुल,ै२०१९ अखेर सं  थान व  णालये मालम  ता िवमा, 
तसेच िद.१२ ऑग  ट, २०१८ ते िद.११ ऑग  ट, २०१९ अखेर ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसीच े
नतुनीकरणास मा  यता िमळणकेामी सदर  ताव मा. उपसिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान व णालय िवभागाचा मालम ा िवमा पॉलीसी व ी साईभ ांचा 
अपघाती िवमा पॉलीसीच े नतुनीकरणासाठी उपरो  तुलना मक त यामधील रा  ीयकृत िवमा कंप  यांच े
१.सं  थान मालम  ता िवमा नतुनीकरणासाठी यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं.िल.,िशड  यांच े िन नतम दर र कम     
.१६,६०,०००/- मा , २.  णालये मालम  ता िवमा नतुनीकरणासाठी िद. ओरीएटंल इं  शरु  स कं.िल.,कोपरगांव 

यांच ेिन नतम दर र कम . ६,६१,०००/- मा   व ३. ी साईभ  त अपघात/घातपात िवमा नतुनीकरणासाठी िद. 

अ.नं तपिशल रा  ीयीकृत िवमा कंपनी  यु  नतम ि िमयम दर पय े
१. सं  थान मालम  ता िवमा यनुायटेड इिंडया इं  शरु  स कं.िल.,िशड . १६,६०,०००/- 
२.  णालये मालम  ता िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं.िल.,कोपरगांव. ६,६१,०००/- 
३. ी साईभ  त अपघात/घातपात िवमा िद. ओरीएंटल इं  शरु  स कं.िल.,कोपरगांव. ४,५०,०००/- 



 
123 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

ओरीएंटल इं  शरु  स कं.िल.,कोपरगांव यांच ेिन नतम दर र कम . ४,५०,०००/- मा  ि वकारणते येऊन िद.११ 
जुलै, २०१८ ते िद.१० जुलै, २०१९ अखेर सं  थान व  णालय ेमालम  ता िवमा,  तसेच िद.१२ ऑग  ट, २०१८ 
ते िद.११ ऑग  ट, २०१९ अखरे ी साईभ  त अपघाती/घातपाती िवमा पॉलीसीचे नतुनीकरण करणेत याव,े 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- मु यलेखािधकारी, लेखाशाखा िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
०९ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवी वषात दरवष माण े ी साईस च रत पारायण सोह याच े आयोजन 

करण ेव याबाबत या अनषुंिगक सिुवधा उभारणेबाबत. 
ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू :-  

१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेरा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा 
िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम ेची व कामकाजाची काय मतेन े यव  था 
पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण 
पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे आिण 
या अिधिनयमा वय े िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची  कत ये असतील. 
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ  वय,े भ ांना देवते  या दशनासाठी व मंिदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३) अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 
४) अिधिनयमाच े कलम१७.(२) ठ - ी साईबाबांच े जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण 
याबाबत याउपयु  मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालवील व याचा 
िव तार करील. 

शासन िनणयः- महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग, शासन िनणय . सासंिव २०१३/ . .०१ / 
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ  वये मा. मु  यमं ी महोदय, महारा   रा  य यांच ेअ  य तेखालील कृती आराखडा 
सिमतीन े ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत  या रकमे  या कृती 
आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७ रोजी मा  यता िदली आह.ेसदर आराखडयात सं  थानच े थम व ि दतीय 

ाधा  य गटात असे एकुण .१,८२८.३१ कोटी इत  या रकमचेे क  प  तावीत असनू वरीलपकै  ि दतीय 
ाधा  य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची मागणी करणारा  ताव क  शासनास सादर करणते आला आह.े 

तसेच थम ाधा  य गटातील अ.नं. १२ म  य े  िविवध धािमकव सां कृितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ 
कोटी मा  अदंािजत खचास मा  यता िमळालेली  असनू, पारायण  तसेच िविवध धािमक व  सां  कृितक 
काय मांचे आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप टाकून  यात अनषंुिगक  यव  था परुिवण े तसेच ी 
साईच र  महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार  साईभ  त सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण,े अस ेनमदु 
केले आह.े     

मा.  यव  थापन सिमती सभा िनणयः- मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद. ०९/०३/२०१७ रोजीच ेसभेतील 
िनणय मांक १७१ खालील माण ेपारीत झालेला आह.े   

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवािनिम ाने िद.०१ ऑ  टोबर, २०१७ ते िद.३१ ऑ  टोबर, 
२०१७ अखेर ३८६ िदवस दररोज साईभ  तांसाठी धािमक, सामािजक, साईबाबांची िशकवण, सवेाभाव 
दशिवणा-या भ  य  व पा  या काय मांच ेआयोजन करणते याव”े, असे ठरले आह.े    

तावः- ी.आ  पासाहबे खंडू कोते, अ  य , नाटयरिसक संच ,िशड  यांनी मु  य कायकारी अिधकारी 
सो. यांना अ ेिषत केले  या िद. २२/०३/२०१८ व िद.०९/०४/२०१८ रोजी  या प ांम  य े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  ह ेनाट्यरिसक सचंाच ेसहकायान ेगेली २३ वष ी साई स  च रत पारायण सोहळा साजरा 
करीत आलेले आह.े यंदाचे ी साईचंे पु  यितथी शता  दी वष अस  याने हा पारायण सोहळा महापारायण सोहळा 
साजरा कर  याचा मानस असनू, ीसंत सदगु  गंगािगरी महाराज यांचा १७१ वा अखंड ह रनाम स  ताह हा िशड  
येथ े िद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ अखेर साजरा होणार अस  याने याच कालावधीत ी साई स  च रत 
महापारायण सोहळा आयोिजत करावा अस ेसोमवार िद.१९.०३.२०१८ रोजी िशड  ाम  थ व नाट्य रिसकसंच 
िशड  यांचे चचम  य ेठरले आह.े असे नमदू क न  
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िद.२२/०३/२०१८ चे प ातः-  दरवष  ी साईचरी  पारायण सोहळयासाठी  पु ष व मिहला िमळून  
अदंाजे ६००० पारायणाथ  बसतात. यंदाचा महापारायण सोहळा अस  याने साधारण ११,००० च े आसपास 
पारायणाथ  बसणार असा अदंाज आह,े यासाठी बैठक  यव  थाचहा,ना  टा, पाणी  व महा साद, कलाकार 
 यव  थातसेच बाथ म, हातपाय धु  याची जागा तसेच  पारायणासबंंधी इतर नहेमी माण ेसोई करावया  या आहते.  

िद.०९/०४/२०१८ चे प ातः- यावष चे पारायणाचे िनयोजन ी िशवाजी ग दकर, िशड  यांच े ी साई 
सादालयासमोरील स  ह न.ं १६४/०९ मधील जागेत कराव.े सदर जागचेे एकूण े फळ ५५ गुंठे असनू  याची 

लांबी ९०० फुट तर ं दी ३०० फुट आह.े यािशवाय ी ग दकर आव  यकता वाट  यास शेजारील जागा –  लॉट 
रकामा क न दे  यास तयार आहेत.  

तरी यावष चे ी साई सतच र  पारायण सोहळयाचे िनयोजन िद.१६/०८/२०१८ ते २३/०८/२०१८ या 
कालावधीत ी िशवाजी ग दकर, िशड  यांचे जागेत क न तेथ ेमंडप व इतर अनषंुिगक सव सिुवधा उपल  ध क न 

ा  यातिह िवनतंी, असे कळिवले आह.े  
 तावनाः- ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था,िशड  वनाटय रिसक सचं तसेच िशड  ाम  थ यांच े

संयु  त िव मान े सन १९९५ पासनू हणजेच गे या २३ वषापासनू दरवष  ावण श.ु१ ते ावण श.ु८/९ या 
ितथीत सामदुाियक ी साईस च रत पारायण सोहळयाच े१६ गुंठे जागेत (आताचा ी साईबाबा समाधी शता  दी 
मंडप) आयोजन कर  यात यतेे. याम  य ेनाटय रिसक संच, िशड  ह ेपारायणासाठी बसणा-या पारायणाथ ची नाव 
न दणी क न बॅचेस बनिवतात. तसेच सपंणू पारायण सोह याचे िनयोजन सं  थान, िशड  ाम  थ व नाट्य 
रिसकसंच करत असतात. या िठकाणी पारायणासाठी सकाळ व दपुार अशा ०२ बचॅेस क न साधारणपण ेपु ष व 
मिहला िमळून ५५०० ते ६००० पारायणाथ  बसतात. 

ी साईबाबा समािध शता  दी महो  सवी वषािनिम  त तयार केले  या शता  दी महो  सव कृती 
आराखड्यात थम ाधा  य  गटातील सं  थान  तािवत क  पातंील अ.न.ं १२ - िविवध धािमक व सां  कृितक 
काय माचे आयोजन करण ेकामासाठी . २५ कोटी मा  इत  या खचास शासनाची मा  यता िमळालेली आह.े 
याम  य े पारायण तसेच िविवध धािमक व सां  कृितक काय मांचे आयोजनािनिम  त ७० िदवसांकरीता मंडप 
टाकून  यात अनुषिंगक  यव  था परुिवण ेतसचे ी साईच र  महापारायणाकरीता एकाचवेळी ५० हजार साईभ  त 
सामाव ूशकतील असे िनयोजन करण ेअसे नमदू केले आह.े  

नाटय रिसक संच िशड  यांचा ी साईबाबा समाधी शता  दी वषािनिम  त यंदाचा ी साईचरी  पारायण 
सोहळा महापारायण सोहळा साजरा कर  याचा मानस असनू ीसंत सदगु  गगंािगरी महाराज यांचा १७१ वा. 
अखंड ह रनाम स  ताह हा िशड  यथेे िद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ अखेर साजरा होणार अस  याने याच 
कालावधीत आयोिजत करणचेे िनि त केल े आह.े या पारायणासाठी िशड  व पचं ोशीतील तसेच इतर 
बाहरेीलही रा  यांतील साईभ  ताचंीही मोठ्या माणात गद  हो  याची श  यता आह.े 

िवभागाचा अिभ ायः- ी साईबाबा सं थान िव  व त यव था,िशड  वनाटय रिसक संच तसचे िशड  
गाम  थ याचंे संयु  त िव मान ेसन १९९५ पासनू हणजेच गे या २३ वषापासनू दरवष  ावण श.ु१ ते ावण 
श.ु८/९ या ितथीत सामदुाियक ी साईस च रत पारायण सोहळयाचे मंिदर प रसरात  व आता १६ गुंठे जागेत 
(आताचा ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडप) आयोजन कर  यात येते. यावष  शता  दी महो  सवी वषाचे 
िनिम  ताने पारायणाथ चंी सं  या समुारे २० हजार पयत जा  याची श  यता नाकारता यते नाही.  यामळेु ी 
साईच र  पारायण सोहळा महापारायण सोहळा  हणनू भ  य  व पात साजरा कर  यास काही हरकत नाही.  

ी साईच र  पारायण सोहळा आयोिजत करणकेामी खालील बाब वर चचा क न धोरणा  मक िनणय 
घेण ेआव  यक आह.े 

ी साईच र  पारायण सोहळयाची तारीख िनि त करण.े  
नेहमीचे थे माण े ावण श.ु१ ते ावण श.ु८/९ या ितथीस (िद. १२/०८/२०१८ ते २०/०८/२०१८ या 

कालावधीत) आयोिजत करण.े 
ब)  िशड  ाम  थ व नाटय रिसक सचं यांचे मागणी माणिेद.१६.०८.२०१८ ते २३.०८.२०१८ ( ीसंत 

सदगु  गगंािगरी महाराज अखंड ह रनाम स  ताह)  या कालावधीत आयोिजत करण.े 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेमा  यतेन ेशता  दी वषात आयोिजत काय मांचे वेळाप कात नमदू केले माण े

िद.२७.०८.२०१८ ते ०३.०९.२०१८ या कालावधीत ी साईचरी  पारायण सोहळयाचे आयोजन करण.े 
(िद.०३/०९/२०१८ रोजी गोपाळकाला अस  याने गावात िठकिठकाणी दहीहडंीचे काय म असतात 

 यामळेु सदर िदवशी पारायण सांगतेची िमरवणकु काढण ेगैरसोईचे होईल.)     
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ी साईच र  पारायण सोहळयाची जागा िनि त करण.े  
अ) नेहमीचे थे माण े ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडपात आयोिजत करण.े (शता  दी वष 

चालू अस  याने पारायणाथ चंी सं  या २० हजार पयत जा  याची श  यता नाकारता येत नाही  यामळेु या जागते 
पारायण आयोिजत के  यास पारायणाथ  ंमोठ्या सं  यनेे बस ूशकणार नाही तसेच साईभ  तांना गेट न.ं३ मधनू य-े
जा करण ेिजक रीचे ठरेल.)  

ब)  ी साईच र  पारायण सोहळयाच े आयोजन सं  थान मालक चे जागेत साईनगर मैदानावर 
करणबेाबत.  

क)  तथािप पारायणा  याची सं  या ल ात घेता ी साईच र  पारायण सोहळयाचे आयोजन साईनगर 
पाठीमागील न  याने अित मण काढले  या जागेवर करण.े  
       ड) नाटय रिसक संच यांचे मागणी माण े ी िशवाजी ग दकर, िशड  यांचे ी साई सादालयासमोरील 
स  ह न.ं १६४/०९ मधील जागते करावे.  

तथािप पारायण सोहळा हा पावसाळयाच े कालावधीत येत अस  यान े उपरो  त क व ड म  य े नमदू 
केले  या दो  ही जागवर मोठया माणावर मु मीकरणासह सपाटीकरण करावे लागले.  यामळेु पयायी साईनगर 
पाठीमागील न  याने अित मण काढलेली सं  थानचीच जागा िवकसीत करण ेिहतावह ठरेल.      

अ. नं.०२ मधील कोणतीही एक जागा िनि त झालनेतंर सदर जागवेर प ाशेड मंडप व इतर अनषुंिगक 
सिुवधा उभारणबेाबत.   

पारायणाथ साठी चहा,पाणी, ना  टा, महा साद, मािहतीफलक व बॅनर, िनमं ण पि का, फुल सजावट व 
िव तु रोषणाई, आिद बाब ची पतुता करणबेाबत. 

पारायण कालावधीत आयोिजत काय मांसाठी िनमं ीत कलाकार, िकतनकार, वचनकार  मानधन व 
िनवास  यव  था  व दशन आिद  यव  थबेाबत. 

सन२०१७मधील साईच र  पारायण सोहळयासाठी समुारे ६००० पारायणाथ  पारायणासाठी बसले 
होते व या सोहळयाचे आयोजन ी साईबाबा समाधी शता  दी मंडपात आयोिजत केले होते आिण यासाठी समुारे 
.१२,७२,२९८.०० मा  इतका  य  खच झालेला आह.े तथािप या वष  समाधी शता  दी वष अस  यान े

पारायणाथ चंी सं  या वाढ  याची श  यता अस  याने पारायण सोहळयाची िदनांक व जागा िनि त झालेनंतर 
उभारावया  या अनषंुिगक सिुवधांसाठी सं  थानचे संबंधीत िवभांगाकडून खचाचे अदंाजप क मागवनू वगेळा 

 ताव सादर करणबेाबत. 
अशा कारे ी साई च र  पारायण सोहळयाचे आयोजनाबाबत उपरो  त बाब वर िनणय होणसेाठी मा. 

 यव  थापन सिमतीच ेिद. ०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेत  ताव सादर करणते आला होता. 
    यावर िनणय ं . २९१ अ  वय,े “ ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात दरवष  माण ेमाह े

ऑग  ट म  य े ी साईचरी  पारायण सोहळयाच ेआयोजन करण ेव  याबाबत  या अनषुिंगक सिुवधा उभारणकेामी 
मा. ी.चं शखेर कदम, उपा  य , मा. ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य व मा. ी. िबपीनदादा को  ह,े सद  य 
यांनी ाम  थांशी चचा क न पारायणा  या तारखा व  थळ याबाबत अिंतम िनणय  यावा, असे ठरले आह.े 

तसेच मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी ी साई च र  पारायण सोहळयाचे आयोजनासाठी 
जूने सादालय प रसराची जागा यो  य असलेबाबत िनदश िदले आहते.  

तदनतंर िद.०९/०५/२०१८ रोजी िशड  ाम  थांनी ी साईच र  पारायण सोहळा व अखंड ह रनाम 
स  ताह संदभात मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांचेशी सम  भेट घऊेन चचा केली. यावळेी दो  ही 
काय मांचा कालावधी, काय म िठकाण आिदबाबत  सिव  तर चचा झाली. सदर चचदर  यान मा. मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया यांनी िशड  ाम  थांनी सचुिवले  या ी ग दकर यांच ेजागेची पाहणी क न सदर 
जागेत पावसाळयाचे  टीकोनातून साईच र  सोहळयाचे आयोजन करता येईल िकंवा कसे व आयोजन करता येत 
अस  यास उभारावया  या सोयी सिुवधा, जागेचे े फळ  यानसुार आसन मता, पावसाळयाचे  टीकोनातनू 
जागे  यासपाटीकरणासह मु मीकरण, आिद बाब चे सिव  तर अदंाजप क तयार क न मा.  यव  थापन सिमती 
सभेपढुे सिव  तर  ताव सादर करावा, अस ेिनदश बांधकाम िवभागास (शता  दी क ) िदले होते. 

 यानसुार बांधकाम िवभागाने िद.१८/०५/२०१८ रोजीचे प ा  वय े ी िशवाजी गोदकंर, िशड  यांच े
जागेत पारायण सोहळयाचे आयोजन करावयाचे झा  यास आठ िदवसांकरीता अदंाजे १५००० पारायणाथ  
बसतील अशा मतेचा मंडप,  टेज ८० फुट X ४० फुट,  वागत कमानी, मॅट ग व बरेॅकेड ग, िव तु  यव  था, 
 विन ेपण  यव  था,  हीडीओ शटु ग तसचे पोटबल टॉयलेट व मतुारी आिण जिमन सपाटीकरण करण े व 
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पावसाचे पा  याचा िनचरा होणकेामी नाली बनिवण ेआिद कामांसाठी अदंाजे . ९१,४७,०००/- मा   इत  या  
अपेि त खचाचे अदंाजप क सादर क न सदर िठकाणी पारायण सोहळयाच े आयोजन करावयाच े झा  यास 
खालील बाबी िवचारात  या  या लागतील अस े कळिवल े आह.े (सोबत बांधकाम िवभागान े सादर केले  या 
खचाचे सिव  तर अदंाजप क जोडले आह.े)     
१) िद.१६ ते िद.२३/०८/२०१८ या कालावधीत योिगराज गंगािगरी महाराज अखंड ह रनाम स  ताहाच े
आयोजन ी साई सादालया जवळील मौज े िनमगांव को-हाळे िशवारातील शेती महामंडळाच े जागेत करणते 
येणार आह.े याच कालावधीतच ी साई सादालयासमोरील स.नं.१६४/९ मधील जागेत पारायण सोहळयाच े
आयोजन के  यास दो  ही काय माची गद  एकाच िठकाणी होऊन िनयोजनाचे द्  टीन ेसोईचे होणार नाही.  
२) ी साई सादालय समोरील स.नं. १६४/९ ही जागा िशड  शहरा  या ना  या निजकची आह.े जादा 

माणात पाऊस झा  यास या े ात पावसाचे पाणी साच  याची श  यता आह.े  
३) ी िशवाजी ग दकर पा. यांच े मालक चे ४८ आर े  १५,००० भािवकांना पारायणाकरीता 
बस  यासाठी परेुसे नाही. यासाठी लगत  या जिमन मालकांकडूनही जिमन घऊेन  याचे एक ीकरण करावे लागले.    
 यांनतर िद.०७/०६/२०१८ रोजी मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी िशड  ाम  थ व सं  थान 

अिधका-यासमवेत ाम  थांनी पारायणासाठी सचुिवलेली ी िशवाजी ग दकर, िशड  यां  या जागचेी पाहणी केली 
व पाहणी दर  यान सदर जागा आप  ती  यव  थापना  या  टीकोनातनू सोई  कर नाही, अस े िशड  ाम  थांना 
सचुिवले.       
तरी उपरो  त सव व  तुि थती िवचारात घेता, खालील बाब वर धोरणा  मक िनणय होण ेआव  यक आह.े  

ी साईच र  पारायण सोहळयाची तारीख िनि त करण.े  
१) ी साईच र  सोहळयासाठी जागेची िनि ती करण.े 
२) सं  थान वेबसाईटव न ी साईच र  पारायण (वाचन) करणसेाठी साईभ  तानंा आवाहन करणबेाबत.  
३) िशड  ाम  थांनी सचुिवले  या ी िशवाजी ग दकर यांचे जागते प ाशडे मंडप व इतर अनषंुिगक 
सिुवधा उभारणचेे ठर  यास बांधकाम िवभागाने कळिवले माण े र  कम पय े ९१,४७,०००/- खचास मा  यता 
दणेेबाबत. 
४) पारायणासाठी बाहरेगावाहन येणा-या साईभ  ताचंी िनवास  यव  था सं  थानमाफत मोफत करणबेाबत.  

सं  थानतफ पारायणाथ साठी चहा, पाणी, ना  टामोफत परुिवणेबाबत.  
पारायणाचे मािहतीफलक व बॅनर, िनमं ण पि का, फुल सजावट व िव तु रोषणाईआिद बाब ची पतुता 

सं  थानचे संबंधीत िवभागाकडून करणबेाबत. 
पारायण कालावधीत आयोिजत काय मांसाठी िनमं ीत कलाकार, िकतनकार, वचनकार  मानधन व 

िनवास  यव  था  व दशन आिद  यव  थबेाबत. 
पारायण समा  ती नंतर  या िमरवणकु खचास (बॅ  ड, ढोल पथक, सनई- चौघडे, संबळ, दखेावे इ.) 

मा  यता दणेबेाबत.  
पारायण समा  तीनंतर ावया  या महा साद (भंडारा) खचास मा  यता दणेबाबत.  
उपरो  त अ. .५,६,७,८,९,१० चे बाबीसाठी येणा-या अदंाजे र  कम .६५,००,०००/- (अ री पय े

पास  ठ लाख मा चे) खचास मा  यता दणेबेाबत. 
तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवी वषात दरवष माण े ी साईस च रत पारायण सोहळयाच े

आयोजन करण े व  याबाबत  याअनषंुिगक सिुवधा उभारणकेामी उपरो  त नमदू बाबी व  यासाठी यणेारा सव 
समावेशक खच आिद बाबत िनणयाथ  सिवनय सादर.    

यावेळी मा. ी.आ पासाहबे कोते, अ य , नाटय रिसक संच,िशड  तसेच मा. ी.कमलाकर कोते, 
मा. ी.िशवाजीराव अ.ग दकर, मा. ी.िनतीन उ.कोते, मा. ी. अशोक ज.ग दकर व इतर ाम थ सभेत चचसाठी 
उपि थत होते. ी साईच र  पारायण सोहळा संदभात खालील मु ांवर चचा झाली. 

ी साईच र  पारायण सोहळा िद.१६.०८.२०१८ ते िद.२३.०८.२०१८  ( ी संत सद ् गु  गंगािगरी 
महाराज अखंड ह रनाम स ाह) या कालावधीत आयोजीत करणते यावा.  

ी साईच र  पारायण सोहळा ी साई सादालयासमोरील ी.िशवाजी ग दकर यांच ेजागेत करणते 
यावा.   

ी साईच र  पारायण सोहळयाकरीता ११,००० ते १२,०००  पारायणाथ  बसतील अशा मतेचा 
प ाशेड मंडप, ६०'x४०' या मापाच े टेज, वागत कमानी, मॅट ग, बॅरेकेड ग, िव तु यव था, विन पेन यव था 
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इ. काम े सं थानमाफत करण े व याकामी बांधकाम िवभागाने आजचे सभेतील चचअतंी सधुारीत तावीत 
के या माण ेयेणा या अदंाज ेर कम .३४,६६,५००/- मा  अपे ीत खचास मा यता दे यात यावी.  

सं थानमाफत पारायणाथ साठी चहा, पाणी, ना ा मोफत परुिवणते यावा. 
ी साईच र  पारायणासाठी बाहरेगावाहन येणा या साईभ ांची िनवास यव था साईधमशाळा येथील 

हॉलम य ेकरावी. 
ी साईच र  पारायण कालावधीत आयोिजत काय मासाठी येणा या िनमं ीत कलाकार, िकतनकार, 

वचनकार यांच ेिनवास व दशन यव था करावी. 
 ी साईच र  पारायणासाठी शता दी क  िवभागाने आजच े सभेतील चचअतंी सुधारीत तावीत 

के या माण े ी साईच र  पारायण िनमं ण पि का, िमरवणकू, फुल सजावट, ासंगीक कमचारी, ना ा, चहा-
पाणी व वाहतूक खच इ.बाब साठी समुारे र कम .३५,००,०००/- खचास मा यता दे यात यावी. 

समाधी शता दी वष अस यान े ी साईच र  पारायण कालावधीत कलाकारांना ावयाच ेमानधानात 
यावष  पये १० ल  पयत वाढ कर याची मागणी नाटय रिसक संच व ाम थ यांनी केली.याबाबत नाटय रिसक 
संच व ाम थ यांनी सिव तर मािहतीसह ताव िद.३०.०६.२०१८ रोजीच ेमा. यव थापन सिमतीच ेसभेपवु  
सादर करावा व कलाकार काय मासाठी ावया या मानधनाबाबत मा. यव थापन सिमतीच े सभेत िनणय 
घे यात यावा. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईस च रत पारायण सोहळा काय मासाठी उपरो  अ.नं.१ त े ८ 
माण ेकायवाही करणेत यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- शता दी क  मखु, कायकारी अिभयंता- बांधकाम िवभाग,उपकायकारी अिभयंता-िव तु िवभाग, 
.अिध क- सादालय िवभाग, .अिध क-कॅ टीन िवभाग, सी.सी.टी. ही.िवभाग मखु) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने खालील आय या वेळे या िवषयावर चचा कर यात आली 

 
१० स ह नं.१२४ पै.मधील मेडीकल टोअरच ेशेडम ये आव यक बदल क न तावीत यायामशाळेसाठी नतुनीकरण 

करणेकामी ा  झाले या ई-िनिवदतेील िन नतम दराबाबत. 
 १) कामाचे नावं स  ह न.ं१२४ पकै  मिधल मेडीकल  टोअरचे शेडम  य े आव  यक बदल क न  तािवत 

 यायामशाळेसाठी नतुिनकरण करण.े 
२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनांक २८/०४/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .३४४. 
३) अदंाजप क य र  कम.   .२३,१२,३९०/- 
४)  तािवत कामाबाबत मािहती.  सं  थानच ेस  ह न.ं१२४ पैक  मिधल जागेत असले  या  टोअर शेडम  ये  यायामशाळेसाठी 

अ ावत सोयी-सिुवधा करणे  तािवत अस  यान,े स  याचे शेडचे बाजनेू असललेे प  े
काढून, एरोकॉन पॅनल बसिवण,े फॉ  स िसल ग करण,े  लायड ग िवंडो बसिवण.े साधनगहृ 
करण,े लोर ग बसिवण,े चेिजंग म करण,े पे  ह ग  लॉक बसिवणे व इतर अनषुंगीक काम े
करणेसाठी ई- िनिवदा मागिवणेत आ  या आहते.  

५) िनिवदा तपिशल ितस-यांदा ई-िनिवदा सचूना वतमानप ात व सं  थानचे सकेंत  थळावर िस  द क न 
िद.२३/०५/२०१८ ते िद.३१/०५/२०१८ याकालावधीत ई-िनिवदा मागिवणेत आ  या.  

अ) िनिवदा कालावधी  िदनांक २३/०५/२०१८ त ेिद.३१/०५/२०१८ 
ब)  तां ीक िलफाफा उघडणचेी िदनांक 

व वेळ  
िदनांक १४/०६/२०१८ रोजी स. ११ वाजता  

क) िनिवदा येत भाग घणेा-या 
ठेकेदाराचंी सं  या  

०३ 

ड) सव िनिवदा धारकांनी 
संकेत  थळावर कागदप  जमा केल े
आहते काय? 

होय  

इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा 
केली आह ेकाय? 

होय. .२३,५००/-  

ई)  िनिवदचेी अदंाजप क य िकंमत आयटमरेट ( .२३,१२,३९०/-)  
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६) तां ीक  ट्या पा  ठेकेदारां  या 
वािण  यीक दकेारांचा तपिशल. 

 
अ.नं. िनिवदा सादरक  याचे नांव दऊे केललेी र  कम पये   
०१. एन. एस. बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, ीरामपरू  २३,९०,९७४.१९ 
०२. संकेत नानासाहबे नवल,े कोपरगांव २९,०७,१८१.०४ 
०३. आकृती क    शन, कोपरगावं ३२,२९,२६६.१५ 

 

७)  िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 
अ) ठेकेदाराचे नावं एन. एस. बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, ीरामपरू  

ब) िनिवदा र  कम पये २३,९०,९७४/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / अिधक  ३.३९८३९६९% अिधक 
८) ी साईबाबा सं  थान 

िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम 
२००४ मिधल तरतुदीनसुार िनिवदा 
ि वकार  याचे अिधकार. 

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  वस ्त  यव  था, िशड    

 
सदरह कामासाठी चिलत ई-रा  यसचूी सन २०१७-१८ नसुार अदंाजप क य र  कम 

.२७,५२,८४५/- मधनू २०% कमी क न .२३,१२,३९०/- इत  या रकमचेी आयटमरेट प  दतीन े ई-िनिवदा 
मागिवणते आली आह.े याकामी वरील माण े ा  त दराम  य े  ठेकेदार एन. एस. बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, 

ीरामपरू यांनी दऊे केलेली िन  नतम र  कम .२३,९०,९७४.१९ ही िनिवदा र  कम .२३,१२,३९०/- पे ा 
३.३९८३९६९% इतक  अिधक आह.े करीता सदरच े िन  नतम दराबाबत  यांचेशी चचा वाटाघाटी होऊन, मा. 
 यव  थापन सिमतीकडे िशफारस करणकेामी मा. उपसिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सादर.  

यावर सिव तर चचा होऊन, स ह नं.१२४ पै.मधील मेडीकल टोअरच ेशेडम य ेआव यक बदल क न 
तावीत यायामशाळेसाठी नतुनीकरण करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, 

ीरामपरू यांनी दऊे केलेली िन  नतम र  कम .२३,९०,९७४.१९ /- मा  ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे 
दे यात यावा, तथापी उपरो  जागेवर हॉि पटलच ेआर ण अस यान ेया जागेवर यायामशाळेसाठी नतुनीकरण 
करणबेाबत मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत िनणय घे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतेवेळी खालील माण ेिनणय घे यात आला. 
यावर सिव तर चचा होऊन, स ह नं.१२४ पै.मधील मेडीकल टोअरच ेशेडम य ेआव यक बदल क न 

तावीत यायामशाळेसाठी नतुनीकरण करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक एन.एस.बनकर पाटील अॅ  ड कंपनी, 
ीरामपरू यांनी दऊे केलेली िन  नतम र  कम .२३,९०,९७४.१९ /- मा  ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे 

दे यात यावा, तथापी उपरो  जागेवर हॉि पटलच ेआर ण असले तरी हॉि पटलमधील काड याक पेशंटसाठी 
काड याक िफटनेस सटर व यायामशाळेसाठी नतुनीकरण करणसे मा यता दे यात आली. हॉि पटलमधील 
काड याक व इतर पशटसाठी यायामशाळेची सिुवधा मोफत उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले. 

                                                                   (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

११ ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० खो या) इमारतीच े उवरीत ३८६ खो यांसह नतुनीकरण करणकेामी ा  
झाले या ई-िनिवदेतील िन नतम दराबाबत. 

   
१) कामाच ेनांव ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० खो  या) इमारतीचे उवरीत ३८६ खो  यांसह 

नतुनीकरण करण.े 
२) शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिदनांक ०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२. 
३) अदंाजप क य र  कम.  

(शासन िनणयानुसार)  
०१. िस  हील कामासाठी .१५,३१,९५,७२०/- 
०२. इले  ीक कामासाठी .२,२९,०२,६६६/- 
                    एकुण पये.१७,६०,९८,३८६/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती.  ी साईबाबा भ  तिनवास  थान (५०० खो  या) इमारतीमधील भ  ताचंे वापरातील ४८६ 
खो  यांसह एकूण ५४४ खो  या सन १९९४-९५ पासनू पणू मतेन े वापरात आहते. 
सतत  या वापराने खो  यांचे रंग, एम. एस. लोखंडी े म-दरवाजे, िखडक , फरशी, 
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साधनगहृातील टाई  स इ  यादी बाबी खराब झाले  या आहते. सन १९९९-२००० म  य े
सदर इमारतीचे खो  यांमधील सडंास-बाथ मचे दु  तीचे काम क न घे  यात आल े
आह.े तसेच सदर इमारतीतील दु  ती देखभालीची कामे इकडील िवभागामाफत 
वेळोवळी करणते येत असतात. सन २०१० म  य े सदर इमारतीतील पिह  या ट   यात 
१०० खो  यांचे नतुिनकरण करणते आले आह.े उवरीत ३८६ खो  यांचे टॉयलेट  लॉ स, 
पॅसेज  टोअर इ  याद सह नतुनीकरण व िव तुीकरण कामासाठी येणारे खचास व सदरच े
काम िनिवदा मागवनू क न घणेसे मा.  यव  थापन सिमतीचे उपरो  त िनणया  वये मा  यता 
दणेेत आलेली आह.े तसचे याकामी येणारे .१७,६०,९८,३८६/- मा चे खचास 
शासनाचे िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी िद.१६/०४/२०१८ रोजीच े
प ा  वये मा  यता िदलेली आह.े  

५) िनिवदा तपिशल ि तीय ई-िनिवदा सचूना वतमानप ात व सं  थानच ेसंकेत  थळावर िस  द क न िदनांक 
०८/०५/२०१८ ते िद.२५/०५/२०१८ याकालावधीत ई-िनिवदा मागिवणते आ  या.  

अ) िनिवदा कालावधी  िदनांक ०८/०५/२०१८ ते िद.२५/०५/२०१८ 
ब)  तां ीक िलफाफा उघडणचेी 

िदनांक व वेळ  
िदनांक २९/०५/२०१८ रोजी स. ११ वाजता  

क) िनिवदा येत भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

१० 

ड) सव िनिवदा धारकांनी 
संकेत  थळावर कागदप  जमा 
केले आहते काय? 

होय.  

इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा 
अनामत र  कम (ईएमडी) जमा 
केली आह ेकाय? 

होय. .१४,८६,०००/-. 

ई)  िनिवदचेी अदंाजप क य 
िकंमत 

आयटमरेट ( .१४,८५,२०,५३७/-)  

६) तां ीक  ट्या पा  ठेकेदारां  या 
वािण  यीक देकाराचंा तपिशल. 

 

अ.नं. िनिवदा सादरक  याचे नांव दऊे केलेली र  कम पय े  
०१. ज.े के. क    शन अॅ  ड कंपनी, परळी वैजनाथ  १३,०७,१७,०६३.२६ 
०२.  लासीक असोिशएटस,् नािशक १३,९९,८८,२७१.५० 
०३. अडॅिमरीकॉन इ  ा   चर ा. िल., मुंबई  १४,८१,९९,५२५.३५ 
०४. ीनाथ क    शन, नािशक  १५,७०,५९,२१८.५० 
०५. म.े ांती क    शन, नािशक  १६,४६,३४,८४१.०४ 
०६. एस. एस. क    शन, कराड   १७,५०,९६,६४९.६५ 
०७. वधा क    शन / ए  टर ाईजेस,् नािशक  १७,५३,३५,६४२.५६ 

 

७)  िन  नतम िनिवदा धारकाचा तपिशल 
अ) ठेकेदाराच ेनांव ज.े के. क    शन अॅ  ड कंपनी, परळी वैजनाथ 
ब) िनिवदा र  कम पये १३,०७,१७,०६३.२६ 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी / 

अिधक  
११.९८७२१३५९% कमी  

८) ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  
अिधिनयम २००४ मिधल 
तरतुदीनसुार िनिवदा 
ि वकार  याचे अिधकार. 

मा.  यव  थापन सिमती, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड    
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सदरह कामासाठी चिलत ई-रा  यसचूी सन २०१७-१८ नसुार अदंाजप क य र  कम 
.१८,५६,५०,६७१/-  मधनू २०% कमी क न .१४,८५,२०,५३७/- इत  या रकमेची आयटमरेट प  दतीन ेई-

िनिवदा मागिवणते आली आह.े याकामी वरील माण े ा  त दराम  य े ठेकेदार जे. के. क    शन अॅ  ड कंपनी, 
परळी वैजनाथ यांनी दऊे केलेली िन  नतम र  कम .१३,०७,१७,०६३/- ही िनिवदा र  कम .१४,८५,२०,५३७/- 
पे ा ११.९८७२१३५९% इतक  कमी आह.े करीता सदरचे िन  नतम दराबाबत मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
िशफारस करणकेामी मा. उपसिमतीचे सभपेढुे िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान (५०० खो या) इमारतीच े उवरीत ३८६ 
खो यांसह नतुनीकरण करणकेामी िन नतम िनिवदाधारक ज.े के. क    शन अॅ  ड कंपनी, परळी वैजनाथ यांच े
िन नतम दर र कम . १३,०७,१७,०६३/- मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                     (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
१२ साईबाबा भ िनवास व णालय िवभागाकरीता लॉ ी केमीकल/िडटजट वािषक खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  

यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे साईबाबा भ िनवास व णालये िवभागाकरीता लॉ ी केिमकल / िडटजट वािषक 

खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल साईबाबा भ िनवास व णालये  िवभागाकरीता लॉ ी 

केिमकल / िडटजट वािषक खरेदी 

०२ मागणी ०५ काराची  केिमकल / िडटजट सािह य   

०३ ई-िनिवदा िस ी १२.०४.२०१८ ते १८.०५.२०१८ 

०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 

www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व  

िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 

०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १२.०४.२०१८  

टेि नकल बीड – २३.०५.२०१८ 

कमिशयल बीड – १४.०६.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 

०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 

०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 

१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 

पा  ०३ िनिवदाधारकांनी बयाणा र  कम भरलेली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 

१२ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 

अ.नं. वष खच प रमाण 

---- -- - 
 

१३ स  याची िश  लक ि थती ---- 

१४ मागील खरेदी दर --- 

१५ मागील परुवठादार ---- 

१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  

अ.नं लॉ  ीकरीता केिमकल व िडटजट पावडर 
खरेदीचा तपिशल 

म.े टारवीन 
परफे ट मॅ य.ु, 
मुंबई दर ती 
लीटर / िकलो 

म.े ओकंार ेडस, 
ठाणे 

दर ती 
लीटर / िकलो 

म.े एस अशोका डाय 
केम, मालेगाव 

दर ती 
लीटर / िकलो 
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१ िडटज  ट पावडर -  (सव कारचे कपडे धणेु) -  
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादी क  हर, टॉवेल इ. 
रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी)  -     

77.50 53.00 67.00 

२ िल  वीड व प साबण - (सव कारचे कपडे)  
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादी क  हर, टॉवेल इ. 
रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी) -  

62.95 92.00 67.00 

३ िल  वीड व प साबण -र  ताच,े अ  नाचे तेलाचे, 
गंजलेले व इतर डाग असणारे कपडे रंगीत डाग 
असणारे कपडे धु यासाठी 

318.00 64.00 280.00 

४ िल  वीड व प साबण - वलुन, रग,  लॅकेंट.इ. 69.95 170.00 190.00 

५ पावडर - कपडे  यु लाईज करणेसाठी  66.95 71.00 70.00 

१७ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – मागील खरेदी माह ेमाच सन २०१६  

अ.नं. तपशील प रमाण  

लीटर / िकलो 

मागील  दर .  ती 
लीटर / िकलो 

१ िडटज  ट पावडर -  (सव कारचे कपडे धणेु) -  
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादी क  हर, टॉवेल 
इ. रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी)  -     

4160.00 37.00 

२ िल  वीड व प साबण - (सव कारचे कपडे)  
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादी क  हर, टॉवेल 
इ. रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी) -  

2000.00 65.00 

३ िल  वीड व प साबण -र  ताच,े अ  नाचे 
तेलाचे, गंजलेले व इतर डाग असणारे कपडे 
रंगीत डाग असणारे कपडे धु यासाठी 

400.00 45.00 

४ िल  वीड व प साबण - वलुन, रग,  लॅकेंट.इ. 700.00 45.00 

५ पावडर - कपडे  यु लाईज करणेसाठी  2300.00 50.00 
 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेल ेदर वरील त यात नमदु केले आहे 

१९ स  याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव म.े टारवीन परफे ट मॅ य.ु , मुंबई आिण म.े ओकंार ेडस, ठाणे 

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 

आला आह ेका ?  

--- 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 

उपकायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य 

अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                         फरक                  % ने कमी/जा  त 

 ------------                  -------------------                           ---                      --- ------ 

२३ 

िवभागान ेिनि त केललेे अदंािजत सरासरी दर  
अ.नं. तपशील दर पये आिण प रमाण  

१ िडटज  ट पावडर -  (सव कारचे कपडे धणेु) -  बेडिशट, उिशक  हर, 
चादर, गादी क  हर, टॉवेल इ. रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी)  -     

१७०/- ती िकलो  

२ िल  वीड व प साबण - (सव कारचे कपडे)  बेडिशट, उिशक  हर, 
चादर, गादी क  हर, टॉवेल इ. रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी) -  

२०१/- ती िलटर 

३ िल  वीड व प साबण -र  ताच,े अ  नाचे तेलाचे, गंजलेले व इतर डाग 
असणारे कपडे रंगीत डाग असणारे कपडे धु यासाठी 

३०१/- ती िलटर 

४ िल  वीड व प साबण - वलुन, रग,  लॅकेंट.इ. २२२/- ती िलटर 

५ पावडर - कपडे  यु लाईज करणेसाठी  १४१/- ती िकलो 
 

२४. संि  टीप –  सं  थानचे  साईबाबा भ िनवास िवभागा या मागणी माण े लॉ ी केिमकल / 
िडटजट वािषक खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याकामी िवभागाने िदलेले 
टेि नकल  पिेसिफकेशन िनिवदमे ये दे  यात आल ेहोते. याम य ेवेगवगेळी ०५ काराचे केिमकल/िडटजट असनु 
या सािह याचे वािषक दर िनि त क न मािसक अगर गरजे माण ेखरेदी केली जाते. याकामी म.े टारवीन परफे ट 



 
132 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

मॅ य.ु, मुंबई यांच े ०३ items साठी ( . ३,४७,७३५/-) व  म.ेओकंार ेडस, ठाण े यांच े ०२ items साठी          
( .३,१४,२००/-) यनुतम दर ा  आहते. सदर केिमकल व िडटजटसाठी एकुण खच . ६,६१,९३५/- अपेि त 
आह.े  

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े टारवीन परफे ट मॅ य.ु, मुंबई आिण म.े ओकंार ेडस, ठाण े यांचेशी 
िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उप सिमतीच े
सभेत सादर करणसे मा यता िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत िशफारशीसाठी सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास व णालय िवभागाकरीता लॉ ी केमीकल/िडटजट 
वािषक खरेदीकामी उपरो  तुलना मक त यामधील गडद व अधोरेखीत केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन 
संबधीतांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस होती. 

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला. 
साईबाबा भ िनवास व णालय िवभागाकरीता लॉ ी केमीकल/िडटजट वािषक खरेदीकामी पढुील 

त याम य े नमदु केलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन संबधीतांना परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात 
आली.   
अ.नं. िनिवदाधारकाच ेनाव तपशील दर 

ती िलटर/िकलो 
१ म.े टारवीन परफे ट मॅ य.ु, 

मुंबई 
१. िल  वीड व प साबण - (सव कारच ेकपडे)  
बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादी क  हर, टॉवेल 
इ. रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी) 

62.95 

२. िल  वीड व प साबण - वलुन, रग, 
 लॅकेंट.इ. 

69.95 

३. पावडर - कपडे  यु लाईज करणेसाठी  66.95 
२ म.े ओकंार ेडस, ठाण े १. िडटज  ट पावडर- (सव कारचे कपडे धणु)े -  

बेडिशट, उिशक  हर, चादर, गादी क  हर, टॉवेल 
इ. रंगीत /पांढरे कपडे धु  यासाठी) 

53.00 

२. िल  वीड व प साबण -र  ताच,े अ  नाच े
तेलाच,े गंजलेले व इतर डाग असणारे कपडे रंगीत 
डाग असणारे कपडे धु यासाठी. 

64.00 

(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१३ ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी. यं णचेे एक वष कालावधीकरीता िन नतम 
दरधारकास वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ टॅ ट दणेबेाबत.   

०१  कामाचे नांव  ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णेचेएक वषाचे  
करीतावािषककॉ ेिस स ह सकॉ ॅ ट्दणेे बाबत  

०२ शासक य मा  यता  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक ७.०३.२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय ं . १८० 
०३  अंदाजे खच  एकि त र  कम .  ११,३०,३२५/- 
०४   तावाची थोड  यात मािहती.  ी साईबाबा हॉ  पीटलम  य े सव ऑपरेशन िशएटस व आय .सी.सी.यु .म  ये स ल ए.सी .

 लांट  या एकूण 1 3 यं णा तसेच ि पलट टाईप ए .सी .एकूण 71 नग , मॉर  यरुी 2 नग , मेडीसीन 
को  ड  टोअर 1 नग आिण डोमेि टक ि ज एकूण 26 नग कायाि वत आहे . याच माणे ी 

साईनाथ हॉ पीटलम  ये ि लट टाईप ए.सी .एकूण 38 नग आिण डोमेि टक ि ज एकूण 24 नग 
कायाि वत आहे .ऑपरेशन िशएटरम  ये  ऑपरेशन करतेवेळी व नतंर आय.सी.यु .वॉडम  य े

ठेव  यात येते  .काही वेळा या यं णेमधील काही  पेअरपाट खराब झा  यास ते तातडीने बदलणे 
गरजेचे असते . याकरीता सदरचे  पेअरपाटची खरेदी करावी लागते . येक कंपनीचे  पेअरपाट 

ह े दसु-या कंपनी  या  पेअरपाट पे ा वेगळे अस  याने तसेच सदर चे  पअेरपाट ह े जवळपास 
उपल  ध होत नस  याने ते थेट मुंबई, पणेु येथून खरेदी करावे लागतात  . यामुळे ह े  पेअरपाट 

िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत पयायान ेए.सी .यं णा काही वेळा बंद ठेवावी 
लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी ल◌ागते  .सदरचा  पेअरपाट उपल  ध 

झा  यानंतर तो बसवनू ए.सी .यं णा पणू मतेने कायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा वेळी 
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संबंधीत कंपनीचे ितिनधी यांना बोलावनू दु  ती क न  यावी लागते .यासाठी  येक वष  सदर 
यं णेची दखेभाल व दु  ती करणेका मी वािषक कॉ  ेिस  ह स  ह स कॉ  ॅ  ट (CAMC) दे  यात 

येते. 
०५ ई-िनिवदा तपिशल - महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.inया वेबसाईटवर  ई-िनिवदा  जाहीरात 

अपलोड कर  यात आली होती. तसेच  सं  थानचे संकेत  थळावर  जािहरात  िस  द क न ई-
िनिवदा िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणेत आली होती. ई-िनिवदा भर  याची मदुत िद. 
०९/०५/२०१८ ते १७/०५/२०१८ अखेर होती. सदर िनिवदतेील दोनच िनिवदा आ  याने िदनांक 
२४/५/२०१८ अखेर मदुत वाढ दणेते आली होती. सदर मदुतीत दोनच िनिवदा अस  याने िदनांक 
३१/०५/२०१८ पयत मदुतवाढ दणेेत आलेली होती .  

 a)  कामाची मदुत  एक वष  
 b) तांि क िनिवदा उघड  याची 

िदनांक व वेळ  
१४/०६/२०१८ सकाळी ११  वाजता 

 c) ा  त ई-िनिवदा ०२ 
 d)  ा  त ई-िनिवदाधारकांनी सव 

आव  यक कागदप े ऑनलाईन 
जमा केले आहते का ? 

होय जमा केले आह.े  

 e)  सव िनिवदाधरकांनी EMD  
भरलेले कागदप े जमा केले आहते 
का ? 

होय  

६ a)मागील वषाकरीता िन  न  तम दर 
.  

. १०,७६,५००/-  

 b) मागील िन  न  तम दरधारक  म.े कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  
 

चालू वषाकरीता ई िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांचा तपशील...  

अ.नं.  िनिवदाधारकांचे नांव  ई- िनिवदतेील ा  त दर र  कम  शेरा  
०१ म.े कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  ८,६६,७००/- + GST  L 1  
०२ म.े ी वेकंटे  वरा ंक  ोजे  ट, पणु े २२,७७,४७७/- + GST  L 2  

उपरो  त तपिशलानसुार ... 
ी साईबाबा हॉ  पीटल व ी साईनाथ हॉ  पीटल येथील ए.सी यं णचेेएक वषाचे  करीता वािषक 

कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ टकामी  म.ेकैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  याचंे दर र  कम . ८,६६,७०० /-+GST 
मा  िन  मन  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेरीता   ताव 
मा. उपसिमतीच ेसभेपढुे िनणायाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ हॉि पटल येथील ए.सी. यं णचे े
एक वष कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट दणेकेामी िन नतम िनिवदाधारक म.ेकैलास 
रेि जरेशन व स, मुंबई यांच े िन नतम दर र कम .८,६६,७००/-+GST ि वकारणते येऊन यांना कायादशे 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.       (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१४ मंिदर व प रसर, दारावती व ी साईबाबा भ िनवास थान येथील संपणु ए.सी. यं णचे ेएक वष कालावधीकरीता 

िन नतम दरधारकास वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ टॅ  दणेबेाबत. 
०१  कामाच ेनांव  मंिदर व परीसर, ारावती आिण ी साईबाबाबा भ  तिनवास  थान यथेील संपणु ए. सी. 

यं णचेे एक वषाकरीता वािषक कॉ  ेिस  ह सि हस कॉ   ट देण ेबाबत  
०२ शासक य मा  यता  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक ७.०३.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १८२ 
०३  अदंाजे खच  एकि त र  कम . ६,८२,५००/- 
०४   तावाची थोड  यात मािहती.  मिंदर व प रसर,  दारावती तसचे साईबाबा भ  तिनवास  थान येथे ी साईभ  तां  या 

सोयीकरीता ए.सी. व ि ज बसवनू कायरत आहते.  सदर य णा सतत कायरत असण े
आव  यक आह.े यासाठी या यं णमेधील काही  पेअरपाट खराब झा  यास ते तातडीन े
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बदलण े गरजचे े असते.  याकरीता सदरच े  पेअरपाटची खरेदी करावे लागतात.  यके 
कंपनीचे  पअेरपाट ह ेदसु-या कंपनी  या   पेअरपाट पे ा वगेळे अस  याने तसचे सदरच े
 पेअरपाट ह े जवळपास उपल  ध होत नस  याने ते थेट मुंबई, पणु े येथनू खरेदी करावे 

लागतात.  यामळेु ह े  पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत पयायान े
ए.सी. यं णा काही वेळा बंद ठेवावी लागते अथवा कमी मतेवर कायाि वत ठेवावी 
लागते. सदरचा  पअेरपाट उपल  ध झा  यानतंर तो बसवनू ए.सी. यं णा पणू मतेन े
कायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा वेळी सबंंधीत कंपनीचे ितिनधी यांना बोलावनू 
दु  ती क न  यावी लागते. या दु  ती कायवाहीसाठी बराच अवधी लागेल व पयायाने 
साईभ  तानंा दे  यात येणा-या सवेा सिुवधामं  य े  य  यय िनमाण होतो. याकरीता  यके 
वष  तातडीने जागेवरच दु  ती करणकेामी सदर िठकाणातील सपंणू ए.सी. यं णचे े
CAMC दे  यात येते. 

०५ ई-िनिवदा तपिशल - महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.inया वेबसाईटवर  ई-िनिवदा  जाहीरात 
अपलोड कर  यात आली होती. तसेच  सं  थानचे संकेत  थळावर  जािहरात  िस  द क न 
ई-िनिवदा िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणते आली होती. ई-िनिवदा भर  याची मदुत िद. 
०९/०५/२०१८ ते १७/०५/२०१८ अखेर होती. सदर िनिवदेतील दोनच िनिवदाधारक पा  
अस  याने फेर ई िनिवदा िस   मागिवणते आली होती. टडर भर  याची मदुत िदनांक 
२४/०५/२०१८ ते ३१/०५/२०१८ अखेर होती  

 a)  कामाची मदुत  एक वष  
 b) तांि क िनिवदा उघड  याची 

िदनांक व वेळ  
१४/०६/२०१८ सकाळी ११  वाजता 

 c) ा  त ई-िनिवदा ०३  
 d)  ा  त ई-िनिवदाधारकांनी सव 

आव  यक कागदप े ऑनलाईन 
जमा केले आहते का ? 

होय जमा केल ेआह.े  

 e)  सव िनिवदाधरकांनी EMD  
भरलेले कागदप े जमा केले 
आहते का ? 

होय  

६ a)मागील वषाकरीता िन  न  तम 
दर .  

. ६,५०,०००/-  

 b) मागील िन  न  तम 
दरधा◌ारक  

म.े कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  

चालू वष ई िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांचा तपशील...  

अ.नं.  िनिवदाधारकांचे नांव  ई- िनिवदतेील ा  त दर र  कम  शेरा 
०१ म.े कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  ५,२६,६००/- + GST  L1 
०२  म.े हरंेब ए  टर ाईजेस, जळगाव  ५,३४,८९३/- + GST  L2 
०३ म.े ी वेकंटे  वरा ंक  ोजे  ट, पणु े ८,९६,०४७/- + GST  L3 

 
उपरो  त तपिशलानसुार ... 
मंिदर व परीसर, ारावती आिण ी साईबाबाबा भ  तिनवास  थान येथील सपंणु ए. सी. यं णचेे एक 

वषाकरीता वािषक कॉ  िेस  ह सि हस कॉ   टकामी  मे.कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई यांच े दर र  कम . 
५,२६,६००/- + GST मा  िन  मन  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढुील कायवाही 
करणकेरीता   ताव मा. उपसिमतीचे सभपेढुे िनणायाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर व प रसर, दारावती व ी साईबाबा भ िनवास थान येथील संपणु 
ए.सी. यं णचे ेएक वष कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ट्ॅर ट दणेकेामी िन नतम िनिवदाधारक 
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म.ेकैलास रेि जरेशन व स, मुंबई यांच े िन नतम दर र कम .५,२६,६००/-+GST ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                  

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                     

१५ ी साई सादालय यातील वायिुवजन यं णचेे एक वष कालावधीकरीता िन नतम दरधारकास वािषक कॉ ेिस ह 
स ह स कॉ टॅ  दणेबेाबत. 

०१  कामाच ेनांव  ीसाई सादालयातीलवायवुीजनयं णचेेएक वषाकरीता वािषक कॉ  िेस  ह सि हस 
कॉ   ट देण ेबाबत  

०२ शासक य मा  यता  मा.  यव  थापन सिमती िदनांक ७.०३.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . १८१ 
०३  अदंाजे खच  एकि त र  कम .५,१३,९७५/- 
०४   तावाची थोड  यात मािहती.  ीसाई सादालय यथेील  मु यिकचन, बुदंीिकचन, लाडूिकचन, चपाती िकचन 

तसचे ना ा पाक ट िकचन यथेील कमचा यांना यािठकाणी काम करणे ससु  हावे हणनू 
तापमान सिु थतीत ठेवणसेाठी बाहे न गार हवेचा झोत सोडून तापमान िनयं णात ठेवणे तसचे 
हवेतील आ ता िनयं णात ठेवण ेजणेे क न या- या िकचनम ये काम करणा या कमचा यांना 

ास घे यास ास होऊ नय.े िशवाय िकचन मधील जळालले ेतेलाचे बा प ्आिण इतर घाण 
ए झॉ ट दारे बाहरे जावी याकरीता ८ नग ड टेबल वायुिवजन यं णा व १० नग स ी यगुल 
ड टेबल ए झॉ ट यं णा िडसबर, २००८ पासनू कायाि वत कर यात आललेी आह.े सदरची 
वायिुवजन यं णा सतत कायाि वत असत.े सतत या वापरामळेु वायिुवजन यं णते िबघाड 
झा यास तेथील िकचनम ये तापमान वाढून आ ता कमी होऊन काम करणा या कमचा यांना 

सनाचा ास होऊ शकतो. संगी सदरचा कमचारी बशेु द सु दा पडू शकतो. याकरीता 
वायिुवजन यं णा तातडीने दु त क न चाल ूकरणे गरजचेे असते. वायवुीजन यं णा  यवि थत 
कायरत राहणेकरीता पढुील एक वषाकरीता CAMC दणेे आव  यक आह.े 

०५ ई-िनिवदा तपिशल - महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.inया वेबसाईटवर  ई-िनिवदा  जाहीरात 
अपलोड कर  यात आली होती. तसेच  सं  थानचे संकेत  थळावर  जािहरात  िस  द क न ई-
िनिवदा िस  द क न ई-िनिवदा मागिवणेत आली होती. ई-िनिवदा भर  याची मदुत िद. 
०९/०५/२०१८ ते १७/०५/२०१८ अखेर होती. सदर िनिवदतेील दोनच िनिवदा आ  यान े
िदनांक २४/५/२०१८ अखेर मदुत वाढ दणेेत आली होती  

 a)  कामाची मदुत  एक वष  
 b) तांि क िनिवदा उघड  याची 

िदनांक व वेळ  
१४/०६/२०१८ सकाळी ११  वाजता 

 c) ा  त ई-िनिवदा ०३  
 d)  ा  त ई-िनिवदाधारकांनी 

सव आव  यक कागदप  े
ऑनलाईन जमा केल ेआहते का 
? 

होय जमा केल ेआह.े  

 e)  सव िनिवदाधरकांनी EMD  
भरलले ेकागदप  ेजमा केल े
आहते का ? 

होय  

६ a)मागील वषाकरीता िन  न  तम 
दर .  

. ४,८९,५००/-  

 b) मागील िन  न  तम दरधारक  मे. कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  
 

चाल ूवषाकरीता ई िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांचा तपशील...  

अ.नं.  िनिवदाधारकाचंे नांव  ई- िनिवदतेील ा  त दर र  कम  शेरा  
०१ मे. कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  ३,८९,५००/- + GST  L1 
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०२  मे. हरंेब ए  टर ाईजसे, जळगाव  ४,०२,४५७/- + GST  L2 
०३ मे. ी वेकंटे  वरा ंक  ोजे  ट, पणु े ६,६१,०६४/- + GST  L3 

 
उपरो  त तपिशलानसुार ... 

ी साई सादालयातील वायवुीजन यं णचे े एक वषाकरीता वािषक कॉ  िेस  ह सि हस कॉ   टकामी  
मे.कैलास रेि जेरेशन व  स, मुंबई  याचंे दर र  कम .३,८९,५००/- + GST मा  िन  मन  तम असनु  याचंेशी ा  त 
दराबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणेकरीता   ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढुे िनणायाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय यातील वायिुवजन यं णचे े एक वष कालावधीकरीता 
वािषक कॉ िेस ह स ह स कॉ टॅ ट दणेेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.कैलास रेि जरेशन व स, मुंबई याचं े
िन नतम दर र कम .३,८९,५००/-+GST ि वकारणेत येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली.                                                            (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मखु) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
१६ च ेमंिदर व प रसराच ेसुर े या ीने सरु ा सािह य ई-िनिवदा ि ये दारे भाडेत वावर घेणेकामी येणा या खचास 

मा यता िमळणे तसेच सदरचा ताव मा.उपसिमतीच ेसभेपुढे िनणयाथ घेणेबाबत. 
उपरो  त िवषया  वये सिवनय सादर क , मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ व 

िद.२३/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणयांनसुार चे दशनाथ येणा-या साईभ ांची संभा  य गद  ल ात घेता 
साईभ  ताचंे तसचे मंिदर व परीसराचे सरु  ो  या ि कोनातुन  तातडीची गरज हणनू सरु ा साही  य भाडेत  वावर 
घेणकेामी मा  यता घे  यात आलेली होती. सदर सरु ा सािह य ०३ मिह  यांकरीता भाडे त वावर घेणकेामी 
िद.२७/०१/२०१८ ते िद.०३/०२/२०१८ अखेर या कालावधीत शासनाच े अिधकृत 
www.mahatenders.gov.in या संकेत  थळावर ई-िनिवदा कािशत/अपलोड कर  यात आलेली होती. 
 यानसुार सदर ई-िनिवदा येम  य े थम एकूण ०२ िनिवदाधारकांनी सहभाग न दिवला. तथापी, ई-िनिवदे  या 

िनयमावली माण े िकमान ०३ िनिवदा असण े बंधनकारक अस  याने, सदर ई-िनिवदा येस पु  हा 
िद.०४/०२/२०१८ ते िद.१२/०२/२०१८ अखेर ०८ िदवसांची ऑनलाईन मदुतवाढ दे  यात आलेली होती.     

तदनतंर एकूण ३ िनिवदाधारकांनी सदर िनिवदा यमे  य ेसहभाग न दिव  यामळेु िद.१४/०२/२०१८ 
रोजी खरेदी सिमतीचे सद  य यांचे सम  टे  नीकल बीड उघड  यात आल े होते. सदर टे  नीकल बीडम  य े
१.Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune, २.  Reliance  Electronics, D-1/2, M.I.D.C., 
Ambad, Nashik व ३.  Sai Automotive India Pvt.Ltd, Pune. या तीन िनिवदाधारकां  या ई-िनिवदा 

ा  त झाले  या हो  या. सदर तीन िनिवदांपैक  अ.न.ं ३ Sai Automotive India Pvt.Ltd, Pune. यांची 
वािषक उलाढाल कमी अस  यामळेु, ते अपा  ठरले . तथािप, महारा   शासनाचे उ ोग, उजा व कामगार 
िवभागाचे िद.०१/१२/२०१६ रोजीच े शासन िनणया  या खरेदी कायप  दती सधुारीत िनयमपु  तीकेतील कलम 
४.४.३.१ (ब) नसुार पा  असणा-या दोन िनिवदाधारकां  या िद.१७/०२/२०१८ रोजी खरेदी सिमत  या 
सद  यांसम  कमिशयल बीड उघड  यात आले  या हो  या. सदर कमिशयल बीडम  य ेदोनही पा  िनिवदाधारकांच े
 यनुतम दर अस  यान े        १) Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune यांना ०४ नग बॅगेजेस 
 कॅनरकरीता जा.नं.एसएसएसटी/सरं ण/६४६९/२०१८ िद.०५/०३/२०१८ अ  वये तसेच २) Reliance 

Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik  यांना ०९ नग डी.एफ.एम.डी. व १५ नग एच.एच.एम.डी 
या उपकरणांकरीता जा.न.ंएसएसएसटी/सरं ण/६४७०/२०१८ िद.०५/०३/२०१८ अ  वये िद.२४/०२/२०१८ 
पासनु ते िद.२३/०५/२०१८ अखेर ०३ मही  यांकरीता कायादशे दे  यात आलेले होते. सदर कायादशेानुसार 
िद.२३/०५/२०१८ रोजी सदरची मदुत संपु  टात आ  यामळेु मंिदर परीसराचे सरु े  या ि कोनातून ई-िनिवदा 
प  दतीन ेभाडे त  वावर घे  यात आलेले सरु ा साही  य काया  वीत ठेवण ेगरजचेे अस  यान,े पु  हा १) Evolve 
Technologies Services Pvt. Ltd, Pune यांना ०४ नग बॅगेजेस  कॅनरकरीता तसेच २) Reliance 
Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik यांना ०९ नग डी.एफ.एम.डी. व १५ नग एच.एच.एम.डी 
या उपकरणांकरीता ई-िनिवदेतील मंजरु दरा माण े िद. २४/०५/२०१८ ते िद. ०७/०७/२०१८ अखेर िदड 
मिह  यां  या कालावधीकरीता भाडे त  वावर सरु ा साही  य परुिवणकेामी उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ३८१ नसुार मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े  

 याच माण े शासनाच े माहीती व तं ान िवभागामाफत डी.पी.आर. अतंगत  माट िशड  क  प 
राबिवण े  तावीत अस  यामळेु तसेच सदर  माट िशड  क  पाम  य े चे मिंदर व परीसरात सरु े  या 
ि कोनातून सरु ा साही  यांचा समावेश केलेला अस  याने सदरकामी सं  थानचा डबल खच होणार अस  यामळेु, 
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िद.१५/०६/२०१८ रोजीचे खाते मखुांच ेसभेम  य ेमा.उपिज  हािधकारी सो. यांनी- सं  थानच ेमंिदर व परीसराच े
सरुि तते  या ि कोनातुन डी.पी.आर अतंगत  माट िशड  क  प  तावीत असनु, सदर क  प लवकरच 
काया  वीत होणार अस  याने दर  यानच ेकाळात ई-िनिवदतेील  यनुतम दरां माण े  संबंिधत पुरवठादारांना पढुील 
आदशे होईपयत सरु ा साही  य भाडे त  वावर काया  वीत ठेवणकेामीचा  ताव मा. उप सिमतीच ेसभपेढुे सादर 
करावा. अस ेिनदश िदलेले आहते.  

तरी चे दशनाथ येणा-या साईभ  ताचंे तसेच मंिदर परीसराच े सरु े  या ि ने ई-िनिवदतेील पा  
िनिवदाधारक १) Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune यांना ०४ नग बॅगेजेस  कॅनरकरीता 
तसेच २) Reliance Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik यांना ०९ नग डी.एफ.एम.डी. व 
१५ नग एच.एच.एम.डी या उपकरणांकरीता ई-िनिवदेतील मंजरु दरा माण,े पढुील आदशे होईपावतेो कायादशे 
दऊेन,  यांचे भाडेपोटी ती माह र  कम पय-े ५,५३,३७३/- (अ री- पाच लाख पे  न हजार ितनश े याह  तर 
पये मा ) चे खचास मा  यता िमळणसे व सदर बाबत चचा होवनू िनणय होणसे िवनतंी. 

यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनाथ येणा-या साईभ  तांचे तसेच मंिदर परीसराच ेसरु े  या ि ने 
Evolve Technologies Services Pvt. Ltd, Pune यांना ०४ नग बॅगेजेस  कॅनरकरीता तसेच Reliance 
Electronics, D-1/2, M.I.D.C.,Ambad, Nashik यांना ०९ नग डी.एफ.एम.डी. व १५ नग एच.एच.एम.डी 
या उपकरणांकरीता ई-िनिवदतेील मंजरु दरा माण,े पढुील आदशे होईपावतेो कायादशे दे यात यावा व सदरह 
कामी भाडेपोटी ती माह र  कम पये .५,५३,३७३/-मा  (अ री पये पाच लाख ेप  न हजार ितनशे याह  तर 
पये) चे खचास मा  यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.   

(कायवाही- संर ण िवभाग मखु) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१७ साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या िवभागाकरीता सन २०१८-१९ मधील िद.०१.०७.२०१८ ते 
िद.३०.०६.२०१९ अखेर एक वष कालावधीसाठी िन नतम दरधारकास लॉ ी कामाचा कायादशे दणेेस मा यता 
िमळणेबाबत. 

सं  थानचे साईआ म भ  तिनवास व साईधमशाळा िवभागाकडील बेडशीट, उशी क  हर धणु/ेइ  ी 
करण,े टॉवेल धवुनू ायर करण,े चादर धणु े व भ  तांचे कपडे भ  तांकडून शु  क आका न धणु/ेइ  ी क न 
घेणकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

 
१ करावयाचे कामाचा तपशील बेडशीट, उशी क  हर धणेु/इ  ी करणे, टॉवेल धवुनू ायर करणे, चादर धणेु 

व भ  तांचे कपडे भ  तांकडून शु  क आका न धणेु/इ  ी करण.े 
२ मागणी ित नगासाठीचे दर सव करासह 
३ ई-िनिवदा िस  दी िद.०७/०५/२०१८ 
४ वृ प ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी 

कशी पाठवली जाते? 
महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.inव न सं  थानचे 
संकेत  थळाव न व पुरवठाधारकांना दरु  वनी व ई-मेल  दारे 

५ तर तसे कोणाला पाठिवले. - 
६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ २२/०५/२०१८ वेळ – सकाळी ११.०० वाजेपासून 
७ ा  त िनिवदाधारकांची सं  या ०४ 
८ पा  िनिवदाधारकांची सं  या ०४ 
९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का ? नाही 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम अदा केली 

आह ेका? 
होय  

११ जर नमनेु िदले नाही तर का ? लॉ  ी धणेु व इ  ी करणेचे काम अस  याने नमनेु मागणी केली नाही. 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेल ेदर 

सं  थानच ेसन २०१८/१९ साठीच ेकपड्यांसाठी दर 
 

अ.नं कपड्यांचा तपशील िवजय अशोक च  हाण 
साई  दा लॉ  ी 

सावळीिवहीर 
ती नग दर 

.(सवकरासह) 

सभुाष आ  णा 
च  हाण 

ओम साई लॉ  ी 
सावळीिवहीर 
ती नग दर . 

द लॉ  ी  सटर, 
नािशक  

ती नग दर . 
(सवकरासह) 

जनता ाय 
ि लनस, 

अहमदनगर 
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(सवकरासह) 
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ५.९६ ७.०८ ४.७२ ७४३४.०० 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी 

करण े
३.५४ ४.७२ २.३६ ५९००.०० 

३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ४.७२ ५.९० ८.२६ ८२६०.००
४ सोलापरू चादर धणुे ११.८० १२.९८ ८.२६ ८२६०.०० 
५ चादर धणु े ७.०८ ८.२६ ७.०८ ८२६०.०० 
६ गादी  या खोळी धणु े ७.०८ ८.२६ ७.०८ २६३०००.०० 

 
ब) भ  ताचंे सन २०१८/१९ च ेकपडे शु  क आका न धणुे/इ  ी करण ेकामासाठीच ेदर 
 

अ.नं कपड्यांचा तपशील िवजय अशोक 
च  हाण 

साई  दा 
लॉ  ी 
सावळीिवहीर 
ती नग दर . 

(सवकरासह) 

सभुाष आ  णा 
च  हाण 

ओम साई लॉ  ी 
सावळीिवहीर 
ती नग दर . 

(सवकरासह) 
 

द लॉ  ी  सटर, 
नािशक  

ती नग दर . 
(सवकरासह) 

जनता ाय 
ि लनस, 

अहमदनगर 

 पु षांच ेकपडे धणुे/इ  ी करण े     
१ सफारी सटु ३०/- ३१/- ११८/- १०६२००/- 
२ शट/टी शट १५/- १६/- ४२/- ४७२००/- 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   १५/- १६/- ४२/- ४७२००/- 
४ जाकेट/  वेटर १५/- १६/- ८९/- २३६०००/- 
 पु षांच ेकपडे फ  त इ  ी करण े     

१ सफारी सटु १५/- १६/- ३६/- ३५८००/- 
२ शट/टी शट ७/- ८/- १४/- १७७००/- 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ७/- ९/- १४/- १७७००/- 
४ जाकेट/  वेटर ७/- ८/- ३०/- २३६००/- 
 मिहलांच ेकपडे धणुे/इ  ी करण े     

१ साडी ३०/- ३१/- ८९/- १७७००/- 
२  लाऊज १०/- १२/- २४/- ३५८००/- 
३ टी-शट १५/- १७/- ४२/- ३५८००/- 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट १५/- १७/- ३६/- २३६००/- 
५ पॅ  ट/जी  स १५/- १६/- ४२/- ४७२००/- 
६ नाईट सटु २५/- २६/- ४७/- १७८००/- 
७ जाकेट/  वेटर १५/- १६/- ८९/- २३६०००/- 
८ पेटीकोट/गाऊन १५/- १६/- ४७/- २३६००/- 
 मिहलांच ेकपडे फ  त इ  ी करणे      

१ साडी २०/- २२/- ४२/- ५९०००/- 
२  लाऊज ७/- ८/- ९/- ११८००/- 
३ टी-शट ७/- ९/- १४/- ११८००/- 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ७/- ८/- १४/- ११८००/- 
५ पॅ  ट/जी  स ७/- ८/- १४/- ११८००/- 
६ नाईट सटु ७/- ८/- २४/- २३६००/- 
७ जाकेट/  वेटर ७/- ८/- ३०/- ३५८००/- 
८ पेटीकोट/गाऊन ७/- ८/- १८/- २३६००/- 
 मलुांच ेकपडे धणुे/इ  ी करण े     

१ सफारी सटु १५/- १६/- ४७/- ७०८००/- 
२ शट/टी शट १५/- १६/- २४/- ३५८००/- 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   १५/- १७/- २४/- ३५८००/- 
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४ जाकेट/  वेटर १५/- १७/- ५९/- ३५८००/- 
 

५ शॉट पॅ  ट  १५/- १६/- १८/- २३६०००/- 
 मलुांच ेकपडे फ  त इ  ी करण े     

१ सफारी सटु ७/- ८/- १४/- २३६००/- 
२ शट/टी शट ७/- ९/- १०/- ११८००/- 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ७/- ८/- १०/- ११८००/- 
४ जाकेट/  वेटर ७/- ९/- १२/- २३६००/- 
५ शॉट पॅ  ट  ७/- ९/- १०/- ११८००/-  

१३  सं  थानच ेसन २०१७/१८ साठीच ेकपडे धवुनू इ  ी करणकेामाच ेदर  
 अ.नं. कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव करांसह 

०१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े २.९० 
०२ उशी क  हर धवुनू इ  ी करण.े १.७५ 
०३ टॉवेल धवुनू ायर करण.े २.७५ 
०४ चादर धणु े ४.९० 

 
ब)भ  ताचं ेकपडे भ  ताकंडून शु  क आका न धणुे/इ  ी करण.े 

पु षांच ेकपडे धणुे/इ  ी करण.े पु षांच ेकपडे फ  त इ  ी करण.े 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पय े
सव करासह 

अ.नं 
कपड्यांचा 
तपशील 

ती नग दर पये सव 
करासह 

१ सफारी सटु १६.०० १ सफारी सटु ८.०० 
२ शट/टी शट ८.०० २ शट/टी शट ४.०० 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ८.०० ३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ४.०० 
४ जाकेट/  वेटर ८.०० ४ जाकेट/  वेटर ४.०० 
मिहलांच ेकपडे धणुे/इ  ी करण.े मिहलांच ेकपडे फ  त इ  ी करण.े 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पयसेव 
करासह 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव 
करासह 

१ साडी २०.०० १ साडी १२.०० 
२  लाऊज ६.०० २  लाऊज ३.०० 
३ टी-शट ८.०० ३ टी-शट ५.०० 
४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ८.०० ४  लॅ  स/शॉट पॅ  ट ५.०० 
५ पॅ  ट/जी  स ८.०० ५ पॅ  ट/जी  स ५.०० 
६ नाईट सटु १३.०० ६ नाईट सटु ६.०० 
७ जाकेट/  वेटर ८.०० ७ जाकेट/  वेटर ५.०० 
८ पेटीकोट/गाऊन १०.०० ८ पेटीकोट/गाऊन ३.०० 
मलुांच ेकपडे धणुे/इ  ी करण.े मलुांच ेकपडे फ  त इ  ी करण.े 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पयसेव 
करासह 

अ.नं कपड्यांचा तपशील ती नग दर पये सव 
करासह 

१ सफारी सटु १५.०० १ सफारी सटु ८.०० 
२ शट/टी शट ८.०० २ शट/टी शट ४.०० 
३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ८.०० ३ पॅ  ट/जी  स पॅ  ट   ४.०० 
४ जाकेट/  वेटर ८.०० ४ जाकेट/  वेटर ४.०० 
५ शॉट पॅ  ट  ८.०० ५ शॉट पॅ  ट  ४.००  

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपशील साईभ  तिनवास मता व वापरात येणा-या खो  यानसुार 
१५ स  याची िश   क ि थती िद.३०/०६/२०१८ रोजी कायादेश सपंु  टात येत आह.े 
१६ मागील खरेदी दर अ.नं.१३ म  ये दशिवल े माण े 
१७ मागील परुवठादार साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हससे, सावळीिवहीर 
१८ स  याच े  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलले ेदर अ.नं.१३ म  ये दशिवल े माण े
१९ सन २०१८/१९ साठीच े  यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव साई  दा लॉ  ी अॅ  ड सि हससे, सावळीिवहीर 

द लॉ  ी सटर,नािशक 
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संि  त िटप-  साईआ म व साईधमशाळा िवभागाकडील लॉ  ी कामासाठी ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती  याम  य े चार िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता.  यांचे तांि क िनिवदेम  य े पा  
ठरले  या चार ही िनिवदाधारकांचे वािणि यक िनिवदा िद.१९/०६/२०१८ रोजी खरेदी सिमतीम  य ेउघ  यात येऊन 
 याम  य े 

अ.नं कपड्यांचा तपशील 
िवजय अशोक च  हाण 

साई  दा लॉ  ी सावळीिवहीर 
ती नग दर .(सवकरासह) 

द लॉ  ी  सटर, नािशक  
ती नग दर . 

(सवकरासह) 
१ बेडशीट धवुनू इ  ी करण े ५.९६ ४.७२ 
२ उशी क  हर धवुनू इ  ी 

करण े
३.५४ २.३६ 

३ टॉवेल धवुनू ायर करण े ४.७२ ८.२६
४ सोलापरू चादर धणेु ११.८० ८.२६ 
५ चादर धणेु ७.०८ ७.०८ 
६ गादी  या खोळी धणु े ७.०८ ७.०८ 

२० सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला आह ेका  

होय. 

२१ सदर कामाचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे  

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी तथा उपकायकारी अिधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, संबंधीत भारी अिध क. 

२२ घाऊक व िकरकोळ दर यांच ेतपशील 
 थािनक लॉ  ी दरधारकांकडून स  या  या बाजारभावाची चौकशी केली असता,  यांनी 

िदले  या सव करांसह दरांचा तपशील खालील माण.े 
अ

.नं.  
तपशील दरमहा सरासरी 

लॉ  ीसाठी 
कपड्यांची 
सं  या 

मे .साईराज लॉ  ी 
सि हसेस, 
सावळीिवहीर 
यांनी िदलेल ेदर . 

मे .साई  दा लॉ  ी 
अॅ  ड  सि हसेस ,  

सावळीिवहीर 
यांनी िदलेल ेदर . 

मे .घर दा 
ायि लनस, 

कोपरगाव 
यांनी िदलेल ेदर . 

सरासरी 
बाजार 
भावाचे दर 

१. बेडशीट  २७०६८ ६:५० ४:५० ५:०० ०५:३३
२. उशी 

क  हर 
१८९१० ३:०० ३:०० ३:०० ०३:००

३. चादर ५९१४  ९:०० ९:००  ८:०० ०८:६६  
४  सोलापरुी 

चादर  
९८६२ १०:०० ८:०० ७:०० ०८:३३

५ टॉवेल ३६७५ ४:०० ३:०० ४:५० ०३:८३ 
६ गादी खोळ  ५००  ९:०० ९:००  ८:०० ०८:६६  

 
  

२३ सन २०१७/१८ चे  दर सन २०१८/१९ चे  
ा  त दर 

फरक % ने कमी/ जा  त 

१) बेटशीट      .२,९० .४.७२ .१.८२ ३८%  जा  त 
२) उशी क  हर .१.७५ .२.३६ .०.६१ २५%  जा त 
३) चादर        .४.९० .७.०८ .२.१८ ३०%  जा  त 
४) सोलापरू चादर    .३.९० .८.२६ .४.३६  ६०% जा  त  
५) टॉवेल       .२.७५ .४.७२ .१.९७ ४१ % जा  त 
६) गादी  या खोळी  -- .७.०८ -- -- 

 यापुव  गादी खोळी  साईबाबा भ  तिनवास माफत धवुनु घे  यात  येत हो  या  
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द लॉ ी सटर,नािशक  यांच े सं  थान च े कपडयासाठ चे दर अ.न ं १,२,४,५ व ६ (अनु म े बेडशीट 

धवुनु इ  ी करणउेशी क  हर धवुनू इ  ी करण,े सोलापरू चादर धणु,े चादर धणु े व गादी  या खोळी धणेु ) 
कामाचेिन  नतमदर ा  झाले आहते. 

 
२) साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर (िवजय अशोक च हाण) यांच े

अ)  सं थानच ेकपड्यांसाठीच ेदर अ.नं. ३,५ व ६ (अनु म ेटॉवेल धवुनू ायर करण,े चादरधणु ेव गादी या 
खोळी धणु)े व   

ब)  साईभ ांच े कपडे शु कत आका न धणु े व इ ी स ् करणयेा कामाचेसव नगांकरीता िन नातम दर 
साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर यांच ेआहते. 

 सदर दो  ही िनिवदाधारकांच े अ न.ं५ व ६ साठीचे दर समान ा  त झाललेे आहते.  यामळेु  दो ही 
िन  नतम दरधारकांना मा.उपसिमती सभेसमोर चचसाठी बोलिवणसे व िन  नतम दरधारकांस लॉ ी कामाचा 
कायादशे दणे ेकामीचा  तावास मा. यव थापन सिमती सभेकडे िशफारस करणसेाठी सदर ताव मा.उपसिमती 
सभेपढु ेिनणयाथ सादर.      

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या िवभागाकरीता सन २०१८-
१९ मधील िद.०१.०७.२०१८ ते िद.३०.०६.२०१९ अखेर एक वष कालावधीसाठी लॉ ी कामाकरीता उपरो  
तुलना मक त यामधील द लॉ ी सटर,नािशक  यांच ेअ.नं १,२, व ४ तर साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, 
सावळीिवहीर यांच ेअ.नं.३ करीता िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, तसेच अ.नं.५ व 
६ साठी समान दर अस यान े संबधीतांना एक-एक मिहना कालावधीसाठी कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती.             

सदर उपसिमतीची िशफारस मा य करतांना खालील माण ेिनणय घे यात आला. 
साईआ म भ िनवास व साईधमशाळा या िवभागाकरीता सन २०१८-१९ मधील िद.०१.०७.२०१८ 

ते िद.३०.०६.२०१९ अखेर एक वष कालावधीसाठी लॉ ी कामाकरीता पढुील त यामधील द लॉ ी 
सटर,नािशक व साई दा लॉ ी ॲ ड सि हसेस, सावळीिवहीर यांच े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, तसेच चादर धणु ेव गादी या खोळी धणु ेयासाठी समान दर अस यान ेसंबधीतांना एक 
आड एक मिहना या माण ेकायादशे दे यास मा यता दे यात आली. 
अ.नं. लॉ ी धारकाच ेनाव कपडयांचा तपशील मंजरू दर 

ित नग (सव 
करांसह) 

१ िवजय अशोक च  हाण 
साई  दा लॉ  ी सावळीिवहीर 

१. टॉवले धवुनू ायर करण े ४.७२ 
२. चादर धणेु ७.०८ 
३. गादी  या खोळी धणेु ७.०८ 

२ द लॉ  ी  सटर, नािशक  
 

१. बेडशीट धवुनू इ  ी करणे ४.७२ 
२. उशी क  हर धवुनू इ  ी करणे २.३६ 
३.सोलापरू चादर धणु े ८.२६ 
४.चादर धणेु ७.०८ 
५.गादी  या खोळी धणेु ७.०८ 

 (कायवाही- .अिध क,साईआ म भ िनवास/ .अिध क,साईधमशाळा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

िद.३०.०६.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय- 
 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२ शासन िनणय व प रप के यांच ेवाचन. 

ताव- महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचे  कामकाजा 
संबंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प  ा  त होतात. सदर प ांची एकि त र  या मागासवग क ाकडे न द 
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घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी सबंंधीत िवभागाकडे पाठिव  यात यतेे. सदर शासन प ावर संबंधीत 
िवभागान ेकाय कायवाही केली आहे  याबाबतचा अहवाल  यके मिह  यास व र  ठांकडे सादर कर  यात येतो. 

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ चे सभते आय  या वेळचा िवषय .१७, िनणय .३४६  
"सं  थानचे कामकाजासंबंधी शासनाचे िनणय, प रप के वेळोवेळी सिमतीचे बैठक त सव सिमती सद  यांना 
बैठक  या अजडयासोबत दे  यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं ेवाचन असा िवषय अजडयाम  य े
स मािव  ट कर  यात यावा." असा झालेला आह.े 

  उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयानुसार िद.२१/०६/२०१८ ते िद. २९/०६/२०१८ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील ा  त झालेली प  ेवाचन करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीच ेअवलोकनाथ सादर.  

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१८४४/ 

. .२०१/ का.१६ िद. २५ जनू, २०१८ 
२६/०६/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यासाठी जमीन 
खरेदी धोरण िनि त कर  याबाबत. 

०२ 
शासन िनणय . सासंिव-१०१७/५५५/ 

. .५७/ का.१६ िद.१३ जून, २०१८ 
२७/०६/२०१८ 

क  शासन परु  कृत अमतृ योजनतगत मंजूर पाणी पुरवठा 
योजनेसाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यां  याकडून िशड  नगरपंचायतीस पय े ६.५८७ कोटी र  कम 
मंजूर कर  याबाबत. 

०३ 
.सासंिव-१०१७/५५५/ . .५७/ का.१६ 

िद. १३ जनू, २०१८ 
२७/०६/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थानातील  यव  थापन सिमती व छाननी सिमती 
यां  या कायप  दीतबाबत मागदशक सचूना 

०४ 
शासन िनणय . सासंिव- १०१८ /१०३३ / 

. .१०७/का.१६ िद.२५ जनू, २०१८ 
२७/०६/२०१८ 

अ  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना 
रा  यमं ी पदाचा दजा दणेे तसेच रा  यमं ी दजा ा  त अ  य ांना 

ावया  या सेवा सिुवधाबाबत. 
०५ शासन िनणय . सासंिव-१०१८/८९३/ २७/०६/२०१८ िज  हा प रषद, अहमदनगर यांना शाळां  या नवीन वग 

 
.  ८८/का. १६  िद. २६ जनू, २०१८ 

 
 

खो  या बांधकामासाठी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड  यां  याकडून पिह  या ट   यातील . 
१० कोटी अथसहा य दणेेबाबत. 

०६ 
शासन िनणय . सासंिव-१०१८/६९४/ 

. . ७८/का.१६  िद.२५ जनू, /२०१८  
२७/०६/२०१८ 

डॉ. आकाश रामहरी िकसव,े नायब तहसीलदार, ता. नांदरुा, 
िज. बलुढाणा याचंी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 
िशड  या कायालयाम  य े शासक य अिधकारी या पदावर 

ितिनयु  तीने िनयु  ती करणेबाबत. 

०७ 
शासन आदशे . सासंिव-१०१८/६९४/ 

. . ७८/का. १६  िद. २५ जनू, २०१८ 
२७/०६/२०१८ 

ी. हमंेत ीमंत जाधवर, सहायक सचंालक,  थािनक िनधी 
लखेा प र ा, नािशक िवभाग, नािशक यांची ी साईबाबा 
सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  या कायालयाम  य े 

शासक य अिधकारी या पदावर ितिनयु  तीने िनयु  ती  
करणेबाबत. 

०८ 
शासन िनणय . सासंिव-१०१७/९८०/ 

.  १०८/ का.१६ िद. २७ जनू, २०१८ 
२८/०६/२०१८ 

ी साईबाबा सं  थान  या  णालयातील डॉ  टरांना मािसक 
वेतना  यितरी  त ोह  सान (Incentives)  भ  ता मंजरू 
कर  याबाबत. 

०९ 
सािव ीबाई फुल ेपणुे िव ापीठ, 
संदभ . सीए/१२४३ िद. २७/०६/२०१८ 

२९/०६/२०१८ 
शै िणक वष २०१८-१९ साठी निवन महािव ालया  या 
संल  नीकरणाबाबत. 

 
िनणय . ४४२ यावर सिव तर चचा होऊन,  शासनाच े िवधी व याय िवभागाकडून सं थान कामकाजासंबधी ा  झालेले 

उपरो  शासन िनणय व प रप क यांच ेवाचन क न यांची न द घे यात आली. 
यावेळी मौजे ई, ता.राहाता येथील गट नं.२८८/अ, २८८/ब, २८८/क व गट २९४ पै .एकुण े  १०.२३ 

हे टर या  जमीनीचा शासनाकडे मा यतेसाठी पाठिवलेला खरेदी ताव शासनाने तुत जमीन खरेदी धोरणानसुार 
तपासणु पाह याच ेिनदश दऊेन परत पाठिवलेला आहे. शासना या िनदशा माण ेचचा कर यात आली. मौज े ई 
येथील उपरो  येथील गट नं.२८८/अ, २८८/ब, २८८/क व गट २९४ पै.एकुण े  १०.२३ हे टर ही जमीन 
सं थान या मालक या गट नं.२९३ मधील े  ७ हे टर ३२ आर या जमीनीलगत आह.े तसेच या सव जमीनी 
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यलो झोनम य ेआह.े सदर जमीन खरेदी के यास सं थानसाठी सलग १७.५५ हे टर एवढ े े  उपल ध होईल. सदर 
े ावर सं थानच े वै क य संकुल उभारण े तावीत आहे. यामळेु जमीन खरेदी धोरणानसुार जागा खरेदी 

कर यासाठी जािहरात दऊेन ताव मागिवणे यवहाय होणार नाही. तसेच जािहरात दे याची बाब वगळता, जमीन 
खरेदी धोरणातील उवरीत बाब ची पतुता होत अस यान ेतसा अहवाल शासनास सादर करावा, असे ठरले. 

तसेच सं थान या यव थापन सिमतीच े अ य  मा.डॉ.सरेुश कािशनाथ हावरे यांना रा यमं ी दजा 
िद याब ल तसेच शासनाच ेआभार मान यात आले, व तसा ठराव शासनाला पाठिव यात यावा, असे ठरले.                       
         (कायवाही- .अिध क,मागासवग क / .अिध क,मालम ा िवभाग/ .अिध क,सभाकामकाज िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०३ साखर खरेदीची सन २०१८-१९ या वषाकरीता फेर ई-िनिवदा ि या अिंतम होईपयत साखर खरेदी करण ेव फेर 

ई-िनिवदा ि या पणु झालेनंतर मा. थािनक उपसिमती या मा यतेने परुवठा आदेश दणेबेाबत. 
ताव- सन २०१८-१९ करीता िकराणामाल व इतर अनषंुिगक सािह  यासाठी ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

याम  य े साखर खरेदीसाठी ३ मिह  याचे ४ ट   यांम  य े िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. याम  य े साखरेसाठी 
खालील माण ेदर ा  त होते. 

अ.नं कालावधी मागणी ि वंटलम  य े ा  त दर ती ि वंटल वाटाघाटीनंतरचे दर ती ि वंटल 
१ एि ल ते जनु-२०१८ ५,१५० ३,२८२/- ३,२७५/- 
२ जलैु ते स  टबर-२०१८ ५,१५० ३,३२८/- ३,३२०/- 
३ ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१८ ५,१५० ३,१३१/- ३,१२५/- 
४ जानेवारी ते माच-२०१९ ५,१५० ३,१७८/- ३,१७०/- 

  मा.उपसिमतीचे िद.११.०४.२०१८ रोजी झाले  या  सभेत साखरेसाठी ा  त झालले े दर खपु जा  त 
आहते. य ात पढुील कालावधीत साखरेचे दर कमी हो  याची श  यता आह.े  यामळेु साखरेचे बाबतीत केवळ 
पिह  या ३ मिह  याचंे दर मा  य क न  यासाठी परुवठा आदशे दे  यात याव े व दर  यानचे काळात पढुील 
कालावधीसाठी फेर ई-िनिवदा ि या राबवावी असे ठरल े होते. सदर िनणयानसुार पिह  या तीन मिह  याचंे 
कालावधीसाठी ५१५० ि वंटल साखर परुिवणसेाठी म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांना जा.न.ं एसएसएस 
/वशी-खरेदी/४५२/२०१८ िदनाकं २५.०४.२०१८ अ  वये परुवठा आदशे दे  यात आला होता. 

  तसचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सदर िनणयास अनसु न, साखर खरेदीकामी उव रत जलु-ै२०१८ ते माच-
२०१९ या तीन ट   याचंे कालावधीसाठी मागील वष  मा.  यव  थापन सिमतीने ठरिवललेे धोरणा माणे तीन ट   यामं  य े
फेर ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

साखर ई-िनिवदसेाठी िदनांक २२.०५.२०१८ ते १२.०६.२०१८ हा ऑनलाईन कालावधी होता. परंत ु
मदुतीअखेर फ  त दोनच ई-िनिवदा ा  त अस  याने सधुारीत खरेदी िनयमावलीनसुार पिहली मदुतवाढ िदनाकं 
२१.०६.२०१८ अखेर दे  यात आली होती. या मदुतीअखेरही दोन िनिवदा ा  त झा  याने खरेदी िनयमावलीनसुार 
दसुरी व अिंतम मदुतवाढ िदनाकं ३०.०६.२०१८ अखरे दे  यात आली आह.े  एि ल त े जनू २०१८ या पिह  या 
ितमाहीचा िनिवदा कालावधी पणू होत असनू त  पवू  जलैु ते स  टबर २०१८ या दसु-या ितमाहीची िनिवदा ि या पणू 
होणे अपेि त होत.े  तथािप िनिवदा ि येसपरेुसा ितसाद न िमळा  याने िनिवदा ि या पणू झाललेी नाही.   यामळेु 
माह ेजलु ैते स  टबर २०१८ या कालावधीसाठी साखरे  या परुवठयाबाबत िनणय होणे अपेि त आह.े 

िवभागाच े अिभ ाय- माह े एि ल त े जनू २०१८ या कालावधीसाठी एकूण ५,१५० ि वंटल साखरेसाठी 
िनिवदा ि या पणू क न परुवठा आदशे दे  यात आला आह.े   य ात  या कालावधीसाठी २९०० ि वंटल साखर 
खरेदीची परुवठा चलन ेदे  यात आली होती.  यापैक  िदनांक २२.०६.२०१८ अखेर २५६० ि वंटल साखर गरजनेसुार 
खरेदी केली आह.े उवरीत ३४० ि वंटल साखर खरेदी कर  यात येऊन ती जनु-२०१८ अखेर परेुल. तथािप फेर ई-
िनिवदा ि येस अिंतम हो  यासाठी साधारण २० जलैु, २०१८ पयतचा कालावधी अपे ीत आह.े  यामळेु जलु-ै
२०१८ मिह  यात ई-िनिवदा ि या पणु होईपयतचे कालावधीसाठी, भांडार िवभागाचे जलु-ै२०१८ चे केलले े
मागणीचा िवचार करता, सं  थानन े म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांना िदले  या एि ल ते जनु-२०१८ या 
कालावधीच ेपुरवठा आदशेातील िश  लक २२५० ि वंटलपैक  गरजे माण ेसाखर ती ि वंटल .३,२७५/- या दरान े
जनू अखेर खरेदी करावी,  हणज ेती साखर जलु-ै२०१८ अखेरपयत परेुल, अस ेमत आह.े 

  तसचे साखर खरेदीची ई-िनिवदा ि या अिंतम होऊन पढुील मा.  यव  थापन सिमती  या सभमे  य े
िनणय होणेकामी एक मिह  याचा कालावधी अपिे त अस  यान े सदर साखर खरेदीची फेर ई-िनिवदा ि या पणु 
क न मा.  थािनक उपसिमती  या मा  यतेने माह ेजलु ै ते स  टबर २०१८ या कालावधीसाठी परुवठा आदशे दतेा यईेल. 

 ताव -  
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अ.  एि ल ते जनु-२०१८ या कालावधीचे परुवठा आदशेातील िश  लक २२५० ि वंटलपकै  गरजे माणे साखर 
माह े जनु-२०१८ अखेर म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक याचंकेडून ती ि वंटल .३,२७५/- या दराने खरेदी 
करणेस, 
ब.  साखरेचे फेर ई-िनिवदा ि या पणु क न मा.  थािनक उपसिमती  या मा  यतेने माह ेजलैु ते स  टबर-२०१८ 
या कालावधीसाठी परुवठा आदशे दे  यास, 
वरील माण े “अ” व “ब” बाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत िनणयाथ सादर 
करणेस मा  यता िमळावी, ही िवनंती. 

िनणय . ४४३ यावर सिव तर चचा होऊन, तावात नमदु के या माण ेसाखर खरेदीची सन २०१८-१९ या वषाकरीता फेर ई-
िनिवदा ि या अिंतम होईपयत एि ल ते जनु-२०१८ या कालावधीचे परुवठा आदशेातील िश  लक २२५० 
ि वंटलपैक  गरजे माण े साखर माह े जनु-२०१८ अखेर म.ेजयिहदं िकराणा  टोअस, नािशक यांचेकडून ती 
ि वंटल .३,२७५/- या दराने खरेदी करणसे मा यता दे यात आली.   

  तसेच साखरेची फेर ई-िनिवदा ि या पणु क न मा. थािनक उपसिमतीच ेमा यतेने माह ेजुलै ते स टबर, 
२०१८ याकालावधीसाठी परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात आली.     (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा   
िवषय नं.०४ सं थानच ेवरी  महािव ालयासाठी फिनचर खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

ताव-  सं  थानचे वरी  ठ महािवदयालयासाठी फिनचर खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल फिनचर  १३ कारचे सािह  य                         
०२ मागणी खाली अ.नं. १२ म  य ेनमदु केले माण े
०३ ई-िनिवदा िस ी ०५.०६.२०१८ ते १८.०६.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मले व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? उपल  ध असले  या ११ ई-मेल वर. 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – ०५.०६.२०१८  

टेि नकल बीड – २७.०६.२०१८ 
कमिशयल बीड – २९.०६.२०१८  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागणी केलेले नाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का. 
होय. 

११ जर नमनेु िदले नाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

Sl.No 
Description of 
Work / Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 
Swastik 

Industrial 
Corporation 

Metro 
Metal 

Industries 

KIRAN 
FURNITURE 

SAGAR 
FABRICATION 

AND SPRAY 
PAINTING 

WORKS 

Sai 
Furniture, 

    
Rate Rate Rate Rate Rate 

1.00 
ऑिफस टेबल 
(लहान) 

25.00 Number 4,995.00 4,130.00 6,844.00 4,500.00 5,400.00 

2.00 
ऑिफस टेबल 
(मोठा) 

10.00 Number 8,991.00 10,030.00 9,804.00 5,500.00 8,400.00 

3.00 
र  हॉ  व ग चेअर 

(कायालय) 
10.00 Number 4,500.00 6,844.00 5,734.00 4,484.00 3,650.00 

4.00 
र  हॉ  व ग चेअर 

(संगणक लबॅ) 
25.00 Number 4,400.00 3,540.00 4,738.00 3,500.00 4,300.00 

5.00 संगणक टेबल 10.00 Number 6,500.00 6,195.00 3,800.00 3,800.00 4,800.00 
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(लॅब व कायालय) 
6.00  लिॅ टक  टुल 200.00 Number 300.00 284.00 260.00 350.00 450.00 

7.00 
 लने टेबल 

( योगशाळेकरीता) 
10.00 Number 45,000.00 33,170.00 27,800.00 19,040.00 8,500.00 

8.00 
 लने टेबल 

( योगशाळेकरीता) 
10.00 Number 33,300.00 24,982.00 25,200.00 13,185.00 7,800.00 

9.00 
 लने टेबल 

( योगशाळेकरीता) 
10.00 Number 33,300.00 61,323.00 32,000.00 25,090.00 9,690.00 

10.00 कपाट 18.00 Number 10,530.00 8,378.00 9,800.00 8,800.00 14,500.00 

11.00 लोखंडी रॅक 35.00 Number 4,999.00 4,316.00 3,200.00 3,658.00 5,900.00 

12.00 

योगशाळेकरीता 
व ंथालयासाठी 
काचेचे दरवाजे 
असलेले कपाट 

36.00 Number 10,800.00 10,325.00 10,800.00 10,500.00 15,200.00 

13.00 िड   ल ेरॅक 5.00 Number 9,999.00 17,405.00 11,800.00 7,800.00 3,800.00 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण दर ती सेट . 

१ -- -- -- 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.नं. वष खच प रमाण 

-- - - 
 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील अ.न.ं१२ म  य ेनमदु केले माण े
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव --- 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका. 
होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. उपकायकारी 
अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, 
खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील - 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ फिनचर खरेदीसाठी िवभागान ेिनि त केलेली अदंाजे र  कम .-२२,५५,०००/- 

२५. संि  टीप–  सं  थानच े वरी  ठ महािवदयालसाठी फिनचर खरेदीसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात  
आ  या हो  या. याम  य े०५ (पाच) िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या 
०५ (पाच) िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. २९.०६.२०१८ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य े
वरील अ.न.ं१२ म  य ेनमुद त   यात गडद व अधोरेिखत केले माण ेआयटेमवाईज िनिवदाधारकांच ेदर  यनुतम 
आहते. 

तरी वरील माण े आयटेमवाईज  यनुतम असणा-या िनिवदाधारकां  या  यनुतम दरांबाबत िनणय 
होणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय . ४४४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े वरी  महािव ालयासाठी फिनचर खरेदीकामी राबिवणते आले या ई-
िनिवदा ि येम य ेखालील परुवठा धारकांनी सािह यासाठी िदलेले िन नतम दर ि वकारणते येऊन संबधीतांना 
परुवठा आदशे दणेसे व याकामी येणा या एक ीत र  कम .१२,८५,६५४/- मा  चे खचास मा यता दे यात 
आली.       
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 अ.नं. परुवठा धारकाच ेनांव सािह य सं या  दवे ूकेलेल ेिन नतम 
दर ( ित नग ) 

 
१ METRO METAL 

INDUSTRIES 
 

१) ऑफ स टेबल (लहान) २५ नग ४,१३०/- 
२) कपाट  १८ नग ८,३७८/- 
३) योगशाळेकरीता व 

ंथालयासाठी काचचेे दरवाजे 
असलेले कपाट 

३६ नग १०,३२५/- 

 
२ KIRAN 

FURNITURE 

१) संगणक टेबल (लॅब व 
कायालय)  

१० नग  ३,८००/- 

२) लॉ टीक टुल  २०० नग  २६०/- 
३) लोखंडी रॅक  ३५ नग  ३,२००/- 

 
३ 

SAGAR 
FABRICATION 

AND SPRAY 
PAINTING 

WORKS 

१) ऑफ स टेबल (मोठा)  १० नग  ५,५००/- 
२) र हॉ व ग चेअर (संगणक 
लॅब) 

२५ नग  ३,,५००/- 

३) संगणक टेबल (लॅब व 
कायालय)  

१० नग  ३,८००/- 

 
४ 

 
SAI FURNITURE  

१) र हॉ व ग चेअर (कायालय) १० नग  ३,६५०/- 
२) लेन टेबल ( योग 
शाळेकरीता ) 

१० नग ८,५००/- 

३) लेन टेबल ( योग 
शाळेकरीता ) 

१० नग  ७,८००/- 

४) लेन टेबल ( योग 
शाळेकरीता ) 

१० नग  ९,६९०/- 

५) िड ल ेरॅक  ५ नग  ३,८००/- 
  तसेच संगणक टेबल (लॅब व कायालय) १० नगाकरीता दोन परुवठाधारकांच ेसमान दर ा  झालेले 

अस यान ेदोघांना सम माणात परुवठा आदेश दे यात यावा.                (कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०५ िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१८३ येथील िनयोजीत शै िणक संकुल बांधकामासाठी येणारे र कम 

.१४१.२२ कोटी मा च ेखचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद- 

अिधिनयमा  या कलम १७ मधील पोट कलम (१)  या खंड (ढ) अ  वये सव कार  या धमिनरपे  
िश णास चालना दईेल िकंवा तस ेकर  यास सहा य करील, तसेच, िशड  येथे व अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था 
 थापन करील, अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमती िनणय- 
१) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९५५.  
२) मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०२/२०१८  रोजीचे सभेतील िनणय .७८.  

 तावना- ी साईबाबा सं  थान संचिलत ी साईबाबा इिं लश मडेीअम  कुल, ी साईबाबा क  या 
िव ा मंिदर व ी साईबाबा किन  ठ महािव ालय या शै िणक सं  थांकरीता एकि त शै िणक संकूलाचे 
बांधकाम मौजे िनमगांव-को-हाळे येथील सं  थान मालक चे गट न.ं१८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागेतउभारण े
बाबत  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेपढु ेसादर करणते आला होता. आिकटे  ट 
डी.ओ.िनकम, पणु े यांनी मा.  यव  थापन सिमतीचे सदरह सभपेढु े सादरीकरण केल.े  यावेळी खालील माण े
िनणय .९५५ संमत कर  यात आला.  

“..सं थानसाठी नवीन अ यावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणकेामीच े आिकटे  ट डी.ओ. 
िनकम, पणु े ह े आजच े सभेत सादरीकरण सादर करणसेाठी उपि थत होते. सभेन े सादरीकरणा या हाडकॉपीज 
पािह या व या शै िणक संकुलाम य ेवरी  महािव ालयाचा समावेश करणते यावा, ऑडीटोरीयम हॉल वेश 
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ारा शेजारी घे यात यावा व तो एक हजार मतेचा असावा व सव कार या खेळांची मैदान े तयार करणते 
यावीत, तसेच आव यक वाढीव FSI शासनाकडून मंजरू क न यावा,अशा सचुना के या.  

यावर सिव तरचचाहोऊन, सं  थान मालक चे गट नं. १८३ मधील ५ हे  टर ४० आर जागते 
सं थानसाठी नवीन अ यावत शै िणक संकुलाची उभारणी करणते यावी. तसेच याशै िणक संकुलाची उभारणी 
करणकेामीच े आिकटे  ट डी.ओ. िनकम, पणु े यांना सम  दे यात आले या सचुनांचा अतंभाव क न, 
सादरीकरणाची सॉ ट कॉपी सव सिमती सद यांना पाठिव यात यावी, अस ेठरल.े”  

उपरो  त िनणयानुसार आिकटे  ट यांनी नकाशात बदल क न इमारतीचे े फळावर आधरीत 
.१३५.३२ कोटी मा  खचाचे ढोबळ अदंाजप क सादर केले होते. मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ 

रोजीचे सभेतील िनणय .७८ अ  वये डी.ओ.िनकम, पणु े यांची या क  पासाठी आिकटे  ट  हणनू नेमणकू 
करणसे मा  यता दे  यात आली आह.े  यानसुार सं  थानचे िद.२०/०२/२०१८ रोजीचे प ा  वये आिकटे  ट यांना 
नेमणकू आदशे दे  यात आलेला आह.े  आिकटे  ट डी.ओ.िनकम, पणु ेयांनी खालील माण ेिव  ततृ अदंाजप क 
सादर केल ेआह.े   
SR NO. BUILDING TYPE TOTAL COST 

A Civil work 9450,22,930.07 

B Internal plumbing 144,86,847.99 

C External plumbing 169,43,935.72 

D Fire Budgetary Cost 188,90,431.00 

E Internal concrete roads 206,12,145.00 

F Compound wall & Security Cabin 175,84,056.04 

G Underground Water Tank (300000 Lit.) 54,00,000.00 

H Lift 476,00,000.00 

I Internal Electrification 34380841.08 

J External Electrification 188,14,945.40 

 
TOTAL COST 11397,36,132 

 
Add GST 18% 2051,52,503.81 

 
 PROJECT COST 13448,88,636.114 

 
Add Contingencies 5% 672,44,431.81 

 
TOTAL PROJECT COST 14121,33,068.00 

 िवभागाचा अिभ ाय: महारा   शासन, नगर िवकास िवभाग, मं ालय, मुंबई याचंे शासन िनणय . 
िटपीएस -१६१७/ . .१४३/२०१७/निव-९ िद.२९ जनू, २०१७ रोजीचे अिधसचूने नसुार मौज े िनमगावं-को-हाळे 
येथील सं  थान मालक चे गट न.ं१८३ह े े  शेती िवभागातून वगळून रिहवास िवभागात समािव  ट करणते आलले े
आह.े  

सामा  य शासन िवभागाचे जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/३४२९/२०१७, िद.०४/१२/२०१७ रोजीच े
आदशेानसुार ी साईबाबा सं  थानमाफत राबिवणते यणेा-या पायाभतू व धोरणा  मक क  पांस व  यावरील खचास 
शासनाची पवु मा  यता घेत  यािशवाय कामे सु  करणेत येऊ नय,े असे महारा   शासन िवधी व  याय िवभागाकडील 
िद.२३/०१/२०१३ रोजीचे प ास अनसु न िनदशीत कर  यात आलले े आह.े  यानसुार िद.२५/०५/२०१८ रोजी 
.१३५.३२ कोटी मा चे अदंाजप कास शासक य मा  यता िमळणेकामी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग 

याचंेकडे  ताव सादर करणेत आला आह.े आिकटे  ट यांचकेडून क  पाचे सिव  तर अदंाजप क मागिव  यात 
आल.े   यानंी सादर केले  या सधुारीत र  कम .१४१.२२ कोटी मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता 
 यावी लागेल. मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनंतर मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग याचंेकडे सधुारीत  ताव 

सादर करता येईल. 
 ताव:- ी साईबाबा सं  थान सचंिलत शै िणक संकूलाच ेबांधकाम मौजे िनमगावं-को-हाळे यथेील गट 

न.ं१८३ मधील जागेत करणेसाठी आिकटे  ट यांनी सादर केलले े आराखडे व रा  य दरसचुी माण े सिव  तर 
अदंाजप कानसुार यणेारे र  कम .१४१.२२ कोटी मा चे खचास तसचे सदरह  ताव मा. िवधी व  याय िवभाग, 
मं ालय, मुंबई याचंेकडे सादर करणसे मा  यता असावी.   

तरी सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय . ४४५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान संचिलत शै िणक संकूलाचे बांधकाम मौजे िनमगांव-को-हाळे 

येथील गट न.ं१८३ मधील जागेत करणेसाठी आिकटे  ट यांनी सादर केलेले आराखडे व रा  य दरसचुी माण े
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सिव  तर अंदाजप कानुसार येणा या सुधारीत र  कम .१४१.२२ कोटी मा चे खचास तसेच शासक य मा यता 
दतेांना शासनाने काही बदल सुचिव यास या अनषंुगाने अंदाजप क य खचाचे रकमेत होणा या बदलास  
मा यता दे यात आली. तसेच सदरह  ताव मा. िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडे सादर करणसे 
मा यतेसाठी सादर करणते यावा, असे ठरले.   

  तसेच सदर इमारतीच ेबांधकाम आराखडे मंजरूीसाठी िवहीत शु क सहसंचालक नगररचना यांचेकडे व 
बांधकाम परवानगी िमळिव यासाठी शासक य िनयमानसुार होणारे िवहीत शु क उपिवभागीय अिधकारी, िशड  
यांचेकडे भर यास मा  यता दे यात आली.                           (कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०६ अहमदनगर -मनमाड महामागावरील िचंचोली फाटा-दवेळाली वरा-टाकळीिमयाँ-आरडगांव-कदळ- ा हणी 

र याच े ं दीकरण व डांबरीकरण करणेकामी .२० कोटी खचाच े तावाबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल तरतदु : अिधिनयम २१ (क) पोट कलम (१) 

नंतर खालील माणे तरतदु आह.े 
 “ (१क) पोट कलम (१)  या तरतदु ना अधीन राहन, िव  व  त  यव  थेस, रा  य शासना  या पवु मंजरुीने, आिण रा  य 

शासनाकडून राजप ात िस  द केले  या आदशेा ारे िविनिद  ट कर  यात येईल अशा कमाल मयादे  या आिण अशा अटी 
व शत ं  या अधीन राहन, भ  तां  या सोयीसाठी बस वाहनतळ, रे  व े  थानक व िवमानतळ आिण त  सम पायाभतू सिुवधा 
यांसार  या पायाभतू सिुवधा परुिव  यासाठी िकंवा  या वाढिव  यासाठी शासिकय महामंडळांना शासिकय कंप  यानंा िकंवा 
शासिकय उप मांना सहायक अनदुान दतेा येईल.”  

 मा.  यवस ्थापन सिमतीचे सभतेील िनणय :  
०१. िदनांक ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभतेील िनणय .७७९.  
०२. िदनांक ०१/०६/२०१८ रोजीचे सभतेील िनणय .३४७ (२). 

 तावना:- िशड  ते िशंगणापूर या रा  य .६० हा एकुण ७७ क लो िमटर लांबीचा र  ता असनू, सदर र  ता हा 
िशड - िपंपळवाडी- एक खे- गणेशनगर- वाकडी- ीरामपरू- बेलापरू– पढेगांव- मालुंज-े भेडापरू- पाथरे- मांजरी- पानेगांव-
करजगांव- गणेशवाडी- िव लवाडी- हनुमानवाडी माग िशगंणापरू येथ े जात आह.े सदर र   यापैक                   
िपंपळवाडी ते मालुंजे एकुण २१.५० िकलो िमटर र   याचे कामासाठी िद.३१ ऑग  ट, २००७ ते िद.०३ जुल,ै 
२००९ या कालावधीत सं  थानमाफत .१०.४३ कोटी इतके अनदुान कायकारी अिभयतंा, जागितक बॅकं क  प 
(सा. बा.) िवभाग, अहमदनगर यांना उपल  ध क न देणते आलेले आह.े 

आता, िशड  ते िशगंणापरू (वाकडी माग) जाणा-या र   याबाबत मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक 
०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .३४७ (२) खालील माण ेझालेला आह.े  

“ यावर सिव  तर चचा होऊन, उपरो  त  तावात नमदू केले माण े िपंपळवाडी- एक खे- गणशेनगर- 
वाकडी ते रा.मा.५० पयत र  ता िक. मी.०/०० ते २५/०० म  य ेमजबुतीकरण व डांबरीकरण करणसे व याकामी 
येणा या र  कम .१३ कोटी मा  खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह  ताव मा  यतेसाठी शासनाकडे 
पाठिवणते यावा. अस ेठरल.े  

यावेळी अशीही चचा झाली क , अहमदनगर–मनमाड या महामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-
टाकळीिमया-आरडगाव-कदळ- ा हणी हा र ता शिन िशगंणापरु येथ ेदशनासाठी जाणा या भािवकांच ेसोईचा व 
नजीकचा आह.े तरी सदर  र याचेही मजबतुीकरण व डांबरीकरण करणबेाबतचा सिव तर ताव सादर कर यात 
यावा, अस ेठरल.े”  

आता, मा. ी.चं शखेर ल मणराव कदम, उपा  य , ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यांनी  यांचेकडील िद.११/०५/२०१८ ( ा  त िद.०२/०६/२०१८) रोजीचे प ा  वये खालील माण ेकळिवले आह.े  

“.. राहरी तालु  यातील िचचंोली फाटा ते शिन िशगंणापरू या जवळ  या मागाने िशड  येथनू िचचंोली 
फाटा , दवेळाली, टाकळीिमयॉ, महाडूक सटर, वळण, िपपंरी वळण, खडेल ेपरमानदं या मागान ेअनके पाल  या 
शिन िशगंणापरूला जातात व पढु े  या पाल  या कािनफनाथ देव  थानकडे जाताना खपु अडचणी यतेात. सदरच े
र  ते अितशय खराब असनू  याच े ं दीकरण व डांबरीकरणाचे काम ी साईबाबा सं  थान, िशड  माफत होणकेामी 
कायवाही  हावी ही िवनंती केली. तसेच सदरचे प ासोबत सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून करणते आलेले 
.२०,००,००,०००/- रकमेच ेअदंाजप क सादर केले आह.े” 

सदर अदंाजप क उपिवभागीय अिभयंता, सावजिनक बांधकाम उप िवभाग, राहरी यानंी .२० कोटी 
रकमचे े अदंाजप क मािणत क न सादर केले आह.े अदंाजप क रा  य दरसचूी सन २०१७-१८ वर अधारीत 
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आह.े अदंाजप कात र   याची एकुण लांबी २३.१० िकलो िमटर आह.े र   याचा सपंणू तपिशल खालील माण े
आह.े   

ािमण माग .८१  हणजेच माहडुक क  ते वळण खेडले परमानदं र  ता िक.मी.००/०० ते ०८/०० 
लांबी ०८.०० िक.मी., .िज. मा. २६  हणजे देवळाली ते टाकळीिमया-मसुळवाडी- महाडुक क  र  ता ४७/४०० 
ते ५०/४०० आिण ५२/४०० ते ५७/०० लांबी ७.६० िक. मी., ई.जी.मा.  हणजेच िचचोली फाटा ते दवेळाली 
र  ता ००/०० ते ०७/५०० लांबी ७.५० िक. मी.       

िवभागाचा अिभ ाय : ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मिधल २१ 
(क) पोट कलम (१क) नसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, 
मं ालय, मुंबई यांचेकडे मा  यतेसाठी  ताव सादर करता येईल.  

सावजिनक बांधकाम िवभाग यांनी अदंाजप क तयार केले अस  यामळेु  यांचेमाफत र   या  या 
कामा  या िनिवदा या,  य  काम क न घणेेची कायवाही सा.बां. िवभाग, महारा   शासन यांचेमाफत होण े
अपेि त आह.े   

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत झाले  या िनणयात अहमदनगर-मनमाड 
माहामागावरील िचंचोली फाटा- दवेळाली- टाकळीिमया- आरडगांव- कदळ- ा  हणी र   याचे मजबतुीकरण व 
डांबरीकरण करणबेाबत नमदू आहते. तथापी, मा. ी. चं शखेर ल मणराव कदम, उपा  य  यांनी िदले  या 
प ात िचंचोली फाटा- दवेळाली- टाकळीिमया- महाडूक सटर वळण ते खेडले परमानंद र   याच े ं दीकरण व 
डांबरीकरण करणबेाबत नमदू केले आह.े 

 ताव:- अहमदनगर-मनमाड माहामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-टाकळीिमया-आरडगांव- 
कदळ- ा  हणी र   याचे ं दीकरण व डांबरीकरणासाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील अदंाजप कानसुार 
.२०,००,००,०००/- मा चे खचास मा  यता िमळणसे व ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  

अिधिनयम २००४ मिधल तरतुदीनसुार शासनमा  यता घेवनू सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे सदरह िनधी वग 
करता येईल. तरी सदरह  तावावर िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय . ४४६ यावर सिव तर चचा होऊन, अहमदनगर-मनमाड महामागावरील िचचंोली फाटा-दवेळाली-टाकळीिमया-
आरडगांव- कदळ- ा  हणी र   याचे ं दीकरण व डांबरीकरणासाठी सावजिनक बांधकाम िवभागाकडील 
अदंाजप कानसुार .२०,००,००,०००/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली. तसेच याकामी शासन मा  यता 
घऊेन सदरचा िनधी  सावजिनक बांधकाम िवभागाकडे वग करणेत यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०७ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाच ेिनिम ाने िशड  शहराम य ेजाणा या कोपरगाव-को हार ( .रा.मा.८) 

या रा ीय महामागावर उ र व दि ण बाजूस वागत कमानी उभारणेसाठी येणारा .१६,३८,६७१/- मा  इतका 
वाढीव िनधी जागतीक बँक क प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना उपल ध क न दणेेस 
मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः-अिधिनयमाच े कलम १७ (१) 
नसुार रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या 
मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेने  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धाम क िवधी, पजूा-अचा 
समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े भ  तगणांना 
आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देणे आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव  थचेा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आहे ती उि  टे सा  य कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण े ही 
सिमतीची कत  य ेअसतील, अशी तरतूद आह.े 

मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय :- 
१. मा.  यव  थापन सिमती  या िद.१५/०६/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .५१६  
२. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६६१  
३. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५०  
४. मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२९ 
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 तावना:- ी साईबाबां  या समाधीस िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहते. 
यािनिम  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यां यातफ िद.०१ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ 
ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष साजरे केले जात आह.े  शता  दी वषाचे 
कृती आराखड्यात सं  थानमाफत थम ाधा  य मान ेउपल  ध करावया  या सोयीसिुवधामं  य ेिशड  शहरामधनू 
जाणा-या अहमदनगर– मनमाड (NH-160) या रा  ीय महामागावर िशड  शहरा  या उ  तरेस शासिकय 
िव ामगहृाजवळ अथवा नवीन बायपास रोडजवळ तसेच िशड  शहरा  या दि णसे िशड  िशवाजवळ  वागत 
कमानी उभारण े  तािवत आह.े  

याकामी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .६६१ अ  वये 
अहमदनगर- मनमाड रा  ीय महामागावर  वागत कमानी उभारणकेामी जागितक बॅकं क  प (सावजिनक 
बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना सं  थानतफ र  कम .९९,८६,२५२/- मा चा िनधी उपल  ध क न दणेेत 
यावा व  यासाठी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम-२००४ मधील  तरतूदी अ  वय े
रा  यशासनाचे पवू मा  यतेकरीता  ताव सादर क न शासनाची मा  यता घे  यात यावी, अस ेठरले होते. 

याकामी महारा   शासन, िवधी व  याय िवभाग यांची मा  यता घणेेकामी सं  थानच े
जा. .२४६०/२०१७ िद.०४/०८/२०१७ रोजीचे प ा  वय े ताव सादर करणते आला होता.   यािवषयाच े
अनषंुगान ेशासनाचे िवधी व  याय िवभागान ेसदरह र   यावर  वागत कमान उभारणसेाठी कायकारी अिभयंता, 
रा  ीय महामाग िवभाग ०९ यांचा ना हरकत दाखला ा  त क न घणेबेाबत कळिवले होते.  यानसुार सबंंधीत 
िवभागाचा िद.२८/११/२०१७ रोजी ना- हरकत दाखला ा  त क न घे  यात आला असनू सदरह दाखला िवधी व 
 याय िवभाग यांना सं  थानचे िद.०४/१२/२०१७ रोजी  या प ा  वये पाठिव  यात आला आह.े   

ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सवाच े िनिम  तान े िशड  शहराचे उ  तर व दि ण बाजसू  वागत 
कमानी उभारणेस मा  यतेसाठी मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांना िद.०४/०८/२०१७ रोजीच ेप ा  वय े

 ताव पाठिव  यात आला होता. सदरह अदंाजप कात व आराखडयांम  य े सावजिनक बांधकाम िवभाग 
मं ालय, मुंबई यांनी काही बदल/सचुना सचुिवल्  या हो  या  याबाबत िवधी व  याय िवभागान े  यांचेकडील 
िद.१५/०१/२०१८ रोजीचे प ान ेसं  थानला कळिवले. सदरह बदल करणसेाठी कायकारी अिभयंता, जागतीक 
बॅकं क  प, अहमदनगर यांना सं  थानचे िद.२०/०१/२०१८ रोजी  या प ाने कळिवणते आले होते.  यानसुार 
 यांनी िद.२३/०३/२०१८ रोजी  या प ान े  तावीत  वागत कमानी उभार  यासाठी सधुा रत र  कम 
.१,६७,५४,३४३/- मा  र  कमचेे अदंाजप क सादर केले होते. सदरह अदंाजप क शासक य मा  यतेसाठी 

सं  थानचे िद.२८/०३/२०१८ रोजी  या प ान े मा. धान सिचव, िवधी व  याय  िवभाग यांचेकडे सादर करणते 
आल ेहोते. यावर िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, मं ालय, मुंबई यांनी  यांचेकडील िद.१७/०५/२०१८ 
रोजी  या प ा  वये सदर  ताव पनु:  च सावजिनक बांधकाम िवभागास पाठिवला असता सावजिनक बांधकाम 
िवभागामाफत खालील माण ेमु  ेउपि थत कर  यात आले अस  याचे कळिवले आह.े 
१. आभासी कौला  छत कर  यासाठी बाजारभावा माण े दर पथृकरण तयार क न स म अिधका-यांची मंजरूी 
घेऊन अदंाजप कात अतंभतू करण े आव  यक आह.े  तरी  या माण े कायवाही क न अदंाजप काम  य े बदल 
करणते यावा.  
२. सावजिनक बांधकाम िवभागाने उपि थत केलेला मु ा .११ नसुार १३.५०िमटर  वागत कमानीचा गाळा 
तयार करणबेाबत कळिवले होते. तथापी, आप  या कायालया  दारे सदर गाळा १०.५५ िमटरचा तयार कर  याचा 
िनणय घेतला आह.े भिव  यात सदर कमान तोडावी लाग  यास जबाबदारी संबंधीतांची असेल, असा शेरा 
सावजिनक बांधकाम िवभागान ेिदलेला आह.े   

कायकारी अिभयंता, जागितक बॅकं क  प, (सां.बा.) अहमदनगर यांनी  यांचेकडील 
िद.२३/०३/२०१८ रोजीचे प ा  वये  तािवत  वागत कमान उभारणसेाठी वरील माण े सधुारणा क न र  कम 
.१,८३,९३,०१४/- मा चे अदंाजप क सादर केले आह.े  

 ताव:- जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांचेमाफत कोपरगाव-
को  हार ( .रा.मा.८) यावर  वागत कमानी उभारणीकरीता येणा-या अदंाज े र  कम .१,८३,९३,०१४/- मा चे 
सधुारीत खचापैक  वाढीव र  कम .१६,३८,६७१/- मा चे खचास व सदरह िनधी सं  थानमाफत कायकारी 
अिभयंता, जागितक बॅकं क  प (सावजिनक बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांना उपल  ध क न दणेेकरीता 
तसेच  यासाठी  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम, २००४ मिधल तरतुदी अ  वये रा  य 
शासनाचे पवूमा  यतेसाठी  ताव सादर करणसे  मा  यता िमळणसे िवनंती. 
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िनणय . ४४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाच े िनिम ान े िशड  शहराम य े जाणा या 
कोपरगाव-को हार ( .रा.मा.८) या रा ीय महामागावर उ र व दि ण बाजूस वागत कमानी उभारणेसाठी   
येणा-या वाढीव र  कम .१६,३८,६७१/-मा  सह सधुारीत अदंाजे र  कम .१,८३,९३,०१४/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली. तसेच याकामी शासन मा  यता घेऊन सदरचा िनधी  जागितक बॅकं क  प (सावजिनक 
बांधकाम) िवभाग, अहमदनगर यांचे वग करणेत यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०८ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ च े अनषुंगान े मा.पंत धान, भारत सरकार यांच े िशड  

येथील संभा य दौरा व काय मासाठी मंडप व इतर अनषंुगीक यव था करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतदु:  

१ ( अिधिनयमाच े कलम २१ मधील पोट कलम )१ (  या खंड  ) ख (अ  वय,े “ ढी व थांनसुार, मंिदरातील 
धािमक िवधी, पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोजीत करण ेव पार पाडण’े’ अशी तरतूद आह.े 
२ (अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम )१ (  या खंड  ) ड (अ  वय,े “ ी साईबाबां  या िश कवणीचा चार 
करण’े’ अशी तरतूद आह.े 

 तावना:- थोर संत ी साईबाबा यां याष समाधीस िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ रोजी १०० वष पणू 
होणार आहते. यासिनिम  ी साईबाबा सं थानमाफत ी साईबाबा समाधी शता दी वष िद.०१ ऑ टोबर 
२०१७ ते िद.१८ ऑ ट बर २०१८ (िवजयादशमी) अखेर साजरे कर यात येत आह.े ी साईबाबा समाधी 
शता दी वषाम य े िशड त येणा-या भािवकांसाठी सोयी-सिुवधा उभारण.े तसेच संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक 
व सां कृाितक काय मांच ेआयोजन क न साईचरी ावर आधारीत वेगवेगळे इ हे टच ेआयोजन केल ेजात आह,े 
जेणके न संपणू वषभरात िशड म येर भ वमय वातावरण राहील व ी साईबाबा समाधी शता दी सोहळा 
अिव मरणीय होईल या ीन े य ने करणते यते आहते. ी साईबाबा शता दी  महो सवािनिम  मा. ी. नर जी 
मोदी,पंत धान,भारत सरकार यांचा िशड  येथे दौरा होणार अस यारच े समजते. या दौ-याबाबत मा. 
िज हािधकारी, अहमदनगर, पोलीस अिध क, अहमदनगर यांचेमाफतही ाथिमक चाचपणी होत आह.े मा. 
पंत धान महोदय यांचा  दौरा जुलै अखेर अथवा ऑग ट ते ऑ ट बर या कालावधीत क हाही अपे ीत आह.े  

िवभागाच ेअिभ ाय:-मा .पंत धान यांनी िशड  येथ ेभेट िद  यास या दौ-याचे िनिम  तान ेसं  थानमाफत 
मोठ्या माणवर तयारी करावी लागेल .काय मासाठी शतेी महामंडळाकडून जिमन अिध हीत करण,े सभेसाठी 
 टेज व वॉटर फु मंडप तसेच पाक गं  यव  था, िनमं णासाठी प ीका छपाई, स  कार साही  य  यव  था, ना  टा 

भोजन  यव  था, िनवास  यव  था, वाहन  यव  था, इ  यादी कामे सं  थानचे िनरिनराळे संबधीत िवभागामाफत 
करावी लागतील .  यासाठी आव  यकतेनसुार ई-िनिवदा अथवा कोटेशन मागिवण ेइ .कायवाहीसाठी समुारे १ ते 
१.५ मिह  याचा कालावधी लागले .  यामळेु सदर कायवाही  वरीत सु  करण ेआव  यक आह े . 

 उपरो  त सभंा  य दौरा काय मासाठी खालील बाब वर िनणय होण ेआव  यक आह.े  
०१.      मा. पंत धान यांच ेशभुह ते कोणत ेकाय म आयोजीत कर यात यावेत ह ेिनि त करण.े  
०२.      मा. पंत धान यांच ेसंभा य काय मासाठी इतर कोण या मा यतवरांना आमंि त करावयाच ेह ेठरिवण.े   
०३.  संभा यय दौ-याच ेवेळी काय म यावयाचा झा यास याकरीता िठकाण िनि त करण.े  
०४. संभा या काय म शेती महामंडळाच े गट नं. ८९,९० म य े यावयाचा झा यास जिमन अिध हण 

करणबेाबत व यापोटी येणा-या अंदािजत खच .५२,०००/- ित िदन x१० िदवस = .५,२०,०००/- 
ला मा यता दणे.े  

०५.  संभा य काय मासाठी वॉटर फु प ा मंडप, बरेकेड ग, बैठक यव था , टेज, पोलीसांच ेचेज ग म, 
कमानी इ. साठी येणारे .५०,८०,०००/- मा  इत या खचास मा यता देण.े 

०६.  िनमंि तांसाठी िप याच े पाणी, पािकग यव था व ता परुती मतुारी यव था यासाठी यणेारे                
. २०,००,०००/- खचास मा यता देण.े  

०७.  बैठक यव थेसाठी टेजवरील सोफे, टेजसमोरील टील सोफे, ला टीक चेअस यासाठी येणारे 
.१०,८०,०००/- मा च ेअदंािजत खचास मा यता देण.े  

०८.  लाईट यव थेसाठी फॅन,जनरेटर–CFL लॅ पो, हलॅोजन, पॅनल बोड इ. साठी येणारे .५,७५,०००/- 
मा च ेअदंािजत खचास मा यता दणेे.  
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०९.  वचिन पेण व LED वॉलसाठी येणारे र कम .९,००,०००/- मा च ेखचास मा यता देण.े  
१०.  फोटो ाफ  व हीडीओ शटु गसाठी येणारे र कम .३,००,०००/- मा च ेखचास मा यता देण े 
११.  मु य टेज सजावट, फुलांची सजावट इ.साठी येणारे रक्कम .१२,००,०००/- मा च ेखचास मा यता 

दणेे  
१२.  उपरो  समारंभात मा यवरांना ावयाच े मतृीिच हय बाबत िनणय घणे े आिण यासाठी येणा-या 

अनषंुगीक खचास मा यता देण.े  
१३.  SPG, राजिश ाचार, Blue book माण ेआव यक काम ेक न घणेसे व यासाठी  येणा-या अनषंुगीक 

खचास मा यता देण.े  
१४.  मा. पंत धान यांच ेबरोबर असलेल ेSPG, पोलीस, अिधकारी, ु  मबर, यांचेसाठी िवनामु य िनवास 

यव थात व अ पोपहार, भोजन यव था  करणसे व यासाठी येणारे अनंषंुगीक खचास मा यता देण.े  
१५.  कायकमासाठी िनमं ण पि का छापण,े िस ीसाठी ले स  बोड, वागत बोड इ. साठी येणारे 

अनुंषंिगक खचास मा यता देण.े  
१६.  काय मासाठी िनमिं त व यांची सं या िनि त करण.े 

 ताव :- तरी वरील अ. . १ ते १६ बाब वर िनणय होणसे, तसेच  यासाठी येणारे खचास व सदरच े
कामासाठी िवहीत प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेसाठी मा  यता िमळणसे िवनंती.  

िनणय . ४४८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ च ेअनषुंगाने मा.पंत धान, 
भारत सरकार यांच ेिशड  येथील संभा य दौरा व काय मासाठी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
०१.      मा. पंत धान यांच े शभुह ते कोणते काय म आयोजीत करणबेाबत दौरा िन ीत झा यानतंर 

काय माच ेिनयोजन कर यात याव.े  
०२.      मा. पंत धान यांच े संभा य काय मासाठी इतर कोण या मा यतवरांना आमंि त करावयाच ेयाबाबत 

दौरा िन ीत झा यानंतर ठरिव यात याव.े   
०३.  संभा यय दौ-याच ेवेळी काय मासाठी शेती महामंडळाच ेगट नं.८९,९० ( े  ५२ एकर) हे िठकाण  
 िनि त करणेत याव.े   
०४. संभा या काय म शेती महामंडळाच े गट नं. ८९,९० म य े यावयाचा झा यास जिमन अिध हण 

करणसे व यापोटी येणा-या अदंािजत खच .५२,०००/- ित िदन x१० िदवस = र कम 
.५,२०,०००/-मा  िकंवा येणा या सव खचास मा यता दे यात आली.  

०५.  संभा य काय मासाठी वॉटर फु प ा मंडप, बरेकेड ग, बैठक यव था , टेज, पोलीसांच ेचेज ग म, 
कमानी इ. साठी िवहीत प दतीन े ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े र कम 
.५०,८०,०००/- मा  खचास मा यता दे यात आली. 

०६.  िनमंि तांसाठी िप याच े पाणी, पािकग यव था व ता परुती मतुारी यव था यासाठी येणारे                
. २०,००,०००/- खचास मा यता दे यात आली.  

०७.  बैठक यव थेसाठी टेजवरील सोफे, टेजसमोरील टील सोफे, ला टीक चेअस यासाठी येणारे 
.१०,८०,०००/- मा च ेअदंािजत खचास मा यता दे यात आली.  

०८.  लाईट यव थेसाठी फॅन,जनरेटर–CFL लॅ पो, हलॅोजन, पॅनल बोड इ. साठी येणारे .५,७५,०००/- 
मा च ेअदंािजत खचास मा यता दे यात आली.  

०९.  वचिन ेपण व LED वॉलसाठी येणारे र कम .९,००,०००/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली.  
१०.  फोटो ाफ  व हीडीओ शटु गसाठी येणारे र कम .३,००,०००/- मा च ेखचास मा यता दे यात  

आली.  
११.  मु य टेज सजावट, फुलांची सजावट इ.साठी येणारे र कम .१२,००,०००/- मा च ेखचास मा यता 

दे यात आली. 
१२.  उपरो  समारंभात मा यवरांना मतृीिच ह हणनू ची चांदीची मतु  दे याच ेठरले,तसेच मतृीिच ह 

हणनू ावया या च े चांदी या मतु ची सं या, वजन, आकार याबाबत मा. थािनक उपसिमतीच े
सभेम य े िनणय घे यास तसेच यासाठी िवहीत प दतीन े ि या राबवनु खरेदी करणेस व याकामी 
येणा या खचास मा यता दे यात आली.  

१३.  SPG, राजिश ाचार, Blue book माण ेआव यक काम ेक न घेणसे व यासाठी  येणा-या अनषुंगीक 
खचास मा यता दे यात आली.  
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१४.  मा. पंत धान यांच ेबरोबर असलेले SPG, पोलीस, अिधकारी, ु  मबर, यांचेसाठी िवनामु य िनवास 
यव थात व अ पोपहार, भोजन यव था  करणसे व यासाठी येणारे अनंषुंगीक खचास मा यता 

दे यात आली.  
१५.  कायकमासाठी िनमं ण पि का छापणे, िस ीसाठी ले स  बोड, वागत बोड इ. साठी येणारे 

अनुंषंिगक खचास मा यता दे यात आली.  
१६.  मा. पंत धान यांचा संभा य  दौरा िन ीत झा यानंतर काय मासाठी थािनक ाम थ, साईसेवक, 

पालखी मंडळे व इतर सव मा यवर यांना िनमं ीत करणेत यावे.  
  तसच े मा.पंत धान यांच े संभा य दौ याच े वेळी आव यकतेनसुार तातडीने करावया या 

उपाययोजना व यासाठी येणा या अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली. 
                   (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०९ आयकर िवभागाकडील कलम १९७ अतंगत मळुातून करकपात दाखला िमळत नसलेबाबत व तुि थती 

अवलोकनाथ. 
ताव-   तावनाः-आिथक वषात सं  थानला िविवध मागान े उ  प  न िमळते, उदा. राि यकृत बॅकंामधील 

मदुतठेवी व बचत खा  यावर िमळणारे  याज, परुवठादारांकडे ठेव  यात आलेले िडपॉिझट, भाडे, औषध 
दकुानाकडून िमळणारे मािसक भाडे, राजीव गांधी िजवनदायी लाभाथ   णां  या िबलाचा परतावा, लाई  ह 
दशना  दारे िमळणारी रॉय  टी इ. आयकर काय ानसुार अशा कारे िमळणा-या उ  प  नातनु १०% मळुातुन कर 
कपात होऊन र  कम िमळ  याची तरतुद आह.े आयकर काय ानसुार सं  थानला िमळणारे उ  प  न करमु  त आह.े 
 यामळेु दरव रष्ी अशा कार  या उ  प  नातुन मळुातून करकपात होऊन नये क रता आयकर िवभागाकडे कलम 

१९७ अतंगत मळुातून करकपात दाखला िमळणके रता  ताव दाखल केला जातो  व  आयकर  िवभागाकडून 
 यास अनसु न मुळातून कर कपात सटु दाखला ा  त होत अस.े  

  आिथ क वष २०१८-१९ क रता िद.२६.०३.२०१८ रोजी मळुातून कर कपात सटु दाखला िमळणकेामी 
 ताव सादर कर  यात आला होता.  या अनशंुगान ेआयकर कायालयाला िद.१९.०४.२०१८ रोजी आव  यक 

 या पतुता कर  यात आ  या हो  या. तथापी िद.१८.०५.२०१८ रोजीचे प ा  वये दाखल केलेला  ताव आयकर 
िवभागान ेनाकारला आह.े  या सबंधीत आव  यक  या पतुता क न िद.३०.०५.२०१८ रोजी फेर  ताव सादर 
केला आह.े  या अनशुंगानेसु  दा आव  यक  या पतुता कर  यात आ  या असनु  य  भेट सु  दा दे  यात येऊन 
मा.उ  च  यायालयाचा  थिगती आदशे दे  यात आला आह.े  तथापी अ ाप मुळातून कर कपात सटु दाखला 
िमळत नाही कारण, सं  थानचे पनॅवर .१२२ कोटी आयकर देय िदसत आह.े  

िद.३१.१२.२०१७ रोजी उपआयु  (आयकर), मुंबई यांनी आिथक वष २०१४-१५ चे करिनधारण 
क न .१८३.८६ कोटी कर दयेअसलेबाबत नोटीस पाठिवली होती. याम  य े दि णा पेटीम  य े जमा झाललेी 
र  कम, तसेच मागील संिचत अखिचत उ  प  नातनू िविनयोग केलेला खच इ  यादी कर आकारणीत सटु असले  या 
बाब वर उ  चतम दरान े कर आकारणी केली आह.े आयकर उपायु  कायालयान े सं  थानने सादर केले  या 
अजानसुार फेरिनधारण क न िद.२०.०२.२०१८ रोजी .१२२.०४ कोटी  याजासह आयकर वसलुीची नोटीस 
सं  थानला िदली आह.े याबाबत मा.उ  च  यायालयाम  य ेWrit Petition दाखल कर  यात आले असनू फेर कर 
िनधारण क न अिपल म  य ेयावर िनणय होणबेाबत िनदश िदले होते. िद.३१.०३.२०१८ अखेर आयकर जमा 
कर  याचे उ ी  ट पणू करावयाच े अस  याने आयकर अिधका-यांकडून तगादा चाल ू होता. यािव  दसु-यांदा 
मा.उ  च  यायालयाम  य े Writ Petition दाखल कर  यात आल.े  याम  य े संबंधीत अिधका-यांची CBDT 
माफत चौकशी कर  याचे आदशे दे  यात आले व देय कराबाबत आयकर आयु  (अिपल) यांचकेडे िनणय 
होणबेाबत व  यानंतर दोन आठवडे मदुतीपयत आयकर वसलुीबाबत मा.उ  च  यायालय मुंबई यांनी  थिगती 
आदशे िदला आह.े  

   अशा कारे अ ाप कर िनि त झालेला नाही, मा.उ  च  यायालयाचा  यास  थिगती आदशे आह.े या 
दर  यान  या कालावधीत आयकर िवभागाकडून सं  थानला िमळणा-या सवलती उदा. आिथक वषात िमळणारे 
 याज, भाडे, रॉय  टी इ. मळुातून करकपात सटु दाखला िमळत होता, हा आयकर िवभागान े थांबिवला आह.े 
 यामळेु साधारणः .१८० कोटी वािषक उ  प  नावर वर १०% दराने साधारणः .१८ कोटी  कर कपात होईल. 

तसेच  यामळेु राि यकृत बॅकंाकडून ठेव वर िमळणारे  याज यातूनही र  कम कमी होईल व  यावरील  याज कमी 
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होईल. या  तव दाखला िमळणसेाठी मा.उ  च  यायालयात रट यािचका दाखल करण े उिचत रािहल असे मत 
आह.े  

 तावः- आयकर िवभागाकडून आयकर कायदा कलम १९७ अतंगत मुळातनू कर कपात दाखला 
िमळत नसले बाबतची व  तुि थती अवलोकनाथ सादर. 

िनणय . ४४९ यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो  तावाच ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 
(कायवाही- मु यलेखािधकारी,लेखाशाखा िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१० निवन व र  महािव ालय सु  करणकेामी केले या कायवाहीबाबत व करावया या कायवाहीस मा यता 

िमळणेबाबत. 
ताव-  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४.०५.२०१७ चे सभेतील िनणय .४५० अ  वये सं  थानचे कला, 

वािण  य, िव ान शाखचेे व र  ठ महािव ालय सु  करणसे तसचे  यासाठी राहाता तालु  याचा बृ द आराखडयात 
समावेश करणकेामी सािव ीबाई फुल े पणु े िव ापीठ यांचेकडे पाठपरुावा कर  यात येऊन, पढुील शै िणक 
वषाम  य ेशासन मा  यता िमळवनू व र  ठ महािव ालय सु  करता यईेल, अशी कायवाही कर  यात यावी, असे 
िनदश िदलेले आहते.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५.०९.२०१७ चे सभेतील िनणय .८४६ नसुार महािव ालयाचे नाव 
ी साईबाबा कला िव ान व वािण  य महािव ालय अस े ठरिवणते आले. सदर  तावीत महािव ालयासाठी 

इमारत/जागा  हणनू ता  परु  या  व पात साई धमशाळा येथील २ इमारती नमदु करणते या  यात तसेच  तावात 
नमदु केले माण ेव शासन िनणय .१५.०९.२०१७ नसुार कायवाही करणकेामी मु  य कायकारी अिधकारी यांना 
अिधकार दान करणते येऊन, व र  ठ महािव ालय सु  करणसेाठी आव  यक असले  या आकृतीबंधाबाबतचा 
सिव  तर  ताव पढुील सभेसमोर सादर करणते यावा, असे ठरल.े  

  ी साईबाबा स  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालय सु  करणकेामी महारा   शासन, उ  च व तं  िश ण 
िवभाग, शासन आदेश मांक – मा  यता – २०१८/(३०/१८)/मािश-४, िद.२८ फे वुारी, २०१८ चे आदेशा  वय े
शै िणक वष २०१८-१९ पासनू नवीन महािव ालय सु  कर  यासाठी इरादाप  दणेेबाबत मा  यता िदलेली आह.े 
तसेच शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/ (१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून,२०१८ अ  वये शै िणक वष 
२०१८-१९ म  य ेनवीन महािव ालयास मा  यता दे  यात आली.  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ चे सभेतील िनणयानसुार व र  ठ महािव ालयाक रता 
शासन  तराव न आकृतीबंध िनि त न करता सह सचंालक, उ  च िश ण, पणु ेिवभाग यांचेकडील ितवष  संच 
मा  यतेनसुार आकृतीबंध कायम ठेवणसे मा  यता िमळालेली आह.े  यानसुार इकडील जा. .एसएसएस/ सा शा/ 
आ  था/७३/२०१८ िद.०५ एि ल, २०१८ अ  वये मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन, 
मं ालय, मुबंई यांचेकडे व र  ठ महािव ालय सु  करणबेाबत व  यासाठी आव  यक आकृतीबंधाबाबत मा  यता 
िमळणबेाबत  ताव सादर करणते आलेला आह.े  यांचेकडून मा  यता िमळण ेबाक  आह.े  

दर  यान मा.सह सचंालक (उ  च िश ण), पणु े िवभाग यांनी  यांचेकडील जा. .सस/ं उिश / पिुव/ 
आकृतीबंध/२०१८/१३३९ िद.०७.०६.२०१८ अ  वये मा.िश ण सचंालक, उ  च िश ण महारा   रा  य, पणु े
यांना पाठिवले  या प ाम  य े ी साईबाबा सं  थानच ेनवीन व र  ठ महािव ालया  या कला, वािण  य व िव ान 
अ  यास मां  या फ  त थम वषा  या कायभारानसुार खालील माण े िश क व िश केतर पदे अनु ेय होऊ 
शकतात ( थम वष वेश मता १२० ा  ध न) असे कळिवलेले आह.े  

िश क पद े
अ. . िव ाशाखा िवषय कायभार अनु ेय पद े

पणुवेळ तािसका त  वावर 
०१. कला इं जी ०४ + ०४ ०० ०१ 
०२. भगूोल ०४ ०० ०१ 
०३. िहंदी ०४ ०० ०१ 
०४. इितहास ०४ ०० ०१ 
०५. मराठी ०४ ०० ०१ 
०६. रा  यशा    ०४ ०० ०१ 
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०७. मानसशा    ०४ ०० ०१ 
०८. अथशा    ०४+०४ ०० ०१ 
०९. त  व ान ०० ०० ०१ 
१०. समाजशा    ०४ ०० ०१ 
११. वािण  य वािण  य २० ०१ ०० 
१२. िव ान वन  पतीशा    २६ ०१ ०० 
१३. रसायनशा    ३८ ०२ ०० 
१४. इले  ॉिन  स २२ ०१ ०० 
१५. गिणत ०९ ०० ०१ 
१६. पदाथिव ान ३८ ०२ ०० 
१७. ािणशा    ३८ ०२ ०० 
१८. सु  मिजवशा    ३८ ०२ ०० 
१९.  ाचाय ०६ ०१ ०० 
२०.  ंथपाल ०० ०१ ०० 
२१.  शा.िश.संचालक ०० ०१ ०० 
  एकुण २८३ १४ ११ 

 
िश केतर पद े
अ. . पदाचे नांव अनु ेय पद े
०१. मु  य िलपीक ०१ 
०२. व र  ठ िलपीक ०१ 
०३. किन  ठ िलपीक ०१ 
०४. योगशाळा सहा यक ०२ 
०५. योगशाळा प रचर ०२ 
०६. ंथालय प रचर ०१ 
०७. िशपाई ०४ 
 एकुण १२ 

   
मा.सह सचंालक (उ च िश ण) पणेु िवभाग यांनी मा.िश ण संचालक यांना िदले  या प ाम  य े  यके 

शाखेची एक तुकडी व १२० िव ा थ  सं  या गहृीत ध न, १४ पणुवेळ व ११ अधवेळ िश क तसेच १२ 
िश केतर कमचारी अनु ेय होऊ शकतात असा अिभ ाय िदलेला आह.े  

इ.१२ वी.चा िनकाल िद.३०.०५.२०१८ रोजी लागललेा असनू, िद.१२.०६.२०१८ पासनू िव ा  याना 
गणुप क व शाळा सोड  याचा दाखला दे  याची ि या सव किन  ठ महािव ालयांम  य ेसु  झाललेी अस  याने, 
िद.१३.०६.२०१८ पासनू इतर जु  या महािव ालयांमधनू थम वष वेशाची कायवाही सु  कर  यात येत आह.े   

सं  थानचे नवीन व र  ठ महािव ालयास सु  कर  यास िद.१५ जुन, २०१८ रोजीचे शासन आदशेा  वय े
अिंतम मा  यता िमळाली, सदरचा आदेश िद.१९ जुन, २०१८ रोजी इकडील कायालयाकडे ा  त झालेला आह.े 
 यानसुार िद.२० जुन, २०१८ पासनू नवीन व र  ठ महािव ालयात थम वषाक रता वेश दणेबेाबतची कायवाही 

सु  कर  यात आलेली आह.े   
शासन आदशे मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ  वये शै िणक वष 

२०१८-१९ म  य ेनवीन महािव ालय सु  कर  यास मा  यता दे  यात आली आह,े सदर शासन आदेशामधील अटी 
व शत  म  य ेखालील माण ेनमदु आह.े  
अट .०१- सदर महािव ालयाची मा  यता ही कायम िवनाअनदुान त  वावर राहील.  
अट .०२- नवीन महािव ालय/सं  थनेे  यां  या िवभागीय सहसचंालकांकडे ते भिव  यात कोण  याही प रि थतीत  
अनदुानाची मागणी करणार नाहीत, अस ेहमीप  .१००/-  या नॉन  यडुीिशयल  टॅ  प पपेरवर सादर कराव.े  

अट .०३– महािव ालयाने / सं  थनेे हमीप  सादर के  यािशवाय आिण तसे िवभागीय 
सहसचंालकांचे माणप  ा  त झा  यािशवाय सबंंिधत िव ापीठान ेसंल  नतेची ि या सु  क  नय.े  
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अट .०४– महािव ालयान,े सबंिधत िव ापीठाने िविहत केले  या िनकषांनुसार व िव ापीठ अनदुान 
आयोगाने िविहतकेले  या शै िणक पा तेनुसार अ  यापक / कमचारी वग नमेण े आव  यक असनू, इतर सव 
आव  यक पायाभतू सोयी उपल  ध करा  यात व  याची खा ी िवभागीय सहसचंालकांनी करावी आिण तदनतंरच 
उपरो  त अट .३  मधील माणप  िव ापीठास ावे.  
अट .५ – महािव ालयान ेकोण  याही प रि थतीत मंजरू वेश मतेपे ा जा  त वेश दऊे नयेत.  
अट .९ –  या शै िणक वषासाठी महािव ालय सु  कर  यास परवानगी दे  यात आलेली आह.े  या शै िणक 
वषात  

महािव ालय सु  करण ेआव  यक आह.े संलि नकरण िकंवा इतर िशखर सं  था/ क ीय िनयामक मंडळे 
यांची परवानगी िमळ  यास िवलंब झा  यामळेु जर महािव ालय  या शै िणक वषात सु  होऊ शकल ेनाही तर 
 या शै िणक वषा  या पढुील शै िणक वषात महािव ालय सु  करण े अिनवाय राहील. अ  यथा िदललेी 

परवानगी आपोआप र  समज  यात येईल.  
 तसेच सदर शासन आदशेाम  य ेमहािव ालयांम  य ेमंजरु िव ाथ  सं  ये  या ५०% िकंवा  यापे ा कमी 
िव ाथ  िदसनू आ  यास सदर महािव ालयांची मा  यता र  समजनू तसे शासन व िव ापीठा  या मािहतीन े
िवभागीय सहसचंालकांनी आदेश काढावेत, अस ेनमदु केलेले आह.े  
 उपरो  त अट नसुार नवीन महािव ालयास भिव  यात कोण  याही प रि थतीत अनदुानाची मागणी 
करणार नाही, अस े .१००/-  या  टॅ  प पपेरवर हमीप  िद.२१.०६.२०१८ रोजी  मा.सहसचंालक, (उ  च 
िश ण), पणु ेिवभाग यांच ेकायालयात सादर कर  यात आल ेआह.े  

 यानसुार मा.सहसचंालक (उ  च िश ण) पणु े िवभाग यानंी  यांचेकडील जा. .सस/ंउिश/पिुव/न.म. 
िव.शा./अ.नगर/ २०१८/१५३६ िद.२१ जुन, २०१८ अ  वये मा.कुलसिचव, सािव ीबाई फुले पणेु िव ापीठ, पणु े
यांना िदले  या प ानसुार महारा   सावजिनक िव ापीठ अिधिनयम २०१६ मधील कलम १०९ (छ) अतंगत 
तरतुदीनसुार मयादीत िव ाथ  वशे तसचे वेिशत िव ाथ सं  ये  या िवगतवारीसह, िनयतकािलक आढावा, नॅक 
मु  यांकनाबाबत करावयाची कायवाही आिण िव ापीठ अनदुान आयोगा  या मागदशक त  वानसुार शै िणक 
अहताधारक अ  यापक वग आिण अहताधारक व अनभुवी िश केतर कमचारी वग िनयु  त कर  या  या अट  या 
अधीन राहन शासन मंजरूी आदशेातील मागदशक सचूना व चिलत िनयमानसुार िव ापीठान े या सं  थे  या/ 
महािव ालया  या उपरो  लोिखत नवीन महािव ालय / िवषय/ तुकड्या / िव ाशाखा/ अ  यास मासाठी पढुील 
संलि नकरण कर  या  या िकयेस सु वात कर  यास िशफारस कर  यात आलेली आह.े  सदरचे प  िद.२१ जुन, 
२०१८ रोजी िव ापीठाम  य े सम  सादर कर  यात आले.  यानतंर िव ापीठातून सलंि नकरणाबाबतच े प  
िद.२७.०६.२०१८ रोजी ा  त झाले असनू, महािव ालयाचा आय.डी.नं.PU/AN/ACS/147/2018 असा 
आह.े  

  तसेच मा.सह सचंालक (उ  च िश ण), पणु े िवभाग यांनी  यांचेकडील जा. .सस/ंउिश/ पिुव/ 
आकृतीबंध/२०१८/१३३९ िद.०७.०६.२०१८ अ  वये मा.िश ण सचंालक, उ  च िश ण महारा   रा  य, पणु े
यांना पाठिवले  या प ाम  य े ी साईबाबा सं  थानच ेनवीन व र  ठ महािव ालया  या कला, वािण  य व िव ान 
अ  यास मां  या फ  त थम वषा  या कायभारानसुार िश क व िश केतर पदे नमदु केललेे होते. मा  ा  त 
प रि थतीनुसार ाचाय, ंथपाल व शारीरीक िश ण सचंालक ही तीन पद ेकायम  व पी व इतर सव पद ेतािसका 
त  वावर नमेणकेामी वतमानप ाम  य े िस  करावया  या जािहरातीचा मसदुा िव ापीठाकडून मािणत 
करणकेामी सादर केला असता िव ापीठाकडून खालील माण ेमौिखक िनदश दे  यात आले  या आहते.  

थम वष  फ  त ाचायाचे पद कायम  व पी िनयु  ती करावे िकंवा थम एक िकंवा दोन वषासाठी 
ता  परु  या  व पात सवेािनवृ  त ाचायाची नमेणकू करावी.  

इतर िवषय िश काचंी पदे ही ता  परु  या  व पात िकंवा तािसका त   वावर िनयु  त करावीत.  
िव ापीठ अिधिनयम २०१६ मधील तरतुदीनसुार तािसका त  वावर िकंवा ता  परु  या  व पात पद े

भरावयाची अस यास वतमानप ात जािहरात िस  करण ेबंधनकारक नाही.  
स  या थम वष  िश काचंा कायभार पणु नस  यान े तसेच िव ाथ  सं  या ही अिनि त अस  यान े

िव ापीठाकडून सिमती िनयु  त केली जाणार नाही,  यामळेु सं  थनेे/ महािव ालयान े िव ापीठाच े
संलि नकरणाबाबतच े प  ा  त झा  यानंतर िव ापीठाचे मागदशक त  तवानसुार िश क भरतीबाबत जािहरात 

िस  करणसे हरकत नाही.  
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िवषय िश काचंी िनयु  ती करतांना सदर िश कांची शै िणक अहता पद  यु  तर पदवी िकमान B+ 
म  य ेउ  तीण, SET/NET िकंवा Ph.D, तसेच िव ान शाखे  या िवषय िश कांना CSIR NET/SET िकंवा 
Ph.D अशी असावी.  

तसेच िनयु  ती करावया  या ाचाय अथवा िश काचंी कमाल वयोमयादा ही ५८ वषापे ा जा  त असू 
नय.े   

िवभागाचे अिभ ाय - सं  थानचे अिधिनयमानसुार सदर पदांना िवधी व  याय िवभाग, महारा   रा  य 
यांची मा  यता घणे े म ाप ्त आह.े  यासाठी िवधी व  याय िवभागाकडे िद.१५ एि ल, २०१८ रोजी  ताव 
दाखल कर  यात आलेला आह,े  यास मा  यता िमळण ेबाक  आह.े  सदर मा  यता ा  त झा  यानतंर उपरो  त पद े
भर  याची कायवाही करण ेउिचत होईल.  

  व र  ठ महािव ालया  या पिह  या वष   हणजे सन २०१८-१९ म  य े शै िणक भार कमी राहील. 
 यामळेु िश काचंी सव पद े तािसका त  वावर, ंथपाल पदाचा ता  परुता पदभार किन  ठ महािव ालयाकडील 
ंथपालाकडे अथवा  या पदासाठी आव  यक शै िणक पा ते  या समतु  य अहता असले  या कं ाटी कमचारी 

यांचेकडे ावा मा  ाचायाचे पद पणुवेळ भरावे अस े  तािवत आह.े  
  पिह  या वष  व र  ठ महािव ालयाम  य ेअ  यानासाठी पढुील माण ेिवषय  तािवत करावते असे मत 

आह.े  
थम वष बी.ए. (कला) –   

१  इं जी 
२. शा ररीक िश क 
३. मराठी 
४. िहदंी 
५. अथशा    
६. रा  यशा    
७. इितहास 
८. भगूोल  

ब) थम वष बी.ए  सी. (िव ान )-  
१. गिणत 

  २. भौितकशा    
  ३. रसायनशा    
  ४. वन  पतीशा   
  ५. ािणशा    
     क) थम वष बी.कॉम. (वािण  य) -   

१. Financial Accounting 
२. Business Economics (Micro) 
३. Business Mathemathics & Statistics 
४. Marketing & Salesmanship 
५. Banking & Finance  

  शाखािनहाय थम वष वेश सं  या िनि ती झा  यानतंर िव ा  याचे मागणीनसुार आव  यकता 
भास  यास वैकि पक िवषय (Optional)  िनि त करता यतेील. तसेच  यावेळे  या प रि थतीनसुार सदर 
िवषयांसाठी िश क भरती करता यईेल.  

  UGC Regulations on minimum qualification for appointment of teachers and other 
academic staff in Universities and Colleges and measures for the maintenance of standards 
in Higher Education, 2010 अ  वये ाचाय पदा  या भरतीसाठी पढुील माण े िनवड सिमती गठीत 
करावयाची आह.े  

मा.अ  य  
मा.अ  य  यांनी नामिनदशीत केललेे दोन  यव  थापन सिमती सद  य 
िव ापीठाच ेकुलगु ं नी नामिनदशीत केलेल ेदोन सद  य  
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सबंधीत महािव ालयातील तीन िश णत  ( ोफेसरपे ा कमी दजा  या नसललेा) (िव ािपठान ेतयार 
केले  या यादीतून) 

या माण े सिमती असेल. सं  थानच े महािव ालय न  यान े सु  होणार अस  यान ेअ. .०४ म  य े नमदु 
केले  या िश णत  ऐवजी सं  थे  या मु  य कायकारी अिधकारी व उपिज  हािधकारी ही सिमतीचे सद  य 
राहातील. उपरो  त सिमतीम  य ेमा.िव  व  त सिमती  या दोन सद  यांची नाव ेिनि त होण ेआव  यक आह.े  

सं  थान ारे वतमानप ात जािहरात दऊेन, त  सिमतीमाफत  यां  या मलुाखती घऊेन, उमेदवाराचंी 
िनवड करता येईल.  यासाठी िव ापीठास प  दऊेन,  यांचेकडून सिमती िमळणबेाबत िवनतंी करता येईल. 
 यानसुार वतमानप ात िस  करावयाचे जािहरातीचा मसदुा सोबत जोडलेला आह.े  

 ताव– १) शासन आदेश मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ मधील 
अटी व शत माण ेनवीन महािव ालयास भिव  यात कोण  याही प रि थतीत अनदुानाची मागणी करणार नाही, 
अस े .१००/-  या  टॅ  प पेपरवर हमीप  िद.२१.०६.२०१८ रोजी  मा.सहसचंालक, (उ  च िश ण), पणु ेिवभाग 
यांच ेकायालयात सादर कर  यात आल ेआह,े तसेच िद.२०.०६.२०१८ पासनू थम वषाक रता वेश ि या सु  
कर  यात आलेली आह,े  यास मा  यता असावी.  
२) थम वषाम  य े कला शाखेसाठी इं जी, शा ररीक िश ण, मराठी, िहंदी, अथशा  , रा  यशा  , इितहास, 
भगूोल इ.िव ान शाखेसाठी गिणत, भौितकशा  , रसायनशा  , वन  पतीशा  , ािणशा   तसेच वािण  य 
शाखेसाठी Financial Accounting, Business Economics (Micro), Business Mathemathics & 
Statistics, Marketing & Salesmanship, Banking & Finance ह े िवषय िनि त कर  यास मा  यता 
असावी. तसेच शाखािनहाय थम वष वेश सं  या िनि ती झा  यानंतर िव ा  याचे मागणीनसुार आव  यकता 
भास  यास वैकि पक िवषय (Optional) िनि त करता यतेील. तसेच  यावेळे  या प रि थतीनसुार सदर 
िवषयांसाठी िश क भरती करणसे मा  यता असावी.   
३) ाचायाचे पद पणुवेळ व इतर िश काचंी पदे तािसका त  वावर भर  यास तसचे ंथपाल पदाचा ता  परुता 
कायभार किन  ठ महािव ालयाकडील ंथपालाकडे अथवा सदर पदास आव  यक शै िणक पा ते  या समतु  य 
अहता असले  या कं ाटी कमचारी यांचेकडे देणसे मा  यता असावी.  
४) उपरो  त पद ेभर  यसाठी िनवड सिमतीम  य ेदोन सद  यांची िनयु  ती  हावी.  
५) सिमतीम  य े िव ापीठा  या कलगु ं  या ितिनध ची नावे मागिव  यासाठी  ताव पाठिव  यास मा  यता 
असावी.  
६) जािहराती  या मसु ास मा  यता असावी.  
७) उपरो  त पद भरती झा  यानंतर महािव ालयाच ेवग सु  कर  यास मा  यता असावी. 

िनणय . ४५०  यावर सिव तर चचा होऊन,  तावात नमदु के या माण े शासनाच े तरावर आजपावेतो कर यात 
आले या हमीप  दाखल कर या या व िद.२०.०६.२०१८ पासनू वेश ि या सु  कर या या कायवाहीस 
मा यता दे यात आली. तसेच कला,वािण य व िव ान शाखासाठी पढुील माण े िवषय सु  कर यास मा यता 
दे यात आली.  

अ) कला शाखा –  
१) इं जी, २) भगुोल, ३) िहदंी, ४) इितहास, ५) मराठी, ६) रा यशा , ७) अथशा ,  
८) समाजशा त ्/ मानसशा  / त व ान.  

 
ब) वािण य शाखा- 
1)  English,  2) Accountancy, 3) Economics, 4) Auditing & Taxation,  5) Financial 
Accounting,  6) Marketing & Salesmanship / Marketing,  7) Cost & Works 
Accounting. 
 

 क) िव ान शाखा- 
1)  English, 2) Chemistry, 3) Electronics,  4) Maths, 5) Physics, 6) Zoology, 7) 
Micro Biology / Environmental 

ाचाय पद पणुवेळ  तसेच ंथपाल व योगशाळा साह यक ही पद े ता परु या व पात एकि त 
 .१२,०००/- एवढया मानधनावर िनयु  कर यास मा यता दे यात आली.  
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ाचाय पदा या भरतीसाठी िनवडसिमतीम य े मा. ी.चं शेखर कदम,उपा य  व मा. ी.िबपीनदादा 
को ह,े सद य यांना नामिनदिशत कर यात आले. 

तसेच पिह यावष  ा यापकांची सव पद े तािसका त वावर भर यात यावीत. यासाठी िश कांना 
एकि त मािसक मानधन .१५,०००/- मा  दे यात यावे, असे ठरले. तसेच तािसका त वावर ा यापक उपल ध 
न झा यास ि हजीट ग प दतीन े ा यापक नेमावते. ि हजीट ग ा यापकांना .५००/- ित सेशन+बस भाडे या 
दराने िकंवा सहा मिह याच ेसंपूण  स ाच े .३०,०००/- + बस भाडे या दरान ेमानधन ावे, असे ठरले. 

तसेच मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  यांच ेसचुनेनसुार नवीन महािव ालया या दनंैिदन बाबीसाठी, 
तसेच शै िणक कामात स ला दे यासाठी व पणु े िव ापीठाशी िनगडीत कामाम य ेसहकाय कर यासाठी सेवा 
िनवृ  ाचाय डॉ.अ ण कंुभारे िनशु क सेवा दणेार अस यान ेयांच ेमागदशन यावे असे ठरले. यासाठी यांना ते 
यावेळी िशड  येथे येतील ते हा वास खचासाठी वासभ ा िकंवा जाण-ेयेणेसाठी सं थानच ेवाहन उपल ध 

क न ावे. तसेच िशड  येथ ेयेतील ते हा ी साईिनवास येथे िनवास यव था व भोजन यव था मोफत दे याच े
ठरले.      (कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग/ ी साईबाबा महािव ालय / .अिध क, 
साई साद िनवास थान)     

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.११ Oracle Software Licenses Support Renewal  करण ेव आव यक  licenses खरेदीकरणेकामी ई-िनिवदा 

ि या राबिवणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम२००४मधीलतरतुद :-कलम१७ (१) भ  तगणांना आव  यक  यासोयी व सिुवधा उपल  ध 

क न देण.े 
 मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- 

०१.िद.०४.०४.२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय ं . २७५. 
  ०२. िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३६८ 
  ा तािवक:- साईटेक क  प दखेभालीचा म.ेकॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु े यांचा कायकाल एि ल-

२०१७ अखेर संपु  टात आ  यान,ेमा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . 
२७५अ  वये म.े टाटा स  स यांनी तयारी दशिवले माण े क  पाअतंगत  यांचेमाफत Applicationबाबतची सव 
कायवाही तसचे Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & Networkबाबत स  लाव 
 यव  थापनाबाबतची कायवाही िवनामु  य  व पात क न घणेसे मा  यता दणेेत आली.तसचे याकामी 

सादरीकरणात  यांनी मागणी केले माणे  या सिुवधा सं  थानमाफत  यांनामोफत  व पात परुिवणचेे मा  य करणते 
आले.  

  साईटेक क  पाअतंगत मे.कॉ  नीझटं टे  नॉलॉजी, पणु ेयाचंेबरोबर कर  यात आले  या करारना  यानसुार 
काया  वीत Oracle Licenses च ेRenewal क  प कालावधीकरीता (िद.३०.०४.२०१७ पयत) मे. कॉ  नीझंट 
टे  नॉलॉजी, पणु े यांनी केलेले आह.े क  प कालावधी िद.३०.०४.२०१७ अखेर सपंु  टात आ  यान े
LicensesSupportRenewalकरण ेिद.०१.०५.२०१७ पासनू लंबीत आह.े Oracle यांनी िद.०९.०५.२०१८ 
रोजीच ेई-मेल ारे Oracle Licensesचे िद.०१.०५.२०१७ पासनू नतुनीकरण करणबेाबत कळिवललेे होते.सदर 
ई-मेलम  य े  यांनी Oracle कंपनीचे अिथक वष म ेअखेर अस  यान ेव स ि थतीत डॉलरचे दर ह ेमाचचे दर ा  
धर  यात येणार अस  याने सं  थानने िद.२०.०५.२०१८ पवु  परुवठा आदेश िद यास सं  थानचा अिधकचा 
अिथक फायदा होईल असहेी नमदु केलेल ेहोते. तसचे याबाबत वळेोवेळी झाले  या चचचे दर  यान मा.सद  य 

ी. तापराव भोसले सो. यांनीही सदरचे Licensesचे नतुनीकरण व खरेदी िह मे २०१८ पवु  थटे 
OracleCorporation यांच े माफत के  यान े सं  थानचा आिथक फायदा होणार अस  यान े Licensesचे 
नतुनीकरण व खरेदीची कायवाही Oracle Corporation यांचे माफत  वरीत करणते यावी असे सिुचत केलेले 
आह.े 

Oracle यांचेमाफत ा  त झाले  या ई-मले माण ेOracle Licenses बाबत चचा करणकेामी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज  हािधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो. यांच े उपि थतीत 
Oracle, Cognizant व TCS यांचे ितनीध  व आयटी िवभाग यांची िद. १७/०५/२०१८ रोजी िशड  येथ े
बैठक आयोजीत करणते आलेली होती. सदर बैठक म  य े आव  यक Oracle Licenses खरेदी करणबेाबत 
सिव  तर चचा करणते आलेली आह.े  यानसुार TCS यांनी िद.१८.०५.२०१८ रोजीच े ई-मेल  दारे सं  थान, 
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Oracle व कॉ  नीझंट यांचेबरोबर वेळोवेळी झाले  या चचनसुार Oracle Database Enterprise Edition (10 
Proc) चा मळु परुवठा आदशेात समावेश नस  याने खरेदी करण े आव  यक असनु काय णाली िवकिसत 
करणकेामी न  यान े Oracle Developer Suite Licenses-5खरेदी करण े आव  यक आह,े अस े कळिवलेल े
आह.े  

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४१ अ  वये पढुील माण े
िनदश दे  यात आलेले आहते. “ओरॅकल णाली  या  या लायस  सचे नतुनीकरण करण ेआव  यक आह.े  यासव 
लायस  सच े  वरीत नतुनीकरण क न घे  यात यावे. तसचे करारनाम ् यानुसार मे. कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयांनी 
Oracle णाली  या  या Licenses चे नतुनीकरण करण े आव  यक होते,  या Licenses चे नतुनीकरण 
कर  यासाठी येणारा खच म.े कॉ  नीझंट टे  नॉलॉजी, पणु ेयां  या लंबीत दयेकातुन वसलु कर  यात यावेत”.  

सबब, स ि थतीत काया  वीत असले  या Oracle Licensesचे नतुनीकरण तसेच न  याने Oracle 
Database Enterprise Edition (10 Proc)व Oracle Developer Suite Licenses-5खरेदी करण े
आव  यक अस  याने, सदरचे दर कळिवणबेाबत तसचे यासंदभात चचा करणकेरीता िद.२३.०५.२०१८ रोजी 
िशड  येथ ेउपि थत राहणबेाबत Oracle Corporationयांना िद. १८.०५.२०१८ रोजीचे ई-मेल  दारे कळिवणते 
आलेल ेहोते. 

   यानसुार Oracle Corporation चे ितिनधी ी रोहन मेनन, िसनीयर से  स डायरे  टर व ी कौ  तुभ 
दशेपांडे, िबझनेस मॅनेजर ह े िद.२३.०५.२०१८ रोजी िशड  येथ े चचसाठी उपि थत होते. यावळेी मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज  हािधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी व मािहती 
तं ान िवभाग यांचे समवेत झाले  या चचअतंी Oracle Corporation यांनी लायसे  स नतुनीकरण व 
खरेदीकरीता पढुील माण ेदर देऊ केलेले होते.  

 

Sr.
No 

Item List Price 
Quotation  
Offer (20% 
Discount) 

Quote offered during meeting held on 
23.05.2018 
Initial  
52% Disc. 
On Sr.No. 1 
& 2 

Revised  
67% Disc. 
On Sr.No. 1 
& 2 

Final   
70% Disc. On 
Sr.No. 1 & 2 

01 

Oracle Database 
Enterprise Edition – 
Processor Perpetual 
Qty-10 

3,76,67,560 3,00,83,004 1,80,80,428.8 1,24,09,239 1,12,81,126.50 

02 

Oracle Internet 
Developer Suite- Named 
User Plus Perpetual 
Qty-05 

22,99,700 18,36,647 11,03,856 7,57,617 
6,88,742.46 
 

03 
Oracle Database licenses 
renewal  

30,50,997.2
6 

30,50,997 22,25,485 22,25,485 22,25,485 

04 
Oracle application 
licenses renewal 

16,42,752 16,42,752 11,93,696 11,93,696 11,93,696 

 Total 4,46,61,009 3,66,13,400 2,26,03,465.8 1,65,86,037 1,53,89,049.96 
 

साईटेक क  पाअतंगत संगणक णाल चे अनषुिंगक कायवाही करणकेरीता उपरो  त माण ेOracle 
Software Licenses Support Renewal करण े व आव  यक OracleSoftwareLicenses खरेदी करण े
अ  याव  यक अस  याने याकामी Oracle Corporation यांचेबरोबर झालेली चचा व  यांनी दऊे 
केले  यादराबाबत मा. अ  य  महोदय यांना अवगत क न  यांचे मा  यतेने Oracleयांना संदभ ं . ०२ चे मा. 
अ  य  महोदय याचंे  वा रांक त मंजुर िटपणी अ  वय ेसदंभ ं . ०३ ने एकूण र  कम पये १,५३,८९,०४९.९६ 
मा चा परुवठा आदेश दे  यात आलेला होता. Oracle Corporation यांना दे  यात आले  या परुवठा आदेशाची 
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िबले आ. .४१५३/२०१८ िद.२९.०५.२०१८ व आ. .४५१४/२०१८ िद.०४.६.२०१८ अ  वये इकडील 
िवभागास ा  झालेली आहते. 

Oracle Corporation यांना दे  यात आले  या परुवठा आदशेाची न द घऊेन याकामी येणारे र  कम 
.१,५३,८९,०४९.९६ मा चे खचास व सदरची र  कम Oracle यांना अदा कर  यास मा  यता िमळणकेामीचा 
 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ रोजीच े सभेपढेु सादर कर  यात आललेा होता.  यावर 

सिव  तर चचा होऊन िनणय ं . ३६८ नसुार पढुील माण ेिनदश दे  यात आललेे आहते.  
“या िवषयावरील चच  या वेळी सदर सॉ टवेअर लाय  ससेस .१.२८ कोटी इत  या कमी िकंमतीपयत 

िमळू शकतात, असे सिमती सद य ी. ताप भोसले यांच ेमत अस  याचे मा.अ  य  यांनी नमदू केले.  
यावेळी Oracle Corporation चे ितिनधी ी. कौ  तुभ दशेपांडे यांचेशी दर कमी करणबेाबत 

मण  व नी ारे चचा केली असता  यांनी दर कमी करणसे अस मथता दशिवली.  
यावर सिव  तर चचा होऊन, Oracle Software Licenses Purchase & Support Renewal 

खरेदीकरणेकामी Oracle Corp. यांना दे  यात आले  या परुवठा आदशे र  करणेत यावा”.  
उपरो  त िनदशा माण े Oracle Corporation यांना यापुव  दे  यात आलेला जा.नं.एसएसएसटी/ 

आयटी/९२५/२०१८, िद.२४.०५.२०१८ रोजीचा र  कम .१,५३,८९,०४९.९६ मा चा पुरवठा आदेश र  
करणते येत अस  याबाबत जा. ं . SSST/IT/1276/2018,िद. १३/०६/२०१८ चे प ा ारे कळिवणते आलेले 
आह.े  

उपरो  त माण ेOracle Corporation यांना Oracle Licenses नतुनीकरण करण ेव निवन Oracle 
Licenses खरेदी करणकेामी दे  यात आललेा परुवठा आदशे र  करणते आलेला आ  यान,े Oracle Licenses 
नतुनीकरण करण ेव आव  यक निवन Oracle Licenses खरेदी करणकेामी  मा.अ  य  महोदय यांनी िदले  या 
िनदशा माण े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणकेामीचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर 
सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े  

िवभागाचा अिभा ाय:- ा  तािवकेत नमदु केले माण े साईटेक क  पाअतंगत काया  वीत Oracle 
Licenses चे नतुनीकरण करण े व निवन Oracle Licenses खरेदी करणकेामी Oracle Corporation यांना 
दे  यात आलेला परुवठा आदशे मा.  यव  थापन सिमतीचे िद. ०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३६८ 
अ  वये र  करणते आलेला अस  यान,े Oracle Licenses नतुनीकरण करण े व आव  यक निवन Oracle 
Licenses खरेदी करणकेामी मा.अ  य  महोदय यांनी िदले  या िनदशा माण े ई-िनिवदा ि या राबिवण े
आव  य क आह.े  

 ताव:- साईटेक क  पाअतंगत संगणक य णालीबाबतची कायवाही करणसेाठी Oracle 
Licenses नतुनीकरण करण ेव आव  यक निवन Oracle Licenses खरेदी करण ेआव  यक अस  यान,े याकामी 
मा.अ  य  महोदय यांनी िनदशीत केले माण े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे मा  यता िमळणसे सदरचा  ताव 
िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर. 

िनणय . ४५१ यावर सिव तर चचा होऊन, साईटेक क  पाअतंगत संगणक य णालीबाबतची कायवाही करणेसाठी Oracle 
Licenses नतुनीकरण करणे व आव  यक निवन Oracle Licenses खरेदी करणे आव  यक अस  याने, याकामी 
ई-िनिवदा ि या वरीत राबिवणेत यावी, असे ठरले.                       (कायवाही- मािहती तं ान िवभाग मखु)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१२ िशड  िवकास योजना आर ण व ा प िवकास आराखडा (सधुारीत) मधील सं थानसाठी तावीत आर ण ेर  

करणकेामी ी. अमतृराव मरुलीधर ग दकर, ीमती ं जाबाई भाऊसाहबे शेळके, सौ.सिुशला िदलीपराव ग दकर, 
सौ.उ वला िदलीपचंद संकलेचा व इतर यांच ेअज. 

ताव- अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७ (२) 
(ट) म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या योजनासाठी तसेच 
िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती सपंादीत करील िकंवा 
खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े   

 तावना– मा.  यवस ्थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजी  या सभेतील िनणय ं .५८८ माण े
सं  थानसाठी पवू चे आर णांसह नवीन े ांसाठी आर ण  तािवत करणबेाबत नगररचना अिधकारी,िशड  
िवकास योजना (सधुारीत) िशड  तथा .सहायक संचालक, नगररचना आिण मु  य िनधारण िवभाग,अहमदनगर 
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यांना इकडील जा.नं.३०११/२०१६ िद.१२/०९/२०१६ रोजीचे प ा  वये कळिवणते आलेले आह े व सदर 
आर णा सबंंधात मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.३०/११/२०१६ रोजी  या सभतेील िनणय ं .७७२ माण े ा प 
सधुारीत िवकास योजनते खालील नमदू केले  या तक  यातील आर ण े  तािवत करणसेाठी सहायक सचंालक, 
नगररचना, अहमदनगर यांना .१००/- चे ित ाप  क न िदलेले आह.े  

सं  थानने  तािवत केलेली आर ण े(प रिश  ट ब)  
 अ.   आर णाचा हतेू  े  ह ेआर  अपेि त अतंर/परीसर  
१ ी साई दशनासाठी वेगवगेळया भागातनू पायी येणारे 

साईभ  ताचंे िनवास व इतर अनषुिंगक  यव  था करणकेामी 
पालखी ाम साठी े  आरि त करण.े  

५ हे  टर िशड  – समाधी मंदीरापासनू 
अदंाजे १ िक.मी.अतंरापयत.   

२ वाहनतळासाठी ठरावीक अतंरावर वेगवेगळया िठकाणी े  
आरि त करण े तसचे म  टीले  हल पाक गसाठी वेगवेगळया 
िठकाणी े  आरि त करण.े   

 यके  २ 
हे  टर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनू 
अदंाजे १ िक.मी.अतंरापयत ५ 
िठकाणी र   यालगत.   

३ स  या होणारी गद ,  यामळेु येणा-या अडचणी तसचे सरु े  या  
गु  थान, ारकामाई, ी समाधी मंदीर व चावडी या मंदीराचं े
सलुभ दशनासाठी एक ीत दशन रांगे  या िनयोजनासाठी तसचे 
रथपालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी दि णकेडील 
बाजसू अित र  त जागा उपल  ध करणसेाठी े  आरि त 
करण.े  

-- िशड  – समाधी मंदीर दि ण 
बाज ू 

४ मंदीर प रसरालगत संभा  य  दघुटना टाळण े व गद साठी 
(Refuse Area) अितरी  त जागा उपल  ध करण.े 

-- िशड  – समाधी मंदीर 
प रसरालगत.   

५ स.नं. ५४,५५मधील आरि त े ाचा सं  थानचे िविवध 
उप मांसाठी भसंूपादन असा हते ूबदल करण.े 

-- -- 

६ िशड  परीसरात वगेवेगळया िठकाणी गाडनसाठी े  आरि त 
करण.े  

 यके  २ 
हे  टर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत.    

७ िशड  परीसरात वेगवेगळया िठकाणी भ  तिनवाससाठी े  
आरि त करण.े  

 यके  २ 
हे  टर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत.  

८ िशड  परीसरात वेगवगेळया िठकाणी सं  थानच ेबस सेवेच े बस 
थां  यासाठी े  आरि त करण.े  

 यके  ५ 
आर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत ५ 
िठकाणी.   

९ मािहती व सिुवधा क ासाठी िशड  शहरा  या चारही बाजून े
मु  य र   यालगत े  आरि त करण.े  

 यके  ५ 
आर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत ५ 
िठकाणी.   

१० ाथिमक व मा  यिमक शाळांसाठी शहरात िकमान दोन िठकाणी 
े  आरि त करण.े  

 यके  २ 
हे  टर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत.   

११ सं  थानचे  तािवत पाणीपरुवठा, िवतरण  यव  था, शु  दीकरण 
यं णा, घनकचरा  यव  थापन, वॉटर रसाय  ल ग इ  यादीसाठी 

े  आरि त करण.े  

 यके  २ 
हे  टर 

िशड  – समाधी मंदीरापासनु 
अदंाजे २ िक.मी.अतंरापयत २ 
िठकाणी.   

१२ सं  थानमाफत खरेदी कर  यात आले  या े ांच े सं  थानच े
िविवध उप मांसाठी आर ण करण ेव झोन बदल करण.े 

-- -- 

 
ा प िवकास योजना (सधुारीत) नगरपंचायत,िशड  यांचेमाफत तयार करणते येवनू माह े जनु २०१७ 

म  य े िस  द  कर  यात आलेली आह.े याबाबत नगरपचंायतीकडून माहीती मागिवली असता  यांनी  यांचेकडील 
िद.०४/०६/२०१८ रोजी  या  प ा  वये नगरपंचायतने िशड  िवकास योजनतेील आर ण व ा प िवकास 
आराखडा (सधुारीत) मधील आर ण संदभात टेबल ं .१३ व टेबल ं .१४ मधील माहीती इकडेस सादर केलेली 
आह.े 
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नगरपंचायतीन े सादर केले  या माहीतीतील टेबल ं .१३ चे अवलोकन केल े असता  यात 
नगरपंचायतीने िशड  ा प िवकास योजना (सधुारीत) म  य ेखालील माण ेआर ण े  तािवत केलेली आहते.  

 
आर ण 

ं . 
हते ु सव न.ं जागा मालक  े  

ह.े आर  
िवकसन यं णा 

५ सं  थान हते ु १/२ पै.  साई सं  थान  ०.१२  नगरपंचायत/साई सं  थान  
१२ बेघरांसाठी घरे  ५४,५५  साई सं  थान  १.९०  नगरपंचायत  
१३ सं  थान हते ु ५५ पै.  खाजगी व साई सं  थान  ३.५६  नगरपंचायत/साई सं  थान  
२३ सं  थान हते ु १२४ पै. १२५ प.ै १२६ पै.  खाजगी  ५.३७  नगरंपचायत/साई सं  थान  
२५  णालय 

िव  तारीकरण  
१२४ पै. १२५ प.ै १२६ पै.  खाजगी  ४.००  नगरपंचायत/साई सं  थान  

२६ पाक गं  १४९ पै. १५० प.ै  खाजगी  ३.०१  नगरपंचायत/साई सं  थान  
२८ धमशाळा 

कॉ   ले  स  
१४८ पै. १४९ प.ै१५० प.ै  खाजगी  ०.२७  नगरपंचायत/साई सं  थान  

२९ पाक गं   १६७  पै. १६९ प.ै  खाजगी ०.३३  नगरपंचायत/साई सं  थान  
३१ पाक गं  १६७ पै. १६९ पै.  खाजगी  १.२९ नगरपंचायत/साई सं  थान   
३२    कॅि पंग ाऊंड   १६२ ते १६५ प.ै  खाजगी  ४.६५  नगरपंचायत/साई सं  थान  
३४ पाक गं   ११ पै. १२ प.ै  खाजगी  १.२७  नगरंपचायत/साई सं  थान  
४० पाक गं  १५ पै.  खाजगी  २.९० नगरपंचायत/साई सं  थान  
४२ शै िणक संकुल  ५९ पै. खाजगी  २.७५  नगरपंचायत/साई सं  थान  
४५ गाडन  ६१ पै. ६२ प.ै  खाजगी  ४.५८  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५१ पाक गं  १२० पै.  खाजगी  २.००  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५४ धमशाळा  १४७ पै.१५३ पै.  खाजगी  ३.००  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५६ कॅि पंग ाऊंड  १६४ पै.१६८ प.ै  खाजगी  १.५६  नगरपंचायत/साई सं  थान  
५७ पि लक लॅ ीन  १६८ पै.  खाजगी  ०.३३ नगरपंचायत/साई सं  थान  
 

अ)  सौ.उ   वला िदलीपचंद संकलचेा व इतर १७ यांनी ी साई मिंदराचे दि ण बाजचूे १२ मी.र   याचे 
भसंुपादन र  कराव ेयासाठी िद.१४/०३/२०१८ रोजी अज सादर केलेल े आहते.  यास अनसु न अजदार यांना 
इकडील प  ं .एसएसएसटी/ मालम  ता/४७७/२०१८ िद.२६/०४/२०१८ अ  वये िशड  िवकास योजना सधुारीत 

ा प िवकास आराखडा नगरपचंायत िशड  यांनी नगरपचंायत ठराव ं .२ िद.०५/०६/२०१७ अ  वये िस  द 
केलेला असनू सचुना व हरकती ि वकार  याची अिंतम मुदत ३१ जुल ै२०१७ ही मुकरर कर  यात आललेी होती. 
सदर मदुतीत अजदार यांनी नगरपचंायतीकडे हरकत अज सादर करण े िवधी ाहय आह.ेया  तव मज तर 
नगरपंचायत,िशड  यांचे कायालयाशी संपक साधावा असेबाबत अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  

   उपरो  त प रिश  ट ब मधील अ.न.ं३ म  य ेस  या होणारी गद   यामळेु यणेा-या अडचणी तसचे सरु े  या 
ि कोनातून गु  थान, ारकामाई, ी समाधी मिंदर व चावडी या मंिदराचे सलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या  

िनयोजनासाठी तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी दि णकडील बाजसू अित र  त जागा 
उपल  ध  करणसेाठी े  आरि त करणबेाबत  तािवत केलेले आह.े  

िशड  नगरपचंायत,िशड चे पूव चे डे  हलपमट  लॅनम  य ेसाई मंिदर दि ण बाजकूडील ारकामाई रोड 
९ मी. ं दीचा होता.  याऐवजी ा प िवकास आराखडयात सदरचा रोड १२ मी.इतका दशिवलेला आह.े  
ब)  ी.अमतृराव मरुलीधर ग दकर व इतर ३ तसेच ीमती ं जाबाई भाऊसाहबे शेळके यांनी इकडेस 
िद.०२/०६/२०१८ रोजी उपरो  त ादिेशक िवकास योजना (सधुारीत) म  य ेदशिवलेले आर ण ं .५६ कॅि पंग 

ाऊंड  या  संदभात सव नं.१६४/१९,१६८ पैक  चे जमीन मालकांनी  यांचे उ  त े ावर दशिवलेले कॅि पंग 
ाऊंडच ेआर ण र  करणते यावे यासाठी अज सादर केलेले आहते. 

यापूव  िशड  िवकास योजनेत आर ण ं .४८ माण ेसदर सव नंबर पैक चे े  कॅिं पंग ाऊंडसाठी 
आरि त केलेले होते व  यात िवकसन यं णा नगरपंचायत ही दशिवलेली होती. मा  ा प िवकास आराखडयात 
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नगरपंचायतन े आर ण ं .५६ माण े सदर सव नंबर कॅि पंग ाऊंडसाठी पनु:  च आरि त दशिवलेले आहते 
आिण िवकसन यं णा नगरपचंायत,िशड  व  ी साईबाबा सं  थान अस ेसयंु  तपण ेदशिवलेले आह.े  
क)  सौ.सिुशला िदलीपराव ग दकर व इतर ३ यांनी उपरो  त आर ण ं .४२ शै िणक संकुलाच ेआर ण 
र  करणते यावे यासाठी िद.०२/०६/२०१८ रोजीचा अज इकडेस सादर केललेे आह.े  

उपरो  त प रिश  ट ब मधील अ.नं.१० म  य े ाथिमक व मा  यिमक शाळांसाठी शहरातील िकमान दोन 
िठकाणी  यके  २ हे  टर े  आरि त करणबेाबत  तािवत केललेे आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय– 
अ) ी साई मंिदराचे दि ण बाजकूडील ारकामाई रोड हा अ  यतं अ ं द आह.े  यामळेु सरु े  या ि कोनातून 
गु  थान, ारकामाई,समाधी मंिदर व चावडी या मंिदरांच ेसलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या िनयोजनासाठी 
तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या र   याला अित र  त जागा उपल  ध होण ेआव  यक 
आह.े स  यि थतीत साईभ  तां  या सरु े  या ि कोनातून सं  थानन ेलोखंडी बॅ रकेट ग केलेले आह.े साईभ  ताचंी 
सदर र   यावर मोठया माणावर गद  असते. भिव  यात उ  सव काळात चगराचगरीसारखी आप  कालीन प रि थती 
उदभव  याची श  यता नाकारता येत नाही.  यासाठी सदर र   याचे बाजसू अित र  त जागा उपल  ध होण े
आव  यक आह.े  यामळेु सदरचे आर ण र  करण ेउिचत होणार नाही.     
ब) आर ण ं .५६ म  य ेदशिवले  या कॅि पंग ाऊंडची जागा सव न.ं१६४ प.ै व १६८ पै. े  १.५६ हे  टर इतके 

 तािवत केलेले असनू सदरचे े  ह ेसं  थानचे साई सादालया  या दि ण बाजूस व लगत आह.े  यामळेु सदर 
िठकाणी सं  थानसाठी कॅि पंग ाऊंडसाठी जागा राखीव ठेवण ेअ  याव  यक आह.े तसचे सदर जागते शता  दी 
कालावधीम  य े ीसाई स  च र  महापारायण कर  याच े  तािवत आह.े  यामळेु सदरची जागा सं  थानला नेहमीच 
उपयु  त ठरणार आह.े  या  तव कॅि पंग ाऊंडचे आर ण र  करण ेउिचत होणार नाही.  
क) स  यि थतीत सं  थानन े सं  थान मालक चे मौज े िनमगाव-को-हाळे येथ े गट न.ं१८३ म  य े श ै िणक संकुल 
उभारण े  तािवत केलेले आह.े  यात औ ोिगक िश ण सं  था (आय.टी.आय.) िवभाग समािव  ट केलेला 
नाही. स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था मौजे िशड  येथील सव नं.१०९ म  य ेसाईबाबा भ  तिनवास  थान 
व साईआ म-१ यांचे लगत कायाि वत असनू सदरचा प रसर भ  ततां  या सोयी-सिुवधांसाठी व रिहवास 
कारणासाठी वापर  यात यावा असेबाबतचा समजुतीचा करारनामा  (M.O.U.) झाललेा आह.े  यामळेु 
स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था असले  या जागेत भ  तिनवास  थानांचा िव  तार करण ेआव  यक आह.े 
या  तव औ ोिगक िश ण सं  थसेाठी सदर शै िणक सकुंलासाठी आरि त असलेल ेसव नं.५९ पै. चे े ाची 
सं  थानला भिव  यात आव  यकता भासणार आह.े या  तव सदरचे आर ण ं .४२ ह ेर  करण ेउिचत होणार नाही.  

 ताव– 
अ) अजदार सौ.उ  वला िदलीपचदं संकलचेा व इतर १७ यांनी समाधी मंिदराचे दि ण बाजकूडील 

र   याची ं दी १२ मीटर ऐवजी ९ मीटर करणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े तथािप सरु े  या ि कोनातून 
गु  थान, ारकामाई,समाधी मंिदर व चावडी या मिंदरांचे सलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या िनयोजनासाठी 
तसेच रथ पालखी िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या र   याला अित र  त जागा उपल  ध होण ेआव  यक 
आह.े यावर िवचारिविनमय होवनू िनणय होणसे िवनतंी. 

ब) ी.अमतृराव मरुलीधर ग दकर, ीमती ं जाबाई भाऊसाहबे शळेकेव इतर यांनी कॅि पंग ाउंडच े
आर ण र  करणबेाबत िवनंती केलेली आह.े सदरचे आर ण हे सव न.ं१६४ प.ै१६८ प.ै चे े  १.५६ हे  टर 
यावर दशिवलेले आह.े सदरचे े  ह ेसं  थानच ेसाई सादालया  या दि ण बाजसू समोर व लगत आह.े  यामळेु 
सदर िठकाणी सं  थानसाठी कॅि पंग ाऊंडसाठी जागा आरि त ठेवण े आव  यक आह.े तसेच सदर जागते 
शता  दी कालावधीम  य े ी साईस  च र  महापारायण कर  याचे  तािवत आह.े सदरची जागा सं  थानला 
नेहमीच उपयु  त ठरणार आह.े या  तव कॅि पंग ाऊंडचे आर ण र  करण े उिचत होणार नाही. यावर 
िवचारिविनमय होवनू िनणय होणसे िवनंती.   

क) सौ.सिुशला िदलीपराव ग दकर व इतर ३ यांनी ा प िवकास आराखडयात समािव  ट केलेले 
शै िणक सकुंलासाठीचे आर ण र  करणबेाबत िवनतंी केलेली आह.े स  यि थतीत सं  थानन ेसं  थान मालक चे 
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथे गट न.ं१८३ म  य ेश ै िणक सकुंल उभारण े  तािवत केलेले आह.े  यात औ ोिगक 

िश ण सं  था (आय.टी.आय.) िवभाग समािव  ट  केलेला नाही. स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था मौजे 
िशड  येथील सव न.ं१०९ म  य े साईबाबा भ  तिनवास  थान व साईआ म-१ यांचे लगत कायाि वत असनू 
सदरचा प रसर भ  ततां  या सोयी-सिुवधांसाठी व रिहवास कारणासाठी वापर  यात यावा असेबाबतचा समजतुीचा 
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करारनामा  (M.O.U.) झाललेा आह.े  यामळेु स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था असले  या जागेत 
भ  तिनवास  थानांचा िव  तार करण े आव  यक आह.े या  तव औ ोिगक िश ण संस ्थेसाठी सदर शै िणक 
संकुलासाठी आरि त असलेले सव न.ं५९ पै.चे े ाची सं  थानला भिव  यात आव  यकता भासणार आह.े 
या  तव सदरच े आर ण ं .४२ ह े र  करण े उिचत होणार नाही. यावर  िवचार िविनमय होवनू िनणय होणसे 
िवनंती. 

तरी उपरो  त अजाबाबत िनणय होणकेामी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर. 
िनणय . ४५२ उपरो  तावावर खालील माण ेसिव तर चचा झाली, 

 समाधी मंिदराचे दि ण बाजकूडील र ता साईभ ां या सरु े  या ि कोनातून गु  थान, ारकामाई, 
समाधी मंिदर व चावडी या मंिदरांचे सलुभ दशनासाठी एकि त दशनरांगे  या िनयोजनासाठी तसेच रथ पालखी 
िमरवणकु चे गद चे िनयोजनासाठी सदर  या र   याला अित र  त जागा उपल  ध होणे आव  यक आहे. 

कॅि पंग ाउंडचे आर ण ह ेसव नं.१६४ पै.१६८ पै. चे े  १.५६ हे  टर यावर दशिवललेे आह.े सदरच े
े  ह ेसं  थानचे साई सादालया  या दि ण बाजसू समोर व लगत आहे.  यामळेु सदर िठकाणी सं  थानसाठी कॅि पंग 
ाऊंडसाठी जागा आरि त ठेवणे आव  यक आह.े तसेच सदर जागेत शता  दी कालावधीम  य े ी साईस  च र  

महापारायण कर  याचे  तािवत आह.े सदरची जागा सं  थानला नेहमीच उपयु  त ठरणार आह.े या  तव कॅि पंग 
ाऊंडचे आर ण र  करणे उिचत होणार नाही.  

स  यि थतीत सं  थानने सं  थान मालक चे मौज े िनमगाव-को-हाळे यथे ेगट नं.१८३ म  य ेशै िणक सकुंल 
उभारणे  तािवत केलले े आह.े  यात औ ोिगक िश ण सं  था (आय.टी.आय.) िवभाग समािव  ट 
केललेा नाही. स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था मौज े िशड  यथेील सव नं.१०९ म  य े साईबाबा 
भ  तिनवास  थान व साईआ म-१ यांचे लगत कायाि वत असनू सदरचा प रसर भ  ततां  या सोयी-सिुवधांसाठी व 
रिहवास कारणासाठी वापर  यात यावा असेबाबतचा समजतुीचा करारनामा  (M.O.U.) झालेला आह.े  यामळेु 
स  यि थतीत औ ोिगक िश ण सं  था असले  या जागेत भ  तिनवास  थानांचा िव  तार करणे आव  यक आह.े 
या  तव औ ोिगक िश ण सं  थसेाठी सदर शै िणक संकुलासाठी आरि त असलले े सव नं.५९ प.ैचे े ाची 
सं  थानला भिव  यात आव  यकता भासणार आह.े या  तव सदरचे आर ण ं .४२ ह े र  करणे उिचत होणार नाही. 
सबब उपरो  ताव थगीत ठेवणते आला. याबाबत सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीच ेपढुील सभेत सादर 
करणेत यावा आिण संबधीतांना चचसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उपि थत राहणेस सांग यात यावे, अस े
ठरल.े                                                                                         (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१३ सं थानच े दो ही णालयाकरीता दणेगी व पात िमळणा या एच.एम.आय.एस. व पॅ स सा टवेअर िस टीम व 

ससुंगत हाडवेअरच ेखरेदी बाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं थानचे दो ही णालयांमधील सव कामकाज संगणक कृत करणेसाठी िद. 02/05/2018 

रोजीचे मा. यव थापन सिमतीम ये िवषय न.ं 13 अ वय,े “ एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी./ सेलिब स हे थकेअर 
इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपन माफत हॉि पटल मॅनेजमट िस टीम या सॉ टवेअरचे सादरीकरण दाखिव यात आलले े
असनू सं थानला सदरचे सॉ टवेअर मोफत दणेार असून 10 वष दखेभाल दु तीची सवेा मोफत दणेार आहते व 
यासाठी यणेारा खच कंपनीला दणेगी व पात उपल ध होणार आह.े तसचे कायादशे िद यानतंर सदर िस टीम 
कायरत करणेसाठी 6 मिह याचा कालावधी लागेल, असे यांनी सांगीतल.े ” यासाठीचे हाडवेअर सं थानला खरेदी 
करावे लागणार आह.े 

  सदर िवषयाबाबत िनणय . 342 अ वय,े “ सदरहकामी कंपनीस दणेगी व पातील िमळणारी र कम 
कोणाकडून िमळणार आह ेव याचा िविनयोग कशा कारे कर यात येईल याची मािहती सं थानला दे यात यावी. 
सदरह सॉ टवेअर एक वषासाठी ायोिगक त वावर चालिव यात याव,े असे ठरल.े तसचे सदर सॉ टवेअर घे यापवु  
स या सदर सॉ टवेअर या णालयात कायाि वत आह े या णालयास सं थान या डॉ टर, संबधंीत अिधकारी व 
कमचारी यां या पथकाने पाहणी क न सदर सॉ टवअेर या उपयु तेबाबत खा ी क न यावी, अस ेठरल ेतसचे सदर 
सॉ टवेअर या अमंलबजावणीसाठी आव यक हाडवेअर खरेदीसाठी . 50 ल  मा चे खचास मा यता दे यात 
आली. ” असा िनणय पा रत झाललेा आह.े 

  उपरो  िनणयाम ये नमदु असले माण,े सदर सॉ टवेअर या उपयु तेबाबत खा ी करणकेामी सं थानच े
डॉ टर, संबधंीत अिधकारी व कमचारी यां या पथकान,े घोटी येथील SMBT हॉि पटलमधील PACS & 
TeleMedicine णालीची व अहमदाबाद येथील िस हील हॉि पटलमधील HMIS संगणक य णालीची सम  



 
166 

 

{07} 30.06.2018, Shirdi (SPJ.docx) 

 

पाहणी केललेी असनू, याबाबतचा अहवाल िद. 22/05/2018 रोजी सं थान शासनास सादर कर यात आललेा 
आह.े 

तसचे, कंपनीस दणेगी व पातील िमळणारी र कम कोणाकडून िमळणार आह े व याचा िविनयोग 
कंपनीमाफत कशा कारे कर यात येईल व संगणक य णालीकरीता आव यक असलले े संगणके व संगणक य 
सािह याचं े वणनासहीत (Specification) यादी, याबाबतची मािहती कंपनीमाफत सं थानला िमळणकेामी, िद. 
14/06/2018 रोजी सं थानन ेकंपनीबरोबर प यवहार केललेा आह.े  

त तंर, िद. 24/06/2018 रोजीच े ई-मेल ारे कंपनीच े प  ा  झालले े असनू सदर प ा ारे यांनी 
खालील माण ेमािहती कळिवललेी होती. 

“एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. याचं े पाटनस, सहयोगी 
कंपनी, व िम  प रवार सदरच ेसॉ टवेअर दणेगी व पात दणेार असलबेाबत व र कमे या िविनयोगाबाबत मािहती 
कळिवललेी होती.  

ANNEXURE-A 

Sr. 
No. 

Software Application 

Amount being 
Disbursed in 
INR for Sainath 
Hospital 

Amount being 
Disbursed in 
INR for Saibaba 
Hospital 

Remarks 

01# eHealth Card 42,50,000/- 20,00,000/- 
eHealth Card for 2,40,000 
patients of 2 SSST hospitals 

02# PHR & Mobile App. 85,00,000/- 40,00,000/- 
Personal Health Record and 
Mobile App. For 2,40,000 
patients of 2 SSST hospitals 

A SUB-TOTAL 1,27,50,000/- 60,00,000/- A=SUM(01 to 02) 

03 HIMS 60,00,000/- 50,00,000/- 
Hospital Information 
Management System 

04 
PACS, TeleMedicine 
& TeleRadiology 
Application 

60,00,000/- 60,00,000/- 

ImageSmart PACS (Picture 
Archiving & 
CommunicationSystem), 
MedSeva & RadSeva 

B SUB-TOTAL 1,20,00,000/- 1,10,00,000 B = SUM (03 to 04) 

C 

S/W Installation, 
Commissioning, 
Training, Operation 
and Maintenance * 

66,00,000/- 60,50,000/- O & M for a total of 10 Years 

 
*NOTE:- The Health Information Exchange Platform will be provided full support 

by the M/s NCORD Health Card LLP, Pune and M/s Cellbeans Healthcare Informatics Pvt 
Ltd, Pune for 10 years 

# These Applications are for one year. 
त तंर, पनु : संदभ य िद. 27/06/2018 रोजीच े ई-मेल ारे सदरह कंपनीच े प  ा  झाललेे असनू, 

सदर प ा ारे यांनी सं थानला खालील माण ेसधुारीत मािहती कळिवलेली आह.े 
 अ -  सदर या ई-मेलम य ेकंपनीन ेकळिवले या देणगीदाराच ेनाव व णालीची मािहती - 

As per discussion in the board meeting of SSST on 2-5-2018, we had presented 
our company profile and our wish to donate complete Health Information Exchange 
software to the two esteemed SSST hospitals located at Shirdi. Subsequently, we had 
received a letter from SSST signed by ‘The CEO, SSST’, on 14th June 2018 about the 
donor information and Software & Hardware Information. We have accordingly submitted 
by e-mail a letter dated 24th June 2018 that NCORD Health Card LLP, located at 1073, 
Bhosale Mystiqa, Gokhale Road, Model Colony, Shivajinagar, Pune-411016; Cellbeans 
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Healthcare Informatics Pvt Ltd, Plot no 10, ‘SWAJAY’, Sagar Society, Lane no 4, 
Bavdhan (Khurd), Pune-411021, and their associates, would like to donate the software 
Health Information Exchange Platform to the two Shri Saibaba Sansthan Trust Hospitals. 
The software that will be provided by M/s NCORD Health Card LLP, Pune are eHealth 
Card & Mobile Apps., Personal Health Record (PHR), and Hospital Information 
Management System (HIMS)], and M/s Cellbeans Healthcare Informatics Pvt Ltd, Pune 
will provide the software PACS, Telemedicine & TeleRadiology. NCORD and Cellbeans 
would together implement the full-fledged Health Information Exchange (HIE) Platform 
solutions for the two Shri Saibaba Sansthan Trust Hospitals (Shri Sainath Hospital & Shri 
Saibaba Hospital) located at Shirdi. The entire software will be provided by NCORD 
Health Card LLP and Cellbeans Healthcard Informatics Pvt Ltd totally free of cost ie with 
absolutely no investment required from the Sansthan. Both NCORD and Cellbeans teams 
will provide and ensure complete installation, commissioning, training, support & 
maintenance for the software for 10 full years at the two SSST Hospitals. 

  उपरो  प र छेदम य े नमदु असले माण,े म.ेएन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.ेसलेिब स 
हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. कंपनीनचे वत: सदरह HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीम 
सं थानला 10 वषाकरीता िवनामु य व पात देणबेाबतची तयारी दशिवलेली आह.े  

ब– दणेगी व पात िमळणारी संगणक य णाली कायाि वत करणकेामी सदर कंपनीन े सं थानकडे 
केलेली मागणी - 
We will require the following support for the implementation and commissioning of the 
above mentioned software at the SSST Hospitals in Shirdi. 
1. Hardware for the two Sansthan Hospitals as per enclosed excel spreadsheet. This 
hardware will have to be procured by SSST. 
2. Conference hall facility and overhead projector for training purpose 
3. Number of IT personnel from SSST Hospital team required to support during the 
installation and commissioning is 10 nos. 
4. Minimum 4 MBPS Link between SSST Shirdi and Pune 
5. Cubicle Space for 20 Associates from NCORD and Cellbeans with necessary networked 
desktops/laptops when implementation of software will start (Quad Core, RAM 8 GB and 
above, i5 Processor above) 
6. SSST ID Cards and Access Cards for NCORD and Cellbeans personnel/associates 
7. A/C Accommodation facility (10 rooms to accommodate 20 resources to begin with) 
8. Mobile Phone for Operations team to support on call 
9. Vehicle for commuting within Shirdi (To and from to Airport/Railway Station/Trust 
hospitals/Accommodation/Trust office/others) 
10. Food, stay and subsistence facility for the onsite and visiting staff 
11. 2 SSST Living Quarters for Senior Project Managers to be stationed in Shirdi 
12. Two Polyphone Land Lines in a conference room required for meetings 
13. 2 rooms for 4 engineers for the operation and maintenance for a period of 8 years after 
2nd year on wards.  

तांि क बाब ची मागणी – 
1. File processing and Procurement of all Software Licenses (eg WINDOWS Server 
Licenses, SQL Server License, etc) 
2. Facility Management (Data Center or otherwise) 
3. Vendor Management (OEMs, Hardware Suppliers, AMC Suppliers) 
4. Manage Telecom Service Providers (network Link) 
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5. Data Center facility up-gradation as per our recommendations 
6. Organizing relevant teams for training and providing feedback of the same to our teams 
7. Help in the maintenance laptops/desktops in case need arises 

We request you to kindly issue us a letter of award in order for our team to start 
work immediately on this esteemed Project. 

उपरो  प र छेदम ये नमदु असले या बाब ची यांनी सं थानकडून मागणी केलेली असनू, याम य े
हाडवेअर, कॉ फर स हॉल, 10 आय.टी. कमचारी, इटंरनटे लाईन, 20 य ना बसणकेामी वतं  जागा, िशड  व 
िशड  प रसरात िफरणकेामी वाहन, 8 वषाकरीता तसेच यापढुील 2 वषाकरीता 4 इिंजिनअर साठी 2 म, 
जेवणाची व राह याची यव था, मोबाईल फोन, िमट गकरीता 2 Phlyphne Lines,  िसनीअर मनेॅजर करीता 
सं थान या 2 म, सं थानचे ओळखप  इ यादी अनेक बाब चा उ लेख केललेा आह.े 

क - कंपनीने कळिवले या तावामधील HMIS संगणक य णाली व PACS िस टीमकरीता 
लागणारे सगंणके व सगंणक य सािह यांची यादी – 

 

Sr. 
No. 

Description 
Approximate SAINATH HOSPTAL SAIBABA HOSPITAL 

RATE QTY AMOUNT QTY AMOUNT     

1 

DESKTOP COMPUTER :                             
Lenovo / Dell Core i3 processor, 8th Gen,4GB 
DDR4 Ram , upgradable upto 64 GB , 1 TB 
hard disk drive 4 sata port, 1 ethernet 1gbps, 6 
usb port 20’’ screen size, Usb keyboard 
mouse windows 10 home 3yeras on site 
warrenty  see details attached  

42,600 98 4174800.00 90 3834000.00 

2 

DESKTOP COMPUTER :                             
Lenovo / Dell Core i5 processor, 8th Gen,8GB 
DDR4 Ram , upgradable upto 64 GB , 1 TB 
hard disk drive 4 sata port, 1 ethernet 1gbps, 6 
usb port 20’’ screen size, Usb keyboard 
mouse windows 10 3 years onsite warrenty    
see details attached 

48,600 25 1215000.00 19 923400.00 

3 
Printer Hp laserjet 1020 +                                      
1+2 years extended warrenty                        
datasheet  attached 

12,250 40 490000.00 35 428750.00 

4 
All in printer Hp Laserjet 227SDN                
ALL IN ONE PRINTER                                              
1 +2 years extended warrenty 

28,650 10 286500.00 8 229200.00 

5 Barcode printer 3 years warrenty 21,750 4 87000.00 4 87000.00 
6 Barcode Scanner  3,000 10 30000.00 10 30000.00 
7 Document Scanner   1  1  
TOTAL 6283300.00  5532350.00 

 
 

NETWORKING 

1 

Supply and installation of Rack 9U vallrack 
NWR-9U-5045-GR  Wall Mount 9U x 550 W 
x 450  D Front Glass Door with Lock & 2 
pairs of 19" Mounting Rails                                              
A c c e s s o r i e s  : 1U Cable Manager (1), 3 
Way 5 Amp Power Distribution Unit (1), 
Mounting Hardware (1 Pkt). 

15,600 6 93600.00 6 93600.00 
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2 

Supply and installation of Switch 24 port  
Cisco SG-350-28 / K9 managed Switch  Total 
port count-26, 1000BASE-T-24, Open SFP  
slot (GbE)-2, Input voltage-100 - 240 V AC, 
50/60 Hz, Dimensions (WxDxH)(mm/in.)- 
441 x 131 x 44/ 17.36 x 5.16 x 1.73, Weight 
(kg/lb.)- 1.82/4.01, Maximum power 
consumption (watt)- 15.5, Switching 
forwarding rate (Mpps)- 38.7, Rackmount 

12,500 8 100000.00 8 100000.00 

3 
Supply and laying of Cat-6 UTP four pair 
cable with PVC conduit. The cost inclusive of 
Casing /  capping/ numbering and testing, 

70 7000 490000.00 6000 420000.00 

4 
Supply and installation of RJ45 Cat-6 AMP 
Information outlets and face plate. 

650 125 81250.00 125 81250.00 

5 

Supply and installation of Rack   mountable,  
Cat-6  24   port  modular  Jack   panels with 
required terminations( Fully  loaded – 
Straight) AMP 

4500 8 36000.00 8 36000.00 

6 
Supply of Cat-6 Double Ended Factory 
crimped Patch Chords for Data points ( 7 ft) 
Rack side. 

210 125 26250.00 125 26250.00 

7 
Supply of Cat-6 Double Ended Factory crimped 
Patch Chords for Data points   (3 ft) Computer 
side. 

175 125 21875.00 125 21875.00 

TOTAL 848975.00  7,78,975.00 

SERVER ( SAINATH HOSPITAL & SAIBABA HOSPITAL ) 

1 

LENOVO RACK SERVER                                       ONE 
SOCKET RS 160                                                  
70TFS00S00                                    INTEL XEON E3-1225  
V5 3.3GHZ  32 GB DDR4 OPEN BAY , 2TB RED SATA, 
RAID 0/1 BUILTIN RAID 121I 3 YEARS ONSITE 
SUPPORT 

 
 
 
135,000 

   
 
 
6 

 
 
 
810,000.00 
 
 

 Application Server      

2 
LENOVO SR530 (7X08SWQ100) INTEL OC 
XEONSILVER 4110 2.1 GHZ 32GB 2TBX3 SATA     
OPEN BAY RAID 0/1/5  3 YEAR 24 X 7  

226,600 
   

2 
 
453,200.00 

3 Server O.S  Licence 55000   8 440,000 

4 DATABASE LICENSE MYSQL SERVER 2016 75000   2 150,000 

5 
BACKUP DEVICE  4 TB NAS WD CLOUD 4BAY 
SYSTEM 65000 

  2 
130,000 

TOTAL  1,983,200 

 
 
SERVER ROOM DESIGN NETWORKING HARDWARE REQUIREMENT 

Sr. No. Description Qty. RATE Amount 

1 PATCH CORD 2 MTR AMP 25 800 20000 
2 PATCH CORD 1 MTR AMP 25 650 16250 
3 FIBRE CABLE 24 CORE SINGLE MODE 3500 MTR Rs. 50 / MTR 175000 
4 FIBRE CLOSER 10 2500 25000 

5 
10 KVA UPS EMMERSION MAKE WITH 42 U 16 NO BATTRIES, 
BATTERY RACK AND INSTALLATION 

1 275000 275000 

6 
ACCESS CONTROL SINGLE DOOR WITH 25 NOS PROXIMITY 
CARD 

1 15000 15000 
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7 FIRE SYSTEM 2 ZONE 1 22500 22500 
8 ANTI VIRUS NORTON SYMANTEC 1 150000 150000 

9 
REPLICA SERVER SAME CONFIGURATION SECONDARY 
SERVER OPTIONAL 

1 250000 250000 

10 SAN STORAGE AREA NETWORK 1 135000 135000 
11 OS UPDATE MANAGER S/W 1 35000 35000 

12 
INSTALLATION AND IMPLIMENTATION OF SERVER ROOM 
WITH  3 YEAR SUPPORT 

1 350000 350000 

Total 28,14,250/- 

 
NOTE - 1.     AIR CONDITIONAR AND CIVIL WORK NOT INCLUDED 

                2.     NETWORK LAYOUNT WILL BE PROVIDED SHORTLY 
                   3.     ABOVE HARDWARE DATASHEET AND CONFIGURATION,  
                                                  INSTALLATION LAYOUT IN PROCESS 

सदर कंपनीने दो ही णालयांची सम  पाहणी क न तावाम य ेसगंणके, ि टस, य.ुपी.एस, स हर, 
O.S Licences, नेटवक व सगंणक य सािह य इ. खरेदी करणकेरीता अदंाजीत एकुण र कम . 1,82,41,050/- 
मा  इतका खच अपे ीत असलेबाबत कळिवलेला आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय / प ् मत:- म.ेएन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर 
इ फॉरमॅटीक ा.िल. या कंपन न ेई-मेलअ वये केले या मागणीनसुार, 

अ-म.ेएन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमटॅीक ा.िल. यांनी 
र कमेबाबतचा िविनयोग कळिवलेला असनू वत: कंपनीच सदरह HMIS संगणक य णाली व PACS 
िस टीम सं थानला 10 वषाकरीता िवनामु य दणेगी व पात दणेार असलेबाबत कळिवलेले आह.े  यानुसार 
दणेगी कोणाकडून िमळणार आह े याची मािहती व याचा िविनयोगाबाबतची न द मा. यव थापन सिमतीच े
सभेम य ेघऊेन, सदरची संगणक य णाली ि वका न व कायाि वत करता येईल, अस ेमत आह.े 

ब - तावाम ये नमदु असले माण ेकंपनीने सं थानकडून मागणी केले या मु ापंैक ,  
मु ा क. 1 बाबत -  संबंधीत कंपनीने दो ही हॉि पटलची सम  पाहणी क न आव यक असणारे 

हाडवेअरची यादी सादर केलेली असनू, सदरचे हाडवेअर सं थानच ेिविहत प तीने खरेदी करता येईल, असे मत 
आह.े 

मु ा .2 बाबत- सदरह कंपनीस आव य े नसुार ोजे टर व कॉ फर सची सिुवधा णालयात 
उपल ध क न दतेा येईल, असे मत आह.े 

मु ा .3 बाबत- णालयाकडे सगंणक य तांि क मनु यबळ कमी अस यामळेु िवभागात उपल ध 
असले या तांि क कं ाटी कमचा यांना निवन णालीबाबत िश ण दऊेन यांचे माफत कामकाज क न घेता 
येईल. परंत ुसंबंधीत कंपनीन े यांच ेआव य े माण े यांचेच तांि क कमचारी िनयु  के यास सं थानचे िहतावह 
राहील, अस ेमत आह.े 

मु ा .4 बाबत- स या णालयाकडे 6 MBPS मतेची व मा. तं ान िवभागाकडून पयायी 
व पात घे यात आलेली इटंरनटे सिुवधा उपल ध आह.े तथापी, भिव यात गरज भास यास कंपनीन े नमदु 

केले माण े4 MBPS मतेची इटंरनेट सिुवधा घतेा येईल, असे मत आह.े 
मु ा .5 बाबत- कंपनीच े ितनीध ना बस याची सिुवधा सं थानमाफत करता येईल. परंत ु कंपनीच े

ितनीध करीता लागणारे संगणके/लॅपटॉप सं थानन े न परुिवता कंपनीने वत: याची पतुता करावी, असे मत 
आह.े 

मु ा . 6 बाबत- कंपनीचे ितनीध ना यांनी कंपनीचे ओळखप  धारण करण ेआव यक राहील. 
मु ा . 7, 10, 11 व 13 बाबत- संगणक य णाली तापीत कर या या व दु ती देखभालीचे 

कायकाळात कंपनीच े ितनीध चे उपि थती सं येनसुार शासक य मा यतेन ेसं थान मची व जेवणाची सिुवधा 
दतेा येईल, असे मत आह.े 

मु ा .8 बाबत- कंपनीचे ितनीध ना सं थानमाफत मोबाईल फोन न दतेा कंपनीन े वत: याची पतुता 
करावी, असे मत आह.े 

मु ा .9 बाबत- कंपनीच े ितनीध ना वेळोवेळी सं थानमाफत वाहन सिुवधा न परुिवता अित-
आव य ा अस यासच  व र ां या परवानगीने वाहन दतेा येईल, असे मत आह.े 
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मु ा . 12 बाबत - दोन नग Polyphone Land Line एैवजी सं थानची अतंगत दरु वनी यं णतेील 
1 Extension दतेा येईल, असे मत आह.े 

तसेच, कंपनीने कळिवले या तांि क बाब ची पतुता िवभागामाफत करता येईल व दो ही णालयांची 
संगणक करण करणकेामी स हर म तयार करण,े स हर मकरीता लागणारे इले ीक सािह य, वातानकुुिलत म, 
ममधील िसल ग, केबल टाकणकेामी खोदाई काम, Fire Extinguisher अशा िविवध कामांबाबत सं थानचे 

संबंधीत िवभागाचंी मदत अपे ीत आह,े अस ेमत आह.े 
क- दो ही णालयांची सगंणक करण करणकेामी कंपनीन े तावाम ये सगंणके, ि टस, य.ुपी.एस, 

स हर, O.S Licences, नटेवक व संगणक य सािह य इ.खरेदी करणकेरीता अदंाजीत एकुण र कम               
.1,82,41,050/- मा चा खच अपे ीत असलबेाबत कळिवललेा आह.े यानसुार सदर सािह य खरेदी करणेकामी 

येणा या खचास मा यता िमळून याकामी ई-िनिवदा या राबिवता यईेल, असे मत आह.े  
उपरो  नमदु अ, ब, क मु ांबाबत सिव तर चचा होऊन िनणय होणेबाबत सदरचा िवषय मा. यव थापन 

सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, अस ेन  मत आह.े 
ताव:- तरी, म.ेएन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. या 

कंपन ने ई-मेल अ वये केले या मागणीनसुार,  
अ-मे.एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व म.े सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. यांनी 

र कमेबाबतचा िविनयोग कळिवललेा असून वत: कंपनीच सदरह HMIS सगंणक य णाली व PACS िस टीम 
सं थानला 10 वषाकरीता िवनामु य दणेगी व पात दणेार असलबेाबत कळिवलले े आह.े यानसुार दणेगी 
कोणाकडून िमळणार आह ेयाची मािहती व याचा िविनयोगाबाबतची न द मा. यव थापन सिमतीचे सभमे ये घऊेन, 
सदरची संगणक य णाली ि वकारणेस व कायाि वत करणसे, 

ब- तावाम ये नमदु असले माण े कंपनीने सं थानकडून मागणी केले या मु ा . 1 ते 13 व तांि क 
बाब बाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस, 

क-दो ही णालयाचंी सगंणक करण करणेकामी कंपनीने तावाम ये संगणके, ि टस, य.ुपी.एस, स हर, 
O.S Licences, नेटवक व संगणक य सािह य इ. खरेदी करणकेरीता अदंाजीत एकुण र कम . 1,82,41,050/- 
मा चा खच अपे ीत असलबेाबत कळिवललेा आह.े यानसुार सदर सािह य सं थानला खरेदी करणेकामी यणेा या 
खचास मा यता व ई-िनिवदा या राबिवणेस, 

सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेसमोर यथायो य िनणय होणे तव सादर.  
िनणय . ४५३ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.एन.कॉड हे थ काड एल.एल.पी. व मे. सेलिब स हे थकेअर इ फॉरमॅटीक ा.िल. 

यांनी र कमेबाबतचा िविनयोग कळिवलेला असून वत: कंपनीच सदरह HMIS संगणक य णाली व PACS 
िस टीम सं थानला 10 वषाकरीता िवनामु य दणेगी व पात देणार असलेबाबत कळिवलेले आह.े यानसुार 
दणेगी कोणाकडून िमळणार आह े याची मािहती व याचा िविनयोगाबाबतची न द मा. यव थापन सिमतीच े
सभेम ये घऊेन, सदरची संगणक य णाली ि वकारणसे व कायाि वत करणसे मा यता दे यात आली. 

तावाम य े नमदु असले माण े कंपनीन े सं थानकडून मागणी केले या मु ा . 1 ते 13 व तांि क 
बाब बाबत कायवाही करणसे मा यता दे यात आली.  

तसेच ी साईनाथ णालय व ी साईबाबा हॉि पटल या दो ही णालयांच ेसंगणक करण करणेकामी 
संगणके, ि टस, य.ुपी.एस, स हर, O.S Licences, नेटवक व संगणक य सािह य इ. खरेदी करणेस व याकामी 
येणा या अदंाजीत एकुण र कम .1,82,41,050/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरह सािह य 
खरेदीकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.  (कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)      

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१४ ी साईबाबा समाधी शता  दी वषातील काय मांची ि हडीओ डॉ  यमुे  टरी करणकेामी सोबत  या िनवीदा 

मसु ास तसेच याकामी येणा-या अदंाजे र  कम .१,२५,००,०००/-+ GST मा चे खचास मा  यता 
िमळणेबाबत.  

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतुद –  सन २००४  या महारा   अिधिनयम . १४ मधील ३५७ – (ठ).  
ी साईबाबांचे िजवन,  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय चालिवल व  याचा िव  तार करील.   
मा.  यव  थापन  सिमतीचा ठराव . –िद. ०८/०९/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभतेील 

िवषय . १७, िनणय . ७९१.   
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ा  तािवक – ी साईबाबांचे समाधीचे शता  दी महो  सव ऑ  टोबर २०१७ ते ऑ  टोबर २०१८ या 
कालावधीम  य ेसं  थान साजरा करत आह.े या सपंणु वषात ी साईबाबां  या िशकवणकु,  यां  या हायातीत  यांनी 
केलेला उपदेश व समाज घडिव  याचे काय अशा िविवध बाब वर वषभरात मोठ-मोठे काय म साजरे केले जाणार 
आहते. शता  दी वषाम  य े सं  थानने  वतं  शता  दी क   थापन केला असनु या क ामाफत वषभरात केल े
जाणा-या काय मांच े िनयोजनब  द कॅलडर तयार कर  यात आले आह.े तसेच शता  दी महो  सव स  या  या व 
पढुील िपढीसाठी अिव  मरणीय राह  यासाठी पणु वषभर राबिव  यात आलेले िविवध उप मांचे चांग  या प  दतीन े
िच ीकरण क न  याची सुंदर ि हडीओ डॉ  यमुे  टरी तयार करणकेामी िद. ०८/०९/२०१७ रोजीच ेमा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेतील िवषय . १७, िनणय . ७९१ अ  वये - 

“ ी साईबाबा समाधी शता  दी वष ०१ ऑ  टोबर २०१७ पासनु सु  होत असनु १८ ऑ  टोबर २०१८ 
रोजी समा  त होणार आह.े या संपुण कालावधीत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थामाफत िविवध 
धािमक,सामािजक, सां  कृितक काय माचे आयोजन करणते आलेले आह.े  यासाठी  या वळेाप कास 
िद.२०/०८/२०१७ रोजी  या  यव  थापन सिमती  या सभेत मा  यता दे  यात आललेी आह.े तसचे दशेात व 
परदशेात िविवध िठकाणी पादकुा दशन सोहळा काय माचे आयो जन करणते आलेल े आह.े ०१ ऑ  टोबर 
२०१७ रोजी उ ाटन सोहळा आयोिजत करणते आललेा असनु १८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी समारोप काय म 
आयोिजत करणते आलेला आह.े समाधी शता  दी वष ह े१०० वषातुन एकदाच साजरे करणते येणार आह.े ी 
साईबाबांचे िजवनकायाचा व िवचारांचा चार- सार  हावा यासाठी सपंणु समाधी शता  दी वषातील काय माच े
िच ीकरण क न कायम व पी  Documentry तयार करणे आव  यक आह.े सबब, सदर Documentry साठी 
तातडीने Request for Quotation मागिवणते यावते. यासाठी आव  यक कायवाहीस व  यासाठी येणा-या 
खचास मा  यता दणेेत आली.”  

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच ेिनणयास अनसु न िद. १८/०९/२०१७ रोजीचे िटपणी  वये सं  थानच े
संकेत  थळावर सदर कामी अ  प कालावधीसाठी िद. १९/०९/२०१७ ते िद. २६/०९/२०१७ अखेर RFQ िस  
क न नामांिकत कंप  या व सं  था यांचेकडुन RFQ मागिवणते आलेले होते.  यांचे तांि क व वाणी  यीक िलफाफे 
िद.११/१२/२०१८ रोजी उघडणते येवनु ा  त परुवठाधारकांचे दरांचा तुलना  मक त  ता खालील माण े– 

 
अ.नं. िनवीदाधारकाचे नांव व प  ता िनवीदतेील दर .  शेरा 
१. OCEAN Film Company Pvt.Ltd., Mumbai ३,२४,५०,०००/- -- 
२. Dashmi Creation LLP, Mumbai ७,८०,००,०००/- -- 
३. Jess Ideas Pvt. Ltd., Mumbai ३,६५,००,०००/- -- 
४. Akki Production Pvt. Ltd., Mumbai १,२८,००,०००/- िन  नतम दर आहते 
५. Video Wall India Pvt.Ltd., Mumbai -- अपा   
६. ICONIC Chanrakant Productions Pvt.Ltd., 

Mumbai 
-- मदुतीनंतर ा  त  

उपरो  त त   यातील दरांच े अवलोकन करता Akki Production Pvt. Ltd., Mumbai यांच े
िन  नतम दर र  कम . १,२८,००,०००/- मा  अितशय अस  यान ेस  या िवषय तहकुब ठेवणते येवनु उपरो  त 
अ.नं. १ ते ५ यांची बयाणा र  कम (EMD) िद.१७/१०/२०१७ रोजीच े िटपणी  वय े तसेच िद.१५/०१/२०१८ 
रोजीचे प ा  वये अ.नं.६ यांची बयाणा र  कम (EMD परत कर  यात आलेली आह.े 

िद.०८/०९/२०१७ रोजीच े मा.  यव  थापन सिमतीचे सभमे  य े Request for Quotation 
मागिवणबेाबत िनणय घे  यात आलेला होता. परंत,ुखरेदी िनयमावलीतील िनयम ३.२.१ नसुार िनवीदांचे अदंाज े
मु  य .३ लाखापे ा जा  त अस  यास ई-िनवीदा प तीचा अवलंब करण े आव  यक अस  याने मा.मु  य 
कायकारी अिधकारी महोदया यांनी सोबत  या मसु ा माण ेई-िनवीदा मागिवणेबाबतच ेमत िनदशीत केले आह.े 

तरी, ी साईबाबाचंे िजवनकायाचा व िवचारांचा चार- सार  हावा यासाठी संपणु समाधी शता  दी 
वषातील काय माचे िच ीकरण क न कायम व पी Documentry तयार करणकेामी सोबतचा मसु ास मा  यता 
घेण ेआव  यक आह.े तसेच खरेदी िनयमावलीतील िनयम ३.२.१ नसुार िनवीदांचे अदंाजे मु  य .३ लाखापे ा 
जा  त अस  यास ई-िनवीदा प तीचा अवलंब करण े आव  यक आह.े  यानसुार सोबतचा मसदुा ई-िनवीदा 
मागिवणकेामी महारा   शासनाच ेसंकेत  थळावर तसेच सं  थानच ेसंकेत  थळावर व जनसपंक िवभागामाफत मुंबई 
व पणेु य ेथनु िस  होणा-या वतमानप ात जािहरात िस  करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे र  कम 
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.१,२५,००,०००/- + GST मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर करता येईल.  

िवभागाचा अिभ ाय– िद.०८/०९/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणय . ७९१ नसुार 
कोटोशन मागिव  यात आलेले होते.  याम  य े Akki Production Pvt. Ltd., Mumbai यांच े िन  नतम दर 
र  कम . १,२८,००,०००/- मा  अितशय अस  याने स  या िवषय तहकुब ठेवणते आला होता.  

परंत,ु खरेदी िनयमावलीतील िनयम ३.२.१ नसुार िनवीदांच े अदंाजे मु  य .३ लाखापे ा जा  त 
अस  यास ई-िनवीदा प तीचा अवलंब करण ेआव  यक आह.े  यामळेु या कामासाठी न  याने ई-िनवीदा ि या 
राबवावी अस ेमत आह.े  यासाठी येणा-या अदंाजे र  कम .१,२५,००,०००/-+GST मा चे खचास व सोबतच े
िनवीदा मसु ास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

 ताव- ी साईबाबांचे समाधीचे शता  दी महोत ्सव ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर २०१८ 
या कालावधीत Documentry चे िच ीकरण तयार करणकेामी िस  करावया  या सोबत जोडले  या ई-िनवीदा 
मसु ावर चचा होवनु  यास मा  यता िमळणकेामी व याकामी यणेा-या अदंाजे र  कम . १,२५,००,०००/-+GST 
मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे िनणयाथ सिवनय सादर.  

िनणय . ४५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांचे समाधीचे शता  दी महो  सव ०१ ऑ  टोबर २०१७ ते १८ ऑ  टोबर 
२०१८ या कालावधीत Video Documentry चे िच ीकरण तयार करणेकामी िवहीत प दतीन े ई-िनिवदा 

ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाजे र  कम . १,२५,००,०००/-+GST मा च े खचास मा  यता 
दे यात आली. याच माण ेशता दी कालावधीतील सव उ सव सोहळे, सां कृतीक काय म, तसेच सं थानतफ 
राबिवणेत आलेले िविवध उप म यांची मािहती पु तक व पात िस द करावी, असे ठरले. यासाठी िवहीत 
प दतीन ेिनिवदा ि या राबिव यास व यासाठी येणा या आव यक खचास मा यता दे यात आली.                                                                     

          (कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मखु/ .अिध क, काशने िवभाग)      
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

    आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१५, िनणय .४५५  महारा  शासना या महा मा फुले आरो य योजने अतंगत  णांवर उपचार होणेकरीता  ी 

साईनाथ णालयाच ेरिज ेशन क न घे यात याव.े      (कायवाही- वै क य अिध ीका, ी साईनाथ णालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१६, िनणय .४५६  ी साईबाबा समाधी शता दी वषािनमी  दसरा शता दी िवशेषांक हा १०० पानांचा 

साईिलला अकं कािशत करणेत यावा. तसेच यासाठी छपाई करणकेामी िवहीत प दतीन े िनिवदा ि या 
राबिव यात यावी, व छपाई आिण िवतरणासाठी येणा या खचास मा यता दे यात आली.             

   (कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१७, िनणय .४५७   जपान येथे सन २०१८ म य े आयोजीत कर यात येणा या च े पादकुा दशन सोह यास 

मा यता िमळणेबाबत िद. २२/०५/२०१८ रोजी शासनास प  दे यात आलेले होते, शासनाकडील सासंिव-
१०१८/९३६/ . . ९२/ का. १६ िद. १४ जुन २०१८ रोजीच े प ा वय े पादकुा दशन सोह यास तावीत 
असले या नावांची यादी व पदनाम व यांना जपान दौ यावर ने याची आव यकता या बाबत मािहती मागीतलेली 
आह.े यानसुार चचा होऊन,  िद. ०३ स टबर २०१८ ते १० स टबर २०१८ या कालावधीत जापान-कोची येथे 
पादकुा दशन सोह यास उप थीत रहाणकेामी मा.िव त ी चं शेखर कदम, मा. ी िबपीनदादा को ह,े मा. ी 
ॲङ मोहन जयकर, तसेच  मु य कायकारी अिधकारी ीमती बल अ वाल, उपिज हािधकारी ी. मनोज घोडे 
पाटील, पजुारी ी बा.रा.जोशी,  व ी.अतुल कंुभकण  ह ेउपि थत राहणार असलेबाबत शासनास कळिव यात 
यावे.                                                                                                (कायवाही- शता दी क  मखु) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१८, िनणय .४५८  ी.पंकज ओहरी अ य  साई आटस सेवा ट हजरतगंज लखनऊ व ी.राजेश अरोडा, 

हाईस चेअरमन, ी साईधाम मंिदर िचनहट, लखनऊ  यांनी या मळु पादकुा िद.०२ ऑग ट २०१८ ते ०३ 
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ऑग ट २०१८ या कालावधीत साईभ ांना दशनासाठी उपल ध क न देणबेाबत िद.२८.०६.२०१८ रोजीच ेई-
मेल दारे िवनंती केलेली आहे. तसेच स माननीय िव त, अिधकारी व कमचारी यांचा िशड  त ेलखनऊ  जा या-
ये या या वासाचा व िनवास यव था खच ते करणार असलेबाबत कळिवले आह.े  

  यानसुार ी. पंकज ओहरी व ी. राजेश अरोडा, लखनऊ  यांच ेिवनंती नसुार िद.०२ ऑग ट ते ०३ 
ऑग ट २०१८ याकालावधीत या मळु पादकुा दशनासाठी उपल ध क न ा यात असे ठरले.  

(कायवाही- शता दी क  मखु) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा 
िवषय नं.१९, िनणय .४५९  ी साईबाबा सं थान व िशड  नगरपचंायत, िशड  यांच ेसंयु  वापरासाठी सं थान िनधीतून 

येक  १० टीपीडी मतेच ेघनकचरा ि या यिुनट उभारणसेाठी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणेस 
मा. यव थापन सिमतीच े िद.१६.०६.२०१७ रोजीच े सभेतील िनणय .४५९ अ वय े मा यता दे यात आली 
आह.े  

  यानसुार वतमान प ातील जािहराती दारे िविहती प दतीन ेई-िनिवदा मागिवणेत आ या हो या,  ा  
झाले या िनिवदापैक  पा  ठेकेदार Organic Recycling system pvt.ltd, New Mumbai यांनी सादर 
केले या िनिवदतेील दरानसुार दहा टी.पी.डी. मतेच े२ Biomethanation Plant , ५ टीपीडी मतेच ेBailing 
Machine तसेच िनमगाव को हाळे येथील गट न.१८२ मधील बायोगॅस ल ट ते साई सादालय िकचन पयत 
जी.आय. पाईपलाईन टाकण े व क पाच े एक वषाच े दखेभाल दु ती करीता .४,४१,२१,०००/- तसेच 
यापढुील चार वषा या दखेभाल दु तीसाठी र कम .२,७६,००,०००/- मा  असे एकि त र कम 
.७,१७,२१,०००/- मा   िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दणेेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे 

िद.०८.१२.२०१७ रोजीच ेसभेतील िनणय .१०५१/८ अ वय े यांना कायादशे दणेबेाबत िनणय झालेला आह.े 
  ी साईबाबा सं थान िव त यव था व िशड  नगरपचंायत,िशड  यांच े संयु  वापरासाठी सं थान 

िनधीतून उपरो  घनकचरा ि या क प उभारणे करीता िवधी व याय िवभाग,महारा  शासन यांची 
शासक य मा यता घेणसेाठी जा. .५१३१/ िद.२६/१२/२०१७ अ वय े ताव शासनाला सादर करणेत आला 

होता. मा  शासक य मा यता दणेेपवु  सदर क पाच े अदंाजप कास महारा  जीवन ािधकरण यांचेकडून 
तांि क मा यता घे याच ेिनदश शासनाने िदले आह.े यामळेु सदर क पासाठी झालेली िनिवदा ि या र  क न 

थम अदंाजप क तयार कराव.े अदंाजप कास महारा  जीवन ािधकरण यांचेकडून तांि क मा यता घऊेन 
शासनास मा यतेसाठी सादर कराव.े शासनाची मा यता िमळा यानंतर ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे 
ठरले.                                                                         (कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)                                    

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२०, िनणय .४६०  ‘साई अपण’ अकंासाठी सभासद न झा यान ेस या अकंा या २००० त ची छपाई करावी. 

सदरच े अकं ी गु पोिणमा उ सव-२०१८ च े वेळी उ सवासाठी येणा या मा यवरांना, भ ांना मोफत दे यात 
यावे. तसेच सदरची छपाई पिह या अकंाच ेि ंटस ि ंट लस ा.िल.मुंबई ह ेपिह या अंकाच ेछपाई दरात २००० 
अकंाची छपाई कर यास तयार अस यास ि ंटस ि ंट लस ा.िल.मुंबई यांना छपाईचा कायादशे दे यात यावा. 
तसेच छपाई कर यास तयार नस यास तातडीने ई-मेल दारे दरप के मागवनु छपाई क न घे यात यावी. तसेच 
पढुील अकंही येक  २००० ती छापनू भ ांना मंिदरात मोफत िवतरीत कर यात याव.े 

(कायवाही- .अिध क, काशन ेिवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .४१५ ते ४६० सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर दपुारी ०२.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

     
 
                                                          वा रीत/-                                      वा रीत/- 

ीमती बल अ वाल (भा. .स.े)           (सरेुश हावरे) 
मु यकायकारी अिधकारी                अ य  

ी   साईबाबा   सं थान   िव त यव था,  िशड  


