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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .१२/ २०१८
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनांक ०१.११.२०१८
वेळ- दपु ारी १२.३० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा गु वार िद.०१.११.२०१८ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी १२.३० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.न.ं एसएसएस/वशी-०४/३७५९/२०१८,
िद.२४.१०.२०१८ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार गु वार िद.०१.११.२०१८ रोजी दपु ारी १२.३०
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे याच
ं े अ य तेखाली सु कर यात आली.
०१. मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे , अ य
०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम, उपा य
०३. मा.ॲड. मोहन मोतीराम जयकर, सद य
०४. मा.डॉ.राज राजाबाली िसहं , सद य
०५. मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे , सद य ०६. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या
मा. ीमती बल अ वाल, भा. .से.
मु यकायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा. ी.िबपीनदादा शक
ं रराव
को हे यांनी दरू वनी ारे कळिवले होते, याची सिमतीने न द घेऊन, यांना अनपु ि थत राह याची अनमु ती िदली.
मा.अमोल क ितकर, सद य यांनी ई-मेल दारे कळिवले आहे क , ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमती या
िद.०१.११.२०१८ रोजी होणा या बैठक चे प िमळाले. या बैठक स िशवसेनचे े तीनही सद य हजर राहणार नाहीत. हया संदभात
िशवसेना सिचव ी.अिनल देसाई व पयावरण मं ी मा. ी.रामदास कदम यांनी मा.मु यमं ी ी.देव फडणवीस यां याशी चचा के ली
होती व मा.मु यमं यांनी िशवसेनल
े ा यव थापन सिमतीचे उपा य पद दे यास संमती िदली होती. याबाबत अजनू पयत कोणतीही
कायवाही झालेली नस यामळ
ु े खेद वाटत आहे. यामळ
ु े या बैठक स उपि थत राहणार नाही. याची कृ पया न द यावी.
सभेस आव यक गणपतु नस यामळ
ु े िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, यानतं र दपु ारी ०१.००
वाजता सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानंतर मा.अ य महोदय यांनी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०१
िदनांक ०५.१०.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचनू कायम करणे.
िनणय .६३८ िदनांक ०५.१०.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचनू कायम करतांना
खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली.
१)
िनणय .५८२- यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव
समारोपा या आयोिजत काय मासाठी उभार यात येणा-या मंडप टेज सिु वधेमधील टेज डेकोरे शनचे काम
ी.िनितन देसाई यांचे आयकॉिनक चं कातं ॉड श स ा. िल. मबंु ई या कंपनीकडून क न घेणसे व याकामी
येणा-या समु ारे .२० ल पयत या अपेि त खचास मा यता दे यात आली. तसेच या यती र Screen साठी
येणा या अदं ाजे र कम .१५ ते २० लाख पयतचे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावेयावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोपा या आयोिजत
काय मासाठी उभार यात येणा-या मडं प टेज सिु वधेमधील टेज डेकोरे शनचे काम ND'S Art World Pvt.
Ltd. या कंपनीकडून क न घेणसे व याकामी येणा-या समु ारे .२० ल पयत या अपेि त खचास मा यता
दे यात आली. तसेच या यती र Screen साठी येणा या अदं ाजे र कम .१५ ते २० लाख पयतचे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२) िनणय .५८६- यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील िद यागं (अपगं ) अनश
ु ेष
भरतीसाठी पदे व सवं ग यासह जािहरात िस द क न भरती ि या राबिवणेत यावी, तसेच मे.वैभव लेसमट,
नािशक यांनी सादर के ले या सं थानचे मनु यबळ अहवाल-भाग १ व भाग २ या ती सव.मा.सद यांना
परु िवणेत या यात. सदर अहवालाबाबत फे र ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत यावा या
अहवालावर अतं ीम िनणय झा यानंतर सं थान सेवेबाबतचे सेवा वेश िनयम व िबदं ू नामावली अतं ीम करणेत
यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग)
याएवेजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील िद यांग (अपंग) अनशु ेष भरतीसाठी पदे व संवग
यासह जािहरात िस द क न भरती ि या राबिवणेत यावी. सदर भरती करताना सं थानम ये कं ाटी व आऊटसोस
प दतीने मागील काही वष काम करणा या िद यागं कमचा यानं ा ाधा य दे यात यावे, असे ठरले. यासाठी
सं थानम ये कायरत असणा या कं ाटी / आऊटसोस िद यागं (अपगं ) कमचा यानं ा याचं े अनभु वासाठी वाढीव ३०
गणु ावेत. सदर वाढीव गणु देतानं ा १ ते ५ वष सलग सेवा झाले या कमचा यानं ा १० गणु , ५ ते १० वष सलग सेवा
झाले या कमचा यांना २० गणु व १० वषापे ा जा त सलग सेवा झाले या कमचा यांना ३० गणु ावेत, असे ठरले.
तसेच वाढीव गणु दे या या या प दतीला शासनाची मा यता यावी व यानंतर भरती ि या राबवावी असे ठरले,
तसेच मे.वैभव लेसमट, नािशक यांनी सादर के ले या सं थानचे मनु यबळ अहवाल-भाग १ व भाग २ या ती
सव.मा.सद यांना परु िवणेत या यात. सदर अहवालाबाबत फे र ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करणेत
यावा या अहवालावर अतं ीम िनणय झा यानंतर सं थान सेवेबाबतचे सेवा वेश िनयम व िबदं ू नामावली अतं ीम
करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३)
िनणय .५८९- यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाचे अधशासक य प व आवाहन यांचे
अवलोकन कर यात येऊन “मु यमं ी सहा यता िनधीसाठी” र कम .५० कोटी मा अनदु ान देणते यावे, असे
ठरले. यापैक र कम .३० कोटी मा अनदु ान मा.मु यमं ी सहा यता िनधीम ये व उवरीत र कम .२० कोटी
मा अनदु ान मा.मु यमं ी सहा यता िनधी या Drought Mitigation Fund या मा यमातुन Village Social
Foundation यासाठी दे यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
याएवेजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाचे अधशासक य प व आवाहन यांचे अवलोकन कर यात येऊन
दु काळ िनवारणासाठी “ मु यमं ी सहा यता िनधीसाठी ” र कम .५० कोटी मा अनदु ान देणसे मा यता दे यात
आली. सदरचा ताव मा यतेसाठी शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे पाठिव यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४)
िनणय .६१२- यावर सिव तर चचा होऊन, शासना या सावजिनक आरो य िवभागा या
प रप का माणे शासक य
णालयामधनु
दे यात येणा-या तपासणी व याबाबत या
णशु काबाबतचे सेवाआकाराम ये आकार यात येणा-या शु क दराम ये दर दोन वषानी १५ ते २० ट के वाढ
करणेत येईल असे नमदु के लेले आहे. याअनषु ंगाने ी साईनाथ णालयातील दर िन चीत झालेनतं र दर दोन
वषानी १० ट के वाढ करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- वै क य अिधि का, ी साईनाथ णालय)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयातील स ि थतीला लागू असणारे दर जसे या तसे
ी साईनाथ णालयात लागु करणेत यावेत, व जे उपचार, श ि या ी साईबाबा णालयात होत नाहीत परंतु
शासक य णालयात होत आहेत. अशा उपचारांचे दर शासना या दरा माणे घे यात यावे. तसेच शासना या
सावजिनक आरो य िवभागा या प रप का माणे शासक य णालयामधनु दे यात येणा-या तपासणी व
याबाबत या णशु काबाबतचे सेवाआकाराम ये आकार यात येणा-या शु क दराम ये दर दोन वषानी १५ ते
२० ट के वाढ करणेत येईल असे नमदु के लेले आहे. याअनुषंगाने ी साईनाथ णालयातील दर िन चीत
झालेनतं र दर दोन वषानी १० ट के वाढ करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य अिधि का, ी साईनाथ णालय)
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िवषय नं.०२

ताव-

अ. .
०१.
०२.

मा.पतं धान, भारत सरकार यांचे ी साईबाबा समाधी शता दी समारोप िनमी दौ यासाठी चारी .११ व न
हेिलपॅडकडे जाणारा र ता दु तीकरणे व हेलीपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषु गं ीक कामे करणेसाठी सावजिनक
बांधकाम िवभाग, सगं मनेर यांचे अदं ाजप कास मा यता देणबे ाबत व शासन मा यता ा झा यानतं र सदरचा
िनधी यांचेकडे वग करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :-(२००४ चा महा. १४) या या
कलम २१ या पोट-कलम (१ क) अ वये, भ ां या सोयीसाठी बस, वाहनतळ, रे वे थानक व िवमानतळ
आिण त सम पायाभतू सिु वधा यासार या पायाभतू सिु वधा परु िव यासाठी िकंवा या वाढिव यासाठी शासक य
िवभागांना, शासक य महामंडळांना, शासक य कंप यांना िकंवा शासक य उप मांना सहायक अनदु ान देता येईल.
अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पुढील सव िकंवा
यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व
िव त यव थे या मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतुद
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभील िनणय- िदनांक ०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६२०.
तावना:- ी साईबाबां या समाधीस िदनांक १८ ऑ टोबर, २०१८ रोजी १०० वष पणू होत आहेत.
या िनमी त सं थानमाफत िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.३० ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा
समाधी शता दी वष साजरे के ले जात आहे. या िनमी त ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप सभारंभ
काय म मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे उपि थतीत संप न होणार आहे.
सदरह काय माचे अनषु गं ाने मा. ना. राम िशदं ,े पालक मं ी, अहमदनगर यांनी बैठक आयोिजत के ली
होती. सदरचे बैठक साठी मा. पोलीस महािनरी क, नािशक, मा. मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड मा. िज हािधकारी, अहमदनगर मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर तसेच इतर
शासिकय अिधकारी उपि थत होते. सदरचे बैठक नंतर यांनी सं थानचे हेिलपॅड येथे भेट िदली. यावेळी मा.
पोलीस महािनरी क, नािशक यानं ी सदरह हेिलपॅडकडे जाणा-या र याचे व हेिलपॅडचे डांबरीकरण खराब झालेले
अस याने, डांबरीकरण करणेबाबत िनदश िदले होते. यानसु ार चारी .११ व न हेिलपॅडकडे जाणारा र ता
दु तीकामी व हेिलपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषु गं ीक कामे करणेसाठी एकुण .६५ ल मा इतका खच
अपेि त आहे. मा.पतं धान, भारत सरकार याचं े दौ-यािनिम त कामे तातडीने पणू करणे आव यक असलेन,े
सदरचे कामे सावजिनक बांधकाम िवभाग, सगं मनेर याच
ं ेकडून क न घेऊन, याकामी येणा-या खचाची र कम
यांचेकडे वग करता येईल. तसेच सं थान अिधिनयमातील तरतदु ीनसु ार शासन मा यतेसाठी ताव सादर करणेस
मा यता िमळणेसाठी िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत ताव सादर करणेत आला होता. यावर िनणय .६२०
खालील माणे झालेला आहे.
“ यावर सिव तर चचा होऊन, चारी .११ व न हेिलपॅडकडे जाणारा र ता दु तीकामी व हेिलपॅडचे
डांबरीकरण व इतर अनषु गं ीक कामे करणेसाठी सा. बा.ं िवभागाने कळिवले या अदं ाजे र कम .६५ ल खचास
मा यता दे यात आली.
मा. पंत धान, भारत सरकार यांचा िनयोिजत दौरा अस याने उपरो त कामाकरीता ई-िनिवदा या
राबिवणेस परु े सा कालावधी िश लक नाही. मा. पंत धान, भारत सरकार यां या िनयोिजत दौ-या िनमी त सदरची
कामे तातडीने पणू करणे आव यक आहे.
उपरो त दो ही कामांसाठी कायकारी अिभयंता, सा. बा.ं , िवभाग, संगमनेर यांचेकडून सिव तर
अदं ाजप के खच मागवनू घे यात यावा व या माणे िनधी कायकारी अिभयंता, सा. बां., िवभाग, संगमनेर
यांचेकडे तातडीने वग कर यास मा यता दे यात आली. व तसा ताव शासनाचे िवधी व याय िवभाग यांचेकडे
मा यतेसाठी पाठिव यात यावा, असे ठरले.”
वरील िनणयानुसार कायकारी अिभयंता, सा. बां., िवभाग, संगमनेर यांचेकडून सदरह कामांसाठी येणारे
खचाचा सिव तर तपिशल मागिवणेत आला असता, यांनी खालील माणे खचाचा ताव सादर के ला आहे.

कामाचे नांव
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे मालेक चे िनमगांव को-हाळे येथील हेिलपॅडचे
डाबं री नतु िनकरण करणे. ता. राहाता िज हा अहमदनगर
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे मालेक चे िनमगांव को-हाळे येथील हेिलपॅड ते
नगर-मनमाड र ता पोहच मागाचे डांबरी नतु िनकरण करणे. ता. राहाता िज हा अहमदनगर
एकुण अंदािजत र कम पये.
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उपरो त माणे हेिलपॅडकडे जाणारा र ता दु तीकामी व हेिलपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषु गं ीक कामे
करणेसाठी कायकारी अिभयतं ा, सा. बां., सगं मनेर यांनी .७९,४५,८५१/- मा इत या खचाचे अदं ाजप क सादर
के ले असनू , सदरचे अदं ाजप कानसु ार िनधी सावजिनक बाधं काम िवभाग, सगं मनेर याच
ं ेकडे जमा क न
यांचेकडून सदरची कामे क न घेणेस मा यता िमळणेसाठी शासनाचे िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मंबु ई
यांचेकडे िद.१३/१०/२०१८ रोजीचे प ा वये सादर करणेत आला असनू , सदरचे काम सा. बा.ं िवभाग, संगमनेर
यांचेकडून मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे िनयोिजत दौ-यापूव क न घेणते आले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- हेिलपॅडकडे जाणारा र ता दु तीकामी व हेिलपॅडचे डांबरीकरण व इतर
अनषु ंगीक कामे करणेसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचेकडून ा त झाले या .७९,४५८५१/मा चे अदं ाजप कास िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांची मा यता ा त झा यानतं र िनधी कायकारी
अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचेकडे वग करता येईल असे मत आहे.
ताव:- तरी मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे ी साईबाबा समाधी शता दी समारोप िनमी त
दौ-यासाठी चारी .११ व न हेिलपॅडकडे जाणारा र ता दु ती करणे व हेिलपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषु ंगीक
कामे करणेसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचे .७९,४५,८५१/- मा चे अदं ाजप कास मा यता
देणबे ाबत व शासन मा यता ा त झालेनतं र सदरह िनधी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचेकडे वग
करता येईल. तरी सदरचा ताव मािहती तव व मा यतेसाठी सादर.
िनणय .६३९ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे ी साईबाबा समाधी शता दी समारोप िनमी
दौ यासाठी चारी .११ व न हेिलपॅडकडे जाणारा र ता दु तीकरणे व हेलीपॅडचे डांबरीकरण व इतर अनषु ंगीक
कामे करणेसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचे र कम .७९,४५,८५१/- मा चे अदं ाजप कास
मा यता दे यात आली, तसेच सदरचा ताव शासनाचे मा यतेसाठी वरीत पाठिवणेत यावा व शासन मा यता
ा त झालेनंतर सदरह िनधी सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर यांचेकडे वग कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०३
मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ यािनमी मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट नं.८९ व ९० येथे उभारणेत
आले या मडं प व इतर अनषु गं ीक यव थेचे िठकाणी मु म भराई क न सपाटीकरण करणेकामी आले या अदं ाजे
.१,४९,९००/- चे खचाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .
६१५.“…. यावर सिव तर चचा होवनू , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मांकरीता िनमं ीत
कर यात आले या मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या काय माचे
िनयोजनासाठी जिमन अिध िहत के लेनंतर म मीकरण व इतर अनषु गं ीक कामासाठी अदं ािजत खचासाठी
.२४.५० ल मा चे खचास मा यता देणते आलेली आहे. तसेच सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी
लागणारी आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली ”.
तावना– ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सागं ता समारंभासाठी मा.पंत धान, भारत
सरकार उपि थत रािहले होते. सदर काय मासाठी मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं.८९ व ९० येथे मंडप व
इतर अनषु गं ीक यव थेची उभारणी करणेत येऊन काय म यश वी र या पार पडला आहे.
सदर काय माचे वेळी अचानक पाऊस आ यास िचखल होऊ नये याकरीता उपाययोजना हणनू
महारा िवज िवतरण कंपनीचे सब टेशनचे पि मेकडील भागात व ी. तुकाराम ग दकर यांचे े ात काही
भागात मु मीकरण क न सपाटीकरण व दबाईकरण करणेत आलेले आहे. याकामी सं थानचे निवन साठवण
तलावाचे कामातील िनघालेला मु म मंडपाचे िठकाणी वाहतक
ू करणे, जे.सी.बी मिशन दारे ले हल करणे व
रोिलंग करणे इ. कामे जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/३३९३/२०१८ िद.१० ऑ टोबर, २०१८ रोजीचे प ाने
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सबं धीत ठे केदार याचं ेकडून िवहीत प दतीने कोटेशन मागवनू िन नतम दरधारक याच
ं ेकडून खालील
तपिशलानसु ार कामे क न घेणते आलेले आहे.
अ.ं
०१
०२
०३

िन नतम
दरधारक कामाचा तपिशल
ठे केदाराचे नाव
सं थानचे निवन साठवण तलावाचे
ी.िनतीन रामदास कामातील िनघालेजा मु म सभेचे
िठकाणी वाहतक
मातेरे,
ु करणे.
म.ु पो.सावळीिवहीर
काय माचं े िठकाणी जे.सी.बी.
मिशन दारे ले हल करणे.
ी.एस.के .येवले,
काय म थळावर मंडपाम ये व बाजचू े
संगमनेर
प रसराम ये रोिलगं करणे.

के लेले एकूण काम
प रमाण एकक
५१०

ास

२०

तास

१०

तास

दर
.२४०/( ती ास)
.७७५/( ती तास)
.१२००/( ती तास)
एकूण

एकूण र कम
.१,२२,४००/.१५,५००/.१२,०००/.१,४९,९००/-

िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त कामासाठी सं थानचे निवन साठवण तलावातील िनघालेला अदं ाजे
२५० ास मु म सभे या िठकाणी वाहतूक क न पसरिवणेबाबत कोटेशन मागिवणेत येऊन िवहीत ि या राबवनू
यानसु ार िन नतम दरधारक यानं ा कामाचा कायादेश देणेत आला होता. तथापी, काम करतेवळ
े ी पोलीस
िवभागाचे िनदशानसु ार एकूण ५१० ास मु म वाहतूक क न पसरिवणे व रोल ग कर याचे काम पणू करणेत
आलेले आहे.
ताव– मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ-या िनमी त मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं ८९ व
९० येथे उभारणेत आले या मंडप व इतर अनषु ंगीक यव थेचे िठकाणी पोलीस िवभागाचे िनदशानसु ार मु म
भराई क न सपाटीकरण करणेकामी आले या अदं ाजे .१,४९,९००/- मा चा खच मािहती तव व मा यतेसाठी
सिवनय सादर.
िनणय .६४० यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ यािनमी मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट
नं.८९ व ९० येथे उभारणेत आले या मंडप व इतर अनषु ंगीक यव थेचे िठकाणी पोलीस िवभागाचे िनदशानसु ार
मु म भराई क न सपाटीकरण करणेकामी आले या अदं ाजे .१,४९,९००/- मा चे खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनमी मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे
िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िशड येथील दौरा व काय मासाठी मंडप व इतर अनषु ंिगक यव था करणेकामी
ठे केदार यांनी सादर के लेले अदं ाजे .१.५४ कोटी मा चे देयकाचे खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:१) िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. . ४४८ “…. यावर सिव तर चचा होवनू ,
मा. पतं धान याचं े सभं ा य दौ-याचे वेळी आव यकतेनसु ार तातडीने करावयाचे उपाय योजना व यासाठी येणा-या
अनषु िं गक खचास मा यता देणते आली आहे”.
२) िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६१३(०८) “…. यावर सिव तर चचा
होवनू , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे िनिम ताने मा यवरांचे भेटी काय माकरीता सपु र चर प ा
मंडप व इतर अनषु ंगीक यव था उभारणेसाठी िन नतम िनिवदाधारक बी.एस.कातूरे, पणु े यांनी चचअतं ी देऊ
के लेले होणा-या एकूण िबला या र कमेमधनू र कम .१ लाख मा कमी हे दर ि वकारणेत येऊन यांना
कायादेश दे यात यावा. अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
३) िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .६२१ “…. यावर सिव तर चचा
होवनू , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनिम त मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे
िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िशड येथील सभं ा य दौरा व काय मासाठी वाढीव मंडप व इतर अनषु िं गक अित र त
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यव था बी.एस.कातरू े, पणु े याच
े डून मजं रू दराने क न घे यास व याकामी येणा-या .४०.६३ ल खचास
ं क
मा यता दे यात आली.
तावनाः- (अ) ी साईबाबा यां या समाधीस ऑ टोबर-२०१८ म ये १०० वष पणू होत अस याने
सं थानतफ िद.०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर, २०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी
शता दी वष साजरे करणेत आलेले आहे. याकरीता िद.१९ ऑ टोबर, २०१८ रोजी मा यवरांचे ह ते शता दी
सोहळयांचे सांगता समारंभ पार पाडणेसाठी सपु र चर मंडप व इतर अनषु गं ीक यव था उभारणेसाठी
िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. . ४४८ अ वये याकामी िवहीत प दतीने
वतमान प ात व सं थानचे सक
ं े त थळावर जाहीरात िस द क न ई िनिवदा मागिवणेस मा यता देणेत आली.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयानुसार ठे केदार बी.एस.कातुरे, पणु े यांची िन नतम दराची िनिवदा
.८५,०५,२५०/- मा इत या रकमेची ि वकारणेत आली. तसेच यांचे समवेत झाले या चचनसु ार याचं े होणारे
बीलाचे रकमेतून .१ ल मा इतक र कम कमी क न याचं े दर ि वकारणेत आले. यानसु ार यांना
िद.१४/१०/२०१८ रोजी .८५,०५,२५०/- मा रकमेचा खालील कामाचा कायादेश देणते आलेला आहे.
(त ता - अ - िनिवदे नसु ार यांनी खालील माणे कामे के लेली आहे.)
अ. .
1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

कामाचा तपिशल
परीमाण
एकक
सपु र चर प ा मडं प व इतर अनुषंगीक यव था:- 210000.00 चौ. फुट
प याचे वॉटर फ
ु छत असलेला व आतील बाजनू े
सश
ु ोिभत कापड असले या प ा मंडपाची उभारणी करणे.
टेज यव थाः- ६०'x४०' साईजचे टेज, जिमनीपासून
2400.00 चौ. फुट
४’ ते ५' फुटापयत उंची असलेले भ कम टेज तयार
करणे. टेजवर लाल / िहर या / राखडी रंगाचे कारपेट
टाकणे.
वे वेट / िसथं ेटीक कारपेट:- बैठक यव थेसाठी संपणू 210000.00 चौ. फुट
मडं पाम ये वे वेट / िसथं ेटीक कारपेट टाकणे. सदरह
कारपेटचे सॅ पल स म अिधका-यांकडून मािणत क न
घेणे.
बॉ स टाईप वागत कमान:-मा यवरांचे वागतासाठी
5.00
नग
आव यक यािठकाणी २’x२’ बॉ स टाईप आकाराची
वागत कमानी उभारणे. कमान ची ं दी २५ फुट व उंची
१८ फुट.
बॅरेकेड ग यव था करणे:- ४ फुट उंचीची ब ली उभी
300.00 र. फुट
क न व ४ इचं बांबुची आडवी दोन ते तीन िठकाणी
बांधणी करणे आव क आहे व या या वर पाढं -या
कापडयाची बॅ डेज करणे.
मंडप बॅरेकेड ग यव था करणे:- ४ फुट उंचीची ब ली
1200.00 र. फुट
उभी क न व ४ इचं बांबुची आडवी दोन ते तीन िठकाणी
बांधणी करणे आव क आहे व या या वर पांढ-या
कापडयाची बॅ डेज करणे.
वागत क व माहीती क :- एका यिु नटम ये - येक
2.00 यनू ीट
०४ खु या व ०२ टेबलसह मडं प यव था करणे, तसेच
सदर क ाम ये िसंथेटीक रे ड कारपेट टाकणे. १५ फुट x
१५ फुट x ०१ यिु नट.
ीन म:- १५’x१५’ - ०१ नग ीन म - येक ०४
2.00 यनू ीट
खु या, ०१ टेबल व ०१ आरशासह बंिद त मंडप
यव था करणे, तसेच सदर ीन मम ये िसंथेटीक रे ड
कारपेट टाकणे.
फायबर खु या:- उ च दजा या हात असले या फायबर 20000.00
नग
खु याची यव था क न, यावर नवीन पांढरे कापड व
सश
ु ोिभत क हर घालनू यव था करणे. सव बैठक
यव था वाहतूक करणे व लावून देणे आव यक आहे.
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दर
22.50

र कम
4725000.00

60.00

144000.00

6.00

1260000.00

10000.00

50000.00

45.00

13500.00

45.00

54000.00

15000.00

30000.00

15000.00

30000.00

27.00

540000.00

7

10.00

11.00

12.00

13.00
14.00

15.00
16.00
17.00

18.00

19.00

यासपीठावरील ही. आय. प . करीता िसंगल िसटर
लेदर डनलॉप ि िमयम सोफे ठे वणे:- यासपीठावर
मह वा या / अितमह वा या य करीता उ च तीचे
िसगं ल िसटर लेदर डनलॉप ि िमयम सोफे निवन क हर
असलेले परु िवणे.
ही. आय. प . करीता टु िसटर लेदर डनलॉप ि िमयम
सोफे ठे वणे:- मह वा या/ अितमह वा या य करीता
उ च तीचे टु िसटर लेदर डनलॉप ि िमयम सोफे निवन
क हर असलेले परु िवणे
यासपीठावर टी-पॉय यव था करणे:- मॉडयल
ु र फिनचर
म ये अथवा एस एस े म व यावर लास अशा टीपॉयची आकषक फुलांची फुलदानीसह यव था करणेत
यावी.
ी िसटर सोफा:- ी-िसटर एस एस सोफा कुशनसह व
यावर व छ पाढं रे क हर यव था करणे.
पोलीसांकरीता चेक ग म:- १० फुट x १० फुट साईजचे
का या कापडाचे डबल अ तर लावनू एका बाजसू
सरकता पडदा लावणे. आतम ये लाईटची यव था
करणे. एका युिनटम ये येक ०४ खु या व खाली
तळास िसथटीक कारपेट टाकणे.
साऊंड िस टीम यव था करणे:- मंडपाम ये व टेज
साऊंड िस टीम यव था करणे.
िव तु यव था करणे:- मंडप व टेजची िव तू यव था
जनरे टर बॅकअपसह करणे.
ि हडीओ शटु ग व फोटो ाफ :- सदर काय माचे
ि हडीओ शटु ग व ि टल फोटो ाफ करणे. सदर
ि हडीओ शटु ग व फोटो हे येक वतं िड. ि ह. डी.
म ये सं थानकडे जमा करणे.
एल. ई. डी ि न / वॉल:- मंडपाम ये आव यक
यािठकाणी लोखंडी पाईपचे मजबूत टॅ डसह व
यावरती ले हलम ये लायवडू टाकूण एल. ई. डी. ि न
जिमनीपासनू िकमान ४ ते ५ फुट उंचीवर लावणे. ८ x
१२ साईज.
ता परु या मतु ा-याच
ं ी यव था करणे:- काय थळावर प ा
पाट शन म ये अथवा रे डीमेड फायबर कॅ बीन पोटबल
मतु ा-याच
ं ी यव था करणे. याकरीता आव यक ेनेज
अथवा यो यती यव था करणे, तसेच सदर िठकाणी
पा या या टा या ठे वून पा याची यव था करणे.

20.00

नग

750.00

15000.00

100.00

नग

1000.00

100000.00

5.00

नग

750.00

3750.00

300.00

नग

500.00

150000.00

4.00

यिु नट

10000.00

40000.00

1.00

यिु नट

450000.00

450000.00

1.00

यिु नट

450000.00

450000.00

1.00

यिु नट

125000.00

125000.00

10.00

नग

25000.00

250000.00

30.00

नग

2500.00

75000.00

Total Amount Rs.:

8505250.00

(ब) दर यानचे काळात, िद.०२/१०/२०१८ रोजी मा. ना. ी. राम िशदं े सो., मं ी, जलसंधारण,
राजिश ाचार तथा पालकमं ी, अहमदनगर, मा. डॉ. दोरजे, आय. जी. पोलीस िवभाग, नािशक परी े , मा.
िज हािधकारी, मा. पोलीस अिध क, मा.मु य कायकारी अिधकारी िज हा प रषद, मा. मु य कायकारी
अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था व इतर शासक य अिधकारी याचं े उपि थत िशड येथे
झाले या आढावा बैठक त यांनी सदरह समारोप काय मांसाठी ०१ लाख नाग रक व साईभ त उपि थत
राहाणार अस याची श यता वतिव याने मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था वाढिव याचे सचु ना के ले या हो या.
यानसु ार मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ६२१ अ वये अित र त वाढीव
मडं प ९४००० चौ.फूट व इतर अनषु गं ीक यव था करणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे . ४०.३० चे खचास
मा यता देणते आलेली होती.
यापवू िनिवदे माणे २,१०,००० चौ.फूट अिधक वरील मा यतेनसु ार ९४००० चौ.फूट असा एकूण
३,०४,००० चौ.फूट मडं पाचे काम गतीपथावर होते. दर यान उपिवभागीय पोलीस अिधकारी, िशड िवभाग
यांनी या यव थेत ४४,५०० लोकांची बैठक यव था होवू शके ल. सभेसाठी समु ारे ७०,००० जनसमदु ाय
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ये याची श यता अस याने अित र त होणा-या गद या अनषु गं ाने कायदा व सु यव थेचा न िनमाण होवनू
सभेकरीता येणारे ही. ही.आयपी, ही.आय.पी व सव सामा य नागरीक यांचे िजिवतास धोका िनमाण हो याची
श यता नाकारता येत नाही. याकरीता अित र त गद चे काय िनयोजन करणेत येणार आहे, असे
िद.०९/१०/२०१८ रोजीचे प ाने कळिवले होते.
तसेच मा.पोलीस महािन र क, नािशक प र े , मा.िज हािधकारी, अहमदनगर, मा.पोलीस अिध क,
अहमदनगर यांचे समवेत बैठक झाली तसेच यांनी य मंडपाचे चालू असले या कामावर भेट िदली यावेळी
िदले या िनदशानसु ार उभारणेत आले या टेजची जागा बदलणेत आली व मंडप ९४०’ x ५००’ असा एकूण
४,७०,००० चौ.फूटाचा मंडप व याअनषु गं ाने इतर यव था तािवत करणेत आली. यानसु ार खालील माणे
वाढीव यव था करणेत आली होती. याकामाचे ठे केदार बी.एस.कातुरे, पणु े यांनी वाढीव कामासह एकि त
.१५३,९७,४२३/- मा रकमेचे बील सादर के ले आहे. याम ये खालील माणे .६९,२७,१७३/- मा इत या
रकमेचे अित र त वाढीव कामाचे बील सादर के ले आहे.
(त ता-ब– पोलीस िवभाग, एस.पी.जी, नवी िद ली व मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यांचे सचु नांनसु ार
के ले या वाढीव यव थेचा तपिशल )
अ. .
1.00

कामाचा तपिशल
सपु र चर प ा मंडप व इतर
अनषु गं ीक यव था:- प याचे
वॉटर फु छत असलेला व आतील
बाजनू े सश
ु ोिभत कापड असले या
प ा मंडपाची उभारणी करणे.
2.00
टेज यव थाः- ६०'x४०' साईजचे
टेज, जिमनीपासनू ४’ ते ५'
फुटापयत उंची असलेले भ कम
टेज तयार करणे. टेजवर लाल /
िहर या / राखडी रंगाचे कारपेट
टाकणे.
3.00 वे वेट / िसंथेटीक कारपेट:- बैठक
यव थेसाठी सपं णू मंडपाम ये
वे वेट / िसंथेटीक कारपेट टाकणे.
4.00 मडं प बॅरेकेड ग यव था करणे:- ४
फुट उंचीची ब ली उभी क न व ४
इचं बांबचु ी आडवी दोन ते तीन
िठकाणी बांधणी करणे आव क
आहे व या या वर पांढ-या
कापडयाची बॅ डेज करणे.
5.00 ीन म:- १५’x१५’ - ०१ नग
ीन म - येक ०४ खु या, ०१
टेबल व ०१ आरशासह बंिद त
मडं प यव था करणे, तसेच सदर
ीन मम ये िसंथटे ीक रे ड कारपेट
टाकणे.
6.00 फायबर खु या:- उ च दजा या
हात असले या फायबर खु याची
यव था क न, यावर नवीन पांढरे
कापड व सुशोिभत क हर घालून
यव था करणे. सव बैठक यव था
वाहतक
ू करणे व लावनू देणे
आव यक आहे.

परीमाण
100661.25

एकक
चौ. फुट

दर
22.50

र कम
2264878.00

3168.00

चौ. फुट

60.00

190080.00

88076.00

चौ. फुट

6.00

528456.00

18137.00

र. फुट

45.00

816165.00

6.00

यनू ीट

15000.00

90000.00

12769.00

नग

27.00

344763.00
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7.00

8.00
9.00

10.00
11.0
12.00
13.00

i)
1.00
2.00
3.00

4.00
5.00

यासपीठावरील ही. आय. प .
करीता िसंगल िसटर लेदर डनलॉप
ि िमयम
सोफे
ठे वणे:यासपीठावर मह वा या /
अितमह वा या य करीता उ च
तीचे िसंगल िसटर लेदर डनलॉप
ि िमयम सोफे निवन क हर
असलेले परु िवणे.
िटपॉय- यासिपठावर िटपॉय
यव था करणे.
ही. आय. प . करीता टु िसटर
लेदर डनलॉप ि िमयम सोफे
ठे वणे:मह वा या
/
अितमह वा या य करीता उ च
तीचे टु िसटर लेदर डनलॉप
ि िमयम सोफे निवन क हर
असलेले परु िवणे.
ही. आय. प . करीता ी िसटर
एस.एस सोफे ठे वणे:साऊंड िस टीम यव था करणे:मडं पाम ये व टेज साऊंड िस टीम
यव था करणे.
िव तु यव था करणे:- मंडप व
टेजची िव तू यव था जनरे टर
बॅकअपसह करणे.
एल. ई. डी ि न / वॉल:मंडपाम ये आव यक यािठकाणी
लोखंडी पाईपचे मजबूत टॅ डसह
व यावरती ले हलम ये लायवडू
टाकूण एल. ई. डी. ि न
जिमनीपासनू िकमान ४ ते ५ फुट
उंचीवर लावणे. ८ x १२ साईज.
िनिवदेत समािव ठ नसलेली कामे.
Fireproof cloth for pandal
Tower AC for Stage and
Green Rooms
साधा कापडी मंडप यव था:आतील बाजनू े सश
ु ोिभत कापड
असले या मंडपाची उभारणी
करणे.
कुशन खच क हरसह
सि हस टेबल क हरसह

13.00

नग

750.00

9750.00

9.00

नग

750.00

6750.00

25.00

नग

1000.00

25000.00

10.00

नग

500.00

5000.00

1.00

यिु नट

275000.0
0

275000.00

1.00

यिु नट

275000.0
0

275000.00

6.00

नग

25000.00

150000.00

9840.00
8.00

चौ. फुट
नग

9.00
20000

88560.00
160000.00

103532.55

चौ. फुट

16.00

1656521.00

नग
75.00
नग
75.00
Total Amount Rs.:

37500.00
3750.00
6927173.00

500.00
50.00

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनिम त मा. पंत धान,
भारत सरकार यांचे िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िशड येिथल दौरा व काय मासाठी एस.पी.जी, नवी िद ली व
इतर पोलीस यं णा, मा.िज हािधकारी, अहमदनगर यांनी तसेच मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर यानं ी सरु े या
टीने उपरो त वाढीव सिु वधा करणेबाबत सचु िवले होते यानुसार मंजरू दराने वाढीव सिु वधा क न घेणते
आलेली आहे. याकामी वरील माणे िनिवदेनसु ार .८५,०५,२५०/- व वाढीव कामांकरीता .६९,२७,१७३/-
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असा एकूण .१,५४,३२,४२३/- मा चे बील ठे केदार यानं ी सादर के लेले आहे. मा य वापरलेले सािह य व
के ले या कामाचे मोजमापानसु ार ठे केदार यानं ा अदा करावया या बीलाची र कम िनि त कर यात येईल.
ताव:– ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनिम त मा.पतं धान, भारत
सरकार याचं े िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िशड येथील दौरा व काय मासाठी मडं प व इतर अनषु गं ीक यव था
करणेकामी ठे केदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु े यांना मा. यव थापन सिमती या िनणय .६१३(०८) नसु ार इकडील
जा. .एसएसएसटी/ बांधकाम/ ३५२०/२०१८ िद.१४/१०/२०१८ चे प ा वये .८५,०५,२५०/- मा रकमेचा
कायारंभ आदेश िदलेला आहे.
आता, काय माची या ती वाढ यामळ
ु े मळ
ू कायारंभ आदेशापे ा तावात नमदू तपिशला माणे
मंजरू दराने वाढीव के लेले त ता ब म ये दशिवलेले काम व दर मजं ूर नसले या मा काम के ले या बाबी त ता
(i) नसु ार दशिवले या आहेत. ठे केदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु े यांनी सादर के ले या वाढीव कामाचे बील
.६९,२७,१७३/- मा चे बील सादर के ले आहे.
तरी ठे केदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु े यांना वाढीव खचासह एकूण .१,५४,३२,४२३/- मा अदा
करणेबाबत चचा होऊन िनणय होणेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .६४१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनमी मा.पंत धान, भारत
सरकार याचं े िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िशड येथील दौरा व काय मासाठी मंडप व इतर अनषु ंिगक यव था
करणेकामी ठे केदार ी.बी.एस.कातूरे, पणु े यांनी सादर के ले या वाढीव कामाचे बील र कम .६९,२७,१७३/मा यास मा यता दे यात आली. तसेच वाढीव खचासह एकूण .१,५४,३२,४२३/- मा ठे केदार
ी.बी.एस.कातूरे, पणु े यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी ठे केदार ी.बी.एस.कातरू े, पणु े यांनी
य के ले या कामा या मोजमापा माणे तपासणी क न यानंतर य के ले या कामानसु ार िबलाची र कम
आदा करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०५
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनिम मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे
िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िशड येथील काय मासाठी टेज डेकोरे शन व इतर अनषु ंगीक खचाचे देयक आदा
करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये,रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम चे ी व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे, भ गणांना आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतची कत ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ग) अ वये, भ ानं ा देवते या दशनासाठी व मिं दरात
ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
३.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ख) ढी व थांनसु ार, मिं दरातील धािमक िवधी, पजू ाअचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे. तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ड)
ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे.
शासन िनणय- महारा शासन, िवधी व याय िवभाग, शासन िनणय . सासिं व २०१३/ . .०१/
का.१६ िद.२२/१०/२०१३ अ वये मा. मु यमं ी महोदय, महारा रा य यांचे अ य तेखालील कृ ती आराखडा
सिमतीने शता दी महो सवाकरीता .३,०२३.१७ कोटी इत या रकमे या कृ ती आराखड्यास िद.३१/०३/२०१७
रोजी मा यता िदली आहे. सदर आराखडयात सं थानचे थम व ि दतीय ाधा य गटात असे एकुण .१,८२८.३१
कोटी इत या रकमेचे क प तावीत असनू वरीलपैक ि दतीय ाधा य गटातील .१,२५२.८५ कोटी िनधीची
मागणी करणारा ताव महारा शासनाकडून क शासनास सादर करणेत आला आहे. तसेच थम ाधा य
गटातील अ.नं. १२ म ये िविवध धािमकव सां कृ ितक काय माचे आयोजनासाठी .२५ कोटी मा अदं ािजत
खचास मा यता िमळालेली आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणयः१.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३-२४/०५/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय . ३५८.
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२.
३.
४.

Sr. No.
A

मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ४४८.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ५८२.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६१५.
तावनाः- ी साईबाबा यां या समाधीस ऑ टोबर-२०१८ म ये १०० वष पणू होत अस याने
सं थानतफ िद.०१ ऑ टोबर,२०१७ ते िद.१८ ऑ टोबर,२०१८ या कालावधीम ये ी साईबाबा समाधी
शता दी वष साजरे कर यात आले. यासाठी शता दीचे संपणू वषभर वेगवेगळया धािमक व सांसकृ् ितक
काय मांचे आयोजन करणेत आले. ी साईबाबा समाधी शता दी वषाची सांगता समारोप सभारंभ काय म मा.
ी. नर मोदी, पंत धान, भारत सरकार, मा. रा यपाल, महारा , मा. मु यमं ी, महारा व इतर मा यवरांचे
उपि थतीत िद.१९/१०/२०१८ रोजी संप न झालेला आहे. सदर काय माचे टेज डेकोरे शन व इतर अनषु ंगीक
कामासाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .५८२ खालील माणे झालेला
आहे.
“..यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोपा या आयोिजत
काय मासाठी उभार यात येणा-या मंडप टेज सिु वणेमधील टेज डेकोरे शनचे काम ी. िनितन देसाई यांचे
आयकॉिनक चं कातं ॉड शन ा. िल., मंबु ई या कंपनीकडून क न घेणसे व याकामी येणा-या समु ारे .२० ल
पयत या अपेि त खचास मा यता दे यात आली. तसेच या यती र त Screen साठी येणा-या अदं ाजे र कम
.१५ ते २० लाख पयतचे खचास मा यता दे यात आली.”
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .६१५ मधील तावाम ये
अ. नं.०४ म ये नमदू के लेनसु ार टेज डेकोरे शनसाठी होणारा अदं ाजे खच .२० ल मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
उपरो त िनणयानुसार िद.१९/१०/२०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप
काय मासाठी टेज डेकोरे शन व इतर अनषु गं ीक कामे ND’S Art Worlds Private Limited, Mumbai
यांचेकडून क न घेणते आली असनू , याकामाचे यांनी खालील माणे दरप क सादर के ले होते.

Item Description
Decoration, Execution of Work
Main stage Decoration, Model and Flex Work:
Providing & Installation of Decorative FRP Panel
Arches, Panel Pillars, Panel Cornice, Panel Jalis,
Panel Dado, All panel full framing work in G I
metal, Platform Dado’s on metal frame & Sai
shrushti Model and Flex work it including painting,
framing, labour & transportation.

Quantity
1

Unit
Job

Rate
19,50,000/-

Total
Add: CGST @9%
Add: SGST @9%
Grand Total

Sr. No.
A

Amount
19,50,000/-

19,50,000/1,75,500/1,75,500/23,01,000/-

आता, यांनी य कामा या तपिशलानसु ार .१७,७०,०००/- (सव करांसह) मा चे अिं तम देयक
सादर के ले आहे. याचा तपिशल खालील माणे आहे.

Item Description
Decoration, Execution of Work
Main stage Decoration, Model and Flex Work:
Providing & Installation of Decorative FRP Panel
Arches, Panel Pillars, Panel Cornice, Panel Jalis,
Panel Dado, All panel full framing work in G I
metal, Platform Dado’s on metal frame & Sai
shrushti Model and Flex work it including painting,
framing, labour & transportation.

Quantity
1

Unit
Job

Rate
15,00,000/-

Total
Add: CGST @9%
Add: SGST @9%
Grand Total

Amount
15,00,000/-

15,00,000/1,35,500/1,35,500/17,70,000/-

िवभागाचा अिभ ाय:- ी साईबाबा समाधी शता दी समारोप काय मासाठी उभारणेत आलेले
टेजकरीता वर नमदू तपिशलानसु ार टेज डेकोरे शन व इतर अनषु गं ीक यव था ND’S Art Worlds Private
Limited, Mumbai यांनी क न िदलेली आहे.
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ताव:- तरी ी साईबाबा समाधी शता दी समारोप काय मासाठी टेज डेकोरे शन व इतर अनषु गं ीक
कामासाठी ND’S Art Worlds Private Limited, Mumbai यानं ी य झाले या कामा या
तपिशलानसु ार .१७,७०,०००/- मा (सव करांसह) अिं तम देयक सादर के ले आहेत. सदर देयक मजं रू होऊन
यांना अदा करणेसाठी िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .६४२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनिम मा.पंत धान, भारत
सरकार याचं े िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िशड येथील काय मासाठी टेज डेकोरे शन व इतर अनषु गं ीक कामासाठी
ND’S Art Worlds Private Limited, Mumbai यांनी य झाले या कामा या तपिशलानसु ार सादर
के ले या बीलाची र कम .१७,७०,०००/- मा (सव करांसह) यानं ा आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०६
मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे दौ यािनमी मौजे िनमगांव-को हाळे येथील गट नं.१९५ पै.मधील सं थानचे
हेलीपॅडला रंगकाम करणेकामी आले या र कम .१,३२,२४५/- मा चे खचास व ठे केदार यांचे देयक आदा
करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:
अिधिनयम कलम २१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा
यापैक कोण याही योजनांसाठी करणेबाबत तरतुद आहे. यातील पोटकलम कलम २१ (क) अ वये मंिदराची
व िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी
तरतुद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील
िनणय िनणय .६१५ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मांकरीता िनमं ीत
कर यात आले या मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या काय माचे
िनयोजनासाठी उपरो तपिशलात नमदु के या माणे सबं धीत िवभागाने करावयाचे कामास व यासाठी येणा या
अदं ाजे र कम .२,४५,३०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा या अदं ाजे खचास
मा यता दे यात आली.”
तावना:- मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ-या िनिम त मौजे िनमगांव- को-हाळेयेथील गट नं १९५
पै. मधीलसं थानचेहिे लपोट येथे असलेले वेट ग मचा सेफ हाऊस हणनू वापर कर यासाठीवेट ग मची दु ती
क न ससु ज ि थतीत तयार ठे वणेबाबत िशड पोलीस िवभागामाफत िद.०२/१०/२०१८ रोजीचे प ाने
कळिवणेत आले होते.
सं थानचे समाधी मिं दर व लगत या इमारत चे रंगकाम करणेसाठी ठे केदार एस. ही.चदं न, मबंु ई यांना
िद.१५/०२/२०१८ रोजी कायादेश दे यात आलेला आहे. मा.पतं धान याच
ं े दौ-या या िनिम ताने सदरह काम
तातडीने पणु करणे अस याने ठे केदार एस. ही.चदं न, मबंु ई याच
ं े कायादेशातील मजं रू दराने सदरचे रंगकाम पणु
क न घे यात आले आहे. याकरीता खालील तपिशला माणे खच आलेला आहे.
Sr.No.
1)
2)
3)
4)
5)

Description
Scraping to walls & ceiling
Primer walls & ceiling
Pearl Luster Finish Paint to walls
Appex Paint external
Synthetic enamel Paint walls

No.
1
1
1
1
1

Quantity
608.42
608.42
294.39
272.11
41.92

Unit
Rate
Sqm
6.5/Sqm
17/Sqm
198/Sqm
210/Sqm
60/Total Amount -

Amount
3954.73
10343.14
58289.22
57143.10
2515.20
132245.00

िवभागाचा अिभ ाय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.६१५ अ वये ासंगीक खचासाठी (ऐनवेळी उ वणारा खच) .२० ल मा ची तरतूद करणेत आलेली आहे.
मा.पंत धान, भारत सरकार याचं े दौ-या िनिम तहेिलपोट येथे असलेले वेट ग मला तातडीने रंगकाम करणे गरजेचे
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अस याने, सदरचे रंगकाम ठे केदार एस. ही.चदं न, मबंु ई यांचे िद.१५/०२/२०१८ रोजीचेकायादेशातील मजं रु दराने
क न घे यात आले आहे. याकामी आले या खचास मा यता असावी.
ताव:- तरी मा.पतं धान, भारत सरकार यांचे दौ-या िनिम त मौजे िनमगांव- को-हाळे येथील गट नं
१९५ पै. मधील सं थानचे हेिलपॅडला रंगकाम करणेकामी आले या र कम .१,३२,२४५/- मा चे खचास व
ठे केदार यांचे देयक अदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .६४३ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे दौ यािनमी मौजे िनमगांव-को हाळे येथील गट
नं.१९५ पै.मधील सं थानचे हेलीपॅडला रंगकाम करणेकामी आले या र कम .१,३२,२४५/- मा चे खचास व
सदरह र कम ठे केदार एस. ही.चंदन, मंबु ई यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०७
मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे शभु ह ते िद.१९.१०.२०१८ रोजी झाले या काय मासाठी कोनिशला तयार
करणेस व चे समाधी मंिदरात टाकणेसाठी रे ड कापट खरे दीकामी अपेि त खचास व देयके अदा करणेस
मा यता देण.े
तावी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम
२१ (१) अ वये सिमतीकडून िव त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही
योजनांसाठी करणेबाबत तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये मंिदराची व िव त यव थे या
मालम ांची देखभाल, यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
तावना:- मा. यव थापन सिमतीने सं थानचे िनयोिजत ी साईबाबा मंिदर दशन रांग इमारत,
शै िणक संकुल क प, साई नॉलेज पाक व १० मेगावॅट मते या सौरऊजा क पांना मा यता िदलेली आहे.
तसेच शासनाने शासिकय मा यता िदलेली आहे. िद.१९/१०/२०१८ रोजी ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सवाचे सांगता समारंभाचे काय मावेळी मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे शभु ह ते सदरह क पाचं े
भिु मपजू न झालेले आहे.
अ)
सदरचे भूिमपजू न काय मासाठी आव यक असणा-या कोनिशला लॅक ेनाईटवर गो डन अ राम ये
तयार क न घेणक
े ामी िवहीत प दतीने कोटेशनची मागणी क न िन नतम दराचे परु वठादार पोतदार माबल
कले शन, नािशक यानं ा िद.१७/१०/२०१८ रोजी .५७,६००/- मा चा कायादेश देणते आला आहे.
ब)
तसेच समाधी मिं दरात टाक यासाठी १५०’x१०’ साईजचे रे ड कापट लाग याची श यता होती. अशा
कारचे रे ड कापट उपल धतेबाबत अहमदनगर, नािशक येथे दरु वनी ारे चौकशी के ली असता, सदरचे कापट
तातडीने उपल ध नसलेबाबत समजले. यानसु ार शता दी वषाचे शभु ारंभ काय मासाठी मे. ी ए टर ाईजेस,्
वसई यांचेकडून रे ड कापट खरे दी के ले होते. यांचेकडे सदरचे कापट उपल धतेबाबत चौकशी के ली असता,
यांनी सदरह कापट उपल ध असलेबाबत सागं ीतले. यानसु ार यांचेकडून वाहतक
ू खचासह .२०,०००/- मा
िकमतीचे रे ड कापट खरेदी के ले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- मा. पतं धान, भारत सरकार याच
ं े शभु ह ते िद.१९/१०/२०१८ रोजी झाले या
काय मासाठी कोनिशला तयार करणेसाठी .५७,६००/- व ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप
काय मािनिम त चे समाधी मिं दरात टाकणेकामी खरे दी के लेले कापटसाठी .२०,०००/- या माणे एकुण
.७७,६००/- इतके खचास व संबंिधत परु वठादारांची देयके अदा करणेस हरकत नाही असे मत आहे.
ताव:- तरी मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे शभु ह ते िद.१९/१०/२०१८ रोजी झाले या
काय मासाठी कोनिशला तयार करणे व ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मािनिम त चे
समाधी मंिदरात टाकणेकामी रे ड कापट खरे दी करणे यासाठी एकुण .७७,६००/- इतके खचास व सबं ंिधत
परु वठादाराचं ी देयके अदा करणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .६४४ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे शभु ह ते िद.१९.१०.२०१८ रोजी झाले या
काय मासाठी कोनिशला तयार करणेसाठी आले या र कम .५७,६००/- मा चे खचास व सदरह र कम
पोतदार माबल कले शन, नािशक यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली. तसेच चे समाधी मंिदरात
टाकणेसाठी रे ड कापट खरे दीकामी आले या र कम .२०,०००/- मा चे खचास व सदरह र कम मे. ी
ए टर ाईजेस,् वसई यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
तसेच मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे शभु ह ते उ ाटन झाले या िविवध क पां या कोनिशला
खालील माणे तयार करणेस मा यता दे यात आली.

(12} 01.11.2018, Shirdi (SPJ.docx)

14

Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
This Foundation Stone of
Shri Saibaba Temple Shirdi Darshan Queue Complex
Laid By

Shri Narendra Modi
Prime Minister
On Friday, 19th October 2018

-: in the august presence of :Shri Ch. Vidyasagar Rao
Governor, Maharashtra

Shri Devendra Fadnavis
Chief Minister, Maharashtra

Shri Subhash Bhamre

Smt. Pankaja Munde

Prof. Ram Shankar Shinde

Union MoS for Defence
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Shri Saibaba Sansthan Trust, Shirdi
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तसेच उपरो

माणे कोनिशला तयार करणेकामी ये या या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.०८
ताव-

सं थान प रसराम ये साईभ ाचे मागदशनासाठी ए.सी.पी.िशटवर रे िडयम लेटर ग म ये बोड तयार क न बसिवणे
कामाचे ठे केदार मे.ि मता इडं ीज, नांदडे यांचे अिं तम देयक र कम .१७,११,२८३/- मा मजं रू करणेस व
उवरीत िश लक देय र कम .१,८३,६८३/- मा आदा करणेबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू -अिधिनयमाचे कलम
१७ मधील पोटकलम (१) म ये “ भ तगणांना आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न दे याची तरतुद
आहे. तसेच अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोटकलम (१) या खंड (क) अ वये “ मिं दरा या व
िव व त यव थे या मालम ताचं ी देखभाल, यव थापन व शासन करणे” या योजनासाठी सिमतीकडून
िव व त यव थे या िनधीचा िवनीयोग कर याची तरतूद आहे.
तावना - चे समाधी मंिदर परीसरात, दशन रांग, िनवास थाने, र णालये, दारावती भ तिनवास,
साईबाबा भ तिनवास, साईआ म व इतर सं थान परीसराम ये साईभ ताचं े मागदशनासाठी िदशादशक बोड व
मािहतीचे िविवध बोड ए.सी.पी.िशटवर रे डीयम लेटर गम ये तयार क न बसिवणेचे काम ठे केदार मे.ि मता
इडं ीज, नांदेड यानं ी पणु के ले आहे. ठे केदार यांनी सादर के ले या पिहले व अिं तम िबलाची इकडील
िवभागामाफत सिव तर तपासणी करणेत आली आहे. ठे केदार यांना अिं तम बील अदा करणेकामी मा. यव थापन
सिमतीची मा यता िमळणेसाठी ताव त ता व पात खालील माणे सादर करणेत येत आहे.
कामाचे नांव - सं थान परीसराम ये साईभ ताचं े मागदशनासाठी ए.सी.पी.िशटवर रे डीअम लेटर गम ये
बोड तयार क न बसिवणे.
०१.
०२.
०३.
०४.
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.

ठे केदाराचे नांव
मंजुर िनिवदा र कम
मा. यव थापन सिमती-िनणय . व िदनांक
अिं तम बीलाची र कम
आजपयत अदा के लेली र कम
उवरीत िश लक देय र कम
मंजूर िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच
करारना यानसु ार काम पूण कर याची मदू त
य काम पणू झा याचा िदनांक

मे.ि मता इडं ीज, नांदडे
. १६,९५,२००/िन. .३२२(२८) िद.२८/०४/२०१७
. १७,११,२८३/. १५,२७,६००/. १,८३,६८३/. १६,०८३/- (०.९४८७ %) जा त
०३ मिहने – िद.३१/०८/२०१७ पयत
िद.२८/०९/२०१७

िवभागाचा अिभ ाय- ठे केदार ि मता इडं ीज, नादं डे यांनी सं थान परीसरात साईभ तांचे
मागदशनासाठी ए.सी.पी.िशटवर रे डीयम लेटर गम ये बोड तयार क न बसिवणेचे काम िद.२८/०९/२०१७ अखेर
पणू के ले आहे. सदरचे काम २८ िदवस िवलंब झा याने िवलबं ानसु ार होणारी दडं ाची र कम . १४,०००/- मा
ठे केदार यांचे िबलातनू कपात करणेत येत आहे.
ठे केदार यांनी सदर कामाचे िद.०४/११/२०१७ रोजीचे प ा वये .१७,८७,३३७/- मा इत या रकमेचे
हॅट व जीएसटी मधील फरकासह बील सादर के ले आहे. ठे केदार यांना य झाले या कामाचे मोजमापानसु ार
व िनिवदा दरानसु ार अिं तम िबलाची र कम . १६,९८,०१०/- मा होते. ठे केदार यांना िद.१७/०५/२०१७ रोजी
सदर कामाचा कायारंभ आदेश दे यात आलेला होता. ठे केदार यांना दे यात आलेला कायादेश सव करांसह आहे.
यावेळी VAT कर अमं लात होता. तदनंतर िद.०१/०७/२०१७ पासनू GST लागु झालेला अस याने िनिवदेतील
पृ ठ .३२ अट .८.३ Change in law नसु ार VAT व GST मधील फरक . ८.२९ चौ.फुट नुसार जीएसटी
पोटी र कम . ८८,०४४/- मा रकमेची मागणी के ली आहे.
ठे केदार यांचे सदर मागणीबाबत लेखाशाखा िवभागाकडून अिभ ाय मागिवणेत आला असता
सं थानचे टॅ स स लागार एस.जी.अनदानी अॅ ड कंपनी, अहमदनगर यांनी ठे केदारमाफत सादर के ले या हॅट व
जी.एस.टी.चे कागदप ाची तपासणी क न Vat व GST मधील फरक १.२५ ती चौ. फुटानसु ार र कम .
१३,२७३/- मा देय होत अस याचे मािणत के ले आहे. यानसु ार ठे केदार यांचे अिं तम बीलाची र कम .
१७,११,२८३/- मा देय होते.
ताव- तरी ठे केदार ि मता इडं ीज, नांदडे यांना सं थान परीसराम ये एसीपी िशटवर रे डीअम
लेटर गम ये बोड तयार क न बसिवणे कामाचे पिहले व अिं तम देयक .१७,११,२८३/- ( हॅट व जीएसटी मधील
फरकासह) मा मंजरु होऊन उवरीत िश लक देय र कम . १,८३,६८३/- अदा करणेस मा यता िमळणेस िवनंती.
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िनणय .६४५

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसराम ये साईभ ाचे मागदशनासाठी ए.सी.पी.िशटवर रे िडयम लेटर ग
म ये बोड तयार क न बसिवणे कामी आले या र कम .१७,११,२८३/- मा ( हॅट व जीएसटी मधील
फरकासह) मजं रू क न यापैक उवरीत िश लक देय र कम .१,८३,६८३/- ि मता इडं ीज, नांदडे यांना आदा
करणेस मा यता दे यात आली. तथापी सं थान परीसराम ये एसीपी िशटवर रे डीअम लेटर गम ये बसिव यात
आले या बोडापैक खराब झालेले व अ रे िनघालेले बोडाची दु ती क न यानंतर उवरीत िश लक देय
र कम आदा करणेत यावी.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.०९
मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ या िनमी मौजे िनमगांव-को हाळे येथील गट न.ं ८९ व ९० येथे उभारणेत
आले या मंडप व इतर अनुषंगीक यव थेचे िठकाणी आव यकतेनसु ार ले स बोड व मािहती फलक तयार
करणेकामी आले या अदं ाजे .१७,८८९/- चे खचाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मंिदराची व िव व त यव थे या मालम ांची देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतूद आहे.
मा.वयव
् थापन सिमती िनणय:- िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .
६१५.“…. यावर सिव तर चचा होवनू , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मांकरीता िनमं ीत
कर यात आले या मा.पंत धान, भारत सरकार याचं े िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या
काय माकरीता ांसिगक खचासाठी .२० ल मा चे खचास मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच सदर
काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे खचास
मा यता दे यात आली ”.
तावना– ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगता समारंभासाठी मा.पंत धान, भारत सरकार
उपि थत रािहले होते. सदर काय मासाठी मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं ८९ व ९० येथे मंडप व इतर
अनषु ंगीक यव थेची उभारणी करणेत येऊन काय म यश वी र या पार पडला आहे.
सदर काय म थळावर िनयोिजत दशन रांग क प, िनयोिजत साईबाबा शै िणक संकुल व िनयोिजत
साईसृ टीचे मॉडेल पहाणीसाठी ठे वणेत आले होते. सदर क पांची थोड यात मािहती ले स बॅनरवर तयार
क न काय थळी लावणेत आली होती. तसेच बैठक यव थेकरीता मा.िव व त,आमदार, खासदार, िनमं ीत,
शासक य अिधकारी, प कार, नगरसेवक,मिहला, पु ष, मिहला साधन गृह, पु ष साधन गृह, मदतक ,
ाम थ, ि ह.आय.पी वेश अशा आशयाचे फोम िशटवर फलक तयार करणेत आले होते. सदरह फलक
आर.डी.आटस, िशड याचं े वािषक मजं रू दराने तयार क न घेणते आलेले आहे. याचा तपिशल खालील माणे.
अ.ं
परु वठादाराचे नाव
कामाचा तपिशल
नग
र कम
०१
फोमिशट बोड
१६७
.१४,११३/आर.डी.आटस, िशड
०२
ले स बोड – टार ि टं ८’ x १0’
०२
.३,७७६/एकूण र कम पये
१६९
.१७,८८९/िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त कामासाठी परु वठादार आर.डी.आट्स, िशड यांचेकडून उपरो त बोड
वािषक मंजूर दराने तातडीने तयार क न घेणते आलेले असनू याकामी .१७,७७९/- मा इतका खच आलेले
आहे.
ताव– मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ-या िनमी त मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं ८९ व
९० येथे उभारणेत आले या मंडप व इतर अनषु गं ीक यव थेचे िठकाणी आव यकतेनसु ार ले स बोड व मािहती
फलक तयार करणेकामी आले या अदं ाजे .१७,८८९ /- मा चा खच मािहती तव व मा यतेसाठी सिवनय सादर.
िनणय .६४६ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ या िनमी मौजे िनमगांव-को हाळे येथील गट
नं.८९ व ९० येथे उभारणेत आले या मंडप व इतर अनषु ंगीक यव थेचे िठकाणी आव यकतेनसु ार ले स बोड
व मािहती फलक तयार करणेकामी आले या र कम .१७,७७९/- मा चे खचास व सदरह र कम
आर.डी.आट्स, िशड यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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िवषय नं.१०

मौजे िनमगांव-को हाळे येथील गट नं.१९८,१९९,२०० व २०१ मधील जागेत साई नॉलेज पाक क प
‘Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’त वावर राबिवणेकामी RFP (Request
for Proposal) तावास मा यता देणबे ाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद :अ)
१७ कलम(सिमतीची कत ये व अिधकार)पोटकलम- (२) खंड (ठ)- सिमती ी साईबाबांचे जीवन,
यांचे काय, यां यालीला व िशकवण याबाबत या उपयु त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई
सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील;
ब)
२१ सिमतीकडून कलम(िव व त िनधीचा िविनयोग) १.
पोटकलम(१) खंड(ङ) - ी साईबाबां या िशकवणीचा चार करणे;
२.
पोटकलम(१)खडं (झ)-िव व त यव थे यामालमतता
् चं ा िवकास करणे आिण िव व त यव थे या
योजनांसाठी थावर िकंवा जंगम मालम ताचं े संपादन करणे;
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय :
१.
िदनांक ०७/०३/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२२२.
२.
िदनांक ०४/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२७१.
३.
िदनांक ०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३५६.
शासिकय मा यता:- शासन िनणय . सासिव-१०१८/१०४७/ . .११२/ का. १६
िद.१६/१०/२०१८ अ वये मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं.१९८,१९९, २०० व २०१ मिधल जागेत साई
नॉलेज पाक DBFOT त वावर राबिवणेस मा यता दे यात आली आहे.
तावना:- मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं १९८, १९९, २०० व २०१ मिधल जागेत साई नॉलेज
पाक क प तािवत आहे. यासाठी क प स लागार हणनू सदं ीप िश े अॅ ड असोिशएटस,् मबंु ई यांची
इकडील िद.०९/१०/२०१७ अ वये िनयु ती करणेत आली आहे. सदर क पासाठी स लागार यांनी
िद.०९/०५/२०१८ रोजीचे प ा वये क पाचा .१६६.३९ कोटी मा रकमेचा DPR सादर के ला आहे. यास
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .३५६ अ वये मा यता देणते आली आहे.
सदर मा यतेनुसार साई नॉलज पाक क प “Design, Build, Finance, Operate& Transfer
(DBFOT)” त वावर राबिवणेकामी शासन मा यता िमळणेसाठी िद.११/०६/२०१८ अ वये ताव करणेत
आला होता. यास िद.१६/१०/२०१८ रोजीचे शासन आदेशा वये मा यता िमळालेली आहे.
सदर क पासाठी स लागार सदं ीप िश े अॅ ड असोिशएटस,् मबंु ई यानं ी क पासाठी ई- ताव
मसदु ा सादर के ला आहे. सदरह मसदु ा सोबत ई-मेल ारे पाठिव यात आला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- सदरह “Design, Build, Finance, Operate& Transfer (DBFOT)”
क पाचे Request for Proposal चे अवलोकन होवनू क पाचे स लागार याच
े ी चचा क न अिं तम करता
ं श
येईल असे मत आहे.
ताव:- तरी मौजे िनमगावं को-हाळे येथील गट न.ं १९८,१९९, २०० व २०१ मिधल जागेत साई
नॉलज पाक क प “Design, Build, Finance, Operate& Transfer (DBFOT)” त वावर राबिवणेकामी
RFP (Request for Proposal ) तावाचे अवलोकन होणेस तसेच िनवदाकारां या मु यांकनांचे िनकष
िनि त करणे इ यादी बाब वर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .६४७ साई नॉलेज पाक क प ‘Design, Build, Finance, Operate & Transfer (DBFOT)’त वावर
राबिवणेकामी या क पाचे स लागार संदीप िश े अॅ ड असोिशएटस,् मंबु ई यांचे ितिनधी आजचे सभेपढु े
उपि थत होते. सद यांनी सदर या क पासंदभात िवचारले या ांना यांनी समपक उ रे देता आली नाही. तरी
साई नॉलेज पाक क पाचे स लागार संदीप िश े अॅ ड असोिशएटस,् मंबु ई यांना चचसाठी यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर बोलिव यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.११
सं थान िनधीतुन बांध यात आले या रा य प रवहन महामंडळाचे िशड येथील स ह नं.१७१ मधील बस थानक
व भ िनवास इमारतीचे बांधकाम ठे केदार पाटील क स शन ॲ ड इ ा चर िल.पणु े यांचे अिं तम देयक
र कम .६,६३,७९,९२६/-मा मंजरु करणेस व उवरीत िश लक देय र कम .२४,२०,७७०/- आदा
करणेबाबत.
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ताव-

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू -अिधिनयमाचे कलम
१७ मधील पोटकलम (१) म ये भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न दे याची तरतूद
अस याने महारा शासन िवधी व याय िवभाग शासन िनणय . सासिं व २००६/६७/(८७) का. सोळा मं ालय,
मबंु ई -४०० ००३ िद. १३/०१/२००९ अ वये िशड येथील बस थानक अ याधिु नक प दतीने बांध याकरीता .
७,६५,५०,८९८/- मा इत या खचास शासन मा यता दे यात आली आहे.
तावना– िशड येथील स.न.ं १७१/१२ पै. मधील रा य प रवहन महामंडळाचे जागेवर सं थान
िनधीतनू अ यावत बस थानक व यावर भ तिनवास इमारतीचे बांधकाम करणेचे काम ठे केदार पाटील
क शन अॅ ड इ ा चर िल., पणु े यांनीिद.२८/०२/२०१७ रोजी पूण के ले आहे. ठे केदर यांनी सादर
के ले या बारावे व अिं तम िबलाची सिव तर तपासणी इकडील िवभागामाफत व आिकटे ट यांचमे ाफत करणेत
आली आहे. ठे केदार यांना अतं ीम बील अदा करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे मा यतेकरीता ताव सादर
करणेत येत आहे.

०१.
०२.
०३.
०४
०५.
०६.
०७.
०८.
०९.
१०.
११.
१२.
१३.
१४.
१५.
१६.
१७

कामाचे नावं –िशड येथील स.नं. १७१/१२ पै. मधील रा य प रवहन महामंडळाचे जागेवर सं थान िनधीतनू
बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बांधकाम करणे.
ठे केदाराचे नावं
पाटील क शन अॅ ड इ ा चर िल., पणु े
मंजरु िनिवदा र कम
. ७,६०,९०,०८९/ठे केदार यांना काम बहाल करणेबाबत मा. यव थापन िन. .३६२ िद.१८/०४/२०१०
सिमती-िनणय . व िदनांक
अिं तम िबलानसु ार झाले या कामाची र कम
.६,०४,६५,१२५/िनिवदा शत नसु ार ठे केदार यांना यापवू अदा करणेत .५९,१४,८०१/आलेली भावफरक र कम
अिं तम बीलाची एकूण र कम
. ६,६३,७९,९२६/यापवु अदा के लेली र कम
. ६,३९,५९,१५६/उवरीत िश लक देय र कम
. २४,२०,७७०/मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच
. ९७,१०,१६३/- (१२.७६१४%) कमी
करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदू त
१५ मिहने – िद.१३/०८/२०११ पयत
ठे केदार यांना दे यात आलेली थम मदू तवाढ
मा. यव थापन सिमती िनणय . ८१ िद.
१४/०१/२०१२ अ वये िद. ३१/०७/२०१२ पयत
थम मदू तवाढ.
ि दतीय मदू तवाढ
मा. यव थापन सिमती िनणय . ७४६ िद.
१५/०९/२०१२ अ वये िद. २८/०२/२०१३ पयत
ि दतीय मदू तवाढ.
तृतीय मदू तवाढ
मा. यव थापन सिमती िनणय . ६१५ िद.
१७/०९/२०१३ अ वये िद. ३०/११/२०१३ पयत
तृतीय मदू तवाढ.
चतथु मदू तवाढ
मा. यव थापन सिमती िनणय . ८५८ िद.
२७/१०/२०१३ अ वये िद. ३१/०१/२०१४ पयत
चतथु मदू तवाढ.
य काम पणू झा याचा िदनांक
िद.२८/०८/२०१७
िवलबं ापोटी दडं आकारणीबाबत िनिवदा शत म ये
.२०,०००/- ती िदवस माणे िनिवदा
असलेली तरतदू
र कमे या जा तीत जा त १०% पयत.
िनिवदा शत नसु ार ठे केदार याचं े िबलातनू िवलबं ापोटी .७६,०९,००९/- मा
कपात करणेत आलेली दडं आकारणीची र कम. (मजं रू
िनिवदा र कम .७,६०,९०,०८९/- मा चे १०%)

िवभागाचा अिभ ाय -ठे केदार पाटील क शन अॅ ड इ ा चर िल., पणु े यांनी िशड बस थानक
व भ तिनवास इमारतीचे बांधकाम िद. २८/०८/२०१७ अखेर पणू के ले आहे. सदरचे काम ठे केदार यांनी
िद.३१/०१/२०१४ अखेर िदले या चतुथ मदू तवाढी नतं र ३१ मिहने उिशराने पणू के ले आहे. यामळ
ू े िनिवदा
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शत नसु ार िनिवदा र कमे या १०% माणे होणारी .७६,०९,००९/- मा र कम िवलबं ापोटी ठे केदार यांचे रंिनग
िबलातून कपात करणेत आलेली आहे.
ठे केदार यानं ा बस थानक इमारतीचे काम पणू करणेसाठी िद. ३१/०१/२०१४ अखेर चौथी व अतं ीम
मदू तवाढ दे यात आली होती. सदरचे वाढीव मदु तीत काम पणू न झा याने ठे केदार यांनी िद. ३१/१२/२०१४
पयत मदु तवाढ िमळणेची िवनंती के ली होती. ठे केदार यांचे मागणीबाबतचे तावावर िद. २५/०९/२०१४ रोजी
झाले या मा. ि सद य सिमती सभेम ये िनणय . ८१५ अ वये “ सदरह ठे केदार यांना मदु तवाढ िमळणार नाही.
िद. ३१/१२/२०१४ चे आत काम पणू क न ावे व दंड आकारणीचा ह क राखनू ठे वनू काम पणू झा यानंतर
अतं ीम बील दे यात येईल असे लेखी कळिवणेत यावे, असे ठरले.” यानसु ार ठे केदार यांना जा.न.ं ४११५/२०१४
िद. १९/०९/२०१४ रोजीचे प ा वये कळिवणेत आले होते.
ठे केदार यांनी सादर के ले या अिं तम िबलाची तपासणी के ली असता य झाले या मोजमापानसु ार
सदरह अिं तम िबलाची एकूण र कम . ६,६३,७९,९२६/- मा इतक होते. यापैक ठे केदार यांना यापवु अदा
के लेली र कम वजा जाता .२४,२०,७७०/- मा इतक िन वळ र कम देय होते.
ताव– तरी ठे केदार पाटील क शन अॅ ड इ ा चर िल., पणु े यांचे िशड बस थानक व
भ तिनवास इमारत बांधकामाचे १२ वे व अिं तम देयक र कम .६,६३,७९,९२६/- मा मंजूर होऊन उवरीत
िन वळ देय र कम .२४,२०,७७०/- अदा करणेस मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .६४८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान िनधीतुन बांध यात आले या रा य प रवहन महामंडळाचे िशड येथील स ह
नं.१७१ मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीचे अिं तम बीलाची र कम .६,६३,७९,९२६/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली. तसेच सं थान िनधीतुन बांध यात आले या रा य प रवहन महामंडळाचे िशड येथील
स ह नं.१७१ मधील बस थानक व भ िनवास इमारतीचे औपचारीक उदघाटन मा यवरांचे ह ते कर यात यावे व
यानंतर सदर कामाची उवरीत िन वळ देय र कम .२४,२०,७७०/-मा पाटील क शन अॅ ड इ ा चर
िल., पणु े यांना आदा करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१२
िशड नगरपंचायत ह ीतील ६ र ते भसू ंपादन (अदं ाजे खच .१६३.५५ कोटी) करणेकामी ी साईबाबा सं थान
िव त यव था,िशड यां यासाठी “जमीन खरे दी धोरण” िन ीत कर याबाबतचे शासन िनणय िद.२५ जून
२०१८ नसु ार कायवाही क न यानसु ार सधु ारीत ताव शासन मा यतेसाठी सादर करणे.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतुद : ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था .खालील माणे तरतदु आहे (२) २१ चे कलम २००४ (िशड )
क १) आिण (१) पोट कलम) म ये िनिद ट के ले या योजनासं ाठी परु े शा तरतदु ी के यानतं र िव व त यव थे या
िनधीत िश लक राहीली अस यास, अशा िश लक रकमेचा िव व त यव थे यािवतरणयो य उ प ना या तीस
ट यापे ा अिधक नसेल एवढा भाग, सिमतीस वेळोवेळी पढु ील सव िकंवा कोण याही योजनांसाठी वापरता व
खच करता येईल.
(दोन) थािनक नागरी सेवा सिु वधा यां या म ये सधु ारणा व वाढ हो यासाठी व प रणामी सं थातन या
सोयीम ये वाढ हो यासाठी िशड नगरपंचायतीला सहा य कर यासाठी.
मा . यव थापन सिमती िनणय : १.िनणय .६७६ िद.२००/८२०१/७.
२.िनणय मांक ७७ (ब)(७) िदनांक ०२/०२/२०१८
मा .छाननी सिमती िनणय : १. िनणय .१३ िद.३०/१०२०१/७.
२. िनणय .२५ िद.१९/०१२०१/८.
३. िनणय .२९ िद.०९/०४२०१/८.
तावनाः- मु यािधकारी, िशड नगरपचं ायत, िशड यांनी िद.३०/०६/२०१६ रोजीचे प ाने एकूण १४
र यांपैक खालील०६ र ते भसू पं ादनासाठी .१६३.५६ कोटीव िवकसनासाठी .४३.७२ कोटी असा एकूण
२०७.२८ कोटी तसेच अि त वातील ०८ र ते िवकसन खच . २२.७० कोटीअसा एकूण २२९.९८
कोटीखचाचा सधु ारीत ताव सादर के ला होता.
०६ र ते भूसपं ादन करणे (अदं ाजे खच .१६३.५६ कोटी)-
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ं दी
(मी.)

अ.नं .

र याचे नावं

लाबं ी
(मी.)

०१

िवकास योजनेतील २४ मीटर ं दवळण र ता (साई दा
हाउिसगं सोसायटी कॉनर ते सन एड सॅन हॉटेल र ता)्
िवकास योजनेतील १२ िमटर ं दीचा हॉटेल गोराडीया समोरील
र ता (िपंपळवाडी र ता ते िनमगावं िशव र ता)
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा िबरे गांव र ता (निवन
िपंपळवाडी र ता - वराह चौक ते कािलकानगर-१५ मीटर व पढु े
िबरोबा मंिदरापयत विहवाटी माणे)
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा र ता (जैन मंिदरालगत
नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता)
नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता )
िवकास योजनेतील १५ मीटर ं दीचा जुना िपंपळवाडी र ता
(पु पांतजली हॉटेल चौक ते िपंपळवाडी िशव ह ीपयत)
एकूण लांबी

२६५० २४

-

भसू पं ादन
करावयाची
ं दी (मी.)
२४.००

५५०

१२

५५०.

६५०.

५००

१५

१०

५.००

३२०

१५

-

१५.००

१०
--

५.००
१५.००

०२
०३
०४
०५
०६

१००० १५
३०० १५

अि त वातील
ं दी (मी.)

५३२०

सदरह तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .६७६
खालील माणे झाला आहे.
“... याच माणे तावातील क त याम येनमदू के लेले ०६ र ते भसु पं ादन क न िवकसीत करणेकामी
बराचसा कालावधी लागणार अस यामळ
ु े , थमत: सदरह र ते भसु पं ादन करणेकामी आव यक असणारा िनधी
सं थानमाफत उपल ध क न दे यात यावा व भसु पं ादन ि या पणु झा यानतं र ते र ते िवकसीत करणेसाठी या
िनधीचा ताव सिमतीसमोर सादर करणेत यावा. यासाठी अिधिनयमातील तरतूदीनसु ार छाननी सिमती या
पवु परवानगीने, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे मा यतेसाठी ताव सादर करणेत यावा....”
याकामी मा. छाननी सिमतीचे िद.१९/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .२५ अ वये ठरलेनसु ार
िद.२०/०१/२०१८ रोजी मा.छाननी सिमती अ य यांनी मा. मु य कायकारी अिधकारी, मा. उपिज हािधकारी,
सं थानचे कायकारी अिभयंता तसेच िशड नगरपचं ायतीचे मु यािधकारी व अिभयंते यांचेसमवेत वरील र यांची
पहाणी के ली आहे. दर यान मु यािधकारी,िशड नगरपचं ायत यांनी िद.२१/०२/२०१८ रोजीचे प ा वये ०६ र ते
भसू ंपादन करणेकामी येणारा सभं ा य मोबदला खच .१६३,५५,२६,२१०/-ऐवजी .१८७.०३ कोटी असनु सदर
र कम मा. उपिवभागीय अिधकारी िशड भाग िशड यांचक
े डे जमा करणेस िवनंती के ली.
यानसु ार सधु ारीत भसू पं ादन खचानसु ार .२३,४७,७३,७९०/- इत या वाढीव खचास मा. यव थापन
सिमती व मा. छाननीसिमतीची मा यता घेणबे ाबतची कायवाही मालम ता िवभागामाफत करणेबाबत सादर
के ले या इकडील िद.०६/०३/२०१८ रोजीचे तावावर खालील माणे िनदिशत कर यात आले आहे.
“ अदं ािजत क मतचा ताव already छाननी सिमती पयत गेलल
े ा आहे. आता शासनाची त वत:
मंजरु ीनतं र वाढीवचा ताव क .”
मा. छाननी सिमतीचे िद.०९/०४/२०१८ रोजीचे सभेतील िन. .२९ खालील माणे झाला आहे.
“..छाननी सिमतीने असे सचु िवले क , वरील ६ र यांचे भसु ंपादनाब ल संबंधीत जिमनमालकांशी
चचा क न जर आपसात र कम ठरत असेल तर सं थान या अिथक िहता या टीने या लोकांशी आपसात
तडजोड क न चचा क न, जिमनीची िकंमत/मावेजा भूसंपादनाची ि या न करता िद यास समपक राहील.
याबाबत िवशेष बाब हणनू शासनाची मा यता घेवनू च कायवाही करता येईल. नगरपचं ायतीतफ .१६३.५५
कोिट एवढी र कम भसू ंपादनास लागेल, अशी मागणी आहे. िह र कम स या तरी अदं ाजे िदसते. य मोजमाप,
रे िडरे कनर माणे िकंमत,अित मणे हटिवणे यांचा िवचार होवनू शासन मा यतेनतं रच भसू ंपादना या िनणयास मतु
प दे यात यावे. तसेच सिमतीचे असे मत झाले िक, तडजोडीची बोलणी छाननी सिमती व सं थानचे सबं िं धत
अिधकारी याचं े सम शासन मा यतेनतं र करावी. िवकसनाचा खच स या िवचारात घे यात आलेला नाही.
भसू पं ादनाची ि या झा यानतं र िवकसनाबाबत ताव पु हा यव थापन सिमती सभेसमोर ठे वनू यांचे
मा यतेनतं र छाननी सिमती सभेसमोर सादर कर यात यावा...”
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यानसु ार सदर र ते भसू पं ादन खच .१६३.५५ कोटीबाबत मा. यव थापन सिमती व छाननी सिमतीचे
िनणयानसु ार पढु ील आदेश होणेकामी िद.१२/०५/२०१८ अ वये शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे ताव
सादर कर यात आला असता शासनाचे िद. ०४/०७/२०१८ रोजी या प ाने खालील माणे कळिवणेत आले
आहे.
“…िशड शहरातील सावजिनक सोयीसिु वधांचा िव तार कर या या टीने व यांचा साईभ तांना
ामु याने उपयोग होईल,अशी िवकासकामे हाती घेवनू पणू कर यासाठी नगरपचं ायतीला मदत करणे या
योजनेअतं गत तावीत के ले या ६ र यांची जमीन खेरदीसाठी जमीन मालकांशी खाजगी वाटाघाटी ारे थेट
खरे दीप तीने जिमनी कर यासाठी या िवभागा या िद.२५/०६/२०१८ रोजी याशासन िनणया वये िनि त
के ले या जमीन धोरणा या अनषु गं ाने कायवाही क न यानसु ार सधु ारीत ताव शासन मा यतेसाठी सादर
कर यात यावा.”
िवभागाचा अिभ ाय- सं थानचे मालम ता िवभागाचे जा. . एसएसएसटी/मालम ता/३८२४/२०१७
िद. १७/१०/२०१७ अ वये शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव थेसाठी
िविवध कारणांसाठी आर ीत असले या जमीनी तसेच आर ीत जमीनी यितर त इतर जमीनी खरे दी
कर यासाठी कोणते िनकष असावेत याबाबत मागिवलेले मागदशनाचे अनषु ंगाने शासन िनणय .
सासंिव१०१७/१८४४ / . .२०१ का.१६ िद.२५/०६/२०१८ म ये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड यां याकरीता खाजगी जमीन खरेदी कर यासाठी जमीन चे े फळ, अतं र, जमीनीची सलगता, भधू ारकांची
संमती, मु यांकन, खरे दीची कायप ती इ यादी बाबीचा सवकष िवचार क न शासनाने खाजगी जमीन खरे दी
कर यासाठी धोरण िनि त के ले आहे. या शासन िनणयाम ये िशड नगरपचं ायतीसाठी करावयाचे कामांसाठी
सं थानिनधीतनू खाजगी जमीन खरे दी व िवकसनासाठी/ िवकसन काम पणु झा यानतं र िशड नगरपचं ायतीकडे
जिमन ह तांतरीत करणेबाबत तरतदु िदसनु येत नाही. यामळ
ु े उपरो त िद.२५/०६/२०१८ म ये नमदू के लेनसु ार
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां याकरीता खाजगी जमीन खरेदी करणेचे कायप तीनसु ार अथवा
पवु चे चिलत कायप तीनसु ार िशड नगरपचं ायतीमाफत र यांसाठी भसू ंपादन करणेबाबत िनणय घेणे
आव यक आहे.
ताव:- तरी उपरो त तावाबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .६४९ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड नगरपचं ायत ह ीतील ६ र ते भसू पं ादन (अदं ाजे खच .१६३.५५ कोटी)
करणेकामी भसु पं ादन काय ानसु ार ि या करणेत यावी, तसेच सदर जमीनीचे भसू पं ादन सं थानसाठी होणारे
नसनू नगर पचं ायतीसाठी होणार आहे. यामळ
ु े यासाठी िद. २५/०६/२०१८ या शासन िनणया दारे िविहत
कर यात आलेले जमीन खरे दी धोरण सदर तावास लागू होणार नाही, असे अिभ ाय छाननी सिमती या
मा यतेने शासनास सादर करावे, असे ठरले. तसेच तावातील अ.नं.४ िवकास योजनेतील १५ िमटर ं दी या
र ता (जैन मिं दरालगत नगर-मनमाड ते १८ मीटर वळण र ता) या तावीत र या या उ र व दि ण बाजसु
अदं ाजे ५०० िमटर अतं रावर दोन र ते अि त वात आहेत. यामळ
ु े या र याची आव यकता नाही. तसेच हा
र ता लोकव तीमधनु जात अस याने थािनक लोक यामळ
ु े िव थापीत होणार आहे. सदर र याकरीता जागा
व घरांसाठीचा मोबदला यासाठी भसु ंपादनाची र कम मोठया माणात ावी लागणार अस याने, या र यासाठी
िनधी दे यात येऊ नये, असे ठरले.
तसेच याकामी छाननी सिमतीची िशफारस घेऊन, ताव शासनास सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१३
िशड शहरातील थम ाधा य गटातील र यांपैक र ता .०५ चे उवरीत डांबरीकरण व इतर अनषु ंगीक कामे
करणे कामाचे ठे केदार मे.एस.के .येवले ॲ ड कं. संगमनेर यांचे अंितम बील र कम .१,४९,३९,७८३/- मंजरु
क न आदा करणेस मा यता देण.े
ताविशड शहरातील थम ाधा य गटातील र यांपैक र ता .०५ चे उवरीत डांबरीकरण व इतर
अनषु ंिगक कामे ठे केदार मे. एस. के . येवले अॅ ड कं, संगमनेर यांनी पणू के ले असनू ठे केदार यांनी सादर के ले या
दसु रे व अिं तम िबलाची सिव तर तपासणी करणेत आली आहे. ठे केदार यांना सदरचे िबल अदा करणेस
मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळणेकामी खालील माणे त याचे व पात सादर कर यात येत आहे.
कामाचे नांव- िशड शहरातील थम ाधा य गटातील र यांपैक र ता .०५ चे उवरीत डांबरीकरण व
इतर अनषु िं गक कामे करणे.
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ठे केदाराचे नांव
कायादेश मांक व िदनांक

मे. एस. के . येवले अॅ ड कं,संगमनेर
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम /५२७३/२०१७
िद.०१/०१/२०१८
मंजरू िनिवदा र कम
.१,४८,४६,२८७,०००/मा. यव थापन सिमती िनणय मांक व िदनांक
िन. .१०५१ (१०) िद.०८/१२/२०१७
अिं तम िबलाची र कम
.१,४९,३९,७८३/आजपयत अदा के लेली र कम
.७४,५८,४४०/उवरीत िश लक दे य र कम
.७४,८१,३४३/मंजरू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच .९३,४९६/- (जा त)
करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदू त
िद.०७/०७/२०१८
य काम पणू झा याचा िदनांक
िद.०७/०७/२०१८
ठे केदार मे. एस.के .येवले अॅ ड कं, संगमनेर यांनी िद.०७/०७/२०१८ अखेर सदरचे काम पणू के लेले
आहे. सदरचे कामात वापरलेले खडी, डांबर, कॉ ट या मटे रयलची सावजिनक बाधं काम िवभागातं गत
असलेली िज हा योगशाळा, अहमदनगर व पे ह ग लॉकची सजं ीवनी अिभयांि क महािव ालय, कोपरगाव
यांचेकडून तपासणी क न घे यात आली आहे. अहवाल मापदडं ानसु ार आहे. ठे केदार यानं ी िद. २६/०७/२०१८
रोजीचे प ा वये .१,४९,४२,७८७/-मा इत या रकमेचे बील सादर के ले आहे. ठेकेदार यानं ा य झाले या
कामाचे मोजमापानसु ार अिं तम िबलापोटी एकूण र कम .१,४९,३९,७८३/- मा इतक र कम देय आहे.
तरी ठे केदार मे. एस. के . येवले अॅ ड कं, सगं मनेर याच
ं े कामाचे झालेले अिं तम बील र कम
.१,४९,३९,७८३/- मा चे मा यता िमळणेस तसेच या रकमेतनु यापवु अदा के लेली र कम वजा जाता उवरीत
र कम .७४,८१,३४३/- मा अदा करणेस मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .६५० यावर सिव तर चचा होऊन, िशड शहरातील थम ाधा य गटातील र यांपैक र ता .०५ चे उवरीत
डांबरीकरण व इतर अनषु ंगीक कामे करणेसाठी आले या र कम .१,४९,३९,७८३/- मा चे खचास व उवरीत
र कम .७४,८१,३४३/- मा ठे केदार मे. एस. के . येवले अॅ ड कं, संगमनेर यांना आदा करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१४
िनयोजीत शै िणक संकुल बांधकामासाठी तयार करणेत आले या ई-िनिवदा मसु ास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतदू - अिधिनयमा या कलम १७
मधील पोट कलम (१) या खंड (ढ) अ वये सव कार या धमिनरपे िश णास चालना दईल िकंवा तसे
कर यास सहा य करील, तसेच, िशड येथे व अ य िठकाणी, शै िणक सं था थापन करील, अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.१४/११/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .९५५
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७८
३) मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४४५
४) मा. यव थापन सिमततीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
तावना- ी साईबाबा सं थान संचिलत ी साईबाबा इिं लश मेडीअम 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 जागेत उभारणे तावीत
आहे.
मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग यांचे शासन िनणय .सासंिव/१०१८/९६९/ . .११०/
का.१६ िद.०८/१०/२०१८ अ वये सदरह क पास व याकामी येणा-या .१५८.७४कोटी इत या खचास
शासक य मा यता िदलेली आहे.
सावजिनक बाधं काम िवभागा या ई-िनिवदा िकयेअतं गत िनिवदा िस दी, िनिवदा िलफाफे उघडणे
आिण िनिवदा तपासणी व ि वकृ ती याबाबत िद.१२ एि ल २०१७ रोजी या शासन िनणया वये सधु ारीत सचु ना
िनगमीत कर यात आ या आहेत. यानसु ार र ते व इमारती या कामासाठी यापढु े क शासनाने िस द के लेले
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टॅडड
ं िबड ग डॉ यमू ट (SBD) वर आधारीत बाब िनहाय (Item Rates) दर असले या िनिवदा मागिव यात
या यात. तसेच पल
ु ां या व िविश ट व पा या कामासाठी “ C ” व पा या Lump sum िनिवदा मसु ाचा
वापर करावा असे नमदु के ले आहे.
सदरह कामी आिकटे ट डी.ओ.िनकम, पणु े यांनी “C” व पा या (Lump sum) ई-िनिवदा मसदु ा
तयार के ला आहे. सदरह मसदु ा सोबत मा यतेसाठी ई-मेल दारे पाठिव यात आला आहे.
ताव- तरी ी साईबाबा सं थान संचिलत शै िणक संकूलाचे बांधकामासाठी तयार कर यात
आले या ई िनिवदा मसु ावर चचा होऊन अटीवशत , पवु पा ते या अटी, िनिवदेतील बाब चे पेसीिफके शन,
मटेरीयलचे डॅ ं इ.िनि त करणेकामी िनणयाथ सादर.
िनणय .६५१ िनयोजीत शै िणक संकुल बांधकामासाठीचे आिकटे ट डी.ओ.िनकम, पणु े हे आजचे सभेसमोर चचसाठी
उपि थत होते. यांचेशी िनयोजीत शै िणक संकुल बांधकामासाठीचे “C” व पा या (Lump sum) ईिनिवदाबाबत सिमती सद यांनी सिव तर चचा के ली. तसेच िवचारले या प ांना समपक उ रे िदली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान संचिलत शै िणक संकूलाचे बांधकामासाठी तयार कर यात
आले या ई िनिवदेतील अटी व शत , पवु पा ते या अटी, िनिवदेतील बाब चे पेसीिफके शन, मटेरीयलचे डॅ ं
इ यादी बाबी िनि त क न ई-िनिवदा ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१५
साई आ म भ िनवास येथील टे साईल फॅ ीक शेड उभारणे कामाचे ठे केदार मे.सभु ाष क स शन कंपनी,
ड बीवली यांचे २ रे व अिं तम देयक .१,०२,७७,४६८/- मा मंजरू करणेस व उवरीत िश लक देय
.१३,९७,३२७/- मा आदा करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसाई आ म भ तिनवास प रसरात कायम व पी टे साईल फॅ ीक शेड उभारणेचे काम ठे केदार
मे.सभु ाष क स शन कंपनी, ड बीवली यांनी पूण के ले असनू , ठे केदार यांनी सादर के लेले २ रे व अतं ीम बीलाची
सिव तर तपासणी करणेत आलेली आहे. ठे केदार यांना अतं ीम बील अदा करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीची
मा याता िमळणेसाठी खालील माणे ताव सादर करणेत येत आहे.
कामाचे नाव – साई आ म भ तिनवास येथे टे साईल फॅ ीक शेड उभारणे.
ठे केदाराचे नाव
कायादेश मांक व िदनांक
मंजरू िनिवदा र कम
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय व िदनांक
२ रे व अतं ीम िबलानसु ार झाले या कामाची िकंमत
आजपयत अदा के लेली र कम
मजं रू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला
खच
करारना यानसु ार काम पणू कर याची मदू त
य काम पूण झा याची िदनांक

मे. सभु ाष क स शन कंपनी, ड बीवली.
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/६२६८/२०१८ िद.२१/०२/२०१८.
.१,०३,३५,०२६/िनणय .८३१ (७), िद.२५/०९/२०१७.
.१,०२,७७,४६८/.८८,८०,१४१/.५७,५५८/- कमी (०.५५६९२१ % कमी).
तीन मिहने. (िद.२१/०२/१८ ते िद.२१/०५/२०१८)
िद.२०/०५/२०१८.

ठे केदार मे.सभु ाष क स शन कंपनी, ड बीवली यांनी िद.२०/०५/२०१८ अखेर सदरचे काम पणू
के लेले असनू याबाबत काम पणू वाचा दाखला ठे केदार यांना देणते आलेला आहे. तसेच ठे केदार यांनी सदर
क पाचे माहे माच २०१८ ते मे २०१८ अखेर भिव य िनवाह िनधी संबधीत कागदप ाचं ी पतू ता के लेली आहे.
सदर कामासाठी वापरले या मटे रअलची तपासणी ि हजील स अॅ ड वॉिलटी कं ोल सकल (पी.ड य.ू डी),
नािशक भाग व संजीवनी कॉलेज ऑफ इिं जिनअर ग, कोपरगाव येथे कर यात आले या आहेत. तसेच चरल
ि टलचे ॉईगं माणे मोजमापे साईटवर य घेणते आलेले आहेत. िवहीत मानकांनसु ार ा त झालेले िन कष
यो य आहेत.
ठे केदार यांनी िद.०४ जल
ु ,ै २०१८ रोजी या प ा वये िन वळ .१४,४८,८०८/- मा इत या रकमेचे
दसु रे व अतं ीम देयक सादर के ले आहे. ठे केदार यांना य झाले या कामाचे मोजमापानसु ार अतीम
ं िबलापोटी
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एकूण र कम .१,०२,७७,४६८/- मा इतक र कम देय होत असनू यामधनू थम आर.ए.बीलाची र कम
.८८,८०,१४१/- वजा क न िन वळ र कम .१३,९७,३२७/- देय होत आहे.
तरी ठे केदार मे.सभु ाष क स शन कंपनी, ड बीवली यांना साईआ म भ तिनवास येथे टे साईल फॅ ीक
शेड उभारणे कामाचे २ रे व अिं तम देयक एकूण र कम .१,०२,७७,४६८/- मा मजं रू करणेस व उवरीत
िश लक देय र कम .१३,९७,३२७/-मा अदा करणेस मा यता असावी.
िनणय .६५२ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास येथील टे साईल फॅ ीक शेड उभारणे कामी आले या र कम
.१,०२,७७,४६८/- मा खचास व उवरीत िश लक देय र कम .१३,९७,३२७/-मा ठे केदार मे.सभु ाष
क स शन कंपनी, ड बीवली यांना आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१६
मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव द िस हील दावा दाखल करणेकामी येणारे खचास
मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मिधल तरतुद:- अिधिनयमाचे कलम
२१(१) अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही
योजनांसाठी करणेची तरतुद आहे. याितल पोटकलम (छ) अ वये कोण याही यायालयाचा िकंवा
यायािधकरणाचा िकंवा कोण याही ािधकरणाचा कोण याही याय िनणय, हकुमनामा िकंवा िनवाडा याची पुत
कर यासाठी आव यक असतील अशा कोण याही र कमांचे दान करणे अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे
सभेतील िनणय .१ अ वये खालील माणे िनणय संमत झाला आहे.
“मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद यांचे व कंपनीचे संचालकांिवरोधात मे.िव हील ज ज,
िसिनयर िड हीजन यांचे कोटात सं थान वक लांमाफत दावा दाखल करणेत यावा व याकामी सिमती सद य
मा.अॅड. ी.मोहन जयकर साहेब यांचे मागदशन घेणते यावे असे ठरले तसेच सदर दा याची ोसेस फ
.१०,०००/- व टॅ प डयटु ीसाठी .३,००,०००/- या माणे वक ल फ साठी येणारे अपे ीत खचास मा यता
दे यात आली.”
तावना:- मौजे िनमगांव को-हाळे येथील सं थान मालक चे गट न.ं १९८,१९९, २०० व २०१ म ये
साईगाडन क प उभारणे कामाचे ठे केदार मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद याच
ं े िव द दावा दाखल
करणेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेत ठे केदार मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट
ा.िल.है ाबाद याचं े िवरोधात कोटात दावा दाखल करणेस मा यता दे यात आली आहे.
याबाबत िवधी िवभाग यानं ी यांचे िद.०२/०३/२०१८ रोजीचे प ाने सं थान वक ल
अॅड.एस.डी.कुलकण याचं मे ाफत दावा दाखल कर याची पढु ील कायवाही कर यात यावी असे बांधकाम
िवभागास कळिवले. यानसु ार इकडील िवभागामाफत अॅड.एस.डी.कुलकण याच
ं ेकडून दा याचा मसदु ा तयार
क न घे यात आला आहे.
ताव:- मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव द िस हील दावा दाखल करणेकामी
अॅड.एस.डी.कुलकण यानं ी दा याची र कम व वक ल फ भरणेबाबत िद.१८/०७/२०१८ रोजी या प ाने
कळिवले आहे. बांधकाम िवभागाचे िद.३१/०७/२०१८ रोजीचे मंजूर िटपणी अ वये दावा दाखल करणेसाठी
वक लप देणे व दा याची ोसेस फ , टॅ प डयटु ी इ.जमा करणेची कायवाही िवधी िवभागामाफत करणेस तसेच
या करणां या फाई स यांचेकडे वग करणेस मा यता घे यात आलेली होती. तथापी, िवधी िवभागामाफत सदरह
िटपणी व प ि वकारले नाही. उलट टपाली िवधी िवभागाअतं गत िटपणी सादर क न यावर मा यता घेऊन
पनु च सदरचे करण बांधकाम िवभागाकडे वग करणेत आले आहे.
मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद याचं े िव द िस हील दावा दाखल करणेकामी बांधकाम
िवभागामाफत खालील माणे कायवाही करता येईल.
१.
अॅड.एस.डी.कुलकण यांना तांि क माहीती परु िवणे व दा याचा मसदु ा अिं तम क न घेण.े
२.
मा. यायालयात दावा दाखल करणेसाठी अॅड होके ट यांना लागणारी कागदप े व माहीती देण.े
३.
मा. यायालयात दावा दाखल झालेनंतर तारखेला उपि थत रहाणे व तांि क माहीती परु िवणे.
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तसेच िवधी िवभागामाफत खालील माणे कायवाही करणे आव यक आहे .
१.
अॅड.एस.डी.कुलकण यांना वक लप देणे
२.
अॅड.एस.डी.कुलकण यानं ी सदरह दा यासाठी .२० ल मा फ कळिवली असनू , यांना देय एकूण
फ ची र कम ठरिवणे व फ आदा करणेची कायवाही करणे.
३.
अॅड होके ट यांनी तयार के ले या दा याचा मसदु ा तपासनू यास मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदया
यांची मा यता घेणे व कोट फ टॅ प .३ ल जमा करणे बाबत कायवाही करणे.
तरी मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव द व या कंपनीचे सचं ालकांिव द
मा. यायालयाम ये िस हील दावा दाखल करणे बाबत बांधकाम िवभाग व िवधी िवभागामाफत वरील माणे
कायवाही करणेस व याकामी येणारे दा याची ोसेस फ , टॅ प डयटु ी व वक ल फ चे खचास मा यता िमळणेस
िनणयाथ सादर .
िनणय .६५३ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.के .आर.आर.इ ा ोजे ट ा.िल.है ाबाद यांचे िव द िस हील दावा दाखल
करणेकामी मा.सद य ॲङ मोहन जयकर यांनी ॲङ.एस.डी.कुलकणी यांचेशी दा याचे फ बाबत चचा क न
अहवाल सादर करावा, असे ठरले.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१७
मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िनयोिजत काय म व ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सव समारोप िनमं ण पि का छपाईकामी य आले या खचाबाबत.
ताव१) अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोटकलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण िकंवा
िवशेष आदेशास अधीनराहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था
पाहणे, मंिदराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण
पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणांना आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण
या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे. ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे,ही सिमतीची कत य असतील.
२) अिधिनयमाचे कलम २१ मधीलपोट कलम १ (ग) अ वये,भ तानं ादेवते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी
िकंवाकोणतेही धािमककाय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय–
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ रोचीचे सभेतील िनणय .५८३.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मा या १०,००० िनमं ण पि का छापणेकामी
दरप के मागिवणेस व याकामी येणा-या अपे ीत खचास , तसेच आव यकतेनसु ार जादा िनमं ण पि का छपाई
करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५.१०.२०१८ रोचीचे सभेतील िनणय .६१३.
१.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मा या २५,००० िनमं ण पि का छापणेस व
याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात यावी.
२.
िवशेष िनमं ीतांसाठी वेग या पि का छापणेत या या.
३.
िशड मधील सव ाम थांना व पचं ोशीतील मख
ु य त ना िनमं ण पि का दे यात या या
तावना- मा.पतं धान भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िनयोिजत काय म व ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप पि का छपाईकामी नामांक त ेसधारकांकडुन िसलबदं दरप के
मागिवणेत आले होते. याकामी ४ िसलबदं दरप के ा त झाले. सदरचे ा त िसलबदं दरप क मा.
उपिज हािधकारी यांचे सम उघड यात येऊन, दरप कातील िन नतम ेसधारक वरा ऑफसेट लोणी याचं ा
िनमं ण पि का छपाईकामी .४.८५ असा िन नतम दर आलेला अस याने यांना ५००० नग तातडीने छपाई
क न देणेबाबत दरु वनीव न कळिव यात आले. या माणे यांनी िनमं ण पि का छपाई क न परु वठा के ला
आहे. सदर िनमं ण पि का छपाईकामी .२४,२५०/- इतका य खच आलेला आहे.
ताव– तरी मा. पंत धान भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िनयोिजत काय म व
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप पि का छपाईकामी आले या य .२४,२५० मा खच
आलेला असनु सदरचा खच मािहतीसाठी व मा यतेसाठी ताव सादर.
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िनणय .६५४

यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पतं धान, भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िनयोिजत काय म व
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप िनमं ण पि का छपाईकामी आले या र कम .२४,२५०/मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- शता दी क मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१८
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सांगता िनिम मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८
रोजीचे काय मासाठी मौजे िनमगाव-को हाळे येथील शेती महामंडळा या मालक या ता परु या
कालावधीसाठी अिध हीत के ले या े ाचे वापरमु य .५,२७,०००/- इत या य झाले या खचास मा यता
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(२)(ट) म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच
िव व त यव थेची उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती सपं ादीत करील िकंवा
खरे दी करील,अशी तरतूद आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय –
१) मा. यव थापन सिमती सभा िद.१६/०६/२०१७ िनणय ं .४६३
२) मा. यव थापन सिमती सभा िद.०५/१०/२०१८ िनणय ं .६१५
तावना– मा. यव थापन सिमतीचे िद.१६/०६/२०१७ रोजी झाले या सभेतील िनणय ं .४६३ माणे
समाधी शता दी महो सवाचे िनयोजनासाठी महारा रा य शेती महामंडळाकडील िकती जमीनीची
आव यकता आहे,याची माहीती यावी. कंु भमेळया या धत वर महारा रा य शेती महामंडळाची जमीन कमीत
कमी दराने आव यक िदवसांसाठीच भाडेत वावर/अिध हीत करणेत यावी. तसेच समाधी शता दी महो सवाम ये
साईभ तानं ा सोयी-सिु वधा उपल ध क न देणसे ाठी थमत: सं थान मालक या जमीनीचा वापर करणेत
यावा,असा िनणय झालेला आहे.
तसेच मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .६१५ माणे ी
साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय माकरीता िनमंि त कर यात आले या मा.पंत धान,भारत
सरकार यांचे िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या काय माचे िनयोजनासाठी उपरो त तपिशलात नमदू
के या माणे सबं धं ीत िवभागाने करावयाचे कामास व यासाठी येणा-या अदं ाजे र कम .२,४५,३०,०००/मा चे खचास मा यता दे यात आली. सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी आव यक ती कामे
कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली, असा िनणय झालेला आहे.
सदर िनणयाचे सबं धं ीत तावाम ये महारा रा य शेती महामडं ळ व ी.तक
ु ाराम शक
ं र ग दकर आिण
ी.गणपत ग दकर याचं ी जमीन अिध हण करणे व जमीनीचे भाडे अदा करणेसाठी होणारा अदं ािजत खच
(िद.०४/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ या कालावधीकरीता) र कम .२० लाख इतक दशिवलेली आहे.
सं थानचे बाधं काम िवभागाने याचं ेकडील िद.०२/१०/२०१८ रोजी या प ा वये खालील नमदू के लेले
े यासमोर दशिवले या कालावधीसाठी व योजनासाठी अिध हीत क न िमळणेकामी मालम ता िवभागास
कळिवलेले आहे.
गाव
अनं
१
िनमगाव
को-हाळे

गट
न.ं /
सव न.ं
८४/२,
८५,८६
८९,९०/२,
१७४,१७५
९७,९८,
९९

आव यक
असलेले े
२१ हे टर
०८ आर
(५२ एकर
२८ गंठु े )

कालावधी

िठकाण

जागा
मालक
िद.१०/१०/२०१८ ते साई
महारा
िद.१९/१०/२०१८ या सादालयाचे रा य शेती
१०
िदवसांचे पि म बाजूस महामंडळ,
कालावधीकरीता.
शेती
ल मीवा
महामडं ळाची डी मळा
जागा.
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जागा वापराचे योजन
ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सव सांगता
िनिम त होणारे गद चे
कालावधीत ईभ तांकरीता
वाहन तळे ,िनवारा शेड व
इतर
अनषु ंिगक
यव थेकरीता.
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२

साकुरी

३५६/२
पै.३५६/३
पै.

०२ हे टर
(०५ एकर)

िद.१०/१०/२०१८ ते
िद.१९/१०/२०१८ या
१०
िदवसांचे
कालावधीकरीता.

नगर-मनमाड ीमती
रोडचे पवू क याणी
बाजसू कृ षी रिव ी
उपन
कंदल
ु ा
बाजार
सिमतीचे
लगत

ी साईबाबा समाधी
शता दी महो सव सांगता
िनिम त होणारे गद चे
कालावधीत
साईभ ताक
वाहन
ं रीता
तळे ,िनवारा शेड व इतर
अनषु ंिगक यव थेकरीता.

सं थानचे बांधकाम िवभागाकडील उपरो त प ाचे अनषु गं ाने उ त े अिध हण क न
िमळणेकामीचा ताव मा.तहिसलदार, राहाता यांचेकडेस इकडील प ं .एसएसएसटी/ मालम ता/ ३३२३/
२०१८ िद.०८/१०/२०१८ अ वये सादर करणेत आला. यास अनसु न तहिसलदार,राहाता यांनी यांचेकडील
आदेश ं .कािव/जमीन/ १४४७/२०१८ िद.१०/१०/२०१८ अ वये मौजे
िनमगाव-को-हाळे येथील महारा रा य शेती महामंडळ,ल मीवाडी मळा यांचे मालक चे गट
नं.८४/२,८५,८६,८९,९०/२,१७४, १७५,९७,९८,९९ चे एकूण े २१.०८ आर (५२ एकर २८ गंठु े ) इतके ित
एकर ित िदन र कम .१,०००/- माणे वापरमु य शेती महामंडळास अदा करणेचे व ीमती क याणी रिव ी
कंदल
ु ा यांचे मालक चे मौजे साकुरी येथील गट न.ं ३५६/२ पै. ३५६/३ पै. एकूण ५ एकर े िवनामु य वापरणेचे
िद.१०/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ या दहा िदवसांचे कालावधीसाठी अिध हीत करणेचे आदेश पा रत
के लेले आहेत.
सदर आदेशा या अनषु गं ाने उ त े ाचा ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे वतीने
बाधं काम िवभागाचे यिु न.इिं जिनयर ी. व नील गायकवाड यांनी िद.१०/१०/२०१८ रोजी ताबा घेतला असनू
सं थानने सदर े ाचा वापर मा.पतं धान,भारत सरकार याच
ं े िद.१९/१०/२०१८ रोजी या काय मासाठी के लेला
आहे.
उ त अिध हण आदेशा माणे महारा रा य शेती महामडं ळ,ल मीवाडी मळा तफ थावर
यव थापक ी.सरु े श दगडू अभंग याच
ं ेबरोबर सं थानचे वतीने शासक य अिधकारी डॉ.आकाश रामहरी िकसवे
यांनी िद.१०/१०/२०१८ रोजी समजतु ीचा करारनामा के लेला आहे.
सदर े अिध हणाची मदु त िद.१९/१०/२०१८ रोजी संपलेली असलेने मा. थावर
यव थापक,महारा रा य शेती महामंडळ मयािदत,ल मीवाडी मळा यांनी यांचेकडील जा.न.ं ल मी/ शा/
जमीन/वापरमु य/१८-१९/२९० िद.२२/१०/२०१८ अ वये उपरो त अिध हीत े ५२ एकर २८ गंठु े या े ाचे
िद.१०/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ या १० िदवसांचे ित एकर ित िदन .१,०००/- माणे र कम
.५,२७,०००/- इतके वापरमु य शेती महामंडळास िमळणेस िवनंती के ली असनू सदरची र कम शेती
महामंडळाचे स ल बॅकं ऑफ इडं ीया,शाखा िशड येथील चालू खाते ं .००१५८८७६४१२९ आयएफएससी
कोड सीबीआयएन-०२८१०३५ येथे जमा करणेकामी िवनतं ी के लेली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– मा.तहिसलदार,राहाता यांचेकडील िद.१०/१०/२०१८ रोजी या अिध हीत
आदेशा वये महारा रा य शेती महामंडळ मयािदत, ल मीवाडी मळा यांचे मालक चे मौजे िनमगाव-को-हाळे
येथील एकूण े ५२ एकर २८ गठंु े हे िद.१०/१०/२०१८ ते िद.१९/१०/२०१८ या १० िदवसांचे कालावधीसाठी
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सांगता िनिम त मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे िद.१९/१०/२०१८
रोजीचे काय मासाठी वापर यात आलेले आहे. मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .६१५ चे संबंधातील तावात उ त े अिध हण क न वापरासाठी येणा-या अदं ािजत र कम .२०
लाख इत या खचास मा यता दे यात आलेली आहे. या तव उ त अिध हीत आदेशात नमदू के ले माणे उ त
जमीनीचे वापरमु य ित एकर ित िदन र कम .१,०००/- माणे े ५२ एकर २८ गंठु े या े ाचे एकूण
वापरमु य र कम .५,२७,०००/- इतके महारा रा य शेती महामंडळ,ल मीवाडी मळा यांना अदा करता येईल.
ताव– मा.पंत धान,भारत सरकार याचं े िद.१९/१०/२०१८ चे ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव
सांगता समारोप काय मासाठी महारा रा य शेती महामंडळ मयािदत,ल मीवाडी मळा याचं े मालक चे
अिध हीत के लेली मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील जमीन ५२ एकर २८ गंठु े चे भाडे र कम .५,२७,०००/- या
य झाले या खचास मा यता िमळणेस व सदरचा खच अदा करणेस मा यता िमळणेसाठी सदरचा ताव
सादर.
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िनणय .६५५

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सागं ता िनिम मा.पतं धान, भारत सरकार याचं े
िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे काय मासाठी मौजे िनमगाव-को हाळे येथील शेती महामडं ळा या मालक या ता परु या
कालावधीसाठी अिध हीत के ले या ५२ एकर २८ गठंु े े ाचे वापरमु य र कम .५,२७,०००/-मा चे खचास व
सदरह र कम महारा रा य शेती महामडं ळ मयािदत,ल मीवाडी यानं ा आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.१९
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इिं डया, मबंु ई यानं ा भाडेप याने देणेत आले या जागेस मदु तवाढ
देणेबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मजं रू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एका वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही,िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना- सार भारती (भारतीय सारण िनगम) आकाशवाणी तथा दरु दशन मंबु ई यांनी
िद.२१/०४/२००३ रोजीचे प ा वये िशड येथे दरु दशन लघु सारण क उभारणेसाठी सं थानकडे मािसक भाडे
त वावर २६६.२८ चौमी.मोकळी जागा व ११४.३२ चौमी बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी जागा
िमळणेस िवनंती के लेली होती. सदर तावाबाबत मा. यव थापन मंडळाचे िद.११/०५/२००३ रोजीचे सभेत
ठराव .२०७ अ वये मा.धमादाय आयु त,महाराष् रा य,मंबु ई यांची पवु मा यता घेवनू जागा भाडे त वावर
दे यात यावी ठरले आहे. सदर ठरावास अनसु न िद.०९/०६/२००३ रोजीचे प ा वये मा.धमादाय
आयु त,महारा रा य, मंबु ई यांचेकडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया यांना सं थानची जागा
भाडे त वावर देणेबाबत ताव सादर कर यात आला होता. मा.धमादाय आयु त,महारा रा य, मंबु ई यांनी
िद.१०/०७/२००३ रोजीचे आदेशाने सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया, मंबु ई यांना Low
Power T.V.Center िशड येथे उभारणेसाठी सं थानचे अजात नमदु के ले माणे जागा भाडयाने देणसे परवानगी
िदलेली आहे.
सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया,यांनी िद.०६/०८/२००३ रोजीचे प ाने (१)
पी.ड य.ु डी.यांचक
े डून िनि त झालेले भाडे दे यात येईल, (२) कमीत कमी १५ वषासाठी जागा दयावी लागेल,
(३) करारनामा ३ वष िकंवा ५ वषासाठी कर यात यावा यानतं र नतु नीकरण कर यात यावे असा राहील, असे
इकडील कायालयास कळिवलेले आहे. सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया, यांचे उपरो त
प ाबाबत मा. यव थापन मंडळाचे िद.०५/१०/२००३ रोजीचे सभेत िवषय सादर क न िनणय .४७३ अ वये
सार भारती यांना १५ वषासाठी जागा भाडयाने देणबे ाबतचा ताव मंजरु झालेला आहे. यानसु ार सार भारती
यांना िद.२२/०८/२००६ पासनू स.नं.१४८ धमशाळा स या साईनाथ णालय येथील २६६.२८ चौमी. मोकळी
जागा व ११४.३२ चौमी. बांधीव जागा अशी एकुण ३८०.६० चौमी.सं थानची जागा व म वापरास दे यात
आलेली आहे.
यापुव ठरावा माणे १५ वषासाठी (३-३ वषाचे ट याने) िल ह अॅ ड लायस स त वावर जागा िदली
आहे. ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयमातील कलम १७(३) या तरतुदी माणे फ त १
वष कालावधीसाठी सं थान िमळकत Lease वर देता येते. या माणे यापवू मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०९/०३/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .१८३ माणे िद.२१/०८/२०१६ ते िद.२०/०७/२०१७ या ११
मही यांचे कालावधीकरीता मदु तवाढ दे यात आलेली आहे. सदरची मदु त िद.२०/०७/२०१७ रोजी सपं ु टात
आली अस याने सार भारती,भारतीय सारण िनगम,लघु पे ण क ,िशड यांनी िद.१५/०७/२०१७ रोजीचे
प ा वये पढु ील कालावधी िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ महीने कालावधीकरीता मदु तवाढ
िमळणेकामी िवनतं ी के ली होती.
सं थानचे मा. यव थापन मंडळाचे िद.११/०५/२००३ व िद. ०५/१०/२००३ चे सभेतील िनणयानुसार
जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभागाचे माणप ानसु ार घेणचे े ठरलेले आहे व येक ३ वषाने सदर मािसक
परवाना फ म ये १०% वाढ क न खालील माणे आकारणी कर यात आलेली आहे.
१)
पिह या ट यातील ३ वषाचे िद.२१/०८/२००३ ते िद.२०/०८/२००६ अखेर पये ३३२५/- मािसक
भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया, मंबु ई यांनी सं थानला िदलेले आहे.
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२)

दसु -या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००६ ते िद.२०/०८/२००९ अखेर .३३२५/- म ये १०%
वाढ क न हणजेच .३६५७-५० मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया,
मबंु ई यानं ी सं थानला िदलेले आहे.
३)
ितस-या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२००९ ते िद.२०/०८/२०१२ अखेर .३६५७-५० म ये
१०% वाढ क न हणजेच .४०२४/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ
इडं ीया, मंबु ई यांनी सं थानला िदलेले आहे.
४)
चौ या ट यातील तीन वषाचे िद.२१/०८/२०१२ ते िद.२०/०८/२०१५ अखेर .४०२४/- म ये १०%
वाढ क न हणजेच .४४२७/- मािसक भाडे सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इडं ीया, मंबु ई
यांनी सं थानला िदलेले आहे.
५)
पाच या ट यातील तीन वषाचे कालावधीसाठी िद.२१/०८/२०१५ ते िद.२०/०८/२०१८ अखेर
.४४२७/- म ये १०% वाढ क न हणजेच .४८७०/- मािसक भाडे आका न सार भारती
ॉडका ट ग काप रेशन ऑफ इडं ीया,मंबु ई यानं ा पढु ील िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या
११ मही यांचे कालावधीकरीता मदु तवाढ दे याकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
िद.२५/०९/२०१७ रोजी या सभेपढू े िनणयाथ सादर करणेत आलेला आहे. यात िनणय ं .८१९
माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ सार भारती ॉडका टीग कॉप रेशन ऑफ इडं ीया,मंबु ई यांना िद.२१/०७/२०१७ ते २०/०६/२०१८
या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी मािसक परवाना फ .४,८७०/- मा व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा
आका न शासनाचे िवधी व याय िवभागाचे पवू परवानगीने िल ह अॅ ड लायस स त वावर मदु तवाढ देणसे व
यांचेबरोबर कायदेशीर करारनामा क न घेणसे मा यता दे यात आली.”
या माणे तुतचा ताव मा यतेसाठी इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम ता/४३४५/२०१७
िद.२०/११/२०१७ अ वये
मा. धान सिचव,िवधी व याय िवभाग,महारा शासन,मं ालय,मंबु ई यांचेकडेस सादर करणेत आलेला
आहे. यास अनसु न यास अनसु न मा.कायासन अिधकारी,िवधी व याय िवभाग,महारा शासन यांनी
यांचेकडील प ं .सासिं व-१०१७/१९६८/ . .२२७/का.१६ िद.०१/०१/२०१८ अ वये “ ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(३) अ वये एक वषापे ा कमी
कालावधीसाठी सं थानची थावर मालम ता भाडेत वाने दे याचे अिधकार सिमतीस अस यामळ
ु े ततु करणी
शासना या मा यतेची आव यकता नाही. तथािप पढु ील भाडेकरार कर यापवू सदर जागेचे भाडे सावजिनक
बाधं काम िवभागाकडून मािणत क न घेवनू यानसु ार भाडयाचा दर िनि त कर यात यावा” असेबाबत इकडेस
कळिवलेले आहे.
यास अनसु न सार भारती ॉडका ट ग कॉप रे शन ऑफ इडं ीया,मबंु ई यानं ा भाडेप याने दे यात
आलेली जागा सन २००३ पासनू एक- एक वषा या मदु तीने िल ह अॅ ड लायस स त वावर वापरास िदलेली
आहे. सदर वापरास िदलेली जागा जरी ११-११ मही या या कराराने वापरास िदली तरी याचा वापराचा
कालावधी हा सलग एक वषापे ा जा त होत अस याची इकडील धारणा झाली अस याने ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) या अनुषगं ाने तुतचे करण शासनाचे िवधी व
याय िवभागाकडे, सार भारती ॉडका ट ग कॉप रे शन ऑफ इडं ीया,मंबु ई यांना सं थान मालक ची िशड येथील
जमीन सव न.ं १४८ मधील ११४.३२ चौमी.बांधीव व २६६.२८ चौमी मोकळी जागा िल ह अॅ ड लायस स
त वावर िद.२१/०७/२०१७ ते िद.२०/०६/२०१८ या ११ मही यांचे कालावधीसाठी मािसक परवाना फ
.४,८७०/- मा व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न वापरास देणक
े ामी मा यता िमळणेसाठीचा
ताव इकडील जा. ं .एसएसएसटी/ मालम ता/५७५८/२०१८ िद.२७/०१/२०१८ अ वये फे रसादर करणेत
आलेले आहे. याबाबत शासनाकडून आदेश ा त झालेले नाहीत.
सदरची तािवत िल ह अॅ ड लायस स कराराची मदु त िद.२०/०६/२०१८ रोजी सपं ु टात आलेली
असलेने मा.सहायक अिभयंता,भारतीय सारण िनगम,लघु ेपण क ,िशड यांनी यांचेकडील प
सं या/ल क/दरु दशन/िशड /१४ िद.१२/०९/२०१८ अ वये “ सार भारती ॉडका ट ग कॉप रे शन ऑफ
इडं ीया,मंबु ई यांना सं थान मालक चे िशड येथील सव न.ं १४८ मधील लघु पे ण क ासाठी मागील १५
वषासाठी दरवष िल ह अॅ ड लायस स कराराने येक तीन वषाने १०% भाडयात वाढ क न जागा वापरास
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िदलेली आहे. सदर १५ वषाची व ११ मिह यांची िल ह अॅ ड लायस स करारना याची मदु त िद.२०/०६/२०१८
रोजी सपं लेली आहे. तरी यापवू माणेच १५ वष मदु तीसाठी दर ३ वषानी १०% भाडेवाढ क न दर ११
मिह यां या िल ह अॅ ड लायस स करारावर व िव तु बील वेगळे आका न GST सह मािसक भाडे आका न
िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह यां या कालावधीसाठी मदु तवाढ िमळणेस िवनतं ी आहे,”
असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
यापूव इकडील उपरो त िद.२७/०१/२०१८ अ वये शासनास फे रसादर करणेत आले या
तावासंबंधात शासनाकडून आदेश ा त झालेले नाहीत. तथािप यापवू शासनाकडील उपरो त
िद.०१/०१/२०१८ रोजी या प ा वये “ ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४
मधील कलम १७(३) अ वये एक वषापे ा कमी कालावधीसाठी सं थानची थावर मालम ता भाडेत वाने
दे याचे अिधकार सिमतीस अस यामळ
ु े तुत करणी शासना या मा यतेची आव यकता नाही. तथािप पुढील
भाडेकरार कर यापवू सदर जागेचे भाडे सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून मािणत क न घेवनू यानसु ार
भाडयाचा दर िनि त कर यात यावा” असेबाबत इकडेस कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– यापवू चे मदु तवाढी संदभात शासनाकडेस फे रसादर के ले या िद.२७/०१/२०१८
रोजी या तावावर शासनाकडून ा त होणा-या आदेशास अधीन राहन शासनाकडून यापवू ा त झाले या
उपरो त िद.०१/०१/२०१८ रोजी या प ाचे अनषु गं ाने सार भारती ॉडका ट ग कॉप रे शन ऑफ इडं ीया,मंबु ई
यांना सं थान मालक ची मौजे िशड येथील जमीन सव न.ं १४८ मधील ११४.३२ चौमी.बांधीव व २६६.२८
चौमी. मोकळी जागा िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह यांचे
कालावधीसाठी सावजिनक बांधकाम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने अथवा मागील मािसक भाडे दर
र कम .४,८७०/- म ये १०% वाढ क न हणजेच र कम .५,३५७/- इतके यापैक जे जा त असेल ते भाडे
िनि त क न व मीटर रड ग माणे िव तु आकार वेगळा आका न पवू माणेच सदर िनि त के ले या
भाडेदराम ये पढु ील १५ वषापयत दर ३ टमनंतर १०% भाडेवाढ करणे या अटीवर िल ह अॅ ड लायस स
करारनामा क न घेता येईल.
ताव– सार भारती ॉडका ट ग कॉप रे शन ऑफ इडं ीया,मंबु ई यांना सं थान मालक ची िशड
येथील जमीन सव न.ं १४८ मधील ११४.३२ चौमी.बांधीव व २६६.२८ चौमी. मोकळी जागा शासनाकडेस
यापूव या मदु तवाढी सदं भात पाठिवले या फे र तावाचे अनषु गं ाने ा त होणा-या आदेशास अधीन राहन िल ह
अॅ ड लायस स त वावर िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी सावजिनक
बाधं काम िवभाग िनि त करील या भाडेदराने अथवा मागील मािसक भाडे दर र कम .४,८७०/- म ये १०%
वाढ क न हणजेच र कम .५,३५७/- इतके यापैक जे जा त असेल ते भाडे िनि त क न व मीटर रड ग माणे
िव तु आकार वेगळा आका न पवू माणेच सदर िनि त के ले या भाडेदराम ये पढु ील १५ वषापयत दर ३
टमनतं र १०% भाडेवाढ करणे या अटीवर िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .६५६ यावर सिव तर चचा होऊन, सार भारती ॉडका ट ग काप रे शन ऑफ इिं डया, मंुबई यांना भाडेप याने देणेत
आले या जागेस िल ह अॅ ड लायस स त वावर िद.२१/०६/२०१८ ते िद.२०/०५/२०१९ या ११ मिह याचं े
कालावधीसाठी मागील मािसक भाडे दर र कम .४,८७०/- म ये १०% वाढ क न व मीटर रड ग माणे िव तु
आकार वेगळा आका न मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली. (कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२०
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप, सोसायटी िल.िशड यांना चालिवणेस िदले या १४ िकयॉ क / गाळे
यांचे मदु तवाढ व भाडे िन ीतीबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम
१७(३) म ये िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी
पवू मंजरू ीने असेल याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदु तीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही
िकंवा गहाण टाक यात येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार
नाही,अशी तरतूद आहे.
तावना- ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना मा.ि सद यीय
सिमतीचे िद.१४/११/२०१३ रोजीचे सभेतील िनणय ं .९२८ अ वये सं थान प रसरात एकूण १४ िठकाणी
खालील माणे सं थान या मालक चे जागेत िविवध योजनाथ िकयॉ क/गाळे भाडेकरारावर िदलेले आहे.
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यानतं र वेळोवेळी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांना जागा वापरास मदु तवाढ
देणते आलेली आहे.
अ.नं.
१
२
३
४
५
६
७

िठकाण
साईआ म भाग-१ प रसर
साईआ म भाग-२ प रसर
साई सादालय प रसर
ारावती िनवास थान प रसर
साईउ ान प रसर
साई साद िनवास थान प रसर
साईबाबा भ तिनवास थान प रसर

िकयॉ क सं या
०४
०१
०१
०२
०२
०१
०३
एकूण
१४

उ त सोसायटीस वापरास िदले या जागेची मदु त िद.०६/१२/२०१६ रोजी संपु टात आ याने सदर उ त
सोसायटीस वापराची पढु ील मदु त िद.०७/१२/२०१६ ते िद.०६/११/२०१७ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी
ित िकयॉ कचे मागील मािसक भाडे .३,६३०/- म ये १०% वाढ क न ( .३,६३०/- +१०% र कम .३६३/= .३,९९३/-) .३,९९३/- (अ री र कम .तीन हजार नऊशे या णव मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे
वेगळे आका न तसेच िद.०७/११/२०१७ ते िद.०६/१०/२०१८ या ११ मिह यांचे कालावधीसाठी मागील
मािसक भाडे .३,९९३/- म ये १०% वाढ क न ( .३,९९३/- +१०% र कम .३९९/-= .४,३९२/-)
.४,३९२/- (अ री र कम .चार हजार तीनशे या णव मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे
आका न पवू चेच अटी व शत वर मदु तवाढ देणबे ाबतचा व या माणे करारनामा क न घेणक
े ामीचा ताव
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेपढू े िनणयाथ सादर कर यात आला होता. यावर िनणय
ं .३०९ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“ ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यानं ा चालिव यास िदले या
िकयॉ क/गाळे याचं े मदु तवाढ व भाडे आकारणीबाबत तावात नमदू के ले माणे ११ मिह यांचे कालावधीसाठी
मागील मािसक भाडे .३,९९३/- म ये १०% वाढ क न ( .३,९९३/- +१०% र कम .३९९/-= .४,३९२/-)
.४,३९२/- (अ री र कम .चार हजार तीनशे या णव मा ) व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे
आका न पवू चेच अटी व शत वर मदु तवाढ देणते यावी” असे ठरले.
उपरो त िनणया माणे उपरो त कालावधी साठीचे करारनामे िद.११/०७/२०१८ रोजी नोटराईज क न
घेणते आलेले आहेत.
सदर करारना यानसु ार उपरो त १४ िकयॉ क वापराची मुदत िद.०६/१०/२०१८ रोजी संपु टात येत
अस याने पढु ील ११ मिह यांसाठीची मदु त वाढवनू िमळणेकामी मा.चेअरमन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांनी यांचेकडील जा.न.ं ीसासएं े सो/८२/२०१८ िद.०५/०७/२०१८ व
जा.न.ं ीसासंए े सा/१४२/२०१८ िद.१२/०९/२०१८ अ वये इकडेस िवनंती के लेली असनू यात यांनी “सं थेस
साईभ तां या सेवेसाठी व सोयीसाठी सं थानचे साईआ म भाग१ प रसरात-४, साईआ म भाग २ प रसरात-१,
साई सादालय प रसरात-१, ारावती िनवास थान प रसरात-२, साईबाबा भ तिनवास थान प रसरात -३,
साईउ ान प रसरात-२ व साई साद िनवाससथान
् प रसरात-१ असे एकूण १४ िकयॉ क/गाळे िदले असनू सदर
िकयॉ क/गाळे यांची मुदत िद.०६/१०/२०१८ रोजी पणू होत अस याने सं थेमाफत सदर िकयॉ क/गाळे
चालिव यास पढु ील ११ मिह यांची मदु तवाढ िमळणेबाबत संदभ य ताव आपणाकडे सादर के ला आहे. परंतु
साई साद इमारत प रसरात नवीन इमारतीचे बांधकाम सु होत अस याचे समजले असनू यासाठी सदर प रसरात
असले या िकयॉ क/ टॉल चालिव यास स या मदु तवाढ दे यात यावी. इमारतीचे कामाचे वेळेस सदर टॉल
साईभ ताचं े सेवेसाठी सं थानचे िनयमानसु ार सं थे या वखचाने थलांतरीत करणेत येईल. तरी सं थेस वरील
१४ िकयॉ क/ टॉल पढु ील ११ मिहने कालावधीकरीता चालिव यास मदु तवाढ िमळावी,ही िवनतं ी ” असेबाबत
इकडेस कळिवलेले आहे.
ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड यांचेकडील उपरो त िवनंती या
अनषु ंगाने उ त सोसायटीस सं थान मालक ची उपरो त १४ िठकाणचे जागेतील िकयॉ क वापरासाठीची पढु ील
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िद.०७/१०/२०१८ ते िद.०६/०९/२०१९ या ११ मिह यां या कालावधीसाठी ित िकयॉ क मागील मािसक भाडे
.४,३९२/- म ये १०% वाढ क न ( .४,३९२/- +१०% र कम .४३९/-= .४,८३१/-) .४,८३१/- (अ री
र कम .चार हजार आठशे एकतीस मा ) इतक व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पवू चेच
अटी व शत वर मदु तवाढ देता येईल व या माणे करारनामा नोटराईज क न घेता येईल.
ताव– ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड यांना चालिवणेस िदले या
उपरो त िठकाण या १४ िकयॉ क/गाळे वापराची पढु ील मुदत िद.०७/१०/२०१८ ते िद.०६/०९/२०१९ या ११
मिह यां या कालावधीसाठी ित िकयॉ क मागील मािसक भाडे .४,३९२/- म ये १०% वाढ क न
( .४,३९२/- +१०% र कम .४३९/-= .४,८३१/-) .४,८३१/- (अ री र कम .चार हजार आठशे एकतीस
मा ) इतक व िव तु बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पवू चेच अटी व शत वर मदु तवाढ देणे या व
या माणे करारनामा नोटराईज क न घेणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .६५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप, सोसायटी िल.िशड यांना चालिवणेस
िदले या १४ िकयॉ क/गाळे वापरासाठी िद.०७/१०/२०१८ ते िद.०६/०९/२०१९ या ११ मिह यां या
कालावधीसाठी ित िकयॉ क मागील मािसक भाडे .४,३९२/- म ये १०% वाढ क न ( .४,३९२/- +१०%
र कम .४३९/-= .४,८३१/-) .४,८३१/- (अ री र कम .चार हजार आठशे एकतीस मा ) इतक व िव तु
बील मीटर रड ग माणे वेगळे आका न पूव चेच अटी व शत वर मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२१
मा.पंत धान भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िशड भेटीिनमी शेती महामंडळ मैदान, िनमगाव
येथे तसेच हेलीपॅड व इतर िठकाणी भाडेत वावर सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेबाबत तसेच याकामी झालेला र कम
.४९,५०० /-मा खच मािहती तव व मा यते तव सादर करणेबाबत.
तावसरु ि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु ताचे काम िकंवा उपयायोजना हाती घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .–िद.०५/१०/२०१८ रोजीचा मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .३,
िनणय . ६१५.
तावना– उपरो त संदभ . १ चे िद.०५/१०/२०१८ मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .३,
िनणय .६१५ अ वये “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय माकरीता िनमं ीत कर यात
आले या मा.पतं धान, भारत सरकार याच
ं े िशड येथील दौ-याचे िनमी ताने करावया या काय माचे
िनयोजनासाठी तावात नमदु के ले माणे सबं धं ीत िवभागानं ी करावयाचे कामास व यासाठी येणा-या अदं ाजे
र कम .२,४५,३०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी
लागणारी आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली” उपरो त मा.
यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास अनसु न, तावातील नमदु तपशीलातील अ.नं.६(३) म ये नमदु
के लेनसु ार सरु ेसाठी सीसीटी ही यं णा बसिवणेकामी होणा-या अदं ाजे र कम .६०,०००/- मा चे खचास
मा यता दे यात आलेली आहे.
यानसु ार, मा. पंत धान महोदय, भारत सरकार यांची मु य सभा शेतक महामंडळ मैदान, िनमगाव येथे
होणार अस याने तेथे तसेच हेिलपॅड व इतर िठकाणी सरु े या टीने सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेबाबत िशड
पोिलस टेशन, िशड व उपिवभागीय पोलीस अिधकारी कायालय, िशड यानी िद.०३/१०/२०१८ व
िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे प ा वये कळिवलेले होते. यास अनसु न, मा. पंत धान महोदय, भारत सरकार यांचे
सभे या िठकाणी तातडीने भाडेत वावर िसिसटी ही कॅ मेरे बसिवणेबाबत सं थानचे www.sai.org.in या
अिधकृ त संकेत थळावर िद.०८/१०/२०१८ ते िद.१३/१०/२०१८ या कालावधीत जािहरात िस क न िविवध
परु वठा धारकांकडुन कोटेशन मागिवणेत आलेले असनु ा त कोटेशन मा. उपिज हािधकारी यांचे सम उघडुन
यातील िन न तम परु वठाधारक ी मंदार मळ
ु े , अहमदनगर यांना याकामी जा.न.ं एसएसएस/सीसीटी हीसेल/
३५४२/२०१८, िद.१५/१०/२०१८ अ वये कायादेश देणते येवनु यांचेमाफत िशड पोलीस उप अिध क,
सं थान पोलीस उप अिध क यांनी सचु िवलेनसु ार सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेत आलेले असनु सदरकामी र कम
.४९,५००/- मा (सव करांसहीत) इतका झालेला खच मािहती तव व मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेपढु े सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, तावनेत नमदु
के ले माणे मा. ंत धान, भारत सरकार यांचे िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िशड भेटीिनमी त शेतक महामंडळ
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मैदान, िनमगाव येथे तसेच हेलीपॅड व इतर िठकाणी भाडेत वावर सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेकामी सं थानचे
www.sai.org.in या अिधकृ त सक
ं े त थळावर िद.०८/१०/२०१८ ते िद.१३/१०/२०१८ या कालावधीत
जािहरात िस क न िन न तम परु वठाधारक ी मदं ार मळ
ु े, अहमदनगर यानं ा याकामी िद.१५/१०/२०१८
अ वये कायादेश देणते येवनु यांचेमाफत िशड पोलीस उप अिध क, सं थान पोलीस उप अिध क यानं ी
सचु िवले नसु ार सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेत आलेले असनु सदरकामी र कम .४९,५००/- मा (सव करांसहीत)
इतका झालेला खच मािहती तव व मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर करत आहे.
िवभागाचा ताव– उपरो त िवभागाचे अिभ ायात नमदु के लेनसु ार पोिलस िवभागाचे मागणीनसु ार
िवषयांक त करणी भाडेत वावर सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणेकामी र कम .४९,५००/- मा (सव करांसहीत)
इतका झालेला खच मािहती तव व मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सिवनय सादर.
िनणय .६५८ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान भारत सरकार यांचे िद.१९.१०.२०१८ रोजीचे िशड भेटीिनमी शेती
महामंडळ मैदान, िनमगाव येथे तसेच हेलीपॅड व इतर िठकाणी भाडेत वावर सीसीटी ही कॅ मेरे बसिवणे
कामी आले या र कम . ४९,५००/- मा (सव करांसहीत) खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२२
उिशरा परु वठा के ले या ५ नग LED TVची दडं ाचे रकमेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु – सन २००४ या महारा अिधिनयम . १४ मधील ३५६(घ) साईभ तां या
सरु ि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी आव यक ते तातडीचे दु ताचे काम िकंवा उपयायोजना हाती घेण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव .–
१) िद.२५/०२/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .४१, िनणय . ४१.
२) िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय .०३, िनणय . ५२४(८).
तावना– सं थान प रसरात चे लाई ह दशन सल
ु भतेने होणेकरीता सं थानचे िविवध िठकाणी
आव यकते माणे वेगवेगळया साईजचे एकुण २३३ नग LED TV खरे दीकरीता व खराब झालेले CRT TV व
LED/LCD/PLAZMA िट ही बायबॅक करणे करणेकामी येणारे खचास व िन नतमदरधारक R.D.Data
Systems, Nasik यांना परु वठा आदेश दे यास िद.२५/०२/२०१७ व िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे मा. यव थापन
सिमतीचे िनणया वये मा यता दे यात आली आहे. यास अनसु न, सदरकामी िद.०५/०८/२०१८ रोजी परु वठा
आदेश दे यात आलेला आहे. सदर परु वठा आदेशास अनसु न यांनी एकुण २३३ नग LED TV परु वठा के लेले
आहे. तसेच R.D.Data Systems, Nasik यांनी परु वठा के ले या LED TV साठी यांचेशी िद.१८/०४/२०१८
रोजी करारनामा कर यात आलेला आहे. निवन LED TV खरे दीचे एकुण र कम .२,५१,७७,७०५/- मा मधनु
बायबॅक िट हीची र कम .६,२३,५००/- मा वजा क न निवन LED TV खरे दीची राहीलेली र कम
.२,४५,५४,२०५/- मा इतक होत आहे.
तथापी, R.D.Data Systems, Nasik यांना िद.०५/०८/२०१७ रोजीचे दे यात आले या परु वठा
आदेशात अ.न.ं ४ म ये “Supply of the Item should be done within four weeks from the date of
placement of the purchase order” असे नमुद के लेले आहे. सदर अटीस अनसु न, R.D.Data Systems,
Nasik एकुण २२८ िट ही मदु तीत परु वठा के लेले आहेत. परंत,ु सदर परु वठा आदेशातील ०५ िट ही हे यांनी
कायादेश िद याचे चार आठवडयानंतर हणजे िद.०२ िडसबर २०१७ रोजी १२ आठवडे उशीराने परु वठा के लेले
आहे. सदरचे उशीरा परु वठा के ले या िट हीचा तपशील खालील माणे –
Sr.
No
1.
2.
3.

Description of Goods

Qty

Rate

per

Amount

LED TV, Screen Size 98”
Model No-98LS95A
LED TV, Screen Size 86”
Model No-86UH5C
LED TV, Screen Size 75”
Model No-75UM3C

1

13,30,078.13

No

13,30,078.13

1

4,34,492.19

No

4,34,492.19

3

7,84,746.09

No

7,84,746.09

Total
GST- 14%
CST- 14%
Total Amount
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तथापी, R.D.Data Systems, Nasik याच
ं ेबरोबर कर यात आले या करारना यातील अट .५Penalty Clause –“Time is the essence and the Bidder shall have to stick to the prescribed
schedule. In case of late delivery of product or delay, supplier shall be liable to pay penalty
@ 0.5% of the order value per week of delay or part thereof, up to a maximum amount of
5% of order value and same shall nat be refundable” सदर अटीस अनसु न, परु वठा आदेशातील ०५
िट ही हे यांनी िद.०२ िडसबर २०१७ रोजी १२ आठवडे उशीराने परु वठा के लेले अस याने परु वठा आदेशातील
एकुण र कम .२,५१,७७,७०५/- मा र कमेवर ५% दडं ाची र कम .१२,५८,८८५/- मा इतक होत आहे.
परंत,ु R.D.Data Systems, Nasik यांनी उपरो त सदं भ .५ चे प ा वये, “जाणीवपवु क कुठलेही
िट. ही.उशीराने पुरवठा के लेले नाहीत. सदरचे िट. ही. आ हाला L.G. कंपनीकडुन उशीरा िमळा याने आ ही
वेळेत परु वठा क शक याने आमची िवनंती मा य क न कृ पया आपण LD आका नये व LD पोटी रोखनु
ठे वलेली र कम वरीत परत िमळावी” अशी िवनतं ी के ली आहे.
तरी, उपरो त कराराना यातील अटी/शत स अनसु न R.D.Data Systems, Nasik यांना उशीरा
परु वठा के ले या र कम .१२,५८,८८५/- मा इतक दडं ाची र कम आकार यात आलेली आहे. तसेच उपरो त
करारना यातील अटी/शत स अनसु न, दडं ाची र कम आकारावयाची िकंवा उशीराने परु वठा के ले या उपरो त
०५ िट हीचे एकुण र कमेवर ५% दडं ाची र कम .१,६३,१५६.२५ आकारावयाची िकंवा कसे? याबाबत
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सदरचा ताव िनणयाथ सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त तावनेत नमदु के ले नसु ार, उपरो त कराराना यातील अटी/शत स
अनसु न R.D.Data Systems, Nasik यांना उशीरा परु वठा के ले या र कम .१२,५८,८८५/- मा इतक
दडं ाची र कम आकार यात आलेली आहे. तसेच उपरो त नमदु करारना यातील अटी/शत स अनसु न, दडं ाची
र कम आकारावयाची िकंवा उशीराने परु वठा के ले या उपरो त ०५ िट हीचे एकुण र कमेवर ५% दडं ाची र कम
.१,६३,१५६.२५ आकारावयाची िकंवा कसे? याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सदरचा ताव
िनणयाथ सादर करत आहे.
िवभागाचा ताव– उपरो त िवभागाचे अिभ ायात नमदु के लेनुसार उपरो त कराराना यातील
अटी/शत स अनसु न R.D.Data Systems, Nasik यानं ा उशीरा परु वठा के ले या र कम .१२,५८,८८५/मा इतक दडं ाची र कम आकार यात आलेली आहे. तसेच उपरो त नमुद करारना यातील अटी/शत स
अनसु न, दडं ाची र कम आकारावयाची िकंवा उशीराने परु वठा के ले या उपरो त ०५ िट हीचे एकुण र कमेवर
५% दडं ाची र कम .१,६३,१५६.२५ आकारावयाची िकंवा कसे? याबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
सदरचा ताव िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .६५९ यावर सिव तर चचा होऊन, R.D.Data Systems, Nasik यांनी उशीराने परु वठा के ले या ०५ िट हीचे एकुण
र कमेवर ५% दडं ाची र कम .१,६३,१५६.२५ मा यांचेकडून वसल
ु कर यात यावी.
(कायवाही- सीसीटी ही कं ोल सेल मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२३
मा.पंत धान भारत सरकार यांचे दौ यासाठी तातडीने के ले या सािह य खरे दीस व खचाला मा यता िमळणेबाबत.
तावमा.पंत धान,भारत सरकार यांचे िशड दौ-यासाठी वेळोवेळी झालेले सभेम ये ठर या माणे तसेच
मा.उप िवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांनी िदलेले प ा माणे तसेच िवशेष सरु ा दल व सबं ंिधत
शासक य यं णेने मा.उपिज हािधकारी यांचक
े डे के लेले मागणी माणे खालील सािह य तातडीने उपल ध होईल
तेथनू तातडीने खरे दी कर यात आलेले आहे. याचा तपिशल खालील माणेअ.नं
१
१
२
३
४

दक
ु ानदाराचे नांव
२
साई अिव कार एज सी, िशड

सािह याचा तपिशल
बील नं
३
४
िकनले पॅके ड ि िकंग वॉटर १९९/१५.१०.१८
५०० िमली
दा मेिडकल अॅ ड जनरल हॅ ड सॅिनटायझर बॉटल
२६/१७.१०.१८
टोअस, िशड
बाफना जनरल टोअस,िशड
िटशु पेपर
३८०२/१७.१०.१८
बाफना जनरल टोअस,िशड
डेटॉल हॅ डवॉश, डेटॉल सोप
३८०९/१७.१०.१८
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५
६
७
८
९
१०

बाफना जनरल टोअस,िशड
सोप के स
३४/१७.१०.१८
साद ॉकरीज, ीरामपरू
काचेचे लास,चहा झाकण वगैरे. ९४९/१६.१०.१८
बॉ स– बील येणे बाक
िवजय ोि हजन टेअस,नािशक ाय
ु ट्स
रोड
(काज,ू मनक
िप ताु ा,बदाम,
येक ५० ॅम)
वि नल ेिडंग कंपनी,नािशक
िहमालया िमनरल वॉटर- १ िलटर ८४४०/१६.१०.१८
पु कर ेडस, िशड
साई िझल वॉटर-३०० िमली
बील येणे बाक
ही.ए टर ायजेस,नािशक
खु या (काय म टेज वर बील येणे बाक
आव यक अस यामळ
ु े)
एकुण खच र कम पये-

६०/१३,५७९/३,४८०/३,०७८/४६०/२९,४५३/५५,६२०/-

वरील माणे एकुण खच र कम पये ५५,६२०/- (अ री .पं चाव न हजार सहाशे वीस) मा चे
सािह य मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे दौ-यासाठी खरे दी कर यात आलेले आहे. मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०५.१०.२०१८ सभेतील िनणय ं .६१५ अ वये र कम पये २ कोटी ४५ लाख ३० हजार मा चे खचास
मा यता िमळालेली आहे. याम ये ासंिगक खचासाठी २० लाख खचाचा समावेश आहे.
ताव- तरी वरील माणे के लेले तातडीने सािह य खरे दीस व झालेले एकुण र कम पये ५५,६२०/मा चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सिवनय सादर.
िनणय .६६० यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान भारत सरकार यांचे दौ यासाठी तातडीने के ले या सािह य खरे दीस व
यासाठी आले या र कम .५५,६२०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,खरेदी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२४
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगता काय माकरीता िनमं ीत अितमह वाचे मा यवरांचे स कार
काय माकरीता खरे दी कर यात आले या ची चांदी या मतु चे व इतर सािह याचे एकूण र कम
.१,८५,६४४/- मा चा खच मािहती तव व मा यतेसाठी सादर करणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४मधील तरतूद:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम-२००४ ं .२१
(१) ग म ये खालील माणे तरतूद आहे. भ तांना देवते या दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही
धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
ठराव:- खालील माणे िनणय घे यात आले. याम ये अ. .१२ नसु ार- उपरो समारंभात मा यवरानं ा
मृतीिच ह हणनु ची चांदीची मतु दे याचे ठरले, तसेच मृतीिच ह हणनू ावया या चे चांदीचे मतु ची
सं या, वजन, आकार, याबाबत मा. थािनक उपसिमतीचे सभेम ये िनणय घे यास तसेच यासाठी िवहीत प तीने
या राबवनू खरे दी करणेस व याकामी येणा-या खचास मा यता दे यात आली.
ा तािवक:- ठरावानसु ार ीसाईबाबा समाधी शता दी महो सव सांगता काय मािनिम िनमं ीत
मा.पंत धान, भारत सरकार, यांचे स काराक रता मतू देणक
े ामी परु वठादारांकडुन िवहीत प तीने
िद.२८.०९.२०१८ अखेर दरप के मागिव यात आली होती. यानसु ार मदु तीम ये एकूण ०५ दरप के जमा झाली
व िद.०१.१०.२०१८ रोजी उघड यात आली होती. यापैक मे.बाफना वेलस, नािशक याचं े दर यनु तम
दरधारक .१ हे होते. परंत,ु िद.१२.१०.२०१८रोजीचे ई-मेलने यांनी ची चांदीची मतू िवहीत वेळेत परु िवणेस
असमथता दशिव याने यनु तम दरधारक .२ ीराम कोट स (कांदीवली, मंबु ई)शाखा-िशड यांना
जा. .एसएसएस/मिं दर/३४८१/२०१८, िद.१३.१०.२०१८चे परु वठा आदेशा वये मा यवराचं े स काराक रता
ची चांदीची मतू परु वीणेबाबत प दे यात आले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- िद.१९/१०/२०१८ रोजी मा.पंत धान, भारत सरकार, तसेच मा.महामिहम
रा यपाल, महारा रा य व मा.मु यमं ी, महारा रा य यांचे स काराकरीता झालेला खच तपिशल खालील
माणे आहे.
अ.नं. तपिशल
नग
र कम
शेरा
०१
ीसाईबाबा चांदीची मतु
०३ नग
१,८२,८१४/- ०२
०५ नबं र पावडर मतु (लाकडी ०१ नग
५५५/- लाकडी
बॉ स-बाधं काम
बॉ ससह)
िवभागामाफत
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०३
०४
०५
०६
०७

शता दी शॉल (देणगी)
चे महाव ( ेस) देणगी पावती न.ं
१७१८२
लाडूसाठी लाकडी बॉ स
उदी ,िलंबाची पानेसाठी बॉ स
चा फोटो १२x१६ साईजचा

०१ नग
०२ नग
०१ नग
०१ नग
०१ नग
एकूण पये

२५०/- १४००/- ना अपण के लेले आरतीचे व
मा यवरांना िदले.
१५०/- १५०/- ३२५/- १,८५,६४४/- -

तरी ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१८चे सांगता िदवशी िद.१९/१०/२०१८ रोजी
मा.पंत धान, भारत सरकार, तसेच मा.महामिहम रा यपाल, महारा रा य व मा.मु यमं ी, महारा रा य याचं े
स काराकरीता मे. ीराम कोट स, (कांदीवली, मंबु ई) शाखा- िशड यांचेकडुन चांदीची मतु ०३ नग खरे दी के ली
आहे व इतर सािह य काय माचे िठकाणी मा यवरानं ा स काराक रता दे यात आली आहे. तरी याकामी झालेला
खच र कम .१,८५,६४४/-(अ री र कम पये एकलाख पं याऐशं ीहजार सहाशे चौ वेचाळीस मा )
मािहती तव व मा यता िमळणेस िवनंती.
ताव:- ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाक रता िनमं ीत मा.पंत धान, भारत सरकार व यांचे
समवेत मा.महामिहम रा यपाल, महारा रा य व मा.मु यमं ी, महारा रा य यांचाही स कार करणेकामी
ठरावा माणे ची चांदीची मतू खरे दी कर यात आली आहे. याकरीता मे. ीराम कोट स (कांदीवली, मंबु ई)
शाखा-िशड यांचेकडुन साईबाबां या चांदी या मूत खरे दी करणेत आले या आहेत. व इतर व तहू ी दे यात
आले या असनु याकामी एकूण र कम . १,८५,६४४/-(अ री र कम पये एकलाख पं याऐशं ी हजार सहाशे
चा वेचाळीस मा ) खच झाला आहे. तरी सदरचा िवषय ताव मािहती तव व मा यतेसाठी मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े ठे वणेस मा यता असावी.
िनणय .६६१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगता काय माकरीता िनमं ीत
अितमह वाचे मा यवरांचे स कार काय माकरीता ची चांदी या मतु चे व इतर सािह य खरे दीकामी आले या
र कम . १,८५,६४४/-मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मंिदर िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२५
मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे सभा थळी असलेली ३३ के . ही.ओ हरहेड लाईन िश ट करणेकामी आले या
खचाची र कम महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी िल., अहमदनगर यांना आदा करणेकामी चचा होऊन िनणय
होणेबाबत.
तावी साईबाबा समाधी शता दी महो सवािनिम ी साई सादालयाचे पि म बाजूस असले या शेती
महामडं ळा या जागेत मा.पतं धान, भारत सरकार याच
ं ा िदनाक
ं १९-१०-२०१८ रोजी सं थानमाफत काय म
आयोिजत कर यात आलेला होता. याच मैदानाव न महारा रा य िव तु िवतरण कंपनीची ३३
के . ही.ओ हरहेड लाईन गेलेली होती. सदरील ओ हरहेड लाईन आयोिजत कर यात आले या काय मािनिम
सरु ि तते या ीने सदरची ३३ के . ही.लाईन तातडीने काढून िश ट कर यात यावी. जेणक
े न सदर
काय मासाठी उभार यात येणा-या मडं पाम ये अडचण िनमाण होणार नस याबाबत मा.पालक मं ी यानं ी
िमट गम ये िदले या िनदशानसु ार तसेच गु चर िवभाग वाता व िद ली येथील व र पोलीस अिधका-यांनी सम
सचु ना िदले या हो या. यामळ
ु े सदरची लाईन िश ट करणेकरीता महारा रा य िव तु िवतरण कंपनीचे राहाता
येथील उपकायकारी अिभयतं ा,राहाता यांना प पाठवनू कळिव यात आलेले होते. यानसु ार महारा रा य िवज
िवतरण कंपनीने ओ हरहेड लाईन काढून यािठकाणी सदरची ३३ के . ही.लाईन भिू मगत टाकलेली असनू
याकामाकरीता यांनी पये २१,२०,२८०/- + .३,८१,६५०/- (१८ % जीएसटी) = . २५,०१,९३०/- इतका
खच कळिवलेला आहे.
िवभागाचा अिभ ाय:- मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ-यािनिम ाने करावयाची कामे या या
िवभागाने करणे आव यक आहे. यामळ
ु े सदरचे काम महारा रा य िव तु िवतरण कंपनीने करणे गरजेचे
अस याने हा खच यां या आकि मत खचातून करणे अपेि त आहे. परंतू महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी
वारंवार सदर खचापोटी झाले या रकमेची मागणी सं थानकडे करत आहे. या जिमनीम ये महारा रा य िव तु
िवतरण कंपनीची ३३ के . ही.ओ हरहेड लाईन आहे ती जिमन सं थान या मालक ची नस यामळ
ु े उपरो खच
सं थानने करणे यो य ठरणार नाही असे मत आहे.
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ताव:- तरी मा.पतं धान,भारत सरकार याच
ं े सभा थळी असलेली ३३ के . ही.ओ हरहेड लाईन
िश ट करणेकामी आले या महारा रा य िव तु िवतरण कंपनी िल.,अहमदनगर यांनी के ले या खचापोटी
र कम . २५,०१,९३०/- अदा करावी िकंवा कसे ? याबाबत चचा होऊन िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .६६२ उपरो
ताव अमा य कर यात आला.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयतं ा,िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२६
िशड येथील स ह नं.१७१/१२ मधील बस थानक व यावरील भ िनवास इमारतीचे िव तु ीकरण कामाचे
अतं ीम बील आदा करणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद .२१-१ (क) नसु ार सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िनयोग पढु ील
सव िकंवा यापैक कोण याही एक योजनासाठी कर यात येईल :(क). मंिदराची व िव व त यव थे या मालम तांची देखभाल, यव थापन व शासन.
वरील अिधिनयमास अनसु न खालील माणे ताव सादर करीत आहोत.
ताव:- बांधकाम िवभागामाफत सादर कर यात आले या तावावर मा. यव थापन सिमतीचे
िदनांक ०७-०७-२००८ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं १८ िनणय .५७६ अ वये िशड येथील स ह नंबर-१७१/१२
मधील बस थानक व यावरील भ िनवास इमारतीचे बांधकाम व िव तु ीकरण सं थान िनधीतनू िवकािसत
करणेबाबत िनिवदा मागिवणेस बांधकाम िवभागास मा यता िमळालेली होती. यानसु ार िशड येथे अ यावत
सेवासिु वधांनी यु असे बस थानक व यावरील भ िनवास बांधकाम करणेकरीता ई-िनिवदा ि या
राबिव यात येऊन ठे केदार मे.पाटील क शन, पणु े यांना बांधकाम िवभागामाफत कायादेश दे यात आलेला
होता. मे.पाटील क शन, पणु े यांना िदले या कामाम ये इले ीकल कामाचा समावेश के लेला नस याने सदर
कामाचे आक टे ट, मे.काबरे चौधरी, नािशक यांचक
े डून इले ीकल कामाचे वतं टडर तयार कर यात आले.
आक टे ट, मे.काबरे चौधरी, नािशक यांचेकडून सदर कामाचे टडर ा झा यानतं र िव तु िवभागामाफत ईिनिवदा ि या राबिव यात आलेली होती.
ई-िनिवदा ि या राबिव यानतं र ा झाले या ई-िनिवदा उघड यात येऊन मा. यव थापन सिमतीचे
िदनांक २४-०७-२०११ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं १२ िनणय .५०३ अ वये िशड येथील स ह नंबर-१७१/१२
मधील बस थानक व यावरील भ िनवास इमारतीचे बांधकाम व िव तु ीकरण करणेकामी मे.आिदती
इले ीक स,् नािशक याचं े ई-िनिवदेतील िदलेले यनु तम दर . ६६,९६,३६०/- मा मा य कर यात आलेले
होते. यानुसार मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांना जा.न.ं एसएसएसटी / िव तु / २४४० / २०११ िद.१२०८-२०११ अ वये दे यात आलेला कायादेश दे यात आलेला होता.
मे.आिदती इले ीक स,् नािशक याना सदरचे काम पणु कर याचा कालावधी सहा मिह याचा
हणजेच िद.११-०२-२०१२ पयत अथवा िस हील काम १०० ट के पणु झा यानतं र दोन मिहने अशी दे यात
आलेली होती. परंतू बस थानकाचे बांधकाम सथं गतीने सु अस याने िव तु िवभागामाफत िदनांक १०-०९२०१३ रोजीचे िटपणी अ वये िव तु ीकरणा या कामास मदु तवाढीसाठी मा. यव थापन सिमतीची मा यता
घेणक
े रीता ताव सादर कर यात आलेला होता. िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या तावावर
मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०८-१०-२०१३ रोजी या सभेतील िवषय .३५ िनणय .७३७ अ वये सहा
मिह याची मदु तवाढ िदलेली होती. परंतू िव तु ीकरणा या कामास मदु तवाढ िद यानतं रही बस थानकाचे
बांधकाम फ ३५ ट के च पणु झालेले अस याने िव तु ीकरणा या कामास पु हा एकदा मदु तवाढीसाठी िदनांक
०८-०३-२०१४ रोजी या िटपणी अ वये मा. यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर कर यात आलेला होता.
िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०५-०६-२०१४
रोजीचे सभेतील िवषय न.ं ७३ िनणय .३६१अ वये पु हा एकदा सहा मिह याची मदु तवाढ िदलेली होती. परंतू
दो ही वेळे या मदु तवाढीनंतरही बस थानकाचे बांधकाम फ ४५ ट के च पणु झालेले अस याने
िव तु ीकरणा या कामास पु हा ितस-यांदा मदु तवाढीसाठी िदनांक ३०-०९-२०१४ रोजी या िटपणी अ वये
मा. यव थापन सिमतीसमोर ताव सादर कर यात आलेला होता. यावेळी िव तु िवभागामाफत सादर कर यात
आले या तावावर मा. यव थापन सिमतीचे िद.०९-१०-२०१४ रोजीचे सभेतील िवषय न.ं २८ िनणय .९१३
अ वये सिव तर चचा होऊन िव तु ीकरणाचे ठे केदार मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांना मदु तवाढ न देता
यांनी िव तु ीकरणाचे काम बांधकामा या बरोबरीने चालू ठे वनू पणु करावे, असे कळिवणेत यावे, असे ठरले.
यानुसार मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यानं ी सादर के लेले िव तु ीकरणाचे फायनल बील
सं थानला िद.१९-०८-२०१७ रोजी ा झाले होते. परंतू दर यान या काळात बस थानक व भ िनवास इमारत

(12} 01.11.2018, Shirdi (SPJ.docx)

41

सु कर यात आलेली नस याने वायर ग काम पणु कर यात आलेले असले तरी बस थानका यित र
इमारतीमधील स व हॉल सु कर यात आलेले नस याने यािठकाणचे िसल ग फॅ न व टयबु लाईट िफट ग खराब
होऊ नये तसेच चोरीला जाऊ नये याकरीता िसल ग फॅ न व टयबु लाईट िफट ग बसिव यात आलेले न हते.
यामळ
ु े मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यां या फायनल बीलावर पढु ील कायवाही कर यात आलेली न हती.
यानंतर साई साद िनवास थान िवभाग यांचे जा.न.ं एसएसएस/वशी-सा िन/०२/२०१८ िदनांक
०२-०४-२०१८ रोजी या आदेशानसु ार बस थानक भ िनवास इमारतीमधील स व हॉल िदनांक २४-०३२०१८ पासनू कायम व पी साईभ ाचं े िनवास यव थेकरीता सु कर यात येणार अस याने कळिव यात
आ यानंतर बस थानक व भ िनवास इमारतीमधील स व हॉलम ये तसेच पॅसजे म ये िसल ग फॅ न व
टयबु लाईट िफट ग बसिव यात येऊन सव िठकाणची िव तु यव था सु कर यात आलेली आहे.
यानंतर मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांनी सादर के लेले फायनल बीलाबाबत पढु ील कायवाही
सु कर यात येऊन आिकटे ट समवेत कामाची एकि त पाहणी व तपासणी कर यात आली आहे.
सदर फायनल बील आिकटे ट मे.काबरे चौधरी, नािशक यांनी चेक के लेले असनू मे.आिदती
इले ीक स,् नािशक यांना र कम . ९,५०,५००/- अदा करणेबाबत सट िफके ट िदलेले आहे. मे.आिदती
इले ीक स,् नािशक यांना टडर व करारना यानुसार यापवु या रिनंग बीलापोटी ८०% बीलाची र कम .
४४,८८,७५८.८५ अदा करणेत आलेली आहे. परंतू आिकटे ट मे.काबरे चौधरी, नािशक यांनी यापवु या रिनगं
बीलापोटी १००% र कम . ५१,०४,९५६/- अदा के याचे गृहीत धरलेले अस याने अदा करावयाची
कळिवलेली र कम ही . ९,५०,५००/- इतक येत आहे. परंतू य ात मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांना
अदा करावयाची र कम ही . १९,७१,६९२/- इतक होत अस याने आिकटे ट मे.काबरे चौधरी, नािशक यानं ी
िदलेले Certificate of Payment म ये दु ती क न आणलेले आहे. मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यानं ी
सादर के ले या फायनल बीलाचा तपशील पढु ील माणे.
अ.क.
०१)
०२)
०३)
०४)
०५)
०६)
०७)
०८)
०९)
१०)
११)
१२)
१३)
१४)
१५)
१६)

तपशील
कामाची मळ
ू मंजरू र कम
सादर के या अिं तम बीलाची र कम
( . ७४,३८,६०१.०२ – १०% = . ६६,९४,७४०.९२)
िव तु िवभागामाफत दु त के ले या अिं तम बीलाची र कम
( . ७३,९४,९४७.८२ – १०% = . ६६,५५,४५३.०४)
वजा िस यु रटी िडपॉिझट ५%
यापवु अदा के ले या िस यु रटी िडपॉिझटची र कम
आता अदा करावयाची िस यु रटी िडपॉिझटची र कम (०४-०५)
वजा इ कम टॅ स २ %
यापुव अदा के ले या इ कम टॅ सची र कम
आता अदा करावयाची इ कम टॅ सची र कम (०७-०८)
वजा वॅट २%
यापवु अदा के ले या वॅटची र कम
आता अदा करावयाची वॅटची र कम (१०-११)
यापुव अदा के ले या रिनंग बीलाची र कम
एकुण वजावट (०६ + ०९ + १२ + १३)
िन वळ देय र कम (०३ – १५)
राऊंड अप

र कम पये
६६,९६,३६०.००
६६,९४,७४०.९२
६६,५५,४५३.०४
०३,३२,७७२.६५
०२,२४,४३८.२४
०१,०८,३३४.४१
०१,३३,१०९.०६
००,८९,७७५.३०
००,४३,३३४.००
०१,३३,१०९.०६
००,८९,७७५.३०
००,४४,३३४.००
४४,८८,७५८.८५
४६,८३,७६१.२६
११,७१,६९१.७८
१९,७१,६९२.००

मागणी:- उपरो माणे मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांचे िशड येथील स ह नंबर-१७१/१२
मधील बस थानक व यावरील भ िनवास इमारतीचे िव तु ीकरण कामाची फायनल बीलाची र कम
.६६,५५,४५३.०४ होत असनू यामधनू टॅ सेस, िस यु रटी िडपॉिझट तसेच मागील रिनगं बीलाची वजावट
होऊन रािहलेली उवरीत र कम पये १९,७१,६९२/- मा मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यांना लेखाशाखा
िवभागामाफत अदा करणेस मा यता िमळणेस िवनंती.
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िनणय .६६३

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड येथील स ह नं.१७१/१२ मधील बस थानक व यावरील भ िनवास
इमारतीचे िव तु ीकरण करणेकामी आले या र कम .६६,५५,४५३.०४ मा चे खचास तसेच यामधनू टॅ सेस,
िस यु रटी िडपॉिझट तसेच मागील रिनगं बीलाची वजावट होऊन उवरीत र कम पये १९,७१,६९२/- मा
मे.आिदती इले ीक स,् नािशक यानं ा आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- उपकायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२७
ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग (ताटे धणु )े मिशन करीता व भांडी धुणेसाठी िलि वड सोप खरे दी क न
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम मंक १४ (भाग-४) म ये
महारा िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तिवत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील २१
(१ घ) नसु ार भ तानं ा जेवण परु िवणे व अ नछ चालवणे.
तािवक :- ी साई सादालयात दररोज सरासरी ४० ते ४५ हजार साईभ त साद- भोजनाचा लाभ
घेतात. ी साईबाबांचे उ सव तसेच गद चे कालावधीम ये साद- भोजन घेणा-या साईभ तांची सं या ७० ते ८५
हजारापयत जाते. साद- भोजन घेणा-या साईभ तानं ा जेवण देणसे ाठी ि टल ताटांचा वापर करणेत येतो. सदर
पदाथ बनिवणेसाठी तेलाचा व तुपाचा वापर कर यात येत अस यामळ
ु े पदाथ बनव यासाठी लागणारे कढया,
पातेल,े साद भोजनाची ताटे व जेवण वाढ यासाठी हॉलम ये वापर यात येणा-या टेनलीस टील या फुड
सि हस ॉलीज, चमचे, भातवाढ्या व इतर भांडे तेलकट व तुपकट होतात प रणामी यांचा खराब वास येतो
यामळ
ु े सदर ताटे व िडशेस फ त पा याने धतु याने व छ होत नस याने िलि वड सोपचा वापर करावा लागतो.
सादालयातील भांडी धणु से ाठी ितिदन अदं ाजे ५० िलटर या माणे एका वषासाठी १८२५० िलटर व
भांडे मिशनकरीता अदं ाजे ितिदन १० िलटर माणे ३६५० िलटर िलि वड सोप असे एकुण २१९०० िलटर
िलि वड सोपची गरज लागणार आहे.
स या सादालयाम ये िद.०७/१०/२०१८ अखेर ८२४ िलटर िलि वड सोप िश लक आहे. परु वठा
आदेशानुसार ५१२० िलटर िलि वड सोप यापा-याकडून येणे बाक आहे. सादालयाकडील िश लक ८२४
िलटर िलि वड सोप व खरे दी िवभागामाफत यापा-याकडून येणे बाक असलेले ५१२० िलटर असे एकुण ५९४४
िलटर िलि वड सोप सादालयाकडे िश लक आहे. सदर िलि वड सोप सादालयास १०० िदवस परु े ल इतके
िश लक आहे. गरज भास यास परु वठा आदेशाचे २५% हणजेच वािषक परु वठा २१९०० िलटर X २५% =
५४७५ िलटर िलि वड सोप खरे दी िवभागामाफत यापा-याकडून घेता येईल.
सन २०१७-१८ करीता मे.साईके म ए टर ायझेस, रामपरू याच
ं ेकडील िलि वड सोपचा स याचा दर
.१७.०० ती िलटर इतका आहे. पढु ील कालावधीकरीता सादालयासाठी आव यक असणारे िलि वड सोपचे
दराबाबत िलि वड सोप परु वठा करणा-या यापा-यांना दरु वनी दारे िवचारणा के ली असता, यांनी ई-मेल दारे
तसेच काही कंप यांचे ऑनलाइन दर घेणते आले असनू याचा तपिशल खालील माणे.
अ.नं.
१
२
३
४

िलि वड सोप परु वठा करणारे यापारी
मे.साईके म ए टर ायझेस, रामपरू (िद.२७.०९.२०१८
रोजीचा ई-मेल)
साईनाथ कॉप रे शन, इचलकरंजी (िद.०९.१०.२०१८
रोजीचा ई-मेल)
ी हायजेिनक, नािसक (ऑनलाइन दारे ) (Ezzy
Clean-Brand)
भावना ए टर ायझेस, पणु े (ऑनलाइन दारे )
(Dolphin-Brand)
सरासरी दर =

िलि वड सोपचा ती िलटर दर
.२९.५०
.३५.४०
.२७.००
.४५.००
.३४.२२

उपरो त दरांचा िवचार करता, सदर िलि वड सोप खरे दीसाठी खालील माणे खच अपेि त आहे.
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अ.नं.
१
२

िलि वड सोपचा वापर
हाताने भांडी धणु से ाठी
िडश वॉिशंग मिशनसाठी

मागणी (िलटरम ये)
१८२५० िलटर
३६५० िलटर

अदं ाजे दर
.३४.२२
.३४.२२
एकुण अदं ाजे
र कम =
पणु ािकत र कम पये =

र कम
.६,२४,५१५.००
.१,२४,९०३.००
.७,४९,४१८.००
.७,५०,०००.००

उपरो त िदले या दराम ये भिव यात चढ-उतार हो याची श यता नाकारता येत नाही. तरी
सादालयास उपरो त माणे िलि वड सोप खरे दीस अदं ाजे .७,५०,०००/- (अ री पये सात लाख प नास
हजार मा ) खच अपेि त आहे.
सदरचा खच अदं ाजप क य तरतदू सन २०१८-२०१९ मधील सादालय खच या सदराखालील मजं रू
असले या रकमेतनू करता येईल.
मागणी :- ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग मिशनसाठी व साद भोजनाची भांडी, कढया, पातेल,े
फुड सि हस ॉलीज, चमचे, वाट्या व इतर तेलकट उपकरणे धणु से ाठी िलि वड सोप खरे दी करणे आव यक
आहे.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार अनुमान:- आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- तरी सादालयाकरीता पढु ील ०१ वष कालावधीसाठी हाताने भांडी
धणु से ाठी लागणारे १८२५० िलटर + भांडी मिशनकरीता लागणारे ३६५० िलटर िलि वड सोप असे एकुण
२१९०० िलटर िलि वड सोपकरीता अदं ाजे दर .३४.२२ नसु ार अदं ािजत र कम .७,५०,०००/- चे यु ल व
चांग या दजाचे २१९०० िलटर िलि वड सोप खरे दी िवभागामाफत खरे दी करणेस व याकामी येणा-या अदं ािजत
रक्कम .७,५०,०००/- (अ री पये सात लाख प नास हजार मा ) चे खचास मा यता िमळणेकामी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .६६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील िडश वॉिशंग (ताटे धणु )े मिशन करीता व भांडी धणु ेसाठी
िलि वड सोप खरे दी िवभागामाफत खरे दी करणेस व याकामी येणा या अदं ाजे र कम .७,५०,०००/-मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, ी साई सादालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२८
मा.पंत धान, भारत सरकार व यां या समवेतील व र अिधकारी यांचेकरीता ी साईबाबा समाधी शता दी
समारोह संगी िशड दौ या दर यान चहापान, ना ा व भोजन करीता झालेला खच र कम . ३३,०७५/- मा
मा यते तव सादर.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतूद– २१मधील पोट कलम (१) (ग) भ तांना मिं दरात देवते या
दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धािमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व सिु वधा परु िवणे.
मा. यव थापन सिमती सभेतील ठराव . – िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे
सभेतील िवषय .०३ व िनणय .६१५
तावना–िद.०५/१०/२०१८ चे मा. यव थान सिमती सभेतील िवषय .०३ व िनणय .६१५
अ वये “ ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय माकरीता िनमिं त कर यात आले या
मा.पतं धान, भारत सरकार याच
ं े िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या काय माचे िनयोजनासाठी
तावात नमदु के ले माणे सबं धं ीत िवभागानं ी करावयाचे कामास व यासाठी येणा-या अदं ाजे र कम पये
२,४५,३०,०००/- मा चे खचास मा यता ा त आहे. तसेच सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी
आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली” उपरो त
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणयास अनसु न, तावातील नमदु तपशीलातील अ.नं.१० म ये नमदु
के लेनसु ार चहापाणी, ना टा व भोजन यव थेसाठी अदं ाजे र कम पये १,००,०००/- मा चे खचास मा यता
दे यात आली आहे.
यानसु ार मा.पंत धान,भारत सरकार याचं े िशड दौ-या दर यान िवमानतळ, हेिलपॅड, मंिदर प रसर व
काय माचे मु य िठकाण या जागी मा यवरांना चहा, ना टा, पाणी व भोजन यव थे करणे बाबत
जा.न.ं एसएसएस/वशी- सादा/४९२५/२०१७ िद.१८/१२/२०१७ व जा.न.ं एसएसएस/वशी- सादा/ ३९०४/
२०१८ िद.२२/१०/२०१८ अ वये साई मधबु न हॉ पीटॅिलटी,िशड यांना आदेशीत कर यात आले होते. यानसु ार
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यांनी िद.१९/१०/२०१८ रोजी मा.पतं धान, भारत सरकार यांचे दौ-या दर यान सदर िठकाणी चहा, पाणी, ना टा
व भोजन यव था परु िवली आहे. यासाठीचे एकूण र कम पये ३३,०७५/- मा चे बील (GST सह) कळिवले
असनू झालेला खच मािहती तव व मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय– उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयास अनसु न, तावणेत नमदु
के ले माणे मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे िद.१९/१०/२०१८ रोजचे भेटी समयी साई मधबु न हॉ पीटॅिलटी,
िशड यांना कळिवले माणे यांनी चहा, पाणी, ना टा व भोजन यव था परु िवली असनू यासाठीचा र कम पये
३३,०७५/- मा (GST सह) बील इकडील िवभागात सादर के लेले आहे. सदर झालेला खच मािहती तव व
मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर करता येईल असे न मत आहे.
िवभागाचा ताव– उपरो त िवभागाचे अिभ ायात नमदु के लेनसु ार साई मधबु न हॉ पीटॅिलटी, िशड
यांचे र कम पये ३३,०७५/- मा (GST सह) झालेला खच मािहती तव व मा यते तव मा. यव थापन
सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६६५ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार व यां या समवेतील व र अिधकारी यांचेकरीता ी
साईबाबा समाधी शता दी समारोह संगी िशड दौ या दर यान चहापान, ना ा व भोजन करीता झालेला र कम
. ३३,०७५/- मा (GST सह) खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,साई साद िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.२९
रा ीयकृ त बँकाम ये सं थान िनधीचे मदु तठे वी या व पात करावया या गंतु वणक
ू बाबत िनणय होणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ), अिधिनयम २००४ कलम २०(३) अ वये
“िव व त यव था िनधी या मालक चा सव पैसा व इतर मौ यवान व तू के वळ रा ीयकृ त बॅकें त िकंवा बॅकाम
ं ये
ठे व हणनु ठे व यात येतील िकंवा जमा कर यात येतील िकंवा मंबु ई सावजिनक िव व त यव था अिधिनयम
१९५० या कलम २ या खंड (१२) म ये या या के या माणे सावजिनक रा यांम ये गुंतिव यात येतील”,
अशी तरतुद आहे.
मा. यव थापन सिमती या सभेतील िनणय .९५२, िद.०६.११.२०१४ अ वये बचत खाते असले या
रा ीयकृ त बॅका
ं ंची आिथक ि थती िवचारात घेऊन, यांचेकडून याजदर मागवनू , जा तीत जा त याजदर देणाया बॅका
ू कर यास मा.मु यकायकारी अिधकारी याच
ू करावी
ं क
ं डे ट याट याने गतंु वणक
ं ी मा यता घेऊन गतुं वणक
व याचा वाष क अहवाल वषा या शेवटी मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा असा िनणय
समं त झाला आहे.
यास अनसु न गतंु वणक
ू ांची मदु तपतू झा यानतं र, उपल ध होणारा िनधी व बचत खा यांम ये दैनिं दन
खच वजा जाता उपल ध होणारा िनधी याच
ं ी सं थानचे बचतखाते असले या िविवध रा ीयकृ त बॅकाकड
ं ून
पधा मक दर मागवनू जा तीत जा त याजदर देणा-या रा ीयकृ त बॅकाम
ं ये मा.मु य कायकारी अिधकारी याचं े
मा यतेने गतुं वणक
ू कर यात आली आहे.
आिथक वष २०१७-१८ म ये के ले या गतंु वणक
ू चा अहवाल व आिथक वष २०१८-१९ म ये
कमाल याजदर देणा-या रा ीकृ त बॅकांम ये १ वषा या मदु तठे वी या व पात गतुं वणक
ु स मा यता िमळणेबाबत
व रा ीयकृ त बॅका
ं ंची एनपीए बाबतची ि थती िद.०१.०६.२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े
अवलोकनाथ सादर कर यात आली होती. यावर मा. यव थापन सिमतीने . ३६४, िद. ०१.०६.२०१८ नसु ार
पढु ील माणे िनणय झाला आहे.
मा. यव थापन सिमतीचा िनणय –“यावर सिव तर चचा होऊन,िद.३१ माच २०१८ अखेर आिथक
वषात के ले या गंतु वणक
ु चा अहवाल व एनपीए ि थतीचे अवलोकन करणेत येऊन, याची न द घे यात आली.
तसेच जा तीत जा त एनपीए असले या रा ीयकृ त बॅका
ू करावी िकंवा कसे, याबाबत िवधी व
ं ंम ये गंतु वणक
याय िवभाग, महारा शासन यांचे मागदशन घे यात यावे, असे ठरले”.
यानसु ार मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांना िद.१९.०६.२०१८ रोजी प
पाठिव यात आले आहे.
िद.०५.१०.२०१८ रोजी झाले या मा. यव थापन सिमती या सभेम ये रा ीयकृ त बॅका
ं ंम ये सरु ि त
गंतु वणक
ू करणेकामी अनौपचारीक चचा झालेली होती याम ये मा. िव व त डॉ. राज राजा बाली िसगं यांनी
Crisil व Fitch India या एज सीचा रा ीकृ त बॅका
ं ंची Credit Rating चा त ता सादर के लेला आहे. सदरचा
त ता खालील माणे –
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Crisil Rating

Fitch India Rating

Bank Name

Investment As on
Crisil11.10.2018
Rating

Crisil Outlook

Fitch India Fitch India
Rating
Outlook

1

Andhra Bank

1,50,84,86,624

AA-

Stable
Negative

IND AA

2

Bank of Baroda

AA+

Stable

3
4
5

Central Bank of India
Corporation Bank
Dena Bank

6

Indian Bank

7

Oriental Bank
Commerce

8

Sr.N
o.

1,93,01,00,000
17,67,650
69,00,00,000
1,17,00,00,000
35,00,00,000

to

AffirmedStable
Rating Withdraw

IND AAA

A+
Stable
Data not available
ANegative

IND AA-

AA+

Stable

IND AA+

2,75,00,00,000

A+

Stable

IND A

Punjab National Bank

3,17,00,00,000

AA

Under Watch

IND AAA

9
10

Syndicate Bank
Uco Bank

1,91,00,00,000
17,00,00,000

AA
A

Stable
Stable

IND A+
IND A-

11

Union Bank of India

AA+

Stable

IND AA+

12

Vijaya Bank

13

State Bank ofIndia

14
15
16

of

51,07,00,000
7,69,00,00,000

Stable

Rating not assign

AA-

-

AAA

AAA

Bank o f India
Bank of Maharashtra

-

Canara Bank

-

Data not available
Data not available
Stable
AA
Negative

Stable

to

IND AA

Stable
AffirmedStable
Negative
Under Watch
Negative
Stable
Stable
Affirmed Stable
Stable
AffirmedStable

Stable

Total 21,85,10,54,274

सं थानची ठे वीची रा ीयकृ त बॅकाम
ू कर यात येते उपरो त बॅका
ं ये मदु तठे वी या व पात गंतु वणक
ं ंनी
मागील चार गंतु वणक
ू या बैठकांम ये र कम . १० कोट या पढु ील रकमेसाठी देऊ के ले या याजदराचा
तुलना मक त ता खालील माणे –
Sr.
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Investment As on Investment Meeting Date-Interest Rate
11.10.2018
10.09.2018
19.09.2018
28.09.2018
Andhra Bank
1,50,84,86,624
7.15%
7.05%
Bank of Baroda 1,93,01,00,000
6.75%
6.75%
6.75%
Bank
of 4.25%
5.00%
Maharashtra
Bank of India
Central Bank of 17,67,650
Interest Rate Not received
India
Canara Bank
7.10%
7.15%
Corporation
69,00,00,000
7.26%
Bank
Dena Bank
1,17,00,00,000
6.65%
Indian Bank
35,00,00,000
6.50%
7.12%
7.12%
Punjab National 3,17,00,00,000
7.15%
Bank
State Bank of Interest Rate Not received
India
Bank Name
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7.10%
7.31%
7.12%
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12
13
14
15
16

Syndicate Bank
Oriental Bank of
Commerce
Uco Bank
Union Bank of
India
Vijaya Bank

1,91,00,00,000
2,75,00,00,000

7.17%
7.15%

7.05%
7.15%

7.10%
7.25%

7.25%

17,00,00,000
51,07,00,000

7.00%
-

7.00%
-

7.00%
7.00%

7.00%
7.00%

7,69,00,00,000

7.17%

7.20%

7.25%

7.27%

िवभागाचा अिभ ाय –
१.
सं थानची गतंु वणक
ू र कम ही मोठी अस याने सं थानने जर Crisil िकंवा Fitch India हया खाजगी
सं था दारे के ले या रे ट गनसु ार एखा ा बॅकें स ाधा य िद यास सं थानला िमळणारा याजदर कमी होऊन
या दारे सं थानला मोठया माणात आिथक तोटा होणार आहे.
२.
Crisil िकंवा Fitch India या खाजगी सं थानी काशीत के लेले रेट गसंबंधी सदर एज सी जबाबदारी
घेत नसनू तशी न द यांनी आप या सक
ं े त थळावर कलेली आहे.
३.
खाजगी मानांकन एज सी जसे Crisil िकंवा Fitch India यांचे मानांकनानसू ार सं थानचा िनधी
गंतु वणक
ू साठी काही बॅका
ु मयादा घातली व काही बॅकाम
ु चा िनणय घेत यास,
ं ंना कमाल गतंु वणक
ं ये गतंु वणक
या बॅकाम
ु े गतंु वणक
ू करता येणार नाही व यांचे याजदर जर जा त असतील तर
ं ये कमाल मयादा संप यामळ
याचा फायदा सं थानला घेता येणार नाही. पयायाने सं थानचा आिथक तोटा होईल. सं थान या स या या
ठे व चा िवचार करता ०.१० % याजदर कमी िमळाला तरी वािषक २.२ कोटी याज कमी होऊ शकते.
४.
सं थानने जर Crisil िकंवा Fitch India रे ट ग माणे एखा ाबॅकें स ाधा य िद यास व ती बॅकं
भिव यात अडचणीत आ यास सदर बॅकें तील गुंतवणक
ू बाबत सं थानवर जबाबदारी िनि त होऊ शकते.
५.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ३६४ नसु ार रा ीयकृ त
बॅकामधील
गंतु वणक
ू यांचे मानक
ं
ं नानसू ार करणेबाबत मागदशन िमळ यासाठी जा.नं.एसएसएसटी/वशी–
लेखा/१३६४/२०१८, िद.१९.०६.२०१८ नसु ार शासनाला ताव सादर के ला आहे. सदर तावावर शासनाचे
मागदशन ा त झा यावर पढु ील िनणय घेणे यो य राहील.
ताव- सं थानची रा ीयकृ त बॅकाम
ं ये िद.११.१०.२०१८ अखेर र कम .२१,८५,१०,५४,२७४/मदु तठे वी या व पात ठे वलेली असनू जा तीत जा त याजदर देणा-या रा ीयकृ त बॅका
ं मं ये मदु तठे वी या
व पात गुंवतणक
ू कर यात येत आहे. रा ीयकृ त बॅका
ु बाबत िनणय होणेस
ं ंम ये मदु तठे वी या व पात गंतु वणक
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .६६६ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या ठे वी या सरु ि तते या ीने सव रा ीयकृ त बँकांचे िविवध रे ट ग
सं थांनी के लेले रे ट ग िवचारात घेऊन या बँकेचे रे ट ग “ि थर” (Stable) दजाचे आहेत याबँकाम ये गंतु वणक
ू
करावी, तसेच कोण याही एका रा ीयकृ त बँकेम ये ५०० कोटी या मयादेपयत सं थानचा िनधी मदु तठे वी या
व पात गंतु वणक
ू कर यात यावा. तसेच याकामी शासनाचे िवधी व याय िवभागाची मा यता घे यात यावी, तो
पयत स या अवलिं बत येणा या प दतीनसु ार गंतु वणक
(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)
ू करावी, असे ठरले.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३०
IRCTC चे E-Ticket या पोटल दारे रे वे ितक ट आर ीत क न साईबाबांचे दशनासाठी येणा या
साईभ ासं ाठी online.sai.org.in या वेबसाईट दारे आरती/दशन पास आर ीत करणेची सिु वध उपल ध क न
देणबे ाबत.
तावउपरो त सदं भ ं .०१ ते ०४ अ वये ा त झाले या तावानसु ार IRCTC व िवभागीय रे वे
यव थापक,वािण य िवभाग,सोलापरू यांनी िशड येथे रे वेने येणा-या साईभ तांसाठी रे वे ितक ट आर ीत
करतेवेळी चे आरती/दशन पास आर ीत कर याची सिु वधा उपल ध क न देणेबाबत िवनतं ी के लेली आहे.
उपरो त तावाम ये यांनी यांचे काय णाली दारे १२० िदवस अगोदर रे वे ितक ट आर ीत
कर याची सिु वधा उपल ध अस याने, सं थानचे online.sai.org.in या वेबसाईट दारे ६० िदवस अगोदर
आरती/दशन पास आर ीत करणेची असलेली सिु वधा रे वे वा यांसाठी १२० िदवसाच
ं ी करणेत यावी, असेही
नमदू के लेले आहे.
उपरो त माणे ा त झाले या तावानसु ार करावया या संभा य कायवाहीबाबत िद. ११.०९.२०१८
रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे क ाम ये झाले या बैठक म ये सिव तर चचा कर यात
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आली. सदर या बैठक स M/s Tata Consultancy Services याच
ं े अिधकारी ी िभमा शेखर, ी. राजीव
गु ता व आयटी िवभाग हे उपि थत होते. तसेच िद. ०३.१०.२०१८ रोजी यासदं भात IRCTC यांचे यव थापक
ी प मोहन व यांचे सहकारी यानं ी िशड येथे येऊन आयटी िवभाग व M/s Tata Consultancy Services
यांचेबरोबर अनषु िं गक तांि क बाब वर चचा के लेली आहे. त तं र IRCTC चे ितिनधी, िटसीएस व आयटी
िवभाग यांची सयं ु त बैठक मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे उपि थतीत पार पडली. सदरचे बैठक
म ये IRCTC चे काय णाली ारे रे वे ितक ट आर ीत करणारे साईभ तांस चे आरती/दशन पास आर ीत
करणेची ि येसबं ंधी सिव तर चचा करणेत आली, यानसु ार सदरची ि या साधारणपणे पढु ील माणे असेल.
१. सरु वातीचे काळात भारतातील िविवध शहरातनू िशड (साईनगर), कोपरगांव, नगरसल
ु , मनमाड, नािशक इ.
रे वे टेशन पयत रे वे ितक ट आर ीत करणारे साईभ तांस IRCTC यांचे काय णाली दारे रे वे ितक ट
आर ीत के लेनंतर चे आरती/दशन पास आर ीत करणेकामी सं थानचे online.sai.org.in या
वेबसाईटची िलंक IRCTC यांचे वेबसाईटवर उपल ध क न देता येईल.
२. IRCTC यांचे काय णाली दारे रे वे ितक ट आर ीत के लेनतं र साईभ तांस चे आरती/दशन पास
आर ीत करणेबाबत काय णाली दारा िवचारणा करणेत येईल. साईभ ता दारे सकारा मक ितसाद
िमळा यास साईबाबा सं थानची online.sai.org.in ही वेबसाईट िलंक ारे ओपन होईल व रे वे ितक ट
आर ीत करणेसाठी संकलीत करणेत आलेली माहीती आरती/दशन पास आर ीत करणेसाठी आव यक
संदभ य रका यांम ये भरली जाईल.
३. आरती/दशन पास आर ीत करणेकामी आव यक असलेली इतर आव यक माहीती साईभ तास
online.sai.org.in या वेबसाईटवर भरावी लागेल. त तं र साईभ तास सबं ंधीत रे वे टेशनवर पोहचले
पासनू चे पढु ील दोन िदवसांचे आरती/दशन पास उपल धतेनुसार आर ीत करता येतील.
४. सदरचे सिु वधे ारे दशन पास आर ीत करणारे साईभ तांना रे वेचे वेळेत होणा-या बदलांचा िवचार करता,
दशन पासवरील तारखेस आरतीचे वेळे यितरी त दशनासाठी सदं भ य वेश ारातून वेश देता येईल.
५. IRCTC यांचे काय णाली दारे आरती/दशन पास आर ीत करणारे साईभ तानं ा रे वे ितक टा माणे पढु ील
१२० िदवसापयतचे आरती/दशन पास आरि त करणेची सिु वधा उपल ध क न ावी लागेल.
उपरो त माणेची कायवाही होणेकरीता पढु ील माणे िनणय होणे आव यक आहे.
१) सं थानचे online.sai.org.in या वेबसाईटची िलंक IRCTC यांचे वेबसाईटवर उपल ध क न देणक
े ामी
मा यता िमळणे.
२) IRCTC यांचे वेबसाईट ारे सं थानचे online.sai.org.in वर आरती/दशन पास आर ीत करणारे
साईभ तानं ा पढु ील १२० िदवसाच
ं े आरती/दशन पास उपल धतेनसु ार आर ीत करणेस मा यता िमळणे.
३) सदरचे सिु वधे ारे दशन पास आर ीत करणारे साईभ तांना रे वेचे वेळेत होणा-या बदलाच
ं ा िवचार करता,
दशन पासवरील तारखेस आरतीचे वेळे यितरी त दशनासाठी सदं भ य वेश ारातून वेश देणसे मा यता
िमळणे.
नमदु के ले माणे IRCTC व िवभागीय रे वे यव थापक, वािण य िवभाग, सोलापरू यांनी ी
साईबाबांचे दशनासाठी रे वेने येणा-या साईभ तांसाठी रे वे ितक ट आर ीत करतेवेळी चे आरती/दशन पास
आर ीत कर याची सिु वधा उपल ध क न देणबे ाबत के ले या िवनतं ीनसु ार आव यक कायवाही करणेस मा यता
िमळणे तव व याबाबत िनणय होणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल.
मागणी:- ा तािवके म ये नमदु के ले माणे, IRCTC व िवभागीय रे वे यव थापक, वािण य िवभाग,
सोलापरू यांनी ी साईबाबांचे दशनासाठी रे वेने येणा-या साईभ तासं ाठी रे वे ितक ट आर ीत करतेवेळी चे
आरती/दशन पास आर ीत कर याची सिु वधा उपल ध क न देणबे ाबत के ले या िवनंतीनुसार आव यक
कायवाही करणेस मा यता िमळणेस व पढु ील माणे१. सं थानचे online.sai.org.in या वेबसाईटची िलंक IRCTC यांचे वेबसाईटवर उपल ध क न देणक
े ामी
मा यता िमळणे.
२. IRCTC यांचे वेबसाईट ारे सं थानचे online.sai.org.in वर आरती/दशनपास आर ीत करणारे
साईभ तानं ा पढु ील १२० िदवसांचे आरती/दशन पास उपल धतेनसु ार आर ीत करणेस मा यता िमळणे.
३. सदरचे सिु वधे ारे दशन पास आर ीत करणारे साईभक्तांना रे वेचे वेळेत होणा-या बदलांचा िवचार करता,
दशन पासवरील तारखेस आरतीचे वेळे यितरी त दशनासाठी सदं भ य वेश ारातून वेश देणसे मा यता
िमळणे.
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या माणे िनणय होणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेस मा यता असावी, िह
न िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम/ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान :- तांि क व शासक य
िवभागाचा अिभ ाय / प मत :- IRCTC व िवभागीय रे वे यव थापक, वािण य िवभाग, सोलापरू यांनी
ी साईबाबाचं े दशनासाठी रे वेने येणा-या साईभ तांसाठी रे वे ितक ट आर ीत करतेवेळी चे आरती/दशन
पास आर ीत कर याची सिु वधा उपल ध क न देणबे ाबत के ले या िवनतं ीनसु ार आव यक कायवाही करणेस
मा यता िमळणे तव व पढु ील माणे १. सं थानचे online.sai.org.in या वेबसाईटची िलंक IRCTC यांचे वेबसाईटवर उपल ध क न देणक
े ामी
मा यता िमळणे.
२. IRCTC यांचे वेबसाईट ारे सं थानचे online.sai.org.in वर आरती/दशनपास आर ीत करणारे
साईभ तानं ा पढु ील १२० िदवसांचे आरती/दशन पास उपल धतेनसु ार आर ीत करणेस मा यता िमळणे.
३. सदरचे सिु वधे ारे दशन पास आर ीत करणारे साईभ तांना रे वेचे वेळेत होणा-या बदलांचा िवचार करता,
दशन पासवरील तारखेस आरतीचे वेळे यितरी त दशनासाठी सदं भ य वेश ारातून वेश देणसे मा यता
िमळणे.
या माणे िनणय होणे तव सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .६६७ यावर सिव तर चचा होऊन, IRCTC चे E-Ticket या पोटल दारे रे वे ितक ट आर ीत क न साईबाबांचे
दशनासाठी येणा या साईभ ांसाठी online.sai.org.in या वेबसाईट दारे आरती/दशन पास आर ीत करणेची
सिु वध उपल ध क न देणक
े ामी खालील माणे िनणय घे यात आले.
१. सं थानचे online.sai.org.in या वेबसाईटची िलंक IRCTC यांचे वेबसाईटवर उपल ध क न देणेस
मा यता दे यात आली.
२. IRCTC यांचे वेबसाईट ारे सं थानचे online.sai.org.in वर आरती/दशनपास आर ीत करणारे
साईभ तांना पढु ील १२० िदवसांचे आरती/दशन पास उपल धतेनसु ार आर ीत करणेस मा यता दे यात
आली.
३. सदरचे सिु वधे ारे दशन पास आर ीत करणारे साईभ तांना रे वेचे वेळेत होणा-या बदलाच
ं ा िवचार करता,
दशन पासवरील तारखेस आरतीचे वेळे यितरी त दशनासाठी दशन पासवर नमदु के ले या वेश ारातून
वेश देणसे मा यता दे यात आली.
तसेच आरतीची वेळ िन ीत क न ायोिगक त वावर १००० साईभ ासं ाठी कोटा राखीव ठे व यात
यावा, असे ठरले.
(कायवाही- मािहती तं ानिवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३१
ी साईबाबा महािव ालय- िव ापीठाचे मागदशक त वानसु ार राबवावया या योजना व बँक खाते उघडणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु
.१७ (१) व १७ (२) (ढ) म ये सव कार या धमिनररपे
िश णास चालना देईल िकंवा तसे कर यास सहा य करील. तसेच िशड येथे वा अ य िठकाणी शै िणक सं था
थापन करील अशी तरतदू कर यात आलेली आहे.
यव थापन सिमतीचा ठराव मांक – मा. य.सिमतीचे िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .१११
तािवकः- शासन आदेश मांक एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जून, २०१८ अ वये
शै िणक वष २०१८-१९ म ये ी साईबाबा सं थानचे ी साईबाबा महािव ालय या नावाने नवीन महािव ालय
सु कर यास मा यता िमळालेली आहे.
यानसु ार जा. .एसएसएस/सा शा/आ था/९४४/२०१८ िद.०२ जुल,ै २०१८ अ वये ी साईबाबा
महािव ालय हा वतं िवभाग सु कर यात आलेला असनू , याचा शभु ारंभ िद.१७.०७.२०१८ रोजी पासनू
झालेला आहे.
सािव ीबाई फुले पणु े िव ापीठामाफत महािव ालयात िविवध योजना व उप म राबिव यात येत
असतात, तसेच सदर या योजना व उप म महािव ालयात राबिवणे महािव ालयासाठी बंधनकारक आहे. सदर
योजना सहभागी िव ा याना िव ापीठामाफत जादा गणु िदले जातात. सदर योजना व उप मांबाबत
िव ापीठामाफत िनयमावली पिु तका िस कर यात येते. यानसु ार सं थानचे ी साईबाबा
महािव ालयाम येही सदर या योजना व उप म सु करणे म ा त आहे. याचा तपिशल खालील माणे
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अ) िव ाथ िवकास मडं ळ– सदर योजनेचे अतं गत िव ा यासाठी क याणकारी िविवध उप माचं े
िव ापीठ व महािव ालयीन तराव आयोजन करणे, िव ा याना िविवध कार या आतं र-िव ापीठीय पधाम ये
सहभागी हो याची सधं ी उपल ध क न देण,े वकृ व पधा, वादिववाद पधा, सां कृ ितक काय म/ यवु क
महो सव इ. उप माचं े मा यमातनू यांचा सवागीण िवकास हो यासाठी गणु वतं िव ा याची / िव ाथ सघं ांची
िनवड करणे या बरोबरच िविवध उप म राबिवणे. पणु े िव ापीठ िव ाथ िवकास मंडळा ारे खालील योजना
उप म कायाि वत कर यात येत असतात.
१. रॅ िगंग ितबंधा मक उपाययोजना
२. िव ाथ िवकास मंडळाकडे जमा करावयाचे िनधी
३. िव ाथ सरु ा िवमायोजना
४. आप कालीन साहा य
५. कमवारी भाऊराव पाटील कमवा व िशका योजना
६. िवशेष मागदशन योजना
७. िव ाथ नी यि म व िवकास योजना
८. िनभय क या अिभयान
९. व छ व समथ भारत अिभयान
१०. आप ती यव थापन िश ण
११. िव ाथ ितिनधी िनवडणक
१२. िव ापीठ ितिनधी िशबीर
ु
१३. यवु क महो सव
१४. रोजगार/ वयंरोजगार आिण कौश य िवकास योजना
१५. डॉ.पी.सी.अले झांडर आतं रिव ापीठीय मराठी व इं जी वकृ व पधा
१६. अिभ प नयायालय पधा
१७. महािव ालयीन िनयतकािलका पधा
१८. िव ाथ वाता (चेतना) काशन
१९. शै िणक उप म, कायाशाळा, चचास , उजाळणी वग २०.रा ीय छा सेना स कार समारंभ
२१. वािषक पा रतोिषक िवतरण समारंभ
२२. िव ापीठ तरीय एकांक का पधा
२३.िव ापीठ काय े ातील वेशीत पररा यातील िव ाथ सां कृ ितक / शै िणक
२४. िव ापीठ तरीय सगु म, शा ीय व नाटयगायन पधा
२५. आदान दान कायशाळा
२६. िव ाथ ो साहन योजना
२७. िव ाथ ो साहन योजना
२८. सामािजक सलोखा आिण यवु ा स मीकरण

सदर उप म व योजनांम ये महािव ालयातील िव ाथ सि य सहभाग न दवत असतात. यासाठी
महािव ालयीन तरावर एक सिमती गठीत करणे म ा त आहे. तीचे वरप खालील माणे
१. ाचाय
अय
२. सं थाचालकांचे ितिनधी (१)
सद य
३. िव ाथ क याण अिधकारी (S.D.O.) सिचव
४. ा यािपका ितिनधी
सद य
५. िव ाथ ितिनधी
सद य
६. महािव ालयीन िश के तर सेवक
सद य
७. थािनक समाजसेवक
सद य
वरील माणे सिमती गठीत क न, यांचे ारे वरील उप म व योजनांची अमंलबजावणी करावी लागते.
िव ाथ क याण अिधकारी (S.D.O.) यांनी िव ाथ िवकास मंडळा या िविविध योजना महािव ालयात
भावीपणे राबिवणे व याबाबतचे अहवाल वेळोवेळी िव ाथ िवकास मंडळास पाठिवणे आव यक आहे.
सदरचा िव ाथ क याण अिधकारी हणनू महािव ालयातील एका या या याची/ ा यापकाची िनयु ती करावी
लागते. िव ाथ क याण अिधकारी हणनू नामिनदशन के ले या या याता / ा यापक यांना यि गत खचाची
प रपतू हणनू (Pocket Allowance) िव ापीठाकडून दरवष .६,०००/- अदा कर यात येत असते.
महािव ालय / सं थेत खालील िदलेले गटिनहाय योजना व शै िणक उप म राबिवणे अिनवाय आहे.
अ गट (आव यक)
सव बाब ची पतु ता करणे
आव यक
१. रॅ िगंग अहवाल

ब गट (एकि त योजना)
या गटातील कोणतीही एक
योजना राबिवणे आव यक
१. िनभय क या

क गट (इतर योजना)
या गटातील कोणतीही एक
योजना राबिवणे आव यक
१. िवशेष मागदशन योजना

२. आप ती यव थापन २. िव ाथ नं ी यि तम व
िश ण
िवकास योजना
३. िव ाथ प रषद थापना
३. रा ीय छा सेना ३. यवु क महो सवात सहभाग
(N.C.C.) कायशाळा
४. िनयतकािलका पधतील ४. साहस िशबीरे
४. िव ाथ सरु ा िवमा
सहभाग
योजना
५.
िव ाथ
िवकास ५. िव ाथ ितिनधी िशबीर ५. माजी कुलपती डॉ.पी.सी.
२. िव ाथ क याण िनधी
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१. कमवीर भाऊराव
पाटील कमवा व िशका
योजना
-
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मंडळामाफत िनगिमत कर यात
येणा-या प रप कांची कायवाही
व अहवाल
६. िनयतकािलक कायशाळा
७. िव ापीठ काय े ातील
वेशीत
पररा यातील
िव ाथ सां कृ ितक व
आदान दान कायशाळा
८.
िवशेष
िव ाथ
कायशाळा (अंध, अपंग,
शारी रक िवकलांग इ.)
९. रोजगार / वयंरोजगार
आिण कौश य िवकास
योजना
-

१०. अिभ प यायालय
पधा
११. व छ / समथ भारत
अिभयान

अले झांडर व तृ व पधा
६. आ तकािलन सहा य
७. िव ाथ वाता काशन

-

८. क यार न
अिभयान

वाचवा

-

९. इतर शै िणक /
सां कृ ितक
उप म/
कायशाळा / प रषद /
चचास / उजाळणी वग

-

-

-

-

-

वरील योजना राबिव यासाठी िव ापीठाकडून िविवध योजनसाठी अनदु ान दे यात येत असते. सदर
अनदु ानाचा लेखा-जोखा ठे व याची जबाबदारी िव ाथ क याण अिधकारी (S.W.O.) यांचेवर असते. तसेच
िव ापीठाकडून सदर अनुदानाचे लेखाप र ण कर यात येत असते.
िव ापीठाचे िनयमा माणे वरील योजनाक
ं रता िव ापीठाकडून ा त अनदु ान जमा हो यासाठी तसेच
सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी मा. ाचायाचे नावाने एक वतं बॅकं खाते आव यक असते. मा
सं थानचा सव आिथक यवहार हा मु य कायकारी अिधकारी याच
ु े वरील योजनांसाठी
ं े नावे चालतो, यामळ
“मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड (िव ाथ िवकास मडं ळ S.W.O.)” या नावाने नवीन बॅक खाते उघडता येईल.
ब) िश यवृ ती - तसेच िव ापीठाकडून अनसु िु चत जाती / जमाती, इतर मागसवग य िव ा याक रता िविवध
िश यवृ ती योजना राबिव यात येत असतात. सदर योजनेअतं गत िव ापीठाकडून िव ा यासाठी तसेच यांचेसाठी
राबिव यात येणा-या उप मांसाठी अनदु ान ा त होत असते. िव ापीठाकडून सदर अनदु ानाचे लेखाप र ण
कर यात येत असते..
िव ापीठाचे िनयमा माणे िश यवृ ती योजनेक रता िव ापीठाकडून ा त अनदु ान जमा हो यासाठी
तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी मा. ाचायाचे नावाने एक वतं बॅकं खाते आव यक असते.
मा सं थानचा सव आिथक यवहार हा मु य कायकारी अिधकारी याचं े नावे चालतो, यामळ
ु े वरील
योजनांसाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड (िश यवृ ती)” या नावाने
नवीन बॅक खाते उघडता येईल.
क) रा ीय सेवा योजना (N.S.S.) – िव ापीठाचे मागदशक त वानसु ार महािव ालयांनी रा ीय सेवा
योजनेअतं गत िनयिमत उप म काय म पार पाडणे अिनवाय असते, याम ये वृ ी िदडं ी, जलसंधारण उप म,
िनमल ाम योजना, आप कालीन यव थापन योजना, एडस जाणीव जागृती उप म (Red Reabon Club),
यवु ा िदन, व छता अिभयान, द तक गाव योजना या बरोबरच िवशेष िशबीर- सात िदवशीय िनवासी िशबीर
अयोिजत करणे असे उप म राबवावे लागते.
सदर काय मांचे िनयोजन व भावीपणे अमल
ं बजावणी कर यासाठी महािव ालयातील एका
ा यपक / या याता यांची काय म अिधकारी हणनू िनयु ती करावी लागते. तसेच सदर योजनेअतं गत
राबिव यात येणा-या उप मांसाठी िव ापीठाकडून अनदु ान ा त होत असते. िव ापीठाकडून सदर अनदु ानाचे
लेखाप र ण कर यात येत असते.
िव ापीठाचे िनयमा माणे रा ीय सेवा योजनेक रता िव ापीठाकडून ा त अनदु ान जमा हो यासाठी
तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी मा. ाचायाचे नावाने एक वतं बॅकं खाते आव यक असते.
मा सं थानचा सव आिथक यवहार हा मु य कायकारी अिधकारी याचं े नावे चालतो, यामळ
ु े वरील
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योजनासं ाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड (रा ीय सेवा योजना N.S.S.)” या नावाने नवीन बॅक खाते उघडता येईल.
ड) महािव ालय / िव ापीठ प र ा िवभाग – महािव ालयातंगत तसेच िव ापीठीय तरावरील प र ासं ाठी
येक महािव ालयाम ये महािव ालय/ िव ापीठ प र ा िवभाग असणे अिनवाय आहे. सदर िवभागामाफत
िव ापीठाकडून राबिव यात येणा-या येक प र ेचे िनयोजन करणे, िव ा याकडून वसल
ु के लेली प र ा फ
िविहत वेळेत िव ापीठाकडे सपु दु करणे, तसेच प र ेसाठी उपि थत असणा-या प र काचं े मानधन, महािव ालय
ा यपकांचे व इतर कमचारी यांचे िव ापीठामाफत ा त होणारे प र ा िवषयक मानधनाबाबत िनयोजन करणे.
िव ापीठाकडून सदर मानधनाचे लेखाप र ण कर यात येत असते. तसेच सदरचे कामकाज पाह यासाठी
महािव ालयातील एका ा यपक / या याता याचं ी मु य प र ा अिधकारी हणनू िनयु ती करावी लागते.
िव ापीठाचे िनयमा माणे िव ापीठ / महािव ालय प र ा िवभागाक रता िव ापीठाकडून ा त
मानधन जमा हो यासाठी तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी मा. ाचायाचे नावाने एक वतं बॅकं
खाते आव यक असते. मा सं थानचा सव आिथक यवहार हा मु य कायकारी अिधकारी यांचे नावे चालतो,
यामळ
ु े वरील योजनांसाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड (प र ा
िवभाग )” या नावाने नवीन बॅक खाते उघडता येईल.
इ) रा ीय छा सेना (N.C.C.) – िव ा याचे यि म वाचा अ टपैलू िवकास, िव ा याम ये रा भ ती,
रा मे भावना िनमाण करणे. तसेच सदर योजनेम ये सि य सहभाग न दवनू सी माणप ा त िव ा याना
िव ापीठामाफत १० गणु दे यात येतात. तसेच सैिनक, पोलीस, CRPF, ITBP, BSF वगैरे भरत म ये सदर
िव ा याना िवशेष सवलत दे यात येते तसेच इतर िव ा या या तुलनेने रोजगारा या सधं ी लवकर िनमाण होतात.
N.C.C. या मा यमातून िव ाथ भारतीय जास ताक िदन (SRD & NRD परे ड) सोह यातील मु य
परे डम ये सहभागी होऊ शकतो. सदर योजने या अमंलबजावणीसाठी तसेच िव ाथ भ ते, गणेवष सािह य
यासाठी िव ापीठामाफत अनदु ान दे यात येत.े िव ापीठाकडून सदर अनदु ानाचे लेखाप र ण कर यात येत
असते.
िव ापीठाचे िनयमा माणे रा ीय छा सेना (N.C.C.) क रता िव ापीठाकडून ा त मानधन जमा
हो यासाठी तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी मा. ाचायाचे नावाने एक वतं बॅकं खाते
आव यक असते. मा सं थानचा सव आिथक यवहार हा मु य कायकारी अिधकारी याचं े नावे चालतो, यामळ
ु े
वरील योजनांसाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड (N.C.C.)” या
नावाने नवीन बॅक खाते उघडता येईल.
मागणी -तरी उपरो त तािवकातील प र छे द अ ते इ म ये नमदु के ले या योजना सं थानचे ी
साईबाबा महािव ालयाम ये राबिव यास व सदर योजनसाठी महािव ालयातील वेगवेग या ा यपकांकडे
अनभु वानसु ार काम िवभागनू देणसे , तसेच सदर योजनसाठी नमदु के लेनसु ार वेगवेगळे ०५ बॅकं खाते न याने
उघड यास मा यता िमळणेस िवनतं ी.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार अनमु ान – शासक य मा यतेअतं ी कायवाही करता येईल.
िवभागाचा अिभ ाय / प ट मत– मागणी प र छे दात नमदु के ले माणे कायवाहीस मा यता िमळणेस िवनंती.
यावर सिव तर चचा होऊन, उपरो
तावाबाबत खालील माणे िनणय घे यात आले.
अ) िव ापीठाचे िनयमा माणे िव ाथ िवकास योजनांकरीता िव ापीठाकडून ा त अनुदान जमा हो यासाठी
तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड (िव ाथ िवकास मंडळ-S.W.O.)” या नावाने नवीन बॅक खाते उघड यास
मा यता दे यात आली.
ब) िव ापीठाचे िनयमा माणे िश यवृ ती योजनेक रता िव ापीठाकडून ा त अनुदान जमा हो यासाठी तसेच
सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड (िश यवृ ती)” या नावाने नवीन बॅक खाते उघड यास मा यता दे यात आली.
क) िव ापीठाचे िनयमा माणे रा ीय सेवा योजनेक रता िव ापीठाकडून ा त अनदु ान जमा हो यासाठी तसेच
सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड (रा ीय सेवा योजना - N.S.S.)” या नावाने नवीन बॅक खाते उघड यास मा यता
दे यात आली.
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ड) िव ापीठाचे िनयमा माणे िव ापीठ / महािव ालय प र ा िवभागाक रता िव ापीठाकडून ा त मानधन जमा
हो यासाठी तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड (प र ा िवभाग )” या नावाने नवीन बॅक खाते उघडणेस मा यता दे यात
आली.
इ) िव ापीठाचे िनयमा माणे रा ीय छा सेना (N.C.C.) क रता िव ापीठाकडून ा त मानधन जमा हो यासाठी
तसेच सदर योजने या अतं गत खच कर यासाठी “मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड (N.C.C.)” या नावाने नवीन बॅक खाते उघडणेस मा यता दे यात आली.
तसेच आव यकता असेल तरच उपरो ५ निवन बँक खाते मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यांचे नावानेच रा ीयकृ त बँकेत उघड यात यावेत. तसेच िव ापीठाचे
िनयमानसु ार “ ाचाय, ी साईबाबा महािव ालय, िशड ” या नावाने खाते उघडणे बंधनकारक अस यास
या माणे खाती उघड यास मा यता दे यात आली. तथापी या खा यावरील सव यवहार हाताळ याचे अिधकार
मु य कायकारी अिधकारी यांना राहतील, असे ठरले. तसेच महािव ालयाचे वेश दार व मह वाचे िठकाणी
सीसीटी ही कॅ मेरे लावणेत यावे.
(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग / ी साईबाबा महािव ालय/ सीसीटी ही कं ोल सेल मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३२
सं थानचे चे नई व बंगळू येथील मािहती क ावर कायरत असले या कं ाटी कमचा यांचे मदु तवाढीचे
अजाबाबत.
तावी साईबाबांचे िजवन-कायाचा चार- सार हावा तसेच साईभ तांसाठी सोई-सिु वधा उपल ध
हा यात या उदा त हेतुने चे नई व बंगळूर येथे सं थानमाफत सन २०११ सालापासनू मािहती क सु कर यात
आलेले आहेत. सदरह िठकाणी सं थानमाफत काशीत होणारे पु तके व फोट ची िव तसेच रोख देणगी,
ऑनलाईन दशन-आरती पास िवतरण व म बुक ग इ. कामे के ली जातात. सदरह िठकाणी काशने िवभागाचे
िनयं णाखाली कं ाटदारामाफत एकि त मानधनावर खालील कं ाटी कमचा-याची नेमणक
ू कर यात आलेली
आहे.
अ.ं

कं ाटी कमचा-याचे
नाव व पदनाम

मािहेती क
िठकाण

०१

ी. ही.क नन,
कायालय मख
ु

चे नई

०२

ी.एस.कृ णमतू ,
कायालय मख
ु

बंगळू

नेमणक
ू के याचे वष
िद.०३/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१२
िद.०३/११/२०१२ ते िद.०२/११/२०१३
िद.०३/११/२०१३ ते िद. ०२/११/२०१४
िद.०३/११/२०१४ ते िद.०२/११/२०१५
िद.०३/११/२०१५ ते िद.०२/११/२०१६
िद.०३/११/२०१६ ते िद.०२/११/२०१७
िद.०३/११/२०१७ ते िद.०२/११/२०१८
िद.०३/११/२०११ ते िद.०२/११/२०१२
िद.०३/११/२०१२ ते िद.०२/११/२०१३
िद.०३/११/२०१३ ते िद.०२/११/२०१४
िद.०३/११/२०१४ ते िद.०२/११/२०१५
िद.०३/११/२०१५ ते िद.०२/११/२०१६
िद.०३/११/२०१६ ते िद.०२/११/२०१७
िद.०३/११/२०१७ ते िद.०२/११/२०१८

एकि त मानधन
पये
.८,०००/.८,०००/.१०,०००/.१२,०००/.१२,०००/.१५,०००/.१५,०००/.८,०००/.८,०००/.१०,०००/.१२,०००/.१२,०००/.१५,०००/.१५,०००/-

उपरो त कमचा-यांना वेळोवेळी येक एका वषासाठी मदु तवाढ देणते आलेली आहे. सदरह कमचायांना जा.न.ं एसएसएस/सा शा-आ था/४१४२/२०१८ िद.२६ जानेवारी, २०१८ रोजीचे आदेशाने देणते आलेली
मदू तवाढ िद.०२/११/२०१८ रोजी सपं त अस याने यांनी िद.०४/१०/२०१८ रोजीचे िवनतं ी अजाने सं थान
िनयमा माणे मदु तवाढ िमळणेची िवनतं ी के लेली आहे. सबं धीतांचे अजावर, .अिध क, काशने िवभाग यांनी
सबं धीताचं े काम समाधानकारक असनू , यांची मदु त िद.०२/११/२०१८ अखेर सपं त असनू , सबं धीतांचे मागणी
अजाचा िवचार करता यांना सं थान िनयमानसु ार मदु तवाढ देणसे हरकत नाही, असा अिभ ाय न दिवलेला आहे.
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तरी सं थानचे चे नई व बगं लोर येथील मािहती क ावर कायरत असलेले उपरो त कं ाटी कमचा-यांना
मदु तवाढ सपं त असले या तारखेपासनू पढु े एक वषासाठी मदु तवाढ देणेबाबतचे तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .६६९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे चे नई व बगं लोर येथील मािहती क ावर कायरत असलेले कं ाटी
कमचारी ी. ही.क नन, कायालय मख
ु ,चे नई व ी.एस.कृ णमतू , कायालय मख
ु ,बगं ळू याच
ं ी मदु त
िद.०२.११.२०१८ रोजी संपत अस याने यांना स या दे यात येत असले या मानधनावर िद.०३.११.२०१८
पासनु पुढे एक वष कालावधीसाठी सं थान िनयमानसु ार मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३३
अनक
ु ं पा त वावर नेमणक
ू करणेत आले या िलपीक-टंकलेखक या पदावरील ०४ कमचा यांना सं थान सेवेत कायम
करणेबाबत.
ताव(अ) मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक२५ जुलै, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ५५७ अ वये,
खालील प रिश ातनमदू के ले या िलपीक-टंकलेखक पदावरील कमचा-यांना अनक
ु ं पा त वावर नेमणक
ू ा देणते
आले या आहेत. संबंिधत कमचारी यांचे नेमणक
ू आदेशातील अट .०१ नसु ार एक वषाचा प रवी ािधन
कालावधी िदनांक ११ ऑ टोबर, २०१८ रोजी सपं ु ात येत आहे. याचा तपिशल खालील माणे आहे अ.
.
१
०१

कमचा-यांची
शै िणक अहता

नेमणूक आदेश
मांकव िदनांक

नेमणूक चा
िवभाग

२

३

ी.िवशाल
इं भान देशमख
ु

१. बी.ए.
(मु त िव ापीठ, नािशक)
२. एमएस- सीआयटी
३. टायप ग
इिं लश ४० .श. .िम.
मराठी ३०
.श. .िम.
१. बी.ए. (पणु े िव ापीठ)
२. एमएस- सीआयटी
३. टायप ग
इिं लश ४० .श. .िम.
मराठी ३०
.श. .िम.
४. मॉ टेसरी िटचस कोस
१. बी.कॉम (पणु े
िव ापीठ)
२. एमएस- सीआयटी
३. टायप ग
इिं लश
४० .श. .िम.

४
जा.न.ं एसएसएस/
सा शा-आ था/
३७५३/२०१७
िद.१२/१०/२०१७

५
लेखाशाखा
िवभाग

कमचा-याचे नावं

०२

ीमती पाली
सोमनाथ मराठे

०३

ी.िवजय
कािशनाथ
दाभाडे

जा.न.ं एसएसएस/
सा शाआ था/३७५४
/२०१७
िद.१२/१०/२०१७

वै क य
सं थान सेवेत
पा ता
कायम करणेची
माणप
तारीख
६
८
९
१२/१०/२०१७ ११/१०/२०१८ िद.२४/१०/२०१७ १२/१०/२०१८
रोजीचे वै क य
माणप ानुसार
पा
हजर तारीख

प रवी ाधीन
सपं ु ात आ याची
तारीख
७

ी साईबाबा १२/१०/२०१७ ११/१०/२०१८ िद.१२/१०/२०१७ १२/१०/२०१८
हॉ पीटल
रोजीचे वै क य
माणप ानुसार
पा

जा.न.ं एसएसएस/
सा शा-आ था/
३७५५/२०१७
िद.१२/१०/२०१७

लेखाशाखा
िवभाग

जा.न.ं एसएसएस/
सा शाआ था/३७६०
/२०१७
िद.१२/१०/२०१७

ी साईनाथ
णालय

१२/१०/२०१७ ११/१०/२०१८ िद.२४/१०/२०१७ १२/१०/२०१८
रोजीचे वै क य
माणप ानुसार
पा

मराठी ३० .श. .िम.

०४

ी.राहल
अशोक गोडगे

४. Tally
१. बी.ए.
(मु त िव ापीठ,
नािशक)
२. एमएस-सीआयटी
३. टायप ग
इिं लश ४० .श. .िम.

१२/१०/२०१७

११/१०/२०१८ िद.२४/१०/२०१७
रोजीचे वै क य
माणप ानुसार
पा

१२/१०/२०१८

मराठी ३० .श. .िम.
४. Tally

उपरो कमचा-यांचे एक वषाचे प रवी ाधीनकालावधीम ये काम व वतणक
ू कशी आहे ? ते
हकूमा माणे व यो य रतीने कामे करतात िकंवा कसे ? यांचे बाबतीत काही करणे चालू अथवा तावीत
आहेत काय ? यांना सेवेत कायम करावे अगर कसे ? याबाबत सबं िं धत िवभागाचे शासक य अिधकारीयाचं े
माहे स टबर, २०१८ म ये अिभ ाय मागिवणेत आलेले होते.
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(ब) यानसु ार उपरो त कमचारी स या िवभागांम ये कायरत आहेत, या िवभागाचं े . वै क य अिधि का, ी
साईनाथ णालय, मु य लेखािधकारी, लेखाशाखा व . शासक य अिधकारी, णालये िवभाग यानं ी सबं िं धत
कमचा-यांचे काम, वतणक
ू व इतर बाब बाबत िदलेले सवसाधारणअिभ ाय खालील माणे आहे " .. ..प रवी ािधन कालावधीम ये सदर कमचा-यांची कामे व वतणक
ू उ म आहे. ते नेमनू िदलेली कामे यो य
रतीने करत आहेत. यांचे िव द कुठलीही करणे चालू नाहीत अथवा तावीत नाहीत. यांची िलपीक टंकलेखक या पदावर सेवा चालू ठे वणेस हरकत नाही."
तसेच िदनांक ०१ जानेवारी, २०१५ रोजी लागू करणेत आले या ी साईबाबा सं थान
िव त यव था, िशड (सवसाधारण सेवा अटी) िविनयम, २०१३ म ये करण ०४ (०२) प रवी ा याम ये
खालील माणे तरतूद आहे “.. .. १५. प रवी ा कालावधी – ितिनयु वरिनयु के ले या कमचा-याचा अपवाद वगळता,ं
सं थाना या येक कमचा-याला सं थाना या सेवेत थम िनयु झा यानंतर िनयु या तारखेपासनु सु
होणारा आिण एक वषापे ा कमी नाही एवढा प रवी ा कालावधी पणु करावा लागेल. जो पय त िनयु
ािधकारी लेखी व पात कळवत नाहीत तो पय त प रवी ा कालावधी चालू रािहल आिण तो समा झाला असे
मानले जाणार नाही. ”
उपरो बाब चा िवचार करतां, वरील प रिश ात नमदु के ले या व अनक
ु ं पा त वावर नेमणक
ू करणेत
आले या िलपीक-टंकलेखक पदावरील ०४ कमचा-यांना सं थान सेवेत कायम करता येईल, असे मत आहे.
(क) ताव- उपरो तप र छे द अ व ब म ये नमदु के ले माणे, अनक
ु ं पा त वावर नेमणक
ू ा देणते
आले या प रिश ात नमदु के ले या िलपीक -टंकलेखक पदावरील ०४ कमचा-यांिवषयी . वै क य अिधि का,
ी साईनाथ णालय, मु य लेखािधकारी तथा शासक य अिधकारी, लेखाशाखा व . शासक य अिधकारी,
णालये िवभाग यांनी िदलेले अिभ ाय व सवसाधारण सेवा अटी िविनयमातील तरतुद िवचारात घेऊन, वरील
अ.नं.०१ ते ०४ चे अनक
ु ं पा त वावर नेमणक
ू ा देणते आले या कमचा-यांना तंभ .०९ म ये नमदू के ले माणे
िदनांक १२ ऑ टोबर, २०१८ पासनू िलपीक - टंकलेखक या पदावर वेतन बँ ड पये ५२००-२०२०० + ेड
वेतन .१९०० या वेतन ेणीत सं थान सेवेत कायम करणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े
िनणयाथ सादर.
िनणय .६७० यावर सिव तर चचा होऊन, अनक
ु ं पा त वावर नेमणक
ू ा दे यात आले या िलपीक -टक
ं लेखक पदावरील ०४
कमचारी ी.िवशाल इं भान देशमख
ु , ीमती पाली सोमनाथ मराठे , ी.िवजय कािशनाथ दाभाडे व ी.राहल
अशोक गोडगे यांना . वै क य अिधि का व शासक य अिधकारी यांनी िदलेले अिभ ाय व सवसाधारण सेवा
अटी िविनयमातील तरतदु िवचारात घेऊन िदनांक १२ ऑ टोबर, २०१८ पासनू िलपीक-टक
ं लेखक या पदावर
वेतन बँ ड पये ५२००-२०२००+ ेड वेतन .१९०० या वेतन णे ीत सं थान सेवेत कायम करणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३४
सन २०१७-१८ या आिथक वषातील लाडू व बफ साद िनिमती िवभागातील कडधा य व िकराणा मालाचे घटतुटीबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद- २१(१) (घ) - सन २००४ चा महारा अिधिनयम . १४ (भाग-४)
म ये महारा िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तािवत के लेले अ यादेश व के लेले िविनयममधील
२१ (१)घ नसु ार भ तांना जेवण परु िवणे आिण अ नछ चालिवणे याबाबतची तरतुद आहे.
तावना– लाडु व बफ साद िनिमती िवभागातं गत चे दशनासाठी येणा-या साईभ ताचं े गद नसु ार
दररोज सरासरी अदं ाजे ४० ते ५० हजार मोफत बुंदी साद पाक टे तसेच सरासरी २५ ते ३० हजार लाडु साद
पाक टांची िनिमती िव के ली जाते. चे उ सवाम ये ही सं या वाढुन अदं ाजे ६५ ते ७० हजार मोफत बंदु ी
साद पाक टांचे वाटप के ले जाते व अदं ाजे ४० ते ५० हजार लाडु साद पाक टांची िव के ली जाते. याकामी
लागणारे कडधा य (हरभरा दाळ) मिशन दारे व मनु यबळा दारे दाळीम ये िनघणा-या काडया ,खडे काढुन
व छ कर यात येते व यानंतर पीठ िगरणीवर सदरची हरभरा दाळ दळुन यावी लागते, दाळ दळ यानतं र ित या
वजनाम ये घट-तुट येते.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७.०७.२००८ रोजीचे सभेतील िनणय .५६० (३१) अ वये, सन २००७-०८ या
आिथक वषात आलेली य घट/तुट खच टाक यात आली होती. मा सदरील घट-तुटीस मा यता देतांना
अतं गत लेखापरी क - मा. ी ए.जी.ल गाणी व मु यलेखािधकारी यांनी पढु ील कालावधीसाठी खालील माणे
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सचु ना (िनयमावली) सचु िवलेली होती यास मा. यव थापन सिमतीने िद.०७/०७/२००८ रोजीचे सभेतील िनणय
.५६० (३१) नसु ार मा यता िमळालेली आहे.
१. सन २००७-०८ म ये सादालयात य आलेली घट-तटु इतर देव थान व सं था याच
ं ेकडील चिलत घटतटु ीचे माण पाहता आपलेकडील आलेली सरासरी घट-तटु यो य असनु इतराच
ु नेने कमी अस याने
ं े तल
तािवत माणानसु ार घट-तुट जमा-नांवे टाकणेत यावी.
२. दर ६ मिह यांनी य मालाचा साठा व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची पडताळणी करावी.
३. दर ६ मिह यानतं र य िश लक माल व रिज टर माणे िदसणारा साठा याची तपासणी के यानतं र तपासणी
अतं ी आलेली घट-तुट तािवत सरासरी पे ा कमी आढळ यास याबाबतचा अहवाल मा. यव थापन
सिमतीसमोर अवलोकनाथ सादर करावा, मा तािवत सरासरीपे ा आलेली घट-तुट जादा असेल तर यास
मा. यव थापन सिमतीची मा यता यावी.
उपरो त माणे िनयमावलीनसु ार दरवष लाडु व बफ साद िनिमती िवभागातील एकुण खच पडले या िकराणा
मालातील य आलेली घट-तुटीस मा. यव थापन सिमतीची मा यता घेणते आलेली आहे.
सन २०१७-१८ म ये कडधा य व िकराणा मालाम ये आले या घट-तुटीचा तपिशल
(कालावधी िदनांक -०१/०४/२०१७ ते िदनांक -३१/०३/२०१८)
िदनांक

िकराणा मालाचा
तपिशल

आवक िकराणा
माल
िकलो ॅम

खच झालेला
िकराणा माल
िकलो ॅम

य आलेली
घट-तुट
िकलो ॅम

घट-तुटीचे माण
( ती ि वटं ल)
िकलो ॅम

मा य घटतुटीचे माण
िकलो ॅम

िद.०१/०४/२०१७
ते
िद.३१/०३/२०१८

हरभरा दाळ

६२४१५९.५००

६२१६७५.५
००

२०८४.००

०.३३४ ॅम

०२ .००

िद.०१/०४/२०१७
ते
िद.३१/०३/२०१८

िहरवी िवलायची

२५४२.०५०

२५०५.०५०

११.००

०.४३३ ॅम

०१.००

मागणी- सन २०१७-१८ या आिथक वषाम ये य िश लक िकराणा मालाचा साठा व
रिज टर माणे खच पडलेला िकराणा माल याची तपासणी कर यात आली होती.
उपरो त त यातील घट-तुटीचे अवलोकन करता य आलली घट-तुट ही मा य असले या
घट-तुटी या माणापे ा कमी आलेली आहे. यामळ
ु े सदरील घट-तुट नांवे टाक या या िनयमावली .०३ नसु ार
घट-तुटीचा व तुिन ठ अहवाल मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े अवलोकनाथ सादर करावा लागणार आहे.
िवभागाचा प ट अि पाय व मत– लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िद.०१/०४/२०१७ ते
िद.३१/०३/२०१८ या कालावधीत कडधा य व िकराणा मालात झाले या घट-तुट ही मा.मु यलेखािधकारी
तसेच अतं गत लेखापरी क यांनी सचु िवले या सचु नास (िनयमावली अधीन राहन) आहे, तसेच मा. यव थापन
सिमती या िनणयानुसार मा य घट-तुटीचे माणापे ा कमी आहे. तरी सदर या अहवालाची मा यता घेणसे ाठी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे यो य या िनणयाथ सिवनय सादर.
िनणय .६७१ यावर सिव तर चचा होऊन, लाडु व बफ साद िनिमती िवभागाकडील िद.०१/०४/२०१७ ते िद.३१/०३/२०१८
या कालावधीत कडधा य व िकराणा मालात झाले या घट-तुटी या तपिशलाचे अवलोकन क न याची न द
घे यात आली.
(कायवाही- .अिध क,लाडू साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३५
मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड दौ याकामी सं थानचे हेिलपॅडवर मोक िनिमतीसाठी मोक कॅ डल
खरे दी बाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद – सन २००४ या महारा अिधिनयम ं .१४ मधील ३५५ (घ)
साईभ तां या सरु ित ततेसाठी िकंवा सोसायटी आव यक ते तातडीचे दु ताचे काम िकंवा उपाययोजना हाती
घेण.े
मा.पतं धान ,भारत सरकार ,नवी िद ली हे िद १९.१०.२०१८ रोजी िशड ता राहाता येथे दौ-यावर
येणार आहेत. यांचे समवेत मा.रा यपाल म.रा.मबंु ई व मा.मु यमं ी म.रा.मबंु ई हे उप थीत राहाणार असनु यांचे
सरु ि तते या टीकोनातनु सव मा यवर यांना  झेड लस  वगवारीची सरु ा अस याने िद.१२.१०.२०१८
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रोजीचे मा.पोिलस महासचं ालक ी कृ ण काश व मा.िज हािधकारी सो याच
ं े समवेत झाले या सभेम ये
मा.पतं धान याचं े हेिलकॉ टर लॅ ड गकरीता मोक जनरे टरची / मोक कॅ डलची यव था करणेबाबत फायर
अॅ ड से टी िवभागास सिु चत कर यात आलेले आहे. तसेच िद.१५.१०.२०१८ रोजीचे मा.िज हािधकारी याचं े
कायालयाचे प ा त झाले असनू सदर प ाम ये मोक जनरे टर / मोक कॅ डल यव था करणेबाबत नमदु
के लेले होते. मा.म.ु का.अ.महोदया यांनी तातडीने मोक जनरे टर / मोक कॅ डल खरे दी करणेबाबत फायर अॅ ड
से टी िवभागास सचु ना दे यात आलेली होती.
यानसु ार फायर अॅ ड से टी िवभागामाफत मोक जनरे टरबाबत चौकशी के ली असता सदर उपकरण
अहमदनगर मंबु ई , नािशक येथे तातडीने उपल ध होत नस याने यापवु सं थानकरीता फायर सािह य परु िवलेले
इटं रगल से टी इिं ज.ड िबवली या कंपनीस ०२ नग मोक कॅ डल तातडीने उपल ध क न देणेबाबत िवचारले
असता यांनी ०१ मोक कॅ डलची िकंमत ५०००/- या माणे ०२ नग मोक कॅ डलचे बील १०,०००/- व
यावर १८% GST या माणे ( ११,८००/-) इतक होईल असे सांिगतले होते. मा.पंत धान महोदय यांचे िशड
दौ-याकामी मा.पोिलस महासचं ालक , मा.िज हािधकारी व मा.म.ु का.अ.महोदय यांनी सिु चत के ले माणे सदरचे
उपकरणे तातडीने घेणे आव यक अस याने इटं रगल से टी इिं ज. यांचे तातडीने कु रअर दारे सं थानचे फायर
अॅ ड से टी िवभागाने मागवनू घेतलेले आहे. सदर उपकरणांपैक िद.१८.१०.२०१८ रोजी ०१ मोक कॅ डलची
भारतीय वायदू ल अिधकारी यांचमे ाफत चाचणी घे यात आली व उवरीत ०१ नग मोक कॅ डल मा.पंत धान
महोदय यांचे हेिलकॉ टर लॅ ड गकरीता वापर याचे वायुदल अिधकारी यांनी सिु चत के ले होते. परंतु
िद.१९.१०.२०१८ रोजी भारतीय वायूदल कमांडट यांनी MIRC नगर यांचे कडील मोक कॅ डल वापरले
असलेमुळे ०१ नग मोक कॅ डल फायर अॅ ड से टी िवभागाकडे िश लक आहे. इटं रगल से टी इिं ज. ड िबवली
यांचे आवक ं ०१४३९८ िद.२०.१०.२०१८ रोजीचे बील इकडील कायालयांस ा त झालेले आहे.
आता िद.०५.१०.२०१८ रोजीचा मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िवषय ं .०३ िनणय ं .६१५
नसु ार मा.पंत धान भारत सरकार यांचे िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या काय माचे िनयोजनासाठी
उपरो त तपिशलात नमुद के या माणे सबं धीत िवभागाने करावयाचे कामास व यासाठी येणा-या अदं ाजे र कम
.२,४५,३०,०००/- मा चे खचास मा यता देणयात
् आली तसेच सदर काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी
आव यक ती कामे कर यासव याकामी येणा-या अदं ाजे खचास मा यता दे यात आली.
िवभागाचा अिभ ाय- मा.पतं धान ,भारत सरकार याचं े िशड दौ-याकामी मा.पोिलस महासचं ालक ,
मा.िज हािधकारी व मा.म.ु का.अ.महोदया यांनी मा.पतं धान,भारत सरकार याच
ं े हेिलकॉ टर लॅ ड ग तातडीने
मोक िनिमतीसाठी मोक कॅ डलचे खरे दी करणेबाबत फायर िवभागास आदेश कर यात आलेला होता यानसु ार
फायर िवभागाने यापवु सं थानकरीता फायर सािह य परु िवलेले इटं रगल से टी इिं ज.ड िबवली याच
ं ेकडून सदरचे
उपकरणे खरे दी के लेले आहे. मा. य.सिमतीचे िनणयानसु ार मा.पतं धान भारत सरकार याच
ं े िशड दौ-याकामी ०२
नग मोक कॅ डल ऐनवेळी फायर िवभागाने खरे दी के लेले असनू सदरकामी र कम .११,८००/- इतका खच
मािहती तव व मा यते तव मा. यव थापन सिमतीचे सभपु ढे सादर करणे आव यक आहे असे न मत आहे.
करीता....
अ.
मा.पंत धान ,भारत सरकार यांचे िशड दौ-याकामी ०२ नग मोक कॅ डलचे खरे दीकामी आलेला
११,८००/- इतका खच मािहती तव व मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सिवनय सादर.
िनणय .६७२ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे िशड दौ याकामी सं थानचे हेिलपॅडवर मोक
िनिमतीसाठी मोक कॅ डल खरे दीसाठी आले या र कम .११,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३६
अि नशमन वाहन (वॉटर बाऊझर) बॉडी बांधणी कामी री टडर ि या राबिवणेस व याकामी येणा या वाढीव
खचास शासन मा यता घेणेबाबत.
तावकायदयातील तरतदु ी - अिधिनयम २००४ मधील तरतदु – १७ सवसाधारणपणे , िव व त यव थेची मालम ता
व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे यव थापन , देखभाल व शासन कर या या योजनासाठी आव यक
असतील अशा सव गो टी करील. असे नमदू आहे.
उपरो त सदं भ य िवषया वये सं थानकरीता अदयावत अि नशमन वाहन खरे दी व वाहनातील सािह य
खरे दीकामी मा यव थापन सिमतीचे िद २०.०८.२०१७ चे सभेतील आय या वेळचा िवषय ३८ व िनणय
७२२ नसु ार ९५,०२,४९६/- खचास मा यता िमळालेली आहे. यानसु ार सं थानचे वाहन िवभागामाफत भारत
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बझ कंपनीची चेसी .२३,५९,०००/- खरे दी करणेत आलेली असनू एकूण मजं रु रकमेपैक . ७१,४३,४९६/र कम बॉडी बाधं णी व इतर आव यक सािह य खरे दीकामी िश लक आहे.
सं थानचे खेरदी कर यात आले या भारत बझ चेसीवर बॉडी बांधणी व इतर सािह य खरे दी करणेकामी
महारा शासनाचे अिधकृ त वेबसाईट www.mahatenders.gov.in या सक
ं े त थळावर ई िनिवदा िस द
कर यात आलेली होती. अि नशमन वाहन बॉडी बांधणी व वाहनांतील सािह याबाबत कमिशअल बीड
िद.२९.०६.२०१८ रोजी उघड यात आले. यानसु ार खालील ितन परु वठाधारकांचे दर ा त झालेले आहे.
अ.नं.
परु वठाधारकांचे नाव
िनिवदा र कम
०१
HI TECH SERVICES
१,७६,१८,६००/०२
WADIA BODY BUILDERS
२०४,५६,५००/०३
N K FIRE & SAFETY
१,९६,२३,८३०/उपरो त तीन बॉडी बाधं णीधारकानं ी िदले या दरापैक अ.नं. ०१ हायटेक स ह सेस,पणु े याचं े दर
यनु तम दर आहे. परंतू सदं भ . १ मधील मजं रु रकमेपे ा यनु तम दरधारक याच
ं े दर खपु च जा त
असलेकारणाने मा.उपिज हािधकारी यानं ी महारा अि नशमन सेवा सच
ं ालनालय, सातां ु ज मबंु ई याचं मे ाफत
अि नशमन वाहन खरेदीबाबत मािहती यावी असे सिु चत के ले माणे उपरो त सदं भ ं ०४ नसु ार अि नशमन सेवा
े ी प यवहार कर यात आलेला होता.
संचालनालय,सातां ु झ मंबु ई यांचश
महारा रा य अि नशमन सेवा सचं ालनालय , सातां ु झ मंबु ई यांचा मेल इकडील कायालयास ा त
झाला असनु सदर प ाम ये खालील माणे सधु ारणा करणेबाबत सिु चत के लेले आहे.
अ.नं.
तपिशल
अदं ाजे
(GST सह ) र कम
वॉटर टॅकची बांधणी SS304 या धातुपासनु कर याचे नमदु के लेल असनू
या वाहनाचा सेवा कालावधी ( कमीत कमी १५ वष ) ल ात घेता
०१
पा याची टाक MS या धातपु ासनू बनिव यास ती िकफायतशीर होईल व
यानसु ार तांि क तपशीलाम ये यो य तो बदल कर यात यावा.
िशड सं थान यां या येथे असलेले आगीचे धोके ल ात घेता या
वाहनाबरोबर १५ मीटर उंचीचे बमु आमची आव यकता नाही. परंतु या
०२
बाबतीत थािनक अि नशमन अिधकारी यानं ी याबाबत यो य तो िनणय
यावा व याबाबत तािं क तपिशलाम ये यो य तो बदल करावा.
या वाहनाचा होणार उपयोग ल ात घेतात अॅटो रवाईड होजरील एैवजी
०३ सा या होजरील या या यामळ
ु े वाहनाची िकमतं व प र ण खच याम ये
बचत होईल.
४५,००,०००/या वाहना या तांि क तपिशलाम ये कं ोल पॅनल दोन िठकाणी नमुद
०४
कर यात आले असनू याम ये यो य तो ती दु ती कर यात यावी.
तांि क तपिशलम ये लाईट मा ट या उपकरणाचे सिव तर तांि क तपिशल
०५ दे यात यावा व या मा टरकरीता हॅलोजनएैवजी LED लाईट वापर यात
यावे.
तांि क तपिशलाम ये नमदु के या माणेसव कॅ मेरा व थमल इमेिजंग कॅ मेरा
या दोन वेगवेगळया व तू असनू या व तंचु ी आव यकता आहे िकंवा कसे
०६
याबाबत थािनक अि नशमन अिधकारी यांनी िनणय यावा व यानसु ार
या व तंुचे सिव तर तांि क तपिशल नमदु करावे.
Annexure – II उपकरणां या यादीम ये Asbestos Gauntlets हे
०७
सािह य वगळ यात यावे.
एकुण र कम ४५,००,०००/उपरो त अ.न.ं ०१ ते ०७ माणे अि नशमन सेवा सचं ालनालय यांचक
े डुन ा त झाले या प ाम ये
नमदु कर यात आलेले आहे. अि नशमन सेवा सचं ालनालय यांचे कायायलयाने सिु चत के ले माणे अि नशमन
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वाहनाची बॉडी बांधणी के यास अदं ाजे र कम ४५ लाख (GST सह ) िकमतं कमी होवनू सदरचे अि नशमन
वाहनाचे बॉडी बाधं णीस १ कोटी ३० लाख पयत खच अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– अि नशमन सेवा सचं ालनालय, सातां ु झ मबंु ई यानं ी सिु चत के ले माणे
अि नशमन वाहनाची बॉडी बाधं णी के यास पवु चे टडरम ये बदल के यास अि नशमन वाहनाचे बॉडी बांधणीचा
खच ४५ लाख पे ा कमी होवनू नवीन पेिशिफके शन माणे बॉडी बांधणीचा खच अदं ाजे १ कोटी ३० लाख
इतका अपेि त आहे. मा. यव थापन सिमतीचे मंजरु र कमेपे ा अदं ाजे ३५ लाख इतक वाढीव र कम अपेि त
अस याने सदर अि नशमन वाहनाचे र.टडर करणेस व वाढीव खचाची र कम १ कोटी पे ा जा त होत असले
मळ
ु े सदर खचास शासनाची मा यता घेणेकामी सदर तावास मा. य.सिमतीची मा यता घेणे आव यक आहे.
तसेच शासनाची वाढीव खचास मा यता िमळेपयत सं थानमाफत अि नशमन वाहनाची बॉडी बांधणी करीता र
टडर ि या राबिवता येईल असे न मत आहे.
करीता...
अ.
अि नशमन वाहन बॉडी बांधणीचे वाढीव खचाची र कमेसह अदं ाजे १ कोटी ३० लाख खचास
शासनाची मा यता घेणक
े ामी सदरचा ताव मा. य.सिमतीपढु े सादर.
ब. वाढीव रकमेस शासनाची मा यता िमळे पयत अि नशमन सेवा संचालनालय,मंबु ई यांनी सिु चत के ले माणे
सदर सािह य कमी क न अि नशमन वाहन बॉडी बांधणीकरीता र टडर ि या राबिवणेस तसेच ताव
मा. य.सिमतीपढु े सादर..
उपरो त अ आिण ब माणे कायवाही करणेस मा यता असावी.
िनणय .६७३ यावर सिव तर चचा होऊन, अि नशमन सेवा संचालनालय, सातां ु झ मंबु ई यांनी सुिचत के यानसु ार नवीन
पेिशिफके शन माणे बॉडी बांधणीसाठी वाढीव खचाचे रकमेसह येणा या अदं ाजे १ कोटी ३० लाख खचास
मा यता दे यात आली. याकामी शासनाचे मा यतेसाठी ताव पाठिव यात यावा, असे ठरले. तसेच शासनाची
मा यता िमळेपयत अि नशमन सेवा संचालनालय,मंबु ई यांनी सिु चत के या माणे सदर सािह य कमी क न
अि नशमन वाहन बॉडी बांधणीकरीता फे र ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- फायर ॲ ड से टी िवभाग मख
ु )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३७
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये ऑग ट २०१८ मिह यात वै क य बीलात दे यात आलेली
सवलत र कम .९७,१८,२४४/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या सबं ंिधत
मा. य.स.िनणय .५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
उप.वै.सचं ालक/वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु ् कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ासं ह सवलत मजं रु ी
करीता तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग
कायरत आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात आले या वै िकय सवलतीस
मा.कायकारी अिधकारी याचं ी मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे
समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये दे यात आले या वै िकय
सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यानं ी दर महा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर
कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे ऑग ट २०१८ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण
१५,४६० व १,१०३ आयपीडी णांपैक ३,६५३ ओपीडी व ६५६ आयपीडी णांना वै िकय िबलात
एकुण .९१,०३,८४४/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे या सबं ंधीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
आजारा या णांना मोफत र त देणेबाबत िटपणी माणे एकुण ३७४ णाना र कम .६,१४,४००/- इतक
मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे–
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(अ)
अ.न.ं
१
२
३

४

५
६

णाचं ी गटवारी
गरीब/दा र य रे षख
े ालील
णानं ा िदलेली सवलत र कम
आिथक टया दुबल
घटकातील णानं ा िदलेली
सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णानं ा
िदलेली सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले
ण, साई भ त, सा वी क या
कुमारी, आ म, डायलेिसस,
िहमोिफलीया, शालेय पोशन
आरे ा य योजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना
आरो य योजना आयपीडी
णानं ा िदलेली सवलत
महा मा फुले आरो या योजना
ओपीडी णानं ा िदलेली
सवलत
एकुण

ी साईबाबा हॉि पटल

लाभाथ
सं या

एकुण िबल र कम

िबलापोटी िमळालेली
र कम

१८१

१८,६१,०७४/-

-

१८,६१,०७४/-

३२५

३०,७४,०२२/-

१३,४९,६८४/-

१७,२४,३३८/-

१०

११,१६१/-

-

११,१६१/-

७०५

४८,३८,०३१/-

३०,०६,८३६/-

१८,३१,१९५/-

३२७

१,४६,४२,०४६/-

१,२४,७८,४६०/-

२१,६३,५८६/-

२,७६१

१५,१२,४९०/-

४,३०९

२,५९,३८,८२४/-

१,६८,३४,९८०/-

िबलात िदलेली
सवलत

१५,१२,४९०/९१,०३,८४४/-

(ब) ी साईनाथ र तपेढी
अ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७
८
९

णाचं ी गटवारी
थॅलॅिसिमया
िहमोिफलीया
िसकल सेल अॅनेमीया ि
ि डन बाय एमएडी/एमएस
हॉलटं री लड डोनेशन ि
महा मा फुले आरो या योजना
सं थान ए लॉयी ि
कॉ ट ए लॉयी ि
ी साईनाथ हॉि पटल ि
एकुण
एकुण अ+ब

लाभाथ सं या

एकुण िबल र कम

४५
०
०
९
२५
१४५
७
२
१४१
३७४
४,६८३

५५,४००/११,४००/३,६००/३,५८,०००/८,०००/१,२००/१,७६,८००/६,१४,४००/२,६५,५३,२२४/-

िबलापोटी
िमळालेली र कम
१,६८,३४,९८०/-

िबलात िदलेली
सवलत
५५,४००/११,४००/३,६००/३,५८,०००/८,०००/१,२००/१,७६,८००/६,१४,४००/९७,१८,२४४/-

ताव - उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये ऑग ट २०१८ म ये
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .९७,१८,२४४/ची न द घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर.
िनणय .६७४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये ऑग ट २०१८ मिह यात
वै क य बीलात दे यात आलेली सवलत र कम .९७,१८,२४४/- मा तपिशलाचे अवलोकन क न यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३८
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये स टबर २०१८ मिह यात वै क य बीलात दे यात आलेली
सवलत र कम .८०,६८,९४३/- ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या संबंिधत मा. य.स.िनणय
.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार उप.वै.संचालक/
वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसंपक अिधकारी यांना अिधकार सपु तु
कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येत.े
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सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ासं ह सवलत मजं रु ी करीता
तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग कायरत आहे.
िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात आले या वै िकय सवलतीस मा.कायकारी
अिधकारी याचं ी मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे समोर न द
घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये 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 आहे. या माणे माहे स टबर २०१८ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण १४,६३८ व ९७९
आयपीडी णांपैक २,७२३ ओपीडी व ५९७ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण .७५,०४,१४३/- इतक
सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य िबलात सवलत दे या संबंधीत
मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आहे, जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७
िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल आजारा या णांना मोफत र त देणबे ाबत िटपणी
माणे एकुण ३८९ णाना र कम .५,६४,८००/- इतक मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे
िववरण खालील माणे–
(अ) ी साईबाबा हॉि पटल
अ.न.ं
१
२
३
४

५
६

णाचं ी गटवारी
गरीब/दा र य रे षेखालील णानं ा
िदलेली सवलत र कम
आिथक टया दुबल घटकातील
णानं ा िदलेली सवलत र कम
सकृ त दशनी गरीब णानं ा िदलेली
सवलत र कम
कु ा, साप, माकड चावलेले ण,
साई भ त, सा वी क या कुमारी,
आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया,
शालेय पोशन आरे ा ययोजना इ.
महा मा फुले आरो या योजना आरो य
योजना आयपीडी णानं ा िदलेली
सवलत
महा मा फुले आरो या योजना ओपीडी
णानं ा िदलेली सवलत
एकुण

लाभाथ
सं या

एकुण िबल र कम

िबलापोटी
िमळालेली र कम

िबलात िदलेली
सवलत

७५

११,२७,८५३/-

-

११,२७,८५३/-

११०

२६,९६,९७३/-

११,२७,१४१/-

१५,६९,८३२/-

०६

१३,२६१/-

३५०/-

१२,९११/-

४७९

४१,१०,३८७/-

२,३५,५४,९७६/-

१७,५५,४११/-

२८५

१,२८,६३,६५६/-

१,१०,५५,५००/-

१८,०८,१५६/-

२,३६५

१२,२९,९८०/-

-

१२,२९,९८०/-

३,३२०

२,२०,४२,११०/-

१,४५,३७,९६७/-

७५,०४,१४३/-

(ब) ी साईनाथ र तपेढी
अ.न.ं

णांची गटवारी

१
२
३
४
५

थॅलॅिसिमया
िहमोिफलीया
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
ि डन बाय एमएडी/एमएस
हॉलटं री लड डोनेशन ि
महा मा फुले आरो या
योजना
सं थान ए लॉयी ि
कॉ ट ए लॉयी ि
ी साईनाथ हॉि पटल ि
एकुण
एकुण अ+ब

६
७
८
९

लाभाथ
सं या
३७
०
०
८
५१

४०,२००/१०,४००/६,२००/-

िबलापोटी
िमळालेली र कम
-

िबलात िदलेली
सवलत
४०,२००/१०,४००/६,२००/-

१२६

२,८०,४००/-

-

२,८०,४००/-

७
१
१५९
३८९
३,७०९

१३,०००/६००/२,१४,०००/५,६४,८००/२,२६,०६,९१०/-

१,४५,३७,९६७/-

१३,०००/६००/२,१४,०००/५,६४,८००/८०,६८,९४३/-

एकुण िबल र कम
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ताव- उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये स टबर २०१८ म ये
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .८०,६८,९४३/ची न द घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .६७५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये स टबर २०१८ म ये वै िकय
िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .८०,६८,९४३/- ची न द
घेऊन सदर खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.३९
िद.१३.०६.२००७ रोजी या मंजरू आकृ तीबंधानसु ार वेतन ेणी िमळणेबाबत डॉ.संतोष सरु वसे यांचे अजाबाबत.
तावमा यव थापन सिमतीचा ठराव १) मा यव थापन सिमती िद. ११/०८/२००७ रोजी या सभेतील िनणय ६८०(अ) उपरो त नेमणक
ू स
मा यता दे यात आली. तसेच याबाबत शासनाने उपरो त िद. १३/०६/२००७ चे पञा वये मा यता िदले या
आकृ तीबंधानसु ार संबंिधतांना वेतन ेणीवर नेमणक
ू ा दे यात या यात व यामधील ञुट बाबत शासनाकडून
मागदशन घे यात यावे असे ठरले.
२) मा यव थापन सिमती िद. १९/०७/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय ६३३. तािवत के ले माणे िनयमानसू ार
नेमणक
ू ा कर यास मा यता दे यात आली.
३) मा यव थापन सिमती िद. ०६/०३/२०१० रोजीचे सभेतील िनणय ३२३.शासन िनयमानसु ार सव
क स टंट व वै िकय अिधकारी यांना िद. ०१/०४/२०१० पासनू वेतन ेणी देणेत यावी, असे ठरले.
४) मा यव थापन सिमती िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत िनणय ८७८ िनणय ८०७ म ये झाले या
चच माणे ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकडील तािवत ी अिनल गायकवाड व इतर ९ कमचारी
यांनाही आकृ तीबंध मंजरु झाले या तारखेपासनु वेतन ेणी लागु कर यात यावी, असे सिमतीचे मत झाले.
याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचे मागदशन घे यात येऊन मा उ च यायालयाम ये
व तुि थती मांड यात यावी, असे ठरले.
तावनाः- िद. १३/०६/२००७ रोजी मंजरु झाले या ी साईबाबा हॉि पटल या आकृ तीबंधानसु ार
वेतन ेणी िमळणेिवषयीचा डॉ सरु वसे यांचा िद. १६/०६/२०१७ रोजीचा अज इकडील कायालयास ा त झाला
असनु याम ये यांनी खालील माणे नमदु के ले आहे.
“मी िवनतं ीपवु क अज करतो क , आपण ०१ जून २०१७ ला एच आर िवभाग णालये तफ
जा.न.ं एसएसएस/एसएसबीएच/एचआर/९५/२०१७ नसु ार हजर तारखेपासनु वेतन ेणी िमळणेबाबत के लेला
िवनतं ीपवु क अज िनकाली काढ यात आलेले आहे असे कळिवले आहे. परंतु या पदाम ये मा य करता क , ी
साईबाबा सपु र पेशािलटी हॉि पटलचा आकृ तीबधं िद. १३/०६/२००७ रोजी मजं रू आहे. हणजेच माझे पद ही
िद. १३/०६/२००७ या आकृ तीबधं ानसु ार मजं रू होते. या आकृ तीबधं ात माझे यु इटं ेिस ही ट हे पद ५ ला
तर आरएमओचे पद
७५ असा आहे. परंतु पवु मला वेतन ेणी दे यात आलेली आहे. या
वेतन ेणी मधील ऑडर म ये शासन िनणय
सासिं व २००९/४३३/३७/०९/ /१६ मञ
ं ालय मबंु ई
िद.०७/०८/२००९ चा व िद. ०६/०३/२०१० रोजी या मा यव थापन सभेतील िनणयानुसार वेतन णे ी लागु
करत आहोत असे िनदशनास येते हणजेआपण १० एि ल २०१० या शासन शाखेचे जा.न.ं एसएसएस/वशी०१/२०५/२०१० चे पञ चक
ु चे आहे असे मला वाटते. कारण याम ये िद. १३/०६/२००७ रोजी मजं रू झाले या
आकृ तीबंधाचा आिजबात उ लेख के लेला नाही. हे हेतू परु कर के लेले िदसत आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल या २००७ आकृ तीबंधानसु ार इतर सव आरएमओ व टाफनस यांना िद.
११/०८/२००७ या सभेतील िनणय ६८० नसु ार वेतन ेणी िदलेली आहे. परंतु अ ाप मला तशी वेतन ेणी
िदलेली नाही. तरी हा मा यावर आजपयत अ यायच झालेला आहे.
तरी मला २००७ या आकृ तीबंधात मंजूर असले या पदांनसु ार व िद. ११/०८/२००७ या सभेतील
िनणय ६८० नसु ार िद. १३/०६/२००७ पासनू वेतन ेणी िमळावी, ही न िवनतं ी.”
डॉ सरु वसे यांनी िद. १३/०६/२००७ रोजी मंजरु झाले या ी साईबाबा हॉि पटल या आकृ तीबंधानुसार
वेतन ेणी िमळणेबाबत िद. १४/०८/२०१७ रोजी मरणपञ िदलेले आहे.
डॉ संतोष ब वु ान सरु वसे यांची जा.न.ं एसएसएस/वशी१/७६४३/२००६ िद. १०/०६/२००६ अ वये
मेडीकल ऑफ सर (आरएमओ) या पदावर मािसक .१८,०००/- मानधनवर एक वष कालावधीसाठी ी
साईबाबा हॉि पटलम ये नेमणक
ू करणेत आली होती. यानसु ार ते िद.१०/०६/२००६ रोजी कामावर हजर झालेले
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आहेत. तदनतं र जा.नं.एसएसएस/वशी१/१३२४२/२००६ िद. २५/०९/२००६ अ वये ि लनीकल अिस टंट
(अॅने थेिसआ) या पदावर मािसक .२५,०००/- मानधनवर एक वष कालावधीसाठी ी साईबाबा
हॉि पटलम ये नेमणक
ू करणेत आली होती. यानसु ार ते िद.०१/१०/२००६ रोजी कामावर हजर झालेले आहेत.
तदनतं र मा यव थापन सिमती िद. २८/०७/२००७ रोजी या सभेतील िनणय
५७६(ब) नसु ार
जा.न.ं एसएसएस/वशी०१/२३२२/२००७ िद. ३०/०८/२००७ अ वये डॉ सरु वसे यांना िद. १०/०६/२००८ अखेर
मदु तवाढ देणेत आली. तदनंतर मा यव थापन सिमती िद. ०३/०१/२००९ रोजी या सभेतील िनणय नसु ार
जा.न.ं एसएसएस/वशी०१/१७९५/२००९ िद. ०३/०६/२००९ अ वये डॉ सरु वसे यांची िद. ०८/०६/२००८ पासनू
पढु े सेवा चालू ठे वणेत आली आहे. तदनतं र मा यव थापन सिमती िद. १९/०७/२००९ रोजीचे सभेतील िनणय व
मा िव व त डॉ ितवारी यांचे मा यतेस अनसु न जा.न.ं एसएसएस/वशी०१/४०७६/२००९ िद. २०/११/२००९
अ वये डॉ सरु वसे यांचे पदनामात ि लनीकल अिस टंट (अॅने थेिसआ) ऐवजी यु इटं ेिसवी ट असा बदल
कर यात आला आहे.
मा यव थापन सिमती िद. ०६/०३/२०१० रोजीचे सभेतील िनणयानसु ार जा.न.ं एसएसएस/वशी०१/
१२०५/२०१० िद. १०/०४/२०१० अ वये याआधी दे यात आले या नेमणक
ू आदेशातील अटी-शत स अधीन
राहन ६ या वेतन आयोगातील मजं रू िशफारसी व वेतनबॅडं १५६००-३९१०० म ये मूळ वेतन १८७५०/- व
ेड वेतन .६६००/- िद. ०१/०४/२०१० पासनू मंजरू कर यात आले आहे. डॉ सरु वसे यांना स या .
३०,०००/- वेतन दे यात येत होते माञ उपरो त वेतन ेणीनसु ार एकूण २८,२१०/- इतके वेतन देय होत
अस याने १७९०/- वैय तीक वेतन ध न . ३०,०००/- दे यात येऊन यापढु ील वाष क वेतवाढी देणते
आले या आहेत.
डॉ. संतोष सरु वसे यांनी हजर तारखेपासनू वेतन ेणी िमळणेकामी मा मंबु ई उ च यायालयाचे खंडपीठ
औरंगाबाद येथे िस हील अॅ लीके शन नं ६८८४/२०१६ दाखल के ले होते. डॉ सरु वसे यांचे िसि हल
अॅ लके शनमधील मागणी व मा यायालयाचे िद. ०१/०८/२०१६ रोजीचे आदेशानसु ार मा यव थापन सिमती
िद. ३०/११/२०१६ रोजीचे सभेत ताव सादर करणेत आला यावर िनणय ८७८ नसु ार ी साईबाबा व ी
साईनाथ णालयाकडील तावीत ी अिनल गायकवाड व इतर ९ कमचारी यांनाही आकृ तीबंध मंजरू
झाले या तारखेपासनू वेतन ेणी लागु कर यात यावीअसे सिमतीचे मत झाले याबाबत िवधी व याय िवभाग
महारा शासन याचं े मागदशन घे यात येऊन मा उ च यायालयामा ये व तुि थती माडं यात यावी असे ठरले.
उपरो त िनणयानुसार मा िवधी व याय िवभाग महारा शासन याच
ं े िद. १२/०१/२०१७ रोजीचे
पञा वये अिभ ाय मागिवणेत आले असता मा िवधी व याय िवभाग यांनी शासन िनणय सासिं व१०१७/१६७/
१६/का१६ िद. १५/०४/२०१७ अ वये िद. ०५/११/२००५ रोजी घेतलेला िनणय ६६७ (ब) हा ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ या कलम ३० मधील तरतुदीनसु ार र कर यात
येत असनु सदर शासनिनणया या भावाने आव यक असणारी कायवाही कायकारी अिधकारी याचं े ारे
करणेबाबत कळिवले आहे.
उपरो त शासनिनणयानसु ार एच आर िवभाग िद. २०/०५/२०१७ रोजीचे मजं रु िटपणीअ वये
िद.०१/०६/२०१७ रोजीचे पञा वये डॉ सतं ोष सरु वसे यांना यांचे हजर तारखेपासनू वेतन ेणी िमळणेबाबतचे
अज िनकाली काढलेबाबत कळिवले आहे.
मा. यव थापन सिमती िद. ०६/०३/२०१० रोजीचे सभेतील िनणयानसु ार जा.न.ं एसएसएस /वशी०१/
१२०५/२०१० िद.१०/०४/२०१० अ वये याआधी दे यात आले या नेमणक
ू आदेशातील अटी शत स अधीन
राहन ६ या वेतन आयोगातील मजं रू िशफारसी व वेतनबॅडं १५६००-३९१०० म ये मळ
ू वेतन १८,७५०/- व
ेड वेतन .६,६००/- िद. ०१/०४/२०१० पासनू खालील वै क य अिधका-यांना मंजरू कर यात आले आहे.
अ. .

नाव

१

डॉ सिचन रामदास उंडे

२

डॉ िवजय शु ले वर नरोडे

३

डॉ अशोक अनंत यायाधीश

नेमणक
ू चे पद

नेमणक
ू
िदनांक
०१/११/२००६

मेडीकल ऑफ सर
ऑ थलमोलॉजी
पणु वेळ मेडीकल
११/०२/२००६
ऑफ सर इंटिस ही ट
मेडीकल
ऑफ सर २२/०३/२००६
पॅथॉलॉजी
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वेतन ेणी लागु
के याची िदनाक
ं
०१/०४/२०१०

शेरा
राजीनामा

०१/०४/२०१०

स या कायरत आहेत

०१/०४/२०१०

िद. ३१/०५/२०१८
म या नो तर
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४

डॉ कािशनाथ नरसोबा िटंगरे

मेडीकल डायरे टर

०३/०५/२००६

०१/०४/२०१०

५

डॉ काश स ता पा रे ठे

१६/०६/२००६

०१/०४/२०१०

६
७
८

डॉ िव तु कुमार िस हा
डॉ सजं य मह लाल खरु ाणा
डॉ िकरण रामकृ ण गोरे

१६/०५/२००६
१९/०४/२००६
१८/०९/२००६

०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०

राजीनामा
स या कायरत आहेत
स या सेवािनलिबत

९

डॉ नदं ा राजपाल

२२/०९/२००६

०१/०४/२०१०

राजीनामा

१०

डॉ हेतल निवनचं शहा

फुल
टाईम
अॅने थेिसयालॉजी ट
काड याक सजन
पणु वेळ आथ सजन
ि लनीकल अिस टंट
जनरल सजरी
यु
अॅने थेिसयालॉजी ट
ऑ थलमोलॉजी ट

सेवािनवृ त
झाले
आहेत.
िद. ३१/०५/२०१२
पासनू सेवािनवृ त.
राजीनामा

२३/०१/२००७

०१/०४/२०१०

राजीनामा

११

डॉ राज सदािशव गवाञे

२२/१२/२००६

०१/०४/२०१०

१२

डॉ योिगनी हेतल शहा

०९/०४/२००७

०१/०४/२०१०

िद. ३१/०३/२०१६
पासनू सेवािनवृ त.
राजीनामा

१३
१४

डॉ िकरण चं कातं खादं े
डॉ ह रष हकूमचंद बजाज

०५/०४/२००७
०९/०४/२००७

०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०

स या कायरत आहेत
स या सेवािनलिबत

१५
१६

डॉ ि तम बाळासाहेब जपे
डॉ कृ णा मधक
ु र िगरी

िसनी
अॅने थिसयालॉजी ट
असो
क स टंट
रे डीओलॉजी
मॅ सीलोफे िसयल सजन
इटं र ह नल
काड ओलॉजी ट
आथपेडीक सजन
िफिजिशयन

१८/०५/२००७
२९/१२/२००६

०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०

१७
१८
१९

डॉ चैत य गोपाल शेटे
डॉ आिशष राधे याम
डॉ योगेश बाळकृ ण गेठे

काड याक सजन
काड याक सजन
ईएनटी सजन

१६/०४/२००८
२१/०८/२००८
०५/०८/२००८

०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०

२०
२१

डॉ सिचन िदलीप खोचीकर
डॉ सतं ोषकुमार न मराठे

किन ठ भल
ु त
यु
अॅने थेिसयालॉजी ट
मेडीकल
ऑफ सर
(आरएमओ)
ि लनीकल अिस टंट
(अॅने थेिसया)
यु इं टिस ही ट

१०/१०/२००६
२०/०२/२००७

०१/०४/२०१०
०१/०४/२०१०

राजीनामा
हजेरी पटाव न नाव
कमी कर यात आले.
राजीनामा
राजीनामा
सेवा संपु टात आणणेत
आली.
राजीनामा
स या कायरत आहेत

२२

डॉ सतं ोष ब सरु वसे

१०/०६/२००६

स या कायरत आहेत

२५/०९/२००६
२०/११/२००९

०१/०४/२०१०

०८-०९/०७/२००९
रोजी मल
ु ाखत व िद.
१९/०७/२००९ रोजीचे
सभेतील िनणयानसु ार
पदनामात बदल

डॉ सतं ोष सरु वसे व यावेळी कायरत वै क य अिधका-यांना िद. ०१/०४/२०१० पासनू वेतन ेणी
मजं रू कर यात आली आहे. स या डॉ सरु वसे यानं ा पे बॅ ं ड १५६००-३९१०० ेड पे ५४०० म ये मळ
ु वेतन
२०४४० + ेड पे ५४०० नसु ार वेतन व ो साहन भ ता दे यात येत आहे. आता डॉ सरु वसे यानं ी िद.
१३/०६/२००७ रोजी या मजं रु आकृ तीबधं ानसु ार २००७ पासनू वेतन ेणी देणेबाबत मागणी के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत– िद. ११/०८/२००७ रोजी या मा यव थापन सिमती सभेतील िनणय
६८० नसु ार डॉ सरु वसे यानं ा िद. ०१/०८/२००७ पासनू यु इटं ेिस हीट या पदाची मंजुर वेतन ेणी लागु करता
येईल.तसेच उपरो त त यातील स या कायरत वै क य अिधका-यांनाही संबंधीत पदांची मंजुर आकृ तीबंधातील
वेतन ेणी आकृ तीबंध मंजरु झालेचे िदनांकापासनू हणजेच िद. ०१/०८/२००७ पासनू लागु क न यांचे हजर
तारखेनसु ार फरक अदा करावा लागेल िनणया तव सादर.
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िनणय .६७६

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान सेवेत स या कायरत असले या खालील वै क य अिधका-यांना सबं धं ीत
पदाची मजं रु आकृ तीबधं ातील वेतन ेणी आकृ तीबधं मजं रु झालेचे िदनाक
ं ापासनू हणजेच िद.०१/०८/२००७
िकंवा याचं ी हजर तारखी यापैक जे नतं र असेल या िदनांकापासनू वेतनिन ीती क न फरक आदा करणेस
मा यता दे यात आली.

अ. .

नाव

१

डॉ िवजय शु ले वर नरोडे

२

डॉ संजय
खरु ाणा
डॉ िकरण चं कातं खादं े
डॉ संतोषकुमार न मराठे
डॉ संतोष ब सुरवसे

३
४
५

नेमणक
ू चे पद
पुण वेळ मेडीकल
ऑफ सर इटं िस ही ट
मह लाल पुण वेळ आथ सजन
मॅ सीलोफे िसयल सजन
यु अॅने थेिसयालॉजी ट
मेडीकल
ऑफ सर
(आरएमओ)
ि लनीकल
अिस टंट
(अॅने थेिसया)
यु इं टिस ही ट

नेमणक
वेतन ेणी लागु
शेरा
ू
िदनांक
के याची िदनांक
११/०२/२००६ ०१/०४/२०१० स या कायरत आहेत
१९/०४/२००६ ०१/०४/२०१०

स या कायरत आहेत

०५/०४/२००७ ०१/०४/२०१०
२०/०२/२००७ ०१/०४/२०१०
१०/०६/२००६

स या कायरत आहेत
स या कायरत आहेत
स या कायरत आहेत

२५/०९/२००६
२०/११/२००९ ०१/०४/२०१०

०८-०९/०७/२००९
रोजी मल
ु ाखत व िद.
१९/०७/२००९ रोजीचे
सभेतील िनणयानुसार
पदनामात बदल

तसेच डॉ.सरु वसे यांना ि लनीकल अिसटटं (अने थेिशया) या पदाची वेतन ेणी िद.०१.०८.२००७
पासनू दे यात यावी. मा याचं ी य.ु इटं ेिस ही ट या पदावर िद.२०.११.२००९ पासनू निवन िनयु झालेली
अस याने यांना या पदाची वेतन ेणी िद.२०.११.२००९ पासनू दे यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय नं.४०
डॉ.योगेश बाळकृ ण गेठे, माजी कान-नाक-घसा त , ी साईबाबा हॉि पटल यांचे रट िपटीशन ११८३२/२०१४
चे िनकालाबाबत.
तावडॉ. गेठे यांनी सेवा समा ती आदेशािव मा. मबंु ई उ च यायालयाचे खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोर
रीट िपटीशन . ११८३२/२०१४ दाखल के ले असनु याम ये यांनी िवनंती के ली होती क , िद. ०४/१२/२०१०
रोजीचा सेवा समा तीचा आदेश र करावा. दर यानचे काळात या आदेशास थिगती ावी.
सदरह के स अनेकवेळा मा. कोटासमोर सनु ावणीसाठी ततु कर यात आली होती. परंतु शेवट या
सनु ावणीचेवेळी दो ही प ाचे हणणे मा. कोटाने ऐक यानतं र के स िनकाली काढ यात येऊन खालील माणे
िनकाल दे यात आलेला आहे–
ORAL JUDGEMENT (per : S. V. Gangapurwala, J.) :
1. Rule. Rule returnable forthwith. With the consent of learned counsel for respective
parties matter is taken up for final hearing.
2. The petitioner was appointed as E.N.T. Surgeon by the respondent under appointment
order dated 05.08.2008. The petitioner was granted permanency on 01.04.2010.
3. Mr. Barde, learned counsel for the petitioner submits that the preliminary inquiry was
conducted. In the said preliminary inquiry it was suggested that the serious charges are
alleged against the petitioner and upon conducting the inquiry action be taken against him.
On the basis of the said report show cause notice was issued to the petitioner thereafter
was terminated from service under order dated 04.12.2010. Initially the petitioner the said
order by filing complaint (ULP) No. 74 of 2010 before the Labour Court. However it was
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withdrawn, as the petitioner is not a workman. The same is assailed in the present Writ
Petition.
4. Mr. Barde, the learned Advocate for the petitioner for the petitioner submits that the
petitioner was a permanent employee of the respondent. A permanent employee cannot be
removed without conducting departmental inquiry. Only preliminary inquiry was
conducted. On the basis of preliminary inquiry the show cause notice is issued and the
petitioner is terminated. The learned advocate submits that such a procedure is not
countenance in law. The learned advocate is substantiate his contention relies on the
judgment of the Apex Court in a case of Champakal Chimanlal Shah Vs. The union of
India report in AIR 1964 Supreme Court 1854 and another judgment of Apex Court in a
case of Ratnesh Kumar Choudhary Vs. Indira Gandhi Institute of medical science, Patna,
Bihar and others reported in 2015 ALL SCR 3681.
5. Mr. Barde, the learned counsel further submits that the petitioner that the petitioner may
be granted bac wages and continuity in service.
6. Mr. Bhavar, learned advocate for the respondent submits that the petitioner was
appointed initially on contractual basis under appointment order dated 05.05.2008. Clause
No. 9 of the appointment order permitted the respondent to terminate the services of the
petitioner anytime with one month’s or on payment of the month’s salary in lieu thereof.
The petitioner was made permanent and all in terms and condition of the initial order of
appointment dated 05.08.2008 were made applicable. In view of that, the respondent had
right to terminate the services of the petitioner without inquiry. The learned Advocate
submits that even otherwise the preliminary inquiry was conducted and decision was
taken. Show cause notice was issued to the petitioner. Opportunity was given to the
petitioner to file his say and thereafter the decision has been taken. The petitioner did not
participate or cooperate in the preliminary inquiry.
7. We have considered the submissions canvassed by the learned counsel for respective
parties.
8. The fact that the petitioner is advanced permanency by the respondent on 01.04.2010 is
not disputed. The petitioner was appointed after following selection process as an E.N.T.
Surgeon by the respondent. It is also not disputed that no departmental inquiry has been
conducted against the petitioner. A preliminary inquiry was initiated and after conducting
preliminary inquiry straightway show cause notice was issued to the petitioner as to why
petitioner should not be terminated from service, and subsequently the petitioner is
terminated.
9. A permanent employee cannot be removed without conducting departmental inquiry,
more particularly, when it is a case of stigmatic termination. The preliminary inquiry is
only fact finding inquiry to enable the disciplinary authority to conclude that a disciplinary
inquiry is required to be initiated against the employee. The report of the preliminary
inquiry cannot be considered at the time of departmental inquiry. The preliminary inquiry
and the report therein would not have any legal status qua taking penal action against the
employee.
10. Clause No. 9 relied by the respondent in the appointment order to the effect that the
services of the petitioner may be terminated any time with one months notice or on
payment of one month’s salary in lieu thereof would not apply to the case of stigmatic
termination. The termination is stigmatic termination.
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11. There is nothing on record to show that at the relevant time the petitioner was not
gainfully employed elsewhere. In view of that, we are not inclined to grant back wages,
however, the petitioner would be entitled for continuity in service.
12. The respondent – employer, if it is so chooses, is entitled to initiate proceedings
including departmental proceeding as may be permissible in law.
13. In the light of above, the impugned order terminating the services of the petitioner is
quashed and set aside. With the aforesaid observations, Rule is made absolute in terms of
prayer clause ‘A’.
डॉ. योगेश गेठे यांचा पवू इितहास पढु ील माणे आहे.
डॉ. गेठे यांना िद. ०५/०८/२००८७ रोजीचे आदेशा वये ी साईबाबा हॉि पटल येथे नेमणक
ु दे यात आली होती.
यानसु ार ते िद. ०६/०८/२००८ रोजी कामावर हजर झाले. डॉ. गेठे यांना िद. ०६/०८/२००८ पासनु य ी
साईनाथ णालयात कामकाज करणेबाबत आदेश दे यात आले. डॉ. गेठे हे य ी साईनाथ णालयात
कायरत होते. डॉ. गेठे यांना वेतनबॅ ड . १५६००-३९१०० म ये मळ
ु वेतन . १८,७५०/- व ेड वेतन .
६,६००/- िद. ०१/०४/२०१० पासनु मंजरू कर यात आले आहे.
डॉ. गेठे यां यािव द अनेक णां या गंभीर त ारी आ या हो या. िद. १३/०७/२०१० रोजी डॉ. आर.
के . कुलकण ई.एन. टी. सजन ी साईनाथ णालय यांनी ी साईनाथ रोहोम रा. कोपरगाव ( ण) यां या
नाकाची श ि या के ली होती. डॉ. कुलकण यां या अिधप याखाली असले या वॉडम ये णाला ॲडमीट
कर यासाठी कॉट िश लक नस याने डॉ. गेठे यां या अिधप याखाली असले या वॉडम ये कॉट िश लक
अस याने या िठकाणी णास ॲडमीट कर यात आले होते. याव न डॉ. गेठे यांनी णास व यांचे नातेवाईक ी
राज कोते, नगरसेवक, िशड नगरपचं ायत, िशड यांना अरे रावीची भाषा वाप न अपश द वापरले. या करणी
वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल यानं ी संबंिधतांना चौकशीकामी िद. २६/०७/२०१० रोजी दपु ारी
३.०० वाजता यां या क ात बोलािवले होते. परंतू डॉ. गेठे चौकशीकामी हेतुपरु सरपणे याकामी गैरहजर राहीले.
डॉ. गेठे यांची वतणक
ू अ पे ाह व वाद त आहे. याबाबत िद. १२/०८/२०१० रोजी कारणे दाखवा नोटीस काढून
डॉ गेठे यांचा लेखी खुलासा मागिव यात आला होता. सदरची नोटीस ा होवनू देखील डॉ.गेठे यांनी लेखी
खल
ु ासा सादर के लेला नाही.
िद. ०४/०९/२०१० रोजी सकाळी ११.३० ते १.०० वाजे या दर यान डॉ. गेठे ी साईनाथ
णालयातील बाहय ण िवभागात कामास होते. बाहय ण िवभागात अनेक णांची गद असतानाही डॉ. गेठे
व र ां या परवानगीिशवाय णालयातनु पर पर िनघनू गेले व उवरीत णांना दपु ारी ४.०० वाजता बोलाव यात
आले. परंतू द.ु ४.४५ वाजेपयत ित ा क नही डॉ. गेठे ी साईनाथ णालयात आलेले न हते. हणनू
दरु वनी दारे चौकशी के ली असता ऑपरे शन िथएटरम ये ऑपरे शन करत आहे असे सांिगतले परंतू डॉ. गेठे
ऑपरे शन िथएटर म ये हजर न हते ते साईनाथ णालयात आलेलेच न हते. डॉ. गेठे यां या अशा वाग यामळ
ू े
णांची गैरसोय झाली व णांना ास झाला. डॉ गेठे याच
ं ेिव द णालय शासन, ण व यांचे नातेवाईक
यां या अनेक त ारी आले या आहेत.
या करणी मा. यव थापन सिमतीचे िद. १०/१०/२०१० रोजीचे सभेत िनणयासाठी ताव सादर
के ला होता. िनणय . ७७६ अ वये असा िनणय दे यात आला क , डॉ. गेठे हे पढु ील मिह यात ेिनंगसाठी
परदेशी जात आहेत. यामळ
ु े यांचा राजीनामा तुत न घेता वत: ेिनगं व न आ यानंतर मा. कायकारी अिधकारी
यांचकडे राजीनामा देतील असे मा. अ य साहेब यांनी सांिगतले. तदनतं र यांनी राजीनामा न िद यास डॉ. गेठे
यांना सं थान सेवेतुन मु कर यात यावे असे ठरले. यानंतर मा. यव थापन सिमती या िद. २१/११/२०१०
रोजी या सभेम ये व रल िनणयात पढु ील माणे दु ती कर यात आली. डॉ. गेठे यांना राजीनामा दे याचे
सांग यात यावे यांनी राजीनामा न िद यास डॉ. गेठे यांना वरीत सं थान सेवेतुन मु कर यात यावे.
सदर िनणयानसु ार वै क य संचालक ी साईबाबा हॉि पटल यांनी डॉ. गेठे यांना िद. १२/१०/२०१०
रोजी राजीनामा बाबत िवचारले असता डॉ. गेठे यांनी राजीनामा देणसे नकार िदला आहे.
व रल सव कागदप े व घटना िवचारात घेता कायदेिशर गुंतागतुं होवू नये हणनू िद. २१/११/२०१०
रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार इकडील जा. नं. एसएसएस/वशी-७बी/२८३/२०१० िद.
०४/१२/२०१० अ वये यांचे नेमणक
ू आदेशातील अट . ९ नसु ार नोटीस पे हणनू एक मिह याचे वेतन .
३६,७५८/-(अ री पये छ ीस हजार सातशे अ ाव न पये मा ) अदा क न डॉ गेठे यांची सं थान सेवा संपु ात
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आण यात आली आहे. डॉ. गेठे यांचे वेतनबॅ ड . १५६००-३९१०० म ये शेवटचे मळ
ु वेतन . १८,७५०/- +
ेड वेतन . ६,६००/- असे होते.
तरी, डॉ. गेठे यांनी दाखल के ले या रीट िपटीशन . ११८३२/२०१४ म ये मा. मबंु ई उ च यायालय,
खडं पीठ औरंगाबाद यानं ी िद. १२/०९/२०१८ रोजी िदले या आदेशानसु ार डॉ. गेठे याच
ं ी सेवा या कारे सपं ु टात
आणणेत आली ती प त चक
ु ची असनु सेवेतुन कमी करणेपवू कायम कमचा-याची खातेचौकशी होणे
आव यक अस याने िद.०४/१२/२०१० रोजीचा आदेश र कर यात आलेला आहे. सं थानला वाट यास व
यांनी ठरिव यास डॉ. गेठे यांची कयदेशीर खातेचौकशी सु क शकतात.
तरी, डॉ. योगेश बाळकृ ण गेठे यांना नाक, कान व घसा या पदावर दर यान या काळातील
वेतनािशवाय िद. ०४/१२/२०१० पासनू पढु े वेतनबॅ ड . १५६००-३९१०० मळ
ु वेतन . १८,७५०/- + ेड
वेतन . ६,६००/- वर सं थान सेवेत सलग सेवा ध न यांना िमळत असले या शेवटचे जे वेतन होते या वेतनावर
पवू वत कामावर हजर क न घेणबे ाबत िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .६७७ यावर सिव तर चचा होऊन, डॉ. योगेश बाळकृ ण गेठे यांना नाक, कान व घसा या पदावर दर यान या काळातील
वेतनािशवाय िद.०४/१२/२०१० पासनू पुढे वेतनबॅ ड .१५६००-३९१०० मळ
ु वेतन . १८,७५०/- + ेड वेतन
.६,६००/- वर सं थान सेवेत सलग सेवा ध न यांना िमळत असले या शेवटचे जे वेतन होते या
वेतनावर पवू वत कामावर हजर क न घे यास मा यता दे यात आली. तसेच हजर झा यांनतर यांचेवरील
दोषारोपां या अनषु ंगाने वरीत खाते चौकशी क न चौकशी अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर कर यात
यावा,असे ठरले.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयांवर चचा सु करणेत आली
आय या वेळेचा
िवषय नं.०१
िनणय .६७८
१.

०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११

िदनांक २९.१०.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ वाचनू कायम करणे.
िदनांक २९.१०.२०१८ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत परु िव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील िशफारश ना
पु टी दे यात आली.
साई साद िनवास थान िवभागाकरीता वायर फोम मॅ ेस ( ोटे टरसह) खरे दी करणेकामी ई-िनिवदेतील यनु तम
दरांबाबत िनणय होणेबाबत.
सं थानचे साई साद िनवास थान िवभागाकरीता वॉयर फोम मॅ ेस खरे दीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.

खरेदी करावयाचे सािह य/व तचु ा तपिशल
वॉयर फोम मॅ ेस ( ोटे टरसह)
मागणी
अ.न.ं १२ म ये नमदू के ले माणे ०६ कार या वॉयर फोम मॅ ेस
ई-िनिवदा िस ी
०५.०९.२०१८ ते २४.०९.२०१८
वृ प ा या अिधसूचने या यित र चौकशी कशी पाठवली जाते? www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, ई-मेल व परु वठाधारकांना
दरु वनी दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले?
सं थानकडे उपल ध असले या ई-मेल आय डी वर
िनिवदा सु झालेची िदनाक
व
वे
ळ
िदनाक
ं
ं – ०५.०९.२०१८
टेि नकल बीड – २६.०९.२०१८
कमिशयल बीड – २२.१०.२०१८
ा त िनिवदाकारांची सं या
०७ (सात)
पा िनिवदाकारांची सं या
०७ (सात)
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नाही.
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम आदा के ली आहे का.
सात पैक ०२ िनिवदाधारकांनी फ व बयाणा र कम भरलेली आहे. व ०५
िनिवदाधारक खरे दी िनयमावली माणे ए झमशन आहे.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
नमनु े मागिव यात आलेले नाहीत.
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१२

िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
Sl.
No

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

Description of Work / No.o
Item(s)
f Qty

वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
ु
ोटे टरसह -(चारबाज)ु साईज - 6 फुट x 3 फुट,
जाडी४
इचं
As per Technical
Specifications noted
on page No.2
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
ु
ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 6 फुट x 5 फुट,
जाडी४
इचं
As
perTechnical
Specifications noted
on page No.2
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
ु
ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 6 फुट 6 इचं x 3
फुट,
जाडी४
इचं
As per Technical
Specifications noted
on page No.2
वायर फोम मॅ ेस
ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 6 फुट 6 इचं x 5
फुट
6
इचं ,
जाडी४
इचं
As per Technical
Specifications noted
on page No.2
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
ु
ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 3 फुट x 6 फुट 6
इचं ,
जाडी- ६ इचं
As per Technical
Specifications noted
on page No.2

360

Units

Num

Kontak PRAVI
Comfor N AND
ts Pvt
CO
Ltd

Aeroco
m
Cushio
ns Pvt
Ltd

Rate

Rate

Rate

2950

3930

4037

Emerge VICTOR
Sri
SURYA
ncy
Y
Venkates CORPORATION
Electro MATTRE wara Coir
nic
SSES
Products
Securit PVT LTD Pvt Ltd
y India
Pvt Ltd
Rate
Rate
Rate
Rate
5321

2,916

2918

3100

5250

2

Num

4917

7700

6040

8690

4860

4,844

12

Num

3196

4500

4287

5556

3,159

3162

3412

7

Num

5860

9000

7000

10206

6003

5,781

6256

20

Num

4650

7000

5451

3,540

4716

4350

5031
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6.00

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०

वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
ु
ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 5 फुट 6 इचं x 6
फुट
6
इचं ,
जाडी६
इचं
As per Technical
Specifications noted
on page No.2

14

Num

9235

11800

9134

9433

7,941

9223

यापवु के ले या खरेदीचा तपशील आिण खरे दी दर –
माहे फे वु ारी-२०१८ म ये 6’x3’x4” या साईज या २,१७४ वॉयर फोम मॅ ेस ती नग २,८२६/- या दराने मे.कॉ टॅक क फटस ा.िल., अहमदनगर
यांचेकडून खरे दी कर यात आले या हो या.
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल – ------------------------------------स याची िश लक ि थती
---------मागील खरे दी दर
वरील अ.न.ं १३ म ये नमदु के ले माणे
मागील परु वठादार
वरील अ.न.ं १३ म ये नमदु के ले माणे
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
वरील अ.न.ं १२ म ये नमदु के ले माणे
स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
अ.न.ं १ व ३ मे. ही ी मॅ ेसेस ा.िल., है ाबाद
अ.न.ं २,४ व ६ मे. यंकटे वरा वॉयर ॉ. ा.िल., िसकंदराबाद
अ.न.ं ५ मे.इमरज सी इले ॉिनक से य.ु इ.ं ा.िल., मबुं ई
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला आहे का. होय.

२१

सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला अस यास
उपि थतांची नावे.

२२
२३

घाऊक आिण िकरकोळ दर याच
ं े तपशील मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी/जा त
. -. -. --वॉयर फोम मे ेस खरे दीसाठी िवभागाने िनि त के लेला अंदाजे दर ------------------------

२४

10206

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी, मा. उपकायकारी
अिधकारी, मा.मु यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी,
.अिध क, खरे दी

२५. संि टीप – सं थानचे साई साद िनवास थान िवभागाकरीता िविवध सहा कार या साईज या
वॉयर फोम मे ेस खरे दी कामी आनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती. याकामी िवभागाने िदलेले
टे नीकल पेसी फ के शन िनिवदेम ये दे यात आले होते.
सदर ई–िनिवदेम ये अ.न.ं १ व ३ साठी मे. ही ी मॅ ेससे ा.िल., है ाबाद, अ.नं.२,४ व ६ साठी
मे. यक
ं टे वरा वॉयर ॉ. ा.िल.,िसकंदराबाद व अ.नं.५ साठी मे.इमरज सी इले ॉिनक से य.ु इ.ं ा.िल.,मबंु ई
यांचे दर यनु तम आले आहेत.
ताव- तरी मे. ही ी मॅ ेससे ा.िल.,है ाबाद, यक
ं टे वरा वॉयर ॉ. ा.िल.,िसकंदराबाद व
मे.इमरज सी इले ॉिनक से य.ु इ.ं ा.िल.,मबंु ई याच
ं े यनु तम दराबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी
सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर.
ततु करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील अ.नं.१ व ३ साठीचे िन नतम िनिवदाधारक
मे. ही ी मॅ ेसेस ा.िल.,है ाबाद हे आजचे थािनक उपसिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
ु ोटे टरसह -(चारबाज)ु
साईज- 6 फुट x 3 फुट , जाडी- ४इचं करीता र कम .२९००/- ती नग व वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु
ोटे टरसह (चारबाज)ु साईज-6 फुट 6 इचं x 3 फुट, जाडी- ४ इचं करीता र कम .३१००/- ती नग दर देऊ
के ले. अ.नं.२, ४, ६ साठीचे िन नतम िनिवदाधारक यक
ं टे वरा वॉयर ॉ. ा.िल.,िसकंदराबाद व अ.न.ं ५
साठीचे िन नतम िनिवदाधारक मे. इमरज सी इले ॉिनक से य.ु इ.ं ा.िल.,मंबु ई हे चचसाठी अनपु ि थत होते.
यावर सिव तर चचा होऊन, साई साद िनवास थान िवभागाकरीता वायर फोम मॅ ेस ( ोटे टरसह)
खरे दी करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक यांचे खालील माणे िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा
आदेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
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अ.नं. तपिशल
मागणी
दर ( ती नग)
मे. ही ी मॅ ेसेस ा.िल.,है ाबाद
०१
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फु ोटे टरसह -(चारबाज)ु - ३६० २९००/साईज- 6 फुट x 3 फुट , जाडी- ४इचं
( ती नग)
०२
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
१२
३१००/ु ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 6 फुट 6 इचं x 3 फुट, जाडी- ४ इचं
( ती नग)
यक
ं टे वरा वॉयर ॉ. ा.िल.,िसकंदराबाद
०१
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
०२
४८४४/ु ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 6 फुट x 5 फुट, जाडी- ४ इचं
( ती नग)
०२
वायर फोम मॅ ेस ोटे टरसह (चार बाज)ु ०७
५७८१/साईज - 6 फुट 6 इचं x 5 फुट 6 इचं , जाडी- ४ इचं
( ती नग)
०३
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
१४
७९४१/ु ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज- 5 फुट 6 इचं x 6 फुट 6 इचं , जाडी- ६ इचं
( ती नग)
मे. इमरज सी इले ॉिनक से य.ु इ.ं ा.िल.,मंबु ई
०१
वायर फोम मॅ ेस वॉटर फ
२०
३५४०/ु ोटे टरसह (चार बाज)ु साईज - 3 फुट x 6 फुट 6 इचं ,
( ती नग)
जाडी- ६ इचं
(कायवाही- .अिध क,खरे दी िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------२.
सेवाधाम इमारतीतील ि वचबोड, ि वचेस, फॅ न रे यल
ु ेटर तसेच लग खरे दी क न बसिवणे कामाचे उघड यात
आले या िनिवदामं धील यनु तम दर िनिवदाधारकाश
ं ी वाटाघाटी/चचा होऊन िनणय होणेबाबत.
सं थानचे िव तु िवभागाकरीता सेवाधाम इमारतीमधील वीचबोड, वीचेस, फॅ न रे यल
ु ेटर तसेच लग
खरे दी क न बसिवणे कामासाठी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१

खरेदी करावयाचे सािह य / व तचु ा तपिशल

सेवाधाम इमारतीमधील वीचबोड, वीचेस, फॅ न रे यल
ु ेटर तसेच लग खरे दी
क न बसिवणे.
०२ मागणी
०३ ई-िनिवदा िस दी
०१). िद.१०-०९-२०१८ ते िद.२४-०९-२०१८
०४ वृ प ा या अिधसुचने या यित र चौकशी कशी िद.०९-०९-२०१८ रोजी दै.लोकस ा, पणु े व दै.इिं डयन ए स ेस, मुंबई
पाठवली जाते ?
www.mahatenders.gov.in सं थान वेबसाईट व पुरवठाधारकांना ई-मेल
दारे .
०५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
०१). िद.१०-०९-२०१८ रोजी ४७ पुरवठाधारकांना ई-मेल दारे कळिवले.
०६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.१०-०९-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद.२६-०९-२०१८
कमिशयल बीड िद.२२-१०-२०१८
०७
ा िनिवदाकारांची सं या.
०६
०८ पा िनिवदाकारांची सं या.
०४
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
आहे का.
११ जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ. . िनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
१ मे.अंबर इलेि क स् ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी
. २,७४,७५०.००
२ मे.िड.के .इलेि क स,् औरंगाबाद
. २,९७,७४०.००
३ मे.इमज सी इले ॉिनक िस यु रटी इिं डया ा.िल., मुंबई
. ३,००,९८९.९०
४ मे.साईिस ी ए टर ाईजेस, राहाता
. ३,००,७५०.००
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१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
प रमाण
दर ती सेट .
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे युनतम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
उपरो तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खील के लेले मे.अंबर
इलेि क स् ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी यांचे युनतम दर र कम .
२,७४,७५०/- इतके येतात.
स याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव
मे.अंबर इलेि क स् ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर
होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थत ची नावे.
मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,
मा.कायकारी अिभयतं ा आिण उपकायकारी अिभयतं ा (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
०१). . ३,१३,८२२/घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
-

२५) संि िटप:- िव तु िवभागाचे मागणी माणे सेवाधाम इमारतीमधील वीचबोड, वीचेस,
फॅ न रे यल
ु ेटर तसेच लग खरे दी क न बसिवणे कामाकरीता ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०६ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. यात चार िनिवदाधारक पा झालेले आहे.
मे.अि मता इलेि क ए टर ाईजेस, पणु े व मे.गु इिं जिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ टस, नािशक या िनिवदाधारकांनी सन
२०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या मागील तीन वषाचे वािषक टन ओ हर .पाच लाख असलेबाबत
चाटड अकाऊंटट याचं ेकडून मािणत के लेले सट िफके ट जोडलेले नस यामळ
ु े ते अपा झाले आहे. याकामी
तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.२२-१०-२०१८ रोजी मा.खरे दी
सिमतीचे सभेत उपि थत िनिवदाधारकांसम उघड यात आ या. याम ये उपरो तल
ु ना मक त यामधील गडद
व अधोरे खील के लेले मे.अबं र इलेि क स् ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी याच
ं े यनु तम दर र कम
.२,७४,७५०/- इतके येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक मे.अबं र इलेि क स् ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी याच
ं ेशी ई-िनिवदेत िदले या
यनतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी
सादर.
तुत करणी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.अबं र इलेि क स्
ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, सेवाधाम इमारतीतील ि वचबोड, ि वचेस, फॅ न रे यल
ु ेटर तसेच लग खरे दी
क न बसिवणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.अबं र इलेि क स् ॲ ड कॉ ॅ टस, िनमळ िपं ी यांचे र कम
.२,७४,७५०/- मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन, यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही-उपकायकारी अिभयंता,िव तु िवभाग)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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३.
०१
०२
०३
०४

०५

०६

ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता ETP लॅ ट उभारणीकामी ा ई-िनिवदेतील िन न म दरधारकाशी
चचा वाटाघाटी करणेबाबत.

कामाचे नाव

ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉ पीटल करीता ETP लॅ ट उभारणी कामी
ा त ई िनिवदेतील िन न तम दर धारकासी चचा वाटाघाटी करणेबाबत
शासक य मा यता
मा. यव थापन सिमती िदनांक २५ जल
ु ै, २०१७ रोजीचे सभेतील िनणय
. - ६१५
अदं ाजे खच
३८,४५,०००/तावाची थोड यात मािहती.
मा. यव थापन सिमती िदनाक
ं २५.७.२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं
६१५ अ वये ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल लॉ ी व व
पॅथोलॉजी लॅबकरीता वतं ETP लॅ ट उभारणी करणेस व याकामी
येणा-या र कम . ३८,४५,०००/-पयत या खचास मा यता िमळालेली
आहे. यानसु ार स लागार व मेकॅिनकल िवभागामाफत ई िनिवदेचा मसदु ा
तयार क न िस करणेत आलेला आहे.
ई-िनिवदा तपिशल.
महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर ईिनिवदा 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 मुदत िदनांक १७/५/२०१८ते
िदनांक३१/०५/२०१८ अखेर होती.
अ) कामाची मदु त.
९० िदवस
ब) तांि क िनिवदा उघडणेची िदनांक व वेळ
२५/०६/२०१८ वेळ सकाळी ११.००
क) ा त ई-िनिवदा.
३
ड) ा त ई-िनिवदा धारकांनी सव आव यक कागदप े होय, जमा के ले आहे.
ऑनलाईन जमा के ले आहेत का ?
इ) सव िनिवदा धारकांनी EMD भरलेली कागदप े होय
ऑनलाईन जमा के लेली आहेत का ?
अ) मागील वषाकरीता िन न तम दर पये
-ब) मागील िन न तम दर धारक
--

ई-िनिवदा ि यातील तांि क टया पा िनिवदा धारकांनी िदले या दराचा तपिशल खालील माणे ...
अ.न.ं
१.
२.
३.

िनिवदाधारकांचे नाव
मे. ीन साईिटिफक
डेवलपमट (इ.ं ) ा.िल., मुंबई
ं
मे. एचटुओ इिजिनअर
ग अॅ ड टे नोलॉिजस, चे नई
ं
मे. अॅ वा लो िस टम, हदराबाद

ई-िनिवदेतील ा त दर र कम
२५,४८,५९०/४२,५८,९४०/३४,५५,७८०/-

शेरा
एल - १
एल - ३
एल - २

ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल लॉ ी व पॅथोलॉजी लॅबकरीता वतं ETP लॅ ट
उभारणीकामी मे. ीन साईिटिफक
डेवलपमट (इ.ं ) ा.िल., मंबु ई यांचे दर र कम पये – २५,४८,८९०/- मा
ं
िन न तम आहे. परंतु ई-िनिवदा मागिवतेवेळी िसि हल कामाकरीता PCC व RCC या कामाचे ती यबु ीक
मीटरचेच दर मागिवणेत आले होते. सदरचे दर ा त झालेनतं र क प स लागार यांनी य होणा-या िसि हल
कामा या खचाचा तपिशल तयार के ला असनू यानसु ार दो ही ETP उभारणीकरीता मे. ीन साईिटिफक
ं
डेवलपमट (इ.ं ) ा.िल., मंबु ई यांचे होणारे दर खालील माणे.
अ.नं.
१.

िनिवदाधारकाच
ं े नाव
मे. ीन साईिटिफक
डेवलपमट (इ.ं ) ा.िल., मंबु ई
ं
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ताव :- तरी ी साईबाबा हॉ पीटल व ी साईनाथ हॉ पीटल लॉ ी व पॅथोलॉजी लॅबकरीता वतं
ETP लॅ ट उभारणीकामी मे. ीन साईिटिफक
डेवलपमट (इ.ं ) ा.िल., मबंु ई याच
ं े दर र कम
ं
पये- २८,४३,९७३/- मा िन न तम असनु यांचेशी ा त दराबाबत चचा/वाटाघाटी क न पढु ील कायवाही
करणेकरीता ताव मा. उप-सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. ीन साईिटिफक
ं
डे हलपमट (इ.ं ) ा.िल., मंबु ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने
यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता चचअतं ी यांनी र कम .२८,२५,०००/- मा दर देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ हॉि पटलकरीता ETP लॅ ट उभारणीकामी
िन नतम िनिवदाधारक मे. ीन साईिटिफक
डे हलपमट (इ.ं ) ा.िल., मंबु ई यांनी चचअतं ी देऊ के लेले र कम
ं
. २८,२५,०००/- मा अिं तम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस
मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग मख
ु )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४
आयकर काय ातील तरतुदी वये सन २०१७-१८ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या िविनयोगाबाबत.
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड यास िशड यास सव मा यमा दारे िमळणारे उ प न हे
आयकर कायदा १९६१ चे कलम १०(२३) (C) (V) अ वये संपणू करमू आहे. या कलमातं गत सन २००२
म ये सधु ारणा झाले या असनू , सधु ारीत तरतूद पढु ील माणे आहे.
“Provided also that the fund of trust or institution [or any university or other
educational institution or any hospital or other medical institution] referred to in sub-clause
(IV) or sub-clause (v) [or sub-clause (vi) or sub-clause (VIA)] d) applied its income, or
accumulates it for application, wholly and exclusively to the objects for which it is
established and in a case where more than fifteen percent of its income is accumulated on
or after the 1st day of April-2002, the period of the accumulation of the amount exceeding
fifteen percent of its income shall in no case exceed five years.”
उपरो सधु ारीत तरतदु ीनसु ार एका आिथक वषात िमळाले या एकूण उ प नापैक ८५% उ प न् हे
याच आिथक वषात खच करणे बधं नकारक आहे. तथािप ते खच न झा यास या ८५% उ प नापैक अखिचत
रािहलेली र कम यापुढील ५ आिथक वषाम ये खच करता येईल व दर यान या रकमेची आयकर कलम ११
अ वये िविहत प दतीने गतंु वणक
ू करावी लागेल. पढु ील ५ वषा या मदु तीत ही अखिचत र कम पणु पणे खच न
झा यास सहा या आिथक वषात ती करपा हणनू िहशोबात धरली जाईल व या रकमेवर आयकर काय ातील
तरतदू ीनसु ार या आिथक वषासाठी लागु असले या मह म आकारणी दराने आयकर आकारणी के ली जाईल.
सं थानचे सन २०१७-२०१८ या आिथक वषाचे आयकर िववरण आयकर कायालयाकडे दाखल
करावयाचे आहे. सदर आयकर िववरणासोबत सन २०१७-२०१८ या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची
र कम कशी व कोण या उ ी ासं ाठी खच कर यात येईल या बाबतचा मा. यव थापन सिमतीचा िनणय सोबत
जोडणे बंधनकारक असते. पढु ील पाच वषात सं थानचे उ ी ांवर होणा-या खचाचा ढोबळ मसदु ा खालील माणे
आहे. याम ये .२७५ कोटी आिथक वष २०१७-१८ चे अखिचत उ प न खचा या िनयोजनाचा ढोबळ मसदु ा
खालील माणे –
अ.नं.
तपशील
१ मंिदराची िव त यव थे या मालम ाचं ा िवकास करणे, थावर िकंवा जंगम मालम ांचे संपादन करणे,
देखभाल, यव थापन व शासन करणे.
२ भ ांना साद भोजन देण,े आिण अ नछ चालिवणे, पाणी योजनेक रता
३ भ ानं ा दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोई व
सिु वधा परु िवणे. दशनरागं क प
४ भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगृहे बाधं णे, याची दु ती देखभाल करणे,
भ ांक रता साईिसटी क प िनिमती .
५ शासन मा यतेने न दणीकृ त सावजिनक िव त यव था, सोसायटी यांचे शै िणक सं था, ि डा , सं था
वाचनालय, णालय, दवाखाना, िनराि त अथवा शारीरीक या िवकलांग य साठी आधारगृह िकंवा इतर

(12} 01.11.2018, Shirdi (SPJ.docx)

74

६

धमदाय वा धािमक सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व सािहतय् े ाशी
संबधीत असलेली सं था, कोण याही िबगर वािणि यक सां कृ ितक संघटनेची थापना व देखभाल करवनू घेण.े
शै िणक संकुल
थािनक नागरी सेवा व सिु वधा यां याम ये सधु ारणा व वाढ हो यासाठी, सं थान या सोईमं ये वाढ हो यासाठी
िशड नगर पंचायतीला सहा य करणे.
तरी सं थानचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप आयकर िवभागाकडे दाखल
कर याकरीता सन २०१७-१८ चे अखिचत उ प न र कम पढु ील पाच वषात खच कर या या िनयोजनाचा मसदु ा
जोडून सं थानचे आिथक वष २०१७-१८ चे आयकर िववरणप आयकर िवभागाकडे दाखल कर यास मा यता
िमळणेकामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे उपसिमतीचे सभेसमोर सादर.
सं थानचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप आयकर कायालयाकडे दाखल
करणेकामी सदर आयकर िववरणासोबत सन २०१७-१८ या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची र कम कशी
व कोण या उ ी ासं ाठी खच कर यात येईल याबाबतचा मा. यव थापन सिमतीचा िनणय सोबत जोडणे
बंधनकारक अस याने पढु ील पाच वषात सं थानचे उ ी ांवर होणा या आिथक वष २०१७-१८ चे अखिचत
उ प न र कम .२७५ कोटी सं थान वा सं थान या संयु िव माने खचा या िनयोजनाचा ढोबळ मसदु ा सन
२०१७-१८ या वषाचे आयकर िववरणप ासोबत आयकर िवभागाकडे दाखल करणेस मा यता दे यात यावी,
अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
अ.नं.
०१

तपिशल
मंिदराची िव त यवसथे या मालम ांचा िवकास करणे, थावर िकंवा जंगम मालम ांचे संपादन
करणे, देखभाल, यव थापन व शासन करणे.
०२
भ ांना साद भोजन देणे आिण अ नछ चालिवणे, पाणी योजनेकरीता.
०३
भ ानं ा दशनासाठी व मिं दरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार
पाड यासाठी सोई व सिु वधा परु िवणे, दशनरागं क प.
०४
भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगृह बांधणे, याची दु ती
देखभाल करणे, भ ांकरीता साईिसटी क प िनिमती.
०५
शासन मा यतेने न दणीकृ त सावजिनक िव त यव था, सोसायटी यांचे शै िणक सं था, ि डा, सं था
वाचनालय, णालय, दवाखाना, िनरा ीत अथवा श ररीक या िवकलांग य साठी आधारगृह
िकंवा इतर धमदाय वा धािमक सं था यांची थापना व देखभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व
सािह य े ाशी संबधीत असलेली सं था, कोण याही िबगर वािण यीक सां कृ तीक संघटनेची
थापना व देखभाल करवनू घेण,े शै िणक संकुल.
०६
िशड नगरपचं ायतीस थािनक नागरी सेवा व सिु वधा व वाढ हो यासाठी, िशड नगरपचं ायतीला
सहा य करणे.
०७
भ ां या / जनते या सोईसाठी सं थान या २५ िक.मी.प रसरातील र यांची कामे करणे.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५
सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी ई-िनिवदा ि ये अतं गत उघडणेत
आले या वािण यीक ई-िनिवदामं धील िन न म दरधारक यांना चचा व वाटाघाटीसाठी बोलिवणेबाबत.
सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा(EPBAX)अ ावत करणेकामीई-िनिवदा ि या
राबिव यात आली होती.
खरे दी करावयाचे सािह य/
०१
सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा (EPBAX System)अ ावत करणे.
व तूचा तपिशल.
दरु वनी यं णा(EPBAXSystem)अ ावत करणे
०२ मागणी
०३
०४

ई-िनिवदा िस ी
वृ तप ा या अिधसचु ने या

िद.२४.०७.२०१८ ते िद.२३.०८.२०१८
www.mahatenders.gov.in,सं थान वेबसाईटतसेच सदर े ात काम करणा-या
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०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

यित र त चौकशी कशी
पाठिवली जाते ?
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िनिवदा सु झालेची िदनांक व
वेळ

िविवध परु वठाधारकांना ई-मेल ारे कळिवले आहे.
िद.२४.०७.२०१८ सकाळी ११:०० वा.
तांि क िनिवदा- िद.२८.०८.२०१८
यावसायीक िनिवदा- िद.२२.१०.२०१८
०३ (तीन)
०३ (तीन)

ा त िनिवदाकारांची सं या
पा िनिवदाकारांची सं या
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली
-आहेत का ?
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा
पा ०३ िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
र कम अदा के ली आहे का ?
जर नमनु े िदले नाही, तर का ? -िनिवदाकारांनी सादर के लेले दर –
अ.
नं.
1
2
3

१३

िविवध परु वठाधारकानं ा ई-मेल ारे .

िनिवदाकाराचे नाव

जनु ी यं णा
बायबॅक िकंमत

बायबॅक िकंमत वजा
जाता अंतीम िन न तम
दर

िथ
ती

1,35,90,913.00

8,04,600.70

1,27,86,312.30

L1

1,62,11,340.32

8,04,600.70

1,54,06,739.62

L2

2,84,02,810.00

8,04,600.70

2,75,98,209.30

L3

सादर के लेले दर

Datacom Products (India)
Pvt.Ltd.,Pune
Arvind Ltd.(Telecom
Division) Mumbai
Progility Technologies Pvt.
Ltd.,Mumbai

यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर (दरकरार) –
Sr.No
01
02
03

Name of Company
Siemens Hipath 4000 IP EPBAX System
Matrix IP Eternity ME 16 EPBAX System
Gigabit Corporation, Nashik

१४

मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल - िनरंक

१५
१६

स याची िश लक
मागील खरे दी दर
Sr.No

१७

मागील परु वठादार

१८

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराने
बायबॅक ची िकंमत
वजा जाता सादर
के लेले दर

१९

स याचे िन न तम
िनिवदाकाराचे नाव

२०

सदर

01
02
03

Purchase of Year
2004
2012
2015

Name of Supplier
Siemens Enterprises, Mumbai
Universal Communication, Nashik
Gigabit Corporation, Nashik

Sr.No.
01

Name of Bidder
Datacom Products (India) Pvt.Ltd.,Pune

Sr.No.
01

Name of Bidder
Datacom Products (India) Pvt.Ltd.,Pune

खरेदीचा होय

(12} 01.11.2018, Shirdi (SPJ.docx)

Purchase of
Year
2004
2012
2015

Total Amount
14,90,000.00
24,19,735.00
3,22,846.00

Total Amount
14,90,000.00
24,19,735.00
3,22,846.00
Amount
1,27,86,312.30

Specification of Material
Telephone System (EPBAX)
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२१

२२

२३

ताव खरे दी सिमती
समोर सादर करणेत
आला आहे का ?
सदर
खरेदीचा
कप
खरेदी
सिमतीसमोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी, मा.मु यलेखािधकारी तथा उपकायकारी
करणेत
आला अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .िवभाग मख
ु , विन पे ण व टेिलफोन िवभाग.
अस यास
उपि थताच
ं ी नावे

घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे र कम पये -- िनरंक
मागील खरे दी
स याचे ा त दर फरक
जा त
(By Back िकमंत वजा जाता)
. 42,32,581.00
. 1,27,86,312.30 . 85,53,731.30
. 85,53,731.30
अ.नं.
01

तपिशल

मागील खरे दी दर

Siemens Hipath 4000 IP /
Matrix IP Eternity ME 16
EPBAX System/ IVRS
System

42,32,581.00

स याचे दर
1,27,86,312.30

फरक

जा त

85,53,731.30

85,53,731.30

२४. संि त िटप :-सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी राबिवणेत
आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत ा त झाले या दराम ये मु ा .१८ व १९ म ये नमदु के ले माणे अ.नं.०१
साठीचे Datacom Products (India) Pvt. Ltd.,Puneयांचे दर िन न तम आहेत.
सबब, सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी, दरकरार िनि त
करणेकामी िन न तम दरधारक िनिवदाकार Datacom Products (India) Pvt. Ltd.,Pune यांनी देऊ के ले या
दरांबाबत यांचेशी सम चचा व वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी ताव मा. थािनक उपसिमतीचे सभेपढु े
सिवनय सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे टेिलफोन िवभागातील दरु वनी यं णा अ ावत करणेकामी
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम िनिवदाधारक Datacom Products (India) Pvt.
Ltd.,Pune यांनी देऊ के लेले िन नतम दर व मागील खरे दीचे दर याम ये जा त तफावत अस याने याबाबत
Datacom Products (India) Pvt. Ltd.,Pune यांचेकडून खल
ु ासा मागिव यात यावा व यानंतर फे र ताव
सादर कर यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- विन ेपन व टेलीफोन िवभाग मख
ु )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६
ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता Basic Trauma Instrument खरे दी
करणेकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
१)

कामाचे नाव

२)
३)
४)

शासक य मा यता
अंदाजप क य र कम
तािवत कामाबाबत मािहती

५)

िनिवदा तपिशल

ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाक रता Basic Trauma
Instrument खरे दी करणेकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणेबाबत.
िद.०४/०४/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .२६२
.६,६२,३००/ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाक रता Basic Trauma
Instrument खरे दीस व याकामी येणा-या करणेकामी येणा-या र कम . ६६२३००/- इत या
खचास िद. ०४/०४/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . २६२ अ वये
िवहीत प दतीने वतमान प ात जािहरात देऊन ई – िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळालेली आहे.
िद.१८/०७/२०१८ ते ०७/०८/२०१८ अखेरपयत ई – िनिवदा मागिव यात आ या हो या. यास
अनसु न एकच िनिवदा ा त झालेली होती. यामुळे पिह यादं ा िद. ०८/०८/२०१८ रोजीचे मंजरू
िट पणी वये सदर ई – िनिवदेस िद. १४/०८/२०१८ पयत मदु तवाढ दे यात आली होती. यास
अनसु न एकच िनिवदा ा त झालेली होती. यामुळे दसु -यादं ा िद. १४/०८/२०१८ रोजीचे मजं रू
िट पणी वये सदर ई – िनिवदेस िद. २२/०८/२०१८ पयत मदु तवाढ दे यात आली होती. यास
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अनसु न एकच िनिवदा ा त झालेली होती,अशा एकूण ०३ िनिवदा ा त झाले या आहेत.
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरे दीसाठी कायप दतीची िनयमावली
नसु ार शासन िनणय . भांखस :– २०१४/ . .८२/भाग – ३/उ ोग – ४, िद. ०१/१२/२०१६
अ वये – करणे चार मधील मु ा . ४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदु तवाढ –
“िनिवदा पधा मक हो यासाठी कमीत – कमी ०३ ई – िनिवदा असणे आव यक आहे.
जर िनिवदा चौकशीला कमी ितसाद हणजे ३ पे ा कमी ई- िनिवदा िमळाले तर िनिवदा
उघड या या कालावधीस थम िकमान एक आठवडयाची मदु तवाढ ावी, अशी मदु तवाढ
िद यानंतर देखील ३ पे ा कमी ई – िनिवदा िमळा या तर दसु -यांदाएक आठवडयाची मदु तवाढ
दे यात यावी, तथािप यानंतर कोणतीही मदु तवाढ दे यात येऊ नये. अंितमत: खरेदी अिधका-याने
िनिवदेमधील िविवध अटी आिण कामा या या तीचा फे रिवचार क न, पु हा िनिवदा ि या सु
करावी. पु हा िनिवदा मागिव यानंतर देखील िनिवदेला ३ पे ा कमी ितसाद िमळाला तर खरे दी
अिधकारी या िनिवदाकाराने (एल – १ िनिवदाकार) िनिवदा दाखल के ली असेल या
िनिवदाकाराची, िनिवदेम ये उ लेख के ले या मु याक
ं न िनकषा या अधीन राहन िनवड क न या
िनिवदाकाराबरोबर करार करे ल”, अशी तरतूद आहे.
अ) िनिवदा कालावधी
२७ िदवस
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद.३०/०८/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठे केदारांची सं या
०३
ड) सव िनिवदाधारकांनी संकेत थळावर कागदप जमा के ले
होय, जमा के ले आहेत.
आहेत काय ?
इ) सव िनिवदाधारकानं ी सरु ा अनामत र कम (EMD) जमा होय, जमा के ली आहे.
के ली आहे काय ?
ई)

वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनाक
ं

िद. १२/०९/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
६) तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
Sl.No

1.00
1.01
1.02
1.03
1.04
1.05
1.06
1.07
1.08

Description of Work /
Item(s)

BASIC TRAUMA
INSTRUMENT SET
(Indian)
Periosteal elevator with
Handle 14mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 110mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 5mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 5mm Str
Periosteal elevator with
Handle 3mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 3mm Str
Muller femoral Neck
elevator
Homan bone Lever 8mm

No.ofQty

M/s.
KalelkerSurgicals
Pvt. Ltd, Mumbai
Rate
Amount

M/s. TEJAS
TRADERS, Latur

1.00

1316.00

1316.00

960.00

960.00

4718.56

4718.56

1.00

1075.20

1075.20

960.00

960.00

4718.56

4718.56

1.00

806.40

806.40

960.00

960.00

4382.56

4382.56

1.00

806.40

806.40

960.00

960.00

4382.56

4382.56

1.00

806.40

806.40

0.00

0.00

4382.56

4382.56

1.00

806.40

806.40

0.00

0.00

4382.56

4382.56

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6958.56

6958.56

1.00

1747.20

1747.20

600.00

600.00

4270.56

4270.56

625.00

Rate

Amount

International
Instruments, Kerala
Rate

Amount

1.09

Homan bone Lever 10mm

1.00

1747.20

1747.20

625.00

4270.56

4270.56

1.10

Homan bone Lever 17mm

1.00

1747.20

1747.20

900.00

900.00

4718.56

4718.56

1.11

Homan bone Lever 22mm

1.00

1881.60

1881.60

1080.00

1080.00

4718.56

4718.56

1.12

Homan bone Lever 26mm

1.00

0.00

0.00

1090.00

1090.00

5166.56

5166.56

1.13

Homan bone Lever 33mm

1.00

1881.60

1881.60

1100.00

1100.00

5390.56

5390.56

1.14

Homan bone Lever 44mm

1.00

0.00

0.00

1140.00

1140.00

5390.56

5390.56

1.15

Bone hook Sharp

1.00

0.00

0.00

1180.00

1180.00

4382.56

4382.56

1.16

Bone hook Blunt

1.00

0.00

0.00

1180.00

1180.00

4382.56

4382.56

1.17

Murphy Bonr skid

1.00

0.00

0.00

1320.00

1320.00

6510.56

6510.56

1.18

Femoral tibial spreader

1.00

0.00

0.00

4900.00

4900.00

9870.56

9870.56

1.19

Bone Cutter 6" cvd

1.00

3494.40

3494.40

1950.00

1950.00

6510.56

6510.56

1.20

Bone Cutter Ruski Liston 8"

1.00

4300.80

4300.80

2040.00

2040.00

8078.56

8078.56
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cvd
1.21

Bone Cutter 10.5" cvd

1.00

6048.00

6048.00

2880.00

2880.00

9870.56

9870.56

1.22

Bone Nibler 6"cvd &str

1.00

3763.20

3763.20

1920.00

1920.00

13006.56

13006.56

1.23

Bone Nibler 9"cvd &str

1.00

5376.00

5376.00

2040.00

2040.00

17486.56

17486.56

1.24

Bone Nibler 10.5"cvd &str

1.00

6048.00

6048.00

2880.00

2880.00

18382.56

18382.56

1.25

Mallet Small

1.00

1478.40

1478.40

1050.00

1050.00

5502.56

5502.56

1.26

Mallet Medium

1.00

1612.80

1612.80

1150.00

1150.00

6286.56

6286.56

1350.00

1.27

Mallet Big

1.00

1881.60

1881.60

1350.00

6510.56

6510.56

1.28

Bone & plate Holding
Forceps 2.7
Bone & plate Holding
Forceps 3.5
Bone & plate Holding
Forceps 4.5
Gouge eith Handle 5mm
str&cvd
Gouge eith Handle 10mm
str&cvd
Gouge eith Handle 15mm
str&cvd
Gouge eith Handle 20mm
str&cvd
Osteotome with Handle
5mm str&cvd
Osteotome with Handle
10mm str&cvd
Osteotome with Handle
15mm str&cvd
Osteotome with Handle
20mm str&cvd
Osteotome JJ5mm str&cvd

1.00

0.00

0.00

1800.00

1800.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1850.00

1850.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1920.00

1920.00

5838.56

5838.56

1.00

1747.20

1747.20

1080.00

1080.00

13006.56

13006.56

1.00

1747.20

1747.20

1120.00

1120.00

13006.56

13006.56

1.00

1747.20

1747.20

1150.00

1150.00

13006.56

13006.56

1.00

1747.20

1747.20

1180.00

1180.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1080.00

1080.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1120.00

1120.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1150.00

1150.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1180.00

1180.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1080.00

1080.00

11662.56

11662.56

1.00

1612.80

1612.80

1120.00

1120.00

11662.56

11662.56

1.00

1612.80

1612.80

1150.00

1150.00

11662.56

11662.56

1.00

1612.80

1612.80

1180.00

1180.00

11662.56

11662.56

1.00

1474.20

1474.20

1800.00

1800.00

4718.56

4718.56

1.44

Osteotome JJ10mm
str&cvd
Osteotome JJ15mm
str&cvd
Osteotome JJ20mm
str&cvd
Bone curette with hollow
handle
Bone awl Radious

1.00

0.00

0.00

1200.00

1200.00

4270.56

4270.56

1.45

Bone Awl Humerous

1.00

0.00

0.00

1250.00

1250.00

4270.56

4270.56

1.46

Bone Awl Finger

1.00

0.00

0.00

1300.00

1300.00

4270.56

4270.56

1.47

Broken Nail Ectractor

1.00

0.00

0.00

2450.00

2450.00

6958.56

6958.56

1.48

1.00

0.00

0.00

3600.00

3600.00

26334.56

26334.56

1.49

Implant Extractor with
stapped Hammer
Mippo write Passer

1.00

0.00

0.00

5760.00

5760.00

17374.56

17374.56

1.50

Wire Passing guide Large

1.00

0.00

0.00

840.00

840.00

5502.56

5502.56

1.51

1.00

0.00

0.00

840.00

840.00

5166.56

5166.56

1.52

Wire Passing guide
Medium
Wire Passer Demal Large

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4270.56

4270.56

1.53

Wire Passer Demal small

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4270.56

4270.56

1.54

Wire Passer Demal
Medium
pelvic Reduction Forceps
16" 1X1
pelvic Reduction Forceps
16" 1X2
pelvic Reduction Forceps
Asymetric
pelvic Reduction Screw
type
Bone Reduction Forceps
Pointed 5.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 7.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 9.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 6.5"

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4270.56

4270.56

1.00

0.00

0.00

4800.00

4800.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

5200.00

5200.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9198.56

9198.56

1.00

0.00

0.00

5000.00

5000.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

1440.00

1440.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1650.00

1650.00

6510.56

6510.56

1.00

0.00

0.00

1850.00

1850.00

6958.56

6958.56

1.00

0.00

0.00

1440.00

1440.00

5838.56

5838.56

1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43

1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
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1.63

1.00

0.00

0.00

1650.00

1650.00

6510.56

6510.56

1.00

0.00

0.00

1850.00

1850.00

6958.56

6958.56

1.00

0.00

0.00

3000.00

3000.00

20734.56

20734.56

1.00

3360.00

3360.00

1580.00

1580.00

12334.56

12334.56

1.00

4838.40

4838.40

1850.00

1850.00

15246.56

15246.56

1.00

6585.60

6585.60

2300.00

2300.00

16142.56

16142.56

1.00

5107.20

5107.20

1560.00

1560.00

6174.56

6174.56

1.00

5376.00

5376.00

1850.00

1850.00

7630.56

7630.56

1.00

7123.20

7123.20

2300.00

2300.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69454.56

69454.56

1.00

0.00

0.00

2160.00

2160.00

4270.56

4270.56

1.73

Bone Reduction Forceps
Pointed 7.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 9.5"
CharnleyRetarctor with 4
blades
RetarctorWeitlaner 6"
str&cvd
RetarctorWeitlaner 8"
str&cvd
RetarctorWeitlaner 10"
str&cvd
RetarctorbeckmanWeitlaner
6"
RetarctorbeckmanWeitlaner
8"
RetarctorbeckmanWeitlaner
12"
charnley Removal
Instrument(set of 10)
Nose Plier 7" Pointed

1.74

Nose Plier Dolphine

1.00

0.00

0.00

2640.00

2640.00

4718.56

4718.56

1.75

Multipurpose Plier Big

1.00

0.00

0.00

6600.00

6600.00

6958.56

6958.56

1.76

Multipurpose Plier small

1.00

0.00

0.00

6800.00

6800.00

6510.56

6510.56

1.77

K wire cutter Arjuna

1.00

0.00

0.00

6800.00

6800.00

29694.56

29694.56

1.78

K wire cutter 9" TC

1.00

8736.00

8736.00

7000.00

7000.00

15134.56

15134.56

1.79

K wire cutter 7" TC

1.00

0.00

0.00

5800.00

5800.00

9534.56

9534.56

1.80

Arthoscopy punch 30 0

1.00

0.00

0.00

2500.00

2500.00

18494.56

18494.56

1.81

Bone Awl with trocar

1.00

0.00

0.00

1300.00

1300.00

8750.56

8750.56

1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72

७) िन न तम िनिवदाधारकाचं ा तपिशल –

Sr. No.
Name of Supplier
M/s. TEJAS TRADERS, Latur
1
M/s. KalelkerSurgicals Pvt. Ltd, Mumbai
2
M/s. International Instruments, Kerala
3
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील
तरतदु ीनसु ार िनिवदा वीकारणेचे अिधकार-

Sl.No

1.00
1.01
1.02

Total Amt. in Rs.
144815.00
4699.80
6510.56

मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड

तरी ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाक रता Basic Trauma
Instrument खरे दी करणेकामी परु वठाधारकांचे नावापढु े दशिव यात आले या एकूण िकंमतीवर अजून सटू
िमळणेकामी पुढील सिमतीचे सभेपढु े चचा / वाटाघाटीसाठी बोलिव यात यावे व या Instrument साठी एक –
एकच िनिवदा ा त झाली आहे, यासाठी कोटेशन मागवनू खरे दी करता येतील, असे मत आहे.
वरील माणे परु वठाधारकाच
ं े नावापुढे दशिव यात आले या दरात अजून सटू िमळणेकामी मा.
उपसिमतीचे सभेपुढे चचा/वाटाघाटीसाठी तसेच सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घेणेसाठीची
िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता
Basic Trauma Instrument खरे दी करणेकामी खालील त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले िन नतम
दर ि वकारणेत येऊन सबं धीतांना परु वठा आदेश दे यात यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
Description of Work /
Item(s)

BASIC TRAUMA
INSTRUMENT SET
(Indian)
Periosteal elevator with
Handle 14mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 110mm cvd

No.ofQty

M/s.
KalelkerSurgicals
Pvt. Ltd, Mumbai
Rate
Amount

M/s. TEJAS
TRADERS, Latur

1.00

1316.00

1316.00

960.00

960.00

4718.56

4718.56

1.00

1075.20

1075.20

960.00

960.00

4718.56

4718.56
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Rate

Amount

International
Instruments, Kerala
Rate

Amount

80
1.00

806.40

806.40

960.00

960.00

4382.56

4382.56

1.00

806.40

806.40

960.00

960.00

4382.56

4382.56

1.00

806.40

806.40

0.00

0.00

4382.56

4382.56

1.00

806.40

806.40

0.00

0.00

4382.56

4382.56

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

6958.56

6958.56

1.08

Periosteal elevator with
Handle 5mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 5mm Str
Periosteal elevator with
Handle 3mm cvd
Periosteal elevator with
Handle 3mm Str
Muller femoral Neck
elevator
Homan bone Lever 8mm

1.00

1747.20

1747.20

600.00

600.00

4270.56

4270.56

1.09

Homan bone Lever 10mm

1.00

1747.20

1747.20

625.00

625.00

4270.56

4270.56

1.10

Homan bone Lever 17mm

1.00

1747.20

1747.20

900.00

900.00

4718.56

4718.56

1.11

Homan bone Lever 22mm

1.00

1881.60

1881.60

1080.00

1080.00

4718.56

4718.56

1.12

Homan bone Lever 26mm

1.00

0.00

0.00

1090.00

1090.00

5166.56

5166.56

1.13

Homan bone Lever 33mm

1.00

1881.60

1881.60

1100.00

1100.00

5390.56

5390.56

1.14

Homan bone Lever 44mm

1.00

0.00

0.00

1140.00

1140.00

5390.56

5390.56

1.15

Bone hook Sharp

1.00

0.00

0.00

1180.00

1180.00

4382.56

4382.56

1.16

Bone hook Blunt

1.00

0.00

0.00

1180.00

1180.00

4382.56

4382.56

1.17

Murphy Bonr skid

1.00

0.00

0.00

1320.00

1320.00

6510.56

6510.56

1.18

Femoral tibial spreader

1.00

0.00

0.00

4900.00

4900.00

9870.56

9870.56

1.19

Bone Cutter 6" cvd

1.00

3494.40

3494.40

1950.00

1950.00

6510.56

6510.56

1.20

1.00

4300.80

4300.80

2040.00

2040.00

8078.56

8078.56

1.21

Bone Cutter Ruski Liston 8"
cvd
Bone Cutter 10.5" cvd

1.00

6048.00

6048.00

2880.00

2880.00

9870.56

9870.56

1.22

Bone Nibler 6"cvd &str

1.00

3763.20

3763.20

1920.00

1920.00

13006.56

13006.56

1.23

Bone Nibler 9"cvd &str

1.00

5376.00

5376.00

2040.00

2040.00

17486.56

17486.56

1.24

Bone Nibler 10.5"cvd &str

1.00

6048.00

6048.00

2880.00

2880.00

18382.56

18382.56

1.25

Mallet Small

1.00

1478.40

1478.40

1050.00

1050.00

5502.56

5502.56

1.26

Mallet Medium

1.00

1612.80

1612.80

1150.00

1150.00

6286.56

6286.56

1.27

Mallet Big

1.00

1881.60

1881.60

1350.00

1350.00

6510.56

6510.56

1.28

Bone & plate Holding
Forceps 2.7
Bone & plate Holding
Forceps 3.5
Bone & plate Holding
Forceps 4.5
Gouge eith Handle 5mm
str&cvd
Gouge eith Handle 10mm
str&cvd
Gouge eith Handle 15mm
str&cvd
Gouge eith Handle 20mm
str&cvd
Osteotome with Handle
5mm str&cvd
Osteotome with Handle
10mm str&cvd
Osteotome with Handle
15mm str&cvd
Osteotome with Handle
20mm str&cvd
Osteotome JJ5mm str&cvd

1.00

0.00

0.00

1800.00

1800.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1850.00

1850.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1920.00

1920.00

5838.56

5838.56

1.00

1747.20

1747.20

1080.00

1080.00

13006.56

13006.56

1.00

1747.20

1747.20

1120.00

1120.00

13006.56

13006.56

1.00

1747.20

1747.20

1150.00

1150.00

13006.56

13006.56

1.00

1747.20

1747.20

1180.00

1180.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1080.00

1080.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1120.00

1120.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1150.00

1150.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1180.00

1180.00

13006.56

13006.56

1.00

1612.80

1612.80

1080.00

1080.00

11662.56

11662.56

1.00

1612.80

1612.80

1120.00

1120.00

11662.56

11662.56

1.00

1612.80

1612.80

1150.00

1150.00

11662.56

11662.56

1.00

1612.80

1612.80

1180.00

1180.00

11662.56

11662.56

1.00

1474.20

1474.20

1800.00

1800.00

4718.56

4718.56

1.44

Osteotome JJ10mm
str&cvd
Osteotome JJ15mm
str&cvd
Osteotome JJ20mm
str&cvd
Bone curette with hollow
handle
Bone awl Radious

1.00

0.00

0.00

1200.00

1200.00

4270.56

4270.56

1.45

Bone Awl Humerous

1.00

0.00

0.00

1250.00

1250.00

4270.56

4270.56

1.46

Bone Awl Finger

1.00

0.00

0.00

1300.00

1300.00

4270.56

4270.56

1.47

Broken Nail Ectractor

1.00

0.00

0.00

2450.00

2450.00

6958.56

6958.56

1.03
1.04
1.05
1.06
1.07

1.29
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
1.36
1.37
1.38
1.39
1.40
1.41
1.42
1.43
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1.00

0.00

0.00

3600.00

3600.00

26334.56

26334.56

1.49

Implant Extractor with
stapped Hammer
Mippo write Passer

1.00

0.00

0.00

5760.00

5760.00

17374.56

17374.56

1.50

Wire Passing guide Large

1.00

0.00

0.00

840.00

840.00

5502.56

5502.56

1.51

1.00

0.00

0.00

840.00

840.00

5166.56

5166.56

1.52

Wire Passing guide
Medium
Wire Passer Demal Large

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4270.56

4270.56

1.53

Wire Passer Demal small

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4270.56

4270.56

1.54

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4270.56

4270.56

1.00

0.00

0.00

4800.00

4800.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

5200.00

5200.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

9198.56

9198.56

1.00

0.00

0.00

5000.00

5000.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

1440.00

1440.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1650.00

1650.00

6510.56

6510.56

1.00

0.00

0.00

1850.00

1850.00

6958.56

6958.56

1.00

0.00

0.00

1440.00

1440.00

5838.56

5838.56

1.00

0.00

0.00

1650.00

1650.00

6510.56

6510.56

1.00

0.00

0.00

1850.00

1850.00

6958.56

6958.56

1.00

0.00

0.00

3000.00

3000.00

20734.56

20734.56

1.00

3360.00

3360.00

1580.00

1580.00

12334.56

12334.56

1.00

4838.40

4838.40

1850.00

1850.00

15246.56

15246.56

1.00

6585.60

6585.60

2300.00

2300.00

16142.56

16142.56

1.00

5107.20

5107.20

1560.00

1560.00

6174.56

6174.56

1.00

5376.00

5376.00

1850.00

1850.00

7630.56

7630.56

1.00

7123.20

7123.20

2300.00

2300.00

8750.56

8750.56

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

69454.56

69454.56

1.73

Wire Passer Demal
Medium
pelvic Reduction Forceps
16" 1X1
pelvic Reduction Forceps
16" 1X2
pelvic Reduction Forceps
Asymetric
pelvic Reduction Screw
type
Bone Reduction Forceps
Pointed 5.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 7.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 9.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 6.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 7.5"
Bone Reduction Forceps
Pointed 9.5"
CharnleyRetarctor with 4
blades
RetarctorWeitlaner 6"
str&cvd
RetarctorWeitlaner 8"
str&cvd
RetarctorWeitlaner 10"
str&cvd
RetarctorbeckmanWeitlaner
6"
RetarctorbeckmanWeitlaner
8"
RetarctorbeckmanWeitlaner
12"
charnley Removal
Instrument(set of 10)
Nose Plier 7" Pointed

1.00

0.00

0.00

2160.00

2160.00

4270.56

4270.56

1.74

Nose Plier Dolphine

1.00

0.00

0.00

2640.00

2640.00

4718.56

4718.56

1.75

Multipurpose Plier Big

1.00

0.00

0.00

6600.00

6600.00

6958.56

6958.56

1.76

Multipurpose Plier small

1.00

0.00

0.00

6800.00

6800.00

6510.56

6510.56

1.77

K wire cutter Arjuna

1.00

0.00

0.00

6800.00

6800.00

29694.56

29694.56

1.78

K wire cutter 9" TC

1.00

8736.00

8736.00

7000.00

7000.00

15134.56

15134.56

1.79

K wire cutter 7" TC

1.00

0.00

0.00

5800.00

5800.00

9534.56

9534.56

1.80

Arthoscopy punch 30 0

1.00

0.00

0.00

2500.00

2500.00

18494.56

18494.56

1.81

Bone Awl with trocar

1.00

0.00

0.00

1300.00

1300.00

8750.56

8750.56

1.48

1.55
1.56
1.57
1.58
1.59
1.60
1.61
1.62
1.63
1.64
1.65
1.66
1.67
1.68
1.69
1.70
1.71
1.72

(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------७
ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता ACL/PCL Instrument set
खरे दीकामी चचा िविनयम क न परु वठा आदेश देणबे ाबत.
१)

कामाचे नाव

२)
३)

शासक य मा यता
अदं ाजप क य र कम

ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता
ACL/PCL Instrument set खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश
देणेबाबत.
िद. ०७/०३/२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील िनणय . १९५
.९,८९,५६०/-
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४)

५)

तािवत कामाबाबत मािहती

ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाने
मागणीप का वये निवन ACL/PCL Instrument setची मागणी के लेली होती.
सदर Instrument चा वापर हा गडु या या सां या या Ligaments
(अि थबंधन) या पनु बांधणीसाठी के ला जातो.
ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता
ACL/PCL Instrument set िविहत प दतीने खरे दीस व याकामी याकामी
येणा-या खचास िद. ०७/०३/२०१८ रोजी या मा. यव थापन सिमती सभेतील
िनणय . १९५ अ वये मा यता िमळालेली होती.
िद.११/०५/२०१८ पासनू ई-िनिवदा मागिव यात आले या हो या व
Online ई-िनिवदा ि वकार याची अंितम मदु त िद.३०/०५/२०१८ ठे व यात
आलेली होती. यास अनुस न दोनच िनिवदा ा त झा यामुळे
िद.३१/०५/२०१८ रोजी या मंजरु िट पणी अ वये िद.०७/०६/२०१८ पयत
मदु तवाढ दे यात आलेली होती यास अनसु न एकही िनिवदा ा त न
झा यामुळे शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग-४,
िद.०१ िडसबर २०१६– करणे चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील–िनिवदा
कालावधीस मदु तवाढ अ वये सदरह ई-िनिवदेस पु हा दसु -यांदा
िद.१५/०६/२०१८ पयत मदु तवाढ दे यात आलेली होती. तरी देखील परु े या
िनिवदा ा त न झा यामुळे िद.२०/०६/२०१८ रोजी या मंजरु िट पणी अ वये
दसु -यांदा फे र ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळालेली होती. यानसु ार
िद.२५/०७/२०१८ पासून फे र ई-िनिवदा मागिव यात आले या हो या व Online
ई-िनिवदा ि वकार याची अिं तम मदु त िद.१४/०८/२०१८ठे व यात आलेली
होती. यास अनसु न दोनच िनिवदा ा त झा यामुळे पिह यादं ा
िद.२२/०८/२०१८ पयत मुदतवाढ दे यात आलेली होती यास अनसु न निवन
एकही िनिवदा ा त न झा यामुळे पु हा दसु -यादा िद.३०/०८/२०१८ पयत
मदु तवाढ द यात आली यास अनसु न निवन एकही िनिवदा ा त झाली नाही
हणजेच ACL/PCL Instrument set खरेदीकामी ०२ ऑनलाईन ई-िनिवदा
ा त झाले या आहेत.
३५ िदवस
िद.१२/०९/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
०२
होय, जमा के ले आहेत.

िनिवदा तपिशल

अ) िनिवदा कालावधी
ब) तािं क िलफाफा उघडणेची िदनांक
क)
ड)
इ)
ई)
६)

िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठे केदारांची सं या
सव िनिवदाधारकांनी संकेत थळावर कागदप जमा
के ले आहेत काय ?
सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र कम (EMD)
जमा के ली आहे काय ?
वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनाक
ं

होय, जमा के ली आहे.

िद.१५/०९/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
S.N.

Description

Qty.

1.00 ACL/PCL INSTRUMENT SET 1.00
FOR SHRI SAINATH HOSPITAL,
SHIRDI.
Total Amt. in Rs.

७)

िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल –
Sr.
No.
1

Name of Supplier

Name of Item(s)

M/s. Saili Surgical, ACL/PCL

M/s. Saili Surgical, Shirdi

M/s. Rutu Surgical, Mumbai

Rate per in
Rate per in
Total Amt. in Rs.
Total Amt. in Rs.
Rs.
Rs.
Make –Chetan Meditech
558781.00
558781.00 572500.00
572500.00
558781.00
No. of
Qty.
01
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Shirdi

INSTRUMENT SET
558781.00

िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक
८)

- ४३.५४% कमी

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम
२००४ मधील तरतदु ीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार-

मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड

सदर ACL/PCL Instrument set चे AMC िकंवा CMC बाबत बायोमेडीकल िवभागाला
िवचारणा के ली असता सदर Instrument चे AMC िकंवा CMC करत नाही असे कळिवले आहे. यामळ
ु े
ACL/PCL Instrument set खरे दीकामी M/s. Saili surgicals, Shirdi यांचे र कम .५,५८,७८१/- इतके
िन न तम दर ा त झाले आहे. परंतु ACL/PCL Instrument set खरे दीकामी अदं ाजे र कम . ९,८९,५६०/इत या र कमेस मा यता घे यात आलेली होती. सदर िन न तम र कम ही कमी येत अस यामळ
ु े वापर करणा-या
डॉ टर यांना िवचारले असता सदर कंपनी चांगली अस यामळ
ु े घे यास हरकत नाही असे सांिगतले आहे. तसेच
याम ये सं थानचा फायदाच होणार आहे.
तरी ी साईनाथ णालयातील Orthopedic Surgery या िवभागाकरीता ACL/PCL
Instrument set खरे दीकामी M/s. Saili surgicals, Shirdi यांनी िदले या र कमेत अजनू सटु िमळणेकामी
परु वठाधारकांना पढु ील उपसिमती सभेसमोर बोलिव यात यावे असे मत आहे.
वरील माणे परु वठा आदेश जात असले या M/s. Saili surgicals, Shirdi यांचेबरोबर चचा
वाटाघाटी क न यांना परु वठा आदेश दे यास व सदरचे खरे दीकामी येणा-या खचास मा यता घेणसे ाठीची
िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ सादर.
ततु करणी राबिव यात ई-िनिवदा ि येमधील िन नतम दरधारक M/s. Saili surgicals,
Shirdi हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणे
बाबत चचा के ली असता चचअतं ी यांनी िनिवदेतील मळ
ु दराम ये र कम .११,१५१/- मा सवलत देऊ के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील Orthopaedic Surgery या िवभागाकरीता
ACL/PCL Instrument set खरे दीकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. Saili surgicals, Shirdi यांनी
चचअतं ी देऊ के लेले सवलतीचे दर र कम . ५,४७,६३०/- मा ि वकारणेत येऊन यांना परु वठा आदेश दे यात
यावा, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- वै क य संचालक, ी साईबाबा हॉि पटल)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------८.
सं थानचे साईनगर कमचारी िनवास थान वसाहती लगतचे स ह न.ं १२५ पै. व १२६ पै . चे बाजुने संर क िभंतीचे
बांधकाम करणेकामी ा झालेले दरावर िनणय होणेबाबत.
१)
२)
३)

कामाचे नाव

सं थानचे साईनगर कमचारी िनवास थान वसाहती लगतचे येथील स ह नं.१२५ पै. व १२६ पै. चे
बाजनू े सरं क िभतं ीचे बाधं काम करणे.
शासक य मा यता
मा. यव थापन सिमती िनणय : १. िनणय .७६(११) िद.०२/०२/२०१८
२. िनणय .३६० िद.०१/०६/२०१८
अंदाजप क य र कम .
४३,३४,१७५/तावीत कामाबाबत मािहती िशड शहरातील सं थानचे साईनगर कमचारी िनवास थान वसाहती लगतचे स ह नं. १२५ पै. व
१२६ पै. म ये सं थानची मालम ता अस याने सदरह मालम तेचे संर णाचे टीने सरं क िभंत
बांधकाम करणे आव यक आहे.
सदर े ास ५६८ मीटर लांबीची दगडी बांधकामातील पायावर ६’-०” उंचीची संर क िभंत
बांधकाम व गेट बसिवणेसाठी ४३.,३४,१७५ खचास व याकामी -/िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस मा यता दे यात आली आहे.
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४)

िनिवदा तपिशल

िद.०५/०९/२०१८ ते िद.२६/०९/२०१८ अखेर िनिवदा मागिव यात आ या असून सदरचे
मुदतीत खालील ०६ ठे केदारांनी ई-िनिवदा अपलोड के या.
Sr.No.
Name of Tenders
01.
M/s. R.K. Sawant, Nashik
02.
M/s. R. L. Bhutada, Kopargaon
03.
Rudra Construction, Nashik
04.
Sanket Nanasaheb Nawale, Kopargaon
05.
Rokade Sagar Rajendra, Rahata
06.
Sidheshwar Tukaram Murkute, Shirdi

अ)
ब)

िनिवदा कालावधी
तांि क िलफाफा उघडणेची
िदनांक व वेळ
िनिवदा िकयेत भाग
घेणा-या ठे केदारांची सं या
सव िनिवदाधारकांनी
संकेत थळावर कागदप
जमा के ले आहेत काय ?

िद.०५/०९/२०१८ ते िद.२६/०९/२०१८
िदनांक २२/१०/२०१८ सकाळी ११ वा.

क)
ड)

इ)

ई)

सव िनिवदाधारकानं ी सरु ा
अनामत (ईएमडी) जमा के ली
आहे काय ?

िनिवदेची अदं ाजप क य
र कम

०६ (सहा)
होय. पाच िनिवदा सादरक याचे कागदप ांनसु ार ते पा तेचे िनकष पणू करीत आहेत. मा
खालील िनिवदा सादरक याचे कागदप ांम ये अपतु ता अस याने ते वािणि यक िलफाफा
अ. .
१

ठे केदाराचे नाव
Rokade Sagar Rajendra,
Rahata

उघडणेस अपा आहेत.
Sr.No. Name of Tenders
01.
M/s. R.K. Sawant, Nashik
02.

M/s. R. L. Bhutada,
Kopargaon

03.

Rudra Construction, Nashik

04.

Sanket Nanasaheb Nawale,
Kopargaon

05.

Rokade Sagar Rajendra,
Rahata

06.

Sidheshwar Tukaram
Murkute, Shirdi

कागदप ातील अपतु ता
मागील ितन वषाम ये .२१.७५ ल
रकमेचे काम पणू के याचे माणप
सादर के ले नाही.
Details of payment Rs.
Dt.26/09/2018, Bank / UTR
Number : CPK0832072
Rs.44,090/Dt.26/09/2018, Bank / UTR
Number : IGAELAYZN2
Rs.44,090/Dt.26/09/2018, Bank / UTR
Number : CH90750698
Rs.44,090/Dt.26/09/2018, Bank / UTR
Number : IGAELAEHU8
Rs.44,090/Dt.25/09/2018, Bank / UTR
Number : IGAEKTJVR1
Rs.44,090/Dt.25/09/2018, Bank / UTR
Number : CPK0015416
Rs.44,090/-

होय. याचा तपिशल खालील माणे आहे.
अदं ाजप क य र कम .५४,१७,७२१/- रकमेतनु २०% कपात के यानंतर पणु ाक त िनिवदा
र कम .४३,३४,१७५/- येते.
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६)

तािं क टया पा
ठे केदारां या वािणि यक
देकारांचा तपिशल

Sr.No.
01.
02.
03.
04.
05.

७)
अ)
ब)
क)
८)

िन नतम िनिवदा धारकाचा
तपिशल
ठे केदाराचे नाव
िनिवदा र कम .
िनिवदा ट के वारी
कमी/अिधक
ी साईबाबा सं थान
िव व त य था, िशड
अिधिनयम २००४ मधील
तरतदू ीनसु ार िनिवदा
ि वकारणेचे अिधकार

Name of Tenders
M/s. R.K. Sawant, Nashik
M/s. R. L. Bhutada, Kopargaon
Rudra Construction, Nashik
Sanket Nanasaheb Nawale,
Kopargaon
Sidheshwar Tukaram Murkute,
Shirdi

Quoted Amount
Rs.55,87,783.83
Rs.45,66,409.30
Rs.42,00,801.10
Rs.43,77,906.85

Remark

Rs.41,47,385.19

L-1

िस े वर तुकाराम मरु कुटे, िशड
४१,४७,३८५.१९
४.३०९६९७% कमी
मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड

वरील माणे ा त दराम ये िस े वर तुकाराम मरु कुटे, िशड यांनी देऊ के लेली र कम िनिवदा र कम .
४३,३४,१७५/- पे ा ४.३०९६९७% कमी .४१,४७,३८५.१९ ही िन नतम आहे. करीता सदरचे दराबाबत मा.
यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस िवनंती.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे साईनगर कमचारी िनवास थान वसाहती लगतचे स ह नं.१२५
पै. व १२६ पै. चे बाजुने संर क िभंतीचे बांधकाम करणेकामी िन नतम िनवीदाधारक िस े वर तुकाराम मरु कुटे,
िशड यांचे िन नतम दर र कम . ४१,४७,३८५.१९ मा ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयंता,बांधकाम िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------९
अ नपाक टे तयार करणेकामी असलेले ठे केदार यांना ई-िनिवदा या होईपावेतो मदु तवाढ देणबे ाबत.
अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- सन २००४ चा महारा अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये
महारा िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी थािपत के लेले अ यादेश व के लेले िवनीयम मधील १४
(२ घ) नसू ार भ ांना सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याचे तसेच २१ (१ घ) नसू ार भ ांना जेवण
परु िवणे आिण अ नछतर् चालिवणे याबाबतची तरतुद के लेली आहे.
तावना:- वरील िवषयास अनसु न मा. यव थापन सिमती िद.२०/०८/२०१७ रोजीचे सभेतील
िनणय ं .७४४ नसू ार, ी साई सादालयातील अ नपाक टे तयार करणेकामी िद.यशोधरा महीला सह. उ पा.
सं था, नािशक यांना िद.०१/१०/२०१८ ते ३०/०९/२०१८ या कालावधीकरीता ती अ न पाक टास .२.६९
पैसे जी.एस.टी.सह या माणे कामाचा कायादेश दे यात आलेला आहे.
उपरो अ न पाक टे तयार करणेकामी असले या ठे केदाराच
ं ी मदु त िद.३० स टबर २०१८ अखेर
सपं ु ात येत अस याने भ ाचं ी गैरसोय होऊ नये, याकरीता पढु ील कालावधीसाठी ई-िनिवदा ि या सु करणेस
व याकामी येणा-या खचास मा. यव थापन सिमती िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय ं .४७५ अ वये
मा यता िमळालेली होती. यानसू ार ई-िनिवदा मसदु ा तयार क न तो मसदु ा “िनिवदा द तऐवज तपासणी”
सिमतीकडून तपासनू घेण,े वृ प ात जाहीरात िस द करणे वगैरे इ यादी कामासाठी दोन मिह याचा कालावधी
लागणार अस यामळ
ु े संदिभय ं .२ अ वये, मा. यव थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेत स या काम
करत असलेले ठे केदार िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा.सं था, नािशक यांना भ ाचं ी गैरसोय होवू नये याकरीता
आव यकता भास यास दोन मिहने मदु तवाढ दे यात यावी, असा िनणय झालेला आहे.
या नसू ार इकडील िवभागामाफत वृ प ात जाहीरात िस द क न ई-िनिवदा मागिवणेत येवनू , िवहीत
वेळेत िद.२१/०९/१८ पयत फ ०१ तांि क िनिवदा ा झाली. तदनंतर ऑनलाईन ई-िनिवदा भरणेकामी
िद.२८/०९/१८ पयत ०७ िदवस मदु तवाढ दे यात आली. यानूसारही फ ०१ तांि क िनिवदा ा झाली होती.
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यामळ
ु े पु हा दसु -यांदा िद.०५/१०/२०१८ पयत ०७ िदवस मदु तवाढ दे यात आली. सदरचे िवहीत वेळेत व
मदु तीत ०५ तांि क ई-िनिवदा ा झाले या व हो या. सदरह ा ०५ ही िनिवदाच
ं े तांि क कोटेशन मा.खरे दी
सिमती िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढु े उघडणेत आलेले आहे.
उपरो ०५ ही तांि क िनिवदांचा तल
ु ना मक त ा तयार क न मा.खरे दी सिमती िद.२५/१०/२०१८
रोजीचे सभेपढु े सादर करणेत आला होता. यावर चचा होवनू , याम ये काही तांि क अडचणी अस यामळ
ु ेफ
एकच ई-िनिवदा पा ठरत अस याने व शासन मानकानसू ार कमीत कमी ०३ ई-िनिवदा पा असणे गरजेचे
अस याने पु हा फे र ई-िनिवदा मागिवणेत या यात व याकामी स या काम करत असले या ठे केदारास ई-िनिवदा
ि या होईपावेतो मदु तवाढ देणबे ाबतचा िवषय ता काळ ये या मा. यपव थापन उपसिमती सभेत सादर करावा.
अशी सचु ना करणेत आलेली आहे.
यानूसार ी साई सादालयात अ नापाक टे तयार करणेकामी स या काम असलेले ठे केदार
िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा.सं था, नािशक यांना माहे जानेवारी-२०१९ अखरे पयत अथवा सदरह अ न पाक टे
ई-िनिवदा ि या पणु होवनू नवीन ठे केदारास कायादेश देईपावेतो या कालावधीपयत आहे याच मंजरू दराने
मदु तवाढ िमळणेस व याकामी मिह याकाठी अदं ाजे .८,२३,५६०/- पयत खच अपे ीत असनू यास मा यता
िमळावी असे न मत आहे.
मागणी:- अ नपाक टांअभावी भ ांची गैरसोय होवू नये याकरीता, स या काम करत असलेले ठे केदार
यांना ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच मंजरू
दरात व अटी/शत वर, के ले या करारना यानसू ार िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था , नािशक यांना मदु तवाढ
दयावी लागेल. करीता सदरचा ताव मा. ययव थापन उपसिमती सभेत सादर करणे गरजेचे आहे. असे न मत
आहे.
िवभागाचा प अिभ ाय:- तरी उपरो
तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम ये
अ नपाक टे तयार करणेकामी स या काम करत असलेले ठे केदार, िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा. सं था, नािशक
यांना अ नीपाक टां अभावी भ ाचं ी गैरसोय होवू नये याकरीता ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा ठे केदारास
कायादेश देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच मंजरू दरात अटी/शत वर, के ले या करारना यानूसार
मदु तवाढ देणक
े ामी सदरचा ताकव मा. यव थापन उपसिमती सभेपढु े सादर करणेस मा यता असावी ही िवनंती.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयाम ये अ नपाक टे तयार करणेकामी स या काम करत
असलेले ठे केदार िद.यशोधरा मिहला सह.उ पा.सं था, नािशक यांना अ नपाक टा अभावी भ ाच
ं ी गैरसोय होऊ
नये याकरीता ई-िनिवदा ि या पणु होऊन पा ठे केदारास कायादेश देईपावेतो या कालावधीकरीता आहे याच
मजं रू दरात अटी/शत वर, के ले या करारना यानसु ार मदु तवाढ देणते यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- .अिध क, सादालय िवभाग)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आजचे थािनक उपसिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे मा यतेने खालील माणे िशफारस करणेत आली.
१०

ी साईबाबा सं थानचे अिधकारी/कमचारी यांचे सहप रवार नेहसंमेलन िद.०१.११.२०१८ रोजी आयोजीत
करणेस व या संगी ी.पारस जैन यांचा भजनसं या काय माचे आयोजन क न यांना र कम .२५,०००/- मा
मानधन आदा करणेस मा यता दे यात यावी, अशी उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही-शता दी क मख
ु )
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळचा
िवषय नं. ०२
शासन िनणय व प रप के यांचे वाचन
तावमहारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे
कामकाजा सबं ंधीत शासन िनणय, प रप के व इतर प ा त होतात. सदर प ांची एकि त र या मागासवग
क ाकडे न द घेऊन सदर प ावर उिचत कायवाहीसाठी संबंधीत िवभागाकडे पाठिव यात येते. सदर शासन
प ावर संबंधीत िवभागाने काय कायवाही के ली आहे याबाबतचा अहवाल येक मिह यास व र ठांकडे सादर
कर यात येतो.
मा. यव थापन सिमतीचे ि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
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बैठक या अजडयासोबत दे यात यावी व सदर शासन िनणय, प रप के याचं े वाचन असा िवषय अजडयाम ये
समािव ट कर यात यावा."असा झालेला आहे.
उपरो त मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार िद.०६/०९/२०१८ ते िद.३०/१०/२०१८ अखेर या
कालावधीत महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड याचं े
कामकाजासंदभात खालील माणे ा त झालेली प े सोबत सादर के लेली आहेत.
अ. .
०१

०२

०३

०४

०५

०६

०७

०८

०९

१०

११

शासन प

. व िदनांक

ा त िदनांक

िवषय

ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
शासन िनणय
.सासंिव-२०१६/८७६/
यां यामाफत ११ र ते िवकास क पा या भ-ू
. .१३१/का.१६ / िवधी व याय िवभाग ०८/०९/२०१८
संपादनासाठीची र कम िशड नगरपंचायतीकडे वग
िद.०७/०९/२०१८
करणेबाबत
के रळ रा यात पावसामळ
ु े उ वले या नैसिगक
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/ १४३९/
आप ती
तांसाठी
ी साईबाबा सं थान
. . १५४/का.१६ िवधी व याय िवभाग ११/०९/२०१८
िव व त यव था,िशड यां याकडून र कम . ५ कोटी
िद.११/०९/२०१८
इतके अथ सहा य दे याबाबत
िज हािधकारी तथा िज हा सैिनक कायालय,
.सासंिव-१०१८/१०३२/ . .१२९/का.
२७/०९/२०१८ अहमदनगर यांना सश सेवा वजिदन िनधीसाठी
१६ िवधी व याय िवभाग िद.२६/०९/१८
.१ कोटी अथ सहा य दे यास मा यता देणेबाबत
सं थानचे सन २०१७-१८ या अिथक वषाचे वैधािनक
लेखाप र ण कर यासाठी मक
ु ंू द एम.िचतळे अॅ ड
.सासंिव-१०१८/१०२३/ . .११७/का.
कपनी, सी.ए. यांना .१,७७,०००/- इतक िफ तसेच
२७/०९/२०१८ ं
१६ िवधी व याय िवभाग िद.२५/०९/१८
य अनश
ु ंिगक खच ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां याकडून अदा कर यास
मा यता दे यात येत आहे.
सं थानचे सन २०१८-१९ या अिथक वषाचे वैधािनक
लेखाप र ण कर यासाठी मे.सुिनल अ यक
ं र अॅ ड
.सासंिव-१०१८/१०२४/ . .११८/का.
असोिसएटस,् सी.ए. पणु े यांना .६,००,०००/- इतक
०४/१०/२०१८
१६ िवधी व याय िवभाग िद.२५/०९/१८
िफ तसेच इतर कर व अनषु ंगीक खच ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था, िशड यां याकडून अदा
कर यास मा यता दे यात येत आहे.
शासन िनणय .सासंिव-१०१७/१९९२/
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
. . २२५/का.१६ िवधी व याय १३/१०/२०१८ यांचेमाफत आय.ए.एस.अॅकॅडमी (SSIAC) सु
िद.१२/१०/२०१८
कर यास त वतः मा यता दे याबाबत
माट िशड क पातं गत मािहती तं ान िवभागाने
शासन िनणय .सासिं व-१०१८/९४५/ . .
िनयु त के ले या ाईस वॉटर कुपस (PWC) यांनी
१७/१०/२०१८
९३/का.१६ िवधी व याय िद.१७/१०/२०१८
सादर के ले या तावास व यासाठी येणा-या खचास
मा यता दे याबाबत
टेट बॅकं ऑफ इिं डया, शाखा िशड यांना सं थाचे
.सासंिव-१०१८/६२१/ . .८९/का.१६
१७/१०/२०१८ साईनाथ छाया इमारतीवरील जागे या वापरास
िवधी व याय िवभाग िद.१५/१०/२०१८
मदु तवाढ देणेबाबत
िशड शहरा या साफसफाईची कामे ठोक प दतीने
शासन शु दीप क
.सासंिव-१०१८/
कर यासाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
१७९/ . .२०/का.१६ िवधी व याय १७/१०/२०१८
िशड याच
ं ेकडून िशड नगरपच
ं ायतीस अनदु ान
िवभाग िद.१७/१०/२०१८
उपल ध क न दे याबाबत
ी साईसमाधी शता दी महो सव २०१८ िनमी त
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१४७०/
सं थानातील अिधकारी कमचारी यांना साई ितमा
. . १५८/का.१६ िवधी व याय १७/१०/२०१८ असलेले २५ ॅम वजनाचे चादं ीचे नाणे स ेम भेट
िद.१७/१०/२०१८
हणनू देणे व उव रत नाणी खरे दी मु या माणे
साईभ तांना िव कर यास मा यता दे याबाबत
मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट नं.१९८,१९९,२००
शासन िनणय .सासंिव-१०१८/१०४७/
व २०१ मधील सुमारे २० एकर जागेत साई नॉलेज
. . ११२/का.१६ िवधी व याय २३/१०/२०१८
पाक (DBFOT) त वावर राविव याय मा यता
िद.१६/१०/२०१८
देणेबाबत
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१२

१३

१४

ी साईबाबा सं थानचे मौजे िनमगांव को-हाळे येथील
शासन िनणय
.सासंिव-१०१८/९६९/
गट न.ं १८३ पै येथे शै िणक सक
ं ु ल उभार यास येणा. .११०/ का.१६ िवधी व याय िवभाग २३/१०/२०१८
या .१५८.७४ कोटी खचास शासक य मा यता
िद.०८/१०/२०१८
दे याबाबत
ी साईबाबा सं थान िव व यव था,िशड यां या
शासन
िनणय
.सांसिवसेवेतील पा कायम व कं ाटी कमचा-यांना सन
१०१८/१४८१/ . .१६६ का.१६ िवधी व २४/१०/२०१८
२०१७-१८ वषाकरीता िदपावली िनिम त सानु ह
याय िवभाग िद.२२/१०/२०१८
अनदु ान मजं रु कर याबाबत
मौजे ई, ता.राहाता, िज.अहमदनगर येथील जमीन गट
शासन
िनणय
.सांसिवन. २८८/अ,२८८/ब,२८८/क व गट न.ं २९४ पै एकूण
१०१८/४४२/ . .५४/ का.१६ िवधी व २६/१०/२०१८ ं
े १०.२३ हे टर े ी साईबाबा सं थानला कायम
याय िवभाग िद.२४/१०/२०१८
खरे दी कर यास मा यता देणेबाबत

िनणय .६७९

यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा झाले या उपरो शासन िनणय व प रप क यांचे वाचन क न
यांची न द घे यात आली. तसेच तावातील अ.न.ं १४- शासन िनणय .सासं िव-१०१८/४४२/ . .५४/
का.१६ िवधी व याय िवभाग िद.२४/१०/२०१८ बाबत पढु ील माणे िनणय घे यात आला.
मौजे ई,ता.राहाता,िज.अहमदनगर येथील जमीन गट न.ं २८८/अ,२८८/ब,२८८/क व गट नं.२९४ पै.
एकूण े १०.२३ हे टर े ी साईबाबा सं थानला कायम खरेदी कर यास मा यता देणबे ाबतचा महारा
शासन,िवधी व याय िवभागाकडील शासन िनणय ं .सासंिव-१०१८/४४२/ . .५४/का.१६ िद.२४/१०/२०१८
चे वाचन करणेत आले. यातील अट ं .१ म ये मा.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात दाखल
असले या पे.म.ु नं.५९ /२०१२ िनकाली काढ यात यावे,असेबाबत नमदू आहे. ततु दा यात ी साईबाबा
सं थान िव व त यव था,िशड यांना ितवादीपणात सामील के लेले आहे. या तव वादातील मौजे ई,ता.राहाता
येथील जमीन गट नं.२८८/अ, २८८/ब,२८८/क व गट नं.२९४ पै. एकूण े १०.२३ हे टर इतके सं थानला
कायम व पी खरे दी करणेकामी महारा शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडील उपरो त िद.२४/१०/२०१८
रोजी या प ा वये परवानगी ा त झाली असलेबाबत व या माणे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड
सदर जमीन खरे दी करणेस तयार असलेबाबत मे.िदवाणी यायाधीश,व. तर,कोपरगाव यांचे कोटात सं थानचे
वतीने परु सीस सादर करणेत यावी व तदनंतर यातील वादी, ितवादी यांचेकडून तडजोड परु सीस रिज टड
झालेनतं र व उ त पे.म.ु न.ं ५९/२०१२ चा मे.कोटाने िनकाली काढ यानतं र उपरो त िद.२४/१०/२०१८ रोजी या
शासन िनणयात नमदू के ले माणे व कोटाचे आदेशा माणे उ त जमीन खरे दी करणेची ि या करणेत यावी,असे
ठरले.
(कायवाही- मागास वग क / .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०३
मा.पंत धान, भारत सरकार िशड दौरा काय माकरीता मा यवरांचे स कारासाठी साईचें मतु करीता लाकडी
बॉ स तयार करणे व पॉलीश करणेसाठी अपेि त खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद - अिधिनयमाचे कलम १७ (१)
अ वये रा य शासना या कोण याही सवससाधारण िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त
यव थे यामालम तेची व कामकाजाची काय मतेने यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी
पजु ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोजीत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे,
भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव थेचे
उ प न कामी लावणे,ही सिमतीची कत य असतील.
तावना – ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ अखेर
सं थानतफ साजराकर यात आला आहे. मा.पतं धान, भारत सरकार याच
ं े शभु ह ते ी साईबाबा समाधी शता दी
महो सव सागं ता समारंभ सपं न झाला आहे. सदर काय मािनिम त मा.पतं धान, भारत सरकार तसेच यांचे
समवेत असलेले इतर मा यवरांचा स कार शॉल व ची मतु देऊन कर यात आला आहे. सदर या मतु लाकडी
बॉ सम ये दे यात येणार अस याने अदं ाजे एकूण ३० नग लाकडी बॉ स बनवनू िमळणेबाबत मंिदर िवभागाने
िद.२०/०९/२०१८ रोजीचे प ा वये िवनंती के ली होती.
सदरह काम तातडीचे अस याने लाकडी बॉ सकामी लागणारे आव यक मटेरीयल खरेदी क न
इकडील िवभागामाफत बॉ स तयार करणेत आले व सदर लाकडी बॉ सला पॉिलश कर याचे काम थािनक
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ठे केदार सफ उ ला अिमरउ ला अ सारी, िशड याच
ं ेकडून थेट क न घे यात आले आहे. याकामी खालील माणे
खच अपेि त आहे.
अ.नं.
मटे रयलचा तपिशल
प रमाण/एकक
दर
र कम
०1 8mm Plywood (8x4)
01 No.
42.50 persqft.
1,360.00
02
6mm Plywood (8x4)
01 No.
30/- per sqft.
960.00
03
Tekas – 1” x 17No.
500 gm.
120/- Per Kg.
60.00
04
Tekas – ¾ ” x 17No.
500 gm.
120/- Per Kg.
60.00
05
Tekas – 1” x 19No.
500 gm.
120/- Per Kg.
60.00
06
Nail – 1½ “ x 14 No.
01 Kg.
100/- Per Kg.
100.00
07
Nail – 2 “ x 12 No.
01 Kg.
100/- Per Kg.
100.00
08
Plain Glass
80 Sqft.
45/- per sqft.
3,600.00
Material for Polish
01
Polish Paper (60 & 150 No.)
24 No.
10/- per paper
240.00
02
Polish
05 Ltr.
150/- per ltr.
750.00
03
Ravsena, Bamsena
04 pkt.
60/- per pkt.
240.00
04
Lambi
02 Pkt.
90/- per pkt.
180.00
05
Mela Mat
02 ltd.
330/- per ltr.
660.00
06
Thinner
01 ltd.
100/- per ltr.
100.00
07
Cotton
05 mtr.
80/- per mtr.
400.00
08
Chandows
01 ltr.
400/-per ltr.
400.00
09
Lakh
01
400/- per
400.00
10
Mem
01 kg.
120/- per kg.
120.00
11
B.T.Umber 400gm pkt.
06 Pkt.
80/- per pkt.
480.00
Labour Charges for Polishing
12
30 No.
400/- per no.
12,000.00
Total - 22,270.00
िवभागाचा अिभ ाय -उपरो त माणे मा.पंत धान महोदय, भारत सरकार तसेच यांचे समवेत
काय मासाठी उपि थत असलेले मा यवरांचा ची मतु देऊन स कार करणेकामी लागणारे लाकडी बॉ स तयार
करणे व सदरह लाकडी बॉ सला पॉलीश करणे कामाची देयके अदा करणेसाठी एकूण र कम . २२,२७०/- मा
खच अपेि त आहे. तयास
् मा यता देणते यावी असे मत आहे.
ताव - तरी वरील माणे चे मतु करीता लाकडी बॉ स िवभागामाफत तयार क न यास थािनक
ठे केदार यांचेकडून पॉलीश करणेकामी अपेि त र कम . २२,२७०/- मा चे खचास मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .६८० यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पंत धान, भारत सरकार िशड दौरा काय माकरीता मा यवरांचे स कारासाठी
साईचें मतु करीता लाकडी बॉ स तयार करणे व पॉलीश करणेसाठी र कम .२२,२७०/-मा चे खचास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०४
ी साईबाबा मिं दर िशड दशन रागं इमारत बाधं कामाचे ठे केदार भानू क शन,मबंु ई याच
ं ी काम सु कर याची
तारीख (Date of commencement) िद.१९/१०/२०१८ िनि त करणेबाबत.
ताव-.
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतदू आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िनणयः- मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय
.५०६ नसु ार ी साईबाबा मिं दर दशन रागं इमारत चे बांधकाम करणेकामी ठे केदार भानू कं शन, मबंु ई याचं ी
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जा.न.ं एसएसएसटी/बाधं काम /२५२०/२०१८ िद.२३/०८/२०१८ रोजीचे कायादेशाने नेमणक
ू करणेत आलेली
आहे.
तावना– ी साईबाबा मिं दर दशन रागं इमारत बाधं कामाचे ठे केदार भानू कं शन, मबंु ई यांचे
समवेत करावया या करारानामा मसु ास िद.११/०९/२०१८ रोजीचे िटपणी अ वये मा यता देणते आलेली आहे.
सदरह क पाचा ठळक तपिशल खालील माणे आहे.
कामाचे नाव
ठे केदार
कायादेश

ी साईबाबा मंिदर दशन रांग बांधकाम करणे.
भानू क शन, मबुं ई
जा.न.ं एसएसएसटी/बांधकाम / २५२० / २०१८
िद.२३/०८/२०१८.
मंजरू िनिवदा र कम
. १०९.५० कोटी
कामाचा कालावधी
१२ मिहने.
एकूण कामाचे बांधकाम े फळ
एकूण े फळ – २२२१४ चौ.मीटर
काम जलद गतीने पणू के यास दे यात येणारे मजं रू िनिवदा रकमे या १ % र कम ती महा. (सदरह र कम
ो साहन भ ता.
जा तीत जा त २ % असेल)
िवलंबापोटी दडं
मंजूर िनिवदा रकमे या ०.०५ % ती िदवस. (दडं पोटी
जा तीजा त मंजरू िनिवदा रकमे या १० % र कम कपात
करणे)

स ि थती– ठे कदार यानं ी साईटवर बॅरेकेड ग करणे, साईट ले आऊट मािकग करणे, बॅिचगं लॉ ट
टाकणे, लेबर कॅ प इ. कामे पणू के लेली आहेत.
ठे केदार याचं ी मागणी- ठे केदार यानं ी यापवू िद.२६/०९/२०१८ रोजीचे प ाने काही मु े कळवनू सदरह
कामास सु वात कर याची तारीख िद.१० ऑ टोबर, २०१८ ध न करारनामा करणेत यावा असे कळिवले होते.
ठे केदार यांचे सदरह प ाची त सोबत अवलोकनाथ जोडली आहे.
दर यान, मा.उ च यायालय मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद यांचे समोरील जनिहत यािचका
.१२५/२०१८ अ वये सदरह क पाचे बांधकाम जानेवारी – फे वु ारी २०१९ पयत सु करणेत येऊ नये अशी
जनिहत यािचका मा.उ च यायालय यांचे समोर दाखल झाली होती. याबाबत ी साईबाबा सं थान व इतर
शासक य िवभाग यानं ी गद चे यव थापन करणेसाठी उभारणेत आले या सिु वधा िवचारात घेऊन मा.उ च
यायालयाकडून िद.१५/१०/२०१८ रोजीचे आदेशा वये उपरो त जनिहत यािचका फे टाळ यात आली आहे.
यानंतर आता ठे केदार यांनी िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ा दारे मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे
शभु ह ते क पाचे भिू मपजू न कर याचे िद.१९/१०/२०१८ रे ाजी िनि त झा याने साईटवर खोद कामास सु वात
करणेत आलेली नाही. यामळ
ु े करारना याम ये काम सु कर याची तारीख िद.२२/१०/२०१८ अशी नमदू क न
यानसु ार करारनामा करणेत यावा, अशी िवनतं ी ठे केदार यांनी के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– कायादेशातील अट .०३ पढु ील माणे आहे, “The date of
commencement shall be 15 days from the date of this work order.” यानसु ार काम सु करणेची
तारीख िद.०७/०९/२०१८ असनू काम पूण करणेचा कालावधी १२ मिहने आहे. यानसु ार काम पणू करणेची
अतं ीम तारीख िद.०६/०९/२०१९ ही येत आहे. तथापी, ठे केदार यांना उपरो त कारणा तव य कामास
सु वात करता आलेली नाही. तसेच यानंतर या क पाचे भमू ीपजू न मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे शभु ह ते
कर याचे िनि त झाले. यामळ
ु े पोलीस िवभाग, आय.जी. व पेशल ोटे शन पु , िद ली यांचे सचु नेनसु ार व
सरु े या कारणा तव खोदाई कामास सु वात करता आलेली नाही. तसेच या क पाबाबत वर नमदू के ले माणे
मा.उ च यायालय मंबु ई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे जनिहत यािचका दाखल झालेली होती. िद.१५/१०/२०१८
रोजीचे मा. यायालयाचे आदेशा वये सदरह यािचका फे टाळणेत आली. आता, िद.१९/१०/२०१८ रोजी
मा.पंत धान, भारत सरकार यांचे शभु ह ते सदरह क पाचे भूिमपूजन कर यात आले आहे. तरी करारना याम ये
सदरह काम सु कर याची तारीख (Date of commencement) िद.१९/१०/२०१८ नमदू करणेस हरकत नाही,
असे मत आहे. तसेच कलपाचे
् आिकटे ट ी.उदय का े यांनी िद.२२/१०/२०१८ रोजीचे प ा दारे ठे केदार यांचे
उपरो त िवनतं ीबाबत काम सु करणेची तारीख िद.१९/१०/२०१८ अशी नमदू करणेची िशफारस के ली आहे.
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ताव- ी साईबाबा मिं दर िशड दशन रांग इमारत बांधकामाचे ठे केदार भानू क शन, मबंु ई याचं े
समवेत वरील क पाचे बांधकामासाठी करावयाचे करारना याम ये काम सु करणेची तारीख (Date of
commencement) िद.१९/१०/२०१८ अशी नमदू क न िद.२२/१०/२०१८ रोजी ठे केदार याचं ेसमवेत
करारनामा करणेत आला आहे. तरी अवलोकनाथ व न द घेणसे िवनतं ी.
िनणय .६८१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर िशड दशन रांग इमारत या कामास दसरा महो सवाचे वेळी होणारी
गद िवचारात घेऊन काम उशीरा सु कर यास सागं ीतले होते. तसेच याकामाबाबत उ वलेले यायालयीन करण
यामळ
ु े काम सु करणेस िवलबं झाला आहे, ही बाब िवचारात घेऊन बाधं कामाचे ठे केदार भानू क शन,मबंु ई याचं ी
काम सु कर याची तारीख (Date of commencement) िद.१९/१०/२०१८ िनि त करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०५
है ाबाद येथे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याच
ं े मािहती व मागदशन क ाचे जागेचे भाडे िनि त
करणेबाबत..
तावअिधिनयमातील तरतदु – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(ट)
म ये िवकास कर या या व िव व त यव थे या योजना राबिव या या योजनासाठी तसेच िव व त यव थेची
उि टे व योजने पार पाड यासाठी आव यक या जमीनी व इमारती संपािदत करील िकंवा खरेदी करील,अशी
तरतूद आहे.
तावना- ी.के .िशवकुमार,अ य , ी ि श ती हनमु ान देव थान ट,िमंट कंपांऊड,खैरताबाद,
है ाबाद यांनी यांचे टचे मंिदर है ाबाद शहरात मं ालया या शेजारी असले या म यवत िठकाणी आहे.
है ाबाद शहरातनू हजारो साईभ त दररोज िशड येथे साई दशनासाठी येत असतात. यासाठी यांना ी साईबाबा
सं थानची मािहती िमळणेकामी तसेच िनवास यव था,दशन यव था,अित मह वा या य त चे दशनासबं ंधीत
मािहती उपल ध क न देणे आव यक आहे. आमचे टचे मिं दर हे मोठया पयटन थळाजवळ आहे. (उदा.हसेन
सागर लेक,नेकलेस रोड,िबला मंिदर इ.) सदर मिं दराजवळ नेहमीच वदळ असनू या िठकाणी नागरीकांची मोठया
माणात ये-जा चालू असते. यामळ
ु े सदर िठकाणी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मािहती व
मागदशन क सु के यास उपयु त ठरे ल. िशवाय चालू वष हे ी साई समाधी शता दी वष अस याने सदर
मािहती व मागदशन क ाचा साईभ तानं ा लाभ होईल. यासाठी आ ही आमचे उ त मंिदर प रसरात ी
साईबाबा सं थानला मािहती व मागदशन क सु करणेसाठी अ प भाडेदरात परु े शी जागा उपल ध क न दे यास
तयार आहोत. तरी सदर िठकाणी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मािहती व मागदशन क सु
करणेकामी पढु ील कायवाही होणेस िवनंती आहे,असेबाबत िद.०४/०७/२०१७ रोजीचे व िद.११/०५/२०१८
रोजीचे प ा वये िवनंती के ली आहे.
उपरो त ी.के .िशवकुमार याचं े िद.०४/०७/२०१७ रोजीचे प मा. ी.भाऊसाहेब वाकचौरे ,िव व त, ी
साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांनी यांचेकडील जा.नं.४७७२/२०१७ िद.१५/०७/२०१७ अ वये
सं थानकडे पाठवनू यात याबाबतचा ताव मा. यव थापन मंडळाचे पढू े ठे व यात येवनू िनयमानसु ार कायवाही
क न सबं धं ीतास तसे कळिवणेत यावे,असेबाबत नमदू के लेले आहे.
तदनषु गं ाने मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजी या सभेपढू े सदरचा ताव सादर करणेत
आलेला आहे. यात िनणय ं .३८६ माणे खालील माणे िनणय झालेला आहे.
“िसकंदराबाद येथील सं थानचे मािहती क बदं कर यात येऊन, याऐवजी ी ि श ती हनमु ान
देव थान ट, िमटं कंपाऊ
ं ं ड, खैरताबाद,है ाबाद याच
ं ी है ाबाद प रसरातील जागा िल ह अॅ ड लायस स कराराने
सं थानचे मािहती व मागदशन क ासाठी घे यात यावी,”असे ठरले.
उपरो त िनणया या अनषु गं ाने तावक ी.के .िशवकुमार,अ य , ी ि श ती हनमु ान देव थान ट,िमटं
कंपाऊ
ं ं ड, खैरताबाद,है ाबादयांना उपरो त िनणय इकडील प जा.न.ं एसएसएसटी/मालम ता/११७९/२०१८
िद.०६/०२/२०१८ अ वये अवगत कर यात आला व तािवत िमळकतीचे ॉपट काडचे उतारे ,मजं ूर बांधकाम
आराखडा, ॉपट चा सच रपोट इ.कागदप े मागिव यात आले.
यास अनसु न यांनी यांचेकडील िद.०४/०८/२०१८ रोजी या प ा वये है ाबाद िड ी ट टाऊन सव
अॅ ड रिज टर वॉड ८१ ई चा उतारा आिण खैरताबाद िड ी ट है ाबाद येथील टाऊन सव लॅ ड रिज टरची
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टीएस न.ं १७ लॉक बी वॉड ८१ चा उतारा आिण जागेचा थळदशक नकाशाची छायांिकत ती इकडेस सादर
क न तािवत िल ह अॅ ड लायस स कराराचे ा प तयार क न यांचेकडेस पाठिवणेस िवनतं ी के लेली आहे.
तदनषु गं ाने सं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर यांचेकडून करारनामा मसदु ा तयार क न घेणते आलेला
आहे. सदर करारनामा मसदु ा मा.अ य , ी ि श ती हनमु ान देव थान ट,िमटं कंपाऊ
ं ं ड,खैरताबाद,है ाबाद
यांचेकडेस संमतीकामी पाठिवणेत येत आहे.
त ाप मा.अ य , ी ि श ती हनमु ान देव थान ट,िमटं कंपांऊंड, खैरताबाद,है ाबाद यांनी
यांचेकडील िद.०६/०९/२०१८ रोजी या प ा वये, यांचे टचा िद.१९/०५/२०१८ रोजी या िनणय ं .१५
या िनणयाची त व तािवत िमळकती या चत:ु िसमा इकडेस सादर के ले या असनू , सदर िद.१९/०५/२०१८
रोजी या िनणयात तािवत तळमज यावरील जागा े समु ारे १००० चौ.फूट इतक ी साईबाबा सं थानचे
मािहती व मागदशन क ासाठी भाडेत वावर १५ वषासाठी दरमहा भाडे इले ीक चाजस व इतर टॅ सेससह
र कम .१५,०००/- इतके िनि त करणेत आलेले असनू करारनामा क न देणचे े अिधकार
ी.के .िशवकुमार,चेअरमनयांना देणते आलेले असलेचे नमदु के लेले आहे.
दर यानचे काळात ी ि श ती हनुमान देव थान ट,िमंट कंपांऊंड,खैरताबाद,है ाबाद यांचे उपरो त
तािवत िमळकतीचा ताबा सं थानचे काशने िवभागामाफत िद.२१/०९/२०१८ रोजी घेतला असनू सदर
जागेचा वापर सं थानचे मािहती व मागदशन क ासाठी सु के लेला असलेचे काशने िवभागाने यांचेकडील
िद.०६/१०/२०१८ रोजीचे प रप काअ वये इकडेस कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी ि श ती हनुमान देव थान ट,िमंट कंपांऊंड,खैरताबाद,है ाबाद यांचे
टचा िद.१९/०५/२०१८ रोजी या िनणय ं .१५ म ये नमदू के ले माणे उ त िमळकतीतील तळमज यावरील
जागा े समु ारे १००० चौ. फूट इतक ी
साईबाबा सं थानचे मािहती व मागदशन क ासाठी भाडेत वावर १५ वषासाठी इले ीक चाजस व इतर
टॅ सेससह दरमहा भाडे र कम .१५,०००/- इतके िनि त करता येईल व या माणे िल ह अॅ ड लायस स
करारानामा क न घेता येईल.
ताव- ी ि श ती हनमु ान देव थान ट,िमंट कंपांऊंड,खैरताबाद,है ाबाद यांनी यांचे मालक चे
तेलंगाना रा यातील खैरताबाद येथील ी ि श ती हनमु ान देव थान ट मंिदर,िमंट कंपांऊंड जवळील
ि मायसेस न.ं ६-१-४९ मधील टीएस न.ं १७आिण १८ लॉक डी व ई वॉड न.ं ८१ बाधं ीव े समु ारे १०००
चौ.फूट इतके ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड याच
ं े मािहती व मागदशन क सु करणेसाठी िल ह
अॅ ड लायस स करारावर देवू के लेली जागा १५ वषासाठी इले ीक चाजस व इतर टॅ सेससह दरमहा भाडे
र कम .१५,०००/- इतके िनि त करणे या व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा क न घेणे या
िनणयाथ सादर.
िनणय .६८२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी ि श ती हनमु ान देव थान ट,िमटं कंपाऊंड,खैरताबाद,है ाबाद यांनी यांचे
मालक चे तेलगं ाना रा यातील खैरताबाद येथील ी ि श ती हनमु ान देव थान ट मिं दर,िमटं कंपाऊंड जवळील
ि मायसेस न.ं ६-१-४९ मधील टीएस नं.१७ आिण १८ लॉक डी व ई वॉड न.ं ८१ बांधीव े समु ारे १०००
चौ.फूट ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड यांचे मािहती व मागदशन क सु करणेसाठी िल ह अॅ ड
लायस स करारावर देवू के लेली जागा १५ वषासाठी इले ीक चाजस व इतर टॅ सेससह दरमहा भाडे र कम
.१५,०००/- इतके िनि त क न व या माणे िल ह अॅ ड लायस स करारनामा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- .अिध क, मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०६
ित मला ित पती देव थान माणे मु य टशी िनगडीत उ ी टिनहाय वेगवेगळे
ट िनमाण
कर यास मा यता िमळणेबाबत.
तावमंबु ई सावजिनक िव व त यव था अिधिनयम १९५० अ वये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,
िशड ची ी साईबाबा िशड सं थान या नांवे रिज. नं. E-69 िद.२४.१०.१९५३ अ वये न दणी झाली होती.
सं थानची सावजिनक िव व त यव था पनु घटीत कर याक रता, आिण िव व त यव थेला जनतेसाठी अिधक
यापक क याणकाय हाती घेणे श य हावे हणनू तीचे अिधक चागं या कारे यव थापन, शासन, िनयं ण
कर यासाठी २००४ म ये महारा शासनाने ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४
अमं लात आणला. स या या अिधिनयमातं गत सं थानचे कामकाज चालते.
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सं थानचे दैनिं दन यवहार खपु मोठया माणावर वाढले असनु शासनाने यािठकाणी या माणे
शासक य अिधकारी/कमचारी यां या िनयु या के या आहेत. तसेच िदवसिदवस काय ामं ये बदल होत असनु
सं थानचे आिथक यवहार स मपणे िनयं ण कर यास मोठया अडचणी िनमाण होत आहेत. सं थान माणेच
ित मला ित पती देव थान, आं देश यांचे धािमक व धमादाय काय चालू आहे. सं थानपे ा याची दैनिं दन
यवहार व धािमक कायाची या ती खपु मोठी आहे. या सवावर िनयं ण ठे व याकरीता यािठकाणी मु य टशी
िनगडीत इतर वेगवेगळे उ ी टिनहाय ट कायरत असलेबाबत मािहती यांचे सक
ं े त थळावर ा त झाली आहे.
ित पती देव थानचे मु य टशी िनगडीत वतं खालील माणे उ श
े िनहाय वेगवेगळे ट आहेत.
Sr.No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Name of Trust
Sri Venkateswara Pranadana Trust
Sri Venkateswara Vidyadana Trust
Sri Srinivasa Sanakara Nethralaya Trust
BIRRD Trust
Sri Venkateswara Anna Prasadam Trust
Sri Venkateswara Gosamrakshana Shala Trust,
Sri Venkateswara Sarva Sreyas Trust
Sri Venkateswara Heritage Preservation Trust
Sri Venkateswara Veda Parirakshana Trust,
Sri Balaji Arogyavaraprasadini Trust

मु य टम ये आलेली आिथक र कम काय ातील तरतदु चे काटेकोरपणे पालन क न काय मपणे
उ ी टांक रता इतर टकडे वग के ली जाते. याम ये कायदेशीर बाब चे काटेकोरपणे पालन के ले जाते. यामळ
ु े
दैनंिदन आिथक यवहारांवर, आयकर, जीएसटी, सेवाकर इ. कर णालीचा िवपरीत भाव दैनिं दन यवहारांवर
होत नाही. ित पती देव थान माणे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे धािमक व धमादाय काय
असनु याही िठकाणी शै णीक, वै िकय, अ नदान, चार- सार इ. कारचे काय के ले जाते. भिव यात याम ये
मोठया माणावर वाढ होणार आहे. आजरोजी सव काय ांचे काटेकोरपण पालन क न आिथक व धमादाय
कारभारांवर िनयं ण ठे वणे िजक रीचे झाले आहे. यामळ
ु े अि त चात असलेले सव कायदे यांचे पालन क न
आले या आिथक रकमांचा भािवपणे उ ी टपतु क रता वापर हो या या टीने ित मला ित पती
देव थान माणे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अतं गत शै णीक, वै िकय, धािमक, धमादाय,
चार- सार इ. उ ी टिनहाय सट् िनमाण कर याबाबत िवचार होणे आव यक आहे. मु य टकडे आलेली
आिथक र कम या इतर टकडे वग क न सं थानचे धािमक व धमादाय उ ी ट पणु कर यास व दैनंिदन आिथक
यवहारांवर िनयं ण ठे वणे सोयीचे होईल.
िवभागाचा अिभ ाय :१) ित मला ित पती देव थानम ये मु य टशी िनगडीत उ ी टिनहाय वेगवेगळे ट, यांचे दैनंिदन कामकाज,
आिथक िनयोजन, टची उ ी टपतु याबाबत सखोल मािहती घेता येईल.
२) अशा कारे मु य टशी िनगडीत इतर वेगवेगळे उ ी टिनहाय ट िनमाण के यास कायदेशीर, आिथक,
करिवषयक इ. बाब चा काय प रणाम होईल याचा कायदेशीर स ला घेणे यवहाय होईल.
ताव:- ित मला ित पती देव थान माणे मु य टशी िनगडीत उ ी टिनहाय वेगवेगळे ट िनमाण
कर यासंदभात चचा-िवचारिविनमय करणेक रता ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .६८३ यावर सिव तर चचा होऊन, मु य टशी िनगडीत इतर वेगवेगळे उ ी टिनहाय ट िनमाण के यास कायदेशीर,
आिथक, करिवषयक इ. बाब चा काय प रणाम होईल याबाबत आयकर े ातील त ांचा स ला यावा, तसेच
कायदेशीर बाबीबाबत सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यानं ी अ यास क न अहवाल यव थापन सिमतीसमोर सादर
करावा, असे ठरले.
(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(12} 01.11.2018, Shirdi (SPJ.docx)

94

आय या वेळेचा
िवषय नं.०७

िव ीय वष २०१७-१८ चा वािषक लेखाप र ण व शासक य अहवाल िविधमडं ळा या िहवाळी अिधवेशनात
सादर कर याऐवजी यानतं र या आगामी िविधमडं ळा या अिधवेशनात सादर करणेबाबत मा.िविध व याय
िवभाग, मबंु ई यानं ा कळिवणेबाबत.
तावसं थान अिधिनयम-२००४ अ वये िव व त यव थेची आिथक ि थती व जमा-खचाचा तपिशल
दशिवणारा लेखाप र कांचा अहवाल तयार क न याची एक त रा य शासनाला व एक त धमादाय
आयु ाला िद.३० स टबरचे आत सादर करणेबाबत तरतदु आहे. यास अनसु न जा. .एसएसएसटी/वशीलेखा-अल
ू करीता ताव मा. िविध व याय
ं ेप/९२३/२०१८ िद.२४.०५.२०१८ अ वये लेखाप र क नेमणक
िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडे सादर कर यात आला होता. .सांसिव-१०१८/१०२४/ . .११८/का.१६
िद.२५.०९.२०१८ अ वये मे.मक
ु ंु द एम. िचतळे अॅ ड कं., चाटड अक टंट, मबंु ई यांची नेमणक
ू कर याचा आदेश
ा त झाला होता. यास अनसु न ता काळ जा. .एसएसएसटी/वशी-लेखा/अल
ं ेप/३०६८/२०१८/
िद.२५.०९.२०१८ अ वये वैधािनक लेखाप र क नेमणक
ु आदेश दे यात आला आहे.
मे.मक
ु ंु द एम. िचतळे अॅ ड कं., चाटड अक टंट, मंबु ई यांनी िद.२५.१०.२०१८ रोजी लेखाप र ण सु
के ले आहे. लेखाप र ण अहवाल मा.िविध व याय िवभागस सादर कर यात येऊन तो लगत या िविधमंडळा या
अिधवेशनात पटलावर सादर कर यात येतो. यापवु िकमान १५ िदवस अगोदर लेखाप र ण अहवाल पणु
झा यास याची छपाई क न मा.िविध व याय िवभागास सादर करणे आव यक असते. िहवाळी अिधवेशन
िद.१९.११.२०१८ पासनू सु होत असनू याकरीता साधारणतः िद.०४.११.२०१८ पयत लेखाप र ण पणु होणे
आव यक आहे. तथािप, वैधािनक लेखाप र ण पणु कर याक रता साधारणतः एक ते िदड मिहना कालावधी
लागेल असे ी.मक
ु ंु द एम. िचतळे यांनी कळिवले आहे. साधारणतः िडसबरचे दसु -या आठवडयात वैधािनक
लेखाप र ण अहवाल ा त झा यास यानतं र या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत याची मा यता घे यात येऊन
मा.िविध व याय िवभागास सादर कर यात येईल.
तरी िव ीय वष २०१७-१८ चा वािषक लेखाप र ण व शासक य अहवाल िद.१९.११.२०१८
रोजीपासनू सु होणा-या िहवाळी अिधवेशनात सादर कर याऐवजी यानतं र या आगामी िविधमडं ळा या
अिधवेशात सादर करणेबाबत मा. िविध व याय िवभाग, मं ालय, मबंु ई यांना कळिव यास मा यता िमळणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .६८४ यावर सिव तर चचा होऊन, िव ीय वष २०१७-१८ चा वािषक लेखाप र ण व शासक य अहवाल िनधारीत
वेळेत पणु होणार नस याने िद.१९.११.२०१८ रोजीपासनू सु होणा-या िहवाळी अिधवेशनात सादर कर याऐवजी
यानतं र या आगामी िविधमडं ळा या अिधवेशात सादर करणेबाबत मा. िविध व याय िवभाग, मं ालय, मबंु ई
यांना कळिव यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०८
Oracle India Pvt. Ltd. यांचक
े डून यांचे िबलाची र कम िमळणेकामी ा त झालेले प ाबाबत व Oracle
Licenses खरे दी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत ा त झाले या दरांबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद :- कलम १७ (१) भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न
देण.े
मा. य.सिमतीचा ठराव ं . :- ०१.िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .२७५.
०२. िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .३६८.
०३. िद.३१.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४५१.
०४. िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४६१.
ा तािवक:- साईटेक क प देखभालीचा मे.कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांचा कायकाल एि ल२०१७ अखेर संपु टात आ याने, मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २७५
अ वये मे. टाटा स स यांनी तयारी दशिवले माणे क पाअतं गत यांचेमाफत Application बाबतची सव
कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & Network बाबत स ला व
यव थापनाबाबतची कायवाही िवनामु य व पात क न घेणसे मा यता देणते आली.
साईटेक क पाअतं गत कर यात आले या करारना यानसु ार काया वीत Oracle Licenses चे
Renewal क प कालावधीकरीता (िद.३०.०४.२०१७ पयत) मे. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यांनी के लेले आहे.
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क प कालावधी िद.३०.०४.२०१७ अखेर सपं ु टात आ याने Licenses Support Renewal करणे
िद.०१.०५.२०१७ पासनू लबं ीत आहे. Oracle यांनी िद.०९.०५.२०१८ रोजीचे ई-मेल ारे Oracle Licenses
चे िद.०१.०५.२०१७ पासनू नतु नीकरण करणेबाबत तसेच आव यकते माणे काही निवन लायस सेस खरे दी
करणेबाबत कळिवलेले होते. सदर ई-मेलम ये यांनी Oracle कंपनीचे अिथक वष मे अखेर अस याने व
स ि थतीत डॉलरचे दर हे माचचे दर ा धर यात येणार अस याने सं थानने िद.२०.०५.२०१८ पवु परु वठा
आदेश िद यास सं थानचा अिधकचा अिथक फायदा होईल असेही नमदु के लेले होते. तसेच याबाबत वेळोवेळी
झाले या चचचे दर यान मा.सद य ी. तापराव भोसले सो. यांनीही सदरचे Licenses चे नुतनीकरण व खरे दी िह
मे २०१८ पवु थेट Oracle Corporation यांचे माफत के याने सं थानचा अिथक फायदा होणार अस याने
Licenses चे नतु नीकरण व खरे दीची कायवाही Oracle Corporation यांचे माफत वरीत करणेत यावी असे
सिु चत के लेले आहे.
Oracle Licenses चे नतु नीकरण व न याने यावयाचे लायस सेस बाबत चचा करणेकामी मा.मु य
कायकारी अिधकारी महोदया, मा.उपिज हािधकारी सो., मा.उपकायकारी अिधकारी सो. यांचे उपि थतीत
Oracle, Cognizant व TCS यांचे ितनीधी तसेच आयटी िवभाग यांची िद. १७.०५.२०१८ रोजी िशड येथे
बैठक आयोजीत करणेत आलेली होती. सदर बैठक म ये Oracle Licenses चे नतु नीकरण व आव यक
Oracle Licenses खरे दी करणेबाबत सिव तर चचा करणेत आलेली आहे. यानसु ार TCS यांनी
िद.१८.०५.२०१८ रोजीचे ई-मेल दारे Oracle Database Enterprise Edition (10 Proc) व काय णाली
िवकिसत करणेकामी न याने Oracle Developer Suite Licenses-5 खरे दी करणे आव यक आहे, असे
कळिवलेले आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०२.०५.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ३४१ अ वये पढु ील माणे
िनदश दे यात आलेले आहेत. “ओरॅ कल णाली या या लायस सचे नुतनीकरण करणे आव यक आहे, या सव
लायस सचे वरीत नतु नीकरण क न घे यात यावे. तसेच करारना यानसु ार मे. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यानं ी
Oracle णाली या या Licenses चे नतु नीकरण करणे आव यक होते, या Licenses चे नतु नीकरण
कर यासाठी येणारा खच मे. कॉ नीझंट टे नॉलॉजी, पणु े यां या लंबीत देयकातुन वसल
ु कर यात यावेत”.
सबब, स ि थतीत काया वीत असले या Oracle Licenses चे नतु नीकरण तसेच न याने Oracle Database
Enterprise Edition (10 Proc) व Oracle Developer Suite Licenses-5 खरे दी करणे आव यक
अस याने, सदरचे दर कळिवणेबाबत तसेच यासदं भात चचा करणेकरीता िद.२३.०५.२०१८ रोजी िशड येथे
उपि थत राहणेबाबत Oracle Corporation यांना िद. १८.०५.२०१८ रोजीचे ई-मेल दारे कळिवणेत आलेले
होते.
यानसु ार Oracle Corporation चे ितिनधी ी रोहन मेनन, िसनीयर से स डायरे टर व ी कौ तुभ
देशपांडे, िबझनेस मॅनेजर हे िद.२३.०५.२०१८ रोजी िशड येथे चचसाठी उपि थत होते. यावेळी 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 चचअतं ी Oracle Corporation यांनी लायस सेस नतु नीकरण व
खरे दीकरीता पढु ील माणे दर देऊ के लेले होते.
Sr.
No
01

02
03
04

Item
Oracle Database Enterprise
Edition – Processor Perpetual
Qty-10
Oracle Internet Developer
Suite- Named User Plus
Perpetual
Qty-05
Oracle Database licenses
renewal
Oracle application licenses
renewal
Total

Quotation
Offer (20%

Quote offered during meeting held on 23.05.2018

Discount)

Initial
52% Disc. On
Sr.No. 1 & 2

Revised
67% Disc. On
Sr.No. 1 & 2

Final
70% Disc. On Sr.No. 1 &
2

3,76,67,560

3,00,83,004

1,80,80,428.8

1,24,09,239

1,12,81,126.50

22,99,700

18,36,647

11,03,856

7,57,617

30,50,997.26

30,50,997

22,25,485

22,25,485

List Price

6,88,742.46

22,25,485

16,42,752

16,42,752

11,93,696

11,93,696

11,93,696

4,46,61,009

3,66,13,400

2,26,03,465.8

1,65,86,037

1,53,89,049.96

उपरो त त या माणे Oracle Corporation यांनी न याने खरे दी करावयाचे अ. ं . ०१ व ०२ चे
लायस सेससाठी ७०% पे ाही जा त सटु देऊ के लेली होती. इत या माणात सटु यांचमे ाफत यापवु इतर
कुणासही दे यात आलेली नाही असे यांनी नमदु के लेले होते. साईटेक क पाअतं गत सगं णक णाल चे
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अनषु िं गक कायवाही करणेकरीता उपरो त माणे Oracle Software Licenses Support Renewal करणे व
आव यक Oracle Software Licenses खरे दी करणे अ याव यक अस याने याकामी Oracle Corporation
यांचेबरोबर झालेली चचा व यानं ी देऊ के ले या दराबाबत मा. अ य महोदय यानं ा अवगत क न यांचे
मा यतेने Oracle यांना मािहती तं ान िवभागाचे िद.२३.०५.२०१८ रोजीचे मा. अ य महोदय याचं े
वा रांक त मंजुर िटपणी अ वये जा.नं.एसएसएसटी/आयटी/९२५/२०१८ िद.२४.०५.२०१८ अ वये एकूण
र कम पये १,५३,८९,०४९.९६ मा चा पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता. Oracle Corporation यांना
दे यात आले या पुरवठा आदेशा माणे यांनी सदर लायस सेस सं थानला िवतरीत के लेली असनू , याकामीचे
िबले सं थान आ. .४१५३/२०१८ िद.२९.०५.२०१८ व सं थान आ. .४५१४/२०१८ िद.०४.०६.२०१८
अ वये इकडील िवभागास ा झालेली आहेत.
Oracle Corporation यांना दे यात आले या परु वठा आदेशाची न द घेऊन याकामी येणारे र कम
.१,५३,८९,०४९.९६ मा चे खचास व सदरची र कम Oracle यांना अदा कर यास मा यता िमळणेकामीचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेपढु े सादर कर यात आलेला होता. यावर
सिव तर चचा होऊन िनणय ं . ३६८ नसु ार पढु ील माणे िनदश दे यात आलेले आहेत.
“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 यांचे मत अस याचे मा.अ य ांनी नमदू के ले.
यावेळी Oracle Corporation चे ितिनधी ी.कौ तभु देशपांडे यांचेशी दर कमी करणेबाबत
मण वनी ारे चचा के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, Oracle Software Licenses Purchase & Support Renewal
खरे दी करणेकामी Oracle Corp. यांना दे यात आलेला परु वठा आदेश र करणेत यावा”.
उपरो त िनदशा माणे Oracle Corporation यांना यापवु दे यात आलेला जा.न.ं एसएसएसटी
/आयटी/९२५/२०१८, िद.२४.०५.२०१८ रोजीचा र कम .१,५३,८९,०४९.९६ मा चा परु वठा आदेश र
करणेत येत असलेबाबत मािहती तं ान िवभागाचे िद.१३ जुन २०१८ रोजीचे मंजुर िटपणीअ वये जा. ं .
SSST/IT/1276/2018, िद.१३.०६.२०१८ चे प ा ारे कळिवणेत आलेले आहे.
सदरचे प ा त झालेनंतर ओरॅ कल कंपनीचे ितनीधी ी.कौ तभु देशपांडे यांनी य भेटीअतं ी
यांना दे यात आलेला परु वठा आदेश यांचे कंपनीचे िनयमांनसु ार र करता येत नसलेबाबत कळिवलेले आहे.
तसेच यांनी अशा कारची लायस सेस यापुव ी ित पती देव थान तसेच इतर शासक य सं थेस थेट िव के ले
असलेबाबत कळवनू सदरचे परु वठा आदेशाच
ं ी त सादर के लेली आहे. सं थानला दे यात आलेले दर हे
सव तम असनू यापे ा जा त सटु िमळणे श य नस याचेही यांनी यावेळी नमदु क न, सदरचा परु वठा आदेश र
क नये अशी िवनतं ी के लेली होती.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ४६१ अ वये पढु ील माणे
िनदश दे यात आलेले आहेत. “यापवु ऑरे कल कंपनीकडून जे लायस सेस खरे दी के लेले आहे यांचे नतु नीकरण
कंपनीकडूनच करणे आव यक आहे. यामळ
ु े पढु ील लायस सेसचे नतु नीकरण ऑरे कल कंपनीकडूनच क न
घे यास व यासाठी येणा-या खचास मा यता दे यात आली. तसेच, जे लायसनसे् स न याने यावयाचे आहे ते
खरे दी करणेस िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व येणा-या खचास मा यता दे यात आली”.
उपरो त िनदशा माणे इकडील िवभागाचे िद.१४.०९.२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणीअ वये Oracle
India Pvt. Ltd. यांना लायस सेसचे नतु नीकरण करणेकामी कायादेश दे यात आलेला
असनू ,िद.१४.०९.२०१८ रोजीचे मंजरु िटपणीअ वये न याने यावयाचे लायस सेस खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा
ि या राबिवणेत येत आहे.
Oracle India Pvt. Ltd. यांचे सं थान आ. ं .१२३९५, िद.२५.०९.२०१८ व सं थान आ. ं .
१३७३०, िद. ११.१०.२०१८ तसेच सं थान आ. ं .१४५२४, िद.२३.१०.२०१८ रोजीचे प े इकडील िवभागास
ा त झालेली असनू , सदरचे प ाम ये यांनी सं थानमाफत यांना दे यात आले या पुरवठा आदेशाची यांनी
सं थानला सादर के ले या बीलाचं ी र कम यांना अदा करणेबाबत कळिवलेले आहे. सदरचे प ाम ये यांनी
सादर के ले या बीला माणेची र कम िद.१९.१०.२०१८ पयत भरणेबाबत कळिवलेले आहे. सदरचे रकमेवर
१८% माणे देय तारखेपासनू याज आकार याचा अिधकार ते राखनू ठे वीत असलेबाबत नमुद के लेले आहे.
तसेच सदरचे प ाम ये Oracle India Pvt. Ltd. यांनी सदरची र कम िद.१९.१०.२०१८ पयत सं थानने यांना
अदा के ली नाही तर र कम वसल
ू करणेकरीता कायदेशीर मागाचा अवलंब करणेस ते बांधील असतील व
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याकामी येणा-या खचास सं थान जबाबदार असेल, असे प ाम ये नमदु के लेले आहे. Oracle India Pvt. Ltd.
यांचेकडून िद.२३.१०.२०१८ रोजी ा त झाले या प ामधील मजकुर पढु ील माणे आहे.

“Dear Sir/Madam,
3.
This is a demand letter sent on 12th October 2018 to inform you that you had
placed certain orders on us, details of which are as follows.
4.
Based on the orders placed, we had sold various products to you and raised
invoices for the products sold in accordance with the terms of the said orders. By virtue
of such sales, you are lawfully bound and liable for payment of the amount due on the
invoices raised by us.
Invoice
1015827
1015996
1016046

Invoice
24.05.18
25.05.18
26.05.18

Trx Type
LicCustInv
Invoice-OKS
Invoice-OKS

Order No.

Purchase Order

22263
4548124
4777984

SSST/IT/925/2018
SSST/IT/925/2018
SSST/IT/925/2018

Invoice Amt.
14124445
2626072
1408561

Outst-anding
Amt.
14124445
2626072
1408561

2.
We have time and again requested you to make the payment of the amounts due
to us and have been following up with you since 8th March 2018 for the payment of
Invoice listed above.
c) You have failed to make the payment due on the invoices raised by us within the
period agreed upon and the amount due for payment to us is Rs 1,81,59,078 (One
Crore Eighty One Lakhs Fifty Nine Thousand Hundred and Seventy Eight
only)We are lawfully entitled to receive payment of this amount and you are legally
bound to pay the said amount to us. Without prejudice to its other rights, we reserve
the right to interest at the rate of 18 % on this amount due and outstanding to us from
the period the amount fell due for payment until the date of actual payment.
d) Please note that Oracle representative had introduced you to the financing team as per
your request. We also further wish to inform that financing was never a pre-condition
in the contract. Therefore you may please note that once signed the contact cannot be
terminated.
5.
We call upon your company to comply with the following before 19/10/2018.
6.
Pay us the amount Rs 1,81,59,078 (One Crore Eighty One Lakhs Fifty Nine
Thousand Hundred and Seventy Eight only)due to us. Without prejudice, we
reserve our right to payment of 18 % interest on the amount due to us until the
date of actual payment and the right to claim damages.
7.
In the event you fit and appropriate in the circumstances holding you liable for all
costs and consequences thereof.
If you have any questions, please contact the undersigned immediately.

मा. यव थापन सिमतीने िदले या िनदशानसु ार इकडील िवभागाचे िद.१४.०९.२०१८ रोजीचे मजं रु
िटपणीअ वये न याने यावयाचे लायस सेस खरे दी करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत ा त
झाले या एकुण तीन ई-िनिवदां या तािं क ई-िनिवदा िद.२२.१०.२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेसमोर
उघडणेत आले या आहेत. ा त तीनही ई-िनिवदा तांि क ट्या पा ठर याने सदर ई-िनिवदां या वािण यक ईिनिवदा िद.२५.१०.२०१८ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीचे सभेसमोर उघडणेत आले या आहेत. उघड यात आले या
वािण यक ई-िनिवदांचा तल
ु ना मक त ता पढु ील माणे –
S.N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Description
Oracle Database Ent.Edi.
Soft.Update for 1 Yr.
Oracle Database Ent.Edi.
Prod. Support for 1 Yr.
Oracle Database Ent.Edi.
Oracle Int.Dev.Suite
Soft. Updates fo 1 Yr
Oracle Int.Dev.Suite
Prod. Support for 1 YR
Oracle Int.Dev.Suit
Total :

Qty.
10

Sujata Computers
2709470
27094700

Caritor Solutions
2632787
26327870

Bias IT Solutions
2683909.41

26839094.10

10

406421

4064210

161738

1617380

402586.41

4025864.10

10

189664

1896640

395918.60

3959186

187873.66

1878736.60

5

330840

1654200

370590.00

1852950

327719.46

1638597.30

5

49626

248130

50221

251105

49157.92

245789.60

5

23159

115795

24503

122515

22940.36

3,50,73,675

3,41,31,006

114701.80
3,47,42,783.50

उपरो त तुलना मक त या माणे M/s. Caritor Solutions यांनी देऊ के ले या दरा माणे येणारी एकि त
र कम . ३,४१,३१,००६/- (करासह) िह िन नतम आहे. परंतु सदरचे लायस सेस खरे दी करणेकरीता Oracle
Corporation यांना दे यात आले या परु वठा आदेशामधील सदरची र कम .१,४१,२४,४४५ (करासिहत) इतक आहे.
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उपरो त नमदु के ले माणे Oracle India Pvt. Ltd. यांना दे यात आले या परु वठा आदेशाची र कम यांना
अदा न के यास ते कायदेशीर कायवाही क शकतात, यासदं भात ा त झाले या यांचे प ाबाबत तसेच मा. यव थापन
सिमतीचे िनदशा वये आव यक Oracle Licenses खरे दी करणेकरीता राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअतं गत
िन नतम िनिवदाकाराने देऊ के ले या दरा माणे येणारी एकूण र कम .३,४१,३१,००६/- (करासह) िह Oracle
Corporation यांना याकामी दे यात आले या परु वठा आदेशामधील र कम . १,४१,२४,४४५ (करासिहत) पे ा र कम
.२,००,०६,५६१/- ने जा त अस याने िनिवदा ि येिवषयी िनदश होणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी :- ा तािवके त नमदु के ले माणे
अ)
Oracle India Pvt.Ltd. यांनी यांना दे यात आलेला परु वठा आदेश र करता येत नसनु सं थानने सदरचे
परु वठा आदेशा माणे देय असलेली एकुण र कम .१,८१,५९,०७८/- यांना वेळेत अदा न के यास यांचेमाफत
याबाबत कायदेशीर मागाचा अवलंब करणेत येईल व याकामी येणा-या खचास व प रणामास सं थान जबाबदार
राहील अशा आशयाचे ा त झालेले प ाबाबत.
आ) मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये आव यक Oracle Licenses खरे दी करणेकरीता राबिवणेत आले या ईिनिवदा ि येअतं गत िन नतम िनिवदाकाराने देऊ के ले या दरा माणे येणारी एकुण र कम .३,४१,३१,००६/(करासह) िह Oracle Corporation यांना दे यात आले या परु वठा आदेशामधील र कम .१,४१,२४,४४५
(करासिहत) पे ा र कम . २,००,०६,५६१/- ने जा त आहे. सबब, ई-िनिवदा ि येिवषयी पढु ील िनदश
होणेकामी.
उपरो त ‘अ’ व ‘आ’ बाबत िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करणेस मा यता असावी, िह न िवनंती.
ताव:अ) Oracle India Pvt. Ltd. यांनी यांना दे यात आलेला परु वठा आदेश र करता येत नसनु सं थानने पुरवठा
आदेशा माणे देय असलेली एकुण र कम .१,८१,५९,०७८/- यांना वेळेत अदा न के यास यांचेमाफत
याबाबत कायदेशीर मागाचा अवलंब करणेत येईल व याकामी येणा-या खचास व प रणामास सं थान जबाबदार
राहील अशा आशयाचे ा त झालेले प ाबाबत.
आ) मा. यव थापन सिमतीचे िनदशा वये आव यक Oracle Licenses खरे दी करणेकरीता राबिवणेत आले या ईिनिवदा ि येअतं गत िन नतम िनिवदाकाराने देऊ के ले या दरा माणे येणारी एकुण र कम .३,४१,३१,००६/(करासह) िह Oracle Corporation यांना दे यात आले या परु वठा आदेशामधील र कम .१,४१,२४,४४५
(करासिहत) पे ा र कम .२,००,०६,५६१/- ने जा त आहे. सबब, ई-िनिवदा ि येिवषयी पढु ील िनदश
होणेकामी.
उपरो त ‘अ’ व ‘आ’ बाबत िनणयाथ सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय
सादर.
िनणय .६८५ यापवु Oracle Licenses चे OEM यांचेकडून खरे दी करावया या Licenses चे दर मागिवले होते. सदर या
दराबाबत खरे दी सिमतीम ये वाटाघाटी क न खालील माणे दर िन ीत कर यात आले होते.
Sr.
No
01

02
03
04

Item
Oracle Database Enterprise
Edition – Processor Perpetual
Qty-10
Oracle Internet Developer
Suite- Named User Plus
Perpetual
Qty-05
Oracle Database licenses
renewal
Oracle application licenses
renewal
Total

Quotation
Offer (20%

Quote offered during meeting held on 23.05.2018

Discount)

Initial
52% Disc. On
Sr.No. 1 & 2

Revised
67% Disc. On
Sr.No. 1 & 2

Final
70% Disc. On Sr.No. 1 &
2

3,76,67,560

3,00,83,004

1,80,80,428.8

1,24,09,239

1,12,81,126.50

22,99,700

18,36,647

11,03,856

7,57,617

30,50,997.26

30,50,997

22,25,485

22,25,485

List Price

6,88,742.46

22,25,485

16,42,752

16,42,752

11,93,696

11,93,696

11,93,696

4,46,61,009

3,66,13,400

2,26,03,465.8

1,65,86,037

1,53,89,049.96

उपरो खरे दी ि येसाठी मे २०१८ पवु परु वठा आदेश देणे आव यक अस याने मा.अ य महोदय
यांचे मा यतेने िद. २४.०५.२०१८ चे आदेशा वये परु वठा आदेश दे यात आला होता. परु वठा आदेशा माणे
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Oracle India Pvt. Ltd. यांनी सदर लाय ससेस सं थानला िवतरीत के लेली असनु याकामाची िबले सादर
के लेली होती. मा यव थापन सिमती या िद.०१.०६.२०१८ रोजी या बैठक तील िनणय .३६८ नसु ार
Oracle Software Licenses & Support Renewal खरे दी कामी Oracle Corporation यांना दे यात
आलेला परु वठा आदेश र कर यात येऊन ई-िनिवदा ि या राबिवणेत यावी, असे ठरले.
मा. यवसथापन सिमती या िनणयानसु ार Oracle Software Licenses & Support Renewal
खरे दी कामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेत आली होती. यानसु ार खालील माणे दर ा झालेले आहे.
S.N.
01.
02.
03.
04.
05.
06.

Description
Oracle Database Ent.Edi.
Soft.Update for 1 Yr.
Oracle Database Ent.Edi.
Prod. Support for 1 Yr.
Oracle Database Ent.Edi.
Oracle Int.Dev.Suite
Soft. Updates fo 1 Yr
Oracle Int.Dev.Suite
Prod. Support for 1 YR
Oracle Int.Dev.Suit
Total :

Qty.
10

Sujata Computers
2709470
27094700

Caritor Solutions
2632787
26327870

Bias IT Solutions
2683909.41

26839094.10

10

406421

4064210

161738

1617380

402586.41

4025864.10

10

189664

1896640

395918.60

3959186

187873.66

1878736.60

5

330840

1654200

370590.00

1852950

327719.46

1638597.30

5

49626

248130

50221

251105

49157.92

245789.60

5

23159

115795

24503

122515

22940.36

114701.80

3,50,73,675

3,41,31,006

3,47,42,783.50

उपरो Licenses साठी आलेले Caritor Solutions यांचे िन नतम दर र कम .३,४१,३१,००६/मा (GST सह) इतके ा झाले. सदरचे दर हे Oracle Licenses चे OEM Oracle India Pvt. Ltd. यांना
िदले या परु वठा आदेशातील र कम .१,४१,२४,४४५/-मा (GST सह) यापे ा र कम .२,००,६,५६१/मा ने जा त आहे.
Oracle India Pvt. Ltd. यांचे िद.२५.०९.२०१८, िद.११.१०.२०१८ व िद.२३.१०.२०१८ अ वये
सं थानला सादर के ले या िबलाची र कम यांना िद.१९.१०.२०१८ पयत आदा करणेबाबत कळिवलेले आहे.
तसचे सदरचे रकमेवर १८% माणे देय तारखेपासनु याज आकार याचा अिधकार राखनू ठे ऊन सदरची र कम
आदा के ली नाही तर, र कम वसल
ु करणेकरीता कायदेशीर मागाचा अवलंब करणेस ते बांधील असतील व
याकामी येणा या खचास सं थान जबाबदार असेल, असे कळिवलेले आहे.
Oracle India Pvt. Ltd. ने िदले या कायदेशीर नोटीशीबाबत चचा करणेसाठी कंपनीचे ितिनधी
ी.देशपांडे हे आजचे सभेत उपि थत होते. यांनी िशड सं थानने िद २४.०५.२०१८ रोजी िदले या र कम .
१,४१,२४,४४५/-मा (GST सह) या परु वठा आदेशानसु ार अमं लबजावणी करणेची िवनतं ी के ली. व याबाबत
Oracle India Pvt. Ltd. ने िदलेली नोटीस र कर यास सहमती दशिवली. तसेच ी.देशपांडे यांनी Oracle
India Pvt. Ltd. चे OEM कडून थेट खरे दी के ले या ित पती ित म ला देव थान व गजु रात िमनरल
डे हलपमट काप रे शन िल. यांचे परु वठा आदेश नमु यादाखल सादर के ले.
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िहताचे ीने Oracle Licenses हे ई-िनिवदेतील िन नतम
दरधारकाकडून खरे दी न करता OEM यांचेकडून यांना दे यात आले या परु वठा आदेशा माणे खरे दी कर यास
व र कम आदा करणेस मा यता दे यात आली. याकामी शासनाची मा यता घे यात यावी.
(कायवाही- मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.०९
अबं ा वेलफे अर फाऊंडेशन यांचे साईआ म भ तिनवास िवभागातील थायी शता दी मंडपाम ये स संग िशबीर
आयोजनाबाबत.
तावअिधिनयमः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४:-२१(१) (ग) “ भ तानं ा
मंिदरात देवते यादशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा धिमक सेवा िकंवा समारंभ कर यासाठी सोयी व सिु वधा
परु िवणे.” व (२) पोट-कलम (१) (ख) “ भ तानं ा राह याक रता व वापर कर याक रता िव ामगृहे बांधणे व
याची देखभाल करणे.”
मा. यव थापन सिमती ठरावः- िनरंक.
तािवकः- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधन त साईआ म भ तिनवास
िवभागाम ये ी साईबाबा समाधी शता दी वष-२०१८ िनिम त साईभ तां या अित र त िनवास यव था व
सं थान तफ आयोिजत िविवध धािमक काय मासं ाठी कायम व पी टे साईल फे ीक शेड (साईआ म शता दी
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मडं प) उभार यात आला असनु गद याकाळात िनवास यव था पणु मतेने भर यानतं र येथील मडं पाम ये
साईभ ताचं ी अित र त िनवास यव था िनयमा माणे कर यात येत.े
तावः- िद.०३/१०/२०१८ रोजी या प ा वये अबं ा वेलफे अर फाऊंडेशन यांनी साईआ म भ तिनवास
िवभागाम ये िद.१०/०१/२०१९ ते िद.१३/०१/२०१९ अखेर दादाभगवान िनवासी स सगं िशबीर आयोजनाबाबत
प पाठिवले असनु यासाठी खालील सिु वधा परु िवणे बाबत िवनतं ी के ली आहे.
१)
साईआ म भ तिनवास मधील स संग हॉल (मंडप).
२)
संपणु महारा ातुन येणा-या १५०० िकंवा यापे ा जा त साधकांसाठी स सगं हॉल या जवळ
िनवास यव था.
३)
अॅ फ थीएटर प रसरात शेड तयार क न याम ये जेवण तयार कर याची परवाणगी िमळावी. आ ही
सदर जेवण बाहेरील के टरस कमचा-यांकडुन तयार क न घेऊ.
४)
सदर स सगं काय माचे ि ह.डी.ओ रे कॉड ग करणेस, याकामी लाईट, साऊंड रे कॉड ग िस टीम
लावणेसाठी व याकामी िवज वापराबाबत परवाणगी िमळावी.
५)
दादा भगवान स सगं ाचे बॅनर गेट व प रसरात लावणेबाबत परवानगी.
६)
सदर स सगं ासाठी आले या साधकांना यां या आय.डी वर साईबाबा मिं दराम ये सल
ु भ दशनाची
सिु वधा उपल ध क न ावी.
उपरो त कामी लागणार िवहीत आकार दे यास आ ही तयार असनु , याबाबत परवानगी दे यात यावी ही िवनंती.
िवभागाचे प ट मत/अिभ ायः- अबं ा वेलफे अर फाऊंडेशन यांनी साईआ म भ तिनवास िवभागातील
शता दीमंडपाम ये १५०० साधकांसाठी दादाभगवान िनवासी स सगं िशबीर आयोिजत करणेबाबत मानस
अस याचे कळिवले असनु यासाठी सदर मंडप व काय मासाठी येणा-या साधकां या िनवास यव थेबाबत
िवनंती के ली आहे.
साईआ म भ तिनवास िवभागाकडे कायम व पी ६५x३०० फुट याआकारा या पॉली काब नेट
शेडची उभारणी बांधकाम िवभागामाफत कर यात आली आहे. यात गद या काळात साईभ ताचं ी अित र त
िनवास यव थाकर यात येत असनु , शता दी महो सवा या अनषु ंगाने देश-िवदेशातील साई मंिदर ितिनध चे
चचास , शेतक-यांसाठी “िझरो बजेट नैसिगक व अ याि मक शेती तसेच िवषमु त शेती, तसेच ी साई िद य
कथाइ. िविवध धािमक व सां कृ ितक काय मांचे आयोजन कर यात आले होते.
अबं ा वेलफे अर फाऊंडेशन यांनी सदर स सगं ासाठी लागणारा सेवा आकार/खच दे यास तयार
असलेबाबत कळिवले असनु , सदर िवनतं ी प ात नमदु के ले माणे सदर स सगं ासाठी मडं प व िनवास य था
ावयाची झा यास,
१)
साईआ म भ तिनवास िवभागातील शता दी मडं पसं थान माफत उपल ध क न देता येईल, याकामी
सं थानचे बाधं काम िवभागामाफत सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचे कडुन सदर जागा, मडं प, व अॅ फ थीएटरचा
सेवाआकार िन चीत क न या माणे सेवाआकार घेता येईल.
२)
मडं पाम ये, मॅट, कनात, खु या, वनी ेपनइ यािद अनश
ु गं ीक बाब ची यव था आयोजकांना
वखचाने करावी लागेल.
३)
सदर स सगं ासाठी येणा-या १५०० साधकांसाठी िनवास यव था करावयाची झा यास, येक म म ये
५ य ती या माणे ३०० नॉन.एसी खो या उपल ध क न ा या लागतील व येक खोलीचा ३०० माणे
३०० खो यांसाठी ९०,०००/- ितिदवस या माणे चार िदवसांसाठी ३,६०,०००/- इतका सेवाआकार होईल.
तसेच माहीती व तं ान िवभागामाफत िद.१०/०१/२०१९ ते िद.१३/०१/२०१९ अखेर ३०० खो यांचे
ऑनलाईन आर ण कमी क न िनयमा माणे सेवाआकार घेऊन िनवास यव था उपल ध क न देता येईल. तसेच
वेळोवेळी आयोजकाचं े खो यां या मागणी माणे माहीती व तं ान िवभागामाफत खो यांचे आर ण कमी
करता येईल.
४)
सं थान िनयमा माणे अॅ फ थीएटर व शता दी मंडपासाठी लागणारा िव तु परु वठा िव तु
िवभागामाफत बसिव यात आले या वतं िव तु िमटर दारे देता येईल. तसेच अॅ फ थीएटरम ये आयोजकास
वःखचाने शेड उभारावे लागेल.
५)
सदर काय मासाठी येणा-या साधकांना जेवण तयार कर यासाठी अॅ फ थीएटरची मागणी के ली असनु ,
साईआ म भ तिनवास िवभागाम ये सादालय िवभागामाफत जेवणाची वतं यव था अस याने व
साईभ ताचं ी सरु ि तता, व छता इ. बाबी िवचारात घेता आज पयत इकडील िवभागात आयोजकांना अ नपदाथ
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तयार करणेबाबत परवानगी दे यात आलेली नाही.तसेच अबं ा वेलफे अर फाऊंडेशन यांनी अ न पदाथ बाहे न
आणनु सं थान प रसरात िवतरीत के यास व यापासनु साईभ तानं ा िकंवा साधकांना काही बाधा िनमाण
झा यास सं थान यानावलौक कास बाधा येऊन कायदेशीर बाबी िनमाण होऊ शकतात. याकरीता अबं ा
वेलफे अर फाऊंडेशन यांना सादालयामाफत तयार कर यात आलेले अ न पदाथ सादालय हॉलम ये देता येईल
अशी इकडील िवभागाची धारणा आहे.
६)
सदर स सगं काय माचे ि ह.डी.ओ रे कॉड ग करणेस, याकामी लाईट, साऊंड रे कॉड ग िस टीम
लावणेसाठी शासन िनयमा माणे ता परु ती परवानगी सं थानचे सी.सी.टी. ही िवभागामाफत देता येईल.
७)
काय माचे कालावधीपयत दादाभगवान स सगं ाचे बॅनर गेट व प रसरात लावणेबाबत परवानगी देता
येईल.
८)
स सगं ासाठी आले या साधकांना यां या आय.डी वर मंिदराम ये सल
ु भ दशनाची सिु वधा उपल ध
क न देणेबाबत कळिवले असनु , सं थान अिधन त सव िनवास थानांम ये तसेच जनसपं क कायालयामाफत पेड
व बायोमॅ ीक दशन पास सिु वधा उपल ध असलेबाबत माहीती व तं ान िवभाग (बायोमॅ ीक पास) व जनसंपक
कायालयामाफत कळिवता येईल.
९)
यापुढे सदर मंडपात काय मांची मागणी आ यास फ त धािमक/सां कृ तीक काय मांसाठी
सेवाआकार घेऊन सदर मंडप देता येईल.
१०) सदरील मंडपाम ये ल न समारंभ, सामािजक, राजिकय व अनषु ंगीक काय मासाठी परवानगी देणे
साईभ तां या िनवासा या टीने यो य होणार नाही अशी इकडील िवभागाची धारणा आहे.
उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .६८६ यावर सिव तर चचा होऊन, अबं ा वेलफे अर फाऊंडेशन यांचे साईआ म भ तिनवास िवभागातील थायी
शता दी मंडपाम ये िद.१०/०१/२०१९ ते िद.१३/०१/२०१९ अखेर दादाभगवान िनवासी स संग िशबीर
आयोिजत करणेस मा यता दे यात आली. तसेच याबाबत खालील माणे िनणय घे यात आले.
१. याकामी सं थानचे बांधकाम िवभागामाफत सावजिनक बांधकाम िवभाग यांचे कडुन सदर जागा, मंडप, व
अॅ फ थीएटरचा सेवाआकार िन चीत क न या माणे सेवाआकार यांचेकडून आकारणेत यावा, असे ठरले.
२. सदर स संगासाठी येणा-या १५०० साधकांसाठी िनवास यव था करावयाची झा यास ऑनलाईन आर ण
कमी क न िनयमा माणे सेवाआकार घेऊन िनवास यव था उपल ध क न दे यात यावी.
३. सं थान िनयमा माणे अॅ फ थीएटर व शता दी मडं पासाठी लागणारा िव तु परु वठा िव तु िवभागामाफत
बसिव यात आले या वतं िव तु िमटर दारे देता यावा व िव तु िमटरनसु ार येणारे िबल याचं ेकडून
आकारणेत यावे.
४. सं थानचे प रसरात जेवण तयार करणेस परवानगी देऊ नये.
५. सदर स संग काय माचे ि ह.डी.ओ रे कॉड ग करणेस, याकामी लाईट, साऊंड रे कॉड ग िस टीम
लावणेसाठी शासन िनयमा माणे ता परु ती परवानगी सं थानचे सी.सी.टी. ही िवभागामाफत दे यात यावी.
६. काय माचे कालावधीपयत दादाभगवान स संगाचे बॅनर गेट व प रसरात लावणेस परवानगी दे यात यावी.
७. सदर काय मासाठी आव यक असणारी इतर यव था आयोजकांनी वखचाने करावी.
तसेच साईआ म भ तिनवास िवभागातील टे साईल फे ीक शेड (शता दी मंडप) कोण-कोण या
काय मासाठी उपल ध क न देता येईल व यासाठी आकार यात येणारे शु क याबाबत वतं िनयमावली
तयार क न मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत यावी, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ तिनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१०
िफिजिशयन या पदाची जािहरात देऊनही डॉ टस उपल ध न झा याने वाढीव ो साहन भ ता (Incentives)
देणबे ाबत िनणय होणेबाबत .
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद- कलम १३ (४) नसु ार सिमतीस सं थान िव व त यव थेचा कारभार
काय मतेने चालिवणेसाठी आिण या अिधिनयम वये ितची कत ये व कामे पार पाड यासाठी आव यक वाटतील
अशा अिधका-यांची (कायकारी अिधका-यां यित र त) व कमचा-यांची नेमणक
ू करता येईल.
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परंतु या अिधका-याला िकंवा कमचा-याला दरमहा दोन हजार पयाहं न अिधक वेतन दे यात येत
असेल िकवा ावयाचे असेल, अशा कोण याही अिधका-याची िकंवा कमचा-याची नेमणक
ू , सिमतीकडून, असे
पद रा य शासनाने मा य के ले या कमचारी आकृ तीबधं ानसु ार मजं रू कर यात येईपयत के ली जाणार नाही.
आकृ तीबधं ातील अटी-शत . ३ “सदर पदावं र न याने िनयु ती करताना सिमतीने सदर पदाची
आव यकता व अहता याबाबत िव तृत िस ी देऊन सदर पदांवर पधा मक परी ा घेऊन िनयु ती करावी”
तसेच अट शत अ.नं. ८ म ये “सिमतीने श यतो आकृ तीबंधातील पदे ही एकि त मानधनावर िकंवा कं ाटी
प तीने भरावी जेणक
े न यव थापन िनधीवर भार पडणार नाही” असे नमदु आहे.
तावना- ी साईबाबा हॉि पटलम ये अ थायी प दतीने ११ मिहने कालावधीसाठी एक िफिजिशयन
डॉ अिवनाश ल मणराव जाधवर कायरत आहेत. यांना सदर पदाचे वेतन ेणीनसु ार होणारे सरु वातीचे वेतनाईतके
मािसक मानधन . ६७,६००/- व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता दे यात येत आहे.
डॉ जाधवर यांनी िद. १६/११/२०१७ रोजीचे अजाम ये खालील माणे नमदु आहे.
मी डॉ अिवनाश जाधवर सं थानचे ी साईबाबा हॉि पटलम ये िफिजिशयन हणनु माहे स टबर २०१५
पासनू कायरत आहेत. मी एकमेव पणु वेळ व पात िफिजिशयन हणनु मागील दोन वषापासनू काम करत आहे.
स या मला दरमहा सरासरी वेतन . ६७,०००/- िमळत असनू सं थान िनयमानसु ार इं सटी ह सरासरी .
५०,०००/- ते ६०,०००/- इतके िमळत आहे. स या मला िमळणारे वेतन कमी असनू पणु वेळ िफिजिशयन
पदावर काम करणा-या इतर णालयातील डॉ टरांना यापे ा जा त वेतन िमळते. तसेच मी पणु वेळ िफिजिशयन
अस यामळ
ु े मा याकडे कामाचा यापही जा त आहे. राञी अपराञी आले या णांना मला दररोज सेवा ावी
लागते. यामळ
ु े मा या कामाचा व पदाचा िवचार करता मला दरमहा दीड ते दोन लाखापयत वेतन अिधक
सं थान िनयमानसु ार इं स टी ह दे यात यावा, अशी मागणी डॉ जाधवर यांनी के ली आहे.
तथािप, डॉ जाधवर यांना माहे एि ल २०१७ ते माच २०१८ या कालावधीत खालील माणे मानधन व ो साहन
भ ता अदा करणेत आलेला आहे.
अ मिहना मानधन ो साहन एकूण
अ मिहना
मानधन ो साहन एकूण
नं
भ ता
िदलेली
नं
भ ता
िदलेली
र कम
र कम
१ एि ल ६४००० ८७,८७० १५१८७० ७ ऑ टोबर ६७६०० ७१,०४० १३८६४०
१७
१७
२ मे १७ ६४००० ७३,६५० १३७६५० ८ नो हबर ६७६०० ९५,७३० १६३३३०
१७
३ जून १७ ६४००० ६८,०१० १३२०१० ९ िडसबर
६७६०० ६४,५०० १३२१००
१७
४ जूलै
६७६०० २१,१५० ८८७५० १० जानेवारी ६७६०० ९१,१७० १५८७७०
१७
१८
५ ऑग ट ६७६०० १,३६,६२० २०४२२० ११ फे वु ारी ६७६०० ६५,८५० १३३४५०
१७
१८
६ स टबर ६७६०० ९३,७५० १६१३५० १२ माच १८ ६७६०० १,००,६८० १६८२८०
१७
डॉ जाधवर याचं ी १ वष कालावधीकरीता Adhoc basis प दतीने ता परु या व पात िफिजिशयन या
पदावर िदले या नेमणक
ू चा कालावधी िद. ११/०७/२०१८ अखेर सपं ु टात येत असनु यांनी िद. ०३/०७/२०१८
अखेर पासनू राजीनामा मंजरु करणेबाबत अज सादर के लेला आहे.
डॉ. जाधवर यांचे कामकाज समाधानकारक असनु यांचे िफिजिशयन या पदाचे सेवेची णालयास
आव यकता आहे.
ी साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व ी साईनाथ णालायाकरीता ०२ अशी एकुण िफिजिशयनची
र त ०५ पदे र त आहेत. साईबाबा णालयात स या एक िफिजिशयन कायरत असनु यांनीही राजीनामा
िदलेला आहे व साईनाथ णालयात स या एकही िफिजिशयन कायरत नाही. िफिजिशयन हे अ यतं मह वाचे पद
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असनु णालयातील इतर सव पेशािलटी या िफिजिशयनचे स यानसु ार (िफटनेस) ऑपरे शन व औषधोपचार
करतात.
यामळ
ु े िफिजिशयन या पदाची दो ही णालयामं ये आव यकता आहे. स या डॉ जाधवर यांना वेतन
व इ सटीव ध न सरासरी ितमहा . १,४५,०००/- दे यात येत आहे. यामळ
ु े यांना स या याच मानधनावर
११ मिहने मदु तवाढ ावी असे तािवत कर यात येत आहे.
तसेच यांचे मागणीनसु ार दीड लाख वेतन + इ सटी ह देणबे ाबत िनणय झा यास या माणे निवन जािहरात देऊन
भरती या राबवनू िफिजिशयन या पदावर वै क य अिधका-यांची नेमणक
ू करावी असे िद. ३०/०६/२०१८
रोजीचे मा यव थापन सिमती सभेसमोर तािवत कर यात आले होते.
उपरो त माणे ताव िद. ३०/०६/२०१८ रोजीचे मा यव थापन सिमतीचे सभेत सादर करणेत आला
होता यावर िनणय ४४० नसु ार सिव तर चचा होऊन, तुत करणी िद. २७ जनु २०१८ रोजीचे पञा वये
शासनाने ी साईबाबा णालयातील डॉ टरांना मािसक वेतना यितरी त ो साहन भ ता (Inecentives) मंजरू
के लेला अस याने डॉ जाधवर यांची मागणी मा य करता येणार नाही.
डॉ. जाधवर यांनी िद. ०३/०७/२०१८ अखेर पासनू राजीनामा मंजरु करणेबाबत अज िदलेला आहे.
परंतु डॉ जाधवर यांचे कामकाज समाधानकारक असनु यांचे िफिजिशयन या पदाचे सेवेची णालयास
आव यकता अस याने शासनाने डॉ जाधवर यांचेशी चचा क न, राजीनामा मागे घेणबे ाबत िवनतं ी करावी,
यांनी राजीनामा मागे घेत यास पवु माणेच मािसक मानधन .६७,६००/- व सं थान िनयमानसु ार ो साहन
भ ता यानसु ार पढु ील ११ मिह यांसाठी मदु तवाढ दे यात यावी, असे ठरले.
स या साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ णालयाकरीता ०२ अशी एकुण ५ िफिजिशयनची पदे र त
आहेत. दो ही णालयांना िफिजिशयन डॉ टरांची आव यकता अस याने तातडीने िफिजिशयनची पदासाठी
वतमान पञात जािहरात देऊन भरती ि या राबिवणेत यावी, िफिजिशयन या पदाची जािहरात देऊनही डॉ टस
उपल ध न झा यास वाढीव ो साहन भ ता (Incentives) देणबे ाबत ताव यव थापन सिमतीचे सभेत सादर
करावा, असे ठरले.
िवभागाचा अिभ ाय- वै क य संचालक यांनी डॉ जाधवर यांना िवनंती के याने यांनी राजीनामा मागे
घेतलेला असनु उपरो त िनणयास अनसु न यांना िद. १३/०७/२०१८ रोजी िद. १२/०७/२०१८ पासनु पढु े ११
मिहने कालावधीकरीता िफिजिशयन या पदावर कंञाटी प दतीने ता परु ती नेमणक
ू देवनु एकञीत मािसक मानधन
. ६७,६००/- व सं थान िनयमानसु ार ो साहन भ ता देणते आलेला आहे.
उपरो त िनणयास अनसु न साईबाबा हॉि पटलकरीता ०३ व साईनाथ णालयाकरीता ०२ अशी
एकुण ५ िफिजिशयनची पदे भरणेकरीता जाहीरात िस द क न िद. १४/०८/२०१८ रोजी वॉक इन इटं र यु ह
घेणते आ या. िफिजिशयन या पदासाठी ०२ उमेदवार उपि थत होते. दो ही उमेदवारांची िनवड क न िद.
१०/०९/२०१८ रोजी नेमणक
ू आदेश देणते आलेले आहेत. तथािप दो ही उमेदवार कामावर हजर झालेले नाहीत.
याबाबत सं थानमधील डॉ टसशी चचा के ली असता एवढ्या कमी मानधनावर िफजीशीयन उपल ध होणार
नाहीत, असे यांचे मत आहे. िफिजिशयन या पदाकरीता वेतना यितरी त स या दे यात येत असलेलया
् ो साहन
भ यात वाढ के यास िफिजिशयन या पदावर उमेदवार उपल ध होऊ शकतील.
ताव- स या ी साईबाबा हॉि पटलम ये एकच पणु वेळ िफजीिशयन डॉ. जाधवर कायरत असनु
यांचे काम समाधानकारक असनु पुणवेळ िफजीिशयन या पदांची आव यकता अस याने या पदाकरीता वाढीव
ो साहन भ ता (Incentives) देणेबाबत िनणय होणेस िवनंती.
िनणया तव सादर.
िनणय .६८७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलम ये एकच पणु वेळ िफजीिशयन डॉ. जाधवर कायरत आहेत,
यांचे काम समाधानकारक असनु पुणवेळ िफजीिशयन या पदांची आव यकता अस याने यांना स या दे यात
येत असले या ो साहन भ याम ये ५० ट के वाढ करणेस मा यता दे यात आली. (कायवाही- वै क य संचालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.११
मे.मिहं ा फाउंडेशन,मंबु ई यांचे कडुन िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी देणगी व पात
ि वकारणेबाबत .
तावी. आनदं मिहं ा यांचे बहीण व मे हणे यांनी िद.१०.०२.२०१८ रोजी ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयास भेट िदली होती यावेळी दो ही णालयाकरीता आव यक असणारे िविवध मेडीकल इ व पमटंस व
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मिशनरी यांची यादी व प यांना दे यात आले होते. यानतं र यांचे मागणीनसु ार िद. १६.०२.२०१८ रोजी ई मेल
ारे सदर मिश सचे Technical Specification कंपनीस पाठिवणेत आले. मे. मिहं ा अॅ ड मिहं ा, मबंु ई याचं े
िद. १८.०४.२०१८ रोजीचे ई मेल अ वये िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी यांचे कोटेशन तपासनु
वा री क न पाठिव यास कळिवले होते. यानसु ार िद. २०.०४. २०१८ रोजीचे प ा वये सदर कोटेशन तपासनु
कंपनीस परत पाठिवणेत आले.
यानंतर प . ७८६/ २०१८ िद. १०.०५. २०१८ रोजी मा. मु य कायकारी अिधकारी महोदया यांचे
वा रीने मे. मिहं ा फाउंडेशन, मबंु ई यांना िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी देणगी व पात देणसे ाठी
प यवहार करणेत आला होता. िद.१२.०६.२०१८ रोजीचे ई मेल अ वये पु हा एकदा कंपनीस ी साईनाथ
णालयातील जनरल व ई.एन.टी. ओ.टी मधील िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी यांची यादी पाठिवणेत
आली होती. कंपनीने िद. २८.०६.२०१८ रोजीचे ई मेल अ वये मिशनरी पाठिवणेसाठीचा प ता व संपक
करणेची य ती व यांचे दरु वनी मांक इ. माहीती मागिवणेत आली होती. सदर माहीती िद.३०.०६.२०१८
रोजीचे ई मेल अ वये देणते आली आहे. कंपनीने िद. २९.०६.२०१८ रोजीचे ई मेल अ वये सदर देणगी ही मे.
मिहं ा फाउंडेशन, मंबु ई यांचे ारे िदली जाणार असनु याकरीता मे.मिहं ा फाउंडेशन, मंबु ई यांचे नावे प
देणसे ाठी कळिवले होते.
मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी देणगी बाबत जा.न.ं SSS/SSBH/WS/2625/2018 Date29/09/2018 अ वये The Trustees, Mahindra Foundation, Gateway,Building, Apollo Bunder,
Mumbai यांना प पाठिवले होते. याम ये ी साईबाबा सं थान िव व त यव था हे मिहं ा फाऊडेशनकडुन
देणगी दाखल िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी ि वकारणेसाठी कोण याही कारचा करारनामा क शकत
नाही. तसेच करारनामा न करता जर मिहं ा फाऊडेशन देणगी दाखल िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी
दे यास तयार असेल तर ते ि वकारता येतील असे कळिवले होते.
परंतु मिहं ा फाऊडेशन यांनी िद.०१/१०/२०१८ चे ईमेल दारे असे कळिवले आहे क यांचे िवधी
िवभागाने एक िवशेष बाब हणनु सं थान या लेटरहेडवर सोबत जोडले या प ाम ये िदले माणे अटी व शत
सं थानला मा य असलेबाबत वा री क न पाठिव यात यावे.
सोबत या प ाम ये मिहं ा फाऊडेशन यानं ी खालील बाब चा उ लेख के लेला आहे.
१)
मिहं ा फाऊडेशन हे पढु ील ३ ते ४ वषा या कालावधीम ये िविवध मेडीकल इ व पमटस् व मिशनरी
देणगी दाखल देणार आहेत. याकरीता िविवध कंप याना आव यकतेनसु ार परु वठा आदेश देणे ,
वाटाघाटी करणे व िबल अदा करणे इ. गो टी मिहं ा फाऊडेशन करणार आहेत.
२)
देणगी दाखल ा त झालेले िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरीचा वापर सं थानने कळिवले या
णालयाम ये गरजू व गरीब णाकरीता के ला जाईल तसेच मिहं ा फाऊडेशन या परवानगी िशवाय
सदर िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी इतर िठकाणी िकंवा दसु -या य तीला ह तांतरीत करणार
नाही.
३)
मिहं ा फाऊडेशन हे सं थानचे णालयात या िठकाणी देणगी दाखल ा त झालेले िविवध मेडीकल
इ व पमटस व मिशनरी बसिव यात आले या िठकाणी य भेट देऊन पाहणी कर याचा ह क राखनू
ठे वीत आहे. याकरीता सं थानने मिहं ा फाऊंडेशनला ा त इ व पमटस व मिशनरी तपासणी
कर याकरीता आव यक यावेळी उपल ध क न दे यात या यात.
४)
मिहं ा फाऊडेशन यांनी देणगी दाखल िदले या िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरीचे वापर व
दु ती इ यादीबाबत सं थानकडुन प टीकरण मागु शकते.
५)
मिहं ा फाऊडेशन यांनी देणगी दाखल िदले या िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरीवर कोण याही
कारची वारंटी व यानतं रची दु ती देखभालीकरीता आव यक असणारी सेवा याबाबतीत जबाबदारी
घेणार नाही. याकरीता सं थानने आव यकतेनसु ार वारंटी सेवा तसेच AMC िकंवा CMC
कालावधीतील सेवा सबंिधत परु वठाधारकाकडून पर पर घे यात यावे.
६)
मिहं ा फाऊडेशन यांनी िदले या िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरीचे वापर करतांना झालेले
नक
ु सान िकंवा मिशनमळ
ु े सं थानचे एखादया य तीला िकंवा मालम तेला झाले या नक
ु सानीस मिहं ा
फाऊडेशन यांना जबाबदार धरणार नाही िकंवा याबाबतीत नक
ु सान भरपाईची देखील मागणी करणार
नाही.
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७)

मिहं ा फाऊडेशन यानं ी िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरीवर मिहं ा फाऊडेशन याच
ं े नाव,
लोगो, ेडमाक इ. सं थान लावु शकते.
८)
मिहं ा फाऊडेशन हे देत असलेली देणगी हा यांचा पणु त: वैय तीक िनणय असनु ते कधीही एक
मिह याची नोटीस देऊन सदर देणगी दे याची कायवाही थांबवू शकतात.
९)
मिहं ा फाऊडेशन यांचेकडून अितमत: सं थान गणालयास ा त झाले या देणगीबाबत अिं तम
अहवाल तसेच ा त झा याची पावती सं थान मिहं ा फाऊडेशन यांना देईल.
१०) उपरो त देणगीबाबत कोण याही कारचा लेम, िववाद अथवा कायवाही िनमाण झा यास ती मुंबई
यायालया या अख यारीत कर यात यावी.
तरी उपरो त अटी व शत सं थानला मा य असलेबाबत वा री क न मिहं ा फाऊंडेशन यांना प
दे यात यावे अशी िवनतं ी यांनी के ली आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- सदर ईमेलम ये व सोबत िदले या प ामधील अटी व शत चा िवचार
करता मिहं ा फाऊंडेशन यांनी यापवु पाठिवले या करारना यातील अटी या मसदु याचा समावेश िदसनु
येतो.मे.मिहं ा फाऊंडेशन हे ०३-०४ या कालावधीत एकुण ०६.५० कोटी रकमेची देणगी ी साईबाबा
सं थानला ट याट याने देणसे उ सक
ु आहेत.
सदर मसदु यातील अटी व शत सं थानला जाचक नाहीत तथािप मिहं ा फाऊंडेशननी देणगी व पात
िदले या व तु /उपकरणे /मिशनरी यां यावर मिहं ा फाऊंडेशन यांचा कोणताही मालक अिधकार राहणार नाही
सव व तु /उपकरणे / मिशनरी ी साईबाबा सं थान िशड यांचे मालक ची राहील अशा व पाची अट
मसदु याम ये समािव ट क न सदर मसदु ा मा य अस यास वै क य सचं ालक यांचे वा रीने मिहं ा फाऊंडेशन
यांना पञा दारे व ईमेल दारे कळिवता येईल असे मत आहे.
ताव:- मिहं ा फाऊंडेशन, मबंु ई यांनी पाठिवले या मसदु यातील अटी व शत बाबत िनणय
होणेबाबत, तसेच मसदु यातील िनयम व अटी मा य अस यास वै क य संचालक यांचे वा रीने मिहं ा
फाऊंडेशन, मंबु ई यांना पञा दारे व ईमेल दारे कळिवणेबाबत िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .६८८ यावर सिव तर चचा होऊन, मे. मिहं ा फाउंडेशन, मंबु ई यांचे कडुन िविवध मेडीकल इ व पमटस व मिशनरी
देणगी व पात ि वकारणेकामी यांनी िदले या अटी व शत सं थानला जाचक नाहीत तथािप मिहं ा
फाऊंडेशनने देणगी व पात िदले या व तु /उपकरणे /मिशनरी यां यावर मिहं ा फाऊंडेशन यांचा कोणताही
मालक अिधकार राहणार नाही सव व तु /उपकरणे / मिशनरी ी साईबाबा सं थान िशड याच
ं े मालक ची
राहील अशा व पाची अट मसदु याम ये समािव ट क न सदर मसदु ा मे. मिहं ा फाउंडेशन, मबंु ई यांना मा य
अस यास वै क य सचं ालक याच
ं े वा रीने मिहं ा फाऊंडेशन यांना पञा दारे व ईमेल दारे कळिवणेस मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- वै क य सचं ालक)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१२
सन २०१८ िदपावली िनिम त सं थानचे दो ही हॉि पटल मधील ११ महीने कालावधीसाठी नेमणक
ु
के ले या कंञाटी प दतीने वै क य अिधकारी, प रचारक/प रचारीका व इतर पदे या अिधकारी/कमचारी यांना
सानु ह अनदु ान देणबे ाबत.
तावमाहे ऑग ट, २००४ म ये महारा शासनाने सं थानचे दैनंिदन यव थापन व शासन पहाणेकरीता,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम, २००४ (अिधिनयम मांक १४) हा कायदा पारीत
के ला आहे. या अिधिनयमात सं थान कमचा-यांचे बाबतीत ामु याने खालील तरतुदी करणेत आले या आहेतकलम १५- मु य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां या सेवे या अटी व शत
या शीषाखालील पोटकलम (३) सिमती या मु य कायकारी अिधका-यांचे आिण इतर अिधका-यांचे व
कमचा-यांचे वेतन व भ ते आिण इतर खच हे यव थापन िनधीतनू दे यात येतील.
कलम १६- सावजिनक िव व त यव थेचे कमचारी सं थान िव व त यव थेकडे नेमनू देणे या
शीषाखालील “िनयत िदवसा या लगतपवु जी य ती पवू या िव व त यव थे या सेवेत असेल आिण या या
कामकाजासंबंधात काम करीत असेल अशी कोणतीही य ती ही, िनयत िदवसा या लगतपूव तीला जे वेतन
लागू होते याच वेतनावर व सेवे या याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू सिमती या िनयं णाखाली,
सं थान िव व त यव थे या कामकाजांशी सबं ंधीत अशा सेवेसाठी नेमनू दे यात आ याचे व िनयु त के याचे
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मान यात येईल; आिण सेवे या अशा शत म ये रा य शासना या पवू मा यतेखेरीज या य तीचे अिहत होईल
अशा रतीने सिमतीकडून कोणताही बदल कर यात येणार नाही िकंवा अशा य तीला सेवेतनू काढून टाक यात
येणार नाही.
कलम१७- सिमतीची कत ये व अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (घ) सिमती या सद यांना व
मु य कायकारी अिधका-याला व इतर अिधकारी व कमचारी यांना यव थापन िनधीतून वेतन, मानधन, फ व
भ ते आिण इतर देय रकमा िनयिमत दान करील.
तसेच या यित र त कलम १५ चे तरतुदीत उ लेख के ले या यव थापन िनधीबाबत या अिधिनयमात
कलम २२ - यव थापन िनधी व याचा िविनयोग या शीषाखालील तरतुदीत पोटकलम (३) (ख) म ये सिमतीचे
इतर अिधकारी व कमचारी यांचे वेतन व भ ते देणे असे प टपणे नमदू करणेत आलेले आहे.
उपरो त अिधिनयमातील तरतुदीनसु ार, महारा शासनाने िनयु त के ले या मा. यव थापन सिमतीचे
मा यतेने तसेच महारा शासनाचे मा यतेने दरवष सं थान सेवकांना िदपावली उ सवाकरीता यां या एकूण
वाष क वेतना या ८.३३% इतके सानु ह अनदु ान दे यात येत आहे.
मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन याचं ेकडील शासन प . सासंिव-२०११/५३८/ . . ६९/
पनू बांधणी-१२/का.१६, िद. २३/०१/२०१३ चे प ा वये शासनाने शासना या चिलत धोरणानसु ार कमचा-यांना
बोनस दे याचे बंद असतांना सं थान या आ थापनेवरील कमचा-यांना शासनाची मा यता न घेता पर पर बोनस
आदा करणेत आला आहे याबाबत खल
ु ासा करणेत यावा, असे कळिवलेले होते.
तथापी तदनंतर, मा. िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांनी यांचेकडील शासन िनणय मांक सासिं व
१०१६/१४३२/ . .१८२/काया-१६, िद.२९ ऑ टोबर, २०१६ आिण शासन िनणय . सासंिव
१०१७/१५३९/ . .१६६/काया-१६,िद.०५ ऑ टोबर, २०१७ तसेच आता शासन िनणय मांक सासंिव
१०१८/१९६३/ . .३७/काया-१६, िद.२९ मे, २०१८अ वये अनु मे सन २०१६, सन २०१७ व सन २०१२ ते
२०१५ या कालावधीतील सानु ह अनदु ान वाटपास मा यता िदलेली आहे.
सन २०१७ म ये मा. यव थापन सिमतीचे िद. ०८/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .७६५ नसु ार
व मा. शासनाकडील िद. ०५ ऑ टोबर,२०१७चे शासन िनणयानुसार व मा यतेनसु ार, ी साईबाबा सं थान
िव व त यव था, िशड यां या सेवेतील पा थायी (कायम) व अ थायी (कं ाटी) कमचा-यांना
िद.०१/१०/२०१६ ते िद.३०/०९/२०१७ या कालावधीत िमळाले या यां या एकूण वािषक
वेतना या/मानधना या ८.३३% इतके सानु ह अनदु ान मजं रू कर यात आलेले होते. याकामीलेखाशाखा
िवभागाकडील िदनांक १०/०८/२०१८ रोजीचे अहवालानसु ार, एकूण . ७,७०,९८,०७८/- मा इतक र कम
पा सं थान थायी (कायम) व अ थायी (कं ाटी तसेच ११ महीने कालावधीसाठी एकिञत मानधनावर नेमणक
ु
के ले या अिधकारी/कमचारी) सेवकांना सानु ह अनदु ानापोटी आदा कर यात आलेली आहे.
तसेच सं थानचे थायी (कायम) व अ थायी (कं ाटी) कमचा-यांना िदनांक ०१/१०/२०१७ ते
३०/०९/२०१८ या कालावधीतील यां या एकुण वािषक वेतना या ८.३३ ट के दराने सानु ह अनदु ान देणसे
मा. यव थापन सिमतीचे िद. २२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५१३ नसु ार मा यता िमळालेली आहे व
सदर िवषयांक त ताव मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग, महारा शासन यांचेकडेस मा यते तव सादर
कर यात आलेला होता. यास अनसु न मा. शासनाकडील िद. २२ ऑ टोबर,२०१८ चे शासन िनणयातील,
अटी व शत नसु ार िदपावली सन २०१८ क रता सानु ह अनदु ान आदा करणेस मा यता िदलेली आहे. यानसु ार
जा. न.ं एसएसएस/सा शा /आ था /२२१४/२०१८ िद.२३/१०/२०१८ रोजीचे आदेशातील खालील माणे नमदु
असले या अटी-शत नसु ार सानु ह अनदु ान अदा करणेस मा यता दे यात आलेली आहे.
१.
िदनांक ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स टबर, २०१८ या कालावधीत सं थान सेवेत कायरत
असले या थायी (कायम) व कं ाटी (अ थायी) कमचा-यांना सदरील कालावधीतील यां या एकूण वािषक
वेतना या ८.३३ ट के इतके सानु ह अनदु ान देणते यावे.
२.
सं थान आ थापनेवर ितिनयु तीने कायरत असणा-या शासक य अिधकारी / कमचा-यांना सानु ह
अनदु ान अनु ेय नाही.
३.
िदनांक ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स टबर, २०१८ या कालावधीत सं थान आ थापनेवरील
थायी (कायम) तसेच मानधनावर सेवेत असलेले अिधकारी व कमचारी, कं ाटी प दतीने नेमणक
ू ा दे यात
आलेले अिधकारी / कमचारी, कं ाटी स लागार / मोजणीदार, डीटीपी ऑपरे टर, ंथपाल, अधवेळ सहा यक
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िश क यांना िदले या यां या एकूण वािषक वेतनाचे ८.३३ ट के दराने होणारी र कम सानु ह अनदु ान हणनू
आदा करणेत यावी.
४.
िदनांक ०१ ऑ टोबर, २०१७ ते िदनांक ३० स टबर, २०१८ या कालावधीत या कमचा-यांवर
गैरवतनाचा ठपका ठे वनू अथवा या कमचा-यांवर िश तभगं ाची कारवाई क न, सं थान सेवेतनू कमी के लेले
आहे. तसेच या कमचा-यांनी या कालावधीत सं थान सेवेचा राजीनामा िदलेला आहे, अशा अिधकारी /
कमचा-यांना सानु ह अनदु ान देय होणार नाही.
५.
अ थायी (कं ाटी) कमचारी यांना सानु ह अनदु ानाची र कम सबं धं ीत कं ाटदारामाफत देणते यावी.
सव कं ाटदारांनी उपरो त कालावधीम ये सं थानला परु िव यात आले या कुशल, अकुशल व एकि त
मानधनावरील तसेच माजी सैिनक सरु ा कमचा-यांसह इतर सरु ा कमचारी ई यादी सव कं ाटी कमचा-यांची
सानु ह अनदु ानाची िबले कामगार अिधकारी यांचमे ाफत मु य लेखािधकारी, लेखाशाखा यांचेकडेस
अदायगीसाठी सादर करावीत.
६.
मु य लेखािधकारी-तथा- शासक य अिधकारी, लेखाशाखा यांनी उपरो त आदेशानसु ार िदपावली सन २०१८ साठी आदा करणेत आले या सानु ह अनदु ानाची तपशीलवार मािहती मा. धान सिचव, िवधी व
याय िवभाग, महारा शासन यांना िविहत वेळेत सादर करावी.
उपरो त अटी-शत नसु ार सं थानचे आ थापनेवरील थायी (कायम) व अ थायी (कं ाटी) कमचायांना सानु ह अनदु ान अदा कर यात आलेला आहे. तरी सं थानचे दो ही हॉि पटलमधील ११ महीने
कालावधीसाठी कंञाटी/मानधन प दतीने नेमणक
ु के ले या वै क य अिधकारी, प रचारक/प रचारीका व इतर पदे
या अिधकारी/कमचा-यानं ा सानु ह अनदु ान अदा करणेबाबत उपरो त आदेशातील असले या अटी-शत म ये
प ट नमदु नाही.
तरी सं थानचे दो ही हॉि पटलमधील ११ महीने कालावधीसाठी कंञाटी/मानधन प दतीने नेमणक
ु
के ले या वै क य अिधकारी, प रचारक/प रचारीका व इतर पदे या अिधकारी/कमचा-यांना सन २०१८ चे सानु ह
अनदु ान अदा करणेबाबत मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६८९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे दो ही हॉि पटलमधील ११ महीने कालावधीसाठी कंञाटी/मानधन
प दतीने नेमणक
ु के ले या वै क य अिधकारी, प रचारक/प रचारीका व इतर पदे या अिधकारी/कमचा-यांना ११
मिह या या कालावधीतील यां या एकुण वेतना या ८.३३ ट के दराने सानु ह अनदु ान दे यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- वै क य सच
ं ालक)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१३
साईआ म भ िनवास, साई धमशाळा व दारावती भ िनवास िवभागातील आऊटसोस कमचा यानं ा िदपावली
सानु ह अनदु ान र कम देणबे ाबत.
तावतावीक:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे तरतदु ीनसु ार चे
दशनासाठी रा यभरातनू , देशभरातून, देश-िवदेशातनू येणा-या साईभ ताचं े िनवासाचे सोयीसाठी साईआ म
भ तिनवास १५३६ तसेच साई धमशाळा १९२ हॉल व दारावती भ तिनवासिवभागात एकूण ३१६
खो यावापरात आहे. या तीनही िवभागातील िनवासी साईभ तांना अिधकािधक चांगली सेवा सिु वधा उपल ध
हावी याकरीता सन २०१८-१९ या वषातील िद.०१/०३/२०१८ ते िद.२८/०२/२०१९ अखेर
एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असोिसएटस.िल,पणु ये ांना या तीनही िवभागातीलयांि क करणासह हाऊसिकप ग
/ व छतेची कामेआऊटसोिसगप दतीनेक न देणचे ाकायादेश दे यात आला होता. परंतू कायादेशातील अटी
शत नसु ार सदर कॉ टॅ र काम समाधानकारक करत नस याने, मा. यव थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे
सभेतीलआय या वेळेचा िवषय नं.२४ िनणय .६३६ अ वये सदर कॉ टॅ र यांचा कायादेश र क न, यांना
लॅक िल ट कर यात आले आहे.
मागणीः- एम पी ए टर ायजेस अॅ ड असोिसएटस िल पणु े यांचा कायादेश र के याने सं थानचे इतर
िवभागात कायारत असले या कॉ ॅ टरकडून िद.१५/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१८ या कालावधीकरीता
अथवा ई-िनिवदा ि या क न नवीन ठे केदाराची नेमणक
ू होईपावेतो (यापैक जे अगोदर घडेल ते) काम क न
घेणक
े ामी कोटेशन मागिवणेत आले होते. याम येबी. ही.जी.इिं डया,िल पणु े यांचे दर िन नतम अस याने
यांनािद.१५/१०/२०१८ ते िद.३१/१२/२०१८ या कालावधीसाठी कायादेश देऊन काम क न घे यात येत आहे.
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मा. यव थापन सिमतीचे िद.०५/१०/२०१८ रोजी या सभेतील िनणय .६३६ अ वये
एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असोिसएटस.िल,पणु े याच
ं ा कायादेश र के याने, िद.०१/०३/२०१८ ते िद.
३१/०७/२०१८ अखेर ०५ मिह यांचे आउटसोस कमचारी यांना दे यात आले या कायादेशातीलसाई भ तिनवास
व साई धमशाळाअट न.ं ३४ व दारावती भ तिनवास अट न.ं ३३ नसु ार माहे ऑ टोबर ते स टेबर या एक वष
कालावधीत हाऊसिकप ग कुशल, अकुशल आऊटसोस कामगारांना िमळणा-या वेतनाचे र कमेवर ८.३३%
या माणे सानु ह अनदु ान र कम कामगारांना िदपावली सणाचे ०७ िदवस अगोदर अदा करणेत यावे.अशी अट
नमदु आहे.
सदर एम.पी.ए टर ायजेस अॅ ड असोिसएटस.िल,पणु े कंपनीने कायादेशातील अटी शत नसु ार
कामकाज न के याने यांनी के ले या माहे माच ते जल
ु -ै २०१८ या कालावधीतील खालील को टकात नमुद माणे
येक मिह या या िबलातुन र कम कपात क न घे यात आली आहे.
१)
साई आ म भ तिनवास –
अ.नं
०१
२
३
४
५

मिहना

०१
२
३
४
५

पी.एफ
र कम

माच १८ ४२,९२,१४९/ए ील१८
-३०,०००/मे १८
-५,००,०००/जनु १८
-५,५०,०००/जल
-५,५०,०००/ु ै १८
एकुण र कम ४२,९२,१४९/- १६,३०,०००/-

२)
अ.नं

वािषक कॉ ॅ ट
र कमेतनू ५ %
अनामत र कम

मिहना

लेबर लायस स सादर न
के याने दडं ाची र कम

पोलीस
हे रिफके शन दंड
र कम

एकुण

-३,५००/१,५००/३,५००/६,५००/१५,०००/-

----२,०००/२,०००/-

----२०,०००/२०,०००/-

४२,९२,१४९/३३,५००/५,०१,५००/५,५३,५००/५,७८,५००/५९,५९,१४९/-

साई धमशाळावािषक कॉ ॅ ट
र कमेतनू ५ %
अनामत र कम

माच १८
१७,६८,७६६/ए ील १८
-मे १८
-जनु १८
-जल
-ु १ै ८
एकुण र कम १७,६८,७६६/-

३)

उिशरा पेमट के याने
कपात र कम

पी.एफ र कम

उिशरा पेमट
के याने कपात
र कम

लेबर लायस स सादर
न के याने दडं ाची
र कम

पोलीस
हे रिफके शन
दंड र कम

एकुण

५०,०००/१,६०,०००/२,००,०००/२,३०,०००/६,४०,०००/--

-३,५००/२,०००/४,०००/३९,०००/४९,०००/-

-------

-------

१७,६८,७६६/५३,५००/१,६२,०००/२,०४०००/२,६९,०००/२४,५७,२६६/-

दारावती भ तिनवास –

अ.
नं

मिहना

वािषक कॉ ॅ ट
र कमेतून ५ %
अनामत र कम

पी.एफ
र कम

उिशरा पेमट
के याने कपात
र कम

लेबर लायस स सादर न
के याने दडं ाची र कम

पोलीस
हे रिफके शन दंड
र कम

एकुण

०१
२
३
४
५

माच १८
ए ील १८
मे १८
जनु १८
जल
ु ै १८
एकुण र कम

६,२१,२२९/----६,२१,२२९/-

२०,०००/१,००,०००/८६,०००/८२,०००/२,८८,०००/-

-३,५००-/
१,५००-/
३,५००-/
३,०००-/
११,५००/-

-------

-------

६,२१,२२९/२३,५००/१,०१,५००/८९,५००/८५,०००/९,२०,७२९/-
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िवभागाचे प ट मत / अिभ ाय –
१)
एम.पी.ए टर ाईज असोिसऐटस िल.पणु े यानं ा साई आ म भ त िनवास, साई धमशाळा व दारावती
भ तिनवास या ितनही िनवास थानाचा हाऊसिकिपगं कामाचा कायादेश िदनाक
ं ०१.०३.२०१८ त
२८.०२.२०१९ या एक वष कालावधीसाठी कायादेश दे यात आला होता. यांनी िदनांक १२.१०.२०१८ चे
प ानसु ार आ ही काम क शकत नस याचे कळिवलेने मा. यव थापन सिमतीचे िदनांक ०५.१०.२०१८ रोजीचे
सभेतील िवषय न.ं २४ िनणय . ६३६ अ वये एम.पी.ए टर ाईज असोिसऐटस िल.पणु े यांचा आऊटसोस
कामाचा ठे का र क न यांची सं थानकडे जमा असलेली ५ ट के सरु ा अनामत र कम सं थान खाती जमा
क न घे यात यावी तसेच यांना सं थानकडून देय असले या रकमेतून इतर ठे केदारामाफत (एज सी माफत )
कमचा-याचे दोन मिह याचे वेतन दे यात यावे व यांचा का या यादीत समावेश कर यात यावा असा िनणय
झालेला आहे.
२)
मे.बी. ही जी इडं ीया िल.पणु े िदनांक १५.१०.२०१८ चे मंजरू िटपणीअ वये तीनही िनवास थानाचा
कायादेश दे यात आलेला आहे.
३)
एम.पी.ए टर ाईज असोिसऐटस िल.पणु े यांनी माहे माच,एि ल,मे,जून ,जुल-ै २०१८ या पाच मिह याचे
आऊटसोस कं ाटी कमचा-यांचे कायादेशातील साई भ तिनवास व साई धमशाळाअट न.ं ३४ व दारावती
भ तिनवास अट न.ं ३३ नसु ार माहे ऑ टोबर ते स टेबर या एक वष कालावधीत हाऊसिकप ग कुशल, अकुशल
आऊटसोस कामगारांना िमळणा-या वेतनाचे र कमेवर ८.३३% या माणे सानु ह अनदु ान र कम कामगारांना
िदपावली सणाचे ०७ िदवस अगोदर अदा करणेत यावे. अशी अट नमदु आहे.
४)
एम.पी.ए टर ाईज असोिसऐटस िल.पणु े यांना साईआ म भ तिनवास, दारावती भ तिनवास व
साईधमशाळा या िवभागामाफत अदा कर यात आले या बीलाचा तपशील खालील माणे आहे.
अ)
साईआ म भ तिनवास
मिहना
माच १८
एि ल १८
मे १८
जनु १८
जल
ु ै १८
एकूण

ब)
मिहना
माच १८
एि ल १८
मे १८
जनु १८
जल
ु ै १८
एकूण

मिदन सं या
१४३००
१३५११
१३८८८
१३९५१
१४६१३
७०,२६३

बीलाची मळ
ु र कम
५३,३२,९९६/५२,५५,०१०/५२,०४,८६२/५३,८८,९२१/५४,२७,५७६/२,६६,०९,३६५/-

१८%GST
९,५९,९३९/९,४५,९०२/९,३६,८७५/९,७०,००६/९,७६,९६४/४७,८९,६८६/-

एकूण सव करासह र कम
६२,९२,९३५/६२,००,९१२/६१,४१,७३८/६३,५८,९२७/६४,०४,५४०/३,१३,९९,०५२/-

बीलाची मळ
ु र कम
१६,३४,४३८/१६,२४,३०९/१६,६९,५१४/१९,४१,४५५/१९,१८,८५१/८७,८८,५६८/-

१८%GST
२,९४,१७५/२,९२,३७६/३,००,५१२/३,४९,४६२/३,४५,३९३/१५,८१,९१८/-

एकूण सव करासह र कम
१९,२८,६१३/१९,१६,६८५/१९,७०,०२७/२२,९०,९१७/२२,६४,२४४/१,०३,७०,४८६/-

बीलाची मळ
ु र कम
८,२७,५०४/८,३९,९८१/८,५४,०६६/८,६२,४०२/८,२२,३०७/४२,०६,२६०/-

१८%GST
१,४८,९५१/१,५१,१९६/१,५३,७३२/१,५५,२३२/१,४८,०१५/७,५७,१२७/-

एकूण सव करासह र कम
९,७६,४५५/९,९१,१७७/१०,०७,७९८/१०,१७,६३४/९,७०,३२३/४९,६३,३८७/-

साईधमशाळा
मिदन सं या
४३४६
४१०८
४४९०
५१४१
५२९८
२३,३८३

क) दारावती भ तिनवास
मिहना
माच १८
एि ल १८
मे १८
जनु १८
जल
ु ै १८
एकूण

मिदन सं या
२१९६
२१५८
२२८२
२२३१
२१७६
११,०४३
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५)
एम.पी.ए टर ाईज असोिसऐटस िल.पणु े याच
े डून सरु ाअनामत र कम सं थानकडे र कम
ं े याच
ं क
कपात क न ठे व यात आलेली आहे याचा तपिशल खालील माणे –
अ.न
०१.
०२.
०३.

िवभागाचे नांव
५% सरु ा अनामत र कम
साईआ म भ तिनवास
४२,९२,१४९/साईधमशाळा
१७,६८,७६६/दारावती भ तिनवास
६,२१,२२९/एकूण
६६८२,१४४/-

८.३३% सानु ह अनदु ान देय र कम
१८,११,९०४/६,०६,७९८/२,८३,६४१/२७,०२,३४३/-

िश लक र कम
२४,८०,२४५/११,६१,९६८/३,३७,५८८/३९,७९,८०१/-

उपरो त त यात नमदु के या माणे एम.पी.ए टर ाईज असोिसऐटस िल.पणु े यांचेकडून कपात के लेले
५% सरु ा अनामत र कम आऊटसोस कामगारांना र कम पये २७,०२,३४३/-सानु ह अनदु ान हणनू देता
येईल. उव रत िश लक र कम सं थान खाती जमा कर यास मानयता
् असावी
६)
सदरची सानु ह अनदु ान र कम ही मे.बी. ही.जी इिं डया िल.पणु े माफत आऊट सोिसग कमचा-यांना
आदा करता येईल असे मत आहे.
सदर ताव यव थापन सिमती या सभेपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .६९० यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास, साई धमशाळा व दारावती भ िनवास िवभागातील
आऊटसोस कमचा यांना माहे माच, एि ल,मे,जून,जुलै-२०१८ या पाच मिह याचे कालावधीतील यां या एकुण
वािषक वेतना या ८.३३ ट के दराने सानु ह अनदु ान / Labour Welfare Fund स याचे ता परु ते ठे केदार
बी. ही.जी.इडं ीया यांचेमाफत दे यास मा यता दे यात आली. सानु ह अनदु ाना या होणा या रकमेवर GST,
Service Charges, TDS ची र कम बी. ही.जी.इडं ीया यांना दे यात यावी. सदर सानु ह अनदु ानाचा खच
एम.पी.एंटर ाईजेस असोिसएटस िल.पणु े यांचेकडून ज के ले या ५% सरु ा अनामत रकमेमधनु व यां या
सं थानकडे लंबीत असले या देय रकमेतून कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, साईआ म भ िनवास/ .अिध क,साई धमशाळा/ .अिध क, दारावती भ िनवास)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१४
मा.पंत धान,भारत सरकार यांचे िनयोिजत दौ या िनमी मौजे िनमगांव को हाळे येथील गट नं.८९ व ९० येथे
जाणे-येणे कामी ओढयावर आर.सी.सी.पाईप टाकुन र ता तयार करणे व हेलीपॅड र याव न मु य मंडपाकडे
ये यासाठी रॅ प तयार करणेकामी आले या .२७,२३०/- मा चे खचाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयम कलम २१(१)
अ वये सिमतीकडून िव व त यव था िनधीचा िविनयोग पढु ील सव िकंवा यापैक कोण याही योजनांसाठी
करणेची तरतूद आहे. यातील पोटकलम (क) अ वये, मिं दराची व िव व त यव थे या मालम ाच
ं ी देखभाल,
यव थापन व शासन या योजनांसाठी कर यात येईल अशी तरतदू आहे.
मा. यव थापन सिमती िनणय:- िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िन. .
६१५.“…. यावर सिव तर चचा होवनू , ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव समारोप काय मांकरीता िनमं ीत
कर यात आले या मा.पतं धान, भारत सरकार यांचे िशड येथील दौ-याचे िनिम ताने करावया या
काय माकरीता ासं िगक खचासाठी .२० ल मा चे खचास मा यता देणेत आलेली आहे. तसेच सदर
काय माकरीता ऐनवेळी करावी लागणारी आव यक ती कामे कर यास व याकामी येणा-या अदं ाजे खचास
मा यता दे यात आली ”.
तावना– ी साईबाबा समाधी शता दी महो सवाचे सांगता समारंभासाठी मा.पंत धान, भारत सरकार
उपि थत रािहले होते. सदर काय मासाठी मौजे िनमगांव को-हाळे येथील गट न.ं ८९ व ९० येथे मंडप व इतर
अनषु ंगीक यव थेची उभारणी करणेत येऊन काय म यश वी र या पार पडला आहे.
िद.०९/१०/२०१८ रोजीचे प ाने, उपिवभागीय पोलीस अिधकारी, िशड यांनी, मा.पंत धान, भारत
सरकार यांचे िद.१९/१०/२०१८ रोजीचे िनयोिजत काय मासाठी काय म थळावर लोकांना येणसे ाठी िसतानगर
रोड िनि त करणेत आलेला असनू , िसतानगर येथील ओढयावर बनिव यात आले या क चा २० फूट पल
ु ाव न
इत या मोठया माणात जनसमदु ाय गे यास तेथे चगराचगरी हो याची श यता नाकारता येत नाही. करीता
िसतानगर येथील ओढयावर न याने ५० फूट ं दीचे िकमान नवीन ०२ पल
ु ता काळ तयार करणेबाबत कळिवले
होते. तसेच मा.पोलीस अिध क, अहमदनगर व मा.पोलीस महािन र क, नािशक प र े यांनी सम पहाणी
दर यान िदले या सचु नांनसु ार बांधकाम िवभागाचे िद.०८/१०/२०१८ रोजीचे मंजूर िटपणी अ वये पंत धान सभा
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मडं पाचे िठकाणी नाग रक व साईभ तानं ा जाणेसाठी ना यावर ी. तकाराम ग दकर यांचे े ालगत सं थानकडे
उपल ध असलेले ४ फुट यासाचे ०४ आर.सी.सी पाईप े न मिशन दारे उचलून मजरू ठे केदार यांचमे ाफत
बसिवणेत आलेले आहेत. तसेच एस.पी.जी, नवी िद ली व पोलीस िवभाग याच
ं े सचु नेनसु ार हेलीपॅड र याव न
मु यमडं पाकडे ये याकरीता मु म टाकून रॅ प तयार करणेत आलेला आहे. यासाठी खालील माणे खच
आलेला आहे.
अं.
०१

०२

०३
०४
०५
०६

पुरवठादार / ठे केदार
यांचे नाव, प ता.
साईमौनी े न
सि हसेस, कोपरगाव

कामाचा तपिशल

सं थानचे म यवत भांडार येथील ०४ फुट
यासाचे ०६ नग आर.सी.सी. पाईप े न
मिशन दारे उचलनू ॅ टरम ये टाकणे व ते
काय थळावर उतरिवणे. (१२ टन मशीन दारे ).
साई छा े न सि हस, ी.तक
ु ाराम ग दकर यांचे े ालगत ना यावर
िशड
सं थानकडील उपल ध ०४ फुट यासाचे ०४ नग
आर.सी.सी. पाईप े न मिशन दारे ना याम ये
टाकून र ता तयार करणे. (१५ टन मशीन दारे ).
सदगु स लायस, सं थानचे म यवत भांडार येथून ०४ फुट यासाचे
िशड
०६ नग आर.सी.सी. पाईप वाहतूक करणे व मु म
वाहतक
ू करणे.
ी.िनवृ ती चादं गडु े, ना यावर सं थानकडील उपल ध ०४ फुट
चासनळी
यासाचे ०४ नग आर.सी.सी. पाईप ना याम ये
ता.कोपरगाव
टाकून िफट ग करणे मजरू ीकाम.
ी.सोमनाथ
जे.सी.बी दारे ले हल ग करणे.
भाऊसाहेब मते,
िनघोज
ी.एस.के .येवले, ना यावरील पल
ु व हेलीपॅड र याव न
संगमनेर
मु यमंडपाकडे ये याकरीता मु म टाकून तयार
करणेत आले या रॅ पवर रोलर दारे रोल ग करणे.

प रमाण
०६

के लेले एकूण काम
एकक
दर
एकूण र कम
तास
.७००/.४,२००/ती तास

०५

तास

.८५०/ती तास

.४,२५०/-

०२

ॅ टर

.१५९०/ती िदवस

.३,१८०/-

०४

नग

.८००/ती पाईप

.३,२००/-

०४

तास

.७००/ती तास

.२,८००/-

०८

तास

.१२००/ती तास

.९,६००/-

एकूण र कम

.२७,२३०/-

िवभागाचा अिभ ाय – वरील माणे ी. तुकाराम ग दकर यांचे े ालगत ना यावर ४ फुट यासाचे ०४
नग आर.सी.सी. पाईप े न मिशन दारे उचलणे, ॅ टर दारे वाहतक
ू करणे, रोलर दारे दबाई करणे, यासाठी
आव यक मु म वाहतूक करणे व मजरु ी ठे केदार यांचेमाफत पाईप बसिवणे तसेच हेलीपॅड र याव न मु य
मंडपाकडे ये यासाठी रॅ प तयार करणेकामी र कम .२७,२३०/- मा इतका खच आलेला आहे. सदरह
ना याचे काम हे िशड नगरपंचायत ह ीत येत होते. तथापी मा. पंत धान यांचा काय म अस याने सदरह काम हे
ताताडीचे व पाचे अस याने तसेच याकामी खपु च कमी अवधी अस याने सदरह काम वेगवेग या एज सीकडून
तातडीने क न घे यात आलेले असनू याकामी .२७,२३०/- मा खच आलेला आहे.
ताव– मा. पंत धान, भारत सरकार यांचे दौ-या िनिम त ी. तुकाराम ग दकर यांचे े ालगत
ना यावर ४ फुट यासाचे ०४ नग आर.सी.सी. पाईप े न मिशन दारे उचलून ना याम ये टाकणे, ॅ टर दारे
वाहतूक करणे, रोलर दारे दबाई करणे, यासाठी आव यक मु म वाहतूक करणे व मजरु ी ठे केदार यांचमे ाफत
बसिवणे तसेच हेलीपॅड र याव न मु य मडं पाकडे ये यासाठी रॅ प तयार करणेकामी र कम .२७,२३०/- मा
इतका खच आलेला आहे. तरी झालेले खचास तसेच सबं धीताच
ं ी देयके अदा करणेसाठी मा यते तव व
मािहती तव सिवनय सादर.
िनणय .६९१ यावर सिव तर चचा होऊन, मा.पतं धान,भारत सरकार यांचे िनयोिजत दौ या िनमी मौजे िनमगांव को हाळे
येथील गट नं.८९ व ९० येथे जाणे-येणे कामी ओढयावर आर.सी.सी.पाईप टाकुन र ता तयार करणे व हेलीपॅड
र याव न मु य मडं पाकडे ये यासाठी रॅ प तयार करणेकामी आले या र कम .२७,२३०/- मा चे खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- कायकारी अिभयतं ा, बांधकाम िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय घे यात आले.
आय या वेळेचा
िवषय नं.१५, िनणय .६९२ सं थान माफत सन २०१९ ची सं थान काशीत दैनंिदनी व वेगवेगळया आकारा या िदनदिशका
कािशत कर यात आले या आहेत.
ी साईबाबांचा चार व सार हणनू इतर काशनाखेरीज दरवष सं थान माफत ी साई दैनंिदनी व
िदनदिशका कािशत के ली जाते. दरवष मा.अ य महोदय, मा.उपा य महोदय,मा.िव व त, मा.मु य
कायकारी अिधकारी,मा.उप िज हािधकारी , मा.उपकायकारी अिधकारी व सव शासक य अिधकारी, यांना
सं थान या वतीने खालील त यात दशिव या माणे सन २०१९ ची ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका िवनामू य
भेट हणनू दे यास व याची र कम काशने िवभागखाते (Publication Expenses ) खच टाकणेस मा यता
दे यात आली.
अं.नं
०१.
०२.
०३.
०३
०४
०५
०६
०७.
०७
०८
०९.

१५०
१५०
१५०
१२००

ी साई िदनदिशका
(१ पाने) २०१९
(देणगी मू य .१५/-)
नग सं या
१५०
१५०
१५०
१२००

१५०

१५०

७५

७५

७५

७५

७५

७५

७५

७५

१७५

१७५

५०

५०

ी साई दैनंिदनी २०१९
(देणगी मू य .९०/-)
नग सं या

तपिशल
मा.अ य महोदय, मा. यव थापन सिमती
मा.उपा य महोदय, मा. यव थापन सिमती
मा.अ य - छाननी सिमती- ( ी.के .य.ू चांदीवाल साहेब)
मा.सद य, मा. यव थापन सिमती
( येक १५० नग माणे ८ मा. सिमती सद य)
मा. मु य कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
मा.उप िज हािधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
मा.उप िज हािधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
पोिलस उपअिध क,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
मा.उप कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
सव शासक य अिधकारी आिण मा. कायकारी अिभयंता,
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशड
( येक ३५ नग माणे x ०५ य )
िवधी व याय िवभाग

एकूण नग
एकूण खच

२३२५
२३२५
२,०९,२५०/३४,८७५/(कायवाही- .अिध क, काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१६, िनणय .६९३
िद.०५.१०.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६१३/१७ अ वये साई साद िनवास थान
िवभागाकरीता महारा रा य हातमाग महामंडळ, मंबु ई यांचे शासनाने िन ीत के ले या दरप कानसु ार बेडिशट
खरे दी कर यास व यासाठी येणा या र कम .१२,२१,२२९/- मा चे खचास मा यता दे यात आलेली आहे.
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आजचे सभेत यावर चचा होऊन, महारा रा य हातमाग महामडं ळ, मबंु ई यांचे ितिनधी यांना
बेडिशट व िपलोक हरचे वेगवेगळया नमु यासह यव थापन सिमतीचे सभेसमोर उपि थत राह यास कळिव यात
यावे, असे ठरले.
(कायवाही- .अिध क, खरे दी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१७, िनणय .६९४
िद.०५.१०.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .६२३ अ वये ी.कृ णा िव नाथ वालझाडे,
कं ाटी स लागार (सेवा िनवृ नायब तहिसलदार) यांना िद.१९.१०.२०१८ पासनू िद.१८.१०.२०१९ पयत एक
वष कालावधीसाठी एकि त र कम .२५,०००/- मा इत या मािसक मानधन त वावर कं ाटी कमचारी हणनू
मदु तवाढ दे यास मा यता दे यात आलेली आहे. तथापी यांचे कामकाजाबाबत काही सिमती सद यांनी आ ेप
घेतलेला आहे. याकरीता यांना मागील एक वषात के ले या कामा या अहवालासह यव थापन सिमतीचे
सभेसमोर उपि थत राहणेबाबत कळिव यात यावे.
( .अिध क,मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१८, िनणय .६९५
आजचे सभेत मु या यापक, ी साई- दा ािमण मक
ु -बिधर िव ालय (िनवासी) िशड
यांनी जागितक िद यांग िदनािनिम िद यांगां या िज हा तरीतय ि डा व सां कृ तीक पधा काय मासाठी
िद.११.१२.२०१८ व १२.१२.२०१८ रोजी सशु क /मोफत सिु वधा िमळणेबाबत मा.अ य ् महोदय यांना
िनवेदन िदले.
यावर चचा होऊन, जागितक िद यांग िदनािनिम िद यांगां या िज हा तरीतय ि डा व
सां कृ तीक पधा काय माकरीता सं थानमाफत खालील माणे सिु वधा उपल ध क न दे यास मा यता दे यात
आली.
१.
पधसाठी उपि थत राहणा या ५०० िद यांग िव ा य व कमचा यांसाठी साईबाबा भ िनवास येथे
िद.११.१२.२०१८ रोजी सकाळी ९.०० वाजेपासनु िद.१२.१२.२०१८ रोजी दपु ारी ३.०० वाजेपयत
आव यकतेनसु ार हॉल व म सशु क दे यात यावे.
२.
वाहन िवभागा शेजारील मैदान ि डा पधा व बि स िवतरण काय मासाठी मंडप उभारणी, िव तु
परु वठयासह मोफत उपल ध क न ावे.
३.
सायक
ं ाळी ६.०० ते रा ौ ११.०० या वेळेत िद यांग िव ा या या सां कृ तीक काय मासाठी ी
साईबाबा क या िव ालयाचे काय म टेज, तीन वग खो या, ५ ते ६ टेबल व िव तु परु वठा मोफत
उपल ध क न दे यात यावा.
४.
िद.११.१२.२०१८ रोजी दपु ारी २.०० वाजता साईआ म िनवास थान येथे िद यागं िव ाथ व
कमचा यासं ाठी मोफत भोजन यव था कर यात यावी.
५.
तसेच िद यागं िव ाथ व कमचा यांसाठी ७०० ना ा पाक टे व ५०० चहा मोफत दे यात यावा.
६.
िद यागं िव ाथ व कमचा याच
ं ी िद.१२.१२.२०१८ रोजी सकाळी १० ते ११ या वेळेत मोफत दशन
यव था कर यात यावी.
(कायवाही- .अिध क, ी साईबाबा भ िनवास/ उपकायकारी अिभयंता, िव तु िवभाग/ मु या यापक, क या
िव ा मंिदर व य.ु कॉलेज/ .अिध क, सादालय िवभाग, .अिध क, कॅ टीन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय नं.१९, िनणय .६९६
िद.२२.०८.२०१८ व िद.०६.०९.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणयानसु ार भारत सरकार या
टांकसाळीकडून १०,००० चांदीची नाणी तयार क न घे यास व सदर नाणी िव त, मा यवर, सं थानचे
अिधकारी/ कमचारी , व ितिनयु वरील अिधकारी यांना शता दी महो सवािनिम स ेम भेट देणबे ाबत व
उवरीत नाणी साईभ ांना िव करीता उपल ध क न देणसे मा यता दे यात आलेली आहे. यानसु ार
शासनाचीिद.१७.१०.२०१८ रोजी मा यता देखील ा झालेली आहे.
तसेच कं ाटी कमचा यांना शता दी महो सवािनिम चांदीची नाणी स ेम भेट देणबे ाबतचा ताव
िद.३०.१०.२०१८ रोजी मा यतेसाठी शासनाचे िवधी व याय िवभागाकडे सादर कर यात आलेला आहे. सदर
ताव अ ापावेतो लंबीत आहे.
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उपरो िनणय व शासनमा यतेनसु ार भारत सरकार या मबंु ई येथील टांकसाळीतनु १०००० पैक
नमु या माणे २५ ॅम वजनाची १००० नाणी थेट खरे दी कर यात येऊन साईभ ानं ा िव साठी उपल ध क न
दे यात आलेली आहे.
आजचे सभेम ये याबाबत सिव तर चचा होऊन, उवरीत ९,००० चादं ीची नाणी थेट भारत सरकार या
मंबु ई येथील टांकसाळीतून नमु या माणे खरे दी कर यास मा यता दे यात आली. तथापी सदर चांदीची नाणी
कोणासही स ेम भेट देऊ नये. सव चांदीची नाणी साईभ ांना खरे दी िकंमतीत िव करीता उपल ध क न
ावेत, असे ठरले.
(कायवाही- मु यलेखािधकारी)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .६३८ ते ६९६ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर सायक
ं ाळी ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.
वा रीत/वा रीत/ीमती बल अ वाल (भा. .से.)
(सरु े श हावरे )
मु यकायकारी अिधकारी
अय
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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