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ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) 
सभा .०३/२०१९                                                                                  िदनांक २६.०२.२०१९  
थळ- साईिनवास अितथीगहृ, िशड                                                                         वेळ- दपुारी १२.३० वाजता 

ी साईबाबा सं  थान  यव  थापन सिमतीची सवसाधारण सभा मंगळवार िद.२६.०२.२०१९ रोजी िशड  येथील सं  थानच े
साईिनवास अितथीगहृाम  य ेदपुारी १२.३० वाजता आयोिजत करणते आली असलेबाबत जा.न.ंएसएसएस/वशी-०४/५५८७/२०१९, 
िद.१८.०२.२०१९ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणते आलेल ेहोते. यानुसार मंगळवार िद.२६.०२.२०१९ दपुारी १२.३० वाजता 
सं थानच ेिशड  येथील साईिनवास अितथीगहृाम य ेमा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे याचंे अ  य तेखाली सु  कर  यात आली. 

या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होत.े  
०१. मा. ी.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ य  ०२. मा. ी.चं शेखर ल मणराव कदम,उपा य  
०३. मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य ०४. मा.डॉ.राज  राजाबाली िसंह,सद य 
०५. मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद य ०६. मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को ह,े सद य 
०७. मा.सौ.योिगता अभय शेळके पाटील, सद या 

                                मा. ी.बाबासाहबे घोरपडे,  
                          उप मु यकायकारी अिधकारी 

सभे  या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणते आली.    
सं थानच े मु य कायकारी अिधकारी मा. ीमती बल अ वाल (भा. .स.े) शासक य कामाकरीता िद ली येथ े उपि थत 

अस यान े यांनी आजच ेमा. यव थापन सिमतीच ेकामकाज पाहणकेामी सं थानच ेउपमु य कायकारी अिधकारी मा. ी.बाबासाहबे 
घोरपडे यांना ािधकृत कर यात आले अस याच ेकळिवल ेआह.े 

सभेस आव यक गणपतु  नस यामळेु िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीच ेअिधिनयम दु तीतील 
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसुार तीस िमनीटाकरीता सभेच ेकामकाज तहकुब करणते येऊन, यानंतर दपुारी १.०० 
वाजता सभेच ेकामकाज सु  कर यात आले. 

आजच ेसभेत िदनांक १४ फे वुारी,२०१९ रोजी ज म ुव का मीर या पलुवामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस दला या 
जवानांवर दहशतवा ांनी केले या ह याम य ेशहीद झाले या ४४ जवानांना दांजली वाह यात आली. तसेच भारतीय सैिनकांनी 
िद.२६.०२.२०१९ रोजी पहाटे दहशतवा ािंव द केले या हवाई सज कल ाईक ब ल या शरु सैिनकांच ेअिभनंदन कर यात आले. 

यानंतर मा.अ य  महोदय यांनी िवषयपि केवरील िवषयांवर चचा सु  केली.  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०१ िदनांक ३०.०१.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ  त वाचनू कायम करण.े 
िनणय .९६ िदनांक ३०.०१.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या यव थापन सिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

मा.सद  यांना सभते परुिव  यात आ  या हो  या,  याची न द घे  यात यऊेन, सदरह इितवृ  वाचून कायम कर यात 
आले. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०२ मंिदर प रसराच े दि ण बाजूकडील ह ीवरील गेट नं.४ ते नगर मनमाड र यापयतच े (धबध या लगतच)े 

क पाऊंड िभंतीच ेन यान ेबांधकाम करणे व िभंतीवर परफोरेटेड एम.एस.िशटच ेक पाऊंड करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:- अिधिनयमाचे कलम 

२१ मधील पोट कलम (१) अ  वय,ेसिमतीकडून िव  व    यव  था िनधीचा िविनयोग पढुील सव िकंवा  यापैक  
कोण  याही योजनांसाठी करणबेाबत तरतूद आह.े  यातील पोटकलम (क) अ  वये मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  तांची दखेभाल,  यव  थापन व शासन या योजनांसाठी कर  यात येईल, अशी 
तरतुद आह.े  

 तावनाः- ीसाईबाबा समाधी मिंदर प रसराचे पि म पवु व उ  तर बाजूकडील भागात का  ट आयन 
ीलचे क  पाऊंड करणते आलेले आह.े दि ण बाजकूडील भागात क  पांऊंड िभतंीकरीता िवट बांधकाम क न 

बाहरेील बाजनेू घडीव दगडाचे  लॅड ग केलेले आह.े दि ण बाजकूडील उवरीत ह ीवर धबध  याचे लगतच े
क  पाऊंड वीट बांधकामात केललेे असनू ते मोडकळीस आलेले आह.े  सदरह क  पांऊड िभंत पवु  आर.सी.सी 
िफ  स कोप गचे कॉ टवर वीट बांधकाम क न तयार केलेली होती. सदर क  पाऊंड िभंतीलगत अित मण 
अस  यामळेु िभंती  या एकूण ४८ मी. लांबीपैक  १६ मी लांबी  या भागात िभतंीची साधारण डागडूजी क न 
वीटबांधकामात उंची वाढिवलेली होती. सदरह कं  पाऊंडचा पाया मोडकळीस आलेला आह.े  यामळेु 
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सरुि तते  या  टीने मिंदर प रसरास साजेस े अस े दि ण बाजकूडील ह ीवर गेट न.ं ४ चे पि म बाजकूडील 
कं  पाऊंड ते नगरमनमाड र   यापयत दगड बांधकामाम  य े क  पांऊंड िभत चे बांधकाम करण े आव  यक आह.े 
सदर बांधकामासाठी खालील काम ेकरण ेआव  यक आह.े  
१) मोडकळीस आलेले क  पाऊंड िभंतीच ेसपंणू बांधकाम काढण.े 
२) निवन क  पाऊंड िभत चे बांधकामाचे पायाकरीता ०५ फुटापयत खोदकाम करण.े  
३) निवन क  पाऊंड िभत करीता जिमन ले  हलपयत २’- ६’ द चे दगड बांधकाम  व जिमन ले  हलपासनू 

वर २ फुटापयत २ फुट द चे दगड बांधकाम करण.े 
४) दगड बांधकामावर आरसीसी कोप ग क न ९ फुट उंचीपयत ९" वीटबांधकाम व बाहरेील बाजून ेघडीव 

दगडाचे  लॅड ग बांधकाम करण.े 
५) संपणू  क  पाऊंड िभतंीवर एम एस परफोरेटेड िशटचे कं  पाऊंड करण.े  

वर नमदू केले माण ेसंपणू कामासाठी सोबतचे अदंाजप कानसुार अदंाजे .१५,७३,२३५/- मा  इतका 
अपेि त खच आह.े  

 ताव:-तरी मिंदर प रसराचे दि ण बाजकूडील ह ीवर ०४ न.ं गेट ते नगर मनमाड र   यापयतच े
(धबध  या लगतच)े भागात क  पाऊंड िभंतीचे बांधकामासाठी येणारे र  कम .१५,७३,२३५/- मा चे खचास व 
याकामी वतमान प ात जािहरात िस  द क न ई िनिवदा मागिवणसे िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .९७ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर प रसराच ेदि ण बाजूकडील ह ीवरील गेट नं.४ ते नगर  मनमाड र यापयतच े
(धबध या लगतच)े क पाऊंड िभतंीच ेन यान े बांधकाम करण े व िभंतीवर परफोरेटेड एम.एस.िशटचे क पाऊंड 
करणकेामी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज ेरक्कम .१५,७३,२३५/- 
मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०३          ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ च ेपवुतयारीकरीता एकि त कृती आराखडा तयार 

कर यासाठी स लागार सं था Tata Consulting Engineers Ltd.,Mumbai  यांच ेक लट ग फ  च ेअिंतम 
दयेकापोटी उवरीत दये र कम .२७,६८,०४०/- मा  आदा करणेस मा यता दणे.े 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांचमेाफत िद.०१.१०.२०१७ ते िद.१८.१०.२०१८ या 
कालावधीत ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे कर  यात आले. या कालावधीत िशड  यथेे येणा-या 
साईभ  तानंा िविवध सोयीसिुवधा उपल  ध क न दे  या  या  टीन े िदघकालीन गरजा िवचारात घऊेन िशड  व 
लगतच े प रसराचे िवकासाकरीता ए कि त कृती आराखडा तयार करणसेाठी मा. ि सद  य सिमतीच े
िद.२७.१०.२०१५ रोजीचे सभेतील िनणय .४०८ अ  वये Tata Consulting Engineers Ltd, Mumbai 
यांची स  लागार  हणनू .८७,३०,०००/- मा  फ वर नेमणकू करणसे मा  यता दणेते आली होती.महारा   शासन, 
िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई – ४०० ०३२ यांचकेडील िद.१६.०४.२०१६ रोजीचे शासन 
िनणया  वयेस  लागार यांची .८७,३०,०००/- इत  या दकेारावर िनयु  ती करणसे व  यावरील खचास शासक य 
मा  यता दणेते आली आह.े  यानसुार सं  थानच े जा. .५९४० िद.२७.०१.२०१६ अ  वये Tata Consulting 
Engineers Ltd, Mumbai यांना नमेणकू आदशे दणेते आला आह.े तसेच िद.२०.०४.२०१६ रोजी करारनामा 
करणते आला आह.े  यानसुार फ चा तपिशल खालील माण ेआह.े   

 
Sr. No. Stage Amount of Fees in Rs. 
1. Stage -I 57,60,000/- 
2. Stage-II 29,70,000/- 

Total: 87,30,000/- 
 
१) स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई यांनी करारना  यातीलStage-1 नसुार खालील 

कागदप ांची पतुता केललेी आह.े  
1. Conceptual Master Plan. 
2. Preliminary layouts and schematic drawings of individual infrastructure 

units. 
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3. Concept note. 
4. Project Proposal. 

२) स  लागारटाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबईयानंी ा प क  प अहवाला (Draft DPR) चे मा. 
ि सद  य सिमतीच ेिद.०६/०५/२०१६ रोजीचे सभेपुढे सादरीकरण केले तसेच िद.२६/०५/२०१६ रोजी मा. मु  य 
सिचव, महारा   शासन यांचे अ  य तेखाली गठीत उप सिमतीचे सभेपुढे ा प क  प अहवाल (Draft DPR) 
चे सादरीकरण केले.  
३) सदरह सभेत झाले  या चचनसुार स  लागार यांनी तयार केलेला व उपरो  त अ.न.ं१ म  य े नमदू 
कागदप ांचा समावेश असलेला सधुारीत क  प अहवाल मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३१/०८/२०१६ रोजीच े
सभेपढुे सादर कर  यात आला होता.सदरह सभेतील िनणय .५८६ अ  वये ा प क  प अहवाल शासनास 
सादर करणसे मा  यता दे  यात आली.  यानसुार सदरह क  प अहवाल (DPR) सं  थानच े प  
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम-शता  दी/ २७७०/२०१६ िद.०६/०९/२०१६ अ  वये शासनास सादर करणते आला.  
४) िद.०६/१०/२०१६ रोजी मा.मु  य सिचव, महारा   शासन यांचे अ  य तेखाली गठीत उपसिमतीच े
सभेपढु े सदरह क  प अहवालाचे (DPR) सादरीकरण कर  यात आल,े  यावेळी मा.मु  यमं ी महोदय यांच े
समवेत बैठक आयोिजत करणबेाबत चचा झाली.     
५) मा. मु  यमं ी महोदय यांच े अ  य तेखाली गठीत कृती आराखडा सिमतीची ि दतीय बैठक िद. 
३१/०३/२०१७ रोजी मा. मु  यमं ी महोदय यांचे सिमती क , िवधानभवन मुंबई, येथे पार पडली. सदरह सभेत 
मा. कायकारी अिधकारी महोदया यांनी सादर केले  या र  कम .३०२३.१७ कोटी मा  र  कमे  या कृती 
आराखडयास मा  यता दणेते आली.  
६) या क  प अहवालातील काही कामांसाठी सं  थानमाफत, सं  थानने नेमले  या आिकटे  ट माफततसचे 
टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई व िविवध शासक य / िनमशासक य िवभागांमाफत तयार कर  यात 
आले  या  तावांचा समावेश कर  यात आलेला आह.े सदर  तावांचा तपिशल, तसेच या  तावांपैक  
कोण  या क  पांचे ॉईगं व ए  टीमेट टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई यांनी तयार क न िदले आहते याचा 
तपिशल खालील त   यात नमदू केला आह.े  

 
थम ाध  य गट – ी साईबाबा सं  थान माफत  तािवत क  प  

अ. 
नं. 

 तािवत क  प 
र  कम 
(कोटी) 

Detailed Project Report as per 
TCE Scope of Work 
Drawing  Estimate 

1 Proposed Darchan Queue building 157.00 Not Submitted Not Submitted 
2 Sai Knowledge Park 141.00 Submitted Not Submitted 
3 Multimedia Theme Park (Sai Garden) 72.00 Not Submitted Not Submitted 

4 
Prasad Food Arrangements for Sai devotees at Different 
Places 

1.00 Not Submitted Submitted 

5 Construction of new building for Central Godown 13.71 Submitted Submitted 
6 Renovation of old Bhaktiniwas 14.10 Not Submitted Not Submitted 

7 
Install Transformer, generator, Electronics panel and 
Cable to satisfy  increasing load at Sansthan Premises, 
LED Lighting 

14.00 Submitted Submitted 

8 
Earthen Balancing tank at Gat no 235 Nimgaon-Korhle 
for additional water storage WTP ,ESR, Distribution 
Network 

58.14 Not Submitted Not Submitted 

9 Information Centres  1.28 Submitted Submitted 
10 Solid Waste Management 5.00 Not Submitted Submitted 
11 Welcome Arch 1.05 Submitted Submitted 

12 
Expand Hospital and increase the capacity of ICU 
facility 

5.00 Not Submitted Submitted 



 
4 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

13 
Establish Airport at Shirdi by providing funds to 
Maharashtra Airport  Development Company limited, 
Mumbai 

5.00 Not Submitted Not Submitted 

14 Command and Control Centre 20.00 Submitted Not Submitted 
15 Cultural Programs 25.00 Not Submitted Not Submitted 
16 Land Acquisition Cost 3.00 Not Submitted Not Submitted 
17 Devotee Camps  25.68 Submitted Submitted 
18 Police Camps and Maintenance Staff Camps 1.50 Submitted Submitted 
19 Parking and Toilets 12.00 Submitted Submitted 
  Total Amount Rs.: 575.46     
 
ि दतीय ाधा  य गट – ी साईबाबा सं  थान माफत  तािवत क  प 

अ. 
नं. 

 तािवत क  प 
र  कम 
(कोटी) 

Detailed Project Report as per 
TCE Scope of Work 

Drawing  Estimate 
1 Multi Purpose Auditorium 43.34 Submitted Submitted 
2 Bhaktiniwas Building For VIP/ VVIP 7.00 Submitted Submitted 
3 Shatabdi Canser Hospital 100.00 Submitted Submitted 
4 Trunk Infrastructure for Sai City 180.00 Submitted Submitted 
5 New Water Supply Scheme from Nilwande Dam  139.60 Not Submitted Not Submitted 
6 Water Reservation from Nilwande Dam 183.93 Not Submitted Not Submitted 

7 
Purchase of Land (364 Hec. MSFC) MaujeLakshmiwadi 
Mala. Purchase of Land (5Hec. MSFC) Mauje Shirdi and 
Kankuri.  

369.00 Not Submitted Not Submitted 

8 
Development of various DP roads and internal roads at 
Shirdi 

229.98 Not Submitted Not Submitted 

  Total Cost Rs.: 1252.85     
 

थम ाध  य गट-शासक य व िनमशासक य िवभागांमाफत  तािवत क  प 
S. 
No. 

Department 
Cost 
(crore) 

TCE Scope  
Drawing  Estimate 

1 Shirdi Nagar Panchayat 25.90 Not Submitted Not Submitted 
2 Police  27.28 Not Submitted Not Submitted 
3 District Health 14.71 Not Submitted Not Submitted 
4 Public Work Department, Sangamner 34.51 Not Submitted Not Submitted 
5 ZhilaParishadAhmadnagar 56.80 Not Submitted Not Submitted 

6 
Maharashtra State Electricity Distribution Company, 
Sangamner 

25.76 Not Submitted Not Submitted 

7 BSNL, Shirdi 2.12 Not Submitted Not Submitted 
8 Railway  27.08 Not Submitted Not Submitted 

 
Total Amount Rs.:  214.16 
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ि दतीय ाध  य गट - शासक य व िनमशासक य िवभागांमाफत  तािवत क  प 
S. 
No. 

Department 
Cost 
(crore) 

TCE Scope  
Drawing  Estimate 

1 Shirdi Nagar Panchayat 160.87 Not Submitted Not Submitted 
2 Police  27.00 Not Submitted Not Submitted 
3 District Health 3.62 Not Submitted Not Submitted 
4 Public Work Department, Sangamner 538.70 Not Submitted Not Submitted 
5 ZhilaParishadAhmadnagar 220.50 Not Submitted Not Submitted 

6 
Maharashtra State Electricity Distribution Company, 
Sangamner 

25.01 Not Submitted Not Submitted 

7 
Maharashtra State Road Transportation Corporation, 
‘A’nagar 

5.00 Not Submitted Not Submitted 

 
Total Amount Rs.:  980.70 

  
 

उपरो  त त   यात दशिवले माण े स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल.,मुंबई यांनी िडटे  ड 
ोजे  ट रपोटम  य े ॉईगं व ए  टीमेट िदले  या क  पांचे एकुण िकंमतीचा तपिशल (गोषवारा) खालील माण े

आह.े 

अ .नं.  िवभागाचे नांव 

थम ाधा  य 
गटातील 

 तािवत क  प 
आव  यक िनधी 
( . कोटीत) 

ि दतीय ाधा  य 
गटातील  तािवत 

क  प आव  यक 
िनधी 
( . कोटीत) 

एकूण 
( . कोटीत)  

१ ी साईबाबा सं  थान माफत  तािवत क  प ४८०.२४ ९२२.५१ १४०२.७५ 
२ टाटा क  स  ट ग इजंीिनयस, यांचेमाफत  तािवत क  प ९५.२२ ३३०.३४ ४२५.५६ 
३ िविवध शासिकय व िनमशासिकय िवभागांमाफत  तािवत 

क  प २१४.१६ ९८०.७० ११९४.८६ 
 थम ाधा  य गट एकूण  - ७८९.६२ २२३३.५५ ३०२३.१७ 

७)  स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई यांनी Stage-I म य े सादर करावयाची कागदप  े
सादर केललेी आहते.  यांचेमाफत तयार कर  यात आलेला क  प अहवाल महारा   शासनाकडे सादर करणसे 
मा.  यव  थापन सिमतीने िद.३१/०८/२०१६ रोजीचे सभेत मा  यता देणते आली. महारा   शासनाकडे सादर 
केले  या .३,०२३.१७ कोटी र  कमे  या क  प अहवालात स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई 
यांनी अदंाजप के व आराखडे तयार केले  या क  पांची िकंमत .४२५.५६ कोटी इतक  आह.े  
८)  मा. मु  यमं ी महोदययाचंे समवते झाले  या बैठक तील िनणयानसुार ी साईबाबा समाधी शता  दी 
महो  सवाकरीता करावया  या िविवध िवकास कामांसाठी क  शासनाकडे िनधीची मागणी करणारा िव  ततृ 

क  प अहवाल मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग यांचेकडे सं  थानच े जा. .७९१/२०१७ 
िद.२०/०५/२०१७ रोजीचे प ा  वये क  शासनाकडे सादर करणसेाठी पाठिवणते आलेला आह.े  
९) िद.०६/०१/२०१८ रोजीचे कायालयीन िटपणीवरील मा  यतेनुसार स  लागार यांची फ  अदा 
करणिेवषयी मा. मु  य कायकारी अिधकारी   यांच े  तरावर िद.१८/०१/२०१८ रोजी स  लागार यांचे समवेत 
बैठक झाली. सदर बैठक त मा. मु  यमं ी महोदय यांच े अ  य तेखाली गठीत कृती आराखडा सिमतीचे 
िद.३१/०३/२०१७ रोजीचे बैठक त DPR ला मा  यता िमळाललेी अस  याने िवषयांक त कामासाठीचे Stage I 
मधील Payment III: Approval of Document by Action Plan Committee of the State 
Government हा ट  पा पणू केला अस  याने  यापोटी दे य फ  ची र  कम स  लागार यांना अदा करणबेाबत चचा 
झाली  यानसूार स  लागार यानंा सदरह  टेज पोटी र  कम .१३,२४,८००/- मा  अदा करणते आली आह.े 
१०)  स  लागारTata Consulting Engineers Ltd, Mumbai यांनी सादर केले  या क  स  ट ग फ ची 
िबले व अदा केले  या िफची र  कम यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 
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Details of the Bill 

Sr. No Stage 
Percentage of 
fees payable 

Amount  

A) Stage I     
1 Payment I: Submission of deliverables  40% 23,04,000.00 
2 Payment II: Approval of document by Sansthan 

Management Committee 
40% 23,04,000.00 

3 Payment III: Approval of Document by Action Plan 
Committee of the State Government 

20% 11,52,000.00 

B) Stage II 
 

  
1 Payment I: Submission of Draft DPR  20% 5,94,000.00 
2 Payment II: Approval of DPR by Sansthan 

Management Committee 
20% 5,94,000.00 

3 Payment III: Submission of Final DPR 20% 5,94,000.00 
4 Payment IV: Approval of Final DPR by Sansthan 

Management Committee 
20% 5,94,000.00 

5 Payment V: Approval of DPR by Action Plan 
Committee of the State Government 

20% 5,94,000.00 

 Total Amount of fees : 87,30,000.00 
 Amount Paid up to previous Bill: 63,54,000.00 
 Net Amount of fees Rs.: 23,76,000.00 
 Service tax@15% (On Stage II, Payment II & III): 1,78,200.00 

 
SGST/UTGST @9% (On Stage II, Payment IV & V): 1,06,920.00 

 
CGST @9% (On Stage II, Payment IV & V): 1,06,920.00 

 
Net Payable Amount Rs.: 27,68,040.00 

 
टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई यांची एकुण .८७,३०,०००/- इत  या फ वर स  लागार  हणनू 

नेमणकू करणते आली होती.  यापैक  .६३,५४,०००/- इतक  फ  स  लागार यांना यापवु  अदा करणते आली 
आह.े स  लागार यांनी सादर केले  या Stage II चे पमेट २ ते ५ चे िबलांची  वर नमदू तपिशला माण ेर  कम 
.२७,६८,०४०/- िमळणबेाबत िवनंती केली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल. मुंबई यांनी ी साईबाबा समाधी 
शता  दी कृती आराखडयात समािव  ट एकूण  र  कम .३०२३.१७ कोटी इत  या अपिे त खचाचे क  पांपैक  
.११९४.८६ कोटी खचाचे क  प ह े िविवध शासिकय व िनमशासिकय िवभागांचे अख  या रतील अस  याने 
 यांच े अदंाजप क य  ताव संबंधीत िवभागांमाफत तयार करणते आले आहते. तसचे ी साईबाबा सं  थान 

माफत  तािवत एकूण .१८२८.३१ कोटी खचाचे क  पांपैक  दशनरांग इमारत, साई नॉलेज पाक, पाणीपरूवठा 
योजना, घनकचरा ि या, िशड  नगरपचंायत ह ीतील र  ते िवकसीत करण ेह े क  प दरूदश   व पाच ेहोते व 
 यासाठी सं  थान िनयु  त  वतं  स  लागारांनी अदंाजप के तयार केललेी होती. तसेच िशड  िवमानतळ 

अथसहा य, सां  कृितक काय म, भसंूपादन खच, जिमन खरेदी या बाब चाही समावेश सदर खचात आह.े 
या माण ेनमदू दरूदश  क  प व इतर बाब चे अदंाजे अपिे त खचाची र  कम .१४०२.७५ कोटी इतक  आह.े 
उवरीत .४२५.५६ कोटी इत  या अदंाजे खचाचे क  पांसाठी स  लागार यांनी िडपीआर म  य े ॉईगं व ए  टीमेट 
तयार क न िदलेले आहते.  

  स  लागार टाटा क  स  ट ग इिंजिनअस िल., मुंबई यांचे समवेत सदर कामासाठी िद.२०/०४/२०१६ 
रोजी केले  याकरारना  यानसुार िद.०१/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या कालावधीम  य े साजरा करणते 
आले  या ी साईबाबा समाधी शता  दी वषासाठी आव  यक पायाभतू सिुवधा िनमाण करणिेवषयी सिव  तर 

क  प अहवाल तयार करणचेी स  लासेवा स  लागार यांनी दणेे अपिे त आह.े  यानसुार स  लागार यांनी सादर 
केले  या सिव  तर क  प अहवालास मा.  यव  थापन सिमती तसचे मा. मु  यमं ी यांचे अ  य तेखालील कृती 
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आराखडा सिमती यांनी मा  यता िदलेली आह.े  यामळेु वर नमदू तपिशलानसुार स  लागार यांनी सादर 
केले  यािफच ेअिंतम िबलांपोटी दये र  कम .२७,६८,०४०/- मा  अदा करणसे हरकत नाही.  

 तावः- तरी ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव सन २०१७-२०१८ चे पवूतयारीकरीता एकि त 
कृती आराखडा तयारकर  यासाठी स  लागार सं  था Tata Consulting Engineers Ltd, Mumbai यांच े
क  स  ट ग फ चे अिंतम दयेकापोटी उवरीत दये र  कम .२७,६८,०४०/- मा  अदा करणबेाबत िनणय होणसे 
िवनंती. 

िनणय .९८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव सन २०१७-१८ चे पवुतयारीकरीता एकि त 
कृती आराखडा तयार कर यासाठी स लागार सं था Tata Consulting Engineers Ltd.,Mumbai  यांच े
क लट ग फ  च े अिंतम दयेकापोटी उवरीत दये र कम .२७,६८,०४०/- मा  यांना आदा करणसे मा यता 
दे यात आली.                                                                                                  

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.०४ ी रामनवमी उ सव-२०१९ म य े वीणा, पोथी,फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ यादी साठी मा. यव थापन 

सिमती या सद यांची नावे िनि त करणेबाबत. 
ताव-  सं  थानमाफत ी रामनवमी उ  सव, ी गु पौिणमा उ  सव व ी पु  यितथी उ  सव पवु परंपरेनसुार पार 

पाडले जातात. सदर  या  यके उ  सवात पहाटे  दारकामाईत अखंड पारायणास सु वात होते त  पवू  चा  फोटो 
/पोथी /वीणा िमरवणकू ने गु  थानमाग  दारकामाईत येतात व मा.  यव  थापन सिमतीचे सद  यां  या ह  ते अखंड 
साई स  च रत पारायणास  दारकामाईत  सरुवात होते. तसचे चे  नान झा  यानतंर  समािध मिंदरात मा. 
 यव  थापन सिमतीच े सद  य यांच ेह  ते पा पजुा पार पाडली जाते.  

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१६ पासनू सदर  या काय मात भाग घतेले  या मा.  यव  थापन 
सिमती  या सद  यांची मािहती खालील माण.े. 

ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१६ पा पजुा व इतर काय म. 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
१०/१०/२०१६. 
सोमवार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     
पोथी– मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य    

ितमा - मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य /  
मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी      

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा. ी. ताप सखाहरी भोसले – सद  य 
अ  याय .२ -   मा. सौ.अिनताताई िवजय जगताप – पदिस  द सद  य 
अ  याय .३ -   मा.सौ.सर  वती भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य   
अ  याय .४-    मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य      
अ  याय .५ -   मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     

सकाळी ६.००  ची पा पजूा –  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य   

११/१०/२०१६. 
मंगळवार   

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

ितमा- १) मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य,   
          २) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

सकाळी ६.०० 
वाजता  

ची पा पजूा- १) मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य    
२)  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  
३)  मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी ९.००  िभ ा झोळी  काय म –  १) मा. ी सरेुश हावरे, अ  य    
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२)चं शेखर कदम , उपा  य  ३) ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य  
४)  ी.सिचन तांबे, सद  य ५) मा.अडॅ.मोहन  जयकर, सद  य  
६) मा.डॉ. संदीप आहेर, उपकायकारी अिधकारी   

सकाळी 
१०.४५ 

आराधना िवधी  काय म- मा.अ  य  व उपि थत सद  य  

१२/१०/२०१६. 
बुधवार  

 
सकाळी ६.००  

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे–सद  य   

                        व ी.सिचन तांबे, सद  य 
१३.१०.२०१६ 
गु वार  

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 सकाळी ६.४५  गु  थान येथ े ािभषेक – मा. ी.बाजीराव िशदं े, कायकारी अिधकारी  
 

ी रामनवमी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म. 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
०३/०४/२०१७. 
सोमवार 

पहाटे  ५.०० उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम , उपा  य  
पोथी– मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील, सद  य 

ितमा-०१) मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे , सद  य 
०२) मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य 

पहाटे ५.१५ अ  याय वाचन – अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम ,   
                                            उपा  य  
अ  याय .२ -  मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य 
अ  याय .३ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
अ  याय .४ -  मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .५ -  मा.सौ. योिगता अभय शेळके पाटील , सद  य 

सकाळी 
६.०० 

ची पा पजूा – मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े-  
                       मु  य कायकारी अिधकारी 

०४/०४/२०१७. 
मंगळवार 

 
 
पहाटे  ५.०० 

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
पोथी –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल े २)  मा.डॉ.राज  राजाबली िसंग , 
सद  य 

सकाळी 
६.०० 

ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  

०५.०४.२०१७ 
बुधवार 

सकाळी 
६.०० 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम , उपा  य  

सकाळी 
६.३० 

गु  थान येथ े ािभषेक – मा.डॉ. संदीप आहरे, उपकायकारी अिधकारी 

 
 ी  गु पौिणमा उ  सव -२०१७ पा पजुा व इतर काय म. 

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
०८/०७/२०१७.  उ  सवाचा  थम िदवस 
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शिनवार  पहाटे  ५.००   या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 
वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम – उपा  य  
पोथी– मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य  

ितमा- मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व   
           मा. ी.सिचन भागवत तांब,े सद  य     

पहाटे ५.१५  अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम – उपा  य  
अ  याय .२    मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे – सद  य 
अ  याय .३ -  मा.सौ.योिगता शळेके पाटील सद  या          
अ  याय .४ -  मा. ी.सिचन भागवत तांबे, सद  य     
अ  याय .५ -  मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

सकाळी 
६.००  

ची पा पजूा–मा. ीमती बल अ वाल,  
                     भा. .स.े-मु  य कायकारी अिधकारी   

०९/०७/२०१७. 
रिववार   

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. ी सरेुश कािशनाथ  हावरे, अ  य    

ितमा- १) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल ेव  
                मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

सकाळी 
६.००   

ची पा पजूा- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   

 
सकाळी 
६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  

१०.०७.२०१७ 
सोमवार  

सकाळी 
६.१५  

गु  थान येथ े ािभषेक – मा.डॉ.संदीप आहरे - उपकायकारी अिधकारी   

 
ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१७ पा पजुा व इतर काय म 

 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
२९/०९/२०१७ 
शु वार 
 
 
 
 
 

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम,  उपा  य  
पोथी- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य   

ितमा- मा.अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व मा. ी. धनंजय िनकम, 
उपिज  हािधकारी   

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन-   
 अ  याय .१ - १.मा. सौ. सर  वती वाकचौरे व मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे 
 अ  याय .२ ते ४ -  २. मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  
 अ  याय .५        -  ३.मा. सौ. शेळके पाटील     

सकाळी ६.००  ची पा पजूा -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
 ३०/०९/२०१७. 

शिनवार 
 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
पोथी -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा- १) मा. अडॅ.मोहन मोतीराम जयकर, सद  य    
२) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल े



 
10 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

सकाळी ६.००  ची पा पजूा-  मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   
सकाळी ९.००   िभ ा झोळी  काय म - १) मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  व  २)चं शखेर कदम , 

उपा  य  ३) ी. भाऊसाहबे वाकचौरे, सद  य ४) मा. ी. ताप सखाहरी भोसल,े सद  य 
५)मा. सौ.योिगताताई शेळके पाटील, सद  य ६) मा. ी. धंनजय िनकम,उपिज  हािधकारी 
७) मा. ी. मनोज घोडेपाटील – उपिज  हािधकारी. 

सकाळी १०.३०   आराधना िवधी  काय म- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  व उपि थत सद  य  
०१/१०/२०१७. 
रिववार 

 
सकाळी ६.००  

ततृीय िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, भा. .स.े  मु  य कायकारी अिधकारी  

०२.१०.२०१७ 
सोमवार  

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 सकाळी ६.४५  गु  थान येथ े ािभषेक - मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी  
 

ी रामनवमी उ  सव २०१८ पा पजुा व इतर काय म 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नाव े
२४/०३/२०१८ 
शिनवार 

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी– मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

ितमा-१) मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
           २) मा. ी. मनोज घोडेपाटील, उपिज  हािधकारी 

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन - अ  याय .१ -  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
अ  याय .२ -  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 
अ  याय .३ -   मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .४ -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 
अ  याय .५ -  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

सकाळी ६.००  ची पा पजूा –  मा. ीमती. बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  
सांय. ६.००  ची पा पजूा –  मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 

२५/०३/२०१८ 
रिववार 

पहाटे  ५.००   उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  
पोथी –  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

ितमा- १) मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य     
           २) मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी     

सकाळी ६.००  ची पा पजूा-  मा. ी. ताप भोसले, सद  य  
सांय. ६.००  ची पा पजूा –  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नाव े
२६/०३/२०१८. 
सोमवार 

सकाळी ६.०० 
वाजता 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  

सकाळी ६.३० 
वाजता 

गु  थान येथ े ािभषेक – मा. ी. धंनजय िनकम, उपिज  हािधकारी     

सांय. ६.०० 
वाजता 

ची पा पजूा-   मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य     
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ी गु पौिणमा उ  सव २०१८ पा पजुा व इतर काय म 
िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नाव े
२६/०७/२०१८. 
गु वार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी- मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा - मा. ी. िबपीनदादा शकंरराव को  ह,े सद  य व 
             मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य  

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन –  
अ  याय .१ -  मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .२ -  मा. ी. भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  
अ  याय .३ -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम, उपा  य  
अ  याय .४ -  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या  
अ  याय .५ -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य  

सकाळी ६.००   
सायंकाळी  

ची पा पजूा – मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य   
                          मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 

२७/०७/२०१८. 
शु वार    

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. सौ. योिगताताई शेळके पाटील, सद  या 

ितमा-  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  व 
             मा. ी. भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य 

सकाळी ६.००   
सायंकाळी 

ची पा पजूा- मा. ी. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  
                         मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

२८/०७/२०१८ 
शिनवार  

 
सकाळी ६.००  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  

 सकाळी ६.१५  गु  थान येथ े ािभषेक- मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांच े ितनीधी  
                                 ी. धनजंय िनकम, उपिज  हािधकारी  

 
ी साईबाबा पु  यितथी  उ  सव २०१८ पा पजुा व इतर काय म 

िदनांक वेळ काय मात सहभागी  होणा-या  मा  यवरांची नाव े
१७/१०/२०१८. 
बुधवार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  
पोथी- मा. ी. भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे, सद  य  

ितमा - मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य व 
             मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य 

पहाटे ५.१५   अ  याय वाचन – 
अ  याय .१ -  मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर, सद  य 
अ  याय .२ -  मा. ी. भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य  
अ  याय .३ -  मा. सौ. योिगताताई अभय  शेळके पाटील, सद  या  
अ  याय .४-   मा.डॉ.सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य   
अ  याय .५ -  मा. ी. चं शखेर ल  मणराव कदम, उपा  य  

सकाळी ६.००   
सायंकाळी ५.३०   

ची पा पजूा – मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य   
                        मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके पाटील, सद  या 
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१८/१०/२०१८. 
गु वार    

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      
पोथी –  मा. सौ. योिगताताई अभय शेळके पाटील, सद  या 

ितमा-  मा. ी. चं शेखर ल  मणराव कदम, उपा  य  व  
            मा. अडॅ. मोहन मोतीराम जयकर 

सकाळी ६.००  
सायंकाळी ५.३०  

ची पा पजूा- मा. डॉ. सरेुश कािशनाथ हावरे, अ  य  
ची पा पजूा- मा. ी.भाऊसाहबे राजाराम वाकचौरे, सद  य      

सकाळी ९.००  िभ ा झोळी काय म - सव  सद  य  
सकाळी १०.३०  आराधना िवधी काय म -  सव सद  य   

१९/१०/२०१८, 
शु वार  

 
पहाटे ५.१५  
साय.ं ५.३०  

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा-   मा. ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी  
ची पा पजूा-   मा. ी. िबपीनदादा शंकरराव को  ह,े सद  य      

 पहाटे ५.३०  गु  थान येथ े ािभषेक- मा. ीमती बल अ वाल, मु  य कायकारी अिधकारी 
 
आता ी रामनवमी उ  सवाम  य ेपा पजुा व इतर काय मासाठी मा  यवरांची िनि ती करण ेआह.े तरी 

वीणा, पोथी, चा फोटो, अ  यायाचे वाचन, ची पा पजुा,  ािभषेक  कोणी करावा याबाबत  िनणय होण े
आव  यक आह.े  

ी रामनवमी  उ  सव २०१९ पा पजुा व इतर काय म 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नाव े
िद.१२/०४/२०१९ 
शु वार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा-  
पोथी-   

ितमा-   
पहाटे ५.१५  अ  याय वाचन –  

अ  याय .१ -   
अ  याय .२ –  
अ  याय .३ -   
अ  याय .४ – 
अ  याय .५ -   

सकाळी ६.००  
सायंकाळी 

ची पा पजूा -   
 

१३/०४/२०१९. 
शिनवार    

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -   
पोथी -   

ितमा-   
सकाळी ६.००  
सायंकाळी  

ची पा पजूा-   

१४/०४/२०१९ 
रिववार  

सकाळी ६.००  
सायंकाळी 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा –  

 सकाळी ६.३०  गु  थान येथ े ािभषेक - मा. मु  य कायकारी अिधकारी 
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िनणय .९९ यावर सिव तर चचा होऊन,  ी रामनवमी उ सव-२०१९ म य ेवीणा, पोथी,फोटो, पा पजुा, ािभषेक इ यादी 
साठी मा. यव थापन सिमती या खालील माण ेसद यांची नावे िनि त कर यात आली. 

 ी रामनवमी  उ  सव २०१९ पा पजुा व इतर काय म 
 िदनांक वेळ काय मात सहभागी  झाले  या मा  यवरांची नावे 
िद.१२/०४/२०१९ 
शु वार  

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  थम िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा- मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  
पोथी-  मा.सौ.योिगताताई शेळकेपाटील, सद या 

ितमा-  मा.ॲड.मोहन जयकर,सद य व मा. ी.िबपीनदादा को ह,ेसद य 
पहाटे ५.१५  अ  याय वाचन –  

अ  याय .१ -  मा.ॲङ मोहन जयकर,सद य 
अ  याय .२ – मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे,सद य 
अ  याय .३ -  मा. ी.सरेुश हावरे,अ य  
अ  याय .४ – मा.सौ.योिगताताई शेळकेपाटील, सद या 
अ  याय .५ -  मा. ी.िबपीनदादा को ह,ेसद य 

सकाळी ६.००  
सायंकाळी 

ची पा पजूा -  मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  
                        मा.ॲङ मोहन जयकर, सद य 

१३/०४/२०१९. 
शिनवार    

 
पहाटे  ५.००  

उ  सवाचा  मु  य िदवस 
 या फोटोची व पोथीची िमरवणकू 

वीणा -  मा. ी.िबपीनदादा को ह,ेसद य 
पोथी -  मा. ी.भाऊसाहबे वाकचौरे,सद य 

ितमा-  मा. ी.चं शेखर कदम, उपा य  व मा.ॲड.मोहन जयकर,सद य 
सकाळी ६.००  
सायंकाळी  

ची पा पजूा-  मा. ी.सरेुश हावरे,अ य  
                       मा. ी.िबपीनदादा को ह,ेसद य 

१४/०४/२०१९ 
रिववार  

 
सकाळी ६.००  
सायंकाळी 

उ  सवाचा  सांगता िदवस 
ची पा पजूा –    मा.मु य कायकारी अिधकारी 

                          मा.सौ.योिगताताई शेळकेपाटील,सद या 
 सकाळी ६.३०  गु  थान येथे ािभषेक – मा.मु य कायकारी अिधकारी 

(कायवाही- शता दी क ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०५ ी रामनवमी उ सव-२०१९ म य ेआयोिजत करावया या सां कृतीक काय मांच ेकलाकार व मानधन िनि त 

करणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  य  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-  

१. अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदशेास अधीन राहन सं  थान िव  व त यव  थे  या मालम चेी व कामकाजाची काय मतेन े
यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती यव  था करण,े भ गणांना आव  यक  या  सोयी व सिुवधा उपल  ध क न देण े
आिण या अिधिनयमा वये िव  व त यव  थचेा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व त यव  थचेे उ प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत ये असतील. 

२. अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख) ढी व थांनसुार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजूा-
अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

 तावना:- मािगल वष  ी रामनवमी उ  सव २०१८, ी साईबाबा समाधी शता  दी महो  सव 
अस  याने खालील नामवंत कलाकराचे काय म आयोिजत कर  यात आले होते. 
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अ.नं. कलाकाराचे नांव काय म कार  िठकाण  िदनांक व वेळ वास खचासह मानधन 
०१ ी.िनितन मकेुश, मुबंई  गायन  साई साद न.ं१ व 

२ येथील मैदान  
२४.०३.२०१८ 
सांय. ०९ ते रा ी ९.३० 

४,७२,०००/- 

०२ ीमती  दा देसाई, 
मुंबई  

गायन व पु 
डां  स   

साई साद न.ं१ व 
२ येथील मैदान  

२५.०३.२०१८ 
सांय. ०९ ते रा ी ९.३० 

६५,०००/- 

०३ ी. ीधर फडके, मुंबई  गीत रामायण  साई साद न.ं१ व 
२ येथील मैदान  

२६.०३.२०१८ 
सांय. ०९ ते रा ी ९.३० 

१,३९,६३८/- 

ी रामनवमी उ  सव -२०१९ शु वार  िदनांक १२.०४.२०१९ ते रिववार िदनांक  १४.०४.२०१९ 
असा तीन िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े ी रामनवमी उ  सवात  काय म करणसेाठी खालील  कलाकारांचे 
अज ा  त झाले आहते.   

अ.नं. कलाकाराचे नांव मो.नंबर  काय माचा कार कलाकार 
सं  या  

मानधन 

०१  कैलास हरेकृ  णा दास,नागपरू 
(इटंरनॅशनल आट  ट आकाशवाणी 
रेडीओ िसंगर)  

८९५६१९७३०८ साई भजन सं  या ०५ िवनामु  य  

०२ के.िशव साद, है ाबाद   ८०१९५७९३३६ कुिचपडुी नृ  य १५ िवनामु  य  
०३ सौ.अलकाताई ब ,े पणु े (िननाद 

पु)  
९८२३०६४३१५ अभंग/भ  ती  

संगीत 
२० २५,०००/-  

०४ अवघशे च  दन भार  दाज लखनऊ ९४५१७६५२४४ साई भजन सं  या २० िवनामु  य  
०५ आशतुोष ि वेदी, लखनऊ  ९८०७७९९६१२ भजनसं  या १० िवनामु  य  
०६ उ  जवल शमा, ह र ार ७०४२७०५४०४ भजनसं  या १५ िवनामु  य  
०७ प ी आिण सु जा, है ाबाद  ९५१५८८३८५५ कुिचपडुी नृ  य १६ िवनामु  य 

िवभागाचा अिभ ाय:- मागील ी रामनवमी उ  सवातील (२०१८) कलाकार काय म साई साद न.ं १ 
व २ येथील मैदानावर  आयोिजत कर  यात आले होते. चाल ू वष चे कलाकार काय म ी साईबाबा समाधी 
मंिदर शता  दी मंडप या िठकाणी आयोिजत करता येतील अस े वाटते. तसेच कलाकार िनि तीसाठी उपरोक्  त 
नमदू केले  या त   यातील अथवा मा.  यव  थापन सिमतीने सचुिवलेले कलाकार काय म आयोिजत करता 
येतील.  

 ताव:-तरी ी रामनवमी  उ  सव कालावधीत आयोिजत करावया  या  सां  कृितक काय मांसाठी  
कलाकार िनि त करणसेाठी सदरचा  ताव िनणयाथ सादर.  

िनणय .१०० यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०१९ म य े आयोिजत करावया या सां कृतीक 
काय मांकरीता खालील माण ेकलाकार व मानधन िनि त कर यास  व सदरच ेकाय म ी साईबाबा समाधी 
मंिदर शता  दी मंडप (१६ गुंठे) या िठकाणी आयोजीत कर यास मा यता दे यात आली. 

अ.नं. कलाकाराचे नांव काय माचा कार कलाकार 
सं  या  

मानधन 

०१  कैलास हरेकृ  णा दास,नागपूर (इटंरनॅशनल 
आट  ट आकाशवाणी रेडीओ िसंगर)  

साई भजन सं  या ०५ िवनामु  य  

०२ के.िशव साद, है ाबाद   कुिचपडुी नृ  य १५ िवनामु  य  
०३ सौ.अलकाताई ब ,े पणु े(िननाद पु)  अभंग/भ  ती  संगीत २० २५,०००/-  
०४ अवघशे च  दन भार  दाज लखनऊ साई भजन सं  या २० िवनामु  य  
०५ आशतुोष ि वेदी, लखनऊ  भजनसं  या १० िवनामु  य  
०६ उ  जवल शमा, ह र ार भजनसं  या १५ िवनामु  य  
०७ प ी आिण सु जा, है ाबाद  कुिचपडुी नृ  य १६ िवनामु  य 

 
तसेच सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांनी सचुिवले या कलाकारांचेही काय म आयोिजत 

कर यात यावेत, असे ठरले.                                                                          (कायवाही- शता दी क  ) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०६ ी रामनवमी उ सव-२०१९ काय मांच े िनयोजन व उ सव साजरा करणेसाठी येणारे खचाच े अदंाजप कास 
मा यता िमळणबेाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४-  
१)  अिधिनयमाच े कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ  वय,े रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण 
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व कामकाजाची काय मतेन े
 यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व थेनसुार धािमक िवधी पूजा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत कर  यासाठी 

आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण.े भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणेे 
आिण या अिधिनयमा  वये िव  व  त  यव   ेाचा कारभार  या योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टये सा  य 
कर  यासाठी िव  व  त  यव  थचेे उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य ेअसतील.  
२)  अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १(ग) अ  वय,े भ  तानंा दवेते  या दशनासाठी व मिंदरात 

ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े 
३)  अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम २(ठ) अ  वय,े ी साईबाबांच ेजीवन,  याचंे काय,  यां  या 
लीला व  यांची िशकवण यांबाबत  या उपयु  त मािहतीचा चार व सार करील आिण ी साई सािह  य ंथालय 
चालवील व  याचा िव  तार करील 

 तावना- उपरो  त अिधिनयमातील  तरतुदीनसुार व पवुापार ढी परंपरेनसुार सं  थान 
 यव  थापनामाफत धािमक पजुा िवधी, उ  सव साजरे केले जात आहते. 

  ी साईबाबांनी हयातीत, ी े  िशड   येथ े ी रामनवमी उ  सव सु  केला.  यास अनसु न मंिदर 
िवभागाकडील िदनांक ०२/०१/२०१९ रोजीचे मंजरू  तावानसुार ी रामनवमी उ  सव शु वार  िदनांक 
१२.०४.२०१९ ते रिववार िदनांक  १४.०४.२०१९ (चै  श.ु७ शके १९४१ ते चै  श.ु०९ शके १९४१ ) असा 
तीन िदवस साजरा कर  यात येणार आह.े  

सन-२०१९ म  य ेसाजरा करावयाचे ी रामनवमी उ  सवासाठी पढुील माण े िनयोजन करावे लागणार 
आह.े  

अ.नं तपशील ी रामनवमी -२०१९ चे उ  सवाचे अनषंुगान ेकरावयाचे िनयोजन//काम े
०१ उ  सव िनम ंण पि का 

व उदी साद  
भ  तमडंळाच ेसामा  य, आजीव व आ यदाते सभासदांना तसचे मा  यवरानंा उ  सवा  या 
िनम ंण पि का पाठवा  या लागतात. यंदाचे ी रामनवमी उ  सवात सभासदांना, ित  ठीत 
 य  ती/ ाम  थ यांना पाठिवणसेाठी १,८०,००० पि का छपाई क न घे  याची तजवीज 

चालू आह.े तसेच नेहमी माण ेवतमान प ातून ेस नोट (  यजू अटॅम ) िस  दीस  दे  यात 
येईल. 

०२ अ) उ  सव  यव  था  सां  कृितक  काय म सं  थानमाफत   
ारंभ िदवस,   

शु वार िद.१२/०४/२०१९ 
चै  श ु७ शके १९४१  

उ  सवांचे तीनही िदवसाकरीता िनमंि त कलाकाराचंे काय म िन  चीत करावयाचे आहते. 
मागील ीरामनवमी उ  सवातील (२०१८) कलाकार काय म जु  या सादालया  या 

ाऊंडवर आयोिजत कर  यात आले होते. आता सायंकाळी ७.३० ते रा ौ १०.३० पयत 
िनमंि त कलाकारांचा काय म ी साईबाबा समाधी मंिदर शता  दी मंडप  टेजवर 
आयोिजत करता यईेल.   

मु  य िदवस 
शिनवार  िद.१३/०४/२०१९  
चै  श ु८ शके १९४१ 

१) सायंकाळी ७.३० ते रा ौ १०.०० पयत िनमंि त कलाकारांचा काय म ी साईबाबा 
समाधी शता  दी मंडप  टेजवर आयोिजत करता यईेल.    
२) कलाकार हजेरी  काय म रा ौ. १०.३० ते पहाटे ५.०० पयत (िद.१४/०४/२०१९) या 
वळेेत इ  छुक कलाकाराचंा साईभजनांचा काय म ी साईबाबा समाधी मिंदर शता  दी 
मंडप  टेजवर आयोिजत करता यईेल. या मु  य िदवशी समाधी मदंीर दशनासाठी रा भर 
उघडे रािहल.   

सांगता िदवस रिववार   
िद.१४/०४/२०१९. 
चै  श.ु९ शके १९४१  

सायंकाळी ७.३० ते १०.०० पयत िनमंि त कलाकाराचंा काय म ी साईबाबा समाधी 
शता  दी मंडप  टेजवर आयोिजत करता यईेल.  

 सां  कृितक  काय म ाम  थामाफत    
मागील वष  ी रामनवमी उ  सवानंतर ाम  थांमाफत साईनगर मैदानावर सां  कृितक 
काय म आयोिजत कर  यात आला होता  यासाठी सं  थानमाफत  टेज व मंडप  उभा न 
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दे  यात आले होते. या वष  ाम  थांकडून मागणी आ  यास  यांना  टेज व मंडप उभा न 
ावे िकंवा कसे याबाबत िनणय होण ेआव  यक आह.े  

 ब) क तन काय म  दासगण ूमहाराज ित  ठाण गोरटे यांचमेाफत पाठिव  यात येणा-या क तनकारामाफत ी 
रामनवमी उ  सवात परंपरेनसुार क तन केले जाते.  आताही परंपरेनसुार िकतनाचा  
काय म ठेवता येईल. सन २०१७ मधील रामनवमी उ  सवात क तनकारास .१५,०००/- 
मानधन दे  यात आले होते.  मागीलवष  शता  दी वषअस  याने  ी रामनवमी उ  सवात 
िकतनकारास .२१००१/- मानधन दे  यात आले होते. आता यावष  ी.रामनवमी 
उ  सवातील क तनकारास .१५००१/- मानधन दणेेबाबत िनणय  हावा.  

०३  ी स  यनारायण पजूा 
 व अिभषेक पूजा  

उ  सव काळात साई भ  ताचंी गद  अस  याने  मंिदर िवभागामाफत पार पाड  या जाणा-या  
ी साई स  य त पजुा  व अिभषेक पजूा  भ  तां  या गद चा अदंाज घऊेन चालू िकंवा बंद 

ठेवता येईल.  
०४ अखंड पारायण  यव  था  उ  सव काळात िद.१२/०४/२०१९ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता ी  दारकामाई मंदीरात 

ी साईस  च रताच ेअखंड पारायणास सु वात होईल. िद.१३/०४/२०१९ सकाळी ५.०० 
वाजता  याची समा  ती होईल. मा.  यव  थापन  सिमतीचे सद  य पिहले ०५ अ  याय 
वाचतील व रािहलेल े ४८ अ  याय  यके  एक या माण े ४८ भ  त वाचतील. इ  छुक 
भ  ताचंी नावे िद.११/०४/२०१९ रोजी मंदीर कायालयात न दिवली जातील व  याच 
िदवशी सायकंाळी  यां  या नावा  या िच या काढून पारायणाकरीता नाव े िनि त केली 
जातील. पारायणात भाग घणेा-या  यके भ  तास साद  हणनू एक ीफळ दे  यात येईल. 
अखंड पारायणाकरीता  दारकामाई रा भर उघडी ठेव  यात येईल. ी रामनवमी उ  सवात 
पोथी,वीणा, ितमा, अ  याय वाचन, ािभषेक,पा पजूा या काय माकरीता 
मा.सद  यांची नावे ठरिवण े आह.े याबाबतची िटपणी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते 
 वतं पण ेसादर कर  यात यते आह.े 

०५ पालखी व रथ िमरवणकू  उ  सवाचे पिहले िदवशी शु वार िद.१२/०४/२०१९ रोजी रा ौ ९.१५ वाजता चे 
पालखीच े गावातनू िमरवणकू व मु  य िदवशी शिनवार िद.१३/०४/२०१९ रोजी 
सायंकाळी ५.०० वाजता  या रथाची गावातून िमरवणकू िनघले.  

०६ कावडी व िनशाणाची 
िमरवणकू  

उ  सवाचे मु  य िदवशी िदनांक १२/०४/२०१९ रोजी सकाळी ५.१५ वाजता चे कावडी 
व सायंकाळी ४.०० वाजता िनशाणाची िमरवणकू राहील. ी रामनवमीच े िदवशी 
प रसरातील गांवकरी व साईभ  त गोदावरी नदीचे पिव  पाणी कावडीने घेऊन येतात. 
यासाठी समाधी मदंीराचे बाहरेील बाजसू दि ण गेट  या समोर अिभषके मतु  ठेऊन  वतं  
 यव  था  कर  यात येते. कावडी धारकांना ीफळ साद िदला जातो. या वष ही तशी 

कायवाही कर  यात येईल.    
०७ िव तु रोषणाई ी रामनवमी उ  सवात िव तु िवभागामाफत समाधी मंदीर,  दाराकामाई, ी चावडी, ी 

गु  थान व मंदीर प रसरात िव तु रोषणाई कर  यात येईल. िव तु रोषणाईचे कामासाठी 
येणा-या साईभ  ताचंी िनवास,भोजन, चहा-ना  टयाची  यव  था सं  थानमाफत दरवष  
िवनामु  य कर  यात यतेे.  या माण े िवनामु  य कर  यात येईल. मा  िव तु रोषणाई च े
सामान आणण ेव नेणकेामीचे क भाडे व जाण-ेये  याचा खच दे  यात येतो. या उ  सवातही 
 या माण ेकायवाही कर  यात येईल.  

०८ संर ण  यव  था  उ सव काळात समाधी मंिदर व मंिदर प रसरात बंदोब त ठेवणकेामी सरं ण िवभागात 
ठेकेदारी प दतीन े जादा गाड नमे यात येतील. तसेच शांतता व सु यव था राखणसेाठी 
परेुसा बंदोब त ठेवणकेामी मा. पोलीस अिध क, अहमदनगर यांना तसचे सां  कृितक 
काय मासाठी वनी ेपणच े परवानगीबाबत मा. पोलीस िनरी क, िशड  यांना िवनंती 
कर यात येईल.. 

०९ साद-भोजन  यव  था  उ  सव काळात सादालयात िम  टा  नासह भ  तांना मोफत साद भोजन िदले जाते. मा. 
 यव  थापन सिमतीचे सद  य व  यांचे कुटंुिबय तसेच िनमिं त कलाकारानंा  वतं  साद 

भोजनाची  यव  था कर  यात येईल. पोलीस कमचारी व उ  सवात काम करणकेरीता 
मदतीसाठी येणा-या  य  तीची साद भोजनाची  यव  था नेहमी माण े केली जाईल. 
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साईभ  ताचंे सोयीसाठी  वतं  चहा, कॉफ , दधू व िब  क टे इ  यादीची कॅट नम  य े २४ 
तास सिुवधा उपल  ध आह.े लाडू साद तसचे तीनही िदवस िम  टा  न साद नेहमी माण े
दे  यात येईल. उ  सव काळात लाडू साद िव  जा  तीत जा  त िठकाणी  सु  करणेत 
येईल. याकामी सबंधीत िवभागाकडुन  िनयोजन  करणते  येईल.  
        सन २०१९ चे रामनवमी उ  सवात ितनही िदवसांचे साद भोजनात िम  टां  न  पदाथ  
दणेेसाठी  मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांचे  तरावर िनि ती करता येईल.  

१० दणेगी काऊंटस  उ  सवाचे मु  य िदवशी मंदीर रा भर उघडे अस  याने देणगी काऊंटस तीन िश टम  य ेसु  
ठेव  यात येतील. तसेच उ  सवाचे तीनही िदवशी दणेगी काऊंटसची  वेळ सकाळी ४ वा. ते 
रा ौ ११ वा. पयत कर  यात येईल.  

११ जादा कं ाटी कमचारी  उ सवाचे पुव तयारी करणकेामी व उ सव पार पाडणकेरीता  िविवध िवभागांकडून 
आले  या मागणीची छाननी के  यानंतर मा. मु  य कायकारी अिधकारी, यांचे  तरावर  
 या-  या खा  यास जादा कं ाटी कमचारी वग दे  यात येईल. 

१२ भ  ताचंी ासंिगक िनवास 
 यव  था  

सं  थानचे  दारावती, भ  तिनवास  थान इ. इमारतीमधनू तसचे  साई आ म, व साई 
धमशाळा प रसरात  वतं  मडंप टाकून पालखी पदया ीसाठी व भ  ताचंी िनवास  यव  था 
कर  यात  येईल. उ  सवात समाधी मंदीर प रसर व इतर िठकाणी तसचे आवश ्यकतेनसुार 
मंडप/शािमयान े व कलाकारांसाठी  टेज इ. व उ  हाळी मंडपही टाकणते येतील. 
आव  यकतेनसुार व गरजेनसुार  यात वाढ करता येईल याकामी बांधकाम  िवभागासह 
इतर सबंंधीत  िवभागामाफत िनयोजन  करणते यईेल. पालखी धारकांची आले  या 
प ानसुार सव िनवास  थान ेएक ीत िनयोजन करतील. 

१३ थमोपचार क   मागील उ  सवात सं  थानमाफत िद ीतवाडा यथेे तीनही िदवशी तीन िश ट म  य े
सादालय प रसरात व िपंपळवाडी रोड वरील दशनरांग वेश  दार यथेे पिह  या व ितस-या 

िदवशी दोन िश  ट म  य ेव मु  य िदवशी तीन िश ट म  य ेअसे दोन िठकाणी थमोपचार 
क  सु  कर  यात आले होते. तसेच ससु  ज अशी  णवािहका मंदीर प रसरात ठेव  यात 
आली होती.  या माण ेया उ  सवातही कायवाही कर  यात येईल. 

१४ पालखी  यव  था  ी रामनवमी उ  सवात मुंबई तसचे इतर िठकाणाहन पाल  या यते असतात. उ  सवात 
येणा-या पाल  या ठेव  याची  यव  था ी साईबाबा धमशाळा यथेे कर  यात यतेे. या 
वष ही नहेमी माण े ती  यव  था कर  यात येईल.  याच माण े यणेा-या पाल  यांसाठी 
िप  याच ेपा  याची  यव  था िस  नर ते िशड  र   यावर मागील ी रामनवमी उ  सवा माण े
यंदाही करावी लागणार आह.े  या सबंधी खचाची िटपणी पाणीपुरवठा िवभाग तयार क न 
मंजरूीसाठी सादर करत आह.े गरजनेसुार पाल  या मु  कामाचे िठकाणी खड , लतीफवाडी, 
घाटनदवेी, खंबाळे, वे  लोळी, नािशक, िशंद,े िस  नर (एम.आय.डी.सी), खोपडी, 
द  तमंदीर, पांगरी, वावी, हॉटेल वनराई, पोहगेांव, दिुशंगवाडी, मलढोण फाटा, सायाळे, 
जवळके, डो-हाळे, इ. िठकाणी पालखी मंडप, वीज  यव  था व पाणी  यव  था करणते 
येईल.  

१५ कु   या हगंामा ी रामनवमी उ  सवात कु   यांचा हगंामा गावक-यांमाफत भरिवण ् यात यतेो. सन २०१८ 
चे उ  सवात ( ी साईबाबा समाधी शता  दी वष अस  यामळेु)  कु   यांचे हगामासाठी मळु 
अदंाजप क य र  कम .२०,००,०००/- मा  मंजूर होती.  यापकै  पय े
.१६,१९,७७७/-मा  खच झालेला आह.े  

तरी ी रामनवमी उ  सवात कु   या हगामासाठी या वष  अदंाजप क य तरतुदीत र  कम 
.१५,००,०००/-तरतुद दशिव  यात आलेली आह.े मा.  यव  थापन सिमतीच ेमंजरुीनसुार 

सदर तरतुद कमी /जा  त करता येईल.     
१६ पाणीपुरवठा  पाटबंधारे खा  यास उ  सव काळात कॅनॉलला पाणी सोडण ेबाबत िवनंती कर  यात येईल. 

िनयिमत पाणीपुरवठा रािहल याची  यव  था कर  यात येईल.  
१७ खचाचे अदंाजप क  ी रामनवमी उ  सव-२०१८ करीता अदंाजप क य र  कम पये १,०३,१७,५९०( पये 

एक कोटी, तीन लाख, सतरा हजार पाचशे न  वद) मा  इत  या रकमेस मंजरुी दे  यात 
आली होती.  य  खच पय े ८५,१६,०८३/- ( पये पं  याऐशंी लाख सोळा हजार 
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याऐशंी) मा  इतका खच झाला होता. 
ी रामनवमी २०१९ करीता अदंाजप क य र  कम पय े९१,५७,०००/- ( पय ेए  ्या  नव 

लाख स  ताव  न हजार)  मा  मंजूरीसाठी सादर केललेे आह.े  
ी रामनवमी उ  सव-२०१९ अदंाजप क 

अ.
नं 

 
तपशील 

 
िवभाग 

 
ी रामनवमी उ  सव-२०१८ 

ी रामनवमी 
उ  सव-२०१९ 

   अदंाजे खच  य  खच तरतूद 
०१ मंडप कमानी  टेज बांधकाम  िवभाग  ८,६३.९४७  १५,१०,०७५ १०,८४,००० 
०२ कलाकार,क तनकाराची िबदागी व 

इतर खच   
मंिदर िवभाग   १५,००,०००  ७,५१,९७६ ८,०३,००० 

०३ भ  तानंा िम  टा  न, फिनचर  खच  सादालय िवभाग  ८,४४,२४३ ६,५२,८१२ ७,००,००० 
०४ िव तु रोषणाई िव तु िवभाग  १०,५०,०००  १०,३७,२३७ १२,००,००० 
०५ िनम ंण पि का छपाई, पि का 

उदी साद पाठिवणसेह पो  टेज  व 
जािहरात खच   

वशी-५/८ २०,००,००० २३,९४,३५२ १५,००,००० 

०६ एल.ई.डी पडदा व सीसीटी  ही कॅमरेे  सी.सी.टी.  ही १५,००० - ३,५०,००० 
०७ फुल सजावट  बगीचा २,००,००० - २,००,००० 
०८ जादा कामगार  कामगार  ६,००,०००  ३,०८,२३५ ६,८०,००० 
०९ पदया ी पाल  या िप  याचे 

पाणी.  यव  थसेाठी   
 लंब ग सािह  य, कापडी व  

िडजीटल बॅनर, जनरेटर, भाडो ी 
वाहन, िडझले, पे ोल, रॉकेल इधंन 
खच  आय  या वेळचा ासंिगक 
खच (जादा टॅकर भाडो ी 
लावावयाचे झा  यास) 

पाणी परुवठा  ९,००, ००  १,८९,२५६ ९,००,००० 

१० कु  ती हगामा लेखाशाखा  २०,००,० ००  १६,१९,७७७ १५,००,००० 
११ इतर खच 

कु  ती  हगामा व सां  कृितक 
काय माकरीता भाडो ी साऊंड 
िस  टीम, भाडो ी मालवाहतुक 
/कायालयीन वाहन खच,भाडो ी 

े न खच व े टस व भांडी 
भाडेत  वाव घेणकेामी.  

 विन ेपण  
टेिलफोन, वाहन  
िवभाग,/लाडू 
िनिमती  िवभाग 

३,४४,४००   ५२,३६३ २,४०,००० 

एकूण पये १,०३,१७,५९०  ८५.१६,०८३ ९१,५७,००० 
िवभागाचा अिभ ाय– मिंदर व मिंदर प रसरात करावया  या फुल सजावटीसाठी देणगीदार साईभ  ताचंा 

 ताव ा  त न झा  यास सं  थानमाफत फुल सजावट करणसेाठी उपरो  त अ.नं.७ म  य े तरतूद करणते आलेली 
आह.े 

तरी ी. रामनवमी उ  सव-२०१९ साजरा करणकेामी वरील माण े कायवाही करणसे व  यासाठी    
येणा-या अदंाजे पय े ९१,५७,०००/- ( पय े ए या  नव लाख स  ताव  न हजार) मा चे खचास मा  यता 
िमळणकेामी िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०१ यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी उ सव-२०१९ काय मांच े िनयोजन व उ सव साजरा करणकेामी 
उपरो  तावात नमदु के या माण े कायवाही करणेस व यासाठी येणा या अदंाज े र कम .९१,५७,०००/- 
मा च ेखचास मा यता दे यात आली.                                                               (कायवाही- शता दी क ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०७ माह ेिडसबर-२०१८ जमा-खच त याची न द घेणबेाबत. 
ताव-  लेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं  थानला सव मागान ेजमा होणा-या व सं  थानकडुन खच होणा-या 

रकमांचा एकि त जमा खच त  ता तयार कर  यात यतेो. सदर जमा व खचा  या आकडेवारीचा त  ता 
मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात येत असतो. 

   या अनुषगंाने माह ेिडसबर-२०१८ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त  ते तयार कर  यात आले 
असनू ते मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेसमोर न द घणेेसाठी सादर करण ेआव  यक आह.े जमा- खचाचा तपशील 
खालील माण–े 

  अ.नं. मिहना जमा खच 
०१ िडसबर-२०१८ ५२,७४,३७,८२८/- ८३,८४,६१,०९५/- 

 
तरी लेखापु  तका माण ेमाह ेिडसबर-२०१८ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे  यासाठी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 
िनणय .१०२ यावर सिव तर चचा होऊन, माह े िडसबर-२०१८  या कालावधीतील मािसक जमा-खच त याच े अवलोकन 

क न याची न द घे यात आली.                                                                       (कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.०८ शासन िनणयानसुार सं थानकडे दणेगी पाने ा  झाले या/जमा असले या चांदी या व त ु िवतळवनू उपल ध 

होणा या शु द चांदीपासनू ी साई पादकुा/ साई ितमा असलेली नाणी बनिवणबेाबत कायवाही सु  करणेबाबत. 
ताव-  (अ) िदनांक २८ जुल,ै २०१७ रोजीचे शासन िनणयानसुार सं थानकडे देणगी पाने ा  झाले  या / 

जमा असले  या सोन-ेचांदी या व तू िवतळवनू, उपल  ध होणा-या शु  द सोन-ेचांदीपासनू ी साई ं ितमचेी नाणी 
बनिवणसेाठीची कायवाही सु  करणबेाबत िदनांक २३ ऑ टोबर,२०१७ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमतीच े 
सभेतील   िनणय मांक ८६१ अ वये खालील माण ेिनणय झालेला आह े– 

“सं थानकडे िदनांक ३१ माच, २०१६ अखेर देणगी पाने जमा झालेले व िवतळिवण ेयो य असलेल े
सोने-चांदी शासन िनयमावलीस अनसु न िवतळिवणसे मा यता दे यात आली. याकामी यव थापन सिमतीच े
मा.अ य , मा.उपा य  व सद य मा.अडॅ.मोहन जयकर यांची उपरो कायसिमतीसाठीनावेठरिव यातआली. 
याचबरोबर इतर अनभुवी अिधकारी/ कमचा यांची शासनाने िनयु  करावीव तावात नमदु केले माण े
कायवाही करणसे मा यता दे यात आली. 

तसेच या िवतळिव या यो य सोन-ेचांदीची Marine Inland Transit Insurance Policy काढून 
घे यात यावी, अशी सचुना सिमती सद य मा. ी. ताप भोसले यांनी केली व यां या मागदशनाखाली 
लेखाशाखा िवभागान ेसदरह lnsurance बाबतीत पढुील कायवाही करावी,असे ठरल.े” 
(ब) िवषयांिकत तावाचे अनषंुगान,े मा. शासनाने मा यता िदलेनसुार तसेच मा. यव थापन सिमतीन े
वेळोवेळी घतेले या िनणयानुसार सव थम  सं थान यव थापनामाफत िदनांक ३१ माच, २०१६अखेर उपल ध 
होणारी चांदी (अदंाजे वजन २७१४.२२६ िक ॅ)या धातचू े  अलकंार / व तू िवतळिवणकेामी भारत सरकार 
टंकसाळ, मुंबईयांचकेडून िद.०१/०१/२०१९ रोजी प ात नमदू केले या बाब स अनसु न  ताव-वजा- दरप क 
मागिव  यात आले होते. 

   यास अनसु न, भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई (India Governmnet Mint,Mumbai) यांनी 
िद.२८/२/२०१९ रोजी  ताव–वजा-दरप क सादर केले आह.े   याचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

अ 
न.ं 

भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांचकेडून मागिवणेत 
आललेा   ताव-वजा-दरप क तपिशल 

अ 
न.ं 

भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांचकेडून आललेा         ताव-
वजा-दरप क तपिशल  

१ IGM याचंे मुंबई ि थत रफायनरीम ये चांदी 
िवतळिवणेची दररोजची िकती िकलो मॅची मता 
आह े तसचे सं थानमाफत उपल  ध होणारे उपरो  
चांदी एकाच ट  यातिवतळिवण ेश य होईल कां ? 

  मुंबई ि थत रफायनरीम ये ८५% व  यापे ा अिधक शु  दता 
असललेी चांदी िद  यास दरमहा २०० िकलो चांदी 
िवतळिव  याची मता आह.े  
 

२ IGM कडे अशी मता नसलसे याबाबत काय 
पयायी यव था करता येईल ? 

       -- 

३
. 

चांदी िवतळिवणचेी कायप दती काय असेल ?   आपली इ  छा असेल तर आपल े अिधकृत ितिनधीचे 
उपि थतीत चांदीच ेवजन क न घे  यात यईेल. िवतळिवणेकामी 
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 पवु चाचणी क रता नमनूा काढ  यात येईल. चांदी िवतळिवणे व 
शु  दीकरण क न  याचे ९९ % शु  द चांदीम  य े पातंरण होऊन 
रझ  ट यणेेकामी अदंाज े५ ते ६ आठवडे लागतील. 

४ चांदी थम िवतळिवण े (Melting) व यापासनू 
शु द व पातील (Refining) चांदी या िवटा 
(Biscuits) तयार करणेकामी ित िकलो मॅ िकती 
खच (शासक य करांसह) यईेल ? 
 

 १)  चांदी धातू शु  दता ७९.९%  व  यापे ा कमी िद  यास 
(िवतळिव  यानंतर शु  दीकरण करतेवेळी नकुसान गहृीत ध न ) 
 यापासनू ९९९ शु  द चांदीच े बार तयार करणेकामी दर  ित 

िकलो मॅ .७२३६/-  
२)  चांदी धात ू शु  दता ८०.००% ते ९९.८० % िद  यास 
(िवतळिव  यानंतर शु  दीकरण करतेवेळी नकुसान गहृीत ध न ) 
 यापासनू ९९९ शु  द चांदीच े बार तयार करणेकामी  दर ित 

िकलो मॅ .४९२६/- 
५
. 

ा  होणा-या शु द चांदी पासनू नाणी तयार करणचे े
ठरलसे ित मॅ / ित नाणी / िकती मजरुी खच 
(Making / Labour Charges)येईल ? 
 

 १) शु  द  चांदी पासनू (35 mm Dia)२० मॅ चे चांदीचे ित 
ना  यासाठी मजरुी . ६५२/- + कर, 
२)शु  द चांदी पासनू (45 mm Dia)२५ मॅ चे चांदीचे ित 
ना  यासाठी मजरुी . ७३१/- + कर, 

६
. 

िबल आदायगीसह इतर अटी-शत  काय असतील?                --- 

 (ब) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद. ३०/११/२०१६ चे सभतेील िनणय तसेच  मा.िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन यांच े िद.१८/०४/२०१७ चे शासन िनणयानुसार ी गु पोिणमा २०१७ चे 
उ  सवापासनू पये २५०००/- व  यापढुे देणगी दणेा-या साईभ  तांस साद पाने साईपादकुांची ितमा असलेली 
२० ॅम वजनाची चांदीची नाणी स ेम भटे दे  यात येत आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतले  या िनणया  वये साईभ  तांस साद पान ेसाईपादकुांची ितमा 
असलेली २० ॅम वजनाची चांदीची नाणी स ेम भेट  दणेकेामी एकूण २०००० चांदीची नाणी भारत सरकार 
टंकसाळ, मुंबई याचंेकडून खरेदी करणसे मा  यता िमळाललेी आह.े सदरची २०००० चांदीची नाणी खरेदी करणते 
आली असनू  यापैक  सदर योजनतेील साईभ  तांना िद.३१०१/२०१९ अखेर १७८८५ नाणी वाटप झाली आहते. 
आता िद.३१ जानवेारी २०१९ अखेर उव रत २११५ नाणी िश  लक आहते. सदरची नाणी ३१ माच २०१९ 
पयतच परुतील, असा अदंाज आह.े 

  चांदीची नाणी  वरीत उपल  ध होणकेामी, शासन िनणयानुसार सं  थानकडे िद.३१ माच २०१६ अखेर 
िवतळिवण े यो  य उपल  ध असले  या चांदी या व तू िवतळवनू, उपल  ध होणारे शु  द चांदीपासनू ी साई 
पादकुा/ साई ं ितमा असलेली नाणी तयार करणबेाबत भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई ( India Governmnet 
Mint, Mumbai) यांचेकडून उपरो  त माण े ा  त झालेला  ताव-वजा-दरप क मा. यव थापन सिमतीच े
सभेसभोर िनणयाथ सादर. 

िनणय .१०३  भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई ( India Governmnet Mint, Mumbai) यांच े ितिनधी आजच े
यव थापन सिमतीसमोर चचसाठी उपि थत होते. सिमतीने यांचेशी मजरुीच ेदराबाबत चचा केली असता यांनी 

सांगीतले क , कमचा यांना ७ या वेतन आयोगानसुार दे यात आलेली वेतनवाढ व चांदी या १००% शु दतेची 
खा ी यामळेु इतरां या तुलनेन ेमजरुीच ेदर जा त आहते. मा  सं थानच ेकाम मोठे अस यान ेनाण ेबनिव या या 
मजरुीम य ेसटु दे यास व तसे लेखी दे यास यांनी मा यता दशिवली. मा  चांदी िवतळवनू बार बनिव यासाठी 
िदले या दराम य ेकाम कर यास तयार आहे, असे सांगीतले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, स या चांदीची नाणी तयार कर याऐवजी सव चांदी भारत सरकार 
टंकसाळ, मुंबई ( India Governmnet Mint, Mumbai) यांचेकडून िवतळून बार तयार क न घे यात यावेत. 
व ी साई पादकुा/ ी साई ितमा असलेली नाणी बनिवणकेामी नामांिकंत वेलस यांना मा. थािनक 
उपसिमतीच े सभेसमोर बोलावनु चांदी या िवटापासनू  ी साई पादकुा/ ी साई ितमा असलेली नाणी 
सं थानम य ेतयार क न घेणबेाबत या कायप दतीची मािहती ावी व यास मा. यव थापन सिमतीची मा यता 
िमळा यानंतर महारा  शासनाची मा यता घे यात यावी,असे ठरले.                         

 (कायवाही- लेखाशाखा ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.०९ सन २०१९-२० या आिथक वषाच े मळु अदंाजप क व सन २०१८-१९ च े सधुारीत अदंाजप कास मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव- अ) ी साईबाबा सं थान िव त यव था (िशड ) चे कामकाज स या मा.  यव  थापन मंडळ पहात आह.े 
अिधिनयमातील कलम १७ अ वये मा.  य.मंडळाची कत य ेव अिधकार मधील पोटकलम-(२)(क) नसुार वािषक 
अदंाजप कािवषयीची तरतुद पढुील माण े आह:े “(सिमती) िव त यव थे या जमा-खचाचा अदंाज देणारे 
वािषक अदंाजप क तयार करील आािण याची एक त रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ांकडे 
पाठवील.“ सदर तरतुदी  वये िवषयांक त अदंाजप क रा य शासनाकडे आिण धमादाय आयु ाकडे पाठिवण े
आव यक आह.े सोबत सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे सधुा रत अदंाजप क व सन २०१९-२० या आिथक 
वषाचे मळु अदंाजप क,  णालयासह तयार कर  यात आललेे असनू यातील जमा-खचा या ठळक तरतुदी 
पढुील माण ेआहते: 

अ)  I.सं  थान (  णालय ेवगळुन) जमेच ेअदंाजप क     (आकडे पयांत)  
अ.ं

. 
तपिशल सधुा रत अदंाजप क    

२०१८-१९ 
अदंाजप क २०१९-२० वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % % (ट  के) 

I ारंभीची िश  लक १२,४२,३५,००० २२,०५,००,००० ३% ७७% 
१ दणेगी  दारे िमळणारी अपिे त जमा ४,२२,७३,४५,००० ४,४९,७१,००,००० ६४% ६% 
२ अपेि त महसलुी जमा २,२६,०८,५०,००० २,५८,४५,००,००० ३६% १४% 
II एकूण जमा (१+२) :- ६,४८,८१,९५,००० ७,०८,१६,००,००० १००% ९% 
III अपेि त िनगतवणकू ३८,२६,६९,००० ९,०८,३५,००,०००  ५५% २२% 
 एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- ६,९९,५०,९९,९०० १६,३८,५६,००,००० १००% ४२% 

 
         II. सं  थान (  णालये वगळुन) खचाचे अदंाजप क       (आकडे पयातं)  

अ.ं
. 

तपिशल सधुा रत अदंाजप क    
२०१८-१९ 

अदंाजप क २०१९-२० वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % % (ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच १,३१,१४,२२,००० ५,७१,६०,४०,००० ३५% ३३९% 
२ अपेि त महसलुी खच १,२७,२२,४७,००० १,५२,८३,११,५०० ९% २०% 
३ अपेि त िकरकोळ खच २,०१,८७,००० २,०४,२८,००० ०% १% 
४  यासा  या उिद  टावंरील अपेि त 

खच 
३,६२,३३,०५,२०० ८,०६,७०,६६,००० ५०% २३% 

५  यव  थापन िनधीतील अपेि त खच ६३,७४,८७,८०० ९०,३२,५४,५०० ६% ४२% 
I एकूण खच (१ ते ५) :- ६,८६,४६,४९,००० १६,२३,५१,००,००० १००% १३% 
II अिंतम िश  लक  १३,०४,५०,००० १५,०५,००,००० १% १५% 
 एकूण अपेि त खच (I+II) :- ६,९९,५०,९९,००० १६,३८,५६,००,००० १००% १३% 

 
ब) I.  णालय िवभाग जमचेे अदंाजप क          (आकडे पयांत) 

अ.ं
. 

तपिशल सधुा रत अदंाजप क    
२०१८-१९ 

अदंाजप क २०१९-२० वाढ/घट 
र  कम एकूणशी 

% 
(ट  के) 

I ारंभीची िश  लक २२,००,००० २२,००,००० - - 
II अपेि त महसलुी जमा १,०१,८०,००,००० १,०१,९०,००,००० ५३% ०% 
III सं  थानकडुन वग (तटु) १,१३,५८,४७,००० ८८,५४,३७,००० ४६% -२२% 
 एकूण अपेि त जमा (I+II+III) :- २,१५,६०,४७,००० १,९०,६६,३७,००० १००% -१२% 

 
 II.  णालय िवभाग खचाचे अदंाजप क           (आकडे पयांत)  

अ.ं
. 

तपिशल सधुा रत अदंाजप क    
२०१८-१९ 

अदंाजप क २०१९-२० वाढ/घट 
र  कम एकूणशी % (ट  के) 

१ अपेि त भांडवली खच ४७,७३,००,००० १२,०५,००,००० ६% -७५% 
२ अपेि त महसलुी खच ७८,२६,५०,००० ९५,४०,६०,००० ५०% २२% 



 
22 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

३ अपेि त िकरकोळ खच १०,३५,००० १०,३५,००० ०% ०% 
४  यासा  या उिद  टावंरील अपिे त 

खच 
८९,२८,६२,००० ८२,८८,४२,००० ४४% -७% 

I एकूण खच (१ ते ४) :- २,१५,३८,४७,००० १,९०,४४,३७,००० १००% -१२% 
II अिंतम िश  लक  २२,००,००० २२,००,००० ०% ०% 
 एकूण अपेि त खच (I+II) :- २,१५,६०,४७,००० १,९०,६६,३७,००० १००% -१२% 

 
ब) अिधिनयम २००४ चे कलम २२(२)मधील तरतुद नसुार,”  यव थापन िनधीत र कम उपल ध अस यास, ती 
िवचारात घऊेन िव त यव थे या लगतपवू वषातील अदंाजे थलू वािषक उ प ना या दहा ट यापे ा अिधक 
नसेल इतक , सिमतीकडून िनि त कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासना या  मा यतेन,े दरवष  या िनधीम य े
जमा कर यात येईल. रा य शासनास, आव यक वाटले तर, कोण याही वषात िव त यव थापन िनिधतून 
कोण याही अित र  र कमा या िनिधत जमा कर याब ल कोण याही वेळी िनदश दईेल.” उपरो  तरतुदी माण े
यव थापन िनिधतून गतवषा या उ प ना या १० ट के खच अपेि त आह.े  सन २०१९-२० या 

अदंाजप काम ये यव थापन िनिधतून होणारा संभा य खच या तरतदुी या अिधन राहन करता येईल.सन २०१८-
१९ व २०१९-२० या आिथक वषासाठी  यव  थापन िन धीतुन अपिे त वाढीव खच झा  यास शासनाकडे  ताव 
दाखल करावा लागले.  
क) सं थान या िविवध िवभागांमाफत साईभ ानंा परुिव यात येणा या पायाभतु सिुवधते वाढ करण ेतसेच यांना 
दळणवळणा या िविवध सोयी उपल ध क न देणे याकामी नगरपचंायती अतंगत कामास व इतर खचासाठी 
अनदुान शीषाखाली खच तािवत केललेा आह.े ी साईबाबा सं थान अिधिनयमातील कलम २१ अतंगत 
संबंिधत िवभागाकडून छाननी सिमती या अिभ ायानसुार शासनाकडून मंजुरी ा  क न घे या या अटीस अधीन 
राहन अदंाजप कात अनदुान या शीषाखाली भरीव तरतुद दशिव यात आली आह.े  
ख) मा. यव थापन सिमती या थापनेनतंर िविवध मलुभतू व मोठया माणात भांडवली खच-तथा-योजना सु  
करण े तािवत आह.े आयकर अिधिनयम १९६१चे कलम १०(२३)(सी) ५मिधल तरतुदीम ये पाच वषापवु   
झाले या बदलामळेु येक आिथक वषा या उ प नापैक  ८५ट के उ प न याच आिथक वषात खच करण े
बंधनकारक आह.े तेवढा खच न झा यास िश लक राहीलेले अखिचत उ प न पुढील पाच वषात खच करण े
बंधनकारक केले आह.े मागील पाच वषातील अखिचत उ प न पये १३६८ कोटी मा  एवढे आह.े या अखिचत 
उ प नाच े पांतर वेळोवेळी गुंतवणकूांम ये कर यात आल ेआह.े ह ेअखिचत उ प न चालू वषात वा पढुील पाच 
वषात खच होण े आव यक अस याने भांडवली खचाम य े मोठया माणात वाढ करण े म ा  झाले आह.े 
यामळेु अदंाजप काम य ेवाढ झालेली िदसत आह.े  

तथािप चालू वषा या उ प ना या ८५ %खच व अखिचत उ प नाच ेखचाचे माण फारच कमी आह.े 
यामळेु सदरच ेअखिचत उ प न वेळेत खच न के यास यावर आयकर लाग ुहोऊन तो भरण े म ा  होईल, 

अशा आयकराची र कमही मोठी असेल. तरी कृपया याबाबत िनणय होण े गरजेचे आह.े अपिे त जमा व 
खचा या अदंाजप काची िववरण,े प रिश  “अ" व “ब” हणनू सोबत जोड यात आली आहते. 

  तरी सं  थानचे  णालय िवभागासह सन २०१९-२०या आिथक वषाचे तािवत मळू अदंाजप क व 
सन २०१८-१९ या आिथक वषाचे सधुारीत अदंाजप क मा  यते  तव मा.  यव  थापन सिमती  या सभेसमोर 
सादर. 

िनणय .१०४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े णालय िवभागासह सन २०१९-२० या आिथक वषाच ेमळु अदंाजप क 
व सन २०१८-१९ च ेसधुारीत अंदाजप कास मा यता दे यात आली.                     

  (कायवाही- लेखाशाखा ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१० ी साईचंी ितमा असलेली २५ ॅम वजनाची चांदी या ना यांची न द घेणबेाबत. 

ताव-  ी साई समाधी शता  दी महो  सव २०१८ िनिम  त सं  थानमधील  अिधकारी/कमचारी यांना  
साई ितमा असलेली  २५ ॅम वजनाच े  चांदीचे नाण े स मे भेट  हणनू दणे े व उव रत नाणी साईभ  तानंा 

साद पान े िव  करणबेाबत मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजी सभेत िनणय .५१७ अ  वय े
ठरले होते.  यास अनसु न,भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांचेकडून िद.८/९/२०१८ रोजी दरप क  मागिव  यात 
आल ेहोते.दरप कास अनसु न,  यांना एकूण १०००० नग चांदीची नाणी परुवठा करणबेाबत िद.६/१०/२०१८ 
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रोजी कायादशे दणेेत आला होता.  यापैक   पिह  या ट   यात १००० नग नाण चा परुवठा करणेत यावा. पढुील ट   यातील 
नाण बाबत  वतं पणे कायादशे दे  यात येईल,असे  हटले असनू,  यानसुार िद.१५/१०/२०१८ रोजी पिह  या ट   यातील 
१००० नग चांदीची नाणी आण  यात आली होती. 

त नंतर,िद.१७/१०/२०१८ रोजीचे शासन िनणया  वये,मा.िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांनी 
“सं  थानातील सव िव  व  त, माजी िव  व  त, मा  यवर व ितिनयु  तीवरील अिधकारी तसेच सिमतीचे शासक य 
अिधकारी/कमचारी (कं ाटी कमचारी व आऊटसोस कमचारी वगळून) यांना साई ितमा असलेली चांदीची नाणी 
दे  याबाबतचा तसेच खरेदी केले  या ना  यापंैक  उव रत नाणी साईभ  तांना खरेदी मु  यानसुार साद पाने िव  
कर  यासाठी १०००० नग चांदीची नाणी भारत सरकार  टंकसाळ,मुंबई यांचेकडून खरेदी कर  यास व  यासाठी पये 
१,८४,७०,०००/-  मा . इत  या र  कमेस मा  यता िदलेली  आह.े 

                 या अनषुगंाने,िद.६/१०/२०१८ चे आदशेातील अटी-शत स अिधन राहन,  उव रत ९००० नग चांदीची नाणी 
दोन ट   यात तयार क न परुिवणेकामी भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांना िद.२३/१०/२०१८ रोजी कायादशे दणेेत आला 
होता. 

त तंर,मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/११/२०१८ रोजी सभतेील  िनणय .६९६ अ  वये, उव रत ९००० 
चांदीची नाणी थेट भारत सरकार  या मुंबई येथील टंकसाळीतून नमु  या माणे खरेदी कर  यास मा  यता दे  यात आली. 
तथािप, सदर चांदीची नाणी कोणासही स ेम भटे दऊे नये.सव चांदीची नाणी साईभ  तांना खरेदी िकंमतीत िव  क रता 
उपल  ध क न दे  यात यावेत,असे ठरले. 

 यास अनसु न, भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांचेकडून  आतापयत खरेदी करणेत आलेली २५ ॅम वजनाची 
५००० चांदीची नाणी, साईभ  तांना ित नग र  कम पय े१,८२५/- मा  माणे खरेदी िकंमतीत िव  क रता उपल  ध 
क न दे  यात आलेली आहते.  

आतापयत, खरेदी कर  यात आले  या ५००० चांदी  या ना  यांपैक  िद. ८/२/२०१९ अखेर एकूण  ४,३३० 
ना  याचंी साईभ  तांना िव  कर  यात आली असनू,उव रत ६७० नग नाणी िश  लक आहते.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानसुार व महारा   शासनाचे मा  यतेने भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांना 
िदले  या कायादशेातील एकूण १०००० चांदीचे नाण पैक  उव रत बाक  असले  या ५००० नग चांदी  या ना  यापंैक  
२००० नग चांदीची नाणी परुवठा करणेस तयार असलेबाबत भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांनी िद.०८/०२/२०१९ चे ई-
मेल  दारे कळिवले आह,े   या माणे सदरची नाणी ा  त क न घे  याची कायवाही कर  यात येत आह.े 

तरी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभसेमोर न द घेणेकामी सिवनय सादर. 
िनणय .१०५ यावर सिव तर चचा होऊन,  भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई  यांचकेडून खरेदी कर यात आललेी व तावात नमदु 

के या माणे तसेच आतापयत िव  केले या ी साईचंी ितमा असललेी २५ मॅ वजनाची चांदी या ना यांची न द 
घे यात आली. िदनांक ०६.१०.२०१८ व िद.२३.१०.२०१८  रोजी भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांना २५ मॅ 
वजनाची १०,००० चांदीची नाणी खरेदीसाठी दे यात आले या कायादशेातील अ ाप पुरवठा न झालेली नाणी ा  
क न यावीत. तसेच साठा िश लक असेपयत सदर ना यांची िव  कर यात यावी, अस ेठरले.(कायवाही- लेखाशाखा) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.११ ी साईबाबां या चरणी .२५,०००/- िकंवा यापे ा जा त अिधक दणेगी दणेा या साईभ ांना साद पाने चांदीची 

ितमा स मे भेट दणेेकामी पादकुांची ितमा असललेी २० मॅ वजनाची चांदीची नाणी खरेदी करणेबाबत. 
ताव-  िवषयाची पवूपीठीका – 

(अ) मा. यव थापन सिमतीचे िदनाकं ३० नो हबर, २०१६ रोजीचे सभेतील  िनणय माकं ८७२ व  
मा.िवधी व याय िवभाग,महारा   शासन याचंेकडील िद.१८एि ल, २०१७ रोजीचे शासन िनणया  वय,े  

“ जे साईभ  त  र कम . २५,०००/- व  यापे ा जा  त र  कम रोख अथवा व  त-ूसािह  य पात दणेगी 
दतेील  यानंा सं  थान  यव  थापनामाफत पादकुाचंी ितमा असललेी २० मॅ वजनाची चांदी ितमा ( नाणी), ०१ 
साईच र  व ी साईचंा एक ीडी फोटो साद पान ेदे  यास मा  यता िमळाललेी आह.े” 

   मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३-२४ म,े२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय मांक ४५३ अ  वये सदर योजनचेी 
कायवाही, ी गु पोिणमा उ  सव–२०१७ चे मु  य िदवशी  हणजचे िद.९ जलैु २०१७, रोजी मा.  यव  थापन सिमती 
सद  याचे उपि थतीत करणेत आललेी असून, मा.  यव  थापन सिमतीने वेळोवेळी घेतले  या िनणया  वये 
आतापयतएकूण २०००० चांदीची नाणी भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांचकेडून खरेदी करणेत आली असनू 
योजनेनसुार पा  ठरणा-या दणेगीदार  साईभ  तांना साद पान ेभेट  व पात साई  पादकुांची ितमा असललेी चांदी 
नाणी वाटप कर  यात येत आहते.                  
(ब) सदर योजना, ी समाधी शता  दी महो  सवाच ेपा  वभमूीवर सु  कर  यात आली असनू समाधी शता  दी 
महो  सवाची सांगता झाली अस  याने पनुिवलोकनासाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०/०१/२०१९  रोजी झाले  या 
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सभसेमोर  ताव सादर कर  यात आला होता. यावर सिव  तर चचा होऊन,  िनणय .७८ अ  वये  सदर योजना 
पवू माणेच सु  ठेव  यात यावी,असे ठरले. 
( क ) सदरचेयोजनेसाठी,साईभ  तांस साद पाने साईपादकुांची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची चांदीची नाणी 
स ेम भेट  दणेेकामी आतापयतएकूण २०००० चांदीची नाणी भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांचेकडून खरेदी करणेत 
आली आह.े  यापैक सदर योजनेतील साईभ  तांना िद. ३१/१/२०१९ अखेर १७८८५ चांदीची नाणी वाटप कर  यात 
आली असनू  आता  िद.३१/०१/२०१९ अखेर उव रत २११५ नाणी िश  लक आहते.   
( ड ) मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसुार, सं  थानकडे िदनांक ३१ माच, २०१६ अखेर िवतळिवणे यो  य उपल ध 
होणारी चांदी (अंदाजे २७१४.२२६ िक ॅ) या वजनाचे अलंकार / व त ू िवतळवनू  यापासनू चांदीची नाणी तयार 
करणेकामी मा. शासनाने मा यता िदलेली आह.े  यास अनसु न, िदनांक ३१ माच, २०१६ अखेर िवतळिवण े  यो  य 
उपल ध होणारी चांदी (अंदाजे २७१४.२२६ िक ॅ) या वजनाचे अलंकार / व त ूिवतळिवणेकामी िद.०१/०१/२०१९ चे  
प ा  वये भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांचेकडून ताव-वजा-दरप क मागिवले होते. सदरचे दरप क िद.२८/१/२०१९ 
रोजी ा  त झाले असनू दरप क यो  य  या िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे पढुील सभेसमोर सादर करणेत आले आह.े 
िवभागाचा अिभ ाय-चांदी िवतळवून  यापासनू तयार होणा-या शु  द चांदीपासनू साईपादकुांची ितमा असलेली चांदीची 
२० ॅम वजनाची नाणी बनिवणेकामी िकमान चार ते सहा मिहने कालावधी लाग  याची श  यता आह.े 

तसेच िद.३१/०१/२०१९ अखेर उपल  ध असलेली २११५ चांदीची नाणीही साधारणत: िद.३१ माच, २०१९ 
पयत पुरतील असा अंदाज अस  याने दर  यानचे कालावधीत सदर योजनेतील साईभ ांना साद पात साई पाद ुकांची 

ितमा असलेली २० ॅम चांदीची नाणी भटे दणेेकामी सवसाधारणपणे  ५००० नग चांदीची नाणी तयार क न घेणेची 
आव  यकता आह.े 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणया  वये यापवु  सदरची नाणी भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई यांचेकडून खरेदी 
कर  यात आलेली अस  याने  याचंेकडून ५००० नग चांदीची नाणी तयार क न घेणेकामी िद.२१/०१/२०१९ रोजीचे 
प ा  वये दरप क मागिव  यात आले होते. िद.७/२/२०१९ रोजी दरप क ा  त झाले आह.े  याचा तपिशल पढुील माणे  

अ.न.ं तपिशल नग ित नग दर एकूण र  कम 
१. चांदीचे नाणे २० ॅम (अॅ े िलक डबीसह )  ५००० १,५०३/- ७५,१५,०००/- 
 सी.जी.एस.टी. @ 1.50 %   १,१२,७२५/- 
 सी.जी.एस.टी. @ 1.50 %      १,१२,७२५/- 
 एकूण र  कम    ७७,४०,४५०/- 

  ताव- साई पादकुांची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची ५००० नग शु  द चांदीची नाण  भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई 
यांचेकडून ा  त झालेले दरप का माणे तयार क न घेणेस व  यासाठी येणा-या र  कम पय े ७७,४०,४५०/-  ( अ री 
पय ेस  याह  तर लाख चाळीस हजार चारशे प  नास मा .) चे खचास, तसेच  सदरची नाणी तयार झालेनंतर मबुईहन िशड  

येथ े आणणेकामी िवमा व इतर बाब साठी येणा-या खचासही मा  यता िमळणेकामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .१०६ यावर सिव तर चचा होऊन,  तुत करणी उपरो  िनणय .१०३ अ वय े स या चांदीची नाणी तयार 
कर याऐवजी सव चांदी भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई ( India Governmnet Mint, Mumbai) यांचेकडून 
िवतळून बार तयार क न घे यात यावेत. व ी साई पादकुा/ ी साई ितमा असलेली नाणी बनिवणकेामी 
नामांिकंत वेलस यांना मा. थािनक उपसिमतीच ेसभेसमोर बोलावनु चांदी या िवटापासनू  ी साई पादकुा/ ी 
साई ितमा असलेली नाणी सं थानम य े तयार क न घेणबेाबत या कायप दतीची मािहती ावी व यास 
मा. यव थापन सिमतीची मा यता िमळा यानतंर महारा  शासनाची मा यता घे यात यावी,असे ठरले आह.े 
तथापी या सव ि येस कालावधी लागणार अस यान े स या ी साईबाबां या चरणी .२५,०००/- िकंवा 
यापे ा जा त अिधक देणगी दणेा या साईभ ांना साद पाने चांदीची ितमा स ेम भेट दणेकेामी  साई 

पादकुांची ितमा असलेली २० ॅम वजनाची ५००० नग शु  द चांदीची नाणी भारत सरकार टंकसाळ,मुंबई 
यांचेकडून सन २०१८ म ये खरेदी केले या दराम ये तयार क न घे यास व यासाठी येणा या सव समावेशक 
खचास  मा यता दे यात आली. मा  सन २०१८ म य े सं थानने खरेदी केले या ना यां या दराम य ेही नाणी 
दणेेबाबत भारत सरकार टंकसाळ, मुंबई यांनी असमथता दशिव यास मा. यव थापन सिमतीसमोर तसा सुधारीत 
दरानसुार ताव सादर करावा. व दर यान या काळात २० ॅम वजना या ना यांचा साठा संप यास पा  
दणेगीदार साईभ ांची प ा व मोबाईल नंबरसह सिव तर न द क न ठेव यात यावी, असे ठरले.  

                                                                                                                                            (कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.१२ आयकर  कायदा १९६१ या तरतुदीनसुार सन २०१३-१४ या आिथक वषातील अखच त उ प न .३४३.९१ 
कोटी रकमचेा िद.३१.०१.२०१९ अखेर िविनयोग होणबेाबत. 

ताव-  आिथक वष २०१३-१४ चे अखिचत उ  प  न .३४३.९१ कोटी र  कमे  या िविनयोगाबाबत आिथक 
वष २०१८-१९ अखेर संबधीत िवभागांनी  तावीत व चालू असले  या क  पांवर िद.३१.०३.२०१९ अखेर 
अपेि त खच कळिवला होता. मा.  य.स.िनणय . ४१७/िद.३०.०६.२०१८ अ वये नमदु केले  या बाब वर 
होणा-या खचाचा तपिशल मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेपढु े सादर कर  यात यावा अस े ठरले आह.े  यास 
अनसु न माहे जानेवारी २०१९ अखेर झाले  या खचाचा तपिशल खालील माण:े- 

 

( पय ेकोटी म  य े) 

अ.नं. िवभागाचे नांव क प / योजनेचे नांव क  प खच 
िद.३१.०३.२०१९ 

 तािवत खच 

माह ेजानेवारी 
२०१९ अखेर 

 य  खच 

माच २०१९ 
अखेर 

करावयाचा खच 
१ पाणीपरुवठा िवभाग िनळवंडे धरण – ट  पा .१ २६६.८८ ६०.०० ०.१४ ५९.८७ 
२  वनी ेपण व 

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

१.४२ 
२.६० 

१.४२ 
२.६० 

० 
० 

१.४२ 
२.६० 

३ सीसीटी  ही 
िवभाग 

CCTV & Surveillance  
LED Wall Screen 

७२.५८ 
७.९० 

७२.५८ 
७.९० 

० 
० 

७२.५८ 
७.९० 

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

१.८५ 
०.७८ 

१.८५ 
०.७८ 

० 
० 

१.८५ 
०.७८ 

५ बांधकाम िवभाग निवन दशनरांग क  प ११२.४० ७०.०० व न १०.००  ०.७४ ९.२६ 
घनकचरा  यव  थापन क  प  ७.१७  ३.५० व न ०.०० ० ० 
 वागत कमानी– दोन  १.६७ १.६७ व न ०.०० ० ० 
 कायवॉक १.३० १.०० व न ०.०० ० ०.०० 

साई आ म-१ येथ ेटे  साईल फॅि क 
शेड उभारणे 

१.३६ १.०३ ०.८९ ०.१४ 

ी साईबाबा समाधी मंिदर 
प रसरातील लोअर गचे 
नतुनीकरण करणे (दसुरा ट  पा) 

२.७५ ०.६५ व न २.७१ २.५४ ०.१७ 

साईनाथ  णालयावर वाढीव 
मज  याचे बांधकाम 

४.००  ४.०० व न १.०० ०.३६ ०.६४ 

नगरपािलका ह ीतील र  ता .५ चे 
उवरीत काम पणू करण े(ट  पा-१) 

१.७०  १.७०  व न  १.४९ १.४९ ०.०० 

मंिदर प रसरातील इमारतीचे 
आतील व बाहरेील रंगकाम करण.े  

०.६४  ०.६३ ०.२८ ०.३५ 

साई नॉलेज पाक  क  प १६६.३९  १.०० व न ०.००  ०.०० ०.००  
 बांधकाम िवभाग साईबाबा भ िनवास (५०० म) 

नतुनीकरण 
१८.५६  ५.००  १.०० ४.००  

साई सादालय फरशी बदलण े १.९० १.९० १.६० ०.३० 
लाडू व बुंदी ोसेिसंग यिुनट १४.४१ ५.०० ०.०० ५.०० 
साई सादालय आतील व बाहरेील रंगकाम करण.े  ०.६२ ०.६२ ०.५३ ०.०९ 
निवन शै िणक संकुल उभारणी १३५ .०० १.००  ०.०० १.००  
नगर-मनमाड र  ता दु  ती व सुशोिभकरण ३.५  ३.५ व न ०.००  ०.०० ०.०० 

  साई आ म-१ रंगकाम व दु  ती ६.५०  ४.८३  ०.६२ ४.२१ 
मौजे िनघोज येथील दणेगी दाखल 
िमळाले  या इमारतीत (साईपालखी 
िनवारा) आय.एस.ए. अॅकॅडमी सु  
करणेकामी अंतगत फेरबदल करण.े 

१०.९३  ३.०० व न ०.५०  ०.०० ०.५०   

साईनाथ  णालय सव संडास 
बाथ मचे नतुनीकरण करण.े 

१.३१ १.०० व न ०.०० ०.०० ०.०० 
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ीसाईच र  पारायणाकरीता मंडप व 
इतर अनषंुिगक सिुवधा तयार करण.े  

०.९१  ०.९१ ०.२४ ०.६७ 

ी साईबाबा समाधी मिंदर परीसरातील 
एैितहािसक इमारतीच ेसु डीकरण करण.े 

०.७३  ०.५०  ०.५०  ०० 

कंुभमेळा कालावधीत िशड  व 
परीसरात िवकसीत केले  या ०७ 
वाहनांचे कामाबाबत  

२.८९  ०.५२  ०.५२ 

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

०.५० ०.५० ०.०८ ०.४२ 

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

०.५७ ०.५७ ०.०० ०.५७ 

िशड  वाहतकू आराखडयातील 
र   याचंे कामासाठी अनदुान दणेे. 

१०.०८  १०.०८ व न ०.०० ०.०० ०.०० 

६ मािहती तं ान 
िवभाग 

Oracle License Purchase & 
Support Renewal 

२.९३ १.५६  १.५६ 

Local Servers up gradation ०.८५ ०.८५  ०.८५ 
Software Licenses ०.५० ०.५० ०.०३ ०.४७ 
Desktop Purchase १.०० १.००  १.०० 

OFC ०.५० ०.५०  ०.५० 
Networking Equipment १.२५ १.२५  १.२५ 

७ लेखा - अनदुान 
िवभाग 

अनदुान -   
१) िशड  नगरपंचायत अनदुान – 
दैनंिदन व छता 

 
५.१० 

 

 
५.१० 

 

 
३.८३ 

 

 
१.२७ 

 
िशड  नगरपंचायत अनदुान – र  ते १.१० १.१० १.१० ० 
िशड  नगरपंचायत अनदुान – शौचालये 
बांधकामासाठी 

०.३३ ०.३३ ०.३३ ० 

अि नशमन वाहन   ०.५० ०.५० ० ० 
िशड  नगरपंचायत – अमतृ योजना ०६.५८ ०६.५८ ०६.५८ ० 
भसंुपादन िनधीखाते – िशड  नगर 
पंचायत  

२७.९४ २७.९४ २७.९४ ० 

सी एम रलीफ फंड ५५.०० ५५.०० ५५.०० ०.०० 
िज हा परीषद  - शाळा १०.०० १०.०० १०.०० ०.०० 
िशड  बस थानक ०.५५ ०.५५ ०.५५ ०.०० 
भवानीमाता सेवासिमती -  २.३५ २.३५ २.३५ ०.०० 
अनदुान - इतर सं था शासक य वै क य 
महािव ालय यवतमाळ 

 
१३.०० 

 
१३.०० 

 
१३.०० 

 
०० 

शासक य वै क य महािव ालय व 
णालय  नागपरु 

३५.२८ ३५.२८ ३५.२८ ०० 

शासक य वै क य महािव ालय व 
णालय औरंगाबाद 

१५.०० १५.०० १५.०० ०० 

गोदावरी पाठबंधारे िवकास महामडंळ - 
िनळवंडे धरण कालवा िवकास  

१२५.०० १२५.०० ० १२५.०० 

८  णालये िवभाग  
ी साईबाबा 

हाॅ पीटल 

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

१४.०० १४.०० ६.३० ७.७० 

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

५.०० ५.०० ०.७२ ०४.२८ 
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ी साईनाथ णालय 
अनदुान िवभाग 

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

५.०० ५.०० १.३७ ३.६३ 

  णालय िवभाग  औषध व सिजकल सािह  य खरेदी ६०.०० ६०.०० १८.३३ ४१.६७ 
  हॉि पटल मिशनरी खरेदी, ३०.०० ३०.०० ८.६४ २१.३६ 

१० वाहन िवभाग वाहन खरेदी ४.४५ ४.४५ ४.४५ ० 
  एकुणः- ११५०.०१ ६०७.६८ २२१.८१ ३८५.८७ 

आिथक वष २०१८-१९ अखेर सबंधीत िवभागांनी कळिवले  या  तािवत खचात उपरो  माण े
वाढ/ घट तावीत चाल ूअसले  या क  पांवर होणा-या अपेि त खचाचे  तुलनेत लेखाप र ण पवु आकडेवारी 
नसुार माह े जानेवारी २०१९ अखेर .२२१.८१ कोटी खच झालेला असनु पढुील दोन मिह यात .३८५.८७ 
होणार अस याचा अदंाज आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय:- आयकर काय ानसुार सन २०१३-१४ या आिथक वषाचे आयकर िववरणप  
भरताना .३४३.९१ कोटी अखच त उ प न या सं थान या उ ी ावंर वापर याच ेिनि त केले होते या माण े
िद.३१.०३.२०१९ अखेर खच करण ेअिनवाय आह.े अ यथा ३०%  दराने आयकर आकारणी हो याची श यता 
टाळता येत नाही. आयकर कलम ११ (२) अ वय े या सं थानला आयकर कलम 12AA चा णालये व 
शै णीक सं था यांना आयकर कलम (23C) अतंगत फायद े  घते असले या धमादाय व धाम क सं थांना 
दणेगी हणनु दे यावर बंधन आह.े  

तरी िद.३१.०३.२०१९ अखरे सं थान या िनयोजीत उ ी ांवर आथ क वष २०१३-१४ चे अखच त 
उ प न .३४३.९१ कोटी खच होण े आव  यक आह,े पैक  िद.३१.०१.२०१९ अखेर .२२१.८१ कोटी खच 
झाला असनु .१२२.१० कोटी खच िद. ३१.०३.२०१९ अखेर होण ेआव यक आह.े उपरो  त माण ेव  तुि थती 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर आवलोकनाथ  सादर. 

िनणय .१०७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे सव िवभागाकडून िद.३१.०३.२०१९ अखेर होणारा य  खच घेऊन 
यानसुार सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढुे सादर कर यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१३ सं थान सेवेतील िवहीत वयोमान (६० वष) पणु होणा या सेवािनवृ  कमचा यां या िनरोप समारंभ काय माच े

वेळी यांना दे यात येत असले या भेट व तुबाबत. 
ताव- अ)       ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशरडीचे आ थापनवेरील िविहत वयोमान (६० वष) पणू होणा-

या  थायी कमचा-यांचा सं  थानमाफत िवहीत प  दतीन ेस  कार करण ेयेत आह.े याकरीता शासक य मा  यतेन ेव 
आ  थापना िवभागाकडील िद.२२/०५/२०१४ व िद.२६/०६/२०१४ चे आदेशाने सं  थानच े सबंधीत 
िवभागाकडून स  कारासाठी आव  यक असलेले सािह  य उपल  ध क न दणेेबाबत आदशेीत करणते आलेल े
आह.े  

 यानसुार सन २०१४ पासनू तीवष  सं  थान सवेेतुन सेवािनवृ  त होत असले  या  यके कमचा-यास 
स  कारासोबत खालील माण े व  तु भेट देऊन यथोिचत स  कार करणते आलेला आह.े  याचा तपिशल 
खालील माण-े 

१. चांदीचा िश  का (२० ॅम वजनाचा)  - ०१ नग. 
२. ची मतु    - ०१ नग. 
३. ी साईस  च र  (मराठी)  - ०१ नग. 
४. ी साई ि ंटेड शॉल   - ०१ नग. 
५. स  काराचा फोटो    - ०१ नग. 
िदनांक ३१/०५/२०१४ पासनू िद.३१ िडसबर, २०१८ अखेर एकूण १६२ सेवािनवृ  त कमचा-यांना 

त  कालीन शासक य मा  यतेने उपरो  त माण ेसािह  य भेट दऊेन  यांचा सं  थानमाफत स  कार करणते आलेला 
आह.े  याचा तपिशल खालील माण ेआह.े  

अ.नं. भेट  हणनू दे  यात आले  या व  त ु अदंाजे िकंमत एकूण र  कम 
०१. चांदीचा िश  का (२० ॅम वजनाचा) – ०१ नग ५०३/- . िश  का  ८१,४८६/- 
०२. ची मतु  – ०१ नग. १९०/- . मतु  ३०,७८०/- 
०३. ी साईस  च र  – ०१ नग. १००/- . नग  १६,२००/- 
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उपरो  त  माणे सं  थान सवेेतनू सेवािनवृ  त होणा-या  यके कमचा-यास अदंाज े .८७८/- इत  या 
र  कमे  या व  त ुभेट  हणून दे  यात आले  या आहते.  यानसुार िद.३१/०५/२०१४ ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर एकूण 
१६२ सवेािनवृ  त कमचा-यांना स  कारावेळी भेट दणेेत आले  या व  तवुर .१,४२,२३६/- इतका खच झाललेा आह.े  
ब)      सन २०१९ म  ये एकूण ५८ कमचारी वषभरात सवेािनवृ  त होणार आहते,   यािनिम  ताने सदर सवेािनवृ  त होत 
असले  या कमचा-यां  या स  काराकामी पवु माण ेव  त ुभेट  हणून दणेेस व  याकामी येणा-या खचास तसेच  यापवु  
केले  या कायवाहीची न द होणसे िवनंती.  
क)     तसचे, यापढेु ितवष  सवेािनवृ  त होणा-या कमचा-यांनाही ी साईबाबाचंी केललेी सवेा कायम  व पी  
 मरणात राहावी याकरीता स  कार काय मा  या वेळी  यानंाही चांदीचा िश  का / नाण े (२० मॅ वजनाचा), ची 

मतु , ी साईस  च र , ी साईराम ि टेंड शॉल इ. भेट  हणून दणेेस व याकामी येणा-या खचास  थायी  व पाची 
मंजरूी िमळणेस िवनंती. 

िनणय .१०८ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.३१/०५/२०१४ ते िद.३१/१२/२०१८ अखेर सेवािनवृ  त झाले या  १६२  
कमचा-यांना स  कारावेळी भटे दणेेत आले  या व  तुवर झाले या खचाची र कम .१,४२,२३६/-मा ची न द 
घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली.  

ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव-२०१८ करीता शासनाकडून ितिनयु वर सं थानम य ेकाम 
करणा या अिधका यांना सं थानचे सेवािनवृ  कमचा यां माण ेचांदीचा िश  का/नाण े(२० मॅ वजनाचा), ची 
मतु , ी साईस  च र , ी साईराम ि ंटेड शॉल इ. भेट  हणनू दे यास व याकामी येणा या खचास मा यता 
दे यात आली.तसेच यापढुे ितवष  सेवािनवृ  त होणा-या कमचा-यांनाही यांनी केलेली ी साईबाबांची सेवा 
कायम  व पी   मरणात राहावी याकरीता स  कार काय मा  या वळेी  यांनाही चांदीचा िश  का/नाणे (२० ॅम 
वजनाचा), ची मतु , ी साईस  च र , ी साईराम ि टेंड शॉल इ. भटे  हणनू दे यास व याकामी येणा-या 
खचास अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१४ सं थानच ेबगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांच ेमानधनवाढीबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  माफत साईभ  तांना सोई - सिुवधा उपल  ध क न 
दणेेकामी  िसकंदराबाद, बगलोर व चे  नई येथ ेमािहती क  सु  करणते आलेल ेआह.े पैक  िसकंदराबाद येथील 
मािहती क   सन २०१० पासनू व बगलोर व चे  नई येथील मािहती क  सन २०११ पासनू सु  करणते आलेल े
असनू, सदर मािहती क ावर कं ाटी प  दतीन ेएकि त मानधनावर कमचा-यांची नमेणकू करणते आलेली आह.े 
सदर कं ाटी कमचारी यांना मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानुसार वळेोवेळी मदुतवाढ व मानधनात वाढ दे यात 
आलेली आह.े  यानसुार... 
१) मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२२/०८/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय .५१२ अ  वये है ाबाद 
(िसकंदराबाद) येथील मािहती क ातील, कुशल कं ाटी कमचारी (कायालय सहा यक), ी चं कातं माणकचंद 
सरुाणा, यांची मुदत २३/०८/२०१८ रोजी सपंत अस  यान े  यांना  याचंे िद.१२/०६/२०१८ रोजीच ेिवनतंी अज व 
 यावरील . अिध क, काशन ेिवभाग यांनी िदलेला अिभ ाय िवचारात घतेा, ी. चं कांत माणकचंद सरुाणा 

यांना  यांची मदुत सपंत आले  या िदनांकापासनू  हणजेच िद.२४/०८/२०१८ पासनू पढू ेएक वष कालावधीसाठी 
मदुतवाढ व मानधनात .१५,०००/- ऐवजी .१८,०००/- अशी वाढ देणेस मा  यता दे  यात आलेली आह.े     
२) तसेच, मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०१/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ६६९ अ  वय ेसं  थानच े
बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील ी एस.कृ णमतू  व ी ही.क नन यांनाही  यांच े िवनतंी अजास 
अनसु न  यांची कं ाटी प  दतीची एक वष कालावधीची मदुत (िद.०२/११/२०१८) संपले  या तारखेपासनू 
 हणजेच िद.०३/११/२०१८ पासनू पढूे एक वष कालावधीसाठी सं  थान िनयमानसुार मदुतवाढ दे यास मा  यता 

दणे ् यात आली आह.े  
         तथापी, बगलोर व चे नई येथील क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांना दे  यात यते असले  या 

पवु  या ए कि त वतेनात .१५,०००/- म  य े वाढ देणते आलेली नस  याकारणान,े ी.एस.कृ  णमतु , बगलोर 

०४. ी साई ि ंटेड शॉल – ०१ नग ६०/- .नग ९,७२०/- 
०५. स  काराचा फोटो     - ०१ नग २५/- . नग ४,०५०/- 
 एकूण खच . - ८७८/-( ती कमचारी x१६२कमचारी)  १,४२,२३६/- 
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यांनी िद.०८/०१/२०१९ रोजीचे अजाने व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांनी िद.१०/०१/२०१९ रोजीचे िवनंती अजान े
मानधनात वाढ िमळणबेाबत िवनतंी केली आह.े  

     सदर िवनंती अजास अनसु न, . अिध क, काशने िवभाग यांनी िद.१८/०१/२०१९ व 
िद.३१/०१/२०१९ रोजीचे प ा  वये खालील माण ेअिभ ाय िदला आह.े  

    “ यापुव  है ाबाद (िसकंदराबाद) येथील मािहती क  येथे काम करणारे कुशल कं ाटी कमचारी ी. 
चं कातं सरुाणा यांना मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५१२ नसुार 
पवु  या दरमहा .१५०००/- या मानधनात वाढ क न ते दरमहा .१८०००/- इतके कर  यात आले आह.े 
सं  थानचे बगलोर,  व चे  नई येथील मािहती क ाला भ  ताचंा चांगला ितसाद िमळत असनू, ी. एस. कृ  णमतु , 
बगलोर व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांच े काम समाधानकारक आह.े तरी ी. कृ  णमतु ,  बगलोर व ी.  ही. 
क  नन, चे  नई येथील कुशल कं ाटी कमचारी यांना मानधनवाढ दे  यास हरकत नाही, असा अिभ ाय िदललेा 
आह.े’’  

     तरी ी. एस. कृ  णमतु , बगलोर व ी.  ही. क  नन, चे  नई यांचा िवनतंी अज व . अिध क, काशन े
िवभाग यानंी िदले  या अिभ ायास अनसु न, सं  थानचे बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी 
कमचारी यांना सं  थानच े है ाबाद (िसकंदराबाद) येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी यांचे माण े
 यांचे पवु चे दरमहाच े .१५०००/- चे मानधनात .१८०००/- इतक  वाढ दणेसे तसेच सदरची मानधनवाढ ही 
 यांना दे  यात आले  या मदुतवाढी  या िदनांकापासनू दणेेस मा  यता िमळणसे िवनंती. 

िनणय .१०९ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े बगलोर व चे नई येथील मािहती क ातील कुशल कं ाटी कमचारी         
ी एस.कृ णमतू  व ी ही.क नन यांना स या दे यात येत असले या मानधनाची र कम .१५,०००/- म ये वाढ 

क न दरमहा मानधन र कम .१८,०००/- दे यास मा यता दे यात आली. तसेच सदरची वाढ यांना दे यात 
आले या मदुतवाढी या िद.०३/११/२०१८ पासनु दे यात यावी, असे ठरले.  

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग ) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१५ सं थानला कं ाटी प दतीन े अकुशल,कुशल व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी नवीन लेबर व िस यरुीटी 

कॉ टरची नेमणकू कर यासाठी िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-   ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांना िद.१०.०६.२०१८ ते िद.०९.०६.२०१९ अखेर १ 

वष कालावधीसाठी कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल कमचारी व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी ०२ एज  स ची 
नेमणकू कर  यात आलेली असनू,  यात म.ेबी.  ही.जी.इिंडया िल. पणेु यांना सं  थानचे िविवध िवभागांना लेबर व 
म.ेस ल इन  हे  टीगेशन िसि टम अॅ  ड सि हसेस, मुंबई यांना सरु ा व माजी सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी 
परुिव  याचे कायादशे दे  यात आलेले आह.े  

   संबंिधत लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टर यांचेमाफत सं  थानला ितिदनी व मंजरू सं  यनेसुार कं ाटी 
प  दतीन ेखालील माण ेअकुशल, कुशल कामगार, सरु ा कमचारी व माजी सिैनक सरु ा कमचारी परुिवणते यते 
आहते.  

अ.न.ं एज  सीचे नावं व आदशे िवभागांना िदले  या मंजरूी माण े
कं ाटी कमचारी सं  या 

हजेरी पटावरील कं ाटी कमचारी 
सं  या 

ित मिहना 
वेतन िबल खच 

अकुशल कुशल ए कूण अकुशल कुशल ए कूण ए कूण 

१ 
मे.बी.  ही.जी.इिंडया  िल.पणु.े  
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६४९/ 
२०१८, िद.०८.०६.२०१८ 

१०८१ ६८४ १७६५ १०९० ५९८ १६८८ २,९१,६६,४००/- 

२ 

मे.स ल इ   हिे टगेशन िस  टीम अॅ  ड 
सि हससे, मुंबई.  
जा.न.ंएसएसएस/वशी-७ए/६५०/ 
२०१८, िद.०८.०६.२०१८ 

७४८ ६७ ८१५ ७७५ ६१ ८३६ १,४१,१३,७३९/- 

 एकूण (१ + २ ) - १८२९ ७५१ २५८० १८६५ ६५९ २५२४ ४,३२,८०,१३९/- 
 

 तावनाः- परो  त माण े परुिवणते येणा-या कं ाटी अकुशल, कुशल कामगारांना व सरु ा र क 
कमचा-यांना िकमान वेतन काय ानसुार महारा   शासनाच ेशॉप अॅ  ड क मिशयल इ  टॅ  लीशमट झोन न.ं- ०३ 
(मुंबई, िसकंदराबाद कायालयासाठी झोन न.ं ०१) माण ेअनु ेय असणारे िकमान वेतनदर, तसेच माजी सैिनक 
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सरु ा कमचा-यांना मा.  यव थापन सिमतीच ेसभतेील चचा / वाटाघाटीत ठरले माण ेवेतनदर, अिधक िकमान 
वेतन व वेतनदरावर ४०% वेतनवाढ ध न येणारे वेतनदर अिधक ॉ  हीडंड फंड शासक य चाजसह  (मालकाचा 
िह  सा- १३.१५ %) अिधक कं ाटी कमचा-यांच ेवेतनदराचे र  कमवेर ०.०००००००१% व ०.००००००१०% 
सि हस चाज अिधक सपंणू िबलाचे र  कमेवर CGST ९ % , SGST ९ % , एकूण GST १८% , अिधक 
सानु ह अनदुान ८.३३ % , अिधक कामगार नकुसान भरपाई अिधिनयम अतंगत पृ इ  शरु  स ि िमयम 
(अशंदान) र  कम सं  थानकडून दे  यात यतेे. तसचे िद.०१.१२.२०१८ पासनू कं ाटी अकुशल, कुशल व सरु ा 
कमचा-यांना महारा   दकुान े व आ  थापना (रोजगाराचे िविनयमन व सेवे  या शत ) कायदा २०१७, 
िद.०७.०९.२०१७ रोजीच ेनोटीिफकेशननसुार सा  तािहक सु ी (Paid Weekly Off) दे  यात येत आहते.    

िवभागाचा अिभ ायः- स  याचे लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टसची मुदत िद.०९.०६.२०१९ अखेर 
संपू  टात यते अस  यान,े पढुील एक वष कालावधीसाठी सं  थानला िद.१०.०६.२०१९ पासनू ते 
िद.०९.०६.२०२० अखेर या कालावधीसाठी अकुशल, कुशल कामगार व सरु ा कमचारी / माजी सैिनक सरु ा 
कमचारी कं ाटी प  दतीने परुिवणसेाठी चिलत प  दती माण े वतं  दोन ठेकेदारांची / कॉ  ॅ  टसची नेमणकू 
करता येईल,  याकरीता लायसे  सधारक व अनभुवी ठेकेदाराकडून (  यांची ठेकेदारी कमचारी परुिव  याची मता 
िकमान १३०० पे ा जा  त आह.े  यांना िकमान ०३ वषपे ा जा  त पवुानभुव आह ेव  यांची वािषक उलाढाल 
िकमान १३.५० कोटी पे ा जा  त आह.े) अशा पा  ठेकेदारांकडून िनिवदा मागिवणकेामी िविवध वतमानप ात व 
सं  थान  या संकेत  थळावर जािहरात िस  द क न, ई- िनिवदे  दारे िनिवदा मागिवता येतील. तरी पढुील एक वष 
कालावधीसाठी सं  थानला कं ाटी प  दतीने अकुशल, कुशल व सरु ा व माजी सिैनक सरु ा कं ाटी कमचारी 
परुिवणकेामी नवीन लेबर व िस  यु रटी कॉ  ॅ  टसची िनयु  ती करणेकामी ई-िनिवदा मागिवण,े सदर ई-िनिवदा 
खरेदी सिमतीचे सभेत उघडणसे, िन  नतम िनिवदा धारकास मा.उप सिमतीपढुे उपि थत ठेवनू िनणय घणेसे व 
मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता िमळालनेतंर संबिधतांना कायादशे दणेेस मा  यता असावी. ई-िनिवदा 
मागिवणकेामी िविवध वतनामप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर जािहरात िस  द करणसे व  यासाठी येणा-या 
खचास मा  यता असावी. सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 

िनणय .११० यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीन ेअकुशल,कुशल व सरु ा कमचारी परुिवणकेामी नवीन 
लेबर व िस यरुीटी कॉ टरची नेमणकू कर यासाठी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व यासाठी 
येणा या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.  

  तसेच सदरची ई-िनिवदा ि या माह े जून-२०१९ च े पिह या आठवडयात अिंतम होईल या माण े
कायवाही कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- कामगार िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१६ सन २०१९-२० करीता िवहीत प दतीन े कोटेशन मागवनू फुटाण े साद, िवडयाची पान,े पावडर माबल मतु , 

यअुर माबल मतु  व काशी पावडर अ गंध व दारकामाई धनुीकरीता खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ि ये दारे 
रानशेणी गोवरी खरेदी करणेस व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) महारा   शासन अिधिनयम २००४ तरतुद- 
 

अ.  
कलम/तरतूद 

मांक 
कलम/ तरतूदीच े
शीषक 

पोटकल/उपकलम 
मांक 

तततदू 

०१ २१ िव त यव था 
िनधीचा 
िवनीयोग 

१(क) मंिदराची व िव त यव थे या मालम ाचंी दखेभाल, 
यव थापन व शासन  

०२ २१ िव त यव था 
िनधीचा 
िवनीयोग 

१(ख) ढीव थांनसुार, मिंदरातील धािमक िवधी, पजूा-अचा, 
समारंभ व उ  सव आयोिजत करण ेव पार पाडण.े 

०३ २१ िव त यव था 
िनधीचा 
िवनीयोग 

१ (ग) भ ांना दवेते या दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा 
कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी 
सोयी व सिुवधा परुिवण े
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तावना:- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थे या मंिदर िवभागामाफत येक शु वारी एकादशी 
वगळता साईभ ानंा धपुारतीनतंर फुटाणे साद वाट यात येतो, साईभ ांकरीता ीसाई स य त पूजेम य े
िवड्याची पाने ठेव यात येतात, मा यवरांचे स काराकरीता पावडर माबल मतु  तसचे अितमह वाचे सगंी यअुर 
माबल मतू  व सव साईभ ानंा दशनरांगेत गंध लावणकेामी अ गंध खरेदी कर यात येतात. 

ताव:- ित वषा माण े सन-२०१९-२० (माह-ेएि ल-२०१९ ते माह-ेमाच-२०२०) या आिथक 
वषासाठी मंिदर िवभागाकरीता खालील माण ेसािह य िवहीत प तीने खरेदी करणसे व याकामी येणा-या खचास 
मा यता िमळणसे िवनतंी.  
१) चे येक शु वारी एकादशी वगळता धपुारतीनतंर फुटाण े साद खरेदी व खचास मा यता असावी. 
२) ी साईस  य त पजूेकरीता िवड्याची पाने खरेदी व खचास मा यता असावी. 
३) चे दशनासाठी येणारे मा यवराचंे स काराकरीता व सेवािनवृ  कमचा-यांचे स काराकरीता पावडर 
माबल मतु  खरेदी व खचास मा यता असावी.  
४) आव यकते माण े व र ांच े सचुननेसुार यअुर/ मकराना माबल मतु  खरेदी करणसे व याकामीच े
खचास मा यता असावी. 
५) साईभ  तानंा दशन रांगेत गंध लावण ेकामी काशी अ  टगंध खरेदी करणसे खचास मा  यता असावी.  
६) मागील वषा माण े चे ारकामाई धनुीकरीता खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा ये ारे रानशेणी 
गोवरी खरेदी करणसे व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणसे िवनतंी.   

िवभागाचा अिभ ाय:- 
१) फूटाण ेखरेदी- चे येक शु वारी एकादशी वगळता धपुारतीनतंरफुटाणे साद वाट याची था आह.े 
माह-ेमाच-२०१९ अखेर स याचे परुवठादार यांची फुटाण े परुिव याची मदुत संपणार अस यान,े माह-ेएि ल-
२०१९ ते माह-ेमाच-२०२० अखेर या आिथक वषात शु वारचे धपुारतीचे सादासाठी एकादशीचे िदवस 
वगळता दर शु वारी ९ िकलो माण ेअदंाजे वािषक खरेदीत अदंाजे ४५० िकलो फुटाण ेखरेदी करावे लागणार 
आहते. माह-ेएि ल-२०१८ ते माह-ेनो  हबर-२०१८ या कालावधीत एकूण २८८ िकलो फुटाण े साद दर पय े
१०/- ित िकलो खरेदी कर यात आले असनू यासाठी एकूण .२,८८०/-मा  खच झालेला आह.े तसेच पढुील 
वषाकरीता समाधी मिंदराचे उपबजटेम य ेतरतूद कर यात आलेली आह.े फुटाण े साद खरेदीकरणसेाठी कोटेश स 
मागिवणसे व याकामी होणारे खचास मा यता िमळणसे िवनंती. 
०२)  िवडयाच ेपान ेखरेदी- ीसाईबाबा सं थान िव त यव थेमाफत भ ांकरीता मंिदर प रसराम य ेदररोज 

ीसाईस य त पूजा व भ  अिभषेक पजूा कर याची सिुवधा आह.े येक स यनारायणा या पजेूकरीता पजेू या 
चौरंगावर दोन िवड्याची पाने ठेव यात येतात. पजूेकरीता वापर यात येणारी िवड्याची पाने मंिदर िवभागामाफत 
खरेदी कर यात येतात. सन-२०१८-१९ या आिथक वषाची िवड्याची मदुत माह-ेमाच-२०१९ अखेर सपंणार 
अस याने माह-ेएि ल-२०१९ ते माच-२०२० अखेर या आिथक वषाकरीता ीस यनारायण पजेूकरीता येक  
०२ िवड्याची पाने या माण ेवािषक खरेदी करण ेआव यक आह.े ीस यनारायण पजूेकरीता माह-ेएि ल-२०१८ 
ते माह-ेनो हबर-२०१८ अखेर या कालावधीत एकूण ८८९३० नग िवड्याची पान ेदर .०.८०/- ित नग माण े
याकरीता एकूण .७१,१४४/-( पये एकाह  तर हजार एकश े चौरेचाळीस मा ) खच झालेला आह.ेतसचे 

अिभषेक पजूा चौरंग मांडणी क न स यनारायण पजूे माण ेकरण े तािवत अस याने भ  अिभषेक पजुकेरीताही 
िवड्याची पाने खरेदी करावे लागणार आहते. याकरीता पढुील आिथक वषात स यनारायण पजूेकरीता िवड्याची 
पान े खरेदी करावी लागणार आहते पढुील वषाकरीता समाधी मंिदराचे उपबजेटम ये तरतूद कर यात आलेली 
आह.े  
०३)  पावडर माबल मतु  खरेदी- ीसाईबाबां या दशनासाठी देश-िवदशेातुन अनेक स माननीय य  यते 
असतात. या मा यवर अितथ चा सं थानचे वतीन े यथोिचत स कार कर यात यतेो. स काराम ये मा.अ य , 
मा.उपा य , मा.िव त मंडळ, मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपकायकारी अिधकारी, मा. शासक य 
अिधकारी व जनसपंक अिधकारी यांचे सचुनेनसुार मा यवरांना आव यकते माण ेपावडर माबल मतू  दे यात येते. 
तसेच सं थान सवेेतुन सेवािनवृ  होणारे कमचा-यांना सं थानमाफत पावडर माबल मतू  दऊेन स कार कर यात 
येतो. याकरीता आव यकते माण ेपरुवठादारांकडुन पावडर मूत  नंबर ३, मतू  नंबर ४, मतू  नंबर ५ अशा पावडर 
मतू  खरेदी कर यात येतात. माह-ेमाच-२०१९ अखेर मतु  खरेदीची मदुत संपणार आह.े यामळेु माह-े सन-२०१९-
२० या आिथक वषाकरीता पावडर माबल मूत  खरेदी करण ेआव यक आह.ेमाह-ेएि ल-२०१८ ते माह-ेनो हबर-
२०१८ अखेर या कालावधीत एकूण ०४ नंबर मतू -२९७ नग दर .१८९/- एकूण .५६,१३३/-मा  ५ नंबर मतू - 
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१२ नग दर .५५५/- एकूण .६६६०/- एकूण .६२,७९३/- मा  (अ री पये बास  ठहजार सातश ेतेरा मा ) 
मा  खच झाललेा आह.े तरी पढुील आिथक वषाकरीता पावडर व यअुर माबल मतु  खरेदी करणकेामी समाधी 
मंिदराचे उपबजेटम ये तरतूद कर यात आलेली आह.े 
१)  यअुर माबल मतु  खरेदी-  मा.महामिहम रा पती, मा.उपरा पती, मा.मु यमं ी महोदय, मा.सिु म 
कोट व इतर कोट, मा.खासदार िकंवा ही. ही.आय.पी., दणेगीदारसाईभ  व इतर त सम मह वाचे य  मंिदरात 
दशनासाठी यते असतात. यांचा सं थानचे वतीन ेशॉल,उदीदऊेन यथोिचत स कार कर यात येतो. काही य ना 
वेळ संगी व र ांच ेसचूनेनसुार यअुर/ मकराना माबल मतू  सं थानमाफत भेट हणनू दे यात येते. ती ऐनवेळी 
िशड तील थािनक माकटमधनु थेट खरेदी कर यात येत.े अशा यअुर माबल मतू  आव यकते माण ेथेट खरेदी 
करा या लागतात याची सं या िनि त नसते. काही अितमह वाच े य ना वेळ संगी यअुर मकराना माबल 
मतू  सं थानमाफत भेट हणनू दे यात यते.े माह-ेएि ल-२०१८ ते माह-ेनो  हबर -२०१८ अखेर मिंदर 
िवभागामाफत खच झाललेा नाही.  तरी आव यकते माण े यअुर माबल मतू  थेट खरेदी करणसे व याकामी 
येणारे खचास तसेच सदर बीलाची र कम लखेाशाखेमाफत आदा होणसे मा यता असावी, ही िवनंती. 
२) काशी अ  टगंध खरेदी - चे दशनासाठी समाधी मिंदरात येणा-या साईभ  तानंा दशनापवू  चा गंध 
लावणते यते आह.े गंध लाव  यामळेु साईभ  तामं  य ेभ  तीमय वातावरण िनमाण होत आह.े साईभ  त व ाम  थ 
यांना दैनंिदन गंध लावणते यते अस  यान,े यापवू  जा. ं .एसएसएस/वशी/मंिदर/ ३०३२/२०१७ िद. 
०६/०९/२०१७ अ  वये साईभ  त ी.संभाजी  यामसुंदर शहाण,े िशड  याचंेकडून अ  टगंध देणगी  व पात 
ि वकारणते आलेला होता. साधारणता: मंिदर िवभागासाठी अदंाजे ३० ते ४० िकलो अ  टगंध ित मिह  यास 
वापर होत आह.े तरी मंिदर िवभागासाठी वािषक काशी अ  टगंध पावडर अदंाजे ४५० िकलो खरेदी कराव े
लागणार आहते.  याकामी अदंाज ेर  कम .२००/- माण ेएकूण ९०,०००/- खच अपिे त आह.े सदरह खचाची 
पढुील वषाकरीता समाधी मंिदराचे उपबजेटम ये तरतूद कर यात आलेली आह.े  
३) गोवरी खरेदी- ीसाईभ ांना ी ारकामाईचे धनुीतील पिव  उदीच े वाटप कर यासाठी मंिदर 
िवभागामाफत ितवष  चे ारकामाई धनुीकरीता गोवरी खरेदी क न याचा वापर धनुी वलीत राहण ेव उदी 
िनमाण होण ेयाकामी कर यात येतो. ीसाईभ ांना पिव  उदी िमळण ेव ची धनुी अखंड वलीत राहणकेामी 

ितवष  चे ारकामाई धनुीकरीता गोवरी खरेदी करावी लागते. सदर खच अदंाजे पये तीन लाखापे ा जा त 
अस याने सन-२०१८ म ये ई-टडर ये ारे खरेदी िवभागामाफत गोवरी खरेदी करणते आलेली आह.े सदरह 

येनसुार इकडील िवभागास अ ापपयत एकूण ४३४८० िकलो गोवरीची आवक झालेली आह.े तरी मागील 
वषा माण ेखरेदी िवभागामाफत ई-टडर या करणसे व गोवरी खरेदीकामी होणा-या खचास मा यता असावी, 
ही िवनंती. याकामी मंिदर िवभागाचे उपबजेटम ये तरतूद कर यात आलेली आह.े 

अ.  तपशील 

एि ल-१८ ते नो हबर-
१८ खच 
  स याच ेदर व खच 

सन-१९-२०ची 
मागणी (अदंाजे) 
(आव यकते माण)े 

अदंाजे दर 

अदंाजे खच 
पये 

एकूण अदंाजे 
खच पय ेपये पैस े माण 

 दर पये  माण 
०१ फुटाण े साद १०/-  २८८िकलो ४५० िकलो २५ ०० िकलो ११,२५०/- ११,२५०/- 
०२ िवड्याची पान े ०.८० 

पैस े
८८९३०नग २,००,०००नग ०१ ०० नग २,००,०००/- २,००,०००/- 

 पावडर मतू  न.ं३ ११८/- ०० १०० नग  १२५ ०० नग १२,५००/-  
०३ पावडर मतू  न.ं४ १८९/- २९७ नग ५०० नग  २०० ०० नग १,००,०००/-  
 पावडर मतू   न.ं५ ५५५/- १२  नग १०० नग  ५७५ ०० नग ५७,५००/- १,७०,०००/- 
०४ काशी अ  टगंध 

पावडर  
१५५/- २४० 

िकलो 
४५० िकलो  २०० ०० िकलो ९०,०००/- ९०,०००/- 

०५ रानशेणी गोवरी (खरेदी िवभागामाफत) २,५०,००० िकलो  ०६ ०० िकलो १५,००,०००/- १५,००,०००/- 
 

उपरो  नमदू के यानसुार मागील वषा माण े माह-े एि ल-२०१९ ते माह े माच-२०२० अखेर या 
आिथक वषाकरीता   
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१) तक याम ये नमदू के या माण ेअ. .०१ ते ०४ चे सािह य .३,००,०००/- चे आत अस याने िवहीत 
प तीन ेदरप के मागवनु यातील यनुतम दरधारकाचे दर मा य करणसे व कायादशे दणेसे तसचे याकामी होणारे 
सव समावेशक खचास मा यता िमळणेस िवनंती.  
२) याच माण े त यात नमदू केललेे अ. .०५ ची रानशेणी गोवरी खरेदी िवभागामाफत ई-िनिवदा 

या ारे खरेदी करणसे व याकामी होणारे सव समावेशक खचास मा यता असावी, ही िवनंती. 
तरी उपरो  नमदू के या माण े सन २०१९-२०२० या आथ क वषाकरीता फुटाण े साद, िवडयाची 

पान,े पावडर मतू , काशी अ  टगंध तसेच खरेदी िवभागामाफत रानशणेी गोवरी खरेदी करणचेे तावास मा यता 
िमळणसे िवनंती. 

िनणय .१११ यावर सिव तर चचा होऊन, मंिदर िवभागासाठी सन २०१९-२० करीता िवहीत प दतीन ेकोटेशन मागवनू फुटाण े
साद, िवडयाची पान,े पावडर माबल मतु , यअुर माबल मतु  व काशी पावडर अ गंध खरेदी करणेस तसेच    

ई-िनिवदा प दतीन े दारकामाई धनुीकरीता रानशेणी गोवरी खरेदी िवभागामाफत खरेदी करणसे व याकामी 
येणा या अपे ित खचास मा यता दे यात आली. 

  तथापी रानशेणी गोवरी वगळता उवरीत सािह य दणेगीदारामाफत िमळत अस यास दणेगी व पात 
ि वकार यात याव,े असे ठरले. 

 (कायवाही-मंिदर िवभाग/खरेदी िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.१७ मंिदर प रसरातील गु थान िनंबवृ ाखाली उगवले या नवीन रोपांच ेजतन व संगोपन करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबांच ेसमाधी मंदीराच ेजवळ ी गु  थान मंदीरालगतच परुातन िनंबवृ  आह.े  सदर िनंबवृ  
बाबां  या काळापासनू अस  यान े  याची महती सवदरु पसरलेली आह.े  ी साई स  च र ात या वृ ाचे मह   व 
सांिगतलेले असलेन े या वृ ाची पान े गोड अस  याने या वृ ास धािमक  टीन े मह   व ा  त झालेले आह.े 
गु  थान िनंबवृ ासमोर भािवक उद, लोबान जाळतात तसेच या वृ ास दि णा घालतात  यामळेु सदर गु  थान 
िनंबवृ ाच ेजतन व संवधन करण ेआव  यक आह.े    

             इकडील िवभागामाफत इि टटयटू ऑफ फॉरेस ्ट जेनेटी  स अॅ  ड ी ि ड ग कोइमतरु , महा  मा फुल े
कृषी िव ापीठ, फॉरे  ट रसच इि टटयटू डेहराडून या नामांक त सं  थचेे मागदशन व देखरेखीखाली या झाडा  या 
जवळील मातीची व झाडां  या इतर घटकांची तपासणी करणते आलेली आह.े  िदनांक २३/०५/२००७ रोजी 
इि टटयटु ऑफ फॉरे  ट जनेेि ट  स अॅ  ड ी िबड ग, कोईमतरु येथील दोन शा   डॉ.एस मु गेसन व डॉ अ ण 
यांनी भेट िदली व  यांचे मागदशनाखाली िनंबवृ ाच े संवंधनाचे काम कर  यात आल.े  गु  थान िनबंवृ ा  या 
बाजनेु असलेले कॉ टीकरण काढून तेथ ेन  यान ेलाल माती + नदीचा पोयटा+ चांगले कुजलेले शेणखत, स ीय 
खत व गांडूळखत टाकून मबुलक माणात पाणी दे  यात आलेमळेु सदर िनंबवृ ास नवीन फांदया, फुल,े फळे 
जा  त माणात ये  यास सु वात झालेली आह.े 

               सदर िनंबवृ ाचे जतन कर  या  या  टीने िनंबवृ ापासनु िट  यकु  चर पदधतीने रोपे तयार करणकेामी 
के.एफ.बायो  लॅ  ट, पणु े यांना  यांचे मागणीनसुार वेळोवेळी िनंबवृ ाची कोवळी पाने व फांदया परुिवणते 
आले  या असनू  यानसुार  िद. १६/११/२०१७ रोजी  यापासनू तयार झालेली २१  रोपे  यांनी सं  थानला जमा 
केलेली असनू सदर रोपे सं  थानचे गुलाब बागते लावणते आललेी आह.े  

  सं  थान अिधिनयम ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश तांि क, कायदिेशर तसेच आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान–  धोरणा  मक िवषय आह.े  

  मागणी–  गु  थान िनंबवृ ा  या िनंबोळया (िबया)  गोड असलेन े प ी झाडांवर बसनू खात असलेमळेु 
सदर िनंबवृ ापासनू  विचतच रोप ेतयार होत असतात.  स ि थतीत काही िबया तेथचे पडून सदर िनंबवृ ाखाली 
०३ नवीन रोप ेनैसिगक र  या  उगवलेली असनू   पैक  ०२ रोप ेअदंाजे ६ ते ७ इचं उंचीची तर ०१ रोप  २ ते ३ इचं 
उंचीची  आह.े   यापवु  सदर िनंबवृ ाखाली उगवले  या रोपांपैक  एक ३ फुट उंचीचे रोप गु  थान िनबंवृ ाजवळ 
ठेवणते आलेले होते परंतु िदनांक २४/०५/२००८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय ं . २७ नसुार 
सदर िनंबवृ ाजवळ उगवलेले निवन छोटे िनंबरोप उपटून दसुरीकडे लावणते यावे ही उपसिमतीची िशफारस मा  य 
कर  यात आली.  

  िवभागाचा अिभ ाय-  स ि थतीला गु  थान िनंबवृ ाचे आयमुान जा  त झालेले असलेने भिव  यात 
सदरचे झाड खराब झाले तर या िनबंवृ ाखाली उगवले  या नवीन रोपाचंे सदयि थतीला आह ेतेथे संगोपण करता 
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येईल िकंवा   िद. २४/०५/२००८ रोजीचे  यव  थापन सिमती सभतेील िनणयानुसार सदर गु  थान िनंबवृ ाजवळ 
उगवलेली निवन िनंबरोपे उपटून दसुरीकडे लावणते यावी याबाबतचा िवषय िनणयाथ सिवनय सादर. 

िनणय .११२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबांचे समाधी मदंीराचे जवळ ी गु  थान मंदीरालगतचा िनंबवृ   
बाबां  या काळापासून अस  याने सदर गु  थान िनंबवृ ाच े जतन व संवधन करण े आव  यक आह.े तथापी 
स ि थतीला गु  थान िनंबवृ ाचे आयमुान जा  त झालेले अस यान े ते भिव  यात खराब हो याची श यता 
नाकारता येत नाही. याकरीता सदर िनंबवृ ाखाली नैसिगक र  या उगवले या तीन नवीन रोपांपैक  एका रोपाचे 
आहे याच िठकाणी संगोपन कर यात यावे व उवरीत नवीन दोन रोप दसुरीकडे लाव यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- बगीचा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१८ जु या वाहनांचा फेरिललाव तसेच िन पयोगी डेड टॉक भंगार सािह याची जाहीर िललावाने िव  करणेबाबत. 

ताव-  महारा   अिधिनयम २००४ तरतूद- अिधिनयमातील कलम १४(२) (ग) व कलम १७ (४) . 
 तावीकः-महारा   शासन मा  यतेतील िनदशा माण े सं  थानकडील दनैंिदन वापराने िन पयोगी / 

खराब झाले  या डेड  टॉक सािह  याची तसचे जु  या वाहनाचंी जाहीर िललावाने िव  करणसेाठी संदभ य ३ च े
 तावानुसार शासक य मा  यता िमळालेली आह.े महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम १४ (२) 

(ग)  म  य े " सिमती  या अिधका-यांच े अिधकार व कत  यास अिधन राहन अशा कार  या नाशवंत अपण 
व  तूंची िललावा ारे िकंवा अ  य कारे, िव  हवेाट लाव  याचे आिण  यांचे उ  प  न िव  व  त  यव  थे  या 
िनधीम  य ेजमा कर  याचे वगरेै अिधकार आहते. तसेच कलम १७(४) म  य े" िव  व  त  यव  थमे  य ेिनिहत केलेल,े 
प  नास हजार पयांपे ा अिधक िकंमतीच े कोणतेही जडजवाहीर, दािगने व इतर मौ यवान जंगम मालम  ता, 
रा  य शासना  या लेखी पवूमंजरूीन ेअसेल  याखरेीज, सिमतीकडून िवक  यात येणार नाही, तारण  हणनु ठेव  यात 
येणार नाही िकंवा अ  यथा अ  यसं िमत कर  यात येणार नाही.” अशी तरतूद आह.े वाप न िन पयोगी / खराब 
झाले  या भंगार साही  याचा जडजवाहीर, दािगने व इतर मौ  यवान जंगम मालम  ता या कारात समावेश होत 
नाही, अस े  प  ट मत आह.े 

  उपरो  त संदभ ं  ५ चे प रप का  वये स  या इकडील कायालयाकडे मेकॅिनकल िवभाग, िव तु िवभाग, 
सीसीटी  ही कं ोल सेल िवभाग,  वनी पेण िवभाग इ. िवभागांनी  यांचेकडील िन पयोगी दनैंिदन वापरान ेखराब 
झालेले भंगार डेड  टॉक सािह  याची िवहीत प  दतीन,े  जाहीर िललावा ारे िव  करणसेाठी शासिकय मा  यता 
घेतलेली आह.े मा  यता िमळाले  या डेड  टॉक सािह  याची अतंगत लखेाप र ण िवभागाकडून िद.३१.०३.२०१८ 
अखेर पयत घसारा वजा जाता िकंमतीचा तसचे तयार करणते आले  या लॉटचा तपिशल खालील माण-े 

अ.नं. िवभागाचे नांव सािह  याचे लॉटचा तपिशल सािह  यांची ३१.०३.२०१८अखेर 
एकुण घसारा िकंमत 

१. मेकॅिनकल िवभाग लॉट न.ं१)- वॉटर कुलर/एअर कुलर-२२ नग, 
लॉट न.ं२)-एअर कंडीशनर/जेट मिशन- 
एकूण-१९ नग, 
लॉट न.ं३)- रेि जरेशन-एकुण-०६ नग 
लॉट न.ं४)- डेड  टॉक सािह  य-एकुण-१३ नग 

१९,१६३.५६ 
३४,७९७.१९ 
३,६१२.७७ 
३८४३.१८ 
एकुण पुणािकत र  कम -६१,४१७.०० 

२. िव तु िवभाग लॉट न.ं५)- िन पयोगी िव तु उपकरण े 
(फॅन)-४०५ नग 
लॉट न.ं६)- िन पयोगी िव तु उपकरण े
(एनज  िमटर व फॅन)- २८१नग 
लॉट न.ं७)- िन पयोगी िव तु उपकरण े 
(िगझर व इतर सािह  य)-१७२ नग 

४२५५८.०६ 
 
३९६००.७० 
 
८९७१५.२३ 
एकुण पुणािकत र  कम – 
१,७१,८७४.०० 

३. सीसीटी  ही कं ोल सेल लॉट न.ं८)- तांि क डेड  टॉक सािह  य-  
१५५ नग 

२,०७,१६६.०० 

४.  वनी ेपण िवभाग लॉट न.ं९)- तांि क डेड  टॉक सािह  य-  
१५२ नग 

४९,४३३.०० 

  सािह  याची एकूण िकंमत- ४,८९,८९०.०० 



 
35 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

 
लॉट न.ं१०- िन पयोगी भंगार सािह  याचे िललावासोबतच वाहन िवभागाकडील जु  या १५ वाहनाचंा 

फेरिललाव करणसेाठी शासक य मा  यता िमळाललेी आह,े  यांचा तपिशल खालील माण े–  
अ.नं. वाहनाचा कार वाहन मांक वाहनाची रिज. 

िदनांक 
टॅ  स िवमा 

१ मिहं ा लोगान,सीडी 
 लेअरसह 

MH-17-Y-3636 10/12/2007 O.T.T. 31/03/2019 

२ मिहं ा झायलो, टेपसह MH-17-V-8483 21/01/2009 O.T.T. 31/03/2019 
३ टाटा समुो, कारटेप सह MH-17-V-1701 15/12/2006 O.T.T. 31/03/2019 
४ टाटा िवंगर  णवािहका MH-17-AG-2418 26/04/2011 टॅ  स माफ 31/03/2019 
५ टाटा-४०७ शववािहका MH-17-AG-2420 11/04/2011 टॅ  स माफ 31/03/2019 
६ टाटा िवंगर  णवािहका MH-17-AG-2419 26/04/2011 टॅ  स माफ 31/03/2019 
७ टाटा-४०७ MH-17-T-6801 03/07/2006 O.T.T. 31/03/2019 
८ वासी बस MH-17-T-8504 13/04/2007 30/09/2018 31/03/2019 
९ वासी बस MH-17-T-8505 13/04/2007 30/09/2018  31/03/2019 
१० वासी बस MH-17-T-7109 02/09/2006 31/08/2018 पयत 31/03/2019 
११ वासी बस MH-17-T-7110 08/09/2006 31/08/2018 पयत 31/03/2019 
१२  कुल बस MH-17-C-8851 22/02/2002 31/01/2019 पयत 31/03/2019 

१३ TVS Flame MH-17-Z-8201 09/09/2008 O.T.T. 31/03/2019 

१४ वालेकर ई-मोटस बॅटरी बाईक  कुटी 09/12/2010 लाग ुनाही 31/03/2019 

१५ TVS Santro MH-17-Q-5601 03/02/2004 O.T.T. 31/03/2019 

 
मागणीः-  
१)  वाहन िवभागाकडील जु या १५ वाहनांचा फेरिललाव करण े तसेच अिभलेख क  िवभागाकडे 

आले  या मा  यता ा  त  तावांतील      िन पयोगी भगंार सािह  याचा जाहीर िललाव एकाच िदवशी 
करणसेाठी तारीख िनि त करण.े. 

२)  डेड  टॉक भंगार सािह  याची जाहीर िललावाने िव  करणसेाठी उपरो  त िवभागांनी कळिवले माण े
 यके लॉटची िललाव बोली     ३१/०३/२०१८ अखेरचे घसारा िकंमतीपासनु पढुे सु वात करण े

तसेच जाहीर िललावासाठी ऐनवेळी येणा-या  तावांचा िवचार करण.े. 
३)   तावीत जाहीर िललावात  पधा िनमाण  हावी क रता, जनसंपक िवभागामाफत वतमानप ात 

जाहीरात दणेे व आयटी िवभागामाफत संकेत  थळावर िस  दी करण.े. 
४)  जाहीर िललाव कामी  थािनक मा. िव  व  तांना िनमंि त करण.े.  
५)  शासनाकडील िनदशा माण ेिव  कर  यात आले  या डेड  टॉक सािह  याचा व जनु ्या वाहनांच ेजाहीर 

िललावाबाबतचा पतूता अहवाल महारा   शासन, िवधी व  याय िवभागास कळिवण.े 
उपरो  त अ.नं.०१ ते ०५  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे मा  यतेसाठी सादर. 

िनणय .११३ यावर सिव तर चचा होऊन, जु या वाहनांचा फेरिललाव तसेच िन पयोगी डेड टॉक भंगार सािह याची जाहीर 
िललावाने िव  करणेकामी उपरो  ताव मागणी के या माण े कायवाही कर यास मा यता दे यात आली.  
तसेच जु या वाहनां या फेर िललावास यो य ितसाद न िमळा यास सदर वाहनां या मळु िकंमती कमी कर यात 
या यात, असे ठरले.                                                                                   (कायवाही- अिभलेख क ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.१९ सं थानमधील िन पयोगी भंगार सािह याची िव /िव हवेाट लावणेकामी मदुतवाढ िमळणबेाबत. 

ताव- अिधिनयम २००४ मधील तरतूदः- महारा   अिधिनयम २००४ मधील कलम १७(४) व कलम १४(२) (ग) 
नसुार सं  थानमधील दनैंिदन वापराने जमा होणारे िन पयोगी भगंार सािह  याची िव  करण.े 

मा.  यव  थापन सिमतीचे ठराव व िनणय-  
  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय .९२ नसुार कायवाही करण.े 
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 तावीकः- सं  थानचे इतर िवभागाकडील दैनिंदन वापरान ेजमा होणारे िन पयोगी सािदल  व पाच े
भंगार सािह  याची अिभलेख क  िवभागामाफत वािषक उ  च  तम दरान े िव  करणते येत आह.े संदभ य ३ च े
कायादशेाने मागील सन-२०१८-१९ या आिथक वषातील दनैिंदन वापराने जमा झाले  या भंगार सािह  याची 
िव  करावयाची मदुत िद.३१.०३.२०१९ रोजी सपंु  टात यते आह.े  

   यानसुार िद.३०.०१.२०१९ रोजीचे  यव  थापन सभेत िनणय ं . ६८ नसुार आिथक वष सन-२०१९-
२० म  य ेभंगार सािह  याचे िव कामी ई-िनिवदा मागिवणसेाठी  तावीत मसदूयास मा  यता िमळाललेी आह.े 
 यानसुार सदरची कायवाही चालु आह े परंतु माच-एि ल २०१९ म  य े लोकसभा सावि क िनवडणकू 

आचारसंिहतेमळेु सदर  या िनिवदा ि या पणु होणसेाठी िकमान दोन मिह  यांचा वेळ लागणार आह.े 
सव िवभागाकडे दनंैिदन वापराने जमा होणा-या सािह  यामळेु (उदा.कॅ  टीन िवभागाकडील रका या 

दधुा  या िपश  या, तेलकट / खराब पु ा, िनमा  य तेल, साई सादालय िवभागाकडील रकामे तेला-तूपाच ेडब,े 
बारदान गो  या, औषधाच े रकामे  लॉि टक म) ह े इतर िन  याने जमा होणा-या िन पयोगी सािह  याचे 
साठवणकू मळेु दगुधी सटुण,े  यापासनु सावजिनक आरो  याचे  न िनमाण हो  याची श  यता नाकारता यते नाही. 
अस ेसािह  यामळेु अडचण होऊ नये तसेच भ  त व कमचा-यां  या आरो  यास धोका िनमाण होऊ नय ेयाक रता 
सदरच ेसािह  य िनयिमतपण ेिव  होणे गरजेच ेआह.े 

  यासंदभात संबंधीत  यापा-यांना मागील वषात दे  यात आले  या कायादशेाम  य े अट ं २ नसुार      
सन-२०१९-२० या वषाचे दर ा  त होईपावेतो, आह े याच मंजरू दराने भगंार सािह  य खरेदी करावे, बाबत आदेश 
पा रत कर  यात आललेा आह.े तरी याबाबत स  याचे  यापा-यांना मािगल वषा माण ेभंगार सािह  य िव  करता 
येईल. 

मागणीः- भंगार सािह  य िव ची मदुत िद.३१.०३.२०१९ रोजी पणु होत असलेन ेतसेच आिथक वष 
सन-२०१९-२० साठी Online ई-िनिवदा मागिवणसेाठी मा.  यव  थापन सिमती िद.३०.०१.२०१९ च ेसभेतील 
िनणय .६८ चे मा  यतेनसुार पढुील येत वािषक उ  च  तम दर मा  य होणसे अजून अदंाजे दीड ते दोन 
मिह  याचा कालावधी जा  याची श  यता असलेने भंगार सािह  य साठवनू न ठेवता  तावीक केले माण ेसं  थान 
कामाचा खोळंबा होव ू नय,े याकरीता मागील सन-२०१८-१९ या वषात मंजरू झालेले भंगार सािह  य, पढुील 
वषातील (सन २०१९-२० वषातील) उ  च  तम दर ा  त होईपावतेो मािगल  यापा-यांना आह े  याच मंजूर दरान े
उचलणबेाबत प ान े कळिवता येईल, तसचे सं  थानच े सव िवभागांना  याबाबतचा आदेश पारीत करता येईल,  
 यास मा  यता असावी. 

जर संबंधीत  यापा-यान े  याचे सािह  य मागील मंजूर दरान ेउचलणसे असमथता दशिव  यास मागील 
वषातील ०६  यापा-यांपैक  दसुरा कुणी  यापारी उ  सकु अस  यास  यांचेकडून लेखी ित ाप  घवेनू  या  यापा-
यास आह े  याच मंजरू दराने व  याच अटी-शत स अिधन राहन िव  करणसे परवानगी दतेा येईल,  

अिभ ाय/मतः- क रता मागील मजंरू दरधारकांना दरु  वनी क न सन २०१८-१९ मधील  यांना मंजूर 
असलेले सािह  य आहे  याच दराने खरेदी कामी िवचारणा कर  यात आलेली आह.े  या माण े  यांचे लेखी 
संमतीप  घतेा येईल. 

   सबब, सन-२०१९-२० मधील ई -िनिवदतेील िन पयोगी भंगार सािह  य िव चे नवीन दर ा  त होई 
पावेतो संदभ .३ चे आदेशा माण ेआह े  याच दरान,े भंगार सािह  य िव  करणकेामी मदुतवाढ िमळणकेामी 
सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेचे िनणयाथ सादर. 

तरी उपरो  त  तावावर िनणय होणसे िवनंती. 
िनणय . ११४ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष सन २०१९-२० म य े  सं थानमधील िन पयोगी भंगार सािह याची 

िव /िव हवेाट लावणकेामी ई-िनिवदा ि या पणु होईपावेतो सन २०१८-१९ या आिथक वषातील  मंजरू दरान े
सं थानमधील िन पयोगी भंगार सािह याची िव  करणेस मा यता दे यात आली.    (कायवाही- अिभलेख क ) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२० शै िणक वष सन २०१९-२० शालेय िव ाथ  नवीन डायरी छपाई करण े मागील वषा माण े िव ा याना 

िवनामु य वाटप करणे व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत. 
ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 

(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी,शै िणक सं  था  थापन करील. 
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मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –मा.  यव  थापन सिमतीची  िद. १४.११.२०१७  रोजीची 
सभा िनणय . ९९३   

ा  तािवक –उपरो  त संदभा  वये ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  संचलीत ी साईबाबा 
इिं लश िमडीयम  कुल,िशड  ही शाळा महारा   शासनाच े मा  यतेन े ी साईबाबा सं  थान यांचेकडून कायम 
िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते.  सन १९९० पासनू सु  कर  यात आली ते  हापासनू आप  या शाळेत 
पवु ाथिमक (  य.ु व िस. केजी. िवभाग ) , इय  ता १ ली ते ७ वी ाथिमक व इय  ता ८ वी ते १० वी मा  यिमक 
अस ेतीन िवभाग कायरत आहते.  वगात िव ा  याना िश कांमाफत िविवध उप म,  पधा , परी ा व  होमवक 
िदला जातो.  सदर  या  अ  यासाची न द ठेवणकेामी िदलेले उप म  पालकांना कळाव,े   पालकांनी आप  या 
पा  यांकडून  अ  यासाची तयारी  क न  यावी   हा यामागचा हतेू आह.े  जेणके न आपला पा  य शाळेत काय 
अ  यास करतो ह ेपालकांनाही कळते. या उप मासाठी इतर शाळे माण ेआप  या  कुलची  यके िव ा  याकडे  
दनिदन डायरी असावी अस े  मत आह.े  या डायरी म  य े िव ा  याना उपयोगी पडेल अशी मािहती संकलीत 
कर  यात आलेली  आह.े  सदरची डायरी ाथिमक  व पात नमु  यासाठी  बनवनू घे  यात आली असनू  सदर 
डायरी ( 210 Art Card Cover 4 Colour – 1 side, 70 Map Paper Matter- 1  Colour  –  B / W, 
PVC-Transparent  Cover,   Perfect Binding , Size-  7 “ x 5 “) अशी आह.े सदर  डायरीत पाठपोठ 
ि ंट केललेी अदंाजे एकूण १२८ पाने आहते.  सदरचे नमु  या माण ेडायरी छपाई क न खरेदी करावयाची  आह.े  
मागील वष  चे समाधी शता  दी वषाचे औिच  य साधनू शै िणक वष २०१८-१९ म  य े एकूण २६५० नग  
नवीन डायरी छपाई क न खरेदी कर  यात आ  या व शाळेतील सव िव ा  याना सं  थानचे वतीने िवनामु  य  वाटप 
क न उपल  ध क न दे  यात आ  या. सदरच ेडायरी खरेदीसाठी जी.एस.टी. वगळता  ित नग . २४.०० ( अ री 
पये चोवीस मा ) खरेदी कर  यात आले  या  असनू याकामी एकूण पये ६६,७८०/- इतका खच झाललेा आह.े   

िवभागाचा अिभ ायः- शै िणक वष  २०१९-२० म  य े  शाळेत  अदंाज े २७०० िव ाथ  िश ण 
घेतील. नवीन शै िणक वषासाठी िकमान २७०० नग डायरी छपाई  क न खरेदी करा  या लागणार आहते. एका  
डायरीचे  छपाईसाठी  जी. एस.टी. टॅ  ससह  अदंाजे  ित नग . ३० /- ( अ री पये तीस   मा  ) खच अपेि त 
आह.े एकूण २७०० नग डायरी खरेदी करावयाच े झा  यास एकूण अदंाजे पये ८१,०००/- ( अ री पय े
ए  यांएशी हजार मा ) खच अपेि त आह.े   

आप  या शाळेत गरीब घरातील मुले / मलुी िश ण घेत असनू इतर शाळे  या तुलनते अ  यतं अ  प 
दरात िश ण िदले जात आह ेव  माफक  व पात  शै िणक  व  कुलबस  शु  क आकारले जाते.   य.ू केजी वग 

वेशासाठी एका िव ा  याची कमाल शै िणक फ  . ३६७०/- घेतले जाते व इय  ता १० वीचे वग वेशासाठी 
एका िव ा  याची शै िणक फ  . ५२८०/- घतेली  जाते . तसेच िव ा  याना दे  यात येणारे बोनाफाईड 
सट फ केट साठी कुठलीही फ  आकारली जात नाही. िव ा  याकडून  शाळा सोड  याचा  दाखला फ  फ  त       
.१०/- आकारली जाते. मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत सदरचा  ताव ठेऊन सिमतीची मजंरूी घेऊन           
ी साईबाबा  इिं लश िमडीयम  कुल, िशड  म  य े िश ण घेणा-या सव िव ा  याना   यके शै िणक वषात  

सं  थानचे वतीने  दनंैिदन अ  यास म  ( न द वही)  डायरी िवनामु  य दे  यात यावी अस ेन  मत आह.े   
सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी क न अनमुानः-  शालेय शासनाचा भाग  हणनू डायरी 

असण े गरजेचे आह.े  सदर यते  सं  थानला  आिथक बोजा सहन करावा लागेल.   
मागणी- मागील वषाचे नमु  या माण े  डायरी छपाई करणेकामी सं  थानच े संकेत  थळावर जािहरात  

दतेा येईल व  सबंिधत  परुवठाधारकांकडून  छपाई दरांबाबतच ेबंद कोटेशन दरप के मागवनू  िविहत प तीन े 
छपाई क न घतेा येईल. तरी शै िणक वष  २०१९-२० म  य े  नवीन शै िणक वषासाठी िकमान २७०० नग 
डायरी छपाई  करणसे, सदरची डायरी सं  थानचे वतीन े िव ा  याना िवनामु  य उपल  ध क न दणेेस व  याकामी 
येणा-या एकूण अदंाजे पय े ८१,०००/- ( अ री पये ए  यांएशी हजार मा ) खचास मा  यता  िमळणकेामी 
िनणयाथ सादर. 

िनणय .११५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुलमधील िव ा याकरीता दैनंिदन 
अ यास म डायरी (न द वही) छपाई क न घेणेकामी िवहीत प दतीने दरप के मागिवणसे व याकामी येणा या 
अदंाजे र कम .८१,०००/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदर डायरी िव ा याना िवनामु य 
उपल ध क न दे यात यावी, असे ठरले.                           (कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२१ सन २०१९-२०२०  शै िणक वषात शालेय व कुल बस शु कातील वाढीबाबत. 
ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 

(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी,शै िणक सं  था  थापन करील. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांकः- नवीन  ताव  
ा  तािवक - संदभः- १ ) िदनांक १५/०३/२०१४ रोजी झाले  या मा. ि सद  य सिमतीच े सभेत सादर 

केले  या  तावावर  सिव   ार चचा होवनु ी साईबाबा इिं लश िमिडयम करीता सन २०१४-१५ शै िणक 
वषासाठी शालेय शु  कात १०% व  कुल बस शु  कात १०% वाढ करणसे मा  यता दे  यात आली. तसेच सन 
२०१४-१५ नंतर पढुील शै िणक वषाक रता ती वष  शालेय शु  कात १०% व  कुल बस शु  कात १०%न े
वाढ कर  यात यावी असे ठरले. 

संदभः-२) िदनांक ०७ /०३/२०१८ रोजीचे सभेत सादर केले  या  तावावर  सिव   ार चचा होवनु  
शै िणक वष २०१७-१८ मधील शालेय शु  कात  नवीन  लॅब नसुार १० % व  कुल बस शु  कात १०% वाढ  
क न , सधुा रत शु  क शै िणक वष २०१८-१९ म  य ेआकारणते याव,े असे ठरले. 

िवभागाचा अिभ ायः- १) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद. ०७/०३/२०१८   िनणय . १८९  नसुार  
शै िणक वष २०१८ -१९  म  य ेघे  यात आले  या शालेय शु  क र  कमेवर  १०% वाढ  करावयाची झा  यास 
शै िणक वष २०१९ -२०  साठी खालील माण ेशालेय शु  कात वाढ  करावी लागणार आह.े 

शै िणक वष २०१९ -२०  करीता १०%  तािवत वाढ क न घे  यात येणारे शालेय शु  क 
खालील माण.े 

 
अ.नं वग ी साईबाबा इ.ंिम.  कुल 

शै िणक वष २०१८ -१९   
वाष क शालेय शु  क 

सदयि थतीम  य े
शालेय शु  कात 
१०%  तािवत वाढ 

मागील शु  क + 
१०%  तािवत 
वाढ क न  होणारी 
र  कम  

दोन स ाचंी पुणाक त 
क न येणारे (१०चे 
पटीत)एकुण वाष क 
शालेय शु  क 

  २०१८-१९    २०१९-२०  
१  य ुके.जी ४०४० ४०४ ४४४४ ४४४० 
२ िस.के.जी ४०४० ४०४ ४४४४ ४४४० 
३ इ.१ली ४३६० ४३६ ४७९६ ४८०० 
४ इ.२ री ४३६० ४३६ ४७९६ ४८०० 
५ इ.३री ४५१० ४५१ ४९६१ ४९६० 
६ इ.४थी ४५१० ४५१ ४९६१ ४९६० 
७ इ.५वी ४८४० ४८४ ५३२४ ५३२० 
८ इ.६वी ४८४० ४८४ ५३२४ ५३२० 
९ इ.७वी ४८४० ४८४ ५३२४ ५३२० 
१० इ.८ वी ५६४० ५६४ ६२०४ ६२०० 
११ इ.९ वी ५६४० ५६४ ६२०४ ६२०० 
१२ इ.१०वी ५८१० ५८१ ६३९१ ६३९० 

 
२. मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७/०३/२०१८ िनणय .१८९  नसुार  शै िणक वष २०१८-१९  

म  य ेघे  यात आले  या  कुलबस  शु  क र  कमेवर  १०% वाढ  करावयाची झा  यास शै िणक वष २०१९ -२०  
साठी खालील माण े  कुलबस  शु  कात वाढ  करावी लागणार आह.े 

अ.नं  शाळेपासनू संबिधत 
 टॉप पयत  लॅब नसुार 

ठरिवलेले िकलोमीटरच े
अतंर  

स  या घे  यात 
येत असलेल े
 कुलबस वाष क  

एकूण शु  क 
सन२०१८-१९    

मा.  यव  थापन  
सिमती िनणय 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ  

मागील शु  क + 
१०%  तािवत 
वाढ क न  होणारी 
वाष क र  कम  

पणुाक त र  कम क न  
(१०चे पटीत) 
आकार  यात येणारी 
वाष क  कुल बस शु  क  
सन २०१९-२०   
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१ ०१ ते ०६ िकलोमीटर  २५६० २५६  २८१६  २८२०  
२ ०७ ते ११ िकलोमीटर  २८५० २८५  ३१३५  ३१३०  
३ १२ ते १५ िकलोमीटर  ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
४ १६ ते २० िकलोमीटर  ४९६०  ४९६  ५४५६  ५४६०  
५ २१ ते २५ िकलोमीटर  ५४१०  ५४१  ५९५१  ५९५०  

 
शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  कुलबस करीता घे  यात येणारे शु  क िकलोमीटर व अतंरानसुार 

खाली माण े.   
अ.नं  कुल बस  टॉपच े

नाव 
शाळेपासनु 
जाण े व येण े
िक.मी अतंर 

स  या असललेे 
 कुलबस  

एकूण वाष क 
शु  क  सन 
२०१८-१९    

मा.  यव  थापन  
सिमती िनणय 
नसुार १०% 

 तािवत वाढ  

मागील शु  क 
+ १०% 

 तािवत वाढ 
क न  होणारी 
र  कम  

पणुाक त र  कम 
क न (१०चपेटीत) 
आकारललेी   
 कुल बस फ  सन 

२०१९-२०  
१ २ ३ ४ ५ (४+५) ६ ७ 
१ िशरडी /प रसर ०६ िक.मी २५६० २५६  २८१६  २८२०  
२  लुटे व  ती  ०८ िक.मी २८५० २८५  ३१३५  ३१३०  
३  नांदखु  बु क ०९ िक.मी २८५० २८५  ३१३५  ३१३०  
४  राहाता १०िक.मी २८५० २८५  ३१३५  ३१३०  
५  नांदखु  खदु १० िक.मी २८५० २८५  ३१३५  ३१३०  
६  सावळीिविहर ११ िक.मी २८५० २८५  ३१३५  ३१३०  
७ बन (िबरगांव ) १२ िक.मी ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
८  कनकुरी १२ िक.मी ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
९  नवनाथनगर १२  िक.मी ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
१०  साकुरी १२  िक.मी ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
११ िपंपळवाडी १३ िक.मी ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
१२ डो-हाळे १५ िक.मी ३९६०  ३९६  ४३५६  ४३६०  
१३ को-हाळे  १८ िक.मी ४९६०  ४९६  ५४५६  ५४६०  
१४ ई १८िक.मी ४९६०  ४९६  ५४५६  ५४६०  
१५ चांदेकसारे -पानमळा   २१ िक.मी ५४१०  ५४१  ५९५१  ५९५०  

 
मागणी- तरी शै िणक वष २०१८  -१९  शु  काम  य ेनवीन  लॅब नसुार वाष क शालेय शु  कात १०%  

व  कुलबस शु  कात १०%  वाढ क न शै िणक वष २०१९ -२०  म  य ेसदरचे वाष क शु  क पालकांकडुन 
घेणकेामी िनणयाथ सादर, 

िनणय .११६ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१८-१९ म ये आकार यात येणा या शालेय शु क व कुलबस 
शु काम ये येक  १०% वाढ क न शै िणक वष २०१९-२० करीता शालेय शु क व कुलबस शु क 
आकारणेस मा यता दे यात आली.                                    (कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२२ किन  महािव ालयातील िव ािथनीकरीता वािषक बस शु क िनि त करणेबाबत. 

ताव- संदभः-१) िद.१५/०६/२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत झालेला िनणय . ४९२ 
          २) शाळेतील िव ािथनीकरीता पु  य  लोक अिह  याबाई होळकर योजन ेअतंगत मोफत एस.टी बस सेवा 
सु  करण.े               

अिधिनयम २००४ मधील तरतुद -  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य े सव कार  या धमिनरपे  
िश णास चालनादईेल िकवा तस ेकर  यास सहा य  करील.तसचे िशड  यथेे वा अ  य िठकाणी शै िणक सं  था 
 थापन करील.                                                        

 यव  थापन सिमतीचा ठराव .- िद.१५/०६/२०१७ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीच े सभेत झाललेा 
िनणय . ४९२ 
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ा  तिवक- ी साईबाबा क  या िव ा मंदीर व किन  ठ महािव ालयातील िव ािथनीकरीता सं  थान तफ 
बस सु  करणसे व वािषक बस भाडे आकारणेकामी िद.१५/०६/२०१७ रोजी झाले  या  यव  थापन सिमतीचे सभेत 
झाललेा िनणयानसुार किन  ठ महािव ालयात इ.११वी व इ.१२वी कला, वािण  य व िव ान शाखेत िशकत 
असले  या िव ािथनी या िशड  लगत असले  या परीसरातील गावातुन येत असतात. सदर किन  ठ 
महा िव ालयाकडील िव ािथनीकरीता बससवेा उपल  ध क न िद  यास येणारा खच िवचारात घेता सवलती  या दरात  
उपरो  त बस थां  यानसुार व  य  होणा-या वासानसुार ित. िक.मी .१/- ( ित िदवसा माण े ) एकूण शालये 
२३० िदवसाकरीता (वािषक) बस शु  क आकारणी करता येईल. किन  ठ महािव ालयीन िव ािथनीकडून खालील 
बस मागा  माणे वािषक शु  क आकारता येईल. तसचे बससवेचेा लाभ घणेा-या िव ािथनीकडून महारा   रा  य माग 
प रवहन महामंडळा  या कायप  दती व बस थां  यानसुार तसचे  य  होणा-या वासनसुार ित िक.मी. .१/- मा  

ित िदन या माणे एकूण २३० शालये िदवसाचं ेवािषक बस शु  क आकारणेत याव,ेअशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा  य कर  यात आललेी आह.े यानसूार येणा-या फ ची तपशीलवार मािहती 'ब' माणे आह.े  

अ) सन २०१८-१९ या वषाचे ी साईबाबा इिं लश िमडीयम  कूल  या िव ा  याकडून पिह  या 
स ातील बस भाडे व दसु-या स ातील बस भाडे आकारणी कर  यात आललेा त  ता खालील माणे -    

बस नबंर िठकाण 
जाणे  यणेे  
अतंर िक.मी. 

शालये कामाच े
िदवस 

सहामाही फ  वािषक फ  
एक 
िदवसाची फ  

०१ ई २१+२१=४२ २३० २४८० ४९६० २२ 
०२ िपंपळवाडी १८+१८=३६ २३० १९८० ३९६० १७ 
 
०३  

नांदखु  .ु  २४+२४=४८  २३०  १४२५ २८५० १२ 
नांदखु  .ु  २६+२६=५६  २३०  १४२५ २८५० १२ 
को-हाळे ३६+३६ = ७२  २३०  २४८० ४९६० २२ 

०४  डो-हाळे  २४+२४=४८  २३०  १९८० ३९६० १७ 
कनकुरी  १८+१८=३६ २३० १९८० ३९६० १७ 

ब ) ी साईबाबा किन  ठ महािव ालयातील िव ािथन साठी वाहन िवभागाकडील  तावीत बस भाडे.   

बस नबंर िठकाण 
जाण े  यणेे अतंर 
िक.मी. 

शालये कामाच े
िदवस 

सहामाही फ  वािषक फ  
एक िदवसाची 
फ  

०१ ई २१+२१=४२ २३० ४८३०/- ९६६०/- ४२ 
०२ िपंपळवाडी १८+१८=३६ २३० ४१४०/-  ८२८०/-  ३६ 
 
०३  

नांदखु  .ु  २४+२४=४८  २३०  ५५२०/-  ११०४०-  ४८ 
नांदखु  .ु  २६+२६=५६  २३०  ६४४०/-  १२८८०/-  ५६ 
को-हाळे ३६+३६ = ७२  २३०  ८२८०/-  १६५६०/-   ७२ 

०४  डो-हाळे  २४+२४=४८  २३०  ५५२०/-  ११०४०-  ४८ 
कनकुरी  १८+१८=३६ २३० ४१४०/-  ८२८०/-  ६९ 

 
क) इिं लश िमडीयम  कूल  या बसभाडया पे ा २०% बसभाडे दरवाढ क न किन  ठ 

महािव ालया  या िव ािथनी करीता  तावीत शु  ल आकारता येईल. 
ख)  

बस नबंर िठकाण 
जाणे  यणेे अतंर 
िक.मी. 

शालये कामाच े
िदवस 

सहामाही फ  वािषक फ  
एक िदवसाची 
फ  

०१ ई २१+२१=४२ २३० २९७५ ५९५०  २६  
०२ िपंपळवाडी १८+१८=३६ २३० २३७५ ४७५० २१  
 
०३  

नांदखु  .ु  २४+२४=४८  २३०  १७१० ३४२० १५  
नांदखु  .ु  २६+२६=५६  २३०  १७१० ३४२० १५  
को-हाळे ३६+३६ = ७२  २३०  २९७५ ५९५० २६  

०४  डो-हाळे  २४+२४=४८  २३० २३७५ ४७५० २१ 
कनकुरी  १८+१८=३६ २३० २३७५ ४७५० २१ 

 



 
41 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

ड) शासन िनणयानसुार पु  य  लाेक अिह  याबाई होळकर योजने अतंगत शाळेतील इ.५वी ते इ.१२वी पयत 
मलु ना मोफत एस.टी बस सेवा सु  कर  याचा शासन िनणय झाला आह.े तरीही किन  ठ महािव ालयातील 
िव ािथनीकरीता  या गावात एस.टी बस जातात  यागावातील िव ािथनीकरीता  एस.टी महामंडळा तफ मोफत 
एस.टी बस सेवा सु  करता यईेल.  

मागणी–किन  ठ महािव ालयातील िव ािथनीकरीता वािषक बस शु  क िनि त क न बस सु  
करणेबाबत.  

सं  थान अिधिनयम ठराव यानसुार अनमुान -  किनष ्ठ महािव ालयीन िव ािथनीकर ता बस सु  करणचेा 
िवषय आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत-  शासन िनणया नसुार पु  य  लोक अिह  याबाई होळकर योजने अतंगत  या 
गावात बस जातात  या गावातील शाळेतील मलु ना एस.टी महा मंडळामाफत मोफत एस.टी बस सेवा सु  करणेबाबत 
कायवाही करता येईल तसेच उपरो  त परी  छेद अ,ब म  ये नमदु केललेा तपशील पहाता ी साईबाबा किन  ठ 
महािव ालयाकडील िव ािथनीकरीता बस शु  क ह े इिं लश िमडीयम  कुल कडील बस शु  का पे ा दु  पट 
अस  याचे िनदशनास येत आह.े  यामळेु बस भाडे बाबत िव ािथनी  या मनात स माव  था िनमाण होऊन शालये 
कामकाजात िव ािथनी व पालक नाराजी  य  त करतील.  यामळेु शै िणक संकुलाकडील इिं लश िमडीयम  
 कुल  या बसभाडया पे ा २०% बसभाडे दरवाढ क न किन  ठ महािव ालया  या िव ािथनीकरीता परीिश  ट 'क' 

म  ये दशिव  या माणे बसदर वाढ आकारणी करता येईल तसचे  तावीत केले  या बसभाडया म  य े ित वष  १०% 
दर वाढ क न आकारणी करता येईल.  

 ताव–शासन िनणयानसुार पु  य  लोक अिह  याबाई होळकर योजन े अतंगत  या गावात एस. टी सवेा 
आह े  या गावातील िव ािथनीसाठी एस.टी महा मंडळामाफत एस.टी  बस सवेा सु  कर  यास प  दे  याची मा  यता 
असावी.  

  या गावात एस.टी सवेा उपल  ध नाही अशा गावातील िव ािथनीकरीता सं  थान बस सवेा सु  करणसे व 
परी  छेद अ,ब म  ये नमुद केललेा फ चा तपशील पहाता इिं लश िमडीयम  या बसभाडयापे ा २०%  बसभाडे दरवाढ 
क न बस भाडे त  ता 'क' म  य े  दशिव  या माण े किन  ठ महािव ालया  या िव ािथनीकरीता बसभाडे आकारणी  
करणेस तसचे शै िणक वषात ती वष  १०%  या माणे बस भाडे दरवाढ क न आकारणी करणेस सदरचा िवषय 
िवचाराथ िनणयासाठी सादर. 

िनणय .११७ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे किन  महािव ालयातील िव ािथनीकरीता या गावात एस.टी.सेवा सु  
आह े या गावातील िव ािथन करीता शासनाच े पु  य  लेाक अिह  याबाई होळकर योजन े अतंगत मोफत 
एस.टी.सेवा उपल ध क न दणेबेाबत आगार मखु,कोपरगाव बस थानक यांना कळिव यास मा यता दे यात 
आली.  

तसेच या गावाम य ेएस.टी.सेवा उपल ध नाही अशा गावातील िव ािथनीकरीता बस सेवा उपल ध 
क न दे यात यावी मा  बसभाडे दराम य े दरवाढ न करता ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल या 
िव ा याकडून आकार यात येणा या बसभाडे नसुार किन  महािव ालयातील िव ािथन कडून खालील माण े
बसभाडे आकार यात याव,े असे ठरले. 

िठकाण 
जाण े येणे  
अतंर िक.मी. 

शालेय कामाचे 
िदवस 

सहामाही फ  
वािषक 
फ  

एक 
िदवसाची फ  

ई २१+२१=४२ २३० २४८० ४९६० २२ 
िपंपळवाडी १८+१८=३६ २३० १९८० ३९६० १७ 
नांदखु  .ु  २४+२४=४८  २३०  १४२५ २८५० १२ 
नांदखु  .ु  २६+२६=५६  २३०  १४२५ २८५० १२ 
को-हाळे ३६+३६ = ७२  २३०  २४८० ४९६० २२ 
डो-हाळे  २४+२४=४८  २३०  १९८० ३९६० १७ 
कनकुरी  १८+१८=३६ २३० १९८० ३९६० १७ 

 
तसेच शै िणक वषात ती वष  १०%  या माण ेबस भाडे दरवाढ क न आकारणी कर यात यावी, 

असे ठरले.                                            (कायवाही- ी साईबाबा क या िव ा मंिदर व किन  महािव ालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२३ डॉ.अ ण कंुभारे, शै िणक स लागार व र  महािव ालय यांना मदुतवाढ दणेेबाबत. 
ताव-  अिधिनयमः- अिधिनयम २००४ मधील तरतदु  .१७ (१) व १७ (२) (ढ) म  य े सव कार  या 

धमिनररपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास सहा य करील. तसचे िशड  यथे ेवा अ  य िठकाणी शै िणक 
सं  था  थापन करील अशी तरतूद कर  यात आललेी आह.े  

 तािवकः- शासन आदशे माकं एनजीसी २०१८/(१००/१८)/ मिश-४, िद.१५ जनू, 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 िमळाललेी आह.े  यानसुार जा. .एसएसएस/सा शा/आ  था/ ९४४/ २०१८ िद.०२ जलैु,२०१८ 
अ  वये ी साईबाबा महािव ालय हा  वतं  िवभाग सु  कर  यात आललेा असनू,  याचा शभुारंभ िद.१७.०७.२०१८ 
रोजी पासून झाललेा आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.३०.०६.२०१८ चे सभतेील िनणय .४५० अ  वय े“नवीन महािव ालया  या 
दनंैिदन बाब साठी तसेच शै िणक कामात स  ला दे  यासाठी व पणु े िव ापीठाशी िनगडीत कामाम  य े सहकाय 
कर  यासाठी सवेािनवृ  त ाचाय डॉ.अ ण कंुभारे िनशु  क सवेा दणेार अस  याने याचंे मागदशन  यावे असे ठरल.े 
 यासाठी  यानंा ते  यावेळी िशड  यथेे येतील ते  हा ं वास खचासाठी वासभ  ता िकंवा जाण-ेयेणसेाठी सं  थानच े

वाहन उपल  ध क न ावे. तसेच िशड  यथे ेयेतील ते  हा ं ी साईिनवास येथ ेिनवास  यव  था व भोजन  यव  था मोफत 
दे  याचे ठरल.े”   

तदनंतर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.२६.०७.२०१८ चे सभेतील िनणय .४६१ अ  वये “नवीन 
महािव ालयाचे दनंैिदन बाबीसाठी, तसचे शै िणक कामात स  ला दे  यासाठी व पणुे िव ापीठाशी िनगडीत 
कामाम  ये सहकाय कर  यासाठी सेवा िनवृ  त ाचाय डॉ.अ ण कंुभारे ह े िनशु  क सेवा दणेार अस  याने याचं े
मागदशन  याव,े ते मिह  यातनू िकमान सहा वेळा  वखचाने िशड  यथे े यणेार आहते.  यासाठी फ  त सहा 
मिह  याक रता  यानंा मानधन व वास भ  ता एकि तपणे दरमहा .४०,०००/- मा  दे  याचे ठरल.े तसचे ते िशड  येथ े
येतील त  हा ी साईिनवास अथवा ारावती यथे े उपल  धतेनसुार िनवास  यव  था व भोजन  यव  था मोफत दे  याचे 
ठरल.े” सदरचा िनणय कायवाही करणेकामी इकडील कायालयाकडे िद.११.०८.२०१८ रोजी ा  त झाला.  

मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१८ चे सभेतील िनणय .४६१ नसुार इकडील 
जा. .एसएसएस/व र  ठ – महािव ालय/२६६८/२०१८ िद.०३ स  टबर, २०१८ अ  वये डॉ.अ ण कंुभारे यांना ी 
साईबाबा महािव ालय, िशड क रता शै िणक कामात स  ला दे  यासाठी सवेा परुिवणेबाबत कायादशे दे  यात 
आललेा आह.े सदर कायादशेामधील अटी व शत .०१ नसुार “  याचंी सवेा ही पणुपणे ता  परु  या  व पाची असनू, 
 याची मुदत कामकाज सु  के  यापासून सहा मिह  यासंाठी राहील” असे नमदु केलले ेआह.े  यानसुार  याचंा सेवा 

कालावधी िदनांक ०२.०३.२०१९ अखेर संपु  टात येत आह.े 
आता डॉ.अ ण कंुभारे यांनी  याचं ेसंदभ .४ चे िवनंती अजान,े “महािव ालयाचे कामकाज सन २०१८-

१९ म  ये िनयिमत सु  झाल े असल े तरी अ ाप पणेु िव ापीठाचे िवहीत िनयमानसुार कायम  व पी ाचायाची 
िनयु  ती होण,े शंभर िबद ुनामावलीनसुार सहा यक ा  यापकाचंी िनयु  ती करण,े संगणक शा  ाचे पदवी  तरावरील 
अ  यास म सु  करण,े  यासाठी यो  य सहा यक ा  यापकाचंी िनयु  ती करण,े अ यावत योगशाळाचंी उभारणी 
करण,े त ां  या चौकशी सिमतीसाठी अहवाल तयार क न सादर करणे आिद कामांपैक  काही कामे सु  झाली असनू 
काही कामे सु  करावयाची आहते. यासव बाब चा िवचार होऊन मला शै िणक स  लागार  हणून सेवेत सवेासात  य 
(मदुतवाढ) िमळावी ही िवनंती. उपरो  त सव कामांम  य ेसात  याने पाठपरुावा के  यास ये  या शै िणक वषात सव काम े
पणु होऊन महािव ालय पणु मतनेे कायरत होईल अशी मला खा ी आह.े तरी कृपया माझी िवनतंी अजाचा िवचार 
होऊन मला शै िणक स  लागार  हणून सेवेत मदुतवाढ िमळावी ही िवनतंी,” असे कळिवलले ेआह.े 

मागणी– ा  तािवकात नमदू केललेी व  तिु थती िवचारात घेता डॉ.अ ण कंुभारे यांना मदुतवाढ दणेेबाबत 
िवषय धोरणा  मक अस  यान ेचचा होऊन, िनणय होणसे िवनतंी. 

िनणय .११८ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान या ी साईबाबा महािव ालयाचे कामकाज सन २०१८-१९ म  य ेिनयिमत 
सु  झाले असले तरी अ ाप पुणे िव ापीठाचे िवहीत िनयमानसुार कायम  व पी ाचायाची िनयु  ती करणे, शंभर 
िबद ुनामावलीनसुार सहा यक ा  यापकांची िनयु  ती करण,े संगणक शा  ाचे पदवी  तरावरील अ  यास म सु  
करण,े  यासाठी यो  य सहा यक ा  यापकांची िनयु  ती करण,े अ यावत योगशाळांची उभारणी करणे इ यादी 
कामात स  ला दे  यासाठी डॉ.अ ण कंुभारे यांना िदनांक ०३.०३.२०१९ पासनु पुढे सहा मिहन ेकालावधीसाठी 
मानधन व वास भ  ता एकि तपणे दरमहा र कम .४०,०००/-मा  मानधनावर मदुतवाढ दे यास मा यता 
दे यात आली. तसेच ते िशड  येथे येतील त  हा साईिनवास अथवा ारावती येथे उपल  धतेनसुार िनवास  यव  था 
व भोजन  यव  था मोफत दे  यात यावी, असे ठरले.                             (कायवाही- ी साईबाबा महािव ालय) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.२४ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे ट कं ोलच े काम तसेच दररोज १०० वाढपी कामगार 
आऊटसोिसग प दतीन ेपरुिवणकेामी िविवध वृ प ाम य ेजािहरात दऊेन ई-िनिवदा मागिवणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म य ेमहारा  
िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालानंी थापीत केलेले अ यादशे व केललेे िवनीयम मधील १४ (२घ) 
नसूार भ  तानंा तसेच भ  तां  या सोयीसाठी आव  यकत ते उपाययोजना हाती घे  याचे तसचे २१ (१ घ) नसूार 
भ  तानंा जेवण परुिवण ेआिण अ  नछ  चालिवण ेयाबाबतची तरतुद केलेली आह.े  

  तावना:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम तसचे दररोज ५० 
वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने कामावर घवेनू सादालयातील काम ेक न घे यात येत आहते.  यानसूार ी 
साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम व दररोज ५० वाढपी कामगार कामास 
लावणकेामी मा. यव थापन सिमती िद.०१/०६/२०१८ रोजीच े सभेतील िनणय ं .३९३ नसूार, 
जा.एसएसएस/वशी/१२१४/२०१८ िद.०९/०६/२०१८ अ वये, म.े  पीक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना िद.०२ 
जून-२०१८ ते ३१ म-े२०१९ या कालावधीकरीता दरमहा मजरूी र  कम .२३,९४,८१२/- (अ री र कम 
.तेवीस लाख चौ-या  नव हजार आठशे बारा मा ) + जी.एस.टी. करांसह या माण ेकामाच ेकं ाट (कायादशे) 

दे यात आलेला आहते. या कामाची मदुत िद.३१/०५/२०१९ रोजी अखेर सपंु ात येत आह.े यामळेु पढुील एक 
वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/  व  छता व पे  टकं ोलच ेकाम क न घणेकेामी तसेच 
साईबाबा भ  तिनवा  थान (५०० म) , साईआ म भाग-०१ व  दारावती भ  तिनवास  थान येथील  वयंसवेी 

सादभोजन िवतरीत करणकेामी ५० वाढपी कामगार कामास घे  यात येवनू सादभोजन  यव  था कर  यात येते.  
  तथापी आता, ी साई सादालयातून १०० इनसोस कं ाटी कमचा-यांची इतर  िवभागाकडे बदली 

झालेली झाललेी आह.े या १०० इनसोस कं ाटी कमचा-यांपैक  फ  त ७० कं ाटी कमचारी ी साई सादायाकडे 
बदली होवनू आ  यान,े कामगार िवभागाने ३० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने घे  यास मा  यता िदलेली 
अस  याने ते ३० व आतापयत सादालयातून वग ०४ पदाच े२० कायम कमचारी सेवािनवृ  त/ मयत झालेनतर 
 यांचेबद  यात कोण  याही कारच ेकमचारी (इनसोस /आऊटसोस) दे  यात आललेे नाहीत.  

   यामळेु साईबाबा भ  तिनवा  थान (५०० म), साईआ म भाग-०१ व  दारावती भ  तिनवास  थान 
येथील  वयंसवेी सादभोजन िवतरीत करणकेामी पवु चे ५० वाढपी कामगार + सादालयातील इनसोस कं ाटी 
कमचा-यांमधनू बदली झालेले व कामावर यते नसलेले ३० कं ाटी कमचारी + आतापयत सादालयातून वग ०४ 
पदाचे सेवािनवृ  त/ मयत झालेले २० कायम कमचारी असे एकूण १०० कमचारी सादायलास कमी पडत 
अस  याने, करीता दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता  यावी लागणार असनू  याकामी ई-िनिवदा मागिवण ेगरजचेे आह.े 

  मागणी:- ा तिवक नसूार, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालचे काम 
आऊटसोस प  दतीने क न घणेेकामी तसेच  तावात नमदू दररोज आव  यकते माण े १०० वाढपी कामगार 
आऊटसोस प  दतीन े कामास घणेेकामी, स या ठेकेदारास दे यात येत असले या ती दरमहा र  कम 
.२३,९४,८१२/-+GST ची र  कम या माण े मजूरी दे  यात यतेे.  यानसूार सन २०१८-२०१९ चे वािषक 

मजरुीची र कम जी.एस.टी.सह .३,३९,१०,५३८/- इतक  होते. सदर रकममे  य े अदंाजे १५% वाढ गहृीत 
धर यास पुढील सन २०१९-२०२० या एक वष कालावधीसाठी पणुाक त अदंाजे र कम .३,९०,००,०००/- 
(अ री र  कम पये तीन कोटी न वद लाख मा ) इतका खच अपे ीतआह.े करीता िदनांक ०१/०६/२०१९ ते 
३१/०५/२०२० या एक वष कालावधीसाठी ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेालच े
काम तसेच दररोज आव  यकते माण े १०० वाढपी कामगार आऊटसोसग प  दतीने सं  थानला परुिवणबेाबत 
सं  थानचे  टीन ेिहतावह अस  याने वतमान प ात जाहीरात िस  द क न नामांिकत कंप  याकडून, ठेकेदारांकडून 
न  याने ई-िनिवदा मागिवण ेगरजेच ेआह.े 

  सं  थान अिधिनयम/ठराव यानसूार अनुमान:- आिथक  
  िवभागाचा प  अिभ ाय/मत:- ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  ट कं ेाल तसचे 

दररोज आव  यकते माण े१०० वाढपी कामगार आऊटसोस प  दतीने परुिवणकेामी सन २०१९-२०२० या एक 
वष कालावधीसाठी अदंाज ेर कम .३,९०,००,०००/- (अ री र  कम पय ेतीन कोटी न वद लाख मा ) इतका 
खच अपे ीत आह.े सदरच े खचास मंजूरी िमळणकेामी व मा  यतेतर जनसपंक कायालयामाफत वतमान प ात 
जािहरात िस द क न  ई-िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळणसे सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेपढु े
िनणयाथ सादर करणसे मा यता असावी ही िवनतंी. 
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िनणय .११९ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० या वषाकरीता ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व 
पे ट कं ोलच े काम तसेच दररोज १०० वाढपी कामगार आऊटसोिसग प दतीन े परुिवणकेामी िवहीत प दतीन े  
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज े र कम .३,९०,००,०००/-मा च े खचास मा यता 
दे यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२५ ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे ट कं ोलच े काम तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार 

परुिवणकेामी स या असलेले ठेकेदार यांना ई-िनिवदा ि या होईपावतेो मदुतवाढ दणेबेाबत. 
ताव-  तरतुद:- सन २००४ चा महारा  अिधिनयम ं .१४ (भाग-४) म ये ् महारा  िवधान मंडळाच े

अिधिनयम व रा यपालांनी थािपत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीयम मधील १४ (२घ) नसूार भ ानंा 
सोयीसाठी आव यक ते उपाययोजना हाती घे याच ेतसेच २१ (१घ) नसूार भ ांना जेवण परुिवण ेआिण अ नाछ  
चालिवण ेयाबाबतची तरतदु केलेली आह.े 

  तावना:- वरील िवषयास अनसु न, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग, वआ छता व पे टा 
कं ेालच ेकाम तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार आऊटसोस प दतीन ेपरुिवणकेामी मे. पीक-एन- पॅन स ह सेस, 
मुंबई यांना िद.०२ जून-२०१८ ते ३१ म-े२०१९ या कालावधीकरीता दरमहा मजूरी र  कम .२३,९४,८१२/- 
(अ री र कम .तेवीस लाख चौ-या  नव हजार आठश ेबारा मा )+जी.एस.टी.करांसह या माण ेकामाचे कं ाट 
(कायादशे) दे यात आलेला आहते. 

  उपरो  त कामाची मदुत िद.३१/०५/२०१९ रोजी अखेर संपु ात यते आह.े  यामळेु भ  ताचंी गैरसोय 
होऊ नये याकरीता पढुील कालावधीसाठी ई -िनिवदा ि या सु  करणे स व  याकामी यणेा-या खचास मा  यता 
िमळणकेामी इकडील िवभागामाफत ये  या मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे  ताव सादर कर  यात आलेला आह.े 
सदरह ई-िनिवदा ि या उपरो  त टडर कालावधी िद.३१ मे २०१९ पयत मदुतीत पणु होईल असे वाटते. 

 परंतू सदरचे ई-िनिवदा ि येस मा.  यव  थापन सिमती सभा झा  यांनतर सदरह िवषयाचा िनणय ा  त होण,े 
वृ  तप ात जाहीरात िस  द करण,े ी बीड िमट ग घणे,े शासन िनणयानूसार ा  त झाले  या िनिवदांची सं  या जर 
तीन पे ा कमी असेल तर िनिवदा ा  त होणसेाठी पिह  यांदा मदुतवाढ दणेे,  यानंतरही िनिवदांची सं  या जर ०३ 
पे ा कमी असेल तरी देखील दसु-यांदा मदुतवाढ दणे,े तदनंतर ा  त झाले  या िनिवदांचे टे  नीकल बीड व ाईस 
बीड मा.खरेदी सिमती सभेपढुे उघडणे, लेखाशाखा िवभागामाफत तपासनू घेण,े िन  नतम दरधारक ठेकेदारास 
कायादशे दणेकेामी  तुत िवषयाची िटपणी मा.  यव  थापन सिमती सभेत सादर करण.े तदनतंर संबंधीत ठेकेदारास 
कायादशे दणेे. ही सव ि या करत असतांना काहीशा वेळा मा.  यव  थापन सभे  या तारखा माग-ेपढुे होतात. 
 यामळेु या कामासाठी साधारणत: काही वेळेस ४ ते ५ मिहनचेा कालावधी िनघनू जातो.  

  तसेच माह ेफे वुारी-२०१९ अखेरनंतर महारा   रा  य लोकसभा िनवडणकू आचारसंिहता लाग  याची 
श  यता नाकारता येत नाही.  यामळेु आचारसंिहता कालावधीत कायादशे दणे ेसं  थानच े  टीन ेचकु चे ठरेल अस े
मत आह.े करीता ी साई सादालयातील सादभोजन घणेा-या भ  ताचंी हाऊसिकप ग,  व  छता व पे  टकं ोल 
तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार परुिवणे  या अभावी गैरसोय होव ूनये याकरीता स  या हाऊसिकप ग,  व  छता 
व पे  टकं ोल तसेच दररोज ५० वाढपी कामगार परुिवणकेामी असललेे ठेकेदार म.े  पीक-एन-  पॅन स  ह स,े मुंबई 
यांना िनिवदतेील व करारातील अटी/शत  नसूार सन-२०१९-२०२० करीता सु  असलेली ई-िनिवदा ि या पणु 
होवनू नवीन ठेकेदारास कायादशे देईपावेतो, आह े याच मंजरू दरान ेमदुतवाढ दयावी लागले असे न  मत  आह.े 
 मागणी:- वरील माण े ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग  व  छता व पे  टकं ेालची कामे तसचे 
दररोज ५० वाढपी कामगार परुिवणकेामी स  या असले  या ठेकेदार म.े  पीक-एन-  पॅन स  ह सेस,मुंबई यांना 
भ  ताचंी गैरसोय होव ू नये याकरीता ई-िनिवदांची ि या पणु होवनू पा  ठेकेदारानंा कायादशे दईेपावेतो  या 
कालावधीकरीता आह े  याच अटी/शत वर व केले  या करारना  यातील अटी/शत स अिधन राहन मदुतवाढ 
दयावी लागेल. करीता सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेत सादर करण ेगरजचे ेआह.े अस ेन  मत आह.े  

  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय:- तरी उपरो  त  तावाचा िवचार करता, ी साई सादालयाम  य े
हाऊसिकप ग  व  छता व पे  टकं ेालची काम ेतसचे दररोज ५० वाढपी कामगार परुिवणेकामी स  या काम करत 
असलेले ठेकेदार, म.े  पीक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना भ  ताचंी गरैसोय होव ू नय ेयाकरीता व ई-िनिवदाची 

ि या पणु होवनू पा  ठेकेदारास कायादशे देईपावेतो  या कालावधीसाठी आह े  याच दराम  य े व िनिवदेतील 



 
45 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

अटी/शत स व केले  या करारना  यास अिधन राहन मदुतवाढ देणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सभेपढु े
िनणयाथ सादर. 

िनणय .१२० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील हाऊसिकप ग/ व छता व पे ट कं ोलच ेकाम तसेच दररोज 
५० वाढपी कामगार परुिवणकेामी ई-िनिवदाची ि या पणु होवनू पा  ठेकेदारास कायादशे दईेपावेतो  या 
कालावधीसाठी स  या काम करत असलेले ठेकेदार, म.े  पीक-एन-  पॅन स  ह सेस, मुंबई यांना भ  तांची गरैसोय 
होव ू नये याकरीता आहे  याच दराम  य े व िनिवदतेील अटी/शत स व केले  या करारना  यास अिधन राहन 
मदुतवाढ दे यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साई सादालय) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.२६ ी साई सादालयात सीसीटी ही कॅमेरे, वेश दारावर कॅनर, मेटल िडटे टर बसिवणबेाबत. 

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- सन-२००४ चा महारा  अिधिनयम मांक १४(भाग-४) म य े
महारा  िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा यपालांनी तािवत केलेले अ यादशे व केलेले िवनीमय मधील 21 
(१-ग) नसूार भ  तांना मिंदरात दवेते  या दशनासाठी व ाथनेसाठी िकंवा कोणतीही धािमक सेवा िकवा समारंभ 
कर  यासाठी सोयी व सिुवधा परुिवण.े तसेच (१घ) नसुार भ ांना जेवण परुवण ेआिण अ नछ  चालिवण.े 

   तावना:- ी साई सादालय भ  तां  या सेवेसाठी ०१ जानेवारी २००९ पासनू काया  वीत कर  यात 
आलेल े आह.े ी साई सादालया िवभागात दररोज सरासरी ४० हजार ते ५० हजार साईभ  त सादभोजन 
घेतात. तसचे सादालयामधनू िशरडी प रसरातील मकु बधीर शाळा, अनाथा म, वारकरी सं दाय सं  था, 
वृ  दा म अधं-अपंग शाळेतील िवदयाथ  तसचे सं  थान  णालयातील  ण यांनाही मोफत सादभोजनाची 
सिुवधा दे  यात यते आह.े 

 कालावधी इतर लाभाथ  व साईभ  तांची एकि त सं  या 
जानेवारी-२०१६ ते िडसबर-२०१६ १,२७,७१,०७७ 
जानेवारी-२०१७ ते िडसबर-२०१७ १,४८,४५,१०७ 
जानेवारी-२०१८ ते िडसबर-२०१८ १,६०,४६,९४८ 

  
  ी साई सादालयात दररोज सरासरी ४० हजार ते ५० हजार साईभ  त सादभोजनाचा लाभ घेत 

असले तरी उ  सव काळात, नाताळ व सलग सटुयांचे कालावधीत ८५,००० पयत साईभ  त सादभोजनाचा लाभ 
घेतात. िदवसिदवस सादालयातील भ  तांची गद  वाढत असनू वाढ  या गद  बरोबरच भ  तां  या सरं णाची 
सम  या वाढत आह.े गद म  य ेिखसकेाप ूकडून भ  तांचे पाक ट, िकंमती व  त,ू तसेच मिहलांचे दािगने यासार  या 
व  तू चोरीस जातात.  यामळेु साईभ  तानंा अनपिे तपण े वाईट प रि थतीचा सामना करावा लागतो. पयायाने 
सं  थानची बदनामी होते. करीता, इकडील इकडील िद.२६/०९/२०११ रोजीच े व  िद.१४/१०/२०१३ रोजीच े
मंजरू िटपणीची त सबंंधीत िवभागास दे  यात आलेली आह.े 

   याच माण े इकडील जा.न.ंएसएसएस/ सादा/११८/२०१३ िद.०१/१२/२०१३ व जा.नं.एसएसएस/ 
सादा/२७/२०१५ िद.१२/०५/२०१५ अ  वय,े संर ण िवभाग व सी.सी.िट  ही. िवभाग तसेच  विन ेपण 

िवभागास प  दवेनू वेळोवेळी ी साई सादालयात CCTV कॅमेरे बसिवणबेाबत कळिवणते आलेले आह.े 
आजपावेतो ५ ते ७ वष झाली परंत ू ी साई सादालयात CCTV कॅमेरे बसिवणते आललेे नाही. 

  इकडील िद.०७/०७/२०१५ रोजी फेर िटपणी मंजरू क न ी साई सादालयातील वेश  दारावर 
 कॅनर, मेटल िडटे  टर बसिवणबेाबतही सी.सी.िट  ही. िवभाग व सरं ण िवभाग यानंा भ  ताचं े सरुि तते  या 
 टीन ेकळिवणते आलेले आह.े परंतू आजतागायत यावर देखील कायवाही झालेली नाही.  

  जा.न.ंसंर ण/१०१९/२०१८ िद.२५/१२/२०१८ रोजीचे संर ण िवभागाकडील ा  त गोपनीय प ा  दारे 
 यांचे िवभागाकडे सादालयातील अ  नात िवषबाधा केली आह.े अशा आशयाचे मजकूर िलहीलेल ेप  ा  त 

झालेले होते.  यावर  यांनी सादालयातील िकचनम  य ेकाम करणा-या संबंधीत कमचा-यांना सतक राह  याचे व 
संशया  पद  य  त ना िकचनम  य े वेश न दे  या  या सचुना देणबेाबत कळिवलेले आह.े  

  तथापी सोशल िमडीयावरील व वृ  त वािहनी  दारे, मुंबई, पणु,े औरंगाबाद येथील िस  द मंिदरां  या 
सादाम  य ेिवष कालवनू ह  याकांड घडव  याचा दहशतवादयाचंा  लॅनबाबत IS  या ९ संशियत दहशतवादयांनी 

ATS कडे कबुली िदलेली आह.े िद.२२ जानेवारी २०१९ रोजी मुं ा आिण औरंगाबाद येथनू एटीएसकडून (Anti 
Terrorist Squad of Maharashtra) ता  यात घे  यात आले  या नऊ संशियत दहशतवाद नी सादाम  य ेिवष 
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कालवनू ह  याकांड घडवनू आ   याचा कट कबुल केला आह.े आरोप नी िदले  या कबलुी जबाबाम  य ेिदले  या 
माहीतीव न मुंबई, पणु ेआिण औरंगाबाद येथील िस  द मंिदरामधील सादात िवष िमसळ  याचा  लॅन रचला 
होता अशी कबलुी दे  यात आली आह.े अशा कारची बातमी िस  द झाललेी आह.े  यामळेु सरुि तते  या 

 टीन ेसी.सी.िट.  ही. व संर ण िवभागामाफत ी साई सादालयात CCTV कॅमेरे, वेश  दारावर  कॅनर, मेटल 
िडटे  टर तातडीन ेबसिवणे अ  यतं गरजचेे आह.े 

  िवभागाचे अिभ ाय:- उपरो  त  तािवतनूसार, ी साईबाबा सं  थानच े ी साई सादालय ह े एक 
जगिव  यात असनू सादालयात मोठया माणात साईभ  त सादभेाजनाचा लाभ घतेात.  यामळेु दहशतवादी 
संघटनेमाफत सादालयात काही अनचुीत कार हो  याची श  यता नाकारता यते नाही. करीता 
सी.सी.िट.  ही.िवभाग व सरं ण िवभागामाफत ी साई सादालयात CCTV कॅमेरे, वेश  दारावर  कॅनर, मेटल 
िडटे  टर तातडीने बसिवणकेामी सदरह िवषयाची िटपणी मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणयाथ 
सादर करण ेगरजचेे आह.े 

   ताव:- उपरो  त  तावास अनसु न व दहशतवादी संघटनेमाफत होणा-या दहशतवादामळेु भ  ताचं े
सरुि तते  या ि कोनातनू सादालयातील सवंेदनशील भागांवर (उदा. गॅस टॅकं, मु  य िकचन, चपाती िकचन, 
लाडू व बुंदी िकचन, अ  नपाक टे िकचन, आर ओ वॉटर  लॅ ं ट, पा  याची टाक , जनरल डायिनगं हॉल, 
 ही.आय.पी. डायिनंग हॉल) तातडीन े ाधा  य देवनू सी.सी.िट.  ही. िवभागामाफत CCTV कॅमरेे व सरं ण 

िवभागामाफत वेश  दारावर  कॅनर, मेटल िडटे  टर तातडीन ेबसिव  यास व  यासाठी येणा-या अदंािजत र  कम 
.२,७०,०००/- (अ री र  कम .दोन स  तर हजार मा ) चे खचास मा  यता िमळणसेाठी  ततु  ताव 

मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१२१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे ी साई सादालयातील संवेदनशील िवभागाम य ेतातडीने सी.सी.िट.  ही. 

िवभागामाफत CCTV कॅमेरे व संर ण िवभागामाफत वेश  दारावर  कॅनर, मेटल िडटे  टर बसिव  यास व 
 यासाठी येणा-या अदंाज ेर  कम .२,७०,०००/- मा चे खचास मा  यता दे यात आली. 

  तसेच ी साई सादालयात तयार होणा या सव अ न पदाथाची टे ट घऊेन यानतंर साईभ ांना 
वाढ यात याव.े  मु  य िकचन, चपाती िकचन, लाडू व बुंदी िकचन, अ  नपाक टे िकचन, आर ओ वॉटर  लॅ ं  ट व 
पा  याची टाक  इ यादी िठकाणी संबधीत कमचा यां यती र  इतरांना वेश दे यात येऊ नये, असे ठरले.  

(कायवाही- ी साई सादालय) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२७ ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणते आले या सव वॉटर कुलरच े सन २०१९-२० या एक वषाच े

कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट (CAMC) दणेकेरीता ई-िनिवदा मागिवणसे मा यता 
िमळणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयम 2004 मधील तरतूद:- (1) कलम  14)2)( घ  (– भ  तां  या सरुि ततेसाठी िकंवा सोयीसाठी 
आव  यक ते तातडीचे दु  तीचे काम िकंवा उपाययोजना हाती घणे े (2)21(1)(क) मंिदराची व 
िव  व  त  यव  थे  या मालम  ताचंी दखेभाल,  यव  थापन व शासन 

 ताव :  सं थान या सव प रसरात व इमारतीम य े भ ांना िप याच े थंड पा यासाठी िठकिठकाणी 
वॉटर कुलर बसिव यात आलेल ेआह.े ह ेवॉटरकुलर िविवध िठकाणी भ ां या सोईकरीता कायरत आहते. काही 
वेळा वॉटर कुलरम य ेकाही पेअरपाट खराब झा यास ते तातडीन ेबदलण ेगरजेच ेअसते.  याकरीता सदरच े
पेअरपाटची खरेदी करावी लागते. येक कंपनीच े पेअरपाट ह े दसु या कंपनी या पेअरपाट पे ा वेगळे 

अस यान े तसेच सदरच े पेअरपाट ह े जवळपास उपल ध होत नस यान े ते थेट मुंबई, पणु े येथनू खरेदी कराव े
लागतात. यामळेु पेअरपाट िमळवनू िफट ग क न यं णा कायाि वत होईपयत पयायान ेवॉटरकुलर बंद ठेवाव े
लागतात. सदरचा पेअरपाट उपल ध झा यानतंर त ेबसवनू कुलर यं णा कायाि वत केली जाते िकंवा एखा ा 
वेळी संबंधीत कंपनीच े ितिनधी यांना बोलावनू दु ती क न यावी लागत.े तसेच सदर यं णा बंद राही यास 
भ ांना दे यात येणा या सवेा सिुवधांम य े य यय येतो. 

मेकॅिनकल िवभागात ए.सी. मे टेन स करीता सं थानच े 2 कायम कमचारी आह.े यांचेकडून दनंैिदन 
कामाच ेिनयोजन, टॉक न द, निवन काम ेतसेच CAMC िदले या मशीनरीच ेदु ती दखेभालीची काम ेक न 
घेण ेइ यादी काम ेकर यात येतात.  तसेच सदर कामी 6 कं ाटी कमचारी आहते. यापैक  ी साईबाबा हॉ पीटल 
स ल ए.सी. लां टच े ऑपरेट गकामी तीन िश टसाठी तीन कमचारी व एक कमचारी सट्ुया सोडिवणेकामी 
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लाव यात येतात. उव रत दोन कमचा यांकडून दशन रांगतेील एअर कुलरला पाणी भरण ेव सदर कुलरच ेमे टेन स 
तसेच अनषंुगीक काम ेक न घे यात येतात. 

  सं थानमधील सव िठकाणच े ए. सी. व अनषंुगीक मशीनर च े मे टेन स साठी सबंधीत तांि क 
कमचा यांची सं या परेुशी नस यान ेकामात अडचणी येतात. मशीनर ची दु ती व देखभाल वेळेवर न झा यान े
प रणामी अितरी  मे टेन स खच होत आह,े हणनू या सव मशीनर ची वाढती  या  ती ल ात घतेा सं थान 
प रसरातील सवच वॉटर कुलरच े(180 नग) वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC)  यके वष  दे  यात 
येत आहते. मागील वष  म.े हरंेब एंटर ाईजेस, जळगांव  यांना िदनांक 01/04/2018 ते 31/03/2019 या 
कालावधीकरीता र  कम पय े5,70,000/- मा  रकमचेा कायादशे दे यात आला होता. या स ह स कॉ ॅ टचा 
कालावधी िदनांक 31/03/2019 रोजी संपणार अस  याने पढुील एक वषा  या कालावधीसाठी स  ह स कॉ  ॅ  ट 
करण ेआव  यक आह.े 

मागणी- ी साईबाबा सं थानमधील सव वॉटर कुलरच े पढुील एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह ्
स ह स कॉ ॅ ट् (CAMC)  दणेेकामी मागील वष चे ा  त दरानसुार अदंाजे अपेि त खचाचा तपशील 
खालील माण े: 

 
अ.नं.  तपशील  2018-2019 करीता 

िदलेली र  कम  
पढुील वषाकरीता िद. २०१९-
२०२० अदंाजे अपेि त खच 
र  कम पये. 

01) Compressive Annual Maintenance Contract of 
All Water Cooler in Sansthan Campus (180 
Nos) 

5,70,000/- 6,00,000/- 

 
उपरो माण े ी साईबाबा सं थानच े सव वॉटर कुलरच े सन 2019-2020 या वषाकरीता वािषक 

कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणकेरीता अदंाजे र  कम पये 6,00,000/- (अ री र  कम पये सहा 
लाख) मा चा खच अपेि त आह े

िवभागाचे  प  ट मत:- सं  थान प रसरातील सव वॉटर कुलर कायरत राहण े आव  यक असलेने सव 
वॉटर कुलरच े सन 2019 - 2020 या एक वषाकरीता वािषक कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) 
दणेेआव  यक आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन ेव महारा   शासनाचे www//mahatenders.gov.in या 
संकेत  थळावर जाहीरात नोटीस उपलोड क न कं ाटदारांकडून ई-िनिवदा मागवनू CAMC दतेा येईल,  

 ताव- ी साईबाबा सं  थान प रसरात लावणते आले  या सव १८० नग वॉटर कुलरचे सन २०१९ – 
२० या एक वष कालावधीकरीता वाष क कॉ िेस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) दणेेकरीता ई-
िनिवदामागिवणसे व या कामी यणेा-या अदंाजे र  कम पये ६ लाख मा चे अपेि त खचास मा  यते करीता 

 ताव  मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 
िनणय .१२२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं  थान प रसरात लाव यात आले  या सव १८० नग वॉटर कुलरचे सन 

२०१९–२० या एक वष कालावधीकरीता वाष क कॉ ेिस ह स ह स कॉ ॅ ट (CAMC) देणकेामी िवहीत 
प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अदंाज ेर कम .६,००,०००/-मा च ेखचास मा यता 
दे यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२८ िदवाणी दावा पे.म.ुनं.३२/२०१४ ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  िव द म.ेगढीया सोलर एनज  

िसि टम ा.िल.वलसाड, गजुरात यांच ेकोट िनकालाबाबत. 
ताव-  सं  थान अिधिनयम:- सन २००४ चा महारा   अिधिनयम . १४ कलम १७ (२) च 

िव  व  त  यव  थशेी सबंंिधत असे कोणतेही दाव,े खटले व इतर कायदेिशर कायवाही  यायालयात िकंवा 
 यायािधकरणापढुे िकंवा इतर ािधकरणापढुे दाखल करील व  यासंबंधात बचाव करील. 

 तावना:- ी साई सादालया करीता लागणा-या  इधंन खचात बचत   हावी ा उ शेाने सन २००८ 
साली ी साईबाबा सं  थानन े िनिवदा ि या क न सोलर ि टम कुिकंग क  प उभारणीकरीता जा.नं. 
एसएसएस/वशी/११०५२/२००८ िद. २८/०७/२००८ अ  वये म.े गढीया सोलर एनज  िस  टी  स . िल., वलसाड 
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यांना र  कम . १,३३,००,०००/- मा  र  कमेचा कायादशे दणेेत आला होता.  यानसुार म.े गढीया सोलर एनज  
िस  टी  स ा. िल., वलसाड यांनी क  प उभारणी क न िदला. क  प उभारणी करते वेळी त  सम कारची 
यं णा  IBR Act. म  य ेसमािव  ठ न  हती. मा  क  प काया  वीत झालेनतंर सदरचा क  प हा IBR Act. म  य े
समािव  ठ झा  यान ेव  यातील िनकषानसुार सदरचा क  प उभारणी नस  या कारणान े “बा  पके सचंालनालय” 
महारा   शासन यांनी क  प तातडीने बंद क न IBR Act. नसुार  मॉडीिफकेशन क न घेणबेाबत सन २०१२ 
म  य ेनोटीस बजावली होती.  

िनिवदा ि या करतेवेळी िदलेला कायादशे व झाले  या करारना यानसुार क  पात IBR Act. नसुार  
काही बदल करावयाच ेगरज भासलेस ती उभारणी करणा-या ठेकेदारान ेक न ावयाची असलेन ेम.े गढीया सोलर 
एनज  िस  टी  स ा. िल., वलसाड यांना वेळोवेळी प ा  दारे कळिवले मा   यांनी कायपतु  केली नाही.  

सदर क  प उभारणी करणकेरीता क  प स  लागार  हणनू  MEDA ( महारा   एनज  डे  हलपमट 
एज  सी ) महारा   शासन व डॉ.एम.जी.ताकवले, माजी कुलगु  को  हापरु िव ािपठ ह े होते.  यांचे समवते 
सं  थानचे क  पास  IBR Act. लाग ुहोतो अथवा नाही याबाबत मु  य सिचव अपारंपारीक ऊजा मं ालय भारत 
सरकार यांचे दालनात िमट ग आयोिजत करणते आली होती. सदरचे िमट गम  य े क  प उभारणी व परुवठादार 
यांना सरु ीततेची  टीने IBR Act. नसुार उ  पादन परवाना अिनवाय करणते आला तसचे सं  थान क  पास 
IBR Act. नसुार मॉिडिफकेशन करणेकामी अपारंपारीक ऊजा मं ालय भारत सरकार यांनी र  कम पय-े ११.६५ 
लाख अनदुान िदले.  

म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड यांना वेळोवेळी सचुना व लेखी प  दवेनुही 
क  पाचे मॉडीिफकेशन केलेले नस  याने  यांचे सं  थानकडे जमा िस  यु रटी िडपॉिझट पये - १३.३० लाख 

ज  त क न सं  थान खाती जमा करणते आले व IBR  मा  यता ा  त एज  सी म.े आदश इिंजिनअर ग व  स, 
आंबेजोगाई याचंे कडून सं  थान क  पाचे मॉिडिफकेशन क न घे  यात आल.े याकामी एकूण र  कम . 
१८,७०,५८०/- र  कम अदा करावी लागली. 

म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड  यांनी सोलर  टीम कुक ग क  पाचे िनिवदतेील 
अटी-शत  नसुार कायपतु  न के  याने सदरचे काम इतर एज  सीकडुन पणु क न घेणकेामी आलेला वाढीव खच 
र  कम . २० लाख व सदरचे कालावधीत  क  प बंद राहीलेने आलेला इधंन खच र  कम पय े२५ लाख असे 
एकूण र  कम .४५ लाख सं  थानचे  

आिथक नकुसान झा  याने सदरची नकुसान भरपाई िमळणसेाठी सं  थान पनॅलवरील अडॅ ी 
एस.डी.कुलकण   यांचे माफत वरी  ठ  थर िदवाणी  यायालय,कोपरगांव येथे रे. म.ु न.े ३२ / २०१४. अ  वये म.े 
गढीया सोलर यांचे िव  द दावा दाखल करणते आला होता. सं  थानने दावा दाखल के  यानंतर आव  यक सव 
कागदप  ेवक लांमाफत मा. कोटात  सं  थानकडुन दाखल केले होते.  

मा  कोटान े सम  स बजावनुही म.े गढीया सोलर यांचे कोणीही ितिनधी  अथवा वक ल सनुावणी 
करीता कोटात उपि थत न  हते. तसेच माहीती घतेली असता कंपनी बंद पडून िलिटगेशन म  य े अस  याचे व 
इनकम टॅ  स िवभागान ेकंपनी िसल केलेच ेतसचे कंपनीच ेमालक ी बादल शहा फरार अस  याचे कळाले, अस े
असनुही िद. ०४/१२/२०१८ रोजी मा. कोटान ेसं  थानच ेिव  द िनकाल दतेांना सं  थानने केलेला दावा फेटाळला 
आह.ेयाबाबत सं  थान वक ल अडॅ. एस.डी.कुलकण  यांना िवचारले असता  यांनी िद. ११/०१/२०१९ रोजीच े
प ा  दारे िनकाला िव  द वरी  ठ  थरावर अपील के  यास सं  थानचे बाजुने मेटवर िनकाल लागेल.  यामळेु 
अपील करण ेयो  य होईल, ायल कोटात जेवढी  टॅ  प डयटूी लागली तेवढीच  टॅ  प डयटूी अपीलासाठी लागेल. 
विकल फ  बार कॉ  सील  या शडेयलू चाट माण े राहील. सदरचा चाट िवधी िवभागास िदलेला आह.े अस े
कळिवले आह.े  

मागणी:- म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड यांचे िव  द चे िदवाणी दा  यात 
सं  थानचे िव  द िनकाल लाग  याने वरी  ठ  यायालयात िवहीत मदुतीत अपील करावे लागणार आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड िव  द नसुान 
भरपाई िमळणकेरीता मा. िदवाणी  यायािधश वरी  ट  थर कोपरगांव यांचे  यायालयात दाखल केले  या दा  यात 

ितवादीकडील कोणीही ितिनधी हजर नसनुही एकतफ  दावा िनकाल सं  थानचे िव  द लागललेा आह.े सदरच े
दा  यात विकल फ  वगळता  टॅ  प डयटूी व ितवादी यांना वतमान प ात  िदलेली नोटीस याकामी सं  थानला 
समुारे एक लाख, तीस हजार खच  आलेला आह.े लागले  या िनकालाबाबत व र  ठ  तरावर अपील करावयास 
अदंाजे तेवढाच खच अपेि त आह.े म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड ही कंपनी बंद पड  यान े
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तसेच मालक ी बादल शहा फरार अस  यान े वरी  ठ  तरावरील  यायालयात अपील क न सं  थान बाजनेु 
िनकाल लागला तरी नकुसान भरपाई िमळेलच याची शा  वती नाही. तसचे IBR मॉम नसुार मॉिडिफकेशन 
करणकेामी सं  थानला झाले  या खचाचा तपिशल खालील माण े:  

अ.नं. तपशील र  कम अ.नं. तपशील र  कम 

१. 

IBR नॉम नसुार 
मॉिडिफकेशन 
करणकेामी 
सं  थानला 
आलेला खच 

१८,७०,५८०/- 

१. 
म.े गढीया सोलर एनज  ा. िल., यांच ेज  त करणते 
आलेली िस  यु रटी िडपॉिझट र  कम 

१३,३०,०००/- 

२. 
IBR नॉम नुसार मॉिडिफकेशन करणकेरीता मा. 
अपारंपा रक उजा मं ालय, नवी िद  ली भारत 
सरकार यांनी अनदुान  व पात िदलेली र  कम 

११,६५,०००/- 

एकुण र  कम पये :- २४,९५,०००/- 
उपरो  त माण े क  प मॉडीिफकेशन करणसेाठी र  कम पय े १८,७०,५८०/- मा  खच सं  थानला 

आलेला आह.े मा  मे. गढीया सोलर यांचे िस  यू रटी िडपॉिझट र  कम पय े १३,३०,०००/- मा  तसचे 
मॉिडिफकेशन करणकेरीता अपारंपारीक ऊजा मं ालय भारत सरकार, नवी िद  ली यांनी अनदुान  व पात िदलेल े
र  कम पय े ११,६५,०००/- मा  सं  थान खाती जमा आहते. तसचे गढीया सोलर याचं े िस  यु रटी िडपॉिझट 
ज  त केलेले १३,३०,०००/- लाख अस ेएकूण र  कम पये २४,९५,०००/- (अ री र  कम पये चोवीस लाख 
पं  या  णव हजार) मा  सं  थान खाती जमा आह.े  यामळेु सदरचा दावा फाईल बंद करावी असे मत आह.े मा  
 यास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेण ेआव  यक आह.े 

 ताव- तरी IBR नॉम नसुार सोलर  टीम कुक ग क  पाचे मॉडीिफकेशन करणकेामी र  कम पय े
१८,७०,५८०/- मा  वाढीव खच आला होता मा  म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड गजुरात 
यांच े ज  त करणते आलेले िस  यरुीटी िडपॉझीट र  कम पये १३,३०,०००/- मा  तसचे IBR नॉम नसुार 
मॉिडिफकेशन करणकेरीता मा. अपारंपा रक उजा मं ालय, नवी िद  ली भारत सरकार यांनी अनदुान  व पात 
िदलेली र  कम ११,६५,०००/- मा  असे एकुण र  कम पये २४,९५,०००/- मा  सं  थान खाती जमा असलेने 
म.े गढीया सोलर एनज  िसि ट  स ा. िल., वलसाड गजुरात यांच े िव  द सोलर  टीम कुक ग क  पाचे IBR 
Act. नसुार मॉिडिफकेशनचे काम पणु न केलेबाबत आले  या खचाची नकुसान भरपाई िमळणकेामी कोपरगांव 
येथील िदवाणी  यायािधश वरी  ठ  तर  यांनी सं  थान िव  द िदललेा िनकाला िव  द वरी  ठ  तरावर अपील 
करावे अथवा दावा फाईल बंद करावी याबाबत  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .१२३ यावर सिव तर चचा होऊन, म.ेगढीया सोलर एनज  ा.िल.वलसाड यांनी सोलर टीम कुक ग क पाच ेIBR 
Act नसुार मॉिडिफकेशनचे काम पणु न केलेबाबत झाले या र कम .१८,७०,५८०/-मा  खचाची नकुसान 
भरपाई िमळणेकामी दाखल कर यात आले या दा याम य ेकोपरगाव येथील िदवाणी यायाधीश व र  तर यांनी 
सं थान िव द िनकाल िदलेला आह.े म.ेगढीया सोलर एनज  ा.िल.वलसाड यांची सं थानकडे असलेली 
िस यरुीटी िडपॉझीट र कम .१३,३०,०००/- मा  ज  कर यात आलेले आहे. तसेच IBR Act नसुार 
मा.अपारंपारीक ऊजा मं ालय,नवी िद ली,भारत सरकार यांनी अनदुान व पात र कम .११,६५,०००/-मा  
सं थानला िदलेली आह.े याकरीता म.ेगढीया सोलर एनज  ा.िल.वलसाड यांच े िव द व र  तरावर पु हा 
अपील दाखल कर याऐवजी सदरचे करण न तीब द कर यात याव,े असे ठरले.   

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.२९ दारकामाई सेवा ट (वृ दा म) िशड  यांच े पाणीप ी बील माफ होणे पढुील कालावधीत िवनामु य पाणी 

परुवठा होणेसाठी केले या मागणीबाबत.  
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  

अिधिनयम कलम 17 मधील पोट-कलम (2)  या खंड (ण) अ  वय े "मानवजातीच ेक  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना देईल." अशी तरतुद 
आह.े   

 तावना:-  दारकामाई सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांचेकडुन िद.09 जानेवारी, 2017 रोजीचे प ा  वय े
सं  थानकडून मोफत िप  याचा पा  याचा परुवठा िनयिमत सु  ठेवणबेाबत िवनतंी करणते आलेली होती. याबाबत 
मा.  यव  थापन सिमती सभते िनणय होण े आव  यक असलेन े सदरह  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे 
िद.25/07/2017 रोजीचे सभेत िनणयाथ सादर करणते आलेला होता.  
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यावर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.25/07/2017 रोजीचे सभेतील िनणय ं .539 अ  वये  दारकामाई 
सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांना मीटर  दारे सशु  क पाणी परुवठा सु  ठेवणबेाबत िनणय पा रत करणते आला. 
 दारकामाई सवेा  ट (वृ  दा म) िशड  यांचेकडुन पाणी मापक यं  बसिवणचेी कायवाही क न घवेनू  यांना माह े

एि ल 2018 पासनू िमटर  दारे सशु  क पाणी परुवठा कर  यात येत आह.े  
 दारकामाई सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांचेकडुन माह े एि ल 2018 ते माह े िडसबर 2018 या 

कालावधीत एकुण 68,46,000 िलटर पा  याचा वापर कर  यात आला. महारा   जीवन ािधकरण, मुंबई 
अिधसचुना मांक-मजी ा/िव  त-2/प र  यय/23, िद.17 जुल,ै 2015 अ  वये जलमापक यं ा  दारे पाणी परुवठा 
करणसेाठी शाळा, महािव ालय, धमदाय सं  था, सरकारी व िनमसरकारी कायालय, सरकारी  णालय यासार  या 
ना नफा ना तोटा त  वावर चालणा-या सं  थाना एकुण पाणी वापरास ती 1000 िलटर करीता पये 30.30 
या माण ेदर नमदु आहते.  

 दारकामाई सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांचेकडुन माह े एि ल 2018 ते माह े िडसबर 2018 या 
कालावधी झाले  या एकुण 68,46,000 िलटर पाणी वापरास ती 1000 िलटर करीता पय े30.30 या माण ेदर 
आकारणी करणते येऊन  यांना जा. ं .एसएसएस/ वशी/पाणी परुवठा/5114/2019, िद.22/01/2019 अ  वये 
एकुण .2,07,434/- मा चे पाणीप ी बील कळिवणते आलेल े आह.े यािवषयी  दारकामाई सवेा  ट 
(वृ  दा म) िशड  यांचे िद.04/02/2019 रोजीच ेप  ा  त झालेले आह.े सदरह प ा  वये  यांनी  दारकामाई सवेा 

 ट (रिज.नं.63/97) संचलीत  दारकामाई वृ  दा म पणूपण ेमोफत चालिव  यात येत असनू स  या वृ  दा मात 
 ी/पु ष सं  या 130 इतक  आह.े वृ  दा माकरीता ी साईबाबा सं  थानकडुन मोफत भोजन  यव  था व 

वैदयिकय सेवा पुरिवणते यते आह.े वृ  दा माची माह े एि ल 2018 ते माह े िडसबर 2018 या कालावधीतील 
पाणीप ी र  कम .2,07,434/- मा  माफ करणते येऊन पढुील कालावधीत िवनामु  य पाणीपरुवठा चालू ठेवणसे 
िवनंती केललेी आह.े 

िवभागाचे  प  ट मत/अिभ ाय:- सं थानमाफत 1) िपपंळवाडी ामपचंायत, िपंपळवाडी 2) कनकुरी 
ामपंचायत, कनकुरी 3) ी साई साद भाडेक  मालक  सहकारी ग ृहिनमाण सं  था मया., िनमगांव-को-हाळे,     

4) ी साईनाथ कमचारी गहृिनमाण सं  था मया. िशड ., िनमगांव-को-हाळे, 5) ी साई ा कमचारी सहकारी 
गहृिनमाण सं था, िशड , िनमगाव-को-हाळे 6)शासक य िव ामगहृ, िशड , 7)कमचारी वसाहत, िसंचन शाखा, 
िशड , 8)िशड  पोलीस टेश, िशड  व सन-२०१८ पासनु 9) ारकामाई सेवा ट (वृ ा म), िशड  यांना दनंैिदन 
पाणी परुवठा कर यात येत आह.े या सवाना यांचे पाणी वापराक रता ित वष  सं थानमाफत बीले दे यात येतात. 
उपरो  काही सं था िनयिमतपण ेआपली बीलांची र कम सं थानकडे आदा करत आहेत. परंत,ु खालील नमदू 
सं थांनी यांची बीलांची र कम अ ाप भरणा केलेली नाही.  

1) ीसाईनाथ कमचारी गहृिनमाण सं  था मया. िशड .(िनमगांव-को-हाळे)- .52,500/- (माह-ेएि ल-
2010 ते माच-2014 अखेर बील आह.े एि ल-2014 नंतर पाणी परुवठा खंडीत करणते आलेला आह.े) 2) 

ामपंचायत कनकुरी, ता.राहाता- .1,00,000/- (माह-ेएि ल-1999 ते माच-2019 अखेरचे बील.) 3) 
ामपंचायत िपपंळवाडी, ता.राहाता- .1,40,000/- (माह-ेएि ल-1999 ते माच-2019 अखेरचे बील.) 4) 

पोलीस िन र क, पोलीस  टेशन- .48,381/-( माह-ेएि ल-2015 ते माच-2019 अखेरच ेबील.) 
 दारकामाई सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांना मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.25/07/2017 रोजीच े

सभेतील िनणय ं .539 अ  वये मीटर  दारे सशु  क पाणी परुवठा सु  ठेवणबेाबत िनणय पा रत करणते आलेला 
आह.े  यांचेकडुन िद.04/02/2019 रोजीचे प ा  वये माह ेएि ल 2018 ते माह ेिडसबर 2018 या कालावधीतील 
पाणीप ी र  कम .2,07,434/- मा  माफ करणते येऊन पढुील कालावधीत िवनामु  य पाणीपरुवठा चालू ठेवणसे 
िवनंती करणते आलेली असलेने याबाबत मा.  यव  थापन सिमती सभेत िनणय होणे आव  यक आह े असे मत 
आह.े  

 ताव:- तरी  दारकामाई सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांनी केले  या मागणीबाबत  यांचेकडील माह े
एि ल 2018 ते माह ेिडसबर 2018 या कालावधीतील पाणीप ी र  कम .2,07,434/- मा  माफ करणबेाबत व 
पढुील कालावधीत िवनामु  य पाणीपरुवठा चालू ठेवणबेाबत िनणय होणसे िवनंती. 

िनणय .१२४ यावर सिव तर चचा होऊन,  दारकामाई सेवा  ट (वृ  दा म) िशड  यांच ेमाह ेएि ल-२०१८ ते माह े िडसबर 
२०१८ या कालावधीतील पाणीप ी र  कम .२,०७,४३४/- मा  माफ करणेत यावी व पुढील कालावधीत यांना 
िवनामु  य पाणीपरुवठा चालू ठेव यात यावा, असे ठरले.                               (कायवाही-पाणी परुवठा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३० पाणी टंचाई कालावधीत सं थान प रसरास भाडो ी टँकर दारे पाणी परुवठा क न घेणेस व यासाठी येणा या 
खचास मा यता िमळणबेाबत.  

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:- 

अ.नं. 
कलम/ 

तरतुद . 
कलम/तरतुदी

चे शीषक 
पोटकलम/ 

उपकलम मांक 
तरतूद 

०१ १७ 
सिमतीची 
कत  य े व 
अिधकार  

१ 

रा  य शासना  या कोण  याही सवसाधारण िकंवा िवशेष आदेशास 
अधीन राहन सं  थान िव  व  त  यव  थे  या मालम  तेची व 
कामकाजाची काय मतेन े  यव  था पाहण,े मंिदराम  य े ढी व 

थेनसुार धािमक िवधी पजूा-अचा, समारंभ व उ  सव आयोिजत 
कर  यासाठी आिण पार पाड  यासाठी यो  य ती  यव  था करण,े 
भ  तगणांना आव  यक  या सोयी व सिुवधा उपल  ध क न दणे े
आिण या अिधिनयमा  वय े िव  व  त  यव  थेचा कारभार  या 

योजनाथ चालवावयाचा आह,े ती उ ी  टे सा  य कर  यासाठी 
िव  व  त  यव  थेच े उ  प  न कामी लावण,े ही सिमतीची कत  य े
असतील.  

०२ १७ 
सिमतीची 
कत  य े व 
अिधकार  

२ (झ) 
सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज 
याचं े यो  य कारे  यव  थापन, दखेभाल व शासन कर  या  या 

योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील.  

०३ १७ 
सिमतीची 
कत  य े व 
अिधकार  

६ 
या अिधिनयमा  या तरतदुीस अधीन राहन, सिमतीला या 
अिधिनयामाखालील आपली कत  य े व कामे पार पाड  यासाठी 
आव  यक ते सव अिधकार असतील.    

०४ २१ 
िव  व  त  यव
 था िनधीचा 

िविनयोग  
१ ( ) 

भ  तां  या िनवासासाठी व  यां  या उपयोगासाठी िव ामगहृ े
बांधण ेव  यांची दखेभाल करण.े  

 
 तावना:- ी े  िशड  यथे े ीसाईचंे दशनासाठी िदवसिदवस साईभ  ताचंे सं  यते मोठया माणावर 

वाढ होत आह.े सं  थानमाफत साईभ  ताचंे सोयी-सिुवधसेाठी िनवास  यव  था, भोजन  यव  था माफक दरात कर  यात 
येत आह.े साईभ  ताचंे िप  याचे व िनवास  यव  थकेरीता बांध  यात आले  या इमारत करीता पाणी परुवठा करणेकामी 
िशड  सं  थान, कनकुरी व िपंपळवाडी या सयंु  त पाणी परुवठा योजना सन १९९५ पासनू कायाि वत करणते आललेी 
आह.े सदर योजनेतंगत मौजे कनकुरी ता.राहाता या िठकाणी पाणी साठिवणसेाठी चार साठवण तलावाचंी िनिमती 
कर  यात आललेी असनू,  याचंी साठवण मता ३३१ एम.एल. इतक  आह.े  सदरचे साठवण तलावात नािशक 
पाटबधंारे िवभाग, नािशक याचंेकडुन गोदावरी/दारणा नदी, गोदावरी उजवा तट कालवा या  दारे शासन मजंरुीनसुार 
पाणी परुवठा आवतन (रोटेशन) दे  यात येत आह.े याबाबत नािशक पाटबंधारे िवभाग, नािशक याचंकेडुन ५३.३२०५ 
एम.सी.एफ.टी वािषक पाणी साठा मजंरु आह.े  

मागील दोन ते तीन वषापासनू पज  यमान कमी झा याने गोदावरी समहूातील धरणे पणु मतेने भरली जात 
नाहीत. तसचे गोदावरी धरण समहूातनू जायकवाडी धरणासाठी नो हबर-२०१८म ये ३.२४ टीएमसी पाणी सोड यात 
आल ेआह.े यामळेु याचा प रणाम गोदावरी काल या या आवतनावर होऊन, आवतनाचा कालावधी स या ६० 
िदवसापंे ा जा  त कर यात आला आह.े यानंतर उ हा याम ये आवतन  होईल िकंवा नाही? याची शा ती नाही. 
याबाबत जलसंपदा (पाटबधंारे) िवभागाकडुन उपल  ध पाणीसाठयाच ेिनयोजन कर  यात आलले ेआहते. जलसंपदा 
(पाटबधंारे) िवभागाकडुन पाणी आवतन (रोटेशन)  कालावधीत वाढ कर  यात आललेी आह.े  

सं थानचा ित िदन पाणी वापर अदंाजे ३५-४० लाख िलटर इतका आह.े याम ये िपंपळवाडी ामपचंायत, 
कनकुरी ामपचंायत, ी साई ा कमचारी सहकारी गहृिनमाण सं था, ी साई साद भाडेक  मालक  सहकारी 
ग ृहिनमाण सं  था मया., िनमगावं-को-हाळे, शासक य ही.आय.पी.िव ामगहृ, िशड , ारकामाई वृ ा म, कनकुरी 
रोड, िसचंन शाखा कमचारी वसाहत, िशड  व पोलीस टेशन, िशड  याचंा समावशे आह.े 

उ हाळाचे कालावधीत पाटबंधारे िवभागाकडुन पा  याचे आवतन (रोटेशन) न आ  यास सं  थानचे साठवण 
तलावातुन सं  थान प रसरास पाणी परुवठा करणसेाठी मोठया माणावर अडचणी िनमाण होईल. साईभ  तानंा पाणी 
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उपल  ध क न दणेेसाठी पाणी िवतरण  यव  थवेर मोठया माणावर ताण पडेल. तसेच सं थान टँकर ारे ित िदन ४० 
लाख िलटर पाणी िवकत घेऊन पाणी परुवठा करणे श य नाही.    

याक रता खालील माण ेउपाय योजना क न होणा-या पाणी टंचाईच ेकाळाम ये पा याचे िनयोजन कराव,े 
असे न  मत आह.े    

 पाणी टंचाईचे कालावधीत ५०% ते ७५% पयत साईभ ांक रता सं थानची िनवास थाने पणुपण े बंद 
ठेवण.े 

 सादालयाम ये ताटाचंे ऐवजी प ावळीचा वापर करण.े  

 सादालया यितरी  बाक या िठकाणचे साद भोजन यव था बंद ठेवण.े 

 मािहती व तं ान िवभागामाफत सं थानचे िनवास थानाचा ऑनलाईन कोटा ५०% कमी करणेत यावा. 

 सं  थानमाफत इतर सं  थान व ामपचंायत यासाठी होणारा पाणी परुवठा टंचाई कालावधीत बदं करण.े   

 ई-िनिवदा या राबवनु टँकर ारे पाणी िवकत घेण.े  

 सं थानची वाढीव पाणी परुवठा योजना होईपयत िशड  नगरपंचयतकडे पाणी मागणी करण.े  
सं  थानचे ी साईबाबा भ  जिनवास  थान (५०० म), ी साई सादालय इमारत, ी साईबाबा हॉि टल, 

ी साईनाथ  णालय, साईआ म भ  तिनवास, ी साईधमशाळा,  दारावती भ  तिनवास, मंिदर प रसर, कमचारी 
 टाफ  वॉटर इ.िठकाणी दररोज साधारणत: कमीत-कमी अंदाजे ३० लाख ते ३५ लाख िलटर ती िदन वापर होतो. 

गद चे उ  सवाचे कालावधीत यात वाढ होवनू पाणी वापर हा अदंाज े ३५ लाख िलटर ते ४० लाख िलटर होतो. 
 यानसुार वरील नमदु उपाय-योजना क न, पा  याचे यो  य िनयोजन व काटकसर के  यास पाणी वापर हा २० लाख 

िलटर ते २५ लाख िलटर करता यईेल. याकरीता आपणास तीिदन १०,००० ते २५,००० िलटर मते  या क 
टॅ  क  दारे अदंाज े१३० ते १५० िलटर खेपा पाणी उपल  ध क न  यावे लागेल. मागील सन २०१५ व सन २०१६ या 
कालावधीत बाभळे  वर, ीरामपरु येथील भाडो ी क टॅ  करधारकाकंडुन ०.१३ पसैे ती िलटर या दराने पाणी 
उपल  ध क न घेणते आलले ेहोते. यावेळी यात वाढ होऊन ०.२० पसै े ती िलटर या दराने दररोज २५ लाख िलटर 
पाणी उपल  ध क न  यावयाचे झा  यास ती िदन अदंाज े५ लाख या माण े४५ िदवसासंाठी अदंाज े२ कोटी २५ 
लाख मा  खच अपेि त आह.े     

िवभागाचा अिभ ाय:- यापवु  जलसंपदा िवभागाकडुन १३ िडसबर,२०१८ रोजी सं  थानच ेसाठवण तलाव 
पणु मतेने भ न घणेेत आललेा होता.   यानंतर जलसंपदा िवभागाकडुन अ ाप पाणी परुिवणेत आलले े नाही. 
आगामी कालावधी उ  हाळयाचा अस  याने पयायी पाणी वापरात वाढ होईल त ्यामळेु उपल  ध होणारा पाणी साठा हा 
जा  तीत-जा  त कालावधीसाठी वापरणेच ेिनयोजन करणे आव  यक आह.े आगामी कालावधीत पाणी टंचाई िनमाण 
झा यास ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत दर  यानचे कालावधीत मा.मु य कायकारी अिधकारी याचंे मा  यतेन े
टॅकरधारकाकडुन ती िलटर दरा माणे कोटेशन मागवनु िप याचे पाणी उपल  ध क न घेता येईल व याक रता होणारे 
खचास मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेता येईल असे मत आह.े  

 ताव:-   
१)  संभा  य टंचाईकाळाम ये टँकर ारे ४५ िदवस पाणी घे यासाठी अंदाज े .२ कोटी २५ लाख इतका खच 

अपे ीत आह.े याक रता ई-िनिवदा या राबिवणेस मा यता िमळणसे िवनंती.  
२)  ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत दर  यानचे कालावधीत सं  थानम  य ेपाणी टंचाई िनमाण झा  यास मागील 

सन-२०१५-१६ चे टंचाई कालावधीमधील उपाय-योजना माणचे मा.मु य कायकारी अिधकारी याचंे 
मा  यतेने टॅकरधारकाकडुन ती िलटर दरा माणे कोटेशन मागवनु िप याचे पाणी उपल  ध क न घे यास व 
यास यणेा-या खचास मा यता िमळणेस िवनतंी. 

३)  तसचे उपरो  नमदू उपाय योजनाचंी अमंलबजावणी करणकेामी मा यता िमळणसे िवनंती.   
  तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढुे िनणयाथ होणसे िवनतंी. 
िनणय .१२५ यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी टंचाई कालावधीत उपरो  तावात नमदु के या माण ेउपाय योजना क न 

पाणी टंचाईच े काळाम य े पा याचे िनयोजन कर यात याव,े असे ठरले. तसेच संभा  य टंचाईकाळाम य े पाणी 
घे यासाठी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात 
आली. तसेच सं थानच े निवन साठवण तलावाकरीता पाईप लाईन िवभागातंगत करणकेामी िवहीत प दतीन े     
ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. तसेच सदरची पाईप 
लाईन कोणी साईभ  देणगी व पात क न दणेार असेल तर यांचकेडून दणेगी व पात क न घे यास मा यता 
दे यात आली.                                                                                   (कायवाही- पाणी परुवठा िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३१ सन २०१९-२० साठी िद.०१.०५.२०१९ ते ३०.०४.२०२० या एक वष कालावधीसाठी साई आशर्म 
भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम य ेव प रसरात पे ट कं ोल करणे कामी येणा या 
खचास तसेच जािहरात व ई-िनिवदचेा मसदुा मा यतेसाठी व दिैनक वतमान प ात जािहरात देऊन  ई-िनिवदा 
मागिवणेस मा यता िमळणबेाबत.  

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतदू:-  अिधिनयमाचे कलम- (१)१४/२ घ- भ  तां  या सरुि ततेसाठी 
िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे  दु  ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे.(२) पोट कलम (१) (ख) 
भ  तानंा राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधणे व  यांची दखेभाल करण.े 

   यव थापन सिमतीचा ठराव :- िनरंक 
    तािवक:-  या दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी  साईआ म भ  तिनवास या 

िवभागाकडे १२ इमारती असनु, एका इमारतीम  य े १२८  म या माण े एकुण १२ इमारती म  य े १५३६  स  
आहते.   

तसेच साईधमशाळा िवभागात एकुण ४ इमारती आहते. एका इमारतीत ३२ हॉल माण े एकुण ४ 
इमारतीम  य े१२८ हॉल असनु, सदरील म/हॉलम  य ेसहली, पुन ेयेणारे साईभ  त,अधं/अपंग इ  याद ची िनवास 
यव था कर यात येत आह.े 

   संदभ .०१ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०२/०५/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .२८८ (०३) 
नसुार.-  सन २०१८ -१९ या आिथक वषासाठी (िद.०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९ ) करीता साई आ म 
भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण ेकामी म.े पे  ट 
कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांचे . १.६० मा  ित चौ.फुट अिंतम दर ि वकारणते येऊन सहा फवारणी कामी 
.८,१२,३४८/-(आठ लाख बारा हजार तीनशे अ ेचाळीस मा ) खचास मा  यता दे  यात आली होती. 

  यानसुार म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांना िवभागासाठी जा.न.ंएसएसएस/वशी-साईधमशाळा/८१८/२०१८ 
िद.१८/०५/२०१८ अ  वये  िद.०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९  या एक वष कालावधीत दो  ही 
िनवास  थानाम  य े सहा औषध फवारणी करण े कामी कायादशे दे  यात आलेला आह.े  कायदशेाची मदुत 
३०/०४/२०१९ अखेर सपुं  ठात यते आह.े 

  साईभ  तानंा ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊनय े याकरीता सं  थानच े िनवास  थानाम  य े वेळोवेळी 
औषध फवारणी होण े गरजेचे आह.े साईआ म भ  तिनवास आिण साईधमशाळा या िनवास  थानाम  य े
िकटकनाशक औषध फवारणी तातडीने पणु क न साईभ  तांना सवेा परुिवण ेआव  यक आह.े  

         साई धमशाळा िवभागाचे सन २०१८-१९ म  य े एकुण ६ इमारती मधील १९२ हॉलसाठी एकुण 
े फळ १,५७,९८२.३२ चौ.फुटासाठी पे  ट कं ोलचे काम दे  यात आले होते. पंरतु आता या िवभागाकडील २ 

इमारती हया किन  ठ व व र  ठ महािव ालयास िव ाथाचे शै णीक कामासाठी वापर  यास दे  यात आले  या 
आहते.  यामळेु २ इमारतीचे े फळ ५२,५८३.६८ चौ.फुट कमी कर  यात येवनू उवरीत ४ इमारतीचे व आर 
इमारतीचे ( शासक य इमारत) े फळ िमळुन १,०५,३९९.६८ चौ.फुटासाठी येणा-या खचास मा  यता  यावी 
लागेल.  

   सन २०१९-२० सालासाठी िद.०१/०५/२०१९ ते िद.३०/०४/२०२० अखेर एक वष कालावधीसाठी 
दो  ही िवभागांची न  यान े एकि त पे  ट कं ोल करण े कामी येणा-या अदंाजे खचास मा.  यव  थापन सिमतीची 
मा  यता घेण ेआव  यक आह.े तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यते कामी सादर करता यईेल. 

 
अ.
नं 

िवभागाच ेनांव मागील वषाचे सहा 
फवारणीसाठी मंजुर 
दर 

१०%  वाढ  होणारी र  कम १८ % 
जीएसटी  

एक वषात सहा फवारणी 
साठी अदंािजत एकूण 
र  कम (पणुािकंत) 

१. साईआ म 
भ  तिनवास 

५,५९,५७६/- ५५,९५८/- ६,१५,५३४/- १,१०,७९६/- ७,२६,३३०/- 

२. साई धमशाळा २,५२,७७२/- २५,२७७/- २,७८,०४९/- ५०,०४९/- ३,२८,०९८/- 
 एकूण र  कम  ८,१२,३४८/- ८१,२३५/- ८,९३,५८३/- १,६०,८४५/- १०,५४,४२८/- 

 
       साई आ म भ  तिनवास  थान िवभागासाठी अदंाजे खच .६,१५,५३४/-+१,१०,७९६/-(18% 

GST)=७,२६,३३०/- तसेच साई धमशाळा िवभागासाठी अदंाजे खच . २,७८,०४९/-+५०,०४९/-(18% 
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GST)=३,२८,०९८/-तसेच दो  ही िवभागा क रता एकि त अदंाजे खच मळु र  कम . ८,९३,५८३/-+ 
१,६०,८४५/- (18% GST) = . १०,५४,४२८/- ( अ री . दहा लाख चो  पन हजार चारशे अ ावीस मा )  
खचास मा  यता  यावी लागणार आह.े  

मागणी:- सन २०१९-२० साठी िद. ०१/०५/२०१९ ते िद. ३०/०४/२०२० या एक वष कालावधीसाठी 
साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण े
कामी येणा-या खचास तसेच जािहरात व ई - िनिवदचेा मसदुा मा  यतेसाठी व दिैनक वतमान प ात जािहरात दऊेन 
ई- िनिवदा मागिवणसे मा  यता िमळण ेबाबत. 

सं  थान अिधिनयम/ठराव नसुार अनमुान:- मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेनसुार कायवाही करता 
येईल. 
 िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत- साईआ म भ  तिनवास व साई धमशाळा िवभागातील िनवासी 
साईभ  तानंा ढेकुण,डास झुरळाचंा तसेच इतर िकटकांचा ादभुाव होऊ नये यासाठी औषध फवारणी कामी. 
१) साईआ म भ  तिनवास िवभागासाठी १२ इमारतीसाठी एकुण े फळ ३,४९,७३५ चौ.फुटास तसेच 
साई धमशाळा िवभागातील ०४ इमारतीसाठी एकुण े फळ १,०५,३९९.६८ चौ.फुटास पे  ट कं ोल करणसे.   
२) साई आ म भ  तिनवास  थान व साई धमशाळा िवभागासाठी एकि त अदंाज े खच मळु र  कम          
. ८,९३,५८३/-+ .१,६०,८४५/- (18% GST) = . १०,५४,४२८/- ( अ री . दहा लाख चो  पन हजार 

चारशे अ ावीस मा )  खचास मा  यता िमळणसे. 
३)  दो  ही िवभागाकडील औषध फवारणी करणकेामी  एकि त जािहरात मसदुा व   ई- िनिवदा मसदुा 
मा  यतेसाठी. 
४)  सन २०१९-२० साठी िद. ०१/०५/२०१९ ते िद. ३०/०४/२०२०  या एक वष कालावधीसाठी िकटक 
नाषक औषध फवारणी क न घणेेकामी जनसपंक िवभागामाफत शासक य दरान े एकि त ई-िनिवदा जािहरात 
मुंबई,  पणु,े नािशक, औरंगाबाद, या शहरासह अहमदनगर िज  हातील दिैनक वतमान प ात िस  द करणसे व 
 याकामी येणा-या खचास. 

   ५)   ईडीपी मॅनेजर याचंमेाफत महारा   रा  या  या www.mahatenders.gov.in  या सकेंत  थळावर ई-
िनिवदा सचुना जािहरात व   या संदभातील Document Upload  करणसे. 
   ६)   मािहती तं ान िवभागामाफत संकेत  थळावर ई-िनिवदा सचुना जािहरात िस  द करणसे. 

तरी उपरो  त १, २, ३, ४, ५ व ६  माण ेकायवाही करणसे मा  यता िमळण ेकामी सदरचा  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .१२६ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०५.२०१९ ते ३०.०४.२०२० या एक वष कालावधीसाठी साई आ म 
भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम य ेव प रसरात पे ट कं ोल करण ेकामी िवहीत 
प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा या साई आ म भ  तिनवास  थान व साई धमशाळा 
िवभागासाठी एकि त अदंाजे खच र  कम . ८,९३,५८३/-+ .१,६०,८४५/- (18% GST) अशी एकुण र कम  
. १०,५४,४२८/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- साई धमशाळा/ साईआ म भ िनवास) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३२ साई आ म भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम य े व प रसरात पे ट कं ोल 

करणकेामी म.ेपे ट कं ोल एम.वॉ श, मुंबई यांना दोन औषध फवारणी कालावधीसाठी (िद.०१.०५.२०१९ ते 
िद.३१.०८.२०१९) अखेर मदुतवाढ देणसे व येणा या खचास मा यता िमळणेबाबत.  

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद:-  अिधिनयमाच े कलम- (१)१४/२ घ-भ  तां  या सरुि ततेसाठी 
िकंवा सोयीसाठी आव  यक ते तातडीचे  दु  ती काम िकंवा उपाययोजना हाती घणेे.(२) पोट कलम (१) (ख) 
भ  तानंा राह  याकरीता व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ बांधणे व  यांची दखेभाल करण.े 

   यव थापन सिमतीचा ठराव:- िनरंक 
    तािवक:-  या दशनासाठी येणा-या साईभ  तांचे िनवासासाठी  साईआ म भ  तिनवास या 

िवभागाकडे १२ इमारती असनु, एका इमारतीम  य े १२८  म या माण े एकुण १२ इमारती म  य े १५३६  स  
आहते.   

तसेच साईधमशाळा िवभागात एकुण ६ इमारती आहते. एका इमारतीत ३२ हॉल माण े एकुण ६ 
इमारतीम  य े१९२ हॉल असनु, २ इमारतीम  य ेकिन  ठ व व र  ठ महािव ालयास शै िणक कामासाठी वापर  यास 
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दे  यात आले आह.े उवरीत ०४ इमारतीमधील १२८ हॉलम  य े सदरील म/हॉलम  य े सहली, पुने येणारे 
साईभ  त,अधं/अपंग इ  याद ची िनवास यव था कर यात येत आह.े 

   संदभ . ०१ नसुार मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०२/०५/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .२८८ 
(०३) नसुार.-  सन २०१८ -१९ या आिथक वषासाठी (िद.०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९ ) करीता साई 
आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात पे  ट कं ोल करण ेकामी 
म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांचे . १.६० मा  ित चौ.फुट अिंतम दर ि वकारणते येऊन सहा फवारणी 
कामी .८,१२,३४८/-(आठ लाख बारा हजार तीनश ेअ ेचाळीस मा ) खचास मा  यता दे  यात आली होती. 

   यानसुार म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांना जा.नं.एसएसएस/वशी-साईधमशाळा/८१८/२०१८ 
िद.१८/०५/२०१८ अ  वये  िद.०१/०५/२०१८ ते िद. ३०/०४/२०१९  या एक वष कालावधीत दो  ही 
िनवास  थानाम  य े सहा औषध फवारणी करण े कामी कायादशे दे  यात आलेला आह.े  कायदशेाची मदुत 
३०/०४/२०१९ अखेर सपुं  ठात यते आह.े 

  साईभ  तानंा ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊनय े याकरीता सं  थानच े िनवास  थानाम  य े वेळोवेळी 
औषध फवारणी होण े गरजेचे आह.े साईआ म भ  तिनवास आिण साईधमशाळा या िनवास  थानाम  य े
िकटकनाशक औषध फवारणी तातडीने पणु क न साईभ  तांना सवेा परुिवण ेआव  यक आह.े  

         लोकसभा/िवधानसभा िनवडणकु आचार सिहता लाग ु होणार अस  याने िनिवदा येस उशीर 
लागणार आह.े याकालावधीत औषध फवारणी करण ेआव  यक आह.े दो  ही िवभागाकडील पे  ट कं ोल कामी 
निवन ठेकेदार नेमणकु होई पयत स  याचे म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई याचंे कडुन िद.०१/०५/२०१९ ते 
िद.३१/०८/२०१९ याकालावधीत दोन औषध फवारणी कामी आह े  याच मागील मंजुर दरात काम क न घतेा 
येईल. याकामी खालील माण ेखच अपे ीत आह.े 

साई धमशाळा व साई आ म भ  तिनवास करीता मंजरु दर 
अ.नं औषध फवारणी कामाचा तपशील म.े पे  ट कं ोल एम वॉ  ल मुंबई 

GST दर वगळुन 
.   व.ेफुट 

पये          पैस े

 यके  दोन मिह  यात 
एका फवारणी करीता दर 

पये            पैस े

दोन फवारणी करीता 
एकुण र  कम 
पये           पैस े

१ साई आ म भ  तिनवास 
एकुण े फळ -३,४९,७३५.०० चौ.फुट 

चौ.फुट दर  १.६० पैस े             ९३,२६२.६६      १,८६,५२५.३२ 

२ साई धमशाळा 
एकुण े फळ -१,५७,९८२.३२ चौ.फुट 

चौ.फुट दर  १.६० पैस े              ४२,१२८.६१         ८४,२५७.२२ 

 एकुण र  कम -                                                                       . २,७०,७८२.५४ 
                            पणुािकंत र  कम -                                                                        . २,७०,७८३.००   

                    अ री–दोन लाख स  तर हजार सातशे येएंशी . मा  
 
मागणीः- साई आ म भ  तिनवास व साई धमशाळा या दो  ही िवभागाकडील इमारतीम  य ेव प रसरात 

पे  ट कं ोल, करण े कामी म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुबंई यांना दोन औषध फवारणी कालावधी साठी 
(िद.०१/०५/२०१९ ते िद.३१/०८/२०१९) अखेर मदुतवाढ दणेेस व येणा-या खचास मा  यता िमळण ेबाबत. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मतः- साईभ  तानंा ढेकुण,डास,झुरळे इ.चा ास होऊनये याकरीता सं  थानच े
िनवास  थानाम  य ेवेळोवेळी औषध फवारणी होण ेगरजचेे आह.े साईआ म भ  तिनवास आिण साईधमशाळा या 
िनवास  थानाम  य ेिकटकनाशक औषध फवारणी तातडीन ेपणु क न साईभ  तांना सवेा परुिवण ेआव  यक आह.े  

िनवडणकु आचार सिहता लागु होणार अस  याने िनिवदा येस उशीर लागणार आह,े याकालावधीत 
औषध फवारणी करण ेआव  यक आह.े दो  ही िवभागाकडील औषध फवारणी कामी निवन ठेकेदार नमेणकु होई 
पयत स  याचे म.े पे  ट कं ोल एम. वॉ  श, मुंबई यांचे कडुन दोन औषध फवारणी कामी (िद.०१/०५/२०१९ ते 
िद.३१/०८/२०१९) या कालावधीत आह े  याच मागील मंजुर दरात काम क न घेणसे .  

दो  ही िवभागाकरीता औषध फवारणी कामी .२,७०,७८३/- (अ री .–दोन लाख स  तर हजार 
सातशे येएशंी मा ) इतका खच अपे ीत आह.े 
१) म.ेपे  ट कं ोल एम.वॉ  श,मुंबई यांना दोन औषध फवारणी कामी िद.०१/०५/२०१९ ते 
िद.३१/०८/२०१९ या कालावधीसाठी कायादशे दे  यास. 
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  उपरो  त १,२,३ माण ेकायवाहीसाठी मा.  यव  थापन सिमतीची मा  यता घेणकेामी  ताव सादर. 
िनणय .१२७ यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म भ िनवास व साई धमशाळा या दो ही िवभागाकडील इमारतीम य ेव 

प रसरात पे ट कं ोल करणकेामी ई-िनिवदा ि या पणु हो यास िनवडणकु आचार सिहता लाग ु होणार 
अस  याने उशीर लागणार आहे, यामळेु सदर कामाच े स याचे ठेकेदार म.ेपे  ट कं ोल एम.वॉ  श, मुंबई यांच े
कडुन मागील मंजरु दरात िद.०१/०५/२०१९ ते िद.३१/०८/२०१९ या कालावधीसाठी क न घे यास व याकामी 
ये या या र कम .२,७०,७८३/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.                 

 (कायवाही- साई आ म भ िनवास /साई धमशाळा) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३३ सन २०१९-२० करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद बनवनु पॅक ग करणे इ. कामांसाठी निवन ठेकेदार 

िनयु ची ई-िनिवदा ि या पणु होईपयत स याच े ठेकेदारास आह े याच अटी-शत वर आह े याच दरान े
मदुतवाढ देणेबाबत.  

ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद-सन २००४ चा महारा  ट अिधिनयम मांक १४ (भाग-४) म  य े
महारा    िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेल े िविनयममधील 
२१(१घ) नसूार ी साईभ  तानंा जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण.े 

 तावना- ी साईभ  तांना मोतीचरु लाडु साद, सटुी बुंदी साद तसेच बफ  साद इ. पदाथ लाडु व 
बफ  साद िनिमती िवभागाकडुन ठेकेदारामाफत तयार क न घेतले जातात. स  या ी साई केटरस, ीरामपरु या 
ठेकेदारामाफत मोतीचुर लाडु व सटुी बुदंी साद तयार क न पिॅकंग क न घतेला जातो तसचे िद यशोधरा मिहला 
सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक या ठेकेदाराकडुन बफ  साद तयार क न घतेला जात आह.े  याची 
मदुत िद.२८/०२/२०१९ रोजी संपत आह.े  यामळेु सन २०१९-२० करीता िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे 
मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िनणय .७४१ अ  वय,े मोतीचरु लाडु व मोफत सटुी बुंदी साद तसेच बफ  

साद उ  ते प  दतीन े बनिवणकेामी  िद.०४/०२/२०१९ रोजी वतमानप ात जाहीरात िस   कर  यात आली 
असनु निवन ठेकेदार िनयु  त करणसेाठी  या अिधकृत संकेत  थळावर  ई-
िनिवदा िस  द कर  यात आली असनु िद.०४/०२/२०१९ पासनु सदरची ई-िनिवदा downloading साठी 
शासनाच ेअिधकृत सकेंत  थळावर उपल  ध राहणार आह.े   यानसुार ई-िनिवदा Online भरणचेी शेवटची तारीख 
२२/०२/२०१९ अशी ठेव  यात आलेली आह.े 

िद.११/०२/२०१९ रोजी ी-बीड िमट ग सं  थानचे ी साई िन वास अितथीगहृ येथे आयोिजत कर  यात 
आलेली असनु Commercial Bid व Technical Bid उघडण े ,  यनुतमदरधारकास कायादशे देण,े  
इ.कामासाठी साधारणत: एक ते  दीड महीना कालावधी लागणार आह.े  

स  या ी साई केटरस, ीरामपरु यांना लाडु व सटुी बुंदी साद तयार क न पॅिकंग क न दे  याच ेव िद 
यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक यांना बफ  साद बनिवणचे ेिद.०१/०३/२०१८ पासनु 
काम िदलेल ेअसनु  याची मदुत िद.२८/०२/२०१९  रोजी  सपंत आह.े 

उपरो  त ई-िनिवदा ि या पणु होऊन नवीन ठेकेदाराची नमेणकु होईपयत स  या काम करत असलेले 
ी साई केटरस, ीरामपरु व िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक यांनी आह े  याच 

दराने काम कर  यास समंती दशवली असनु  याबाबतचे समंती दशक प  िवभागास सादर केलेले आह े.  यामळेु 
सदरच ेठेकेदारांना  आह े  याच दराने व आह े  याच अटी-शत वर निवन ठेकेदाराची नमेणकू होईपावेतो मदुतवाढ 
दतेा येईल. नवीन ठेकेदाराची नेमणकू झालेनंतर  यांची मदुत आपोआप संपु  टात येईल. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत-  तरी ी साई केटरस, ीरामपरु यांना लाडु व सटुी बुंदी साद तयार 
क न पॅिकंग क न दणेे व िद यशोधरा मिहला सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक यांना बफ  साद 
बनिवणकेरीता निवन ठेकेदाराची नेमणकू होईपावेतो आह े  याच दरान े व  आह े  याच अटी-शत वर मदुतवाढ 
दणेेस मा  यता िमळणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१२८ यावर सिव तर चचा होऊन,  सन २०१९-२० करीता मोतीचरु लाडू, सटुी बुंदी व बफ  साद बनवनु पॅक ग करणे 
याकामांसाठी ई-िनिवदा ि या पणु होऊन नवीन ठेकेदाराची नेमणकू होईपावेतो स  या काम करत असलेले ी 
साई केटरस, ीरामपरु यांना लाडु व सटुी बुदंी साद तयार क न पॅिकंग क न दणेे व िद यशोधरा मिहला 
सहकारी औ ो. उ  पादक, सं  था, नािशक यांना बफ  साद बनिवणेकरीता पवु चे दराने व आह े  याच अटी-
शत वर मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.                  (कायवाही- लाडू व बफ  साद िनिमती िवभाग) 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
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िवषय नं.३४ िशड  मंजरू िवकास योजनेतील आर ण .२३ बेघरांसाठी घरे ह ेर  करणेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(झ) म  य े   सवसाधारणपण,ेिव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे 
 यव  थापन,दखेभाल व शासन कर  या  या  योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील,अशी 

तरतूद आह.े तसचे कलम १७(ट) म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या 
योजनासाठी,तसेच िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजन े पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती 

संपािदत करील िकंवा खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े  
 तावना– मु  यािधकारी,िशड  नगरपंचायत,िशड  यांनी  यांचकेडील प  ं .नप/ंटे-०८/१४८७/२०१८ 

िद.२५/०४/२०१८ अ  वये “िशड  नगरपचंायत िवकास योजनेतील ११ र   यांचे भसंुपादन कायवाही उपिवभागीय 
अिधकारी, ीरामपरू यांचमेाफत पणू झालेली आह.े  यामधील नगर-मनमाड र  ता  ते सव न.ं९ पयतचा 
(ल  मीनगर वसाहतीमधनू जाणारा वळण र  ता) र  ता भसंूपादन कर  यात आलेला आह.े तथािप ल  मीनगर 
वसाहती अतंगत १८.० मी. ं दी  या र   याचा भाग येथील अित िमत वसाहतीमळेु पणू करण ेश  य झालेले नाही. 
येथील काही रिहवाशांना इिंदरा आवास योजनते ल  मीनगर या वसाहतीम  य ेमालक  ह  काची जागा िमळाललेी 
अस  याने र   याने बाधीत होणा-या घरांच ेपनुवसन करण ेआव  यक आह.े सदर पनुवसन झा  यानंतर १८.० मी. 
ं दीचा र   याचे काम पणू करण े श  य  होईल. सदर र  ता हा ी साईबाबा मंिदराचे बाजनेू जाणारा वळण 

र   यापैक चा भाग अस  याने र   याचे अधवट राहीलेले काम पणू करण ेअ  यतं आव  यक आह.े  
िशड  मंजूर िवकास योजनतेील आर ण ं .२३ ह ेआर ण बेघरांसाठी घरे या योजनासाठी आरि त 

आह.े सदर आर णाचे समिुचत ािधकरण ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  आह.े तथािप सं  थान ह े
 थािनक िवकास ािधकरण नस  याने सं  थानला पनुवसन क न िव  थािपतांना घरे बांधकाम क न दणेे श  य 

होणार नाही.िशड  नगरपचंायत ह े िशड  शहरासाठी िनयोजन ािधकरण असनू िव  थािपतांना घरांच े पनुवसन 
कर  यासाठी िशड  नगरपचंायत ही स म ािधकरण आह.े तथािप नगरपचंायतीकडे िव  थािपत घरांच ेपनुवसन 
क न दे  यासाठी जमीन उपल  ध  नाही. िशड  नगरपचंायती  या िवकास योजनतेील ल  मीनगर वसाहतीमधील 
१८.० मी. ं दी  या र   याम  य े बाधीत होणा-या घरांचे क  शासन परु  कृत न  यान े सु  कर  यात आले  या 
पंत धान आवास योजने अतंगत पनुवसन कर  यासाठी  याच माण ेिशड  शहरातील बेघरांसाठी घरे बाधं  यासाठी 
आर ण ं .२३ खालील ी साईबाबा सं  थान मालक ची जागा नगरपचंायतीकडे मोफत वग के  यास धानमं ी 
आवास योजने अतंगत र   याने बाधीत होणा-या नागरीकांना व िशड तील बेघरांना लाभाथ   हणनू घरांसाठी 
नगरपंचायतीमाफत अनदुान उपल  ध क न घरे बांधण ेश  य होईल.  

तरी याबाबत ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी आर ण ं .२३ खालील स.नं.५४ व 
५५ मधील खरेदी केलेली जागा नगरपंचायतीकडे वग करण ेआव  यक आह.े मंजरू िवकास योजनते सदर जागा ही 
बेघरांसाठी घरे या योजनासाठी अस  याने या जागेवर इतर कोणताही वापर अनु ेय होणार नाही. आ. ं .२३ या 
जागेवर बेघरांसाठी घरे असे आर ण अस  यान ेही जागा ी साईबाबा सं  थान यांना इतर योजनासाठी वापरता 
येणार नाही.स  यि थतीत िशड  ा प िवकास योजना िस  द कर  यात आलेली असनू या सधुारीत ा प  िवकास 
योजनेत आ. ं .२३ या जागेवर पु  हा बेघरांसाठी घरे हचे आर ण ं .१२  तािवत असनू  याची िवकसन यं णा 
िशड  नगरंपचायत,िशड  अस  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना सदर जागा िशड  
नगरपंचायतीकडे वग करण े आव  यक राहील. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना या जागचेा 
िवकास करता यणेार नाही.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी एकूण खरेदी केले  या जागेपैक  १८.० मी. ं द 
र   याने बाधीत होणारे े  व सधुारीत िवकास योजनते साईट फॉर साई सं  थान या हतेूकरीता ठेव  यात आलेल े
आर ण ं .१३ खालील े  वजा क न मंजरू िवकास योजनतेील आर ण ं .२३ (सधुारीत ा प िवकास 
योजनेतील आर ण ं .१२) खालील बेघरांसाठी घरे या योजनासाठी असलेले उव रत अदमासे ५० गुंठे े  
नगरपंचायतकडे वग क न देण ेयो  य होईल.सदर जागा नगरपचंायतकडे वग के  यास ल  मीनगर वसाहतीमधील 
र   याने बाधीत होणारे बेघरांसाठी व िशड  शहरातील बेघरांसाठी घरे बांध  यासाठी क  परु  कृत पंत धान 
आवास योजन ेअतंगत घरे बांध  यासाठी अनदुान उपल  ध  होव ूशकेल.  

तरी ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी मंजरू िवकास योजनेतील सव न.ं५४ व ५५ प.ै 
मधील आर ण ं .२३ (सधुारीत ा प िवकास योजनतेील आर ण ं .१२) खालील बेघरांसाठी घरे या 
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योजनाकरीता आरि त असलेले े  नगरपंचायतीकडे िवनामु  य वग क न दे  यास िवनंती आह,े”  असेबाबत 
इकडेस कळिवलेले आह.े  

तदनषंुगान ेमु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/मालम  ता/ १८८० 
/२०१८ िद.१७ जुलै २०१८ अ  वये यापवू चे आर ण ं .२३ बेघरांसाठी घरे ह े सं  थानसाठीच े आर ण 
नगरपंचायतने बदलनू सधुारीत ा प िवकास योजनेत आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे असे दशवनू  यात िवकास 
यं णा नगरपचंायत असे दशिवलेले आह.े सदर सव न.ं५४,५५ पैक चे आरि त े  १ ह.े९० आर इतके 
सं  थानचे खरेदी मालक चे आह.े सदर े ाचे  

पवू चे आर णात बदल क न “सं  थानचे िविवध उप मांसाठी आर ण” अस ेटाकणकेामी सं  थानने 
नगररचना अिधकारी,िशड  िवकास योजना (सधुारीत) िशड  तथा .सहायक संचालक,नगररचना आिण 
मु  यिनधारण िवभाग,अहमदनगर यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/३०११/२०१६ िद.१२/०९/२०१६ 
रोजी  या  प ा  वये अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े   

स  यि थतीत  च े समाधी शता  दी वषासाठी सदरचे सव न.ं५४,५५ पैक चे े  आप  कालीन 
प रि थतीत वापर  यासाठी (Refuge Area)  हणनू सं  थानने घोिषत केलेले आह.े मिंदर प रसराचे नजीक 
सं  थान मालक चे अ  य े  उपलबध नाही.  यामळेु सदर े  भिव  यात सं  थानला अ  याव  यक असनू 
आप  कालीन  यव  थापनासाठी आव  यक आह.े  यासाठीच सदर े ाचा हतेू बदल करणसेाठी नगरपंचायतीकडे 
उपरो  त प ा  वये  तािवत करणते आलेले आह.े  

तरी िशड  मंजरू िवकास योजनतेील आर ण ं .२३ खालील सव न.ं५४ व ५५ मधील “बेघरांसाठी 
घरे” ह े आर ण र  करणकेामी तसेच सधुारीत ा प िवकास योजनेतील आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे ह े

 तािवत आर ण वगळणकेामी आपले िवभागामाफत कायवाही करणते यावी. आपण केलेली कायवाही 
इकडेस अवगत करावी,असेबाबत कळिवणते आललेे आह.े  

त ाप मु  यािधकारी,िशड  नगरपचंायत,िशड  यांनी  यांचेकडील प  जा. ं .नप-ंटे०८/२४५०/२०१८ 
िद.३०/०८/२०१८ अ  वय े “िशड  शहर सधुारीत ा प िवकास योजना िस  द क न  यावर ा  त झाले  या 
हरकती सचुनांवर सचंालक,नगररचना िवभाग,महारा   रा  य,पणु े यांनी िनयु  त केले  या िनयोजन सिमतीमाफत 
सनुावणीची कायवाही िद.२०/०२/२०१८ ते िद.२२/०२/२०१८ या कालावधीत पणू कर  यात आलेली आह.े 
िनयोजन सिमती यांनी सधुारीत ा प िवकास योजनते आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे या आर णाम  य ेतसेच 
समिुचत ािधकरणाबाबत कोणतेही फेरबदल करणेबाबत िशफारस केललेी नाही. िशड  ा प िवकास योजना 
शासनाकडे सादर कर  यासाठीची सव कायवाही पणू करणते आलेली असलेन े आपण िशड  मंजरु िवकास 
योजनेतील आर ण ं .२३ सव ं .५४ व ५५ मधील बेघरांसाठी घरे ह ेआर ण र  करणकेामी तसेच सधुारीत 

ा प िवकास योजनेतील आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे ह े  तािवत आर ण वगळणकेामी कायवाही करता 
येणार नाही.  

मंजरु िवकास योजनेत सदर जागा ही बेघरांसाठी घरे या योजनासाठी आरि त अस  यान ेया जागेवर 
इतर कोणताही वापर अनु ेय होणार नाही. आर ण ं .२३ या जागवेर बेघरांसाठ घरे अस ेआर ण असलेने ही 
जागा ी साईबाबा सं  थान यांना इतर योजनासाठी वापरता येणार नाही. स  यि थतीत िशड  शहर सधुारीत ा प 
िवकास योजनेत आर ण ं .२३ या जागेवर पु  हा बेघरांसाठी घरे हचे आर ण ं .१२  तािवत असनू  याची 
िवकसन यं णा िशड  नगरपचंायत,िशड  अस  याने ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना सदर जागा 
िशड  नगरपचंायतीकडे वग करण ेयो  य राहील. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांना या जागचेा 
इतर योजनासाठी िवकास करणे अनु ेय होत नाही.  

ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी एकूण खरेदी केले  या जागेपैक  १८.० मी. ं द 
र   याने बाधीत होणारे े  व सधुारीत िवकास योजनते साईट फॉर साई सं  थान या हतेूकरीता ठेव  यात आलेल े
आर ण ं .१३ खालील े  वजा क न मंजरु िवकास योजनतेील आर ण ं .२३ (सधुारीत ा प िवकास 
योजनेतील आर ण ं .१२) खालील बेघरांसाठी घरे या योजनासाठी असलेले उव रत अदमासे ५० गुंठे े  
नगरपंचायतीकडे वग क न देण ेयो  य होईल. सदर जागा नगरपंचायतीकडे वग के  यास ल  मीनगर वसाहतीमधील 
र   याने बाधीत होणारे बेघरांसाठी व िशड  शहरातील बेघरांसाठी घरे बांध  यासाठी क  परु  कृत पंत धान 
आवास योजने अतंगत घरे बांध  यासाठी अनदुान उपल  ध  होव ू शकेल. तरी ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांनी मंजरु िवकास योजनेतील स.न.ं५४ व ५५ प.ै मधील आर ण ं .२३ (सधुारीत ा प 
िवकास योजनतेील आर ण ं .१२) खालील बेघरांसाठी घरे या योजनाकरीता आरि त असलेल े े  
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नगरपंचायतीकडे िवनामु  य वग क न देणसेाठी पनु:  च िवनतंी कर  यात यते आह.े” वगैरेबाबत इकडेस 
कळिवलेले आह.े 

िवभागाचा अिभ ाय-यापूव चे आर ण ं .२३ बेघरांसाठी घरे ह ेसं  थानसाठीचे आर ण नगरपचंायतन े
बदलून सधुारीत ा प िवकास योजनेत आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे अस े दशवनू  यात िवकास यं णा 
नगरपंचायत असे दशिवलेले आह.े सदर सव न.ं५४,५५ पैक चे आरि त े  १ ह.े९० आर इतके सं  थानचे खरेदी 
मालक चे आह.े सदर े ाचे पवू चे आर णात बदल क न “सं  थानचे िविवध उप मांसाठी आर ण” असे 
टाकणकेामी सं  थानच ेबांधकाम िवभागामाफत नगररचना अिधकारी, िशड  िवकास योजना (सधुारीत) िशड  तथा 

.सहायक सचंालक,नगररचना आिण मु  यिनधारण िवभाग, अहमदनगर यांना बांधकाम िवभागाकडील 
जा.न.ं३०११/२०१६ िद.१२/०९/२०१६ रोजी  या प ा  वये अलाहीदा कळिवणते आलेले आह.े  हणजेच 
संचालक,नगररचना िवभाग,महारा   रा  य,पणु े यांनी िनयु  त केले  या िनयोजन सिमती माफत सनुावणीची 
कायवाहीपूव च  हणजेच माह ेफे वुारी २०१८ पवू च सं  थानन ेहरकत कळिवलेली आह.े तथािप  

नगरपंचायतीने सदर बाबतचा िवचार न करता  तुत करणी िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनते 
आर ण ं .१२ खालील स.नं.५४,५५ प.ै मधील े  १ हे  टर ९० आर इतके बेघरांसाठी घरे या योजनाकरीता 
आरि त दशिवलेले आह.े तथािप  

सदरची िशड  सधुारीत योजना अ ापपावेतो अिंत म झाललेी नाही.  यापवू च सदरच े े  
नगरपंचायतीकडे वग करण ेउिचत होणार नाही.  

सं  थान मालक चे उपरो  त स.न.ं५४ प.ै,५५ प.ै मधील े  ह े िशड  शहरा  या अ  यतं म  यवत  
िठकाणी असनू समाधी मिंदराच ेअ  यतं जवळ आह.े या  यित र  त समाधी मंिदराचे जवळ सं  थान मालक चे इतर 
कोणतेही े  नाही. भिव  यात सदर े ाचा िविनयोग आप  कालीन  यव  थापनासाठी (Refuge Area) तसचे 
भ  तां  या सोयीसाठी, कॅि पंग ाऊंडसाठी व इतर अनषंुिगक योजनासाठी होव ूशकेल. यासाठी सं  थानला सदर 

े ाची अ  यतं आव  यकता आह.े  
या  तव िशड  मंजुर िवकास योजनतेील आर ण ं .२३ खालील स.नं.५४ व ५५ मधील बेघरांसाठी घरे 

(िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनेतील आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे ह े  तािवत आर ण) वगळणकेामी व 
 या माणचेा  ताव िशड  नगरपचंायत,िशड  यांचमेाफत शासनाकडे सादर करता येईल.  

 ताव- िशड  मंजरु िवकास योजनेतील आर ण ं .२३ खालील स.नं.५४ व ५५ मधील बेघरांसाठी 
घरे (िशड  सधुारीत ा प िवकास योजनेतील आर ण ं .१२ बेघरांसाठी घरे ह े  तािवत आर ण) वगळणकेामी 
व  या माणचेा  ताव िशड  नगरपंचायत,िशड  यांचमेाफत शासनाकडे सादर करणकेामी  या व सदरचे  तािवत 
आर णाखालील े  नगरपचंायतीकडे वग न करणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .१२९ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  मंजरू िवकास योजनेतील आर ण ं .२३ ह े'बेघरांसाठी घरे' या योजनासाठी 
आरि त आहे. सदर आर णाचे समुिचत ािधकरण ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  आहे. तथािप 
सं  थान ह े  थािनक िवकास ािधकरण नस  याने सं  थानला पनुवसन क न िव  थािपतांना घरे बांधकाम क न दणेे 
श  य होणार नाही. तसेच सदरच े े  िशड  शहरा  या म  यवत  िठकाणी असनू समाधी मंिदराचे जवळ आह.े 
यासाठी आर ण ं .२३ चे योजन 'बेघरांसाठी घरे' बदलून याऐवजी 'आप  कालीन  यव  थापनासाठी' 

(Refuge Area) या योजनासाठी करणेबाबतचा ताव मा यतेसाठी शासनाकडे पाठिव यास मा यता दे यात 
आली.  

तसेच ' बेघरांसाठी घरे' या योजनासाठी िशड  नगरपंचायत,िशड  यांना इतर  जागा उपल ध क न 
दे यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
िवषय नं.३५ सं थानच े म यवत  अि नशमन क  उभारणीकामी २ एकर जागा िनि त करणकेामी सं थानच े गणालयाच े

िव तारीकरणासाठी असलेले आर ण .३४ र  करणेबाबत. 
ताव-  अिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था (िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 

१७(झ) म  य े   सवसाधारणपण,े िव  व  त  यव  थचेी मालम  ता व ितचे कामकाज यांचे यो  य कारे 
 यव  थापन,दखेभाल व शासन कर  या  या  योजनांसाठी आव  यक असतील अशा सव गो  टी करील,अशी 

तरतूद आह.े तसेच कलम १७(ट) म  य े िवकास कर  या  या व िव  व  त  यव  थे  या योजना राबिव  या  या 
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योजनासाठी, तसेच िव  व  त  यव  थचेी उि  टे व योजने पार पाड  यासाठी आव  यक  या जमीनी व इमारती 
संपािदत करील िकंवा खरेदी करील,अशी तरतूद आह.े  

 तावना- सं  थानच े फायर अॅ  ड सेफटी िवभागाने  यांचेकडील जा.न.ंएसएसएस/फायर अॅ  ड 
सफेटी/२९४/२०१९ िद.२६/०१/२०१९ अ  वय े“मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०८/०१/२०१८ रोजीच ेसभेम  य े
अि नशमन िवभागाकरीता म  यवत  अि नशमन क  उभारणीकामी २ एकर े  िमळणबेाबत  ताव सादर 
करणते आला होता. यावर सिव  तर चचा होवनू िशड  बस  थानकासमोरील सव न.ं१२५/७ मधील १ ह.े१९ 
आर,१२५/८ मधील १ ह.े२१ आर पैक  २ एकर जागमे  य े  सं  थानकरीता म  यवत  अि नशमन क  उभारणते 
याव,ेअसे ठरले. सदरचे २ एकर े  िशड  िवकास आराखडयाम  य े आर ण ं .३४ नसुार सं  थानचे  णालय 
िव  तारीकरणासाठी आरि त अस  याने  या कारणासाठी आरि त केलेल ेआह.े  याच कारणासाठी  याचा वापर 
करण े िवधी ाहय अस  यान े तसेच सदर े ावरील सं  थानच े  णालय िव  तारीकरणासाठीच े आर ण 
शासनाकडून र  क न आणणकेामी वेळ जा  त लागणार असलेने मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांचेसमवेत चचा केली असता सदरचे े ाच े आर ण र  करणेऐवजी अि नशमन क ासाठी िवनाआर ण 
असलेली सं  थान मालक ची अ  य जागा उपल  ध होव ूशकेल याबाबत फायर अॅ  ड सफेटी व मालम  ता  िवभाग 
यांनी सयंु  त पाहणी करावी अशी सचुना केलेली होती.  यानसुार सं  थानच ेसव जागा वगेवेगळया कारणांसाठी 
आरि त असलेमुळे फायर िवभागामाफत २ एकर जागेचा खरेदी  ताव सादर करणते आलेला होता.  यावर 
खालील माण ेचचा झालेली आह.े 

“िद.२६/०१/२०१९ रोजी मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया,उपिज  हािधकारी ी.धनंजय िनकम 
साहबे, उपिज  हािधकारी ी.मनोज घोडेपाटील साहबे,मालम  ता िवभागाच े ी.िव लराव बग तसेच फायर अॅ  ड 
सेफटी िवभागाच े ी. ताप कोते यांचेसमवेत ० नंबर िमट ग हॉल येथे मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांनी एकि त चचा केली असता  यांचे एकि त चचनसुार सं  थानच े गणालये अ  य िठकाणी होणार असलेमळेु 
िशड  बस डेपो पाक गं ते रंग रोड दर  यानच े अदंाजे ९ एकर जागेवरील स  याच े हॉि पटल िव  तारीकरणाच े
आर ण मालम  ता िवभागामाफत र  क न सं  थान उपयोगी िविवध कारणांसाठी (फायर  टेशन,िनवास  थाने, 
पाक गं व इतर) वापर करणकेामी फेर  ताव सादर करावा.  याबाबतची कायवाही मालम  ता िवभागामाफत 
करणबेाबत मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया,यांनी सिुचत केले आह.े  यानसुार सदरचे ९ एकर जागेचा 

 ताव शासन दरबारी सादर करणबेाबतची उिचत कायवाही आपले िवभागामाफत करणते यावी,”  असबेाबत 
इकडेस कळिवलेले आह.े  

  यापूव  िशड  िवकास आराखडयाम  य े मा.सचंालक,नगररचना,महारा   रा  य,पणु े यांचेकडील 
अिधसचुना ं . डी.पी.िशड /टीपी  ही-४/७३३४ िद.१५/१२/१९९३ अ  वये आर ण ं .३४ म  य े सं  थानच े

 णालयाचे िव  तारीकरणासाठी सव न.ं१२५ पैक ,१२६ पैक  व १२४ पैक  एकूण े  ६ हे  टर इतके 
सं  थानसाठी आरि त दशिवणते आलेले आह.े   

तसेच िशड  सधुारीत िवकास आराखडा सन २०१७ म  य े आर ण ं .२५ माण े सं  थानच े
 णालयाच ेिव  तारीकरणासाठी सव नं.१२४ प,ै१२५ प.ै१२६ प.ैएकूण े  ४ हे  टर इतके सं  थानसाठी आर ण 

ठेवलेच ेनगरपचंायतीने  तािवत केलेल ेआह.े सदर आर णातील काही े  सं  थानन ेथेट खरेदीने घतेलेले आह े
आिण काही े  भुसपंादन कायवाहीने अलािहदा घतेलेले आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय- सं  थानचे  णालय े ई येथील सं  थान मालक चे े ात  तािवत करणते 
आलेली आहते.  यामळेु उपरो  त आर ण ं .३४ ची (सं  थानच े  णालयाचे िव  तारीकरणासाठी) सं  थानला 
आव  यकता नाही. स  यि थतीत सदर िठकाणी सं  थान मालक चे सव न.ं१२४ पै.,१२५ प.ै,१२६ पै.चे एकूण े  
१०.७४.५५ हकेटर इतके असनू सदर े ापैक  ५.०१.१७ हे  टर े ात सं  थानचे साईबाबा हॉि पटल,साईनाथ 
हाय  कूल,साईनगर कमचारी िनवास  थाने व पाक गं आिण स ल गोडावनू इ. आहते. उव रत े  ५.७३.३८ 
हे  टर ह े मोकळे आह.े सदर मोकळे असले  या े ाचा उपयोग सं  थानचे म  यवत  अि नशमन 
क ,िनवास  थाने,पाक गं व इतर अनषंुिगक  योजनांकामी होव ूशकेल. 

  या  तव उपरो  त िशड  िवकास आराखडयामधील आर ण ं .३४ नसुार सं  थानच े  णालयाच े
िव  तारीकरणासाठी आरि त असलेले सव न.ं१२५ पै.,१२६ प.ै व १२४ पै. मधील आरि त े  ६ हे  टर चा 
िविनयोग सं  थानचे  णालय िव  तारीकरणा  यित र  त इतर कारणांसाठी करणकेामी सदरचे आर ण ं .३४ र  
करणसेाठीचा  ताव नगरपचंायत,िशड  यांचेमाफत शासनाकडे सादर करता येईल.   
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 ताव– िशड  िवकास आराखडयाम  य े आर ण ं .३४ नसुार सं  थानचे  णालयाचे 
िव  तारीकरणासाठी आरि त असलेले सव न.ं१२५ प.ै,१२६ प.ै व १२४ प.ै मधील आरि त े  ६ हे  टरचा 
िविनयोग सं  थानचे  णालय िव  तारीकरणा  यित र  त इतर कारणासंाठी करणकेामी सदरचे आर ण ं .३४ र  
करण ेव  यासाठीचा  ताव नगरपचंायत,िशड  माफत शासनाकडे सादर करणकेामी  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .१३० यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  िवकास आराखडयामधील आर ण ं .३४ नसुार सं  थानच े  णालयाच े
िव  तारीकरणासाठी आरि त असलेले सव न.ं१२५ प.ै,१२६ प.ै व १२४ पै. मधील आरि त े  ६ हे  टरचा 
िविनयोग सं  थानचे  णालय िव  तारीकरणासाठी कर यात यावा, तसेच सं थानच े म यवत  अि नशमन क  
उभारणीकामी इतर िठकाणी जागचेी िनवड कर यात यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३६ सं थान प रसरात साईभ ांच ेसोयीसाठी पाद ाण ेगहृ, लोक म,मोबाईल कॅमेरा लोक म, साद नॉ हे टी, दधु 

व दु धज य पदाथ, थंडपेय िव , जनरल टोअर इ. यवसायासाठी ी साई सं थान ए लॉईज े डीट              
को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले या िविवध १२ िठकाणच े जागा/गाळे वापरास मदुतवाढ 
दणेेबाबत. 

ताव-  अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम 
१७(३) म  य े िव  व  त  यव  थमे  य े िनिहत झालेली कोणतीही  थावर मालम  ता रा  य शासना  या लेखी 
पवूमंजरूीन े असले  याखरेीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मदुतीकरीता भाडेप यान े 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 आह.े  

 तावना– ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना खालील प रिश  टात 
दशिवले  या १२ िठकाणी  यासमोर दशिवले  या योजनासाठी जागा वापरास देणे  या संदभात मा.  यव  थापन 
सिमतीचे िद.०२/०२/२०१८ रोजी  या सभेतील िवषय न.ं२४ िनणय ं .९८ माण ेखालील माण ेिनणय झालेला 
आह.े  

“  तावात नमदु केले  या प रिश  ट अ मधील अ.नं.१ साईआ म भाग-१, अ.नं.२ साईआ म-२ 
(धमशाळा), अ.नं.३ मधील ारावती भ  तिनवास, अ.नं.४ मधील साईबाबा भ  तिनवास  थान मधील ३ गाळे, 
अ.नं.५ मधील साई सादालय िवभाग, अ.नं.९ मधील शै िणक संकुलात एकुण ३ िठकाणी १०x१० आकाराची 
मोकळी जागा, अ.नं.१० मधील साईनाथ  णालय, अ.नं.११ मधील साईनाथ मगंल कायालय प रसरात  यके  
समुारे १०x१० ची मोकळी जागा इ.िठकाण  या जागाचं/ेगाळयांचे मा.कायकारी अिभयंता,सावजिनक बांधकाम 
िवभाग यांचेकडून भाडे िनि त क न ११ मिह  यांचे िल  ह अॅ  ड लायस  स करारान े ी साई सं  थान ए   लॉईज 

े डीट को-ऑप.सोसायटी िल. िशड  या सं  थसे जागा/गाळे उपल  ध क न दे  यात याव.े” 
उपरो  त िनणया माण े उ  त जागांचे मािसक भाडे दर सावजिनक बांधकाम िवभागाकडून खालील 

दशिवले  या प रिश  टात नमदू केले माण े िनि त करणते येवनू उ  त सोसायटीकडून िद.१६/०५/२०१८ ते 
िद.१५/०४/२०१९ या ११ मिह  यां  या कालावधीसाठीचा भाडे करारनामा नोटराईज क न घे  यात आलेला आह.े 

 
अ.नं. गावाचे 

नाव  
िठकाण (लोकेशन)  सव नं. 

(पैक )   
जागा/गाळा 
साईज (फूट)  

योजन एकूण 
 टॉल  

सावजिनक 
बांधकाम 
िवभागाकडून 
िनि त 
कर  यात 
आलेले 
दरमहा भाडे 
र  कम .  

१ िशड   साईआ म भाग-१ - आर 
 लॉक  या दि ण बाजूकडील 

लाडू िव  काऊंटर शेजारील 
मोकळी जागा   

१०९ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

दु  धज  य पदाथ,थंडपेय 
व साद िव  तसेच 
जनरल  टोअर.  

०१ ७४३/-  
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२ िनमगाव-
को-हाळे  

साईआ म भाग-२ धमशाळा-
 यिुनयर कॉलेजचे दि ण 
वेश ाराजवळ पाक गं 

प रसराम  य.े  

१७२ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य पदाथ,थंडपेय 
िव   टॉल.  

०१ ३०२/-  

३ िशड   ारावती भ  तिनवास - ारावती 
भ  तिनवासच े दि ण 
बाजकूडील मोकळया जागेत.  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

नॉ  हे  टी  टोअर व 
 लोक म.  

०१ ४९२/-  

४ िशड   साईबाबा भ  तिनवास  थान 
(५०० म) - साईबाबा 
भ  तिनवास  थानमधील डी 
गाळा (बांधीव) नं.२,३ व ४. 
(एकूण ३ गाळे)  

१०७ 
 
१०७ 
 
१०७ 

२९x११ 
बांधीव 
गाळा न.ं२ 
२९x११ 
बांधीव 
गाळा न.ं३  
२९x११ 
बांधीव 
गाळा न.ं४  

साद व नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

 
 

०३ ४,९९२/-  
 
४,९९२/- 
 
४,९९२/-  

५ िनमगाव-
को-हाळे  

साई सादालय - साई 
सादालय इन गेटजवळ.  

८५ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

साद िव   टोअर.  ०१ ३०२/-  

६ िशड   शै िणक संकुल – 
१) औ. .सं  थामु  य गेटजवळ  
 
२) इिं लश मेडीयम  कूल-
शै िणक संकुलाचे वेश ार 
उ  तर बाजचूे िभंतीलगत पवू 
बाजनेू  
३) क  या िव ा मंिदर व किन  ठ 
महािव ालय वशे ारा  या 
डा  या बाजसू.   

१०८ 
 
 
१०८ 
 
१०८ 

१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा    

शालेय सािह  य 
अ  पदराने िव  
करणसेाठी  

०३ ५९०/-  
 
 
५९०/- 
 
५९०/-  

७ िशड   साईनाथ  णालय - चहा कॅ  टीन 
समोरील मोकळया जागेत  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

जनरल  टोअर, 
दु  धज  य पदाथ, थंडपेय 
 टोअर.  

०१ ४९२/-  

८ िशड   साईनाथ मंगल कायालय - 
मंगल कायालयाचे पि म बाजूस 
असणारी संर क िभतं व मंगल 
कायालय यां  याम  य े िलंबाच े
झाडाखाली.  

४  १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य पदाथ 
वथडंपेय िव   टॉल.  

०१ १,०७८/-  

एकूण  १२   
 
  सं  थान मालक चे उपरो  त िमळकत म  य ेिविवध १२ िठकाणी ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-

ऑप.सोसायटी िल.िशड  माफत चालवत असले  या साद  टोअर,नॉ  हे  टी  टोअर,दु  धज  य पदाथ,थंडपेय 
िव   टॉल,जनरल  टोअर व शालेय सािह  य िव   टोअर या  यवसायांसाठीची जागा वापराची मदुत 
िद.१५/०४/२०१९ रोजी संपु  टात येत अस  याकारणाने पढुील ११ मिह  यांसाठी जागा वापराची मदुत वाढवनू 
िमळणकेामी मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांनी  यांचेकडील 
जा.न.ं ीसासंए े सो/२६२ /२०१९ िद.१६/०१/२०१९ रोजीच ् या प ा  वये इकडेस िवनतंी केलेली आह.े  
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िवभागाचा अिभ ाय- मा.चेअरमन, ी साई सं  थान ए   लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  
यांचेकडील उपरो  त  िद.१६/०१/२०१९ रोजी  या प ात नमदू केले  या िवनंती माण े ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था,िशड  यांच े मालक चे खालील प रिश  ट “अ” म  य े नमदू केले  या  िठकाण  या जागा/गाळा 
 यासमोर दशिवले  या योजनासाठी मागील वष  या भाडेदरात खालील प रिश  ट “अ” म  य ेनमूद केले माण े

१०% वाढ क न व मीटर रड ग माण ेिव तु बील वेगळे आका न िद.१६/०४/२०१९ ते िद.१५/०३/२०२० या 
११ मिह  यांचे कालावधीसाठी  या वापरास मदुतवाढ दतेा येईल व  या माण ेभाडे करारनामा नोटराईज क न घतेा 
येईल.  

प रिश  ट “अ” 
अ.नं. गावाचे 

नाव  
िठकाण (लोकेशन)  सव 

नं. 
(पैक )  

जागा/गाळा 
साईज 
(फूट)  

योजन एकूण 
 टॉल  

सावजिनक 
बांधकाम 
िवभागाकडून 
िनि त 
कर  यात 
आलेले 
दरमहा भाडे 
र  कम 
.(मागील 

भाडेदर)  

मागील 
भाडेदरात 
१०% वाढ 
क न 
होणारे 
मािसक 
भाडे दर   

१ िशड   साईआ म भाग-१ - आर 
 लॉक  या दि ण 

बाजकूडील लाडू िव  
काऊंटर शेजारील मोकळी 
जागा   

१०९ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय 
व साद िव  
तसेच जनरल 
 टोअर.  

०१ ७४३/-  ८१७/-  

२ िनमगाव-
को-हाळे  

साईआ म भाग-२ 
धमशाळा-  यिुनयर 
कॉलेजचे दि ण 

वेश ाराजवळ पाक गं 
प रसराम  य.े  

१७२ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य 
पदाथ,थंडपेय 
िव   टॉल.  

०१ ३०२/-  ३३२/-  

३ िशड   ारावती भ  तिनवास - 
ारावती भ  तिनवासच े

दि ण बाजूकडील 
मोकळया जागते.  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

नॉ  हे  टी 
 टोअर व 
 लोक म.  

०१ ४९२/-  ५४१/-  

४ िशड   साईबाबा भ  तिनवास  थान 
(५०० म) - साईबाबा 
भ  तिनवास  थानमधील डी 
गाळा (बांधीव) नं.२,३ व ४. 
(एकूण ३ गाळे)  

१०७ 
 
१०७ 
 
१०७ 

२९x११ 
बांधीव 
गाळा न.ं२ 
२९x११ 
बांधीव 
गाळा न.ं३  
२९x११ 
बांधीव 
गाळा न.ं४  

साद व 
नॉ  हे  टी 
 टोअर.  

 
 

०३ ४,९९२/-  
 
४,९९२/- 
 
४,९९२/-  

५,४९१/- 
 
५,४९१/- 
 
५,४९१/-  

५ िनमगाव-
को-हाळे  

साई सादालय - साई 
सादालय इन गेटजवळ.  

८५ १०x१० 
मोकळी 
जागा   

साद िव  
 टोअर.  

०१ ३०२/-  ३३२/-  

६ िशड   शै िणक संकुल – 
१) औ. .सं  थामु  य 

१०८ 
 

१०x१० 
मोकळी 

शालेय 
सािह  य 

०३ ५९०/-  
 

६४९/-  
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गेटजवळ  
 
२) इिं लश मेडीयम  कूल-
शै िणक सकुंलाचे वेश ार 
उ  तर बाजूचे िभंतीलगत पवू 
बाजनेू  
३) क  या िव ा मंिदर व 
किन  ठ महािव ालय 

वेश ारा  या डा  या बाजसू.   

 
१०८ 
 
१०८ 

जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा 
१०x१० 
मोकळी 
जागा    

अ  पदराने 
िव  
करणसेाठी  

 
५९०/- 
 
५९०/-  

 
६४९/-  
 
६४९/-  

७ िशड   साईनाथ  णालय - चहा 
कॅ  टीन समोरील मोकळया 
जागेत  

१४८ १०x१०  
मोकळी 
जागा  

जनरल 
 टोअर, 

दु  धज  य 
पदाथ, थंडपेय 
 टोअर.  

०१ ४९२/-  ५४१/-  

८ िशड   साईनाथ मंगल कायालय - 
मंगल कायालयाचे पि म 
बाजसू असणारी संर क 
िभंत व मंगल कायालय 
यां  याम  य े िलंबाच े
झाडाखाली.  

४  १०x१०  
मोकळी 
जागा  

दु  धज  य पदाथ 
वथडंपेय िव  
 टॉल.  

०१ १,०७८/-  १,१८६/-  

एकूण  १२    
 

 ताव– ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  यांचे मालक चे उपरो  त प रिश  ट अ म  य ेनमूद 
केले  या िठकाण  या जागा/  गाळा,  यासमोर दशिवले  या योजनासाठी मागील वष  या भाडेदरात उपरो  त ् 
प रिश  ट अ म  य े नमदू केले माण े १०% वाढ क न व िव तु बील मीटर रड ग माण े वेगळे आका न 
िद.१६/०४/२०१९ ते िद.१५/०३/२०२० या ११ मिह  यांचे कालावधीसाठी  या   वापरास मदुतवाढ दणेे  या व 
 या माण ेभाडे करारनामा नोटराईज क न घेणे  या िनणयाथ सादर. 

िनणय .१३१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान प रसरात साईभ ांच े सोयीसाठी पाद ाण े गहृ, लोक म,मोबाईल कॅमेरा 
लोक म, साद नॉ हे टी, दधु व दु धज य पदाथ, थंडपेय िव , जनरल टोअर इ यादी यवसायासाठी ी साई 

सं थान ए लॉईज े डीट को-ऑप.सोसायटी िल.िशड  यांना वापरास िदले या िविवध १२ िठकाणचे जागा/गाळे 
वापरास मदुतवाढ दे यात येऊ नये, याऐवजी सदर १२ िठकाणचे जागा/गाळयाम य े तावात नमदु केलेले 
यवसाय चालिव यासाठी वयंसेवी सं थाना पाचारण कर यात याव,े असे ठरले.  

  (कायवाही- मालम ा िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३७ ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील िविवध मिश सच े सन २०१९-२०२० या कालावधीसाठी वािषक 

सि हस कॉ ट करणेबाबत. 
ताव- ी साईबाबा हॉि पटलम य े(िद.31/01/2019 पयत) एकुण . 642753335/- इत या रकमचे े1020 मेडीकल 

इि वपमट व मिशनरी,उपकरण,ेतसेच फिनचर खरेदी करणते आले असनु सन 2006 पासनू िनयमीत वापरात 
आहते. सदर मशी स पैक  सन 2018-19यावषाकरीता294 नग मिश सचे सबंंधीत 24 कंप यांकडे दु ती व 
दखेभाली करीता एकुण .1,15,18,975/-इत या रकमचेे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

  तसेच, ी साईनाथ णालयात (िद.31/01/2019पयत) एकुण .4,09,65,945/-इत या रकमेचे 762 
मेडीकल इि वपमट व मिशनरी,उपकरण ेखरेदी करणेत आले असनु (सन1999पासनू)  िनयमीत वापरात आहते. 
सदर मशी स पैक  सन 2018-19 यावषाकरीता 81नग मिश सचे सबंंधीत 21 कंप यांकडे दु ती व दखेभाली 
करीता एकुण . 22,64,554/-इत या रकमचेे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणते आले होते. 

सदर कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार तातडी या भेटी दउेन दु ती व 
दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम देत आहते. यामळेु िववीध कंप यासोबत केललेे 
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सि हस कॉ ॅ टच े सन 2019-20 ( िद 01/04/2019तेिद 31/03/2020) याएक वषा या कालावधीकरीता 
नतुनीकरण करण े आव यक आह.ेतसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी संपले आह े अशा मिश सचे न यान े
LAMC/CAMC करण ेआव यक आह.े 

  उपरो  मिश सचे पेअर पाटस ह ेMonopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही 
हणनु सदर या मिशनच ेLAMC/CAMC याच कंप यांकडे करण े आव यक आह.े सदर मशी सकरीता जर 

On call Basis नसुार कंप यांकडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअरपाटस व क यमुबे स 
बदल यात आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल. 

  मागणी:- सन 2019-20यावषाकरीता ीसाईबाबाहॉि पटलयेथीलसोबत यात याम य े (परीिश ‘अ’) 
िदले या 267 नग मिश सचे सबंंधीत 24 कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी 
आव यकता आह.े याकरीता अदंाज े .1,08,08,481/- इतका खच अपेि त आह.े  

तसेच ी साईनाथ णालयाच े सोबत या त याम य े (परीिश  ‘ब’) िदले या एकुण 89 नग 
मिश सच े संबंधीत 22 कंप यांकडे दु ती व दखेभालीकरीता वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता 
आह.े याकरीता अदंाजे .29,07,140/- इतका खच अपिे त आह.े  

काही कंप यांनी मागील वष माणचे दर िदलेले असनु काही कंप यांनी दराम ये वाढ केली आह.े तसेच 
ी साईनाथ णालयातील वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणचेी आव यकता असले या मिश सची सं या मागील 

वषापे ा वाढललेी अस यामळेु अदंाज ेखचाचे रकमेत देखील वाढ िदसनू येत आह.े  
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय     

इ. छाननी क न अनमुान: वरीलसं थान अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल करता येईल. 
वािषक सि हस कॉ ॅ टबाबत मा. य. सिमती या िद. 20/05/2007 या सभेतील िवषय .33 िनणय 

.386 अ वये खालील माण ेिनणय घे यात आला आह.े "दरवष  सं थानमधील मह वा या मशीनर चे (याम य े
उदा. सादालयातील िविवध मशीनरी, िव तु िवभागातील िविवध मशीनरी, ी साईबाबा हॉि पटल व ी 
साईनाथ णालयातील िविवध मशीनरी, एअरकंडीशनस, वायवुीजन यं णा, वगैरे) वाष क मे टेन स सि हस 
कॉ ॅ ट अथवा र क ोटे शन टाईप सि हस कॉ ॅ ट ह े या या मशीनरी या उ पादक  कंपनीला अथवा 
संबंधीत मशीनरी या उ पादक कंपनीने िनदशीत केले या यां या अिधकृत सि हस डीलरला दे यात याव ेअस े
ठरल.े" 

सदर दु ती करीता .3 लाखापे ा अिधक खच येणार अस यामळेु मा.  यव  थापनसिमती सभेची 
मा यता घेणचेी आव यकता आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- कॉ ॅ ट कालावधीत कंप या िनयमीत तसेच आव यकतेनसुार 
तातडी या भेटी दउेन दु ती व दखेभाल करीत असनु सव मिश स स या यवि थत काम दते आहते. यामळेु 
िववीध कंप यासोबत केललेे सि हस कॉ ॅ टच े सन 2019-20 ( िद 01/04/2019तेिद 31/03/2020) 
याएकवषा याकालावधीकरीतानतुनीकरण करण े आव यक आह.ेतसेच या मिश सचे वॉरंटी कालावधी सपंल े
आह ेअशा मिश सच ेन यान ेLAMC/CAMC करण ेआव यक आह.े 

सव कंप  यांकडुन ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 267 नग मशी स आिण ी साईनाथ 
णालयाच े एकुण 89 नग मिश सचे LAMC/CAMC करीता दर मागिवणते आले आहते.  यापैक  20 

कंप  यांकडुन ी साईबाबा हॉि पटलकरीता एकुण 222 नग व ी साईनाथ गणालयामधील एकुण 42 नग  
मिश  सचे LAMC/CAMC  करणसेाठी मागील वषा  या  दरांपे ा 7% ते 29.80% इतक  दर वाढ िदली होती. 
मागील वषा  या दरां  या तुलनते दरवाढ जा  त अस  यामळेू  याचेशी चचा क न  दर कमी क न घणेते आल े
आहते.  यानतंर कंप यांकडुन सधुा रत दर प के मागिवणते आले आहते.  यानसुार  कंप यांनी 5% व  यापे ा 
कमी  दर वाढ िदलेली आहते.   

उपरो  मिश सचे पेअरपाटस ह ेMonopoly या कारचे अस यामळेु बाजारात उपल ध होत नाही 
हणनु सदर या मिशनच ेLAMC/CAMC याच कंप यांकडे करण े आव यक आह.े सदर मशी सकरीता जर 

On call Basis नसुार कंप यांकडून सि हस घे यात आली आिण आव यकतेनसुार पेअरपाटस बदल यात 
आले तर येणारा खच वािषक सि हस कॉ ॅ ट या र कमेपे ा अिधक असेल. 

तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील वरील माण े एकुण 267 नग मशी सच े आिण ी साईनाथ 
णालयाच ेएकुण 89 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट करणसेाठी सबंंधीत कंप यांनी िदले या दरांनसुार 
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ी साईबाबा हॉि पटलकरीता येणा-या एकुण .1,08,08,481/- व ी साईनाथ  णालयाकरीता येणा-या एकुण 
 29,07,140/- इत  या रकमे  या येणा या य  खचास मा यता असावी.   

िनणय .१३२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील एकुण 267 नग मशी सचे आिण ी साईनाथ 
णालयामधील एकुण 89 नग मिश सचे वािषक सि हस कॉ ॅ ट कर यास व यासाठी येणा या ी साईबाबा 

हॉि पटलकरीता र कम .१,०८,०८,४८१/-मा  व ी साईनाथ  णालयाकरीता र कम .२९,०७,१४०/-
मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३८ राजीव गांधी/ महा मा फुले जन आरो य योजने अतंगत उपचार झालेनंतर िवमा कंपनीने नामंजरु केले या रकमेस 

वै क य सवलत िमळणबेाबत आिण सदर णां या उपचारापोटी िदला गेलेला ो साहन भ ा संबंधीत 
डॉ टरांकडून वसुल करणेबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना िद.१४/०२/२०१३ रोजी सु  
झाली आह.े योजनेच ेनाव शासनाने महा  मा फुले  जन आरो  य योजन ेअसे बदलले आह.े 

               सदंभ .०१. िद.०१/१२/२०१६ पासनु िद.०२/११/२०१७ पयत  महा  मा फुले जन आरो  य योजन े
अतंगत ऑपरेशन झाले  या १०  णांची बील र  कम  ०३,२०,०००/-योजनेकडुन नामंजरु करणते आलेली 
आह.े  सदर र  कम कशा पदधतीने सेटल करावी याबाबत यो  य तो आदशे  हावा  याबाबत िनणया  तव िटपणी 
ठेवलेली होती. सदर िटपणीवर मा.उप िज  हािधकारी साहबे यांनी याबाबत सबंंधीत डॉ  टरांवर जबाबदारी िनि त 
क न  वसलुी कराव ेअसे आदशे िदलेले  आहते. 

             संदभ .०२ अ  वये  िद.२२/०६/२०१८  राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजना व महा  मा फुले जन  
आरो  य   योजन ेअतंगत उपचार  झालेनतंर िवमा  कंपनीकडुन   नामजंुर  केललेे  बील संबंधीत डॉ  टरांवर िनि त 
क न  वसलु करणबेाबत  िटपणी सादर केलेली होती   यावर  मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांनी  एका 
मिह  या  या आत फाईनल क न नतंर ो  साहन भ  ता ावा असा आदेश केलेला आह.े 

              सदंभ .०३ अ  वये  याबाबत चौकशी करीता ी सरु कुमार पांडे, . िव  त  यव  थापक, डॉ. ि तम 
वडगाव,े एमसीओ तथा .वै क य शासक, डॉ.िवजय नरोडे. . वै क य संचालक, ी अशोक औटी, 

शासक य अिधकारी याचंी सिमती गठीत करणते आलेली होती. सदर सिमतीन ेया  णांबाबत अ  यास क न 
अहवाल सादर केलेला आह.े सिमतीने अहवाल िदले  या अिभ ायानसुार र  कम कमी ये  यास जे डॉ  टर 
जबाबदार आहते व  यांचेकडुन  फ  त ो  साहन भ  ता वसलु करण ेआव  यक आह ेव  यांचेकडुन सपंणु  र  कम 
वसलु करण े आव  यक आह ेते िनि त क न सादर करावे असे आदशे िदलेला आह.े    

             यानसुार शासक य अिधकारी  णां  या फाई  सव न तसचे   णां  या प र  थीतीचा अ  यास क न 
अहवाल सादर केललेा आह.े जर डॉ  टरांची चकु असेल तर  यांचेकडुन नामंजरु र  कम व डॉ  टरांची अशंताहा 
चकु आढळुन आलेली असेल तर   यांना सदर उपचाराबाबत िमळणा-या ो  साहन भ  ता तसचे सदर  णांना 
िड  चाजचे वेळी िदलेल े वास भाडे र  कम पण वसलु करणबेाबत अहवालात नमदु केललेे आह.े 

    संदभ .०४ अ  वये राजीव गांधी/महा  मा फुले जन  आरो  य योजने अतंगत उपचार झालेनतंर िवमा  
कंपनीने नामंजुर केलेली र  कम िकंवा   णांचे  उपचारापोटी  िदला गेलेला  ो  साहन  भ  ता   संबंधीत 
डॉ  टरांकडुन  वसलु क न  उरलेली रकमेची सोशल वकर िवभाग यांच ेमाफत सवलत दणेेकरीता मा  यतेसाठी 
िटपणी सादर केलेली होती  यावर मा.उपिज  हािधकारी सो यांनी मा.  यव  थापन सिमतीसमोर ठेवाव ेअस ेआदेश 
केलेले आह े. 

संदभ .०५ अ  वये मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१६/०८/२०१६ रोजीचे सभेतील िवषय न-ं४५  िनणय 
 .५५४  ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य ेवै क य िबलात दे  यात येणा-या सवलत ची 

सधुारीत िनयमावलीबाबत. 
         या िवषयातील मदुदा .२२ म  य े राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेम  य े  णावर संपणु उपचार 

केले नतंर बील सादर के  यास व राजीव गांधी आरो  य योजनेकडुन सदर उपचाराची र  कम ा  त होत नसले िकंवा 
संबंधीत पॅकेज रदद झा  यास सदर बीलावर सवलत देण ेगरजेच ेराहील. 

   िवभागाचा अिभ ाय– िद.१६/०८/२०१६ रोजी  या मा.  यव  थापन सिमती सभतेील िवषय न-ं४५ 
िनणय .५५४  मधील ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य ेवै क य िबलात दे  यात येणा-या  
सवलतीची सधुारीत िनयमावलीबाबत या  िवषयातील मदुदा . २२ राजीव गांधी जीवनदायी आरो  य योजनेम  य े



 
67 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

 णावर संपणु उपचार के  यानंतर बीले सादर के  यास व राजीव गांधी योजनेकडुन सदर उपचाराची  र  कम ा  त 
होत नसेल िकंवा सबंंधीत  पॅकेज रदद झा  यास सदर बीलावर सवलत दणेे गरजचे ेराहील, असा िनणय झालेला 
आह.े  यास अनसु न   सोबत जोडले  या  अहवालानसुार  सदर १० केससेचा ो  साहन भ  ता संबंधीत डॉ  टरांना 
दे  यात आलेला आह.े तरी  या १० केससेचा दे  यात आलेला ो  साहन भ  ता एकुण र  कम  १,२७,३९५/- 
संबंधीत डॉ  टरांकडुन  िव  त िवभागामाफत वसलु करणसे  व उवरीत र  कमेस   -१,९३,८०५/- सोशल वकर  
िवभागामाफत  सवलत दतेा येवनु   संबंधीत  करण न  तीबंद  करता  येईल अस ेमत आह.े  

                तरी सोबत जोडले  या अहवालानसुार १० केससेचा दे  यात आलेला ो  साहन भ  ता एकुण र  कम  
१,२७,३९५/- संबंधीत डॉ  टरांकडुन  िव  त िवभागामाफत वसलु करणसे  व उवरीत र  कमेस   -१,९३,८०५/-  
सोशल वकर िवभागामाफत  सवलत दे  यास मा  यता िमळणसेाठी  सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे िनणयाथ सादर . 

िनणय .१३३ यावर सिव तर चचा होऊन, राजीव गांधी/ महा मा फुले जन आरो य योजन ेअतंगत उपचार झा यानंतर िवमा 
कंपनीने नामंजरु केले या णां या उपचारापोटी िदलेली ो साहन भ याची र कम संबंधीत डॉ टरांकडून वसुल 
कर यात येऊन नये, असे ठरले.  

तसेच राजीव गांधी/ महा मा फुले जन आरो य योजने अतंगत उपचार झालेनंतर िवमा कंपनीने नामंजरु 
केले या णां या उपचारापोटी िदलेली ो साहन भ याची र कम .१,२७,३९५/- मा  व उवरीत र कम 
.१,९३,८०५/- मा  सोशल वकर िवभागामाफत वै क य सवलत दे यास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.३९ म.ेअपोलो हॉि पटल ए टर ायजसे, चे नई यांचेकडून एकुण वसलुी र कम .६६,६५,२७०/- पैक  र कम 

.५०,७७,९०७/- इतक  सं थानला जमा झाले असनू उवरीत येणे याज र कम .१५,८७,३६३/- यावर िनणय 
होणेबाबत. 

ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  सचंलीत ी साईबाबा  णालय व ी साईनाथ  णालय येथील 
 णांना वै क य सेवेबरोबरच औषधे परुिव  या  या हतेुन ेमा.  यव  थापन मंडळान े दो  ही  णालयात मे.अपोलो 

फामसीला औषध दकुान चालिवणसे परवानगी िदलेली होती,  या अनशंुगाने सं  थानन ेअपोलो फामसी सोबत ी 
साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात औषध दकुान सु  करणबेाबत िद. १८ माच, २०१० व िद. २१ जानेवारी, 
२०११ रोजी करारनामा करणते आलेला होता. तथापी, अपोलो फामसीने करारना  यातील अटी व शत  . १३ व 
१४ चा भंग के  याचे िनदशनास आले आह.े 

म.े अपोलो फामसी यांचमेाफत ी साईबाबा सं  थान  या दो  ही  णालयात चालिवत असलेले दकुान 
.०१ व ०२ म  य ेकरारना  यात ठर  या माण ेवेळ  यावेळी र  कम जमा न करण,े खच अवाजवी दाखवनु कमी 

रकमचेा भरणा करण,े वगैरे बाबी शासना  या ल ात आ  यानंतर दो  ही औषध दकुानांचे लेखाप र ण 
करणसेाठी म.े िशंद ेच  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातरु यांना िवशेष लखेाप र णासाठी नेम  यात 
आले होते.  यांनी अपोलो हॉि पटल एटंर ायजेस यांचे िवशेष लेखाप र ण क न  याचा लखेाप र ण अहवाल 
िद. २६/०५/२०१६ रोजी सं  थानला सादर केला होता. सदर अहवालातील र  कम .९८,५२,१६४/- इतक  
सं  थानला कमी जमा के  याचे  यानंी नमदु केले होते.  

उपरो  त र  कम सं  थानखाती जमा करणसेाठी वेळोवेळी प  दे  यात आलेले होते. तसचे ०१ एि ल 
२०१६ ते िद. ०५ जुन २०१७ अखेर म.े अपोलो फामसी यांचेमाफत ी साईबाबा सं  थान  या दो  ही  णालयात 
चालिवत असलेले औषध दकुानाचे म.े िशंद े च  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातरु यांनी िवशेष 
लेखाप र ण क न िद.१०.१०.२०१७ रोजी अहवाल सं  थानला सादर केलेला आह.े या अहवालातही र  कम 
.६,३८,४२६/- इतक  सं  थानला कमी जमा के  याचे  यांनी नमुद केले आह.े  

तथापी, सदर र  कम सं  थानखाती जमा करणबेाबत व लेखाप र ण अहवालातील आ ेपांबाबत 
सं  थानचे अिधकारी व लेखाप र क तसचे अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यांच े अिधकारी व 
लेखाप र क याच ेसमवेत िद.२४/११/२०१७ रोजी झाले  या सयंु  त बैठक त िद. ०१ एि ल २०१० ते िद. ३१ 
माच २०१६ अखरे  या लेखापरी णासाठी अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस, चे  नई यानंी सादर केले  या 
कागदप ाचे पनुलखाप र ण करणबेाबत ठरललेे होते.  यानसुार िद.१५/०५/२०१८ रोजी म.े िशदं ेच  हाण गांधी 
अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातुर यांनी पनुलखाप र ण क न िद. १५/०५/२०१८ रोजी सं  थानला अहवाल 
सादर केला आह.े  
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िद. ०१ एि ल २०१० ते ०५ जुन २०१७ पयत केले  या पनुलखाप र ण/लेखाप र ण अहवाल खालील माण,े 

अ. . तपिशल 

०१.०४.२०१० त े
३१.३.२०१६ पयत 
केले  या  िवशेष 
लखेाप र ण 
अहवाला माण े कमी 
जमा झाललेी र  कम 

०१.०४.२०१० त े
३१.३.२०१६ पयत 
केले  या 
पनुलखाप र ण 
अहवाला माण े
कमी जमा झाललेी 
र  कम  

०१.०४.२०१६ त े
०५.०६.२०१७ पयत 
केले  या िवशषे 
लखेाप र ण 
अहवाला माणे कमी 
जमा झाललेी र  कम  

१ २ ३ ४ ५ 
१ िकरकोळ खच (औषध दकुानाशी संबधंीत नसललेा व 

करारना  याम  ये  ततु नसललेा) 
१,०९,३२५/-  १,०९,३२५/-  - 

 
२ दु  ती व दखेभाल खच (कायालयीन दखेभाल भांडवली 

 व पाचा खच) 
२,९६,५६०/- - - 

३ उिशरान ेजमा केले  या र  कमेवरील  याज  १५,३५, ८२२/- १४,४८,९४०/- १,३८,४२३/- 
४ बॅकं चाजस (करारना  यात उ  लखे नसलले)े ६१,२००/-  -  - 
५ ढोबळ न या  या सरासरी माणे कमी जमा केललेी 

र  कम  
८,०७,५२०/-  ८,०७,५२०/-  - 

६ जादा दशिवललेा मािसक कमचारी पगार खच  ५६,७५,६३० /-  २७,२०,०००/-  ५,००,०००/- 

६ अ जादा दशिवललेा कमचारी पगार खच (माच २०१४) ४,२५,०४६/- - - 
६  ब जादा दशिवललेा कमचारी पगार खच ( ी. संदीप ताठे) ९,४१,०६१/-  ९,४१,०६१/-  - 
 एकुण: - ९८,५२,१६४/-  ६०,२६,८४७/-  ६,३८,४२३/- 
 एकुण ४+५ ६६,६५,२७०/- 

अ री र  कम . साहस  ठ लाख पास  ठ हजार दोनशे स  तर मा /- 
 
मे. िशंद े च  हाण गांधी अॅ  ड कं. चाटड अक  टंट, लातुर यांनी िद. ०१ एि ल २०१० ते िद. ३१ माच 

२०१६ अखेर  या पनुलखाप र ण अहवालाम  ये र  कम . ६०,२६,८४७/- तसचे, िद. ०१ एि ल २०१६ ते िद. ०५ 
जनु २०१७ अखेर  या लखेापरी ण अहवालाम  य ेर  कम . ६,३८,४२३/- अशी एकुण र  कम . ६६,६५,२७०/- 
इतक  र  कम म.े अपोलो हॉि पटल एंटर ायजसे, चे  नई यांनी सं  थानला कमी जमा के  याचे नमदु केलले ेआह.े  

उपरो  त लखेापरी ण अहवालाम  य े नमदु केललेी एकुण र  कम .६६,६५,२७०/-  (अ री र  कम . 
सहास  ठ लाख पासष ्ठ हजार दोनशे स  तर मा ) सं  थानखाती जमा करणेबाबत म.ेअपोलो हॉि पटल ए  टर ायजसे, 
चे  नई यांना प  दे  यात आलले ेहोते, परंत ुम.ेअपोलो हॉि पटल ए  टर ायजसे, चे  नई यांनी पु  हा तपासणीसाठी प  
सं  थानला सादर केल े होते.  यामळेु र  कम .६६,६५,२७०/- ही र  कम सं  थान खाती जमा होणसेाठी  याचंेवर 
कायदशेीर कायवाही करणेसाठी िद.१३.१२.२०१८ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणय .७६३. अ  वये 
"म.ेअपोलो ए  टर ाइजसे, चे  नई याचंेकडुन र  कम .६६,६५,२७०/- मा  वसलू करणसेाठी कायदशेीर स  ला घेऊन 
कारवाई कर  यात यावी व  याचंे िव  द फौजदारी गु  हा दाखल कर  यात यावा. तसेच म.ेअपोलो हॉि पटल 
ए  टर ाइजसे, चे  नई याचंे नावाचा काळया यादीत समावेश कर  यात यावा," असे ठरल.े 

तथािप, म.ेअपोलो हॉि पटल ए  टर ाइजसे, चे  नई यांनी िद.१७.०१.२०१९ रोजी चेक न.ं०९७२१० 
िद.१४.०१.२०१९ .५०,७७,९०७/- इत  या रकमचेा चके सं  थानम  य े जमा केललेा असनु  याची दणेगी पावती 
तयार केललेी आह.े 

तसचे मे.अपोलो हॉि पटल ए  टर ाइजसे, चे  नई यांचे सोबत ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयात 
औषध दकुान सु  करणसेाठी झाललेा करारनामाम  य ेमु ा .१४ नसुार न याची र  कम पढुील मिह  याचे १० तारखचे े
आत सं  थानखाती जमा करणेबाबत नमदु कर  यात आलले े आह.े परंतु म.ेअपोलो हॉि पटल ए  टर ाइजेस, चे  नई 
यांनी न याची र  कम सं  थानला सरासरी दोन ते ितन मिहने उिशरान ेजमा के  याने िवशेष लखेाप र ण अहवालानसुार 
 यावर र  कम . १५,८७,३६३/- इतक   याज आकारणी (उपरो  त त   यातील अ.न.ं३ व कॉलम न.४-५)  

दशिवललेी आह.े सदर  याजाची र  कम माफ करणेबाबत म.ेअपोलो हॉि पटल ए  टर ाइजसे, चे  नई यांनी चके 
सोबत  या प ा ारे पिुढल माणे िवनतंी केललेी आह.े "To arrive at the amicable settlement of this issue, 
and as we too are sincere devotees of Sri Sai baba, we request you to accept the payment 
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without any levy interest as mentioned in the findings of the special auditors. This was also 
for the reason that our head office is located at Chennai whereas the initial accounting 
happens at Mumbai Office. As per the procedure, the payment gets released only on 
reconciliation of data at HO, you may appreciate that is takes considerable amount of time and 
that was the reason for delay in getting donation cheque ready. However, we had no intention 
of delaying the payment to Sansthan. 

Hope you may consider out request and waive off the interest and oblige." 
  मे. अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजसे, चे  नई याचंी र  कम . १५,००,०००/- अनामत र  कम  व औषध े

खरेदीची र  कम . १,६९,२९९/- अशी एकुण  र  कम . १६,६९,२९९/- इतक  र  कम सं  थानकडे  जमा आह.े  या 
रकमेतुन यणेे असललेी र  कम . १५,८७,३६३/- वसलु करता येईल असे न  मत आह.े  

 ताव:- मे.अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजसे, चे  नई याचंे कडून एकुण वसलुी र  कम .६६,६५,२७०/- 
पैक  र  कम .५०,७७,९०७/- इतक  सं  थानला जमा झाल ेअसनू उवरीत यणेे  याज र  कम . १५,८७,३६३/- यावर 
यो  य तो िनणय होणसेाठी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभपेढुे सादर. 

िनणय .१३४ यावर सिव तर चचा होऊन, म.े अपोलो हॉि पटल ए  टर ायजेस,चे  नई यांची सं थानकडे जमा असले या 
रकमेतनु र कम . १५,८७,३६३/-मा  वसलु कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४० ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम य ेजानेवारी २०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात आलेली 

सवलत  र कम .९६,५७,२१६/- ची न द घऊेन खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै िकय िबलात सवलत दे  या सबंंिधत 

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

सोशल वकर ह े  णांची आिथक प र थीती जाणनू घतेात व आव  यक कागदप ांसह सवलत मंजरुी 
करीता  तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम  य े वै िकय िबलात सवलत दे  याकरीता  वतं  िवभाग 
कायरत आह.े िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ  वये  यके मिह  यात दे  यात आले  या वै िकय सवलतीस 
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा  यता घे  यात येऊन आिथक वषा  या शेवटी एकि त अहवाल मा.  य.स.च ेसभ े
समोर न द घे  यासाठी सादर कर  यात यावा असे ठरले आह.े माह ेस  टबर २०१७ म  य ेदे  यात आले  या वै िकय 
सवलतीस मा  यतेचे  तावावर मा. मु  य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा.  य.सिमती सभेसमोर सादर 
कर  यास शरेा िदला आह.े  या माण े माह े जानेवारी २०१९ म  य े ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी  ण 
१५,०१८ व १,०८० आयपीडी  णांपैक  ३,४०९ ओपीडी व ५५८ आयपीडी  णांना वै िकय िबलात एकुण                             
.९१,१८,०१६/- इतक  सवलत दे  यात आली व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े गरीब व गरज ु  णांना वै क य 

िबलात सवलत दे  या सबंंधीत मा.  य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ संमत झाला आह,े 
जा.न.ंएसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सले 
आजारा  या  णांना मोफत र  त दणेेबाबत िटपणी माण े एकुण ३२०   णाना र  कम .५,३९,२००/- इतक  
मोफत/सवलत दे  यात आली आह.े सवलत/मोफतचे िववरण खालील माण-े 

(अ) ी साईबाबा हॉि पटल 
 

अ.नं. 
 णांची गटवारी 

लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ 
गरीब/दा र य रेषेखालील  णांना 
िदलेली सवलत र  कम 

१४८ १३,६१,११३/- - १३,६१,११३/- 

२ 
आिथक  टया दबुल घटकातील 

 णांना िदलेली सवलत र  कम 
३१४ २९,१८,०४०/- ११,७६,६१०/- १७,४१,४३०/- 

३ 
सकृत दशनी गरीब  णांना िदलेली 
सवलत र  कम 

२६ १,४८,८०४/- २१,६४५/- १,२७,१५९/- 

४ 
कु ा, साप, माकड चावललेे  ण, साई 
भ  त, सा  वी क  या कुमारी, आ म, 

५४४ ६०,०४,४३७/- ३२,०१,४४३/- २८,०२,९९४/- 
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डायलेिसस, िहमोिफलीया, शालेय 
पोशन आरेा  ययोजना इ. 

५ 
महा  मा फुले आरो  या योजना आरो  य 
योजना आयपीडी  णांना िदलेली 
सवलत 

२२४ १,०४,१६,१४०/- ९०,८६,४६५/- १३,२९,६७५/- 

६ 
महा  मा फुले आरो  या योजना ओपीडी 

 णांना िदलेली सवलत 
२,७११ १७,५५,६४५/- - १७,५५,६४५/- 

 एकुण ३,९६७ २,२६,०४,१७९/- १,३४,८६,१६३/- ९१,१८,०१६/- 
 

(ब) ी साईनाथ र  तपेढी 

अ.नं.  णांची गटवारी 
लाभाथ  
सं  या 

एकुण िबल र  कम 
िबलापोटी 
िमळालेली र  कम 

िबलात िदलेली 
सवलत 

१ थॅलॅिसिमया ४२ ५६,४००/- - ५६,४००/- 
२ िहमोिफलीया ० - - - 
३ िसकल सले अनेॅमीया ि   ० - - - 
४ ि  डन बाय एमएडी/एमएस १९ २४,४००/- - २४,४००/- 
५  हॉलंटरी  लड डोनेशन ि  ३४ ४,०००/- - ४,०००/- 
६ महा  मा फुले आरो  या योजना  १२१ २,९७,२००/- - २,९७,२००/- 
७ सं  थान ए   लॉयी ि  ११ २३,०००/- - २३,०००/- 
८ कॉ   ट ए   लॉयी ि  ३ ५,४००/- - ५,४००/- 
९ ी साईनाथ हॉि पटल ि  ९० १,२८,८००/- - १,२८,८००/- 
 एकुण ३२० ५,३९,२००/- - ५,३९,२००/- 
                एकुण अ+ब ४,२८७ २,३१,४३,३७९/- १,३४,८६,१६३/- ९६,५७,२१६/- 

 ताव- उपरो  त माण े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपढेीम  य ेजानवेारी २०१९  म  य े
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीन ेदे  यात आलेली सवलत र  कम .९६,५७,२१६/- 
ची न द घऊेन िदले  या सवलतीस मा  यतेसाठी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर. 

िनणय .१३५ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र  तपेढीम  य े जानेवारी-२०१९  या 
कालावधीत वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प  दतीने दे  यात आलेली सवलत र  कम 
.९६,५७,२१६/-मा ची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४१ सन २०१७-१८ मधील (Annual Rate Contract) वािषक खरेदीमधील मंजरु दराने औषधे, सिजकल, 

लॅबोरेटरी सािह य अितरी  (मंजरू नग सं येपे ा जा त नग) खरेदीबाबत. 
ताव-  (०१)  मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.२५/०२/२०१७ िनणय मांक ०५ अ  वये औषध ेअित र  त 

खरेदीबाबत – नवीन िनयमावली नसुार वािषक औषधांच े परुवठा आदशे िद यानतंर पढुील सहा मिह  यातच 
अित र  त औषध ेखरेदी करता यणेार आह.े परंतु ब-याच वेळा वािषक औषध ेखरेदीचा कालावधी संपनू पढुील 
वािषक खरेदीस िवलंब लाग  याने वािषक औषधांची वषाची मागणी सपंते यासाठी कमीतकमी एक वषाचा 
कालावधी पुण होऊन जातो तसेच कधी कधी संसग ज  य रोगांची लागण झा  यामळेु सु  दा वािषक मागणी 
इत  याच नगांची फेर मागणी करावी लागते. त  हा वािषक खरेदीकामी मा.  यव  थापन सिमती सभेन े िदले  या 
मंजरूी अतंगत ती औषध े/ सिजकल सािह  य मंजूर दरान ेअित र  त नग खरेदीस मंजरूी िमळालेली आह.े  

(०२) मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.३०/०१/२०१५ िनणय मांक २६ Clause No.9 अ  वये 
मागणी केले  या औषधां  या साठयापैक  .२५,०००/- पे ा अिधक र कमे या औषधांची अितरी  त मागणी 
करावयाची झा यास दनंैिदन कामाची गैरसोय होऊ नय,े हणनू ती मा. कायकारी अिधकारी यांचे मंजुरीने खरेदी 
क न केवळ न द घे यासाठी/मािहती तव मा. यव थापन सिमती सभेपढु े न द घे  यासाठी सादर कर  यात याव,े 
अस ेठरले आह.े 
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(०३) िद.३०/११/२०१६ रोजीच ेमा.  यव  थापन सिमती सभते िनणय .७५६(५) अ  वय े ी साईबाबा 
व ी साईनाथ णालयाकरीता वाष क (सन२०१६-१७) यावषाकरीता लागणारे औषधे व सिजकल सािह य 
खरेदीकरण े कामी तावात नमदु केले या कायवाहीच े अवलोकन करणते येऊन, णालय उपसिमतीन े
खालील माण ेिशफारशी के या, यामा  य कर  यात आ या आहते. 

ब याचशा नामांिकत णालयांम य ेजनरीक औषध ेवापरली जातात. यामळेु सं थान णालयांकरीता 
ाधा यान े जनरीक औषध े खरेदी करावीत. काही जनरीक औषधांचा णांवर भाव होत नाही, अस े डॉ टस 

सांगतात, अशी औषध े संबंधीत कंपनीकडून बदलून घे यात यावी व तरीही त ारी आ यास सदरह औषध 
िनमाती कंपनीस काळया यादीत टाक यात याव.े  

औषध खरेदी ि या राबिवण ेपवु  कोक ळाबेन हॉि पटल, नागपरु, बी हॉल ि लिनक, पणु,े माऊट 
अब,ु राज थान अशा नामांिकत तसेच रा यशासन/ भारतीय ल करां या णालयांम य े वापर यात येणा या 
औषधांची व औषध खरेदी ि येची मािहती संकलीत क न, उपकायकारी अिधकारी, मु यलेखािधकारी तथा 

शासक यअिधकारी, णालय व वै िकय संचालक यांनी औषध खरेदीकरण ेकामी अटी/ शत  िनि त क न 
सभेसमोर ताव सादर करावा. तोपयत औषधांअभावी णांची गैरसोय होऊ नय,े याकरीता स याच े मंजरु 
िन नतम दरान ेऔषधे खरेदी कर यात यावीत,असे ठरले आह.े 

 यानसूार सन २०१५–२०१६ म  य ेमंजूर दराने औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स 
व िकरकोळ सािह  य अित र  त खरेदी कर  यात आललेी आह.े  याचा तपशील खालील माण–े 

अ. नं. मंजरू िटपणीची िदनांक  तावाची र  कम . 
१ िद.२३/०५/२०१६ ७१८५३०२.०० 
२ िद.१२/११/२०१६ ११८९८८३७.०० 
३ िद.०९/०२/२०१७ १७०३८८०२.०० 
४ िद.०१/०६/२०१७ ७८९८५६८.०० 
५ िद.०५/१२/२०१७ २०५८२२९६.०० 
६ िद.१३/०४/२०१८ १६४४१३७.०० 
 एकूण र  कम  ६६२४७९४२.०० 

 
ा  तािवक:- ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दैनंिदन वापरासाठी लागणा-या औषधे, 

सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी सन २०१७-१८ या वषाकरीता 
वािषक िनिवदतेील दरानेएकुण र  कम .४४०८५७०२८.२४ इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेल े
आहते,  याचा तपशील खालील माण े–  

 
अ. नं. परुवठा आदशेाची 

िदनांक 
परुवठा आदेशाची र  कम मा.  यव  थापन सिमती सभचेी मा  यता 

१ २८/०७/२०१७ १६४९५१४९९.०८ िद.२५/०७/२०१७ िनणय .५२४ (A-१४) 
२ ०७/१२/२०१७ २२९७४९४३४.७५ िद.१४/११/२०१७ िनणय .१००६ (०१) 
३ १६,१७,/०१/२०१८ ४६५५५०७.०० िद.०८/१२/२०१७ िनणय .१०५१ (१३) 
४ १५/०१/२०१८ २७७०८७१.८६ िद.२५/१२/२०१७ रोजीची मंजरू िट  पणी  
५ १०/०४/२०१८ १७११४२५७.९८ िद. ०२/०४/२०१८ रोजीची मंजरू िट  पणी  
६ २३,२४/०४/२०१८ २१६१५४५७.५७ िद.०४/०४/२०१८ िनणय .२२५ (२३) 
 एकूण र  कम  ४४०८५७०२८.२४  

सन २०१७-१८ या वषाकरीता वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य खरेदीकामी मजंरु र  कम .५५,९१,९१,८३६/- इतक  आह े  यामधनू .४४०८५७०२८.२४ 
इत  या र  कमचे े परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू .११,८३,३४,८०७.७६ इतक  र  कम िश  लक आह,े 
 यामळेु आपणास अितरी  त खरेदी ही िश  लक र  कमतेुन करता येणार आह.े 

सदर परुवठा आदशेा माण ेपरुवठाधारकांकडून मालाचा पुरवठा चाल ुआह,े तर  यातील काही मालाचा 
परुवठा पणु झाललेा आह.े  यापकै  स  या सोबत  या यादीतील औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब  केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  याद चा औषधांचा भांडारात साठा िश  लक नाही, सदर साठयाची वािषक 
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मागणी पणु झाललेी आह.े तथािप सदरह औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व िकरकोळ 
सािह  य ह ेदनैिंदन वापरासाठी आव  यक अस  यामळेु त  हा गरज पाहता काही औषध े/ सिजकल सािह  य मंजरु 
दराने खरेदी कर  याचा  ताव आह.े  

सदर औषधे/सिजकल सािह  य ह ेआपण जर मंजुर दरा  यितरी  त खरेदी केले तर  यासाठी जा  त खच 
येऊन  यात  सं  थानच ेनकुसान होणार आह.े  यामळेु सदर मटेरीयल ह ेमंजरु दरानेच खरेदीचे  तािवत कर  यात 
येत आह.े तसेच ब-याच िठकाणी मागील खप पाहता तसेच पढुील वािषक खरेदीचा कालावधी बघता वािषक 
मंजरु नग सं  या व ्यितरी  त जा  त नग सं  याची मागणी कर  यात आलेली आह.े १ स  टबर २०१७ पासनू १८ 
ऑ  ट बर २०१८ पयत  शता  दी वष आयोिजत कर  यात आले होते  या कालावधीत र  तदान िशबीर, यरुोलॉजी 
िशबीर, डो यांचे व कानाच े िशबीर,  लॅि टक सजरी िशबीर,THR वTKR साठी िशबीर आयोिजत कर  यात 
आल ेहोते  सदर िशबीरे ही अगोदर िनयोिजत नस  यामळेु सदर िशबीरांसाठी लागणारे औषधे / सिजकल सािह  य 
ह े आप  या वािषक खरेदीतील मंजरू नग सं  यमेधनू खरेदी के  याने तसचे पाथड  येथे महाआरो  य िशबीर 
आयोजीत कर  यात आले होते,  यासाठी सं  थानमाफत खपु मोठया माणात औषधे परुिव  यात आले होते. 
 यामळेु सु  दा वािषक नग सं  या संपलेली अस  यान े दनंैिदन वापरांसाठी लागणारे बरेचसे औषध े / सिजकल 

सािह  याचा वािषक साठा सपं  यामळेु ती अगोदर मागिव  यात येऊन  यासाठी या  तावात मंजरूी घे  यात येत 
आह ेकारण  णाची गैरसोय टाळणकेामी सदर मटेरीयल खरेदी कर  यात आलेले आह.े 

सन २०१८-१९ या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, क  झमुेब  स व 
िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामीचा  ताव मा  यता घे  यात येऊन सदर मंजरूी  वये कोटेशन / ई िनिवदा 

ि या राबिव  यात येऊन  यानसुार खरेदी कायवाही चालू असनू  यामधील जे औषधे / सिजकल सािह  य तथा 
लॅब मटेरीयल ह ेफेर कोटेशन / ई िनिवदा ि येत आलेली असतील  यासाठी मंजरू दराने नग सं  या या  तावात 
वाढिव  यात आललेी आह.े वािषक खरेदीमधील काही औषध ेही वािषक मागणीपे ा कमी लागतात तर काही 
औषधे ही मळु मागणीपे ा जा  त लागतात, अशी औषधे मंजुर दराने (Annual Rate Contract) खरेदी 
कर  याचा  ताव आह.े सन २०१७-१८ या वािषक खरेदीम  य े र  कम .४४०८५७०२८.२४इत  या मंजरु 
र  कमचेे परुवठा आदेश दे  यात आलेले असनू यावष  आतापयत र  कम .१,४५,११,११४/- चा  ताव मंजरू 
क न  यानसूार अितरी  त औषधे खरेदी कर  यात आलेली आह.े 

ी साईबाबा  णालयाचे योगशाळा िवभागातील Fully Automatic Blood Gas Analyser 
मिशनसाठी लागणारे केिमक  स ह ेमा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१३/०१/२०१२ िनणय . ३४ अ  वये M/s. 
Galaxy Medical Devices Pvt. Ltd., Mumbai यांना Roche कंपनी  या Model Cobas 22 या 
मिशनचा .९५६२५०- इत  या र  कमचेा परुवठा आदशे दे  यात येऊन  यासाठी लागणारे केिमक  स / 
क  झमूेबलसाठी पढुील ५ वषाकरीता मंजरू दरान ेघेणबेाबत ठरले होते  यानसूार आव  यकतेनसुार ते घे  यात येत 
होते ठरावानसुार केिमक  स खरेदीचा  ताव सपंू  टात आ  यानंतर मा.  यव  थापन सिमती सभा 
िद.२५/०२/२०१७ िनणय . ३ (२७) अ  वये Fully Automatic Blood Gas Analyser मिशनसाठी 
लागणारे केिमक  स मंजरू दरान े .१९७९०४७.५० इत  या खचास मंजरूी घे  यात यऊेन आव  यकतेनसुार 
केिमक  स खरेदी कर  यात आलेले आह.े सदरची नग सं  या संपलेमळेु तसेच सदरकामी वारंवार िनिवदा ि या 
राबवनूसु  दा िनिवदा न ा  त झा  यामळेु आिण  यातील काही मटेरीयल हे अगोदर खरेदी कर  यात आलेले आह े
व पढु े सु  दा सदर मटेरीयल लागणार अस  यामळेु सदर  तावात मंजरूदराने अित र  त नग वाढवनू खरेदीचा 

 ताव आह.े  याकामी .१०५११८१.८० इतका खच येणार आहे व सदर  या पढुील खरेदीकामी Monopoly 
ि येसाठी  ताव तयार कर  यात यऊेन संबंिधताकडून लेखी घे  यात येऊन  ताव ठेव  याची कायवाही चाल ू

आह.े 
मागणी– सोबत  या त   यात दशिव  या माण.े 
सं  थान अिधिनयम / ठराव यानुसार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसेच आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान :- अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण) अ  वये मानवजाती  या 
क  याण करणा-या िकंवा मानवाला आप  तीम  य े साहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना 
दईेल असा आह.े  यानसुार सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात. 

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलम  य े महारा   शासना  या राजीव गांधी 
जीवनदायी योजनेअतंगत  ण दाखल होत असतात. सदर योजनअेतंगत होणा-या श  ि या व उपचार चाल ु
असताना  ण पणु बरा होऊन िडसचाज िद  यापासनू १ वषासाठी औषधे मोफत दयावी लागतात,  यामळेु 
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औषधांचा खप हा कधी कधी अचानक वाढतो. महा  मा फूले जीवनदायी योजन े अतंगत  णांना िदले  या 
औषधांचा परतावा शासनाकडून सं  थानला िमळत असतो. तसचे िद.०१/०१/२०१७ पासनू ी साईनाथ  णालय 
ह ेपणूतः मोफत सेवा दे  यात येत अस  यापासनू तेथील  णांची सं  या िदवसिदवस वाढत असनू  यासाठी सु  दा 
लागणारी औषधे / सिजकल  सािह  यांचा खप वाढललेा आह.े  यामळेु जशी जशी लागतील तशी तशी औषधे 
वािषक मंजुर दराने खरेदी कर  यात यतेील. कारण एकाच वेळेस खरेदी क न ठेव  यास ती मदुतबाहय हो  याची 
श  यता नाकारता येत नाही,  यामळेु सं  थानचे मोठे अिथक नुकसान हो  याची श  यता असते.  

तसेच सन २०१८-१९ या वषा  या पढुील वािषक औषधे, सिजकल सािह  य, लॅब केमीक  स, 
क  झमुेब  स व िकरकोळ सािह  य इ  यादी खरेदीकामी चचा / वाटाघाटी क न परुवठा आदशे दे  याची कायवाही 
चालू आह.े  यामधील  या औषध े/ सिजकल सािह  याकरीता फेर ई िनिवदा / कोटेशन मागिव  यात यणेार आह.े 
 या औषधे / सिजकल सािह  यामळेु  णांना उपचारासाठी लागणा-या औषधाचंी गैरसोय होऊ नये  हणनू 

सोबत  या यादीतील औषधे सन २०१७-१८ या वषातील मंजरु दराने खरेदी क न देता येतील.  यामळेु मजंरु दरान े
सोबत  या त   यातील औषधे तातडीने खरेदी करणचेे गरजचेे आह.े  

तसेच आपण खरेदी करत असले  या मटेरीयलच ेमंजरू दर ह ेVat  या दरान ेअस  याने   यानसूार खरेदी 
कर  यात येत असनू  यानंतर  GST लाग ूझा  यान ेदरात वाढ झाललेी आहे परंत ूपरुवठाधारक आप  याला Vat 
 या दरान ेपरुवठा कर  यास तयार आहते आिण सदरच ेदराची बाजार भावात चौकशी केली असता ते वाजवी 

असलेबाबत समजले आह े  यामळेु न  क च सं  थानचा आिथक फायदा होणार आह.े 
तरी सन २०१७-१८ या वषा  या वािषक औषधे खरेदीकामी मंजूर र  कम .५५,९१,९१,८३६.०० 

पैक  र  कम .४५,५३,६८,१४२.००( .४४,०८,५७,०२८.०० ही दे  यात आल  या परुवठा आदशेाची र  कम + 
१,४५,११,११४.०० अित र  त नग सं  या खरेदी केलेली र  कम) वजा जाता िश  लक र  कम 
.१०,३८,२३,६९३.०० मधनू सोबत  या त   यातील औषधे तातडीने मंजरू दरान ेअित र  त (मंजरू नग सं  यपेे ा 

जा  त नग) खरेदी करणते येणार असनू व याकामी येणा-या र  कम . १,३५,३४,७०८.२०चे खचाचा  ताव न द 
घेणसेाठी सिवनय सादर. 

 ताव– सन २०१७-१८  या मजंूर दराने मंजूर नगापे ा जा  त नग खरेदी करणसे व  या अनशंुगान े
येणा-या र  कम .१,३५,३४,७०८/- चे खचाचा  ताव न द घणेसेाठी सिवनय सादर. 

िनणय .१३६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ  णालयाकरीता दनैंिदन वापरासाठी लागणारे अितरी  
औषधे, सिजकल, लॅबोरेटरी सािह य सन २०१७-१८ या मंजरू दरान ेमंजरू नगापे ा जा त नग खरेदी कर यास व 
याकामी येणा या र कम .१,३५,३४,७०८/- मा च ेखचास मा यता दे यात आली. तसेच सदर सािह यांसाठी 

ता काळ िवहीत प दतीन ेखरेदी ि या राबिव यात यावी, असे ठरले.         
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४२ ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाकरीता १ नग Defibrilator Machine खरेदी करणकेामी 

र कम .९,०८,२४४/- इत या रकमेस शासक य मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :- १७ (२) ण 

 यव  थापन सिमतीचा ठराव . :- नवीन  ताव  
  ा  तािवक:- ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाने िद. २५/०१०/२०१८ रोजी  या 

मागणी प का  वय०े१ नग - Defibrilator Machine ची मागणी केलेली आह.े  णांचे ऑपरेशन झा  यानंतर 
I.C.C.U. म  य ेदाखल कर  यात येते.  यापैक  काही णनंा दयाचा आजार देखील असतो. सदर मशीनहे ण 
अ याव थेत अस यावर जे हा याच े दय बंद पड याच ेि थतीत असते, यावेळेस अशा णांना सदर मशीनन े
शॉक दऊेन ते पु हा कायाि वत कर याचा य न करणकेामी वापर यात यतेे.सदर िवभागात स  याDefibrillator 
मशीनजनेू झाले असनू ते वारंवार बंद पडत आह े  यामळेु यांनी नवीन ०१नग Defibrilator Machine ची 
मागणी केलेली आह.े 

यापूव , ी साईबाबा हॉि पटलक रता ०३ नग Biphasic Defibrilator खरेदी करणकेामी 
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .५५(१५)अ  वय ेमा  यता िमळाली होती. 
 यानसुार,ई–िनिवदा िस  दकर  यात आले  या हो  या. 

 यानसुार ी साईबाबा  णालयाकरीता Defibrilator Machine खरेदीकामी ा  त झाले  या ०५ 
िनिवदाधारकांनी िदले  या र  कमेची सरासरी काढून ी साईनाथ  णालयाकरीता Defibrilator 
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Machineखरेदी करणकेामी अदंाज ेर  कम घतेा यईेल. ा  त झाले  या ०५ िनिवदाधारकानंी िदले  या र  कमे  या 
सरासरीचा तपशील खालील माण े:-  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 यानसुार, ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U.या िवभागाक रता ०१ नग – Defibrillator 
Machine खरेदीकामी र  कम .९,०८,२४४/- (अ री . नऊ लाख आठ हजार दोनश े च  वचेाळीस मा ) 
इतका खच येणार आह.े 

मागणी:- ी साईनाथ  णालयातील ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U.या िवभागान े ०१ नग 
Defibrilator Machine ची मागणी केललेी आह.े 

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

२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन 
िनणय . भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४, िद.३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२.– 
िनयमपिु तकेनसुार खलुी  पधा  मक िनिवदा ि या पार पाड  यासाठी  या िनिवदांचे अदंािजत मु  य 

.३,००,०००/- पे ा जा  त आह ेअशा सव िनिवदा ई-िनिवदा प  दतीने काढ  यात या  यात. संबंिधत िवभागांना 
.५ हजार पयत  या िकंमती  या व  तु िनिवदा/ दरप के न मागिवता थेट जागेवरखरेदी कर  याची मभुा दे  यात 

आली आह.े अशा व  तुंची एकुण खरेदी  या  या अिथक वषात पये ५०,०००/- पे ा जा  त नसावी. 
िवभागाचा अिभ ाय /  प  ट मत:- ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाक रता०१ नग - 

Defibrilator Machine ची मागणी केललेी आह.े  णांचे ऑपरेशन झा  यानंतर I.C.C.U. म  य े दाखल 
कर  यात यतेे.  यापैक  काही णनंा दयाचा आजार देखील असतो. सदर मशीनह े ण अ याव थेत अस यावर 
जे हा याचे दय बदं पड याचे ि थतीत असते, यावेळेस अशा णांना सदर मशीनन े शॉक दऊेन ते पु हा 
कायाि वत कर याचा य न करणकेामी वापर यात येत.ेसदर िवभागात स  याDefibrillator मशीनजनूे झाल े
असनू ते वारंवार बंद पडत आह े  यामळेु यांनी नवीन ०१नग Defibrilator Machine ची मागणी केलेली असनू 
मिशनची मळु र  कम व ५ वषाची Warranty संप  यानतंर CMC च े५ वषाचे दर अस ेर  कम .९,०८,२४४/- 
इतका खच येईल.  

ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाक रता०१ नग - Defibrilator Machine 
खरेदीकामी र  कम .९,०८,२४४/- (अ री . नऊ लाख आठ हजार दोनशे च  वचेाळीस मा ) च े खचाच े

 तावास  मा  यता असावी . 
िनणय .१३७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील I.C.C.U. या िवभागाक रता ०१ नग Defibrilator 

Machine खरेदी कर यास व याकामी येणा या र कम .९,०८,२४४/-मा चे खचास मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

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

Sr.
No. 

Supplier Name Qty. Rate per in 
Rs. 

CMC Amt. 
in Rs. 

Total Amt. in. 
Rs. 

1 M/s. Gunjan Surgical and Scientific 
Co, 

1 509400.00 270495.00 779895.00 

2 M/s. Pinnacle Biomed Pvt.ltd., 1 490718.00 613395.00 1104113.00 
3 M/s. Summit Healthcare Pvt.ltd., 1 890400.00 343633.00 1234033.00 
4 M/s. I Rays Medtech Solution Pvt. 

Ltd., 
1 453600.00 119475.00 573075.00 

5 M/s. Biomedican Services India 
Pvt. Ltd.,  

1 728000.00 122102.00 850102.00 

Total Amt of Machine + 5 Year CMC Amt. 4541218.00 

Avarage Amt. in Rs. 908243.60 
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िवषय नं.४३ -िकरण िनम ती करणा या मिश सचे Quality Assurance Test करणबेाबत. 
ताव-  अिधिनयम 2004 मधील तरतुद-1)  प.ृ . 355,  सिमती या अिधका यांच े अिधकार व कत ये 

14(2) ख,  2) प.ृ . 356, सिमतीची कत ये व अिधकार 17 (2) झ, 3) प.ृ . 359, िव त यव था िनधीचा 
िवनीयोग 21 (1), क 2 (ग) 

यव थापन सिमतीचा ठराव .- 
तािवक - ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध िवभागामं ये -िकरण िनम ती 

करणारे   मशी स णां या िविवध कार या तपास या तसचे श या करताना वापरले जातात (उदा. कॅथलॅब  
मशीन, िस. टी. कॅन मशीन, पोटबल ए स-रे मशी स, 500 एम. ए. ए स-रे मशीन, सी-आम इ.) सदर मशी सची 
परमाण ुउजा िनयामक प रषदे या (A.E.R.B.)  या िनयमानसुार   Quality Assurance Test करण ेअिनवाय 
आह.े यामळेु ी साईनाथ णालयाचे आर. एस. ऑफ सर यांनी या वष  सदर कारची QA Test सव 
मिशनकरीता क न घेणबेाबत कळिवले आह.े 

मागील वष  ी साईनाथ  व ी साईबाबा  हॉि पटलमधील िविवध -िकरण िनम ती करणारे सव 
मशी सचे  Quality Assurance Test िविवध कंप याकडुन कोटेशन मागवनु िन नतम दराने करणते आले या 
आहते. तरी सन 2019-2020 या वष दखेील QA Test करणा या िविवध कंप याकडुन कोटेशन मागवनु QA 
Test िन नतम दराने करतायेईल तसेच पढुील पाच वषाकरीता दर िन ीत करता येतील असे न  मत आह.े  

मागणी- यासाठी QA Test करणा या म.ेरेननटेक लॅ ोटरीज,् ा.िल. मुंबई यांचेकडे िवचारणा केली 
असताकंपनीने प .Dt.15/12/2018 अ वयेखालील माण ेकोटेशन पाठिवले आह.े 

 
Sr. No. Works Quality Assurance Test   Qty.  Total in Rs. 
1 Cathlab (Shimadzu)(Model- Bransist ALEXA F12) 01 

60,000.00 

2 CT Scanner (Wipro GE) (Model- Revolution EVO) 01 
3 500mA X-ray (Siemens) with Single X –ray Tube 01 
4 500mA X-ray (Siemens) with Two X-ray  Tubes 01 
5 Portable X-Ray 63mA (Siemens) 02 
6 Portable X-Ray Machine 100mA (Siemens) 01 
7 Portable X-Ray 100mA (Meditronic) 02 
8 C-Arm Machine (Siemens) 01 
9 C-Arm Machine (Siemens) 03 

Add GST @ 18 %  10,800.00 
Total Amount (Incl. of all Taxes)  in Rs. 70,800.00 

    
 वरील माण ेसन 2019- 2020 या पिह  या वषाकरीता QA Test करणकेामी सव करांसहीत एकुण   

. 70,800/- (अ री . स  तर हजार आठशे मा ) इतका खच येणार आह.े  
सं थान अिधिनयम/ ठराव यानसुार छाननी,शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 

छाननी क न अनमुान- वरील सं थान अिधिनयमानसुार दु ती व दखेभाल करता येईल.  
िवभागाचा अिभ ाय/ प  मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील जु  या मिश  स बदलुन नवीन 

बसिवले  या मिश  सचे दखेील QA Test करण ेगरजचेे आह.े सव -िकरण िनिमत करणा या मिश सचे AERB 
या िनयमानसुार दरवष  QA Test करण ेअिनवाय आह.े म.ेरेननटेक लॅ ोटरीज,् ा.िल. मुंबई यांनी सन 2018-

2019 वषाकरीता एकुण . 64,487/- इत  या रकमते दो  ही हॉि पटलमधील -िकरण िनम ती करणारे 
मशी सचQेA Test  केलेल े आह.े  QA Test करणा या िविवध कंप याकडुन कोटेशन मागवनु QA Test 
िन नतम दराने करतायेईल तसचे पढुील पाच वषाकरीता दर िन ीत करता येतील अस ेन  मत आह.े 

      तरी -िकरण िनम ती करणारे मशी सच ेसन 2019 2020 या वषासाठी QA Test करणकेामी िविवध 
कंप याकडुन कोटेशन मागवनु तसेच सं  थान वेबसाईटवर कािशत क न िन नतमदरान े QA Test करणसे व 
यासाठीयेणा या अदंाजे . 70,800/- चे खचास तसेच पढुील पाच वषाकरीता दर िन ीत करणसे मा यता 

असावी. 
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िनणय .१३८ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील -िकरण िनम ती करणारे मशी सचे सन २०१९-
२०२० या वषासाठी QA Test करणकेामी िवहीत प दतीने कोटेशन मागिवणसे व याकामी येणा या र कम 
.७०,८००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
िवषय नं.४४ ी साईनाथ णालयातील ितस या मज या या बांधकामानंतर, णालयातील िविवध िवभागामधील फेरबदल 

करणबेाबत तसेच येणा या अपे ीत खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव-   अिधिनयम-२००४ मधील तरतूदः-  कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क  याण करणा-या िकंवा 

मानवाला आप  तीम  य ेसहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल. 
मा.  यव  थापन सिमती ठरावः- नवीन  ताव. 

 तावीकः समाजातील तळा गाळातील गरीब व गरज ू  णांना वै क य सवेा िमळावी या उ शेाने ी 
साईबाबां  या िशकवणकु स अनसु न १९६४ साली ी साईनाथ  णालय सु  करणते आलेले आह.े या 

 णालयात  णां  या सेवेसाठी उ  तम पायाभतू सिुवधा उपल  ध क न िदले  या आहते. तेथ े येणा-या  यके 
 णास मोफत उपचार परुिवले जात अस  यामळेु गरीब व गरज ू  णांसाठी ी साईनाथ  णालय ह े५३ वषापासनू 

मोठे वरदान ठरले आह.े ी साईनाथ  णालयात स  या अलॅोपॅथी, होिमओपॅथी, व आयवुिदक अस े िविवध 
उपचार प  दतीने  णांना उपचार घे  याची सिुवधा उपल  ध आह.े  

ी साईनाथ  णालयाम  य ेिविवध वॉडम  य ेिविवध कारचे  ण उपचारासाठी दाखल होत असतात. 
ी साईनाथ  णालय ह ेधमादाय  णालय आह.े सदर  णालयाची दनंैिदन ओपीडीची  णसं  या ही साधारण 

७०० ते ८०० होती. परंतू मा.  यव  थापन सिमती सभेतील िनणय . ९४४ िद. २२/१२/२०१६ अ  वये ी 
साईबाबांनी सु  केलेल े  णसवेेचे काय पढु ेसु  ठेवनू,  याची  या  ती वाढिवणसेाठी िद. ०१/०१/२०१७ पासनू 

ी साईनाथ  णालयाम  य े होत असलेले वै क ि◌य उपचार सव  तरातील  णांना मोफत करणते आलेले 
असनू, सदर बाबत  णालयामाफत कायवाही चाल ू आह.े  यानसुार  णालयातील केसपपेर िवभागातून 
केसपेपरसाठी , १०/- इतके शु  क आका न  णांस मोफत आरो  य सेवा परुिवणते येतात.  णालय मोफत 
केलेमळेु दनैिंदन ओपीडीची सं  या ही १००० ते १२०० इतक  झालेली आह.े 

  स ि थतीला ी साईनाथ  णालयात ३०० बेड उपल  ध असनू सपंणु बेड ह े पणु मतेन े भरलेले 
असतात. तसचे स ि थतीला अि त  वात बेडची िवभागणी ही  णालया  या िनयमा माण ेनाही. एकाच मम  य े

मतेपे ा जा  त बेड दाटीवाटीने टाकून कामकाज चालू आह.े  यामळेु  णां  या दैनंिदन कामकाजाम  य े जस े
इजंे  शन, आय.  ही. दणेे छोटया मोठया ोसीजस करण,े इ  यादी कामांम  य ेअडथळा िनमाण होत आह.े  यामळेु 
याम  य ेसटुसटुीपणा येथे आव  यक वाटते.  

  तसेच स ि थतीला  णालयात फ  त ८ आयसीय ुबेड उपल  ध असलेमळेु आयसीयू  या कमतरतेमळेु 
बरेच  णांना बाहरे  या  णालयात रेफर करावे लागत आह.े या अनषंुगाने  णालयात आयसीयचुे बेड 
वाढिवणचेा  ताव सन २०१४ पासनू लंबीत आह.े यास मा.  यव  थापन सिमती िद.०४/०२/२०१४ िनणय . 
८५ व मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.९/१२/२०१४ िनणय . १०३३ व अ  वये मा  यता दे  यात आललेी आह.े 

  यानषुगंाने ी साईबाबा सं  थानचे अ  य  यांनी िद.२३/१०/२०१६ रोजी दो  ही  णायाम  य े राऊंड घेतला 
असता, ी साईनाथ  णालयाचे आयसीय ूवाढिवणकेामी व बेड  या सं  यमे  य ेसटुसटुीतपणा येणकेामी ितस-या 
मज  याचे बांधकाम करणे  या सचुना िद  या. 

  ी साईनाथ  णालयात ितस-या मज  याचे बांधकाम सु  करणकेामी मा.  यव  थापन सिमती सभा    
िद.३०/११/२०१६ िवषय न.ं ४६ िनणय . ८८९ व िद. २५/०२/२०१७ िवषय न.ं ३८ िनणय . ३८ तसेच    
िद.०८/१२/२०१७ िवषय न.ं १०५१(९) नसुार  मा  यता िमळालेली आह.े  यानषुगंान े३०० बेड  या हॉ  पीटल 
इमारतीचे बांधकाम सु  झालेले असनू,  याम  य ेकाही वॉड व ओपीडी  या मम  य ेबदल करण ेआव  यक आह.े 
सदर नवीन मज  यावरती मिेडकल आयसीय ू हा नवीन िवभाग तयार करणते यते असनू, सदर आयसीय ू हा ८ 
बेडचा असेल. याअनषंुगाने िद.०५/१०/२०१८ रोजी िटपणी सादर केली असता याम  य ेआयसीय ुव एनआयसीय ु
अस ेदो  ही िवभागांचा समावेश असावा असा उ  लेख केला होता.तसेच  णालयात गायिनक व पडेीया ीक ह े
िवभाग अ  ती  वात असलेमळेु गुंतागुंती  या िडली  हरी व िसझे रयन से  शन नंतर ज  मणा-या बाळांना 
एनआयसीय ुची गरज लागते. संगी  णास बाहरे रेफर करावे लागते.  
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परंतु मा.मु  य कायकारी अिधकारी यांचशेी झाले  या चचनसुार  णालयात वेळोवेळी जािहरात देऊन 
लहान मलुांचे डॉ  टस उपल  ध होत नाहीत. िद.२८/११/२०१८ रोजी झाले  या चचनसुार ी साईनाथ  णालयात 
न  याने सु  करणते येणारा आयसीय ु िवभाग सु  करावा तसेच इतर िवभागांम  य े आव  यकतेनसुार फेरबदल 
करावा .परंतु एनआयसीय ुिवभाग सु  करणसे स  या  थिगती दयावी,अस ेिनदश िदलेले आहते. 

िवभागाचा अिभ ाय-  नवीन जागमे  य े  थलांतरीत कर  यात येणारे िवभाग खालील माण.े 
१) मेिडकल आयसीय–ूमा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०४/०२/२०१४ िनणय .२५ अ  वये व मा.  यव  थापन 
सिमती सभा िद. ०९/१२/२०१४ िनणय . १०३३ आयसीय ूच ेबेड वाढिवणेकामी मा  यता िमळालेली आह.े ी 
साईनाथ  णालयात आयसीय ूिवभागाम  य े८ बेड अस  यामळेू ते कमी पडत आह ेव संगी  णांना बाहरे रेफर 
करावे लागत आह.े  यानषुगंान े न  याने मेिडकल आयसीय ू िवभाग ८ बेड सु  करता येईल. व जनूा आयसीय ू
िवभाग हा ऑपरेशन िथएटर लगत असलेमळेु तो सिजकल आयसीय ु  हणनू वापरता येईल.व  याचेही २ बेड 
वाढिवता येतील व १० बेडचे सिजकल आयसीय ूकरता येईल. 
२) मेल मेिडकल वॉड व िफमेल मिेडकल वॉड-ितस-या मज  यावरील नवीन जागते आयसीय ू व ज े
सदयि थतीला ितत  याच मतेच े आहते .सदरचे वॉड  थलांतरीत करता यतेील. सदरच े वाड ह े  यके  २५ 

 णाची भरती करता येतील इतके असतील.. 
३) आथ  ओटी व सीएसएसडी िवभाग- स ि थतीला अि त  वात असणा-या जनरल ओटी म  य ेआथ , सजरी, 
व गायिनक, तसेच  टॅरीलायझशेन म, ह ेएकाच िठकाणी अस  यामळेु कामात सटुसटुीतपणा रहात नाही. तसेच 
 टरीलायझेशन करणकेरीता  या  ऑटो  ली  ह मशीनरीज टाकले  या आहेत  यातनू ब-याच मोठया माणात 
 टीम बाहरे पडत अस  यामळेु सदर  टरीलायझेशनसाठी  वतं  म असण ेआव  यक आह.े  यामळेु आथ  ओटी 

ितस-या मज  यावर िश  ट केलेस जनरल सजरी व यरुॉजॉजी साठी दोन वेगवेगळया ओटी राहतील.  टॅरीलायझेशन 
म देखील ितस-या मज  यावर िश  ट करण ेआव  यक आह.े जेणके न दो  ही ओटीमधील  टेरीलायझेशन एकाच 

िठकाणी करता येईल.  
४) आथ  वॉड- स ि थतीला जनरल सजरी िवभागात  णांची सं  या जा  त अस  यामळेु व संगी  णांना 
 लोअर बेड ावा लागत असलेमळेु स  याचा आथ  वाडआथ  ओटी शेजारी ितस-या मज  यावर  थलांतरीत 

क न जनरल सजरी क रता बेड उपल  ध करता येतील. तसचे आथ  ओटी शेजारीच आथ  वॉड रािह  यामळेु 
डॉ  टस व इतर  टाफ यांना कामा  या  टीकोणातून सोपे जाईल. 
५) कॉ  फर  स हॉल- दो  ही  णालयात कॉ  फर  स हॉल नस  यामळेु या  टीकोणातून  णालयातील डॉ  टरांच े
सेिमनास व इतर अॅ  टीि हटी घेणकेामी सदरचा हॉल या िठकाणी बनिवता येईल. 
६) आरएमओ हो  टेल- स ि थतीला असणारे हो  टेल हे अगदीच दाटीवाटीचे  सदर मला टॉयलेट, व बाथ म 
अटेॅच नसलेमळेु  

आर.एम.ओ. व इटंन यांना वारंवार अडचण येत आह.े  याक रता  वतं  म व टॉयलेट बाथ म 
असलेले हो  टेल असण ेआव  यक आह.े                                                                         

रका  या जागेत  थलांतरीत कर  यात येणारे िवभाग खालील माण-े 
१)  अपघात िवभाग-  स ि थतीला  णालयाला कॅ  यअु  टी िवभाग Well equipped व श  त 
नसलेमळेु तातडी  या  णास औषधोपचार करण ेअवघड पडत आह.े याक रता अपघात िवभागाम  य ेडॉ  टस म, 
मायनर ओटी, Step Down Casualty तसेच Rest Room attach toiletयासार  या सिुवधा क न श  त 
असा अपघात िवभाग न  यान ेतयार करता येईल.सदरचा िवभाग स  या असले  या िफमले वॉडम  य ेकायाि वत 
करता येईल.  
२)  लॅब/ईसीजी/सोनो ाफ - िब  ड ग न-ं२ मधील तळमज  यावरील रका  या जागते लॅब  थलांतरीत 
करता येईल. स ि थतीला लॅबचे कामकाज ह े तीन िठकाणी चालते.  यामळेु मनु  यबळ तसचे इतर 
कामकाजाकरीता अडचन येत आह.े  यामळेु रका  या झाले  या मले मेिडकल वॉडम  य े लॅब, ईसीजी, तसेच 
सोनेा ाफ  ह े िवभाग एकाच िठकाणी घतेा यतेील व  णांना दखेील एकाच िठकाणी तपास  या करणे सलुभ 
होईल. 
३)  X – Ray (ए  स-रे) िवभाग – सदयि थतीला असणारा ए  स – रे िवभाग हा दखेील दाटीवाटीचा 
असलेमुळे दसु-या िब  ड गमधील रका  या जागेत आव  यकते माण ेसदरचा िवभाग काया  वीत करता येईल. 
४)  ओपीडी-  णालया  या इमारत न.ं२ मधील  या ओपीडी दसु-या मज  यावर आहते,  यातील काही 
ओपीडी  णालया  या तळमज  यावर रका या जागेत  थलांतरीत करण े आव  यक आह.े जेणके न ओपीडी 
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 णांना खाल  या खाली उपचार व तपास  या क न घतेा येईल. व ओपीडी व आयपीडी  णांची गद  दसु-या व 
ितस-या मज  यावर होणार नाही.  

नवीन मेडीकल आयसीय ुसु  करणकेामी लागणारा  आव  यक मनु  यबळ व खच  खालील माण-े  
१)  आव  यक मनु  यबळ– 

अ.नं. पद आव  यक जागा 
१ ईनचाज िस  टर १ 
२ आरएमओ  यके िश  टकरीता १      (३+१ Reliver)एकुण = ४ 
३  टाफ नस  यके िश  टकरीता  ४      (१२+ २ Reliver) एकुण = १४ 
४ िलपीक जनरल डयटुीकरीता एकुण = १ 
५ वॉडबॉय  यके िश  टकरीता  १   (३+१ Reliver) एकुण = ४, 
६ आया  यके िश  टकरीता  १,  (३+१ Reliver) एकुण = ४ 

एकुण  २८ कमचारी 
 
अ)  आिथक तरतुद-  

१)  नवीन आयसीय ुचालू करणकेामी लागणारा खच - अदंाजे .१,५०,०००,००/- (१.५ कोटी) (मशीनरी, 
इि पमटे,फिनचर व इतर अनषंुगीक खच.) 

२)  मनु  यबळासाठी(पगारापोटी) खच – .९०,००,०००/- ते .१,००,०००,००/-(न  वद लाख ते एक 
कोटी मा  वािषक )  नवीन आथ  ओटी सु  करणकेामी लागणारा आव  यक मनु  यबळ व खच  
खालील माण.े (एकुण दोन आथ  ओटी) 

१) आव  यक मनु  यबळ– 
अ.नं. पद आव  यक जागा 

१ ईनचाज िस  टर  १ 
२  टाफ नस  यके िश  टकरीता ६   (१२+२Reliver) एकुण = १४ 
३ ओटी अिस  टंट   यके िश  टकरीता २  (६+१Reliver) एकुण = ७ 
४ िलपीक  १  
५ वॉडबॉय  यके िश  टकरीता २    (६+१Reliver) एकुण = ७ 
६ आया  यके िश  टकरीता २    (६+१Reliver) एकुण = ७ 

एकुण  ३७  कमचारी  
 
 ब) १) नवीन दोन आथ  ओटी चालू करणकेामी लागणारा खच - अदंाजे . १,००,००,०००/- (१ 
कोटी) मशीनरी ,इि पमेट,फिनचर व इतर अनषंुगीक खच. 
२)  मनु  यबळासाठी खच– .९५,००,०००/- ते १,००,००,०००/- 
                                  (न  वद लाख ते एक कोटी मा  वािषक) 

नवीन सीएसएसडी सु  करणकेामी लागणारा मनु  यबळ व आव  यक  खच  खालील माण.े 
१) आव  यक मनु  यबळ– 

अ.नं. पद आव  यक जागा 
१ ईनचाज िस  टर  १ 
२ सीएसएसडी टे  नीिशयन   यके िश  टकरीता १,   (३+१Reliver) एकुण = ४ 
३ वॉडबॉय  यके िश  टकरीता २,  (६+१Reliver) एकुण = ७ 

एकुण  १२ कमचारी  
 
क)  १) नवीन सीएसएसडी सु  करणकेामी लागणारा खच - अदंाजे .५०,००,०००/- (५० 
लाख) मशीनरी ,इि पमेट,फिनचर व इतर अनषंुगीक खच. 
  २) मनु  यबळासाठी खच – . २६,००,०००/- ते २८,००,०००/-(स  वीस लाख ते 
अठठावीस लाख मा  वािषक) 
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ड)  णालय अतंगत फेरबदल करणकेामी बांधकाम ई  टीमटे खच- बांधकाम िवभागाला 
िद.१२/०१/२०१९ रोजी  णालय अतंगत फेरबदल करणकेामी प  िदल े होते,  यास अनसु न 
बांधकाम िवभागाने िद.१७/०१/२०१९ रोजी  णालय अतंगत फेरबदल करणेकामी बांधकामाचा 
ई  टीमेट खच ी साईनाथ  णालयाला कळिवला तो खालील माण ेआह.े 

 
Sr.No. Description Amount 

1 OT & R.M.O. Rooms 1275728.00 
2 Attached Toilet For R.M.O.Rooms 603194.00 
3 Store 283484.00 

 Total (Rs.) 1878922.00 
 Deduction For Toilet Block 967141.00 
 Total Amount After Deduction (Rs.) 911781.00 

 
मा.  यव  थापन सिमती िद.०१/०६/२०१८ रोजी  या सभेत ी साईबाबा व ी साईनाथ  णांलयातील 

आकृतीबंध तयार करणसेाठी या े ात काम करणा-या सं  थचेी िनयु  ती करणबेाबत िनवीदा ि या राबिव  यात 
यावी, असे ठरल.े 

या अनषंुगाने ी साईबाबा हॉ  पीटल  या मनु  यबळ िवभागान े िनवीदा ि या राबवनु िहर  यगभ 
मॅनेजमट रसोस,नािशक यांची जा.न.ंएसएसएस/एसएसबीएच/२४२०/२०१८ िद.०३/०९/२०१८ रोजी  या 
मा.मु  य कायकारी अिधकारी याचं ेआदशेा  वये आकृतीबंध तयार करणसेाठी िनवड केललेी आह.े 

तरी सदर  या पदांचा न  यान ेतयार होणा-या आकृतीबंधात समावेश करता यईेल,असे मत आह.े 
तसेच  थलांतरीत होणा-या िवभागांकरीता बांधकाम, िव तु, पाणीपरुवठा व मकॅेिनकल िवभाग 

यांचेकडून आव  यकते माण ेकाम ेक न घेता येईल.  
 ताव:- उपरो  त व  तुि थती  या अनषंुगान ेपढुील मु यांवर िनणय होणसे िवनंती. 

१) नवीन आयसीय ुनवीन आथ  ओटी व सीएसएसडी िवभाग सु  करणेकामी लागणा-या मनु  यबळाचा 
न  याने तयार होणा-या आकृतीबंधात समावेश करणसे मा  यता िमळावी.  
२) नवीन आयसीय ुतसेच आथ  ओटी व सीएसएसडी िवभाग सु  करणकेामी  यासाठी आव  यक असणा-
या नवीन उपकरणांची खरेदी खचास सवसमावेशक मा  यता िमळावी. ( अदंाजे ३ कोटी ) 
३) नवीन आयसीय,ुआथ  ओटी व सीएसएसडी सु  करणकेामी लागणा-या मनु  यबळा  या 
आ  थापना(पगार) खचास मा  यता िमळावी. (अदंाजे २.५ कोटी ) ती वष. 
४) न  याने सु  करावयाच े िवभागांसाठी आव  यक मनु  यबळ मंजुरीसाठी  ताव मा  यतेसाठी शासनास 
सादर कर  यास मा  यता िमळावी.शासन मा  यता िमळा  यानंतर सदर िवभाग सु  कर  यात येतील. 
५)  ितस-या मज  यावरील न  यान े  थापन होणा-या िवभागांकरीता बांधकाम, िव तु ,पाणीपुरवठा,व 
मेकॅिनकल िवभाग यांचेकडुन आव  यकते माण ेकाम क न घे  यास मा  यता िमळावी. तसेच बांधकाम िवभागाला 
अतंगत फेरबदल करणकेामी येणा-या अदंाजे ९,११,७८१/- . अित र  त खचास मा  यता िमळावी. 

   तरी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढुे िनणयाथ सादर. 
िनणय .१३९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील ितस या मज या या बांधकामानतंर, णालयातील 

िविवध िवभागाम य े तावात नमदु के या माण े कायवाही करणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास 
मा यता दे यात आली. तसेच सदरच े वाढीव मज यावरील बांधकामाम य े ओ.टी.,आरएमओ  म व टोअर 
इ यादी अतंगत बदल  याकामाच ेठेकेदार आर.के.सावंत यांचेकडून क न घे यास व सदर कामी येणा या र कम 
.९,११,७८१/-मा च ेखचास मा यता दे यात आली.  

सदर कामाचे ई-िनिवदाम य ेइपॉ सी पट या दराचा समावेश नस यान ेसदरह आयटमचा दर आिकटे ट 
यांचेकडून माणीत क न घे यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- ी साईनाथ णालय / बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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यानंतर मा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु  करणेत आली. 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०१ िदनांक १८.०२.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ  वाचनू कायम करण.े 
िनणय .१४० िदनांक १८.०२.२०१९ रोजी िशड  येथे झाले  या थािनक उपसिमती सभे  या इितवृ  ता  या ती सव 

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

१ सं थानच ेलाडू िनम ती व कॅ टीन िवभागासाठी ला टीक े टस खरेदीकामी ई-िनिवदते ा  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे सं थानच ेलाडु िनिमती व कॅ टीन िवभागासाठी ला टीक े टस  खरेदीकामी ऑनलाईन ई-
िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. 

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सं थानचे लाडु िनिमती व कॅ टीन िवभागासाठी ला टीक 
े टस  खरेदीकामी 

०२ मागणी ०३ काराची  े टस  
०३ ई-िनिवदा िस ी १४.०१.२०१९ ते २२.०१.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व  
िनिवदाधारकांना ई-मले दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? १० ईमेल आयडीवर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – १४.०१.२०१९ 

टेि नकल बीड – २९.०१.२०१९ 
कमिशयल बीड – ११.०२.२०१९ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०३ (तीन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. ०२ िनिवदाधारकान ेनमनेु िदलेल ेहोते.  
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०२ िनिवदाधारकांनी भरलेली आह े तर ०१ 
िनिवदाधारकाला सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --  
१२ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – ---   
१३ स  याची िश  लक ि थती ---- 
१४ मागील खरेदी दर --- 
१५ मागील परुवठादार ---- 
१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 

 
अ.नं 

 
े टस खरेदीचा तपिशल 

 
सं या 
नग   

म.ेओम साई 
एंटर ायजेस, 
मुंबई 
दर ती नग  

म.ेनीलकमल 
िलिमटेड, 
िस वासा 
दर ती नग

म.ेएिशयन 
से स 
काप रेशन, 
नािसक 
दर ती नग

१ PLASTIC CRATES JBC 540x360x400 JALI 
WITH BOTTOM CLOSEOD.540x360x400  
(Lx WxH) ID.510x328x390mm COLOUR-
BLUE To be PRINTED AS "SSST-CANTEEN, 
FOOD PACKET" on each Crate (Screen 
Printing)  

 
 
१५० 
 

 
 
९२०.६६ 

 
 
-- 

 
 
 

 

२ PLASTIC CRATES CH 540x360x400 CLOSE  
WITH HANDLEOD.540x360x400 (LxWxH) 
ID.510x328x390mm COLOUR-BLUE To be 
PRINTED AS "SSST-CANTEEN" on each 
Crate (Screen Printing)  

 
 
६० 

 
 
९८४.३० 

 
 
११३८.७० 

 
 
११३५ 

३ PLASTIC CRATES OD.540x360x340 (LxWx 
H) ID.510x328x330mm COLOUR-BLUE or 
RED PLAIN BOTTOM WEIGHT-Approx. 
1.900 Kg.To be PRINTED AS “LADU NIRMITI 
DEPT."on each Crate (Screen Printing)   

 
३५० 

 
६८७.३२ 

 
७९६.५० 

 
७४९ 

 

१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 



 
81 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर वरील त यात नमदु केले आह े
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.े ओम साई एटंर ायजेस. , मुंबई  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय  

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उपमु य कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
 ------------                  -------------------                           ---                      --- ------ 

२३ 

िवभागाने िनि त केलेले अंदािजत सरासरी दर  
अ.नं. तपशील दर पये ती नग 
१ PLASTIC CRATES JBC 540x360x400 JALI WITH BOTTOM CLOSEOD. 

540x360x400(LxWxH) ID.510x328x390mmCOLOUR-BLUE To be PRINTED AS 
"SSST-CANTEEN, FOODPACKET"on each Crate (Screen Printing)  

 
१०७०/- 

२ PLASTIC CRATES CH 540x360x400CLOSE WITH HANDLE OD. 540x360x400 
(LxWxH) ID.510x328x390mm COLOUR- BLUETo be PRINTED AS "SSST-
CANTEEN" on each Crate (Screen Printing)  

 
११५०/- 

३ PLASTIC CRATES OD. 540x360x340(LxWxH) ID.510x328x330mm COLOUR-
BLUE or RED PLAIN BOTTOM WEIGHT- Approx. 1.900 Kg. 
To be PRINTED AS “LADU NIRMITI DEPT." on each Crate  (Screen Printing)   

 
८०६/-  

 
२४. संि  टीप – ( ताव)- सं थानचे लाडु िनिमती व कॅ टीन िवभागासाठी ला टीक े टस  

खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती. याकामी िवभागान े िदलेले टेि नकल 
 पेिसिफकेशन िनिवदमे ये दे  यात आले होते. याम ये वेगवेगळी ०३ काराचे े ट्स असनु या े ट्सचे दर िनि त 

क न खरेदी केली जाते. याकामी म.े ओम साई एंटर ायजेस, मुंबई यांचे ०३ items साठी ( . ४,३७,७१९/-)  
यनुतम दर ा  आहते.याम येअ. नं. १ चे े टसाठी एकाच िनिवदाधारकाने दर भरललेे आहते व ह ेदर िनि त 

केलेले अदंािजत िकंमतीपे ा कमी आहते. सदर े टस  खरेदीकामी एकुणखच . ४,३७,७१९/-   अपेि त आह.े  
तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े ओम साई एंटर ायजेस, मुंबई यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम 

दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभेत सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े लाडू िनम ती व कॅ टीन िवभागासाठी ला टीक े टस 

खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.ेओम साई एंटर ायजेस, मुंबई 
यांच े खालील माण े िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा य कर यात आली. 

म.ेओम साई एंटर ायजेस, मुंबई 
 

अ.नं 
 

े टस खरेदीचा तपिशल 
सं या 
नग   

म.ेओम साई 
एंटर ायजेस, मुंबई 
दर ती नग  

१ PLASTIC CRATES JBC 540x360x400 JALI WITH BOTTOM 
CLOSEOD.540x360x400 (Lx WxH) 
ID.510x328x390mm COLOUR-BLUE To be PRINTED AS "SSST-
CANTEEN, FOOD PACKET" on each Crate (Screen Printing)  

 
१५० 

 
९२०.६६ 

२ PLASTIC CRATES CH 540x360x400 CLOSE  
WITH HANDLEOD.540x360x400 (LxWxH) ID.510x328x390mm 
COLOUR-BLUE To be PRINTED AS "SSST-CANTEEN" on each 
Crate (Screen Printing)  

 
६० 

 
९८४.३० 

३ PLASTIC CRATES OD.540x360x340 (LxWx H) ID.510x328x330mm 
COLOUR-BLUE or RED PLAIN BOTTOM WEIGHT-Approx. 1.900 
Kg.To be PRINTED AS “LADU NIRMITI DEPT."on each Crate 
(Screen Printing)   

 
३५० 

 
६८७.३२ 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२ पाणी परुवठा िवभागाकरीता लब ग सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात 
आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल पाणी परुवठा िवभागाकरीता लंिबंग  सािह य खरेदीकामी 
०२ मागणी २२ काराची लंिबंग सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १४.०१.२०१९ ते िद. २२.०१.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी 

कशी पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व परुवठाधारकांना  
ई-मेल दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०९ ईमेल आयडीवर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – िद. १४.०१.२०१९ते िद. २२.०१.२०१९ 

टेि नकल बीड – िद. २९.०१.२०१९ 
कमिशयल बीड – िद. ११.०२.२०१९ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०९(नऊ) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०८ (आठ) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली 

आह ेका ? 
०५ िनिवदाधारकांनी भरललेी आह ेतर ०४ िनिवदधारकांना सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवललेे नाहीत. 
१२ स  याची िश  लक ि थती पाणी परुवठा िवभागान ेसव बाबी िवचारात घऊेन मागणी िनि त केली 

आह.े  
१३ मागील खरेदी दर --- 
१४ मागील परुवठादार -- 
१५ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील माण ेत ा सादर केला आह.े  

 

Sl.No Description of Work / 
Item(s) 

No.of
Qty 

Units Union 
Trading 

Sanjay 
PremsukhB
umb 

Emergency 
Electronic 
Security 
India Pvt 
Ltd 

RAM 
INFRA 

GANDHI 
BROTHER
S 

OM 
SAI 
ENTE
RPRI
SES 

Shri 
Sai 
Ventures 

HIMALA
YA EXIM 
AND 
TRADE 

1 1.1/4" CPVC PIPE 
(11 SDR)  

7680 फुट 46.00 40.20 49.21 80.00 65.85 53.45 51.50 55.54 

2 1.1/4" CPVC 
ELBOW (11 SDR)  

150 नग 44.00 39.50 45.51 70.00 52.50 49.44 53.00 51.37 

3 1" CPVC ELBOW 
(11SDR)COMPANY
-FINOLEX/ 
AASHIRVAD 

50 नग 21.50 18.50 21.04 35.00 25.85 22.85 24.75 23.75 

4 3/4" CPVC ELBOW 
(11 SDR) COMPANY-
FINOLEX / ASHIRVAD 

100 नग 10.00 8.50 9.94 14.00 12.95 10.80 9.50 11.22 

5 1.1/4" CPVC 
SOCKET (11 SDR)  
COMPANY-
FINOLEX / 
ASHIRVAD 

300 नग 27.50 24.40 28.29 45.00 32.25 30.74 32.50 31.94 

6 1.1/4" CPVC-MTA. ( 
11 SDR)  
COMPANY- 
FINOLEX / 
ASHIRVAD 

50 नग 30.00 26.20 30.21 50.00 34.65 32.82 34.50 34.10 

7 1" CPVC-MTA. ( 11 
SDR)  
COMPANY- 

50 नग 19.00 16.00 17.98 45.00 21.00 19.53 20.75 20.29 
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FINOLEX/ 
ASHIRVAD 

8 1.1/4" CPVC-FTA 
(11 SDR)  
COMPANY-
FINOLEX / 
ASHIRVAD 

50 नग 56.00 48.00 55.45 104.00 60.50 60.23 63.25 62.59 

9 1" CPVC-FTA (11 
SDR) COMPANY-
FINOLEX / 
ASHIRVAD 

50 नग 24.00 20.50 23.33 40.00 30.25 25.34 26.50 26.33 

10 ओरीसा संडासभांडे ( P 
ॅप क हरसह) 

कंपनी- सेरा/पॅरीवेअर/ 
िहदंवेअर 

150 नग 1605.0
0 

1495.00 1355.05 2250.00 1978.00 1472.
01 

1258.00 1529.51 

11 कमोड संडास भांडे ( P ॅप 
क हरसह) 
कंपनी- सेरा/पॅरीवेअर/ 
िहदंवेअर 

100 नग 1367.0
0 

1358.00 1390.39 1750.00 2070.00 1510.
40 

2288.00 1569.40 

12 ु  नेटलफोड (हवेी) (75 
x 12) 

25 पॅकेट्स 0.00 160.00 368.45 0.00 250.00 472.0
0 

69.00 490.44 

13 टू वे कॉक कंपनी - लंबर/ 
ज वार/ िहदंवेअर 

50 नग 1300.0
0 

810.00 1649.62 1600.00 1190.00 1792.
00 

1445.00 1862.00 

14 चौकोनी टेबल टॉपिसंक 
बेसीन वे ट कपल गसह 
साईज- 26"x18"x5"  
कंपनी- सेरा/पॅरीवेअर/ 
िहदंवेअर 

26 नग 4740.0
0 

5700.00 5322.03 6000.00 5890.00 5781.
37 

3775.00 6007.21 

15 िपलर कॉक लॉ गबॉडी 
कंपनी- लंबर/ ज वार/ 
िहदंवेअर 

26 नग 1225.0
0 

830.00 1767.45 1250.00 1535.00 1920.
01 

1020.00 1995.01 

16 2" फायबरवे ट कपल ग 
(C.P.)  
कंपनी-सेरा/ पॅरीवेअर/ 
िहदंवेअर/ आिशवाद 

30 नग 0.00 0.00 76.59 550.00 685.00 83.21 320.00 86.46 

17 UPVC Solution (237 
mlPack) 
कंपनी-आिशवाद/ 
िफनोले स/ अजय 

5 िलटर 727.00 680.00 706.64 354.00 280.00 767.6
3 

950.00 797.62 

18 1/2" जी.आय.सॉकेट- 
ISI माक, हवेी 

500 नग 13.00 12.00 15.29 25.00 12.80 17.01 15.00 17.67 

19 1.1/4" आऊटलेट पाईप 
कंपनी- कुबेर 

500 नग 23.00 14.80 27.81 22.00 27.00 30.21 80.00 31.39 

20 एम.सील (100 ॅम पॅक) 
कंपनी- एम.सील 

5 िकलो 290.00 270.00 282.81 35.00 31.50 307.2
2 

345.00 319.22 

21 हे सा लेड (हाय पीड) 
कंपनी- िम रंडा 

100 नग 50.60 52.00 50.05 80.00 67.25 54.37 23.00 56.50 

22 हे सा लेड (साध)े 500 नग 5.60 32.00 5.56 10.00 10.80 6.04 11.50 6.28 

१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  वरील माण े सादर केललेे  आहते.   
१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –--- 
१८ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – --- 
१९ स याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव वरील त यात item wise नमदु केले माण े 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -कर  यात 

आला आह ेका ?  
होय 

२१ 
 

सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 
अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. उप 
मु य कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 



 
84 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं ेतपशील अदंाज े /-– --- 
२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 

 
२४. संि  टीप–( ताव)- सं  थानच ेपाणी परुवठा िवभागाकरीता लंब ग सािह य खरेदीकामी सदर 

ई-िनिवदा राबिव यात आलेली असनु या  ई-िनिवदमे  य े०९ िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता तथापी याकामी 
तांि क िनिवदमे  य ेपा  ठरले  या ०८ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ११.०२.२०१९ रोजी उघड  यात 
आ  या हो  या. याम  य े  म.े संजय ेमसखु बंब, कोपरगाव, म.े गांधी दस, मुंबई,म.े इमरज सी इले ोिन स 
िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई आिण म.े ी साई वचस, औरंगाबाद यांच े यनुतम दर वर  सादर केले या 
त याम ये अधोरेिखत केले माण ेitemwise  यनुतम आहते. 

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े सजंय ेमसखु बंब, कोपरगाव, मे. गांधी दस, मुंबई,म.े इमरज सी 
इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई आिण म.े ी साई वचस, औरंगाबाद यांचशेी िनिवदते िदले  या 
itemwise  यनुतम दरांबाबत चचा वाटाघाटी होऊन िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभते 
सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, पाणी परुवठा िवभागाकरीता लब ग सािह य खरेदीकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. संजय मेसखु बंब, कोपरगाव, मे. गांधी दस, मुंबई 
म.े इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई व म.े ी साई वचस, औरंगाबाद यांचे खालील माण े
आयटेमनसुार िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली. 

 
म.े संजय ेमसखु बंब, कोपरगाव 

SR.NO Sl. No Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

Units 
िनिवदेतील L1 दर 

ती नग/फुट 

1 1 1.1/4" CPVC PIPE (11 SDR)  
COMPANY- FINOLEX/AASHIRVAD 

7680 फुट 40.20 

2 2 1.1/4" CPVC ELBOW (11 SDR) 
COMPANY- FINOLEX/ AASHIRVAD 

150 नग 39.50 

3 3 1" CPVC ELBOW (11 SDR)  
COMPANY- FINOLEX / AASHIRVAD 

50 नग 18.50 

4 4 3/4" CPVC ELBOW (11 SDR)  
COMPANY-FINOLEX / ASHIRVAD 

100 नग 8.50 

5 5 1.1/4" CPVC SOCKET (11 SDR)  
COMPANY-FINOLEX / ASHIRVAD 

300 नग 24.40 

6 6 1.1/4" CPVC-MTA. ( 11 SDR)  
COMPANY- FINOLEX / ASHIRVAD 

50 नग 26.20 

7 7 1" CPVC-MTA. ( 11 SDR)  
COMPANY- FINOLEX / ASHIRVAD 

50 नग 16.00 

8 8 1.1/4" CPVC-FTA (11 SDR)  
COMPANY-FINOLEX / ASHIRVAD 

50 नग 48.00 

9 9 1" CPVC-FTA (11 SDR)  
COMPANY-FINOLEX / ASHIRVAD 

50 नग 20.50 

10 11 कमोड संडास भांडे ( P ॅपक हरसह) 
कंपनी- सेरा/पॅरीवेअर/ िहदंवेअर 

100 नग 1358 

11 13 टू वे कॉक कंपनी - लंबर/ ज वार/ िहदंवेअर 50 नग 810.00 
12 15 िपलर कॉक लॉ गबॉडी 

कंपनी- लंबर/ ज वार/ िहदंवेअर 
26 नग 830.00 

13 18 1/2" जी.आय.सॉकेट- ISI माक, हेवी 500 नग 12.00 
14 19 1.1/4" आऊटलेट पाईप कंपनी- कुबेर 500 नग 14.80 
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म.ेगांधी दस, मुंबई 

SR. 
NO 

Sl. 
No 

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

Units िनिवदतेील L1 दर 
ती िलटर/िकलो 

1 17 UPVC Solution    (237 ml Pack) 
कंपनी- आिशवाद/ िफनोले स/ अजय 

5 िलटर 280 

2 20 एम.सील (100 ॅम पॅक)  कंपनी- एम.सील 5 िकलो 31.50 
 

म.ेइमरज सी इले ॉिन स िस यरुीटी ा.िल., मुंबई 

SR. 
NO 

Sl. 
No 

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

Units िनिवदतेील L1 दर 
ती नग 

1 16 2" फायबरवे ट कपल ग (C.P.) 
कंपनी- सेरा/परॅीवेअर/ िहदंवेअर/आिशवाद 

30 नग 76.59 

2 22 हे सा लेड (साधे)  कंपनी- िम रंडा 500 नग 5.56 
 

म.े ी साई वे चस, औरंगाबाद 

SR. 
NO 

Sl. 
No 

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

Units िनिवदतेील L1 दर 
ती नग/पॅकेट 

1 10 ओरीसा संडासभांडे   ( P ॅप क हरसह) 
कंपनी- सेरा/परॅीवेअर/ िहदंवेअर 

150 नग 1258 

2 12 ु  नेटलफोड (हवेी) (75 x 12) 25 पॅकेट्स 69 
3 14 चौकोनी टेबल टॉपिसंक बेसीन वे ट 

कपल गसह     साईज- 26"x18"x5"  
कंपनी- सेरा/परॅीवेअर/ िहदंवेअर 

26 नग 3775 

4 21 हे सा लेड (हाय पीड)   कंपनी- िम रंडा 100 नग 23 
 (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
३ साई आ म िवभागाकरीता ला टीक सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदते ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे साई आ म िवभागाकरीता ला टीकसािह य सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ितस-यांदा    
ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल साई आ म िवभागाकरीता ला टीकसािह य खरेदी 
०२ मागणी ०६ काराची ला टीक सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. २४.०९.२०१८ ते िद. ०१.१०.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व 
परुवठाधारकांना ई-मेल दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? ०७ ईमेल आयडी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – िद. २४.०९.२०१८ते िद. ०१.१०.२०१८ 

टेि नकल बीड – िद. २२.१०.२०१८ 
कमिशयल बीड – िद. १३.०२.२०१९ 

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०७(सात) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०७ (सात) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०४ िनिवदाधारकांनी भरललेी आह.े तर ०३ 
िनिवदाधारकांना सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
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१२ स  याची िश  लक ि थती --- 
१३ मागील खरेदी दर --- 
१४ मागील परुवठादार -- 
१५ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील माण ेदर सादर केलेले आहते.  

अ.न.ं व तचुे नाव िनिवदाधारकाचे नाव िनिवदते िदलेले  दर ती नग 
 
 
 

०१ 

 
 
 

ला टीक मग ०१ िलटर 

म.े राजनील िड ी यटुस, नािसक ३२.०० 
म.े जे. एम. डी. एटंर ायजेस, वसई २८.०० 
म.े मगनलाल दवेशकंर, नािसक २०.७६ 
म.े गांधी ब स, मुंबई ५५.०० 
म.े सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर १९.८० 
म.े लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई ४४.०० 

 
०२ 

 
ला टीक बादली १७ िलटर 

म.े जे. एम. डी. एटंर ायजेस, वसई १९८.५० 
म.े मगनलाल दवेशंकर, नािसक १२८.३५ 
म.े गांधी ब स, मुंबई २४०.०० 
म.े लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई १९९.०० 

 
 

०३ 

 
 

ला टीक बादली ०५ िलटर 

म.े जे. एम. डी. एटंर ायजेस, वसई ९३.०० 
म.े मगनलाल दवेशकंर, नािसक ५३.२३ 
म.े गांधी ब स, मुंबई ९०.०० 
म.े लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई ६९.०० 
म.े सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर ५४.०० 

 
०४ 

 
ला टीक ड टबीन 

म.े जे. एम. डी. एटंर ायजेस, वसई १८७.६० 
म.े सोमनाथ गंगाधर रासने, संगमनेर १२०.०० 
म.े मगनलाल दवेशकंर, नािसक १९०.०० 

 
०५ 

 
ला टीक े 

म.े गांधी ब स, मुंबई १०१.०० 
म.े लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई ७९.०० 
म.े ईमरज सी इले ॉिन स िस. 

ा.िल., मुंबई 
७५.७९ 

 
०६ 

 
ला टीक जग ०२ िलटर 

म.े ज.े एम. डी. एंटर ायजेस, वसई १२९.०० 
म.े मगनलाल देवशंकर, नािसक ८३.०५ 
म.े गांधी ब स, मुंबई १०२.०० 
म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे ८१.०० 
म.े लािसक टेशनस कंपनी, मुंबई ९९.०० 

१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  वरील माण े सादर केललेे  आहते.   
१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर –--- 
१८ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – --- 
१९ स याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव वरील त यात itemwiseनमदु केले माण े 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -

कर  यात आला आह ेका ?  
होय 

२१ 
 

सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, 
मा. उप मु य कायकारी अिधकारी, 
मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, 

.अिध क, खरेदी 
२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं ेतपशील अदंाज े /-– --- 
२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 
 ----                                      -- 



 
87 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

 
२४. संि  टीप–( ताव)- सं  थानचे साई आ म िवभागाकरीता MILTON, CELLO, 

NILKAMAL या कंप यांच े ला टीकसािह य खरेदीकामी सदर ई-िनिवदा ितस-यांदा राबिव यात आलेली 
असनु या ई-िनिवदमे  य े०७ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. सदर ०७ िह िनिवदाधारक तांि क िनिवदेम य े
पा  ठरले होते. सदर पा  ०७ िनिवदाधारकांनी िदलेले ला टीक सािह याचे नमनु ेिद. २२.०१.२०१९ चे मा. उप 
सिमतीचे सभेत िनवडुन अिंतम कर यात आले होते. सदर नमनेु िनवडी या िनणयास मा. यव थापन सिमतीचे िद. 
३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेत मा यता िमळालेली आह.े   

यास अनसु न सदर पा  ठरले  या ०७ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १३.०२.२०१९ 
रोजी उघड  यात आ  या असनु िनवडले या नमु यानसुार दरांचे तुलना केली असता याम  य े म.े सोमनाथ गंगाधर 
रासन,े संगमनेर, म.े मगनलाल देवशकंर, नािसक व म.े इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई 
यांच े यनुतम दर वर  सादर केले या त याम ये अधोरेिखत केले माण ेitemwise  यनुतम आहते. 

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े सोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनरे, मे. मगनलाल देवशंकर, नािसक व म.े 
इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई यांचेशी िनिवदते िदले  या itemwise  यनुतम दरांबाबत 
चचा वाटाघाटी होऊन िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभेत सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.सोमनाथ गंगाधर 
रासने, संगमनेर, मे.मगनलाल दवेशंकर, नािशक व मे.इमरज सी इले ॉिन स िस यरुीटी इ.ं ा.िल., मुंबई यांचेपैक    

म.ेसोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर,ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत 
होते.उपसिमतीन े यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 
तर म.ेमगनलाल दवेशंकर, नािशक व मे.इमरज सी इले ॉिन स िस यरुीटी इ.ं ा.िल., मुंबई ह े चचसाठी 
अनपुि थत होते.  

यावर सिव तर चचा होऊन, साई आ म िवभागाकरीता ला टीक सािह य खरेदीकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.ेसोमनाथ गंगाधर रासन,े संगमनेर, म.ेमगनलाल दवेशंकर, 
नािशक व म.ेइमरज सी इले ॉिन स िस यरुीटी इ.ं ा.िल., मुंबई यांच ेखालील माण ेआयटेमनसुार िन नतम दर 
ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमती िशफारस मा य कर यात आली. 

 
म.े सोमनाथ गंगाधर रासने,संगमनेर 

SR.NO Description of Work / Item(s) No.of  Qty Units िनिवदतेील L1 दर ती नग 

1 ला टीक मग ०१ िलटर 1500 नग  19.80 
2 ला टीक ड टबीन 1600 नग 120.60 
3 ला टीक जग ०२ िलटर 700 नग 81.00 

 
म.े मगनलाल दवेशंकर,नािसक 

SR.NO Description of Work / Item(s) No.of Qty Units िनिवदतेील L1 दर ती नग 

1 ला टीक बादली १७ िलटर 1500 नग 128.35 
2 ला टीक बादली ०५ िलटर 1500 नग 53.23 

 
म.ेइमरज सी इले ॉिन स िस यरुीटी ा.िल., मुंबई 

SR.NO Description of Work / Item(s) No.of Qty Units िनिवदतेील L1 दर ती नग  
1 ला टीक  े  1500 नग 75.79 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 

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

४ पेपर कप खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे कॅ  टीन िवभागाकरीता पपेर कप खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल पेपर कप 
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०२ मागणी ३,२०,००,००० नग 
०३ ई-िनिवदा िस ी १४.०१.२०१९ ते २५.०१.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०८ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ िदनांक – १४.०१.२०१९ 

टेि नकल बीड – २९.०१.२०१९ 
कमिशयल बीड – ११.०२.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं या ०३ (तीन) 
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं या ०३ (तीन) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. होय 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का. 
३ पैक  २ िनिवदाधारकांनी भरललेी आह ेतर उवरीत १ 
िनिवदाधारकास सटु आह.े 

११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलले ेदर – 

अ.न.ं िनिवदाकाराचे नाव सादर केललेे 
दर ती नग .पसै े

ि थती 

१ ी गणेश मिहला बचत गट, वैजापरु  ०.४३ पसै े L1 
२ मे.सयुोग नेचर केअर, जयपरू  ०.६२ पसै े L2 
३ फुड पॅक , पणु े ०.९५ पसैे  L3  

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.न.ं वष प रमाण दर ती नग   . 

१ -- -- --  
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 

अ.न.ं वष खच प रमाण 
-- - -  

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलले ेदर ०.४३ पसैे  ती नग  
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव ी गणेश मिहला बचत गट, वैजापरु 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उप मु  य कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलखेािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांच ेतपशील - 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ पेपर कपसाठी िनि त केललेा अदंाज ेदर .--- 

 
२५. संि  टीप– कॅ  टीन िवभागाचं ेमागणी माण े३,२०,००, ००० नग पेपर कप मागणीसाठी         ई-िनिवदा 
मागिव  यात आ  या हो  या. 

सदर ई-िनिवदेम  य े ०३ (तीन) िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  
ठरले  या ३ (तीन) िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. ११.०२.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. 
याम  य े ी गणेश मिहला बचत गट, वैजापरु याचंे दर ती कपासाठी ०.४३ पैसे  यनुतम आहते.  
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तरी  यनुतम िनिवदाधारक ी गणशे मिहला बचत गट, वैजापरु यांनी िनिवदते िदले  या  दरांबाबत 
िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक ी गणशे मिहला 
बचत गट, वैजापरु यांच े ितिनधी आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े
यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता, यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, पेपर कप खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील 
िन नतम िनिवदाधारक ी गणशे मिहला बचत गट, वैजापरु यांच े िन नतम दर ती कपासाठी ०.४३ पैसे मा  
ि वकारणते यावेत तथापी परुवठा आदशे दे यापवु  यांचेकडून पेपरकप वापर यास यो य असलेबाबतच े दषुण 
िनयं ण मंडळाच े माणप  घे यात याव ेव यांनतर परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस 
मा य कर यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

५ सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता भांडी धणुकेामी िल वीड सोप खरेदीकामी ई-िनिवदते ा  यनुतम दराबाबत 
िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता िल वीड सोप खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता िल वीड सोप खरेदी 
०२ मागणी हाताने व मशीन दारे भांडी धणेुकामी िल वीड सोप  
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. २५.०१.२०१९ ते िद. ०६.०२.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व १४  
िनिवदाधारकांना ई-मेल दारे  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? १४ ई-मेल आय डी वर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक –२५.०१.२०१९  

टेि नकल बीड –११.०२.२०१९ 
कमिशयल बीड –१३.०२.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या १५ (पंधरा) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या १४ (चौदा) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का? 
१२ िनिवदाधारकांनी भरलेली असनु ०३ 
िनिवदाधारकांना सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ 
 

िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर – 
अ.नं. िनिवदाकाराचे नाव सादर केलेले दर 

ती िलटर . 
ि थती 

१ HITU JITU ENTERPRISES १६.७५ L1 

२ Shri Mahavir Soaps and Detergent Industries १९.५० L2 

३ sainath corporation १९.५० L2 

४ Mangalmurti Enterprises २०.७० L3 

५ Sai Product २२.५० L4 

६ S ASHOKA DYE-CHEM CORPORATION २३.९० L5 

७ Saichem Enterprises २४.०० L6 

८ SUNSHINE TRADING COMPANY ३२.०० L7 

९ Chemtex Speciality Limited ३२.९२ L8 

१० OMKAR TRADERS ३८.०० L9 

११ PRAVIN AND CO ५४.०० L10 
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१२ Shri Sai Ventures ६३.६३ L11 

१४ SHREE A. D. ENTERPRISE ६८.०० L12 

१५ S S INDUSTRIES ८३.०० L13 
 

१३ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.नं. वष प रमाण सादर केललेे दर 

ती िलटर . 
१ २०१८-२०१९ २३७०० १७/- 

 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल -  --- 
१५ स  याची िश  लक ि थती --- 
१६ मागील खरेदी दर पये १७/- ती िलटर  
१७ मागील परुवठादार म.े साईकेम एंटर ायजेस, रामपरु  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर पये १६.७५ ती िलटर  
१९ स  याचे यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.े िहतु जीतु एटंर ायजेस,मुंबई 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

-कर  यात आला आह ेका ?  
होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

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

२२ मागील खरेदी                  स  याचे ा  त दर                      फरक                  % ने कमी/जा  त 
पये ४,०२,९००/-            पये ३,९६,९७५/-               पय े५९२५/-           ०.२५%  ने कमी  

२३. संि  टीप–( ताव)- सं  थानचे सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता िल वीड सोप खरेदीकामी 
सदर ई-िनिवदा राबिव यात आलेली असनु या ई-िनिवदमे  य े १५ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता तथापी 
याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या १४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १३.०२.२०१९ रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या.याम य ेम.ेिहतु जीतु एंटर ायजेस, मुंबई यांचे यनुतम दर वर  सादर केले या त याम य े
अधोरेिखत केले माण े  यनुतम आहेत.   

तरी  यनुतम िनिवदाधारक िहतु जीतु एंटर ायजेस, मुंबई यांचेशी िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत 
चचा वाटाघाटी होऊन िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सादालय व कॅ टीन िवभागाकरीता भांडी धुणेसाठी िल वीड सोप 
खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.िहत ु जीतु एंटर ायजेस,मुंबई 
यांच ेिन नतम दर र कम .१६.७५ ती िलटर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                                    (कायवाही- खरेदी िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
६ िव तु व मेकॅिनकल िवभागाकरीता सािह य खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

सं  थानचे िव तु व मॅकेिनकल िवभागाकरीता सािह य खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल िव तु व मॅकेिनकल िवभागाकरीता सािह य खरेदीकामी 
०२ मागणी १८ काराची सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. २५.०१.२०१९ ते िद. ०५.०२.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व 
परुवठाधारकांना ई-मेल दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? १० ईमेल आयडीवर  
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – िद. २५.०१.२०१९ ते िद. ०५.०२.२०१९ 

टेि नकल बीड – िद. ११.०२.२०१९ 
कमिशयल बीड – िद. १३.०२.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०५ (पाच) 
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०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०४ (चार) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का ? 
०२ िनिवदाधारकांनी भरललेी आह ेतर ०३ 
िनिवदाधारकांना सटु आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? --- 
१२ स  याची िश  लक ि थती --- 
१३ मागील खरेदी दर --- 
१४ मागील परुवठादार -- 
१५ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर खालील माण ेA व B त ात सादर केले आहेत.  

(A) िव तु सािह य

Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 
Qty 

Units Emergenc
y 

Electronic 
Security 
India Pvt 

Ltd 

OM SAI 
ENTERPRI

SES 

Anukool 
Enterpris

es 

ShriSai 
Venture

s 

1.00 SINGLE PHASE  ENERGY METER,                                        
Size-230 VOLT,5-20AMP,Company-
L&T,       Type-EM-101 B  

50 NOS. 1039.51 1116.00 1521.00 2464.50 

2.00 CFL,                                                                                
Size-70 WATT,Company-PHILIPS/ 
ORPAT/ANCHOR, Type - TWISTER 

500 NOS. 565.83 592.00 0.00 632.00 

3 PEDESTAL FAN,                                                                                        
Size - 750 MM,Company-
CROMPTON, Type-AC750PED - 1 

50 NOS. 8248.59 8550.00 10490.00 8655.00 

4 CFL (CAP ES-40),   Size-85 W,                                                  
Company -BAJAJ, Type-ECOLUX 

300 NOS. 526.80 541.00 0.00 678.50 

5 CFL TUBE,   Size - 35 W,                                                   
Company - CROMPTON,  
Type - 4 U 

600 NOS. 259.55 267.00 0.00 244.00 

6 CEILING FAN,                                                                         
Size - 1200 MM, Company - 
CROMPTON,                                  
Type - WHITE HIGH SPEED 

120 NOS. 1676.71 1780.00 2100.00 1508.00 

7 WALL FAN,                                                                            
Size - 450MM, Company - 
ALMONARD / CROMTON,                
Type - GOOD QUALITY 

10 NOS. 3872.85 4800.00 4500.00 2370.60 

 मॅकेिन ल ए. सी संबंधीत सािह य त ा
Sl.No Description of Work / Item(s) No.of 

Qty 
Units Emergency 

Electronic 
Security 

India Pvt Ltd 

OM SAI 
ENTERP
RISES 

Anukool 
Enterprises  

ShriSai 
Ventures 

1 CLAMP METER,                                                                 
Size - MASTEK, Company -
ORPAT/GOOD QUALITY, 
Type - CLAMP  

4 NOS. 1123.66 1200.00 2000.00 3823.00 

2 REFRIGERATION GAS CHARGING 
HOSE PIPE,                      Size -1/4' 
X 1/4'-2500 PSIG,Company -HEAVY 
DUTY  

25 NOS. 577.55 800.00 1800.00 222.50 

3 BREAZING FLUX,                                                                                             
Size - POWDER, Company - 
STANDARD, 
Type - COPPER BREZING 

10 NOS. 64.17 70.00 1298.00 100.00 

4 SPLIT A.C. COD.FAN MOTOR,                                          
Size - 2 TON UNIT, Company - 
VOLTAS / BLUESTAR,                 
Type - SINGLE SPEED 

30 NOS. 4492.08 4680.00 5000.00 0.00 

5 SPLIT A.C. COD.FAN,                                                              
Size - ALL SIZE, Company - VOLTAS 
/ BLUE STAR,                    Type - 
EXHAUST 

25 NOS. 1155.10 1290.00 5000.00 744.00 
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6 DIGITAL THERMOSTAT SUBZIRO,                                                         
Size - DUBLE COMP., Company -
STANDARD, 
Type - SUB ZERO 

5 NOS. 1925.18 2050.00 1770.00 1239.00 

7 AHU BLOWER MOTER, 
Size -1400 RPM, 3 PHASE, 
Company - STANDARD,  
Type -INDUCTION   

2 NOS. 0.00 0.00 0.00 0.00 

8 WATER COOLER COMPRESSOR 
WITH RELAY & O.L.P., Size - KCJ-
344, Company -EMERSON,  
Type - REC.  

10 NOS. 9625.87 10200.00 8850.00 10531.00 

9 REFRIGERATOR COMPRESSOR 
WITH RELAY & O.L.P.,       
Size - 1/6 & 1/8 HP, Company - 
GODREJ, 
Type - RECIPROCATING  

2.00 NOS. 2951.94 3200.00 4738.00 2725.00 

10 ASSEMBELD REFRIGERATOR FAN 
MOTOR WITH BLADE,            Size-
UNIT WISE SINGLE 
PHASE,Company-STANDARD,           
Type -  EXHAUST 

2.00 NOS. 925.37 1100.00 5310.00 0.00 

11 REFRIGERATOR EVAP.MOTOR,                                       
Size - MINI WISE SINGLE PHASE,                                   
Company - STANDARD,  
Type - EXHAUST 

5.00 NOS. 1155.10 1290.00 2360.00 0.00 

१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  वरील माण ेA व B त यात सादर केलेले  आहते.   
१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – --- 
१८ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – --- 
१९ स याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव वरील त यात itemwiseनमदु केले माण े 

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर -कर  यात आला आहे का ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर कर  यात आला अस  यास 
उपि थताचंी नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. उप मु य 
कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, मा. शासक य 
अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े /-– --- 
२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 

 
२४. संि  टीप–( ताव)- सं  थानचे िव तु व मॅकेिनकल िवभागाकरीता सािह य खरेदीकामी सदर ई-

िनिवदा राबिव यात आललेी असनु या  ई-िनिवदेम  य े०५ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता तथापी याकामी 
तांि क िनिवदमे  य े  पा  ठरले  या ०४ िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १३.०२.२०१९ रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े मे. साई वचस, औरंगाबाद, मे. अनकुुल एटंर ायजेस, नािसक व  म.े इमरज सी 
इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई याचंे यनुतम दर वर  सादर केले या त याम ये अधोरेिखत 
केले माण ेitemwise  यनुतम आहते.   

तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े साई वचस, औरंगाबाद, मे. अनकुुल एंटर ायजेस, नािसक व म.े 
इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई यांचशेी िनिवदते िदले  या itemwise  यनुतम दरांबाबत 
चचा वाटाघाटी होऊन िशफारस करणकेामी सदरचा िवषय मा. उपसिमतीचे सभेत सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िव तु व मेकॅिनकल िवभागाकरीता सािह य खरेदीकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. साई वचस, औरंगाबाद, मे. अनकुुल एटंर ायजेस, 
नािशक व मे. इमरज सी इले ोिन स िस यरुीटी इडंीया ा.िल., मुंबई यांचे खालील माण े आयटेमनसुार 
िन नतम दर ि वकारण ेयेऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली. 
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म.े ी साई वे चस, औरंगाबाद 
SR. 
NO 

Sl.No Description of Work / Item(s) 
No.of Qty Units 

िनिवदतेील 
L1 दर ती 
नग 

1 5.00 CFL TUBE,  Size - 35 W,  
Company - CROMPTON, Type - 4 U 600.00 NOS. 244.00 

2 6.00 CEILING FAN,  Size - 1200 MM,  
Company - CROMPTON,                                 
Type - WHITE HIGH SPEED 

120.00 NOS. 1508.00 

3 7.00 WALL FAN,  Size - 450MM,  Company - 
ALMONARD / CROMTON,               
Type - GOOD QUALITY 

10.00 NOS. 2370.60 

4 2.00 REFRIGERATION GAS CHARGING HOSE 
PIPE, Size -1/4' X 1/4'-2500 PSIG, 
Company -HEAVY DUTY  

25.00 NOS. 222.50 

5 5.00 SPLIT A.C. COD.FAN,                                                              
Size - ALL SIZE, Company - VOLTAS / 
BLUE STAR,                    Type - EXHAUST 

25.00 NOS. 744.00 

6 6.00 DIGITAL THERMOSTAT SUBZIRO,                                                         
Size-DUBLE COMP., Company -
STANDARD, Type - SUB ZERO 

5.00 NOS. 1239.00 

7 9.00 REFRIGERATOR COMPRESSOR WITH 
RELAY & O.L.P., Size-1/6 & 1/8 HP,  
Company-GODREJ,  
Type-RECIPROCATING  

2.00 NOS. 2725.00 

 
म.ेअनकुुल एंटर ायजेस ,नािसक 

SR. 
NO 

Sl. 
No 

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

Units िनिवदतेील L1 
दर ती नग  

1 8.00 WATER COOLER COMPRESSOR WITH 
RELAY & O.L.P., Size - KCJ-344, Company 
-EMERSON, Type - REC.  

10.00 NOS. 8850 

 
म.ेइमरज सी इले ॉिन स िस यरुीटी ा.िल., मुंबई 

SR.
NO 

Sl. 
No. 

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

Units िनिवदतेील L1 
दर ती नग  

1 1.00 CLAMP  METER,                                                                 
Size - MASTEK, Company -ORPAT/ 
GOOD QUALITY, Type - CLAMP  

4.00 NOS. 1123.66 

2 3.00 BREAZING  FLUX,                                                                                             
Size - POWDER, Company - STANDARD, 
Type - COPPER BREZING 

10.00 NOS. 64.17 

3 4.00 SPLIT A.C. COD.FAN MOTOR,                                          
Size - 2 TON UNIT, Company - VOLTAS / 
BLUESTAR,               Type - SINGLE SPEED 

30.00 NOS. 4492.08 

4 10.00 ASSEMBELD REFRIGERATOR FAN 
MOTOR WITH BLADE,            Size-UNIT 

2.00 NOS. 925.37 
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(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

७ वलुन लॅकेट खरेदी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 
सं  थानचे ी साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागाकरीता वलुन  लकेॅट खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल वलुन  लकेॅट 
०२ मागणी ५००० नग 
०३ ई-िनिवदा िस ी १४.०१.२०१९ ते ०४.०२.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व 
परुवठाधारकांना दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०८ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ िदनांक – १४.०१.२०१९ 

टेि नकल बीड – ११.०२.२०१९ 
कमिशयल बीड – १३.०२.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं या ०८ (आठ) 
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं या ०८ (आठ) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागणी केलले ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का. 
८ पैक  ४ िनिवदाधारकांनी भरललेी आह ेतर उवरीत ४ 
िनिवदाधारकांना सटु आह.े 

११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलले ेदर – 

अ.न.ं िनिवदाकाराचे नाव सादर केलले े दर ती नग . ि थती 
१ पजुा इटंरनॅशनल, लिुधयाना ६९०/- L1 
२ ओम एज  सीज, औरंगाबाद ७००/- L2 
३ ज.ेएम.डी इटंर ायजसे, वसई ८४२/- L3 
४ महारा   रा  य यं माग महामंडळ, मुंबई ९००/- L4 
५ दवेांशी एटंर ायजसे, वसई ९४९/- L5 
६ ी साई  हनेचस, औरंगाबाद १०४९/- L6 
७ एम.बी.टिडंग कंपनी,नािशक १०५३/- L7 
८ साबो डेको ाईड ा.िल., नागपरु ११०२.५० L8 

 

WISE SINGLE PHASE,Company-
STANDARD,  Type -  EXHAUST 

5 11.00 REFRIGERATOR EVAP.MOTOR,                                       
Size - MINI WISE SINGLE PHASE,                                   
Company - STANDARD, Type - EXHAUST 

5.00 NOS. 1155.10 

6 1.00 SINGLE PHASE  ENERGY METER,                                        
Size-230 VOLT,5-20AMP,Company-L&T, 
Type-EM-101 B  

50.00 NOS. 1039.51 

7 2.00 CFL,  Size-70 WATT,Company-PHILIPS/ 
ORPAT/ANCHOR, Type - TWISTER 

500.00 NOS. 565.83 

8 3.00 PEDESTAL FAN,  Size - 750 MM, Company-
CROMPTON,  Type-AC750PED - 1 

50.00 NOS. 8248.59 

9 4.00 CFL (CAP ES-40),  Size - 85 W,  Company -
BAJAJ, Type -  ECOLUX 

300.00 NOS. 526.80 
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१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.न.ं वष प रमाण दर ती नग   . 

१ -- -- -- 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.न.ं वष खच प रमाण 

-- - - 
 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलले ेदर .६९०/- ती नग  
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव मे.पजुा इटंरनॅशनल, लिुधयाना 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 

कर  यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नावे. 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, मा. 
उप मु  य कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलखेािधकारी, 
मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांच ेतपशील - 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ वलुन  लकेॅटसाठी िनि त केललेा अदंाजे दर .--- 

 
२५. संि  टीप– ी साईबाबा भ  तिनवास  थान िवभागांच ेमागणी माण े५००० नग वलुन  लॅकेट 

मागणीसाठी दसु-यांदा ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 
  सदर ई-िनिवदमे  य े०८ (आठ) िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य ेपा  

ठरले  या ०८ (आठ) िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १३.०२.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. 
याम  य े पजुा इटंरनॅशनल, लुिधयाना यांच े दर ती बलॅकेटसाठी .६९०/- अस े  यनुतम आहते. तथािप ते 
महारा   रा  याबाहरेील आहते. तर ि दतीय  यनुतम दरधारक म.ेओम एज  सीज,औरंगाबाद यांच ेदर ती  लॅकेट 

.७००/- अस ेि दतीय  यनुतम आहते,  यामळेु खरेदी िनयमावलीतील महारा  ातील परुवठाधारकांना ाधा  य 
३.१.२.८ तरतुदीनसुार म.ेओम एजन ् सीज,औरंगाबाद ह े  यनुतम दरधारकाचे दरात बलॅकेट परुिवणसे तयार 
अस  यास  यांचाही िवचार करावा लागेल.   

तरी  यनुतम िनिवदाधारक पजुा इटंरनॅशनल, लुिधयाना व मे.ओम एज  सीज, औरंगाबाद यांनी िनिवदते 
िदले  या  दरांबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेत सिवनय सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक पजुा इटंरनॅशनल, 
लुिधयाना ह े महारा  रा याबाहरेील अस यान े खरेदी िनयमावलीतील महारा ातील परुवठाधारकांना ाधा य 
३.१.२.८ तरतुदीनसुार ि दतीय िन नतम िनिवदाधारक म.ेओम एज सीज,् औरंगाबाद (दर ित लॅकेट .७००/- 
मा )  यांना चचसाठी आजच े उपसिमती सभेसमोर बोलिव यात आले होत.े चचअतंी यांनी ित लॅकेट 
.६९०/-मा  या िन नतम दरान ेपरुवठा कर यास मा यता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, वलुन लॅकेट खरेदीकामी पजुा इटंरनॅशनल, लुिधयाना व  म.ेओम 
एज सीज,् औरंगाबाद यांना ित लॅकेट .६९०/-मा  या दरान े ५०-५०%  िवभागनु परुवठा आदशे दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

८ िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत  ओपन टु काय भागावर पॉलीकाब नेट डोमच े छत 
करणकेामी ा  झाले या ई-िनिवदापैक  िन नतम दराच े िनिवदाधारक यांच े समवेत चचा वाटाघाटी क न 
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणबेाबत. 
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१)  कामाच ेनांव  िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीतील म  यवत  ओपन टु  काय भागावर 
पॉलीकाब नटे डोमचे छत करण े

२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय .८११ 
३) शासिकय मा  यता िदलेली 

अदंाजप क य र  कम  
.११,३६,०००/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीतील म  यवत  ओपन टु  काय भागावर 
पॉलीकाब नटे डोमच े छत करणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व 
 याकामी येणा-या अदंाजे .११,३६,०००/-मा चे खचास मा.  यव  थापन 

सिमतीच े िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय .८११ अ  वये मा  यता 
दे  यात आलेली आह.ेपरंत ुसदरह िनणयावर कायवाही करणपेवु  िवधी व  याय 
िवभाग,महारा   शासन यांची परवानगी घे  यात यावी व शासन आदेशानसुार 
पढुील कायवाही करणते यावी, असे ठरले.  यास अनसु न िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन िनणय ं .सासंिव१०१८/७७४/ . ं .८०,का.१६, 
िद.०२/०८/२०१८ रोजीचे प ा  वये . १०,७४,३६०/- मा  इत  या खचास 
मा  यता दे  यात आली. 
मा  सं  थानचे जा.नं.३६२१,िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे परीप कात येणा-या 
अदंाजप क य र  कम २० ते ३० ट  के कमी करणते यावी अस ेनमदु केले आह.े 
 यानसुार  याकामी .१०,९२,८८३/- मा अदंाजप क य रकमवेर २० ट  के 

कपात क न . ८,७४,३०६/- मा  इत  या िकंमतीची ई-िनिवदा तयार केली.  
सदरह कामासाठी ि दतीय मागणीनसुार िद.०७/०१/२०१९ पयत ई-िनिवदा 
मागिवणते आ  या हो  या. सदर मदुतीत एकुण ३ िनिवदाधारकांनी िनिवदा 
अपलोड केले  या आहते.  

५)  िनिवदा तपिशल िद.२७/१२/२०१८ रोजीचे वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा 
सचूना िस  द करणते आली होती. िद.०७/०१/२०१९ अखेर पयत िवहीत 
मदुतीत १)बी.जी. भा  करे, नांदडे २) एम. एस. शे  टस, नािशक ३)रेवा पॉलीमर 
धळेु या ०३ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा सादर केले  या आहते.  

अ)  िनिवदा कालावधी  िद.२७/१२/२०१८ ते िद.०७/०१/२०१९ अखेर  
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक व 

वेळ  
िद.२२/०१/२०१, सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा यते भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०३ (तीन)  

ड)  तां ीक िनिवदते पा  ठेकेदार सं  या  ०३ (तीन)  
इ)  सव िनिवदा धारकांनी संकेत  थळावर 

कागदप  जमा केले आहते काय ? 
होय  

ई)  सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आह े
काय? 

होय  

ऊ) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  .१०,९२,८८३/- (अदंाजप कानसुार)  
. ८,७४,३०६/- (२० % कमी केलेली र  कम)  

 

६)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी . ८,७४,३०६/रकमेवर      

(२० % कमी केललेी र  कम) 
कमी/अिधक 

१) रेवा पॉलीमस, धळेु  ६,९३,०००/- -२०.७३७ % (कमी) 
२) एम. एस. शे  टस, नािशक १०,१७,२२८/-              + १६.३४ % (अिधक) 
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३) बी.जी. भा  करे, नांदडे १४,९२,५००/-        + ७०.७०६ % (आिधक )  
 

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ) ठेकेदाराच ेनाव  रेवा पॉलीमस, धळेु 
ब) िनिवदा र  कम  .६,९३,०००/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक  -२०.७३७ % (कमी)  

८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतदूीनसुार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार  

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

   
   उपरो  त नमदू तपिशलानसुार मदुतीत ा  त िनिवदाधारकांच े उघड  यात आले  या वािण  यीक 

िलफाफाच े तुलना  मक त   यानसुार ठेकेदार रेवा पॉलीमस, धळेु यांच े िन  नतम दर र  कम .६,९३,०००/-(-
२०.७३७% कमी) आह.े सदर िन  न  तम िनिवदचेा देकार हा अदंाजप क य िकंमतीपे ा १०% पे ा कमी 
अस  याने महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय मांक सीएटी/२०१७/ . .८/इमा-२ 
िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ  वये ठेकेदार रेवा पॉलीमस, धळेु यांचेकडून अदंाजप क य िकंमतीच े
११.७३७% माण ेहोणारी र  कम .१,०२,६१७/- एवढया िकंमतीची बॅकेची ितपतु  हमी घणे ेआव  यक आह.े           

  तरी  िशड  बस  थानक व भ  तिनवास इमारतीतील म  यवत  ओपन टु  काय भागावर पॉलीकाब नटे 
डोमचे छत करणकेामी  ठेकेदार रेवा पॉलीमस, धळेु यांचे िन  नतम दरानसुार येणारे र  कम .६,९३,०००/- मा चे 
खचास व याकामी  यांचेकडून वर नमदू िकंमतीची बॅकेची ितपतु  हमी ा  त झालेनंतर  यांना कायादशे दणेसेाठी 
मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणसे िवनतंी. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक रेवा पॉलीमस, धळेु 
ह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा 
केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, िशड  बस थानक व भ िनवास इमारतीतील म यवत  ओपन टु काय 
भागावर पॉलीकाब नेट डोमच े छत करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक म.ेरेवा पॉलीमस, धळेु यांच े िन नतम दर र कम .६,९३,०००/-मा  ि वकारणते येऊन तसेच 
यांचेकडून र कम .१,०२,६१७/-मा ची बँकेची ितपतु  हमी घे यात येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, 

अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
९ साईआ म भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅि क शेडम य े HVLS फॅन खरेदी क न 

बसिवणेकामी उघड यात आले या िनिवदांमधील यनूतम दर िनिवदाधारकांशी चचा /वाटाघाटी होऊन िनणय 
होणेबाबत. 

िव तु िवभागाकरीता इले  ीकल मटेरीयल खरेदी करणकेामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव यात आली होती. 

 

०१ खरेदी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल साईआ म भ  तिनवास येथे उभार  यात आले  या टे  साईल फॅि क 
शेडम  य ेHVLS फॅन खरेदी क न बसिवण.े 

०२ मागणी - 
०३ ई-िनिवदा िस दी िद.१०-१२-२०१८ ते िद.२६-१२-२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचुने या यित र  चौकशी 

कशी पाठवली जाते ? 
www.mahatenders.gov.in सं थान वेबसाईट, िद.०८-१२-२०१८ 
द.ैसावमत, अहमदनगर, द.ैलोकस  ता, पणु ेव द.ैइिंडयन ए  स ेस, मुंबई या 
वतमानप ात व ठेकेदारांना ई-मेल दारे.  

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल े?  िद.०८-१२-२०१८ रोजी ७८ ठेकेदारांना ई-मेल दारे. 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िद.१०-१२-२०१८, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू 

टेि नकल बीड िद. ०३-०१-२०१९ 
कमिशयल बीड िद. ०७-०१-२०१९    

०७ ा  िनिवदाकारांची सं या. ०५  
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०८ पा  िनिवदाकारांची सं या. ०३ 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का. नमनेु मागिव यात आले नाही. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा 

केली आह ेका. 
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आह.े 

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. ई-िनिवदेत नमदू केले आह.े 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर- 

 अ. . िनिवदाधारकाचे नांव ई-िनिवदा र कम पय े
 १ म.े यटेुक इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल., . १,६४,०२०/- 
 २ म.े ायन इिंजिनअर ग ॲ ड कॉ ॅ ट ग ा.िल.,  . २,८६,७४०/- 
 ३ म.ेइकॉयर कुल ग िस टी स ा.िल., . २,९७,३६०/- 

१३ यापुव  केले या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर 
अ. . वष प रमाण दर ती सेट . 

- - - - 
१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल- 

अ. . तपिशल वष खच प रमाण 
- - - - 

१५ स याची िश लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर - 
१७ मागील परुवठादार - 
१८ स याचे यनुतम िनिवदाकाराने सादर केलेले दर . १,६४,०२०/- 
१९ स याचे यनुतम िनिवदाकाराच ेनाव म.े यटेुक इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल., 
२० सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर 

सादर कर यात आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा ताव खरेदी सिमती समोर 
सादर कर यात आला अस यास उपि थत ची 
नावे. 

मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज हािधकारी, 
मा.उपकायकारीअिधकारी, मा.मु य लेखािधकारी,  
मा. .कायकारी अिभयतंा आिण उपकायकारी अिभयतंा (िव तु) 

२२ इि टमेट कॉ ट . ३,५०,०००/- 
२३ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रेट . ---- 
२४ मागील खरेदी स याचे ा  दर फरक % ने कमी / जा त 

-  - - - 
 
सदर ई-िनिवदमे ये ०५ िनिवदाकारांनी भाग घतेला होता. याम य े मे.फालको ई-मोटास, पणु े यांनी 

मागणी माण ेपी.एफ.रिज ेशन माणप  त तसचे मागील तीन वषाचे सी.ए. दारे मािणत केलेले टन ओ हर 
माणप  न जोडता बॅल सशीट जोडलेले अस याने ते अपा  झाललेे आह.े मे. ी जनरेटस ॲ ड पॉवर सो यशुन, 

पणु े यांनी मागणी माण े जीएसटी माणप  त, शॉप ॲ ट लायस स व कंपनी न दणीचे माणप  त तसचे 
पी.एफ.रिज ेशन माणप  त जोडले या नस यान े ते अपा  झालेले आह.े उवरीत ितनही िनिवदाधारक पा  
झालेले आह.े  

साईआ म भ  तिनवास येथे उभार  यात आले  या टे  साईल फॅि क शेडम  य ेHVLS फॅन खरेदी क न 
बसिवणकेामी तांि क िनिवदमे य े पा  झाले या ०३ ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) िद. ०७-०१-२०१९ रोजी 
मा.खरेदी सिमतीचे सभते उघड यात यऊेन याम  य ेम.े यटेुक इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल., मुंबई ह ेएल-१ येत 
असनू  यांनी HVLS फॅन खरेदी क न बसिवणसेाठी र  कम .१,६४,०२०/- इतका दर िदलेला आह.े िद.०१-
१२-२०१६ रोजीच ेशासन खरेदी िनयमावलीतील मु ा .३.१.२.१ नसुार खरेदीच ेवा  तिवक िकंमत व अदंािजत 
िकंमत याम  य े(-) २०% ते (+) १०% तफावत अस  यास ती मा  य कर  यास खरेदीदारास िवचार करता येईल. 
तथािप, खरेदीची अदंािजत िकंमत व  य  दयावी लागणारी िकंमत याम  य ेजा  त तफावत अस  यास खरेदीदार 
िवभागान े न  यान े िनिवदा काढण े आव  यक राहील अशी तरतूद आह.े  यानसुार HVLS फॅन खरेदी क न 
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बसिवणकेामी अदंािजत दर .३,५०,०००/- ित नग इतका असनू म.े यटेुक इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल., मुंबई 
यांचे दर .१,६४,०२०/- ित नग  हणजेच(-) ५३% इतके आह.े  

परंतू  यनुतम दरधारक म.े  यटेुक इिंजिनअर ग टे  नॉिलजीस यांनी िद.२९-०१-२०१९ रोजी सं  थानला 
ई-मेल पाठिवलेला असनू  यांनी सदरच ्या HVLS फॅनची िकंमत ही माकटम  य े . २,३०,०००/- + इतर टॅ  ससे 
इतक  असनू आ  ही ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थाकरीता ना-नफा ना-तोटा या त  वार सदरचा HVLS 
फॅन र  कम . १,६४,०२०/- (सव टॅ  ससिहत) या  पेशल दराम  य ेदे  यात तयार आहोत. तरी आ  ही िदललेी 
िकंमत बरोबर आह.े तसेच सं  थानने िदले  या ई-िनिवदेमधील  पेिसिफकेशन माणचे सदरचा HVLS फॅन 
आ  ही दे  यास तयार आहोत. तरी आ  हाला सदर कामाचा कायादशे दे  यात यावा असे कळिवले आह.े  

२५) संि  िटप:- िव तु  िवभागाच ेमागणी माण ेसाईआ म भ  तिनवास यथे ेउभार  यात आले  या 
टे  साईल फॅि क शेडम  य ेHVLS फॅन खरेदी क न बसिवणकेामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.  

साईआ म भ  तिनवास येथे उभार  यात आले  या टे  साईल फॅि क शेडम  य ेHVLS फॅन खरेदी क न 
बसिवणकेामी तांि क िनिवदमे य े पा  झाले या ०३ ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) िद. ०७-०१-२०१९ रोजी 
मा.खरेदी सिमतीचे सभेत उघड यात आले या ई-िनिवदा (कमिशयल बीड) नसुार उपरो  तुलना मक 
त यामधील  यनुतम दरधारक म.े यटेुक इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल., मुंबई यांचेशी मा. थािनक उप सिमतीच े
सभेत चचा / वाटाघाटी क न िनणय होणसेाठी याबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.उपसिमतीच ेसभेत 
िशफारशीसाठी सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. यटेुक 
इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल.मुबंई यांच े ितिनधी आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत 
होते. उपसिमतीने यांना िन नतम दर ह ेअदंाजप िकय रकमपेे ा ५३% कमी असलेबाबत िवचारणा केली असता 
यांनी सदर या HVLS फॅनची िकंमत ही माकटम य ेर कम .२,३०,०००/-+ इतर टॅ सेस इतक  असून आ ही 
ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  करीता ना-नफा ना-तोटा या त वावर सदरचा HVLS फॅन र कम 
.१,६४,०२०/-(सव टॅ ससिहत) या दराम य ेदे यास तयार आहोत, अशी मािहती िदली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईआ म भ िनवास येथे उभार यात आले या टे साईल फॅि क 
शेडम य े HVLS फॅन खरेदी क न बसिवणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक म.े यटेुक इिंजिनअर ग टे नॉिलिजस िल.मुंबई यांच े िन नतम दर र कम .१,६४,०२०/-           
(सव टॅ ससिहत) ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली. 

(कायवाही- िव तु िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१० मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारे वािषक मटेरीअल खरेदीकामी ई-िनिवदा ा  यनुतम दराबाबत िनणय 
होणेबाबत. 

सं  थानचे मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारे वािषक मटे रयल खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आली होती.  

०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तुचा तपिशल मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारे वािषक मटे रयल 
खरेदी 

०२ मागणी २२०  काराची सािह य 
०३ ई-िनिवदा िस ी िद. १५.१२.२०१८ ते िद. २७.१२.२०१८ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट व 
परुवठाधारकांना ई-मेल दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवले? -- 
०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक – िद. १५.१२.२०१८ ते िद. २७.१२.२०१८ 

टेि नकल बीड – िद. ३.०१.२०१९ 
कमिशयल बीड – िद. ०७.०१.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं या ०८ (आठ) 
०८ पा  िनिवदाकारांची सं या ०७ ( सात ) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहते का. नमनेु मागिव  यात आल ेनाहीत. 
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१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े
का ? 

www.mahatenders.gov.in या वेबसाईटवर online 
जमा केली आह.े  

११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का ? िनिवदते नमनेु मागिवलेले नाहीत. 
१२ स  याची िश  लक ि थती िनरंक  
१३ मागील खरेदी दर --- 
१४ मागील परुवठादार -- 
१५ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर सोबत ई िनिवदा त ा सादर केला आह े 
१६ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर –  सोबत ई िनिवदा त ा सादर केला आह े 
१७ यापुव  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – मेकॅिनकल िवभागामाफत थमच सदर काराचे सािह य  

वािषक खरेदी कर  यात येत आह.े  
१८ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 

अ.नं. वष खच प रमाण 
मेकॅिनकल िवभागाकरीता सदर काराच ेसािह य 
खरेदी कर  यात आलेली नाहीत.  

- - 

 

१९ स याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव म.े ए  सल ेड ग कंपनी, मुंबई  
म.े यिुनयन ेड ग कंपनी, नािशक  
म.े  लोब गॅस इ  यपुमट इडं  ी ा. िल. मुंबई  
म.े एमजशी इले  टॉिनक िस  यरुीटी इिंडया ा. िल. मुंबई  

२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर -
कर  यात आला आह ेका ?  

होय 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर 
कर  यात आला अस  यास उपि थतांची नाव.े 

मा.मु  य कायकारी अिधकारी, मा.उपिज  हािधकारी, 
मा.उप मु य कायकारी अिधकारी, मा.मु  यलेखािधकारी, 
मा.कायकारी अिभयंता, मेकॅिनकल िवभाग मखु  

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपशील अदंाज े /-– --- 
२३ मागील सरासरी खरेदी      स  याचे सरासरी ा  त दर         फरक            % ने कमी/जा  त 
 ----                                      -- 

 
२४. संि  टीप– सं  थानचे मेकॅिनकल िवभागाचे सािह य खरेदीकामी िदनांक २६.७.२०१८ रोजीच े

मा. यव  थापन सिमती सभेतील िनणय .४७४ चे िनणयानुसार सदर ई-िनिवदा राबिव यात आलेली असनु या  
ई-िनिवदेम  य े ०८ िनिवदाधारकांनी भाग घतेला होता तथापी याकामी तांि क िनिवदमे  य े  पा  ठरले  या ०७ 
िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद.७.०१.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या हो  या. याम  य े  म.े ए  सल 
ेड ग कंपनी, मुंबई , मे. यिुनयन ेड ग कंपनी, नािशक, म.े  लोब गॅस इ  यपुमट इडं  ी ा. िल. मुंबई,  म.े 

ईमजशी इले  टॉिनक िस  यरुीटी इिंडया ा. िल. मुंबई आिण म.े ी साई वचस, औरंगाबाद यांचे दर सोबत  
जोडले या त याम य े अधोरेिखत केले माण े items नसुार  यनुतम आहते. परंत ु कमिशयल बीड उघडतांनी    
म.े ी साई वचस, औरंगाबाद यांनी उिमया िम  क ाड  ट यांची  िडिजटल िस  नेचर वापरलेली अस  याने  यांना 
अपा  ठरिव  यात आल ेआह.े  

 
Sl. 
No 

Description of 
Work / Item(s) 

EXCEL TRADING 
COMPANY 

PRAVIN AND CO Union Trading Globe Gas 
Equipments 
Industry Pvt. ltd. 

Emergency 
Electronic Security 
India Pvt Ltd 

OM SAI 
ENTERPRISES 

  Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount Rate Amount 

1 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6201 , 
Company - SKF  
6  NOS 

108.00 648. 00 150.00 900.00 117.00 702.00 0.00 0.00 109.21 655.26 111.14 666.84 

2 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6202 , 
Company - SKF  
8  NOS 

117.00 936. 
00 

160.00 1280.00 129.00 1032.00 0.00 0.00 120.47 963.76 122.60 980.80 
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3 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6204 , 
Company - SKF  
113  NOS 

198.00 22374.0
0 

239.00 27007.0
0 

227.00 25651.0
0 

0.00 0.00 210.61 23798. 
93 

214.34 24220.4
2 
 

4 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6205 , 
Company - SKF  
24 NOS 

252.00 6048.00 320.00 7680.00 300.00 7200.00 0.00 0.00 278.21 6677.04 283.14 6795.36 

5 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6206 , 
Company - SKF  
12 NOS 

414.00 4968.00 500.00 6000.00 444.00 5328.00 0.00 0.00 412.55 4950.60 419.86 5038.32 

6 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6208 , 
Company - SKF  
12  NOS 

486.00 5832.00 600.00 7200.00 518.00 6216.00 0.00 0.00 484.49 5813.88 493.07 5916.84 

7 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6209 , 
Company - SKF  
12. NOS 

576.00 6912.00 700.00 8400.00 619.00 7428.00 0.00 0.00 580.70 6968.40 590.97 7091.64 

8 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6210 , 
Company - SKF  
12 NOS 

612.00 7344.00 800.00 9600.00 654.00 7848.00 0.00 0.00 613.63 7363.56 624.49 7493.88 

9 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6304 , 
Company - SKF  
12 NOS 

216.00 2592.00 300.00 3600.00 225.00 2700.00 0.00 0.00 211.48 2537.76 215.22 2582.64 

10 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - URB RBR 
6310 , Company - 
SKF  
12 NOS 

1143.00 13716.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1147.52 13770.2
4 

1167.83 14013.9
6 

11 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - LS 10 , 
Company - SKF  
12 NOS 

666.00 7992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 422.63 5071.56 430.11 5161.32 

12 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6300 , 
Company - SKF  
 

180.00 2160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.14 2329.68 197.58 2370.96 

13 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6302 , 
Company - SKF  
12 NOS 

216.00 2592.00 300.00 3600.00 216.00 2592.00 0.00 0.00 201.94 2423.28 205.52 2466.24 

14 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6305 , 
Company - SKF  
10 NO 

324. 00 3240.00 400.00 4000.00 328.00 3280.00 0.00 0.00 305.08 3050.80 310.48 3104.80 

15 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6307 , 
Company - SKF  
7 NOS 

477.00 3339.00 690.00 4830.00 514.00 3598.00 0.00 0.00 476.69 3336.83 485.13 3395.91 

16 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6308 , 
Company - SKF  
7 NOS 

702.00 4914.00 980.00 6860.00 770.00 5390.00 0.00 0.00 708.04 4956.28 720.57 5043.99 

17 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - RLS 13 , 
Company – NCB 
10 NOS 

1134.00 11340.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 459.22 4592.20 467.35 4673.50 

18 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6000 
Company - SKF   
6 Nos 

1162.00 6972.00 280.00 1680.00 143.00 858.00 0.00 0.00 130.01 780.06 132.31 793.86 

19 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6004  
Company - SKF  
12 NOS 

198.00 2376.00 350.00 4200.00 211.00 2532.00 0.00 0.00 192.41 2308.92 195.82 2349.84 
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20 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6005 RSR , 
Company – NBC 
12 NOS 

216.00 2592.00 0.00 0.00 211.00 2532.00 0.00 0.00 171.74 2060.88 174.78 2097.36 

21 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6007 , 
Company - SKF  
6 Nos 

342.00 2052.00 480.00 2880.00 345.00 2070.00 0.00 0.00 320.68 1924.08 326.36 1958.16 

22 Double  Ball 
Bearing                                                      
Size - 1207 K , 
Company -NBC   
6 Nos 

648.00 3888.00 0.00 0.00 476.00 2856.00 0.00 0.00 408.45 2450.70 415.68 2494.08 

23 Double  Ball 
Bearing                                                      
Size - 2309 K , 
Company -NBC   
8 Nos 

2250.00 18000.0
0 

0.00 0.00 1590.0
0 

12720.0
0 

0.00 0.00 1425.94 11407.5
2 

1451.18 11609.4
4 

24 Roller  Bearing                                                      
Size - 30207 , 
Company - NBC  
6 Nos 

567.00 3402.00 0.00 0.00 428.00 2568.00 0.00 0.00 355.43 2132.58 361.72 2170.32 

25 Roller  Bearing                                                      
Size - 30210 , 
Company - NBC  
6 Nos 

927.00 5562.00 0.00 0.00 718.00 4308.00 0.00 0.00 585.42 3512.52 595.78 3574.68 

26 Roller  Bearing                                                      
Size - 30310 , 
Company - NBC  
6 Nos 

1593.00 9558.00 0.00 0.00 1200.0
0 

7200.00 0.00 0.00 1006.56 6039.36 1024.37 6146.22 

27 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size - 52779U , 
Company -  
SKF/NBC 
6 Nos  

0.00 0.00 0.00 0.00 590.00 3540.00 0.00 0.00 474.16 2844.96 482.55 2895.30 

28 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size - 52780 U 
Company -  
SKF/NCB  
6 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 595.00 3570.00 0.00 0.00 474.16 2844.96 482.55 2895.30 

29 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size - 207 J2/Q , , 
Company -  
SKF/NBC  
6 Nos 

540.00 3240.00 0.00 0.00 687.00 4122.00 0.00 0.00 1320.07 7920.42 1343.43 8060.58 

30 Tapper Roller 
Bearing BTI                                                      
Size - 
0526(30210) , 
Company -  
SKF/NCB  
6 Nos 

738.00 4428.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 585.42 3512.52 595.78 3574.68 

31 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size - 30305 , 
Company -  
SKF/NBC  
6 Nos 

513.00 3078.00 0.00 0.00 481.00 2886.00 0.00 0.00 325.56 1953.36 331.33 1987.98 

32 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size - 25877 / 2 / 
25821 / 2 / Q , 
Company -  
SKF/NCB  
6 Nos 

819.00 4914.00 650.00 3900.00 662.00 3972.00 0.00 0.00 474.16 2844.96 482.55 2895.30 

33 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size -3188/ 3120 , 
Company -  

1062.00 3186.00 1500.0
0 

4500.00 747.00 2241.00 0.00 0.00 672.03 2016.09 683.93 2051.79 
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SKF/NBC 
3 NOS 

34 Tapper Roller 
Bearing                                                      
Size -1838057 , 
Company -  
SKF/NBC 
3 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1620.08 4860.24 1648.76 4946.28 

35 Pedestal Bearing                                                      
Size - P204 , 
Company - SKF/ 
Branded  
4 NOS 

720.00 2880.00 0.00 0.00 800.00 3200.00 0.00 0.00 320.55 1282.20 326.22 1304.88 

36 Pedestal Bearing                                                      
Size - P206, 
Company - SKF/ 
Branded   4 NOS 

972.00 3888.00 0.00 0.00 890.00 3560.00 0.00 0.00 536.03 2144.12 545.51 2182.04 

37 Pedestal Bearing                                                      
Size - P207 , 
Company - SKF/ 
Branded  8 NOS 

1098.00 8784.00 0.00 0.00 1250.0
0 

10000.0
0 

0.00 0.00 660.03 5280.24 671.72 5373.76 

38 Pedestal Bearing                                                      
Size - P208 , 
Company - SKF/ 
Branded  
10 NOS 

1485.00 14850.0
0 

0.00 0.00 1410.0
0 

14100.0
0 

0.00 0.00 804.04 8040.40 818.27 8182.70 

39 Pedestal Bearing                                                      
Size - P209 , 
Company - SKF/ 
Branded   7 NOS 

1584.00 11088.0
0 

0.00 0.00 1300.0
0 

9100.00 0.00 0.00 898.28 6287.96 914.18 6399.26 

40 Pedestal Bearing                                                      
Size - P507 , 
Company - SKF/ 
Branded  
4 NOS 

1944.00 7776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 660.03 2640.12 671.72 2686.88 

41 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - F 208 , 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  
6 NOS 

1584.00 9504.00 0.00 0.00 1300.0
0 

7800.00 0.00 0.00 863.94 5183.64 879.23 5275.38 

42 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - FL 207 , 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  
6 NOS 

1098.00 6588.00 0.00 0.00 1050.0
0 

6300.00 0.00 0.00 710.12 4260.72 722.68 4336.08 

43 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size -P-210, 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  
6 NOS 

2061.00 12366.0
0 

0.00 0.00 1210.0
0 

7260.00 0.00 0.00 1125.28 6751.68 1145.20 6871.20 

44 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - FL 204  
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  
6 NOS 

711.00 4266.00 0.00 0.00 960.00 5760.00 0.00 0.00 324.82 1948.92 330.57 1983.42 

45 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - P206 , 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  
6 NOS 

972.00 5832.00 0.00 0.00 960.00 5760.00 0.00 0.00 536.88 3221.28 546.38 3278.28 
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46 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - T 208 , 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  6 NOS 

1908.00 11448.0
0 

0.00 0.00 1260.0
0 

7560.00 0.00 0.00 1161.26 6967.56 1181.81 7090.86 

47 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - No- 6  
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  12 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 91.52 1098.24 93.14 1117.68 

48 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - RLS 12 
ZKKK, Company 
- SKF/NTN 
/Branded  
24 NOS 

738.00 17712.0
0 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 294.93 7078.32 300.15 7203.60 

49 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - 208 W 
KKK , Company - 
SKF/NTN 
/Branded  24 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 331.54 7956.96 337.40 8097.60 

50 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - 6303 RSR, 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  12 NOS 

342.00 4104.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 193.40 2320.80 196.82 2361.84 

51 Pedestal Ball 
Bearing                                                      
Size - 6005, 
Company - 
SKF/NTN 
/Branded  12 NOS 

234.00 2808.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 128.43 1541.16 130.71 1568.52 

52 Rubber Bush                                                     
Size - OD-30 mm, 
ID 13 mm, Length 
40 mm,  Both m 
side chattering 10 
mm ,  12 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 240.01 2880.12 244.26 2931.12 

53 Gear Oil                                                   
Size - 40 Nos , 
Company - 
Castrol   60 Liter 

0.00 0.00 490.00 29400.0
0 

310.00 18600.0
0 

0.00 0.00 291.20 17472.0
0 

299.00 17940.0
0 

54 Hydraulic  Oil                                                   
Size - 46  Nos , 
Company - 
Castrol   75 liter 

0.00 0.00 380.00 28500.0
0 

215.00 16125.0
0 

0.00 0.00 204.11 15308.2
5 

209.58 15718.5
0 

55 Gear Oil                                                   
Size - 90  Nos , 
Company - 
Castrol   98 liter  

0.00 0.00 490.00 48020.0
0 

290.00 28420.0
0 

0.00 0.00 234.06 22937.8
8 

240.32 23551.3
6 

56 Hydraulic  Oil                                                       
Size - 68 Nos , 
Company - 
Castrol   15 liter 

0.00 0.00 580.00 8700.00 295.00 4425.00 0.00 0.00 255.13 3826.95 261.97 3929.55 

57 Gear Oil                                                   
Size - 140  Nos , 
Company - 
Castrol   5 liter 

0.00 0.00 590.00 2950.00 330.00 1650.00 0.00 0.00 296.36 1481.80 304.29 1521.45 

58 Grease                                                    
Size -Lithium  , 
Company - 
Castrol   30 kg 

0.00 0.00 580.00 17400.0
0 

450.00 13500.0
0 

0.00 0.00 324.41 9732.30 333.10 9993.00 

59 Grease                                                    
Size -High 
Temperature   , 
Company – 
Castrol  15 kg   

0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 9000.00 0.00 0.00 414.80 6222.00 425.91 6388.65 
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60 Grease                                                    
Size -Silicon , 
Company - 
Castrol     15 kg 

0.00 0.00 0.00 0.00 600.00 9000.00 0.00 0.00 414.80 6222.00 425.91 6388.65 

61 Oil Seal                                                    
Size -36-62-10, 
Company - 
Standard  12 NOS 

30.60 367. 
20 

0.00 0.00 35.00 420.00 0.00 0.00 131.61 1579.32 133.94 1607.28 

62 Oil Seal,                        
Size -35-52-7, 
Company - 
Standard  
12 NOS 

27.00 324. 
00 

0.00 0.00 27.00 324.00 0.00 0.00 111.07 1332.84 113.04 1356.48 

63 Oil Seal                                                    
Size -45-62-10, 
Company - 
Standard  
12 NOS 

30.60 367. 
20 

0.00 0.00 35.00 420.00 0.00 0.00 131.61 1579.32 133.94 1607.28 

64 Oil Seal                                                    
Size -25-52-10, 
Company - 
Standard  
12 NOS 

27.00 324. 
00 

0.00 0.00 27.00 324.00 0.00 0.00 111.07 1332.84 113.04 1356.48 

65 Oil Seal  Size -30-
52-6/4.5/7, 
Company - Standard  
12 NOS 

27.00 324. 
00 

0.00 0.00 55.00 660.00 0.00 0.00 111.07 1332.84 113.04 1356.48 

66 Oil Seal                                                    
Size -25-62-8/7, 
Company - 
Standard  
12 NOS 

30.60 367.20 0.00 0.00 35.00 420.00 0.00 0.00 131.61 1579.32 133.94 1607.28 

67 Oil Seal                                                    
Size -30-52-7  
Company - 
Standard  
12 NOS 

27.00 324. 
00 

0.00 0.00 27.00 324.00 0.00 0.00 111.07 1332.84 113.04 1356.48 

68 Oil Seal                                                    
Size -60-110-13, 
Company - 
Standard  
12 NOS 

72.00 864. 
00 

0.00 0.00 70.00 840.00 0.00 0.00 291.21 3494.52 296.37 3556.44 

69 Oil Seal                                                    
Size -60-80-13, 
Company - 
Standard  
12 NOS 

45.00 540.00 0.00 0.00 45.00 540.00 0.00 0.00 179.21 2150.52 182.38 2188.56 

70 Gate Valve (Gun 
Metal)                                             
Size -15mm  
Company - leader  
6 NOS 

558.00 3348.00 0.00 0.00 613.00 3678.00 0.00 0.00 626.70 3760.20 637.79 3826.74 

71 Gate Valve (M.S)                                             
Size -15mm  
Company - leader  
6 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 626.70 3760.20 637.79 3826.74 

72 Steam Stop Valve   
Flange End                                    
Size -1” ¢   
Company - leader  
2 NOS 

7272.00 14544. 
00 

0.00 0.00 7995. 
00 

15990. 
00 

0.00 0.00 8126. 
01 

16252. 
02 

8269. 
83 

16539.6
6 

73 Gun metal globe 
Valve   Threaded  
End                                    
Size -1” ¢   
Company - leader  
6 Nos 

918.00 5508.00 0.00 0.00 995.00 5970.00 0.00 0.00 1013. 
38 

6080.28 1031. 
32 

6187.92 

74 Gun metal globe 
Valve   Threaded  
End     Size-1/2”¢   
 Company - leader  
12 Nos 

504.00 6048.00 0.00 0.00 560.00 6720.00 0.00 0.00 568.03 6816.36 578.08 6936.96 
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75 T  GI                                  
Size -15mm   
Company - Tata   
6 Nos 

27.00 162. 
00 

0.00 0.00 35.00 210.00 147. 
00 

882.00 29.33 175.98 29.85 179.10 

76 Elbow   GI                                  
Size -15mm   
Company - Tata   
12 Nos 

39.60 475. 
20 

0.00 0.00 20.00 240.00 118. 
00 

1416.00 21.33 255.96 21.71 260.52 

77 Grease pumps all 
with Nipple                               
Size - Hand Pump  
Company -   
Branded  1 Nos    

531.00 531. 
00 

1600. 
00 

1600.00 1200. 
00 

1200.00 0.00 0.00 1573. 
41 

1573.41 1601. 
26 

1601.26 

78 Hacksaw Blade 
Frame 
Size -  HSS1/2” x 
12”  Company - 
Miranda   12 Nos 

144.00 1728.00 800.00 9600.00 220.00 2640.00 0.00 0.00 213.34 2560.08 217.12 2605.44 

79 Hacksaw Blade  
Size -  HSS 1” x 
12”  Company – 
Miranda 24 NOS  

234.00 5616.00 280.00 6720.00 390.00 9360.00 0.00 0.00 154.67 3712.08 157.41 3777.84 

80 Asbestos round 
packinge 
Size -  3 mm ¢   
Company – 
Champion  5 Kg 

0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 3200.00 0.00 0.00 582.70 2330.80 593.01 2372.04 

81 Teflon PTFE 
Packing 
Size -  6 mm   
Company – 
Champion  1 Kg 

0.00 0.00 0.00 0.00 1950.0
0 

1950.00 0.00 0.00 4333.55 4333.55 4410.25 4410.25 

82 Square Packing 
Size -  10 mm  
Company – 
Champion  2 KG 

0.00 0.00 1500.0
0 

3000.00 800.00 1600.00 0.00 0.00 5202.93 10405.8
6 

5295.01 10590.0
2 

83 Champion 
Gaskets Round 
Thickness 3 mm 
Size -  I.D. ¢ 50 
mm  Company – 
Champion 24 KG 

0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 10800.0
0 

112.0
0 

2688.00 13.33 319.92 13.57 325.68 

84 Asbestos round 
packinge 
Size - I.D. ¢ 40 
mm   Company – 
Champion 24 KG 

0.00 0.00 0.00 0.00 415.00 9960.00 0.00 0.00 466.69 11200.5
6 

474.95 11398.8
0 

85 Asbestos round 
packinge 
Size - I.D. ¢ 25 
mm   Company – 
Champion 
24 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 400.00 9600.00 0.00 0.00 466.69 11200.5
6 

474.95 11398.8
0 

86 Emery cloth 
Rough  
Size -  12” x 12”  
Company - 
Branded  20 NOS 

0.00 0.00 200.00 4000.00 25.00 500.00 0.00 0.00 13.33 266.60 13.57 271.40 

87 None Return 
Valve,     Type - 
Gune Metal Size -  
25 mm   4 NOS 

855.00 3420.00 0.00 0.00 930.00 3720.00 1239.
00 

4956.00 1809.69 7238.76 1841.72 7366.88 

88 Manila Nylon 
Rope Size- 1”¢  
Company - 
Branded   50 mtr 

0.00 0.00 500.00 25000.0
0 

60.00 3000.00 0.00 0.00 169.34 8467.00 172.34 8617.00 

89 LPG kitechen 
Burner  
Size - M78  ¢  110 
mm  Company - 
United     24 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 2140.0
0 

51360.0
0 

2301.
00 

55224.0
0 

1986.77 47682.4
8 

2021.93 48526.3
2 
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90 LPG kitechen 
Burner  
Size - T 50   ¢  50 
mm  Company - 
United  
6 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 1680.0
0 

10080.0
0 

1510.
00 

9060.00 1560.08 9360.48 1587.69 9526.14 

91 LPG Needle 
control Valve  
Size - ¢ 3/8'   
Company - United  
50 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 307.00 15350.0
0 

442.0
0 

22100.0
0 

253.35 12667.5
0 

257.83 12891.5
0 

92 LPG  Main  Valve  
Size - ¢ 3/4'   
Company - United  
6 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 447.00 2682.00 472.0
0 

2832.00 413.35 2480.10 420.67 2524.02 

93 Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 50 
mm   Company - 
Champion  
36 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 350.00 12600.0
0 

254.0
0 

9144.00 82.67 2976.12 84.13 3028.68 

94 Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 40 
mm   Company - 
Champion  
36 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 320.00 11520.0
0 

212.0
0 

7632.00 56.67 2040.12 57.67 2076.12 

95 Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 25 
mm   Company - 
Champion  
36 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 300.00 10800.0
0 

177.0
0 

6372.00 33.34 1200.24 33.93 1221.48 

96 Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 20 
mm   Company - 
Champion  
36 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 280.00 10080.0
0 

147.0
0 

5292.00 26.67 960.12 27.14 977.04 

97 Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 15 
mm   Company - 
Champion  
36 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 250.00 9000.00 118.0
0 

4248.00 20.00 720.00 20.36 732.96 

98 Cylinder Copper 
Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - 
Branded   
60 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 498.00 29880.0
0 

531.0
0 

31860.0
0 

653.37 39202.2
0 

664.93 39895.8
0 

99 Burner  Copper 
Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - 
Branded   
60 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 330.00 19800.0
0 

472.0
0 

28320.0
0 

453.36 27201.6
0 

461.38 27682.8
0 

100 Cylinder Flexible  
Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - 
Branded   
12 NOS 

0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 4740.00 767.0
0 

9204.00 386.69 4640.28 393.53 4722.36 

101 Burner Flexible  
Hose (Pigtail)  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - 
Branded  
24 NOS  

0.00 0.00 0.00 0.00 352.00 8448.00 708.0
0 

16992.0
0 

373.35 8960.40 379.96 9119.04 

102 Cylinder to 
Burner Copper 
Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - 
Branded  60 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 21720.0
0 

472.0
0 

28320.0
0 

653.37 39202.2
0 

664.93 39895.8
0 
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103 Cylinder to 
Burner Flexible 
hose (Pigtail) 
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - 
Branded    36 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 362.00 13032.0
0 

531.0
0 

19116.0
0 

386.69 13920.8
4 

393.53 14167.0
8 

104 Burner to Burner 
Wire branded 
Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company – 
Branded  36 Nos   

0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 14220.0
0 

590.0
0 

21240.0
0 

373.35 13440.6
0 

379.96 13678.5
6 

105 Burner to Burner  
Copper Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company – 
Branded    36 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 395.00 14220.0
0 

472.0
0 

16992.0
0 

453.36 16320.9
6 

461.38 16609.6
8 

106 Burner venturi 
Aluminum  
Size - M 78     
Company – 
Branded    60 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 2520.00 177.0
0 

10620.0
0 

106.67 6400.20 108.56 6513.60 

107 Burner venturi 
Aluminum  
Size - T 50    
Company - 
Branded  60 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 42.00 2520.00 123.0
0 

7380.00 66.67 4000.20 67.85 4071.00 

108 Burner venturi 
Aluminum  
Size - RV-6-3  
Company - 
Branded  60 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 20.00 1200.00 118.0
0 

7080.00 44.34 2660.40 45.12 2707.20 

109 Copper Pigtail 
Rubber O Ring  
Size - LPG 
cylinder   
Company - 
Branded  200 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 10.00 2000.00 12.00 2400.00 2.00 400.00 2.04 408.00 

110 Needle Control 
Valve  Rubber O 
Ring  
Size -LPG Needle 
Control Valve   
Company - 
Branded  100 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 18.00 1800.00 12.00 1200.00 6.67 667.00 6.79 679.00 

111 Cylinder pressure 
regulator with 
needle control 
valve 
Size -LPG Cyliner    
Company -  ISI 
Vanaz     12 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 2800.0
0 

33600.0
0 

500.0
0 

6000.00 1000.05 12000.6
0 

1017.75 12213.0
0 

112 Cylinder pressure 
regulator 
Size -LPG Cyliner    
Company -  ISI 
Vanaz    6 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 2250.0
0 

13500.0
0 

443.0
0 

2658.00 633.37 3800.22 644.58 3867.48 

113 Teflon Tape 
PTFE 
Size -1/2”x 3 mtr    
Company -  
champion  40 Nos 

9.00 432. 
00 

0.00 0.00 12.00 576.00 29.00 1392.00 25.33 1215.84 25.78 1237.44 

114 AIR BLOWER                                                               
Size          
Company -  
Electrolux  4 Nos 

1116.00 4464.00 7900.0
0 

31600.0
0 

3000.0
0 

12000.0
0 

0.00 0.00 1400.07 5600.28 1424.85 5699.40 

115 L.P.G.TIN,                                                           
Size TIN TYPE         
Company -  
GOOD 
QUALITY 
100 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.67 10667.0
0 

108.56 10856.0
0 
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116 P.C.B.CAPACIT
OR,  Type – 
RUNNING  
( eqebs) 
 Size Size-1,                                                   
MFD   Company -  
GOOD 
QUALITY  5 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 200.00 0.00 0.00 53.34 266.70 54.28 271.40 

117 P.C.B.CAPACIT
OR,       Type – 
RUNNING ( 
eqebs )                                                   
Size Size - 1.5, 
MFD   Company -  
GOOD 
QUALITY 
5 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 200.00 0.00 0.00 60.00 300.00 61.07 305.35 

118 P.C.B.CAPACIT
OR,       Type – 
RUNNING ( 
eqebs )                                                   
Size Size - 2, 
MFD   Company -  
GOOD 
QUALITY 
5 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 150.00 0.00 0.00 66.67 333.35 67.85 339.25 

119 P.C.B.CAPACIT
OR,       Type – 
RUNNING ( 
eqebs )                                                   
Size Size - 2.5 
MFD   Company -  
GOOD 
QUALITY 
5 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 30.00 150.00 0.00 0.00 73.34 366.70 74.64 373.20 

120 REFRIGERANT 
R-134                                                  
Size Size - R-
134a,   Company -  
GOOD 
QUALITY 
61 Kg 

0.00 0.00 0.00 0.00 800.00 48800.0
0 

0.00 0.00 733.37 44735.5
7 

746.35 45527.3
5 

121 ROTARY 
COMPRESSOR,        
Type- ROTARY                                     
Size   -1.5TON, ,   
Company - 
VOLTAS A.C. 
10 Nos 

0.00 0.00 11000.
00 

110000.
00 

10656.
00 

106560.
00 

0.00 0.00 8000.40 80004.0
0 

8142.00 81420.0
0 

122 A.C.REMOT 
CELL,        Type- 
Pencil Type                                     
Size   - AAA    
Company - Nippo 
Everday 500 Nos 

0.00 0.00 48.00 24000.0
0 

12.00 6000.00 0.00 0.00 8.48 4240.00 8.63 4315.00 

123 OIL CAN        
Type- Pencil Type                                     
Size   -Size - MIN    
Company - 
standard  2 Nos 

0.00 0.00 890.00 1780.00 140.00 280.00 0.00 0.00 233.91 467.82 238.05 476.10 

124 M.S.ANGLE       
Type - I.S.I                                     
Size   25 X 25 X 3 
MM,     Company 
- standard  
2500 Kg 

54.00 135000.
00 

61.00 152500.
00 

59.00 147500.
00 

77.00 192500.
00 

53.92 134800.
00 

55.37 138425.
00 

125 M.S.ANGLE       
Type - I.S.I                                     
Size   35 X 35 X 5 
MM,     Company 
- standard  
2500 Kg 

52.20 130500.
00 

60.00 150000.
00 

59.00 147500.
00 

77.00 192500.
00 

53.39 133475.
00 

54.82 137050.
00 
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126 M.S.SQUARE 
PIPE, Type -Good                                     
Size   35 X 35 X 5 
MM, Company - 
standard 1500 FT 

93.60 140400.
00 

180.00 270000.
00 

0.00 0.00 177.0
0 

265500.
00 

59.91 89865.0
0 

61.51 92265.0
0 

127 M.S.RECTANGL
E PIPE        Type 
-Good                                     
Size   50 X 25 X 2 
MM,     Company 
- standard  
1000 FT 

60.30 60300. 
00 

70.00 70000.0
0 

57.00 57000.0
0 

230.0
0 

230000.
00 

47.42 47420.0
0 

48.69 48690.0
0 

128 M.S.FLATE         
Type -                                     
Size    25 X 5 
MM,     Company 
- standard  
1000 KGS 

54.00 54000. 
00 

61.00 61000.0
0 

58.00 58000.0
0 

90.00 90000.0
0 

52.20 52200.0
0 

53.60 53600.0
0 

129 RED OXIDE         
Type -   ISI                                   
Size  4 lit Pack     
Company - Asian 
Ustav  
100 liter 

612.00 61200. 
00 

245.00 24500.0
0 

180.00 18000.0
0 

0.00 0.00 168.01 16801.0
0 

170.98 17098.0
0 

130 WELDING 
CABLE,         
Type -      ISI                                 
Size - 800 CON, .   
Company - 
ARCAM / ESAB  
30 mtr 

1026.00 30780. 
00 

0.00 0.00 1050.0
0 

31500.0
0 

383.0
0 

11490.0
0 

866.71 26001.3
0 

882.05 26461.5
0 

131 G.I. NUT 
BOLTS,         
Type -      
HEAVY DUTY                          
Size - 8 X 40 
MM, .   Company 
- Good Qulity 
25 kg  

99.00 2475.00 0.00 0.00 130.00 3250.00 30.00 750.00 160.01 4000.25 162.84 4071.00 

132 THINNER,         
Type -                              
Size 4 lit Pack .   
Company - 
ASIAN / 
NEROLACK  
100 liter 

0.00 0.00 220.00 22000.0
0 

135.00 13500.0
0 

0.00 0.00 106.67 10667.0
0 

108.56 10856.0
0 

133 WHITE 
COLOUR,          
Type -  Oil Paint                            
Size 4 lit Pack .   
Company - 
ASIAN / Utsav   
40 litre 

801.00 32040. 
00 

260.00 10400.0
0 

185.00 7400.00 0.00 0.00 180.01 7200.40 183.20 7328.00 

134 PLUMBING 
NAILS,,          
Type -  ISI                             
Size 4 lit Pack .   
Company – 
STANDERED 
30 kg 

0.00 0.00 140.00 4200.00 75.00 2250.00 0.00 0.00 75.60 2268.00 76.94 2308.20 

135 G.I. WIRE,          
Type -  ISI                             
Size 16 SWG  .    
-Heavy Duty  
50 kg 

0.00 0.00 188.00 9400.00 90.00 4500.00 0.00 0.00 88.00 4400.00 89.56 4478.00 

136 grinding Wheel ,,          
Type -  ISI                             
Size 100 X 16 X 6   
.Company -  KPT 
/ NKK / TAILINS   
1000 Nos 

36.00 36000.0
0 

0.00 0.00 43.00 43000.0
0 

116.0
0 

116000.
00 

24.00 24000.0
0 

24.43 24430.0
0 
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137 M.S.DRILL BIT  
( HIGH SPEED ),     
Type -  ISI                             
Size 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,
11,&12 
MM.Company – 
JHALANI  10 sets 

1359.00 13590. 
00 

0.00 0.00 1650.0
0 

16500.0
0 

0.00 0.00 800.04 8000.40 814.20 8142.00 

138 WELDING ROD 
STEEL,     Type -  
Stainless Steel                            
Size -2.5 mm  
Company - 
ADVANI / 
ORLINKON 
50 kg 

432.00 21600. 
00 

0.00 0.00 480.00 24000.0
0 

0.00 0.00 473.36 23668.0
0 

481.74 24087.0
0 

139 GAS CUTTING 
NOZZLE   Type -  
Brass/ Havy duty                             
Size Mar- 64          
Company - Esab  
10 Nos 

638.00 6380.00 0.00 0.00 680.00 6800.00 0.00 0.00 621.63 6216.30 632.63 6326.30 

140 PLUMBING 
NAILS,        Type 
-  ISI                            
Size - 3",        
Company - 
Standard     20 kg 

0.00 0.00 140.00 2800.00 75.00 1500.00 0.00 0.00 75.60 1512.00 76.94 1538.80 

141 MOVING 
BRACKET   
WITH wheel                       
Size -200 MM X 
50 MM (WIDTH)  
Company - 
REXELLO  
150 Nos 

878.00 131700.
00 

0.00 0.00 960.00 144000.
00 

0.00 0.00 789.37 118405.
50 

803.34 120501.
00 

142 FIXED  BRACK 
WITH wheel                       
Size -200 MM X 
50 MM (WIDTH)  
Company -  
REXELLO  
150 Nos 

801.00 120150.
00 

0.00 0.00 845.00 126750.
00 

0.00 0.00 660.03 99004.5
0 

671.72 100758.
00 

143 Moving   
BRACKET       
Type - WITH 
wheel                        
Size -160  MM X 
40 MM (WIDTH)  
Company - 
REXELLO  
150 Nos 

504.00 75600. 
00 

0.00 0.00 552.00 82800.0
0 

0.00 0.00 465.36 69804.0
0 

473.59 71038.5
0 

144 FIXED    
BRACKET  
WITH wheel                       
Size -160  MM X 
40 MM (WIDTH)  
Company - 
REXELLO  
150 Nos 

450.00 67500. 
00 

0.00 0.00 499.00 74850.0
0 

0.00 0.00 416.02 62403.0
0 

423.38 63507.0
0 

145 M.S. ANGLE,       
Type -  ISI                            
Size - 25 X 25 X 
5MM, Company - 
Standard    
500 kg 

54.00 27000.0
0 

61.00 30500.0
0 

58.00 29000.0
0 

77.00 38500.0
0 

53.92 26960.0
0 

55.37 27685.0
0 

146 M.S. ANGLE,       
Type -  ISI                            
Size - 30 X 30 X 
3MM,        
Company - 
Standard  1000 kg 

54.00 54000. 
00 

61.00 61000.0
0 

58.00 58000.0
0 

77.00 77000.0
0 

53.52 53520.0
0 

54.96 54960.0
0 
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147 M.S. ANGLE,       
Type -  ISI                            
Size - 35 X 35 X 
3MM,        
Company - 
Standard  
2000 kg 

52.20 104400.
00 

60.00 120000.
00 

58.00 116000.
00 

77.00 154000.
00 

53.52 107040.
00 

54.96 109920.
00 

148    M.S. ANGLE,       
Type -  ISI                            
Size - 40 X 40 X 
5MM,        
Company - 
Standard  

52.20 130500.
00 

60.00 150000.
00 

57.00 142500.
00 

77.00 192500.
00 

52.86 132150.
00 

54.28 135700.
00 

149 M.S. ANGLE,       
Type -  ISI                            
Size - 50 X 50 X 
5 MM,        
Company - 
Standard  
1500 K g 

52.20 78300. 
00 

60.00 90000.0
0 

56.50 84750.0
0 

77.00 115500.
00 

52.34 78510.0
0 

53.74 80610.0
0 

150 M.S. SQUARE 
BAR,        Type -  
ISI                         
Size - 10 MM,        
Company - 
Standard  
1000 kg 

54.00 54000. 
00 

180.00 180000.
00 

56.50 56500.0
0 

80.00 80000.0
0 

52.20 52200.0
0 

53.60 53600.0
0 

151 M.S. FLAT ,        
Type -  ISI                        
Size - 25 x 3 MM,        
Company - 
Standard  
500 kg 

54.00 27000. 
00 

61.00 30500.0
0 

56.50 28250.0
0 

80.00 40000.0
0 

53.52 26760.0
0 

54.96 27480.0
0 

152 M.S. FLAT ,        
Type -  ISI                        
Size - 40 x 5 MM,        
Company - 
Standard  
500 kg 

54.00 27000.0
0 

61.00 30500.0
0 

58.00 29000.0
0 

80.00 40000.0
0 

53.52 26760.0
0 

54.96 27480.0
0 

153 M.S. FLAT ,       
Type -  ISI                        
Size - 50 x 5 MM,        
Company – 
Standard 
500 kg  

54.00 27000. 
00 
 

61.00 30500.0
0 

58.00 29000.0
0 

80.00 40000.0
0 

58.81 29405.0
0 

60.39 30195.0
0 

154 M.S. SQUARE 
PIPE        Type -  
ISI                             
Size  25 X 25 X 
3MM, Company – 
Standard  1000 FT 

54.00 54000. 
00 

60.00 60000.0
0 

46.00 46000.0
0 

165.0
0 

165000.
00 

46.92 46920.0
0 

48.17 48170.0
0 

155 M.S. SQUARE 
PIPE        Type -  
ISI                             
Size  40 X 40 X 
3MM,        
Company - 
Standard  
1500 Ft 

76.70 115050.
00 

80.00 120000.
00 

76.00 114000.
00 

177.0
0 

265500.
00 

73.12 109680.
00 

75.08 112620.
00 

156 M.S. Welding 
Rod         Type -  
ISI     3 Packet 
Box                         
Size  
3.20mm/3.15mm      
Company - L&T, 
ESSAB  
75 Box 

2538.00 190350.
00 

0.00 0.00 1120.0
0 

84000.0
0 

0.00 0.00 2066.77 155007.
75 

2103.35 157751.
25 

157 M.S. SQUARE 
JALI,          Type - 
4' HEIGHT                         
Size-

93.60 187200.
00 

130.00 260000.
00 

140.00 280000.
00 

0.00 0.00 152.25 304500.
00 

156.33 312660.
00 
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25X25X3MM  
Company -
TATA/JINDAl / 
ZENITH 
2000 RFT  

158 M.S.SQUARE 
JALI,          Type - 
3' HEIGHT                         
Size- 
40X40X3MM  
Company - 
TATA/JINDAl / 
ZENITH  
1500 RFT  

60.30 90450. 
00 

140.00 210000.
00 

78.00 117000.
00 

0.00 0.00 80.56 120840.
00 

82.72 124080.
00 

159 G.I Chain link  
JALI,        Type -4 
FT  HEIGHT                         
Size-  
40X40X4MM  
Company - 
Standard   
1000 RFT 

184.50 184500.
00 

260.00 260000.
00 

132.00 132000.
00 

0.00 0.00 218.54 218540.
00 

224.39 224390.
00 

160 G.I Chain link  
JALI,          Type -
6 FT  HEIGHT                         
Size-  
40X40X4MM  
Company - 
Standard   
1500 RFT 

276.30 414450.
00 

280.00 420000.
00 

198.00 297000.
00 

0.00 0.00 231.28 346920.
00 

237.48 356220.
00 

161 Oxygen Gas 
Regulator     
Type- HEAVY 
DUTY                            
Size- DOUBLE 
STAGE  
Company – ESAB 
2 Nos 

5310.00 10620. 
00 

11800.
00 

23600.0
0 

5810.0
0 

11620.0
0 

0.00 0.00 3948.20 7896.40 4018.08 8036.16 

162 ACETYLENE 
GAS 
REGULATOR    
Type- HEAVY 
DUTY                          
Size- DOUBLE 
STAGE  
Company – ESAB 
2 Nos 

5310.00 10620. 
00 

11800.
00 

23600.0
0 

5810.0
0 

11620.0
0 

0.00 0.00 3948.20 7896.40 4018.08 8036.16 

163 GAS CUTTING 
TORCH,    Type- 
HEAVY DUTY                    
Size-  CUTOGEN   
Company – ESAB 
2 Nos 

585.00 1170.00 12000.
00 

24000.0
0 

6477.0
0 

12954.0
0 

0.00 0.00 5805.62 11611.2
4 

5908.38 11816.7
6 

164 GAS CUTTING 
GOGGLE                        
Size- HEAVY 
DUTY  Company 
-STD  
12 Nos 

27.00 324.00 800.00 9600.00 70.00 840.00 0.00 0.00 60.00 720.00 61.07 732.84 

165 GRINDING 
GOGGLE                  
Size- HEAVY 
DUTY  Company 
- STD  
12 Nos 

27.00 324.00 800.00 9600.00 70.00 840.00 0.00 0.00 53.34 640.08 54.28 651.36 

166 CUTTING 
WHEELS,                  
Size- 355 X 3 X 
25.4 MM 
Company – 
Norton 
1000 Nos 

144.00 144000.
00 

0.00 0.00 142.00 142000.
00 

275.0
0 

275000.
00 

141.34 141340.
00 

143.84 143840.
00 
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167 GRINDING 
MACHINE,   
Type - (700 W) 
C-970 (250V)                
Size-  
TV/NO.1000 / 
MIN  Company - 
Black Decker 
2 Nos 

2925.00 5850.00 0.00 0.00 11500.
00 

23000.0
0 

0.00 0.00 2160.11 4320.22 2198.34 4396.68 

168 BUGDI BOLT 
WITH NUT   
Type -                
Size- 1" ,   
Company - Good 
Qulity       20 Kg 

0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 2900.00 0.00 0.00 168.01 3360.20 170.98 3419.60 

169 BUGDI BOLT 
WITH NUT   
Type -                
Size- 1.1/2" ,   
Company - Good 
Qulity   15 Kg  

0.00 0.00 0.00 0.00 145.00 2175.00 0.00 0.00 168.01 2520.15 170.98 2564.70 

170  M.S. SQUARE 
BAR     Type -   
I.S.I.               
Size-  12 MM      
Company - 
TATA/JINDAl / 
ZENITH 
800 Kg   

54.00 43200. 
00 

68.00 54400.0
0 

56.50 45200.0
0 

98.00 78400.0
0 

52.20 41760.0
0 

53.60 42880.0
0 

171 M.S. ROUND 
BAR    Type -   
I.S.I.               
Size-  10 MM      
Company - 
TATA/JINDAl / 
ZENITH   500 Kg 

54.00 27000. 
00 

68.00 34000.0
0 

56.50 28250.0
0 

98.00 49000.0
0 

53.52 26760.0
0 

54.96 27480.0
0 

172 M.S. ROUND 
BAR    Type -   
I.S.I.               
Size-  12 MM      
Company - 
TATA/JINDAl / 
ZENITH 
300 Kg   

54.00 16200. 
00 

68.00 20400.0
0 

56.50 16950.0
0 

98.00 29400.0
0 

53.52 16056.0
0 

54.96 16488.0
0 

173 OXYGEN HOSE 
PIPE,    Type -   
I.S.I.               
Size-  12 MM      
Company - 
Dunlop Premium  
15 mtr 

135.00 2025.00 0.00 0.00 110.00 1650.00 100.0
0 

1500.00 73.34 1100.10 74.64 1119.60 

174 ACETYLENE 
HOSE PIPE, ,    
Type -   I.S.I.              
Size-  12 MM      
Company - 
Dunlop Premium  
15 mt 

135.00 2025.00 0.00 0.00 110.00 1650.00 104.0
0 

1560.00 73.34 1100.10 74.64 1119.60 

175 M.S. ROUND 
PIPE    Type -   
ISI               
Size-  25 MM      
Company - 
TATA/JINDAl / 
ZENITH     500 Ft  

55.80 27900. 
00 

80.00 40000.0
0 

87.00 43500.0
0 

148.0
0 

74000.0
0 

70.04 35020.0
0 

71.92 35960.0
0 

176 M.S. ROUND 
PIPE    Type -   C 
Class                
Size-  40 MM      
Company - 
TATA/JINDAl / 
ZENITH   700 Ft   

84.60 59220. 
00 

110.00 77000.0
0 

108.00 75600.0
0 

177.0
0 

123900.
00 

335.69 234983.
00 

344.68 241276.
00 
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177 G.I. . ROUND 
PIPE    Type -   C 
Class               
Size-  40 MM      
Company - 
TATA/ Prakash 
Surya    1000 Ft 

102.60 102600.
00 

160.00 160000.
00 

116.00 116000.
00 

165.0
0 

165000.
00 

68.42 68420.0
0 

70.25 70250.0
0 

178 G.I. . ROUND 
PIPE    Type -   C 
Class               
Size-  50 MM      
Company - 
TATA/ Prakash 
Surya       500 Ft 

144.00 72000.0
0 

178.00 89000.0
0 

160.00 80000.0
0 

188.0
0 

94000.0
0 

93.15 46575.0
0 

95.64 47820.0
0 

179 G.I. . ROUND 
PIPE    Type -   C 
Class               
Size- 2 1/2"     
Company - 
TATA/ Prakash 
Surya     300 ft 

183.60 55080. 
00 

250.00 75000.0
0 

204.00 61200.0
0 

207.0
0 

62100.0
0 

118.72 35616.0
0 

121.90 36570.0
0 

180 S.S.NUT BOLT 
WITH WASHER    
Type -   
STANDARD         
Size- 150 X8 MM      
Company - Heavy 
Duty 
500 Nos   

27.00 13500. 
00 

0.00 0.00 41.00 20500.0
0 

69.00 34500.0
0 

26.67 13335.0
0 

27.14 13570.0
0 

181 S.S.NUT BOLT 
WITH WASHER    
Type -   
STANDARD         
Size- 100 X8 MM      
Company - Heavy 
Duty     200 Nos 

18.00 3600.00 0.00 0.00 28.00 5600.00 65.00 13000.0
0 

18.80 3760.00 19.13 3826.00 

182 SPANNER SET 
(PATTI)    Type -   
ISI Size-6  to 32   
Company-Taparia   
5 Nos 

477.00 2385.00 1800.0
0 

9000.00 695.00 3475.00 6490.
00 

32450.0
0 

866.71 4333.55 882.05 4410.25 

183 RIGHT ANGLE   
Type -   ISI       
Size-  12"      
Company -
SAGAR / 
SAMRAT 
2 Nos 

348.00 696.00 0.00 0.00 240.00 480.00 0.00 0.00 333.35 666.70 339.25 678.50 

184 HACK SAW 
BLADE   Type -   
ISI        
Size-12"X1/2",   
Company –
MIRANDA 
50 Nos 

52.20 2610.00 0.00 0.00 6.00 300.00 0.00 0.00 48.00 2400.00 48.85 2442.50 

185 HEAVY BUTT 
BIJAGARI  Type 
-   ISI       
Size-4",   
Company - 
General  
100 Nos 

0.00 0.00 250.00 25000.0
0 

20.00 2000.00 0.00 0.00 33.34 3334.00 33.93 3393.00 

186 HEAVY BUTT 
BIJAGARI  Type 
-   ISI       
Size-6",   
Company - 
General  
100 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 40.00 4000.00 0.00 0.00 40.00 4000.00 40.71 4071.00 
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187 WELDING 
SCREEN,  Type -
GENERAL 
PURPOSE      
Size-6",   
Company – ESAB 
10 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 1098.0
0 

10980.0
0 

0.00 0.00 1000.05 10000.5
0 

1017.75 10177.5
0 

188 HAND GLOVES    
Type - LEATHER    
Size-6", Company 
– ESAB     10 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 480.00 4800.00 0.00 0.00 296.01 2960.10 301.25 3012.50 

189 AL DROP     
Type - I.S.I   
Size-12" ,   
Company -GOOD 
QUALITY 
100 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 140.00 14000.0
0 

0.00 0.00 193.34 19334.0
0 

196.77 19677.0
0 

190 G.I.ROUND PIPE 
Type - I.S.I   
Size- 3/4",   
Company -
PRAKASH / 
SURYA 
300 FT 

49.50 14850. 
00 

100.00 30000.0
0 

60.00 18000.0
0 

0.00 0.00 38.89 11667.0
0 

39.94 11982.0
0 

191 M.S. D PIPE   
Type - I.S.I   
Size-40 MM   
Company -GOOD 
QUALITY 
200 FT 

0.00 0.00 0.00 0.00 46.00 9200.00 0.00 0.00 71.70 14340.0
0 

73.62 14724.0
0 

192 M.S.ROUND 
BAR   Type - I.S.I   
Size-  16 MM   
Company -GOOD 
QUALITY 
100 Kg 

54.00 5400.00 95.00 9500.00 59.00 5900.00 98.00 9800.00 60.13 6013.00 61.74 6174.00 

193 M.S.CHANNEL 
Type - I.S.I   
Size-
75X40X40X5MM  
Company -GOOD 
QUALITY  
500 Kg 

52.20 26100. 
00 

95.00 47500.0
0 

60.00 30000.0
0 

98.00 49000.0
0 

58.15 29075.0
0 

59.71 29855.0
0 

194 M.S.NUT BOLT    
Type - I.S.I   
Size-  25 X 6MM,   
Company -
RATNAKAR 
FASTENERS 
200 kg 

90.00 1800.00 200.00 4000.00 120.00 2400.00 0.00 0.00 120.01 2400.20 122.13 2442.60 

195 M.S.NUT BOLT    
Type - I.S.I   
Size- 40 X 8MM, 
FASTENERS   
Company -
RATNAKAR 
FASTENERS 
25 kg 

90.00 2250.00 200.00 5000.00 140.00 3500.00 0.00 0.00 106.67 2666.75 108.56 2714.00 

196 M.S.NUT BOLT   
Type - I.S.I   
Size-50 X 10MM, 
,   Company -
RATNAKAR 
FASTENERS 
50 Kg 

90.00 4500.00 200.00 10000.0
0 

140.00 7000.00 0.00 0.00 106.67 5333.50 108.56 5428.00 

197 M.S.NUT BOLT   
Type - I.S.I   
Size-75 X 10MM   
Company - 
RATNAKAR 
FASTENERS 
30 Kg 

90.00 2700.00 200.00 6000.00 140.00 4200.00 0.00 0.00 106.67 3200.10 108.56 3256.80 
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198 M.S.NUT BOLT    
Type - I.S.I   
Size- 50 X 
12MM,    
Company -
RATNAKAR 
FASTENERS 
25 Kg 

90.00 2250.00 200.00 5000.00 140.00 3500.00 0.00 0.00 106.67 2666.75 108.56 2714.00 

199 S.S.304  FLAT     
Type - I.S.I   
Size-25 X 3 MM, 
Company -GOOD 
QUALITY 
100 Kg 

261.00 26100. 
00 

285.00 28500.0
0 

270.00 27000.0
0 

350.0
0 

35000.0
0 

277.54 27754.0
0 

284.97 28497.0
0 

200 S.S.304  FLAT     
Type - I.S.I   
Size-25 X 5 MM, 
Company -GOOD 
QUALITY 
50 Kg 

261.00 13050. 
00 

280.00 14000.0
0 

270.00 13500.0
0 

350.0
0 

17500.0
0 

257.71 12885.5
0 

264.62 13231.0
0 

201 S.S.304 SQUARE 
PIPE     Type - 
I.S.I    
Size-25 X 25 X 3 
MM      Company 
-GOOD 
QUALITY 
50 Kg 

288.00 14400. 
00 

330.00 16500.0
0 

288.00 14400.0
0 

350.0
0 

17500.0
0 

297.36 14868.0
0 

305.33 15266.5
0 

202 S.S.304 ANGLE    
Type - I.S.I   
Size-  25 X 25 X 
4 MM   Company 
-GOOD 
QUALITY 
50 Kg 

279.00 13950. 
00 

300.00 15000.0
0 

288.00 14400.0
0 

350.0
0 

17500.0
0 

277.54 13877.0
0 

284.97 14248.5
0 

203 WELDING WIRE 
BRUSH,     Type - 
I.S.I    
   Company -
GOOD 
QUALITY 
10 Nos 

0.00 0.00 200.00 2000.00 60.00 600.00 0.00 0.00 22.67 226.70 23.07 230.70 

204 PLUMBING 
NAILS,     Type - 
I.S.I    
Size-   2",   
Company -GOOD 
QUALITY 
25  Kg   

0.00 0.00 140.00 3500.00 75.00 1875.00 0.00 0.00 75.60 1890.00 76.94 1923.50 

205 PLUMBING 
NAILS,     Type - 
I.S.I    
Size-  2. 1/2",   
Company -GOOD 
QUALITY 
25  Kg   

0.00 0.00 140.00 3500.00 75.00 1875.00 0.00 0.00 75.60 1890.00 76.94 1923.50 

206 GAS WELDING 
LIGHTER ,     
Type - HEAVY 
DUTY 
Size-   ,   
Company -ESAB  
30 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 72.00 2160.00 0.00 0.00 21.33 639.90 21.71 651.30 

207 GAS CYLINDER 
SPINDLE KEY     
Type - HEAVY 
DUTY 
Size-   ,   
Company -ESAB  
2 Nos 

0.00 0.00 0.00 0.00 450.00 900.00 0.00 0.00 100.01 200.02 101.78 203.56 

208 WELDING 
CABLE,     Type - 

0.00 0.00 0.00 0.00 1062.0
0 

31860.0
0 

0.00 0.00 866.71 26001.3
0 

882.05 26461.5
0 
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COPPER 
Size-1653 
CONDUCTOR  ,   
Company -ESAB/ 
ARCAM 

209 WELDING 
GLASS     Type - 
BLACK 
Size-      ,   
Company -  Good 
Quality  
30 mtr 

0.00 0.00 400.00 20000.0
0 

40.00 2000.00 0.00 0.00 33.34 1667.00 33.93 1696.50 

210 SLADGE 
HAMMER      
Type - BLACK 
Size-  2 KG ,   
Company -  
TAPARIA 
2 Nos 

0.00 0.00 690.00 1380.00 600.00 1200.00 0.00 0.00 533.36 1066.72 542.80 1085.60 

211 MEASURE 
TAPE      Type -
STEEL  
Size-  3 MTR    
Company -   
10 Nos 

54.00 540.00 300.00 3000.00 45.00 450.00 0.00 0.00 53.34 533.40 54.28 542.80 

212 MEASURING  
TAPE      Type - 
ISI  
Size-  30 MTR    
Company -   
1 Nos 

484.00 484.00 500.00 500.00 450.00 450.00 0.00 0.00 320.02 320.02 325.68 325.68 

213 BLACK 
COLOUR      
Type - OIL 
PAINT  
Size-   4 LITER  
PACK   Company 
- ASIAN  / 
USTAV 150 liter 

801.00 120150.
00 

330.00 49500.0
0 

185.00 27750.0
0 

0.00 0.00 180.01 27001.5
0 

183.20 27480.0
0 

214 SMOW GREY 
CLOUR,      Type 
- OIL PAINT  
Size-   4 LITER  
PACK   Company 
- ASIAN  / 
USTAV  60 liter 

801.00 48060. 
00 

360.00 21600.0
0 

185.00 11100.0
0 

0.00 0.00 180.01 10800.6
0 

183.20 10992.0
0 

215 GREEN 
COLOUR      
Type - OIL 
PAINT  
Size-   4 LITER  
PACK   Company 
- ASIAN  / 
USTAV  20 liter 

846.00 16920. 
00 

380.00 7600.00 185.00 3700.00 0.00 0.00 180.01 3600.20 183. 
20 

3664.00 

216 SILVER 
COLOUR       
Type - OIL 
PAINT  
Size-   4 LITER  
PACK   Company 
- ASIAN  / 
USTAV    20 liter 

1107.00 22140. 
00 

480.00 9600.00 325.00 6500.00 0.00 0.00 326.68 6533.60 332. 
47 

6649.40 

217 CUTTING 
WHEEL    Type - 
I.S.I. 
Size-   100 X 1.0 
X 16    Company 
– BOSCH 
2500 Nos 

36.00 90000. 
00 

0.00 0.00 43.00 107500.
00 

0.00 0.00 24.00 60000.0
0 

24.43 61075.0
0 

218 M.S.SQUARE 
PIPE    Type -
GOOD  

25.20 37800. 
00 

300.00 450000.
00 

21.00 31500.0
0 

44.00 66000.0
0 

20.55 30825.0
0 

21.10 31650.0
0 



 
119 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

Size- 25 X 25 X 
18 GAUAGE     
Company - TATA 
/ JINDAL/ 
ZENITH,1500 FT 

219 M.S.SQUARE 
PIPE    Type -
GOOD  
Size- 20 X 20 X 
18 GAUAGE    
Company - TATA 
/ JINDAL/ 
ZENITH, 
1500 Ft 

24.30 36450. 
00 

280.00 420000.
00 

20.00 30000.0
0 

36.00 54000.0
0 

16.73 25095.0
0 

17.18 25770.0
0 

 
 ताव:- तरी  यनुतम िनिवदाधारक म.े ए  सल ेड ग कंपनी, मुंबई , म.े यिुनयन ेड ग कंपनी, नािशक, 

म.े  लोब गॅस इ  यपुमट इडं  ी ा. िल. मुंबई,  मे. एमजशी इले  टॉिनक िस  यरुीटी इिंडया ा. िल. मुबंई  यांचेशी 
िनिवदते िदले  या  यनुतम दरांबाबत चचा / वाटाघाटी क न पढुील कायवाही करणकेरीता मा.  यव  थापन 
सिमती सभेस िशफारस करणकेामी सदरचा  ताव मा.उपसिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मेकॅिनकल िवभागाकरीता लागणारे वािषक मटेरीअल खरेदीकामी 
राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.े ए  सल ेड ग कंपनी, मुंबई, मे.यिुनयन 
ेड ग कंपनी, नािशक, मे.  लोब गसॅ इ  यपुमट इडं  ी ा. िल. मुंबई,  मे. इमरज सी इले ॉिनक िस  यरुीटी इिंडया 
ा. िल. मुंबई यांच ेखालील माण ेआयटेमनसुार िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात 

यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 
 

म.े ए  सल ेड ग कंपनी,मुंबई   
Sr. 
no. 

BOQ 
Sr. No. 

Description of Work / Item (s) 
Qty Units Rate  Amount  

1 1 ZZ Ball Bearing ,   Size - 6201 , 
Company - SKF  

6 NOS. 108.00 648.00 

2 2 ZZ Ball Bearing ,    Size - 6202 ,  
Company - SKF  8 NOS. 117.00 936.00 

3 3 ZZ Ball Bearing ,  Size - 6204 ,  
Company - SKF  113 NOS. 198.00 22374.00 

4 4 ZZ Ball Bearing , Size - 6205 ,  
Company - SKF  24 NOS. 252.00 6048.00 

5 7 ZZ Ball Bearing, Size - 6209                        
Company - SKF  12 NOS. 576.00 6912.00 

6 8 ZZ Ball Bearing , Size - 6210                       
Company - SKF  12 NOS. 612.00 7344.00 

7 10 ZZ Ball Bearing                                                      
Size - URB RBR  6310 , 
Company - SKF  

12 NOS. 1143.00 13716.00 

8 12 ZZ Ball Bearing, Size - 6300                       
Company - SKF  12 NOS. 180.00 2160.00 

9 16 ZZ Ball Bearing,  Size - 6308                       
Company - SKF  7 NOS. 702.00 4914.00 

10 29 Tapper Roller Bearing                                                      
Size - 207 J2/Q , , Company -  
SKF/NCB  

6 NOS. 540.00 3240.00 

11 61 Oil Seal , Size -36-62-10                                                   
Company - Standard  12 NOS. 30.60 367.20 



 
120 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

12 62 Oil Seal , Size -35-52-7                                                   
 Company - Standard  6 NOS. 27.00 162.00 

13 64 Oil Seal, Size -25-52-10                                                    
Company - Standard  6 NOS. 27.00 162.00 

14 65 Oil Seal,  Size -30-52-6/4.5/7                     
Company - Standard  12 NOS. 27.00 324.00 

15 66 Oil Seal,  Size -25-62-8/7                    
Company - Standard  12 NOS. 30.60 367.20 

16 67 Oil Seal , Size -30-52-7                      
Company - Standard  6 NOS. 27.00 162.00 

17 69 Oil Seal,   Size -60-80-13             
 Company - Standard  6 NOS. 45.00 270.00 

18 70 Gate Valve (Gun Metal)                                             
Size -15mm,  Company-leader 

6 NOS. 558.00 3348.00 

19 72 Steam Stop Valve   Flange End   
Size -1” ¢,  Company - leader  2 NOS. 7272.00 14544.00 

20 73 Gun metal globe Valve   
Threaded  End, Size-1” ¢                                    
  Company - leader  

6 NOS. 918.00 5508.00 

21 74 Gun metal globe Valve   
Threaded  End                                    
Size -1/2 ” ¢   Company - leader  

12 NOS. 504.00 6048.00 

22 75 T  GI                                   
Size -15mm   Company - Tata   6 NOS. 27.00 162.00 

23 77 Grease pumps all with Nipple                               
Size - Hand Pump  Company -   
Branded     

1 NOS. 531.00 531.00 

24 78 Hacksaw Blade Frame 
Size -  HSS1/2” x 12”  Company 
- Miranda  

12 NOS. 144.00 1728.00 

25 87 None Return Valve,     Type - 
Gune Metal,  Size -  25 mm  4 NOS. 855.00 3420.00 

26 113 Teflon Tape PTFE 
Size -1/2”x 3 mtr    Company -  
champion  

48 Nos 9.00 432.00 

27 114 AIR BLOWER                                                               
Size       Company -  Electrolux  4 Nos 1116.00 4464.00 

28 125 M.S.ANGLE       Type - I.S.I                                     
Size   35 X 35 X 5 MM,     
Company - standard  

2500 kgs 52.20 130500.00 

29 138 WELDING ROD STEEL,     
Type -  Stainless Steel                            
Size -2.5 mm  Company - 
ADVANI / ORLINKON 

50 KG 432.00 21600.00 

30 147 M.S. ANGLE,       Type -  ISI                            
Size - 35 X 35 X 3MM,        
Company - Standard  

2000 KG 52.20 104400.00 
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31 148    M.S. ANGLE,       Type -  ISI                            
Size - 40 X 40 X 5MM,        
Company - Standard  

2500 KG 52.20 130500.00 

32 149 M.S. ANGLE,       Type -  ISI                            
Size - 50 X 50 X 5 MM,        
Company - Standard  

1500 KG 52.20 78300.00 

33 153 M.S. FLAT ,       Type -  ISI                        
Size - 50 x 5 MM,        Company 
- Standard  

500 KG 54.00 27000.00 

34 157 M.S. SQUARE JALI,          Type 
- 4' HEIGHT                          
Size-25X25X3MM  Company -
TATA/JINDAl / ZENITH  

2000 RFT 93.60 187200.00 

35 158 M.S.SQUARE JALI,          Type 
- 3' HEIGHT                          
Size- 40X40X3MM  Company - 
TATA/JINDAl / ZENITH   

1500 RFT 60.30 90450.00 

36 163 GAS CUTTING TORCH,    
Type- HEAVY DUTY                    
Size-  CUTOGEN   Company - 
ESAB 

2 Nos 585.00 1170.00 

37 164 GAS CUTTING GOGGLE                        
Size- HEAVY DUTY  Company 
-STD  

12 Nos 27.00 324.00 

38 165 GRINDING GOGGLE                   
Size- HEAVY DUTY   
Company - STD  

12 Nos 27.00 324.00 

39 174 M.S. ROUND PIPE     
Type-ISI               
Size-  25 MM      Company - 
TATA/JINDAl / ZENITH   

500 Ft 55.80 27900.00 

40 176 M.S. ROUND PIPE     
Type -   C Class                
Size-  40 MM      Company - 
TATA/JINDAl / ZENITH   

700 Ft 84.60 59220.00 

41 181 S.S.NUT BOLT WITH 
WASHER     
Type -   STANDARD         
Size- 100 X8 MM       
Company - Heavy Duty   

200 Nos 18.00 3600.00 

42 182 SPANNER SET (PATTI)    
Type -   ISI        
Size-  6 to 32        
Company -Taparia  

5 Nos 477.00 2385.00 

43 192 M.S.ROUND BAR   Type - I.S.I   
Size-  16 MM   Company -
GOOD QUALITY 

100 KG 54.00 5400.00 

44 193 M.S.CHANNEL Type - I.S.I    
Size-75X40X40X5MM,   

500 KG 52.20 26100.00 
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Company -GOOD QUALITY 
45 194 M.S.NUT BOLT    Type - I.S.I    

Size-  25 X 6MM,   Company -
RATNAKAR FASTENERS 

20 KG 90.00 1800.00 

46 195 M.S.NUT BOLT    Type - I.S.I    
Size- 40 X 8MM, FASTENERS   
Company -RATNAKAR 
FASTENERS 

25 KG 90.00 2250.00 

47 196 M.S.NUT BOLT   Type - I.S.I,  
Size-50 X 10MM, ,   Company -
RATNAKAR FASTENERS 

50 KG 90.00 4500.00 

48 197 M.S.NUT BOLT   Type - I.S.I,  
Size-75 X 10MM   Company - 
RATNAKAR FASTENERS 

30 KG 90.00 2700.00 

49 198 M.S.NUT BOLT    Type - I.S.I,  
Size- 50 X 12MM,    Company -
RATNAKAR FASTENERS 

25 KG 90.00 2250.00 

50 199 S.S.304  FLAT     Type - I.S.I    
Size-25 X 3 MM, Company -
GOOD QUALITY 

50 KG 261.00 13050.00 

51 201 S.S.304 SQUARE PIPE      
Type-I.S.I    
Size-25 X 25 X 3 MM      
Company -GOOD QUALITY 

50 KG 288.00 14400.00 

 
म.े यिुनयन ेड ग कंपनी, नािशक 

Sr.no. 
BOQ 

Sr. No. 
Description of Work / 
Item(s) 

Qty Units Rate Amount 

1 62 Oil Seal , Size -35-52-7,                                               
Company - Standard  6 NOS. 27.00 162.00 

2 63 Oil Seal   Size -45-62-10, 
 Company - Standard  12 NOS. 35.00 420.00 

3 64 Oil Seal,   Size -25-52-10,  
Company - Standard  6 NOS. 27.00 162.00 

4 67 Oil Seal,   Size -30-52-7  
Company - Standard  6 NOS. 27.00 162.00 

5 68 Oil Seal, Size -60-110-13, 
Company - Standard  12 NOS. 70.00 840.00 

6 69 Oil Seal, Size -60-80-13, 
Company - Standard  6 NOS. 45.00 270.00 

7 76 Elbow  GI,                                  
Size-5mm   Company-Tata   12 NOS. 20.00 240.00 

8 81 Teflon PTFE Packing 
Size -  6 mm    
Company – Champion 

1 kg 1950.00 1950.00 

9 82 Square Packing-Size-10 mm 
Company - Champion 2 kg 800.00 1600.00 
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10 84 Asbestos round packinge 
Size - I.D. ¢ 40 mm    
Company - Champion 

24 Nos 415.00 9960.00 

11 85 Asbestos round packinge 
Size - I.D. ¢ 25 mm   
Company - Champion 

24 Nos 400.00 9600.00 

12 88 Manila Nylon Rope, Size-1” 
¢,  Company - Branded  50 mtr 60.00 3000.00 

13 98 Cylinder Copper Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - Branded   

60 Nos 498.00 29880.00 

14 99 Burner  Copper Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - Branded   

60 Nos 330.00 19800.00 

15 101 Burner Flexible  Hose 
(Pigtail), Size-¢ 3/8” x5’  
   Company - Branded   

24 Nos 352.00 8448.00 

16 102 Cylinder to Burner Copper 
Pigtail, Size - ¢  3/8” x5’ 
 Company - Branded   

60 Nos 362.00 21720.00 

17 103 Cylinder to Burner Flexible 
hose (Pigtail) Size-¢ 3/8”x5’ 
Company - Branded   

36 Nos 362.00 13032.00 

18 105 Burner to Burner  Copper 
Pigtail , Size-¢3/8”x5’ 
Company - Branded   

36 Nos 395.00 14220.00 

19 106 Burner venturi Aluminum  
Size - M 78      
Company - Branded   

60 Nos 42.00 2520.00 

20 107 Burner venturi Aluminum  
Size - T 50     
Company - Branded   

60 Nos 42.00 2520.00 

21 108 Burner venturi Aluminum  
Size - RV-6-3   
Company - Branded   

60 Nos 20.00 1200.00 

22 116 P.C.B.CAPACITOR,       
Type – RUNNING ( eqebs )                                                   
Size Size - 1, MFD    
Company -  GOOD 
QUALITY 

5 Nos 40.00 200.00 

23 117 P.C.B.CAPACITOR,       
Type – RUNNING ( eqebs )                                                   
Size Size - 1.5, MFD   
Company-GOOD 
QUALITY 

5 Nos 40.00 200.00 

24 118 P.C.B.CAPACITOR,       
Type – RUNNING ( eqebs )                                                   
Size Size - 2, MFD    
Company -  GOOD 

5 Nos 30.00 150.00 
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QUALITY 
25 119 P.C.B.CAPACITOR,       

Type – RUNNING ( eqebs )                                                   
Size Size - 2.5 MFD   
Company -  GOOD 
QUALITY 

5 Nos 30.00 150.00 

26 123 OIL CAN        Type- Pencil                                     
Size - MIN     
Company - standard  

2 Nos 140.00 280.00 

27 134 PLUMBING NAILS,,          
Type -  ISI, Size 4 lit Pack                             
Company - ASIAN / Utsav   

30 KG 75.00 2250.00 

28 140 PLUMBING NAILS,        
Type-ISI,  Size - 3",        
Company - Standard  

20 KG 75.00 1500.00 

29 154 M.S. SQUARE PIPE        
Type -  ISI                             
Size  25 X 25 X 3MM,        
Company - Standard  

1000 FT 46.00 46000.00 

30 156 M.S. Welding Rod         
Type -  ISI     3 Packet Box                        
Size  3.20mm/3.15mm      
Company - L&T, ESSAB  

75 Box 1120.00 84000.00 

31 159 G.I Chain link  JALI,        
Type -4 FT  HEIGHT                         
Size-  40X40X4MM  
Company - Standard   

1000 RFT 132.00 132000.00 

32 160 G.I Chain link  JALI,          
Type -6 FT  HEIGHT                         
Size-  50X50X4MM  
Company - Standard   

1500 RFT 198.00 297000.00 

33 168 BUGDI BOLT WITH NUT   
Type-                       Size- 1"    
Company - Good Qulity  

20 KG 145.00 2900.00 

34 169 BUGDI BOLT WITH NUT   
Type -                Size- 1.1/2" 
Company - Good Qulity  

15 KG 145.00 2175.00 

35 183 RIGHT ANGLE Type - ISI         
Size-  12"      Company -
SAGAR / SAMRAT 

2 Nos 240.00 480.00 

36 184 HACK SAW BLADE   
Type-ISI, Size-12"X1/2"        
Company -MIRANDA 

50 Nos 6.00 300.00 

37 185 HEAVY BUTT BIJAGARI  
Type-ISI,      Size-4"        
Company - General  

100 Nos 20.00 2000.00 

38 186 HEAVY BUTT BIJAGARI  
Type –ISI, Size-6",  
Company - General  

50 Nos 40.00 2000.00 
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39 189 AL DROP     Type - I.S.I    
Size-12" ,   Company -
GOOD QUALITY 

100 Nos 140.00 14000.00 

40 191 M.S. D PIPE   Type - I.S.I    
Size-40 MM   Company -
GOOD QUALITY 

200 FT 46.00 9200.00 

41 201 S.S.304 SQUARE PIPE     
Type - I.S.I    
Size-25 X 25 X 3 MM      
Company-GOOD 
QUALITY 

50 KG 288.00 14400.00 

42 204 PLUMBING NAILS,     
Type -I.S.I , Size-2",   
Company -GOOD 
QUALITY 

25 KG 75.00 1875.00 

43 205 PLUMBING NAILS,     
Type - I.S.I    
Size-  2. 1/2",   Company -
GOOD QUALITY 

25 KG. 75.00 1875.00 

44 211 MEASURE TAPE       
Type -STEEL  
Size-  3 MTR    Company -   

10 NOS. 45.00 450.00 

45 216 SILVER COLOUR       
Type - OIL PAINT  
Size-  4 LITER  PACK   
Company - ASIAN  / 
USTAV  

20 liter 325.00 6500.00 

 
म.े  लोब गॅस इ  यपुमट इडं  ी ा.िल.मुंबई 

Sr.no. 
BOQ 
Sr. No. 

Description of Work / 
Item(s) 

Qty Units Rate  Amount  

1 130 WELDING CABLE,         
Type-ISI,  Size - 800 
CON,    Company- 
ARCAM / ESAB  

30 MTR 383.00 11490.00 

2 131 G.I. NUT BOLTS,          
Type - HEAVY DUTY                          
Size - 8 X 40 MM, .   
Company - Good Qulity  

25 KG. 30.00 750.00 

 
म.े इमरज सी इले ॉिनक िस  यरुीटी इिंडया ा.िल.मुंबई 

Sr.no. 
BOQ 
Sr. No. 

Description of Work / 
Item(s) 

Qty Units Rate  Amount  

1 5 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6206,Company- SKF  

12 NOS. 412.55 4950.60 

2 6 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6208,Company- SKF  

12 NOS. 484.49 5813.88 

3 9 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6304,Company- SKF  

12 NOS. 211.48 2537.76 
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4 11 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-LS10,Company-SKF  

12 NOS. 422.63 5071.56 

5 13 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6302,Company- SKF  

12 NOS. 201.94 2423.28 

6 14 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6305,Company- SKF  

10 NOS. 305.08 3050.80 

7 15 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6307,Company- SKF  

7 NOS. 476.69 3336.83 

8 17 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-RLS 13, 
Company- NCB 

10 NOS. 459.22 4592.20 

9 18 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6000 Company- SKF   

6 NOS. 130.01 780.06 

10 19 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size-6004 Company- SKF  

12 NOS. 192.41 2308.92 

11 20 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6005 RSR , 
Company - NCB 

12 NOS. 171.74 2060.88 

12 21 
ZZ Ball Bearing                                                      
Size - 6007 ,  
Company - SKF  

6 NOS. 320.68 1924.08 

13 22 
Double  Ball Bearing                                                      
Size-1207 K, 
Company-NCB   

6 NOS. 408.45 2450.70 

14 23 
Double  Ball Bearing                                                      
Size - 2309 K ,  
Company -NCB   

8 NOS. 1425.94 11407.52 

15 24 
Roller  Bearing                                                      
Size - 30207 ,  
Company - NBC  

6 NOS. 355.43 2132.58 

16 25 
Roller  Bearing                                                      
Size - 30210 ,  
Company - NBC  

6 NOS. 585.42 3512.52 

17 26 
Roller  Bearing                                                      
Size - 30310 ,  
Company - NBC  

6 NOS. 1006.56 6039.36 

18 27 
Tapper Roller Bearing                                                      
Size - 52779U ,  
Company -  SKF/NCB  

6 NOS. 474.16 2844.96 

19 28 
Tapper Roller Bearing                                                      
Size - 52780 U  
Company -  SKF/NCB  

6 NOS. 474.16 2844.96 

20 30 
Tapper Roller Bearing 
BTI, Size-0526(30210)                                                      
Company -  SKF/NCB  

6 NOS. 585.42 3512.52 

21 31 
Tapper Roller Bearing                                                      
Size - 30305 ,  
Company -  SKF/NCB  

6 NOS. 325.56 1953.36 



 
127 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

22 32 
Tapper Roller Bearing                                                      
Size-25877/2/25821/2/Q , 
Company -  SKF/NCB  

6 NOS. 474.16 2844.96 

23 33 
Tapper Roller Bearing                                                      
Size -3188/ 3120 , 
Company -  SKF/NCB  

3 NOS. 672.03 2016.09 

24 34 
Tapper Roller Bearing                                                      
Size -1838057 ,  
Company -  SKF/NCB  

3 NOS. 1620.08 4860.24 

25 35 
Pedestal Bearing                                                      
Size - P204 ,  
Company - SKF/ Branded  

4 NOS. 320.55 1282.20 

26 36 
Pedestal Bearing ,  Size - 
P206                                                    
Company - SKF/ Branded  

4 NOS. 536.03 2144.12 

27 37 
Pedestal Bearing , Size - 
P207                                                     
Company - SKF/ Branded  

8 NOS. 660.03 5280.24 

28 38 
Pedestal Bearing                                                      
Size - P208 ,  
Company - SKF/ Branded  

10 NOS. 804.04 8040.40 

29 39 
Pedestal Bearing                                                      
Size-P209 ,  
Company - SKF/ Branded  

7 NOS. 898.28 6287.96 

30 40 
Pedestal Bearing                                                      
Size - P507 ,  
Company - SKF/ Branded  

4 NOS. 660.03 2640.12 

31 41 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - F 208 , Company - 
SKF/NTN /Branded  

6 NOS. 863.94 5183.64 

32 42 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - FL 207 , Company 
- SKF/NTN /Branded  

6 NOS. 710.12 4260.72 

33 43 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size -P-210, Company - 
SKF/NTN /Branded  

6 NOS. 1125.28 6751.68 

34 44 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - FL 204  Company - 
SKF/NTN /Branded  

6 NOS. 324.82 1948.92 

35 45 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - P206 , Company - 
SKF/NTN /Branded  

6 NOS. 536.88 3221.28 

36 46 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - T 208 , Company - 
SKF/NTN /Branded  

6 NOS. 1161.26 6967.56 

37 47 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - No- 6  Company - 
SKF/NTN /Branded  

12 NOS. 91.52 1098.24 
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38 48 

Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - RLS 12 ZKKK, 
Company - SKF/NTN 
/Branded  

24 NOS. 294.93 7078.32 

39 49 

Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - 208 W KKK , 
Company - SKF/NTN 
/Branded  

24 NOS. 331.54 7956.96 

40 50 

Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - 6303 RSR, 
Company - SKF/NTN 
/Branded  

12 NOS. 193.4 2320.80 

41 51 
Pedestal Ball Bearing                                                      
Size - 6005, Company - 
SKF/NTN /Branded  

12 NOS. 128.43 1541.16 

42 52 

Rubber Bush                                                     
Size - OD-30 mm, ID 13 
mm, Length 40 mm,  Both 
m side chattering 10 mm ,  

12 NOS. 240.01 2880.12 

43 53 
Gear Oil,  Size - 40 Nos                                                   
Company - Castrol   

60 liter  291.2 17472.00 

44 54 
Hydraulic Oil, Size-46 
Nos,  Company - Castrol   

75 liter  204.11 15308.25 

45 55 
Gear Oil,  Size-90 Nos                                                   
Company - Castrol   

98 liter  234.06 22937.88 

46 56 
Hydraulic  Oil                                                       
Size - 68 Nos,  
Company-Castrol   

15 liter  255.13 3826.95 

47 57 
Gear Oil                                                   
Size - 140  Nos , 
Company - Castrol   

5 liter  296.36 1481.80 

48 58 
Grease,  Size-Lithium                                                  
Company - Castrol   

30 kg  324.41 9732.30 

49 59 
Grease                                                    
Size -High Temperature   , 
Company - Castrol   

15 kg  414.8 6222.00 

50 60 
Grease                                                    
Size -Silicon , Company - 
Castrol   

15 kg  414.8 6222.00 

51 71 
Gate Valve (M.S)                                             
Size -15mm   
Company - leader  

6 NOS. 626.7 3760.20 

52 79 
Hacksaw Blade  
Size -  HSS 1” x 12”  
Company - Miranda  

24 NOS. 154.67 3712.08 

53 80 
Asbestos round 
packingeSize -  3 mm ¢   
Company - Champion 

4 kg  582.7 2330.80 
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54 83 

Champion Gaskets Round 
Thickness 3 mm 
Size -  I.D. ¢ 50 mm  
Company - Champion 

24 Nos  13.33 319.92 

55 86 
Emery cloth Rough  
Size -  12” x 12”  
Company - Branded  

20 Nos  13.33 266.60 

56 89 
LPG kitechen Burner  
Size - M78  ¢  110 mm  
Company - United  

24 Nos  1986.77 47682.48 

57 90 
LPG kitechen Burner  
Size - T 50   ¢  50 mm  
Company - United  

6 Nos  1560.08 9360.48 

58 91 
LPG Needle control 
Valve,   Size - ¢ 3/8'   
Company - United  

50 Nos  253.35 12667.50 

59 92 
LPG  Main  Valve  
Size-¢ 3/4' Company- 
United  

6 Nos  413.35 2480.10 

60 93 
Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 50 mm   
Company - Champion  

36 Nos  82.67 2976.12 

61 94 
Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 40 mm   
Company - Champion  

36 Nos  56.67 2040.12 

62 95 
Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 25 mm   
Company - Champion  

36 Nos  33.34 1200.24 

63 96 
Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 20 mm   
Company - Champion  

36 Nos  26.67 960.12 

64 97 
Teflon Gaskets  
Size - PTFE ¢ 15 mm   
Company - Champion  

36 Nos  20 720.00 

65 100 
Cylinder Flexible  Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - Branded   

12 Nos  386.69 4640.28 

66 104 

Burner to Burner Wire 
branded Pigtail  
Size - ¢  3/8” x5’    
Company - Branded   

36 Nos  373.35 13440.60 

67 109 
Copper Pigtail Rubber O 
Ring, Size-LPG cylinder  
Company - Branded   

200 Nos  2 400.00 

68 110 

Needle Control Valve  
Rubber O Ring  
Size-LPG Needle Control 
Valve Company - 
Branded   

100 Nos  6.67 667.00 
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69 112 

Cylinder pressure 
regulator 
Size-LPG Cyliner    
Company-ISI Vanaz  

6 Nos  633.37 3800.22 

70 115 

L.P.G.TIN,                                                           
Size TIN TYPE         
Company-GOOD 
QUALITY 

100 Nos  106.67 10667.00 

71 120 

REFRIGERANT R-134                                                  
Size Size - R-134a,   
Company -  GOOD 
QUALITY 

61 kg  733.37 44735.57 

72 121 

ROTARY 
COMPRESSOR        
Type-ROTARY                                     
Size   -1.5TON, ,   
Company-VOLTAS A.C. 

10 Nos 8000.4 80004.00 

73 122 

A.C.REMOT CELL,        
Type- Pencil Type                                     
Size   - AAA    Company 
- Nippo Everday 

500 Nos 8.48 4240.00 

74 124 
M.S.ANGLE  Type - I.S.I                                     
Size   25 X 25 X 3 MM,     
Company - standard  

2500 Kg 53.92 134800.00 

75 126 

M.S.SQUARE PIPE        
Type -Good     Size   35 X 
35 X 5 MM,     Company 
- standard  

1500 FT 59.91 89865.00 

76 127 

M.S.RECTANGLE PIPE        
Type -Good                                     
Size   50 X 25 X 2 MM,     
Company - standard  

1000 FT. 47.42 47420.00 

77 128 
M.S.FLATE         Type -                                     
Size    25 X 5 MM,     
Company - standard  

1000 KGS. 52.2 52200.00 

78 129 
RED OXIDE  Type- ISI                                   
Size  4 lit Pack     
Company - Asian Ustav  

100 LITRE 168.01 16801.00 

79 132 

THINNER,         Type -                              
Size 4 lit Pack .   
Company - ASIAN / 
NEROLACK  

100 LITRE 106.67 10667.00 

80 133 

WHITE COLOUR, Type 
-  Oil Paint ,    Size 4 lit 
Pack .   Company - 
ASIAN / Utsav   

40 LITRE 180.01 7200.40 

81 135 
G.I. WIRE, Type -  ISI                             
Size16 SWG.-Heavy Duty  

50 KG 88 4400.00 
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82 136 

Grinding Wheel,        
Type-ISI                             
Size 100 X 16 X 6   
Company -  KPT / NKK / 
TAILINS   

1000 Nos 24 24000.00 

83 137 

M.S.DRILL BIT  ( HIGH 
SPEED ), Type-ISI Size       
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,&12 
MM.Company-JHALANI 

10 Sets  800.04 8000.40 

84 139 

GAS CUTTING 
NOZZLE   Type -  Brass/ 
Havy duty,  Size Mar- 64          
Company - Esab  

10 Nos. 621.63 6216.30 

86 142 

FIXED  BRACK WITH 
wheel                        
Size -200 MM X 50 MM 
(WIDTH)  Company -  
REXELLO  

150 Nos. 660.03 99004.50 

87 143 

Moving   BRACKET       
Type - WITH wheel                       
Size -160  MM X 40 MM 
(WIDTH)  Company - 
REXELLO  

150 Nos. 465.36 69804.00 

88 144 

FIXED    BRACKET  
WITH wheel,  Size -160  
MMX40 MM (WIDTH) 
Company-REXELLO  

150 Nos. 416.02 62403.00 

89 145 
M.S. ANGLE, Type -  ISI                            
Size - 25 X 25 X 5MM, 
Company - Standard    

500 KG  53.92 26960.00 

90 146 
M.S. ANGLE, Type -  ISI                            
Size - 30 X 30 X 3MM,        
Company - Standard  

1000 KG  53.92 53920.00 

91 150 
M.S. SQUARE BAR,        
 Type-ISI, Size-10MM                       
Company - Standard  

1000 KG  52.2 52200.00 

92 151 
M.S.FLAT, Type -ISI                        
Size-25x3 MM,        
Company- Standard  

500 KG  53.52 26760.00 

93 152 
M.S. FLAT, Type -  ISI                        
Size - 40x5 MM,        
Company-Standard  

500 KG  53.52 26760.00 

94 155 

M.S. SQUARE PIPE        
 Type-ISI                             
Size  40 X 40 X 3MM,        
Company - Standard  

1500 KG  73.12 109680.00 

95 161 
Oxygen Gas Regulator      
Type- HEAVY DUTY                            
Size- DOUBLE STAGE  

2 Nos  3948.2 7896.40 
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Company - ESAB 

96 162 

ACETYLENE GAS 
REGULATOR     
Type- HEAVY DUTY                          
Size- DOUBLE STAGE  
Company - ESAB 

2 Nos  3948.2 7896.40 

97 166 
CUTTING WHEELS,                                                                          
Size 355X 3 X 25.4 MM 
Company - Norton 

1000 Nos  141.34 141340.00 

98 167 

GRINDING MACHINE,   
Type - (700 W) C-970 
(250V)                 
Size-  TV/NO.1000 / MIN  
Company - Black Decker 

2 Nos  2160.11 4320.22 

99 170 

 M.S. SQUARE BAR     
 Type-I.S.I., Size-12 MM             
 Company - 
TATA/JINDAl / ZENITH   

800 KG 52.2 41760.00 

100 171 

M.S. ROUND BAR    
Type-I.S.I.  Size-10 MM            
Company - 
TATA/JINDAl / ZENITH   

500 KG 53.52 26760.00 

101 172 

M.S. ROUND BAR    
Type-I.S.I.,  Size-12 MM      
Company - 
TATA/JINDAl / ZENITH   

300 KG 53.52 16056.00 

102 173 

OXYGEN HOSE PIPE,    
Type-I.S.I. Size-12 MM             
 Company - Dunlop 
Premium  

15 mtr 73.34 1100.10 

103 174 

ACETYLENE  HOSE 
PIPE, Type-I.S.I.               
Size-  12 MM      
Company - Dunlop 
Premium  

15 mtr 73.34 1100.10 

104 177 

G.I. . ROUND PIPE    
Type-C Class,  
Size-40 MM               
Company - TATA/ 
Prakash Surya   

1000 Ft  68.42 68420.00 

105 178 

G.I. . ROUND PIPE    
Type -   C Class               
Size-  50 MM      
Company - TATA/ 
Prakash Surya   

500 Ft  93.15 46575.00 

106 179 

G.I. . ROUND PIPE    
Type-C Class, Size-2 1/2"              
Company - TATA/ 
Prakash Surya   

300 Ft  118.72 35616.00 
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107 180 

S.S.NUT BOLT WITH 
WASHER    Type -   
STANDARD         
Size- 150 X8 MM      
Company - Heavy Duty   

500 Nos  26.67 13335.00 

108 186 

HEAVY BUTT 
BIJAGARI  Type-ISI        
Size-6",    
Company - General  

50 Nos 40 2000.00 

109 187 

WELDING SCREEN,  
Type -GENERAL 
PURPOSE , Size-6",   
Company - ESAB 

10 Nos 1000.05 10000.50 

110 188 
HAND GLOVES    Type  
LEATHER,  Size-6"     
Company - ESAB 

10 Nos 296.01 2960.10 

111 190 

G.I.ROUND PIPE Type - 
I.S.I    
Size- 3/4",   Company -
PRAKASH / SURYA 

300 FT 38.89 11667.00 

112 200 

S.S.304  FLAT     Type - 
I.S.I, Size-25 X 5 MM     
Company -GOOD 
QUALITY 

50 KG 257.71 12885.50 

113 202 

S.S.304 ANGLE, Type - 
I.S.I    
Size-  25 X 25 X 4 MM   
Company -GOOD 
QUALITY 

50 KG 277.54 13877.00 

114 203 

WELDING WIRE 
BRUSH,     Type - I.S.I    
 Company -GOOD 
QUALITY 

10 NOS. 22.67 226.70 

115 206 

GAS WELDING 
LIGHTER ,      
Type - HEAVY DUTY 
Size-   , Company -ESAB  

30 NOS. 21.33 639.90 

116 207 

GAS CYLINDER 
SPINDLE KEY      
Type - HEAVY DUTY 
Size-   , Company -ESAB  

2 NOS. 100.01 200.02 

117 208 

WELDING CABLE,     
Type - COPPER 
Size-1653 CONDUCTOR    
Company-ESAB/ 
ARCAM 

30 MTR. 866.71 26001.30 

118 209 

WELDING GLASS     
Type - BLACK 
Size-      ,    
Company -  Good Quality  

50 NOS. 33.34 1667.00 
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119 210 

SLADGE HAMMER      
Type - BLACK 
Size-  2 KG ,    
Company -  TAPARIA 

2 NOS. 533.36 1066.72 

120 212 
MEASURING  TAPE      
Type-ISI, Size- 30 MTR  
Company -   

1 NOS. 320.02 320.02 

121 213 

BLACK COLOUR      
Type - OIL PAINT  
Size-   4 LITER  PACK   
Company - ASIAN  / 
USTAV  

150 liter  180.01 27001.50 

122 214 

SMOW GREY CLOUR,      
Type - OIL PAINT  
Size-   4 LITER  PACK   
Company - ASIAN  / 
USTAV  

60 liter  180.01 10800.60 

123 215 

GREEN COLOUR      
Type - OIL PAINT  
Size-   4 LITER  PACK   
Company - ASIAN  / 
USTAV  

20 liter  180.01 3600.20 

124 217 

CUTTING WHEEL    
Type - I.S.I. 
Size-   100 X 1.0 X 16    
Company - BOSCH 

2500 Nos  24 60000.00 

125 218 

M.S.SQUARE PIPE    
Type -GOOD  
Size- 25 X 25 X 18 
GAUAGE     Company - 
TATA / JINDAL/ 
ZENITH, 

1500 FT  20.55 30825.00 

126 219 

M.S.SQUARE PIPE    
Type –GOOD, Size- 20 X 
20 X 18 GAUAGE, 
Company - TATA / 
JINDAL/ ZENITH, 

1500 FT  16.73 25095.00 

(कायवाही-मेकॅिनकल िवभाग) 

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

११  सं थानच े भ िनवास, णालय,े ी साई सादालय येथील िल टच े CAMC दणेकेामी ा  ई-
िनिवदतेील िन नतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी करणबेाबत. 

०१ कामाच ेनांव सं  थानचे भ  तिनवास,  णालय,े ी साई सादालय येथील िल टचे CAMC  
दणेेकामी 

०२ शासक य मा  यता मा.  यव  थापन सिमती िदनांक २०.११.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय  
ं . ७०३ 

०३ अदंाजे खच . ११,९७,०००/- 
०४  तावाची थोड  यात मािहती. ी साईभ  ताचंे तसचे  णालयातील  णाचे सोई सिुवधेकरीता भ  तिनवास, 

 णालय ेव  साई सादालय येथील िल ट सु ळीत कायाि वत राहण ेआव  यक 
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आह.े   यामळेु सं  थानमधील स  या कायरत असले  या २८ नग िल टच े
एकि त कॉ  िेस  ह वािषक सि हस कॉ   ट (CAMC) दणेेकरीता ई-िनिवदा 
मागिवणसे व याकामी येणा-या पये ११,९७,०००/- मा चे अपेि त खचास 
िदनांक २०.११.२०१८ रोजीचे  यव  थापन सिमती सभमे  य े मा  यता  घणेेत 
आलेली आह.े  

०५ ई-िनिवदा तपिशल - ई िनिवदा नोटीस महारा   शासना  या www.mahatenders.gov.in या 
वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर  याची 
मदुत िद. १४.१.२०१९ ते िद. २१.१.२०१९ पयत दे  यात आली होती. मा  
मदुतीत एकही िनिवदा ा  त झालेली नस  यान े िदनांक २९.१.२०१९ पयत 
मदुतवाढ दणेेत आली. सदर मदुतीत दोनच िनिवदा ा  त झाले  या अस  याने 
िदनांक ५.२.२०१९ पयत दसु-यांदा मदुतवाढ दणेेत आली होती.  

 I. कामाची मदुत ३६५ िदवस 
 II. तांि क िनिवदा उघड  याची 

िदनांक व वेळा 
िदनांक ११/०२/२०१९ सकाळी ११ : ०० वाजता 

 III. ा  त ई-िनिवदा ०२ 
 IV. ा  त ई-िवदाधारकांनी सव   

आव  यक कागदप  े  ऑनलाईन  
जमाकेल ेआहते का ? 

होय  

 V. सव िनिवदाधारकांनी EMD 
भरलेल ेकागदप  ेजमा केले आहते का ? 

होय 

 VI. मागील वषाकरीता िन  न  तम 
दर पय े

- 
१,४०,०००/- 

 VII. मागील िन  न  तम दर धारक - म.े ि ह टोरा िल ट ा. िल. मुंबई  
 
ई-िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा तपशील. 

अ.नं. िनिवदाधारकांच ेनाव ई-िनिवदतेील ा  त दर र  कम शेरा 

१. म.े ि ह टोरा िल ट ा. िल. मुंबई ११,४०,०००/- L 2 

२. म.े फोिन  स  इले  हटेर (इ) ा. िल. पणु े १०,७९,०००/- L 1 

 
उपरो  त तपिशलानसुार, सं  थानचे सव  भ  तिनवास  थाने,  णालय ेव ी साई सादालय येथील २८ 

नग  िल टचे CAMC देणकेामी म.े फोिन  स  इले  हटेर (इ) ा. िल. पणु े यांच ेदर र  कम पय-े१०,७९,०००/- 
(अ री र  कम पय–ेदहा लाख एकोणऐसंी हजार) मा  िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा / वाटा 
घाटी क न पढुील कायवाही करण ेकरीता मा.  यव  थापन सिमती सभेस िशफारस करणकेामी सदरचा  ताव 
मा. उपसिमतीच ेसभेपढुेसादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.ेफोिन स 
इले हटेर (इ) ा.िल.पणु ेह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े यांचेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच े भ िनवास, णालय े व ी साई सादालय येथील िल टच े
CAMC दणेकेामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवधारक म.ेफोिन स इले हटेर (इ) 

ा.िल.पणु े यांच े िन नतम दर र कम .१०,७९,०००/-मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, 
अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१२ साईिनवास अितथी गहृ इमारतीस िल ट बसिवणेकामी ा  ई-िनिवदतेील िन नतम दरधारकाशी चचा वाटाघाटी 

करणबेाबत. 
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०१ कामाच ेनांव साईिनवास अितथी गहृ इमारतीस िल ट बसिवण े
०२ शासक य मा  यता मा.  यव  थापन सिमती िदनांक ६.०९.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ५३९ 
०३ अदंाजे खच . १२,५०,०००/- 
०४  तावाची थोड  यात मािहती. सं  थानचे साईिनवास अितथी गहृ इमारतीस िल ट बसिवणकेामी िवहीत 

पधद्तीन े ई-िनिवदा िकया राबवनू खरेदी करणसे व याकामी येणा या अदंाजे 
पये १२,५०,०००/- मा च े खचास िदनांक ६.०९.२०१८ रोजीच े मा. 
 यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय ं . ५३९ नसुार मा  यता दणेते आली आह.े 

०५ ई-िनिवदा तपिशल - ई िनिवदा नोटीस महारा   शासनाचया  www.mahatenders.gov.in  या 
वेबसाईटवर अपलोड कर  यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर  याची मुदत 
िद. १४.१.२०१९ ते िद. २१.१.२०१९ पयत दे  यात आली होती. मा  मदुतीत 
एकही िनिवदा ा  त झालेली नस  याने िदनांक २९.१.२०१९ पयत मदुतवाढ 
दणेेत आली. 

 I. कामाची मदुत ९० िदवस 
 II. तांि क िनिवदा उघड  याची 

िदनांक व वेळा 
िदनांक ११/०२/२०१९ सकाळी ११ :०० वाजता 

 III. ा  त ई-िनिवदा ०५ 
 IV. ा  त ई-िनिवदा धारकांनी सव 

आव  यक कागदप  े ऑनलाईन जमा 
केले आहते का ? 

होय  

 V. सव िनिवदाधारकांनी EMD 
भरलेल े कागदप  े जमा केल े आहते 
का ? 

होय 

 VI. मागील वषाकरीता िन  न  तम 
दर पय े

- 

 VII. मागील िन  न  तम दरधारक - 
ई-िनिवदा ि यातील तांि क  टया पा  िनिवदाधारकांनी िदले  या दराचा तपशील. 

अ.नं. िनिवदाधारकांच ेनाव ई-िनिवदतेील ा  त 
दर र  कम . 

शेरा 

१. म.े इ  कोन इले  हटेस ा.िल. मुबंई   १०,४०,०००/- L 3 
२. म.े ि ह टोरा िल ट ा. िल. मुंबई ९,९८,०००/- L 2 
३. म.े पॉवर िलंक इिंजिनअर ग एलएलपी. १४,८१,०००/- L5 
४. म.े जॉनसन िल टस  ा. िल.  १२,७५,०००/- L4 
५. म.े फोिन  स  इले  हटेर (इ) ा. िल. पणु े ९,४०,०००/- L1 

 
उपरो  त तपिशलानसुार, साईिनवास अितथीगहृ इमारतीस िल ट बसिवणेकामी म.े फोिन  स  इले  हटेर 

(इ) ा. िल. पणु े यांच ेदर र  कम पय े-९,४०,०००/- (अ री र  कम पय े– नऊ लाख चाळीस हजार) मा  
िन  न  तम असनु  यांचेशी ा  त दराबाबत चचा / वाटा घाटी क न पढुील कायवाही करणकेरीता मा.  यव  थापन 
सिमती सभेस िशफारस करणकेामी सदरचा  ताव मा. उपसिमतीच ेसभेपढु ेसादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.ेफोिन स 
इले हटेर (इ) ा.िल.पणु ेह ेआजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े यांचेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी र कम .९,२५,०००/- मा  दर दऊे केले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथी गहृ इमारतीस िल ट बसिवणेकामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक म.ेफोिन स इले हटेर (इ) ा.िल.पणु ेयांनी चचअतंी देऊ 
केलेले र कम . ९,२५,०००/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.                                              (कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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१३ ी साई सादालयातील साद भोजनाम य े वामी नारायण पोळी (चपा या) परुी मनु यबळा दारे तयार 
करणबेाबत. 

  अिधिनयम २००४ मधील तरतुद:-  सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  य े
महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ 
(१ घ ) नसूार भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण े. 

  ा  तिवक:- मा.  यव  थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .६०२ नसूार, ी साई 
सादालयातील सादभोजनाम  य ेमनु  यबळा  दारे  वामी नारायण पोळी (चपाती)/परुी तयार करणेस व  याकामी 

येणा-या अदंाजे र  कम .३४,३६,२२४/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  
   यानसूार वृ  तप ात जाहीरात िस  द क न उपरो  त कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणते आले  या हो  या. 

जाहीरातीनसूार िनिवदा सादर करणे  या अिंतम कालावधी िद.१९/१२/२०१८ रोजीपयत फ  त एकच ई-िनिवदा 
ा  त झालेली होती.  यामळेु शासन िनयमानसूार कमीत कमी तीन ई-िनिवदा ा  त असण ेगरजेचे अस  यामळेु ई-

िनिवदा भरणकेामी पु  हा दसु-यांदा िद.२९/१२/२०१८ रोजीपयत कामाचे ०७ िदवस मदुतवाढ दे  यात आलेली 
हाेती. उपरो  त मदुतवाढ िद  यानंतर इकडील कायालयाकडून  थािनक प रसरातील नामांिकत केटरसधारक यानंा 
दरु वनी  दारे सदरह टडर भरणसेाठी ो  साहीत करणते आलेले होते. याबाबत  यांना सादालयात बोलावनू 
कामाची सम  माहीती दखेील दे  यात आललेी होती. तरी दखेील दसु-यांदा मदुवाढीचे िवहीत कालावधीत फ  त 
एकच ई-िनिवदा ा  त होती. तदनंतर ितस-यांदा िद.०७/०१/२०१९ रोजीपयत कामाचे ०७ िदवस मदुतवाढ 
दे  यात आललेी होती. याकालावधीतही .अधी क, ी साई सादालय यांनी मण  वनी  दारे नामांिकत केटर ग 
 यवसाियक यांना सदरह टडरबाबत माहीती दवेनू सपंक केला होता परंत ूतरीही ई-िनिवदा भरणे  या ितस-यांदा 

मदुतवाढीचे िवहीत वेळेत फ  त एकच ई-िनिवदा ा  त झालेली आह.े  
  ी साई सादालयात दनैदंीन समुारे ४०,००० ते  ५०,००० साईभ  त सादभोजनाचा लाभ घतेात. 

 यामळेु साईभ  तांना सादभोजनाम  य ेचपाती/परुी अभावी गरैसोय होव ूनये याकरीता, महारा   शासन उदयोग, 
ऊजा व कामगार िवभागाकडील खरेदीसाठी  या कायप  दतीतील िनयमावली ं .४.४.३.१ अ  वय,े “कामाची 
पतुता वेळेवर कर  यास मह  व दे  यात आले तर, खरेदी अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ िद  यानतंर देखील) ३ 
िनवीदा पे ा कमी ितसाद िमळाला तर  यासह पढु ेजा  याचा िनणय घऊे शकेल व  यासाठी ससुा  य कारण ेनमदू 
करेल. अशा संगी, िकंमती  या वाजवीपणाची खा ी कर  यासाठी खरेदी सिमतीत अित र  त काळजी  यावी 
लागेल.  असे आह.े  

  उपरो  त िनयमानसूार व भ  तांना सादभोजनातील चपाती/परुी अभावी गैरसोय होव ू नय े याक रता 
जाहीरातीतील िवहीत वेळेत िद.२१/१२/२०१८ पयत फ  त एकच ई-िनिवदा ा  त झालेली होती, मदुतीअतंी 
दोनदा मदुतवाढ देवनूही ा  त असले  या एका िनिवदचेे तांि क बीड मा.खरेदी सिमती िद.२९/०१/२०१९ रोजी 
उघडणते आलेले आह.े सदरची ा  त असलेली एक िनिवदा तांि क बीडम  य े पा  ठर  यान े सदरह ई-
िनिवदाधारकाचे ाईस बीड (दरप क) िद.११/०२/२०१९ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभेपढु े उघडणेत आलेले 
आह.े  यात खालील माण ेदर दे  यात आलेले आह.े 

अ.ंनं. कामाचा तपिशल 
सं  या 
तपिशल 

यशोधरा मिहला औ ोिगक 
सह. सं  था मयादीत 

१. 
ी साई सादालयातील सादभोजनाम  य े  वामी नारायण 

चपाती/परुी तयार क न देणेकामी ित ि वंटल कोरडा गह आटा 
+ मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून मजरुी दर पय े 

ित ि वंटल १३०४/- 

 
ित ि वंटल कोरडा गह आटा + मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून  मजरुी 

दर र  कम . = 
१३०४- 

 
  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराच े तुलना  मक त   यानसूार, ी साई सादालयामाफत 

मनु  यबळा  दारे  वामी नारायण चपाती/परुी तयार करणकेामी िद.यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांच े
ित ि वंटल कोरडा गह आटा + मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून मजरूी दर .१,३०४/- (अ री र  कम  

एक हजार तीनश ेचार मा ) इतके िन  नतम आलेले आहते.  यामळेु वर त  तयात दशिवले माण े  वामी नारायण 
चपाती/परुी तयार करणकेामी िन  नतम दरधारक यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ  पा.सं  था, नािशक यांना 
मा.  यव  थापन उपसिमती सभेपढुे बोलावनू चचा/वाटाघाटी करावी लागणार आहते.  
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  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसूार अनुमान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:-तरी ा  तिवक व मागणी नसूार, ी साई सादालयामाफत 

मनु  यबळा  दारे  वामी नारायण चपाती/परुी तयार करणकेामी मागिवणते आले  या ई-िनिवदेसाठी यशोधरा मिहला 
सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांच ेदर ित ित ि वंटल कोरडा गह आटा + मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून 
मजरूी दर . १३०४/- (अ री र  कम  एक हजार तीनशे चार मा ) इतके आलेले आहते.  यामळेु यशोधरा 
मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांना मा.  यव  थापन सिमती सभेपढुे बोलावनू चचा/वाटाघाटी क न सन-
२०१९-२०२० करीता पढुील एक वष कालावधीसाठी कायादशे दणेकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन 
उपसिमती सभपेढु ेिनणयाथ सादर. 

ी साई सादालयातील साद भोजनाम य े वामी नारायण पोळी (चपा या) परुी मनु यबळा दारे तयार 
करणकेामी ितस यांदा मदुतवाढीचे िवहीत वेळेत फ  एकच ई-िनिवदा ा  झालेली आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील साद भोजनाम य े वामी नारायण पोळी 
(चपा या) परुी मनु यबळा दारे तयार करणेकामी ई-िनिवदाधारक यशोधरा मिहला सह.उ पा.सं था,नािशक यांच े
दर ित ि वंटल कोरडा गह आटा+मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून मजरुी दर र कम .१,३०४/-मा  
ि वकारणते येऊन यांना िद.०१.०३.२०१९ पासनू कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य 
कर यात आली.  

(कायवाही- सादालय िवभाग) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१४ ी साई सादालयातील साद भोजनाम य ेचपाती मिशन दारे चपाती तयार करणबेाबत. 
अिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- सन २००४ चा म हारा   अिधिनयम ं .१४ (भाग ४) म  य े

महारा   िवधान मंडळाचे अिधिनयम व रा  यपालांनी  तािवत केलेले अ  यादशे व केलेले िवनीयम मधील २१ 
(१ घ ) नसूार भ  तांना जेवण परुिवण ेव अ  नछ  चालिवण े. 

  ा  तिवक :- मा.  यव  थापन सिमती िद.०५/१०/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .६०३ नसूार, ी 
साई सादालयातील सादभोजनाम  य े चपाती मिशनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार करणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे र  कम .३०,६८,५६०/- मा चे खचास मा  यता िमळालेली आह.े  

   यानसूार वृ  तप ात जाहीरात िस  द क न उपरो  त कामासाठी ई-िनिवदा मागिवणते आले  या हो  या. 
जाहीरातीनसूार िनिवदा सादर करणे  या अिंतम कालावधी िद.१९/१२/२०१८ रोजीपयत फ  त एकच ई-िनिवदा 

ा  त झालेली होती.  यामळेु शासन िनयमानसूार कमीत कमी तीन ई-िनिवदा ा  त असण ेगरजेचे अस  यामळेु ई-
िनिवदा भरणकेामी पु  हा दसु-यांदा िद.२९/१२/२०१८ रोजीपयत कामाचे ०७ िदवस मदुतवाढ दे  यात आलेली 
हाेती. उपरो  त मदुतवाढ िद  यानंतर इकडील कायालयाकडून  थािनक प रसरातील नामांिकत केटरसधारक यानंा 
दरु वनी  दारे सदरह टडर भरणसेाठी ो  साहीत करणते आलेले होते. याबाबत  यांना सादालयात बोलावनू 
कामाची सम  माहीती दखेील दे  यात आललेी होती. तरी दखेील दसु-यांदा मदुवाढीचे िवहीत कालावधीत फ  त 
एकच ई-िनिवदा ा  त होती. तदनंतर ितस-यांदा िद.०७/०१/२०१९ रोजीपयत कामाचे ०७ िदवस मदुतवाढ 
दे  यात आललेी होती. याकालावधीतही .अधी क, ी साई सादालय यांनी मण  वनी  दारे नामांिकत केटर ग 
 यवसाियक यांना सदरह टडरबाबत माहीती देवनू सपंक केला होता परंत ूतरीही ई-िनिवदा भरणे  या ितस-यांदा 

मदुतवाढीचे िवहीत वेळेत फ  त एकच ई-िनिवदा ा  त झालेली आह.े  
  ी साई सादालयात दनैदंीन समुारे ४०,००० ते  ५०,००० साईभ  त सादभोजनाचा लाभ घतेात. 

 यामळेु साईभ  तांना सादभोजनाम  य ेचपाती/परुी अभावी गरैसोय होव ूनये याकरीता, महारा   शासन उदयोग, 
ऊजा व कामगार िवभागाकडील खरेदीसाठी  या कायप  दतीतील िनयमावली ं .४.४.३.१ अ  वय,े “कामाची 
पतुता वेळेवर कर  यास मह  व दे  यात आले तर, खरेदी अिधकारी (दोन वेळा मदुतवाढ िद  यानतंर दखेील) ३ 
िनवीदा पे ा कमी ितसाद िमळाला तर  यासह पढु ेजा  याचा िनणय घऊे शकेल व  यासाठी ससुा  य कारण ेनमदू 
करेल. अशा संगी, िकंमती  या वाजवीपणाची खा ी कर  यासाठी खरेदी सिमतीत अित र  त काळजी  यावी 
लागेल.  असे आह.े  

  उपरो  त िनयमानसूार व भ  तांना सादभोजनातील चपाती/परुी अभावी गैरसोय होव ू नय े याक रता 
जाहीरातीतील िवहीत वळेेत िद.१९/१२/२०१८ पयत फ  त एकच ई-िनिवदा झाललेी होती, मदुतीअतंी पु  हा 
दोनदा मदुतवाढ दवेनूही ा  त असले  या एका िनिवदेचे  तांि क बीड मा.खरेदी सिमती िद.२९/०१/२०१९ रोजी 
उघडणते आललेे आह.े सदरह पा  तािं क बीडम  य ेपा  ठरले  या एका ई-िनिवदाधारकाच े ाईस बीड (दरप क) 
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िद.११/०२/२०१९ रोजीचे मा.खरेदी सिमती सभपेढु े उघडणते आलेले आह.े  यात खालील माण े दर दे  यात 
आलेले आह.े 

अ.ंनं. कामाचा तपिशल 
सं  या 
तपिशल 

यशोधरा मिहला औ ोिगक सह. 
सं  था मयादीत 

१. 
ी साई सादालयातील चपाती मिशनवर चपाती तयार क न 

दणेेकामी ित ि वटंल कोरडा गह आटा + मदैा आटा करीता, 
कर (GST) वगळून मजरुी दर पय े 

ित ि वंटल २७ ८/- 

 
ित ि वंटल कोरडा गह आटा + मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून  मजरुी 

दर र  कम . = 
२७८/- 

  मागणी:- उपरो  त ा  तिवक मधील दराच ेतुलना  मक त   यानसूार, ी साई सादालयामाफत चपाती 
मिशनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार करणेकामी यशोधरा मिहला सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांचे ित ि वंटल 
कोरडा गह आटा + मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून मजरूी दर .२७८/- (अ री र  कम  दोनश े
अठ्याह  तर मा ) इतके िन  नतम आलेले आहते.  यामळेु वर त  तयात दशिवले माण ेचपाती मिशनवर चपाती  
तयार करणकेामी िन  नतम दरधारक यशोधरा मिहला सह. औ ोिगक उ  पा.सं  था, नािशक यांना मा.  यव  थापन 
उपसिमती सभपेढु ेबोलावनू चचा/वाटाघाटी करावी लागणार आहते.  

  सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसूार अनुमान :- आिथक 
  िवभागाचा  प  ट अिभ ाय/मत:-  तरी ा  तिवक व मागणी नूसार, ी साई सादालयातील चपाती 

मिशनवर मनु  यबळ परुवनू चपाती तयार करणकेामी मागिवणेत आले  या ई-िनिवदेसाठी यशोधरा मिहला 
सह.उ  पा. सं  था, नािशक याचं ेदर ित ित ि वंटल कोरडा गह आटा+मदैा आटा करीता कर (GST) वगळून 
मजरूी दर .२७८/-(अ री र  कम  दोनश े अठ्याह  तर मा ) इतके आलेले आहते.  यामळेु यशोधरा मिहला 
सह.उ  पा. सं  था, नािशक यांना मा.  यव  थापन उपसिमती सभपेढुे बोलावनू चचा/वाटाघाटी क न सन-२०१९-
२०२० करीता पढुील एक वष कालावधीसाठी कायादशे देणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन उपसिमती 
सभेपढुे िनणयाथ सादर.  

ी साई सादालयातील साद भोजनाम य े चपाती मिशन दारे चपाती तयार करणे करणेकामी 
ितस यांदा मदुतवाढीचे िवहीत वेळेत फ  एकच ई-िनिवदा ा  झालेली आह.े 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयातील साद भोजनाम य े चपाती मिशन दारे चपाती 
तयार करणकेामीच े िनिवदाधारक यशोधरा मिहला सह.उ पा.सं था,नािशक यांच े दर ित ि वंटल कोरडा गह 
आटा+मैदा आटा करीता कर (GST) वगळून मजरुी दर र कम .२७८/-मा  ि वकारणते येऊन यांना 
िद.०१.०३.२०१९ पासनू कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- सादालय िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१५ सन २०१९-२० या कालावधीकरीता वाहन िवभागाकडील १३५ वाहनांचा वािषक िवमा नतुनीकरण करणेकामी 
िन नतम दर दणेारे िवमा कंपनीच े ितिनधीसोबत चचा वाटाघाटी क न अिंतम दर िनि त करणेबाबत. 

िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर एक वष कालावधी करीता उपरो  त माण े वाहन 
िवभागाकडील १३५ वाहनांचा वाहन िनहाय िवमा उतरिव याचा असलेने मा  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेने  ४ 
रा ीयकृत िवमा कंप याकडूनच बदं िलफा  याम  य ेदरप के मागवी  यात आली होती. 

 
०१ खरेदी  करावयाच ेसािह  य  /व  तुचा तपिशल  िवमा नतुनीकरण 
०२ मागणी वाहन िवभागाकडील १३५ वाहनांचे िद.१/४/२०१९ ते ३१/०३/२०२०  

िवमा नतुणीकरण करण.े 
०३ ई -िनिवदा िस  दी  /दरप के  १. जा न.ंएसएसएस-वशी-वाहन-४८७०/२०१९ िद ०२/०१/२०१९  

२. जा न.ंएसएसएस-वशी-वाहन-५०२०/२०१९ िद १६/०१/२०१९ 

०४ वतृप ा  या अिधसचूने  या  यित र  त चौकशी कशी 
पाठवली जाते? 

दरु  वनी ारे व सम  िदल े

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े सव रा  ीयकृत िवमाकंपनीच े ितनीधीना सम  िदले. 
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०६ िनिवदा सु  झालेची िदनांक व वेळ िदनांक  

०७ ा  त िनिवदाकारांची सं  या  ०५ )पाच (  
०८ पा  िनिवदाकारांची सं  या  ०४ )चार(  

०९ सव िनिवदाकारांनी नमनेु िदली आहेत का?  - 
१० सव िनिवदाकारांनीबयाणा र  कम आदा केली आह ेका  दरप के असलेण ेबयाना र  कम नाही. 
११ जर नमनु ेिदले नाही, तर का. - 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलेले दर — 

अ.न
. 

तपिशल 
वाहने 
सं  या 

IDV 

दरप कात िदलेले दर 
िद. य.ु 
इिंडया 
अॅ  यरु  स 
कं.िल. 
शाखा -

ीरामपरु 

यनुाइटेड 
इिंडया 
इ  शरेु  स 
कं.िल. -
नािशक रोड 

 
िद.ओरीए  टल 
इं  योर  स क. 
िल. शाखा-
िशड  

यनुाइटेड 
इिंडया 
इ  शरेु  स 
कं. िल.  
िशड  

नेशनल 
 इं   योरे  स  
क. िल. 
 शाखा 
-कोपरगांव 

१ िझरो डेप िवमा  ८ 78,28,500  166132  189525  159956  169518 215000 

२ 
फुल िवमा (पॅकेज 
पॉलेसी) 

९१ 3,28,11,000  1659722  1628298  1621790  1597764  1857745 

३ थड पाट  िवमा  ११ 0  301175  312839  301810  293365  307945 

४ 

वषापे ा कमी 
कालावधी (Odd 
Period) करीता 
िझरो डेप िवमा  

२५ 3,44,05,500 1211534 1525960 773032 1226422 220347 

                           एकुण   १३५ 7,50,45,000 3338563 3456622 2856588 3287069 2601037 

                          शेरा  
पा  पा  पा  पा  अपा  

 
L3 L4 L1 L2 - 

 

१३ यापुव  केले  या नतुनीकरणचा तपिशल आिण नतुनीकरण दर- 
अ .नं.  वष प रमाण एकुण दर ह  ता र  कम  
 २०१८-१९ ११० वाहनाकरीता  १७,६७,६२८ /-  

  
१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशलः  -  

अ .नं.  वष खच प रमाण 
२०१८-१९ या कालावधीत ११० वाहनांचा िवमा नतुणीकरणा कामी  वािषक ह  ता १७,६७,६२८ /-  

 

१५ स  याची िश  लक ि थती  लाग ुनाही- 
१६ मागील नतुनीकरण  दर ११० वाहनाकरीता  .१७,६७,६२८ /-  
१७ मागील नतुनीकरण िवमा कंपनी  यनुायटेड इडंीया इं  शरेु  स कंपनी  िल. िवभागीय  कायालय नािशक  
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराने सादर केललेे दर १३५ वाहनाचा  िवमा नतुणीकरणासाठी िदलेले वािषक दर 

२८,६५,५८८/- (सदरचे दर सव GST व करासहीत आहते.) 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नांव िद ओरीए  टल इं  योरे  स कं िल.शाखा –िशड  
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 

आह ेका? 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात आला 
अस  यास उपि थतांची नावे  

मा उप िज  हािधकारी,  मा मु  य उप कायकारी अिधकारी, 
मा शासक य अिधकारी, .अिध क वाहन िवभाग 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर याचंे तपिशल अदंाजे . अदंाजे अपे ीत खच  ३०,००,०००/- 
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२३ मागील नतुनीकरण  .१७,६७,६२८ /-  स  याचे ा  त दर  . २८,६५,५८८ /-   फरक  .१०९७९६०  ने  जा  त आहते. 
मागील वषात११० वाहनाचंा िवमा केला होता, यावष  २०१९-२० म  य े िवमा करावयाची वाहनाचंी सं  या १३५ असनु ती मागील 
वषापे ा  जा  त आह.े 

 
२४ संि  त िटपः- मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ चे सभतेील िवषय मांक २८ व  

िनणय ं .७५५अ  वये “ सं  थानचे िविवध कारचे १३५ वाहनां  या वािषक िव याचे नतुनीकरण करण े कामी 
रा  ीयकृत िवमा कप  यांकडून िविहत प  दतीन ेदरप के मागिवणसे व  याकामी येणा-या अदंाजे ३०,००,०००/- 
खचास मा  यता दे  यात आली होती .”  

  जा.न.ंएसएसएस/वशी/वाहन/ ४८७० /२०१९ िद.०२.०१.२०१९ अ  वये िद.१५/०१/२०१९ पयत 
रा  ीयकृत िवमा कंप  याकडून दरप के मागवी  यात आली होती. परंतु िद.१५.०१.२०१९ दपुार पयत एकही 
दरप क ा  त न झालेने िद.१५.०१.२०१९ चे मा  यतेने व जा.नं.एसएसएस/वशी/वाहन/ ५०२० /२०१९ 
िद.१६.०१.२०१९ अ  वये िद.२१.०१.२०१९ अखेर दरप के मागिव  यास मदुतवाढ िदली होती. 

  यानुसार २१.०१.२०१९ अखेर ०४ रा  ीयकृत िवमा कंप  यांची  दरप के  मदुतीत ा  त झाली होती.तर 
नेशनल इं   योरे  स क. िल. शाखा-कोपरगांव यांच ेदरप क मदुतीनंतर ा  त झाले होते.  िद. २९.०१.२०१९ च े
खरेदी समीतीचे पढुे रा  ीयकृत िवमा कंप  यां चारच असलेण ेअधीक  पधा  मक दर ा  त होण ेकरीता सव ५ 
दरप के उघड  यात आली होती. 

  यावेळी १३५ वाहनांचे िवमा नतुनीकरण करण ेकरीता िवमा कंप  यांनी िदले  या दराचंा िवचार करता  
िद. ओरीए  टल इं  योर  स क. िल. शाखा-िशड  याचंे दर सवात कमी  हणजे .२८,५६,५८८/- आहते.  यांचे दर 
L2- यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कं. िल.  िशड  यांचपेे ा .४,३०,४८१ इत  या रकमेने कमी आहते. 

  सन २०१९-२० म  य े १३५ वाहनांचे िवमा नुतनीकरणाकरीता िन  नतर दर दणेारी िवमा कंपनी 
िद.ओरीए  टल इं  योर  स क. िल. शाखा-िशड  यांचे तीिनधीना उपसमीती  यासमोर बोलावनु चचा वाटाघाटी 
होऊन अतंीम दर िन  चीत करता यतेील. 

  तसेच सन २०१८-१९ म  य े११० वाहनांचा िवमा करण ेकरीता यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कंपनी िल. 
िवभागीय कायालय-नािशक यांच े िन  नतर दर .१७,६७,६२८/- ि वकार यात येऊन यांना जा.नं.एसएसएस/ 
वशी/वाहन/६९६४/२०१८ िद.२७.०३.२०१८ चे अ  वय ेकायादशे दे  यात आला होता  व ३१.०३.३०१८ पवु   
एकुण र  कम १७,६७,६२८/- अ ीम  हणनु दे  यात आली होती. यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कंपनी िल. िवभागीय 
कायालय-नािशक  यांचे कडून या ११० वाहनां  या िद ०१.०४.२०१८ ते ३१.०३.२०१९ या कालावधी  या िवमा 
पॉलीसी दखेील ा  त झाले  या आहते. या कामी  एकुण .१७,६७,६२८/-  खच झालेला असनू सदरची र  कम 
जमा नावे करण ेआह.े  

   परंतु मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०४/०४/२०१८ चे सभेतील ठरावाची त  जा.नं.एसएसएस/वशी०४/ 
१७१ /२०१८ िद.१७.०४.२०१८ रोजी ा  त झाली होती. या  तावात .१७,६७,६२८/- िन  नतर दर नमुद 
आहते. मा  ठरावातील िनणय  ०६ म  य े  १६,६७,६२८/- असे टाईप झालेले आह.े 

मागणी- १.  तरी सन २०१९-२० म  य े१३५ वाहनाचंा िवमा नतुनीकरण करण ेकरीता  यनुतम दर दणेारे 
िद.ओरीए  टल इं  योर  स क. िल. शाखा-िशड  यांना  उपसमीती  या सभेपढु े  बोलावनु चचा वाटाघाटी क न  
अतंीम दर िन  चीत क न  यव  थापन सिमतीस  िशफारस करण ेकामी सादर 

             २. मागील वष   हणजे सन २०१८-१९ म  य े११० वाहनांकरीता िवमा नतुनीकरण करण ेकरीता मंजरू 
िन  नतर दरान े त ्य  झाले  या एकूण खचाची र  कम .१७,६७,६२८ चे जमा नावे करण े मा  यता िमळणसे 
सादर. 

तुत करणी मागिव यात आले या दरप कामधील िन नतम दरधारक िद.ओ रए टल इ शरु स 
कं.िल.,शाखा िशड  यांच े शाखािधकारी ी सागर भाकर जावळे  हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर 
चचसाठी उपि थत होते. यावेळी यांनी दरप काम य ेनमदु केले या दरांम य ेवाहनांचा िवमा करणेस असमथता 
दशिवली. 

उपरो ्  तावात नमदु १३५ वाहनापैक  ११० वाहनांची िवमा मदुत िद.३१/०३/२०१९ रोजी संपत 
असलेन,े यापवु  र  कम दवेनु िवमा नतुनीकरण  करण े  आव  यक अस  याने याकामी फेर दरप के मागवनु 
कायवाही करणसे कालावधी कमी आह.े याकरीता स या दरप कातील अ.नं. १ ते ३ मधील ११० वाहनांचा 
िवमा नतुनीकरण िन नतम दरधारक यनुाइटेड इिंडया इ शरु स कं.िल., िशड  यांचेकडून क न घे यात यावा. 
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अ.न तपिशल 
वाहने 
सं  या 

IDV 

दरप कात िदलेले दर 
िद. य.ु 
इिंडया अॅ  यरु  स 
कं.िल. शाखा -

ीरामपरु 

यनुाइटेड 
इिंडया 
इ  शरेु  स 
कं.िल. -
नािशक रोड 

िद.ओरीए  ट
ल इं  योर  स 
क. िल. 
शाखा-िशड  

यनुाइटेड 
इिंडया 
इ  शरेु  स कं. 
िल.  िशड  

नेशनल 
इं   योरे  स 
क. िल. 
शाखा-
कोपरगांव 

१ िझरो डेप िवमा  ८ 78,28,500  166132  189525  159956  169518  215000 

२ 
फुल िवमा (पॅकेज 
पॉलेसी) 

९१ 3,28,11,000  1659722  1628298  1621790  1597764  1857745 

३ थड पाट  िवमा  ११ 0  301175  312839  301810  293365  307945 

                               एकुण   ११० 4,06,39,500 21,27,029 21,30,662 20,83,556 20,60,647 23,80,690 
शेरा 

 
L-3 L-4 L-2 L-1 L-5 

 
उपरो  त ११० वाहनांचा िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर एक वष कालावधी करीता 

िवमा नतुनीकरण करणेकामी िन नतम दरधारक यनुाइटेड इिंडया इ  शरेु  स कं. िल.  िशड  यांचे ितनीधी ी.िवजय 
थोरात हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े उपसिमतीने यांचशेी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी दरप कातील नमदु र कम .२०,६०,६४७/- या रकमेत .६०,६४७/-मा  
सवलत दऊेन ११० वाहनांचा िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०३/२०२० अखेर एक वष कालावधी िवमा 
नतुनीकरण रककम .२०,००,०००/-मा  या रकमेत कर यास तयार अस याचे सांगीतले. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ११० वाहनांचा िवमा िद.३१.०३.२०२० अखेर नतुनीकरण करणेकामी 
िन नतम दरधारक यनुाइटेड इिंडया इ शरु स कं.िल.िशड  यांनी चचअतंी दऊे केलेले र कम .२०,००,०००/-
मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अ.न. ४ मधील उवरीत २५ वाहनांचा वषापे ा 
कमी कालावधी (Odd Period) करीता िझरो डेप िवमा नतुनीकरण करणकेामी फेर दरप के मागिव यात यावेत, 
तसेच सन २०१८-१९ म य े ११० वाहनांकरीता िवमा नतुनीकरण करणेकरीता मंजरू िन नतम दरान े य  
झाले या एकूण खचाची र कम .१७,६७,६२८/-मा  जमा नाव े करणसे मा यता दे यात यावी अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

  (कायवाही- वाहन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१६ ी साईबाबा सं थानला देणगी व पात ा  होणा या परक य चलनाची कायप दती पवुवत सु  ठेवणबेाबत. 
 तावनाः- मंिदर व मंिदर प रसरातील दि णा पटेयांची मोजणी आठवडयातून साधारणत: दोन वेळेस 

होत असते, दि णापटेया उघडून  याम  य ेरोख र  कम, सोन-ेचांदी अलंकार– व  तू, ता ंबे िपतळ व  तू , कापड व 
इतर िकरकोळ व  तूही ा  त होत असतात.  याचबरोबर िवदशेी चलनातील नोटा व नाणी देखील ा  त होत 
असतात. तसेच देणगी  व पात पो  टा  दारे देशिवदेशातनू पर क य चलन ा  त होत असते. प रक य चलनातील 
नोटा, नाणी व िविनमय न झाले  या नोटा यांची चिलत कायप  दती पढुील माण.े 

अ) परक य नोटाः- टपाला  दारे व दि णापेटी मोजणीम  य े िनघालेले सव िवदेशी चलनातील नोटा  
मा.  यव  थापन मंडळा  या िद.२२.१०.२००० रोजी  यासभतेील िनणय  .४४० अ  वय,े लेखाशाखेकडे न द 
क न, बँक ऑफ बडोदा, नािशक,ही सं  थानची पर क य चलनातील  यवहार संबंधीची न दणीकृत बँक अस  याने, 
 यांचेकडे पढुील कायवाहीसाठी  पाठिव  यात यतेात. िवदशेी चलनाची भारतीय चलनात होणारी र  कम बँक 

ऑफ बडोदा, नािशक येथ े असले  या सं  थान  या परक य चलन खा  यात (Foreign Currency A/C) जमा 
केली जाते. मा  भरणा कर  यात आले  या परक य चलनातील नोटांपैक  काही नोटांच ेजागितक पातळीवर मू  य 
कमी अस  यान ेअशा न चालणा-या नोटा, तसेच फाट  या व खराब नोटा बँक ि वकारीत नाही. 

ब) िविनमय न झालेले चलन:- सं  थानकडे बॅकेंकडून परत आले  या अशा िवदेशी चलनातील न 
चालणा-या,  फाट  या व खराब नोटा पडून राहा  याऐवजी,मा.ि सद  यीय सिमतीची िद.१८.०२.२०१५ रोजी  या 
सभेतील िनणय .५९अ  वये लेखाशाखेकडे न द क न, बँक ऑफ बडोदा, नािशक यांच े माफत मुंबई येथील 
अिधकृत परक य चलन एंज  सी, म.ेकॉ  स अॅडं िकं  ज ा.िल. मुंबई (Cox and Kings (I)Pvt.Ltd.Mumbai) 
यांचेकडे वटिव  या  या हमीवर (Collection Basis) पाठिव  यात येत असतात. तदनंतर म.ेकॉ  स अॅडं िकं  ज 
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ा.िल. मुबंई यांचेकडून  याबद  यात येणारी भारतीय चलनातील र  कम बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यांचमेाफत 
तपासनू घऊेन ती सं  थान  या पर क य चलन खाते जमा कर  यात यते असते. सन-२०१६-१७ या आिथक वषात 
फाटले  या व न चालणा-या िवदेशी चलनातील नोटांपासनू साधारणपण े .८६,५५१/- (अ री . शहाऐशंी हजार 
पाचशे एकाव  न पय ेमा .) एवढी र  कम िमळालेली आह.े 

   क) परक य नाणी:-  तसेच दि णापेटी मोजणी  या वेळी साधारणत: २० ते २५ दशेांच े परक य 
चलनातील नाणी ा  त होत असतात.  या नाणांची िवगतवारी दखेील मा.  यव  थापन सिमतीची 
िद.१८.०९.२००५ रोजी  या सभेतील िनणय .४८६िनणय .४८६ अ  वय,े लेखाशाखेकडे न द क न,बँक ऑफ 
बडोदा, नािशक यांच े माफत मुबंई येथील अिधकृतपरक य चलन एजं  सी, मे.कॉ  स अॅडं िकं  ज ा.िल., मुंबई 
(Cox and Kings (I) Pvt. Ltd. Mumbai) यांचे ितिनधीमाफत कर  यात यतेे. िवगतवारी कर  यात 
आले  या परक य ना  याची यादी तयार क न  याची एक त बँक ऑफ बडोदा, नािशक व एक त मे.कॉ  स अॅडं 
िकं  ज ा.िल., मुंबई यांना िदली जाते. िदले  या यादीतील परक य ना  याची भारतीय चलनात होणारी र  कम 
म.ेकॉ  स अॅडं िकं  ज ा.िल., मुंबई ह े बँक ऑफ बडोदा, नािशक यांचमेाफत सं  थानला कळिवतात, तदनतंर 
सं  थानची मा  यता िमळालेनंतर सदर परक य चलनाची भारतीय चलनात होणारी र  कम बँक ऑफ बडोदा, 
नािशक येथील सं  थान  या परक य चलन खा  याम  य ेजमा केली जाते.  

सदर र  कम जमा झालेनतंर िवगतवारी क न ठेवललेे परक य चलनातील नाणी बँक ऑफ बडोदा, 
नािशक यांचेमाफत म.ेकॉ  स अॅडं िकं  ज ा.िल. मुंबई यांना िदली जातात. सन-२०१६-१७ या आिथक वषात 
परक य ना  यापासनू साधारणपण े . ३,९७,०५३/- (अ री पये. तीन लाख स  या  णव हजार ेप  न मा . ) एवढी 
र  कम िमळाली आह.े  

तथािप िद.२५.०९.२०१७ रोजी झाले  या मा.  यव  थापन सिमती  या सभेम  य े कायप  दती संबंधी 
 ताव सादर केला असता  यावर ठराव .८१३ अ  वय े पढुील माण े िनणय झालेला आह.े" ी साईबाबा 

सं  थनला दणेगी  व पात िमळणा-या परक य चलना  या कायप  दतीबाबतचा सदरह  ताव उपरो  त िनणय 
.८०३ अ  वये गठीत करणते आले  या सिमतीसमोर सादर कर  यात यावा" 

 यास अनसु न सदर िनणया  वय,े मा. उपा  य  साहबे यांना िद.१४/१२/२०१८ रोजी प  पाठवनू 
 यांची वेळ व िदनांक कळिवणबेाबत िवनतंी केलेली होती. परंत,ू  यांनी सदर िवषय उपसिमती सभपेढुे सादर 

करावा असे त डी िनदश िदलेले आहते. 
स  या िवदशेी चलनातील नाणी मोठया माणात पडून आहते.  याम  य ेिदवसिदवस वाढ होत चालली 

आह,े परंत ुनाणी साठिवण ेकरता सरुि त जागचेा मोठा  न उ वत आह.े तसेच परक य नाणी, व िविनमय न 
झाले  या िवदेशी चलनी नोटा पडून अस  याने  याम  य ेिवनाकारण र  कम अडकुन पडलेली आह.े   

तरी, उपरो  त व  तूि थतीचा िवचार क न, परक य चलनातील नाणी व िविनमय न झाले  या नोटा बॅकं 
ऑफ बडोदा, नािशक यांचमेाफत, अिधकृत परक य चलन एज  सी,  म.े कॉ  स अॅ  ड िकं  ज ा.िल., मुबंई (Cox 
and Kings (I)Pvt.Ltd.Mumbai) यांना वटिव  या  या हमीवर (Collection Basis)दणेेस व ा  त होणारी 
रक्  कम सं  थानचे बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यांचेकडील पर क य चलन  यवहार सबंधंीत खाते 
नं.१७६६०१००००४६४१ म  य े जमा करणेकामी पवु  या कायप  दती सु  ठेवणबेाबत िनणय होणकेामी,सदर 

 ताव मा.उपसिमती सभेसमोर िनणयाथ सिवनय सादर. 
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थानला दणेगी व पात ा  होणा या परक य चलनातील 

नाणी व िविनमय न झाले या नोटा बँक ऑफ बडोदा,नािशक यांचेमाफत अिधकृत परक य चलन एज सी 
म.ेकॉ  स अॅ  ड िकं  ज ा.िल., मुबंई (Cox and Kings (I) Pvt.Ltd.Mumbai) यांना वटिव  या  या हमीवर 
(Collection Basis) दणेेस व ा  त होणारी र  कम सं  थानचे बॅकं ऑफ बडोदा, नािशक यांचेकडील पर क य 
चलन  यवहार संबंधीत खाते न.ं१७६६०१००००४६४१ म  य ेजमा करण ेही पवु ची कायप  दती सु  ठेव यास 
मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१७ ी साईबाबा णालयाकरीता वािषक (सन २०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे Suture Material खरेदी कामी 
चचा /वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत. 

िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय .५५२ अ  वय े ी साईबाबा व 
ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक (सन २०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह य व On 
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Consignment Material तावातील अ.न.ं १ ते २० म ये नमदु केले या कायप दतीनसुार खरेदी करणसे व 
याकामी येणा या अदंाजे र कम .५७,६२,०२,५१७/- मा चेखचास शासक य मा यता िमळालेली आह.े 

तसेच िद.०५/१०/२०१८ रोजी  या मंजरु िटपणी  वय ेशासनाच ेनिवन खरेदी िनयमावलीनसुार Tablet, 
Injection, Laboratory, Cardiac Material व O.T. & Other Surgical Material मधील २.५ लाखाच े
खचाचे आतील ७७९ आयटम खरेदीकामी एकि त कोटेशन मागिव  यास व उवरीत ७६८ आयटमकरीता ई-
िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आलेली आह.े  यास अनसु न एकुण तीन पाटम  य ेऑनलाईन ई-िनिवदा 
तयार क न िविहत प  दतीन े वतमान प ात जािहरात दे  यात आललेी असनू िद.०२/११/२०१८ ते 
०६/१२/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या, तसेच िनिवदाधारकां  या 
शंकाचे िनरसन कर  यासाठी िद.०५/११/२०१८ रोजी Pre-bid िमट ग मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांच े दालनाम  य े आयोिजत कर  यात आली होती. सदरच े Pre-bid िमट गम  य े िनिवदाधारकांनी उपि थत 
केले  या शंकाचे िनरसन क न  याचा अहवाल िद.०६/११/२०१८ रोजी अपलोड करणते आलेला आह ेव Pre-
bid िमट ग नतंर िनिवदाधारकांकडील ा  त शकंाच ेप  िवचारात घणेेत आललेे नाहीत.  यास अनसु न परेु  या 
िनिवदा ा  त झाले  या हो  या, परंत ु ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-िनिवदेस मदुतवाढ 
िमळणकेामी िवनतंी के  यामळेु सदरच े खरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी जा  तीत जा  त   
ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदर ई-िनिवदेस शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग-४ 
िद.०१ िडसबर २०१६ करण े चार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वय े
दोनदा मदुतवाढ दे  यात येऊन िद.१९/१२/२०१८ पयत िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या,  यानसुार ा  त 
ऑनलाईन ई-िनिवदांचा तपिशल खालील माण-े 

 
S.N. Name of Tender Tender ID_No. No.of 

Received 
Tender 

1 Tender-PART ”I” – Tablets, Injections, X-Ray, C.T. 
Scan & MRI Films And Chemicals, Laboratory 
Chemicals, O.T.& Other Surgical Material, Cathlab & 
Cardiac Material & Dialysis Material  for our Shri 
Saibaba & Sainath Hospital for the Year 2018-19. 

2018_SAI_367611_1 44 
 

2 Tender-PART ”II” – Suture Material for our Shri 
Saibaba & Sainath Hospital for the Year 2018-19.  

2018_SAI_368576_1 6 

3 Tender-PART “III” – Stent, Valve, Balloon, 
Pacemaker, THR-TKR Set, Ortho, Neuro, Dental 
Surgery Implant Etc. On Consignment Basis for Shri 
Saibaba Hospital, Shirdi for the Year 2018-19. 

2018_SAI_368591_1 14 

 
 यानसुार वरील माण े ा  त तांि क िनिवदा िद.२४/१२/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढु े

सम  उघड  यात आले  या असनू  यातील Tender-PART “II” करीता ा  त िनिवदां  या तांि क बाब चा 
त  ता  णालये खरेदी िवभागाकडे तयार कर  यात येऊन तपासणी क न खा ी के  यानंतरसदरह तािं क बाबी 
सं  थानचे लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात आले  या असनू ा  त ६ िनिवदाधारकांपैक  सव 
िनिवदाधारक तािं क  ट्या पा  झाललेे असनू  या  या कमिशयल ई िनिवदा िद.०३/०१/२०१८ रोजीचे मा. 
खरेदी सिमती सभेपढु ेसम  उघड  यात आले  या असनू  यांचा कमिशयल बाब चा त  ता तयार कर  यात आला 
असनू  याचे अवलोकन करता एकूण १८३ Suture Material पैक  ५ कारच े Suture Material करीता 
कुणाचेही दर ा  त झालेले नाहीत. २० कारच े Suture Material करीता एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  त 
झा  याने ते िवचारात घे  यात आलेल ेनाही ०६ कारच ेSuture Material ह ेMonopoly अटॅम  हणनू खरेदी 
कर  यात येत अस  यामळेु ते िवचारात घे  यात आलेले नाही व २० कार  या Suture Material साठी २ 
िनिवदा धारकाचंे दर ा  त झालेले आहते ा  त िन  नतम दरापैक  दोन कारच े Suture Material चे दर ह े
अगोदर ठरिवले  या अदंाजे िकंमतीपे ा जा  त अस  यान े िवचारात घे  यात आलेले नाही तर उवरीत १८ 
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कार  या Suture Material चे ा  त दर ह े अगोदर ठरिवले  या अदंाजे िकंमतीपे ा वाजवी अस  याने ते 
िवचारात घे  यात आलेले आह ेआिण उवरीत १३२ कार  या Suture Material करीता १ कारच ेSuture 
Material चे ा  त िन   तम दर ह ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे िकंमतीपे ा जा  त ा  त झा  यामळेु ते िवचारात न 
घेता उवरीत १३१ कारच े Suture Material चे ा  त िन  नतम दरांपैक  काही मटेरीयलचे दर ह े अगोदर 
ठरिवले  या अदंाजे िकंमतीपे ा वाजवी ा  त झा  याने ते िवचारात धर  यात आलेले आह.े वरील माण े ा  त 
िन  नतम दर ह ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे िकंमती  या २० % पे ाही कमी ा  त झाले असनु  याबाबत िवचार 
करता (अ) ब-याच िठकाणी ा  त िन  नतम दर ह े१२ Foil चे आह ेव अगोदर ठरिवलेली अदंाजे िकंमत ही ३६ 
Foil ची अस  यामळेु  यात जा  त माणात तफावत िदसते (ब) तसेच अगोदर ठरिवलेली अदंाजे िकंमत ही 
मागील वषाचे परुवठाधारक Meditronic व J &J यांच ेदरावर ठरिव  यात आली होती व स  या ा  त िन  नतम 
दराचे िनिवदाधारक ह े निवनच आह े आिण स  याचे तुलना  मक त   यात सु  दा Meditronic व J &J  यांनी 
िदलेले दर पाहता आलेली तफावत  य ात िदसते ते  हा ा  त िन  नतम दरामळेु न  क च सं  थानचा अिथक 
फायदा होणार आह.े  यानसूार ६ परुवठाधारकांना परुवठा आदेश जात आह े  याचा तपशील खालील माण े– 

 
Sr. No. Name of Supplier Total Amt.in Rs. 

1 M/s. B.Braun Medical India Pvt Ltd, Mumbai 99533.82 
2 M/s. India Medtronic Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana) 3086312.00 
3 M/s. Johnson and Johnson Private Limited, Mumbai 1255190.17 
4 M/s. Medevice Healthcare Ltd, Pune 20569.00 
5 M/s. Meril Endo Surgery Pvt. Ltd, Vapi (Gujarat) 6561894.66 
6 M/s. Sanjay Agencies, Ahmednagar 3889707.50 
  Total Amt.in Rs. 14913207.15 

 
त  हा वरील माण े १८३ Suture Material पैक  ा  त िन  नतम दरानसुार १४९ कारच े Suture 

Material हे िवचारात घऊेन ३४ कारचे Suture Material कामी  यांचा वािषक खच पाहता फेर ई िनिवदा/ 
कोटेशन मागवा  या लागणार आहते. तसेच ा  त दरांसाठी िनिवदाधारकांनी आपणास दे  यात आले  या दरापे ा 
कमी दराने कुठेही परुवठा करत नसलेबाबत लेखी प  िदलेल ेआह.े 

त्  यानूसार एकूण १८३ Suture Material पैक  ा  त िन  नतम दरानसुार १४९ कारचे Suture 
Material खरेदीकामी उपरो  त िनिवदाधारकांनी िदले  या दरात अजुन सटु िमळणकेामी िनिवदाधारकांसोबत 
चचा / वाटाघाटी क न िनणय घतेा येईल तसेच उवरीत ३४ कारचे Suture Material कामी  याचा वािषक 
खच पाहता फेर ई िनिवदा / कोटेशन काढ  यास व सदरचे ३४ कारचे Suture Material कामी सन २०१७ – 
१८ चे मंजरू दरान ेअित र  त नग खरेदी करावे लागणार आहते.  

तरी उपरो  त ३४ कारच े Suture Material कामी  याचा वािषक खच पाहता फेर ई िनिवदा / 
कोटेशन काढ  यास व सदरचे ३४ कारचे Suture Material कामी सन २०१७ – १८ चे मंजरू दरान ेपढुील 
कायवाही पणू होईपयत अित र  त नग खरेदीस तसचे १४९ कारचे Suture Material खरेदीकामी उपरो  त 
िनिवदाधारकांनी िदले  या दरात अजुन सटु िमळणकेामी मा. उपसिमतीच े सभपेुढे चचा/वाटाघाटी क न  यांना 
परुवठा आदशे दे  यास तसेच सदरचे खरेदीकामी येणा-या खचास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s. B.Braun 
Medical India Pvt Ltd, Mumbai, M/s. India Medtronic Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana), M/s. 
Johnson and Johnson Private Limited, Mumbai, M/s. Medevice Healthcare Ltd, Pune,  
M/s. Meril Endo Surgery Pvt. Ltd, Vapi (Gujarat), M/s. Sanjay Agencies, Ahmednagar  
यांच े ितिनधी आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीन े यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता M/s. B.Braun Medical India Pvt Ltd, Mumbai यांनी एकुण रकमेवर 
५% व M/s. Sanjay Agencies, Ahmednagar यांनी एकुण रकमेवर ३% सवलत दऊे केली. तर M/s. 
India Medtronic Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana), M/s. Johnson and Johnson Private Limited, 
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Mumbai, M/s. Medevice Healthcare Ltd, Pune, M/s. Meril Endo Surgery Pvt. Ltd, Vapi 
(Gujarat) यांनी दर कमी करणसे असमथता दशिवली.   

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता वािषक (सन २०१८-१९) या वषाकरीता 
लागणारे Suture Material खरेदी कामी तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक M/s. B.Braun Medical India Pvt Ltd, Mumbai, M/s. India Medtronic Pvt. Ltd, 
Gurgaon (Haryana), M/s. Johnson and Johnson Private Limited, Mumbai, M/s. Medevice 
Healthcare Ltd, Pune, M/s. Meril Endo Surgery Pvt. Ltd, Vapi (Gujarat), M/s. Sanjay 
Agencies, Ahmednagar  यांच ेखालील माण ेआयटेमनसुार चचअतंी दऊे केलेले िन नतम दर ि वकारणते 
येऊन यांना परुवठा आदेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

M/s. B.Braun Medical India Pvt Ltd, Mumbai  
Sr. 
No. 

Tender 
Sr. No. 

Name of Suture Material 
Qty. 

 Rate per 
in Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

Disc
ount 

Rate per in Rs. 
(After Discount  
Dt.18-02-2019) 

Total Amt. 
in Rs. 

1 67.01 NW5331, MERSILK  2-0, 30MM, 1/2 
CIRCLE ROUND BODY, 90CM 

50  Box 

360.9800 18049.00 5% 342.93 17146.55 

2 78.02 NW3319, ETHILON  4-0, 16MM, 3/8 
CIRCLE CUTTING ETHIPRIME, 90 
CM               13 Box 

638.8900 8305.57 5% 606.95 7890.29 

3 85.01 NW5028, MERSILK 3-0, 26MM 3/8 
CIRCLE R / CUTTING, 76CM   
20  Box 

569.9400 11398.80 5% 541.44 10828.86 

4 86.01 NW1205, MERSILK 4-0, 16MM, 3/8 
CIRCLE REVERSE CUTTING 
ETHIPRIME MONOCRYL 
MONOFILAMENT 70 CM, UNDYED   
20 Box 

765.3700 15307.40 5% 727.10 14542.03 

5 101.01 NW5085, MERSILK 3-0, 25MM, 1/2 
CICLE ROUND BODY, 90CM 

15 Box 

493.6500 7404.75 5% 468.97 7034.51 

6 150.01 621741, MAXON NO.3-0 
(POLDIOXANONE), 75CM GREEN 
20MM 1/2 CIRCLE TAPER POINT 

5  Box 

6772.7100 33863.55 5% 6434.07 32170.37 

7 154.01 CN830L, MONOSOF NO.1 
(MONOFILAMENT POLYAMIDE 
BLACK), 180CM 48MM 1/2 CIRCLE 
TAPPERPOINT (LOOP)        5 Box 

1040.9500 5204.75 5% 988.90 4944.51 

 Total Amt.in Rs. 99533.82   94557.13 

 
 M/s. India Medtronic Pvt. Ltd, Gurgaon (Haryana)

Sr. No. Tender Sr. 
No. 

Name of Suture Material 
Qty. 

 Rate per in Rs. Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate per in Rs. 
(After Discount  
Dt.18-02-2019) 

Total Amt. in 
Rs. 

1 2.01 VCP947H, VICRYL PLUS 1 - 
1/2 CIRCLE ROUND BODY 
TAPERPOINT CT-1 36.4MM, 
90CM UNDYED             50 Box 

5312.0000 265600.00 No 5312.0000 265600.00 

2 12.01 CM662G, CENTISTEEL  2 - 
45MM, 3/8 BLUNT POINT 
ROUND BODY LS 4X50 CM           
5 Box 

8226.0000 41130.00 No 8226.0000 41130.00 

3 13.01 CM664G, CENTISTEEL  4 - 
48MM, 1/2 CIRCLE ROUND 
CCS, 4X45CM               5 Box 

8226.0000 41130.00 No 8226.0000 41130.00 
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4 16.01 EP8735H, ETHILON  7-0 - 
8MM, 3/8 CIRCLE TP, BV, 
175-6 EVER POINT  
DOUBLE NEEDLE (BLUE 
60MM)   25 Box 

9492.0000 237300.00 No 9492.0000 237300.00 

5 17.01 TPW10, PACING WIRE, 
59.9MM, ELECTRODE BLU 
60CM, 17MM 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT& 60MM 
STRAIGHT (DOUBLE)    10 
Box 

4556.0000 45560.00 No 4556.0000 45560.00 

6 18.01 TPW30, PACING WIRE, 
59.9MM, ELECTRODE BLU 
60CM, 26MM 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT& 60MM 
STRAIGHT (DOUBLE)      
                                 10 Box 

4556.0000 45560.00 No 4556.0000 45560.00 

7 27.01 W8706, PROLENE  6-0, 13MM, 
3/8 CIRCLE ROUND BODY 
(380 MICRON) DOUBLE 
NEEDLE, 75CM      10 Box 

7213.0000 72130.00 No 7213.0000 72130.00 

8 28.01 EP8704SLH, PROLENE 7.0 
(TUNGSTAN RHENIUM), 
9.3MM, 3/8 CIRCLE, BV 175-8 
CC POINT PROLENE BLUE 
60CM DOUBLE NEEDLE 
TUNGSTEN RHENIUM 
EVERPOINT             25 Box 

7593.0000 189825.00 No 7593.0000 189825.00 

9 70.01 STRAP 25, TACKERS 
(SECURE STRAP)   20 Box 

13840.0000 276800.00 No 13840.0000 276800.00 

10 90.01 NW2493, VICRYL  5-0, 10MM, 
3/8 CIRCLE CUTTING BODY, 
45CM                           5 Box 

5062.0000 25310.00 No 5062.0000 25310.00 

11 119.01 VP2338, VICRYL PLUS 1-0, 30 
MM, 1/2 CIRCLE, ROUND 
BODY, BRAIDED 
ANTIBACTERIAL, 90CM-                  
75 Box 

5062.0000 379650.00 No 5062.0000 379650.00 

12 120.01 VP2317, VICRYL PLUS 2-0, 30 
MM, 1/2 CIRCLE, ROUND 
BODY, BRAIDED 
ANTIBACTERIAL, 90CM-                
100  Box  

5315.0000 531500.00 No 5315.0000 531500.00 

13 129.01 GL182, POLYSORB NO.3-0 
(POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 3-0, 75CM 
VIOLET 22MM 1/2 TAPPER 
POINT    20 Box 

5062.0000 101240.00 No 5062.0000 101240.00 

14 132.01 UL102, POLYSORB NO.6-0 
(POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 6-0, 45CM 
12MM 1/2, CIRCLE ROUND 
BODY                       5 Box  

10011.0000 50055.00 No 10011.0000 50055.00 

15 139.01 CP412, SURGIPROLL NO.1-0 
(POLYPROPELENE), 75CM 
BLUE 27MM 1/2 
TAPERPOINT SA    2 Box 

4176.0000 8352.00 No 4176.0000 8352.00 

16 140.01 CP411, SURGIPROLL NO.2-0 
(POLYPROPELENE), 75CM 

4176.0000 8352.00 No 4176.0000 8352.00 
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BLUE 27MM 1/2 
TAPERPOINT SA     2 Box 

17 143.01 VP556X, SURGIPROLL NO.5-
0 (POLYPROPELENE), 90CM 
BLUE 17MM 1/2 
TAPERPOINT DA   50 Box 

6960.0000 348000.00 No 6960.0000 348000.00 

18 145.01 SN688, MONOSOF NO.2-0 
(MONOFILAMENT 
POLYAMIDE BLACK), 75CM 
C-16, BLACK 30MM 3/8 
CIRCLE REVERSE CUTTING            
2 Box 

2531.0000 5062.00 No 2531.0000 5062.00 

19 146.01 SN665, MONOSOF NO.3-0 
(MONOFILAMENT 
POLYAMIDE BLACK), 90CM 
C-13, BLACK 19MM 3/8 
CIRCLE REVERSE CUTTING   
2 Box 

2531.0000 5062.00 No 2531.0000 5062.00 

20 147.01 311381, TICRON NO.2 
(POLYESTER), 75CM BLUE 
37MM 1/2 REVERSE 
CUTTING HEAVY SINGLE 
ARM                             2 Box 

4900.0000 9800.00 No 4900.0000 9800.00 

21 148.01 302779, TICRON NO.5 
(POLYESTER), 75CM BLUE 
55MM 1/2 REVERSE 
CUTTING HEAVY SINGLE 
ARM                        5 Box 

5696.0000 28480.00 No 5696.0000 28480.00 

22 149.01 628771, MAXON NO.1 
(POLDIOXANONE), 90CM GS 
24X36 GREEN 40MM 1/2 
CIRCLE TAPER POINT  
2 Box 

7593.0000 15186.00 No 7593.0000 15186.00 

23 151.01 VLOC0316, 
UNIDIRECTIONAL BARB 
SUTURE V-LOC, 180 SIZE 0 
1/2 CIRCLE 37MM 
TAPERPOINT  
30CM                               6 Box 

12656.0000 75936.00 No 12656.0000 75936.00 

24 152.01 VLOCL0325, 
UNIDIRECTIONAL BARB 
SUTURE V-LOC, 180 SIZE 2-0 
1/2 CIRCLE 37MM 
TAPERPOINT 45CM     5 Box 

12656.0000 63280.00 No 12656.0000 63280.00 

25 153.01 VLOCL0624, 
UNIDIRECTIONAL BARB 
SUTURE V-LOC, 180 SIZE 3-0 
1/2 CIRCLE 26MM 
TAPERPOINT 45CM        5 Box 

14554.0000 72770.00 No 14554.0000 72770.00 

26 160.01 VP2534, VICRYL PLUS 1-0, 
36MM,1/2 CIRCLE REVERSE 
CUTTING O.S. 
ANTIBACTERIAL, 90CM               
5 Box 

7593.0000 37965.00 No 7593.0000 37965.00 

27 161.01 VP2478, VICRYL PLUS 2, 
40MM,1/2 CIRCLE REVERSE 
CUTTING O.S. 
ANTIBACTERIAL, 90CM                
5 Box 

7593.0000 37965.00 No 7593.0000 37965.00 
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28 181.01 VLOCL0325, 
UNIDIRECTIONAL BARB 180  
2-0 HALF CIRCLE 37MM 
TAPER POINT             2 Nos. 

12656.0000 25312.00 No 12656.0000 25312.00 

29 182.01 VLOCLO624, 
UNIDIRECDIONAL BARB  
180 3-00 HALF CIRCLE 26MM 
TAPPER POINT 45CM    3 Nos. 

14000.0000 42000.00 No 14000.0000 42000.00 

Total Amt.in Rs. 3086312.00   3086312.00 

 
M/s. Johnson and Johnson Private Limited, Mumbai

Sr. 
No. 

Tender Sr. 
No. 

Name of Suture Material 
Qty. 

 Rate per in 
Rs. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate per in Rs. 
(After Discount  
Dt.18-02-2019) 

Total Amt. in 
Rs. 

1 37.01 NW 892, PROLENE 5-0, 20 
MM  HALF CIRCLE RB 
DOUBE NEEDLE 
50 Box 

2390.0800 119504.00 No 2390.0800 119504.00 

2 40.01 8741H, PROLENE 8-0, 
8MM, 3/8 CIRCLE, TAPER 
POINT BV 175-6 
ETHALLOY DOUBLE 
NEEDLE MULTIPASS 
15 Box 

15893.9200 238408.80 No 15893.9200 238408.80 

3 77.01 NW 2348, VICRYL 8-0, 
6MM, 3/8 CIRCLE MICRO 
POINT,SPATULATED 
DOUBLE NEEDLE 
30 Box  

4007.5600 120226.80 No 4007.5600 120226.80 

4 88.01 NW9575, VICRYL  6-0, 3/8 
CIRCLE ROUND BODY T 
P BV - 1 9.3MM   10 Box 

4033.1200 40331.20 No 4033.1200 40331.20 

5 112.01 PCDRI, PROCEED MESH, 
7.5 X  15  CM        50 Box 

11347.9900 567399.50 No 11347.9900 567399.50 

6 113.01 PCDNI, PROCEED MESH, 
10 X  15  CM       50 Box 

15761.4900 788074.50 No 15761.4900 788074.50 

7 114.01 PCDMI, PROCEED MESH, 
15 X 15  CM         100 Box 

16460.5100 1646051.00 No 16460.5100 1646051.00 

8 126.01 PARITEX POLYSTER 
MESH 6CM X 11CM 
150 Box 

1437.5100 215626.50 No 1437.5100 215626.50 

9 131.01 SL5626, POLYSORB NO.5-
0 (POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 5-0, 
45CM VIOLET 20MM 1/2 
CIRCLE TAPPER POINT                
60 Box 

1495.2000 89712.00 No 1495.2000 89712.00 

10 134.01 CM966, BIOSYN NO.1 
(MONOFILAMENT 
POLYGLACTINE), 
MONOFILAMENT 
BIOSYN SIZE 1 90CM 
CM1/2 40MM TAPPER 
POINT WITH 21 DAYS 
SUPPORT       150 Box 

1905.5300 285829.50 No 1905.5300 285829.50 

11 136.01 SC5780G, CAPROSYN 
NO.3-0 
(POLIGLECAPRONE), 

2105.6000 105280.00 No 2105.6000 105280.00 
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CAPROSYN 3-0  75CM P-
14 UNDYED 24MM 3/8 
CIRCLE REVERSE 
CUTTING         50 Box 

12 138.01 CP415, SURGIPRO 
(POLYPROPELENE 
SUTURE) SURGIPROLL 
NO.1, SURGIPRO 
POLYPROPELENE 
SUTURE NO.1 27MM 
90CM 1/2 CIRCLE 
TAPPER POINT 
40 Box 

1204.4000 48176.00 No 1204.4000 48176.00 

13 141.01 VP522X, SURGIPROLL 
NO.3-0 
(POLYPROPELENE), 
90CM BLUE 26MM 1/2 
TAPERPOINT DA 
50 Box 

1685.0400 84252.00 No 1685.0400 84252.00 

14 142.01 VP871X, SURGIPROLL 
NO.4-0 
(POLYPROPELENE), 
75CM BLUE 17MM 1/2 
TAPERPOINT SA    2  Box 

1815.5200 3631.04 No 1815.5200 3631.04 

15 178.01 STRAP 25, SECURE 
STRAP 5MM 
ABSORBABLE FIXATION 
DEVICE (25 STRAPS)    
                              20  Nos. 

15626.5700 312531.40 No 15626.5700 312531.40 

Total Amt.in Rs. 4665034.24   4665034.24 

 
M/s. Medevice Healthcare Ltd, Pune

Sr. 
No. 

Tender 
Sr. No. 

Name of Suture Material 
Qty. 

Rate per in 
Rs. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate per in Rs. 
(After Discount  
Dt.18-02-2019) 

Total Amt. 
in Rs. 

1 84.01 NW2341, VICRYL 2-0, 
30MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY VICRYL 
VIOLET BRAIDED 70CM      
5 Box 

833.8000 4169.00 No 833.8000 4169.00 

2 92.01 NW2304, VICRYL 4-0, 
20MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 70CM 
20 Box 

820.0000 16400.00 No 820.0000 16400.00 

  Total Amt.in Rs.  20569.00   20569.00 

M/s. Meril Endo Surgery Pvt. Ltd, Vapi (Gujarat)
Sr. 
No. 

Tender 
Sr. No. 

Name of Suture Material 
Qty. 

 Rate per in 
Rs. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate per in Rs. 
(After Discount  
Dt.18-02-2019) 

Total Amt. 
in Rs. 

1 5.01 W10B55, ETHIBOND  2-0 - 
17MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT SX DOUBLE 
NEEDLE, 5-GREEN,5-
WHITE SUTURES, 75CM 
WITH PLEDGETS 
(6X3X1.5)MM      50 Box 

7056.0000 352800.00 2% 6914.88 345744.00 
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2 6.01 W10B52, ETHIBOND  2-0 - 
17MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT SX DOUBLE 
NEEDLE, 5-GREEN,5-
WHITE SUTURES, 75CM 
100 Box 

7056.0000 705600.00 2% 6914.88 691488.00 

3 7.01 W10B77, ETHIBOND  2-0 - 
26MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT SX DOUBLE 
NEEDLE, 5-GREEN,5-
WHITE SUTURES, 75CM 
WITH PLEDGETS 
(6X3X1.5)MM 
250 Box 

7056.0000 1764000.00 2% 6914.88 1728720.00 

4 8.01 PNW687A, ETHIBOND  2-
0 - 25MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT DOUBLE 
NEEDLE, WHITE 90CM, 
WITH PLEDGETS 
20 Box 

1176.0000 23520.00 2% 1152.48 23049.60 

5 9.01 PNW617,  ETHIBOND  2-0 
- 17MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT DOUBLE 
NEEDLE, GREEN 90CM, 
WITH PLEDGETS 
10  Box 

1176.0000 11760.00 2% 1152.48 11524.80 

6 10.01 PNW617A, ETHIBOND  2-
0 - 17MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT DOUBLE 
NEEDLE, WHITE 90CM, 
WITH PLEDGETS 
10  Box 

1176.0000 11760.00 2% 1152.48 11524.80 

7 11.01 NW687, ETHIBOND  2-0 - 
25MM, 1/2 CIRCLE 
TAPERCUT DOUBLE 
NEEDLE, GREEN 90CM 
20  Box 

1176.0000 23520.00 2% 1152.48 23049.60 

8 19.01 W8101, PROLENE  8-0, 
8MM, 3/8 CIRCLE 
VISIBLACK ROUND 
BODY CC175-6, DOUBLE 
ARMED, 60CM                  3 
Box 

3584.0000 10752.00 2% 3512.32 10536.96 

9 20.01 PL2089, PROLENE 8-0, 
9MM CA-180 3/8 CIRCLE 
TAPER POINT DOUBLE 
ARMADE 60CM        
12 Box 

5488.0000 65856.00 2% 5378.24 64538.88 

10 21.01 W8522, PROLENE  3-0, 
26MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY DOUBLE 
NEEDLE, 90CM              50 
Box 

1344.0000 67200.00 2% 1317.12 65856.00 

11 22.01 W8557, PROLENE  4-0, 
17MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY DOUBLE 
NEEDLE, 90CM                 
50 Box 

1344.0000 67200.00 2% 1317.12 65856.00 
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12 23.01 W8845, PROLENE  4-0, 
26MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY CC, 
DOUBLE NEEDLE, 90CM               
150 Box 

1344.0000 201600.00 2% 1317.12 197568.00 

13 24.01 8204H, PROLENE  4-0, 
13MM, DOUBLE NEEDLE             
30 Box 

1344.0000 40320.00 2% 1317.12 39513.60 

14 25.01 W8556, PROLENE  5-0, 
17MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY DOUBLE 
NEEDLE, 90CM      50 Box 

1232.0000 61600.00 2% 1207.36 60368.00 

15 26.01 W8718, PROLENE  6-0, 
13MM, 3/8 CIRCLE 
ROUND BODY (282 
MICRON) DOUBLE 
NEEDLE, 102CM  
                            250 Box 

2240.0000 560000.00 2% 2195.20 548800.00 

16 29.01 NW838, PROLENE  3-0, 
25MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY SINGLE 
NEEDLE, 70CM 
400  Box 

532.0000 212800.00 2% 521.36 208544.00 

17 30.01 NW849, PROLENE  4-0, 
16MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, SINGLE 
NEEDLE, 70CM  
500  Box  

532.0000 266000.00 2% 521.36 260680.00 

18 34.01 MCP3326G, MONOCRYL 
3-0, 26MM, 3/8 CIRCLE 
REVERSE CUTTING, 
70CM                 400 Box 

1248.8000 499520.00 2% 1223.82 489529.60 

19 36.01 W 8664, PROLENE 5-0, 13 
MM CIRCLE RB DOUBE 
CUTTING NEEDLE               
10 Box 

2240.0000 22400.00 2% 2195.20 21952.00 

20 41.01 NW877, 
POLYPROPYLENE 
(PROLENE) 2-0, 25 MM, 
1/2 CIRCLE TAPERCUT 
DOUBLE NEEDLE, BLUE 
MONOFILAMENT 90 CM                 
10 Box 

1344.0000 13440.00 2% 1317.12 13171.20 

21 45.01 NW4227, CHR. CATGUT 
1, 40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY(HEAVY), 
100CM              5  Box 

840.0000 4200.00 2% 823.20 4116.00 

22 46.01 NW4229, CHR. CATGUT 
1-0, 40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY(HEAVY), 
100CM         10  Box 

784.0000 7840.00 2% 768.32 7683.20 

23 47.01 NW4237, CHR. CATGUT 
3-0, 20MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 76CM 
20  Box 

420.0000 8400.00 2% 411.60 8232.00 

24 49.01 NW4241EP, CHR. 
CATGUT 2-0, 30MM, 1/2 
CIRCLE ROUND BODY, 
76CM               10 Box 

414.4000 4144.00 2% 406.11 4061.12 
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25 50.01 NW4242EP, CHR. 
CATGUT 1-0, 30MM, 1/2 
CIRCLE ROUND BODY, 
76CM              5 Box 

392.0000 1960.00 2% 384.16 1920.80 

26 51.01 NW4245, CHR. CATGUT 
2-0, 40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 76CM 
5  Box 

414.4000 2072.00 2% 406.11 2030.56 

27 52.01 NW4258, CHR. CATGUT 
1-0, 50MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY(HEAVY), 
76CM          20 Box 

616.0000 12320.00 2% 603.68 12073.60 

28 53.01 NW4259EP, CHR. 
CATGUT 1, 50MM, 1/2 
CIRCLE ROUND 
BODY(HEAVY), 76CM 
100 Box 

532.0000 53200.00 2% 521.36 52136.00 

29 57.01 NW843, PROLENE 1, 
40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 70CM 
50 Box 

588.0000 29400.00 2% 576.24 28812.00 

30 58.01 NW846, PROLENE 1-0, 
30MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 90CM 
75 Box 

588.0000 44100.00 2% 576.24 43218.00 

31 61.01 NW3328, ETHILON  3-0, 
26MM, 3/8 CIRCLE 
REVERSE CUTTING, 
70CM                 125 Box 

397.0100 49626.25 2% 389.07 48633.73 

32 63.01 NW3338, ETHILON 1, 
45MM, 1/2 CIRCLE 
REVERSE CUTTING 
(HEAVY), 100CM   
25 Box 

746.2500 18656.25 2% 731.33 18283.13 

33 64.01 NW5017, MERSILK  1-0, 
30MM, 3/8 CIRCLE 
ROUND BODY, 76CM 
5 Box 

420.0000 2100.00 2% 411.60 2058.00 

34 65.01 NW5037, MERSILK  1-0, 
45MM, 3/8 CIRCLE 
REVERSE CUTTING , 
76CM                     25 Box  

436.8000 10920.00 2% 428.06 10701.60 

35 66.01 NW5062, MERSILK  1, 
60MM, 3/8 CIRCLE 
CUTTING , 76CM 
100   Box 

515.2000 51520.00 2% 504.90 50489.60 

36 68.01 NW5332, MERSILK 0, 
30MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 90CM 
3  Box 

392.0000 1176.00 2% 384.16 1152.48 

37 69.01 NW5050, MERSILK 4-0, 
16MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 90CM 
3  Box 

436.8000 1310.40 2% 428.06 1284.19 

38 72.01 NW2670, VICRYL 6-0, 
8MM, MICRO POINT D/N                
3 Box 

2467.3600 7402.08 2% 2418.01 7254.04 

39 73.01 NW 5012, MERSILK 6-0, 1344.0000 2688.00 2% 1317.12 2634.24 
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10MM, 3/8 CIRCLE 
REVERSE CUTTING 
MICROPOINT, 38CM 
2 Box 

40 75.01 NW 3719, ETHILON 10-0, 
6MM, 3/8 CIRCLE MICRO 
POINT, DOUBLE ARMED 
38CM       10 Box 

2467.3600 24673.60 2% 2418.01 24180.13 

41 76.01 NW5003, MERSILK 3-0, 
16MM, 90CM, CUTTING 
5 Box 

504.0000 2520.00 2% 493.92 2469.60 

42 79.01 NW2346, VICRYL 0, 
40MM NEEDLE CUTTING 
1/2 CIRCLE   6  Box 

728.0000 4368.00 2% 713.44 4280.64 

43 83.01 NW2382, VICRYL 2-0, 
40MM, 1/2 CIRCLE REV. 
CUTTING 90CM VOILET                
75  Box 

840.0000 63000.00 2% 823.20 61740.00 

44 87.02 NW2448, VICRYL 1, 
50MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 100CM 
5  Box 

1075.2000 5376.00 2% 1053.70 5268.48 

45 89.01 NW2345, VICRYL 2-0, 
40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 90CM 
5  Box 

952.0000 4760.00 2% 932.96 4664.80 

46 91.01 NW2404, VICRYL  2-0, 
26MM, 3/8 CIRCLE 
CUTTING ETHIPRIME, 
90CM             5 Box 

1176.0000 5880.00 2% 1152.48 5762.40 

47 93.01 NW2465, VICRYL 4-
0,16MM, 5/8 CIRCLE 
CONVENTIONAL 
CUTTING, 45CM 
5 Box 

1176.0000 5880.00 2% 1152.48 5762.40 

48 94.01 NW2347, VICRYL 1, 
40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY (HEAVY)., 
90CM          200 Box 

728.0000 145600.00 2% 713.44 142688.00 

49 95.01 NW2360, VICRYL 1, 
40MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY G.S., 90CM                 
10 Box 

840.0000 8400.00 2% 823.20 8232.00 

50 96.01 NW2401, VICRYL  3-0, 
22MM, 3/8 CIRCLE 
CUTTING, 45CM  5 Box 

784.0000 3920.00 2% 768.32 3841.60 

51 97.01 NW2356, VICRYL 2-0, 
26MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY G.S., 45CM             
5 Box 

784.0000 3920.00 2% 768.32 3841.60 

52 98.01 NW2395, VICRYL  5-0, 
10MM, 3/8 CIRCLE 
ROUND BODY, 70CM 
20  Box 

1176.0000 23520.00 2% 1152.48 23049.60 

53 99.01 NW844, PROLENE  2-0, 
30MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 90CM 
50  Box 

616.0000 30800.00 2% 603.68 30184.00 
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54 102.01 NW 5087, MERSILK 3-0, 
1/2 CIRCLE ROUND 
BODY, 20 MM,     10 Box 

504.0000 5040.00 2% 493.92 4939.20 

55 103.01 NW5086, MERSILK 4-0, 
20MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 76CM 
15 Box 

504.0000 7560.00 2% 493.92 7408.80 

56 104.01 NW5081, MERSILK 5-0, 
16MM, 3/8 CIRCLE 
CUTTING BODY, 76CM 
5 Box 

504.0000 2520.00 2% 493.92 2469.60 

57 105.01 NW5012, MERSILK 6-0, 
16MM, 3/8 CIRCLE 
CUTTING BODY, 76CM 
5 Box 

1792.0000 8960.00 2% 1756.16 8780.80 

58 107.01 PMS, PROLENE MESH, 6 
X 11  CM       150 Box 

1512.0000 226800.00 2% 1481.76 222264.00 

59 108.01 EMN1, PROLENE MESH, 
10 X  15  CM  200 Box 

504.0000 100800.00 2% 493.92 98784.00 

60 109.01 PM1101, PROLENE MESH, 
7.6 X  15  CM  20 Box 

1545.6000 30912.00 2% 1514.69 30293.76 

61 115.01 PMM101, PROLENE 
MESH, 15  X  15 CM 
500 Box 

504.0000 252000.00 2% 493.92 246960.00 

62 116.01 PMII01, PROLENE MESH, 
7.6  X  15 CM  2 Box 

1624.0000 3248.00 2% 1591.52 3183.04 

63 117.01 NW5036, MERSILK NO. 2-
0, 3/8 CIRCLE REVERSE 
CUTTING NEEDLE 45MM 
(ROUND BODY) 
25 Box 

392.0000 9800.00 2% 384.16 9604.00 

64 118.01 W9133H, VICYL NO. 2-0 
PDS, 1/2 CIRCLE ROUND 
BODY 31MM  3 Box 

2467.3600 7402.08 2% 2418.01 7254.04 

65 127.01 CL915, POLYSORB NO.1 
(POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 1, 90CM 
VIOLET 40MM 1/2 
TAPPER POINT 5 Box 

728.0000 3640.00 2% 713.44 3567.20 

66 128.01 GL224, POLYSORB NO.1-
0 (POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 1-0, 
75CM VIOLET 30MM 1/2 
TAPPER POINT  
100 Box 

1064.0000 106400.00 2% 1042.72 104272.00 

67 130.01 GL181, POLYSORB NO.4-
0 (POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 4-0, 
75CM VIOLET 20MM 1/2 
CIRCLE TAPPER POINT                   
5 Box 

952.0000 4760.00 2% 932.96 4664.80 

68 133.01 CL936, POLYSORB NO.1 
(POLYGLACTINE), 
POLYSORB SIZE 1, 90CM 
VIOLET 40MM 1/2  
REVERSE CUTTING           
5 Box 

1680.0000 8400.00 2% 1646.40 8232.00 

69 144.01 CN722, MONOSOF NO.1 476.0000 952.00 2% 466.48 932.96 
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(MONOFILAMENT 
POLYAMIDE BLACK), 
100CM 40MM 1/2CIRCLE 
TAPPERPOINT BLACK 
2 Box 

70 155.02 W4843, ETHIBOND   2, 
44.8MM, TAPERCUT 1/2 
CIRCLE (HEAVY), 75CM, 
4 SUTURES PER FOIL                    
20 Box 

2016.0000 40320.00 2% 1975.68 39513.60 

71 156.01 W4846, ETHIBOND  5, 
55MM, TAPERCUT 1/2 
CIRCLE(HEAVY),GREEN,  
75CM, 4 SUTURES PER 
FOIL          50 Box 

2184.0000 109200.00 2% 2140.32 107016.00 

72 157.01 NW2448, VICRYL NO.1, 
50MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 100CM 
5 Box 

1176.0000 5880.00 2% 1152.48 5762.40 

 Total Amt.in Rs. 6561894.66   6430656.77 

M/s. Sanjay Agencies, Ahmednagar
Sr. 
No. 

Tender 
Sr. No. 

Name of Suture Material 
Qty. 

 Rate per in 
Rs. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate per in Rs. 
(After Discount  
Dt.18-02-2019) 

Total Amt. 
in Rs. 

1 1.02 VCP945H, VICRYL PLUS  
2-0, 1/2 CIRCLE ROUND 
BODY TAPERPOINT CT-1 
36.4MM, 90CM UNDYED          
50  Box 

1980.0000 99000.00 3% 1920.60 96030.00 

2 3.01 VP 2936, VICRYL PLUS 3-
0  - 3/8 CIRCLE REVERSE 
CUTTING PS-1 24MM, 
VICRYL PLUS VIOTET 
BRAIDED 
ANTIBACTERIAL 70 CM                         
30 Box 

2099.0000 62970.00 3% 2036.03 61080.90 

3 4.01 NW3336, ETHILON  2-0 - 
45MM, 3/8 CIRCLE 
REVERSE CUTTING, 
70CM                 300 Box 

370.0000 111000.00 3% 358.90 107670.00 

4 14.01 MNW9455, ETHISTEEL  5 
- 44MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, BLUNT 
POINT, 4X45CM  20 Box 

4050.0000 81000.00 3% 3928.50 78570.00 

5 15.01 MNW9456, ETHISTEEL  6 
- 44MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, BLUNT 
POINT, 4X45CM  350  Box 

2887.0000 1010450.00 3% 2800.39 980136.50 

6 31.01 W810, BONE WAX, 
ETHICON BONE WAX, 
2.5GM            300 Box 

554.0000 166200.00 3% 537.38 161214.00 

7 32.01 R826, SILK REEL  2, 
ETHICON BLACK 
BRAIDED SILK, 25MTR 
300 Box 

943.0000 282900.00 3% 914.71 274413.00 

8 33.01 R823, SILK REEL  2-0, 
ETHICON BLACK 

990.0000 198000.00 3% 960.30 192060.00 
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BRAIDED SILK, 25MTR 
200 Box 

9 35.01 W 276, UMBICAL 
COTTON TAPE 100 Box 

261.0000 26100.00 3% 253.17 25317.00 

10 59.01 VP2401, VICRYL PLUS 3-
0, 22MM, 3/8 CIRCLE 
CUTTING 
ANTIBACTERIAL, 45CM        
8 Box    

1491.0000 11928.00 3% 1446.27 11570.16 

11 60.01 VP2437, VICRYL PLUS 3-
0, 20MM, 1/2 CIRCLE 
ROUND BODY, 
ANTIBACTERIAL, 90CM                     
75 Box 

1574.0000 118050.00 3% 1526.78 114508.50 

12 74.01 VP 2472, VICRYL 3-0 
PLUS, 22MM, 90CM, 
CUTTING             50 Box 

1854.0000 92700.00 3% 1798.38 89919.00 

13 80.01 NW2442, VICRYL  5-0, 
16MM, 3/8 CIRCLE 
CONVENTIONAL 
CUTTING, 70CM   5 Box 

1574.0000 7870.00 3% 1526.78 7633.90 

14 81.01 1952, SURGICEL 4" X 8" 
(10.2 X 20.3CM)   150 Box 

6643.0100 996451.50 3% 6443.72 966557.96 

15 82.01 SURGICEL 2" X 4"  
30 Box 

7001.0000 210030.00 3% 6790.97 203729.10 

16 106.01 W21, MERSILENE TAPE, 
POLYSTER FIBRE TAPE 
WITHOUT NEEDLE, 
30CM              10 Box 

2352.0000 23520.00 3% 2281.44 22814.40 

17 110.01 SPMS, SOFT MESH, 6.4 X 
11.4  CM         10 Box 

600.0000 6000.00 3% 582.00 5820.00 

18 111.01 SPM11, SOFT MESH, 7.6 X 
15  CM                 2 Box 

590.0000 1180.00 3% 572.30 1144.60 

19 121.01 VP2472, VICRYL PLUS 3-
0, 22 MM, 1/2 CIRCLE, 
CUTTING BODY, 
BRAIDED 
ANTIBACTERIAL, 90CM                    
10 Box 

1854.0000 18540.00 3% 1798.38 17983.80 

20 122.01 TRULENE MESH 10CM X 
15CM                50 Nos. 

603.0000 30150.00 3% 584.91 29245.50 

21 123.01 TRULENE MESH 15CM X 
15CM              100 Nos.  

798.0000 79800.00 3% 774.06 77406.00 

22 124.01 TRULENE MESH 25CM X 
25CM                25 Nos. 

1280.0000 32000.00 3% 1241.60 31040.00 

23 135.01 GM123, BIOSYN NO.2 
(MONOFILAMENT 
POLYGLACTINE), 
MONOFILAMENT 
BIOSYN SIZE 2-0 90CM 
CMS1/2 26MM TAPPER 
POINT WITH 21 DAYS 
SUPPORT             10 Box 

2698.0000 26980.00 3% 2617.06 26170.60 

24 158.01 VP3534, VICRYL PLUS 1-
0, 36 MM, 1/2 CIRCLE, 
REVERSE CUTTING O.S 
ANTIBACTERIAL 90MM                     
5 Box 

2460.0000 12300.00 3% 2386.20 11931.00 
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25 159.01 VP2421, VICRYL PLUS 1, 
40MM,1/2 CIRCLE 
REVERSE CUTTING O.S. 
ANTIBACTERIAL, 90CM                 
100  Box 

1798.0000 179800.00 3% 1744.06 174406.00 

26 162.01 NW – 2718, VICRYL 4-0,  
VICRYL NO 4-0 RAPID 
2 Box  

1088.0000 2176.00 3% 1055.36 2110.72 

27 163.01 W – 9918, VICRYL 4-0, 
CUTTING VICRYL NO 4-0 
RAPID 1 MM 75 CM 
CONVENTIONAL 
CUTTING            2 Box 

1306.0000 2612.00 3% 1266.82 2533.64 

  Total Amt.in Rs.  3889707.50   3773016.28 

 
तसेच उपरो  तावात नमदु के या माण े३४ कारच ेSuture Material खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा 

ि या राबिव यात यावी, व सदरची खरेदी ि या पणु होईपयत सन २०१७-१८ च ेमंजरू दरान ेअित र  नग 
खरेदी करणेस मा यता दे यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१८ ी साईनाथ णालयात औषध दकुान चालिवणेस देणेकामी चचा िविनमय क न कायादशे देणेबाबत. 
िद.२८/०४/२०१७ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेत िनणय .३२२ M/s.Wellness Forever 

Medicare Pvt.Ltd., Mumbai यांना ी साईनाथ  णालयात औषध दकुान चालिवणकेामी दरमहा भाडे 
र  कम .३,३३,३३३/- व दरवष  १५% भाडेवाढ ि वकारणते येऊन  यांना इकडील प  . ४८२ 
िद.२६/०५/२०१७ अ  वये कायादशे दे  यात आलेला असनू कायादशेातील िनयम व अटीनसुार  यांचेकडून 
िद.०१/०७/२०१७ ते िद.३०/०६/२०२२ या कालावधीकरीता िद.२७/०६/२०१७ रोजी भाडेकरार कर  यात 
आलेला होता, तथािप M/s.Wellness Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai यांनी दकुान चालिवणेस 
असमथता दाखिव  यामळेु िद.१२/१०/२०१८ रोजीच े मंजरु िटपणी  वये िव  त िवभागामाफत M/s.Wellness 
Forever Medicare Pvt.Ltd., Mumbai यांचेकडील येणारे भाडे वसलु क न सं  थानकडे जमा असलेली 
सरु ा र  कम .१९,९९,९९८/- वसलु करणसे व ी साईनाथ  णालयात औषध दकुान चालिवणकेामी मागील 
अटी व शत नसुार न  याने ई-िनिवदा काढ  या  या  तावास मा  यता िमळालेली आह.े  

 यानसुार उपरो  त खरेदीकामी  या ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिवणकेामी सं  थानचे जनसपंक 
कायालयामाफत वतमान प ात जािहरात िस  द कर  यात आलेली असनू महारा   शासनाच े अिधकृत संकेत 
 थळ www.mahatenders.gov.inयावर िद.२३/११/२०१८ ते िद.१२/१२/२०१८ या कालावधीत ई-िनिवदा 
ि या राबिव  यात आलेली असनू िनिवदाधारकांच ेशंका िनरसन कर  यासाठी िद.२६/११/२०१८ रोजी सकाळी 

११.०० वाजता मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया यांच े दालनाम  य ेPre-bid िमट ग आयोिजत कर  यात 
आली होती. सदरच े Pre-bid िमट गम  य े िनिवदांधारकांनी उपि थत केले  या शंकाच े िनरसन क न 
िद.१९/१२/२०१८ पयत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या आहते,  यास अनसु न उपरो  तकामी 
परेु  या िनिवदा ा  त झाले  या हो  या, परंत ुब-याच परुवठाधारकांनी दरु  वनीव न तसचे ई-मेल अ  वय े मदुतवाढ 
िमळणकेामी िवनंती केली होती,  यामळेु शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ 
िडसबर २०१६– करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वय ेसदरह ई-
िनिवदेस थम िद.२६/१२/२०१८ पयत एक आठवडयाची मदुतवाढ दे  यात आली होती. 

 यास अनसु न एकुण ०६ ऑनलाईन ई-िनिवदा ा  त झा  या असनु ा  त तांि क बाब  या िनिवदा 
िद.०३/०१/२०१९ रोजीच ेमा.खरेदी सिमतीचे सभेपढु ेसम  उघड  यात आले  या असनू ा  त िनिवदाधारकांचे 
िनिवदांचा ता ंि क बाब चा त  ता तयार यऊेन तो सं  थानच े लेखाशाखा िवभागामाफत तपासनु घे  यात आला 
आह े व  यातील पा  ०५ िनिवदाधारकां  या ऑनलाईन कमिशयल ई-िनिवदा िद.२२/०१/२०१९ रोजीच े
मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढुे सम  उघड  यात आले  या असनू  यांनी देऊ केले  या दरमहा भाडयाचा तपिशल 
खालील माण-े 
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Sr.No. Name of Tenderer Monthly Rent in Rs. 
1 Mitrasen Medicare, Mumbai 181818.18 
2 Shri Rajureshwar Medical And Gen Stores, Jalna 175000.00 
3 Rohini Uday Deshmukh, Shirdi 121000.00 
4 Amol Pharmaceuticals, Shirdi 121000.00 
5 Shri Nagargoje Kishor Jayshing, Ahmednagar 111786.00 

वरील माण े ा  त दरानुसार ी साईनाथ  णालयाम  य े औषध दकुान भाडेत  वावर चालिवणसे 
दणेेकामी पा  पाच िनिवदाधारकांपैक  M/s.Mitrasen Medicare, Mumbai यांनी दऊे केलेले दरमहा भाडे 
र  कम .१,८१,८१८.१८ ह ेअिधक  तम यते आहते. 

  तरी वरील माण े अिधक  तम दरमहा भाडे दऊे केलेले िनिवदाधारक M/s.Mitrasen Medicare, 
Mumbai यांचेशी चचा िविनमय क न  यांना कायादशे दे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर िनणयाथ सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयात औषध दकुान चालिवणेस दणेकेामी राबिव यात 
आले या ई-िनिवदा ि येतील िनिवदाधारक M/s.Mitrasen Medicare, Mumbai यांच ेअिधक  तम दरमहा 
भाडे र कम .181818.18 मा  ि वकारण ेयेऊन यांना आह े याच जागेत औषध दकुान चालिवणसे कायादशे 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

१९ ी रामनवमी, ी गु पोिणमा व ी पु यितथी उ सवा या िनमं ण पि का, पाक टे छपाईकामी ा  ई-िनिवदतेील 
यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.१३/१२/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .७५३ अ  वय ेसन २०१९ म  य े 
सं  थान माफत साज-या कर  यात येणा-या तीन उ  सवासाठी  या ( ती उ  सव सभासद सं  या १८०,००० x ३ 
उ  सव= ५,४०,००० सभासदांसाठी)  पि का व पािकटे छपाई करणकेामी िवहीत प  दतीने ई- िनवीदा मागिवणसे 
व  याकामी येणा-या अदंाजे . १४,००,०००/- ( पये चौदा लाख )  मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े    

   उ  सवा  या िनम ण पि का छपाई क न घणेेसाठी वृ  तप ात जािहरात िस  क न िद.२०.०१.२०१९ 
ते िद. २९.०१.२०१९ अखेर ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. सदर  या ई-िनिवदेतील तांि क (Technical 
Bid) बीड िद.११.०२.२०१९ रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत उघड  यात आले असता खालील माण ेएकूण ५ 
िनिवदा ा  त  झा  या असनू िनिवदतेील कागदप ांची तपासणी केली असता, खालील नमुद केले माण े
िनिवदाधारक पा /अपा  ठरले आहेत.  

 
अ.नं. िनिवदाधारकांचे नाव पा / अपा  
१ अिभयांिकत ि टंस, नािशक पा  
२ िहरा ि टं सो  यशुन ा.िल., मुंबई  पा  
३ िनट ि ंटस, अहमदनगर पा  
४ वरा ऑफसटे, लोणी  पा  
५ सिन एन  हे  पस  अॅ  ड ि टस ्, मुंबई  अपा   

 
 यानंतर िद. १३.०२.२०१९  रोजीचे खरेदी सिमतीचे सभेत ई-िनिवदतेील तांि क बीड म  य े  पा  

असले  या ४ िनिवदाकारांचे   यावसाियक (Commercial)  बीड उघड  यात आल,े  याचा  तपशील खालील 
माण.े  
अ.नं िनिवदा धारकाच ेनांव सादर केलेले दर ती नग . जीएसटी एकूण र  कम 
१ िनट ि ंटस, अहमदनगर ३.०० ०.३६ १८१४४००.०० 
२ वरा ऑफसटे, लोणी १.९९ ०.२४ १२०४२००.०० 
३ अिभयांिकत ि टंस, नािशक १.९६ ०.२४ ११८८०००.०० 
४ िहरा ि टं सो  यशु  स ा.िल., 

मुंबई 
३.१० ०.३७ १८७३८००.०० 
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िवभागाचा अिभ ाय- ी रामनवमी, ी गु पौिणमा व ी पु  यितथी उ  सवा  या ५४०००० नग िनमं ण 

पि का, पाक टे छपाईकामी िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. 
सदर ई-िनिवदेम  य े उपरो  त नमदु केललेे ०५ (पाच) िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी 

तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ०४ (चार) िनिवदाधारकां  या क मिशअल िनिवदा िद. १३.०२.२०१९ रोजी 
उघड  यात आ  या हो  या. याम  य ेअिभयांिकत ि टंस, नािशक यांचे दर  यनुतम आहते. 

 ताव- तरी  यनुतम िनिवदाधारक अिभयांिकत ि ंटस, नािशक यांनी  िनिवदते िदले  या  यनुतम 
दरांबाबत िनणयाथ सादर 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी रामनवमी, ी गु पोिणमा व ी पु यितथी उ सवा या िनमं ण पि का, 
पाक टे छपाईकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक अिभयांिकत ि ंटस, 
नािशक यांचे िन नतम दर GST सह र कम .११,८८,०००/- मा  ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात 
यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- शता दी क ) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२० मा. यव थापन सिमती सद यांसह यांच ेकुटंुबीयांना दो ही णालयाम य ेमोफत वै क य सेवा देणबेाबत. 
  ी साईबाबा सं  थान िव  व   ा  यव  थचेे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालय अशी दोन 

 णालय े चालिवली जात असनु, या दो  ही  णालयात  णांना  यांचे िबलाम  य े दे  यात येणारी सवलत मा. 
 यव  थापन मंडळान े वेळोवेळी घे  यात आले  या िनणयांनसुार दे  यात येत आह.े  णांना दणेा-या सवलतीत 

ससुु ता असावी, दो  ही  णालयांसाठी एकच िनयमावली असावी,  या माण े मा.उ  च  यायालयाने पा रत 
केलेला आदेशाच ेतंतोतंत पालन  हाव,े मा.धमादाय आयु  त यांच े कायालयाकडुन येत असले  या याबाबत  या 
िविवध सचुनांचा अतंभाव  हावा, या हतेुने  णालयातील संबंिधत िवभागाकडुन अिभ ाय मागवनु िव  त 
िवभागामाफत सधुा रत िनयमांची िनयमावली तयार क न सदर िनयमावली मा  यता िमळणसेाठी  ताव 
िद.१६.०८.२०१६ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेम  य े सादर कर  यात आला होता. िनणय .५५४ 
अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े वै िकय िबलात 
दे  यात येणा-या सवलती  या  तावात नमदु केले  या सधुा रत िनयमावलीस  मा  यता दे  यात यऊेन, सदरह 
िनयमावली  वरीत अमलात आणणते यावी. 

  तसेच न  याने गठीत कर  यात आले  या  णालय े उपसिमतीसमोर सदरह िनयमावली अवलोकनाथ 
सादर करावी व उपसिमती  या सचुनांचीही अमंलबजावणी कर  यात यावी,असे ठरले. 

 यास अनसु न मा. .वै िकय सचंालक यांच े जा. .एसएसएस/एसएसबीएच/१४०/२०१६ 
िद.०७.१०.२०१६ चे प रप का  वये कायवाही सु  कर  यात आललेी असनु मा.  य.स.सभेम  य े िनणय .५५४ 
म  य ेसचुिव  या माण े िद.०९.१०.२०१६ रोजीच ेमा.  य.सिमतीच ेसभेम  य ेअवलोकनाथ सादर कर  यात येऊन 
िनणय .६९० (६) अ  वये यावर सिव  तर चचा होऊन ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ  णालयाम  य े
वै िकय िबलात दे  यात येणा-या सवलती  या सधुा रत िनयमावलीचे  णालय ेउपसिमतीने अवलाेकन केले व 
खालील माण ेसचुना के  या. 

  बाहे न येणा-या अथवा  थािनक  णाचा मृ  य ुझा  यास  यां  या िबलाबाबत काय करता येऊ शकेल, 
तसेच अनेकदा वै िकय िबलात दे  यात येणा-या सवलतीचा फायदा,  यांना आव  यकता नाही, असचे  ण 
घेतात, अस े िदसनु येते. या करीता शु  केशरी व िपवळे रेशनकाड धारक  णांना िकती सवलत दतेा येईल. 
सिमती सद  यांबरोबर  यांचे कुटंुबीयांनाही सदरह  सवलत दतेा येईल का, या व इतर अनशुांिगक बाब चा समावेश 
कर  यात येऊन, सदरह िनयमावली उपसिमती सभेसमोर फेर सादर कर  यात यावी, अशी या उपसिमतीची 
िशफारस मा  य कर  यात आली. 

तरी मा.  यव थापन सिमती सभा िद. ०९.१०.२०१६  िनणय . ६९० (६) अ  वय े िदले  या 
सचुनां माण ेिनयमावली फेर सादर.  

अ.न मंजरु िनयमावली सधुा रत िनयमावली िवभागाच े  प  टीकरण / आव  यकता 
१ िनयम .१५ दो  ही  णालयात औषधोपचार चाल ु असताना 

 णाचा मृ  य ु झा  यास  या  णां  या नातवेाईकाकडुन र  कम 
भ न घे  याचे य  न कराव,े परंत ु 

िनयम .१५ म  य े
मजंरु झाले  या 
िनयमावलीत  या सव  

मानवी सिह  णतूा गहृीत ध न  



 
161 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

 याचंेवर सि  क  नय.े अथवा उवरीत र  कम सवलतीचा अज 
 णाचे नातेवाईकाकडुन भ न घेऊन सवलत दे यात यावी. 

बाबी नमदु के  या 
आहते. 

२ िनयम .१३ मा.उ  च  यायालय, मुंबई यांचे रट याचीका 
(िपआयएल) .३१३२/२००४  िद.१७.०८.२००६ व 
िद.१५.०४.२००९  या आदशेास पालन कराव.े  यात िनधन व 
दबुल घटकासंाठी दे  यात येणा-या सवलती  याचंे कडुन 
उपल  ध क न  यावयाची कागदप  ेयाचंे पणुतः तंतोतंत पालन 
कर  यात यावेत. (िपवळया/केशरी रंगाची िशधापि का, 
तहिशलदार याचंे उ  प  नाचा दाखला व ओळखप  इ. ाहय 
धर  यात येईल.) 

िनयम .१३ म  य े
नमदु केल े आह.े तसचे 
शु  रेशनकाड 
सवलतीसाठी ाहय 
धरल ेजात नाही. 
 
 
 
 

शासन िनयमा माणे शु  रेशनकाड 
धारकांना कोणतीही सवलत िदली जात 
नाही,   यामळेु शु  रेशनकाड धारकांना 
वगळून सवलतीसाठीआधारभुत 
आव  यक कागदप  े सोशल वकर 
िवभागामाफत काळजी पवुक तपासनु 
सवलतीस पा  लाभधारकांना सवलत 
िदली जात.े 

३ िनयम .१२ ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  थचेे 
आजीमा.अ  य , उपा  य  व िव  व त यांना दो  ही  णालयात 
मोफत वै िकय सवेा दे  यात यावी. 

ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  थचेे 
िव मानमा.अ  य , 
उपा  य  व िव  व त 
यां  यावर अवलबंनु 
असले  या कुटंुबीयांना 
दो  ही  णालयात 
मोफत वै िकय सवेा 
दे  यात या  यात. 

सं  थानच े वै िकय दखेभाल 
िनयम१९९९ नसुार सं  थानचे िव मान 
मा.अ  य , उपा  य  व िव  व त 
यां  यावर अवलिंबत असणा-या 
 यि ं ना सं  थानचे दो  ही  णालयात 

मोफत वै िकय सवेा दतेा येऊ शकत.े 

                       िद.०९.१०.२०१६ रोजी मा.  यव  थापन सिमतीचे  िनणय .६९० (८) अ  वये  णालय उपसिमती सभेम  य ेसद  यानंी               
                खालील माणे सचुना के  या आह.े  
४  

 
सं  थान  णालयाम  य े गरीब/दबुल अथवा 
पररा  यातील साईभ  त  ण/मयत  यि  घरी 
सोड  यासाठी  याचंे नातवेाईकानंी मागणी 
के  यास अॅ ं  यलु  स/शववाहीका 
प रि थतीनसुार ता  काळ िवनामु  य उपल  ध 
क न दे  यात यावी. 

मानवी सिह  णतूा गहृीत ध न सोशल 
वकर, वै िकय अिध क व वै िकय 
संचालक यांनी प र थीतीनसुार िनणय 
 यावेत. 

 

 तसचे मंजरु झालले ेसवलत िनयमावलीम  ये मु ा . ४ व ७ चे सधुा रत िनयमावली खालील माण.े 
अ.न मंजरु िनयमावली सधुा रत िनयमावली 
५ िनयम .४ सं  थानच ेआ  थापन ेवर काम करत असले  या 

कायम अिधकारी/कमचारी यांना  याचंे वतेन णेीनसुार 
मा.  य.स.िनणय .५२५/िद.२१.०६.२००९अ  वय,े पढुील 

माणे हॉि पटलची मसेवा लाग ु राहतील, तसेच वेतन णेी 
माण ेलाग ुअसले  या वाडम  य ेअडॅिमट के  यास  या दो  ही 

वाडमधील सेवाकारातील असललेी तफावत  कमचा-
यांकडुन भ न घेतली जाईल. 
 

सं  थानच े आ  थापनेवर काम करत असले  या कायम 
अिधकारी/कमचारी तसेच सं  थान म  य े कायरत असलले े मु  य 
कायकारी अिधकारी, उप मु  य कायकारी अिधकारी, ितिनयु  ती 
शासन अिधकारी यांना  याचंे वेतन णेी नसुार 
मा.  य.स.िनणय .५२५/िद.२१.०६.२००९अ  वय,े पढुील माण े
हॉि पटलची मसवेा लाग ु राहतील, तसेच वेतन णेी माणे लाग ु
असले  या वाडम  य े अडॅिमट के  यास  या दो  ही वाडमधील 
सेवाकारातील असललेी तफावत कमचा-याकंडुन भ न घेतली 
जाईल. 

६ िनयम .७ सं  थान कमचा-यांना सेवािनवृ  ती नंतर त ेहयात 
असेपयत सं  थानमधील कायम कमचा-यां माण े
 वतः,  याचंी प  नी/पती व आई-वडील यांना ी साईनाथ व 
ी साईबाबा हॉि पटलम  य े पणुपणे मोफत औषधोपचार 

दे  यात यावते, तसचे सं  थान  णालयातंील डॉ  टरांच े
िशफारशीनसुार बाहे न घेतले  या/केले  याऔषधोपचाराचा 
खच सं  थान सवेेतील कायम कमचा-यां माणेच दे  यात 
येईल. 

सं  थान कमचा-यांना सवेािनवृ  ती नंतर त े हयात असेपयत 
सं  थानमधील कायम कमचा-यां माण े  वतः,  याचंी प  नी/पती व 
आई-वडील यानंा ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलम  य े
पणुपणे मोफत औषधोपचार दे  यात यावेत, तसेच सं  थान 

 णालयातंील औषध ेउपल  ध नसलवेर बाहे न घेतले  या औषधचे े
खच सं  थान सवेेतील कायम कमचा-यां माणचे दे  यात येईल.  
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उपरो  त माणे सं  थान  या दो  हीही  णालयाम  ये वै िकय उपचार घे  यासाठी सधुारीत िनयमावली 
मा.उपसिमती सभेपढु ेमा  यतसेाठी सादर. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमतीच ेिद.१६.०८.२०१६ रोजीच ेसभेतील िनणय .५५४ 
तसेच िद.०९.१०.२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय .६९०(६) अ वय े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

णालयाम य े वै िकय िबलात दे यात येणा या सवलती या मंजरु िनयमावलीबाबत िवभागाने तावात नमदु 
केले या बदलानसुार सधुारीत िनयमावलीस मा यता दे यात यावी, तसेच सं थानच े माजी सद यासंह याचं े
कुटंूबीयांना सं थानच े दो ही णालयाम य े मोफत वै क य सेवा उपल ध क न दे यात या यात, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस होती. मा. यव थापन सिमतीच ेसभेत खालील माणे िनणय घे यात आला. 

यावर सिव तर चचा होऊन, मा. यव थापन सिमतीच ेिद.१६.०८.२०१६ रोजीच ेसभेतील िनणय .५५४ 
तसेच िद.०९.१०.२०१६ रोजीच े सभेतील िनणय .६९०(६) अ वय े ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ 

णालयाम य े वै िकय िबलात दे यात येणा या सवलती या मंजरु िनयमावलीबाबत िवभागाने तावात नमदु 
केले या बदलानसुार सधुारीत िनयमावलीस मा यता दे यात आली.                 (कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
२१ ी साईबाबा णालयाकरीता वाष क (सन २०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे Stent, Balloon, Valve, 

Pacemaker, Devices, BMV Balloon with Accessories ह े मटेरीयल On Consignment Basis वर 
खरेदीकामी परुवठा आदशे दणेेबाबत. 

िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५२ अ  वये ी साईबाबा व ी 
साईनाथ णालयाकरीता वािषक (सन२०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह य व On 
Consignment Material तावातील अ.न.ं १ ते २०म य े नमदु केले या कायप दतीनसुार खरेदी करणेस व 
याकामी येणा या अदंाज ेर कम .५७,६२,०२,५१७/- मा च ेखचास शासक य मा यता िमळाललेीआह.े 

तसचे िद.०५/१०/२०१८ रोजी  या मंजरु िटपणी  वये शासनाच े निवन खरेदी िनयमावलीनसुार Tablet, 
Injection, Laboratory, Cardiac Material व O.T. & Other Surgical Material मधील २.५ लाखाच े
खचाचे आतील ७७९ आयटम खरेदीकामी एकि त कोटेशन मागिव  यास व उवरीत ७६८ आयटमकरीता         ई-
िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आललेी आह.े  यास अनसु न एकुण तीन पाटम  य ेऑनलाईन ई-िनिवदा तयार 
क न िविहत प  दतीन े वतमान प ात जािहरात दे  यात आललेी असनू िद.०२/११/२०१८ ते ०६/१२/२०१८ या 
कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या, तसचे िनिवदाधारकां  या शंकाचे िनरसन 
कर  यासाठी िद.०५/११/२०१८ रोजी Pre-bid िमट ग मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया याचं े दालनाम  य े
आयोिजत कर  यात आली होती. सदरचे Pre-bid िमट गम  ये िनिवदाधारकांनी उपि थत केले  या शकंाचे िनरसन 
क न  याचा अहवाल िद.०६/११/२०१८ रोजी अपलोड करणेत आललेा आह े व Pre-bid िमट गनंतर 
िनिवदाधारकाकंडील ा  त शकंाच ेप  िवचारात घणेते आलले ेनाहीत.  यास अनसु न परेु  या िनिवदा ा  त झाले  या 
हो  या, परंत ुब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-िनिवदसे मदुतवाढ िमळणेकामी िवनंती के  यामळेु सदरचे 
खरेदीकामी जा  तीत जा  त तलुना  मक दर िमळणेकामी जा  तीत जा  त   ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदर ई-िनिवदसे 
शासन िनणय .- भाखंस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग- ४ िद.०१ िडसबर २०१६– करण े चार मधील मु ा 

.४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मदुतवाढ अ  वये दोनदा मदुतवाढ दे  यात यऊेन िद.१९/१२/२०१८ पयत 
िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या,  यानसुार ा  त ऑनलाईन ई-िनिवदाचंा तपिशल खालील माण-े 

S.N. Name of Tender Tender ID_No. No.of Received Tender 

1 Tender-PART ”I” – Tablets, Injections, X-Ray, C.T. Scan & MRI Films And 
Chemicals, Laboratory Chemicals, O.T.& Other Surgical Material, Cathlab & 
Cardiac Material & Dialysis Material  for our Shri Saibaba & Sainath 
Hospital for the Year 2018-19. 
 

2018_SAI_367611_1 45 
 

2 Tender-PART ”II” – Suture Material for our Shri Saibaba & Sainath Hospital 
for the Year 2018-19.  

2018_SAI_368576_1 6 

3 Tender-PART “III” – Stent, Valve, Balloon, Pacemaker, THR-TKR Set, 
Ortho, Neuro, Dental Surgery Implant Etc. On Consignment Basis for Shri 
Saibaba Hospital, Shirdi for the Year 2018-19. 

2018_SAI_368591_1 14 

यानसुार वरील माण े ा  त तांि क िनिवदा िद.२४/१२/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढु े
सम  उघड  यात आले  या असनू  यातील Tender-PART “III” करीता ा  त िनिवदां  या तांि क बाब चा 
त  ता तयार कर  यात आललेा असनू सदरह तांि क बाबी सं  थानचे लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात 
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आले  या असनू ा  त १४ िनिवदाधारकांपैक  १२ िनिवदाधारक तांि क  टया पा  झालेले असनू  यां  या 
कमिशयल िनिवदा िद.०३/०१/२०१९ रोजीचे मा.खरेदी सिमतीच े सभेपूढे सम  उघड  यात आले  या असनू 
 याचा कमिशयल बाब चा त  ता तयार कर  यात आला असनू  याम  य े– 

०१) DRUG COATING STENT (All Sizes) करीता ा  त िनिवदाधारकांचे दर पाहता M/s. 
Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd, Surat (Gujarat) यांच े ित नग .७२४५/- इतके 
िन  न  तम ा  त झाल ेअसनू मागील वषाच ्या तलुनते दर कमी ा  त झा  यान ेतसचे मागील अनभुव पाहता  M/s. 
Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd, Surat (Gujarat) यांनी भरले  या Drug Coating 
Stent ा  त िन  न  तम दरान ेखरेदीची िशफारस केललेी आह.े 

०२) COBALT CHRONIUM STENT (All Sizes) – करीता ा  त िन  न  तम दर ह ेमागील 
वष  या तलुनते फारच जा  त अस  याने ते िवचारात धर  यात आलेले नाही. 

०३) NC व SC BALLOON (All Sizes)– करीता ा  त िनिवदाधारकाच े दर पाहता M/s. 
Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd, Surat (Gujarat) यांचे दर .३३६०/- ित नग ह े
िन  न  तम ा  त झाले असनू मागील वष  या तुलनते ती नग .६०/- इतके जा  त िदलेले आह,े त  हा GST चा 
िवचार करता ा  त दर ि वकार  याची िशफारस केलेली आह.े 

०४) B.M.V. BALLOON  CATHETER WITHOUT ACCESSORIES (All Types) – 
करीता दोन िनिवदा धारकांचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ती नग .२९५००/- पाहता ह े
स  या खरेदी कर  यात यते असले  या ित नग .३२९१०/- पे ा कमी ा  त झा  याने तसचे संबंिधत िवभागाची 
गरज पाहता ते घे  याची िशफारस केलेली आह.े 

०५) B.M.V. BALLOON  CATHETER WITH ACCESSORIES (All Types) – 
करीता दोन िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाल ेअसनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ित नग .४८०००/- इतके असनू 
मागील वािषक खरेदीम  य ेसदर Balloon ह ेतीन वेळेस ई-िनिवदा काढ  यात येऊन सु  दा दर ा  त न झा  यान े
सन २०१५-१६ म  य ेसदर Balloon कामी .३९५००/- इत  या र  कमेस खरेदी कर  यात येत होते, परंतु  यानंतर 
VAT बंद होऊन जुलै २०१७ पासनू GST लाग ुझा  याने Balloon ची िकंमत वाढ  याने तसेच ४ वषाचे दरांचा 
िवचार करता तसेच संबंिधत िवभागाची गरज बघता ा  त िन  न  तम दर ि वकार  याची िशफारस केलेली आह.े 

०६) ASD & PDA Device with Accessories – करीता ा  त ३ िनिवदाधारकांचे दर पाहता 
ASD Devices साठी ित नग .४०,०००/- व Accessories of ASD साठी .१२०००/- आिण PDA 
Device साठी ित नग .२८,०००/- व Accessories of PDA साठी .१२०००/- अस ेिन  न  तम दर ा  त 
झाले असनू मागील वष  ASD Device साठी .४३५२७/- ित नग Accessories of ASD साठी 
.१२२०८/- आिण PDA Device साठी .३०,०००/- व Accessories of PDA साठी .१२२०८/- इत  या 

र  कमेस खरेदी करत आहोत,  यामळेु ा  त िन  न  तम दर ह ेमागील वषापे ा कमी आ  याने ते खरेदीची िशफारस 
कर  यात आलेली आह.े 

०७) VSD Device with Accessories – करीता दोन िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाल े असनू 
 याम  य ेVSD Device व Accessories करीता एकि त .८०,०००/- इतके Cocoon कंपनीच ेिन  न  तम दर 
ा  त झालेले आहते व सन २०१३-१४ मधील VSD Device .८०,०००/- ती नग यांची तुलना करता व 

GST करानसुार ा  त िन  न  तम दर कमी अस  यामळेु सदर दर ि वकार  याची िशफारस केलेली आह.े 
०८) PERMANENT PACEMAKER  च ् या वेगवेगळया कारासाठी दोनच िनिवदाधारकांमधील 

ा  त िन  नतम दर ह ेमागील वषापे ा जा  त ा  त झालेमळेु फेर ई-िनिवदा मागिव  यात येत आह.े 
०९) THROMBUS SUCTION OR ASPIRATION CATHETER (All Sizes) – करीता 

ा  त तीन िनिवदाधारकांच े दर पाहता ाप ्त िन  न  तम दर .१९,०००/- ित नग इतके असनू मागील वष  
.२२,०००/- इत  या र  कमेस खरेदी कर  यात येत होते,  यामळेु ा  त िन  न  तम दर ि वकार  याची िशफारस 

केलेली आह.े 
१०) HEART VALVE MECHANICAL AORTIC BILEAFLET (All Type) – करीता 

तीन िनिवदाधारकांच ेदर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर हे .४५,०००/- इतके असनू मागील वष  
.३५,०००/- इत  या र  कमेस खरेदी करत आहोत, त  हा ा  त िन  न  तम दर फारच जा  त अस  याने ते न 

ि वकारता  याकामी फेर िनिवदा काढ  याची िशफारस केलेली आह.े  



 
164 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

११) HEART VALVE MECHANICAL MITRAL BILEAFLET (All Type) – करीता 
४  िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िनिवदाधारकांच े दर पाहता दनंैिदन वापरणा-या Sizes 
करीता ा  त िन  न  तम दर ह े .३५,०००/- ती नग ह ेमागील वष  या इतकेच दर ा  त झाले असनू  यानसुार ते 
ि वकार  याची िशफारस केलेली आह.े 

१२) HEART VALVE TISSUE MITRAL & AORTIC (All Type) – करीता ा  त 
िनिवदाधारकांम  य ेिन  न  तम दर ा  त पाहता ते आपले अगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा जा  त 
अस  याने याकामी फेर ई-िनिवदा मागिव  यात येत आहते. 

१३) CONDUIT VALVE PULMONARY & AORTIC (With Cautery) – करीता ा  त 
िनिवदाधारकांचा िवचार करता – (अ) Conduit Aortic Valve कामी ा  त तीन िनिवदाधारकांच े दरामं  य े
.९५,०००/- ती नग इतके St. Jude Co. च े दर ा  त झाल े असनू मागील वष  .१,०६,४००/- इत  या 

दरांपे ा कमी अस  यान ेसदर Valve खरेदीची िशफारस केलेली आह.े  
(ब) Conduit Pulmonary Valve करीता ा  त India Medtronic Pvt Ltd., Mumbai यांचे दर 

.१,५१,२००/- ती नग इतके असनू सदर Valve पणु भारतात फ  त एकाच कंपनीचा अस  यामळेु  यासाठी फेर 
िनिवदा क न कोणाचेही दर ा  त होणार नस  यामळेु तसेच Monopoly असलेबाबत संबंिधत िवभागाच े प  
घे  यात आलेले आह े  यामळेु ा  त कंपनीचा Valve ि वकार  याची िशफारस केलेली आह.े 

१४) ANNULOPLASTY RING (MITRAL (TRICUSPID) (All Size) – करीता दोनच 
िनिवदाधारकांचे ा  त दर ह ेजा  त अस  यामळेु याकामी फेर ई-िनिवदा मागिव  यात येत आहते. 

वरील माण े एकुण ६३ कार  या Stent, Balloon , Device, Valve, Pacemaker व BMV 
Balloon with Accessories पैक  २० कारचे On Consignment Item साठी कुणाचेही दर ा  त झाललेे 
नाही. ९ कारच े On Consignment Item साठी फ  त एकाच िनिवदाधारकांच े दर आ  याने ते िवचारात 
घे  यात आलेले नाही. तसेच Permanent Pacemaker  या वेगवगेळया कारासाठीव Annuloplasty Ring 
Mitral (Tricuspid) All Sizes साठी दोन िनिवदाधारकांच ेदर ा  त झाले असनू ा  त िन  न  तम दर हे मागील 
वष पे ा जा  त अस  याने ते िवचारात घे  यात आलेले नाही. Heart Valve Tissue Mitral & Aortic साठी 
आिण Heart Valve Mechanical Aortic Bileaflet (All Type) याम  य ेदनैिंदन वापरणा-या Valve साठी 

ा  त दर ह ेमागील वष पे ा जा  त अस  याने ते िवचारात घे  यात आलेले नाही व Cobalt Chromium Stent 
कामी तीन पे ा जा  त िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले असनू ा  त िन  न  तम दर ह े मागील वष पे ा जास ्त 
अस  याने ते िवचारात घे  यात आलेल ेनाही व उवरीत On Consignment Material कामी िन  न  तम दरांची 
िशफारस केललेी असनू Conduit Valve Pulmonary पणु दशेभरात फ  त Medtronic कंपनीच े असतात. 
 यामळेु ा  त Medtronic Co. च े Conduit Valve Pulmonary घे  याची िशफारस केलेली आह.े 
 यानसुार०६ परुवठाधारकांना On Consignment Basis वर परुवठा आदशे दे  यात येत आह,े  याचा तपिशल 

सोबत सादर करणते येत आह.े 
त  हा वरील माण े ६३ कार  या Stent, Balloon, Valve, Pacemaker, Devices, BMV 

Balloon with Accessories पैक  २३ कारच ेOn Consignment BasisItem घे  याची िशफारस कर  यात 
येऊन Conduit Valve Pulmonary ह े Medtronic Co. च े Monopoly Valve ा  त दरान े घे  याची 
िशफारस केलेली आह ेव उवरीत ४० कारच ेOn Consignment BasisItem कामी फेर ई-िनिवदा मागवा  या 
लागतील तसेच ा  त दरांसाठी िनिवदाधारकांनी आपणास दे  यात आले  या दरापे ा कमी दरान ेकुठेही परुवठा 
करत नसलेबाबत लेखीप  िदलेल ेआह.े 

तरी Stent, Balloon, Valve, Devices, BMV Balloon with Accessories साठी 
िशफारशी  वय े ा  त िन  न  तम दरां  या िनिवदाधारकांना मा.उपसिमतीचे सभपेढु ेबोलिव  यात ऊन चचा/वाटाघाटी 
क न िनणय घतेा येईल. तसचे उवरीत ४० कारच े On Consignment BasisItem कामी फेर ई-िनिवदा 
काढ  यास व सदर  या ४० कारच े On Consignment BasisItem कामी पढुील खरेदीची कायवाही पणु 
होईपयत सन२०१७-१८ च ेवािषक मंजरु दरान ेOn Consignment Basis वर खरेदी करावे लागणार आह.े  

तरी उपरो  त ४० कारचे  On Consignment Basis Item खरेदीकामी फेर ई-िनिवदा काढ  यास व 
सदर  या ४० कारचे On Consignment BasisItem कामी पढुील खरेदीची कायवाही पणु होईपयत सन 
२०१७-१८ चे वािषक मंजरु दराने On Consignment Basis वर खरेदीस तसचे २३ कारचे On 
Consignment BasisItem खरेदीकामी उपरो  त िनिवदाधारकांनी िदले  या दरात अजनु सटु िमळणकेामी 



 
165 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

चचा/वाटाघाटी क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास मा  यता घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे 
करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक India 
Medtronic Pvt Ltd., Mumbai,  Meril Life Sciences India Private Limited, Mumbai, 
Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd, Surat (Gujarat), St Jude Medical India Pvt 
Ltd., Mumbai, Translumina Therapeutics LLP, New Delhi,  व Vascular Concepts Ltd, 
Mumbai ह े आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता चचअतंी यांनी िन नतम दराम य ेखालील माण ेसवलत दऊे केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता वाष क (सन २०१८-१९) या वषाकरीता 
लागणारे Stent, Balloon, Valve, Pacemaker, Devices, BMV Balloon with Accessories हे 
मटेरीयल On Consignment Basis वर खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक India Medtronic Pvt Ltd., Mumbai,  Meril Life Sciences India Private Limited, 
Mumbai, Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd, Surat (Gujarat), St Jude Medical 
India Pvt Ltd., Mumbai, Translumina Therapeutics LLP, New Delhi,  व Vascular Concepts 
Ltd, Mumbai यांनी चचअतंी देऊ केलेले खालील माण ेअतंीम दर ि वकारणते यऊेन यांना परुवठा आदशे 
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

India Medtronic Pvt Ltd., Mumbai 

BOQ 
Sr.No. 

Code & Qty. 
 

Rate per in 
Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

Rate per in 
Rs. Incl. 

Tax. (After 
Discount) 

Total 
Amt.in Rs. 

(After 
Discount) 

52.01 CONDUIT VALVE PULMONARY & 
AORTIC (WITH CAUTERY) {CE 
MARK / USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}               1 No. 

151200.00 151200.00 151200.00 151200.00 

Meril Life Sciences India Private Limited, Mumbai 

BOQ 
Sr.No. 

Code & Qty. 
 

Rate per in 
Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

Rate per in 
Rs. Incl. 

Tax. (After 
Discount) 

Total 
Amt.in Rs. 

(After 
Discount) 

26.02 ASD DEVICES (ALL SIZES)    1 No. 40000.00 40000.00 40000.00 40000.00 

27.01 ACCESSORIES OF ASD DEVICE  
(ALL SIZES)                               1 No. 

12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 

30.01 PDA DEVICES (ALL SIZES)    1 No. 28000.00 28000.00 28000.00 28000.00 
31.01 ACCESSORIES OF PDA DEVICE  

(ALL SIZES)                               1 No. 
12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 

Sahajanand Medical Technologies Pvt. Ltd, Surat (Gujarat) 

BOQ 
Sr.No. 

Code & Qty. 
 

Rate per in 
Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

Rate per in 
Rs. Incl. 

Tax. (After 
Discount) 

Total 
Amt.in Rs. 

(After 
Discount) 

1.03 DRUG COATING STENT (ALL SIZE) 
{CE MARK / USFDA Approved only.}                         
1 No. 

7245.00 7245.00 7245.00 7245.00 

9.02 NC BALLOON (ALL SIZE) {CE MARK 
/ USFDA Approved only.} 

1 No. 

3360.00 3360.00 3360.00 3360.00 

10.01 SC BALLOON (ALL SIZE) {CE MARK 
/ USFDA Approved only.} 

1 No. 

3360.00 3360.00 3360.00 3360.00 
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St Jude Medical India Pvt Ltd., Mumbai 
BOQ 
Sr.No. 

Code & Qty. 
 

Rate per in 
Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. (After 
Discount) 

Total 
Amt.in Rs. 
(After 
Discount) 

52.01 CONDUIT VALVE PULMONARY & 
AORTIC (WITH CAUTERY) {CE 
MARK / USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}               1 No. 

95000.00 95000.00 95000.00 95000.00 

49.01 HEART VALVE MECHANICAL 
MITRAL BILEAFLET (ALL TYPE) : 
[Rotatable, Disc opening angle above 80, 
Pyrolite Carbons, Low profile, MR 
Compatible] (CE MARK / USFDA / 
INDIAN FDA / DCGI Approved only.)                                          
1 No. 

35000.00 35000.00 35000.00 35000.00 

 
               Translumina Therapeutics LLP, New Delhi

BOQ 
Sr.No. 

Code & Qty. 
 

Rate per in 
Rs. 

Total 
Amt.in Rs. 

Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. (After 
Discount) 

Total 
Amt.in Rs. 
(After 
Discount) 

20.01 B.M.V. BALLOON  CATHETER NO.20 
WITH ACCESSORIES {CE MARK / 
USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}               1 No. 

48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 

15.01 B.M.V. BALLOON  CATHETER NO.20 
WITHOUT ACCESSORIES {CE MARK 
/ USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.} 1 No. 

29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 

21.01 B.M.V. BALLOON  CATHETER NO.22 
WITH ACCESSORIES {CE MARK / 
USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}            1 No. 

48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 

16.01 B.M.V. BALLOON  CATHETER NO.22 
WITHOUT ACCESSORIES {CE MARK 
/ USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}  1 No. 

29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 

24.01 B.M.V. BALLOON  CATHETER NO.28 
WITH ACCESSORIES {CE MARK / 
USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}          1 No. 

48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 

19.01 B.M.V. BALLOON  CATHETER NO.28 
WITHOUT ACCESSORIES {CE MARK 
/ USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.} 

29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 

22.01 B.M.V. BALLOON CATHETER NO- 24 
WITH ACCESSORIES {CE MARK / 
USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}         1 No. 

48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 

17.01 B.M.V. BALLOON CATHETER NO- 24 
WITHOUT ACCESSORIES {CE MARK 
/ USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}         1 No. 

29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 
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23.01 B.M.V. BALLOON CATHETER NO. 26 
WITH ACCESSORIES {CE MARK / 
USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}         1 No. 

48000.00 48000.00 48000.00 48000.00 

18.01 B.M.V. BALLOON CATHETER NO. 26 
WITHOUT ACCESSORIES {CE MARK 
/ USFDA / INDIAN FDA / DCGI 
Approved only.}            1 No. 

29500.00 29500.00 29500.00 29500.00 

44.02 THROMBUS SUCTION OR 
ASPIRATION CATHETER (ALL 
SIZES)                                     1 No. 

19000.00 19000.00 19000.00 19000.00 

Vascular Concepts Ltd, Mumbai
28.01 VSD DEVICES (ALL SIZES)    1 No. 60000.00 60000.00 60000.00 60000.00 

29.01 ACCESSORIES OF VSD DEVICE (ALL 
SIZES)                               1 No. 

20000.00 20000.00 20000.00 20000.00 

  
तसेच उपरो ्  तावात नमदु  ४० कारच ेOn Consignment Basis Item  खरेदीकामी फेर ई-

िनिवदा ि या राबिव यास व सदरच े On Consignment Basis Item खरेदी ि या पणु होईपयत सन 
२०१७-१८ च ेवािषक मंजरु दरान ेOn Consignment Basis वर खरेदी करणसे मा यता दे यात यावी, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.  

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२२ ी साईबाबा णालयाकरीता वाष क (सन २०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे Tablets, Injections,       
X-Ray, C.T. & MRI Films And Chemicals,Laboratory,Chemicals,O.T. & Other Surgical 
Material Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Material खरेदीकामी परुवठा आदेश दणेबेाबत. 

िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय .५५२ अ  वय े ी साईबाबा व 
ी साईनाथ णालयाकरीता वािषक (सन२०१८-१९) या वषाकरीता लागणारे औषध,े सिजकल सािह य व On 

Consignment Material तावातील अ.नं. १ते२० म य ेनमदु केले या कायप दती नसुार खरेदी करणसे व 
याकामी येणा या अदंाजे र कम .५७,६२,०२,५१७/- मा च ेखचास शासक य मा यता िमळाललेी आह.े 

तसेच िद.०५/१०/२०१८ रोजी  या मंजरु िटपणी  वय ेशासनाच ेनिवन खरेदी िनयमावलीनसुार Tablet, 
Injection, Laboratory, Cardiac Material व O.T. & Other Surgical Material मधील २.५ लाखाच े
खचाचे आतील ७७९ आयटम खरेदीकामी एकि त कोटेशन मागिव  यासव उवरीत ७६८ आयटमकरीता ई-
िनिवदा मागिव  यास मा  यता घे  यात आलेली आह.े  यास अनसु न एकुण तीन पाटम  य ेऑनलाईन ई-िनिवदा 
तयार क न िविहत प  दतीन े वतमान प ात जािहरात दे  यात आललेी असनू िद.०२/११/२०१८ ते 
०६/१२/२०१८ या कालावधीत ऑनलाईन ई-िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या, तसेच िनिवदाधारकां  या 
शंकाचे िनरसन कर  यासाठी िद.०५/११/२०१८ रोजी Pre-bid िमट ग मा.मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
यांच े दालनाम  य े आयोिजत कर  यात आली होती. सदरच े Pre-bid िमट गम  य े िनिवदाधारकांनी उपि थत 
केले  या शंकाचे िनरसन क न  याचा अहवाल िद.०६/११/२०१८ रोजी अपलोड करणते आलेला आह ेव Pre-
bid िमट गनतंर िनिवदाधारकांकडील ा  त शंकाचे प  िवचारात घणेते आलेले नाहीत.  यास अनसु न परेु  या 
िनिवदा ा  त झाले  या हो  या, परंत ु ब-याच िनिवदाधारकांनी दरु  वनीव न सदरह ई-िनिवदेस मदुतवाढ 
िमळणकेामी िवनतंी के  यामळेु सदरचे खरेदीकामी जा  तीत जा  त तुलना  मक दर िमळणकेामी जा  तीत जा  त    
ई-िनिवदा ा  त हो  यासाठी सदरई-िनिवदेस शासन िनणय .- भांखस-२०१४/ . .८२/भाग-III/उदयोग-४ 
िद.०१ िडसबर २०१६– करण ेचार मधील मु ा .४.४.३.१ मधील – िनिवदा कालावधीस मुदतवाढ अ  वय े
दोनदा मदुतवाढ दे  यात येऊन िद.१९/१२/२०१८ पयत िनिवदा मागिव  यात आले  या हो  या,  यानसुार ा  त 
ऑनलाईन ई-िनिवदांचा तपिशल खालील माण-े 
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S.N. Name of Tender Tender ID_No. No.of Received 
Tender 

1 Tender-PART ”I” – Tablets, Injections, X-Ray, C.T. Scan & MRI Films And 
Chemicals, Laboratory Chemicals, O.T.& Other Surgical Material, Cathlab 
& Cardiac Material & Dialysis Material  for our Shri Saibaba & Sainath 
Hospital for the Year 2018-19. 

2018_SAI_367611_1 45 
 

2 Tender-PART ”II” – Suture Material for our Shri Saibaba & Sainath 
Hospital for the Year 2018-19.  

2018_SAI_368576_1 6 

3 Tender-PART “III” – Stent, Valve, Balloon, Pacemaker, THR-TKR Set, 
Ortho, Neuro, Dental Surgery Implant Etc. On Consignment Basis for Shri 
Saibaba Hospital, Shirdi for the Year 2018-19. 

2018_SAI_368591_1 14 

 
 यानसुार वरील माण े ा  त तांि क िनिवदा िद.२४/१२/२०१८ रोजीच े मा.खरेदी सिमतीचे सभपेढु े

सम  उघड  यात आले  या असनू  यातील Tender-PART “I” करीता ा  त िनिवदां  या तािं क बाब चा 
त  ता तयार क न तपासनु खा ी केलेनतंर सदरह तांि क बाबी सं  थानच ेलेखाशाखा िवभागाकडून फेर तपासनू 
घे  यात आले  या असनू ा  त ४५ िनिवदाधारकांपैक  आपले मागणी माण ेपतुता केले  या कागदप ां  वये एकुण 
४३ िनिवदाधारक तांि क  टया पा  झालेले असनू  यां  या कमिशयल िनिवदा िद.२२/०१/२०१९ रोजीच े
मा.खरेदी सिमतीचे सभेपढू ेसम  उघड  यात आले  या असनू  याचा कमिशयल बाब चा त  ता तयार कर  यात 
आला असनू  याम  य े– 

(A) Tablet - करीता ा  त िनिवदाधारकां  या तुलना  मक त   याचे अवलोकन करता एकुण ५१ 
कारचे Tablet पैक  ०१ कारचे Tablet साठी कोणाचेही दर ा  त झाले नसनू ०६ कार  या Tablet साठी 

एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  त झाले असनू  या Tablet िवचारात घे  यात आले  या नाहीत व ७ कार  या 
Tablet साठी दोन िनिवदाधारकांच े दर ा  त झाल े असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य 
िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात 
घे  यात आललेे आह ेआिण उवरीत ३७ कार  या Tablet कामी ३ अथवा  यापे ा जा  त िनिवदाधारकांच ेदर 

ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य िनयमावली माण े अगोदर ठरिवले  या अदंाज े
 तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात घे  यात आलेले आह,े  हणजेच एकुण ५१ 

कार  या Tablet पैक  ७ कार  या Tablet कामी फेर ई-िनिवदा करावी लागणार असनू स  या सदर  या 
Tablet सन २०१७-१८ या वषातील वािषक मंजरु दराने अितरी  त नग सं  या वाढवनु खरेदी करावे लागणार 
असनू उवरीत ४४ कार  या Tablet ा  त िन  न  तम दराने खरेदी कर  याची िशफारस केलेली आह.े 

(B) Injection – करीता ा  त िनिवदाधारकांचे दरांचा तलुना  मक त  ता पाहता एकुण ५४ 
कारचे Injection पैक  ३ कार  या Injection साठी एकाही िनिवदाधारकाचे दर ा  त झालेले नसनू ११ 
कार  या Injection साठी एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  त झाले असनू  यामधील Inj. Anti Haemophillia 

FactorVIII कामी (Baxter) Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd., Gurgaon या एकाच कंपनीचे दर 
ा  त झाले असनू ते Baxter कंपनीचे असनू Baxalta ही  याची Marketing Co. आह.े सदर Injection कामी 

मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.०७/११/२००९ िनणय .८२५ अ  वये नगर िज  हयातील पेशंटला Anti-
Hemophillia Factor Injection कामी 2000IU  यके वेळेस असले  या पॅक ग व दरा माण े आगाऊ 
र  कम दऊेन िहमोिफलीया सोसायटी, नािशक यांना दे  यात यऊेन िज  हयातील सव  णांना अवगत कर  यात 
येऊन  णांना मोफत उपचार करावेत  याच माण े सं  थान माफत िहमोिफलीया सटर ी साईबाबा  णालयात 
 थापन क न या सटर  दारे िहमोिफलीया  णावर उपचार कर  यात यावे अस ेठरल,े तसचे सन २०१७-१८  या 

वािषक खरेदीम  य े मा.  यव  थापन सिमती सभा िद.१४/११/२०१७ िनणय .१००६(०१) अ  वये Inj. Anti 
Haemophillia Factor कामी िनिवदा ा  त न झा  यामळेु स  या Baxter, Reliance अथवा उपल  ध कंपनीच े
मागील मंजुर दर .१०/- अथवा  यापे ा कमी दरान े  या कंपनीचे उपल  ध होईल ते ि वकार  यास मा  यता 
िमळाली होती. मागील पाच वषाचा अनभुव पाहता वेळोवेळी िनिवदा ि या राबवनू दखेील कोणाचेही दर ा  त 
होत नाही व आपणामाफत नािशक िहमोिफलीया सोसायटीकडून मागील काही वषापासनू सदरच ेInjection ह े
आगाऊ र  कम देऊन Baxter Co. चे ती नग .१०/- या माण ेखरेदी कर  यात येत असनू  यांचेकडे कायम 
उपल  धतेचा  न उ वतो तसचे ते ब-याच वेळेस जवळ  या मदुतबाहयतेच ेइजंे  शन परुिवतात. याम  य ेअसणा-
या दसु-या कंप  यांचे Injection सु  दा आपणामाफत  मागिव  यात आले होते,  या  या वापरामळेु पेशंटला 
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Allergy िनमाण झाली होती, तसेच सदर Injection बाबत वतमान प ात बातमी देऊन  याचे मतेिवषयी शंका 
उपि थत के  याने ा  त दरांचा िवचार करता आपले मागणीनसुार Baxalta Co. चे ती नग .७.७०८० इतके 

ा  त झाले असनू  याकामी .७७,०८,०००/- इतका खच येणार आह,े तसेच िहमोिफलीया सोसायटी चे ती नग 
.१०/- इतके असनू Baxalta Co. चे ा  त दर ती नग .७.७०८० पाहता यात सं  थानला न  क च फायदा 

होणार आह,े  यामळेु ते फारच वाजवी अस  यान े सदरच े इजंे  शन घतेा येईल तसचे उवरीत १० कारच े
Injection िवचारात घे  यात आलेल े नाही, तर ०२ कारच े Injection साठी दोन िनिवदाधारकांच े दर ा  त 
झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर हे शासक य िनयमावली माण े अगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत 
िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते खरेदी कर  याची िशफारस केलेली आह.े उवरीत ३८ कार  या 
Injection साठी ३ अथवा  यापे ा जा  त िनिवदाधारकाचं े दर ा  त झाल े असनू  याम  य े ३७ कार  या 
इजंे  शनसाठी ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य िनयमावली माण े अगोदर ठरिवले  या अदंाज े  तािवत 
िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात घे  यात आलेले आह,े तर एका आयटमसाठी ा  त 
िन  न  तम दर हे अगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा जा  त अस  यान े ते िवचारात 
घे  यात आलेले नाही,  हणजेच एकुण ५४ कार  या Injection पैक  १४ कार  या Injection कामी फेर ई-
िनिवदा करावी लागणार असनू स  या सदर Injection सन २०१७-१८ या वषातील वािषक मंजुर दरान ेअितरी  त 
नग सं  या वाढवनु खरेदी कराव ेलागणार असनू उवरीत ४० कार  या Injection करीता ा  त िनम ्न  तम दरान े
खरेदी कर  याची िशफारस केलेली आह.े 

(C) X-Ray,C.T. & MRI Films And Chemicals - करीता ा  त िनिवदाधारकां  या 
तुलना  मक त   याचे अवलोकन करता एकुण ९ कारच े X-Ray, C.T. & MRI Films And 
Chemicalsपैक  T.Tube Dual Headed Stellaint Spiral Tubbing For Stellaint CT Injector (T-
Tube) साठी एकाच िनिवदाधारकाच ेदर ा  त झाले असनू ते िवचारात धर  यात आलेले नाही व Iodixanol 
320 MG 100ml साठी दोन िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह ेशासक य 
िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात 
घे  यात आलेले आह ेआिण उवरीत ७ कार  या X-Ray, C.T. & MRI Films And Chemicals कामी ३ 
अथवा  यापे ा जा  त िनिवदाधारकांच े दर ा  त झाल े असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य 
िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात 
घे  यात आलेल े आह,े  हणजेच एकुण ९ कार  या X-Ray, C.T. & MRI Films And Chemicalsपैक  
T.Tube Dual Headed Stellaint Spiral Tubbing For Stellaint CT Injector (T-Tube) कामी फेर 
ई-िनिवदा करावी लागणार असनू स  या सदरमटेरीयल सन २०१७-१८ या वषातील वािषक मंजरु दराने अितरी  त 
नग सं  या वाढवनु खरेदी करावे लागणार असनू उवरीत ८ कार  या X-Ray, C.T. & MRI Films And 
Chemicals ा  त िन  न  तम दरान ेखरेदी कर  याची िशफारस केलेली आह.े 

(D) Laboratory Chemicals- करीता ा  त िनिवदाधारकां  या तुलना  मक त   याचे 
अवलोकन करता एकुण २९ कारचे Laboratory Chemicalsपैक  ०४ कारचे Laboratory 
Chemicalsसाठी कोणाचेही दर ा  त झाले नसनू ०५ कार  या Laboratory Chemicalsसाठी एकाच 
िनिवदाधारकाचे दर ा  त झाले असनू  याम  य ेते िवचारात घे  यात आलेले नाहीत व ४ कार  या Laboratory 
Chemicals साठी दोन िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य 
िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात 
घे  यात आलेले आह ेआिण उवरीत १६ कार  या Laboratory Chemicalsकामी ३ अथवा  यापे ा जा  त 
िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य िनयमावली माण े अगोदर 
ठरिवले  या अदंाज े  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात घे  यात आलेले आह,े 
 हणजेच एकुण २९ कार  या Laboratory Chemicalsपैक  ९ कार  या Laboratory Chemicals कामी 

फेर ई-िनिवदा करावी लागणार असनू स  या सदर  या Laboratory Chemicalsसन २०१७-१८ या वषातील 
वािषक मंजरु दरान े अितरी  त नग सं  या वाढवनु खरेदी करावे लागणार असनू उवरीत २० कार  या 
Laboratory Chemicals ा  त िन  न  तम दराने खरेदी कर  याची िशफारस केलेली आह.े 

(E) O.T.& Other Surgical Material- करीता ा  त िनिवदाधारकां  या तलुना  मक त   याचे 
अवलोकन करता एकुण ४७ कारच ेO.T.& Other Surgical Materialपैक  १० कारचे O.T.& Other 
Surgical Materialसाठी कोणाचेही दर ा  त झाले नसनू ११ कार  या O.T.& Other Surgical 
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Materialसाठी एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े Liq. Bododex Forte500 ML ह े
R&W Company चे Specific Content चे Item अस  यामळेु ते फ  त  यांचीच कंपनी बनिवते  हणनू 
Monopoly अस  याने ते घे  याची िशफारस कर  यात येऊन उवरीत १० कार  या O.T.& Other Surgical 
Material िवचारात घे  यात आलेले नाहीत व ४ कार  या O.T.& Other Surgical Material साठी दोन 
िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाले असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य िनयमावली माण े अगोदर 
ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात घे  यात आललेे आह ेआिण 
उवरीत २२ कार  या O.T.& Other Surgical Materialकामी ३ अथवा  यापे ा जा  त िनिवदाधारकांचे दर 

ा  त झाल े असनू  याम  य े १ कार  या O.T.& Other Surgical Material  कामी ा  त िन  न  तम दर ह े
शासक य िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा जा  त अस  याने ते 
िवचारात घे  यात आलेले नाही व उवरीत २१ कार  या O.T.& Other Surgical Materialकामी ा  त 
िन  न  तम दर ह े शासक य िनयमावली माण े अगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा 
कमी अस  यान े ते िवचारात घे  यात आलेल े आह.े  यामधील Intracath No.16,18,20,22 करीता Global 
Medikit चे िन  न  तम दर ा  त झा  याने तेथे  या माणात नगसं  या िवभागनू खरेदीची िशफारस केली असनू 
Intracath No.24 करीता HMD कंपनीच ेिन  न  तम दर िवचारात घे  यात आललेी असनू  यानसुार नगसं  या 
कर  यात आलेली आह,े  हणजेच एकुण ४७ कार  या O.T.& Other Surgical Materialपैक  २१ कार  या 
O.T.& Other Surgical Material कामी फेर ई-िनिवदा करावी लागणार असनू स  या सदर  या O.T.& 
Other Surgical Materialसन २०१७-१८ या वषातील वािषक मंजरु दरान े अितरी  त नग सं  या वाढवनु 
खरेदी करावे लागणार असनू उवरीत २६ कार  या O.T.& Other Surgical Material ा  त िन  न  तम दरान े
खरेदी कर  याची िशफारस केलेली आह.े 

(F) Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Material- करीता ा  त 
िनिवदाधारकां  या तुलना  मक त   याचे अवलोकन करता एकुण ६० कारचे Cathlab & Cardiac Material 
& Dialysis Materialपैक  ०८ कारचे Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Materialसाठी 
कोणाचहेी दर ा  त झाले नसनू ३० कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Materialसाठी 
एकाच िनिवदाधारकाचे दर ा  त झा  यान ेसवच ३० कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis 
Materialिवचारात घे  यात आलेले नाहीत व ९ कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis 
Material साठी दोन िनिवदाधारकांचे दर ा  त झाल े असनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह े शासक य 
िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात 
घे  यात आलेले आह ेआिण उवरीत १३ कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Material 
कामी ३ अथवा  यापे ा जा  त िनिवदाधारकांच ेदर ा  त झाल ेअसनू  याम  य े ा  त िन  न  तम दर ह ेशासक य 
िनयमावली माण ेअगोदर ठरिवले  या अदंाजे  तािवत िकंमतीपे ा +१०%  पे ा कमी अस  याने ते िवचारात 
घे  यात आलेले आह,े  हणजेच एकुण ६० कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis 
Materialपैक  ३८ कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Material कामी फेर ई-िनिवदा 
करावी लागणार असनू स  या सदर  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Materialसन २०१७-
१८ या वषातील वािषक मंजरु दराने अितरी  त नग सं  या वाढवनु खरेदी करावे लागणार असनू उवरीत २२ 

कार  या Cathlab & Cardiac Material & Dialysis Material ा  त िन  न  तम दराने खरेदी कर  याची 
िशफारस केलेली आह.े 

वरील माण(ेअ) Tablets, Injections, X-Ray, C.T. & MRI Films And Chemicals, 
Laboratory Chemicals, O.T.& Other Surgical Material, Cathlab & Cardiac Material & 
Dialysis Material करीता ा  त िनिवदाधारकांचे दराचा िवचार करता एकुण २५० औषधे / सिजकल 
सािह  यापैक  ा  त िन  न  तम दरानसुार १६० औषधे / सिजकल सािह  य हे िवचारात घेवनु ९० कारचे औषधे / 
सिजकल सािह  यासाठी फेर ई-िनिवदा मागवा  या लागणार आह.े तसचे ा  त दरांसाठी िनिवदाधारकांनी आपणांस 
दे  यात आले  या दरापे ा कमी दराने कुठेही परुवठा करत नसलेबाबत लेखी प  िदलेले आह.े 

(ब) Inj. Anti Haemophillia Factor VIII कामी ा  त दर .७.७०८० ती नग व नािशक 
िहमोिफलीया सोसायटीच ेदर .१०/- ती नग तसचे  यांचा कायम उपल  धतेबाबतची शंका व मदुतबाहयतेचा 
िवचार करता ा  त िन  न  तम दर पाहता सं  थानला न  क च फायदा होणार आह,े त  हा सदरचे इजंे  शन 
खरेदीबाबत पढुील िनणय होणसे िवनंती. 
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(ब) Inj. Anti Haemophillia Factor VIII कामी Baxalta या कंपनीच े ा  त दर .७.७०८० ती 
नग व नािशक िहमोिफलीया सोसायटीचे दर .१०/- ती नग तसेच  यांचा कायम उपल  धतेबाबतची शंका व 
मदुतबाहयतेचा िवचार करता ा  त िन  न  तम दर ि वकार  यास सं  थानला न  क च फायदा होणार आह,े त  हा 
सदरच ेइजंे  शन खरेदीबाबत पढुील िनणय होणसे िवनतंी. 

तरी उपरो  त ९० औषधे / सिजकल सािह  यकामी फेर ई-िनिवदा काढ  यास व सदरचे ९० औषधे / 
सिजकल सािह  य खरेदीकामी सन २०१७ -१८ चे मजंरु दरान ेपढुील कायवाही पणु होई पयत मजंरु नगसं  या 
अित र  त खरेदी करावे लागणार आहेत तसचे १६० कार  या औषधे / सिजकल सािह  य खरेदीकामी 
िनिवदाधारकांनी िदले  या दरात अजनु सटु िमळणकेामी आिण Inj. Anti Haemophillia Factor VIII बाबत 
िनणय होणकेामी मा.उपसिमती सभेपुढे चचा/वाटाघाटीसाठी क न  यांना परुवठा आदशे दे  यास मा  यता 
घे  यासाठीची िशफारस मा.  यव  थापन सिमतीकडे करणसेाठी सदर  ताव िनणयाथ सादर. 

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक आजच े थािनक 
उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होत.े उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणबेाबत चचा केली असता यांनी 
खालील माण ेसवलत दऊे केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकरीता वाष क (सन २०१८-१९) या वषाकरीता 
लागणारे Tablets, Injections, X-Ray, C.T. & MRI Films And Chemicals, Laboratory, 
Chemicals, O.T. & Other Surgical Material Cathlab & Cardiac Material & Dialysis 
Material खरेदीकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील आयटेमनसुार िन नतम िनिवदाधारक यांनी 
चचअतंी दऊे केलेले खालील माण ेअिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यात यावा, अशी या 
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

   Anand Healthcare Service, Pune 
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount 
in Rs. 
Incl. Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 5.01 Lab MULTI STICKS 8SG (1*100 
STRIPS) 

630.60 189180.00 Itemwise 600.00 180000.00 

2 11.01 Lab URISTIX (ALB./SUG.) 100 
STRIP BOTTLE 
600 Nos. 

98.11 58866.00 No 
Discount 

98.11 58866.00 

3 20.01 Lab HCV ( DEVICE) 1*10 kit of 10 
test                             300 Nos. 

869.40 260820.00 Itemwise 830.00 249000.00 

 Total in Rs. 508866.00     487866.00 

Ashoka Distributors, Nashik
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount 
in Rs. 
Incl. Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 12.01 CDL IOBAN 6640  (1 BOX = 10 NOS.) 
(QTY. DEMAND IN BOX)    
350 Nos. 

281.12 98392.00 1% 278.31 97408.08 

2 44.01 Inj INJ DEXTROSE 5 % 500ML    
20000 Nos. 

15.76 315200.00 1% 15.60 312048.00 

3 45.01 Inj INJ D.N.S.  500 ML 
100000  Nos. 

15.90 1590000.00 1% 15.74 1574100.00 

4 46.01 Inj INJ RINGER LACTATE 500ML               
150000 Nos. 

18.14 2721000.00 1% 17.96 2693790.00 

5 47.01 Inj INJ NORMAL SALINE 500ML              14.93 2986000.00 1% 14.78 2956140.00 
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200000   Nos. 
6 50.01 Inj INJ MANNITOL 100ML   12000 

Nos. 
20.26 243120.00 1% 20.06 240688.80 

7 11.01 OTM DISP. SYRINGE 10ML (LUER 
LOCK) WITH NEEDLE             
40000 Nos. 

3.65 146000.00 1% 3.61 144540.00 

8 6.01 OTM INTRACATH  (VEINFLOW) 
(ALL SIZES)      10000  Nos. 

6.48 64800.00 1% 6.42 64152.00 

 Total in Rs. 8164512.00     8082866.88 

B L Lifesciences Pvt. Ltd., New Delhi
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount 
in Rs. 
Incl. Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 2.01 OTM DIALYSIS CATHETER (3- 
LUMEN) 12FR         500 Nos. 

996.80 498400.00 No 
Discount 

996.80 498400.00 

2 34.01 CDL DISP. CAUTERY PAD ADULT                   
1500 Nos. 

201.60 302400.00 No 
Discount 

201.60 302400.00 

3 23.01 CDL GUIDE WIRE 0.035 X 150CM 'J' 
TIP                     500 Nos. 

201.60 100800.00 No 
Discount 

201.60 100800.00 

4 24.01 CDL GUIDE WIRE 0.038 X 150CM 'J' 
TIP                         200 Nos. 

201.60 40320.00 No 
Discount 

201.60 40320.00 

5 27.01 CDL INFLATION DEVICE  
(INDIFIB LATER)     300 Nos. 

1512.00 453600.00 No 
Discount 

1512.00 453600.00 

6 28.01 CDL Y' CONNECTOR (PULL & 
PUSH)                  500 Nos. 

380.80 190400.00 No 
Discount 

380.80 190400.00 

 Total in Rs. 1585920.00     1585920.00 

 
Baxalta Bioscience India Pvt. Ltd., Gurgaon

Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 37.01 Inj INJ. ANTI HAEMOPHILLIC 
FACTOR  VIII (QTY. IN UNIT) 
1000000  Nos. 

7.71 7708000.00 No 
Disc
ount 

7.71 7708000.00 

2 43.01 Inj INJ. ALBUMIN 100ML       515 
Nos. 

3600.00 1854000.00 No 
Disc
ount 

3600.00 1854000.00 

 Total in Rs. 9562000.00     9562000.00 

 
Biological E Limited, Hyderabad

Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 32.01 Inj INJ ANTI SNAKE VENOM 
VIAL 10 ML           2500 Nos. 

291.20 728000.00 Rs.3/
- 
Less 
per 
Inject
ion 

288.20 720500.00 

 Total in Rs. 728000.00     720500.00 
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Cambindia Biotech Kits Pvt Ltd
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 15.01 Lab SODIUM CITRATE BLUB  
(PKT OF 100) NON VACCUM 
TUBE WITH PLASTIC CAP 
BLUE TOP 3.2 (DEMAND IN 
PKT)            80000 Nos. 

4.24 339200.00 No 
Disc
ount 

4.24 339200.00 

 Total in Rs. 339200.00     339200.00 

Critical Care Systems, Pune
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 39.01 CDL PRESSURE MONITORING 
KIT DOUBLE      1500 Nos. 

985.50 1478250.00 1.5% 970.72 1456076.25 

2 25.01 CDL TERUMO GUIDE WIRE 
STRAIGHT TIP (0.35' 150 CM)                         
400 Nos. 

820.00 328000.00 1.5% 807.70 323080.00 

3 34.01 OTM LIGA CLIP (For Endo Surgery) 
(Medium) LT200 QTY. IN BOX  
(1 BOX = 18 CLIPS) (CODE J 
1180-1)           360 Nos. 

3490.00 1256400.00 1.5% 3437.65 1237554.00 

 Total in Rs. 3062650.00     3016710.25 

Deva Distributors, Shrirampur
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 48.01 Inj INJ NORMAL SALINE 100ML 
100000  Nos. 

8.88 888000.00 1% 8.79 879120.00 

2 49.01 Inj INJ.METRONIDAZOLE  100 
ML I.V           50000 Nos. 

8.80 440000.00 1% 8.71 435600.00 

3 53.01 Inj INJ. LEVOFLOXACIN 500MG 
100 ml            15000 Nos. 

18.20 273000.00 1% 18.02 270270.00 

4 19.02 OTM BANDAGE ZINC OXIDE 
ELASTIC SELF ADHESIVE 4"          
                        10000 Nos. 

114.91 1149100.00 1% 113.76 1137609.00 

5 3.01 OTM CVP SET -  TRIPPLE LUMEN 
CATHETER 5 & 5.5 FR 
PAEDIATRIC      350 Nos. 

762.04 266714.00 1% 754.42 264046.86 

6 4.01 OTM CVP SET -  TRIPPLE LUMEN 
CATHETER 7FR / 7.5FR 
ADULT             2500  Nos. 

628.99 1572475.00 1% 622.70 1556750.25 

7 1.02 OTM FOLEYS CATHETER (ALL 
SIZES)     9700 Nos. 

19.29 187113.00 1% 19.10 185241.87 

8 13.01 OTM GAMMEX GLOVES (ALL 
SIZES)   25000 Nos. 

26.17 654250.00 1% 25.91 647707.50 
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9 45.01 OTM GAMMEX GLOVES  
(POWDER FREE) (ALL SIZES) 
11000 Nos. 

27.35 300850.00 1% 27.08 297841.50 

10 6.01 OTM INTRACATH  (VEINFLOW) 
(ALL SIZES)   60000 Nos. 

5.51 330600.00 1% 5.45 327294.00 

11 14.01 OTM LATEX EXAMINATION 
GLOVES MEDIUM 
500000 Nos. 

1.72 860000.00 1% 1.70 851400.00 

12 46.01 OTM LATEX EXAMINATION 
GLOVES SMALL 
30000 Nos. 

1.72 51600.00 1% 1.70 51084.00 

13 7.01 OTM ROMO FLOW (DIAL FLOW) 
4000 Nos. 

45.09 180360.00 1% 44.64 178556.40 

 Total in Rs. 7154062.00     7082521.38 

Displayor Trading Corporation, Mumbai
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 37.01 OTM E.C.G.ELECTRODE (QTY. IN 
NOS)             200000 Nos. 

2.49 498000.00 Abse
nt 

2.49 498000.00 

 Total in Rs. 498000.00     498000.00 

East West Pharma, Salem
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 24.01 Tab TAB  ACETYLCYTEINE  600 
MG          150000 Nos. 

4.26 639000.00 3% 4.13 619500.00 

2 38.01 Tab TAB TORASEMIDE 10 MG + 
SPRINOLACTONE 25 MG 
200000 Nos. 

1.90 380000.00 3% 1.85 370000.00 

3 43.01 Tab TAB FIPPOXT (IRON 
SUCROSE)     10000 Nos. 

2.07 20700.00 3% 2.01 20100.00 

4 46.01 Tab TAB ACENOCOUMAROL 
1MG       200000 Nos. 

1.30 260000.00 3% 1.26 252000.00 

5 47.01 Tab TAB ACENOCOUMAROL 
2MG       300000 Nos. 

2.17 651000.00 3% 2.11 633000.00 

6 48.01 Tab TAB ACENOCOUMAROL 
3MG         300000 Nos. 

2.48 744000.00 3% 2.40 720000.00 

7 49.01 Tab TAB ACENOCOUMAROL 
4MG          100000 Nos. 

2.78 278000.00 3% 2.69 269000.00 

 Total in Rs. 2972700.00     2883600.00 

    Excel Life Care Distributor, Nashik
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 1.01 Tab TAB CIPROFLOXACIN 500mg  
150000  Nos. 

1.74 261000.00 1% 1.72 258390.00 

2 2.01 Tab TAB CEFIXIME 200 Mg   
500000 Nos. 

3.33 1665000.00 1% 3.30 1648350.00 
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3 3.01 Tab TAB AZITHROMYCIN 500MG   
100000 Nos. 

7.67 767000.00 1% 7.59 759330.00 

4 5.01 Tab TAB LINEZOLID  
600 MG               50000  Nos. 

10.64 532000.00 1% 10.53 526680.00 

5 6.01 Tab TAB CLINDAMYCIN 300MG         
5000 Nos. 

5.38 26900.00 1% 5.33 26631.00 

6 8.01 Tab TAB CEFPODOXIME 
PROXETIL 200 MG + 
CLAVULANIC ACID 125MG      
20000  Nos. 

9.18 183600.00 1% 9.09 181764.00 

7 14.01 Tab TAB ACETYL SALICYCLIC 
ACID 75MG + CLOPIDOGREL 
75 MG + ATROVASTATIN 
10MG       500000 Nos. 

2.90 1450000.00 1% 2.87 1435500.00 

8 19.01 Tab TAB.LEVETIRACETAM 
500MG     200000  Nos. 

3.79 758000.00 1% 3.75 750420.00 

9 23.01 Tab TAB. NICORANDIL 5MG,       
600000 Nos. 

1.98 1188000.00 1% 1.96 1176120.00 

10 34.01 Tab TAB.METFORMIN 500 MG   
1000000  Nos. 

0.32 320000.00 1% 0.32 316800.00 

11 37.01 Tab TAB SPIRONOLACTONE 
50MG + FRUSEMIDE 20MG 
500000   Nos. 

2.42 1210000.00 1% 2.40 1197900.00 

 Total in Rs. 8361500.00     8277885.00 

    Getwell Distributors, Nashik
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 18.02 Inj INJ ACETYLCYTEINE 5ML 
AMP 20%           8000 Nos. 

34.78 278240.00 1% 34.43 275457.60 

2 38.02 Inj INJ.TRANEXAMIC ACID 
500MG / 5ML         9000 Nos. 

12.10 108900.00 1% 11.98 107811.00 

3 4.02 Tab TAB AMOXYCILLIN AS 
TRIHYDRATE 500MG + 
POTTASIUM CLAVULANIC 
ACID 125MG           100000 
Nos. 

6.38 638000.00 1% 6.32 631620.00 

4 10.02 Tab TAB DICLOFENAC SODIUM 
50 Mg + PARACETAMOL 325 
MG       1000000 Nos. 

0.48 480000.00 1% 0.48 475200.00 

5 15.01 Tab TAB ACETYL SALICYCLIC 
ACID 75MG + CLOPIDOGREL 
75 MG + ATROVASTATIN 
20MG        500000 Nos. 

4.01 2005000.00 1% 3.97 1984950.00 

6 16.02 Tab TAB ACETYL SALICYLIC 
ACID 75 Mg + 
ATROVASTATIN 10MG       
130000  Nos. 

1.60 208000.00 1% 1.58 205920.00 

7 17.01 Tab TAB. ALPHA 
KETOANALOGUE 
50000 Nos. 

10.50 525000.00 1% 10.40 519750.00 

8 25.02 Tab METOPROLOL  
 25 MG             600000 Nos. 

0.30 180000.00 1% 0.30 178200.00 

9 27.01 Tab TAB. TELMISARTEN   
20 MG               500000 Nos. 

0.62 310000.00 1% 0.61 306900.00 
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10 31.02 Tab TAB. PANTO PRAZOLE 40mg 
+ DOMPERIDON 10 MG        
300000  Nos. 

1.01 303000.00 1% 1.00 299970.00 

11 32.02 Tab TAB GLIMEPIRIDE 2 MG + 
METFORMIN 500 MG     
500000 Nos. 

0.74 370000.00 1% 0.73 366300.00 

12 42.03 Tab TAB URSODEOXY CHOLIC 
ACID 300MG      
100000 Nos. 

12.00 1200000.00 1% 11.88 1188000.00 

13 44.01 Tab TAB VIT D3  
100000 Nos. 

3.58 358000.00 1% 3.54 354420.00 

14 45.01 Tab TAB MULTIVITAMIN + 
ANTIOXIDNT  
150000 Nos. 

0.87 130500.00 1% 0.86 129195.00 

15 50.01 Tab TAB TAMIFLU 
20000 Nos. 

36.86 737200.00 1% 36.49 729828.00 

16 51.02 Tab TAB LEVOCETIRIZINE 5MG 
+ MONTELUKAST 10MG        
50000  Nos. 

1.21 60500.00 1% 1.20 59895.00 

 Total in Rs. 7892340.00     7813416.60 

Imaging Products (India) Pvt. Ltd., Mumbai
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. Tax. 
(18-02-2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 8.01 X-ray IOMERON 400 MG 100ML        
3000  Nos. 

1850.00 5550000.00 2% 1813.00 5439000.00 

 Total in Rs. 5550000.00     5439000.00 

India Medtronic Pvt Ltd., Mumbai
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 1.02 CDL DIAGNOSTIC CATHETER 
(ALL SIZES)            50 Nos. 

550.00 27500.00 No 
Discount 

550.00 27500.00 

2 1.03 CDL DIAGNOSTIC CATHETER 
(ALL SIZES)            50 Nos. 

550.00 27500.00 No 
Discount 

550.00 27500.00 

3 1.04 CDL DIAGNOSTIC CATHETER 
(ALL SIZES)            50 Nos. 

550.00 27500.00 No 
Discount 

550.00 27500.00 

4 1.05 CDL DIAGNOSTIC CATHETER 
(ALL SIZES)            50 Nos. 

550.00 27500.00 No 
Discount 

550.00 27500.00 

5 33.01 CDL EXTRA SUPPORT WIRES 
(0.014" X 300CM)   
200  Nos. 

2050.00 410000.00 No 
Discount 

2050.00 410000.00 

6 33.02 CDL EXTRA SUPPORT WIRES 
(0.014" X 300CM)    
 200 Nos. 

2050.00 410000.00 No 
Discount 

2050.00 410000.00 

7 13.01 CDL INTRODUCER SHEATH 6 Fr. 
11 CM 
350 Nos. 

550.00 192500.00 No 
Discount 

550.00 192500.00 

8 32.01 CDL WORK HOARSE WIRES 
(0.014" X 182CM)     200  Nos. 

2050.00 410000.00 No 
Discount 

2050.00 410000.00 
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9 32.02 CDL WORK HOARSE WIRES 
(0.014" X 182CM)         200  
Nos. 

2050.00 410000.00 No 
Discount 

2050.00 410000.00 

 Total in Rs. 1942500.00     1942500.00 

J K Sales And Services, Aurangabad
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 1.01 Lab DENGUE (NS1Ag&Ab 
COMBICARD 1*10)  
1000  Nos.  

1200.00 1200000.00 Itemwise 1180.00 1180000.00 

2 4.02 Lab H.I.V.TRIDOT KIT FOR  100  
TEST          1200  Nos. 

1250.00 1500000.00 Itemwise 1175.00 1410000.00 

3 13.01 Lab E.D.T.A.BULB   (PKT OF 
100)   NON VACCUM TUBE 
WITH PLASTIC CAP 
(DEMAND IN PKT) 
150000  Nos. 

4.00 600000.00 Itemwise 3.80 570000.00 

4 14.01 Lab FLUORIDE BULB   (PKT OF 
100)  NON VACCUM TUBE 
WITH PLASTIC CAP 
(DEMAND IN PKT) 
125000  Nos. 

4.00 500000.00 Itemwise 3.80 475000.00 

5 16.01 Lab PLAIN  BULBS (PKT OF 100) 
NON VACCUM TUBE WITH 
PLASTIC CAP (DEMAND IN 
PKT) (WITHOUT 
ACTIVATOR)  200000 Nos. 

4.00 800000.00 Itemwise 3.80 760000.00 

 Total in Rs. 4600000.00     4395000.00 

Kanam Latex Industries Pvt.Ltd., Kottayam (Kerala)
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 12.01 OTM DISP. STERILE HAND 
GLOVES (ALL SIZE) 
332000  Nos. 

9.59 3183880.00 2% on 
Basic 
Rate 

9.39 3117480.00 

 Total in Rs. 3183880.00     3117480.00 

 
Keps Pharma, Mumbai

Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 4.01 Inj INJ. CEFOPERAZONE 1GM 
+ SULBACTAM 0.5GM        
30000 Nos. 

37.50 1125000.00 1% 37.13 1113750.00 
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2 11.01 Tab TAB TRYPSIN + 
CHYMOTRYPSIN 
100000  Nos. 

1.30 130000.00 1% 1.29 128700.00 

3 12.01 Tab TAB ACETYL SALICYCLIC 
ACID 75MG + 
CLOPIDOGREL 75 MG          
200000  Nos. 

1.18 236000.00 1% 1.17 233640.00 

4 20.01 Tab TAB. TELMISARTAN 40MG 
+ AMLODEPINE BESYLATE 
5MG        300000  Nos. 

1.12 336000.00 1% 1.11 332640.00 

5 21.01 Tab TAB TELMISARTAN 40MG 
+ 
HYDROCHLOROTHIAZIDE 
12.5MG    300000 Nos. 

0.91 273000.00 1% 0.90 270270.00 

6 28.01 Tab TAB. TELMISARTEN  40MG 0.80 400000.00 1% 0.79 396000.00 
7 33.01 Tab TAB. GLIMEPIRIDE 1 MG + 

METFORMIN 500 MG    
500000 Nos. 

0.63 630000.00 1% 0.62 623700.00 

8 41.01 Tab GLUCOSAMINE SULPHATE 
500MG +VIT-E 8MG +VIT-C 
50MG +CHONDOROITIN 
SUL. 
SOD.400MG+MAGANASE 
SUL. 20MG    50000 Nos. 

6.51 325500.00 1% 6.44 322245.00 

 Total in Rs. 3455500.00     3420945.00 

Mahesh Surgical and Pharmaceuticals, Pune 
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 10.01 OTM DISP. SYRINGE  WITH 
NEEDLE 10 CC            
155000  Nos. 

2.90 449500.00 1% 2.87 445005.00 

2 8.01 OTM DISP. SYRINGE  WITH 
NEEDLE 2 CC 
250000 Nos. 

1.40 350000.00 1% 1.39 346500.00 

3 9.01 OTM DISP. SYRINGE  WITH 
NEEDLE 5 CC 
225000  Nos. 

1.78 400500.00 1% 1.76 396495.00 

4 49.01 CDL LEADER CATH 
300  Nos. 

499.00 149700.00 1% 494.01 148203.00 

5 7.01 X-ray DIATRIZATE SODIUM USP 
41.7% 100ML (MAGNA 
ORAL)     1500  Nos. 

382.50 573750.00 0.5% 380.59 570881.25 

6 9.01 X-ray IODIXANOL 320 MG 100ML        
1000  Nos. 

1754.40 1754400.00 0.5% 1745.63 1745628.00 

 Total in Rs. 3677850.00     3652712.25 

 
Mediquip Sales & Services, Nagpur

Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 
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1 6.01 X-ray INJ GADODIAMIDE USP 0.5 
MMOL10ML  1000   Nos. 

435.00 435000.00 No 
Discount 

435.00 435000.00 

 Total in Rs. 435000.00     435000.00 

Nucleus Medisurge Pvt Ltd., Pune
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. 
(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 6.01 Inj INJ TECOPLANIN 200MG 
VIAL                15000  Nos. 

187.17 2807550.00 2% 183.43 2751399.00 

2 11.01 Inj INJ.MILRINONE 10MG / 
10ML                    500  Nos. 

377.00 188500.00 2% 369.46 184730.00 

3 14.01 Inj INJ HEPARIN 5000 IU 5ML 
VIAL         15000  Nos. 

29.17 437550.00 2% 28.59 428799.00 

4 15.01 Inj INJ HEPARIN 25000 IU 5ML 
VIAL         15000  Nos. 

95.17 1427550.00 2% 93.27 1398999.00 

5 16.01 Inj INJ ADENOSINE  6MG/ 2ML 
VIAL,          2000  Nos. 

67.20 134400.00 2% 65.86 131712.00 

6 19.01 Inj INJ ENOXAPARIN 
60MG/0.6ML       6000  Nos. 

109.77 658620.00 2% 107.57 645447.60 

7 20.01 Inj INJ ENOXAPARIN 
40MG/0.4ML        2000 Nos. 

98.17 196340.00 2% 96.21 192413.20 

8 25.01 Inj INJ ATRACURIUM 
BESYLATE 4MG / 2ML AMP                    
6000 Nos. 

29.75 178500.00 2% 29.16 174930.00 

9 26.03 Inj INJ. PARACETAMOL100 
ML/100MG        20000 Nos. 

28.56 571200.00 2% 27.99 559776.00 

10 27.02 Inj INJ.HYDROCORTISONE 
SUCCINATE 100 MG VIAL                   
30000 Nos. 

17.43 522900.00 2% 17.08 512442.00 

11 28.02 Inj INJ.RANITIDINE HCL 
25MG/2ML AMP        
150000  Nos. 

2.20 330000.00 2% 2.16 323400.00 

12 29.02 Inj INJ. ONDANSETRON HCL 
2MG/2ML AMP 
150000  Nos. 

2.68 402000.00 2% 2.63 393960.00 

13 54.01 Inj INJ. MOXIFLOXACIN 
400MG/100ML 
2000 Nos. 

38.75 77500.00 2% 37.98 75950.00 

14 18.01 Tab TAB RANZOLINE 500 MG     
100000 Nos. 

4.70 470000.00 2% 4.61 460600.00 

15 36.01 Tab TAB.RANITIDINE 150 MG     
700000 Nos. 

0.43 301000.00 2% 0.42 294980.00 

16 40.01 Tab CAP. VITAMIN E 400MG     
100000 Nos. 

3.80 380000.00 2% 3.72 372400.00 

  Total in Rs. 9083610.00     8901937.80 

Omni Healthcare, Pune
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 
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1 1.01 Inj INJ CEFOTAXIME 1 GM 
VIAL WITH DISTILWATER 
110000  Nos. 

18.55 2040500.00 0.5% 18.46 2030297.50 

2 8.01 Inj INJ.CEFTRIAXONE 1gm + 
SULBACTUM 500 MG VIAL                 
10000 Nos. 

31.58 315800.00 0.5% 31.42 314221.00 

3 59.01 CDL DIALYSER 1.6 (F7) 
500 Nos. 

475.85 237925.00 1% 471.09 235545.75 

4 52.01 CDL FEMORAL ARTERIAL 
CANNULA SIZE -  FEMALE  
4 FR, 10CM, 18G (LADAR 
CALTH (RT) NO.1233.10           
300 Nos. 

1070.75 321225.00 1% 1060.04 318012.75 

5 51.01 CDL FEMORAL ARTERIAL 
CANNULA SIZE - ADULT 5 
FR, 15CM, 16G (LADAR 
CALTH 2(RT) NO.81266.17 
300 Nos. 

1051.00 315300.00 1% 1040.49 312147.00 

6 53.01 CDL FEMORAL ARTERIAL 
CANNULA SIZE - 
PARDIATRIC  3 FR, 8CM, 
20G (LADAR FICE 
NO.1211.08           300 Nos. 

1085.45 325635.00 1% 1074.60 322378.65 

 Total in Rs. 3556385.00     3532602.65 

Pharmdeal, Pune
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 3.01 Inj INJ  AMOXYCILLIN  
TRIHYDRATE 1 GM + 
POTTASIUM CLAVULANIC 
ACID 200MG    40000  Nos. 

40.32 1612800.00 2% 39.51 1580544.00 

2 5.01 Inj INJ CEFUROXIME 1.5GM 
VIAL              40000 Nos. 

38.49 1539600.00 2% 37.72 1508808.00 

3 7.01 Inj INJ PIPERACILLIN 4GM & 
TAZOBACTAM 0.5GM        
25000  Nos. 

77.00 1925000.00 2% 75.46 1886500.00 

4 9.01 Inj INJ.MEROPENEM 1 GM 
VIAL                     1000 Nos. 

151.20 151200.00 2% 148.18 148176.00 

5 10.01 Inj INJ. CEFTAZIDIME 1 GM 
VIAL                10000  Nos. 

43.40 434000.00 2% 42.53 425320.00 

6 30.01 Inj INJ PANTAPRAZOL 
SODIUM 40MG  VIAL          
                       120000  Nos. 

9.09 1090800.00 2% 8.91 1068984.00 

7 39.01 Inj INJ ARTESUNATE 60MG 
VIAL                10000  Nos. 

19.60 196000.00 2% 19.21 192080.00 

8 42.01 Inj INJ. LEVETIRACETAM 
500MG / 5ML  6000  Nos. 

17.25 103500.00 2% 16.91 101430.00 

 Total in Rs. 7052900.00     6911842.00 

Raman & Weil Pvt. Ltd., Mumbai
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 

Total Amt.in 
Rs. 
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No Incl. Tax. Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

(After 
Discount) 

1 24.01 OTM EACH 100 GMS CONTAINS 
2-PROPANOL 45GMS, 1-
PROPANOL 30GMS, ETHYL-
HEXADECYL-DIMETHYL 
AMMONIUM -
ETHYLSULPHATE 0.5GMS 
(500 ML) (STERILIUM) 
10000  Nos. 

120.00 1200000.00 1% 118.80 1188000.00 

2 30.01 OTM LIQ. ISOFLURANE (250ML)      
600  Nos. 

990.00 594000.00 1% 980.10 588060.00 

3 22.01 OTM NON-IONIC AMPHOTERIC 
SURFACTANTS, 
CORROSION INHIBITORS, 
ANTI-FOAMING AGENTS 
(500ML) (BODODEXX FORT 
TYPE)         600  Nos. 

325.00 195000.00 1% 321.75 193050.00 

4 21.01 OTM POVIDONE IODINE 5% 500 
ML               5000  Nos. 

62.00 186000.00 1% 61.38 184140.00 

 Total in Rs. 2175000.00     2153250.00 

Sanjay Agencies, Ahmednagar
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discount Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 2.02 Inj INJ. CEFTRIAXONE 1gm 
WITH DISTILWATER 
120000   Nos. 

17.98 2157600.00 No 
Discount 

17.98 2157600.00 

2 17.01 Inj INJ PROTAMINE 
SULPHATE 50MG / 5ML 
VIAL                12000  Nos. 

25.68 308160.00 No 
Discount  

25.68 308160.00 

3 23.02 Inj INJ TENECTEPLASE 
100  Nos. 

18422.00 1842200.00 Itemwise 17500.90 1750090.00 

 Total in Rs. 4307960.00     4215850.00 

Sarv Healthcare Pvt.Ltd.,Mumbai
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per 
in Rs. 
Incl. Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Disc 
ount 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 36.01 CDL OXYGENATOR ADULT       
1000  Nos. 

11368.00 11368000.00 1% 11254.32 11254320.00 

2 37.01 CDL OXYGENATOR NEONATAL 
WEIGHT GROUP 5 KG TO 
20KG) 902     300  Nos. 

15960.00 4788000.00 1% 15800.40 4740120.00 

 Total in Rs. 16156000.00     15994440.00 

Seva Medical Equipment Pvt.Ltd., Pune
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discoun
t 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 

Total Amt.in 
Rs. (After 
Discount) 
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Tax. (18-02-
2019) 

1 38.01 CDL OXYGENATOR 
PEADIATRIC (SEMI 
ADULT)  WEIGHT GROUP 
UPTO (20 TO 40KG.) D-905      
250  Nos. 

13266.00 3316500.00 1% 13133.34 3283335.00 

 Total in Rs. 3316500.00     3283335.00 

Shree Enterprises, Pune
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Discoun
t 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. (After 
Discount) 

1 26.01 Lab DOUBLE BLOOD BAG 
(350ML ) with SAGM         
4000 Nos. 

145.60 582400.00 1% 144.14 576576.00 

2 27.01 Lab TRIPLE BLOOD BAG with 
SAGM 350ML  4000  Nos. 

184.80 739200.00 1% 182.95 731808.00 

 Total in Rs. 1321600.00     1308384.00 

 
Surgilink, Shrirampur

Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Dis 
count 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax.(18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 46.01 CDL Q-SYTE LUER ACCESS 
SPLIT SEPTUM STAND 
ALONE DEVICE   500  Nos. 

60.00 30000.00 No 
Discoun
t 

60.00 30000.00 

2 1.01 X-ray X-RAY FILM SIZE 8" X 10 " 
(PKT OF 150 FILMS) 
DEMAND IN PKT.             
1000 Nos. 

2464.00 2464000.00 2% 2414.72 2414720.00 

3 2.01 X-ray X-RAY FILM SIZE 11" X 14 
" (PKT OF 150 FILMS)  
DEMAND IN PKT. (26 X 36 
CM)  50 Nos. 

4837.00 241850.00 2% 4740.26 237013.00 

4 3.01 X-ray C.T. / M.R.I. FILMS 35 / 
43CM 100 FILMS PACKET. 
( 14" X 17") DEMAND IN 
PKT.           2000  Nos. 

7500.00 15000000.00 2% 7350.00 14700000.00 

5 5.01 X-ray NON IONIC CONTRAST 
350 MG 100ML          

5000 Nos.  

761.00 3805000.00 1% 753.39 3766950.00 

 Total in Rs. 21540850.00     21148683.00 

  Tulip Diagnostics Pvt. Ltd., Goa
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Dis 
count 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 
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1 27.01 OTM EACH 100 GM CONTAINS : 
DI-DECYL DIMETHYL 
AMMONIUM CHLORIDE 
5.0GMS, PERFUME 0.5GMS 
(500ML)     2000  Nos. 

201.00 402000.00 1% 198.99 397980.00 

2 26.01 OTM EACH 1000ML CONTAINS 
: SILVER NITRATE IP 
0.01% W/V + HYDROGEN 
PEROXIDE I.P. 10% W/V             
1500 Nos. 

332.64 498960.00 1% 329.31 493970.40 

3 25.01 OTM EACH 100GMS CONTAINS 
: PROPYLENE GLYCOL 
I.P.0.52% W/W, SODIUM 
SALICYLATE I.P.0.46%, 
SODIUM LAURYL 
SULPHATE I.P.4.081% 
W/W, SODIUM BENZOTE 
I.P.0.59%, 

112.00 1120000.00 1% 110.88 1108800.00 

   COCO-GLUCOSIDE, PEG 
120, GLYCERINE I.P. 
GLYCOL SYERATE, DI 
SODIUM LAURYL 
SULFOSUCCINATE, 
SODIUM CITRATE I.P. 5-
BROMBO-5 NITRO 1-3 
DIOXANE, WATER 
SOLUBLE BASE 
Q.S.(500ML)(FOR 
e.g.BACTOLINE, HITMAX, 
ETC.)       10000 Nos. 

     

4 23.01 OTM EACH 500ML HANDRUB 
CONTAINS : 
CHLORHEXIDINE 
GLUCONATE SOLUTION 
I.P.2.5% V/V 
(EQUIVALENT TO 0.5% 
W/V CHLORHEXIDINE 
GLUCONATE) AND 
ETHANAOL I.P. 70% V/V 
(COLOUR - CARMOISINE) 
2000  Nos. 

112.00 224000.00 1% 110.88 221760.00 

 Total in Rs. 2244960.00     2222510.40 

Universal Chemicals, Nashik
Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Dis 
count 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. 
(After 
Discount) 

1 2.01 Lab AUSTRILA ANTIGEN 
ELISA HBSAG  96 TEST 
700  Nos. 

950.00 665000.00 1% 940.50 658350.00 

2 3.01 Lab H.I.V.ELISA METHOD KIT 
96 TEST (MICROELISA) 
3rd GENERATION    300 
Nos. 

1200.00 360000.00 1% 1188.00 356400.00 

3 12.02 Lab RAPID MP 1 X 25 TEST              
500 Nos. 

1200.00 600000.00 1% 1188.00 594000.00 
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4 17.01 Lab BLOOD UREA (2X125ML)    
150 Nos. 

3695.00 554250.00 1% 3658.05 548707.50 

5 21.01 Lab PROTHROMBIN  TIME 
5ML (LIQUI PLASTIN) (ISI 
VALUE 1.0) THROMBO   
1200 Nos. 

402.00 482400.00 1% 397.98 477576.00 

6 22.01 Lab ANTI D IGG + IGM 10ML           
1000 Nos. 

270.00 270000.00 1% 267.30 267300.00 

7 23.01 Lab ELISA HIV KIT (96 TEST) 
(FORTH GENERATION 
KITS)       250 Nos. 

1930.00 482500.00 1% 1910.70 477675.00 

8 24.01 Lab H.C.V.ELISA KIT (96 TEST 
)          200  Nos. 

1730.00 346000.00 1% 1712.70 342540.00 

9 25.01 Lab SINGLE BLOOD BAG 
(350ML WITH CPDA)    
8000 Nos. 

72.00 576000.00 1% 71.28 570240.00 

 Total in Rs. 4336150.00     4292788.50 

 
Varad Enterprises, Nashik

Sr.  
No. 

BOQ 
Sr. 
No 

Code Name of Medicines / Item Rate per in 
Rs. Incl. 
Tax. 

Total Amt.in 
Rs. 

Dis 
count 

Rate after 
discount in 
Rs. Incl. 
Tax. (18-02-
2019) 

Total Amt.in 
Rs. (After 
Discount) 

1 35.01 CDL IOBAN  6650 (1 BOX = 10 
NOS.) (QTY. DEMAND IN 
BOX)                     3000  Nos. 

466.00 1398000.00 1% 461.34 1384020.00 

  Total in Rs. 1398000.00     1384020.00 

 
तसेच या आयटेमसाठी तीन पे ा कमी िनिवदा ा  झा या आहते, यासाठी फेर ई-िनिवदा ि या 

राबिव यात यावी, व  खरेदीची कायवाही पणु होईपयत सन २०१७-१८ च ेवािषक मंजरु दरान ेखरेदी  कर यात 
यावेत, अशी या उपसिमतीची िशफारस आह.े                                   

(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२३ साईिनवास अितथीगहृ इमारतीम य े िल ट शा टच ेबांधकाम करणकेामी ा  झाले या ई-िनिवदांपैक  िन नतम 

दराच ेिनिवदाधारक यांच ेसमवेत चचा वाटाघाटी क न मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणबेाबत. 

१)  कामाचे नावं  साईिनवास अितथीगहृ इमारतीम  य ेिल ट शा टचे बांधकाम करण.े   
२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५३९ 
३) शासिकय मा  यता िदललेी 

अदंाजप क य र  कम  
.४,१०,०००/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती साईिनवास अितथीगहृ इमारतीम  य े िल ट बसिवणेकामी िस  हील, मकॅेिनकल व 
इले  ीकल कामे संबधंीत िवभागामाफत िविहत प  दतीने ई-िनिवदा ि या राबवनू 
करणेस व  याकामी यणेा-या एकूण र  कम .१६.६० ल  मा चे खचास 
मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीचे सभेत िनणय .५३९अ  वय े
मा  यता दे  यात आललेी आह.े सदरह कामातील िस  हील कामासाठी .४.१० ल  
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली आह.े   सं  थानचे जा.न.ं३६२१, 
िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे परीप कात येणा-या अदंाजप क य र  कम २० त े ३० 
ट  के कमी करणेत यावी असे नमदु केल ेआह.े  यानसुार  याकामी .३,७१,३५९/- 
मा  या अदंाजप क य रकमेवर २० ट  के कपात क न . २,९७,०८७/- मा  
इत  या िकंमतीची ई-िनिवदा तयार केली. सदरह कामासाठी ततृीयमागणीनसुार 
िद.०८/०२/२०१९ पयत ई-िनिवदा मागिवणते आ  या हो  या. सदर मदुतीत एकुण 



 
185 

 

(03} 26.02.2019, Shirdi (SPJ.docx) 
 

०१ िनिवदाधारकांनी िनिवदा अपलोड केली आह.े  
५)  िनिवदा तपिशल िद.०१/०२/२०१९ रोजीचे वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा 

सचूना िस  द करणेत आली होती. िद.०८/०२/२०१९अखेर पयत िवहीत मदुतीत  
साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाणे या ठेकेदारांने ई िनिवदा सादर केललेी आह.े  

अ)  िनिवदा कालावधी  िद.०१/०२/२०१९ ते िद.०८/०२/२०१९ अखेर  
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनाकं व 

वेळ  
िद.११/०२/२०१९ , सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा येत भाग घणेा-या 
ठेकेदाराचंी सं  या  

०१ (एक)  

ड)  तां ीक िनिवदते पा  ठेकेदार सं  या  ०१ (एक)  
इ)  सव िनिवदा धारकांनी संकेत  थळावर 

कागदप  जमा केल ेआहते काय ? 
होय.  

ई)  सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आह ेकाय? 

होय.  

ऊ) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . ३,७१,३५९/- (अदंाजप कानसुार)  
. २,९७,०८७/-  (२० % कमी केललेी र  कम)  

 

६)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी  

(अदंाजप क य र  कम . ३,७१,३५९/- वर ) 
कमी/अिधक 

१) साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.े . ६,११,७४०.३० + ६४.७३% (अिधक ) 
 

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ) ठेकेदाराच ेनाव  साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.े 
ब) िनिवदा र  कम  .६,११,७४०.३० 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक  + ६४.७३% (अिधक )  

८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतदूीनसुार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार  

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

    
   उपरो  त नमदू तपिशलानसुार मदुतीत ा  त िनिवदाधारकांच े उघड  यात आले  या वािण  यीक 

िलफाफाच े तुलना  मक त   यानसुार ठेकेदार साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.े यांचे िन  नतम दर र  कम 
.६,११,७४०.३० (६४.७३% अिधक ) आह.े तरी साईिनवास अितथीगहृ इमारतीम  य ेिल ट शा टच ेबांधकाम 

करणकेामी ठेकेदार साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.ेयाचंे िन  नतम दरानसुार यणेारे र  कम . 
६,११,७४०.३०/-मा चे खचास व  यांना कायादशे देणसेाठी मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन 
सिमतीकडे िशफारस करणकेामी मा. मा.उपसिमती सभेपढुे सादर होणसे िवनंती.  

   तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक साई  दा 
क    शन, भाईदंर, ठाण ेयांचे िन  नतम दर र  कम .६,११,७४०.३० ह ेअदंाजप िकय र कम .३,७१,३५९/- 
पे ा ६४.७३% अिधक आह.े  

   यावर सिव तर चचा होऊन, साईिनवास अितथीगहृ इमारतीम य ेिल ट शा टच ेबांधकाम करणेकामी 
लेबर कॉ टर व बांधकामाकरीता आव यक असलेले मटेरीयलचे दर मागवनू िवभागातंगत सदरच ेकाम क न 
घे यात याव,े अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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२४ ी समाधी मंिदर प रसरातील शांतीिनवास इमारतीच े शासक य कायालय पॅसेज व िज याला ेनाईड लोर ग 
करणकेामी ा  झाले या ई-िनिवदापैक  िन नतम दराच े िनिवदाधारक यांच े समवेत चचा वाटाघाटी क न 
मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस होणबेाबत. 

 

१)  कामाचे नावं  ी समाधी मंिदर परीसरातील शांतीिनवास इमारतीचे शासक य कायालय पॅसेज व 
िज  याला नेाईट लोर ग करणे. 

२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीच ेिद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४९७  
३) शासिकय मा  यता िदललेी 

अदंाजप क य र  कम  
.१३,०१,११८/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती ी समाधी मिंदर परीसरातील शांतीिनवास इमारतीचे शासक य कायालय पसॅेज व 
िज  याला नेाईट लोर ग करणे करणेकामी िविहत प  दतीन ेई-िनिवदा मागिवणसे व 
 याकामी येणा-या अदंाज े .१३,०१,११८/-मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े

िद.२६/०७/२०१८ रोजीचे सभते िनणय .४९७अ  वये मा  यता दे  यात आललेी 
आह.ेमा  सं  थानचेजा.न.ं३६२१,िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे परीप कात यणेा-या 
अदंाजप क य र  कम २० ते ३० ट  के कमी करणेत यावी असे नमदु केल ेआह.े 
 यानसुार  याकामी .१२,३९,१६०/- मा  या अदंाजप क य रकमवेर २० ट  के 

कपात क न . ९,९१,३२८/- मा  इत  या िकंमतीची ई-िनिवदा तयार केली.  
सदरह कामासाठी ततृीयमागणीनसुार िद.०८/०२/२०१९ पयत ई-िनिवदा मागिवणते 
आ  या हो  या. सदर मदुतीत एकुण ०३ िनिवदाधारकानंी िनिवदा अपलोड केले  या 
आहते.  

५)  िनिवदा तपिशल िद.०१/०२/२०१९ रोजीचे वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा 
सचूना िस  द करणेत आली होती. िद.०८/०२/२०१९अखेर पयत िवहीत मदुतीत 
१)िनतेश मोहन मालवाणी, वसई िज  हा- पालघर २) साई  दा क    शन, भाईदंर, 
ठाण.े ३)बी.जी.भा  करे, नांदडे या ०३ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा सादर केले  या आहते.  

अ)  िनिवदा कालावधी  िद.०१/०२/२०१९ ते िद.०८/०२/२०१९ अखेर  
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनाकं व 

वेळ  
िद.११/०२/२०१९ , सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा येत भाग घणेा-या 
ठेकेदाराचंी सं  या  

०३ (तीन)  

ड)  तां ीक िनिवदते पा  ठेकेदार सं  या  ०३  (तीन )  
इ)  सव िनिवदा धारकांनी संकेत  थळावर 

कागदप  जमा केल ेआहते काय ? 
होय  

ई)  सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आह ेकाय? 

होय  

ऊ) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  . १२,३९,१६०/- (अदंाजप कानसुार)  
. ९,९१,३२८/- (२० % कमी केललेी र  कम)  

 

६)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी (अदंाजप क य र  कम . 

१२,३९,१६०/- वर ) 
कमी/अिधक 

१) साई  दा क    शन, भाईदंर, 
ठाण.े 

.१२,७९,८७५/- +३.२८५७ % (अिधक ) 

२) बी.जी.भा  करे, नांदडे. . १४,५१,२५०/- +१७.११५६ % (अिधक)  
३) िनतेश मोहन मालवाणी, वसई 

िज  हा- पालघर 
.१८,५५,९३१/-              +४९.७७३३ %(अिधक) 
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७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ) ठेकेदाराच ेनाव  साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.े 
ब) िनिवदा र  कम  .१२,७९,८७५/- 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक  +३.२८५७ % (अिधक )  

८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतदूीनसुार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार  

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

   
उपरो  त नमदू तपिशलानसुार मदुतीत ा  त िनिवदाधारकांच े उघड  यात आले  या वािण  यीक 

िलफाफाच े तुलना  मक त   यानसुार ठेकेदार साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.े यांच े िन  नतम दर र  कम . 
.१२,७९,८७५ (३.२८५७ % अिधक ) आह.े  तरी ी समाधी मिंदर परीसरातील शांतीिनवास इमारतीचे 
शासक य कायालय पॅसेज व िज  याला ेनाईट लोर ग करण ेकामी ठेकेदार साई  दा क    शन, भाईदंर, ठाण.े 

यांच े िन  नतम दरानसुार येणारे र  कम .१२,७९,८७५/-मा चे खचास व  यांना कायादशे देणसेाठी मा  यता 
िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणसे िवनंती.  

तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक साई दा 
क शन, भाईदंर, ठाणे हे आजच े थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी 
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी एकुण रकमेवर २% सवलत दऊे केली. 

यावर सिव तर चचा होऊन, ी समाधी मंिदर प रसरातील शांतीिनवास इमारतीच े शासक य कायालय 
पॅसेज व िज याला ेनाईड लोर ग करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम 
िनिवदाधारक साई दा क शन, भाईदंर, ठाणे यांनी चचअतंी दऊे केलेले र कम .१२,५४,२७७/- मा  
अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात 
आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

२५ सं थानच ेसाईउ ान इमारतीमधील आलीकडील बाजूच ेटॉयलेट लॉक नतुनीकरण करणकेामी ा  झाले या ई-
िनिवदापैक  िन नतम दराच ेिनिवदाधारक यांच ेसमवेत चचा वाटाघाटी क न मा. यव थापन सिमतीकडे िशफारस 
होणेबाबत. 

 
१)  कामाच ेनांव  सं  थानचे साईउ ान इमारतीमधील हॉलकडील बाजचू ेटॉयलेट  लॉक नतुनीकरण 

करण.े 
२)  शासिकय मा  यता  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .५१० 
३) शासिकय मा  यता िदलेली 

अदंाजप क य र  कम  
.३७,३३,१११/- 

४)  तािवत कामाबाबत मािहती         सं  थानच े साईउ ान इमारतीमधील आलीकडील बाजूच े टॉयलेट  लॉक 
नतुनीकरण करण े करणकेामी िविहत प  दतीने ई-िनिवदा मागिवणसे व  याकामी 
येणा-या अदंाजे .३७,३३,१११/-मा चे खचास मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभते िनणय .५१०अ  वये मा  यता दे  यात आलेली 
आह.ेमा  सं  थानचेजा.नं.३६२१,िद.०६/०१/२०१७ रोजीचे परीप कात येणा-या 
अदंाजप क य र  कम २० ते ३० ट  के कमी करणते यावी असे नमदु केले आह.े 
 यानसुार  याकामी .३४,६८,६५०/- मा  या अदंाजप क य रकमवेर २० ट  के 

कपात क न . २७,७४,८४८/- मा  इत  या िकंमतीची ई-िनिवदा तयार केली.  
        सदरह कामासाठी ततृीयमागणीनसुार िद.०८/०२/२०१९ पयत ई-िनिवदा 
मागिवणते आ  या हो  या. सदर मदुतीत एकुण ०३ िनिवदाधारकांनी िनिवदा 
अपलोड केले  या आहते.  

५)  िनिवदा तपिशल िद.०१/०२/२०१९ रोजीचे वतमानप ात व सं  थानचे संकेत  थळावर ई-िनिवदा 
सचूना िस  द करणते आली होती. िद.०८/०२/२०१९अखेर पयत िवहीत मदुतीत 
१)िनतेश मोहन मालवाणी, वसई िज  हा- पालघर २) साई  दा क    शन, 
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भाईदंर, ठाण.े ३)िशवधन क    शन, अहमदनगर या ०३ ठेकेदारांनी ई-िनिवदा 
सादर केले  या आहते.  

अ)  िनिवदा कालावधी  िद.०१/०२/२०१९ ते िद.०८/०२/२०१९ अखेर  
ब)  तांि क िलफाफा उघडणचेी िदनांक व 

वेळ  
िद.११/०२/२०१९ , सकाळी ११.०० वाजता  

क)  िनिवदा यते भाग घणेा-या 
ठेकेदारांची सं  या  

०३ (तीन)  

ड)  तां ीक िनिवदते पा  ठेकेदार सं  या  ०२  (दोन )  
इ)  सव िनिवदा धारकांनी संकेत  थळावर 

कागदप  जमा केले आहते काय ? 
होय  

ई)  सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत 
र  कम (ईएमडी) जमा केली आह े
काय? 

होय  

ऊ) िनिवदचेी अदंाजप क य र  कम  .३४,६८,६५०/-(अदंाजप कानसुार)  
. २७,७४,८४८/- (२० % कमी केलेली र  कम)  

 

६)  तांि क  टया पा  ठेकेदारां  या वािण  यीक दकेाराचा तपिशल – 

अ.नं. ठेकेदाराच ेनाव िनिवदा र  कम 
िनिवदा ट  केवारी (अदंाजप क य र  कम 

.३४,६८,६५०/- वर ) 
कमी/अिधक 

१) िनतेश मोहन मालवाणी, वसई 
िज  हा- पालघर 

. २७,३६,७८९.८६ -२१.०९९३% (कमी) 

२) साई  दा क    शन, भाईदंर, 
ठाण.े 

.३२,२३,८३२/-               -७.०५८ %(कमी) 
 

७) िन  नतम िनिवदाधारकाचा तपिशल – 
अ) ठेकेदाराच ेनाव  िनतेश मोहन मालवाणी, वसई िज  हा- पालघर 
ब) िनिवदा र  कम  . २७,३६,७८९.८६ 
क) िनिवदा ट  केवारी कमी/अिधक  -२१.०९९३ % (कमी)  

८) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था , िशड  अिधिनयम २००४ 
मधील तरतदूीनसुार िनिवदा ि वकारणेचे अिधकार  

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

    
   उपरो  त नमदू तपिशलानसुार मदुतीत ा  त िनिवदाधारकांच े उघड  यात आले  या वािण  यीक 

िलफाफाच ेतुलना  मक 
   त   यानसुार ठेकेदार िनतेश मोहन मालवाणी, वसई िज  हा- पालघर याचंे िन  नतम दर र  कम    . 

२७,३६,७८९.८६ (-२१.०९९३%)  (कमी) आह.े सदर िन  न  तम िनिवदचेा दकेार हा अदंाजप क य िकंमतीपे ा 
१०% पे ा कमी अस  याने महारा   शासन सावजिनक बांधकाम िवभाग शासन िनणय मांक 
सीएटी/२०१७/ . .८/इमा-२ िद.१२/०४/२०१७ चे कलम ४.६ अ  वये ठेकेदार िनतेश मोहन मालवाणी 
यांचेकडून अदंाजप क य िकंमतीचे १२.०९९३% माण े होणारी र  कम .४,१९,६८२/- एवढया िकंमतीच े
बॅकेची ितपतु  हमी घणे ेआव  यक आह.े           

  तरी सं  थानचे साईउ ान इमारतीमधील हॉलकडील बाजचूे टॉयलटे  लॉक नतुनीकरण करण े कामी 
ठेकेदार िनतेश मोहन मालवाणी, वसई िज  हा-पालघर यांचे िन  नतम दरानुसार येणारे र  कम 
.२७,३६,७८९.८६/- मा चे खचास व याकामी  यांचेकडून वर नमदू िकंमतीची बॅकेची ितपतु  हमी ा  त 

झालेनतंर  यांना कायादशे दणेेसाठी मा  यता िमळणबेाबतचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीकडे िशफारस होणेस 
िवनंती. 
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  तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक िनतेश मोहन 
मालवाणी, वसई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी 
करणबेाबत चचा केली असता यांनी र कम .२७,३०,०००/- मा  दर दऊे केले. 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानच ेसाईउ ान इमारतीमधील अलीकडील बाजूच ेटॉयलेट लॉक 
नतुनीकरण करणकेामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक िनतेश मोहन 
मालवाणी, वसई  यांनी चचअतंी देऊ केलेले र कम .२७,३०,०००/- मा  अिंतम दर ि वकारणते येऊन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

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

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०२ शासन िनणय व प रप के यांच ेवाचन. 

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

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

उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार िद.१७/०१/२०१९ ते िद. २३/०२/२०१९ अखेर या 
कालावधीत महारा   शासनाचे िवधी व  याय िवभागाकडून ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांच े
कामकाजासंदभात खालील माण े ा  त झालेली प  ेसोबत सादर केलेली आहते. 

अ. . शासन प  . व िदनांक ा  त िदनांक िवषय 

०१ 
.सासंिव-१०१९/१८१७/ . . 

२४/का.१६ िवधी व  याय िवभाग 
िद.१८/०२/१९ 

२०/०२/२०१९ 

वन िवभाग, अहमदनगर, म.शा. यांना ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  
यां  याकडून िबबटयां  या बंदोब  तासाठी िपंजरे 
संच परुिवणबेाबत.  

 
        सदर प  मा.  यव  थापन सिमतीचे िनणयानुसार सव सिमती सद  यांना बैठक  या अजडयासोबत वाचन 

करणकेामी ावयाची अस  याने सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेपढुे अवलोकनाथ सादर करणते येत 
आह.े  

िनणय .१४१ यावर सिव तर चचा होऊन, शासनाकडून ा  झाले या उपरो  शासन िनणयाच ेवाचन क न याची न द घे यात 
आली. 

(कायवाही- मागासवग क ) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०३ सं थान कायम कमचा यांना महारा  नागरी सेवा (सधुारीत वेतन) िनयम,२०१९ (सातवा वेतन आयोग) लाग ू

करणबेाबत. 
ताव-  िवषयाची पवूपीठीका - 

(अ) ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  अिधिनयम,२००४ चे कलम १६म य े सावजिनक 
िव त यव थेचे कमचारी सं थान िव त यव थेकडे नमेनू दणेे  या शीषाखाली पढुील माण ेतरतूद आह े- 

“ .. .. १६.िनयत िदवसा  यालगतपवू , जी  य  ती पवू  या िव  व  त  यव  थे  या सेवेत असेल आिण 
 या  या कामकाजासबंंधात काम करीत असेलअशी कोणतीही  य  तीही, िनयत िदवसाच ्या लगतपवू  ितला जे 

वेतन लाग ू होते  याच वतेनावर व सेवे  या  याच इतर अटी व शत वर, िनयत िदवसापासनू, 
सिमती  यािनयं णाखाली, सं  थान िव  व  त  यव  थे  या कामकाजाशंी संबंिधत अशा सेवेसाठी नेमनू दे  यात 
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आ  याचे व िनयु  त के  याच ेमान  यात यईेल, आिण सेवे  या अशा शत म  य ेरा  य शासना  या पवू मा  यतेखेरीज 
 या  य  तीचे अिहत होईल अशा रीतीन ेसिमतीकडून कोणताही बदल कर  यात येणार नाही िकंवा अशा  य  तीला 

सेवेतून काढून टाक  यात येणार नाही. 
परंत,ु या अिधिनयमा  या िकंवा िनयमां  या तरतुदीनसुार अशा कोण  याही  य  तीची सवेा समा  त 

कर  या  या सिमती  या अिधकारावर, या कलमातील कोण  याही गो  टीमळेु प रणाम होणार नाही. ” 
 या यित र  उपरो  अिधिनयमातील कलम १७म ये सिमतीची कत ये व अिधकार  या शीषाखाली 
पढुील माण ेतरतूद आह े-  

“ .. .. १७ (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.” 

(ब-१) तसेच यापवू  त कालीन मा.  यव  थापन मंडळा  या िदनांक २७ ऑ टोबर, १९९८रोजीच े
सभेतील िनणय मांक२४९नसुार,सं  थान कमचा-यांना पाच  या वेतन आयोगातील िशफारशीनसुार सधुारीत 
वेतन ेणी लाग ूकरणबेात िनणय होऊन आदेश मांक एसएसएस/वशी-१/११२७५/१९९८,िदनांक १८ नो  हबर, 
१९९८ नसुार पाच  या वेतन आयोगातील िशफारसीनसुार िदनांक ०१ जानेवारी, १९९६ पासनू पवूल ी भावान े
सं  थान कमचा-यांना सधुा रत वेतन ेणी लाग ू करणबेाबत िनणय घणेते येऊन, सदरचा वतेन आयोग सं थान 
आ थापनेवरील कायम कमचा-यांना लाग ूकरणते आलेला होता. याच माण े थायी (कायम) कमचा-यांना दे य 
होणारे फरकाची र कम भिव य िनवाह िनधीत जमा न करता,ं सदरची फरकाची र कम कमचा-यांना रोखीन ेआदा 
करणते आललेी आह.े   

(ब-२) यािशवाय, त कालीन मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक १७ म,े २००९ रोजीच े सभेतील 
िनणय मांक ४६४ नसुार, रा य शासक य कमचा-यां माण ेसं थानआ थापनेवरील कायम कमचा-यांना ६ वा 
वेतन आयोग लागू कर यात यावा. माह ेजून, २००९ पासनू सं थान कमचा-यांना ६ या वेतन आयोगानसुार वतेन 
आदा कर यात याव,े असा िनणय घणेते आललेा होता. 

तसेच मा.  यव  थापन सिमतीच े िदनांक ०७ नो हबर,२००९ रोजीच े सभेतील िनणय मांक ४६९ 
नसुार, महारा  शासना या कमचा-यांना सहा या वेतन आयोगा य िशफारसी नसुार वेळोवेळी मंजूर केले जाणारे 
वेतन व इतर सव भ े शासक य कमचा-यां माणचे सं थान कमचा-यांना मंजूर क न आदा करणसे मा यता देणते 
आलेली आह.े 

(ब-३) या यित र  मा.  यव  थापन सिमतीचे िदनाकं ०४ जुल,ै २०१०रोजीचे सभेतील िनणय 
मांक ६०२नसुार,सं  थानकमचा-यांना सहा  या वेतन आयोगानसुार िदनांक ०१/०१/२००६ पासनू िदनांक 

३१/०५/२००९ अखेर पयतचे कालावधीसाठी देय होणारी फरकाची र  कम रोखीन ेआदा करणसे मा यता देणते 
आली.  या िनणयानसुार सामा य शासन िवभागाकडील िदनांक ०६ ऑग , २०१० रोजीचे आदशेाने सं थान 
आ थापनेवरील कायम कमचा-यांना ०६ वतेन आयोगाची फरकाची र कम रोखीने आदा करणते आललेी आह.े 

थोड यात,त कालीन मा. यव थापन मंडळाने / सिमतीने वेळोवेळी घतेले या िनणयांनसुार, सं  थान 
आ थापनेवरील कायम कमचा-यांना ०५ वा आिण ०६ वा वेतन आयोगानसुार सधुारीत वेतन ेणी, अनु ेय भ  े 
व यातील तरतुदी तसेच सधुा रत आ ािसत गती योजना आिद लाग ू करणते आले या असनू, यानुसार 
आजपावेतो सं थान आ थापनेवरील कायम, ितिनयु वरील कमचारी, सेवािनवृ  कमचारी आिदनंा वेतन व 
इतर अनषंुिगक भ  े िविहत प दतीने तसेच ०६ या वेतन आयोगानसुार कायम कमचा-यांना पवूल ी भावान े
फरकाची र कम रोखीन ेआदा करणेत आली आह.े   

(क-१) आता, मा. िव  िवभाग, महारा  शासन यांनीशासक य कमचा-यांना अिधसचुना राजप  
मांक वपेरु २०१९ / . . १ / सेवा – ९, िदनांक ३० जानेवारी, २०१९ अ वये,महारा  नागरी सेवा (सधुा रत 

वेतन) िनयम, २०१९( हणजेच ०७ वा वेतन आयोग) िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू पवूल ी भावान े
लाग ूकेलेला आह.े   

या अिधसचुने दारे महारा  शासनाने कमचा-यांची वेतन ेणी िकंवा वेतन सरंचना, वेतनाबाबतच े
िवक प, वेतनिनि ती, वािषकवेतनवाढीचा िदनांक, वेतनाची थकबाक  दान करणबेाबत प दती आिद तरतुदी 
िविहत केले या आहते. यापैक  कलम १४ नसुार वेतनाची थकबाक  दान कर याची प दती याम य े
खालील माण ेतरतुदी आहते -  

(१) िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ ते िदनांक ३१ िडसबर, २०१८ (दो  ही िदवस ध न) या 
कालावधीतील वेतना  या अनु ेय थकबाक ची र  कम पढुील अट  याअिधन राहन आिथक  वष सन २०१९-
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२०२० पासनू पढुील पाच वषात पाच समान ह   यांत शासक यकमचा-यां  या य थाि थती, सवसाधारण भिव  य 
िनवाह िनधी िकंवा लागू असणा-या िनवृ  तीवेतन योजने  याखा  याम  य ेजमा कर  यात येईल- 

(अ) थकबाक  या हा   याची र  कम सवसाधारण भिव  य िनवाह िनधी खा  यात जमा के  यापासनू 
दोन वष काढून घतेा येणार नाही. 

(ब) थकबाक  या रकमचेा एक िकंवा अिधक ह  ते शासक य कमचा-या  या सवसाधारण भिव  य 
िनवाह िनधी खा  याम  य ेजमा के  यानंतर, सेवािनवृ  तीअथवा अ  य कोण  याही कारणा  तव शासक य कमचारी 
शासन सवेेत कायरत नस  यास, ह  ता जमा कर  या  या िविहत िदनांकास थकबाक चा उव रत ह  ता (ह  ते) 
शासक य कमचा-यास रोखीने अदा कर  यात येईल. 

(२)  शासक य कमचा-यांना लागू असले  या अनु ेय िनविृतवेतन योजने  या खा  याम  य े जमा 
करावया  या थकबाक - संदभात शासन  वतं  आदेश िनगिमत करेल. 

(क-२) ी साईबाबा सं थान कमचारी सघंटना, िशड  यांनी सं थान आ थापनेवरील कायम कमचा-
यांना िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू ०७ वा वेतन आयोग व यातील तरतुदीनसुार वेतन व भ  ेआिण इतर 
अनषंुिगक सधुारणा लाग ूकरणसंेदभात िदनांक ०२ फे वुारी,२०१९ रोजीचे प  सादर केलेले असनु, यात यांनी 
िव  िवभाग, महारा  शासन अिधसचूना, िव  िवभाग मांक  वपेरू / २०१९ / . . १ / सवेा – ९, िदनांक ३० 
जानेवारी, २०१९ नसुार महारा  शासनाचे कमचा-यांना ०७ वा वेतन आयोग िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ 
पासनू लाग ू करणते आलेला आह.े यानसुार ी साईबाबा सं  थान िव त यव थेचे आ थापनेवरील कायम 
कमचा-यांना शासन िनणयानुसार िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू पवूल ी भावान े०७ वा वेतन आयोग व 
यातील तरतुदीनसुार वेतन व भ  ेआिण इतर अनषुिंगक सधुारणा लाग ू कर यात या यात तसेच ०७ वा वतेन 

आयोग सं थान कमचा-यांना माह ेफे वुारी, २०१९ चे वेतनात लागू करणते यावा. यापवु  दखेील ०६ या वेतन 
आयोगाची फरकाची  र कम कमचा-यांना रोखीन आदा करणते आली होती. या माण े िदनांक ०१ जानेवारी, 
२०१६ ते ३१ जानेवारी, २०१९ अखेरची फरकाची र कम माह ेमाच, २०१९ अखरे रोखीन ेआदा करणते यावी, 
अशी  िवनंती केलेली आह.े  

(क-३) उपरो  प र छेद क-१ म ये नमदु केले या अिधसचुनेस अनसु न, ी. तुषार सदुाम शळेके व 
इतर ७२ कायम कमचारी यानंी िदनांक ०२ फे वुारी, २०१९ रोजीचे िनवदेन-वजा-िवनंती अजा वय,े“.. ..  ी 
साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड चे सव कायम कमचारी यानंा महारा   शासनाच ेिनणयानसुार शासनाच े
कमचा-यां माण े सातवा वेतन आयोग व  याअनषंुगीक भ  ते िदनांक ०१ जानेवारी, २०१६ पासनू (पवूल ी 

भावान)े लाग ूकर  यात येऊन माह े फे वुारी, २०१९ चे वेतनात  य  लागू करणते यावा. तसचे िदनांक ०१ 
जानेवारी, २०१६ ते िदनांक ३१ जानेवारी, २०१९ अखेरची फरकाची र  कम माह ेमाच, २०१९ अखेर रोखीन े
आदा आदा कर  यात यावी”अशी िवनंती केलेली आह.े  

 (क-४) कमचारी संघटने  या व इतर कायम कमचा-यां या मागणीनसुार ी साईबाबा सं  थान 
िव  व  त  यव  था, िशड चे आ थापनेवरीलसव कायम कमचारी यांना महारा   शासनाचे िदनांक ३० जानेवारी, 
२०१९ चे अिधसचुननेसुार,शासनाचे कमचा-यां माण ेसातवा वेतन आयोग लाग ूके  यास माह ेिडसबर, २०१८ 
मधील सं  थानच ेएकूण वेतनावरील खचानसुार अदंाजे खालील माण ेआिथक बोजा / भार पडेल- 

 
त ा मांक ०१ 

अ. . तपिशल र  कम पये  

०१ 
सं  थानचे ४० िवभागाचं ेमाह े िडसबर, २०१८ चे पगार प कानसुार 
एकूण वेतनावरील खच (१९८४ कायम कमचारी) 

६,०५,०४,०५२/- 

०२ 
ितिनयु  तीवरील अिधकारी यांचे माह े िडसबर,२०१८ चे 

पगारप कानसुारएकूण वेतनावरील खच. 
४,६५,३१४/- 

एकूण (अ) ६,०९,६९,३६६/- 

०३ 
७  या वेतन आयोगानसुार एकूण वेतनातसरासरी अदंाजे २२.०८% 
वाढ गहृीत ध न येणारा वाढीव खच. ( हणजेचएकूण (अ) वर वाढ 
गहृीत ध न आिथक बोजा / भार) 

१,३४,६२,०३६/- 

०७ वेतन आयोग लाग ूके यास वाढीव आिथक बोजासह एकूण(ब) ७,४४,३१,४०२/- 
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थोड यात,सं  थान आ थापनेवरील कायम कमचारी यांना ०७वा वतेन आयोग लाग ूके यास, ती महा 
(दरमहा)अदंाजे पणूािकंत र कम पये १.३५ कोटी मा  इतका आिथक बोजा / भार वाढले.  

(क-५) तसेच, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील कलम 
१५म ये मु य कायकारी अिधकारी आिण इतर अिधकारी व कमचारी यां या सवेे या अटी व शत  या 
शीषाखालील पोटकलम (३) म य,ेसिमती या मु य कायकारी अिधका-यांच े आिण इतर अिधका-यांच े व 
कमचा-यांचे वेतन व भ े आिण इतर खच ह े यव थापन िनधीतनू दणेते येतील,अस ेनमदू करणते आलेले आह.े  

ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील कलम २१म ये िव त 
यव था िनधीचा िविनयोग या शीषाखालील पोटकलम (१) (ट)  म य,ेकलम १७ या पोटकलम (२) म य े

िविनिद  केलेली कत य ेपार पाडण े असे नमदू करणते आललेे आह.े  
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील कलम २२म ये यव थापन 

िनधी व याचा िविनयोग या शीषाखालील पोटकलम (३) (ख) म य,े सिमतीचे इतर अिधकारी व कमचारी यांच े
वेतन व भ े देण ेअशी सु प  तरतदू आह.े  
हणजेच अिधिनयमातीलउपरो  सव तरतुदीनसुार कमचा-यांना ावयाचे वतेन व इतर अनषंुिगक भ े आदा 

करणबेाबतचे अिधकार मा. यव थापन सिमतीला आहते, अशी धारणा आह.े  
(ड) ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील कलम २२ 

म ये यव थापन िनधी व याचा िविनयोगया शीषाखालील पोटकलम (२)म य,े यव थापन िनधीत, िश लक 
र कम उपल ध अस यास ती िवचारात घेऊन िव त यव थे या लगतपूव वषातील अदंाजे थलू वािषक 
उ प ना या १० ट यापे ा अिधक नसेल इतक  सिमतीकडून िनि त करणते यईेल एवढी र कम, 
रा यशासना या मा यतेन,े दरवष  या िनधीम ये जमा करणते यईेल. रा यशासनास, आव यक वाटलेतर, 
कोण याही वषात िव त यव था िनधीतनू कोण याही अित र  रकमा या िनधीत जमा करणबे ल कोण याही 
वेळी िनदेश दतेा येईल, अस ेनमदू करणते आलेले आह.े     
 या तरतदुीतील यव थापन िनधीतील र कमे या िविनयोगाबाबत गत ०३ वषाची मािहती 
खालील माण-े 

त ा मांक ०२ 

अ.न.ं आ थापना 
थलू उ प न र कम 
पय े

थलू उ प नाच े
१०%  र कम पय े

लगत यापढुील वषात 
वेतनावर झाललेा खच 

खचाची 
ट केवारी 

आिथक वष २०१५-२०१६ 
०१ सं थान  

४७०,९१,६९,०६६/- ४७,०९,१६,९०६/- 
४३,२४,५२,२५६/- ९.१८ % 

०२ णालये  ३५,३६,००,०००/- ७.७५ % 
०३ शै िणक सकुंल  ७,५५,००,०००/- १.६० % 

त ा मांक ०२ (पढु ेसु ) 

अ.न.ं आ थापना 
थलू उ प न र कम 
पय े

थलू उ प नाच े
१०% र कम पय े

लगत यापढुील वषात 
वेतनावर झाललेा खच 

खचाची 
ट केवारी 

आिथक वष २०१६-२०१७ 
०१ सं थान  

४७३,९७,९८,३४२/- ४७,३९,७९,८३४/- 
४४,७५,८०,३६०/- ९.४४ % 

०२ णालये  ३७,८७,००,०००/- ७.९८ % 
०३ शै िणक सकुंल  ७,३७,४६,३४६/- १.५६ % 
आिथक वष २०१७-२०१८ 
०१ सं थान  

५००,१७,०६,९३९/- ५०,०१,७०,६९६/- 

िटप– आिथक वष २०१७-१८ चे 
लखेाप र णाचा अिंतम अहवाल ा  होण े
बाक  आह.े तसचे आिथक वष २०१८-१९ 
स या सु  आह,े यामळेु सदर या र कमा 
अ ात अिंतम करणेत आले या नाहीत.  

०२ णालये  
०३ शै िणक सकुंल  

 
उपरो  त ा मांक ०२ म य ेनमदु केले या यव थापन िनधीतील र कमांच ेिविनयोगाबाबत िववचेन 

अस ेक , सन २०१५-१६ व सन २०१६-१७ या आिथक वषातील यव थापन िनधीतील या र कमा वेतनापोटी 
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खच करणेत आले या आहते, यापैक  सं थान आ थापनवेरील िवभागांवर ( णालये व शै िणक संकुल वगळतां) 
झाललेा वेतनाचा खच हा १० ट के या आत आह.े 

उपरो  त ा माकं ०२ म ये नमदु केले या णालये व शै िणक संकुल या आ थापनवेरील वेतनाचा 
खच हा वतं  दशिवणेत आललेा आह.े याची कारणमीमासंा अशी क , ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  
अिधिनयम, २००४ मधील कलम १७ म ये सिमतीचे कत य व अिधकार या शीषाखालील पोटकलम (२) (ढ) (ण) 
म ये खालील माणे तरतदुी आहते. 

कलम १७ (२) (ढ)-सव कार या धमिनरपे  िश णासं चालना दईेल िकंवा तसे करणसे सहा य करील, 
तसचे िशड  यथे ेव अ य िठकाणी शै िणक सं था थापन करील.  

कलम १७ (२) (ण)  -मानव जातीच ेक याण करणा-या िकंवा मानवाला आप ीम ये सहा य करणारे अ य 
कोण याही उदा  कायास चालना दईेल. 
 उपरो  तरतुद नसुार, सं थान यव थापनाने शै िणक संकुल व णालये कायरत केललेी असनू, यांच े
संचालन सं थान यव थापन व शासनामाफत करणेत येत आह.े यामळेु या लोकोपयोगी उप मावंर व याचं े
आ थापनवेर झाललेा खच हा यव थापन िनधीतील खच अथवा िविनयोग हणता यणेार नाही, असे मत आह.े  

उपरो  प र छेद ब, क  व ड म ये सिव तर नमदू केले माण,े यापवु  त कालीन मा. यव थापन मंडळाने  / 
सिमतीने सं थान आ थापनवेरील कायम ( थायी) कमचा-यांना ०५ वा आिण ०६ वा वेतन आयोग यातील सव 
तरतुद सह लाग ू केललेा आह.े या प दतीन े आताही सं थान आ थापनवेरील कायम ( थायी), ितिनयु , 
सेवािनवृ  आिद कमचा-यांना महारा  नागरी सवेा (सधुारीत वतेन), िनयम २०१९ ( हणजचे ०७ वा वेतन आयोग) 
िदनांक ०१ जानवेारी, २०१६ पासनू पवूल ी भावाने लागू करता येईल. तसचे सदरची अिधसचूना  /  सदरचा वेतन 
आयोग सं थान कायम कमचा-यानंा लागू केलसे, याचा कोणताही आिथक भार / बोजा मा. महारा  शासनावर 
पडणार नाही, असे मत आह.े  
 तसचे, ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  अिधिनयम, २००४ मधील कलम १६ नसुार  तसेच 
मा. िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांचकेडील प  मांक सासिंव-२०११ / ५३८ / . .६९ / पनुबाधंणी -
१२ / का. सोळा,  िदनांक २३ जानेवारी, २०१३ नसुार, सं थानसवेेतील अिधकारी / कमचा-यांना अिधिनयमातील 
तरतुदीनसुार अनु ेय असले या वतेन व भ या ंिशवाय कोणतेही लाभ लागू करणेपवू  यास शासनाची पवूपरवानगी 
घेणते यावी,असे हटलले ेआह.े यव थापन िनधीवरील एकूण खच १०%  पे ा जा त आह.े यामळेु शासनाची 
मा यता आव यक आह,े असे मत आह.े 
(आ) ताव- उपरो  प र छेदांत सिव तर िववचेन केलनेसुार,िव  त िवभाग, महारा   शासन याचंेकडील 
शासक य कमचा-यांना महारा  नागरी सवेा (सधुारीत वेतन) िनयम, २०१९ हणजचे ०७ वा वेतन आयोग 
अिधसचुना माकं वेपरू २०१९/ . . १/ सवेा-९, िद.३० जानवेारी,२०१९ अ वय े िदनांक ०१ जानवेारी, २०१६ 
पासनू पवूल ी भावान ेलाग ूकरणते आललेा आह,े याच धत वर सं थान आ थापनवेरील कायम ( थायी) कमचा-
यांना महारा  नागरी सवेा (सधुारीत वेतन) िनयम, २०१९ हणजचे ०७ वा वेतन आयोग यातील सव तरतुद सह व 
इतर अनषुंिगक बाब सह िदनांक ०१ जानवेारी, २०१६ पासनू पवूल ी भावाने लाग ू करणसे तसचे िदनांक ०१ 
जानेवारी, २०१६ पासनूची वेतनातील फरकाची र कम रोखीने आदा करणेस मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव 
मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढुे िवचाराथ तथा िनणयाथ सादर. यानतंर शासनाच ेमा यतसेाठी सादर करणसे सादर.  

िनणय .१४२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान आ थापनेवरील कायम ( थायी) कमचा यांना महारा  नागरी सेवा 
(सुधारीत वेतन) िनयम,२०१९ हणजेच ०७ वा वेतन आयोग यातील सव तरतदु सह व इतर अनुषंिगक बाब सह 
िदनांक ०१ जानेवारी,२०१६ पासनू पवुल ी भावाने लाग ूकरणसे तसेच िदनांक ०१ जानेवारी,२०१६ पासनूची 
वेतनातील फरकाची र कम रोखीने आदा करणेस मा यता दे यात आली. तथापी ी साईबाबा सं थान 
िव त यव था अिधिनयम-२००४ मधील िनयम २२(२) नसुार यव थापन िनधीतुन होणारा खच सन २०१७-
१८ या वषातील थलु वािषक उ प ना या १०% पे ा अिधक होत अस याने रा य शासना या मा यतेनंतर     
७ या वेतन आयोगाची अमंलबजावणी कर यात यावी, असे ठरले. 

 (कायवाही- सामा य शासन िवभाग / लेखाशाखा) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०४ सन २०१८-१९ कं ाटी कमचारी यांच ेपा यांचा शै िणक शु क् परतावा दणेेबाबत. 

ताव-  (अ) सं  थानच े चिलत प तीनसुार मा.कोट रिस  हर यांचे काळापासनू मा.  यव  थापन सिमतीच े
मा  यतेने दरवष  सं  थान  कमचा-यांना  यां  या पा  याचा शै िणक शु  काचा परतावा िदला जातो.  
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  मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२१/०४/१९९६ चे सभेतील िनणय .८९ अ  वये मागदशक त  व े वजा 
िनयमावली ठरिव  यात आलेली आह.े सदर  या मागदशक त  वानसुार स  या शै िणक शु  काचा परतावा दे  याची 
कायवाही चालु आह.े िनणय .८९ (१) शासनाने िव ापीठांनी केवळ गणुव  ते  या िनकाषावर (On Merit 
Basis) भर  यात येणा-या (समुारे ५० % पयत  या) जागांवर वेश िद  या जाणा-या िव ा  यासाठी (िन  न दरान)े 
िनधारीत केले  या फ  दर रकमेपयतच, मयादीत असावा असे नमदु आह.े  यास अनसु न शासक य/शासन 
अनदुािनत अ  यास मासाठी आकर  यात यणेा-या शु  का  या मयादपेयत शै िणक शु  क रकमचेा परतावा िदला 
जातो. तसेच  य.ुके.जी ते इ.१० वी (इं जी मा  यम) व आयटीआय या अ  यास मांचा शै िणक शु  काचा 
परतावा सं  थान  या शाळेतील फ चे मयादपेयत अदा केला जातो.  

  शासन मंजरुी .सासंिव २००७/२४२/(६०)-का.सोळा, मं ालय मुंबई िद.१६ जुल,ै २००९ अ  वये 
िवधी व  याय िवभाग मं ालय मुंबई यांनी सदर योजना मा.  यव  थापन मंडळाचे सन १९९६ च े सभेतील 
िनणया माण ेसं  थान कमचा-यांना लाग ूआह.े  याच धत वर ती यापढुेही चलीत प तीने चालु राहील, अशी 
मंजरुी िदलेली आह.े  

मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०२.०२.२०१८ चे सभेतील िनणय क.९३ व मा.िवधी व  याय िवभाग, 
महारा    शासन यांचेकडील .सासंिव १०१६/४४३/ . .६०/का.१६ िद.१४ ऑग  ट, २०१८ रोजीचे प ा  वये  
१. ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  या आ  थापनवेरील  थायी कमचा-यानंा  यां  या 
पा  यां  या शै िणक फ चा परतावा कर  यात येतो,  याच धत वर सन २०१७-१८ या शै िणक वषाक रता ी 
साईबाबा सं  थान  या िविवध िवभागात कायरत असले  या  सव कं ाटी कमचा-यांना पा  यांचा शै िणक फ चा 
परतावा कर  यास आिण  याक रता होणा-या अदंाजे ३५ ल  इत  या खचास शासन मा  यता दे  यात येत आह.े  
२. सदर आदेशा  या आधारे सं  थान  या कं ाटी कमचा-यांना इतर कोणताही सवेािवषयक िकंवा 
आ  थापनािवषयक लाभ अथवा  थािय  वा  या अ  य सिुवधांसाठी सं  थानवर दावा करता येणार नाही. याक रता 

ी साईबाबा सं  थान ारे सव कं ाटी       कमचा-यांकडून लेखी हमीप  घे  यात येईल.  
३. कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यांनी उपरो  त शासन आदेशची 
अमंलबजावणी क न झाले  या खचा  या िववरणप ासह कायपतूता अहवाल शासनास सादर करावा.  

उपरो  त नमदु केले माण ेमा  यता दे  यात आललेी आह.े 
(ब) सदर मा  यतेनसुार सं  थानचे िविवध िवभागात कायरत कं ाटी कमचारी यांना  यांचे पा  यांचा सन २०१७-
१८ या शै िणक वषाचा फ  परता  याकामी जा. .एसएसएस/सा शा/वशी-०६/१५८३/२०१८ िद.३१ ऑग  ट, 
२०१८ अ  वये प रप क पा रत कर  यात आलेले आह.े सदर प रप का  वये कं ाटी कमचा-यांना फॉम वाटप 
क न, िविहत नमु  यात मािहती तयार क न, सदरची मािहती त  ते लेखाशाखा िवभागाकडून तपासनू घे  यात 
आलेल ेआहते. कं ाटी कमचा-यांच ेपा  यांचा शै िणक शु  क परता  या  या मंजरु र  कमा  यां  या बॅकं खा  यावर 
वग कर  यात कर  यात आले  या आहते. 

 यानसुार कं ाटी कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०१७-१८ या वषाचा शै िणक शु  क परतावा 
खालील माण ेआदा कर  यात आलेला आह.े 

 
अ.नं. िवभागाच ेनांव कमचारी सं  या पा  य सं  या दे य र  कम पय े
०१. सामा  य शासन िवभाग ९ १४ ५२४२६.०० 
०२. जनसंपक िवभाग ४ ५ २०२३०.०० 
०३. लेखाशाखा १५ १९ ९५६५०.०० 
०४. कॅ  टीन िवभाग १३ १९ ७७४८८.०० 
०५. बांधकाम िवभाग ३ ४ १६८७०.०० 
०६. िव तु िवभाग १० ०१ ५५५५०.०० 
०७. साई साद िनवास  थान  ९ १२ ४७८१०.०० 
०८. बगीचा िवभाग २ २ ९३८०.०० 
०९. मािहती तं ान िवभाग ०६ १० ४००४०.०० 
१०. सादालय िवभाग ३३ ४६ १९४६७१.०० 
११. काशने िवभाग ०४ ०५ १९३७०.०० 
१२. अिभलेख क  ०१ ०१ ४१००.०० 
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१३. ारावती िवभाग ०६ १० ३८४३०.०० 
१४. आरो  य िवभाग १८ २४ ११३५८८.०० 
१५. संर ण िवभाग १८८ २३३ ९९६२८१.०० 
१६.  वनी ेपण व टेिलफोन  ०६ ०८ ३३०००.०० 
१७. सी.सी.टी.  ही.कं ोल सले ०२ ०२ ८०७०.०० 
१८. मंिदर िवभाग १२ १९ ७५२६०.०० 
१९. पाणीपुरवठा िवभाग ०६ ०७ २६७८४.०० 
२०. मॅकेिनकल िवभाग ११ १५ ६०६९०.०० 
२१. फायर अॅ  ड से टी ०२ ०३ ११७३०.०० 
२२. लाडू व बफ  िनिमती 

िवभाग 
०३ ०५ २००७०.०० 

२३. साईबाबा 
भ  तिनवास  थान 

१० १३ ५१४७०.०० 

२४. इ.िम.  कुल १४ २३ ११७४०२.०० 
२५. किन  ठ महािव ालय ०४ ०५ ६६११०.०० 
२६. क  याशाळा ०५ ०६ ३५५३०.०० 
२७. औ ोिगक िश ण 

सं  था 
०२ ०२ ८८००.०० 

२८. वाहन िवभाग २५ ३३ १३२९९२.०० 
२९. ी साईबाबा हॉि पटल १०७ १०७ ४७२२२०.०० 
३०. ी साईनाथ  णालय ३६ ४४ १८८७२५.०० 
३१. कामगार िवभाग ०२ ०२ ७७७०.०० 
३२. मालम  ता िवभाग ०१ ०१ ८८००.०० 
 एकुण ५६९ ७०० ३१,०७,३०७.०० 

   
कं ाटी कमचा-यां  या पा  यांचा सन २०१७-१८ या शै िणक वषाचा शै िणक फ  परतावा करणकेामी 

एकुण र  कम  .३१,०७,३०७/- मा  इतका खच आलेला आह.े  सन २०१७-१८ या आिथक वषात एकूण ५६९ 
कं ाटी कमचा-यां  या ७०० पा  यांचा शै िणक शु  क परतावा अदा करणते आलेला आह.े  
(क)  सन २०१७-१८ या शै िणक वषाक रता कं ाटी कमचा-यां  या पा  याचंा अदा कर  यात आले  या 
शै िणक शु  क परता  याबाबत  महारा    शासन यांचेकडील .सासिंव १०१६/४४३/ . .६०/का.१६ िद.१४ 
ऑग  ट, २०१८ रोजीच े प ातील प र  छेद ३ नसुार मा. धान सिचव, िवधी व  याय िवभाग, महारा   शासन 
यांना िववरण कळिवता येईल.  

सं  थानमधील कं ाटी कमचारी यांना सन २०१७-१८ माणचे सन २०१८-१९ या वषाक रता 
पा  यांचा शै िणक फ  परतावा करणसे व  याकामी अदंाजे र  कम .३८,००,०००/- (अ री पय-े आडोतीस 
लाख) मा चे खचास मा  यता िमळणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे मा  यतेन े मा. धान सिचव, िवधी व  याय 
िवभाग, महारा   शासन यांचेकडे  ताव सादर करता येईल.  

तरी उपरो  त  तावाचे अवलोकन होऊन, नमदु केले माण े कायवाही करणसे मा  यता िमळणसे 
िवनंती. 

िनणय .१४३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं  थानमधील कं ाटी कमचारी यांना सन २०१८-१९ या वषाक रता पा  यांचा 
शै िणक फ  परतावा करणेस व  याकामी येणा या अदंाजे र  कम .३८,००,०००/-मा चे खचास मा  यता 
दे यात आली. तसेच सदरचा ताव मा यतेसाठी शासनाकडे पाठिव यात यावा, असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०५ आिथक वष २०१९-२० करीता त  जी.एस.टी.कर स लागार नेमणकू करणेकामी सं थान या संकेत थळावर 

मािहती िस द करणेबाबत. 
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ताव-  सं  थानम  य ेदनैिंदन कामकाजाचा  याप िदवसिदवस वाढत आह.े  या अनषुगंान ेआिथक  यवहारात व 
कामकाजातही मोठया माणात वाढ झाली आह.े िव  त िवभाग भारत सरकार यांनी व  तु व सवेा कर (GST)हा 
कर िद.१ जुल,ै२०१७ पासनु न  यानेच लाग ु केलेला आह.े या काय ातील नव-निवन तरतुद चा भाव दनंैिदन 
आिथक कामकाजात पडत असतो. सं  थानचे आिथक  यवहार सं  यनेे व र  कमनेे मोठे आहते. लाग ुअसले  या 
कर णालीनसुार व वेळावेळी न  यान े पा रत कर  यात आले  या कर णालीस अनुस न आिथक  यवहार 
अचकुपण े हो  या  या  टीने व वैधािनक लेखाप र णाम  य े आ ेपांचे माण कमी हो  या  या  टीने आिण 
आिथक  यवहारांत पारदशकता येऊन वेळीच  या  यात सधुारणा क न ता  काळ कायवाही होऊन अतंगत 
िनयं ण स म राहणकेामी,आिथक वष २०१८-१९ क रतामा. यव थापन सिमती सभा िनणय 

.२२५/िद.०४.०४.२०१५ अ  वये म.ेएस.जी.अदंाणी अॅ  ड कं.(चाटड अक टंटस)् अहमदनगर यांची वािषक 
एकि त .३,००,०००/-फ वरिनयु  ती कर  यात आली होती. यांची मदुत िद.३१.०३.२०१९ रोजी पुण होत 
आह.े तरी पढुील कालावधीक रता  त  कर स  लागारांची नेमणकु  आव  यक आह े.  

उपरो  त  तावात नमदु के  या माण े पढुील आिथक वष सन २०१९-२० क रता त  जीएसटी कर 
स  लागार सं थेचीनेमणकु करणकेामी नामािंकत सं  थांकडून साधारणतः .१०० कोट चे वर वािषक उलाढाल 
असले  या सं  था/कंप  यांचे कर स  लागार  हणनु काम कर  याचा अनभूव असले  या लेखाप र ण सं थांकडून 
बंद पािकटाम  य े ते पणुवेळ परुिवणार असले या कमचा-यांची शै िणक पा ाता व अनभुव याचंी मािहती व 
याक रता वािषक अपिे त फ  सह अज मागिवता येतील. मदुतीत आलेले अज मा.खरेदी सिमतीसमोर 

उघड यात येऊन, यामधील सं थान िनयमानसुार पा  लेखाप र ण सं  थां  या िफचा तुलना  मक त  ता िनणयाथ 
सादर क न झाललेा िनणय मा.  यव  थापन सिमती सभपेढुे सादर करता येईल.  

तरी आिथक वष २०१९-२० क रता सं थानच े संकेत थळावर मािहती िस द क न उपरो  क न 
जीएसटी कर स लागार सं थेची नमेणकु कर यास मा यता िमळणकेामी सदर   ताव मा.  यव  थापन सिमतीपढु े
सादर. 

िनणय .१४४ यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१९-२० करीता त  जी.एस.टी.कर स लागार नेमणकू करणकेामी 
नामांिकत सं  थांकडून साधारणतः .१०० कोट चे वर वािषक उलाढाल असले  या तसेच सं  था/कंप  यांचे कर 
स  लागार  हणनु काम कर  याचा अनभूव असले  या लेखाप र ण सं थांकडून बंद पािकटाम  य े ते पणुवेळ 
परुिवणार असले या कमचा-यांची शै िणक पा ता व अनभुव यांची मािहती व याक रता वािषक अपिे त फ  
सह अज मागिवणसे मा यता दे यात आली. 

(कायवाही-लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.०६ आयकर  करिनधारण, फेर करिनधारण व हटॅ करिनधारण व अिपल कामकाजाकरीता दोन स म लेखाप र ण 

सं थांची िनयु  करणेबाबत. 
ताव-  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  धमादाय  ट वा धािमक  ट या यिु वादाव न 

आिथक वष २०१५-१६ चे करिनधारण करतांना आयकर िवभागान े .१८३ कोटी दये कर असलेबाबत आदशे 
केला आह.े तसचे आिथक वष २०१३-१४ चे फेर करिनधारण करणबेाबत नोटीस िदली आह.े अशा कारे 
सं  थानला कर आकारणीम  य े समािव  ट क न मोठया माणावर कर आकारणी कर  याचे कामकाज आयकर 
िवभागामाफत चाल ुआह.े सदर बाबत वेळोवेळी करिवषयक कामकाजाची स ि थती मा.  यव  थापन सिमतीच े
सभेपढुे अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर कर  यात आली आह.े  यावर वेळोवेळी चचा-िवचारिविनमय होऊन 
करिनधारण, अिपल, मा.उ  च  यायालय व मा.सव  च  यायालय यथेे िविहत प तीने कायवाही कर  यात आली 
आह.े मा.  यव  थापन सिमतीचे िनदशानसुार मा.िव  व  त ी.मोहन जयकर यांच े सम  वयाने व मागदशनान े
आयकर अपील संबंधीत कामकाज सीए ी.िदपक िटकेकर, मुंबई व  यायालयीन सनुाव  या सबंंधीत कामकाज 
व र  ठ वक ल, सीए-अडॅ.एस. गणशे, िद  ली ह े करत आहते. तथािप, या  यती र  त स ि थतीत ाधा  यान े
करावयाची व अ  यतं मह  वाची कामे खालील माण ेआहते.  
१) करिनधारण वष २०१७-१८ चे आयकर िवभागामाफत करिनधारण चालु आह.े िद.०८.०२.२०१९ 
रोजी काही मािहती सादर केली आह.े उवरीत देण ेबाक  आह.े 
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२) करिनधारण वष २०१३-१४  चे फेर करिनधारण आयकर िवभागामाफत चाल ु आह.े बाबत 
िद.०६.०२.२०१९ व िद.०८.०२.२०१९ रोजी व िद.१६.०२.२०१९ रोजी काही मािहती सादर केली आह.े 
उवरीत मािहती देण ेबाक  आह.े   
३) मु  यविधत कर (VAT) संबंधीत आिथक वष २००९-१० चे  हटॅ करिनधारण िव कर कायालय, 
अहमदनगर यांचेकडुन कर  यात येऊन .२२ कोटी  हटॅ कर देय आदेश झाला असनु िद.१३.०२.२०१९ रोजी 
िव कर कायालय, अहमदनगर यथेे अिपल व िव कर कायालय, नािशक येथे Condonation of Delay अज 
दाखल केला आह.े अिपल कायवाही चालु आह.े बाबत आव  यक ती मािहती सादर करण ेबाक  आह.े  
४) मु  यविधत कर (VAT) आिथक वष २०१०-११ ची   हटॅ करिनधारण सबंंधीत मािहती सादर केली 
असनु उवरीत मािहती िद.१३.०२.२०१९ चे नोटीसी ारे िद.२२.०२.२०१९ अखेर मागणी केली आह.े   

आयकर अिपल करीता सीए ी.िदपक िटकेकर, मुबंई व मा.उ  च  यायालय, मा.सव  च  यायालय या 
कामकाजा करीता व र  ठ वक ल, सीए-अडॅ.एस. गणशे, िद  ली व अडॅ. मेहल गु  ता, िद  ली ह ेकामकाज करत 
आह.े  या माण े आयकर िनधारण, फेर आयकर िनधारण व  हटॅ करिनधारण,  हटॅ कर अपील इ. 
कामकाजाकरीता दोन  वतं  स म, त  लेखाप र ण सं  थांची ाधा  याने िनयु  ती होण ेअ  यतं मह  वाचे आह.े  

मा.  य.स. सभा िनणय .२५०/ िद.०४.०४.२०१८ अ  वये “स  याचे वक लां  यितरी  त इतर वक ल व 
सनदी लेखापाल यांची कायदते  सिमती सद  य मा.अडॅ.मोहन जयकर यांचे मागदशनाखाली आव  यकतेनसुार 
िनयु  ती करण ेव  यासाठी येणा-या अनषंुगीक खचास मा  यता दे  यात आली आह.े”  

तरी आयकर आयकर करिनधारण, फेर करिनधारण इ. कामासाठी व  हटॅ करिनधारण,  हटॅ अिपल इ. 
कामासाठी दोन स म  वतं  लेखाप र ण (Chartered Accountant) सं  थांची िनयु  होणकेामी सदरचा 

 ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यास मा  यता असावी.  
िनणय .१४५ यावर सिव तर चचा होऊन, स या आयकर अिपलाकरीता काम करत असलेले सीए ी.िदपक िटकेकर, मा.उ च 

यायालय व सव च यायालयात सं थानची बाज ु मांड यासाठी नेमलेले व र  वक ल सीए ॲङ एस.गणशे, 
िद ली  व ॲङ  मेहल गु ा, िद ली यांच े यित र  आयकर  कर िनधारण, फेर कर िनधारण इ यादी कामासाठी 
आर.आर.मनुी ॲ ड कंपनी, चाटड अकौटंट्स व ही.के.बेसवाल ॲ ड कंपनी यांची व हटॅ करिनधारण, हटॅ 
अिपल इ यादी कामासाठी आव यकतेनसुार स म सनदी लेखापाल सं थाची नेमणकू कर यास व यांची फ  
िनि त करणेच अिधकार सिमती सद य मा. ॲङ मोहन जयकर  यांना दे यात याव,े असे ठरले.  

तसेच नेम यात आले या सनदी लेखाप र ण सं थाना अिपलासाठी आव यक कागदप  े उपल ध 
क न दे यास तसेच कामकाजािनमी  सं थान भेटी या वेळी यांना मोफत िनवास, भोजन व वाहन यव था 
परुिव यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०७ आिथक वष २०१७-१८ या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घऊेन शासनास सादर करणसे मा यता 

िमळणेबाबत.  
ताव-  महारा  रा य शासनान े ी साईबाबा सं थान िव त यव था िशड  अिधिनयम-२००४सं थानसाठी 

लाग ुकेला असनु, या अनसुार सं थानच ेकामकाज सु  आह.े अिधिनयम-२००४ म  य ेकलम १७(२)(ग) मधील 
तरतुदीनसुार, “िव त यव थे या िहशोबाची, रा यशासन िनदश दईेल अशा य कडून पढुील लगतवषातील 
अशा तारखपेयत वािषक लेखाप र ा कर याची  यव था करील. व कलम २९(१) मधील तरतुदीनसुार सिमती, 
या िव त यव थेची आिथक ि थती व जमा खचाचा तपिशल दशिवणारा, िदनांक ३१ माच रोजी सपंणा या 

येक िव ीय वषाचा लेखाप र णाचा अहवाल, तसेच यांना िव त यव थेकडून आिथक साहा य दे यात 
आले अशा दणेगी वीकारणा या सं थांची (संपणु प यासह) तपिशलवार यादी व असे आिथक साहा य 
माग यामागील उददशे व सहा याची र कम याबाबतची मािहती सोबत जोडले या छाननी सिमतीचा अहवाल, 
यांसह वािषक अहवाल तयार करवनु घेईल आिण या अहवालाची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय 
आयु ाला, या वषा या ३० स  टबर या आत सादर करील ’’ अशी तरतुद आह.े 

महारा   रा  यिवधी व याय िवभाग यांनी .सासंिव-१०१८/१०२३/ . .१७७/का.१६ 
िद.२५.०९.२०१८अ वये म.ेमकंुुद एम.िचतळे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंट्स मुंबई, यांची सन २०१७-१८ या 
आिथक वषाक रता वैधािनक लेखाप र क हणनु नमेणकु कर यास मा यता िदली होती. उपरो  मा यतेस 
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अनसु नजा. .एसएसएस/वशी-लेखा/अलेंप/३०६८/२०१८ िद.२५.०९.२०१८ रोजीचे प ा  वये  यांना कायादशे 
दे  यात आला होता. कायादशेास अनसु न  यांनी आिथक वष २०१७-१८ चे वैधािनक लेखाप र ण पुण केल े
असनु,वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची त िद.२२/०२/२०१९ रोजी ई-मेल दारे सं  थानला सादर केली आह.े 
सदर अहवालाची न द घेऊन  याची एक त रा य शासनाला व एक त धमदाय आयु ांना सादर करण े
आव  यक आह.े अहवालात िनदशनास आणनु िदले  या दोष/अपतुतांची दोष दु ती संबधीत िवभागांकडून 
क न दोष दु  ती अहवाल तयार कर याची कायवाही हाती घे यात येईल. सं  थान अिधिनयम-२००४मधील 
कलम २९(२) नसुार दरवष  सं  थानचा वािषक अहवाल ( शासक य अहवाल व लेखाप र ण अहवाल) ा  त 
झा  यानंतर श  य ितत  या लवकर रा  य िवधी मंडळासमोर ठेवण ेबंधनकारक आह.े  

तरी आिथक वष २०१७-१८  या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द घेणसे व  याची एक त 
रा  य शासनास अिधवेशनात िवधीमंडळा या सभागहृा या पटलावर ठेवणकेामी व एक त धमादाय आयु  त 
यांना सादर कर  यास मा यता िमळणकेामी सदरचा  ताव मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसादर. 

िनणय .१४६ सन २०१७-१८ या आिथक वषाकरीता वैधािनक लेखाप र क हणनू नेमणकू कर यात आलेले म.ेमकंुुद 
एम.िचतळे अॅ  ड कं. चाटड अकौटंट्स मुंबई यांच े ितिनधी ी.मकंुुद िचतळे व ी.सौरभ िचतळे आजच े
यव थापन सिमती सभेसमोर उपि थत होते. यव थापन सिमतीने यांचशेी आिथक वष २०१७-१८  या 

वैधािनक लेखाप र ण अहवालाबाबत चचा केली. 
यावर सिव तर चचा होऊन, आिथक वष २०१७-१८  या वैधािनक लेखाप र ण अहवालाची न द 

घे यात येऊन सदर अहवाला या ती शासनास व मा.धमादाय आयु  यांना पाठिव यास मा यता दे यात आली.  
(कायवाही- लेखाशाखा)  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०८ आयकर  काय ातील तरतुदी वय ेसन २०१७-१८ या आिथक वषातील अखच त उ प ना या िविनयोगाबाबत. 

ताव-  ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड  यांस सव मा यमा ारे िमळणारे उ प न ह ेआयकर कायदा 
१९६१ चे कलम १०(२३) (C) (V) अ वये संपूण करमु  आह.े या कलमांतगत सन २००२ म ये सधुारणा 
झाले या असनू, सधुारीत तरतूद पढुील माण ेआह.े  

  “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  सधुारीत तरतुदीनसुार एका आिथक वषात िमळाले या एकूण उ प नापैक  ८५% उ प  न ह े
याच आिथक वषात खच करण ेबंधनकारक आह.े तथािप ते खच न झा यास या ८५% उ प नापैक  अखिचत 

रािहलेली र कम यापढुील ५ आिथक वषाम ये खच करता येईल व दर यान या रकमेची आयकर कलम ११ 
अ वये िविहत प दतीने गुंतवणकू करावी लागले. पढुील ५ वषा या मदुतीत ही अखिचत र कम पणुपण ेखच न 
झा यास सहा या आिथक वषात ती करपा  हणनू िहशोबात धरली जाईल व या रकमेवर आयकर काय ातील 
तरतुदीनसुार या आिथक वषासाठी लाग ुअसले या मह म आकारणी दरान ेआयकर आकारणी केली जाईल. 

  सं थानचे शासन िनयु  वैधािनक लेखाप र ण  पणु झाले असनु  सन २०१७-२०१८ या आिथक 
वषाचे फेर आयकर िववरण आयकर कायालयाकडे दाखल करावयाच ेआह.े सदर आयकर िववरणासोबत सन 
२०१७-२०१८ या आिथक वषातील अखिचत उ प नाची र कम कशी व कोण या उ ी ांसाठी खच कर यात 
येईल याबाबतचा मा. यव थापन सिमतीचा िनणय सोबत जोडण ेबधंनकारक असते. पढुील पाच वषात सं थानचे 
उ ी ांवर होणा-या खचाचा ढोबळ मसदुा खालील माण ेआह.े याम ये आिथक वष २०१७-१८ च ेअखिचत 
उ प न .३०७,७४,५९,८१६/-  खचा या िनयोजनाचा ढोबळ मसदुा खालील माण े–  

 अ.नं. तपशील 
१ मंिदराची िव त यव थे या मालम ांचा िवकास करण,े थावर िकंवा जगंम मालम ाचंे सपंादन करण,े 

दखेभाल, यव थापन व शासन करण.े   
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२ भ ांना साद भोजन दणे,े आिण अ नछ  चालिवण,े पाणी योजनेक रता 
३ भ ांना दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोई व 

सिुवधा परुिवण.े दशनरांग क प 
४ भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगहृ ेबांधण,े याची दु ती दखेभाल करण,े 

भ ांक रता साईिसटी क प िनिमती .   
५ शासन मा यतेन े न दणीकृत सावजिनक िव त यव था, सोसायटी यांच े शै िणक सं था, ि डा , सं था 

वाचनालय, णालय, दवाखाना, िनराि त अथवा शारीरीक या िवकलांग य साठी आधारगहृ िकंवा इतर 
धमदाय वा धािमक सं था यांची थापना व दखेभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व सािह  य े ाशी संबधीत 
असलेली सं था, कोण याही िबगर वािणि यक सां कृितक संघटनचेी थापना वदखेभाल करवनू घणे.े शै िणक 
संकुल 

६ थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम य ेसधुारणा व वाढ हो यासाठी, सं थान या सोईमं य ेवाढ हो यासाठी 
िशड  नगर पंचायतीला सहा य करण.े  

७ भ ां या-जनते या सोयीसाठी सं थान या २५ िक.मी. प रसरातील र यांची काम ेकरण.े 
८ सं थान या िनयोजीत उ ी ांवर खच करण.े  

   
तरी सं थानचे सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे दु त आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे 

दाखल कर याकरीता सन २०१७-१८ चे अखिचत उ प न पढुील पाच वषात खच कर या या िनयोजनाचा मसदुा 
जोडून सं थानचे आिथक वष २०१७-१८ चे आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल कर यास मा यता 
िमळणकेामी ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर. 

िनणय .१४७ यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१७-१८ या आिथक वषाचे दु त आयकर िववरणप  आयकर िवभागाकडे 
दाखल कर याकरीता सन २०१७-१८ चे अखिचत उ प न र कम .३२५,००,००,०००/-मा   पढुील पाच 
वषात खच कर या या  खालील माण े िनयोजनाचा मसदुा जोडून आिथक वष २०१७-१८ चे आयकर 
िववरणप  आयकर िवभागाकडे दाखल कर यास मा यता दे यात आली. 

अ.नं. तपशील 
१ मंिदराची िव त यव थे या मालम ांचा िवकास करणे, थावर िकंवा जंगम मालम ांचे संपादन करण,े 

दखेभाल, यव थापन व शासन करणे.   
२ भ ांना साद भोजन दणेे, आिण अ नछ  चालिवणे, पाणी योजनेक रता 
३ भ ांना दशनासाठी व मंिदरात ाथनेसाठी िकंवा कोणतेही धािमक काय िकंवा समारंभ पार पाड यासाठी सोई व 

सिुवधा परुिवणे. दशनरांग क प 
४ भ ां या िनवासासाठी व यां या उपयोगासाठी भ िनवास, िव ामगहृ ेबांधणे, याची दु ती दखेभाल करणे, 

भ ांक रता साईिसटी क प िनिमती .   
५ शासन मा यतेने न दणीकृत 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 आधारगहृ िकंवा इतर 
धमदाय वा धािमक सं था यांची थापना व दखेभाल करवनू घे यासाठी अथवा कला व सािह  य े ाशी संबधीत 
असलेली सं था, कोण याही िबगर वािणि यक सां कृितक संघटनेची थापना वदेखभाल करवनू घेणे. शै िणक 
संकुल 

६ थािनक नागरी सेवा व सिुवधा यां याम ये सधुारणा व वाढ हो यासाठी, सं थान या सोईमं ये वाढ हो यासाठी 
िशड  नगर पचंायतीला सहा य करणे.  

७ भ ां या-जनते या सोयीसाठी सं थान या २५ िक.मी. प रसरातील र यांची कामे करणे. 
८ सं थान या िनयोजीत उ ी ांवर खच करणे.  

(कायवाही- लेखाशाखा) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.०९ शै िणक वष २०१९-२० करीता यिुनयर केजी वगासाठी वेश ि या राबिवणसे मा यता िमळणबेाबत. 

ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 
(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमंडळाचा िस  द केलेला 
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अिधिनयमा मधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तस े कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक – नवीन  ताव  
ा  तािवक–  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था,िशड  सचंलीत ी साईबाबा इिं लश िमडीयम 

 कुल,िशड  कायम िवनाअनदुानीत त  वावर चालिवली जाते.  शाळेची ाथिमक िवभागाची इ. १ ली ते ७ वी 
पयत व मा  यिमक िवभागाची  इ.८ वी ते १० वी पयत िनयमानसुार शालेय मा  यता घे  यात आलेली आह.े  सन 
१९९० पासनू शाळा  सु  कर  यात आली ते  हापासनू आप  या शाळेत पवु ाथिमक िवभाग  य.ु केजी व िस. 
केजी. वगानां वेश दे  यात यते आहते. शाळे  या  िश क व िश केतर आकृतीबंधात  पवु ाथिमक 
िवभागासाठी एकूण ०८ सहा. िश क पदे मंजूर क न घे  यात आलेले आहते. सन १९९० ते सन २००७ पयत 
 य.ु केजी  या ०३ वग तुकडी कायरत हो  या  परंतू   सं  थानच े शासन व  त  कालीन मा.  यव  थापन सिमतीन े
 यांचे अख  यारीत  यावेळी िनणय  घऊेन व पालकांचे मागणीनसुार  य.ु केजी तुकडी सं  यते वाढ केली. सन 

२०१०  ते २०१९  अखेर  य.ु केजी  तुकडी सं  यते वाढ होऊन आजिमतीस  य.ु केजी  या ०५ व िसनीयर 
केजी  या ०५ अशा पवु ाथिमक िवभागा  या एकूण १० वग तुकडी कायरत  झाले  या आहते.  केजी च ेहचे 
िव ाथ पढु ेइय  ता १ ली साठी िव  ट  क न घतेले  जातात.   

   सन १९९०  ते २०१९  अखरे  य.ु केजीचे  वग तुकडीवाढी बाबतचा  तपिशल खालील माण ेआह.े  
अ. 
नं.  

  सन  य.ु केजी 
कायरत तुकडी  

 य.ु केजी कडे  
वाढ झालेली 
तुकडी सं  या  

 य.ु केजी कडे  
कमी  झाललेी 
तुकडी सं  या  

 य.ु केजी िवभाग 
एकूण कायरत तुकडी 
सं  या  

१ १९९० ते १९९८  ०२ --- -- ०२ 
२ १९९९ ते २००३  ०२ ०१ -- ०३ 
३ २००४ ते २००६  ०२ --- ०१ ०२ 
४ २००६ ते २००७  ०२ ०१ -- ०३ 
५ २००८ ते २००९  ०३ ०२ -- ०५ 
६ २००९ ते २०१०  ०३ --- ०२ ०३ 
७  २०१०  ते २०१३    ०३ ०३ -- ०६ 
८ २०१३ ते २०१९ अखेर  ०५ -- ०० ०५ 

 
शै िणक वष २०१८-१९ अखरे पुव ाथिमक ( केजी िवभाग)   एकूण िव ाथ  ४३६ आह.े ाथिमक 

िवभाग इयता १ ली ते ७ वी एकूण िव ाथ  सं  या १७६२  आहवे  इय  ता  ८ वी ते १० वी एकूण िव ाथ  सं  या 
४३०  आह.े  शाळेत एकूण २६२८  िव ाथ  िश ण घते आहते. एकूण ३४ वगखो  यांम  य े५१ वग तुकडीच े 
अ  यापनाचे काम अिवरतपण े कर  यात यते आह.े  सन २०१७-१८ पासनू  शालेय वेळेत बदल कर  यात आला 
असनू  सकाळ स ात ाथिमक िवभाग  व दपुार स ात  पवु ाथिमक व मा  यिमक िवभाग भरिवले जातात.  

शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  य.ु केजी वगासाठी वेश ि या राबिवणेकामी  वेळाप क तयार 
क न ०३ वग तकुडी करणे व फ  त १५० िव ा  याना वेश देणबेाबत िद. ०४.०४.२०१८ रोजीच ेसभेत िवषय 
नं. २२ अ  वये  ताव सादर कर  यात आला होता. 

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक–िद.०४.०४.२०१८ रोजीची सभा िनणय . २४५ अ  वय े
यावर सिव  तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१८-१९ करीता  यिुनयर के.जी. वगासाठी वेश ि या 
राबिवणकेामी तयार कर  यात आले  या िनयमावलीचे अवलोकन क न सदरह िनयमावलीमधील िनयम .१ , २, 
व ३ यांना मा  यता दे  यात आली. तसेच इय  ता १ ली  या फ  त ३ वग तुकड ना मा  यता िमळाललेी अस  याने 
शै िणक वष २०१८-१९ म  य े  य.ु केजी करीता ०३ वग तुकडीसाठी मयादीत एकूण १५० वेश दे  यात यावा.  

उपरो  त १५० वेशां  या जागा थम ाधा  यान ेसं  थान कायम कमचारी पा  य व कं ाटी/ आऊटसोस  
कमचा-यांचे पा  य यांना वेश दे  यात यावा. या कमचारी पा  यांचे वेश अज १५० पे ा जा  त अस  यास 

वेशासाठी लॉटरी प तीचा अवलंब करणते यावा. तसचे १५० पैक  जागा िश  लक अस  यास िशड  
नगरपंचायत ह ीतील पा  यां  या अजाची लॉटरी प तीचा अवलंब  क न वेश दे  यात यावा,  यानतंरही जागा 
िश  लक  रािह  यास नगरपचंायत ह ीचे बाहरेील अजदारांना लॉटरी प तीने वेश दे  यात यावा, अस े ठरले.  
सदर  या िनणयानुसार वेश दे  याचे िनयोजन कर  यात आलेले आह.े  
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िवभागाचा  प  ट अिभ ाय– मागील वष   य.ु केजी साठी एकूण २१५ िव ा  याना वेश िदलेला आह.े 
 य.ु केजी  या एकूण ५ वग तुकडी तयार कर  यात आ  या असनू  यके वग तुकडीत िकमान ४३ िव ा  याना 
वेश िदलेला आह.े   

इय  ता १ ली वगा  या फ  त ३ वग तुकड ना मा  यता अस  याने शै िणक वष २०१९-२० म  यहेी 
मागील वषा माण े वेश िनयमां  या अटी- शत स अिधन राहन१५० वेशां  या जागा थम ाधा  यान ेसं  थान 
कायम कमचारी पा  य व कं ाटी/ आऊटसोस  कमचा-यांचे पा  य यांना वेश दतेा येईल. या कमचारी पा  यांचे 

वेश अज १५० पे ा जा  त अस  यास वेशासाठी लॉटरी प तीचा अवलंब  करता येईल. तसचे १५० पैक  
जागा िश  लक अस  यास िशड  नगरपंचायत ह ीतील पा  यां  या अजाची लॉटरी प तीचा अवलंब  क न वेश  
दतेा येईल.  यानंतरही जागा िश  लक  रािह  यास नगरपचंायत ह ीचे बाहरेील अजदारानंा लॉटरी प तीने वेश 
दतेा यईेल,  तरी शै िणक वष २०१९ - २० म  य ेखालील वेळाप कानसुार व िनयमावलीनसुार शालेय वेश 

या राबिव  यात यावी असे न  मत आह.े     
सन २०१९-२०   य ु.के.जी. वेश ि या वेळाप क  त  ता 

अ.न. ि या सन २०१९  - २०    तपिशल वेळ  
१ िद.०३ म े २०१९    ते  

िद. १०  म े २०१९   अखेर 
वेश अज वाटप व अज  ि वकृती   अज वाटपाची वेळ   

स.१०.३० ते १.३०  
वेश अज ि वकृती  

द.ु ३.०० ते ५.०० 
२ िद. ११ म े२०१९   ते  

िद. १५  म े २०१९   अखेर  
ा  त अजाची छाननी, वेश पा  -अपा  

ठरिवण े 
कायालयीन वेळेत  

३ िद. १६  मे २०१९  ते िद. 
२० मे २०१९ अखेर   

वेशासाठी पा  ठरलेले िव ा  याची पिहली 
यादी जािहर क न वशे कायवाही चालू 
केली जाईल.  पालकांनी शालेय  व  कुलबस 
शु  क भ न पा  यांचा वेश िनि त करण.े 

स.१०.३० ते १.३०  
 

४  िद. २३  म े२०१९   वेशासाठी र  त रािहले  या जागांसाठी 
लॉटरी प  दतीन े सोडत क न नावे जािहर  
क न  प रि थतीनुसार   वशेाबाबतची  
पढुील कायवाही करण.े   

स.१०.३० ते १.३०  
 

 
उपरो  त वेश या राबिवतांना खालील बाब चा  िवचार  हावा.  

१) सन २०१९–२०२०   शै िणक वषात   य.ु केजी साठी मयादीत १५०  वेश देऊन  ित वग तुकडी 
५०  िव ाथ  माण े एकूण ३   तुकडया कर  यात या  यात .िद.०३ म े  २०१९ ते िद. १०  म े  २०१९ पयत  
सकाळी १०.३० ते ०१.३० यावेळेत शाळे  या कायालयातून वेश अजाचे  मोफत वाटप कर  यात यावे व दपुारी 
०३.०० ते ०५.०० यावेळेत वशे अजाची ि वकृती शाळे  या  कायालयात क न घे  यात यावी.  शालेय 
 यव  थापनात अडचणी िनमाण होऊ नय े  हणनु उपरो  त नमूद केलेले वेळाप कानुसारच  िदले  या मदुतीत वेश  

अज  वाटप व वेश अज ि वकृती कर  यात यावी .        
२)  शासन िनणय मांकः सकं ण-९८१४/ . .१६०/एस.डी. १ िद.२५ जानेवारी,२०१७ अ  वये या पढु े
शाळेत वेश देतानंा सव शाळांनी ३० स  टबर हा मािनव िदनांक गहृीत ध न मलुांचे वय िनि त कर  यात याव े 
अस ेठरले आह.े 

२१ जानेवारी २०१५ चे शासन िनणयानुसार  ल े पु/ नसरी ( इय  ता १ ली पवू चा ३ रा वग) साठी 
िकमान वयोमयादा ३+अशी असनू इय  ता १ ली साठी िकमान वयोमयादा ६+अशी िनधारीत कर  यात आलेली 
आह.े  उपरो  त िनणयाचा आधार घऊेन आप  या शाळेत  य.ु केजी वेशासाठी िकमान वयोमयादा ४+अशी 
ठेव  यात आललेी आह,े तसेच  कमाल वयोमयादाही  ४.११ पयत आपण  िनि त  केलेली आह.े जणेेक न सदर 
िव ा  याचे िसनीयर केजी म  य ेिश ण घेतांना वय ५ +होत आह.े   य.ु केजी करीता पा  यांचा वयोगट ४.०० ते 
४.११ या पयत असावा  हणजे ज  मतारीख (१ ऑ  ट बर २०१४  ते  ३० स  टबर २०१५  ) या कालावधीतील  
असावी.  
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३ ) ी साईबाबा इ.िम.  कुल शाळेत  सन २०१० पयत  य.ु केजी साठी ३ वग तुकडी साठी वेश दे  यात 
येत होते.  यावेळी इं जी मा  यमाचे िश ण घणेेबाबत पालकांचा कल कमी अस  याने वेशासाठी कुठलीही 
अडचण येत न  हती. कालांतरान े   य.ु  के.जी. वेशासाठी पालकांची वाढती मागणी  िवचारात घतेा मा. 
 यव  थापन सिमती व शासना  या  मा  यतेन े पढुील वशे दे  यात आलेल ेआह.े शै िणक वष २०१९-२० म  य े

उपल  ध वगखो  यांची व कमी िश कवृंद अडचण िवचारात घतेा फ  त १५०  िव ा  याना वेश दऊेन  ०३   वग 
तुकडी कर  यात या  यात.   
४)   य.ु केजी वेशासाठी  सं  थान कायम कमचारी पा  य, कं ाटी कमचारी पा  य, आऊटसोस कमचारी 
पा  य व िशड  नगरपचंायत ह ीतील रिहवाशी पा  य असा ाधा  य म ठेवावा. िशड  नगर पचंायत ह ीतील 
तसेच नगरपचंायत ह ीच ेबाहरेील( राहाता, साकुरी, िनघोज, िनमगांव, िपंपळवाडी, नांदखु , डो-हाळे, को-हाळे, 
सावळीिवहीर, ई ) इ. गावांतील रिहवाशी िवदया  याचा मूळ ज  म दाखला ( ामपचंायत / नगरपािलका  / 
महानगरपािलका ) यांनी मािणत केलेला, तसचेिशरडी गावातील आधारकाड ,मतदान काड  / नगर पचंायत 
रिहवासी दाखला / रेशनकाड / लाईटबील/ भाडेक  त  वावर राहत असले  या  रिहवाशी ( खोली मालकाचे 
लाईट बील त व  ित ाप  )  ही कागदप  तपासनू वेशासाठी  पा  ठरिव  यात यावेत.  
५)  वेश िनि तकरतांना उपरो  त सव कागदप  पडताळणी करणकेामी शालेय शासनातून सिमती तयार 
कर  यात यावी. या सिमतीने पडताळणी केलेनतंरचा पा  / अपा  वेशाबाबतचा अिंतम िनणय घे  यात यावा. 
तसेच िवदया  याचे शै िणक शु  क व  कुलबस शु  क एकाच वेळी िदले  या मदुतीत भ न घे  यात  यावे व  ज े
पालक  मुदतीचे आत शु  क भरणार नाहीत  यांच ेपा  यांचा  वेश र  कर  यात  यावा.  
६ )   कुलबस सिुवधा ही उपल  धतेनसुार िव ा  याना परुिव  यात यतेील परंतू परेुशा माणातबसम  य ेिसट 
उपल  ध नसतील तर अशावेळी पालकांना  वतः पा  यांची शाळेत न-ेआण कर  याची सोय करावी लागेल या 
अटीवर वेश दे  यात यावा.  

सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदेिशर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान –   य.ु के.जी वेशाबाबत उपरो  त िनयमावलीनसुार ि या राबिव  यात आली तर 

शासनावर रोष राहणार नाही व  भिव  यात अडचण येणार नाही.  
मागणीः- शै िणक वष २०१९-२०  म  य े  य.ु के जी करीता ०३  वग तुकडीसाठी  ित वग तुकडी ५०  

िव ाथ  माण ेवयात बसलेले िनयम व अटी शत स अिधन राहन मयादीत एकूण १५०  वेश दे  यात यावेत. तरी 
उपरो  त िनयमावलीनसुार व कालावधी माण ेसन २०१९-२०  य.ु केजी वेश ि या राबिवणेसाठी िनणयाथ 
सादर, 

िनणय .१४८ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१९-२०  म  य े  य.ु के जी करीता ०३  वग तुकडीसाठी  ित वग 
तुकडी ५०  िव ाथ  माण ेवयात बसलेले िनयम व अटी शत स अिधन राहन मयादीत एकूण १५० वेश या 

माण े वेश ि या राबिवणसे मा यता दे यात आली. 
(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१० शै िणक वष २०१९-२० करीता इय ा १ लीच े वगातील नवीन वेशासाठी शासनाच े बालकां या मोफत व 

स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम,२००९ (RTE Act 2009) अ वये अिधन राहन वेश दणेबेाबत. 
ताव-  सन २००५ चा महारा   अिधिनयम .४ मधील तरतूद –सन २००४ चा महारा   अिधिनयम .४ 

(भाग ४) िद. १७ ऑग  ट २००४ रोजी रा  यपालांनी समंती िदलेला महारा   िवधानमडंळाचा िस  द केले  या 
अिधिनयमामधील १७ (२ ढ) नसुार सव कार  या धमिनरपे  िश णास चालना दईेल िकंवा तसे कर  यास 
साहा य करील, तसेच िशड  येथे वा अ  य िठकाणी, शै िणक सं  था  थापन करील.     

मा.  यव  थापन सिमतीचा ठराव मांक –  नवीन  ताव  
ा  तािवक – शासनाच ेआर.टी.ई. कायदा २००९ (बालकांचा मोफत व स  तीचा िश ण अिधिनयम 

कायदा) अ  वये २५ % वेश दणे,े याम  य े वंिचत गटातील व दबुल घटकातील  बालकांना ाथिमक 
िश णासाठी मोफत वेश िदला जातो. वंिचत गटातील बालक याचा अथ अनसुिुचत जाती व अनसुिुचत जमाती 
बालके व दबुल घटकांतील बालके याचा अथ  या  बालकां  या माता िप  यांचे वािषक उ  प  न एक लाख 
पयांपे ा कमी असे िवमु  त जाती व भट  या जमाती, इतर मागासवग य, िवशेष मागास वग, रा  य शासनान े

िविनिद  ट केले  या धाम क अ  पसं  याकसह इतर बालके असा होय. अशा इय  ता १ ली ते ८ वी ाथिमक 
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िवभागातील बालकांना ाथिमक िश ण पणू होईपयत मोफत व स  तीचे िश ण देण े चालू ठेवणेत यावे असे 
अिधिनयमात नमदू केलेले आह.े  

संदभ ं .०३  अ  यादशे मु ा ं .०२ नसुार बालकांचा मोफत व स  ती  या िश णाचा अिधकार 
अिधिनयम, २००९ मधील कलम १२ (१) (सी) नसुार दबुल व वंचीत घटकातील बालकांना खाजगी िवना 
अनदुानीत व खाजगी कायम िवना अनदुानीत शाळांम  य े (Private unaided Non-minority schools, 
Private Permanent Unaided non- minority schools) िकमान २५ % ठेव  याची तरतुद आह.े तसेच 
अशा वेिशत बालकांच े ाथिमक िश णा  या खचाची ितपतु  कर  याची तरतदु आह.े  
अ) सन २०१५ -१६ व २०१६ -१७  पासनू आर.टी. ई. िनयमानसुार शाळेत मोफत वेशाबाबतची या 
राबिव  यात आली आह.े याबाबतचा तपिशलवार त  ता खालील माण ेआह.े  
 

शै िणक 
वष  

इय  ता  ३  तुकडी 
मा  यते नसुार 
झालेले 
एकूण  
झालेले 
मोफत वेश  

२५ % 
माण े

पा  
ठरलेले  
एकूण 
मोफत 
झालेले 

वेश   

 मा.  य. 
सिमतीन े 
संबिधत वषात 

शासक य 
मंजरूीन े ठरवनू 
िदलेले  
शालेय शु  क   

पालकां
नी चकूुन  
भरलेली 
शालेय 
फ  
िव ा  या
ची सं  या  

पालकांक
डून 
शाळेकडे 
घे  यात 
आलेले  
शालेय 
शु  क 

शासनाकडू
न शाळेला  
संबिधत 
वषाकरीता 
येण े
असलेले   
शालेय 
शु  क 

शासनाकडू
न शाळेला  
संबिधत 
वषात जमा 
झालेले    
शालेय 
शु  क 
 

२०१५-१६  १  ली १५६ ३९ . ३२७०/-  ३९  १२७५३
० 

१,२७,५३० १४०४००  

शासनाकडून १२८७०/- शाळेकडे जादा आलेली र  कम शासनास  परत कर  यात येत आह.े 
कायवाही  चालू आह.े  

१,२७,५३०  

सन २०१६-१७      
२०१६-१७ १  ली १५६ ३९ . ३६००/- ०५  १८०००  १,४०,४००  १,४०,४००  
२०१६-१७ २  री १५६ ३८  . ३६००/- १२  ४३२००  १,३६,८००  १,३५,९०७  
एकूण .  ------ ------ ७७   ------  ६१,२००  २,७७,२००  २,७६,३०७  
सन २०१६-१७ इ. २ री १ िव ाथ  शाळा सोडून गलेा आह ेव   शासनाकडून या शै िणक 
वषाची शु  क ितपतु   हणनू  एकूण .८९३/- येण ेबाक   आह.े     

  

 
सन २०१७ -१८    
२०१७-१८  १ ली  १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  ----- 
२०१७-१८  २  री   १५६  ३९ . ३९६० /-  --- ---- १,५४,४४०  ----- 
२०१७-१८  ३ री  १५६  ३७  . ४१००/- ०१  ४१००  १,५१,७००  ----- 
एकूण .  ------ ------ ११५  ------ ०१  ४१००  ४,६०,५८०   
सन २०१७-१८  इ. ३  री १ िव ाथ  शाळा सोडून गलेा आह.े   शासनाकडून या शै िणक वषाची शु  क ितपतु   हणनू  
एकूण . ४,६०,५८०/- येण ेबाक   आह.े     
सन २०१८-१९    
२०१८-१९  १ ली  १५६  ३९ . ४३६० /-  --- --- १,७०,०४०  ----- 
२०१८-१९  २  री   १५६  ३९ . ४३६० /-  --- --- १,७०,०४०  ----- 
२०१८-१९  ३ री  १५६  ३९ . ४५१०/- --- --- १,७५,८९०  ----- 
२०१८-१९   ४ थी  १५६  ३५   . ४५१०/- --- --- १,५७,८५०  ----- 
एकूण .   ------ ------ १५२   ------  ------ ६,७३,८२०   
सन २०१८-१९   इ. ४ थी  २  िव ाथ  शाळा सोडून गलेे असनू  शासनाकडून या शै िणक 
वषाची शु  क ितपतु   हणनू  एकूण .६,७३,८२० /- येण ेबाक   आह.े      

  

  
सन २०१९-२०    
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२०१९-२०   १ ली  १५६  ३९ . ४८००/-  --- --- १,८७,२००   
२०१९-२०   २  री   १५६  ३९ . ४८००/-  --- --- १,८७,२००   
२०१९-२०   ३ री  १५६  ३९ . ४९६०/- --- --- १,९३,४४०   
२०१९-२०   ४ थी  १५६  ३९ . ४९६०/- --- --- १,९३,४४०   
२०१९-२०   ५ वी   १५६  ३५   . ५३२०/- --- --- १,८६,२००   
एकूण .   ------ ------ १८७  ------  ------ ९,४७,४८०   
शै िणक वष  २०१९-२०  म  य े शासनाकडून शु  क ितपतु   हणनू  एकूण .९,४७,४८० 
/- येण ेबाक   राहील.  

  

 
उपरो  त त   यात नमदू केले माण ेशासनाची आर.टी.ई. २००९ अिधिनयमानसुार शासनाकडून ा  त 

झालेली र  कम व येणेबाक  असलेली एकूण र  कम तपिशल खालील माण ेआह.े  
शै िणक वष 
 २५ %मोफत  
िदलेले वेश  

इय  ता वग  शासनाकडून येण े
असलेले एकूण 
शु  क  

शासनाकडून ा  त 
झालेले  एकूण शु  क 
 

शासनाकडून येण े बाक  
असलेले एकूण शु  क  

२०१५-१६  १ ली  १,२७,५३०/- १,२७,५३०/- -------- 
२०१६-१७  १ली ,२ री  २,७७,२००/- २,७६,३०७/- ८९३/- 
२०१७-१८  १ली,२री,३री   ४,६०,५८०/- ---- ४,६०,५८०/- 
२०१८-१९  १ली,२री,३री, ४थी   ६,७३,८२०/- ---- ६,७३,८२०/- 
एकूण   १५,३९,१३०/- ४,०३,८३७ /- ११,३५,२९३ /- 

 
अ] संदभ ं . १ महारा   शासन राजप  असाधारण भाग चार –अ, मे २५, २०१२/ जे  ठ 4 शके 

१९३४ अिधिनयम प ामधील  पान न.ं ४ (छ) मु ानसुार मोफत जागेवर वेश िद  यावर, मािहती प काच ेमु  य, 
कोणतीही न दणी फ , िशकवणी फ  िकंवा कोणतेही इतर आकार िकंवा िनधी , पालक िकंवा बालक यांचेकडून 
घेता येणार नाही असे नमदू कर  यात आलेले अस  याने सदर पालकांकडून शालेय फ  घतेा येणार नाही.  

ब] संदभ ं . ०२  मधील  पान न.ं ६ मु ा ं . १८ नसुार २५ % वेश ि येम  य े वेशीत होणा-
या िव ा  याची शै णीक शु  काची ितपतु  शासनातफ िनि त केले  या दरानसुार शाळांना कर  यात यईेल.  

क] संदभ ं . ०३  मधील पान न.ं ३ आ  (५) नसुार, ऑनलाईन ि येत शाळेन े केले  या 
न दणीची पडताळणी संबिधत िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी करावी.  या शाळा २५% वेशाकरीता पा  
आहते परंतु नोदणंी करत नाहीत िकंवा Entry Level  तरावरील एकुण वेश मते  या २५ % जागा उपल  ध 
क न देणार नाहीत अशा शाळानंा िश णािधकारी ( ाथ) यांनी ता  काळ िनयमा माण े कायदशेीर कारवाई 
कर  याबाबत/ शाळेची  मा  यता काढ  याबाबत  नोटीसा ा  यात. ऑनलाईन वेश यते लॉटरी ारे वेश 
िमळाले  या िव ा  याला शाळा शासनान े नाकार  या करणी िश णािधकारी ( ाथिमक) यांनी तपासणी 
करावी व शाळा शासन हते ूपरु  पर वेश नाकार  याच ेआढळ  यास  िनयमा माण ेशाळा मा  यता काढ  याची  
कारवाई  करावी.  

ा  तािवकेम  य े‘अ’,‘ब’, व ‘क’ नसुार नमदु केले माण ेव शासनाची आर.टी.ई. २००९ अिधिनयमा 
नसुार सालाबाद माण ेशै िणक वष २०१९ – २०  करीता इय  ता १ ली या वगासाठी २५% वशे शासना  या 
ऑनलाईन वेश ि या राबवावी लागणार असनू सदर या मोफत करावी लागणार आह.े  

िवभागाची मागणी -शै िणक वष सन २०१९-२० म  य े आर.टी. ई. िनयमानसुार शाळेत २५ %मोफत 
वेशाबाबतची या खालील माण े राबवावी लागणार असनू  यासाठी खालील माण े िव ा  याना मोफत 
वेश ावे लागणार आहते. तरी सदरचे २५ % वेश  मोफत दणेेस व मोफत  वेश या  करणसे मा  यता 

िमळावी ही िवनतंी.  
 

शै िणक 
वष  

इय  ता  ३  तुकडी 
मा  यते 
नसुार 
झालेले 

२५ % 
माण े

पा  
ठरलेले  

 मा.  य. 
सिमती ठरवनू 
िदलेली वाढी  
नसुार सन 

शालेय फ  
भरले  या 
िव ा  याची 
सं  या  

पालकांकडून 
शाळेकडे 
घे  यात 
आलेले  

शासनाकडून 
शाळेला येण े 
असलेले   
शालेय शु  क 
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एकूण 
झालेले  
मोफत 

वेश  

एकूण 
मोफत 
झालेले 

वेश   

२०१८ -१९  
चे  कुल फ  
म  य े १० 
%वाढ क न 
१० च े पटीत 
शालेय शु  क   

शालेय 
शु  क 

 

२०१९-२०   १ ली  १५६  ३९ . ४८००/-  --- --- १,८७,२००/- 
२०१९-२०   २  री   १५६  ३९ . ४८००/-  --- --- १,८७,२००/- 
२०१९-२०   ३ री  १५६  ३९ . ४९६०/- --- --- १,९३,४४०/- 
२०१९-२०   ४ थी  १५६  ३९ . ४९६०/- --- --- १,९३,४४०/- 
२०१९-२०   ५ वी   १५६  ३५   . ५३२०/- --- --- १,८६,२००/- 

एकूण .  ------ ------ १८७  ------  ------ ९,४७,४८०/- 
 

१. सं  थान अिधिनयम /ठराव यानसुार छाननी /शासन िनदश तांि क कायदिेशर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान – आिथक व शासक य बाब  हणनू करण ेगरजेचे आह.े  
२. िवभागाची मागणी - ा  तािवकेम  य े ‘अ’,‘ब’, व ‘क’ नसुार नमदु केले माण े बालकांचा मोफत व 
स  ती  या िश णाचा ह  क अिधिनयमा नसुार  
३. शै िणक वष २०१९ – २०  म  य े करीता इय  ता १ ली या वगासाठी २५% आर.टी.ई.  अतंगत  वेश 
शासना  या ऑनलाईन वेश ि ये  दारे (मोफत) करणसे मा  यता िमळणकेामी,   
४.  यापुव  २५% आर.टी.ई.  अतंगत  मोफत  दे  यात आलेले वेश पढुील वगात  िनयमीत करणकेामी, 
२५%  आर.टी.ई.अतंगत  वशे ि येम  य े वेशीत झाले  या िव ा  याची शै णीक शु  काची ितपतु  
शासनातफ िनि त केले  या दरानसुार  िव ा  याना वाटप करणे  या मा  यता िमळणकेामी िनणयाथ सादर, 

िनणय .१४९ यावर सिव तर चचा होऊन, शै िणक वष २०१९-२० करीता इय ा १ ली वगातील वेशासाठी शासनाच े
बालकां या मोफत व स या िश णाचा अिधकार अिधिनयम-२००९ (RTE Act-2009) अ वय े अिधन 
राहन वेश दे यास व यासाठी तावात नमदु केले माण ेकायवाही करणेस मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- ी साईबाबा इिं लश िमडीयम कुल) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.११ सन २०१९-२० करीता भाजीपाला खरेदी यनुतम दराबाबत िनणय होणेबाबत. 

ताव-  सं  थानचे सादालय िवभागाकरीता वािषक भाजीपाला खरेदीकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या 
राबिव  यात आली होती.  

 
०१ खरेदी करावयाचे सािह  य/व  तचुा तपिशल वािषक भाजीपाला खरेदी.. 
०२ मागणी िविवध २५ कारचे भाजीपाला आयटे  स  
०३ ई-िनिवदा िस ी २५.०१.२०१९ ते १४.०२.२०१९ 
०४ वृ प ा या अिधसचूने या यित र  चौकशी कशी 

पाठवली जाते? 
www.mahatenders.gov.in, सं  थान वेबसाईट, ई-मेल व परुवठाधारकांना 
दरु  वनी दारे. 

०५ तर तस,े कोणाला पाठिवल?े सं  थानकडे उपल  ध असले  या ०८ ई-मेल आय डी वर 
०६ िनिवदा सु  झालचेी िदनांक व वेळ िदनांक – २५.०१.२०१९ 

टेि नकल बीड – १८.०२.२०१९ 
कमिशयल बीड – २२.०२.२०१९  

०७ ा  त िनिवदाकाराचंी सं या ०७ (सात) 
०८ पा  िनिवदाकाराचंी सं या ०७ (सात) 
०९ सव िनिवदाकारांनी नमुन ेिदली आहते का. नमनेु मागणी केलले ेनाहीत. 
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र  कम आदा केली आह े

का. 
 ७ पकै  ६ िनिवदाधारकांनी भरललेी आह ेतर उवरीत १ िनिवदाधारकांना सटु 
आह.े 
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११ जर नमनेु िदल ेनाही, तर का. -- 
१२ िनिवदाकारांनी सादर केलले ेदर – एि ल ते जनु-२०१९ 

SR
.N
o 

Description of Work / 
Item(s) 

No.of 
Qty 

Units 

TIRU 
PATI 
VEGE
TABL

E COM 
PANY 

Salunke 
Trading 

Company 

M/s. Jay 
Yogeshwa

r And 
Company 

Gruh 
Laxmi 
Mahila 

Audhyogik 
Sahakari 
Sanstha, 

Ltd. 

JAI 
MALHAR 
TRADING 

COMPANY 

SANJ
AY 

MOH
AN 

GORE 

Shri Sai 
Venture

s 

1 बटाटा - चांग  या ितचा  
मोठा 

75000.00 िकलो 
21.00 15.74 0.00 14.00 14.49 0.00 12.12 

2 कांदा - चांग  या ितचा,  
मोठा 

62500.00 िकलो 
11.00 9.74 11.80 9.00 10.95 10.07 8.80 

3 लसणु - चांग  या ितचा , 
मोठा वाळलेला, गावरान 

7500.00 िकलो 
33.00 22.74 0.00 25.00 24.99 0.00 23.23 

4 िहरवी िमरची - लवंगी 
(गावरान) 

11250.00 िकलो 
60.00 59.74 47.80 35.00 33.00 0.00 31.31 

5 वांगी -चांग  या ितचा, 
गावरान 

25000.00 िकलो 
19.00 22.89 25.00 11.00 0.00 0.00 12.12 

6 टोमटॅो - चांग  या ितचा,  
मोठा 

13125.00 िकलो 
24.00 22.22 30.30 14.50 0.00 0.00 12.12 

7 कोिथंबीर -चांग  या ितचा, 
गावरान  

2500.00 िकलो 
80.00 45.00 40.00 25.00 0.00 0.00 0.00 

8 कोबी - चांग  या ितचा 37500.00 िकलो 11.50 18.34 19.70 12.00 9.95 9.70 9.50 

9 भोपळा -  चांग  या ितचा 50000.00 िकलो 17.00 12.34 11.99 11.00 9.00 11.07 11.11 
10 डांगर - चांग  या ितचा,मोठे 25000.00 िकलो 28.00 11.75 14.40 12.00 15.00 0.00 9.90 

11 पालक - चांग  या ितचा 7500.00 िकलो 22.50 17.24 12.90 14.00 0.00 0.00 0.00 

12 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375.00 िकलो 25.00 45.00 34.34 27.00 0.00 0.00 0.00 
13 िलंब ु-चांग  या ितचा 125.00 िकलो 60.00 150.00 0.00 49.00 0.00 0.00 0.00 
14 िसमला िमरची -चांग  या 

ितचा 
12500.00 िकलो 

32.00 44.24 35.40 30.00 27.00 17.00 23.23 

15 आ क -चांग  या ितचा, 
गावरान 

1250.00 िकलो 
101.00 65.00 79.50 60.00 75.00 0.00 0.00 

16 गाजर -चांग  या ितचा , 
गावरान 

250.00 िकलो 
70.00 40.00 0.00 16.00 0.00 0.00 0.00 

17 आळुपाने -चांग  या ितचा , 
गावरान 

250.00 िकलो 
200.00 75.00 0.00 59.00 0.00 0.00 0.00 

18 शवेगा शगा-चांग  या ितचा 
, गावरान 

125.00 िकलो 
100.00 85.00 0.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

19 मथेी भाजी -चांग  या ितचा 
, गावरान 

50.00 िकलो 
200.00 75.00 40.00 15.00 0.00 0.00 0.00 

20 काकडी -चांग  या ितचा , 
गावरान 

300.00 िकलो 
150.00 40.00 40.00 21.50 0.00 0.00 0.00 

21 भडी - चांग  या ितचा , 
गावरान 

100.00 िकलो 
100.00 55.00 55.00 40.00 0.00 0.00 0.00 

22 बीट -चांग  या ितचा  13.00 िकलो 50.00 35.00 35.00 15.00 0.00 0.00 0.00 
23 लावर -चांग  या ितचा  5000.00 िकलो 40.00 27.74 45.00 16.00 0.00 20.00 0.00 
24 त डले - चांग  या ितचा  25.00 िकलो 80.00 45.00 35.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

जलैु ते स  टबर-२०१९ 
Sl.No Description of 

Work / Item(s) 
No.of 
Qty 

Units 

TIRUPATI 
VEGETAB

LE 
COMPANY 

Salunke 
Trading 
Compan

y 

M/s. Jay 
Yogeshw

ar And 
Compan

y 

Gruh Laxmi 
Mahila 

Audhyogik 
Sahakari 
Sanstha, 

Ltd. 

JAI 
MALHAR 
TRADIN

G 
COMPAN

Y 

SANJA
Y 

MOHA
N 

GORE 

Shri Sai 
Ventures 

1.00 बटाटा - चांग  या 
ितचा  मोठा 

75000.00 िकलो 25.00 18.94 27.00 15.00 14.95 0.00 14.51 

2.00 कांदा - चांग  या 
ितचा,  मोठा 

62500.00 िकलो 16.00 16.16 13.80 14.00 18.00 15.00 14.51 

3.00 लसणु - चांग  या 
ितचा , मोठा 

7500.00 िकलो 39.00 35.48 55.00 30.00 29.00 0.00 31.31 
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वाळलेला, गावरान 

4.00 िहरवी िमरची - लवंगी 
(गावरान) 

11250.00 िकलो 34.00 34.34 32.99 29.00 29.00 0.00 28.28 

5.00 वांगी -चांग  या 
ितचा, गावरान 

25000.00 िकलो 30.00 25.25 39.50 17.00 0.00 0.00 17.17 

6.00 टोमटॅो - चांग  या 
ितचा,  मोठा 

13125.00 िकलो 25.00 19.24 17.90 18.00 0.00 0.00 17.17 

7.00 कोिथंबीर -चांग  या 
ितचा, गावरान  

2500.00 िकलो 60.00 38.00 39.80 27.00 0.00 0.00 0.00 

8.00 कोबी - चांग  या 
ितचा 

37500.00 िकलो 14.50 14.74 14.80 9.50 9.99 10.75 10.10 

9.00 भोपळा -  चांग  या 
ितचा 

50000.00 िकलो 19.00 14.14 13.99 12.50 10.00 14.00 12.12 

10.00 डांगर - चांग  या 
ितचा,मोठे 

25000.00 िकलो 13.00 10.74 9.80 9.00 15.00 0.00 8.80 

11.00 पालक - चांग  या 
ितचा 

7500.00 िकलो 24.00 16.75 20.75 17.00 0.00 0.00 0.00 

12.00 कढीप  ता -चांग  या 
ितचा 

1375.00 िकलो 25.00 45.00 24.70 25.00 0.00 0.00 0.00 

13.00 िलंब ु-चांग  या ितचा 125.00 िकलो 60.00 65.00 55.00 25.00 0.00 0.00 0.00 
14.00 िसमला िमरची -

चांग  या ितचा 
12500.00 िकलो 39.00 29.27 25.40 25.00 30.00 23.75 25.25 

15.00 आ क -चांग  या 
ितचा, गावरान 

1250.00 िकलो 100.00 60.00 60.50 45.00 80.00 0.00 0.00 

16.00 गाजर -चांग  या 
ितचा , गावरान 

250.00 िकलो 70.00 40.00 35.00 21.00 0.00 0.00 0.00 

17.00 आळुपाने -चांग  या 
ितचा , गावरान 

1000.00 िकलो 200.00 65.00 95.00 70.00 0.00 0.00 0.00 

18.00 शवेगा शगा-चांग  या 
ितचा , गावरान 

125.00 िकलो 100.00 65.00 45.00 25.00 0.00 0.00 0.00 

19.00 मथेी भाजी -चांग  या 
ितचा , गावरान 

50.00 िकलो 200.00 70.00 45.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

20.00 काकडी -चांग  या 
ितचा , गावरान 

300.00 िकलो 150.00 40.00 45.00 15.00 0.00 0.00 0.00 

21.00 भडी - चांग  या ितचा 
, गावरान 

100.00 िकलो 100.00 55.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

22.00 रताळे -चांग  या 
ितचा , गावरान 

30.00 िकलो 50.00 45.00 55.00 30.00 25.00 0.00 0.00 

23.00 बीट -चांग  या ितचा  13.00 िकलो 50.00 45.00 35.00 15.00 0.00 0.00 0.00 

24.00 लावर -चांग  या 
ितचा  

5000.00 िकलो 50.00 27.27 39.00 15.00 0.00 17.00 0.00 

25.00 त डले - चांग  या 
ितचा  

25.00 िकलो 80.00 40.00 39.00 18.00 0.00 0.00 0.00 
 
 

ऑ  टोबर ते िडसबर-२०१९ 
Sl.No Description of Work 

/ Item(s) 
No.of 
Qty 

Unit
s 

TIRUPATI 
VEGETAB

LE 
COMPANY 

Salunke 
Trading 
Compan

y 

M/s. Jay 
Yogeshw

ar And 
Compan

y 

Gruh Laxmi 
Mahila 

Audhyogik 
Sahakari 
Sanstha, 

Ltd. 

JAI 
MALHAR 
TRADIN

G 
COMPAN

Y 

SANJA
Y 

MOHA
N 

GORE 

Shri Sai 
Ventures 

1.00 बटाटा - चांग  या ितचा  
मोठा 

75000.0
0 

िकलो 20.00 18.49 22.70 16.00 15.95 0.00 15.15 

2.00 कांदा - चांग  या ितचा,  
मोठा 

62500.0
0 

िकलो 19.00 18.34 15.85 18.00 17.99 17.00 16.16 

3.00 लसणु - चांग  या ितचा , 
मोठा वाळलेला, गावरान 

7500.00 िकलो 42.00 42.36 55.55 38.00 34.99 0.00 35.51 

4.00 िहरवी िमरची - लवंगी 
(गावरान) 

11250.0
0 

िकलो 25.00 25.25 28.25 28.00 31.00 0.00 30.30 

5.00 वांगी -चांग  या ितचा, 
गावरान 

25000.0
0 

िकलो 18.00 22.22 19.20 16.00 0.00 0.00 13.13 

6.00 टोमटॅो - चांग  या ितचा,  
मोठा 

13125.0
0 

िकलो 17.00 16.16 26.50 16.00 0.00 0.00 16.16 
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7.00 कोिथंबीर -चांग  या 
ितचा, गावरान  

2500.00 िकलो 30.00 36.36 29.50 26.00 0.00 0.00 0.00 

8.00 कोबी - चांग  या ितचा 37500.0
0 

िकलो 9.90 16.94 9.85 11.50 7.00 11.47 12.12 

9.00 भोपळा -  चांग  या 
ितचा 

50000.0
0 

िकलो 16.50 19.49 18.50 10.85 9.00 11.37 12.12 

10.00 डांगर - चांग  या 
ितचा,मोठे 

25000.0
0 

िकलो 9.90 14.34 8.80 9.80 15.00 0.00 12.12 

11.00 पालक - चांग  या ितचा 7500.00 िकलो 12.00 15.99 11.90 16.95 0.00 0.00 0.00 

12.00 कढीप  ता -चांग  या 
ितचा 

1375.00 िकलो 25.00 45.00 24.70 24.95 0.00 0.00 0.00 

13.00 िलंब ु-चांग  या ितचा 125.00 िकलो 60.00 55.00 45.00 24.90 0.00 0.00 0.00 

14.00 िसमला िमरची -चागं  या 
ितचा 

12500.0
0 

िकलो 23.00 27.99 19.20 18.50 25.00 18.17 22.22 

15.00 आ क -चांग  या ितचा, 
गावरान 

1250.00 िकलो 100.00 35.34 41.00 35.00 80.00 0.00 0.00 

16.00 गाजर -चांग  या ितचा , 
गावरान 

250.00 िकलो 70.00 35.00 40.00 18.50 0.00 0.00 0.00 

17.00 आळुपाने -चांग  या 
ितचा , गावरान 

1000.00 िकलो 200.00 65.00 95.00 79.00 0.00 0.00 0.00 

18.00 शवेगा शगा-चांग  या 
ितचा , गावरान 

125.00 िकलो 100.00 55.00 45.00 34.50 0.00 0.00 0.00 

19.00 मथेी भाजी -चांग  या 
ितचा , गावरान 

250.00 िकलो 200.00 50.00 50.00 18.00 0.00 0.00 0.00 

20.00 काकडी -चांग  या ितचा 
, गावरान 

300.00 िकलो 150.00 45.00 30.00 19.80 0.00 0.00 0.00 

21.00 भडी - चांग  या ितचा , 
गावरान 

200.00 िकलो 100.00 45.00 35.00 28.00 0.00 0.00 0.00 

22.00 रताळे -चांग  या ितचा , 
गावरान 

30.00 िकलो 50.00 45.00 52.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

23.00 बीट -चांग  या ितचा  13.00 िकलो 50.00 45.00 35.00 22.00 0.00 0.00 0.00 

24.00 लावर -चांग  या ितचा  5000.00 िकलो 21.00 20.99 30.00 12.50 0.00 17.00 0.00 

25.00 त डले - चांग  या ितचा  25.00 िकलो 80.00 40.00 35.00 24.50 0.00 0.00 0.00 

 
जानेवारी ते माच-२०२० 

Sl.No Description of Work 
/ Item(s) 

No.of 
Qty 

Unit
s 

TIRUPATI 
VEGETAB

LE 
COMPANY 

Salunke 
Trading 
Compan

y 

M/s. Jay 
Yogeshwa

r And 
Company 

Gruh 
Laxmi 
Mahila 

Audhyogi
k Sahakari 
Sanstha, 

Ltd. 

JAI 
MALHAR 
TRADIN

G 
COMPAN

Y 

SANJA
Y 

MOHA
N 

GORE 

Shri Sai 
Ventures 

1.00 
बटाटा - चांग  या ितचा  
मोठा 

75000.0
0 

िकलो 21.00 12.99 29.00 13.25 10.79 0.00 12.12 

2.00 
कांदा - चांग  या ितचा,  
मोठा 

62500.0
0 

िकलो 13.00 16.99 17.35 14.00 19.00 19.00 12.12 

3.00 
लसणु - चांग  या ितचा , 
मोठा वाळलेला, गावरान 

7500.00 िकलो 39.00 34.34 45.00 35.00 33.00 0.00 38.38 

4.00 
िहरवी िमरची - लवंगी 
(गावरान) 

11250.0
0 

िकलो 35.00 38.50 31.25 34.50 34.00 0.00 33.33 

5.00 
वांगी -चांग  या ितचा, 
गावरान 

25000.0
0 

िकलो 19.00 16.16 19.20 12.50 0.00 0.00 13.13 

6.00 
टोमटॅो - चांग  या ितचा,  
मोठा 

13125.0
0 

िकलो 21.00 18.99 16.40 13.50 0.00 0.00 12.12 

7.00 
कोिथंबीर -चांग  या 

ितचा, गावरान 
2500.00 िकलो 35.00 34.34 28.80 22.00 0.00 0.00 0.00 

8.00 कोबी - चांग  या ितचा 
37500.0

0 
िकलो 14.50 14.27 11.40 9.50 7.00 9.70 12.12 

9.00 भोपळा -  चांग  या ितचा 
50000.0

0 
िकलो 13.50 14.24 11.80 14.00 9.99 11.70 11.11 
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10.00 
डांगर - चांग  या 

ितचा,मोठे 
25000.0

0 
िकलो 20.00 13.24 16.40 14.75 14.95 0.00 13.13 

11.00 पालक - चांग  या ितचा 7500.00 िकलो 14.00 16.74 11.80 12.00 0.00 0.00 0.00 

12.00 
कढीप  ता -चांग  या 

ितचा 
1375.00 िकलो 25.00 45.00 24.60 25.00 0.00 0.00 0.00 

13.00 िलंब ु-चांग  या ितचा 125.00 िकलो 60.00 65.00 55.00 21.50 0.00 0.00 0.00 

14.00 
िसमला िमरची -चांग  या 

ितचा 
12500.0

0 
िकलो 28.00 37.24 24.50 22.00 25.00 21.70 22.22 

15.00 
आ क -चांग  या ितचा, 
गावरान 

1250.00 िकलो 100.00 29.99 35.00 40.00 90.00 0.00 0.00 

16.00 
गाजर -चांग  या ितचा , 
गावरान 

250.00 िकलो 70.00 30.00 35.00 15.00 0.00 0.00 0.00 

17.00 
आळुपाने -चांग  या 

ितचा , गावरान 
250.00 िकलो 200.00 65.00 100.00 60.00 0.00 0.00 0.00 

18.00 शवेगा शगा-चांग  या 
ितचा , गावरान 

125.00 िकलो 100.00 55.00 65.00 21.00 0.00 0.00 0.00 

19.00 मथेी भाजी -चांग  या 
ितचा , गावरान 

50.00 िकलो 200.00 65.00 45.00 16.00 0.00 0.00 0.00 

20.00 काकडी -चांग  या ितचा 
, गावरान 

300.00 िकलो 150.00 45.00 40.00 20.00 0.00 0.00 0.00 

21.00 भडी - चांग  या ितचा , 
गावरान 

100.00 िकलो 100.00 45.00 40.00 27.00 0.00 0.00 0.00 

22.00 रताळे -चांग  या ितचा , 
गावरान 

40.00 िकलो 50.00 45.00 45.00 25.00 0.00 0.00 0.00 

23.00 बीट -चांग  या ितचा 11.00 िकलो 50.00 45.00 45.00 18.00 0.00 0.00 0.00 

Sl.No Description of Work 
/ Item(s) 

No.of 
Qty 

Unit
s 

TIRUPATI 
VEGETAB

LE 
COMPANY 

Salunke 
Trading 
Compan

y 

M/s. Jay 
Yogeshwa

r And 
Company 

Gruh 
Laxmi 
Mahila 

Audhyogi
k Sahakari 
Sanstha, 

Ltd. 

JAI 
MALHAR 
TRADIN

G 
COMPAN

Y 

SANJA
Y 

MOHA
N 

GORE 

Shri Sai 
Ventures 

24.00 लावर -चांग  या ितचा 5000.00 िकलो 21.00 19.51 30.00 11.00 0.00 15.17 0.00 

25.00 
त डले - चांग  या ितचा 25.00 िकलो 80.00 45.00 35.00 30.00 0.00 0.00 0.00 

 

१३ यापवु  केले  या खरेदीचा तपशील आिण खरेदी दर – 
अ.न.ं वष प रमाण दर ती नग   . 

१ -- -- -- 
 

१४ मागील वषात वापर  यात आले  या प रमाणाचा तपिशल – 
अ.न.ं वष खच प रमाण 

-- - - 
 

१५ स  याची िश  लक ि थती - 
१६ मागील खरेदी दर -- 
१७ मागील परुवठादार -- 
१८ स  याचे  यनुतम िनिवदाकारान ेसादर केलले ेदर वर अ.न.ं१२ म  य ेनमदू केले माण.े 
१९ स  याचे  यनुतम िनिवदाकाराचे नाव वर अ.न.ं१२ म  य े अधोरिखत केलले े७ िनिवदाधारक 
२० सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 

आला आह ेका. 
होय. 

२१ सदर खरेदीचा  ताव खरेदी सिमती समोर सादर कर  यात 
आला अस  यास उपि थताचंी नावे. 

 मा.उपिज  हािधकारी, मा. उप मु  य कायकारी अिधकारी तथा  
मा.मु  यलखेािधकारी, मा. शासक य अिधकारी, .अिध क, खरेदी 

२२ घाऊक आिण िकरकोळ दर यांच ेतपशील - 
२३ मागील खरेदी           स  याच े ा  त दर           फरक            % ने कमी/जा  त 

  . --                            . --                     . --                   -- 
२४ िवभागाने वािषक भाजीपाला खरेदीसाठी मंजरुी घेतललेी अदंाज ेर  कम  .२ कोटी. 
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२५. संि  टीप–(  ताव)  ी साई सादालय िवभागाच े मागणी माण े िविवध २५ कारच े

भाजीपाला आयटे  स मागणीसाठी ई-िनिवदा मागिव  यात आ  या हो  या. सदर ई-िनिवदेम  य े ०७ (सात) 
िनिवदाधारकांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदमे  य े पा  ठरले  या ०७ (सात) िनिवदाधारकां  या 
क मिशअल िनिवदा िद. २२.०२.२०१९ रोजी उघड  यात आ  या आहते. याम  य ेवर अ.नं.१२ म  य े अधोरेिखत 
केलेले ७ िनिवदाधारक यांचे दर ती िकलोसाठी आयटेम वाईज  यनुतम आहते.  

तरी वर अ.नं.१२ म  य े  अधोरेिखत केलेले ७ िनिवदाधारक यांनी िनिवदते िदले  या आयटेम वाईज 
 यनुतम दरांबाबत िनणय होणकेामी सदरचा िवषय मा.वयव  थापन सिमतीचे सभेत िनणयाथ सादर. 

िनणय .१५० यावर सिव तर चचा होऊन, सन २०१९-२० करीता भाजीपाला खरेदी करणकेामी राबिव यात आले या          
ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s.TIRUPATI VEGETABLE COMPANY,RAHATA, 
M/s.SALUNKE  TRADING  COMPANY,PUNE,  M/s.JAY YOGESHWAR TRADING 
COMPANY,RAHATA,  M/s.GRUH LAXMI  MAHILA AUDHYOGIK  SAHAKARI   
SANSTHA LTD,NASHIK,  M/s.JAI MALHAR TRADING COMPANY,RAHATA, 
M/s.SANJAY MOHAN GORE,SINNAR,  M/s.SHRI SAI VENTURES,AURANGABAD  
यांच ेखालील माण ेआयटेमनसुार िन नतम दर ि वकारणते येऊन यांना परुवठा आदशे दे यास मा यता दे यात 
आली. 

 
M/s.TIRUPATI VEGETABLE COMPANY, RAHATA 

APRIL TO JUNE -2019 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate per Kg. Total Amount 

1 कढीपतत्ा–चांग या ितचा 1375 िकलो 25.00     34,375.00  

  एकुण रक्कम पये     34,375.00  

OCTOMBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate Per Kg Total Amount 

1 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 11250 िकलो 25.00  2,81,250.00  

  एकुण र  कम पय े  2,81,250.00  

 
M/s.SALUNKE TRADING COMPANY, PUNE 

APRIL TO JUNE -2019 

SR.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate per Kg.  Total Amount  

1 
लसुण - चांग  या ितचा , मोठा 
वाळलेला, गावरान 

7500 िकलो 22.74 1,70,550.00 

 

एकुण र  कम पय े 1,70,550.00 

JULY TO SEPTEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate Per Kg 
Total Amount 
Rs.      Ps. 

1 पालक - चांग  या ितचा 7500 िकलो 16.75 1,25,625.00 

2 
आळुपाने -चांग  या ितच े, 
गावरान 

1000 िकलो 65.00 65,000.00 

 
एकुण र  कम पय े 1,90,625.00 

OCTOBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate Per Kg Total Amount  

1 आळुपाने -चांग  या ितच े, 1000 िकलो 65.00 65,000.00 
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गावरान 

 
एकुण र  कम पय े 65,000.00 

JANUARY TO MARCH-2020 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate per Kg Total Amount  

1 
आ क -चांग  या ितचे, 
गावरान 

1250 िकलो 29.99 37,487.50 

 
एकुण र  कम पय े 37,487.50 

 
M/s.JAY YOGESHWAR TRADING COMPANY,RAHATA 

APRIL TO JUNE -2019 
Sr.No Description of Item (s) No.of Qty Units Rate per Kg Total Amount 
1 पालक - चांग  या ितचा 7500 िकलो 12.90 96,750.00  
  एकुण र  कम पय े     96,750.00  
July to September-2019 

Sr.No 
Description of Work / 
Item(s) 

No.of Qty Units Rate Per Kg Total Amount 

1 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 62500 िकलो 13.80      8,62,500.00  

2 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375 िकलो 24.70         33,962.50  

  एकुण र  कम पय े      8,96,462.50  
OCTOBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate Per Kg Total Amount 

1 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 62500 िकलो 15.85      9,90,625.00  

2 डांगर - चांग  या ितचा,मोठे 25000 िकलो 8.80      2,20,000.00  

3 पालक - चांग  या ितचा 7500 िकलो 11.90         89,250.00  

4 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375 िकलो 24.70         33,962.50  

  एकुण र  कम पय े    13,33,837.50  
JANUARY TO MARCH-2020 
Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate per Kg Total Amount 

1 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 11250 िकलो 31.25 3,51,562.50  

2 पालक - चांग  या ितचा 7500 िकलो 11.80  88,500.00  
3 कढीप  ता -चांग  या ितचा 1375 िकलो 24.60   33,825.00  
  एकुण र  कम पय े 4,73,887.50  

 
M/s.GRUH  LAXMI  MAHILA A UDHYOGIK  SAHAKARI   SANSTHA LTD,  NASHIK 

APRIL TO JUNE -2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate per Kg Total Amount 

1 वांगी -चांग  या ितची, गावरान 25000 िकलो 11.00 2,75,000.00 

2 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2500 िकलो 25.00 62,500.00 

3 िलंब ु-चांग  या ितचा 125 िकलो 49.00 6,125.00 

4 आ क -चांग  या ितच,े गावरान 1250 िकलो 60.00 75,000.00 

5 गाजर -चांग  या ितच े, गावरान 250 िकलो 16.00 4,000.00 
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6 आळुपाने -चांग  या ितच े, गावरान 250 िकलो 59.00 14,750.00 

7 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , गावरान 125 िकलो 30.00     3,750.00  

8 मेथी भाजी -चांग  या ितची , गावरान 50 िकलो 15.00 750.00  

9 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 300 िकलो 21.50 6,450.00  

10 भडी - चांग  या ितची , गावरान 100 िकलो 40.00 4,000.00  

11 बीट -चांग  या ितचे  13 िकलो 15.00          195.00  

12 लावर -चांग  या ितचा  5000 िकलो 16.00 80,000.00  

13 त डले - चांग  या ितचे  25 िकलो 30.00               750.00  

 
एकुण र  कम पय े 5,33,270.00  

JULY TO SEPTEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 वांगी -चांग  या ितच,े गावरान 25000 िकलो 17.00     4,25,000.00  

2 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2500 िकलो 27.00     67,500.00  

3 कोबी - चांग  या ितचा 37500 िकलो 9.50    3,56,250.00  

4 िलंब ु-चांग  या ितच े 125 िकलो 25.00     3,125.00  

5 आ क -चांग  या ितच ेगावरान 1250 िकलो 45.00       56,250.00  

6 गाजर -चांग  या ितच,े गावरान 250 िकलो 21.00       5,250.00  

7 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , गावरान 125 िकलो 25.00        3,125.00  

8 मेथी भाजी -चांग  या ितची , गावरान 50 िकलो 20.00          1,000.00  

9 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 300 िकलो 15.00      4,500.00  

10 भडी - चांग  या ितची , गावरान 100 िकलो 20.00      2,000.00  

11 बीट -चांग  या ितचे  13 िकलो 15.00          195.00  

12 लावर -चांग  या ितचा  5000 िकलो 15.00         75,000.00  

13 त डले - चांग  या ितचे  25 िकलो 18.00        450.00  

  एकुण र  कम पय े   9,99,645.00  

OCTOBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 टोमॅटो - चांग  या ितचा,  मोठा 13125 िकलो 16.00    2,10,000.00  

2 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2500 िकलो 26.00   65,000.00  

3 िलबं ु-चांग  या ितच े 125 िकलो 24.90   3,112.50  

4 आ क -चांग  या ितच,े गावरान 1250 िकलो 35.00   43,750.00  

5 गाजर -चांग  या ितचे , गावरान 250 िकलो 18.50   4,625.00  

6 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , गावरान 125 िकलो 34.50   4,312.50  

7 मेथी भाजी -चांग  या ितची, गावरान 250 िकलो 18.00   4,500.00  

8 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 300 िकलो 19.80   5,940.00  

9 भडी - चांग  या ितचे , गावरान 200 िकलो 28.00   5,600.00  
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10 रताळे -चांग  या ितचे , गावरान 30 िकलो 30.00   900.00  

11 बीट -चांग  या ितचा  13 िकलो 22.00   286.00  

12 लावर -चांग  या ितचा  5000 िकलो 12.50 62,500.00  

13 त डल े- चांग  या ितचे  25 िकलो 24.50 612.50  

  एकुण र  कम पय े 4,11,138.50  

JANUARY TO MARCH-2020 

Sr.No Description of  Item(s) No.of Qty Units Rate per Kg Total Amount 

1 वांगी -चांग  या ितचे, गावरान 25000 िकलो 12.50 3,12,500.00  

2 कोिथंबीर -चांग  या ितची, गावरान  2500 िकलो 22.00 55,000.00  

3 िलबं ु-चांग  या ितच े 125 िकलो 21.50 2,687.50  

4 गाजर -चांग  या ितचे , गावरान 250 िकलो 15.00 3,750.00  

5 आळुपाने -चांग  या ितचे , गावरान 250 िकलो 60.00 15,000.00  

6 शेवगा शगा-चांग  या ितचा , गावरान 125 िकलो 21.00 2,625.00  

7 मेथी भाजी -चांग  या ितची , गावरान 50 िकलो 16.00 800.00  

8 काकडी -चांग  या ितची , गावरान 300 िकलो 20.00 6,000.00  

9 भडी - चांग  या ितची , गावरान 100 िकलो 27.00 2,700.00  

10 रताळे -चांग  या ितचे , गावरान 40 िकलो 25.00 1,000.00  

11 बीट -चांग  या ितचे  11 िकलो 18.00 198.00  

12 लावर -चांग  या ितचा  5000 िकलो 11.00 55,000.00  

13 त डल े- चांग  या ितचे  25 िकलो 30.00 750.00  
  एकुण र  कम पय े 4,58,010.50  

 
M/s.JAI MALHAR TRADING COMPANY,RAHATA 

APRIL TO JUNE -2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 भोपळा -  चांग  या ितचा 50000 िकलो 9.00 4,50,000.00  

 
एकुण र  कम पय े 4,50,000.00  

 
JULY TO SEPTEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 
लसुण - चांग  या ितचा , मोठा 
वाळलेला, गावरान 

7500 िकलो 29.00 2,17,500.00  

2 भोपळा -  चांग  या ितचा 50000 िकलो 10.00 5,00,000.00  
3 रताळे -चांग  या ितच े, गावरान 30 िकलो 25.00 750.00  

  एकुण र  कम पय े 7,18,250.00  

OCTOBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 
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1 
लसुण - चांग  या ितचा,  
मोठा वाळलेला, गावरान 

7500 िकलो 34.99    2,62,425.00  

2 कोबी - चांग  या ितचा 37500 िकलो 7.00 2,62,500.00  

3 भोपळा -  चांग  या ितचा 50000 िकलो 9.00 4,50,000.00  

  एकुण र  कम पय े 9,74,925.00  

JANUARY TO MARCH-2020 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate per kg Total Amount 

1 बटाटा - चांग  या ितचा  मोठा 75000 िकलो 10.79 8,09,250.00  

2 
लसुण - चांग  या ितचा ,  
मोठा वाळलेला, गावरान 

7500 िकलो 33.00 2,47,500.00  

3 कोबी - चांग  या ितचा 37500 िकलो 7.00 2,62,500.00  

4 भोपळा -  चांग  या ितचा 50000 िकलो 9.99 4,99,500.00  

  एकुण र  कम पय े 18,18,750.00  

 
M/s.SANJAY MOHAN GORE,SINNAR 

 APRIL TO JUNE -2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 िसमला िमरची -चांग  या ितची 12500 िकलो 17.00 2,12,500.00  

  एकुण र  कम पय े 2,12,500.00  
JULY TO SEPTEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 िसमला िमरची -चांग  या ितची 12500 िकलो 23.75 2,96,875.00  

  एकुण र  कम पय े 2,96,875.00  

OCTOBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg Total Amount 

1 िसमला िमरची -चांग  या ितची 12500 िकलो 18.17 2,27,125.00  

  एकुण र  कम पय े 2,27,125.00  

JANUARY TO MARCH-2020 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate per kg Total Amount 

1 िसमला िमरची -चांग  या ितची 12500 िकलो 21.70 2,71,250.00  

  एकुण र  कम पय े 2,71,250.00  

 
M/s.SHRI SAI VENTURES, AURANGABAD

APRIL TO JUNE -2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg 
Total 
Amount 

1 बटाटा - चांग  या ितचा  मोठा 75000 िकलो 12.12 9,09,000.00  
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2 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 62500 िकलो 8.80 5,50,000.00  

3 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 11250 िकलो 31.31 3,52,237.50  

4 टोमॅटो - चांग  या ितचा,  मोठा 13125 िकलो 12.12 1,59,075.00  

5 कोबी - चांग  या ितचा 37500 िकलो 9.50 3,56,250.00  

6 डांगर - चांग  या ितचा,मोठे 25000 िकलो 9.90 2,47,500.00  

  एकुण र  कम पय े 25,74,062.50  

JULY TO SEPTEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate Per Kg 
Total 
Amount 

1 बटाटा - चांग  या ितचा  मोठा 75000 िकलो 14.51 10,88,250.00  

2 िहरवी िमरची - लवंगी (गावरान) 11250 िकलो 28.28 3,18,150.00  

3 टोमॅटो - चांग  या ितच,े  मोठा 13125 िकलो 17.17 2,25,356.25  

4 डांगर - चांग  या ितचे,मोठे 25000 िकलो 8.80 2,20,000.00  

  एकुण र  कम पय े 18,51,756.25  

OCTOBER TO DECEMBER-2019 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate per Kg 
Total 
Amount 

1 बटाटा - चांग  या ितचा  मोठा 75000 िकलो 15.15 11,36,250.00  

2 वांगी -चांग  या ितची, गावरान 25000 िकलो 13.13 3,28,250.00  

  एकुण र  कम पय े 14,64,500.00  

JANUARY TO MARCH-2020 

Sr.No Description of  Item(s) 
No.of 
Qty 

Units Rate per kg 
Total 
Amount 

1 कांदा - चांग  या ितचा,  मोठा 62500 िकलो 12.12 7,57,500.00  

2 टोमॅटो - चांग  या ितच,े  मोठा 13125 िकलो 12.12 1,59,075.00  

3 डांगर - चांग  या ितचे,मोठे 25000 िकलो 13.13 3,28,250.00  

  एकुण र  कम पय े 12,44,825.00  

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

आय या वेळेचा  
िवषय नं.१२ १ एि ल २०१९ ते आचारसंिहता कालावधी संपेपयत िकराणामाल व अनषुंगीक सािह य खरेदीबाबत. 

ताव-  सन २०१८-१९ चे िकराणामाल व अनषुिंगक सािह  याचा परुवठा आदेश खालील माण े िदललेे 
आहते. 

अ.नं तपिशल परुवठा आदेशाची अिंतम मदुत 
१ िकराणामाल व अनषंुिगक सािह  य   

 
३१ माच २०१९ 

२ पेपर िपशवी 
३ पॅके  ड ि िकंग वॉटर 
४ खादयतेल 
५ दधु 
६ प ावळ व ोण 
७ िब  क टे 
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सन २०१९-२० चे कालावधीसाठी वरील सािह  य खरेदी करणबेाबत  वतं  १० ई-िनिवदा िस  द 

कर  यात आ  या आहते.  याचा तपशील खालील माण-े 
१.  िकराणामाल, धा  य, कडधा  य, डाळी, ाय ु टस, वन  पती तूप, व इतर व  त,ु  
२.  मसाल,े  
३.  गह, तांदळु, हरबराडाळ व साखर,  
४.  चहा पावडर व कॉफ , ५. खादयतेल, ६. िब  क टे,  
७.  टो  ड गाय द,ु  
८.  पॅके  ड ि िकंग वॉटर,  
९.  प ावळ,  
१०.  पेपर िपशवी 
सदर िनिवदांची Uploading व Downloading मदुत िद.०२.०३.२०१९ रोजी सायंकाळी ५ 

वाजेपयत आह.े  यानंतर िद.०४.०३.२०१९ ते ०६.०३.२०१९ या कालावधीत नमनेु  वीकार  यात येणार आहेत.  
तसेच श  य झा  यास िद.०७.०३.२०१९ रोजी तांि क िनिवदा उघड  याची तारीख नमदू केली आह.े 

सदर ई-िनिवदांबाबत तांि क िनिवदा उघडण,े मालाच ेनमनु े िनवडण,े कमिशअल बीड उघडण,े चचा वाटाघाटी 
होऊन अिंतम िनणय होण ेही कायवाही साधारण  ३१ माच २०१९ पयत पणु होण ेअपेि त आह.े  

तथािप लोकसभे  या िनवडणकु ची आचार संिहता माच  या पिह  या आठवडयापासनू सु  हो  याची 
श  यता आह.े  यामळेु नवीन िकराणामाल व अनषुिंगक सािह  य खरेदीकामी ३१ माच पवु  अिंतम िनणय झाला 
तरी परुवठा आदशे दणेकेामी मा.िज  हािधकारी, अहमदनगर यांचेकडे  ताव सादर क न परवानगी  यावी 
लागेल. तथािप सदर परवानगी िमळ  यासाठी िवलंब झालेस अगर परवानगी न िमळाल ्यास साईभ  तांना सेवा 
दे  यात अडचण येऊ नये  हणनू िकराणामाल व अनषंुिगक सािह  य करारना  यातील अट-िनिवदा कालावधीत 
परुवठा आदशेाइत  या मालाचा परुवठा पणु झाला नाही तर उवरीत मालाचा परुवठा व एकुण परुवठा आदशेा  या 
२५% मालाचा परुवठा िनिवदा करारनामा कालावधीत अगर पढुील वषाची िनिवदा ि या पणु होईपयत (यापैक  
जे अगोदर घडेल  या तारखेपयत) मा  य दराने मालाचा परुवठा पाट .नं.२ यांनी पाट  न.ं१ यांना करण ेबधंनकारक 
राहील,  यानसुार सदर आयटे  सची सन २०१८-१९ परुवठाधारकांकडून खरेदी करता येईल. 

वरील मालाम  य े फ  त पपेर कप व 6x7 पेपर िपशवीचे परुवठादार यांचा काळया यादीत समावेश 
केलेला आह.े पैक  पेपर कपचे नवीन िनिवदा ि यचेा िनणय अिंतम ट   यात आह े  यांचेकडून पेपर कप खरेदी 
करता येतील व अिंतम िनणय न झा  यास स  या नवीन िनिवदा ि या होईपयत पयायी  यव  था केलेल े
परुवठादार म.ेपाथ एंटर ायजेस,औरंगाबाद यांचेकडून खरेदी करता येतील. तसेच पपेर िपशवी 6x7 म.े  टार 
पॅकेज ग यांचेकडून खरेदी करता येतील. िकराणामाल व अनषुिंगक सािह  यांतील काही आयटे  सची २५% ची 
मागणी सु  दा सपंललेी आह ेअसे आयटे  स िवशेष बाब  हणनू गरजे माण ेखरेदी करावे लागतील, असे मत आह.े 
तरी वरील व  तुि थती िवचारात घेता, 

१. िकराणामाल व अनषंुिगक सािह  य वर  तािवत केले माण ेखरेदी करणसे, 
२. पपेर कप व पेपर िपशवी 6x7  तािवत केले माण ेखरेदी करणसे, 
३.  या आयटे  सची २५% मागणी संपलेली आह ेअसे आयटे  स िवशेष बाब  हणनू वर  तािवत     
    केले माण ेखरेदी करणसे, 

वरील अ.नं.१ ते ३ माण ेकायवाही करणसे मा  यता िमळणसेाठी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभते 
सिवनय सादर. 

िनणय .१५१ यावर सिव तर चचा होऊन, लोकसभा िनवडणकू आचार संिहता माच-२०१९ या पिह या आठवडयापासून सु  
हो याची श यता अस यान े  िकराणामाल व अनषुंिगक सािह  य सन २०१८-१९ मधील परुवठाधारकांकडून 
खरेदी कर यास,  या आयटे  सची २५% मागणी संपलेली आह े असे आयटेम िवशेष बाब  हणनू गरजेनसुार 
खरेदी कर यास तसेच पेपर कप म.ेपाथ एंटर ायजेस,औरंगाबाद यांचकेडून व पेपर िपशवी 6x7 मे.  टार पॅकेज ग 
यांचेकडून खरेदी कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- खरेदी िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
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िवषय नं.१३ चे मंिदर परीसर व साईभकतांच ेसरु े  या ि ने भाडे त  वावर बसिव  यात आले  या बॅगेजेस   कॅनर मिशन, 
डोअर े म मेटल डीटे  टर व हॅ ं ड हे  ड मेटल डीटे  टर या सुर ा साही  यांना भाडेत  वावर बसिवणेकामी ०४ 
मिह  यांची मदुतवाढ दणेेबाबत 

ताव-  उपरो  त िवषया वये सिवनय सादर क , ी साईबाबाचंे समाधीस िद.१८ ऑ  टोबर २०१८ रोजी १०० 
वष पणु ेहोत अस  यान े  या िनिम  त ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  यां  यामाफत िद.०१ ऑ  टोबर 
२०१७ ते िद. १८ ऑ  टोबर २०१८ या कालावधीम  य े ी साईबाबा समाधी शता  दी वष साजरे केलेले आह.े 
सदर शता  दी महो  सवाकरीता सपंणु वषभरात वेगवगेळया धािमक व सामािजक काय मांचे सं  थानमाफत 
आयोजन कर  यात आलेले होते.  

ी साईबाबांच े समाधी शता  दी महो  सवाचे अनषंुगान े साईभ  तांना परुिवणे  या सोयी-सिुवधा तसेच 
चे मंिदर व परीसराचे सरु े  या ि कोनातुन, उपाय योजना करणकेामी  ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, 

िशड चे मा.  यव  थापन सिमतीमाफत १) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२५/०९/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय 
.८३७, २) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०८/१२/२०१७  रोजीचे सभेतील  िनणय .१०६०, ३) मा.  यव  थापन 

सिमतीचे िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे सभेतील  िनणय .१ (४), ४) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.२३/०२/२०१८  
रोजीचे सभतेील िवषय . ०९ वरील िनणय .०९,  ५) मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे 
सभेतील िनणय .३८१,  ६) मा.उप सिमतीचे िद.०६/०९/२०१८ रोजीच ेसभेतील िनणय .५५७ चे िनणया  वय े
आर.एफ.  य.ु िनिवदा या तसचे ई-िनिवदा क ये  दारे माह ेस  टबर- २०१७ ते माह ेजानेवारी-२०१९ अखेर 
या कालावधीत वेळोवेळी मदुतवाढी देवनु, सदरच ेसरु ा साही  य भाडेत  वावर घे  यात आलेले होते. दर  यानच े
कालावधीत गद चे िनयोजनाकरीता आव  यक सरु ा साही  य खरेदी कर  याकरीता ई-िनिवदा मसदुा बनवनु, 
सदरची ई-िनिवदा शासक य मा  यते  तव सादर कर  यात येवनु, सदर ई-िनिवदा या राबिवण ् यात येणार होती 
परंतु  यानंतर िशड  शहराकरीता महारा   शासनाच े माहीती व तं ान िवभागामाफत  माट िशड  क  प 
राबिवणते यते अस  यान,े ई-िनिवदा या  थगीत ठेव  यात आलेली होती व आव  यकतेनसुार सरु ा साही  य 
भाडेत  वावर घेणकेामी सबंंिधत परुवठाधारक म.े रलाएं  स इले  ॉिन  स, नािशक  यांना जा. ./एसएसएसटी/ 
संर ण/३४६८/२०१७, िद. २७/०९/२०१७, जा.न.ं- ५१७०/२०१७ िद.२८/१२/२०१७,  जा.नं.-६४७०/२०१८ 
िद.०५/०३/२०१८ व जा.नं.- १३७४/२०१८ िद.१९/०६/२०१८ व जा.न.ं-१९१३/२०१८ िद.१८/०७/२०१८ 
अ  वये  व म.े ई  हॉ  व टे  नॉलॉजीस ा.िल., पणु े यांना जा. ./एसएसएसटी/संर ण/३४४९/ २०१७ 
िद.२७/०९/२०१७, जा.नं.-५१७१/२०१७ िद.२८/१/२०१७, जा.नं.-५७०५/२०१८ िद.२५/०१/२०१८, जा.न.ं-
६४६९/२०१८ िद.०५/०३/२०१८, जा.न.ं- १३७६/२०१८  िद.१९/०६/२०१८ व जा..नं.-१९१२/२०१८ 
िद.१८/०७/२०१८ शॉट टडर ई-िनिवदतेील मंजरु दरान े मदुतवाढी/कायादशे दवेनु, सरु ा साही  य भाडेत  वावर 
बसिव  यात आललेे हो  या. सदरकामी माह े स  टबर- २०१७ ते माह े जानेवारी-२०१९ अखेर या कालावधीत 
सं  थानचा पय-े ८९,२६,११३/- मा  खच झाललेा होता. सदर खच जा  त माणात होत अस  यामळेु, मा. 
कायासन अिधकारी, िवधी व  याय िवभाग, मं ालय, मुंबई यांना सं  थानमाफत डी.ओ.लेटर दिेखल सादर केलेल े
आह.े तरी सदर सरु ा साही  यांच ेखचाबाबत तपशील पढुील माण ेसादर कर  यात यते आह.े  

 याच माण े सरु ा साही  य भाडे त  वावर बसिवणकेामी झाले  या खचाबाबतचा सिव  तर  ताव 
मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर  यात आलेला होता.  यानसुार मा.  यव  थापन सिमतीच े
िद.३०/०१/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .७० अ  वय-े  साईभ  तां  या सरु े  या ि ने आव  यक असणारे 
सरु ा साही  य सं  थानमाफत खरेदी कर  यात याव े अस े ठरले. सदर साही  यांची खरेदी या पणु होईपयत 
स ि थतीत भाडे त  वावर बसिव  यात आले  या सरु ा साही  यांना ई-िनिवदतेील मंजरु दराने पढुील दोन 
मिह  यांकरीता (िद.०१/०२/२०१९ ते िद.३१/०३/२०१९ अखेर) मदुतवाढ दे  यास मा  यता दे  यात आली. अस े
ठरलेले आह.े 

तथापी, िद.१३/०२/२०१९ रोजीचे िवभाग मखुांचे सभेतील मा. मु  य कायकारी अिधकारी महोदया 
याचं ेिनदशांनसुार- िद.२८/०२/२०१९ रोजी पासनु आचार सहंीता लाग ुहोणार अस  यान ेतसचे आचार सहंीते  या 
कालावधीत निवन कुठलाही क  प करता यणेार नस  याकारणान,े सदंभ .१० अ  वय े समंत झाले  या 
िनणयानुसार सरु ा साही  य भाडेत  वावर बसिवणकेामी दोन मिह  यांची (िद.०१/०२/२०१९ ते 
िद.३१/०३/२०१९ अखेरील) मदुतवाढ दे  यात आलेली आह.े  याच माण े सदर िनणयानसुार सरु ा साही  य 
खरेदी करणकेामी ई-िनिवदा मसदुा बनिव  यात आलेला असनु, सदर मसदुा अिंतम मा  यते  तव सादर कर  यात 
आलेला आह.े तथापी िद.२८/०२/२०१९ ते िद.३१/०५/२०१९ अखेर या कालावधीत आचार सिंहता लाग ु
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होणार अस  यान ेसदर कालावधीत ई-िनिवदा या राबिवता यणेार नस  यामळेु, भाडे त  वावर बसवावया  या 
सरु ा साही  यांना िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०७/२०१९ अखेर ०४ मिह  यांचे कालावधीकरीता ई-िनिवदतेील 
मंजरु दराने मदुतवाढ दतेा सईेल असे न  मत आह.े  

तरी चे दशनाथ िशड  येथे येणा-या भावीकां  या सरु े  या ि कोनातुन तसचे आचार संहीते  या 
कारणा  तव भाडे त  वावर बसवावया  या सरु ा साही  यांना िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०७/२०१९ अखेर ०४ 
मिह  यांचे कालावधीकरीता ई-िनिवदतेील मंजरु दरान ेमदुतवाढ देणसे तसेच  याकामी येणा-या खचास मा  यता 
िमळणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे िनणयाथ सादर. 

िनणय .१५२ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनाथ िशड  येथे येणा-या भावीकां  या सरु े  या ि ने भाडे त  वावर 
बसिव  यात आले  या बॅगेजेस   कॅनर मिशन, डोअर े म मेटल डीटे  टर व हॅ ं ड हे  ड मेटल डीटे  टर या सरु ा 
साही  यांना िद.०१/०४/२०१९ ते िद.३१/०७/२०१९ अखेर ०४ मिह  यांचे कालावधीकरीता ई-िनिवदतेील मंजरु 
दराने मदुतवाढ दे यास व याकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- संर ण िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१४ साठा संपु ात आलेली सं थान कािशत काशन ेपनुमु ण करणसेाठी िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा मागणी करणेस 

व याकामी येणा या खचास मा यता िमळणबेाबत. 
ताव- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था, िशड  साठी महारा   शासन अिधिनयम २००४ मधील कलम .१७ (२) 

ठ मधील तरतूद.  
  ी साईबाबाचंे जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची िशकवण याबाबत  या उपयु  त मािहतीचा 

चार – सार करील आिण सािह  य ंथालय चालवील व  याचा िव  तार करील" 
मा.  यव  थापन सिमतीच ेसभेतील िनणय- 

 मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.३०.०६.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४३२ . 
 यापुव  साठा सपंु  टात आलेली सं  थान कािशत काशन े पनुमु ण करणकेामी ई-िनिवदा मागणी करणसे व 

 याकामी येणा-या र  कम .१,५५,३७,९९०/- मा चे खचास मा  यता दे  यात आली.  
ा  तिवकः- ी साईबाबा सं  थान िव  व  त  यव  था िशड माफत सं  थान कािशत पु  तकाचंी छपाई 

करणते येऊन साईभ  तानंा सवलतीच े दरात उपल  ध क न दे  यात येतात. उपरो  त नमदू अिधिनयमातील 
तरतूदीस अिधन राहन, काशने िवभागामाफत ी साईबाबांच े जीवन  यांचे काय,  यां  या लीला व  यांची 
िशकवण याबाबत  या उपयक्ु त मािहतीचा चार – सार  हावा,  याचा िव  तार  हावा या उ शेाने साईबाबाचं े
जीवनावर आधारीत ंथ , पु  तके वगरेै िनिमतीकामी नामांक त ेसधारकांकडून ई-िनिवदे ारे दर मागणी क न 
छपाई करणते येते. 

 साईभ  ताचंे सेवेसाठी काशने िवभागामाफत मदंीर प रसर तसचे सं  थान प रसरात एकूण ०७ बकु  टॉल 
उभारणते आलेले आहते. तसचे सं  थानचे दादर येथील मुंबई कायालयात व चे  नई, बंगलोर, है ाबाद या 
िठकाणीही बुक  टॉल उभा न इतर रा  यातील साईभ  तानंाही बरीचशी काशन ेउपल  ध क न िदलेली आहते. 
 यािशवाय लेखाशाखा िवभागाअतंगत असले  या दणेगी कायालयाकडून .२५ हजार व  यापे ा जा  त देणगी 

दणेा-या साईभ ांना मागणी माण े मराठी,िहंदी,इं जी,क  नड,गजुराथी,तािमळ,तेलग ू इ. भाषेतील साईच र  भेट 
 व पात दे  यात येतात. या सव बाब  व िश  लक साठयाचा अदंाज घवेनू  यानसुार पढुील छपाईची कायवाही 

करणते येत असते. 
िवभागाचा अिभ ाय- पनुमु ण करावयाची पु  तके, िश  लक साठा तसेच पढु ेिकती मिहन ेपुरेल या सव 

गो  ट चा िवचार क न  तावीत छपाई खचात २० ट  के जादा िकंमत गहृीत ध न (Estimate Cost) 
(मुंबईतील म.ेसपॅ ि  ट सोलूशन, मे.ि  ट  लस ा.िल. तसचे म.ेटॅको ि हजन ा.िल.अशा नामांिकत 

ेसधारकांकडून सरासरी अदंाजे िकंमत घे  यात आलेली आह.े) छपाई करावयाचे पु  तकांचा तपिशल खालील 
माण ेआह.े 

 
अ
न ं

छपाई तपिशल वािषक 
िव  

िश  लक 
साठा 

दरमहा 
सरासरी 
िव  

साठा 
िकती 
मिहने 
परेुल 

मागील 
छपाई सं  या 

/वष  

नवीन छपाई 
सं  या 

मागील 
छपाई दर 

अंदाजे 
छपाई 

दर 

छपाईसाठी 
अंदाजे एकूण 

र  कम 
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१ ी साईच र  
तेलग ू

७०००० ४९२५९ ५८३३ ८ १०००००/ 
२०१८ 

१००००० ४६.५० ५६/- ५६,००,०००/- 

२ गु पाठ अभंग 
मराठी  

२९७० २१४१ २४८ ९ १५०००/  
२०१५ 

५००० २.७८ ५/- २५,०००/- 

३ ी साईचंे 
स  यच र  मराठी  

४८३३ ३४७० ४०३ ९ १५०००/   
२०१५ 

१०००० ९६.७७ ११६/- ११,६०,०००/- 

४ ी साईचंे 
स  यच र  क  नड 
पोथी  

म.ेचेरी ऑफसेट, सोलापरू यांनी थम आवृ  तीची 
छपाई क न परुवठा न केलेने छपाई करावयाची 
आह.े 

५०००/ 
२००० 

१००० - १४०/- १,४०,०००/- 

५ िशकवण व 
त  व ान गुजराथी  

५०० १० ४२ ० १०००/   
२०१४ 

 २००० २४.९६ ३०/- ६०,०००/- 

६ अवतार व काय 
गुजराथी  

५०० १५ ४२ ० १०००/  
२०१४ 

२००० ३७.८० ४५/- ९०,०००/- 

७ खापड डायरी 
तेलगू  

१०००० २८२७ ८३३ ३ ५०००/  
२०१८ 

२०००० २०.७८ २५/- ५,००,०००/- 

८ ी साईनाथ 
 तवनमिंजरी 

तेलगू  

१२०००० ७०२८६ १२००० ६ १०००००/ 
२०१८   

१५०००० २.४८ ५/- ७,५०,०००/- 

         एकूण- ८३,२५,०००/- 

                           (अ री पये याऐशंी लाख पचंवीस हजार मा )  
उपरो  त काशन ेछपाईकामी िवहीत प  दतीनसुार वतमानप ात शासक य दराने जािहरात िस  द क न 

ई-िनिवदा मागणी करता येईल. याकामी त   यात दशिवले माण ेअदंाजे .८३,२५,०००/- (अ री पये याऐशंी 
लाख पंचवीस हजार मा ) खच अपेि त आह.े सदर खच पु  तके/फोटो व दैनिंदनी िदनदिशका छपाईसाठी 
असले  या र  कम .९ कोटी  या अदंाजप क य तरतदूीतून करता यईेल. 

 ताव-िवभागाच े अिभ ायातील त   यात दशिवले माण े साठा संपु  टात आले  या सं  थान 
काशनांची छपाई करणसेाठी येणा-या अदंाजे र  कम .८३,२५,०००/- (अ री पये याऐशंी लाख पचंवीस 

हजार मा ) मा चे खचास, जनसंपक कायालयामाफत शासक य दरान े मुंबई,नािशक, औरंगाबाद,सोलापरू, 
नागपरू, पणु,े अहमदनगर या शहरातील वतमानप ात ई-िनिवदा जािहरात िस  द करणसे तसचे आयटी 
िवभागामाफत सं  थान सकेंत  थळावर ई-िनिवदा सचूना िस  द करणकेामी सदरचा िवषय मा.  यव  थापन 
सिमतीचे सभेपढु ेिनणयाथ सादर. 

िनणय .१५३ यावर सिव तर चचा होऊन, साठा संपु ात आलेली सं थान कािशत काशन े पनुमु ण करणसेाठी िवहीत 
प दतीन े ई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अदंाज े र कम .८३,२५,०००/-मा च े खचास 
मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- काशन ेिवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१५ ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१८ च े य  झाले या खच मा. यव थापन सिमतीच ेसभेपढु ेअवलोकनाथ 

सादर करणबेाबत. 
ताव- मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेतील िनणय:- मा.  यव  थापन  सिमतीच ेिद. २२.०८.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय 

.५०८ नसुार ी पु  यितथी उ  सव-२०१८ साजरा करणसे व याकामी येणा-या अदंाजे पय े१,४९,१५,०००/- 
मा चे खचास मा  यता दे  यात आली. 

     तावना– ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१८ म  य े  य ात झाले  या खचाचा तपशील 
खालील माण.े  

 
 
 

अ.  खच तपिशल अंदाजे खच  य  खच तरतुदीपे ा जादा 
खच 

तरतुदीपे ा कमी खच  
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१ मंडप, कमानी,  टेज व इतर  ६०,००,००० १८,२९,४७२.४५  ४१,७०,५२७.५५ 
२ कलाकार िबदागी (िकतनकार व िनमं ीत कलाकार 

काय मासह )   
१०,००,००० २०,८८,०३६.०० १०,८८,०३६.००  

३ भ  तांना िम  टा  न   ८,९०,००० १३,००,९२४.०० ४,१०,९२४.००  
४ िवदयतु रोषणाई (जनरेटर भाडे, इधंन खच )  २७,००,००० १४,८९,२९७.००  १२,१०,७०३.०० 
५ साऊ  ड िस  टीम भाडेत  वावर  ५,००,००० -  ५,००,०००.०० 
६  हीडीओ श ुट ग संबंधीत कामाकरीता , फोटो 

ि ट ग , फोटो अ  बम 
३०,००० - 

 
३०,०००.०० 

७ िनमं ण पि का, जािहरात, पो  टेज, (आ यदाते  
िवदेशी भ  तांसह )  

२३,४५,००० २३,२९,४८५.०० 
 

१५,५१५.०० 

८ जादा कमचारी  वयंसेवक  (िवदयाथ  ) मानधन   ८,००,००० ५,४३,८५२.८८ 
 

२,५६,१४७.१२ 

९ पाल  याचे िठकाणी िप  याची पा  याची  यव  था 
खच (टॅकर िडझेलसह)  

३,५०,००० - 
 

३,५०,०००.०० 

१० इतर खच ३,००,००० २,४७,८९१.००  ५२,१०९.०० 
 एकुण पये  १,४९,१५,००० ९८,२८,९५८.३३ १४,९८,९६०.०० ६५,८५,००१.६७ 

 

उपरो  त तपिशल पाहता ी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१८ करीता र  कम . १,४९,१५,०००/- 
(अ री  पये एक कोटी एकोनप  नास लाख पंधरा हजार) मा  मंजरू कर  यात आलेले आह.े  या रकमतेून 
उ  सवाकरीता  य ात पणूािकत एकुण .९८,२८,९५८/- ( . आठ्या  नव लाख आठािवस हजार नऊश े
आ ाव  न ) मा  खच झालेला  आह.े 

 ताव– तरी साईबाबा पु  यितथी उ  सव २०१८ करीता  य ात झालेला पणुािकत एकूण 
.९८,२८,९५८/- मा चा खचास मा.  यव  थापन सिमतीपढु ेअवलोकनाथ  सादर . 

िनणय .१५४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा पु यितथी उ सव २०१८ च े य  झाले या खचाची र कम 
.९८,२८,९५८/- मा च ेअवलोकन क न याची न द घे यात आली. 

(कायवाही- शता दी क )  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१६ साईबाबा भ िनवास िवभागाच े िनवास थान िवतरणातील िनयमावली अट क.३ एका य स खोली उपल ध 

क न दणेबेाबत फेरिवचाराथ. 
ताव-  अिधिनयम  २००४  मधील तरतदु:- अिधिनयमातील िविनयम २१ मधील  पोटकलम (१) (ख)  म य े

भ  तानंा राह  यासाठी व वापर कर  याकरीता िव ामगहृ ेबांधण ेव  यांची देखभाल करण ेअशी तरतुद आह.े 
यव थापन सिमतीचा ठराव :- िद.०८/१२/२०१७  रोजीची मा.  यव  थापन  सिमती  सभेतील  िनणय  

.१०२३ 
 तावना:-साईबाबा भ  तिनवास  थान  िवभागात एकुण ४८४ म तसेच १९८ लॉकर साईभ  ताचंे 

वापरात आहते.  यात ितिदनी  एकुण    ३७२०  ते  ३८००  पयत साईभ  तांची  िनवास  यव  था कर  यात यतेे. 
  ताव:-िद.०८/१२/२०१७  रोजीची मा.  यव  थापन  सिमती सभेतील  िनणय  .१०२३ नसुार -  

साईभ  तां  या सिुवधेसाठी असले  या  सव  िनवा  थानां  या  तािवत "िनवास  थान िवतरण" िनयमावलीच े
अवलोकन करणते आल े व  यामधील अट . ३ म  य े  यि  तस खोली दतेा येणार नाही. अशी सधुारणा करणते 
येऊन, सदरह िनयमावली अिंतम करणते आली.तसचे अिंतम कर  यात आलेली "िनवास  थान  िवतरण" 
िनयमावली साईभ  तां  या मािहतीसाठी सं  थानचे  अिधकृत संकेत  थळावर िस  द करणते यावी व   ले  स  बोड 
तयार  क न  ते  सव िनवास  थानाम  य ेदशनी भागात लाव  यात  यावे असे ठरल.े 

             वरील िनणयाम  य ेखालील माण ेमसदुा समािव  ठ करणते  यावा . 
 या दशनासाठी येणा-या साईभ  ताचंी िनवासअभावी गैरसोय होऊ नय.े याकरीता ायोिगक  

त  वावर साईबाबा भ  तिनवास या  िनवास  थांम  य ेएका  य  तीस  खोली उपल  ध क न दे  यात यावी. तसेच 
सहा महीने कालावधीनतंर  याबाबतचा आढावा  घे  यात  यऊेन सिव  तर  ताव फेरिवचाराथ  यव  थापन 
सिमती सभेसमोर  सादर  करणेत  यावा. 
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एका  य  तीस माह ेिद. ०१ जानेवारी  २०१८  ते िद. ३१ िडसेबर  २०१८ अखेर कालावधीत म  
िदलेबाबतचा सिं  त  आढावा          

  
अ. .  

िदनांक    साई भ  ताचे नांव म नंबर  लाभाथ  सं  या  शेरा 

१. १३ जान.े२०१८  ी. ितभन रायपन, कोईमतुर  डी-३०१ ०१  
२. २० जान.े२०१८  ी.अमीतकुमार, गािझयाबाद  बी-३२० ०१  
३. २५ जान.े२०१८  ी.नर  शौकत पटेल, संगमनरे बी-१२४  ०१  
४. ३० जान.े२०१८  ी. सधुाकर सकुदेव  पवार, रावेर. अ-े१३१ ०१  

माह ेजानेवारी एकूण लाभाथ   सं  या  ०४  

५. ०३ फे .ु२०१८  ी.चं कातं गंगाधर िवचारे, मुंबई अ-े२१४ ०१  
६. १२ फे .ु२०१८  ी.के.एस.राज,ु ित पती  अ-े१२७ ०१  
७. १६ फे .ु२०१८  ी.िजत  राऊत, ओरीसा  सी-३०८  ०१  
८. २० फे .ु२०१८  ी.अिनलकुमार िनगम,  वॉलीयर  डी-१०८ ०१  
९. २२ फे .ु२०१८  ी.अमीत गहना, पाठानकोट  बी-३३०  ०१  
१०. २६ फे .ु२०१८  कृ  णकुमार डहरेीया, सेवनी अ-े२१४ ०१  

माह े फे वूारी एकूण लाभाथ   सं  या   ०६  
अ. . िदनांक साई भ  ताचे नांव म नंबर लाभाथ  सं  या शेरा 
११. ०१ माच.२०१८  ी.वलेगरुम अ  याम  ली, तामीळनाडू  बी-३१४ ०१  
१२. ०१ माच-२०१८ ए. वकटे  वर लू , चे  नई  बी -२०४  ०१  
१३. ०२ माच-२०१८ अिसफ अली, रायपरू अ-े१०७ ०१  
१४. १९ माच-२०१८ अकं ल बाला, मुंबई अ-े३०७ ०१  
१५. २३ माच-२०१८ ी. िवनोदकुमार च  हाण, िद  ली  बी-२३२ ०१  
१६. ३१ माच-२०१८ ी. मोसमीदास, िद  ली  बी-१२४ ०१  

माह ेमाच एकूण लाभाथ   सं  या  ०६  

१७. ०३ एि ल-२०१८  ी. परशरुाम आधगुतना, तेलंगना  अ े-३२४ ०१  
१८. २७ एि ल-२०१८  ी. िवजयकमल रिव हगेडे, मुंबई अ े-१३ ०१  

माह ेएि ल  एकूण लाभाथ   सं  या  ०२  

१९. ०९ म-े२०१८  ी. रामिशल घावट, क  याण  डी-२११ ०१  
२०. ३० म-े२०१८  ि यादशनी एम. बगलोर अ-े१०३ ०१  

माह े मे  एकूण लाभाथ   सं  या  ०२  

२१. ०३ जुलै-२०१८  ि ती शमा, बगलोर बी/सी-१७  ०१  
२२. २२ जुलै-२०१८  िवमलकुमार टी, कोरीमीट अ-े३१९ ०१  
२३. २६ जुल-ै२०१८  राजेश पे मल, चे  नई  िड-११०  ०१  
२४. ३० जुलै-२०१८  राम साद जे. स  तरु  सी-२३०  ०१  

माह ेजलैु एकूण लाभाथ   सं  या  ०४  

२५. ०६ऑग  ट-२०१८  िदप शेठी, िद  ली  अ-े३१५ ०१  
२६. २९ऑग  ट-२०१८  मनीषकुमार, गाजीपरु  बी-३०८ ०१  
२७. ३०ऑग  ट-२०१८  के.आर. सतीष, बेळगांव अ-े११३ ०१  

माह ेऑग  ट  एकूण लाभाथ   सं  या  ०३  

२८. ०९ स  टेबर-२०१८ अ.े  ही.एस. ीधर  अ-े१०९  ०१  
२९. १५ स  टेबर-२०१८ हष एमझाला, ख मम  अ-े३०६ ०१  
३०. १८ स  टेबर-२०१८ चं काश ीवा  तव, िद  ली  अ-े३२१  ०१  
३१. २२ स  टेबर-२०१८ राज कुमार मालक या, इटारसी   सी-२०८  ०१  
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माह ेस  टेबर  एकूण लाभाथ   सं  या  ०४  

३२. ०४ ऑ  टो-२०१८ योगेश खंडेराव मलुीक,  मुंबई  बी-३३२ ०१  

 माह ेआ  टोबर एकूण लाभाथ   सं  या  ०१  

३३. ०२नो  हबर-२०१८ रघवुीर िसंघ आजाद,  वॉलीयर  सी – २१० ०१  

माह ेनो  हबर एकूण लाभाथ   सं  या  ०१  

३४. ०८ िडसबर-२०१८  रंगा सरेुश स  नीधी, है् ाबाद  सी-३३८ ०१  
३५.. १९ िडसबर-२०१८  रमेश ं  िसंग, गाझीपरु  अ-े२११ ०१  

माह ेिडसबर एकूण लाभाथ   सं  या   ०२  

िद.०१ जानेवारी २०१८  ते िद.३१ िडसेबर  २०१८ अखेर भ  त सं  या  ३५  

                                                                                      
िवभागाची मागणी :- साईबाबा भ  तिनवास िवभागाचे िनवास  थान िवतरणातील िनयमावली अट .३  

एका   य  तीस खोली उपल  ध  क न देणेबाबत फेरिवचाराथ    . . .  
िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत :-  

१) एका  य  तीस म िद  यास  याची मानिसकता समजनु यते नाही. जस े क  तो िचतां  त असले तर 
आ  मह  या कर  यास वृ  त होऊ शकतो. (िनवास  थान मधील पवु चा इितहास बघीतला तर अशा घटना 
झाले  या आहते.) 
२) फॅिमली (कुटंुब) असले तर काही घटना झा  यास मदत िमळिवण ेसहज श  य होते. 
३) घटना घड  यास सं  थानचे नावलौक कास बाधा पोहचणार आह.े 
४) एका  य  तीस म मागणीचा ितसाद अ  य  प आह.े 
साईबाबा भ  तिनवास िवभागामधील एका  य  तीस म दणेेबाबत िनवास  थान िवतरणातील िनयमावली अट 

.०३. एका  य  तीकरीता खोली उपल  ध करणबेाबतचा ायोगीक त  वावर िद. ०१ जान े २०१८ ते िद. ३१ 
िडसबर २०१८ या कालावधीचा आढावा घतेला असता, 
   एका  य  तीस म मागणी ितसाद अ  य  प अस  याने एका  य  तीस म देऊ नय ेअसे न  मत आह.े 
या  तव  उपरोिलखीत सिव  तर  ताव मा.  यव  थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ  फेरसादर.  

िनणय .१५५ सदरचा िवषय थगीत ठेव यात आला.                                           
(कायवाही- ी साईबाबा भ  िनवास थान) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१७ िमट ग मचे प रसरात (जनसंपक कायालयाजवळ) तसेच लडीबागेतील कमळाचे त याम य ेडा स ग यझुीकल 

फाऊंटन SAI DHAM FOUNDATION, MUMBAI यांचेकडुन दणेगी व पात कायाि वत क न 
घेणबेाबतचा ताव व यांना सदरकामी िदलेले प  िनर त करणेबाबत. 

ताव-    उपरो  त िवषया  वय े ी साईबाबा महासमाधी शता  दी िनिम  ताने िमट ग मच े प रसरात (जनसंपक 
कायालयाजवळ) तसेच लडीबागतेील कमळाचे त याम  य ेडा  स ग  यझुीकल फाऊंटन कायाि वत करणकेामी 
लागणारे  तावीत व इतर सव आव  यक ते अनषुगंीक सािह  य दणेगी  व पात SAI DHAM 
FOUNDATION, MUMBAI या सं  थकेडुन घेणसे व सदरचे काम ND’S ART WORLD PRIVATE 
LIMITED, MUMBAIया कंपनीकडुन क न घणेकेामीचा  ताव िद.२३/०४/२०१८ रोजीचे िटपणी अ  वये 
िनणयाथ मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपुढे सादर कर  यात आला होता. 

     सदर  तावावर मा.  यव  थापन सिमतीच े िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेत आय  या वेळेचा िवषय 
.१० िनणय .४०० ने सिव  तर चचा होऊन “  तावातील “अ”व“ब” येथ ेनमदु के  या माण े िमट ग मच े

प रसरात(जनसंपक कायालयाजवळ) तसेच लडीबागतेील कमळाच ेत याम  य ेडा  स ग  यझुीकल फाऊंटन SAI 
DHAM FOUNDATION, MUMBAIयांचेकडुन देणगी  व पात काया  वीत क न घे  यास  मा  यता दे  यात 
आली. तसेच सदर सं  था उपरो  त  डा  स ग  यझुीकल फाऊंटनच ेकाम ND’S ART WORLD PRIVATE 
LIMITED, MUMBAIया कंपनीकडुन क न घेणार आह.े  यास मा  यता  दे  यात आली. सदर कामासाठी 
लागणारे बांधकाम, एकुण १५ माणसांची राह  याची व  भोजनाची  यव  था तसेच सदरकामी लागणारा िव तु 
परुवठा इ  यादी सं  थान माफत करणते याव”े अस ेठरल.े   
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     उपरो  त मा.  यव  थापन सिमतीच े िनणयास अनसु न सदरच े काम दणेगी  व पात SAI DHAM 
FOUNDATION, MUMBAIयांचकेडुन ND’S ART WORLD PRIVATE LIMITED, 
MUMBAIया कंपनीमाफत  कायाि वत क न घणेेकामी  यांना िद.२०/०६/२०१८ रोजीचे  प ा  वय े
कळिव  यात आल ेहोते.  

    परंत,ु सदर जागेम  य े निवन दशन रांगे  या क  पातील  तावीत Sky Walk ची उभारणीहोणार 
अस  याचे समज  याने सदरकामी िवषयांक त करणी बांधकाम िवभागाचा अिभ ाय िमळणकेामी  यांना 
िद.२९/०१/२०१९ रोजीचे प ा  वये कळिव  यात आले होते.  यानसुार िद.३१/०१/२०१९ रोजीचे प ा  वय े
बांधकाम िवभागान ेखालील माण ेआपला अिभ ाय नमदु केला आह.े  

    “िनयोजीत दशनरांग क  प व मंिदर प रसर यांना जोडणा-या Connecting Corridor च े कामास 
लवकरच सु वात करणते येणार असनु सदर Connecting Corridor हा िपपंळवाडी र   याव न  मिंदर प रसरात 
येणार आह.े Connecting Corridor  चे कामात पी. आर. ओ िवभागाजवळील वॉटर फाऊंटन व लॉन िनघणार 
आह.े सबब, आपण संदिभय प ाने िवचारणा केलेनसुार पी.आर.ओ.जवळील िमट ग हॉल प रसरातील 
कारं  याम  य े  तावीत  यझुीकल फाऊंटनच ेकाम करणते येऊ नये”,  अस ेकळिवले आह.े  

तरी,उपरो  त बांधकाम िवभागाचे अिभ ायास अनसु न िमट ग मच े प रसरात (जनसंपक 
कायालयाजवळ) तसेच लडीबागतेील कमळाचे त यामधील डा  स ग  यझुीकल फाऊंटन कामी SAI DHAM 
FOUNDATION,MUMBAIयांना िदलेले प  र  क न  यांना  याबाबत कळिवणसे तसेच सदरचा  ताव 
िनर  त करणकेामी मा.  यव  थापन सिमतीचे सभेपढु ेसिवनय सादर करत आह.े 

िनणय .१५६ यावर सिव तर चचा होऊन, जनसंपक कायालयाजवळील िमट ग मच ेप रसरात तसेच लडीबागेतील कमळाच े
त यामधील डा  स ग  यझुीकल फाऊंटन कामी SAI DHAM FOUNDATION,MUMBAI यांना िदलेले 
प  र  कर यास तसेच मा.  यव  थापन सिमतीचे िद.०१/०६/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय .४०० िनर त 
कर यास मा यता दे यात आली. 

(कायवाही- विन ेपन व टेिलफोन िवभाग) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१८ ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध वाड/िवभागाकरीता फिनचर खरेदी करणबेाबत. 

ताव-  ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध वॉड / िवभागांनी मागणीप का  वये िविवध कार  या हॉि पटल 
फिनचरची  मागणी केललेी आह.े सदरच ेवॉड / िवभागात असलेले फिनचर वाप न खराब झालेले अस  यामळेु 
 यांनी फिनचरची मागणी केलेली आह.े  

सदरच े फिनचर खरेदीकामी अदंाजे खचाचे र  कमेसाठी अिधकृत िव े ते / परुवठाधारक १) M/s. 
Precision Medicare Services, Kopargaon, २) M/s. Rajneel Distributor, Nashik ३) M/s. 
Sagar Fabrication & SP Ray Painting Works, Beed, ४) M/s. Metro Metal Industries, 
Aurangabad, ५) M/s. Quali Surge Surgicals Pvt. Ltd, Pune, ६) M/s. Aurangabad Iron 
Industries, Aurangabad, आिण ७) M/s. RajLaxmi Industries, Kolhapur यांचेकडून दरप क घे  यात 
आले आह.े  यांचा तपिशल खालील माण ेआह.े 

Sr. 
No 

Descriptio
n of Work / 

Item(s) 

Qty M/s. Precision 
Medicare 
Services, 

Kopargaon 

M/s. Rajneel 
Distributor, 

Nashik 

M/s. Sagar 
Fabrication & 

SP Ray Painting 
Works, Beed 

M/s. Metro 
Metal 

Industries, 
Aurangabad   

M/s. 
Aurangabad 

Iron Industries, 
Aurangabad   

M/s. Quali 
Surge Surgicals 
Pvt. Ltd, Pune  

M/s. RajLaxmi 
Industries, 
Kolhapur  

Total 
Amt. in 

Rs.  

Total 
Average 
Amt. in 

Rs. 
Rate per 

in Rs. 
(inclu. 

18%GST 

Total 
Amt. 
in Rs.  

Rate per 
in Rs. 
(inclu. 

18%GST 

Total 
Amt. in 

Rs.  

Rate per 
in Rs. 
(inclu. 

18%GST

Total 
Amt. in 

Rs.  

Rate per 
in Rs. 
(inclu. 

18%GST

Total 
Amt. in 

Rs.  

Rate per 
in Rs. 
(inclu. 

18%GST 

Total 
Amt. in 

Rs.  

Rate per 
in Rs. 
(inclu. 

18%GST 

Total 
Amt. in 

Rs.  

Rate per 
in Rs. 
(inclu. 

18%GST 

Total 
Amt. in 

Rs.  

1 Full 
Revolving 
Chair 

13 0.00 0.00 16000.00 208000.00 6500.00 84500.00 10280.16 133642.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 426142.08 142047.36 

2 IV Stand 82 1770.00 145140.00 1872.00 153504.00 2250.00 184500.00 1498.60 122885.20 1878.00 153996.00 2265.60 185779.20 2124.00 174168.00 1119972.40 159996.06 

3 Full Fowler 
Beds with 
Attach IV 
Stand  

10 15340.00 153400.00 13231.00 132310.00 22500.00 225000.00 11564.00 115640.00 10699.00 106990.00 25960.00 259600.00 11210.00 112100.00 1105040.00 157862.86 

4 Semi Fowler 
Beds  with 
Attach IV 
Stand  

5 12980.00 64900.00 20134.00 100670.00 18500.00 92500.00 8133.74 40668.70 8842.00 44210.00 22467.20 112336.00 0.00 0.00 455284.70 75880.78 

5 Cupboard 11 11800.00 82600.00 24544.00 171808.00 9200.00 64400.00 0.00 0.00 7250.00 50750.00 0.00 0.00 25370.00 177590.00 547148.00 171960.80 
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6 Personal 
Locker 

3 13570.00 40710.00 15000.00 45000.00 10500.00 31500.00 11654.86 34964.58 9450.00 28350.00 0.00 0.00 23600.00 70800.00 251324.58 50264.92 

7 Office 
Tables 

5 4720.00 9440.00 4970.00 9940.00 9318.00 18636.00 4522.94 9045.88 4750.00 9500.00 0.00 0.00 14160.00 28320.00 84881.88 35367.45 

8 Plastic Stool 15 590.00 8850.00 950.00 14250.00 325.00 4875.00 0.00 0.00 268.00 4020.00 0.00 0.00 330.40 4956.00 36951.00 7390.20 

9 Dressing 
Trolly 

1 11800.00 11800.00 8667.00 8667.00 6200.00 6200.00 4453.32 4453.32 5959.00 5959.00 13027.20 13027.20 11092.00 11092.00 61198.52 8742.65 

10 Halfback 
Revolving 
Chair 

7 4189.00 29323.00 11000.00 77000.00 0.00 0.00 3259.16 22814.12 2850.00 19950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 149087.12 29817.42 

Total Average Amt. in Rs.   839330.49 
 

 

उपरो  त माणे फिनचर खरेदीकामी सरासरी िकंमत र  कम . ८,३९,३३०.४९/- पणूाक त र  कम       
.८,३९,३३०/-(अ री . आठ लाख एकोणचाळीस हजार तीनश ेतीस मा  ) इतका खच अपेि त आह.े 

मागणी– ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध वॉड / िवभागांनी मागणीप का  वये िविवध कार  या 
हॉि पटल फिनचरची  मागणी केललेी आह.े 

सं  थान अिधिनयम / ठराव यानसुार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदशेीर तसचे आिथक िवषय इ. 
छाननी क न अनमुान :- 
१) अिधिनयमातील सिमतीचे कत  य ेव अिधकार . १७-२ (ण) अ  वय ेमानवजाती  या क  याण करणा-या 
िकंवा मानवाला आप  तीम  य ेसाहा य करणा-या अ  य कोण  याही उदा  त कायास चालना दईेल असा आह.े  यानसुार 
सं  थानतफ दोन धमदाय  णालये चालिव  यात यतेात.  
२) शासक य िवभागानी करावया  या कायालयीन खरेदीसाठी कायप  दतीची िनयमावली नसुार शासन िनणय 

. भाखंस – २०१४/ . .८२/भाग – ३/उ ोग – ४, िद. ३० ऑ  टोबर २०१५ अ  वये प र  छेद ३.२.३ –  . ५ 
हजार ते .३ लाखापयत असेल त  हा दरप के मागवनू खरेदी कर  याची खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली 
आह.े एका आिथक वषात एकाच व  तू  या  दरप का  या  मा  यमातनू कर  यात आले  या खरेदीच ेएकूण मू  य .३ 
लाखापे ा जा  त नसाव.े .३ लाखापयतची कोण  याही व  तूचंी खरेदी DGS & D कडील दरकरारा  या आधारे 
कर  याची संबंिधत खरेदीदार िवभागांना मभुा दे  यात आली आह.े  

िवभागाचा अिभ ाय/  प  ट मत:- ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध वॉड/िवभागांनी मागणी प का  वये 
िविवध कार  या हॉि पटल फिनचरची  मागणी केललेी आह.े सदरचे वॉड/ िवभागात असलले ेफिनचर वाप न खराब 
झालले ेअस  यामळेु  यानंी मागणी केललेे फिनचरची िवहीत प  दतीन ेई - िनिवदा मागवनू खरेदी क न दतेा येईल, 
असे न  मत आह.े  

  तरी ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध वॉड / िवभागानंी मागणी केलले ेफिनचरची िवहीत प  दतीन ेई - 
िनिवदा मागवनू खरेदीस व याकामी यणेा-या . ८,३९,३३०/- (अ री . आठ लाख एकोणचाळीस हजार तीनश े
तीस मा  ) इत  या खचाचा  ताव िनणयाथ सादर. 

िनणय .१५७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटलमधील िविवध वॉड/ िवभागांकरीता फिनचर खरेदी करणेकामी 
िवहीत प दतीन ेई-िनिवदा ि या राबिवणसे व याकामी येणा या अंदाजे र कम .८,३९,३३०/- मा चे खचास 
मा यता दे यात आली.                                                                       (कायवाही- ी साईनाथ णालय) 

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

आजच े यव थापन सिमती सभेम य ेमा.अ य  महोदय यांच ेपरवानगीने आय या वेळी खालील माण ेिनणय घे यात आले. 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.१९, िनणय .१५८  मा.उ च यायालय,मुंबई खंडपीठ-औरंगाबाद येथे सं थान िव द सु  असले या केसेस च े

कामकाज पाहणेसाठी िसनीअर कौ सील पी.एम.शहा यांची िनयु  कर यात यावी तसेच याकामी यांना आदा 
करावयाची फ  ठरिव याच ेअिधकार सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना दे यात याव,े असे ठरले. 

 मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम य े सं थानच े िव द चाल ू असले या केसेस संदभात 
आढावा घे यासाठी सिमती सद य ॲङ मोहन जयकर यांना आव यकतेनसुार मुंबई ते औरंगाबाद जाणे-येण ेअसा 
िवमान वास व िनवास यव था अनु ेय कर यास मा यता दे यात आली. 

तसेच सं थान िवषयक सु  असले या सव कोट केसेस बाबतचा िवषय मा. थािनक उपसिमती सभेम य े
घे यात येऊन संबधीत वक लांना चचसाठी बोलिव यात यावे, तसेच येक केसची मािहती वेळोवेळी 
मा.सद यांना दे यात यावी, असे ठरले.                                                              (कायवाही- िवधी िवभाग) 

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

आय या वेळेचा  
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िवषय नं.२०, िनणय .१५९  िज हा प रषद,अहमदनगर  यांना शाळा खो या बांधकामासाठी सं थानमाफत पय े ३० 
कोटी िनधी मंजरु कर यात आलेला असुन यापैक  पये १० कोटी िनधी िदलेला आह.े सदरचा िनधी 
मा.िज हािधकारी यांच े अ य तेखालील सिमतीने कळिव यानसुार साधारण े ातील शाळेतील नवीन वग 
खोली बांधकामासाठी ित वग खोली अदंाज ेर कम .६.२० ल  व आिदवासी / ड गराळ े ातील नवीन वग 
खोली बांधकामासाठी ित वग खोली अदंाज ेर कम .६.७० ल  या माण े१५९ वग खो या बांधकामासाठी 
अनदुान वग कर यात आले आह.े 

  परंत ु मु य कायकारी अिधकारी, िज हा प रषद,अहमदनगर यांनी िद.२२.०१.२०१९ या प ानसुार 
सादर केले या तावानसुार सन २०१८-१९ या िडएसआर नसुार साधारण े ासाठी नवीन वग खोली 
बांधकामासाठी ित वग खोली र कम .८.०० ल  व आिदवासी /ड गराळ े ासाठी नवीन वग खोली 
बांधकामासाठी ित वग खोली अदंाज े र कम .८.५० ल  एवढा अपेि त खच धर यात यावा, व यानसुार 
१५९ वग खो यांसाठी वाढीव र कम .२.८२ कोटीचा िनधी िमळणेस िकंवा पिह या १० कोटी िनधीतून उपरो  
.८.०० ल  व ८.५० ल  या तरतदूी माण े िजत या वग खो या होऊ शकतील तेवढयांची यादी सधुारीत 

होऊन िमळणेस िवनंती केली आहे. तसेच मंजरू कर यात आलेली र कम .३० कोटी एकदाच मंजरू करावी व 
शाळा खो या िनवडतांना एक खोली ऐवजी यातील सव खो यांना मंजरूी िमळावी हणज ेिकमान एक शाळा 
यवि थतरी या पणु होईल, असे िज हा प रषद थायी सिमती व सवसाधारण सभेत चचा झालेच ेकळिवले आह.े  

  यावर सिव तर चचा होऊन, अनदुान िवतरणाबाबत मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम य े
यािचका दाखल अस यान े व अनदुान िवतरणास परवानगी नस यान े स ि थतीत िवतरीत केले या १० कोटी 
अनदुानानसुार तालुका िनहाय मंजरू केले या शाळा खो यांची सं या कमी क न यानसुार अनदुान सावजिनक 
बांधकाम िवभागाकडे वग करावे व ता काळ वग खो यांच े बांधकाम सु  कर यात यावे. यापवु  िवतरीत १० 
कोटी अनदुानात नवीन डीएसआर नसुार जेवढया शाळा खो या बांधकाम ेपणु होण ेश य आहे, यानसुार शाळा 
खो यांची सं या िज हा प रषदने े िन ीत करावी. मा  असे करतांना सं थानने यापवु  तालुकािनहाय मंजरु 
केले या शाळा खो यांची  सं या माणशीर प दतीन े कमी करणबेाबत िज हा प रषद, अहमदनगर  यांना 
कळिव यात याव,े असे ठरले.                                                                              (कायवाही- लखेाशाखा) 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२१, िनणय .१६०  िद.१४ फे वुारी,२०१९ रोजी ज म ुव का मीर या पलुवामा िज हयात क ीय राखीव पोलीस 

दला या जवानांवर दहशतवा ांनी केले या ह याम य ेशहीद झाले या ४४ जवानां या वारसांना सं थानतफ २.५१ 
कोटी मदत  दणेेकामी मा.उ च यायालयाच े औरंगाबाद खंडपीठाम य े िस हील ॲ लीकेशन दाखल क न 
मा. यायालयाची परवानगी िमळा यानंतर छाननी सिमती व शासनाच ेमा यतेनंतर र कम आदा करणेची कायवाही 
कर यात यावी, अस ेठरले.                                                                 (कायवाही-िवधी िवभाग/ लखेाशाखा)  

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२२, िनणय .१६१  मंिदर प रसरातील साईस य त हॉलच े पिह या मज यावर यान मंिदर तयार करणेसाठी 

थाप य, िव तु व  वातानकूुलन काम ेकरणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक 
मे.भान ु कं शन, मुंबई हे आजच े यव थापन सिमतीपुढे चचसाठी उपि थत होत.े चचअतंी यांनी ई-िनिवदतेील 
मळु र कम .४४,१३,६६७.८९ ऐवजी र कम .४०,००,०००/-मा  सव करांसह दर दऊे केल.े  

सदरह कामाच े िन नतम िनिवदाधारक मे.भान ु कं शन, मुंबई यांनी चचअतंी दऊे केलले ेसव करांसह 
र कम .४०,००,०००/-मा  अिंतम दर ि वकारणेत येऊन अिंतम दराबाबत यांचेकडून लखेी घे यात यऊेन यांना 
कायादशे दे यात यावा, अस ेठरले.                                                             (कायवाही- बांधकाम िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२३, िनणय .१६२   िशड  मंजरू िवकास योजनेम ये सं थानकरीता आर ीत असले या जमीन पैक  या जमीन चे 

अ ाप पयत भसूंपादन झालले ेनाही व याचंी सं थानला आव यकता नाही, अशा जिमन वरील आर ण 
काढून घणेेकामी याबाबतचा सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीपढेु सादर करावा, असे ठरल.े                                         

(कायवाही-मालम ा िवभाग/बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.२४, िनणय .१६३  मौज ेिशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) मधील १०१ दकुानदार हे आजचे यव थापन 

सिमतीच ेसभेसमोर उपि थत होते. यांनी सभेस अशी िवनंती केली क , दशन रांगे या ले-आऊट म य े
दि ण-पवु कोप याम य े १२७५ चौ.मी.ॲमेिनटी पेस दशिवलेले असून याम य े इले ीकल 
सब टेशन व जनरेटर म दशिवलेले आह.े सदर सब टेशन व जनरेटर म भखूंडाच े उ र ह ीलगत 
स याच े बायोमे ीक पास काऊंटरच े समोर बांध यात याव,े यासाठी ॲमेिनटी पेस या िठकाणी 
दशिवणते यावी. तसेच यासाठी ओपन पेस स याच ेसलुभ शौचालय व साईिनवास अितथीगहृ यांच े
मधील मोकळया जागेत व स याच ेबायोमे ीक पास काऊंटरच ेजागेवर अशा दोन िठकाणी दशिव यात 
यावे, तसेच स याच े मंजरू रेखांकनाम य े दशिव यात आले या ॲमेिनटी पेसची जागा तसेच 
यालग या स ह नं.३/२ मधील सं थानला भसंूपादनाने िमळालेली २०० चौ.मी. जागेसह िव थापीत 

१०१ दकुानदारांसाठी दकुानगाळे बांधकामासाठी उपल ध क न दे यात यावी. 
  यावर सिव तर चचा कर यात आली, मौज ेिशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) मधील 

१०१ दकुानदारांच े पनुवसन कर यास त वत: मा यता दे यात आली.  याबाबत िद.२२.०२.२०१६ 
रोजी मा.सव च यायालयाने मौजे िशड  येथील मोफत स ह नं.१ (ि कोण) बाबत िदले या आदशेाच े
सिमती सद य मा.ॲङ  मोहन जयकर  यांनी तातडीन ेअवलोकन कराव ेव सदर आदशेाबाबत ॲटन  
जनरल तसेच िवधी व याय िवभाग यांच ेमागदशन यावे, तसेच एफ.एस.आय.बाबत नगररचना िवभाग 
यांच े अिभ य घऊेन यानंतर तुत करणी सिव तर ताव  मा. यव थापन सिमतीच े पढुील 
सभसेमोर सादर करावा, असे ठरले. 

(कायवाही- िवधी िवभाग/ मालम ा िवभाग/ बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२५, िनणय .१६४  सं थानम य े िद.१८ आ ट बर,२०१८ पयत ठेकेदारामाफत थेट सं थानला परुिव यात 

आले या सव कं ाटी कामगारांना सं थान सेवेत कायम कर यास त वत: मा यता दे यात आली. 
यासाठी सुधारीत आकृतीबंध, सेवा वेश िनयम व इतर अनषुंगीक शासक य बाब ची पतुता क न 
तसेच िनयमीत/ समावेशन करावया या कामगारांसाठी पा तेच े िनकष िनि त कर यासाठी सिव तर 

ताव मा. यव थापन सिमतीच े पढुील सभेसमोर सादर करावा व यव थापन सिमतीच े मा यतेने 
शासनाकडे ताव मंजरूीसाठी पाठिव यात याव,े असे ठरले. 

(कायवाही- सामा य शासन िवभाग/कामगार िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२६, िनणय .१६५  सं थान कमचा यांचा सधुारीत आकृतीबंध व सेवा वेश िनयम एक मिह यात करणकेामी या 

े ातील सेवािनवृ  त  शासक य अिधकारी/कमचारी यांची मानधनावर नेमणकू करणसे व याकामी 
येणा या अनषुंगीक खचास मा यता दे यात आली.   (कायवाही- सामा य शासन िवभाग/लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२७, िनणय .१६६  सं थानम य े र  असलेली अनकंुपा त वावरील पद ेभरणबेाबतचा ताव मा. यव थापन 

सिमतीच ेसभेपढु ेसादर करणते यावा, असे ठरले. 
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग /कामगार िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.२८, िनणय .१६७  च ेरामवनमी उ सव-२०१९ या कालावधीत मागील वषा माण ेयाही वष  मुंबई येथील ी 

साई सेवक पालखी मंडळ व ी साई िलला पालखी मंडळ यांना लडीबाग येथे ची पालखी 
ठेव यासाठी मा यता दे यात आली. यांच े पालखी जवळ येक मंडळाच े येक  १० सद यांना 
थांब याची परवानगी दे यात यावी, तसेच पालखी मंडळाच े अ य ांना कोणताही गैर कार होणार 
नाही, याबाबत सचुना दे यात या यात, असे ठरले.                               (कायवाही- संर ण िवभाग) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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आय या वेळेचा  
िवषय नं.२९, िनणय .१६८  ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  अिधिनयम-२००४ मधील  कलम २२(२) म य े

“ यव थापन िनधीत, िश लक र कम उपल ध अस यास, ती िवचारात घऊेन िव त यव थे या 
लगतपवु  वषातील अदंाज े थलू वािषक उ प ना या दहा ट यांपे ा अिधक नसेल इतक , 
सिमतीकडून िनि त कर यात येईल एवढी र कम, रा य शासना या मा यतेने दरवष  या िनधीम य े
जमा कर यात येईल. रा य शासनास, आव यक वाटले तर, कोण याही वषात िव त यव था 
िनधीतनू कोण याही अित र  र कमा या िनधीत जमा कर याब ल कोण याही वेळी, िनदशे देता 
येईल.” अशी तरतुद आह.े 

  यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान अिधिनयम २००४ पासनू अमंलात आलेला आह.े 
यानंतर सं थानम य े कं ाटी प दतीन े सेवेत असलेले १०५२  कमचारी माह े िडसबर-२००६ म य े

सं थान सेवेत कायम कर यात आले आहे. शासनाने सन २००९ म य े २९०८ व वेळोवेळी १२  अशी 
एकुण २९२०  कायम कमचा यांचा सुधारीत आकृतीबंध मंजरू केलेला आह.े सं थानमधील हॉि पटल, 
शै िणक संकुल, सादालय, भ िनवास ह े उप म धमदाय व लोकक याणकारी आहते. यातुन 
सं थानला अ य प उ प न िमळते. मा  या िठकाणी कामगारांच े वेतनावर मा  िनयमीत खच होत 
असतो. तसेच ७ या वेतन आयोगा या िशफारशीची अमंलबजावणी १ जानेवारी,२०१६ पासनू 
करावयाची अस यान े यव थापन िनधीतून मोठया माणावर खच होणार आह.ेभिव यातही सदरचा 
खच दहा ट के मयादपेे ा जा त होणार आह.े यामळेु सदर खचाची मयादा दहा ट के ऐवजी वीस 
ट के करणेबाबत अिधिनयमात तशी दु ती करणेबाबतचा ताव शासनाकडे पाठिव यात यावा, असे 
ठरले. 

(कायवाही-लेखाशाखा / सामा य शासन िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३०, िनणय .१६९  लोकसभा िनवडणकू आचारसंिहता लाग ु हो याची श यता अस यान े सं थानच े दनंैिदन 

कामकाजाकरीता स या राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक यांचेशी 
चचा/वाटाघाटी क न िन नतम िनिवदाधारक यांना कायादशे दे याच े अिधकार मा. थािनक 
उपसिमतीला दे यास मा यता दे यात आली. 

 (कायवाही- सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३१, िनणय .१७०  मौज े िनमगांव को हाळे येथील गट नं.१८३ प.ै म य े शै िणक संकुल उभार यात येणा या  

र कम .२०८.९२ कोटी मा च े सधुारीत अदंाजप क य खचास सधुारीत शासक य मा यता 
िमळणेसाठी व िन नतम िनिवदाधारक मे. याती इिंजिनयस ॲ ड क सलटंट, पणु ेयांनी केले या अिंतम 
र कम .२१८ कोटी या दकेारास मंजरूी दऊेन यांना कायारंभ आदशे दे यास मा यता िमळणेसाठी 
िद.०८.०२.२०१९ रोजी िवधी व याय िवभाग,महारा  शासन यांचेकडे ताव सादर कर यात 
आलेला होता. यावर िवधी व याय िवभाग,महारा  शासन यांनी िद.२१.०२.२०१९ रोजीच ेप ा वय े
शै िणक संकुल उभार यासाठी तयार केले या अदंाजप क य र कम .२०८,९२,४१,८८२/- इत या 
खचा या रकमेस मु य अिभयंता,सावजिनक बांधकाम ादशेीक िवभाग, नािशक यांचेकडून तांि क 
तपासणी क न सा ािकंत क न पनु : सादर करणबेाबत कळिव यात आले होते.  

  यानसुार सदर अदंाजप क य ताव अिध क अिभयंता,अहमदनगर यांचेकडे 
िद.२२.०२.२०१९ रोजी सादर कर यात आला होता. यावर अिध क अिभयंता, अहमदनगर यांनी 
िद.२५.०२.२०१९ रोजीच े प ा वय े अदंाजप काची तांि क तपासणी फ  हणनू र कम 
.१,९४,५२,९०४/- मा  इतक  र कम कायकारी अिभयंता, सावजिनक बांधकाम िवभाग, संगमनेर 

यांचेकडे जमा करणबेाबत कळिवले आह.े 
  यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान िव त यव था,िशड  अिधिनयम २००४ 

अ वये सं थान पनु:गठण करणेत आलेले असून सदर अिधिनयमा वय े सं थानच े कामकाज रा य 
शासना या अिधप याखाली कर यात येत आह.े यानसुार सदर ताव शासनाच े शासक य 
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मा यतेसाठी सादर कर यात आला होता. शासन तराव न सदरह ताव मु य अिभयंता,सावजिनक 
बांधकाम ादिेशक िवभाग, नािशक यांचेकडून तांि क तपासणी क न पनु : सादर करणेबाबत 
सं थानला कळिवणेत आलेले आहे. यामळेु सदरह तावाकरीता तांि क फ  भरण े अनु ेय होत 
नाही. याबाबत िवधी व याय िवभाग, महारा  शासन यांच ेमागदशन मागिवणते येऊन सदरच ेशु क 
भरणबेाबत शासनाने िनदश िद यास यानंतर ०३ मिह याच ेआत शु क भरणेची कायवाही कर यात 
यावी, असे ठरले. 

(कायवाही- बांधकाम िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३२, िनणय .१७१  सं थानम य ेशासनाकडील जे अिधकारी ितिनयु वर कायरत आहते, यांना ७ या वेतन 

आयोगा या फरकाची र कम एकरकमी रोखीन ेअदा कर यात यावी, असे ठरले. 
(कायवाही- सामा य शासन िवभाग / लेखाशाखा) 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
आय या वेळेचा  
िवषय नं.३३, िनणय .१७२  लोकसभा िनवडणकू आचारसंिहता लाग ु हो याची श यता अस यान े मा. यव थापन 

सिमतीची सभा होणसे िवलंब लागणार आह.े याकरीता िद.२६.०२.२०१९ रोजीच े मा. यव थापन 
सिमती सभेच े इितवृ  पढुील सभेत कायम हो याची वाट न पाहता संबधीत िवभागांनी आप या 
िवभागाशी िनगडीत ई-िनिवदा संदभात असले या िनणयाबाबत पढुील कायवाही सु  करावी, असे 
ठरले. 

(कायवाही- सव िवभाग) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

वरील िनणय .९६ ते  १७२ सवानमुते घे  यात आल.े 
यानंतर साय.ं ०६.३० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली. 

  
                                                            
 
                                                      वा रीत/-                                          वा रीत/-                       
                              (बी.बी.घोरपडे)                                (सरेुश हावरे) 
                                        उप मु य कायकारी अिधकारी             अ य  
                                       मु यकायकारी अिधकारी,यांचेकरीता 
                                                           ी   साईबाबा   सं थान िव त यव था,  िशड . 
 
 
 
 
 
 


