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ी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड )
सभा .०७/२०१९
थळ- साईिनवास अितथीगृह, िशड

िदनाक
ं २१.०८.२०१९
वेळ- दुपारी ०२.०० वाजता

ी साईबाबा सं थान यव थापन सिमतीची सवसाधारण सभा बुधवार िद.२१.०८.२०१९ रोजी िशड येथील सं थानचे
साईिनवास अितथीगृहाम ये दपु ारी ०२.०० वाजता आयोिजत करणेत आली असलेबाबत जा.न.ं एसएसएस/वशी-०४/१८४०/२०१९,
िद.१३.०८.२०१९ अ वये सव मा.सद यांना कळिवणेत आलेले होते. यानुसार बुधवार िद.२१.०८.२०१९ रोजी दपु ारी ०२.००
वाजता सं थानचे िशड येथील साईिनवास अितथीगृहाम ये मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे याच
ं े अ य तेखाली सु कर यात आली.
या सभेस खालील मा. सद य उपि थत होते.
०१. मा. ी.सरु े श कािशनाथ हावरे ,अ य
०२. मा. ीमती अचना उ मराव कोते, सद या
मा. ी.दी.म.मगु ळीकर,भा. .से.
मु य कायकारी अिधकारी
सभे या सु वातीस ी साईबाबांची ाथना करणेत आली.
सदरह सभेस काही अप रहाय कारणा तव उपि थत राह शकत नसलेबाबत, सिमती सद य मा.डॉ.राज राजाबाली िसंह
यांनी ई-मेल दारे तर मा. ी.भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे यांनी िद.२०.०८.२०१९ रोजीचे प ा वये कळिवले होते, तसेच सिमती
सद य मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर व मा. ी.िबपीनदादा शंकरराव को हे यांनी दरु वनी दारे कळिवले होते, याची सिमतीने न द
घेऊन यांना अनपु ि थत राह याची अनमु ती िदली.
सभेस आव यक गणपतु नस यामळ
ु े िवधी व याय िवभागाकडील िद.१३ जुलै, २०१७ रोजीचे अिधिनयम दु तीतील
कलम ३ (क) पोटकलम (२) मधील तरतूदीनसु ार तीस िमनीटाकरीता सभेचे कामकाज तहकुब करणेत येऊन, यानंतर दपु ारी ०२.३०
वाजता सभेचे कामकाज सु कर यात आले.
यानंतर मा.अ य महोदय यांनी िवषयपि के वरील िवषयांवर चचा सु के ली.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०१
िदनांक २६.०७.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभेचे इितवृ त वाचून कायम
करणे.
िनणय .४३९ िदनांक २६.०७.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या यव थापन सिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, सदरह इितवृ वाचनू कायम
करतांना खालील माणे दु या कर यात आ या व यास मा यता दे यात आली.
१.
िनणय .३८४- यावर सिव तर चचा होऊन, िशड शहरातील अहमदनगर - मनमाड महामागावरील
गेट न.ं ०१ जवळ कायवॉक (पादचारी पल
ु ) ‘िडझाईन व िब ड’ त वावर उभारणेकामी ा ई-िनिवदा र क न
ठे केदार आर.एल.भतु डा, कोपरगाव यांची अनामत र कम .५१,५००/- परत कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
याऐवजी खालील माणे वाच यात यावे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड शहरातील अहमदनगर - मनमाड महामागावरील गेट न.ं ०१
जवळ कायवॉक (पादचारी पुल) ‘िडझाईन व िब ड’ त वावर उभारणेकामी ा ई-िनिवदा र क न
ठे केदार आर.एल.भतु डा, कोपरगाव यांची अनामत र कम परत कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०२
मालम ा िवभागाकडील कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव नाथ वालझाडे (सेवािनवृ नायब
तहिसलदार) यांचे मुदतवाढीबाबत.
तावअिधिनयमातील तरतूद– ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(झ)
सवसाधारणपणे िव व त यव थेची मालम ता व ितचे कामकाज यांचे यो य कारे यव थापन,देखभाल व
शासन कर या या योजनासाठी आव यक असतील अशा सव गो टी करील,अशी तरतुद आहे.
तावना- सं थानकडील चल-अचल मालम तेसाठी वतं मालम ता िवभाग (Estate
Department) िनमाण करणेबाबतचा ताव िवधी िवभागामाफत मा.ि सद य सिमतीचे सभेपढु े सादर कर यात
आलेला होता. यावर मा.ि सद य सिमतीचे िद.०६/११/२०१४ रोजी झाले या सभेतील िनणय ं .९८६ नसु ार व
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आ थापना िवभागाकडील िद.१९/११/२०१४ रोजी या आदेशा वये सं थान आ थापनेवर मालम ता िवभाग
न याने कायाि वत कर यात आलेला आहे.
मालम ता िवभागामाफत खालील माणे कामकाज के ले जाते.
१)
सं थानचे िमळकत रिज टर अ यावत ठे वणे.
२)
सं थानसाठी आरि त असले या जमीनी खरे दी करणेकामी तसेच आर णा यित र त खाजगी जमीनी
खरे दी करणेकामी सं थानकडे ा त झाले या तावांची छाननी करणे,जागेची पाहणी करणे व उिचत
कायवाही करणे.
३)
देणगी व पात िमळकती ि वकारणेबाबत या तावांची छाननी करणे,िमळकतीची पाहणी करणे व
उिचत कायवाही करणे.
४)
खरे दी के ले या िमळकत या व दान व पात ा त झाले या िमळकत या न दी महसल
ु द तरी
अ यावत क न घेण.े
५)
खरे दी घेतले या व दान ि वकारले या िमळकत ची शासक य मोजणी क न ह ी िनशा या ठरवनू घेण.े
६)
सं थान मालक या कृ षीक जमीनी आव यकतेनसु ार अकृ षीक करणेकामीचे ताव तयार करणे व
स म अिधकारी यांचेकडेस सादर क न उिचत कायवाही करणे.
७)
मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचक
े डील भूसपं ादनाबाबतचे करणी सम वय साधनू
उिचत कायवाही करणे.
८)
िविवध यायालयात सु असले या के सेसबाबत आव यक ती कायवाही करणे.
९)
सं थान मालक या भाडेत वावर िदले या अथवा ावया या िमळकत चे करारनामे क न घेण.े
१०) सं थानचे मालम तेबाबतचे शासक य कर,नगरपंचायत कर व ामपंचायत कर इ.भरणेबाबत कायवाही
करणे.
११) सं थानने भाडेप याने घेतले या िमळकत चे भाडे व थािनक कर भरणा करणे.
१२) सं थानचया
े ामी ताव सादर करणे,भाडेकराराने िदले या िमळकत या
् िमळकती भाडेकराराने देणक
वापराची मदु त वाढवनू देणे व भाडेकरारनामे क न घेण.े
१३) मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे पालखी थां यासाठी जागांचा शोध घेण,े जागा उपल ध
करणे,जागेची िनि ती करणे व पढु ील उिचत कायवाही करणे.
१४) सव रा यातील मु य शहरात सं थानचे माहीती क उभारणेकामी जागा उपल ध करणे.
१५) वषातील उ सवाचं े िनयोजनासाठी आव यकते माणे जमीनी अिध हीत करणेबाबतची कायवाही
करणे.
१६) महारा रा य शेती महामडं ळाकडील जमीनी कायम व पी खरे दी करणेकामीचे ताव व त षु गं ाने
कायवाही करणे.
१७) सं थानचे थावर मालम तेबाबत यो य िनयोजन करणे,देखभाल करणे,वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणे
व याबाबत असले या अडचणी दरू करणे,व र ठांना अहवाल सादर करणे.
सदर कामकाजासाठी स लागार हणनू ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार)
यांची कं ाटी प दतीने मािसक .१२,०००/- एकि त मानधनावर थमत: िद.१९/१०/२०१५ ते
िद.१८/१०/२०१६ या एक वषा या कालावधीसाठी नेमणक
ू कर यात आलेली होती.
तदनतं र मा. यव थापन सिमतीचे िद.३०/११/२०१६ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७६६ अ वये यांचे
नेमणक
ु ची मदु त िद.१९/१०/२०१६ पासनू पढु े एक वष कालावधीसाठी हणजेच िद.१९/१०/२०१६ ते
िद.१८/१०/२०१७ या कालावधीसाठी मािसक .१५,०००/- मा एकि त मानधनावर मदु तवाढ दे यात आलेली
आहे.
तदनतं र मा. यव थापन सिमतीचे िद.२३/१०/२०१७ रोजी या सभेतील िनणय ं .८९९ माणे यां या
नेमणक
ु ची मदु त िद.१९/१०/२०१७ ते िद.१८/१०/२०१८ या एक वष कालावधीसाठी वाढवनू दे यात आलेली
आहे.
तदनतं र मा. यव थापन सिमतीचे िद.२०/११/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं .७२४ माणे यां या
नेमणक
ु ची मदु त िद.१९/१०/२०१८ ते िद.१८/०९/२०१९ या कालावधीसाठी एकि त र कम .२५,०००/- मा
इत या मािसक मानधन त वावर मदु तवाढ दे यात आलेली आहे.
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ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यानं ी याचं े कायकालात मालम ता
िवभागाकडे खालील माणे कामे के लेली आहेत.
१)
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील सं थान मालक या अकृ िषक बखळ जागेवरील सन २०१३-१४ व सन
२०१४-१५ या दोन वषाचे कालावधीसाठी ामपचं ायतीने आकारलेली कराची र कम ित वष
.१२,७८,०००/- माणे दोन वषाची र कम .२५,५६,०००/- इतक ामपचं ायतीकडून माफ क न घेतली
असनू उव रत सन २०१५-१६, २०१६-१७ व २०१७-१८ या तीन वषासाठी ामपचं ायत कराची ितवष र कम
.१२,७८,०००/- ऐवजी ितवष र कम .६,३९,०००/- इतक िकमान दराने आकारणी करणेकामी
ामपंचायतीस भाग पाडलेले आहे.
२)
मौजे िशड येथील सव न.ं १७१/१२ मधील िनयोिजत बस थानक व भ तिनवास इमारतीचे बांधकाम
सं थानचे िनधीतून करणे व यापैक काही े ाचा वापर सं थानसाठी भाडेप याने करणेिवषयी महारा रा य
माग प रवहन महामंडळ यांचेशी करावयाचे करारना याचे करणी व याचे मु ांक शु क मा.मु ाक
ं िज हािधकारी
कायालयाकडून िनि त क न घेणक
े ामीचे करणी कामकाज के लेले आहे.
३)
मौजे घारी,ता.कोपरगाव येथील सं थान िमळकती या भसू ंपादनाची नक
ु सान भरपाईची र कम
.२,८४,७६५/- इतक सन २००४ पासनू शासनाकडे लंिबत आहे. ती सं थानला िमळणेकामीचे करण क न
सदरची र कम िमळणेकामी िदवाणी यायालयात करण करणेत आलेले आहे.
४)
मौजे िनघोज येथील ी.कािशनाथ गोिवंद पाटील,रा.कोपरी यानं ी यांचे मालक या साई पालखी
िनवारा येथीलशासक य मु यांकन र कम .३२,२७,१३,५००/- इत या िकंमती या इमारत बी व डी दान के या
संबंधातील कागदप ा त क न तपासनू मा.मु ांक िज हािधकारी,अहमदनगर यांचेकडून मु यांकन िनि त क न
घेवनू न दणीकृ त दानप क न घेणबे ाबतचीकायवाही पणू के ली असनू या माणे सं थान या नावाने महसल
ु
द तरी व ामपचं ायत द तरी न दी क न घेतले या आहेत. तसेच इमारत डी चे अपणू असलेले काम पणू क न
घेणक
े ामी पाठपरु ावा करणेत येत आहे.
५)
िशड येथील ारावती भ तिनवास चे सव न.ं १४८/१,१४८/२/१,१४८/२/२,१४८/२/३ चा अकृ िषक
सारा माफ अनु ेय असताना कामगार तलाठी यांनी सन २०१६-१७ या वषासाठी सदर े ाचा अकृ िषक सारा
मागणी नोटीस िदलेली होती. सदर बाब कामगार तलाठी,िशड यांचे िनदशनास आणनू देवनू यासाठीची
अकृ िषक सारा मागणी नोटीस र क न घेतली.
६)
मौजे पांढुल ,ता.िस नर येथील सं थान मालक ची जमीन गट न.ं १९ े ०.४९ आर या अकृ िषक
जमीनीचा आकार महारा जमीन महसल
ु अिधिनयम १९६६ चे कलम ११७(३) चे तरतदु ीनसु ार माफ
होणेबाबतचे करण तयार क न मा.उपिवभागीय अिधकारी,िनफाड भाग,िनफाड यांचेकडेस सादर कर यात आले
आहे व पाठपरु ावा करीत आहे.
७)
सं थानसाठी आरि त असले या जमीन पैक काही जमीन खरे दी करणेसाठी ा त झाले या
तावाचं ी छाननी क न खरे दी करणेकामीची कायवाही पणू के लेली आहे.
८)
खरे दी के ले या जमीन ची शासक य मोजणी क न घेवनू महसल
ु द तरी रे कॉड ऑफ राईटला
सं थान या नावाने न दी क न घेतले या आहेत.
९)
मौजे िनमगाव-को-हाळे येथील शेती महामंडळाचे जमीनीपैक भसु ंपादना ारे सं थानला ा त झाले या
स.नं.८७ व ८८ मधील े ात तािवत लाडू इमारत व वािण य योजनासाठी बांधकाम परवानगी
िमळणेकामीचा ताव मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचेकडेस सादर करणेत आला असनू
परवानगीसाठी पाठपरु ावा करणेत येत आहे.
१०) मा.उपिवभागीय अिधकारी,िशड भाग,िशड यांचेकडील सं थानसाठी लंिबत असलेली भसू ंपादन
करणे तातडीने िनगत करणेकामी सम वय साधनू पाठपरु ावा के लेला आहे. यात आर ण ं .३४ ची भुसपं ादन
कायवाही यापवू च िद.२९/०४/२०१५ रोजी पणू झालेली होती. मा भसु ंपािदत े ाचा ताबा सं थानला
िमळणेस ऊिशर होत होता. याकामी पाठपरु ावा क न भसु पं ादन े ६९०३ चौमी.चा ताबा सं थानला
िद.०७/०३/२०१८ रोजी िमळिवलेला आहे व या माणे महसल
ु दप री रे कॉड ऑफ राईटला सं थानचे नावाने
न दी क न घेतले या आहेत.
११)
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यां यासाठी “जमीन खरे दी धोरण” िनि त करणेबाबतचा
ताव शासनाकडे मा.व र ठां या मागदशनाखाली तयार क न पाठिवलेला आहे.
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१२) महारा रा य शेती महामडं ळाकडील े ५२ हे टर ३५ आर इतके सं थानला कायम व पी खरे दी
िमळणेकामीचा ताव सादर करणेत येवनू यात व र ठ पातळीवर पाठपरु ावा करणेचे कामकाज चालू आहे.
१३) मबंु ई ते िशड या मागावर सं थानचे पालखी थांबे उभारणेकामी ा त झाले या दोन अजदारां या
तावातील े ाची सम पाहणी के ली असनू या माणे सदर े ाचे दानप क न घेणक
े ामीचे कामकाज चालू
के लेले आहे.
१४) मौजे ई,ता.राहाता येथे सं थानचे वै क य संकुल तािवत आहे. यासाठी सं थान मालक या
े ालगत असले याव जमीन खरे दीकामी ी.भंडारी व ी.भनसाळी यांचेकडून ा त झाले या तावा माणे
जमीन खरे दी करणेकामी मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे शासनाकडे जमीन खरे दी धोरण अतं गतचा
ताव सादर करणेत आलेला आहे.
१५)
चे शता दी उ सव कालावधीत आव यकतेनसु ार खाजगी व शेती महामंडळाची जमीन वेळोवेळी
अिध हण करणेची कायवाही पणू के लेली आहे.
१६) स यि थतीत मा.उ च यायालयात ी.बाबासाहेब बाबरु ाव ग दकर यांनी सं थानचे िवरोधात दाखल
के ले या दा याचे कामकाज चालू आहे. या संदभात शासनाकडेस मु िे नहाय अहवाल सादर करणेत आलेला
आहे. तसेच साखरबाई हरीभाऊ शेळके यांची जमीन सं थानला भुसपं ादना ारे खरे दी करणेचे करण देखील
मा.उ च यायालयात चालू आहे. या दो ही करणी उिचत कायवाही करणेचे कामकाज चालू आहे.
१७) मालम ता व भसु ंपादन संबंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी
यायालय, व. तर, कोपरगाव, स यायालय, कोपरगाव, उ च यायालय,औरंगाबाद व सव च
यायालय,िद ली इ.कोटात चालू असले या समु ारे ३० के सेसम ये िनयमा माणे कायवाही करणेकामी मागदशन
करीत आहे.
१८) सं थान या ता यात असले या मोफत सव न.ं १ पैक चे े ासंबधं ात शासक य तरावर लंिबत
असले या दंडा मक कायवाहीचे करणी कामकाज चालू आहे.
१९) सं थानसाठी आरि त असलेले आर ण ं .३९ हे मा.उ च यायालय,खंडपीठ,औरंगाबाद यांचेकडील
आदेशा माणे र करणेची कायवाही करणेत आली असनू शासनाकडे भसु ंपादनापोटी जमा करणेत आलेली
अनामत र कम परत िमळणेकामी मागणी करण के लेले आहे.
२०) मौजे िशड येथील नगरपचं ायत ह ीतील सव न.ं ५७/९५ े ०.०१ आर ही कै .महतछ ी याचं े
मालक ची वक टािजत िमळकत यांचे मृ यनू तं र ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांना दे याची
यांची इ छाअस याचे यांचे िद.०७/०९/२००५ रोजी या अजाव न प टपणे िदसनू आलेने सदरचा अज हेच
यांचे इ छाप (मृ यपु ) सबं ोधनू ते िदवाणी यायालयात दाखल क न मे.कोटाकडून ोबेट क न घेणक
े ामीचे
करण तयार क नसं थान पॅनलवरील वक ल अॅड.जे.के .ग दकर यांना या माणे मे.कोटात उ त िमळकतीस
सं थानचे नाव लावणेकामीचे आदेश ा त क न घेणक
े ामी सिु चत के लेले आहे.
२१) मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणया माणे िशड िवकास योजना आर ण व ा प िवकास
आराखडा (सधु ारीत) मधील सं थानसाठी तािवत असलेली आर णे र करणेकामी सबं धं ीत कायालयांकडे
ताव सादर के ले आहेत.
२२) सं थान मालक या भाडेकराराने िदले या िमळकत चे करारनामे करणेत आलेले आहेत.
२३) सं थान मालम तेची देखभाल करणेकामी वेळोवेळी िमळकत ना भेटी देणते आले या आहेत व
अडचण चे िनराकरण करणेत आलेले आहे.
२४) कायालयाचे दैनंिदन कामकाजात कायालयीन िटप या,मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढू े सादर
करावया या िटप या व इतर प यवहार िनयिमतपणे सादर करणेत आलेले आहेत.
भिव यात मालम ता िवभागामाफत खालील माणेची कामे करावयाची आहेत.
१)
मंबु ई ते िशड ,औरंगाबाद ते िशड ,पणु े ते िशड ,अहमदनगर ते िशड , भंडारदरा ते िशड या मागावर
सं थानचे पालखी थांबे उभारणेचे तािवत आहे. यासाठी जागांचा शोध घेण,े जागा दानप घेण,े जागा खरे दी
घेणे याबाबतची करणाचं ी छानणी करणे इ.
२)
सव रा यां या मह वा या िठकाणी सं थानचे मािहती क उभारणेचे तािवत आहे. यासाठी जागा
िनि ती करणे, जागा उपल ध करणे व त सबं ंधी कामकाज करणे.
३)
महारा रा य शेती महामंडळाची जमीन कायम व पी खरे दी करणे.
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४)
मौजे ई,ता.राहाता येथे सं थानचे वै क य सक
ं ु ल तािवत आहे. यासाठी सं थान मालक या
े ालगत असलेली ी.भडं ारी/भनसाळी याच
ं ी जमीन खरे दी करणेकामी कागदप ाचं ी छानणी करणे,मोजणी
क न घेणे व यासबं धं ीत कोट करणी कामकाज पाहणे.
५)
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे सं थानसाठीची यापवू ची आर णे र करणे व सं थान या
िमळकत वर टाकलेली आर णे र करणेकामीची कायवाही करणे.
६)
मालम ता व भसु ंपादन संबंधात िविवध कोटात उदा.िदवाणी यायालय,राहाता, कोपरगाव, िदवाणी
यायालय,व. तर,कोपरगाव,स यायालय, कोपरगाव, उ च यायालय,औरंगाबाद व सव च यायालय, िद ली
इ.कोटात चालू असले या ३० के सेम ये उिचत कायवाही करणे.
७)
सं थानचे ता यात असले या मोफत सव न.ं १ पै.चे े ासंबंधात शासक य तरावर लंिबत असले या
दडं ा मक कायवाहीचे करणी कामकाज पाहणे.
८)
मोफत सव न.ं १ या े ाचा ताळमेळ घेणचे े करणी कायवाही करणे.
९)
यापूव चे भसु पं ादन करणात शासनाकडे सं थानने भरलेली अनामत र कम परत िमळणेकामीचे ताव
तयार करणे व पाठपरु ावा करणे.
१०) मौजे येसगाव येथील पालखी थां याची जागा सं थानचे नावावर क न घेणक
े ामी कायवाही करणे.
११) सं थान मालक या जमीन या पोटिह यांचे सामीलीकरण करणेचे ताव तयार करणे.
१२) अिभलेख क ात पाठवावयाचे कागदप ाचं ी छाननी क न रे कॉड अ यावत करणे.
१३) िमळकत रिज टर न याने क न ते अ यावत करणे. इ.कामे करावयाची आहेत.
िवभागाचा अिभ ाय- ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, कं ाटी स लागार (सेवािनवृ त नायब
तहिसलदार) यांची नेमणक
ु ची मदु त िद.१८/०९/२०१९ रोजी सपं त आहे. यांनी उपरो त माणे समाधानकारक
कामे के लेली असनू मालम ता िवभागाचे दैनंिदन कामकाजात देखील यांचे मागदशन होत आहे. मालम ता
िवभागामाफत भिव यात उपरो त माणे कामे तािवत आहेत. उपरो त कामां या वाढ या यापा या ि ने
यापुढेही ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे,कं ाटी स लागार (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यां या सेवेची
मालम ता िवभागास आव यकता आहे.
या तव कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) यांचे
नेमणक
ु ची पढु ील मदु त िद.१९/०९/२०१९ ते िद.१८/०९/२०२० या एक वष कालावधीसाठी चिलत प दतीने
कामगार िवभागामाफत कमचारी ठे केदाराकडून पवू चेच एकि त र कम .२५,०००/- मा इत या मािसक
मानधन त वावर कं ाटी कमचारी हणनू मदु तवाढ देता येईल.
ताव- कं ाटी स लागार ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे (सेवािनवृ त नायब तहिसलदार) याचं े
नेमणक
ु ची पढु ील मदु त िद.१९/०९/२०१९ ते िद.१८/०९/२०२० या एक वष कालावधीसाठी चिलत प दतीने
कामगार िवभागामाफत कमचारी ठे केदाराकडून पवू चेच एकि त र कम .२५,०००/- मा इत या मािसक
मानधन त वावर कं ाटी कमचारी हणनू मदु तवाढ देणे या मा यतेसाठी सादर.
िनणय .४४० यावर सिव तर चचा होऊन, ी.कृ णा िव वनाथ वालझाडे, सेवािनवृ त नायब तहिसलदार यांना
कं ाटी स लागार हणून एकि त र कम .२५,०००/- मा इत या मािसक मानधन त वावर कं ाटी
कमचारी हणून चिलत प दतीने कामगार िवभागामाफत कमचारी ठे केदाराकडून िद.१९/०९/२०१९ ते
िद.१८/०९/२०२० या एक वष कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०३
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचेमाफत कोलकता येथे मािहती क सु करणेबाबत
िशड साई दा सेवा ट, कोलक ा यांचे िद.२१.०६.२०१९ रोजीचे प .
तावअिधिनयमातील तरतदू - ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(२)(ठ)
म ये ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या िलला व तयांची िशकवण याबाबत या उपयकु त मािहतीचा
चार व सार करील आिण ी साई सािह य ंथालय चालिवल व याचा िव तार करील,अशी तरतुद आहे.
तावना- ीमती सजु या मुखज ,चेअरमन,िशड साई दा सेवा ट,कोलकता यांनी यांचेकडील
उपरो त िवषयांिकत प ा वये, “We would like to bring it to your kind notice that thousands of
devotees from West Bengal,Eastern as well as North-Eastern India visit Shirdi Saibaba
temple at Shirdi every year. Most of the devotees do not have access to internet or direct
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contact with the Saibaba Sansthan Trust, Shirdi. Thus, they come to our temple premises in
Kolkata with a lot of questions regarding.
a.
Food and lodging near the Saibaba Temple at Shirdi.
b.
Transport.
c.
Pujas, Aratis etc.
d.
Availability of Prasadam, Baba's preachings, mission and advice.
e.
Books on Baba's immortal activities etc.
We on behalf of Shirdi Sai Seva Trust Kolkata try our best to serve the devotees in
this respect. It is necessary to state in brief that the Shirdi Sai Shraddha Seva Trust,
Kolkata runs with very limited resources as obtained from the devotees (as
donation/subscription) to fulfill the greatest teaching of Saibaba - ‘love all,serve all’. The
following programs have been carried out by this organization since 1999 for the benefit of
the poor.
a.
Anna Daan after Baba's Pujas and Aartis.
b.
Clothes and blanket distribution to the poor.
c.
Bhajan, Satsang, Dhyan and spiritual discourse for upliftment of the moral
character of the devotees.
d.
Free medical and eye camps, distribution of spectacles and arrangement of cataract
operation separately if necessary.
e.
Arrangement of free books, copies, tution fees to the poor children.
f.
Assistance to the poor people for arranging weddings of their children.
Presently,this organization has also conceived various welfare activities for
women empowerment.
Threfore, in the backdrop of the present activities we believe that an imformation
centre at a convenient place in Kokata will be able to provide all the required information
on shirdi Saibaba temple, Shirdi to numerous devotees. The information centre will also
create a great liaison between Shirdi Saibaba temple, shirdi and its kolkata counterpart. In
this regard proper infrastructural facilities such as office room (15*10.5 sq ft) with
computer, suitable manpower, store room (6*5 sq.ft) and also a vacant space (around
12*10.5 sq.ft) for multi-purpose use adjacent to the office room, etc. can be provided (a
sketch of the suggested layout is attached for you reference) we would also like to propose
the construction of a Sai temple attached to this information centre to attract more devotees
to the information centre.
Thus, we sincerely hope to have you kind consent and necessary help for this great
effort to facilitate the sarced journey of the devotees to Saibaba temple at Shirdi”, असेबाबत
इकडेस कळिवलेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय– अजदार यांनी कोलकता येथे सं थानचे मािहती क सु करणेसाठी आव यक
असलेली जागा व आव यक ती साधनसामु ी उपल ध क न िद यास कोलकता येथे सं थानचे मािहती क सु
करता येईल.
ताव–कोलकता येथे ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मािहती क सु करणे
अथवा न करणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .४४१ यावर सिव तर चचा होऊन, िशड साई दा सेवा ट, कोलक ा यांनी मािहती क सु करणेसाठी
आव यक असलेली जागा व आव यक ती साधनसामु ी उपल ध क न िद यास सं थानचे इतर
िठकाणी सु असले या मािहती क ा या धत वर कोलक ा येथे सं थानचे मािहती क सु कर यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(07} 21.08.2019, Shirdi (SPJ.docx)

7

िवषय न.ं ०४

ताव-

मौजे िशड ता.राहाता येथे ना-नफा-ना-तोटा त वावर अितथीगृह (गे ट हाऊस) बांध यासाठी एक एकर
जागा िमळणेबाबत ी.टी.भानु साद राव (एमएलसी) अ य , ऑल इिं डया वेलामा असोिशएशन,
है ाबाद यांचे मा.मु यमं ी महोदय, महारा रा य, मुंबई यांना उ ेशुन िलहीलेले िद.०३.०७.२०१९
रोजीचे प .
अिधिनयमातील तरतूद- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,(िशड ) अिधिनयम २००४ चे कलम १७(३) म ये
िव व त यव थेम ये िनिहत झालेली कोणतीही थावर मालम ता रा य शासना या लेखी पूवमंजरू ीने असेल
याखेरीज सिमतीकडून एक वषापे ा अिधक मुदतीकरीता भाडेप याने दे यात येणार नाही िकंवा गहाण टाक यात
येणार नाही, िवक यात येणार नाही िकंवा अ यथा अ य सं िमत कर यात येणार नाही,अशी तरतदू आहे.
तावना- ी.टी.भानु साद राव,(एमएलसी),अ य ,ऑल इडं ीया वेलामा असोिशएशन,है ाबाद यांनी
यांचेकडील िद.०३/०७/२०१९ रोजी या प ा वये मा.मु यमं ी महोदय,महारा रा य,मंबु ई यांचेकडेस मौजे
िशड ,ता.राहाता येथे ना-नफा त वावर अितथीगृह (गे ट हाऊस) बांध यासाठी एक एकर जागा िमळणेबाबत
िवनंती के लेली आहे. सदरचे प मा.मु यमं ी महोदय, महारा शासन,मंबु ई यांचे कायालयाकडील
जा. ं .३९२९५७२ िद.०८/०७/२०१९ अ वये इकडेस ा त झाले असनू यावर मा.मु यमं ी महोदय,महारा
रा य यांनी मा.मु य कायकारी अिधकारी, ी साईबाबा सं थान,िशड यांना उ ेशनू सदर ताव तपासनू
ता काळ कायवाही करणेचे िनदश िदलेले आहेत.
सदर प ाचे अवलोकन के ले असता यात All india Velama Association is a non-profit
organization registered under the Societies Act in the State of Telangana about 40 years
ago.The Associaton is headquartered at Hyderabad has a membership of over 10,000 people
from the states of Telangana,Andhra Pradesh,Tamilnadu, Maharashtra,Karnataka etc.and
organizes many programmes for the benefit and welfare of society solely by donations from
members.
All India Velama Association established hostels for both Boys and Girls Separately
with free boarding and lodging for poor students,running old age homes,and costructed
Choultries (guest houses) in religious shrines like Srisailam in Andhra Pradesh,Basara and
Vemulawada in Telangana.The choultry proposals at Yadadri in Telangana and Tirumala in
A.P.are in pipeline.We provide free meals to all residents and visiting pilgrims and guests in
our choultries.The services and facilities of all institutions run by our associations are free and
sometimes at nominal cost and open to all communities.
Every year million people from the state of Telangana,Andhra Pradesh visit Shirdi for
darshan of Sri Saibaba Shrine and face problems with regard to stay and accommodation.The
Association would like to construct a choultry at shiridi for the benefit of pilgrims visiting
from the state of Telangana and Andhra Pradesh.
In this regard,we request the Honourable chief minister to recommend to the Government of
Maharashtra and Shri Saibaba Sansthan Trust,Shirdi,the Governing and Administrative body
of Shri Saibaba's Samadhi Temple to allot about an acer of land at Shiridi to the
Association.We assure to construct the choultry in a year and make it available to pilgrims
visiting Shirdi from all over India.
Look forward to for favourable action at the earliest, असेबाबत नमदू के लेले आहे.
िवभागाचा अिभ ाय- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक चे िशड येथे १)
साईआ म भकतिनवास-१, २) साईबाबा भ तिनवास थान (५०० म) ३) ारावती भ तिनवास ४) साईउ ान
भ तिनवास ५) शांतीिनके तन भ तिनवास ६) साईआ म भ तिनवास-२इ.भ तिनवास असनू यात
साईभ तांसाठी ऑनलाईन म व दशन बक
ु ग कर याची सं थानमाफत अ पदरात सिु वधा उपल ध क न
दे यात आलेली आहे. यािशवाय िशड येथे सम येणा-या साईभ तांसाठी ऐनवेळेस म बक
ु ग व दशनपास
सिु वधा देखील परु िव यात येत आहेत. सदर सव भ तिनवासात िनवासी साईभ तांसाठी
ना टा,चहा,कॉफ ,दधु ,िब क टे व जेवण या सिु वधा परु िव यात येत आहेत. त हा या यित र त िशड येथे अ य
अितथीगृह (गे ट हाऊस) ची आव यकता नसावी,अशी इकडील धारणा आहे.
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उ त ऑल इडं ीया वेलामा असोिशएशन,है ाबाद या सं थेने िशड येथे ना-नफा त वावर अितथीगृह
बाधं णेसाठी एक एकर जागा िमळणेकामी उपरो त प ात िवनतं ी के लेली आहे. तथािप उ त सं थेस िशड येथे
अितथीगृह बांधणेसाठी
सं थान मालक ची िशड ह ीत िवनाआरि त एक एकर जागा उपल ध नाही. तसे मा.मु यमं ी
महोदय याचं े कायालयास मा. यव थापन सिमतीचे िनणयानसु ार कळिवता येईल.
ताव- मौजे िशड ,ता.राहाता येथे ना-नफा त वावर अितथीगृह (गे ट हाऊस) बांध यासाठी एक एकर
जागा िमळणेबाबत ी.टी.भानु साद राव,(एमएलसी),अ य ,ऑल इडं ीया वेलामा असोिशएशन,है ाबाद याचं े
मा.मु यमं ी महोदय,महारा रा य,मंबु ई यानं ा उ ेशनू िलहीलेले िद.०३/०७/२०१९ रोजीचे प ाचे अनषु ंगाने
उ त सं थेस िशड येथे अितथीगृह बांधणेसाठी ी साईबाबा सं थान िव व त यव था,िशड यांचे मालक ची
िशड ह ीत िवनाआरि त एक एकर जागा उपल ध नाही, असेबाबत मा.मु यमं ी महोदय,महारा रा य,मंबु ई
यांचे कायालयास कळिवणे या िनणयाथ सादर.
िनणय .४४२ सदरचा ताव अमा य कर यात आला.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०५
आिथक अनुदान मागणी करीता आले या अजाबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड कडे अथसहा य मागणीसाठी दररोज, न दणीकृ त सं था, शासक य
कायालये, िनमशासक य सं था, तसेच वैय तीक र या अज येत असतात. सदर या अजा ारे, १) बांधकाम, २)
आ मातील लोकांचा खच, ३) वाचनालयासाठी पु तके -फिनचर, ४) दवाखा यासाठी मिशनरी / औषधे, ५)
संमेलने, पधा, िशिबरे , ६) दु काळी भागाकरीता चारा/अ नधा य/पाणी ७) मल
ु ां या िश णासाठी मदत, ८)
िवधवा/िनराधार/अपगं यांना दैनंिदन खचासाठी मदत, ९) यवसाय सु करणेकरीता मदत, १०) मल
ु ांचे
ल नासाठी मदत, ११) जळीत झा याने मदत, अशा कारे अनेक कारणासाठी अनदु ान मागणी के ली जाते.
सं थान अिधिनयम तरतुद:- ी साईबाबा सं थान िव व त यव था िशडी अिधिनयम २००४ कलम
१७ मधील (२)(ण) "मानव जातीचे क याण करणा-या िकंवा आप तीम ये सहा य करणा-या कोण याही उदा त
कायास चालना देईल."
ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, अिधिनयम २००४ चे कलम २१(२) ी साईबाबा सं थान
िव व त यव थे या िविवध योजनासाठी परु े शा तरतूदी के यानतं र, िव व त यव थे या िनधीत िश लक
राहीली अस यास अशा िश लक र कमेचा िव व त यव थे या िवतरण यो य उ प ना या तीस ट कयापे ा
अिधक नसेल एवढा भाग,सिमतीस वेळोवेळी खालील सव िकंवा कोण याही योजनासाठी वापरता व खच
करता येईल.
कलम २१ (२) (एक) " छाननी सिमती या िशफारसीनसु ार व रा य शासनाचे पवू मा यतेने न दणीकृ त
सावजिनक िव व त यव था, िकंवा न दणीकृ त सोसायटी याच
ं ेकडून कोणतीही शै िणक सं था, ि डा अकादमी
वा सं था, सावजिनक वाचनालय, णालय, आधारगृह, िकंवा इतर धमदाय अथवा धािमक सं था, अथवा
कला वा सािह याशी संबंिधत असलेली सावजिनक िव व त यव था, िकंवा न दणीकृ त सोसायटी याचं ी थापना
व देखभाल क न घेणसे ाठी, अशी तरतुद आहे.
सं थानकडे अनदु ान मागणीसाठी दाखल झालेले अज
िद.०१.०७.२०१७ ते ३१.०७.२०१९ कालावधीत आिथक अनदु ान मागणी करीता आलेले अज खालील माणेअ.न.ं
१
२
३
४
५
६
७

अजदाराचा/ सं थेचे नाव व प ता
प. प.ु ी माई महाराज सं थान ट, औरंगाबाद
Adaikalam Blind Welfare Trust
Shree Neelkanth Brahmeshwar Vanadurga
Trust Bradez Goa
Bright Future Organization For The Blind,
Mumbai
छ पती िमला राजे सव पचार णालय को हापरू
Bright Future Organization For The Blind,
Mumbai
ी शभु क
ं र परब, िसंधदगु
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अंध मल
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एम.आर. आय मशीनसाठी
अधं मल
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सािह यासाठी
पाणीपरु वठासाठी मदत
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यवु ा कौश य िवकास क सोलापरू
के . माहे वरी
The Bene-Israel Conference Education Fund

मिहला उ तीसाठी
दु काळ िनवारणासाठी
गरीब मुलां या
िश णासाठी
ी शभु म िभकाजी चेचार, को हापरू
िश णासाठी
ी यंबक बापरु ाव गजभार, बाश
उसनवारी परत करणेसाठी
शेतकरी बचाव क याणकारी बहउ श
े ीय सं था, िसचं न क पासाठी
यवतमाळ
विनता समाज अमरावती
शाळेसाठी मदत
ी िकशोर भागचंद कटा रया, अहमदनगर
शै णीक मदत
ी भालचं रामचं धढु रे ,को हापरू
यवसायासाठी मदत
ी पांडूरंग पालखी सोहळा चॅ रटेबल ट, सोलापरू
पालखी सोहळयासाठी
मदत
ीमती हषा सोमनाथ आ हाड,
घरासाठी काढलेले कज
भरणेसाठी
फलटण मेडीकल फ डेशन, र तपेढी, फलटण
र तपेढीसाठी मदत
वरदान ाथिमक िव ामंदीर, सातारा
शाळेसाठी संगणक
म य रे वे मंडळ, सोलापरू , ी िहत मलहो ा
साईनगर िशड
रे वे थानकासाठी मदत
साकोलकर चॅरीटेबल हॉ पीटल रसच सटर, औरंगाबाद हॉ पीटलसाठी मदत
ी ए. डी. पाटील सावजिनक वाचनालय गुडाळ, वाचनालय मदत
को हापरू
राहाता तालुका तालीम संघ,
कु ती पधासाठी
िच. जयेश चं भान पाटील, येवला
िश णासाठी मदत
ी साईनाथ मनोहर ननावरे , पणु े
िश णासाठी मदत
ी सतं ाने वरी पारायण मंडळ फलटण
अ नदानासाठी मदत
ी िमल द मधक
िश णासाठी
ु र पवार, बारामती
सं थान ी एकनाथ महाराज िव व त मंडळ, पैठण
भािवकां या सोयी
सिु वधेसाठी
ी साई भ त मंडळ धपू खेडा औरंगाबाद
मंदीर प रसर िवकासासाठी
ामपंचायत कायालय, धपू खेडा औरंगाबाद
गावातील िवकासासाठी
सरपच
,
ामप
च
ायत
िप
प
री
द
म
ाला,
कणबधीर मल
ु ां या
ं
ं
ं ु
ऑपरे शनसाठी

िवधी व याय िवभाग,
महारा शासन यांचे
प
छ पती िमला राजे सव पचार णालय को हापरू िवधी एम.आर. आय मशीनसाठी मा.आ. ीअमल
व याय िवभागाचे प .
महादेवराव महािडक,
को हापरू
ी योगेश देशपांडे, पणु े
भारतीय जवानां या
िवधी व याय िवभाग,
मदतीसाठी
महारा शासन यांचे
प

अिभ ाय :१)
वैय तीक आिथक मदत देणबे ाबत अिधिनयमात प ट तरतूद नाही.
२)
आिथक मदत मागणीकरीता िदले या अजाबाबतची स ि थतीची अजदार िवचारणा करीत असतात.
याबाबत सबं ंिधतांना यां या “अजाबाबतची स ि थती कळिवणेबाबत या िवषयावर मा.ि सद य सिमतीचे
िद.०८.१०.२०१३ रोजीचे सभेत िनणय .७६६ अजदारास अजाची स ि थती कळिव याची आव यकता
नाही" असे ठरले आहे. "
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३)
वै क य उपचारासाठी ी साईनाथ णालयाकडून वै क य अनदु ान िदले जाते यामळ
ु े वै क य
उपचारासाठ चे अज िवचारात घेऊ नये.
४)
अिधिनयम २००४ म ये या बाबीसाठी अनदु ानची प ट तरतदू आहे फ त याच अजाचा अनदु ान
देतानं ा िवचार हावा असे मत आहे.
ताव:- िद.०१.०७.२०१९ ते िद .३१.०७.२०१९ या कालावधीत आलेले अज मा. यव थापन
सिमतीचे अवलोकनाथ व िनणयाथ सादर .
िनणय .४४३ यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१.०७.२०१९ ते िद.३१.०७.२०१९ या कालावधीत आले या आिथक
अनुदान मागणी अजाचे अवलोकन क न यांची न द घे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०६
सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या सगं णक सच
ं ासाठी Microsoft Licenses खरेदी
करणेकामी येणा या खचास व याकामी चलीत प दतीने खरेदी ि या राबिवणेस मा यता
िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- कलम १७ (१) भ गणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न
देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं . :- ०१. िद.०७.११.२००९ िनणय ं . ७९९
०२. िद.१६.०२.२०१६ िनणय ं . १५८
०३. िद.०४.०४.२०१८ िनणय ं . २७५
ा तािवक:- सं थानचे िविवध िवभागांचे मागणीनसु ार कायालयीन कामकाजाकरीता आव यक
संगणके , संगणक य सािह य, सॉ टवेअर लायस सेस सं थानचे चलीत प तीनसु ार खरे दी क न काया वीत
करणे व यासंबंधी यव थापनाचे कामकाज इकडील िवभागामाफत के ले जाते. स ि थतीत, सं थानचे िविवध
िवभागांम ये (सं थान शै िणक संकुल व ी साईबाबा सं थान णालये वगळता) काया वीत असले या स हर
व संगणकांचा तपिशल पढु ील माणे आहे.
मािहती
तं ान साईटे क
क पाअतं गत
अ.नं. तपिशल
एकूण
िवभागामाफत खरेदी
खरेदी
०१
स हर
०२
२०
२२
०२
संगणके /लॅपटॉप
१७०
१८०
३५०
एकूण
१७२
२००
३७२
उपरो माणे काया वीत असले या स हर व संगणकावर आव यक असलेले सॉ टवेअर लायस सेस
वेळोवेळी आव यकतेनसु ार खरे दी क न काया वीत करणेत आलेले आहेत. सदर लायस सेसम ये Microsoft
Windows व Microsoft Office चा समावेश आहे. स ि थतीत Microsoft Office चे खरे दी क न
काया वीत असले या लायस सेसचा तपिशल पढु ील माणे.
मािहती तं ान
साईटेक क पा
अ.नं.
तपिशल
िवभागा माफत
एकूण
अतं गत खरे दी
खरे दी
Microsoft Office 2003 (सन-२००५ म ये
०१
२०
-२०
खरे दी क न साईटेक क पा अतं गत काया वीत)
Microsoft Office 2007
०२
-१००
१००
(साईटेक क पाअतं गत काया वीत.)
Microsoft Office-2017
०३
१२५
-१२५
(सन-२०१६ म ये खरे दी क न काया वीत)
एकूण
१४५
१००
२४५
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २७५ अ वये M/s Tata
Sons यानं ी तयारी दशिवले माणे “साईटेक क प-०२” अतं गत यांचेमाफत Application बाबतची सव
कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Based Services, Hardware & Network बाबत स ला व
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यव थापनाबाबतची कायवाही िवनामु य व पात मे.टाटा क स ट सी सि हसेस यांचेमाफत सु करणेत
आलेली आहे. यानसु ार “साईटेक क प-०२” अतं गत ामु याने पढु ील माणे कायवाही करणे तावीत आहे.
१.
काया वीत काय णाल चे अ ावतीकरण करणे.
२.
आव यकतेनसु ार निवन णाली िवकसीत क न काया वीत करणे.
३.
साईटेक क पाअतं गत काया वीत करणेत आलेले स हर, संगणके , संगणक य सािह य, नेटवक
सािह य यांचे आयमान
ु संपु ात आ याने आव यकते माणे सदर सािह य खरे दी क न काया वीत
करणे.
४.
आव यकते माणे सॉ टवेअर लायस सेस खरे दी क न काया वीत करणे.
नमदु के ले माणे मे.टाटा स स यांचमे ाफत मे. टाटा क स ट सी सि हसेस यांनी क पाअतं गतची
य ात कायवाही िद.०१.०९.२०१८ पासनू सु के लेली आहे. सदर कायवाहीअतं गत सं थानचे िविवध
िवभागांम ये काया वीत संगणक संचांसाठी माय ोसॉ ट यांचे आव यक लायस सेसबाबत मे.िटसीएस यांनी
संबंधीत ितिनध शी चचा के ली असता, यांनी सं थानने खरे दी के लेले सॉ टवेअर लायस सेस, य ात वापरात
असलेले सॉ टवेअर व भिव यातील गरज याचे अवलोकन करणेकरीता यांचेमाफत मे.के पीएमजी यांचे ितिनधी
िशड येथे येऊन अहवाल सादर करतील, असे ई-मेल ारे कळिवलेले होते. यानुसार माय ोसॉ ट यांचमे ाफत
मे.के पीएमजी यांचे ितिनध यांनी िद.२६ व २७ एि ल, २०१९ रोजी िशड येथे येऊन संदभ य िवषयी मािहती
तं ान िवभाग, ई.डी.पी.िवभाग ( णालये) व मे.िटसीएस यांचे ितनीधी यांचेबरोबर चचा क न तसेच य
संगणकांची तपासणी क न याबाबतचा अहवाल िद.०९.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेल ारे सादर के लेला आहे. सदर
अहवालावर सिव तर चचअतं ी पढु ील माणे सॉ टवेअर लायस सेस सं थानने खरे दी करणे आव यक अस याचे
माय ोसॉ ट यांनी िद.०७.०६.२०१९ रोजीचे ई-मेल ारे कळिवलेले आहे.
Sr No Products
Qty Dept
01
SQL Server Standard Core Lic.
02 Hospital
02
SQL CAL
200 Hospital
03
Windows Server Std. Core
06 Hospital
04
Windows Server CAL
200 Hospital
05
Windows Operating System
200 Hospital
06
Windows Server CAL
104 IT
07
Office Professional/Enterprise
31 IT
08
Office Standard
16 Hospital
उपरो माणे णालये िवभागाकरीता खरे दी करावयाचे लायस सेसबाबत पढु ील कायवाही करणेबाबत
ईडीपी िवभाग यांना आयटी िवभागाचे प ा ारे कळिवणेत आलेले आहे. तसेच उवरीत लायस सेस खरे दी
करणेबाबत मे.िटसीएस यांना यांचा अिभ ाय देणबे ाबत कळिवणेत आलेले होते. यानसु ार मे.िटसीएस यांनी
िद.१९.०६.२०१९ रोजीचे ई-मेल ारे पढु ील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
माय ोसॉ ट यांचे अहवालानसु ार कळिवणेत आलेले लायस सेस हे सं थानने खरे दी के लेले
लायस सेस व य वापर यातील तफावत अस याने माय ोसॉ ट यांचमे ाफत पढु ील कायदेशीर कायवाही
टाळणे या ीने सदरचे लायस सेस खरे दी करणे अ याव यक आहे. मे.िटसीएस यांचे तं ांसाठी काय णाली
िवकसीत करणेकामी आव यक लायस सेस व माय ोसॉ ट यांनी कळिवले माणेचे लायस सेस यांचा िवचार
करता पढु ील माणे लायस सेस खरे दी करणे आव यक आहेत.
Sr.No Description of Software
Part Code
Qty
01
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
D87-07498
04
02
MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty 021-10608
50
WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL
03
R18-00191
150
Chrty UsrCAL
माय ोसॉ ट यांचे अहवालानसु ार व मे.िटसीएस यांनी िदले या अिभ ायानसु ार उपरो माणेचे
लायस सेस खरे दी करणेकामी येणारे अदं ाजे खचाबाबत या े ातील िविवध परु वठाधारकांकडे िवचारणा के ली
असता, संबंधीतांनी पढु ील माणे दर कळिवलेले आहेत.
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Sr.
No
01
02
03

Description

Qty

Visio Pro 2019 SNGL
04
OLP NL
MS Office Std 2019
50
SNGL OLP NL Chrty
WinSvrCAL SNGL
LicSAPk OLP NL 150
Chrty UsrCAL

M/s
Prestige

M/s
Minitek

M/s
Veertag

M/s
Avge
Microsoft rate

Total
Amount

14,639/-

--

16,600/-

15,930/-

15,723/- 62,892 /-

7,105/-

9,521/-

8,055/-

7,788/-

8,117/-

4,05,850 /-

--

1,154/-

976/-

974/-

1,035/-

1,55,250 /-

Total Amount - 6,23,992/- +
Tax

मे.िटसीएस यांचे अिभ ायानसु ार, उपरो तपिशलातील नमदु Visio Pro 2019 SNGL OLP NL
(Qty-04), MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty (Qty-50) व WinSvr CAL SNGL
LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL (Qty-150) लायस सेस खरे दी करणेस येणारे र कम पये
६,२३,९९२/- + कर मा चे खचास तसेच याकामी सं थानचे िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस
मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमदु के ले माणे Microsoft कंपनीने सं थानम ये वापरात असले या
सगं णकांवरील माय ोसॉ टचे िविवध सॉ टवेअरचे ऑडीट के ले असनु िद.१६.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेल ारे
ऑडीट रपोटबाबतची मािहती कळिवलेली आहे. सदर अहवालाबाबत मे.िटसीएस यांनी िदले या
अिभ ायानसु ार Visio Pro 2019 SNGL OLP NL (Qty-04), MS Office Std 2019 SNGL OLP
NL Chrty (Qty-50) व WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL (Qty-150)
लायस सेस खरे दी करणेस येणारे र कम पये ६,२३,९९२/-+ कर मा चे खचास तसेच याकामी सं थानचे िवहीत
प तीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर
करणेस मा यता असावी, िह न िवनंती.
सं थान अिधिनयम / ठराव या नसु ार छाननी, शासन िनदश, तांि क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय इ.
छाननी क न अनमु ान :- तांि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- Microsoft कंपनीने सं थानम ये वापरात असले या संगणकांवरील
माय ोसॉ टचे िविवध सॉ टवेअरचे ऑडीट के ले असनु िद.१६.०५.२०१९ रोजीचे ई-मेल ारे ऑडीट
रपोटबाबतची मािहती कळिवलेली आहे. सदर अहवालाबाबत मे.िटसीएस यांनी िदले या अिभ ायानसु ार
Visio Pro 2019 SNGL OLP NL (Qty-04), MS Office Std 2019 SNGL OLP NL Chrty (Qty50) व WinSvrCAL SNGL LicSAPk OLP NL Chrty UsrCAL (Qty-150) लायस सेस खरे दी
करणेस येणारे र कम पये ६,२३,९९२/- + कर मा चे खचास तसेच याकामी सं थानचे िवहीत प तीने ईिनिवदा ि या राबिवणेस मा यता िमळणेबाबतचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सिवनय सादर.
िनणय .४४४ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागाम ये कायरत असले या सगं णक सच
ं ासाठी
Microsoft Licenses खरेदी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी
येणा या र कम
.६,२३,९९२/-+कर मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०७
ी. शंभु सोनी, प कार, मुंबई व ी.अिमत कुमार िसगं , ेटन नोयडा (उ. .) यांचे ई-मेलबाबत.
तावी.शभं ू सोनी, प कार मंबु ई यांनी ी साईबाबा सं थानला िद.०२/०८/२०१९ रोजी ई-मेल पाठिवला
असनु यात यांनी ‘‘एक जैन मुिन का साई बाबा के बारे म एक आपि जनक िविडयो वायरल हो रहा है | उसे
देखकर मझु े बहत दःु ख हआ | वह आपको भेज रहा हं | आपको ए शन लेना चािहए |’’ असे हटले आहे. तसेच
यांनी ई-मेल सोबत सदरचे जैन मनु ीचा ि हडीओ जोडला आहे.
याबाबत आणखी एक साईभ त ी.अिमत कुमार िसगं , ेटन नोयडा(उ. .) याच
ं ा िद.०२/०८/२०१९
रोजीचा ई-मेल ा त झाला असनु यात यांनी “My Name is AMIT KUMAR SINGH, Living in
greater Noida, Uttar Pradesh and I am "SHIRDI SAI" devotee. Today I received a video
message on group watts app which says against about “LORD SAI BABA”. Where in, a
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Jain muni uses some false language and propagate the same against sai baba in public meeting .
Which has hurts my sentiments. Devotees like me were very saddens with this . The same video
also have been uploaded on Youtube , link shared below .
I request your legal team to kindly stop circulating such messages in watts App and ban
such users/person for doing the same . Also please investigate if this is pre-planed activity by
such anti social elements to create a social dis balance in the regions for dividing
hindus&muslims .
I again request you to Kindly take some appropriate action on such videos:.
https://www.youtube.com/watch?v=FvQl9XldqbM&t=13s Please help me out , I am crying hard
to catch this muni .... Please .... –Amit Mobile – 9891090264” असे नमदु के लेले आहे.

ी.शभं ू सोनी, प कार मंबु ई याचं े उपरो त ई-मेल सोबत जोडले या ि हडीओ ि लपचे अवलोकन
के ले असता याम ये एक जैन मनु ी, वचन देतांना िदसत असनु याचे समोर अनेक लोक बसलेले िदसत आहे.
सदर जैन मनु ी याने याचे वचना म ये ी साईबाबाबं ल अितशय चक
ु ची मािहती गिल छ श दाम ये सांगतांना
िदसनू येत आहे. सदर मनु ी सागं त असलेली मािहती धादांत खोटी व िनराधार आहे. सदरचा ि हडीओ ि लप
पािह यानतं र एक साईभ त हणनू येकाचे मनाम ये या मनु ीब ल िचड िनमाण होते. सदरचे ि हडीओ ि लप
म ये या मिु नचे नाव अथवा काय म कोणते िठकाणी झाला आहे हे ल ात येत नाही.
ी साईबाबाचं ा मिहमा व यामळ
ु े िदवसिदवस िशड म ये येणारे साईभ ताचं ी सं या िदवसिदवस
वाढत आहेत. यामळ
ु े सं थानला ा त होणारी देणगी मोठया माणात वाढत आहे. ी साईबाबांचे देशपरदेशात
अनेक मिं दरे असनु तेथे दशनासाठी जाणा-या भ ताचं ी सं या िदवसिदवस वाढत आहे. यामळ
ु े यापवु ही
अशा कारे दारका पीठाचे शक
ं राचाय यानं ी ी साईबाबाचं े िवषयी गैरसमज पसरिव याचा य न के ला होता.
यावेळीही अशा कारे अनेक साईभ त व ाम थ यानं ी याच
ं ेवर कारवाई करणेबाबत सं थानला िनवेदने िदलेली
होती. यावेळी सदरचा िवषय िनणयाथ मा. ि सद यीय सिमतीचे िद.०३.०८.२०१४ रोजी झाले या सभेपढु े सादर
करणेत आला होता यावर िनणय . ६४४ अ वये ‘‘उपरो त तावावर सिव तर चचा होऊन, या करणी
सं थानमाफत कोण याही कारची कायवाही करणेत येऊ नये, असे ठरले.’’असे ठरले होते.
तसेच ी.रमेश जोशी अ य , साईधाम चे रटेबल ट यांनीही अशा कारे गैरसमज पसरिव याचा
य न के ला तसेच ी साईबाबां या िव मा.उ तराखंड उ च यायालयात दाखल के ले या याचीके त
इटं र हे शन अॅ लीके शन दाखल करणेबाबत, िद.०८/०८/२०१४ रोजी सं थानला प िदले होते.
तुतचा िवषय सं थानचे मा.ि सद य सिमतीचे िद.२५/०९/२०१४ रोजीचे सभेत िवषय न.ं ३५ अ वये
सादर के ला होता. सदर सभेत याबाबत पिु ढल माणे िन. ८४३ अ वये ‘‘यावर सिव तर चचा होऊन, ी.रमेश
जोशी िव व त, साईधाम चे रटेबल ट, मंबु ईयांचे प ाची दखल घेऊ नये असे सिमतीने ठरिवले.’’असा िनणय
झालेला होता. अशा कारे ी साईबाबांवर िनराधार व चक
ु चे आरोप करणा-यावर कोणतीही कारवाई न कर याचे
यापुव सं थानचे यव थापनाचे धोरण होते.
तरी ी.शभं ू सोनी, प कार मंबु ई व ी.अिमत कुमार िसगं , ेटर नोयडा(उ. .) यांचे ई-मेलनसु ार जैन मनु ी
यांचेवर करावयाचे पढु ील कारवाईबाबत िनणयाथ सादर.
िनणय .४४५ यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी या े ातील त य चा कायदेशीर स ला घे यात
यावा,असे ठरले.
(कायवाही- िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०८
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयातील General Surgery या िवभागाकरीता Harmonic
Scalpel यं ाकरीता Consumbal सािह य खरेदी व १ नग harmonic Scalpel Machine
Upgrade करणेबाबत.
तावी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाने िद. १०/०८/२०१८ रोजी या मागणीप ा वये यांचेकडे
उपल ध असले या Johnson & Johnson कंपनीचे HarmonicScalpel Machine चे Probe िमळणेबाबत
मागणी के ली आहे तसेच ी साईबाबा णालयातील General Surgery िवभागाने इकडील ा त
िद. २९/०१/२०१९ रोजी या मागणीप ा वये यांचेकडे उपल ध असले या Johnson & Johnson कंपनी या
Harmonic Scalpel Machine साठी Probe िमळणेबाबत मागणी के ली आहे.
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ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाम ये श यिचिक सशा या िवभागाम ये वषाला साधारणत:
अदं ाजे ७०० श ि या दिु बणी दारे होतात याक रता Harmonic Probe Consumable ची आव यकता
असते.
सदरचे Probe हे Harmonic Scalpel Machine क रता आव यक असनू Probe िशवाय यं
वापरता येणे श य नाही तसेच णांवर उपचार करणे आव यक आहे. सदरचे Harmonic Probe चा उपयोग
दिु बणी दारे के या जाणा-या सव मोठया जनरल श ि याक रता वापर यात येते. सदरह Probe खरे दी न
के यास यांचा णसेवेवर प रणाम होऊ शकतेा व श ि या कर यात अडथळा िनमाण होऊ शकतो.
ी साईनाथ णालयात यापवू ०२ नग Harmonic Scalpel GEN 11 Model चे मशीन असनू
मशीन व Probe या वापराचा तपशील खालील माणे
Sr. Model & Installation Hospital
Consumption of
Amount
No. Code
Year
Consumble Material
1
GEN 11 2014
General Surgery
2 Nos. Harmonic Probe ,
1370250.00
Department, Shri Sainath 1 Nos. Enseal Probe & 1
Hospital
Nos. Handpiece (Cable)
2
GEN 11 2018
Gynaecology
5 Nos. Harmonic Probe & 1280000.00
Department, Shri Sainath 1 Nos. Handpiece (Cable)
Hospital

Sr.
No.
1

ी साईबाबा हॉि पटलक रता यापवू ०१ नग Harmonic Scalpel GEN 4 Model चे मशीन असनू
मशीन व Probe या वापराचा तपशील खालील माणे
Model & Installation Hospital
Consumption of Consumble Amount
Code
Year
Material
GEN 4
2011
General O.T., 5 Nos. Harmonic Probe &
1150000.00
Shri Saibaba 1 Nos. Handpiece (Cable)
Hospital
सन २०१६ म ये 8 Nos. Harmonic Probe , 10 Nos. Enseal Probe & 2 Nos.Handpiece
(Cable) खरे दी कर यात आलेला आहे.
ी साईनाथ व ी साईबाबा हॉि पटलकम ये उपल ध असले या Johnson & Johnson कंपनीचे
HarmonicScalpel Machine व याक रता लागणारे Probe हे Monopoly अस यामळ
ु े याच कंपनीचे
उपल ध क न ावे अशी मागणी के ली आहे. तसेच सदर मागणी कामी सबं िं धत डॉ टरानं ा फे र िवचारणा
कर यात येऊन, मागणीची खा ी कर यात आलेली आहे.
यानसु ार Johnson & Johnson कंपनीकडून Probe खरे दीकामी दर घे यात आलेले आहे. यानसु ार
येणा-या खचाचा तपिशल खालील माणे
1)
Shri Sainath Hospital
Sr. No.
1
2
3
4
5
6
7

Model & Code
HAR36
HARH36
HARHD36
HP054
(Hand piece with cable)
HPBLUE
(Hand piece with cable)
HAR17F
HAR 9F

Qty Rate Per Unite in Rs. Total Amt. in Rs.
20
36500.00
730000.00
15
35000.00
525000.00
10
38000.00
380000.00
03
95000.00
285000.00
03
10
02

110000.00

330000.00

32000.00
320000.00
30000.00
60000.00
Total Amt. in Rs. 2630000.00
12% GST 315600.00
Total Amt. in Rs. + 12% GST 2945600.00
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2)

Shri Saibaba Hospital
Sr. No. Model & Code
1
HAR36
2
HARH36
3
HARHD36
4
HDH05
5
HAR17F
6
NSLG2S35
7
NSLG2C35A
8
HP054
(Hand
piece with cable)
9
HPBLUE (Hand
piece with cable)

Qty
10
10
05
10
5
5
10
01

Rate Per Unite in Rs.
36500.00
35000.00
38000.00
20000.00
32000.00
36000.00
33712.92
95000.00

Total Amt. in Rs.
365000.00
350000.00
190000.00
200000.00
160000.00
180000.00
337129.20
95000.00

01

110000.00

110000.00

Total Amt. in Rs. 1987129.20
12% GST 238455.50
Total Amt. in Rs. + 12% GST 2225584.70

ी साईनाथ णालयातील General O.T. व ी साईबाबा णालयातील General Surgery या
िवभागाक रता Johnson & Johnson कंपनीकडून Probe खरे दीकामी र कम .५१,७१,१८४.७०/- पणू ाक त
र कम . ५१,७१,१८५/- (अ री . एकाव न लाख एका तर हजार एकशे पं याऐशं ी मा ) इतका खच
अपेि त आहे.
मागणी– ी साईनाथ णालयातील General O.T. व ी साईबाबा णालयातील General
Surgery या िवभागांक रता Johnson & Johnson कंपनीकडून Probe ची मागणी के लेली आहे.
सदर बाबत Johnson & Johnson कंपनीला Monopoly बाबत िवचारले असता, यांनी
िद.०७/०३/२०१९ रोजीचे प ा वये कळिवले क ,Harmonic Scalpel Machine हे Johnson & Johnson
कंपनीच बनिवते व याला लागणारे Probe हे देखील Johnson & Johnson कंपनीचे लागतात तसेच
Johnson & Johnson कंपनीने प ा वये कळिवले क , ी साईबाबा हॉि पटलम ये स या उपल ध असलेले
Harmonic GEN 4 मशीन २०११ साली कायाि वत करणेत आलेले होते ते आता कालबा झालेले आहे.
यामळ
ु े सदर कंपनीने प ा वये कळिवले आहे क , GEN 04 Upgradeation Programm अतं गत आपण ३७
Probes एकावेळेस खरे दी के यास, आपले कालबा झालेले GEN 04 मशीन परत घेऊन, आपणास नवीन
अ याधिु नक असे र कम . १४, ६४,७७४ इत या िकंमतीचे GEN 11 मशीन मोफत दे यात येईल. तसेच
अजनू एक िवशेष बाब हणनू सदर बरोबर एक वेळेस कमीत-कमी ७५ Probes खरे दी के यास अजून एक
१४,६४, ७७४/- GEN 11 िकमतं ीचे मशीन मोफत दे यात येईल, परंत,ु आप या जु या GEN 04 मशीनची
िद.३१/०३/२०१९ पयतची घसारा िकंमत ही र कम .१,१५,१३०/- इतक येत आहे. सदरची र कम ही
५०,०००/- पे ा जा त अस यामळ
ु े सं थान अिधिनयम २००४ मधील कलम न.ं १७ (४) अ वये सदरकामी
शासनाची पवू मा यता यावी लागणार आहे.
सदर मा यता ा त झा यानतं र सदर मशीन सबं िं धत कंपनीला देता येईल, याबाबत कंपनीशी चचा के ली
असता, शासनाची मा यता िमळालेनतं र सदर मशीन आ हांला िदले तरी चालेल असे, यांनी सांिगतले आहे.
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयातील वापरणारे डॉ टर यांची मागणी ही एकूण १२०
Probes हणजेच एकूण र कम . ५१,४८,७८५/- इत या िकंमतीची आहे. व दो हीही schemes चा फायदा
घेऊन आपणास याबरोबर र कम . २९,२९,५४८/- िकंमतीचे मशीन मोफत व पात िमळणार आहे.
सदर schemes साठी संबंिधत कंपनीने दोन वेगवेग या परु वठा आदेश देणबे ाबत िवनंती के लेली आहे.
याचा तपिशल खालील माणे
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परु वठा आदेश . १
Sr. No. Product Code
1
HAR 36
2
HARH 36
3
NSLG2S35A
4
HAR 17F
5
HARHD36
Total Qty

परु वठा आदेश . २
Sr. No. Product Code
1
HARH 36
2
HARHD36
3
HPO54
4
HP BLUE
5
HAR 17 F
6
HAR 9 F
7
HDH 05
8
NSLG 2S35A
9
NSLG 2S35

Qty
30
2
2
2
1
३७ Probe

Qty
23
14
4
4
13
2
10
8
5

Unit Per Price
36500.00
35000.00
33713.00
32000.00
38000.00

MRP
Total Amt.
62770.00
1095000.00
51689.00
70000.00
32067.00
67426.00
56016.00
64000.00
64412.00
38000.00
Total Amt. 1334426.00
12%GST
160131.12
Total Amt. + 12%GST 1494557.12

Unit Per Price
35000.00
38000.00
95000.00
110000.00
32000.00
30000.00
20000.00
33713.00
36000.00

MRP
51689.00
64412.00
140494.00
192423.00
56016.00
48611.00
32102.00
62067.00
56016.00
Total Amt.
12%GST
Total Amt. + 12%GST

Total Amt.
805000.00
532000.00
380000.00
440000.00
416000.00
60000.00
200000.00
269704.00
180000.00
3282704.00
393924.48
3676628.48

वरील त ता व कंपनीची Scheme चा िवचार करता GEN 4 मशीन Upgradion क रता P.O. No.
1. मधील ३७ Probe व अजनू ०१ नग नवीन मशीन मोफत िमळणेक रता P.O. No. 2 मधील ७५ Probe
सु वातीला मागिवता येतील व उव रत Probe वापरणा-या डॉ टरां या मागणीनसु ार वेळोवेळी मागवता येतील
असे मत आहे.
सं थान अिधिनयम / ठराव यानसु ार छाननी, शासन िनदश, तािं क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनमु ान :१)
अिधिनयमातील सिमतीचे कत ये व अिधकार . १७-२ (ण) अ वये मानवजाती या क याण
करणा-या िकंवा मानवाला आप तीम ये साहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल असा
आहे. यानसु ार सं थानतफ दोन धमदाय णालये चालिव यात येतात.
२)
शासक य िवभागानी करावया या कायालयीन खरेदीसाठी कायप दतीची िनयमावली नसु ार शासन
िनणय .भांखस–२०१४/ . .८२/भाग–३/उ ोग–४, िद.०१/१२/२०१६ अ वये प र छे द ३.२.६–एकल ोत
खरे दी- एकल ोत परु वठादारा या िनवडीम ये गणु व ता आिण खचा या सबं ंधात पधमळ
ु े जे फायदे िमळतात
ते फायदे िमळत नाहीत. तसेच अशा िनवडीत पारदशकतेची उणीव असते आिण यामळ
ु े अ वीकारह थांना
ो साहन िमळते. यामळ
ु े एकल ोत िनवड प दत फ त खाली नमदू के ले या अपवादा मक प रि थतीत
वापर यात येते :अ)
खरे दीची व तू फ त एका िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा खरे दी या िवषया या संदभात
फ त िविश ट िव े याला अिधकार (ज हा व तू एकच िविश ट िव े याकडे उपल ध असते िकंवा एका
िविश ट िव े याला अिधकार असतात.) असतात यामळ
ु े अ य कोणताही िकंवा बदली पयाय उपल ध नसतो व
अ य कोण याही खरे दी पधदतीचा
अवलंब करणे श य नसते.
्
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आ) व तू, साधने, तं ान िकंवा सेवा एका िव े याकडून खरे दी के यानतं र अित र त व तंचु ा परु वठा
देखील याच िव े याकडून, ामािणकरणामळ
ु े िकंवा अनु पते या कारणामळ
ु े , खरे दी कायालया या गरजा मळ
ू
खरे दी या प रणामकारकतेमळ
े
भागिव
या
गे
याने
तसे
च
,
म
ळ
खरे
द
ी
या
त
ल
ने
त
तािवत
खरे
द
ीचा
मया
दीत
ु
ू
ु
लहान आकार – तल
ने
न
े
कमी
माणात
खरे
द
ी,
िक
मत
चा
वाजवीपणा
आिण
पयायी व तू िकंवा सेवा अनु प
ु
ं
नसणे इ. बाबी िवचारात घेऊन, खरे दी कायालयाने खरे दी कर याचा िनणय घेण.े
इ)
जु या Harmonic Scalpel Machine ची घसारा वजा जाता िद. ३१/०३/२०१९ अखेर िकंमत
.१,१५,१३०/- इतक होत आहे. सदरची र कम ही . ५०,०००/- पे ा जा त अस यामळ
ु े सं थान अिधिनयम
२००४, मधील कलम न.ं १७ (४) अ वये सदरचे खरे दीपवू शासनाची पवू मा यता यावी लागणार आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- ी साईनाथ णालयातील General O.T. या िवभागाने
िद.१०/०८/२०१८ रोजी या मागणीप ा वये यांचेकडे उपल ध असले या Johnson & Johnson कंपनीचे
HarmonicScalpel Machine चे Probe िमळणेबाबत मागणी के ली आहे तसेच ी साईबाबा णालयातील
General Surgery िवभागाने इकडील ा त िद. २९/०१/२०१९ रोजी या मागणीप ा वये यांचेकडे उपल ध
असले या Johnson & Johnson कंपनी या Harmonic Scalpel Machine साठी Probe िमळणेबाबत
मागणी के ली आहे.
ी साईनाथ व ी साईबाबा णालयाम ये श यिचिक सशा या िवभागाम ये वषाला साधारणत:
अदं ाजे ७०० श ि या दिु बणी दारे होतात याक रता Harmonic Probe Consumable ची आव यकता
असते.
सदरचे Probe हे Harmonic Scalpel Machine क रता आव यक असनू Probe िशवाय यं
वापरता येणे श य नाही तसेच णांवर उपचार करणे आव यक आहे. सदरचे Harmonic Probe चा उपयोग
दिु बणी दारे के या जाणा-या सव मोठया जनरल श ि याक रता वापर यात येत.े Probe खरे दी न के यास
यांचा णसेवेवर प रणाम होऊ शकतेा व श ि या कर यात अडथळा िनमाण होऊ शकतो. यामळ
ु े यांनी
नवीन सदरह Probe ची मागणी के लेली आहे. तसेच Harmonic Scalpel Machine खरे दी करतांनी जनू े
मशीन बायबॅक क न नवीन मशीन मोफत घे यास व जूने मशीनची घसारा िकंमत ही िद. ३१/०३/२०१९ पयत
र कम . १,१५,१३०/- इतक अस याने सदरची र कम ही ५०,०००/- पे ा जा त अस यामळ
ु े सं थान
अिधिनयम २००४ मधील कलम न.ं १७ (४) अ वये सदरकामी शासनाची पूवमा यता यावी लागणार आहे. सदर
मा यता ा त झा यानतं र सदर मशीन सबं िं धत कंपनीला देता येईल, तरी यासदं भात शासन खरे दी िनयमावलीतील
प र छे द ३.२.६ – एकल ोत खरे दी या माणे पढु ील कायवाही करता येईल.
तरी, ी साईबाबा हॉि पटलमधील GEN 04 Machine Upgradation करणेकामी M/s. Johnson
& Johnson यांना परु वठा आदेश .१ नसु ार ३७ नग Probe कामी परु वठा आदेश देणसे व परु वठा आदेश .
२ नसु ार १११ नग Probes चा परु वठा आदेश देऊन ०१ नग नवीन GEN 11 मशीन मोफत घेणसे ाठी ७५ नग
Probes लगेचच मागवनू घेणे व र कम .५१,७१,१८५/- (अ री . एकाव न लाख एका तर हजार एकशे
पं याऐशं ी मा ) इत या खचास व जनू े मशीनची घसारा िकंमत ही र कम .१,१५,१३०/- इतक येत असनू
याकामी शासनाची पवू परवानगी घे याचा तावास मा यता असावी, ही िवनंती.
िनणय .४४६ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील General O.T. व ी साईबाबा
णालयातील General Surgery या िवभागाक रता Johnson & Johnson कंपनीकडून एकुण
१२० नग Probe खरेदी करणेस व या कामी येणा या र कम .५१,७१,१८५/-मा चे खचास मा यता
दे यात आली. सदर कंपनीने िदले या Scheme नस
ु ार जनु े GEN 04 Machine Upgradation
करणेकामी उपरो
तावात नमदु परु वठा आदेश .१ मधील ३७ नग Probe तसेच एक नवीन
GEN 11 मशीन मोफत घेणेसाठी परु वठा आदेश .२ मधील ७५ नग Probe लगेच मागवुन घे यात
यावे,असे ठरले. तसेच जनु े GEN 04 मशीनची घसारा िकंमत र कम .१,१५,१३०/- इतक अस याने
सदर मशीन बायबॅक करणेकामी मा यतेसाठी शासनाकडे ताव सादर कर यात यावा,असे ठरले.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------िवषय न.ं ०९
ी साईनाथ णालयातील िन पयोगी िलनन साठा रिज रमधुन िनलिखत करणेबाबत.
तावअिधिनयम-२००४ मधील तरतूद:- कलम १७ (१) व १७ (२) (ण) मानवजातीचे क याण करणा-या िकंवा
मानवाला आप तीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
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मा. यव थापन सिमती ठराव .:- नवीन ताव.
तावीक :- ी साईनाथ णालयाचे िलनन िवभागाम ये सव वाड /ओटी. याच
ं ेकडून अितशय जीण व
र ता या डागांनी खराब झालेले तर काही फाटले या अव थेत िन पयोगी िलनन(कालावधी िद. ०१.०४.२०१८
ते ३१.०३.२०१९ अखेर) जमा झालेले आहे. सदरचे िलनन दैनिं दन व सतत या वापरामळ
ु े खराब झालेले असनू
ते वापरायो य नाही.
आजिमतीस िविवध वाड /ओटी. मधनू जमा झाले या खराब, िन पयोगी िलननची तपशीलवार मािहती “
प रशी ट अ ”म ये सादर के ली आहे. सदर िलनन खरे दीची एकूण िकंमत ४,३०,३११.५० /- (अ री र कम पये
चार लाख तीस हजार तीनशे अकरा आणी पैसे प नासमा ) इतक आहे.
िवभागाचा अिभ ाय व प ट मत:- सदर िलनन या खरे दीस समु ारे पाच-सहा वषाचा कालावधी
झालेला असनू याचे आयु यमान या या वापरापासनु साधारणतः फ त पाच ते सहा मिहने इतके च असते. तसेच,
णालयाकडील िलनन हे ससं गज य (Infected)अस यामळ
ु े याची अिभलेख क ामाफत िव करता येत
नाही तसेच ते इतर िवभागास अ य वापराकामी देताही येत नस याने याची घसारा िकंमत िनरंक दशिव यात येते.
यामळ
ु े , ते वेळीच जाळून, न ट क न याची िव हेवाट लावणे आव यक आहे.
सदर िलनन हे सं थान या अतं गत लेखापरी ण िवभागाकडून य तपासणी कर यात आलेले असनू
ते जाळून न ट करणेस व साठा रिज टर मधनू िनलिखत कर यास मा यता असावी.
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती सभेसमोर िनणयाथ सादर.
िनणय .४४७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयातील िन पयोगी िलनन साठा जाळून न ट कर यास
तसेच रिज रमधुन िनलिखत कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------यानंतर मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळे या िवषयावर चचा सु कर यात आली.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०१
िद.१९.०८.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभेचे इितवृ वाचुन कायम करणे.
िनणय .४४८ िदनांक १९.०८.२०१९ रोजी िशड येथे झाले या थािनक उपसिमती सभे या इितवृ ता या ती सव
मा.सद यांना सभेत पुरिव यात आ या हो या, याची न द घे यात येऊन, या इितवृ तातील खालील
िशफारश ना पु टी दे यात आली.
१
निवन साठवण तलाव या िठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे व पॅनेल खरेदी क न बसिवणेकामी
उघड यात आले या िनिवदांमधील युन म दर िनिवदाधारकांशी चचा/वाटाघाटी होऊन िनणय
होणेबाबत.
निवन साठवण तलाव यािठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे व पॅनल
े खरे दी क न बसिवणेकामी
ऑनलाईन ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०

खरेदी करावयाचे सािह य / व तचु ा तपिशल

निवन साठवण तलाव यािठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे व पॅनल
े खरेदी
क न बसिवणेकामी.
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
िद.१९-०६-२०१९ ते िद.११-०७-२०१९
वृ प ा या अिधसचु ने या यित र चौकशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, िद.१९-०६-२०१९
कशी पाठवली जाते ?
दै.सकाळ, पणु े व दै.लोकमत, अहमदनगर या वतमानप ात व ठे केदारांना ई-मेल
दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िद.१७-०६-२०१९ रोजी ८२ ठे केदारांना ई-मेल दारे .
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.१९-०६-२०१९, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद. १८-०७-२०१९
कमिशयल बीड िद. २४-०७-२०१९
ा िनिवदाकाराच
०४
ं ी सं या.
पा िनिवदाकारांची सं या.
०४
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम भरलेली आहे.
आहे का.
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११
१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१
२२
२३
२४

जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ. . िनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
१
मे.ओम पॉवर िसि टम,रायगड
. १७,९६,५७९/२
मे.राजसन इले ॉिन स, नािशक
. १९,८०,७८६/३
मे.साई िस ी एटं र ाईजेस, राहाता
. १७,०९,८२०/४
मे .एकिवरा इलेि कल व स अॅ ड स ह सेस,नािशक
. १४,५१,९३०/यापवु के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
प रमाण
दर ती सेट .
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे युनतम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
. १४,५१,९३०/स याचे युनतम िनिवदाकाराचे नाव
मे.एकिवरा इलेि कल व स अॅ ड स ह सेस,नािशक
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरेदी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु य कायकारीअिधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थत ची नावे.
मा.मु य लेखािधकारी,
मा. .कायकारी अिभयंता आिण उपकायकारी अिभयंता (िव तु )
इि टमेट कॉ ट
. २१,६७,९४८/घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
-

२५). सिं िटप:- िव तु िवभागाचे मागणी माणे निवन साठवण तलाव यािठकाणी ीट लाईट उभारणी
करणे व पॅनल
े खरे दी क न बसिवणेकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०४ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तांि क िनिवदेम ये पा ठरले या
चार िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.२४-०७-२०१९ रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो
तुलना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले मे.एकिवरा इलेि कल व स अॅ ड स ह सेस,नािशक याचं े
यनु तम दर .१४,५१,९३०/- येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक मे.एकिवरा इलेि कल व स अॅ ड स ह सेस,नािशक यांचेशी ई-िनिवदेत
िदले या यनतम दराबाबत चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे
सभेत िशफारशीसाठी सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक
मे.एकिवरा इलेि कल व स अॅ ड स ह सेस,नािशक यांचे ितिनधी ी.माधव िबरारी हे आजचे
थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा
के ली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, निवन साठवण तलाव या िठकाणी ीट लाईट उभारणी करणे व
पॅनेल खरेदी क न बसिवणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.एकिवरा इलेि कल व स अॅ ड
स ह सेस,नािशक यांचे सव करांसहीत र कम . १४,५१,९३०/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन
यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव ुत िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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२

०१
०२
०३
०४
०५
०६
०७
०८
०९
१०
११
१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८
१९
२०
२१

ी साई सादालय, साई धमशाळा, साईबाबा भ िनवास थान व इिं लश िमडीयम कुल या
िठकाण या कायालयाचे व सब टोअर मचे दरवा यांवर कं ोल ि वच बसिवणेकामी उघड यात
आले या िनिवदांमधील युन म दर िनिवदाधारकांशी चचा वाटाघाटी होऊन िनणय होणेबाबत.
ी साई सादालय, साई धमशाळा, साईबाबा भ तिनवास थान व इिं लश िमडीयम कुल
यािठकाण या कायालयाचे व सब टोअर मचे दरवा यांवर कं ोल वीच बसिवणेकामी ऑनलाईन ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.
खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल
ी साई सादालय, साई धमशाळा, साईबाबा भ तिनवास थान व इिं लश
िमडीयम कुल यािठकाण या कायालयाचे व सब टोअर मचे
दरवा यांवर कं ोल वीच बसिवणे.
मागणी
ई-िनिवदा िस दी
िद.१९-०६-२०१९ ते िद.१९-०७-२०१९
वृ प ा या अिधसचु ने या
यित र www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट, िद.१९-०६-२०१९
चौकशी कशी पाठवली जाते ?
दै.लोकमत, अहमदनगर व दै.पु यनगरी, पणु े या वतमानप ात व
ठे केदारांना ई-मेल दारे .
तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िद.१७-०६-२०१९, िद.०४-०७-२०१९ व िद.११-०७-२०१९ रोजी ८२
ठे केदारांना ई-मेल दारे .
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.१९-०६-२०१९, वेळ सकाळी १०.०० वाजेपासनू
टेि नकल बीड िद. २४-०७-२०१९, कमिशयल बीड िद. ०३-०८-२०१९
ा िनिवदाकारांची सं या.
०३
पा िनिवदाकारांची सं या.
०३
सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
नमनु े मागिव यात आले नाही.
सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम आदा सव िनिवदाकारानं ी बयाणा र कम भरलेली आहे.
के ली आहे का.
जर नमनु े िदले नाही, तर का.
ई-िनिवदेत नमदू के ले आहे.
िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरअ. . िनिवदाधारकाचे नांव
ई-िनिवदा र कम पये
१
मे.ल मी एंटर ाईजेस, नािशक
. ४,९०,२५१/२
मे.साई िस ी एटं र ाईजेस, राहाता
. ४,०६,३८०/३
मे. ी बनशक
. ७,२०,७०७/ं री एटं र ाईजेस ड िबवली (ई)
यापुव के ले या खरे दीचा तपशील आिण खरे दी दर
अ. .
वष
प रमाण
दर ती सेट .
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशलअ. .
तपिशल
वष
खच प रमाण
स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
मागील परु वठादार
स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
. ४,०६,३८०/स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
मे.साई िस ी एटं र ाईजेस, राहाता
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर होय.
कर यात आला आहे का.
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उप मु य कायकारीअिधकारी,
कर यात आला अस यास उपि थत ची नावे.
मा.मु य लेखािधकारी,
मा. .कायकारी अिभयतं ा आिण उपकायकारी अिभयतं ा (िव तु )
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२२
२३
२४

इि टमेट कॉ ट
. ४,१९,२३८.६४
घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अदांजे . ----- ित सेट माकट रे ट . ---मागील खरे दी
स याचे ा दर
फरक
% ने कमी / जा त
२५). संि िटप:- िव तु िवभागाचे मागणी माणे ी साई सादालय, साई धमशाळा, साईबाबा
भ तिनवास थान व इिं लश िमडीयम कुल यािठकाण या कायालयाचे व सब टोअर मचे दरवा यांवर कं ोल
वीच बसिवणेकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या.
सदर ई-िनिवदेम ये ०३ िनिवदाकारांनी भाग घेतला होता. याकामी तािं क िनिवदेम ये पा ठरले या
तीन िनिवदाधारकां या कमिशयल िनिवदा िद.०३-०८-२०१९ रोजी उघड यात आ या. याम ये उपरो
तल
ु ना मक त यामधील गडद व अधोरे खीत के लेले मे.साई िस ी एटं र ाईजेस, राहाता यांचे यनु तम दर .
४,०६,३८०/- येत आहे.
तरी यनु तम दरधारक मे.साई िस ी एटं र ाईजेस, राहाता याच
ं ेशी ई-िनिवदेत िदले या यनतम दराबाबत
चचा / वाटाघाटी होऊन िनणय होणेकामी सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेत िशफारशीसाठी सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.साई
िस ी एटं र ाईजेस, राहाता हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते.
उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता
दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालय, साई धमशाळा, साईबाबा भ िनवास थान
व इिं लश िमडीयम कुल या िठकाण या कायालयाचे व सब टोअर मचे दरवा यांवर कं ोल ि वच
बसिवणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.साई िस ी एटं र ाईजे स, राहाता यांचे सव करांसहीत र कम
.४,०६,३८०/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- िव तु िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------३
ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरचे एक वष कालावधीकरीता
वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट देणेकामी ा ई-िनिवदेतील िन न म दरधारकाशी चचा
वाटाघाटी करणेबाबत.
०१
०२

कामाचे नांव
शासक य मा यता

०३
०४

अंदाजे खच
तावाची थोड यात मािहती.

०५

ई-िनिवदा तपिशल -

I. कामाची मुदत
II. तांि क िनिवदा उघड याची िदनांक व वेळा
III. ा त ई-िनिवदा

ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरचे एक वष
कालावधीकरीता वािषक कॉ िस ह सि हस कॉ ट देणेकामी.
मा. यव थापन सिमती िदनाक
ं २६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .
१२२
. ६,००,०००/ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरचे एक वष
कालावधीकरीता वािषक कॉ िस ह सि हस कॉ ट (CAMC) देणेकरीता
ई-िनिवदा मागिवणेस व याकामी येणा-या पये ६,००,०००/- मा चे अपेि त
खचास मा. यव थापन सिमती िदनांक २६/०२/२०१९ रोजीचे सभेतील
िनणय . १२२ अ वये मा यता घेणेत आलेली आहे.
ई िनिवदा नोटीस महारा शासना या www.mahatenders.gov.in या
वेबसाईटवर अपलोड कर यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड कर याची
मदु त िदनाक
ं १८.०६.२०१९ ते िदनाक
ं २६.०६.२०१९ पयत दे यात आली
होती. मा मदु तीत दोनच िनिवदा ा त झालेली अस याने िदनांक
०४.०७.२०१९ पयत मदु तवाढ देणेत आली. सदर मदु तीत दोनच िनिवदा ा त
झाले या अस याने िदनांक ११.०७.२०१९ पयत दसु -यांदा मदु तवाढ देणेत
आली होती.
३६५ िदवस
िदनांक १८/०७/२०१९ सकाळी ११ : ०० वाजता
०२
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IV. ा त ई-िवदाधारकानं ी सव
आव यक होय
कागदप े ऑनलाईन जमाके ले आहेत का ?
V. सव िनिवदाधारकांनी EMD भरलेले कागदप े होय
जमा के ले आहेत का ?
VI. मागील वषाकरीता िन न तम दर पये
,७०,०००/VII. मागील िन न तम दर धारक
मे. हेरंब एटं र ाईजेस, जळगाव

ई-िनिवदा ि यातील तांि क टया पा िनिवदाधारकानं ी िदले या दराचा तपशील.
अ.नं. िनिवदाधारकाचं े नाव
ई-िनिवदेतील ा त दर र कम शेरा
१.
मे. कै लास रेि जरे शन व स, मंबु ई 5,25,200.00
L-1
२.
मे. हेरंब एंटर ाईजस, जळगाव
5,41,960.00
L-2
उपरो त तपिशला नसु ार,
ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर कुलरचे एक वष कालावधीकरीता वािषक
कॉ िस ह सि हस कॉ ट (CAMC) देणक
े रीता मे. कै लास रे ि जरे शन व स, मंबु ई यांचे र कम पये 5,25,200/- (अ री र कम पये - पाच लाख, पंचवीस हजार, दोनशे) मा िन न तम असनु यांचेशी ा त
दराबाबत चचा / वाटा घाटी क न पढु ील कायवाही करणे करीता मा. यव थापन सिमती सभेस िशफारस
करणेकामी सदरचा ताव मा. उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे.
कै लास रेि जरेशन व स, मुंबई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनुपि थत होते.
तथापी यांनी
ई-िनिवदेत नमुद केलेले दर अंितम अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा सं थान प रसरात लावणेत आले या सव वॉटर
कुलरचे एक वष कालावधीकरीता वािषक कॉ ेिस ह सि हस कॉ ट देणेकामी िन नतम
िनिवदाधारक मे. कै लास रेि जरेशन व स, मुंबई यांचे सव करांसहीत र कम .५,२५,२००/-मा
अंितम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------४
ी साई सादालयात चपाती व पुरीचा आटा मळणी करणेकरीता चार निवन आटा मळणी मिश स
खरेदी कामी ा ई-िनिवदेतील िन न म दरधारकाशी चचा/वाटाघाटी करणेबाबत.
१ कामाचे नाव
ी साई सादालयात चार निवन आटा मळणी मिश स खरे दी
२
शासिकय मा यता
मा. यव थापन सिमती िदनांक ३०.०१.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय
ं . ६४
३ अदं ाजे खच
. १४,१६,०००/४.
तावाची थोड यात माहीती
ी साई सादालयात चपाती व परु ीचा आटा मळणी करणेकरीता चार
निवन आटा मळणी मिश स खरे दी कामीिवहीत प तीने ई िनिवदा
राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम . . १४,१६,०००/मा चे खचास मा. यव थापन सिमती िदनांक ३०.०१.२०१९ रोजीचे
सभेतील िनणय कं. ६४ मा यता िमळालेली आहे.
५ ई िनिवदा तपिशल
ई िनिवदा नोटीस महारा शासना या www.mahatenders.gov.in
या बेबसाईटवर अपलेाड कर यात आली होती. ई िनिवदा अपलोड
कर यची मदु त िदनांक ०९.०७.२०१९ ते २२.०८.२०१९ देणेत आली
होती.
I. कामाची मदु त
६० िदवस
II. तांि क िनिवदा उघडणेची िदनांक ३.०८.२०१९ िदनांक ११.०० वा.
िदनांक व वेळ

(07} 21.08.2019, Shirdi (SPJ.docx)

23

III.
ा त ई िनिवदा
IV.
ा त ई िनिवदा धारकांनी सव
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा के ले
आहेत का ?
V. सव िनिवदा धारकांनी EMD
भरलेले कागदप जमा के ले आहेत का ?
VI. मागील वषाकरीता िन न तम दर
.
VII. मागील िन न तम दरधारक

०४
होय
होय
---

ई िनिवदा ि यातील तांि क दु टया पा िनिवदाधारकानं ी िदले या दराचा तपिशल
अ न.ं िनिवदाधारकांचे नाव
नग िनिवदेतील ती नग एकुण दर र कम पये शेरा
दर र कम .
१
िवन अॅ ड कंपनी मंबु ई
४ २,७६,१००/११,०४,४००/L1
२
आया इिं जिनअर ग, पणु े
४ ३,४८,०००/१३,९२,०००/L3
३
मे. सायनज टॅ प गस, नािशक
४ २,८०,८४०/११,२३,३६०/L2
४
जय िकशन मिशन टु स, मेारबी
४ ३,८३,५००/१५,३४,०००/L4
उपरो त तपिशलानसु ार ी साई सादालयात चार निवन आटा मळणी मिश स खरे दीकामी मे. िवण
अॅ ड कं. , मंबु ई यांचे दर र कम पये ११,०४,४००/- ( अ री र कम पये आकरा लाख चार हजार चारशे मा )
िन न तम असनू यांचेशी ा त दराबाबत चचा व वाटाघाटी क न पिु ढल कायवाही करणेकरीता सदरचा िवषय
मा. थािनक उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
ततु करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. िवण
अॅ ड कं., मबुं ई हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी अनपु ि थत होते. तथापी यांनी ईिनिवदेत नमदु केलेले दर अंितम अस याचे ई-मेल दारे कळिवले आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई सादालयात चपाती व परु ीचा आटा मळणी
करणेकरीता चार निवन आटा मळणी मिश स खरेदी कामी िन नतम िनिवदाधारक मे. िवण अॅ ड कं.,
मबुं ई यांचे सव करांसहीत र कम .११,०४,४००/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश
दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------५
ी साईबाबा भ िनवास थान येथील स मधील लोखडं ी व तुचे रंगकाम करणेकामी ा ईिनिवदेतील िन न म दरधारकाशी चचा/वाटाघाटी करणेबाबत.
१
२

कामाचे नाव
शासिकय मा यता

३
४.

अदं ाजे खच
तावाची थोड यात माहीती

५

ई िनिवदा तपिशल

ी साईबाबा भ तिनवास थान येथील स मधील लोखंडी व तुचे
रंगकाम करणे
मा. यव थापन सिमती िदनांक ६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय
ं . २८८
. ११,१३,३५०/ी साईबाबा भि नवास थान खो यामधील लोखंडी कॉट, रॅ क, िटपॉय
व आरशा े म यांना कलर ( े पट ग ) देणक
े ामी िवहीत प तीने ई
िनिवदा राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .
११,१३,३५०/-मा चे खचास मा. यव थापन सिमती िदनांक
६.६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय कं. २८८ मा यता िमळालेली आहे.
ई
िनिवदा
नोटीस
महारा ट
शासना या
www.mahatenders.gov.inया बेबसाईटवर अपलेाड कर यात
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आली होती. ई िनिवदा अपलोड करणयची
मदु त िदनांक
्
२६.०७.२०१९ ते १.०८.२०१९ देणते आली होती.
९० िदवस
उघडणेची िदनांक ३.०८.२०१९ िदनांक ११.०० वा.

I.
कामाची मदु त
II.
तांि क िनिवदा
िदनांक व वेळ
III.
ा त ई िनिवदा
IV.
ा त ई िनिवदा धारकानं ी सव
आव यक कागदप े ऑनलाईन जमा के ले
आहेत का ?
V.
सव िनिवदा धारकानं ी EMD
भरलेले कागदप जमा के ले आहेत का ?
VI.
मागील वषाकरीता िन न तम दर
.
VII.
मागील िन न तम दरधारक
अ न.ं
१
२
३

०३
होय
होय
---

ई िनिवदा ि यातील तांि क दु टया पा िनिवदाधारकांनी िदले या दराचा तपिशल
िनिवदाधारकांचे नाव
िनिवदेतील ा त दर र कम . शेरा
िशदे वि नल भाऊसाहेब, िस नर १९,९७,८२७.२०
L2
साई इिं जिनअर ग व स, वैजापरु
३९,५२,३००.००
L3
िवजया पे टस, िशड
७,१५,७७०.००
L1

उपरो त तपिशलानुसार ी साईबाबा भि नवास थान खो यामधील लोखंडी कॉट, रॅ क, िटपॉय व
आरशा े म यांना कलर ( े पट ग) देणेकामी मे.िवजया पे टस, िशड यांचे दर र कम पये ७,१५,७७०/(अ री र कम पये सात लाख पधं रा हजार सातशे स तर मा ) िन न तम असनू यांचेशी ा त दराबाबत चचा व
वाटाघाटी क न पिु ढल कायवाही करणेकरीता सदरचा िवषय मा. थािनक उपसिमती सभेपढु े िनणयाथ सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक
मे.िवजया पे टस, िशड यांचे ितिनधी ी. ताप पाडेकर हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी
करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा भ िनवास थान येथील स मधील लोखंडी
व तुचे रंगकाम करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे.िवजया पे टस, िशड यांचे सव करांसहीत र कम
.७,१५,७७०/-मा िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या
उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात आली.
(कायवाही- मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------६
ी साईबाबा सं थानचे ॲड होके ट पॅनलवर नेमणक
ू देणेबाबत ॲङ सदं ेश एच.पोटे, मुंबई यांचा अज.
ी सदं श
े एच. पोटे, अॅड होके ट हायकोट, पेशल प लीक ोसी यटु र, मबंु ई यानं ी सं थान
अॅड होके टपॅनलवर नेमणक
ु करणेकामीचा िद. ०४/०४/२०१९ रोजी िवनतं ी अज के लेला आहे. सदर अजात
यांनी नमदु के ले क यांना िविवध यायालयात, वेगवेग या कोट के सेसम ये कामकाज के ले बाबतचा १५ वष
वक ली यवसायाचा अनभु व आहे.
िवधी िवभागामाफत कोट के सेससाठी वािषक .१९,८०,०००/- मा अदं ाजप क य तरतूद असनू बयाचशा के सेसम ये अॅड होके ट पॅनलवरील अॅड होके ट्स फ घेत नाहीत. स या सं थान अॅड होके ट पॅनलवर
खालील अॅड होके टस् िनयु त आहेत.
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अ.नं. अॅड होके टचे नाव
यांचेकडे असले या करणांची सं या
मा.सव च यायालय, नवी िद ली येथे सं थानचे पॅनलवर अॅड होके टसची नेमणक
ू के लेली नाही. परंतु खालील
अॅड होके टसना कामकाजासाठी िनयु त के लेले आहे.
अॅड. ी.संजय खड, को हार
१
०१
मा.उ च यायालय, मंबु ई
अॅड. ी.कुलिदप एस. पाटील, मंबु ई
२
०१
अॅड. ी.सिचन शानबाग, मंबु ई
३
०१
अॅड. ी.िवनोद शहा, मंबु ई
४
आजपयत काम िदलेले नाही.
५
अॅड. ी.आर.आय. जोशी
आजपयत काम िदलेले नाही.
मा.उ च यायालय, मंबु ई, खंडपीठ औरंगाबाद
अॅड. ी.आर.एन. धोड, औरंगाबाद (िसनीयर कौ सील)
६
०६
अॅड. ी.अिनल बजाज, औरंगाबाद (िसनीयर कौ सील)
७
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.िवनायक होन, औरंगाबाद (िसनीयर कौ सील)
८
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.िनितन भवर, औरंगाबाद
९
२७
अॅड. ी.सजं य आर. चौक दार, औरंगाबाद
१०
०३
अॅ
ड
.
ी.राज
रघ
व
श
ी,
और
ग
ाबाद
ु ं
ं
११
आजपयत काम िदलेले नाही.
(स या औरंगाबाद येथे ॅ टीस करत नाही.)
अॅड. ी.बाबासाहेब वाघ, औरंगाबाद
१२
आजपयत काम िदलेले नाही.
(यांची यायाधीश हणनू नेमणक
ू झालेली आहे. )
अॅड. ी.संिदप एकनाथ ग दकर, िशड
१३
स या सं थानचे कामकाज िदलेले नाही.
मा.िज हा व स यायालय, अहमदनगर
अॅड. ी.अशोक पाटील, अहमदनगर
१४
१५
अॅ
ड
.
ी.ए.आर.
गाडे
क
र,
राहरी
१५
स या सं थानचे कामकाज िदलेले नाही.
अॅड. ी. स न िबंगी, अहमदनगर
१६
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.संजय सलालकर, अहमदनगर
१७
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.द ता य वाय. जगं ले, अहमदनगर
१८
आजपयत काम िदलेले नाही.
मा.अित र त िज हा व स यायालय, कोपरगाव
अॅड. ी.एम. पी. गजु राथी, कोपरगाव
१९
०३
अॅड. ी.एस.डी. कुलकण , कोपरगाव
२०
१४
अॅ
ड
.
ी.एस.एम.वाघ,
कोपरगाव
२१
०१
अॅड. ी.आर. एस. जपे, कोपरगाव
२२
०३
अॅड. ी.रमेशचं ठोळे, कोपरगाव
२३
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.मि छं िख लारी, कोपरगाव
२४
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.आर.के . वाघ, कोपरगाव
२५
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. सौ.नदं ा लहाडे, कोपरगाव
२६
आजपयत काम िदलेले नाही.
मा.िदवाणी किन ठ तर यायालय, राहाता
अॅड. ी.जे.के . ग दकर, िशड
२७
०८
अॅड. ी.बी. ही.कोते, िशड
२८
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.राजेश ही. नाईक, राहाता
२९
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.पी.बी.बावके , राहाता
३०
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.ए.डी. गमे, राहाता
३१
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅ
ड
.
ी.िन
ितन
िवखे
,
राहाता
३२
आजपयत काम िदलेले नाही.
अॅड. ी.अिवनाश जे. बोठे , राहाता
३३
आजपयत काम िदलेले नाही.
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िवभागाचा प ट अिभ ाय(१)
मा.उ च यायालय, मंबु ई येथे सं थान या के सेस यरु ीिड शन मळ
ु े खपु च कमी असतात, तेथे दाखल
झाले या के सेस कालांतराने मा.उ च यायालय, मंबु ई खंडपीठ औरंगाबाद येथे वग होत असतात.
(२)
सं थानसाठी नवीन अॅड होके ट पॅनल नेमणक
ू साठी मा. यव थापन सिमतीचे िद.१/६/२०१८, रोजीचे
सभेम ये ताव सादर के ला असता, यावर िनणय .३७८ अ वये, यावर सिव तर चचा होऊन,
मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर, सद य यांनी सव च यायालय व उ च यायालयातील के सेससाठी
आणखी वक लांची नावे सचु वावीत व सदर ताव उपसिमती समोर सादर करावा असे ठरलेले आहे.
दर यान अॅड. सदं ेश एच. पोटे,मबंु ई यांना सं थानचे अॅड होके ट पॅनलवर नेमणक
ू होणे बाबत, असा
िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.६/६/२०१९, रोजीचे सभेत ठे वणेत आलेला होता, यावर िनणय .२०६,
अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, “सदर िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात येऊन अॅड.
संदेश एच. पोटे,मंबु ई यांना मल
ु ाखतीसाठी बोलिव यात यावे , असे ठरले आहे. ”
मा. यव थापन सिमतीचे िनणया वये अॅड. संदेश एच. पोटे,मंबु ई यांची मल
ु ाखत घेऊन यांची सं थानचे
अॅड होके ट पॅनलवर नेमणक
ू करणे बाबतचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांचा
अिभ ाय घेऊन यांचे स यानुसार कायवाही कर यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------७
ॲङ सिं दप सध
ु ाकर देशमुख, मा.सव च यायालयाम ये सं थानचे वतीने िवनामु य कामकाज
पाहणेकरीता सं थानचे ॲड होके ट पॅनलवर नेमणक
ू होणेबाबत.
उपरो त िवषया वये, अॅड. संदीप सधु ाकर देशमख
ु यांनी िद.०८/०२/२०१९, रोजीचा अज पाठिवला
असनू यात यांनी खालील माणे नमदु के ले आहे.
“I, the undersigned, am practicing exclusively before the Hon’ble Supreme Court
of India as an Advocate. I have been certified to be an “Advocate-On - Record” (AOR) by
the Hon’ble Supreme Court of India.
I am desirous of representing the holy Trust before the Hon’ble Supreme Court Of
India and hence do hereby grant my consent for consideration of my requisition for being
appointed as Standing Counsel on Pro-Bono basis (free of cost) for the shreeSai Baba
Sansthan Trust (Shirdi). Please note that, I am interested in representing the Holy Trust at
no cost towards conducting the matters/ representing the Trust before the Hon’bleSuperme
Court Of India. I hereby also assure to represent the Trust with complete devotion and
integrity at my command.
Please find copy of my Curriculum Vitae attached herewith ”
मा. सव च यायालयात सं थानचे वतीने कामकाज पहाणेकामी सं थान अॅड होके ट पॅनलवर
अॅड होके टची नेमणक
ू के लेली नाही, परंतू आव यकते नसु ार अॅड. संजय खड, यांना वक लप देवनू कामकाज
पािहले जाते व के ले या कामाची वक ल फ अदा कर यात येत.े
मा. यव थापन सिमतीचे िद.०१.०६.२०१८ रोजीचे सभेत ी साईबाबा सं थानसाठी नवीन
ॲड होके ट पॅनल तयार करणे बाबतचा िवषय सादर करणेत आला होता, यावर िनणय .३७८ अ वये सिव तर
चचा होऊन,मा.ॲङ मोहन मोतीराम जयकर,सद य यांनी सव च यायालय व उ च यायालयातील के सेससाठी
आणखी वक लांची नावे सचु वावीत व सदर ताव उपसिमतीसमोर सादर करावा असे ठरले आहे.
दर यान अॅड. संदीप सधु ाकर देशमख
ु , यांनी मा. सव च यायालयाम ये सं थानचे वतीने िवनामु य
(free of cost) कामकाज पहाणेस तयारी दशिवली अस याने यांची सं थानचे अॅड होके ट पॅनलवर िनयु ती
करता येईल , असा िवषय मा. यव थापन सिमतीचे िद.६/६/२०१९, रोजीचे सभेत ठे वणेत आलेला होता, यावर
िनणय .२०७, अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, सदर िवषय मा. थािनक उपसिमतीचे सभेसमोर सादर
कर यात येऊन अॅड. संदीप सधु ाकर देशमख
ु यांना मल
ु ाखतीसाठी बोलिव यात यावे , असे ठरले आहे.
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मा. यव थापन सिमतीचे िनणया वये अॅड. सदं ीप सधु ाकर देशमख
ु , यांची मल
ु ाखत घेऊन यांची
सं थानचे अॅड होके ट पॅनलवर नेमणक
ू करणे बाबतचा िवषय मा.उपसिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
यावर सिव तर चचा होऊन, तुत करणी सिमती सद य मा.ॲङ मोहन जयकर यांचा
अिभ ाय घेऊन यांचे स यानुसार कायवाही कर यात यावी, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य
कर यात आली.
(कायवाही- िवधी िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------८
साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती भ िनवास या िवभागाकडील
इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेबाबत.
सं थानचे साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान, दारावती िनवास थान, या
िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी) करणेबाबत ई-िनिवदा
ि या राबिव यात आली होती.
१
२
३
४
५
६
७
८
९
१०
११
१२

१३
१४
१५
१६
१७
१८

खरेदी करावयाचे सािह य / व तचु ा तपिशल.

साईबाबा भ तिनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती िनवास थान, या
िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध
फवारणी) करणेबाबत
मागणी
पे ट कं ोल सि हस (वाष क सहा फवारणी)
िद.०१.०९.२०१९ ते िद.३१.०८.२०२०
ई-िनिवदा िस दी िदनांक
२१.०७.२०१९
वृ तप ा या अिधसचु ने या यित र त चौकशी www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट
कशी पाठवली जाते ?
---तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.२२.०७.२०१९ ते िद.३१.०७.२०१९ साय.ं ५ वाजेपयत.
०८ (आठ)
ा त िनिवदाधारकांची सं या.
०५ (पाच)
पा िनिवदाधारकांची सं या.
सव िनिवदाधारकांनी नमनु े िदली आहेत का ?
िनिवदेत नमुने मागिवलेले नाहीत.
सव िनिवदाधारकानी बयाणा र कम आदा के ली होय
आहे का ?
जर नमनू े िदले नाही तर का ?
पे ट कं ोल सि हस संबिधत अस याने िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
िनिवदाधारकांनी सादर के लेले दर –
अ. ं िनिवदाधारकांचे नाव
सादर के लेले दर ती चौ.फुट .
ि थती
१
PEST TERMINATORS,PUNE.
1.10
L1
२
PEPCOPP PEST CONTROL SERVICES PVT.
1.15
L2
LTD. MUMBAI .
३
HINDUSTAN INSECTICIDES, MUMBAI.
1.50
L3
४
PEST CONTROL M.WALSHE, MUMBAI.
1.50
L3
५
CENTRAL WAREHOUSING
1.98
L4
CARPORATION, NAVI MUMBAI.
यापवु के ले या खरेदीचा तपशील आिण खरे दी दर –
अ. ं . वष
प रमाण
दर े ती चौ.फुट. .पैसे
७,७७,२१४/१
सन २०१८-२०१९
सि हस चाजस दर १.५५ .पैसे
मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल –
अ. ं .
तपिशल
वष
खच प रमाण
७,७७,२१४/१
पे ट कं ोल (औषध फवारणी करणेबाबत)
२०१८-२०१९
--स याची िश लक ि थती
मागील खरे दी दर
सि हस चाजस दर ती चौ.फुट १.५५ .पैसे
मागील परु वठादार
सन २०१८-१९ मे. पे ट कं ोल, एम.वॉ श, मबु ईं
स याचे यनु तम िनिवदाधारकांचने सादर के लेले दर
१.१० . पैसे
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१९
२०
२१

२२
२३

स याचे यनु तम िनिवदाधारकाच
ं े नाव
सदर खरेदीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला आहे
का
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला
अस यास उपि थतांची नावे.

मे . पे ट टिमनेटस, पुणे.
होय.
मा.मु य कायकारी अिधकारी, मा.उपमु य कायकारी
अिधकारी मा.मु य लेखािधकारी तथा शासिकय
अिधकारी, मा. शासक य अिधकारी.

घाऊक आिण िकरकोळ दर यांचे तपशील अंदाजे ित े .चौ.फुट माकट रे ट १.५५ .पैस.े
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
१.५५
१.१०
४५ पैसे

% ने कमी / जा त

सिं त टीप- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६/०६/२०१९ रोजीचे िवषय नं.५४ व िनणय .२२६ नसु ार
यावर सिव तर चचा होऊन, िद.०१/०९/२०१९ ते िद. ३१/०८/२०२० या एक वष कालावधीसाठी साईबाबा
भ तिनवास थान , साई साद िनवास थान व दारावती भ तिनवास या ितनही िवभागांकडील इमारतीम ये व
प रसरात पे ट कं ोल करणे कामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणा-या साईबाबा
भ तिनवास थान , साई साद िनवास थान व दारावती भ तिनवास थान िवभागासाठी एकि त अदं ाजे खच
र कम .७,२४,५२१.१८/- + .१,३०,४१३.८१/-(१८ % GST) अशी एकुण र कम .८,५४,९३५/- मा चे
खचास मा यता दे यात आली.
सदर कामाचे तीन िवभागाकडील े फळ याम ये साईबाबा भ तिनवास थान-१,७३,२६८.००
चौ.फुट, साई साद िनवास थान- ४६,५५४.११ तसेच दारावती िनवास थान- २,०५,११७.०० चौ.फुट या तीनही
िवभागाचे एकुण े फळ ४,२४,९३९.११ चौ.फुट इतके आहे.
मागणी:- िद.१४/०८/२०१९ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर उघड यात आलेले कमिशअल
(वािण यीक) िबड िनिवदेम ये मे. पे ट टिमनेटस,पणु .े यांचे कर वगळुन दर ती चौ.फुटास .१.१० इतके असनू
मंजरु दरानसु ार र कम .४,६७,४३३.०२+GST १८% र कम ८४,१३७.९४ असे एकुण र कम .
५,५१,५७०.९६/- (अ री र कम . पाच लाख एकाव न हजार पाचशे एकाह तर मा ) इतक होत असनू सदर
दरांबाबत चचा वाटाघाटी क न िनणय होणेकामी सदरचा ताव मा. उपसिमती सभेत िशफारशीसाठी सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक मे. पे ट
टिमनेटस, पुणे हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी
दर कमी करणेबाबत चचा केली असता यांनी दर कमी करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, साईबाबा भ िनवास थान, साई साद िनवास थान व दारावती
भ िनवास या िवभागाकडील इमारतीम ये व प रसरात पे ट कं ोल (िकटकनाशक औषध फवारणी)
करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक मे. पे ट टिमनेटस, पुणे यांचे ित चौरस फुट .१.१० माणे र कम
.४,६७,४३३.०२+GST १८% र कम . ८४,१३७.९४ असे एकुण र कम .५,५१,५७०.९६/-मा
िन नतम दर ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, तसेच औषध फवारणी करणेपुव
सबं धीत िवभागाने औषधांचा दजा तपासनू यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा भ िनवास थान)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------९
ी साईबाबा व ी साईनाथ
णालयाकरीता खरे दी करावयाचे िविवध कारचे
मिशनरी/उपकरणांमधील Bi-Pap Ventilator With Accessories खरेदी करणेकामी चचा िविनमय
क न परु वठा आदेश देणेबाबत.
१) कामाचे नाव
ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता खरे दी करावयाचे िविवध
कारचे मिशनरी / उपकरणेमधील Bi-Pap Ventilator With
Accessories खरे दीकामी चचा िविनमय क न परु वठा आदेश देणे बाबत
२)
शासक य मा यता
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५
३) अदं ाजप क य र कम
एकि त ताव . ८,१०,५८,२३२/- (Bi-Pap Ventilator With
Accessories खरे दीकामी र कम . ५,००,०००/- चे खचास मा यता
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४)

५)

तािवत कामाबाबत मािहती

िनिवदा तपिशल

िमळालेली आहे.)
िद.०८/०१/२०१८ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील िनणय .५५
अ वये यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉ पीटलमधील एकूण
१०८ नग व ी साईनाथ णालयातील १६ नग असे एकूण १२४ नग
मिश स पाच वष वॉरंटीसह खरे दी करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा
मागिवणेस व याकामी येणा या अदं ाजे .८,१०,५८,२३२/- मा चे खचास
मा यता िमळालेली होती. याम ये Bi-Pap Ventilator With
Accessories खरे दीकामी र कम . ५,००,०००/- चे खचास मा यता
िमळालेली आहे.
अ)
थम िनिवदा मागिवणेस मंजूरी :िद.२६/०१/२०१८रोजीचे मंजरू िटपणी वये वतमानप ात जािहरात देऊन
िद.२०/०२/२०१८ ते िद.१३/०३/२०१८ पयत ई-िनिवदा मागिव यात
आ या हो या, तसेच िद.२२/०२/२०१८ रोजी या ी-िबड िमट ग म ये
िनिवदाधारकांनी उपि थत के ले या शंकाचे Ammendment तयार कर यात
येऊन िद. २८/०३/२०१८ पयत ऑनलाईन ई-िनिवदाभर याचा कालावधी
ठे व यात आलेला होता. सदर जािहरातीबाबत India Mart, Justdial इ.
वेबसाईटवर देखील Enquiry टाक यात आलेली होती, तसेच आप याकडे
उपल ध असले या परु वठाधारकानं ा ई-मेल व फोन ारे देिखल कळिवले होते.
यास अनसु न सदरह खरे दीकामी एकही िनिवदा ा त झालेली नाही, यामळ
ु े
सदरह खरे दीकामी शासन िनणयानसु ार १) िद.२९/०३/२०१८ रोजीचे मजं रु िटपणी वये थम मदु तवाढ :िद.०४/०४/२०१८ पयत, यास अनसु न एकही ई-िनिवदा ा त झालेली
नाही.
२) िद.०५/०४/२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणी वये दसु री मदु तवाढ:िद.०८/०४/२०१८ पयत, ठे व यात आली होती.परंत,ु सदर मिशनरी
खरे दीकामी मदु तवाढ देऊन देखील एकही िनिवदा ा त झाली नाही, यामळ
ु े
सदरमिशनरी खरे दीकामी फे र िनिवदा मागिव यात आ या आहेत.
ब)
दसु -यांदा िनिवदा मागिवणेस मंजरू ी:- िद.१६/०४/२०१८ रोजीचे
मंजरू िटपणी वये वतमान प ात जािहरात देऊन िद.०६/०६/२०१८ ते
िद.२५/०६/२०१८ या कालावधीत ई-िनिवदा मागिव यात आ या हो या,
यास अनसु न सदर मिशन खरे दीकामी एकही िनिवदा ा त झालेली नाही,
यामळ
ु ेसदर खरे दीकामी शासन िनणयानुसार १) िद.२५/०६/२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणी वये थम मदु तवाढ:िद.०२/०७/२०१८ पयत, यास अनसु न एकही ई-िनिवदा ा त झालेली
नाही.
२) िद.०२/०७/२०१८ रोजीचे मंजरू िटपणी वये दसु री मदु तवाढ:िद.०९/०७/२०१८ पयत ठे व यात आली होती.परंत,ु सदर खरेदीकामी
मदु तवाढ देऊनदेखील एकही िनिवदा ा त झालेली नाही, यामळ
ु े सदर
खरे दीकामी फे र िनिवदा मागिव यात आले या आहेत.
क)
ितस-यांदा िनिवदा मागिवणेस मजं रु ी:-िद.११/०८/२०१८ रोजीचे
मंजरू िटपणी वये फे र-ई-िनिवदा मागिवणेस मा यता घेऊन िद.२४/०९/२०१८
ते िद.१२/१०/२०१८ या कालावधीत फे र ई-िनिवदा मागिवणेत आ या
हो या. यास अनसु न एकही िनिवदा ा त झाली न हती, यामळ
ु े शासन
िनणयानुसार १)
िद.१२/१०/२०१८ रोजी या मजं रु िटपणी वये थम मदु तवाढ :िद. १९/१०/२०१८ पयत यास अनसु न १ ई िनिवदा ा त झालेली होती.
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२)
िद.१९/१०/२०१८ रोजी या मंजरू िटपणी वये दसु री मदु तवाढ :िद.२६/१०/२०१८ पयत मदु तवाढ दे यात आली होती. दोन वेळेस मदु तवाढ
देऊन देखील एकच ई-िनिवदा ा त झा यामळ
ु े ा त ०१ ऑनलाईन िनिवदा
िद.२९/११/२०१८ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीपढु े उघड यात येवनू तया
् ंचा
तां ीक बाब चा त ता तयार क न तो बायोमेिडकल िवभागाकडुन तपासनु
घे यात आलेला होता, परंतु ा त िनिवदाधारक तांि क टया अपा
झा यामळ
ु े फे र िनिवदा मागिव यात आले या आहे.
ड)
चौ यांदा िनिवदा मागिवणेस मंजूरी :िद.१४/०१/२०१९ रोजीचे मंजरू िटपणी वये चौ यांदा ई-िनिवदा
मागिव यास मा यता घेऊन िद.२३/०२/२०१९ ते िद.१५/०३/२०१९ या
कालावधीत फे र ई-िनिवदा मागिवणेत आ या, यास अनसु न ०२ िनिवदा
ा त झा या हो या, यानंतर शासन िनणयानसु ार १) िद.१६/०३/२०१९रोजी या मंजूर िटपणी वये थम मदु तवाढ :िद.२२/०३/२०१९ पयत यास अनसु न २ ई िनिवदा ा त.
२) िद.२२/०३/२०१९रोजी या मंजरू िटपणी वये दसु री मुदतवाढ :िद.२९/०३/२०१९ पयत मदु तवाढ दे यात आली होती. यानसु ार, ०३
तांि क िनिवदा ा त झाले या आहेत.
अ) िनिवदा कालावधी
ब) तांि क िलफाफा उघडणेची िदनाक
ं
क) िनिवदा ि येत भाग घेणा-या ठे केदारांची सं या

ड)

३६ िदवस
िद. . ०५/०६/२०१९ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
िद. ३०/०५/२०१९ रोजीचे मंजरू िट पणी वये ा त झाले या ०३
तांि क िनिवदा उघड यासाठी सदरचा मा. खरे दी सिमती सभेपढु े ताव
सादर कर यात आला होता. यानसु ार िद. ०५/०६/२०१९ रोजीचे मा. खरे दी
सिमती सभेपढु े ०३ तांि क िनिवदा उघड यात येऊन, िनिवदांचा
तांि कबाब चा त ता बायोमेिडकल िवभागाकडून तपासला असता, याम ये
यांनी २ ई – िनिवदा तांि क ट्या पा ठरवनू १ ई – िनिवदा अपा
ठरिवलेली आहे.
सव िनिवदाधारकांनी संकेत थळावर कागदप जमा के ले आहेत

सव िनिवदाधारकांनी सक
ं े त थळावर कागदप
जमा के ले आहेत काय ?
इ) सव िनिवदाधारकांनी सरु ा अनामत र कम होय, जमा के ली आहे.
(EMD) जमा के ली आहे काय ?
ई) वािणि यक िलफाफा उघडणेची िदनांक
िद.०३/०७/२०१९ रोजीचे मा.खरे दी सिमतीचे सभेपढु े सम उघड यात
आले या आहेत.
६) तांि क टया पा ठे केदारां या वािणि यक देकराचा तपिशल –
Sr.N
o
1.00

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05

Description of Work / Item(s)

Bi-PAP Ventilator (Non Invasive
Ventilator) with Accessories with five
years warranty & Consumables as per
Technical Specification for Shri
Saibaba Hospital, Shirdi.
List of Accessories:1) Reusable Full face mask- Small 20Nos,Medium 20Nos,Larger 20Nos.
2) Oxygen connector,
3) Fio2 Monitoring acceseries
2) Nasal cannula for neonates
3) Reusable breathing circuit of silicone
material (10Nos) Disposable breathing

No.of
Qty.
2.00

Units
Nos.

Shree Enterprises
Rate
Amount
500000.00
1000000.00

R S Enterprises
Rate
Amount
208000.00
416000.00

60.00

Nos.

7500.00

450000.00

3950.00

237000.00

2.00
2.00
10.00
110.00

Set
Set
Nos.
Nos.

1500.00
15000.00
1000.00
3500.00

3000.00
30000.00
10000.00
385000.00

1000.00
21500.00
0.00
560.00

2000.00
43000.00
0.00
61600.00
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2.06
2.07
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

circuit (100Nos.)
4) Air & oxygen hose - Each 2 Nos.
5) Disposable Heat Moisture Exchanger
if any.
CMC Cost- CMC Cost should be
including
Taxes.
It should be fixed for next 5 years.
CMC Cost For 6th Year
CMC Cost For 7th Year
CMC Cost For 8th Year
CMC Cost For 9th Year
CMC Cost For 10th Year

4.00
1.00

Nos.
Nos.

1500.00
18000.00

6000.00
18000.00

960.00
0.00

3840.00
0.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

25000.00
28000.00
30000.00
32000.00
34000.00

50000.00
56000.00
60000.00
64000.00
68000.00

18290.00
19205.00
20165.00
21173.00
22231.00

36580.00
38410.00
40330.00
42346.00
44462.00

७) िन न तम िनिवदाधारकांचा तपिशल –
Sr.N
o

Name of
Supplier

Description of Work / Item(s)

No.of
Qty.

Units

Rate per in
Rs.

Total Amount in
Rs.

1.00

R
S
Enterprises

Bi-PAP Ventilator (Non Invasive Ventilator)
with Accessories with five years warranty &
Consumables as per Technical Specification for
Shri Saibaba Hospital, Shirdi.
List of Accessories:1) Reusable Full face mask- Small 20Nos,Medium 20Nos,Larger 20Nos.
2) Oxygen connector,
3) Fio2 Monitoring acceseries
2) Nasal cannula for neonates
3) Reusable breathing circuit of silicone material
(10Nos) Disposable breathing circuit (100Nos.)
4) Air & oxygen hose - Each 2 Nos.
5) Disposable Heat Moisture Exchanger if any.
Cost of Consumables
CMC Cost- CMC Cost should be including
Taxes. It should be fixed for next 5 years.
CMC Cost For 6th Year
CMC Cost For 7th Year
CMC Cost For 8th Year
CMC Cost For 9th Year
CMC Cost For 10th Year
Total CMC Cost
Basic Cost + Consumables + CMC

2.00

Nos.

208000.00

416000.00

60.00

Nos.

3950.00

237000.00

2.00
2.00
10.00
110.00

Set
Set
Nos.
Nos.

1000.00
21500.00
0.00
560.00

2000.00
43000.00
0.00
61600.00

4.00
1.00

Nos.
Nos.

960.00
0.00

3840.00
0.00
347440.00

2.00
2.00
2.00
2.00
2.00

Nos.
Nos.
Nos.
Nos.
Nos.

18290.00
19205.00
20165.00
21173.00
22231.00

36580.00
38410.00
40330.00
42346.00
44462.00
202128.00
965568.00

2.00
2.01
2.02
2.03
2.04
2.05
2.06
2.07
3.00
3.01
3.02
3.03
3.04
3.05

िनिवदा ट के वारी कमी / अिधक =-१६.८ % कमी
८) ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड अिधिनयम मा. यव थापन सिमती, ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड
२००४ मधील तरतुदीनसु ार िनिवदा ि वकारणेचे
अिधकारउपरो त तल
ु ना मक दरां या त याचा िवचार करता M/s. R S Enterprises, Pune यांचे िन नतम
दरानसु ार सदर Bi-Pap Ventilator With Accessories चे दर रककम .४,१६,०००.०० व या या
Accessories खरे दीकामी र कम .३,४७,४४०/- असे एकूण र कम .७६३४४०/- इतके तर वॉरंटी कालावधी
नतं र करावयाची CMC चे देखील येक वषानसु ार पढु ील पाच वषाकरीता र कम . २,०२,१२८/- इतके असे
एकूण र कम .९,६५,५६८/- इतके िन नतम येत असनू सदर Bi-Pap Ventilator With Accessories
खरे दीकामी बायोमेडीकल िवभागामाफत फ त िमशन व ०५ वषाची Warranty ची अदं ाजे िकंमत घे यात
आली होती. याम ये Accessories व CMC ची िकंमत गृहीत धर यात आली न हती. सदर Bi-Pap
Ventilator With Accessories खरे दीकामी M/s. R S Enterprises,Pune यांना यांनी देऊ के ले या दरात
अजनु सटु िमळणेकामी पढु ील सिमतीचे सभेपढु े चचा/वाटाघाटीसाठी बोलिव यात यावे असे मत आहे.
यानसु ार उपरो त Bi-Pap Ventilator With Accessories खरे दीकामी M/s. R S Enterprises,
Pune यांना यांनी देऊ के ले या र कम .७,६३,४४०/- व CMC चे येक वषानसु ार पढु ील पाच वषाकरीता
र कम . २,०२,१२८/- असे एकूण र कम .९,६५,५६८/- चे दरात अजुन सटु िमळणेकामी M/s. R S
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Enterprises, Pune यांचेबरोबर चचा / िविनमय क न यांना परु वठा आदेश दे यास तसेच सदरचे खरे दीकामी
येणा-या खचास मा यता घे यासाठीची िशफारस मा. यव थापन सिमतीकडे करणेसाठी सदर ताव िनणयाथ
सादर.
तुत करणी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील िन नतम िनिवदाधारक M/s. R
S Enterprises, Pune यांचे ितिनधी ी.राके श मुथा हे आजचे थािनक उपसिमती सभेसमोर
चचसाठी उपि थत होते. उपसिमतीने यांचेशी दर कमी करणेबाबत चचा के ली असता यांनी दर कमी
करणेस असमथता दशिवली.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयाकरीता खरेदी करावयाचे
िविवध कारचे मिशनरी/उपकरणांमधील Bi-Pap Ventilator With Accessories खरेदी
करणेकामी िन नतम िनिवदाधारक M/s. R S Enterprises, Pune यांचे सव करांसहीत पाच वष
वॉरटं ीसह र कम .७,६३,४४०/- व वॉरटं ी कालावधी सपं यानतं र CMC चे येक वषानस
ु ार पढु ील
पाच वषाकरीता र कम .२,०२,१२८/- अशी एकूण र कम .९,६५,५६८/-मा िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांना कायादेश दे यात यावा, अशी या उपसिमतीची िशफारस मा य कर यात
आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०२
ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पुव व उ र बाजुकडील भागात व अि नशमन वाहने
पािकग करणे या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणे कामाचे अंितम देयक र कम .२९,४६,५३७/-मा
मंजुर होऊन यापैक िन वळ देय र कम .७,८०,४९६/-मा ठे केदार यांना आदा करणेस मंजुरी देणे.
ताव
ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र बाजक
ू डील भागात व अि नशमन वाहने
पािकग करणे या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणेचे काम ठे केदार वि नल भाऊसाहेब िशदं ,े सायळे यांनी पणू
के ले असनू ठे केदार यांनी सादर के ले या पिहले व अिं तम िबलाची सिव तर तपासणी के लेली आहे. सदर
क पाचा तपिशल खालील माणे आहे.
कामाचे नांव- ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र बाजूकडील भागात व
अि नशमन वाहने पािकग करणे या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणे
ठे केदाराचे नांव
कायादेश मांक व िदनांक
मंजूर िनिवदा र कम
मा. यव थापन मंडळ िनणय मांक व िदनांक
पिहले व अंितम िबलाची र कम (अ)
आजपयत अदा के लेली र कम (ब)
िन वळ दे य र कम (अ-ब)
मजं रू िनिवदा रकमेपे ा कमी अथवा जा त झालेला खच
करारना यानसु ार काम पूण कर याची मदू त
य काम पणू झा याचा िदनांक

वि नल भाऊसाहेब िशंद,े सायळे , ता. िस नर
जा. .एसएसएसटी/बांधकाम/३७८७/२०१८ िद.२५/१०/२०१८
.३०,२७,६६९/िन. ६१३(१०) िद.०५/१०/२०१८
.२९,४६,५३७/.२१,१४,४४१/.७,८०,४९६/.८१,१३२/- कमी (२.६७९% कमी)
िद.०३/०२/२०१९
िद.२५/०७/२०१९

ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र बाजक
ू डील भागात व अि नशमन वाहने
पािकग करणे या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणेचे काम ठे केदार वि नल भाऊसाहेब िशदं ,े सायळे , ता. िस नर
यांना देणते आलेले होते. सदरह काम पणु करणेसाठी िद.०३/०२/२०१९ अखेर (०३ मिहने) मदु त देणते आलेली
होती. य ात ठे केदार यांनी िद.२५/०७/२०१९ रोजी सदरचे काम पणु के ले आहे. ठे केदार यांना सदरचे काम पणु
करणेस एकून १७२ िदवस िवलबं झालेला आहे. या कामाचे िनवीदा शत नसू ार ठे केदार यांचे िबलातून .३००
ती िदवस या माणे दडं ाची र कम .५१,६००/- मा कपात करणेत आलेली आहे. ठे केदार यांनी
िद.०४/०८/२०१९ रोजीचे प ा वये सदर कामाचे पिहले व अिं तम िबल सादर के ले आहे. य ात काम
करतेवेळी काही बाब चे परीमाणात बचत झाली आहे. यामळ
ु े िनिवदा रकमेपे ा .८१,१३२/- कमी (२.६७९%
कमी) मा ने य खच कमी झालेला आहे. यानसु ार सदरह कामाची Gross Value of Work Done
.२९,४६,५३७/- मा होत असनू यापुव अदा के लेली र कम वजा जाता अिं तम िबलापोटी िन वळ
.७,८०,४९६/- मा इतक र कम देय होत आहे.
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ताव:- ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पवु व उ र बाजक
ू डील भागात व
अि नशमन वाहने पािकग करणे या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणेचे कामाचे अिं तम देयक र कम
.२९,४६,५३७/- मा मजं रू होऊन यापैक िन वळ देय र कम .७,८०,४९६/- मा ठे केदार यांना आदा करणेस
मा यता िमळणेस िवनतं ी.
िनणय .४४९ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालयाचे शासक य कायालयाचे पुव व उ र बाजुकडील
भागात व अि नशमन वाहने पािकग करणे या िठकाणी पे ह ग लॉक बसिवणे कामाचे एकुण िबलाची
र कम
.२९,४६,५३७/-मा मज
ं ुर कर यात येऊन यापैक िन वळ देय र कम
.७,८०,४९६/-मा सदर कामाचे ठे केदार वि नल भाऊसाहेब िशदं ,े सायळे , ता.िस नर यानं ा आदा
कर यास मा यता दे यात आली. तसेच येक कामाचे अंितम िबल आदा करणेपवु पण
ु झाले या
कामाची शासिकय अिधकारी यांचेमाफत पाहणी कर यात यावी, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०३
ी साईनाथ णालया या मागणीनस
ु ार करावयाचे वाढीव ितस या मज यावरील जादा िव तु
िवषयक कामाचे वाढीव खचाबाबत.
तावस ह न.ं १४८ पै.मधील धमशाळा .०१ व ०२ या इमारतीवर ी साईनाथ हॉ पीटलकरीता ितस-या
मज याचे बांधकाम करणेचे कामाकरीता बांधकाम िवभागामाफत ठे केदार मे.आर.के .सावंत यांना कायादेश
दे यात आलेला असनू सदरचे काम गतीपथावर आहे. बांधकाम िवभागामाफत मे.आर.के .सावंत यांना दे यात
आले या कायादेशाम ये िव तु ीकरणा या कामाचा समावेश के लेला न हता. यामळ
ु े िव तु ीकरणाचे
कामाकरीता बांधकाम िवभागाकडून नेमणक
ू कर यात आलेले आिकटे ट / क स टंट मे.िनकम पाटील
असोिसएटस,् ीरामपरू यांचक
े डून ई-िनिवदा तयार क न घे यात आलेली होती. यानंतर िव तु िवभागामाफत ईिनिवदा ि या राबिव यात आ यानंतर मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७-०३-२०१८ रोजीचे सभेतील िवषय
.०२ िनणय .१४० (०८) अ वये ठे केदार मे.जय मंजु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांचे िन नतम दर
ि वकारणेत येऊन यांना जा.न.ं एसएसएसटी/ िव तु / २३४ / २०१८ िद.१२-०४-२०१८ अ वये र कम
. ७७,१३,६८६.८० इत या र कमेचा कायादेश दे यात आलेला असनू बांधकामासोबतच िव तु ीकरणाचे
कामही गतीपथावर आहे.
आता ी साईनाथ णालय (धमदाय) याच
ं े प .SSS/ SSH / .काया. / ०५ / २०१९ िद.०६-०४२०१९ रोजीचे प ानसु ार ी साईनाथ णालया या ितस-या मज या या बांधकामानतं र णालयातील िविवध
िवभाग थापन करणे व सदर िवभागातील फे रबदल करणेचे तावास मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६-०२२०१९ रोजीचे सभेतील िवषय .४४ िनणय .१३९ अ वये मा यता िमळालेली असनू सदरचे वाढीव
मज यावरील बाधं कामाचे ओ.टी., आर.एम.ओ. स व टोअर इ यािद अतं गत बदल सदर कामाचे ठे केदार
मे.आर.के .सावतं याचं ेकडून क न घेणसे मा यता िमळालेली अस याचे कळिवलेले आहे.
तसेच ी साईनाथ (धमदाय) णालय िवभाग यांनी पाठिवले या प ाम ये ितस-या मज यावर ी
साईनाथ णालयाचे (०१). मेडीकल आय.सी.य.ु (०२). आथ ओ.टी. (०३). मेल मेिडकल वॉड, (०४).
पेशल म, (०५). िफमेल मेिडकल वॉड, (०६). सी.एस.एस.िवभाग, (०७). ऑथ वॉड, (०८). कॉ फर स
हॉल तसेच (०९). आर.एम.ओ. स इ यादी िवभाग कायरत होणार असनू यामधील कायाि वत कर यात येणाया मिशनरीकरीता िव तु िवभागामाफत सव ण क न मिशनर ना िव तु परु वठा परु िवणेबाबतची पढु ील
कायवाही आपले तरावर करणेबाबत िव तु िवभागास कळिवलेले आहे.
ी साईनाथ (धमदाय) णालय िवभाग यांनी ी साईनाथ णालयातील ितस-या मज या या
बांधकामानतं र िविवध िवभाग थापन करणे व सदर िवभागातील फे रबदल करणेचे कळिवले माणे सदर कामाचे
आिकटे ट / क स टंट मे.िनकम पाटील असोिसएटस,् ीरामपरू यांचे समवेत य पाहणी के ली. यानसु ार ी
साईनाथ णालयाचे दि णेकडील इमारती या बांधकामाम ये खालील माणे बदल कर यात आलेले आहे.
०१). जनरल वॉड र क न ऑपरे शन िथएटरची न.ं ०१ व ०२ ची िनिमती करणे.
०२). १८ के .ड य.ु मते या ०३ नग अॅटो ले ह मिशनर ची उभारणी करणे.
०३). आर.एम.ओ.डॉ टरकरीता सची यव था करणे.
०४). रक हरी म बांधणे.
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०५).
०६).

टॉयलेट व बाथ म बांधकामाम ये दु ती क न तेथे टोअर मची यव था करणे.
ऑपरे शन िथएटरची न.ं ०१ व ०२ तसेच आय.सी.सी.य.ु करीता वातानक
ु ु लीत यं णेची उभारणी करणे.
उपरो त माणे बाधं कामाम ये बदल के ले जाणार अस याने िव तु ीकरण कामाम येही बदल करावे
लागणार आहेत. तसेच ऑपरे शन िथएटरकरीता लागणारी मिशनरी, अॅटो ले ह मिशनरी, ऑपरे शन िथएटर,
आय.सी.सी.य.ु तसेच रक हरी मकरीता बसिव यात येणारी वातानुकुलीत यं णा तसेच (०१). मेडीकल
आय.सी.य.ु (०२). आथ ओ.टी. (०३). मेल मेिडकल वॉड, (०४). पेशल म, (०५). िफमेल मेिडकल वॉड,
(०६). सी.एस.एस.िवभाग, (०७). ऑथ वॉड, (०८). कॉ फर स हॉल तसेच (०९). आर.एम.ओ. स इ यादी
िठकाण या उपकरणांम ये वाढ होणार अस याने सदर उपकरणांना िव तु पुरवठा करणेकरीता जनरेटर म पासनू
के बल टाकणे, निवन पॅनेल बसिवणे,उपरो त िठकाण या मिशनर करीता वायर ग करणे इ यािद जादा निवन कामे
करावी लागणार अस यामळ
ु े सदरील वाढीव कामाचे इ टीमेट तयार करणेकरीता आिकटे ट / क स टंट मे.िनकम
पाटील असोिसएटस,् ीरामपरू यानं ा सांग यात आलेले होते. यानसु ार आिकटे ट / क स टंट मे.िनकम पाटील
असोिसएटस,् ीरामपरू यानं ी िदनांक २४-०६-२०१९ रोजी सदर या वाढीव कामाचे इ टीमेट सादर के लेले आहे.
आिकटे ट / क स टंट मे.िनकम पाटील असोिसएटस,् ीरामपरू यानं ी सादर के ले या इि टमेट म ये जे आयटेम
ठे केदार मे.जय मंजु ोबा लाईट हाऊस,अहमदनगर यांचे कायादेशाम ये आहेत ते मंजरु दर घे यात आलेले आहे.
तसेच जे आयटे स ठे केदार मे.जय मंजु ोबा लाईट हाऊस,अहमदनगर यांचे कायादेशाम ये नाहीत यांचे दर
टडरमधील अटी व शत नसु ार महारा शासना या सन २०१८-१९ चे CSR माणे घे यात आलेले आहेत.
आिकटे ट/क स टंट मे.िनकम पाटील असोिसएटस,् ीरामपरू यांनी सादर के लेले ी साईनाथ
णालया या वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु िवषयक कामाचे अदं ाजप काचा तपिशल
खालील माणे आहे.
अ. .
तपशील
र कम पये
०१)
वायर ग व िड ी यश
. ०७,०५,८५६.८९
ु न बोड
०२)
अडं र ाऊंड के बल
. ०६,९५,५४८.००
०३)
अिथग
. ०१,६०,३१२.२०
०४)
एम. ही.पॅनेल
. ०१,८२,५७१.३१
एकुण र कम पये :. १७,४४,२८८.४०
पुणािकत र कम पये :- . १७,४४,२८८.००
उपरो त माणे ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु ीकरण कामाबाबत
िव तु िवभागामाफत िद.१६-०७-२०१९ रोजी िटपणी सादर कर यात आली होती.
०१). िव तु िवभागामाफत िद.१६-०७-२०१९ रोजी सादर कर यात आले या िटपणीवर मा.उपमु य
कायकारी अिधकारी साहेब यानं ी शेरा िलिहलेला आहे क , िनिवदेमधील आयटेमनसु ार वाढीव र कम िकती व
CSR नसु ार वाढीव र कम नमदू करावी असा अिभ ाय िद यानसु ार सदरील र कमेचा तपिशल पढु ील माणे
आहे.
अ. .
तपशील
र कम पये
०१)
िनिवदेतील आयटेम नसु ार वाढीव र कम
. ११,३१,०२३.६९
०२)
CSR नसु ार वाढीव र कम
. ६,१३,२६५.१७
एकुण र कम पये :. १७,४४,२८८.८६
उपरो त माणे आक टे ट / क स टंट मे.िनकम पाटील असोिसएटस, ीरामपरू यानं ी सादर के ले या ी
साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु ीकरणाचे इ टीमेटबाबत मा. यव थापन
सिमतीची मा यता घेणक
े रीता िव तु िवभागामाफत िदनाक
ं २३-०७-२०१९ रोजी िटपणी सादर कर यात आलेली
होती.
०२). िव तु िवभागामाफत िद.२३-०७-२०१९ रोजी सादर कर यात आले या िटपणीवर मा.उपमु य
कायकारी अिधकारी साहेब यांनी िवचारले या नांवर खुलासा खालील माणे सादर कर यात आलेला होता.
i).
मागील िटपणी त सोबत सादर करा.
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खल
ु ासा :- मागील िदनाक
ं १६-०७-२०१९ रोजीची िटपणी, िदनांक २३-०७-२०१९ रोजीची िटपणी,
िदनांक ३०-०७-२०१९ रोजीची िटपणी तसेच िद.०२-०८-२०१९ रोजीची िटपणी सोबत जोडलेली आहे.
ii).
िनिवदेतील आयटेमम ये कोण या आयटेमम ये िकती वाढ होत आहे याची िवगतवारीची मािहती
िव ताराने सादर करणे यो य रािहल असे मत आहे.
खल
ु ासा :- िनिवदेतील आयटेमम ये कोण या आयटेमम ये िकती वाढ होत आहे, याची सिव तर
िवगतवारीची मािहती खालील माणे.
कायादेशा यित र त
कायादेशानसु ार
अ.
कायादेशातील
वाढीव
कामाची
तपशील
वाढीव कामाची
एकुण र कम पये
.
र कम पये
सी.एस.आर.नसु ार
र कम पये
होणारी र कम पये
वायर ग व
१
२२,५६,१९५.६६ ०४,५६,९१२.७३ ०२,४८,९४४.२६
२९,६२,०५२.६५
िड ी यश
ु न बोड
२ फॅ न आिण िफट ग ०९,४२,२९८.८४ ०.००
०.००
०९,४२,२९८.८४
३ अडं र ाऊंड के बल ३३,१५,००४.०० ०५,१३,७९८.५० ०१,८१,७४९.६०
४०,१०,५५२.१०
४ अिथग
०५,७१,९९८.३० ०१,६०,३१२.४६ ०.००
०७,३२,३१०.७६
५ एम. ही.पॅनेल
०६,२८,२००.०० ०.००
०१,८२,५७१.३१
०८,१०,७७१.३१
एकुण र कम . :- ७७,१३,६९६.८० ११,३१,०२३.६९ ०६,१३,२६५.१७
९४,५७,९८५.६६
उपरो त माणे मे.जय मंजु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांना कायादेशाची र कम
.७७,१३,६९६.८०+कायादेशानसु ार वाढीव कामाची र कम . ११,३१,०२३.६९+कायादेशा यित र त वाढीव
कामाची सी.एस.आर.नसु ार होणारी र कम पये ६,१३,२६५.१७ अशी एक िमळून एकुण र कम
.९४,५७,९८५.६६ होत आहे. आक टे ट/क स टंट मे.िनकम पाटील असोिसएटस, ीरामपरू यांनी सादर
के ले या ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु ीकरणाचे इ टीमेटबाबत सोबत
जोडलेले आहे.
iii). ी मंजु ोबा लाईट हाऊस यांना िदले या परु वठा आदेशात या नवीन कामामळ
ु े वाढ होत आहे तरी
यांनाच ठे का देय होईल काय याबाबत िवभागाने प ट अिभ ाय सादर करणे यो य होईल असे मत आहे.
खल
ु ासा:- मे.जय मजंु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांना मा. यव थापन सिमतीचे िद.०७-०३-२०१९
रोजीचे सभेतील िवषय .०२ िनणय .१४० (०८) अ वये ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या
मज यावरील िव तु ीकरणाचा कायादेश दे यात आलेला असनू मे.जय मजंु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांनी
ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील लॅबम ये तसेच िभंतीम ये कि स ड वायर गकरीता पाईप
टाकलेले असनू उवरीत कामही गतीपथावर आहे. जर ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील
वाढीव िव तु ीकरणाचे कामाकरीता वतं ठे केदार नेमायचा असेल तर याकरीता ई-िनिवदा मागिवणे व यावर
पढु ील कायवाही करणेस मा. यव थापन सिमती या मा यतेनतं र साधारणतः२ ते ३ मिह याचा कालावधी लागेल
व यामळ
ु े ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील कामास िवलंब लागू शके ल. तसेच ी साईनाथ
णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील िव तु ीकरणाचे काम व वाढीव काम हे एकमेकांशी िनगडीत अस याने
याकरीता जर दसु रा ठे केदाराची ई-िनिवदा ि ये दारे नेमणक
ू के ली तर दो ही ठे केदारांम ये वाद िनमाण होऊन
तसेच कामाम ये अडचणी येऊन कामास िवलंब होऊ शके ल. यामळ
ु े ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या
मज यावरील वाढीव िव तु ीकरणाचे कामाकरीता वतं ठे केदार न नेमता स या काम करत असले या मे.जय
मंजु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांचेकडून वाढीव काम क न घेणे यो य होईल.
उपरो त माणे ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु ीकरणाचे
कामाकरीता वतं ठे केदार न नेमता काम क न घेणक
े रीता िव तु िवभागामाफत िदनांक ३०-०७-२०१९ रोजी
िटपणी सादर कर यात आलेली होती.
०३) िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या या िद.३०-०७-२०१९ चे िटपणीवर मा.उपमु य
कायकारी अिधकारी साहेब यांनी वाढीव ितस-या मज या या िव तु ीकरणा या कामाकरीता नवीन िनिवदा
काढून येणा-या एल-१ परु वठा आदेश देणे यो य होईल असे मत आहे असा शेरा नमदू के ला आहे.
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याबाबत िव तु िवभागामाफत िद.०२-०८-२०१९ चे िटपणी अ वये खालील माणे खल
ु ासा सादर
कर यात आलेला आहे.
(०१) (अ)
िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या िद.३०-०७-२०१९ रोजीचे िटपणीवरील शेया माणे वाढीव ितस-या मज या या िव तु ीकरणा या कामाकरीता नवीन िनिवदा काढून वतं ठे केदार
नेमणेबाबत,
(ब)
ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु ीकरणाचे कामाकरीता वतं
ठे केदार नेमावयाचा असेल तर आता होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता िमळालेनंतर महारा
शासना या महाटडर या वेबसाईटवर जािहरात देऊन २१ िदवसाचा ई-िनवदा मागिवणेसाठीचा कालावधी ध न
टेि नकल बीड उघडणे यानतं र खरे दी सिमतीसमोर कमिशयल बीड उघडून मा.उपसिमतीचे सभेपढु े
िनगोिशएशनसाठी सादर करणे व यानंतर होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत हा िवषय मा य होणेसाठी व
यानंतर कायादेश दे यासाठी कमीत कमी २ ते ३ मिह याचा कालावधी लागणार आहे. कायादेश िद यानंतर
ठे केदाराला काम कर यासाठी तीन मिह याचा कालावधी दयावा लागणार आहे. यामळ
ु े निवन ठे केदार नेम यात
आ यास य काम पणु हो यास ०६ मिह याचा कालावधी लागू शकतो. यामळ
ु े ी साईनाथ णालयाचे
वाढीव ितस-या मज यावरील कामास िवलंब लागू शके ल. तसेच ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या
मज यावरील िव तु ीकरणाचे काम व वाढीव काम हे एकमेकांशी िनगडीत अस याने याकरीता जर दसु रा
ठे केदाराची ई-िनिवदा ि ये दारे नेमणक
ू के ली तर दो ही ठे केदारांम ये वाद िनमाण होऊन तसेच कामाम ये
अडचणी येऊन कामास िवलंब होऊ शके ल.
अथवा
(०२). आता होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत जर स या काम करीत असलेला ठे केदार मे.जय मुंजोबा
लाईट हाऊस, अहमदनगर यांना पढु ील वाढीव कामाचा कायादेश दे याची मा यता िमळा यास कायादेश
िद यानतं र ०३ मिह यात काम पणू होऊ शके ल.
यामळ
ु े वाढीव कामाकरीता वतं ठे केदार न नेमता स या काम करत असले या मे.जय मुंजोबा लाईट
हाऊस, अहमदनगर याचं ेकडून वाढीव काम क न यावे िकंवा कसे ? याकरीता र कम . १७,४४,२८८/- इतका
खच अपेि त आहे.
उपरो माणे अ. .०१ व ०२ यापैक यो य पयायावर मा. यव थापन सिमतीसमोर िवषय सादर क न
याम ये चचा होऊन िनणय होणेकरीता िव तु िवभागामाफत िद.०२-०८-२०१९ रोजी िटपणी सादर कर यात
आलेली होती.
०४) िव तु िवभागामाफत िद.०२-०८-२०१९ रोजी सादर कर यात आले या िटपणीवर मा. .कायकारी
अिभयतं ा, साहेब यांनी ” िव तु िवभागाकडील िद.३०-०७-२०१९ अ वये वाढीव कामासाठी (वरील िटपणीत
तािवत) न याने िनिवदा मागवनू कायवाही करणेस मा यता दे यात आली आहे. परंतू यानसु ार मा. यव थापन
सिमतीसमोर सादर करावया या िटपणीत दोन पयाय दे यात आलेले आहे. (०१) िनिवदा मागिवणे अथवा (०२)
मे.जय मजंु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांचेकडून काम क न घेणसे . मे.जय मजुं ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर
यां या मंजरु िनिवदाम ये वाढीव काम ठे केदार याचं ेकडून क न घेणबे ाबत लॉज तथा तरतूद अस यास यानसु ार
फे र िटपणी सादर करावी.’’ असा शेरा नमदू के लेला आहे. याबाबतचा खल
ु ासा खालील माणे.
खल
ु ासा–िव तु िवभागामाफत ी साईनाथ णालया या वाढीव ितस-या मज याचे िव तु ीकरणासाठी
अपलोड कर यात आले या ई-िनिवदेमधील पा.नं.४३ मु ा क.४.९ म ये वाढीव कामाबाबतचा उ लेख कर यात
आलेला आहे. तसेच पा.नं.३६ वरील मु ा .४.३ (i) (d) म ये वाढीव कामाबाबत करंट सी.एस.आर.चा आधार
तसेच मे.जय मंजु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांचश
े ी के ले या करारना यातील पान .७ वरील मु ा .८
म ये वाढीव कामाबाबत खालील माणे उ लेख कर यात आलेला आहे.
मु ा .८ The Client reserves to itself the right of altering the drawing and nature of
the work, and adding to or omitting any condition of the work or part there of, or having
the portion of the same carried out by Client themselves or by others and such alterations
and variations shall be carried out by the Contractor without prejudice to this contract. The
Client will also have the right to modify or terminate the whole or part of this Electrical
Wiring Work for Additional 3rd Floor of Shri Sainath Hospital without assigning any
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reason. In all such events, the Contractor shall be paid for the actual work completed by
the Contractor.
मागणी:- तरी उपरो त माणे
(०१) (अ)
िव तु िवभागामाफत सादर कर यात आले या िद.३०-०७-२०१९ रोजीचे िटपणीवरील
शे-या माणे वाढीव ितस-या मज या या िव तु ीकरणा या कामाकरीता नवीन िनिवदा काढून वतं ठे केदार
नेमणेबाबत,
तसेच
(ब)
ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या मज यावरील वाढीव िव तु ीकरणाचे कामाकरीता वतं
ठे केदार नेमावयाचा असेल तर आता होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत मा यता िमळालेनंतर महारा
शासना या महाटडर या वेबसाईटवर जािहरात देऊन २१ िदवसाचा ई-िनवदा मागिवणेसाठीचा कालावधी ध न
टेि नकल बीड उघडणे यानतं र खरे दी सिमतीसमोर सदरचे कमिशयल बीड उघडून मा. उपसिमतीचे सभेपढु े
िनगोिशएशनसाठी सादर करणे व यानंतर होणा-या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत हा िवषय मा य होणेसाठी व
यानंतर कायादेश दे यासाठी कमीत कमी २ ते ३ मिह याचा कालावधी लागणार आहे. कायादेश िद यानंतर
ठे केदाराला काम कर यासाठी तीन मिह याचा कालावधी दयावा लागणार आहे. यामळ
ु े निवन ठे केदार नेम यात
आ यास य काम पणु हो यास ०६ मिह याचा कालावधी लागू शकतो. यामळ
ु े ी साईनाथ णालयाचे
वाढीव ितस-या मज यावरील कामास िवलंब लागू शके ल. तसेच ी साईनाथ णालयाचे वाढीव ितस-या
मज यावरील िव तु ीकरणाचे काम व वाढीव काम हे एकमेकांशी िनगडीत अस याने याकरीता जर दसु रा
ठे केदाराची ई-िनिवदा ि ये दारे नेमणक
ू के ली तर दो ही ठे केदारांम ये वाद िनमाण होऊन तसेच कामाम ये
अडचणी येऊन कामास िवलंब होऊ शके ल.
अथवा
(०२)
ी साईनाथ णालया या वाढीव ितस-या मज याचे िव तु ीकरणासाठी अपलोड कर यात आले या
ई-िनिवदेमधील पा.नं.४३ मु ा क.४.९, पा.न.ं ३६ वरील मु ा .४.३ (i) (d) तसेच करारना यातील पान .७
वरील मु ा .८ अ वये मे.जय मजंु ोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांना पढु ील वाढीव कामाचा कायादेश दे याची
मा यता िमळा यास कायादेश िद यानंतर ०३ मिह यात काम पणू होऊ शके ल.
यामळ
ु े वाढीव कामाकरीता वतं ठे केदार नेमावा िकंवा स या काम करत असले या मे.जय मजंु ोबा
लाईट हाऊस, अहमदनगर याचं ेकडून वाढीव काम क न यावे िकंवा कसे ? यासाठी मा. यव थापन सिमती समोर
िवषय सादर क न िनणय होणे आव यक आहे. या वाढीव कामासाठी र कम .१७,४४,२८८/- इतका खच
अपेि त आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प मत:- तरी उपरो त अ. .०१ तसेच अ. .०२ या िवषयावर सिव तर चचा
होऊन िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .४५० यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईनाथ णालया या वाढीव ितस या मज यावरील जादा िव ुत
िवषयक कामे सदर कामाचे स याचे ठे केदार मे.जय मुंजोबा लाईट हाऊस, अहमदनगर यांचेकडून
स याचे C.S.R. दरा माणे क न घे यास व याकामी येणा या वाढीव र कम .१७,४४,२८८/-मा चे
अपे ीत खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- िव ुत िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०४
ी पु यितथी उ सव-२०१९ िकतनकार ठरिवणे व मानधन िन ीत करणेबाबत.
ताव- सं थानमाफत साज-या होणा-या ी पु यितथी उ सव २०१९ म ये (िद.७,८,९,१० ऑ टोबर
२०१९ ) इ-मेल दारे /अजा ारे खालील क तनकार यांनी चार िदवस क तन सेवेची संधी िमळणेबाबत िवनंती के ली
आहे.
अ.न.ं
०१
०२
०३
०४
०५

िकतनकारांचे नाव
ह.भ.प. सौ. अंजली ीकृ ण जोशी ड िबवली
ह.भ.प. भजं न चा द त भगत, लोणी
ह.भ.प.गगं ाधर यास, ड िबवली
ह.भ.प. सौ. ि मता आजेगावकर, ड िबवली
ह.भ.प. ी मंदारबुवा गोखले, पणु े
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मानधन
सं थान िनयमा माणे
४०,०००/सं थान िनयमा माणे
सं थान िनयमा माणे
४८,०००/-
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सं थानतफ साजरे के या जाणा-या उ सवातील क तन मिं दरा या उ तर बाजू या टेजवर होते.
ह.भ.प. दासगणू महाराज ित ठाण, गोरटे यांनी पाठिवले या क तनकाराचे क तन ी रामनवमी
उ सवात ठे व यात येते. ही परंपरा ह.भ.प. दासगणू महाराज यानं ी वतः रामनवमी उ सवात क तन सेवा दे यास
सु वात के यापासनू आजतागायत अखडं ीत सेवा चालू आहे. यानसु ार ह.भ.प. दासगणू महाराज ित ठाण, गोरटे
यांनी पाठिवले या क तनकाराचे क तन रामनवमी उ सवात परंपरे नसु ार ठे वले जाते.
सं थानमाफत गु पौिणमा व पु यितथी उ सवात क तनकाराचं े ा त झाले या सव अज एकि त क न
क तनकारांचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ठे व यात येतो, सदर तावावर चचा होऊन यो य
क तनकाराची िनवड व मानधनाबाबत िनणय घे यात येतो.
ी गु पौिणमा व ी पु यितथी उ सवात ी रामनवमी उ सवा माणे कोण याही क तनकाराची क तन
सेवा कर याची परंपरा नाही. मा. यव थापन सिमतीचे िनणया माणे क तनकाराची िनवड के ली जाते.
ी. पु यितथी उ सवात सेवा िदले या क तनकाराचं ी नांवे खालील माणे..
अ.नं. क तनकाराचे नाव
पु यितथी उ सवात क तन सेवा िदलेले साल
०१ ह.भ.प.शरद महाराज नेरळकर, नांदडे
िद. ०१/१०/२००६ ते िद. ०४/१०/२००६
०२ ह.भ.प.शरद महाराज नेरलकर नांदडे
िद. २०/१०/२००७ ते िद. २३/१०/२००७
०३ ह.भ.प.मदं ार गगं ाधर यास, ड बीवली
िद. ०८/१०/२००८ ते िद. १०/१०/२००८
०४ ह.भ.प. मनोहर िद ीत, औरंगाबाद
िद. २७/०९/२००९ ते िद. २९/०९/२००९
०५ ह.भ.प. ी. शरद महाराज नेरलकर, नांदडे
िद. १६/१०/२०१० ते िद. १९/१०/२०१०
०६ ह.भ.प. ी.मनोहर महाराज, कोकलेगांवकर
िद. ०५/१०/२०११ ते िद. ०८/१०/२०११
०७ ह.भ.प.मनोहर वा.कोकलेगांवकर, नांदडे
िद. २३/१०/२०१२ ते िद. २६/१०/२०१२
०८ क तन के सरी ह.भ.प. मनोहरबुवा बाळकृ ण िदि त, िद. १२/१०/२०१३ ते िद. १४/१०/२०१३
औरंगाबाद
०९ क तन के सरी ह.भ.प. मनोहरबवु ा बाळकृ ण िदि त , िद. ०२/१०/२०१४ ते िद. ०४/१०/२०१४
औरंगाबाद
१० ह.भ.प. सिमहन च शेखर आठवले, पंढरपरु
िद. २१/१०/२०१५ ते िद. २४/१०/२०१५
११ ह.भ.प. मंदार गंगाधर बुआ यास, ड िबवली
िद. १०/१०/२०१६ ते िद. १३/१०/२०१६
१२ ह.भ.प. सिमहन च शेखर आठवले, पंढरपरु
िद. २९/०९/२०१७ ते िद. ०२/१०/२०१७
१३ ह.भ.प. िववेक गोखले, नृरिसंहवाडी
िद. १७/१०/२०१८ ते िद. १९/१०/२०१८
ी गु पौिणमा उ सव-२०१९ म ये के ले या क तनकारास तीन िदवसाची एक ीत िबदागी/मानधन
१५,००१/- दे यात आले होते.
िवभागाचा अिभ ाय:- ी पु यितथी उ सवात सं थानकडे सादर के ले या क तनकारातं नु एका
क तनकारांची िनवड करता येईल, अथवा मा. यव थापन सिमतीने सचु िवलेले क तनकारांचा काय म
आयोिजत करता येईल. यासाठी ी गु पौिणमा उ सवा माणेच चार िदवसासाठी र कम .१५,००१/- िकंवा
मा. यव थापन सिमती िनणय घेईल या माणे मानधन आदा करता येईल.
ताव:- तरी ी पु यितथी उ सव २०१९ या चार िदवसासं ाठी क तनकार व यांचे मानधन िनि त
करणेसाठी सदरचा ताव िनणया तव सादर.
िनणय .४५१ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानमाफत साज-या होणा-या ी पु यितथी उ सव-२०१९ म ये
िद.७,८,९,१० ऑ टोबर,२०१९ या चार िदवसांसाठी ह.भ.प.गगं ाधर यास, ड बीवली यांचे िकतनाचा
काय म आयोिजत कर यात येऊन यांना सं थान िनयमा माणे मानधनाची र कम आदा कर यात
यावी, असे ठरले.
(कायवाही-शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०५
ी पु यितथी उ सव-२०१९ म ये आयोिजत करावया या सां कृितक काय मांचे कलाकार व यांचे
मानधन िन ीत करणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त य था, िशड अिधिनयम २००४ मधील तरतूद :-
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१.
अिधिनयमाचे कलम १७ मधील पोट कलम (१) अ वये, रा य शासना या कोण याही सवसाधारण
िकंवा िवशेष आदेशास अधीन राहन सं थान िव व त यव थे या मालम तेची व कामकाजाची काय मतेने
यव था पाहणे, मिं दराम ये ढी व थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी
आिण पार पाड यासाठी यो य ती यव था करणे. भ तगणानं ा आव यक या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे
आिण या अिधिनयमा वये िव व त यव ेाचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टये सा य
कर यासाठी िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
अिधिनयमाचे कलम २१ मधील पोट कलम १ (ख) ढी व थांनसु ार, मंिदरातील धािमक िवधी, पजू ाअचा, समारंभ व उ सव आयोिजत करणे व पार पाडणे.
तावना:- मािगल वष ी पु यितथी २०१८, ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव अस याने
खालील नामवंत कलाकाराचे काय म आयोिजत कर यात आले होते.
अ.नं. कलाकाराचे नांव
०१

ी साद काबं ळी,
िसंधदु गू .

०२

ी महेश काळे , मबंु ई
ी राहल देशपांड,े पणु .े

०३

ी अनरु ाधा पौडवाल,
मंबु ई.

अ.नं.
०१
०२
०३
०४
०५
०७
०८
०९
१०
११

काय म
कार
नाटक देव
बाभळी

िठकाण
साई आ म समाधी
शता दी मंडप

िदनांक व वेळ

आदा कर यात
आलेले मानधन
२,००,०००/-

बुधवार १७/१०/२०१८
साय.ं ७.३० ते रा ौ.
१०.००
गु वार १८/१०/२०१८ ४,७२,०००/भजन व
ी साईबाबा समाधी साय.ं ७.३० ते रा ौ.
४,७२,०००/भ तीिगत मिं दर शता दी मडं प १०.००
भजन सं या
शु वार १९/१०/२०१८ ३,५०,०००/साय.ं ७.३० ते रा ौ.
१०.००

ी पु यितथी उ सव -२०१९ सोमवार, िद.०७ /१०/२०१९ ते गु वार, िद.१० /१०/२०१९ असा चार
िदवस साजरा कर यात येणार आहे. ी पु यितथी उ सवात काय म करणेसाठी खालील कलाकारांचे अज ा त
झाले आहेत.
कलाकाराचे नांव
मो.नंबर
काय माचा कार कलाकार सं या मानधन
प ावती पारे कर, पणु े
९६०४६१९५८४ भावगीत / भ तीगीत १५
२५,०००/राजाराम शबेकर, िचपळूण ९९२२७२९०२६ भ ती सगं ीत
०६
४०,०००/८४४६६९७६७६
स सेना बंध,ू
९८१००२८१९२ भजन सं या
०७
७६,०००/नवी िद ली
आि नी जोशी, नािशक
८९९९३६५३०७ भजन सं या
१०
२१,०००/प ी कुचीपुडी डा स
९०१४६४४२३४ कुचीपडु ी नृ य
२५
िवनामु य
अॅकडमी, है ाबाद
ी नरिसंग देसाई, पणु े
९५२७५१७३२९ संगीत रजनी
०७
३०,०००/मीना ी पराग चौधरी, ९४२२७१२०५२ सगं ीत काय म
१२
५०,०००/औरंगाबाद
सिु नल कुमार वडकरा, ९८२२५५९३२३ भ ती सगं ीत
२५
५०,०००/कोईकोड, के रला
सिमरण िदलीप बड, पणु े
९५६१११७७१६ साईभ ती सं या
१०
४५,०००/पंडीत सगु ाटो भादरु ी, ०९८८३१३५२५० लािसकल
१५
२,५०,०००/कलक ता
०८९०२६३७१८३ मंडोलीन आिण
भजन
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िवभागाचा अिभ ाय:- मागील ी पु यितथी उ सवातील (२०१८) कलाकार काय म ी साईबाबा
समाधी मिं दर शता दी मडं प या िठकाणी आयोिजत कर यात आले होते. चालू वष चे कलाकार काय म ही ी
साईबाबा समाधी मिं दर शता दी मडं प या िठकाणी आयोिजत करता येतील. कलाकार िनि तीसाठी उपरो त नमदू
के ले या त यातील अथवा मा. यव थापन सिमतीने सचु िवलेले कलाकार काय म आयोिजत करता येतील.
ताव:- तरी िवभागाचे अिभ ायाम ये नमदू के ले माणे ी पु यितथी उ सव २०१९ कालावधीत
आयोिजत करावया या कलाकार काय मासाठी कलाकार व यांचे मानधन िनि त करणेसाठी सदरचा ताव
िनणयाथ सादर.
िनणय .४५२ यावर सिव तर चचा होऊन, ी पु यितथी उ सव-२०१९ म ये खालील माणे कलाकारांचे सां कृितक
काय म आयोिजत कर यास व मानधन आदा कर यास मा यता दे यात आली.
अ.न.ं कलाकाराचे नांव
िदनांक
काय माचा कार
मानधन
०१ पं.उदय म लीक व
०७.१०.२०१९ भजन सं या
२,५०,०००/यश ी कडलसकर
०२ पंडीत सगु ाटो भादुरी, ०८.१०.२०१९ लािसकल मंडोलीन आिण
२,००,०००/कलक ता
भजन
०३ प ी कुचीपुडी डा स
०९.१०.२०१९ कुचीपुडी नृ य
िवनामु य
अॅकडमी, है ाबाद
०४ आि नी जोशी, नािशक
१०.१०.२०१९ भजन सं या
२१,०००/(कायवाही-शता दी क )
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०६
सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व सरु ा कमचारी पुरिवणेकामी स या असलेले ठे केदार
यांना
ई-िनिवदा ि या पुण होईपयत मुदतवाढ देणेबाबत.
तावी 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 परु िवणेकामी ०२ एज स ची
नेमणक
ू कर यात आलेली असनू , यात मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े यांना सं थानचे िविवध िवभागांना
अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी व मे.स ल इन हे टीगेशन िसि टम अॅ ड सि हसेस, मंबु ई यांना सरु ा व माजी
सैिनक सरु ा कं ाटी कमचारी परु िव याचे कायादेश दे यात आलेले असनू , संबंिधत लेबर व िस यु रटी कॉ ॅ टर
यांचमे ाफत सं थानला ितिदनी व मंजरू सं येनसु ार कं ाटी प दतीने खालील माणे अकुशल, कुशल कामगार,
सरु ा कमचारी व माजी सैिनक सरु ा कमचारी परु िवणेत येत आहेत.
अ.नं एज सीचे नांव

१

२

मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु .े
जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/६४९/
२०१८, िद.०८.०६.२०१८
मे.स ल इ हेि टगेशन
िस टीम अॅ ड सि हसेस, मुंबई.
जा.न.ं एसएसएस/वशी-७ए/६५०/
२०१८, िद.०८.०६.२०१८
एकूण (१ + २ ) =

िवभागांना िदले या मंजरू ी
माणे कं ाटी कमचारी सं या
कुशल कुशल एकूण

हजेरी पटावरील
कमचारी सं या
अकुशल कुशल

कं ाटी कालावधी

एकूण

१०८१

६८४

१७६५

१०९०

५९८

१६८८

िद.१०.०६.२०१८ ते
िद.०९.०६.२०१९

७४८

६७

८१५

७७५

६१

८३६

िद.१०.०६.२०१८ ते
िद.०९.०६.२०१९

१८२९

७५१

२५८०

१८६५

६५९

२५२४

सं थानला परु िवणेत येणा-या कं ाटी अकुशल, कुशल कामगारांना व सरु ा र क कमचा-यांना िकमान
वेतन काय ानसु ार महारा शासनाचे शॉप अॅ ड कमिशयल इ टॅ लीशमट झोन नं.- ०३ (मंबु ई, िसकंदराबाद
कायालयासाठी झोन न.ं ०१) माणे अनु ेय असणारे िकमान वेतनदर, तसेच माजी सैिनक सरु ा कमचा-यांना
मा. यव थापन सिमतीचे सभेतील चचा / वाटाघाटीत ठरले माणे वेतनदर, अिधक ॉ हीडंड फंड शासक य
चाजसह (मालकाचा िह सा - १३.१५ %) अिधक कं ाटी कमचा-यांचे वेतनदराचे र कमेवर ०.०००००००१ %
व ०.००००००१० % सि हस चाज अिधक सपं णू िबलाचे र कमेवर CGST ९ % , SGST ९ % , एकूण
GST १८% , अिधक सानु ह अनदु ान ८.३३ % , अिधक कामगार नक
ु सान भरपाई अिधिनयम अतं गत पृ
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इ शरु स ि िमयम (अश
ं दान) , तसेच मा. यव थापन सिमती सभा िनणय .१४२ नसु ार सदर कं ाटी कमचा-यांचे
िकमान वेतनावर ४० % वेतनवाढ या माणे र कम सं थानकडून दे यात येत.े तसेच िद.०१.१२.२०१८ पासनू
सा तािहक सु ी (Paid Weekly Off) दे यात येत आहेत.
मे.स ल इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस, मबंु ई यांचे प ा त झाले असनू यात यांनी, आमचे
कॉ ॅ ट िद.०९.०६.२०१९ रोजी संपत असनू , पढु ील १ वष कालावधीसाठी आहे या अटी शत सं अधीन राहन
सं थानला सरु ा कं ाटी कमचारी परु िवणेस तयार आहेत. तसेच आम या कंपनीला ३१.०८.२०१९ पयत
मदु तवाढ दे यात आली आहे. आम या कं ाटाची मुदत १०.०६.२०१९ रोजी सपं ु टात आली होती. अपघात
िवमा पॉिलसीची मदु त १५.०७.२०१९ पयत होती पढु ील अ प मदु तीसाठी अपघात िवमा पॉिलसी काढू शकत
नाही. मदु तवाढी या कालावधीम ये अपघात िवमा पॉिलसीची जबाबदारी आमची राहणार नाही याची न द
यावीबाबत नमदू के लेले आहे.
तसेच मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु े यांचे प ा त झाले असनू यात यांनी, सदर कायादेशातील अट
. ३१ नसु ार सं थानला आव यकता अस यास आम या एज सीला मदु तवाढ िद यास सदर मदु तवाढी या
कालावधीत आ ही काम कर यास तयार आहोत. तथािप, सदर कालावधीत शासना या िनयमानसु ार िकमान
दराम ये होणारी वाढ व पी.एफ. अश
ं दाना या र कमेत भिव यिनवाह िनधी कायालयाकडून काही बदल झा यास
यानसु ार सधु ारीत दराने पी.एफ. र कम सं थानकडून आमचे एज सीला देय राहील. तसेच इतर शासक य कर
उदा.GST म ये शासक य िनयमानसु ार काही बदल झा यास यानसु ार सधु ा रत दराने सदर कराची र कम
सं थानकडून आमचे एज सीला देय राहील. तसेच, अट . २० नसु ार कं ाटी कमचा-यांचा येक .१० लाख
र कमेचा अपघाती िवमा उतरिवणेत आलेला असनू , मदु तवाढी या अ प कालावधीकरीता सदर पॉलीसीची
मदु तवाढ करता येणार नस याने .१० लाख र कमेपयतचा अपघात िवमा व वकमॅन कॉ पेनसेशन िवमा पॉिलसी
याबाबतची जबाबदारी मदु तवाढी या कालावधीत आमचे एज सीची असणार नाही. सदर जबाबदारी सं थानची
राहील यामळ
ु े आमचे एज सीवर दो ही पॉलीसीची जबाबदारी िनि त क नयेबाबत नमदू के लेले आहे.
तावनाः- मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६.०२.२०१९ िनणय .११० अ वये सं थानला कं ाटी
प दतीने अकुशल, कुशल व सरु ा कमचारी परु िवणेकामी लेबर व िस यु रटी कॉ ॅ टसची नेमणक
ू करणेसाठी
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व यासाठी येणा-या अपेि त खचास मा यता िमळालेली आहे.
तथािप माहे फे वु ारी -२०१९ अखेरनतं र महारा रा य लोकसभा िनवडणक
ू आचारसिं हता िद.२३.०५.२०१९
अखेर लागू होणार अस यामळ
ु े सदं भ .४ अ वये िद.१०.०६.२०१८ ते िद.३१.०८.२०१९ कालावधीसाठी
मदु तवाढ दे यात आलेली होती. परंतू सदर कालावधीत िनिवदा ि या पणू झालेली नस याने, सदर िनिवदा
ि येला अजनू बराच कालावधी लाग याची श यता आहे. याकरीता सं थानला अकुशल, कुशल व सरु ा
कं ाटी कमचारी परु िवणारे ठे केदार मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु े व मे.स ल इ वहे् टीगेशन िस यु रटी सि हसेस,
मबंु ई यांना िनिवदेतील व करारनामा तसेच कायादेशातील अटी – शत नं सु ार सन २०१९-२० करीता सु
असलेली ई-िनिवदा ि या पणू होऊन निवन ठे केदारास कायादेश देई पावेतो आहे याच सि हस चाजस दराने
मदु तवाढ ावी लागेल असे मत आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- सबब, सदर िनिवदा ि या राबिवणेची कायवाही िव तृत व पाची अस याने
िद.३१.०८.२०१९ अखेर िनिवदा ि या पूण होऊ शकत नाही. उपरो त िवषयाचा िवचार करता सं थानला
अकुशल, कुशल व सरु ा कं ाटी कमचारी परु िवणेकामी ठे केदार मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु े व मे.स ल
इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस, मंबु ई यांना कामाची गैरसोय होऊ नये हणनू पढु ील ई-िनिवदा ि या पणू
होऊन पा ठे केदारास कायादेश देई पावेतो िद.३०.११.२०१९ अखेर पयत िनिवदेतील, करारना यातील व
कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दरप कास अिधन राहन मदु तवाढ देणसे मा यता असावी. तरी उपरो त
तावावर िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .४५३ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल व सरु ा कमचारी
परु िवणेकामी ठे केदार मे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पण
ु े व मे.स ल इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस,
मबुं ई यांना पढु ील ई-िनिवदा ि या पुण होऊन पा ठे केदारास कायादेश देई पावेतो िद.३०.११.२०१९
अखेर पयत िनिवदेतील, करारना यातील व कायादेशातील आहे याच अटी-शत स व दरप कास
अिधन राहन मुदतवाढ दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०७
माजी सैिनक, सरु ा अिधकारी, सरु ा सपु रवायझर, सश सरु ा र क व माजी सैिनक सरु ा गाड
यांचे िद.२४.०७.२०१९ पासनू चे सध
ु ारीत मुळ वेतन व िवशेष भ ा दरवाढीबाबत.
तावमे.बी. ही.जी.इिं डया िल.पणु ,े लेबर कॉ ॅ टर व मे.स ल इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस,मंबु ई,
िस यु रटी कॉ ॅ टर यांचमे ाफत सं थानला कं ाटी प दतीनेअनु मे अकुशल, कुशल कामगार व सरु ा कमचारी
परु िव यात येत आहेत. सदर कं ाटी कामगारांना िकमान वेतन अिधिनयम १९४८अतं गत शॉप ॲ ड कमिशयल
इ टॅ लीशमट झोन न.ं ३ नसु ार िद.२८.०९.२०१० पासनू ते िद.२४.०७.२०१९ अखेरपयत या कालावधीम ये
उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील िद.२८.०९.२०१० रोजीचे अिधसचु नेनुसार मळ
ु वेतन
दर,तसेच कामगार आयु त कायालय, मंबु ई यांचेकडील िद.०४.०२.२०१९ व िद.०५.०८.२०१९रोजीचे
नोटीिफके शन नसु ार पेशल अल उं स या माणे स या िकमान वेतनदर अिधक ४०% वेतनवाढ या माणे वेतनदर
कं ाटी अकुशल, कुशल कामगार व सरु ा कमचारी यांना दे यात येत आहे.
माजी सैिनक सरु ा अिधकारी, सरु ा सपु रवायझर, सश सरु ा र क व माजी सैिनक सरु ागाड
यांना मा. यव थापन सिमती सभा िदनांक-०८.०१.२०१४,िनणय .५५ नसु ार चचा वाटाघाटीत ठरले माणे
मळ
ु वेतन व कामगार आयु त कायालय, मंबु ई यांचेकडील िदनांक-०५.०८.२०१९ रोजीचे नोटीिफके शननसु ार
िवशेष भ ता या माणे वेतनदर अिधक ४०%वेतनवाढ ध न वेतन दे यात येत आहे.
आता उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील अिधसचु ना मांक िकवेअ-१०१५४१८/ . .१४०/कामगार-०७, िद.२४.०७.२०१९अ वये कं ाटी कामगारानं ा दे य असलेले मळ
ु िकमान वेतनदर
पनु िनधा रत के लेले आहेत. हणजेच सदर मळ
ू िकमान वेतन दरात िद.२४.०७.२०१९ पासनू वाढ कर यात
आलेली आहे. उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील िद.२४/०७/२०१९ रोजीचे
अिधसचु नेस अनसु न िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतं गत शॉप ॲ ड कमिशयल इ टॅ लीशमट झोन न.ं ३
म ये वाढ झालेली आहे. याच माणे कामगार आयु त, मंबु ई यांचेकडील िदनांक ०५.०८.२०१९ रोजीचे
नोटीिफके शन अ वये िवशेष भ ता ( पेशल अलौ स) म ये (घट) सधु ारणा करणेत आलेली आहे. याबाबतचा
तपशील खालील माणे आहे.
अ
नं
१
२
३
४
५

मुळवेतन ( पये
वगवारी
/ पैस)े
(वाढ)
४४२८=००
अकुशल कामगार व सरु ा र क
१७०=३१
अकुशल कामगार व सरु ा ५०२१=००
र क(मुंबई काया.झोन नं.-०१) १९३=११
४८६४=००
अधकुशल कामगार
१८७=०७
५२४०=००
कुशल कामगार
२०१=५४
५८३२=००
कुशल कामगार
(मुंबई काया.झोन न.ं -०१)
२२४=३०

पेशल अल स
( पये/पैस)े
(घट)
३७१४=००
१४२=८४
३७१४=००
१४२=८४
३७१४=००
१४२=८४
३७१४=००
१४२=८४
३७१४=००
१४२=८४

एकूण िकमान
वेतन वाढ
( पये/पैस)े
७१४=००
२७=४७
१३०७=००
५०=२७
११५०=००
४४=२३
१५२६=००
५८=७०
२११८=००
८१=४६

िकमान वेतनावर
४०% पगारवाढ शेरा
( पये/पैस)े
९९९=६०
ित मिहना
३८=४६
ित िदन
१८२९=८०
ित मिहना
७०=३८
ित िदन
१६१०=००
ित मिहना
६१=९२
ित िदन
२१३६=४०
ित मिहना
८२=१८
ित िदन
२९६५=२०
ित मिहना
११४=०४
ित िदन

तरी िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतं गत शॉप अॅ ड कमिशयल इ टॅ लीशमट झोन न.ं ३ नसु ार
अकुशल, कुशल कामगार, सरु ा कमचारी, माजी सैिनक कं ाटी सरु ा कमचा-यांना सधु ारीत मळ
ु वेतन व पेशल
अलौ सनसु ार िकमान वेतनदर अिधक ४०% पगारवाढ या माणे वेतनदर िद.०१.०७.२०१९ व
िद.२४/०७/२०१९ पासनू देणे सं थानवर िनयमानसु ार बंधनकारक आहे. यामळ
ु े कुशल, अधकुशल, अकुशल
कामगार व सरु ा कमचारी तसेच माजी सैिनक सरु ा कमचारी यांचे िकमान वेतनदराम ये िनयमानसु ार वेळोवेळी
वाढ कर यात येऊन या माणे िकमान वेतनदर, वेतनदर अिधक ४०% वेतनवाढ ध न वेतन देणते येत आहे.
तावनाः- सं थानला कं ाटी प दतीने माजी सैिनक सरु ा अिधकारी, सरु ा सपु रवायझर, सश
सरु ा र क व सरु ा गाड कमचारी परु िवणेबाबत मे.स ल इ हे टीगेशन िस यु रटी सि हसेस, मबंु ई यांना
कायादेश दे यात आलेले असनू यानसु ार ते सरु ा कमचारी परु िवत आहेत.
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मा. यव थापन सिमती सभा िद.०८.०१.२०१४, िनणय . .५५ अ वये मा. यव थापन सिमतीचे
सभेत चचा/वाटाघाटीम ये पढु ील माणे तावास मा यता दे यात आलेली आहे.- िद.०१.०७.२०१३ पासनू
अकुशल कामगारास .२३९.४३ ितिदनी, कुशल कामगारास .२७०.२० ितिदनी व िस हीलीयन सरु ा गाड
.२३९.४३ ितिदनीया माणे िकमान वेतनदर दे यात येत आहे. याच माणे सरु ा एज सी / ठे केदार यांचमे ाफत
परु िव यात येणा-या माजी सैिनक सरु ा अिधकारी .३८५.००/- , माजी सैिनक सरु ा पयवे क .२८९.३३/ितिदनी, माजी सैिनक सश सरु ा र क .२७१.००/- ितिदनी व माजी सैिनक सरु ा गाड .२५०.००/ितिदनी या माणे वेतनदर दे यात येत आहे. तसेच लेबर व िस यु रटी कं ाटदार (एज सी) यांचमे ाफत परु िवणेत
येणा-या कं ाटी अकुशल, कुशल कामगार व िस हीिलयन सरु ा गाड यांना महारा शासनाचे िकमान वेतन
दरा माणे येकवष ०१ जानेवारी व ०१ जुलै रोजी होणारी पेशल अलौ समधील वाढ देणते येते. याच माणे
संबंिधत सरु ा एज सीमाफत परु िवणेत येणा-या सव माजी सैिनक सरु ा अिधकारी, माजी सैिनक सरु ा
सपु रवायझर, माजी सैिनक सश सरु ा र क व माजी सैिनक सरु ा गाड यांना देखील सदर पेशल अलौ स
वाढ दे यात यावी. असा िनणय झालेला आहे.
उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील िद.२८.०९.२०१० रोजीची अिधसचु ना व
मा. कामगार आयु , मंबु ई यांचे कायालयाकडून िस द झालेले िद.०४.०२.२०१९ रोजीचे नोटीिफके शन यांस
अनसु न िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतं गत शॉप ॲ ड कमिशअल इ टॅ लीशमट झोन न.ं ३ ला अनु ेय
असणारे िकमान वेतन दर/वेतन दर अिधक ४०% वेतनवाढ ध न येणारे वेतन दराबाबत िद.०८.०१.२०१४ ते
िद.३०.०६.२०१९ अखेर खालील माणे आदेश दे यात आलेले आहेत. या माणे माजी सैिनक सरु ा
कमचा-यांना वेतनदर देणते येत आहे.
अ. न.ं वगवारी

१
२
३
४

सरु ा अिधकारी
(माजी सैिनक)
सरु ा सपु रवायझर
(माजी सैिनक)
सश सरु ा र क
(माजी सैिनक)
सरु ा गाड
(माजी सैिनक)

िद.०८/०१/२०१४ ते िद.३०/०६/२०१९ या कालावधीतील िकमान वेतनदर/वेतनदर
ितिदनी / पये
२०१४ साली
िद.०४.०२.२०१९ एकूण र कम िकमान वेतनावर ४०%
ठरिव यात
नसु ार पेशन
( पये / पैसे)
वाढीसहवेतनदर
आलेले मळ
( पये / पैसे)
ु वेतन अलौउ स पये/पैसे
पये / पैसे
३८५.००

९७.२०

४८२.२०

६७५.०८

२८९.३३

९७.२०

३८६.५३

५४१.१४

२७१.००

९७.२०

३६८.२०

५१५.४८

२५०.००

९७.२०

३४७.२०

४८६.०८

आता उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील अिधसचु ना मांक िकवेअ-१०१५४१८/ . .१४०/कामगार-०७, िद.२४.०७.२०१९अ वये कं ाटी कामगारानं ा दे य असलेले मळ
ु िकमान वेतनदर
पनु िनधा रत के लेले आहेत. हणजेच सदर मळ
ू िकमान वेतन दरात िद.२४.०७.२०१९ पासनू वाढ कर यात
आलेली आहे. परंतू सदर अिधसचु नेत माजी सैिनक सरु ा अिधकारी, सरु ा सपु रवायझर, सश सरु ा र क व
माजी सैिनक सरु ा गाड कमचा-यांना मळ
ु वेतनाबाबत कुठ याही कारे दर कळिव यात आलेले नस याने सदर
सरु ा कमचा-यांना िद.०८.०१.२०१४ रोजी मा. यव थापन सिमतीने िनि त के ले या दरांम ये
िद.२४.०७.२०१९ रोजीचे अिधसचु नेस अनसु नव कामगार आयु त, कायालय, मंबु ई यांचेकडील
िद.०५.०८.२०१९ रोजीचे नोटीिफके शन यास अनसु न िकमान वेतन अिधिनयम १९४८ अतं गत शॉप ॲ ड
कमिशअल इ टॅ लीशमट झोन न.ं ३ ला अनु ेय असणारे कं ाटी अकुशल/ कुशल सरु ा कामगारांचे िवशेष
भ ता सह िकमान वेतनदर / वेतनदर अिधक ४०% वेतनवाढ या माणे सधु ा रत वेतन दराबाबत खालील माणे
आदेश देता येईल.
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अ
नं
१

१
२
३
४

वगवारी
२

सरु ा अिधकारी
(माजी सैिनक)
सरु ा सपु रवायझर
(माजी सैिनक)
सश सुर ा र क
(माजी सैिनक)
सरु ा गाड
(माजी सैिनक)

िद.०१.०७.२०१९ ते िद.२३/०७/२०१९ या
कालावधीतील वेतनदर ( ितिदनी / पये)
३
मुळवेतन
पेशन
एकूण र कम िकमान
पये / पैसे अलौउ स
पये / पैसे
वेतनावर
पये / पैसे
४०%
वाढीसह
वेतनदर
पये / पैसे

िद.२४/०७/२०१९ पासूनचे लागू करावयाचे सुधा रत
िकमान वेतनदर ( ितिदनी / पये)
४
न याने
पेशन
एकूण
िकमान
िनि त
अलौउ स र कम
वेतनावर
करावयाचे
पये /
पये / पैसे ४०%
मुळवेतन
पैसे
वाढीसह
पये / पैसे
वेतनदर
पये / पैसे

३८५.००

१११.७४

४९६.७४

६९५.४४

५२५.९०

१५.००

५४०.९०

७५७.२६

२८९.३३

१११.७४

४०१.०७

५६१.५०

४३०.२३

१५.००

४४५.२३

६२३.३२

२७१.००

१११.७४

३८२.७४

५३५.८४

४११.९०

१५.००

४२६.९०

५९७.६६

२५०.००

१११.७४

३६१.७४

५०६.४४

३५९.६७

१५.००

३७४.६७

५२४.५४

उपरो त त यातील अ.न.ं ०४ म ये नमदू के ले माणे माजी सैिनक सरु ा कमचारी यांना
िद.२४.०७.२०१९ पासनू सधु ा रत वेतनदर देता येईल असे मत आहे.
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मतः- सबब, िस यु रटी कॉ ॅ टर यांचेमाफत सं थानला कं ाटी प दतीने
परु िवणेत येणारे माजी सैिनक, सरु ा अिधकारी, सरु ा सपु रवायझर, सश सरु ा र क व सरु ा गाड यांना
िद.०८.०१.२०१४ चे मा. यव थापन सिमती सभेतील चचत ठर या माणे आजतागयत मळ
ु वेतन दर दे यात येत
होते. परंतू उ ोग, ऊजा व कामगार िवभाग, मं ालय, मंबु ई यांचेकडील सधु ा रत मळ
ु वेतनाबाबत
िद.२४.०७.२०१९ रोजीचे अिधसचु नेत मागील मळ
ु वेतन दर पनु िनधा रत के लेले आहेत. परंतू सदर दरांम ये माजी
सैिनक सरु ा अिधकारी, सरु ा सपु रवायझर, सश सरु ा र क व सरु ा गाड यांचे मळ
ु वेतन दर नमदू नस याने
यांना उपरो त त यातील कॉलम ०४ माणे सधु ा रत मळ
ु वेतन दर व िवशेष भ ा ध न येणारे वेतनदर अिधक
४०% या पवू दे यात आलेली वाढ या माणे सधु ा रत वेतनदर िद.२४.०७.२०१९ पासनू देणसे मा यता असावी.
तसेच यापढु े महारा शासनाकडून िनयमानसु ार कं ाटी कामगारांचे मळ
ु वेतन व िवशेष भ ता या माणे
िकमान वेतनाम ये वेळोवेळी होणारी वाढ लागू करणेचे अिधकार पवु माणेच मु य कायकारी अिधकारी यांना
दान करणेस मा यता असावी.
तरी उपरो त तावावर िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .४५४ यावर सिव तर चचा होऊन, उदयोग, उजा, कामगार िवभाग, मं ालय, मुंबई यांचेकडील अिधसच
ु ना
मांक िकवेअ-१०१५-४१८/ . .१४०/कामगार-०७, िद.२४.०७.२०१९ अ वये तावात नमुद
के या माणे कं ाटी कामगारांना देय असलेले मुळ िकमान वेतनदरानस
ु ार िस यु रटी कॉ ॅ टर
यांचेमाफत सं थानला कं ाटी प दतीने पुरिवणेत येणारे माजी सैिनक, सरु ा अिधकारी, सरु ा
सपु रवायझर, सश सरु ा र क व माजी सैिनक सरु ा गाड यांना सध
ु ा रत मुळवेतन दर व िवशेष भ ा
ध न येणारे वेतनदर अिधक यापूव दे यात आलेली ४०% वाढ या माणे सधु ा रत वेतनदर
िद.२४.०७.२०१९ पासनू देणेस मा यता दे यात आली. तसेच यापुढे महारा शासनाकडून िनयमानुसार
कं ाटी कामगारांचे मुळवेतन व िवशेष भ ता या माणे िकमान वेतनाम ये वेळोवेळी होणारी वाढ लागू
करणेचे अिधकार पवु माणेच मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यात यावे, असे ठरले.
(कायवाही-कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०८
सं थानला कं ाटी प दतीने अकुशल, कुशल कमचारी पुरिवणेकामी नवीन कॉ कटसची नेमणक
ू
करणेबाबत.
तावसं थानचे िविवध िवभागांना लागणारे अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी परु िवणेकामी नवीन कॉ ॅ टसची
नेमणक
ू करणेबाबत ई-िनिवदा ि या राबिव यात आली होती.
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अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी पुरिवणेकामी नवीन
कॉ ॅ टस नेमणक
ू बाबत- २०१९-२०
२ मागणी
अकुशल- ११०० व कुशल- ६८४, एकूण- १७८४
३ ई-िनिवदा िस दी
िद.११.०६.२०१९ ते िद.३१.०७.२०१९
४ वृ प ा या अिधसचु ने या यित र त चौकशी कशी पाठवली www.mahatenders.gov.in, सं थान वेबसाईट
जाते ?
५ तर तसे, कोणाला पाठिवले ?
-६ िनिवदा सु झालेची िदनांक व वेळ
िद.११.०६.२०१९ रोजी सकाळी- ११.०० वा.
०३ ( तीन )
७
ा त िनिवदाकारांची सं या.
०३ ( तीन )
८ पा िनिवदाकारांची सं या.
९ सव िनिवदाकारांनी नमनु े िदली आहेत का.
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
१० सव िनिवदाकारांनी बयाणा र कम आदा के ली आहे का.
होय.
११ जर नमनू े िदले नाही, तर का.
िनिवदेत नमनु े मागिवलेले नाहीत.
१२ िनिवदाकारांनी सादर के लेले दरसादर के लेले दर ती नग
अ.
िनिवदाकाराचे नाव
ि थती
१

खरे दी करावयाचे सािह य / व तुचा तपिशल.

१.
२.
३.
१३ यापुव के ले
अ. .
१

मे.बी. ही.जी.इिं डया.िल.पणु े
मे.मॉडन फॅ सेिलटी मॅनेजमट िल.पणु े
मे.व ड लास सि हसेस, िल. इ दौर
या खरे दीचा तपशील आिण खरेदी दर वष
सन २०१८ – १९ करीता

०.०००००००००१
०.०००००००००१
३.६८००००००००
प रमाण
--

L-1
L-1
L-2
(सेवा कर दर)
सि हस
चाजस
०.०००००००१ %

दर

१४ मागील वषात वापर यात आले या प रमाणाचा तपिशल अ.
तपशील
१
अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी
१५ स याची िश लक ि थती
१६ मागील खरे दी दर
१७ मागील परु वठादार
१८ स याचे यनु तम िनिवदाकाराने सादर के लेले दर
१९ स याचे यनु तम िनिवदाकाराचे नाव
२०
२१
२२
२३

वष
खच प रमाण
२०१८ - १९
--सि हस चाजस दर ०.०००००००१ %
१) मे.बी. ही.जी.इिं डया,िल.पणु े
०.०००००००००१
१)मे.बी. ही.जी.इिं डया, िल.पण
ु े
२)मे.मॉडन फॅ सेिलटी मॅनेजमट, िल. पण
ु े
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला आहे का होय
?
सदर खरे दीचा ताव खरे दी सिमती समोर सादर कर यात आला मा.मु य कायकारी अिधकारी, . उप मु य कायकारी
अस यास उपि थतांची नावे.
अिधकारी तथा शासक य अिधकारी, .मु य
लेखािधकारी
घाऊक आिण िकरकोळ दर याचं े तपशील अदं ाजे .
ित सेट माकट रे ट .
मागील खरे दी
स याचे ा त दर
फरक
% ने कमी / जा त
.०.०००००००१%
.०.०००००००००१
.०.००००००००
-मा. यव थापन सिमती सभा िद.२६.०२.२०१९, िनणय .११० अ वये सन २०१९-२०
कालावधीसाठी सं थानला कं ाटी अकुशल, कुशल कमचारी परु िवणेकामी नवीन कॉ ॅ टसची नेमणक
ू
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करणेकामी व िनिवदा मागिवणेस व तसेच जािहरात िस द करणेस व येणा-या खचास मा यता िमळालेली आहे.
यानसु ार www.mahatenders.gov.in, व सं थानचे वेबसाईटवर जािहरात िस द करणेत आलेली होती.
सदर ई-िनिवदेम ये ०३ िनिवदा धारकांनी भाग घेतला होता. ा त िनिवदा (तािं क िनिवदा)
िद.०३.०८.२०१९ रोजी खरे दी सिमती सभेसमोर उघड यात आले असनू याकामी तािं क िनिवदेम ये पा
ठरले या ०३ िनिवदाधारकां या कमिशअल (वािण यीक) िनिवदा िद.१४.०८.२०१९ रोजी खरे दी सिमती
सभेसमोर उघडणेत आले या आहेत.
उघड यात आले या वािणि यक िनिवदेचा तपिशल पढु ील माणे
मे.बी. ही.जी.इिं डया
वड
लास मे.मॉडन फॅ सेिलटी
अ.नं. कामाचा तपिशल
िल. पणु े यांचे दर % स ह सेस ,िल. इदं ौर मॅनेजमट,िल. पणु े
यांचे दर %
यांचे दर %
१)
Service Charges ( in Percentage) for
Skilled. Unskilled and other Contract
employees as mentioned on page no.910 of tender document (Excluding 0.0000000001
3.6800000000
0.0000000001
PF,GST, Group Insurance, Ex-gratia
etc.)
उपरो त ा त वािण यीक िनिवदेतील मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े व मे.मॉडन फॅ सेिलटी मॅनेजमट,
िल. पणु े यांचे दर 0.0000000001 या माणे दर ( यनु तम) L1 आहेत.
ी. सजं य कौिशक, व ड लास स ह सेस िल. यानं ी िद.१४.०८.२०१९ रोजी सं थानकडे
पाठिवले या ई-मेल म ये सादर के ले या त ारीत खच िवभाग, अथ मं ालय, भारत सरकार यानं ी िद.२८
जानेवारी २०१४ रोजीचे तरतदु ीनसु ार, मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पणु े व मे.मॉडन फॅ सेिलटी मॅनेजमट, िल. पणु े
यां या िनिवदा र करणेबाबत िवनतं ी के ली आहे.
अथ मं ालय, भारत सरकार यांनी िद.२८ जानेवारी २०१४ रोजी " िनिवदे या संदभात सव साधारण
आिथक िनयम २००५ म ये ‘शु य’, ‘िनल’ दराबाबत ( No.29(1)/2014-PPD) िस द के ले या कायालयीन
िनवेदनात ” खालील माणे नमदू के लेले आहे.
"It is therefore, decided that the Ministries / Departments may consider inclusion
of the clause in the bid documents itself that "If a firm quotes ‘Nil’ charges
/consideration, the bid shall be treated as unresponsive and will not be considerd ” सदर
कायालयीन िनवेदनात नमदू के ले माणे जर एखादी सं था/इ छुक िनिवदाधारक िनिवदेत ‘Nil’ शु क नमदू करते
यावेळी ती िनिवदा िनषेधाथ मानली जाईल, आिण याचा िवचार के ला जाणार नाही.
तसेच, वािण य व उ ोग मं ालय, भारत सरकार याचं ेकडील प .No.31/14/1000/2014-GA
िद.१७ स टबर, २०१४ म ये खालील माणे नमदू के लले आहे. QUOTATION OF SERVICE
CHARGES IN CONTRACTS / TENDERS ‘‘Department of Commerce upholding
ministry of Finance, Department of Experditure, ruling on the subject issues directives that
quotations offered over and above the minimum wages of the Central / State Government
(as applicable) pertaining to Service Charges / Administrative Charges quoted by the
bidder necessarily has to be over and above Zero percent. Further zero percent includes all
derivatives of zero upto 0.9999 and thereof. Any Service Charge not adhering to the above
guidelines should be considered unresponsive and such bid should not be considered.’’
यापवु कोण याही ठे केदाराने िकंवा एज सीने िझरो सि हस चाजसबाबत आ पे घेतलेला नाही.
सं थानमाफत िस द करणेत आले या िनिवदेत, उपरो मा.शासनाचे तरतुदीबाबत कोणताही उ लेख के लेला
न हता. यामळ
ु े कं ाटी प दतीने अकुशल/कुशल व इतर कामगार परु िवणेबाबत राबिवणेत आलेली िनिवदा
ि या र क न, उपरो त माणे िव त मं ालय, भारत सरकार याचं क
े डील कायालयीन िनवेदनात नमदू के लेली
िवहीत अट िनिवदेम ये नमूद क न, पनु ः च न याने फे र ई-िनिवदा ि या सु करणेत यावी िकंवा कसे अथवा
उपरो त िनिवदाधारकांमधील L1 या िनिवदाधारकांना कायादेश ावा िकंवा कसे? अथवा सदर शासनाचे
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तरतदु ीबाबत मा. धान सिचव, िवधी व याय िवभाग/ धान सिचव, उ ोग, उजा व कामगार िवभाग, मं ालय,
मबंु ई याचं े लेखी मागदशन यावे िकंवा कसे? याबाबत िनणया तव सादर.
तरी याबाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .४५५ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थानचे िविवध िवभागांना लागणारे अकुशल, कुशल कं ाटी कमचारी
पुरिवणेसाठी नवीन कॉ ॅ टसची नेमणक
ू करणेकामी राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील
िन नतम िनिवदाधारक मे.बी. ही.जी.इिं डया िल. पुणे व मे.मॉडन फॅ सेिलटी मॅनेजमट,िल.पुणे यांना
िवभागुन कायादेश दे यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही- कामगार िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ०९
सन २०१९-२० मसाले या थम ई-िनिवदेतील परु वठाधारक मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगाव
यांनी िहरवी िवलायचीचा परु वठा न के यामळ
ु े यांचेवर कायवाही करणेबाबत.
तावसन २०१९-२० करीता िकराणामाल व अनषु िं गक सािह य खरे दीकामी ई-िनिवदा मागिव यात आ या
हो या. यापैक मसाले ई-िनिवदे या िनवडले या िनिवदाधारकां या नमु याम ये मे.ब ीनारायण रतनलाल
चांडक, जळगांव यांचे खालील आयटे ससाठी यनु तम दर आले होते. यामळ
ु े यांना इकडील जा.न.ं एसएसएस /
वशी-खरे दी/८३९/२०१९ िद.११.०६.२०१९ अ वये खालील माणे पुरवठा आदेश दे यात आला होता.
Approximate
Rate Per
Sr.No Description of the Item
Units
Amount
Quantity
Quintal
Supply Period- April to March-2020
Cinnamom (Dalchini)
1
1
Quintal 22,000.00
22,000.00
Best Quality
Dry Ginger (Sunth)
2
3
Quintal 30,000.00
90,000.00
Dry, Best Quality
Green Cardamom
3 (Hirvi Vilayachi) 40.9
Quintal 175,000.00 7,157,500.00
Bold Dry
Total Amount Rs. 7,269,500.00
3% Security Deposit 218,085.00
यांना िद.२०.०६.२०१९ रोजी जनू मिह यासाठीचे िहरवी िवलायचीचे ६०० िकलोचे परु वठा चलनही
पाठिवले होते तसेच वारंवार दरु वनीव न पाठपरु ावा के ला होता. परंतु यांनी अदयाप िहरवी िवलायचीचा परु वठा
के लेला नाही. तसेच ते करारना यासाठी आलेले नाही.
िहरवी िवलायचीचा परु वठा न के लेमळ
ु े मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यांना इकडील
जा.न.ं एसएसएस/वशी-खरे दी/१४०४/२०१९ िद.१५.०७.२०१९ अ वये ७ िदवसांत िहरवी िवलायचीचा परु वठा न
के यास िनिवदेतील अटी-शत माणे उिचत कायवाही कर यात येईल असे रिज टड ए.डी पो टा दारे नोटीस
पाठवनू कळिव यात आले होते. तसेच सदर नोटीस यांना िद.१५.०७.२०१९ रोजी ई-मेल दारे ही पाठिव यात
आली होती.
सदर नोटीस मे.ब ीनारायण रतनलाल चाडं क, जळगांव यांना िद.१७.०७.२०१९ रोजी िमळाली आहे.
तसा अहवाल पो टाकडून ा त झाला आहे. तथािप मे.ब ीनारायण रतनलाल चाडं क, जळगांव याच
ं ेकडून िहरवी
िवलायचीचा परु वठा झालेला नाही.
दर यान मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यानं ी सं थानचे नोटीसचा सदं भ न देता
िद.१९.०७.२०१९ चे प ाने खालील माणे िवनतं ी के ली आहे.
“मला २०१९-२० करीता िवलायची परु वठाचे कं ाट िमळाले होते. हया वष या िठकाणी िवलायची
उ प न होते या जागेवर माच, एि लम ये (के रळ) पाऊसच झाला नाही. या कारणा तव येणारे वेलचीचे उ प न
जवळपास १ मिहना उशीरा होईल. तसेच जुना मालाचा साठा नग य रािह याने िवलायचीचे के रळ मधील िललाव
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सु दा बदं होते. मी आपणास िवनतं ी करतो क १ मिह यानतं र िवलायची ये यास सरु वात होईल या नतं र मी
परु वठा देऊ शकतो. कृ पया सहानभु तु ीपवु क िवचार करावा, ही न िवनतं ी.”
मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यांनी िद.०७.०८.२०१९ चे ई-मेल अ वये “Due to
unavailability of cardamom in all Indian market. I cant’t supply cardamom.” असे कळिवले
आहे.
मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यांची सं थानकडे खालील माणे र कम जमा आहे.
अ.नं तपिशल
र कम पये
१
बयाणा र कम .
१,५०,०००/२
दालिचनी बील र कम
४,४००/एकुण र कम पये १,५४,४००/मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यानं ी दालिचनी १० िकलोचा परु वठा के ला आहे. सठंु ीची
सं थानने यांचेकडे आतापयत मागणी के लेली नाही. मा मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यानं ी िहरवी
िवलायचीचा परु वठा के ला नाही हणनू याच
ं वे र कारवाई करावी लागेल. यांना िहरवी िवलायचीसोबत वर नमदू
के ले माणे दालिचनी व संठु ीचा वािषक पुरवठा आदेश िदलेला आहे. मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव
या फमवर कारवाई करावी लागणार अस यामळ
ु े यांचा सपं णू पुरवठा आदेश र क न यांना िदलेले परु वठा
आदेशातील दालिचनी (मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांचे व मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव
यांचे दर समान अस यामळ
ु े सन २०१९-२० साठी िवभागनू वािषक परु वठा आदेश िदलेला अस यामळ
ु े)
मे.जयिहदं िकराणा टोअस, नािशक यांना वािषक मागणी माणे पु हा अित र त परु वठा आदेश देऊन मा य दराने
दालिचनी खरे दी करता येईल. मा संठु दरप के मागणी क न खरे दी करावी लागेल. तर िहरवी िवलायची
खरे दीसाठी सं थानकडून न याने ई-िनिवदा ि या चालू आहे.
मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव यांनी िहरवी िवलायचीचा परु वठा करणेस असमथता
दशिव यामळ
ु े यांची वरील माणे सं थानकडे जमा असलेली र कम .१,५४,४००/- ज त क न
मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव याचं े नांव पढु ील ३ वषासाठी काळया यादीत समावेश कर याचा
ताव मा. यव थापन सिमतीसमोर सादर करावा लागेल असे मत आहे.
तरी,
मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव याचं ा वरील नमदू परु वठा आदेश र क न यांची
सं थानकडे जमा असलेली बयाणा व बील र कम अशी िमळून एकूण र कम .१,५४,४००/- ज त करणेस व
यांचे नांवाचा पढु ील ३ वषाकरीता काळया यादीत समावेश करणेस तसेच दालिचनी मे.जयिहदं िकराणा टोअस,
नािशक यांचेकडून सन २०१९-२० या वषाचे मा य दराने खरे दी करणेस व संठु दरप के मागवनू खरे दी करणेस
मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेत सादर.
िनणय .४५६ यावर सिव तर चचा होऊन, मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक,जळगांव यांचा उपरो
तावात नमूद
पुरवठा आदेश र क न यांची सं थानकडे जमा असलेली बयाणा र कम .१,५०,०००/- व
दालिचनी बीलाची र कम .४,४००/-अशी एकूण र कम .१,५४,४००/- मा ज त कर यात येऊन
यांचे नावाचा पुढील तीन वषाकरीता काळया यादीत समावेश कर यात यावा,असे ठरले. सन २०१९२० या वािषक ई-िनिवदा ि येम ये दालचीनचे दर मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक, जळगांव व
मे.जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक यांचे दर समान अस यामुळे सन २०१९-२० साठी िवभागून
वािषक पुरवठा आदेश दे यात आलेला होता. परंतु मे.ब ीनारायण रतनलाल चांडक,जळगांव यांचा
काळया यादीत समावेश के याने मे.जयिहंद िकराणा टोअस, नािशक यांचेकडून दालिचनी खरेदी
कर यास तसेच सठुं ची वाष क खरेदी र कम .३ लाखाचे आत अस याने सठुं खरेदीसाठी दरप के
मागिवणेस व िहरवी िवलायची खरेदीसाठी न याने िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-खरेदी िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं १०

चे दशनाथ येणा या स मानिनय अितथी साईभ ांचे स कारासाठी वापरणेत येत असले या चे
मु याना लाकडी ग /ठोकळयावर सं थानचे नाव असलेली लेट खरे दी िकंवा देणगी घेणेबाबत.
तावचे दशनाथ समाधी मिं दरात मह वाचे, अित मह वाचे तसेच देणगीदार, स मािनय साईभ त येत
असतात. यावेळी सदरह साईभ ताचं ा सं थानमाफत येथोिचत स कार कर यात येतो. स काराचे वेळी शॉल व
ची मतू दे यात येते.
ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव काळात चे दशनाथ येणा-या मह वाचे, अित मह वाचे तसेच
देणगीदार, स मािनय साईभ ताचं ा स कार करणेत आले होते. यावेळी सदरह चे मतू ला खालील बाजूने
लाकडी ग /ठोकळा लावनू यावर ी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड चे नाव असलेली PVC
FollEnqraving Sheet म ये लेट लावणेत आलेली होती. तदनंतर आता स या चे दशनाथ आले या
मह वाचे स मािनय साईभ ताचं े स कारासाठी खालील बाजसू लाकडी ग / ठोकळा नसलेली मतू देणते येत.े
सदरह मतू हया िन नतम दराचे वािषक परु वठादार यांचक
े डून मंिदर िवभागास परु िवणेत येतात.
परंतू मा.मु य कायकारी अिधकारी साहेब यांनी येथून पढू े चे दशनाथ येणा-या स मािनय साईभ तांचे
स कारासाठी वापर यात येणा-या चे मतू नं ा लाकडी ग तसेच यावर सं थानचे नाव असलेल लेटही लावणेत
यावी, असे िनदश के लेले आहे. तसेच िद. १९/०६/२०१९ रोजीचे िटपणीवर सदरचा िवषय मा. यव थापन
सिमतीची मा यता घेणे बाबतही िनदश के लेले आहे.
सदरह चे मतू कं रीता बांधकाम िवभागामाफत खालील बाजूस लागणारे लाकडी ग / ठोकळे तयार
क न यावर लावणेकरीता SHRI SAIBABA SANSTHAN TRUST, SHIRDI नाव असले या PVC
FollEnqraving Sheet म ये गो डन/ िसल हर लेटस् देणगी व पात ि वकारता येईल अथवा खरे दी करता
येतील. याकामी माहे- एि ल-२०१९ ते माहे- जुल-ै २०१९ आज अखेर खच तपिशल खालील माणेअ.नं. पावडर माबल मतु नग खच तपिशल
एकूण नग
०१
पावडर माबल मतु न.ं ०४ माहे- एि ल-२०१९
२० नग
०२
पावडर माबल मतु न.ं ०४ माहे- मे-२०१९
८० नग
०३
पावडर माबल मतु न.ं ०४ माहे- जुन-२१९
८३ नग
०४
पावडर माबल मतु न.ं ०४ माहे-जुल-ै २०१९
११३ नग
एकूण मतु नग २९६ नग
उपरो त माणे मिं दर िवभागामाफत माहे- एि ल-२०१९ ते माहे- जुल-ै २०१९ आज अखेर एकूण
पावडर माबल मतु २९६ नग खच झालेले आहे. PVC FollEnqraving Sheet म ये गो डन/ िसल हर लेटस्
खरे दी करणेस झा यास माहे- माच-२०२० अखेर एकूण १००० नग माणे अदं ाजे दर पये १६०/- माणे एकूण
१,६०,०००/- मा खच अपेि त आहे.
तरी चे दशनाथ समाधी मिं दरात येणा-या मह वाचे व देणगीदार साईभ तांचे स कारासाठी येथनू पढू े
वापरणेत येणा-या चे मतू नं ा बांधकाम िवभागामाफत लाकडी ग / ठोकळा तयार क न बसवनू िमळणेस
िवनतं ी.
तसेच PVC FollEnqraving Sheet म ये गो डन/ िसल हर लेटस् नांवसह देणगी व पात
ि वकारणेस अथवा कोटेशन मागवनू खरे दी करणेस अदं ाजे पये १,६०,०००/- मा चे खचाचे तावावर
सिव तर चचा होऊन िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .४५७ यावर सिव तर चचा होऊन, चे दशनाथ येणा या स मानिनय अितथी साईभ ांचे स कारासाठी
वापरणेत येत असले या चे मु याना खालील बाजूने लाकडी ग /ठोकळा बांधकाम िवभागामाफत
तयार क न बसिवणेत यावा असे ठरले. यावर ी साईबाबा सं थान िवशव् त यव था, िशड चे नाव
असलेली PVC Foll Enqraving Sheet म ये लेट लावणेकामी सदर लेट देणगी व पात
ि वकारणेस तसेच देणगी व पात न िमळा यास िवहीत प दतीने खरेदी करणेस व याकामी येणा या
अंदाजे र कम .१,६०,०००/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मिं दर िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आय या वेळेचा
िवषय न.ं ११
शासना या Amnesty Scheme योजनेअंतगत पिह या ट यात आदा कर यात आले या
.२६,७०,०९,३४३/- करा यित र हॅट करिनधारण आदेशाअंती देय होणारा .१,४८,२२,७५७/हॅटकर आदा करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावसं थानला अन दणीकृ त िव े ता गृहीत ध न िव कर िवभाग, अहमदनगर कायालयाने आिथक वष
२००९-१० व २०१०-११ चे हॅट करिनधारण क न .४२,८३,६७,६२९/- हॅटकर अदा करणेबाबत व आिथक
वष २०११-१२ ते २०१७-१८ अखेर .६६,९४,१७,७८४/- हॅटकर, यावरील याज व दंड अशी एकुण
.१०९,७७,८५,४१३/- देय हॅटकर र कम भरणा करणेबाबत िद.२५.०७.२०१९ रोजी कळिवले आहे. शासनाने
Amnesty Scheme जाहीर के ली असनु याम ये पिह या ट यात हॅटकरात ७०%, यावरील याजात ८०%
व दंडर कमेत ९०% सटु िमळ याची तरतुद आहे. यानसु ार िव कर िवभागाने िद.२५.०७.२०१९ रोजीचे
Courtesy Letter ारे Amnesty Scheme योजनेतील सवलत गृहीत ध न एकुण .३४,४७,०२,६३२/तडजोड र कम भरणेबाबत कळिवले होते.
सदर बाबत िद.२६.०७.२०१९ रोजीचे मा. यव थापन सिमतीचे सभेम ये ताव सादर कर यात आला
होता. याम ये आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे हॅटकर आदेशािव िव कर िवभागाकडे अिपल
करणे, याक रता देय होणारी १०% र कम .१,४६,१२,२५५/- भरणेबाबत व अिपलाअतं ी कमी होणारा हॅटकर
गृहीत ध न .२६,७०,०९,३४३/- तडजोड र कम अदा करणेबाबत ताव सादर कर यात आला होता. िनणय
.४२९/िद.२६.०७.२०१९ अ वये िव कर िवभागाकडे अिपल दाखल कर यास व िव कर िवभागाने
कळिवलेली र कम .२६,७०,०९,३४३/- िवहीत प तीने िव कर िवभागास अदा कर यास व याअनषु ंगाने
येणा-या खचास मा यता िमळाली होती. यास अनसु न िद.३१.०७.२०१९ रोजी िवहीत प तीने वषिनहाय
चलनां ारे ऑनलाईन र कम वग कर यात आली होती.
िव कर िवभागाने िद.३१.०७.२०१९ रोजी अदा कर यात आले या हॅटकराची र कम गृहीत ध न व
आिथक वष २००९-१० व २०१०-११ चे अिपल पुण क न व उवरीत आिथक वष २०११-१२ ते २०१७-१८
ची वषिनहाय हॅट करिनधारणे क न िद.१३.०८.२०१९ रोजी हॅट करिनधारण आदेश िदले आहेत. याम ये
अदा कर यात आले या .२६,७०,०९,३४३/- र कमे यित र Amnesty Scheme यादसु -या ट यास
अनसु न हॅटकर, यावर याज व दडं अशी अिं तम तडजोड र कम .१,४८,२२,७५७/- देय असलेबाबत
कळिवले आहे. सं थान हॅटकर स लागार मे.सरु े श डी. डौले अॅ ड कं., चाटड अक टंट, राहरी यानं ी सदर
करिनधारण आदेशाचं ी तपासणी क न देय होणारी र कम अदा करणेबाबत िद.१६.०८.२०१९ रोजीचे प ा ारे
कळिवले आहे. िद.२५.०७.२०१९ रोजीचे Courtesy Letter ारे .२६,७०,०९,३४३/- कर अदा करणेबाबत
कळिवले होते. यानतं र य वषिनहाय करिनधारणे क न िद.१३.०८.२०१९ रोजी करिनधारण आदेश िदले
आहेत. याम ये सन २०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत हॅटकर दराम ये वाढ, अन दणीकृ त िव े ता
हणनु वषा या सु वातीपासनु याज आकारणी व यावरील दडं यामळ
ु े .१,४८,२२,७५७/- हॅटकर देय
असलेबाबत कळिवले आहे.
अशा कारे एकुण .२८,१८,३२,१००/- देय हॅटकरापैक िद.३१.०७.२०१९ रोजी
.२६,७०,०९,३४३/- आदा कर यात आले असनु Amnesty Scheme दसु -या ट यात लागु असले या म ये
हॅटकरात २०% सटु , याजात ७०% व दडं र कमेत ८०% सटु गृहीत ध न दसु -या ट यात .१,४८,२२,७५७/देय होत आहेत. Amnesty Scheme पिहला ट पा मदु त िद.२३.०८.२०१९ अखेर वाढली असनु पिह या
ट यांतगत हॅटकर भरणा झालयास
.१,०५,९१,०७०/- अदा करावी लागेल. साधारणतः .४२,३१,६८६/- चा
्
लाभ पिह या ट यात होऊ शके ल. तथािप, सदर बाब िव कर िवभाग मा य करणेबाबत शा वती देता येत नाही.
क रता अिं तमतः भरणा करे पयत पिह या ट याचा लाभ िमळणार अस यास .१,०५,९१,०७०/- हॅटकर भरणा
कर यास व दसु रा ट यात लाभ िद यास तो कमी झा याने देय होणारी अिं तम तडजोड र कम
.१,४८,२२,७५७/- िवहीत प तीने Commissioner of Sales Tax, Ahmednagar यांचे नांवे ऑनलाईन
चलनां ारे अदा कर यास मा यता िमळणेकामी सदरचा ताव मा. यव थापन सिमती या सभेपढु े िनणयाथ
सादर.
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िनणय .४५८

यावर सिव तर चचा होऊन, शासना या Amnesty Scheme योजनेअंतगत पिह या ट यात आदा
कर यात आले या .२६,७०,०९,३४३/- हॅट करा यित र
य कर िनधारण आदेशानुसार सन
२०१४-१५ ते २०१७-१८ या कालावधीत हॅटकर दरामधील वाढ, अन दणीकृत िव े ता यामळ
ु े याज
व दडं ासह देय होत असलेली हॅटकर र कम .१,४८,२२,७५७/-मा शासनाकडे ऑनलाईन चलना ारे
आदा कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १२
माहे माच-२०१९ जमा-खच त याची न द घेणेबाबत.
तावलेखाशाखा िवभागामाफत दरमहा सं थानला सव मागाने जमा होणा-या व सं थानकडून खच होणा-या रकमांचा
जमा-खच त ा तयार कर यात येतो. सदर जमा व खचा या आकडेवारीचा त ा मा. यव थापन सिमती या
सभेसमोर न द घे यासाठी सादर कर यात येत असतो.
या अनषु गं ाने माहे माच-२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खचाचे त े तयार कर यात आले
असनू ते मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर न द घेणसे ाठी सादर करणे आव यक आहे. जमा-खचाचा तपिशल
खालील माणे अ.न.ं
०१

मिहना
माच-२०१९

जमा
६१,४०,३०,८८६/-

खच
५७,९४,१०,०२६/-

तरी लेखापु तका माणे माहे माच-२०१९ या कालावधीतील जमा खचाची न द घे यासाठी सदरचा
ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर.
िनणय .४५९ यावर सिव तर चचा होऊन, माहे माच-२०१९ या कालावधीतील मािसक जमा-खच रकमेचे अवलोकन
क न याची न द घे यात आली.
(कायवाही- लेखाशाखा)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १३
निवन काड याक णवाहीका खरेदी करणेस तसेच यातील उपकरणे बसिव यास येणारे खचास व
दरप के / िनिवदा मागिवणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावमहारा शासन अिधिनयम २००४ मधीलः१.
कलम १७ (१) म ये,“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 मतेने यव था पाहणे, मंिदराम ये ढी व
थेनसु ार धािमक िवधी पजू ा-अचा, समारंभ व उ सव आयोिजत कर यासाठी आिण पार पाड यासाठी यो यती
यव था करणे, भ तगणांना आव यकत या सोयी व सिु वधा उपल ध क न देणे आिण या अिधिनयमा वये
िव व त यव थेचा कारभार या योजनाथ चालवावयाचा आहे, ती उ ी टे सा य कर यासाठी
िव व त यव थेचे उ प न कामी लावणे, ही सिमतीची कत ये असतील.
२.
कलम १७ (२-ण) म ये,मानवजातीचे क याण करणा-या िकंवा मानवाला अप ती म ये सहा य करणाया अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
ा तािवक- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता पढु ील
उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवनु जाणे कामी स या फोस मोटस कंपनी या ॅ हलर कार या दोन
काड याक णवाहीका वापरात आहेत यांची तपिशलवार मािहती खालील माणे आहे.
अ.नं वाहन मांक

रिज ेशन तारीख

०१

१०/०८/२०१०

एमएच-१७एजी -१०१६

आज
अखेर आजतागायत
आज तागायत दु ती देखभाली
कालावधी
वास
करीता झालेला खच
९ वष
२,२६,७८५ िकमी ४,३८,४६०.००
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०२

एमएच-१७- २७/०६/२०१७
बीडी -९९३३

२ वष १ मिहने

४२,९५० िकमी

७९,१६२.००

उपरो त तपिशलातील अ.नं. १ म ये दशिवलेली णवािहका मांक एमएच-१७-एजी -१०१६ ही
काड याक गणवािहका िदनांक १०/०८/२०१० रोजी रजी ेशन कर यात आलेली असनू तीचा आज तागायत
एकूण २,२६,७८५ िकमी वास झालेला आहे. तसेच तीचा आज तागायत दु ती देखभाली साठी एकूण
४,३८,४६०/- खच झालेला आहे. सदरची णवािहका आता जूनी झा यामळ
ु े ती य दु ती देखभाल खचात
वाढ होत आहे . सबब एक निवन काड याक णवाहीका खरे दी करणेची आव यकता आहे.
स या बाजारात वरा य माझदा कंपनीची Cardiac cum Trauma Care Unit,Bs4,Ps,A/C
या कारातील णवाहीका उपल ध अूसन ित यात काड याक णवािहके करीता आव यक लागणारी उपकरणे
बसिव याची सिु वधा या णवािहके त उपल ध आहे.
तसेच फोस कंपनीची Advance life support Ambulance (Type D) Bs 4, P s, A/ C
या कारची णवाहीका स या बाजारात उपल ध असनु ित यात देखील काड याक णवािहके करीता
आव यक लागणारी उपकरणे बसिव याची सिु वधा या णवािहके त उपल ध आहे.
महारा शासनाचे सधु ारीत खरे दी िनयम पु तीके तील ३.२.३ (दरप का या आधारे खरे दी) म ये,
“कोण याही वाहनाचे दरकरार DGS&D कडे उपल ध असतीलच असे नाही. यामळ
ु े मोटार वाहने (कार) खरे दी
ही वाहन उ पादक/िवतरक यां या दरप कामाफत देखील करता येईल. तथािप, मोटार वाहन (कार) खरे दी
.१ कोटीपे ा जा त अस यास, ती ई-िनवीदा ि येमाफतच करणयात
् यावी.” असे तरतूद आहे.
या खरे दी िनयमावलीतील तरतुदीस अनसु न काड याक णवािहका खरे दी करीता वरा य माझदा
(एसएमएल) तसेच फोस मोटस कंपनी/या कंपनीचे अिधकृ त परु वठादारांकडून दरप के मागवावे लागतील.
तसेच सदरची णवािहका खरे दी के यानतं र ती यात काड याक णवािहके करीता आव यक
लागणारी णालयीन उपकरणे साईबाबा हॅाि पटल माफत बसवावे लागतील. याबाबत सदरचे िवभागामाफत
िवहीत प दतीने कायवाही कर यात येईल.
िवभागाचा प ट अिभ ायः- ी साईबाबा व ी साईनाथ णालयात उपचार घेणा-या णांकरीता
पढु ील उपचाराकरीता बाहेरील णालयात घेवनु जाणे कामी वापरात असले या दोन काड याक णवािहके पैक
१ णवािहका जनु ी झा याने व ती या दु ती देखभाली वरील खचात वाढ होत आहे. यामळ
ु े निवन काड याक
णवािहके साठी वरा य माझदा कंपनीची Cardiac cum Trauma Care Unit, Bs4, Ps, A/C तसेच फोस
कंपनीची Advance life support Ambulance (Type D) Bs4, Ps, A/C या कारातील
णवाहीकां उपल ध असलेने यांचे कंपनी / िडलर कडून दरप के मागवनू यांचे दर कमी आहेत यांचे कडून
णवािहका खरे दी करावी लागेल. याकरीता अदं ाजे .२५,००,०००/- (अ री पये पंचिवस लाख मा ) खच
अपे ीत आहे. सन २०१९-२० या आिथक वषाकरीता णवािहका खरे दी कामी २५,००,०००/अदं ाजप क य तरतदू कर यात आलेली असनू सदरचा खच यातरतूदीतून करता येईल..
सदरची णवािहका खरे दी के यानंतर ती यात काड याक णवािहके करीता आव यक लागणारी
णालयीन उपकरणे साईबाबा हॅाि पटल माफत बसिव यात येतील. याकरीता अदं ाजे . १०,००,०००/- ( .दहा
लाख मा ) खच अपे ीत आहे. याबाबत सदरचे िवभागामाफत िवहीत प दतीने कायवाही कर यात येईल. तसेच
सदरचा खच हॉि पटल कडील मिशनरी खरे दी या अदं ाजप कातून कर यात येईल.
मागणीः- तरी नवीन काड याक णवाहीका करीता फोस मोटस कंपनीची Advance life support
Ambulance (Type D) Bs4, Ps, A/C या कारातील तसेच वरा य माझदा कंपनीची Cardiac cum
Trauma Care Unit , Bs4, Ps, A/C णवािहका खरे दी कामी या दो ही कंपनीकडून / कंपनीचे अिधकृ त
परु वठादारांकडून दरप के मागिवणेस व काड याक णवािहके करीता आव यक उपकरणे बसिवणेकरीता ई
िनवीदा मागिवणेस तसेच णवािहका खरे दी कामी येणारे अदं ाजे . २५,००,०००/- (अ री पये चोवीस लाख
मा ) व यातील काड याक णवािहके करीता आव यक उपकरणे बसिवणेस अदं ाजे . १०,००,०००/(अ री . दहा लाख मा ) असा एकूण ३५,००,०००/- (अ री प तीस लाख मा ) पयतचे खचास मा यता
िमळणे करीता सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े िनणयाथ सादर.
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िनणय .४६०

यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा णालयाकडे स ि थतीत दोन काड याक णवाहीका
कायरत आहे. यापैक एम.एच.१७ ए.जी.१०१६ ही काड याक णवाहीका िद.१०.०८.२०१० पासनू
कायरत असनू ितचा आज अखेर २,२६,७८५ िक.मी.वापर झालेला अस याने दु ती देखभालीचा
खच वाढत आहे. सदरची काड याक णवाहीका शासन मा यते ने जाहीर िललावा दारे िव
कर याची कायवाही कर यात यावी, असे ठरले.
तसेच सं थानचे णालयाकरीता दोन निवन काड याक णवाहीका खरे दी करणेकामी फोस
मोटस कंपनीची Advance life support Ambulance (Type D) Bs4, Ps, A/C व वरा य माझदा
कंपनीची Cardiac cum Trauma Care Unit , Bs4, Ps, A/C या दो ही कंपनीकडून/कंपनीचे
अिधकृत परु वठादारांकडून दरप के मागिवणेस व याकामी येणा या अपे ीत खचास तसेच
णवािहकां करीता आव यक उपकरणे बसिवणेकामी येणा या अपे ीत खचास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही-वाहन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १४
ी.चं कांत माणकचंद सरु ाणा,कं ाटी प दतीने ऑफ स अिस टंट,मािहती क , िसकंदराबाद यांचा
मुदतवाढ िमळणेबाबतचा िद.१५.०७.२०१९ रोजीचा अज.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था, िशड माफत िसकंदराबाद येथे साईभ तांना सोई – सिु वधा उपल ध
क न देणसे ाठी मािहती क सु कर यात आलेले आहे. सदर कायालयात संदभ .०१ िद.१७/१०/२०१० रोजीचे
आदेशाने थम ०१ वषासाठी ी. चं कांत माणकचंद सुराणा, याचं ी ऑफ स अिस टंट हणून कं ाटी प दतीने एकूण
मानधनावर नेमणूक कर यात आलेली आहे. यानंतर ी. चं कातं सरु ाणा यांना वेळोवेळी मा. वयव
् थापन सिमतीचे
मा यतेने मदु तवाढ व मानधन वाढ दे यात आलेली आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२२/०८/२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय . ५१२ अ वये ी. सरु ाणा यानं ा
जा.न.ं एसएसएस/सा शा-आ था/१७४१/२०१८ िद.१३/०९/२०१८ रोजीचे आदेशाने िद.२४/०८/२०१८ ते
२३/०८/२०१९ अखेर ( एक वषाकरीता) अखेर एक वषाकरीता कं ाटी प दतीने ितमहा .१८,०००/- ( अ री
पये अठरा हजार मा ) एकूण मानधनावर मदु तवाढ देणते आलेली आहे. याचं ी एक वष कालावधीची मदु त
िद.२३/०८/२०१९ रोजी संपत आहे.
ी. सरु ाणा यांनी िद.१५/०७/२०१९ रोजीचे अजाने, कं ाटी प दतीने नेमणक
ू चे कालावधीस मदु तवाढ व
मानधन वाढ िमळणेबाबत िवनंती के ली आहे. ी. सरु ाणा याचं े सदर अजावर . अिध क, काशने िवभाग यांनी ी.
चं कात सरु ाणा, हे सं थानचे िसकंदराबाद येथील मािहती क येथे कं ाटी प दतीने एकि त मानधनावर ऑफ स
अिस टंट हणून काम करत असून, याचं े काम समाधानकारक आहे. यां याबाबत कोणतीही त ार नाही. ी.
सरु ाणा याचं े िवनतं ी अजाचा िवचार करता, याचं ी मदु त िद.२४/०८/२०१९ अखेर सपं त असले या तारखेपासनू पढु े
एक वषाकरीता सं थान िनयमा माणे मदु त वाढ देणसे हरकत नाही, असा अिभ ाय िदलेला आहे.
िसकंदराबाद येथील मािहती क ात साईभ तासं ाठी खालील माणे सिु वधा उपल ध क न दे यात येत आहे.
१.
२.
३.
४.

ऑनलाईन आरती / दशन बक
ु ग.
ऑनलाईन म बक
ु ग.
पु तक िव
देणगी

ी. सरु ाणा याचं ी जा.न.ं एसएसएस/सा शा-आ था/१७४१/२०१८ िद.१३/०९/२०१८ रोजीचे प ाने
िसकंदराबाद येथील सं थानचे मािहती क ात कायालय सहा यक हणनू कं ाटी प दतीने लेबर ठे केदार याचं ेमाफत
नेमणक
ू कर यात आलेली असनू , यानं ा स या दरमहा .१८,०००/- इतके एकि त मानधन दे यात येत आहे. याचं ी
मदु त िद.२४/०८/२०१९ अखेर सपं ु टात येत असून, यानं ा मदु तवाढ व यो य मानधन वाढ देणेस हरकत नाही, असे
मत आहे.
तरी, सं थानचे िसकंदराबाद येथील माहीत क ात कायरत असलेले ी. चं कातं माणकचंद सरु ाणा,
कायालय सहा यक, िसकंदराबाद याचं े िद.१५/०७/२०१९ रोजीचे अजातील िवनंती व यावरील . अिध क,
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काशने िवभाग याचं ा अिभ ाय िवचारात घेता, ी. सरु ाणा याचं ी मदु त सपं त आले या तारखेपासनू पढु े एक वष
कालावधीसाठी कं ाटी प दतीने मदु तवाढ व यो य मानधनवाढ देणेबाबतचा तावावर उिचत िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .४६१ यावर सिव तर चचा होऊन,सं थानचे िसकंदराबाद येथील मािहती क ात कायरत असलेले ी.
चं कांत माणकचंद सुराणा, कायालय सहा यक, िसकंदराबाद यांना दरमहा .१८,०००/-मा एकि त
मानधनावर कं ाटी प दतीने िद.२५.०८.२०१९ पासनू पुढे एक वष कालावधीसाठी मुदतवाढ दे यास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही-सामा य शासन िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १५
ी साई दैनंिदनी-२०२० छपाईकामी सव िनणय अिधकार मा.अ य महोदय व मा.मु य कायकारी
अिधकारी अथवा मा. थािनक उपसिमती यांना दान करणेबाबत.
तावअिधिनयम तरतुद – ी साईबाबा सं थान िव व त यव था अिधिनयम २००४ कलम १७ ठ म येखालील माणे
तरतुद आहे.
" ी साईबाबांचे जीवन, यांचे काय, यां या लीला व यांची िशकवण याबाबत या उपयु त
मािहतीचा चार – सार करील आिण सािह य ंथालय चालवील व याचा िव तार करील."
मा. यव थापन सिमती सभा िनणयः१) मा. यव थापन सिमतीचे िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२१६.- सन-२०२० ची ी साई
दैनंिदनी व िविवध कार या िदनदिशका सं थानमाफत कािशत करणेकामी िविहत प दतीने ई-िनिवदा या
राबिवणेस व याकामी येणा-या अदं ाजे र कम .४,६८,२५,०००/- मा चे खचास तसेच तािवत के ले या ी
साई दैनिं दनी व िदनदिशका नगांचा िश लक साठा संपत आ यास २५ ट के जादा छपाई मंजरू दरात क न
घे यास व याकामी येणा-या अपेि त खचास मा यता दे यात आली.
२) मा. यव थापन सिमतीचे िद.२६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२१६.
ी साई दैनंिदनी २०२० ित पती देव थान या धत वर (एका पानावर एकच तारीख) छपाई करणेस व
याकामी येणा-या र कम .६७,५०,०००/- मा चे वाढीव खचास मा यता दे यात आली.
ा तिवक- साधारणतः दरवष ची दैनंिदनी ही चे पु यितथी उ सवाचे वेळेस िस द कर यात येते.
चालूवष लोकसभा िनवडणक
ू ची आचारसंिहता िद.१०.०३.२०१९ ते िद.२३.०५.२०१९ या कालावधीत होती.
यामळ
ु े मा. यव थापन सिमती या सभा या कालावधीत झाले या नाहीत. तथािप साई दैनिं दनी या अपेि त
खचास मा यता िमळणेकामी तयार करणेत आलेला ताव सभा कामकाज िवभागाकडे िद.०१/०५/२०१९ रोजी
दे यात आला होता. आचारसिं हतेनंतर या मा. यव थापन सिमती या पिह याच सभेत हणजे िद.०६.०६.२०१९
रोजी िनणय .२१६ अ वये अदं ाजे .४,६८,२५,०००/- मा चे खचास मा यता िमळालेली आहे. याची त
इकडील कायालयास िद.२५.०६.२०१९ रोजी ा त झाली आहे.
उपरो त िनणयाची त िमळालेनतं र मा.मु य कायकारी अिधकारी महोदय यांनी या वष ची साई
दनिदनी ित पती देव थानचे धत वर(एका पानावर एकच तारीख व भ तानं ा दे यात येणा-या सेवा सिु वधा मराठी
व इं जी अशा दोन भाषामं ये नमदू क न ) छपाई करणेबाबत कायवाही करावी असे िनदश िदलेहोते. तथािप
सन-२०१९ ची दैनिं दनी ही २५६ पानाचं ी आहे व ित पती देवसथानची
डायरी ही ४३२ पानांची अस याने
्
वाढीव अदं ाजे र कम .६७,५०,०००/- एवढा खच अपेि त अस याने वाढीव खचाचा ताव
िद.२६.०७.२०१९ या मा. यव थापन सिमतीचे सभेत ठे व यात आलेला होता व यास िनणय .४२४ अ वये
मा यता िमळालेली आहे. याची त इकडील कायालयास िद.१०.०८.२०१९ रोजी ा त झाली आहे.
आता साई दैनिं दनी व िदनदिशका छपाईकामाचे टडर/ई-िनिवदा downloading/uploading साठी
वतमानप ात शासक य दराने िद.२३/०८/२०१९ ते िद.०९.०९.२०१९ या कालावधीत जाहीरात दे यात आलेली
आहे.
िवभागाचा अिभ ायः- ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका छपाई क न घे याचे अदं ाजप क र कम
.५,३५,७५,०००/- मा चे अस याने शासनाचे खरे दी िनयमावलीनसु ार जाहीरात िस द झालेपासनू
ेसधारकांना ई-िनिवदा downloading/uploading करणेसाठी ३ आठवडे िकंवा कामाचे िकमान १५ िदवस जे
जादा असेल ते अशी मदु त दे यात आलेली आहे. यानतं र ई-िनिवदेचे तांि क बीड उघडून पा /अपा
िनिवदाधारक ठरिवणे, वािण यीक बीडम ये पा िनिवदाधारकांचे यनु तम दर िस द करणे व यनु तम
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दरधारकांस कायादेश देणक
े ामी मा.उपसिमती सभेत िवषय सादर करणे तसेच उपसिमतीची िशफारस
मा. यव थापन सिमती सभेत सादर करणे तसेच सदर दैनिं दनीत सं थानमाफत भािवकांना दे यात येणा-या सिु वधा
व राबिव यात येणारे उप म आद ची मािहती दयावयाची असलेने सदर मािहती मराठी भाषेत तयार क न ितचे
इं जीत भाषातं र करणे वगैरे कायवाहीसाठी बराचसा वेळ लाग याची श यता नाकारता येत नाही. यामळ
ु े सदर
साई दैनंिदनी पु यितथी उ सव-२०१९ म ये कािशत न हो याचीही श यता आहे.
स टबर-२०१९ म ये िवधानसभा िनवडणक
ू आचारसिं हता लाग याची श यता अस याने मा.मु य
कायकारी अिधकारी यांनी िद.१९.०८.२०१९ रोजीचे िवभाग मख
ु ांचे िमट गम ये िवभागामाफत खरे दी
करावयाचे सािह यासाठी ई-िनिवदा येची कामे तसेच परु वठाधारकांना दयावयाचे कायादेश यासदं भात सव ती
पतू ता/कायवाही िद.१५.०९.२०१९ अखेर पणु करणेबाबत िनदश िदलेले आहेत. यानतं रचे कालावधीत िनिवदा
या राबिवणे तसेच परु वठाधारकांस कायादेश देणे श य होणार नाही. यामळ
ु े साई दैनिं दनी पु यितथी उ सव
२०१९ म ये साईभ तांना िव साठी उपल ध क न देणचे े टीने ी साई दैनंिदनी-२०२० छपाईकामीचे सव
िनणय घेणचे े अिधकार मा.अ य महोदय व मा.मु य कायकारी अिधकारी अथवा मा. थािनक उपसिमती यानं ा
दान करावेत असे न मत आहे.
तावः- उपरो त सव बाबी िवचारात घेता सं थान कािशत ी साई दैनिं दनी व िदनदिशका तसेच
िडल स िदनदिशका-२०२० छपाई क न साईभ तांना वेळेत उपल ध क न देणसे ाठी छपाई कामाचे सव
अिधकार मा.अ य महोदय व मा.कायकारी अिधकारी अथवा मा. थािनक उपसिमती यांना दान करणेकामी
सदरचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपुढे मा यतेसाठी सादर.
िनणय .४६२ यावर सिव तर चचा होऊन, सं थान कािशत ी साई दैनंिदनी व िदनदिशका तसेच िडल स
िदनदिशका-२०२० छपाई क न साईभ तांना वेळेत उपल ध क न देणेसाठी छपाई कामाचे सव
अिधकार मा.अ य महोदय व मु य कायकारी अिधकारी यांना दान कर यास मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- काशने िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १६
ी.कैलास नारायण घायदार यांचे वै क य िबला या परता याबाबत.
तावी कै लास नारायण घायदार .-अिध क, िवभाग-धमशाळा िवभागाम ये कायरत असनू यांनी यांचे
डो याचे ऑपरे शनसाठी आले या खचाची बीले परतावा िमळणेकामी अज के लेला असनू याम ये यांनी असे
नमदू के लेले आहे िक,मी सं थानचे धमशाळा या िवभागात भारी अिध कया पदावर कायरत आहे. मला मधमू हे
आहे. मधमू ेहा या आजारात माझे उज या डोळयाम ये र त वाह उतर यामळ
ु े काहीच िदसत न हते सं थान या
साईनाथ णालयात तपासणी के ली असता मधमू ेहावरील डो याचे रे टीना उपचार करावे लागतील व
रे टीनाचे उपचार सं थान णालयात करत नाहीत असे सािं गतले. यामळ
ु े मी साईसयू ा ने सेवा, अहमदनगर
यांचेकडे तपासणी के ली असता डॉ टरांनी मोतीिबदं ू व काचिबदं ू तसेच डो यातील र त वािह यांवर उपचार
करावे लागतील श ि येनतं र परत िदसू लागेल असे सािं गतले.
मला समोरचे काहीच िदसत नस यामळ
ु े व डोळा हा नाजक
ू भाग अस याने तातडीने डो यावर
श ि या के ली आहे. श ि येमळ
ु े मला आता िदसू लागलेले आहे.
या अगोदर सन २०१८ म ये डो यावरील उपचारासाठी व तपासणी के ली असता सं थानचे साईनाथ
णालयातील डॉ टरांनी रे टीनाचे उपचार होत नस याने रे फर लेटर देवनू बाहेर उपचार यावेत असे सांिगतले
होते. यानसु ार सं थानचे पॅनलवरील अहमदनगर तसेच जालना येथील हॉि पटलम ये उपचार घेतले होते.
यावेळेस तेथील डॉ टरांनी श ि या न करता फ त लेझर उपचार के ले होते. तसेच िकरकोळ व पाचे उपचार
क न सोडून िदले होते. डो यावरील श ि या करणे अ यतं गरजेचे अस यानेअहमदनगर येथील डॉ. काश
कांकरीया यांचे खाजगी णालयात िद.३०/०४/२०१९ रोजी अ यावत श ि या के ली आहे व यासाठी मला
.७१,०२३.०० मा इतका खचआला आहे. सं थान णालयात रे टीनाचे उपचार करत नाहीत यामळ
ु े खाजगी
णालयात उपचार यावे लागले तसेच जालना येथेही उपचार झाले नाहीत.
तरी मे. साहेबांस िवनतं ी क , एक िवशेष बाब हणनू डो यावरीलश ि येसाठी आले या खचाचे
माझे वै िकय बील मंजरू हावेअशी िवनतं ी के लेली आहे.
ी कै लास नारायण घायदार यांना साईनाथ हॉि पटलमधील डॉ टरांनी िद.१४/०४/२०१९ रोजीचे रे फर
लेटर ारे Retina Specialist कडे रे फर के ले होते. परंतू ी घायदर हे सं थानचे मा य यादीतील णालयात न
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जाता यांनी खाजगी णालयात उपचार घेतलेले असनू यासाठी आले या खचाची बीले परता यापोटी सादर
के लेली आहे.
सदर बीलाचे सं थान वै क य देखभाल िनयमावली सन १९९९ अ वये अवलोकन के ले असता
सबं धं ीत कमचा-याने सं थानचे मा य यादीतील णालयात उपचार न घेतलेमळ
ु े सदर कमचा-याला यांनी सादर
के ले या बीलाची र कम देता येणार नाही परंतू र कम एक िवशेष बाब हणनू ावयाचे झा यास यांनी सादर
के ले या बीला या ८०% र कम हणजेच र कम .७१०२३ पैक ८०% र कम .५६८१८/- इतके देता येईल.
तरी याबाबत पढु ील िनणय होणेस िवनंती.
िनणय .४६३ यावर सिव तर चचा होऊन, ी कैलास नारायण घायदार, .अिध क,धमशाळा िवभाग यानं ा िवशेष
बाब हणनू वै क य िबलाचा परतावा र कम .५६,८१८/-मा आदा करणेस मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १७
ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र पेढीम ये जल
ु ै-२०१९ मिह यात वै क य िबलात दे यात
आलेली सवलत र कम .९६,०७,९११/-ची न द घेऊन खचास मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा हॉि पटलम ये गरीब व गरजु णांना वै िकय िबलात सवलत दे या संबंिधत मा. य.स.िनणय
.५१९/िद.२४.०७.२०११ संमत झाला आहे. वै िकय िबलात सवलत दे याचे अिधकार
उप.वै.सचं ालक/वै.संचालक यांना दे यात आलेले आहेत यांचे गैर हजेरीत वै. शासक/जनसपं क अिधकारी यांना
अिधकार सपु तु कर यात येऊन णांना मािसक वै िकय िबलात सवलत दे यात येते.
सोशल वकर हे णांची आिथक प र थीती जाणनू घेतात व आव यक कागदप ांसह सवलत मंजरु ी
करीता तावीत करतात. अशा कारे हॉि पटलम ये वै िकय िबलात सवलत दे याकरीता वतं िवभाग
कायरत आहे. िनणय .५६४/२६.०६.२०१४ अ वये येक मिह यात दे यात आले या वै िकय सवलतीस
मा.कायकारी अिधकारी यांची मा यता घे यात येऊन आिथक वषा या शेवटी एकि त अहवाल मा. य.स.चे सभे
समोर न द घे यासाठी सादर कर यात यावा असे ठरले आहे. माहे स टबर २०१७ म ये दे यात आले या वै िकय
सवलतीस मा यतेचे तावावर मा. मु य कायकारी अिधकारी यांनी दर महा मा. य.सिमती सभेसमोर सादर
कर यास शेरा िदला आहे. या माणे माहे जुलै २०१९ म ये ी साईबाबा हॉि पटलला ओपीडी ण १६,९९५
व १,११९ आयपीडी णांपैक ३,९५३ ओपीडी व ५९४ आयपीडी णांना वै िकय िबलात एकुण
.९०,७७,१११/- इतक सवलत दे यात आली व ी साईनाथ र तपेढीम ये गरीब व गरजु णांना वै क य
िबलात सवलत दे या सबं धं ीत मा. य.स.िनणय ं .३४६/िद.१८-१९.०८.२००१ समं त झाला आहे,
जा.न.ं एसएसएस/एसएसएच/३३१/२०१७ िद.३०.०३.२०१७ आदेश. िद.०६.०३.२०१० ची िसकल सेल
आजारा या णांना मोफत र त देणेबाबत िटपणी माणे एकुण ३४५ णाना र कम .५,३०,८००/- इतक
मोफत/सवलत दे यात आली आहे. सवलत/मोफतचे िववरण खालील माणे(अ)
ी साईबाबा हॉि पटल
अ.न.ं
णाचं ी गटवारी
लाभाथ एकुण िबल
िबलापोटी
िबलात िदलेली
सं या र कम
िमळालेली र कम सवलत
१ गरीब/दा र य रे षख
े ालील णानं ा
१७१
१४,९०,०३३/१४,९०,०३३/िदलेली सवलत र कम
२ आिथक टया दबु ल घटकातील
४७६
३४,१७,७७८/१४,९६,००६/१९,२१,७७२/णानं ा िदलेली सवलत र कम
३ सकृ त दशनी गरीब णानं ा िदलेली १३
९९,९८९/१०००/९८,९८९/सवलत र कम
४ कु ा, साप, माकड चावलेले ण, ६८४
४१,२०,४९८/२४,५५,९४९/१६,६४,५४९/साई भ त, सा वी क या कुमारी,
आ म, डायलेिसस, िहमोिफलीया,
शालेय पोशन आरे ा ययोजना इ.
५ महा मा फुले आरो या योजना २४६
१,१६,३१,५७५/- ९८,७६,०३७/१७,५५,५३८/आरो य योजना आयपीडी णानं ा
िदलेली सवलत
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६

महा मा फुले आरो या योजना २,९५७
ओपीडी णानं ा िदलेली सवलत
एकुण ४,५४७

२१,४६,२३०/-

-

२१,४६,२३०/-

२,२९,०६,१०३/- १,३८,२८,९९२/-

९०,७७,१११/-

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

लाभाथ
सं या
थॅलॅिसिमया
४२
िहमोिफलीया
०
िसकल सेल अॅनमे ीया ि
०
ि डन बाय एमएडी/एमएस
१५
हॉलंटरी लड डोनेशन ि
५०
महा मा फुले आरो या योजना १२४
सं थान ए लॉयी ि
४
कॉ ट ए लॉयी ि
०
ी साईनाथ हॉि पटल ि
११०
एकुण ३४५
एकुण अ+ब ४,८९२
णांची गटवारी

एकुण
िबल
र कम
५६,८००/१६,२००/६,१००/२,९२,०५०/७,०००/१,५२,६५०/५,३०,८००/२,३४,३६,९०३/-

िबलापोटी
िमळालेली र कम
१,३८,२८,९९२/-

िबलात िदलेली
सवलत
५६,८००/१६,२००/६,१००/२,९२,०५०/७,०००/१,५२,६५०/५,३०,८००/९६,०७,९११/-

ताव - उपरो त माणे ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये जल
ु ै २०१९ म ये
वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम .९६,०७,९११/ची न द घेऊन िदले या सवलतीस मा यतेसाठी मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर.
िनणय .४६४ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ र तपेढीम ये माहे जुलै-२०१९
म ये वै िकय िबलात सोशल वकर िवभागामाफत िविहत प दतीने दे यात आलेली सवलत र कम
.९६,०७,९११/-मा ची न द घे यात येऊन यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- ी साईबाबा हॉि पटल)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १८
रा ीय र धोरण राबिवणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतुद - कलम १७ (१) व १७ (२)(ण) मानव जाती या क याण करणा-या
िकंवा मानवाला आपतीम ये सहा य करणा-या अ य कोण याही उदा त कायास चालना देईल.
यव थापन सिमती ठराव .- नवीन ताव.
ा तािवक– ी साईबाबा सं थानमाफत सन २००० साली ी साईनाथ र तपेढीची थापना झाली.सदर
र तपेढीमाफत र तसंकलन, र तिवघटन व र तिवतरण ि या अिवरत चालु आहे.र तपेढीम ये सपं ुण
र ताबरोबरच र तघटकही तयार के ले जातात.एका र ता या बाटलीपासनु दोन ते तीन र तघटक तयार के ले
जातात. याम ये Packed Cell Volume (PCV) Fresh Frozen Plasma (FFP) व Platelet
Concentreate (Plat.Conc.)/Cryoprecipiate असे िविवध घटक तयार क न ते वेगवेगळया आजार
असणा-या णांना वापरले जातात. यामळ
ु े एका र ता या बाटलीपासनु कमीतकमी तीन णांना याचा फायदा
होतो.
ी साईनाथ र तपेढीचा र तसंकलन,र तिवघटन व र तिवतरण याचा सन २०१५ ते सन २०१८
पयतचा अहवाल खालील माणे.
Year
२०१५
२०१६
२०१७
२०१८

Blood Collection

Blood Issued

WHB & PCV SDP

WHB

COMP

TOTAL

९७५१
९७५६
१०९७३
११७८५

६६३७
६६०३
७१०७
७४९१

७६०७
७५१६
८९६९
९६९५

१४२४४
१४११९
१६०७६
१७१८६

१
४
२
२
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Collection (Rs)

Free/Concession (Rs)

३८,६८,६७०
४३,५२,९२०
२६,७७,९३०
२६,०१,०००

३३,२१,९५०
३३,२७,३५०
५३,२०,४३०
६३,६९,०५०

58

सदं भ य रा य र त सं मण प रषद महारा रा य याचं े रा.र.स.ं प./थॅल-योजना/२००१
िद.१८/०७/२००१,व संदभ य २ अनसु ार रारसप/िसकलसेल मोफत र त /२००१ िद.१०/१२/२००१, रोजी या
प रप का वये, रा यातील सव शासक य,िनमशासक य,धमादाय सं था सचं िलत व रे ड ॉस सोसायटी सचं िलत
र तपेढयांना थॅलसे िे मया, िहमोफे िलया व िसकलसेल णानं ा मोफत र तपरु वठा करणेिवषयी बंधन घाल यात आले
आहे.
िवभागाचा प ट अिभ ाय- ी साईनाथ णालयातील ी साईनाथ र तपेढीत थॅलसेे िमया, िहमोिफलीया,
व िसकल सेल णानं ा मोफत र तपरु वठा करत आहोत. याच माणे रा य र त सं मण प रषद,महारा रा य प
िदनांक-१८/०६/२०१४ व यातील संदभ– सन िनणय .सावजिनक आरो य,िवभाग/ २०१३/ . .२२४/आरो य५/सावजिनक आरो य िवभाग मं ालय, मबंु ई िद.१८/०६/२०१४ मु ा ं .४ अनसु ार इतर र ताशी िनगडीत आजार
( या आजारात णास जीिवत राह यास वारंवार र त सं मण करावे लागते, अशा आजाराने बािधत ण) अशा
आजारास सदु धा मोफत र तपरु वठा करणेत यावा, असे िनदिशत के ले आहे.
उदा. Blood Cancer (All
leukemias) Aplastic Anaemia, Pancytopenia, Multiple myeloma, Agrunulocytosis.
वर उ लेिखत के लेले आजार हे सदु धा थॅलसे िे मया, व िहमोिफलीया यासारखाच र तदोष आजार असनू
अशा णानं ा र तसं मणाची वारंवार आव यकता लागते.अशा णानं ा वेळोवेळी आव यकतेनसु ार र तिपशवी
दयावी लागते. ी साईनाथ र तपेढीम ये सं थान णालयातील णासाठी एका र त िपशवीचा खच ६००/- पये
इतका आकारला जातो. तसेच बाहेरील णालयातील णासं ाठी सदर र तिपशवीचा खच हा ८००/- पये इतका
आकारला जातो.
आजपयत अशा कार या एकाही णाची कोणतीही न द ी साईनाथ र तपेढीम ये झालेली न हती. परंतु
सदयि थतीला Pure red cell aplasia अशा कार या णाची न द र तपेढीम ये झालेली आहे. भिव यात अशा
कारचे ण र तपेढीम ये येऊ शकतात. तरी अशा सव णानं ा शासन प रप का माणे गरजे माणे मोफत र तपरु वठा
करणेस मा यता असावी.
तरी सदरचा िवषय मा. यव थापन सिमतीपढु े िनणयाथ सादर.
िनणय .४६५ यावर सिव तर चचा होऊन, रा य र त सं मण प रषद,महारा रा य प िदनांक-१८/०६/२०१४ तसेच
िनणय .सावजिनक आरो य,िवभाग/२०१३/ . .२२४/आरो य-५/सावजिनक आरो य िवभाग मं ालय,
मुंबई िद.१८/०६/२०१४ मु ा ं .४ नस
ु ार िनदशीत के या माणे र ताशी िनगडीत आजार असले या
णांना सं थानचे ी साईनाथ र तपेढीमधुन गरजे माणे मोफत र पुरवठा करणेस मा यता दे यात
आली.
(कायवाही- ी साईनाथ णालय)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं १९
मौजे िनमगांव-को-हाळे , ता.राहाता येिथल गट नं. ८०, ८५ मधील ी साई सादालय, गट नं.१६९ मधील
वग ०४ कमचारी िनवास थाने व गट नं. १७२ मधील साई धमशाळा या इमारतीचे बांधकाम िनयमानुकूल
कर यासाठी जमा के लेले तडजोड शु क .४,३२,९९,६७३/- मा परत िमळणेकामी मा. िवभागीय
आयु त, नािशक िवभाग, नािशक यांचेमाफत शासनाकडे ताव सादर करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावी साईबाबा सं थान िव व त यव था (िशड ) अिधिनयम २००४ मधील तरतदू ःअिधिनयमातील कलम २१ पोट कलम (१) खािलल माणे आहे. “िव व त यव थेचा िनधी, आयकर
अिधिनयम, १९६१ या तरतदु ना अिधन राहन, सिमतीकडून पढु ीलपैक सव िकंवा कोण याही योजनासं ाठी
वापर यात अथवा खच कर यात येईल.....”
छ) कोण याही यायालयाचा िकंवा यायािधकरणाचा िकंवा कोण याही ािधकरणाचा कोणताही यायिनणय,
हकूमनामा िकंवा िनवाडा याची पतू कर यासाठी आव यक असतील अशा कोण याही रकमाचं े दान.
ज) या या वेळी अमलात असले या कोण याही काय ा वये िव व त यव थेकडून देय असलेले कोणतेही कर,
भाडे, भरपाई, आकार व इतर रकमा याचं े दान.....”
शासन िनणय– मा. मु यमं ी महोदय, महारा रा य यांचे अ य तेखाली िद.३१/०३/२०१७ रोजी
झाले या ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव वषािनिम त गठीत कृ ती आराखडा सिमती या दीतीय बैठक चे
इितवृ तातील अ.न.ं ०६ अ वये खालील माणे िनणय झालेला आहे.
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अ.नं. मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनदश
०६

मौजे िनमगांव को-हाळे, ता. राहाता येथील सं थान
मालक या गट न.ं ८०,८५,१७२ आिण १६९ मधील ी
साई सादालय, साईआ म ०२, टाफ वॉटर या इमारत चे
बांधकाम िनयमानुकूल कर यासाठी सं थानने थमतः
तडजोड शु क भरावे. तदनतं र तडजोड शु क परत
िमळिव याकरीता सं थानने िवभागीय आयु त, नािशक
यां यामाफत शासनाकडे ताव सादर करावा व या
तावावर यथोिचत कायवाही कर यात यावी.

िनणयाची अमं ल बजावणी
अमं लबजावणी पणू हो यास
करणारी यं णा अिधकारी
अपेि त कालावधी
धान सिचव, नगर िवकास
ता काळ
िवभाग, मं ालय व
िवभागीय आयु त, नािशक व
कायकारी अिधकारी,
ी साईबाबा सं थान िव व त
यव था, िशड

मा. यव थापन सिमती िनणय–मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेतील िनणय ं . ५४८
“यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव-को-हाळे, ता.राहाता येिथल गट न.ं ८०,८५, १६९ व १७२
मधील ी साई सादालय, वग ०४ कमचारी िनवास थाने व साईआ म धमशाळा या इमारतीचे बांधकाम
िनयमानक
ु ू ल कर यासाठी तावात नमदू के ले माणे . ४,३२,९९,६७३/- मा तडजोड शु क तहिसलदार,
राहाता यानं ा आदा करणेस मा यता दे यात आली.”
पवू िपठीका- ी साईबाबा सं थानचे उपरो त िवषयांिकत बांधकामे िनयमानक
ु ू ल करणेसाठी ताव
दाखल करणेबाबत मा. तहिसलदार, राहाता याच
ं ेकडून खालील िवनतं ीप ा त झालेले होते.
अ.नं.
संदभ मांक
िवषय
तपिशल
०१ तहिसलदार, राहाता याचं े िवना परवाना/ बांधकाम
महारा ादेिशक व नगर रचना अिधिनयम १९६६ या
प
आराखडया यित र त
तरतुदी माणे ादेिशक योजना अमं लात असले या
.कािव.जिमन/८३५/ कर यात आलेली बांधकामे
िज ांम ये िवना परवाना/बांधकाम आराखड्या यित र त
२०१६
िनयमानक
कर यात आलेली बांधकामे िनयमानक
ु ू ल करणेबाबत.
ु ू ल करणेबाबत
िद.१५/१०/२०१६
कायवाही करणे आव यक आहे. याबाबत िवहीत
(आवक . १३४७८,
कालमयादा िनि त के लेली अस याने िवनािवलंब ताव
िद. १९/१०/२०१६)
दाखल करणेकामी सबं ंिधतास आदेश होणेस िवनंती.
०२ तहिसलदार, राहाता याचं े िवना परवाना बांधकाम /
महारा ामपंचायत आिण महारा ादेिशक िनयोजन व
प . कािव. जिमन
बांधकाम आराखडया
नगररचना
(सधु ारणा)
अिधिनयम
२०१४,
/तडजोड/६५/२०१६
यित र त कर यात आलेली
िद.२९/१२/२०१४ चे कलम ५२,५३ अ वये चिलत
िद.१५/११/२०१६
बांधकामे िनयमानक
कायदे, िनयम व मागदशक सचु नां या अनषु ंगाने जिमनीचे
ु ूल
(आवक .१५६७१,
करणेबाबत.
वापर योजनात बदल कर याचे टीने िनि त करणेत
िद.१५/११/२०१६)
आले या कायप दतीचा तपिशल सं थानला कळिवणेत
आला आहे.
०३ तहिसलदार, राहाता याचं े िवना परवाना बाधं काम /
सावजिनक बांधकाम िवभागा या अहवाला माणे गट न.ं
प .कािव.जिमन/
बाधं काम आराखडया
८० व ८५ मिधल बाधं कामाचे मु यांकन
तडजोड /६५/२०१६
यित र त कर यात आलेली
.१२,११,३३,०००/- आहे. सदर मु यांकना या १०%
िद.२१/१२/२०१६
बांधकामे िनयमानक
इतक र कम तडजोड शु क (कंपाऊंड ग चाजस) भ न
ु ूल
(आवक .१८४९८,
करणेबाबत.
इमारत चे बांधकाम िनयमानक
ु ू ल करणे आव यक असनू
िद.२१/१२/२०१६)
याकरीता र कम .१,२१,१३,३००/-शासक य खजा यात
भरणा क न िनयमानक
ु ू ल ताव दाखल होणेस िवनतं ी.
०४ तहिसलदार, राहाता यांचे िवना परवाना बांधकाम /
बांधकाम िनयमानक
ु ू ल करणेकामी तडजोड शु क
प
.कािव.जिमन/ बांधकाम आराखडया
भरणेकामीचा ताव या कायालयात दाखल के यास सदर
तडजोड /५६/२०१७,
यित र त कर यात आलेली
ताव मा. िज हािधकारी, अहमदनगर यां या मा यते तव
िद. ०१/०२/२०१७
बांधकामे िनयमानक
सादर करता येईल व िवलंब टाळणे श य होईल. याबाबत
ु ूल
(आवक . , िद.)
करणेबाबत.
संबंधीतास आदेश होणेस िवनतं ी आहे.
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०५

तहिसलदार, राहाता यांचे
प
.कािव.जिमन/
तडजोड/८१४/२०१७
िद.०६/०७/२०१७,
(आवक .८७५५,
िद.०६/०७/२०१७)

मौजे –िनमगांव-को, ता. राहाता
येिथल िवना परवाना बांधकाम/
बांधकामा आराखड्या
यितरी त के लेले बांधकाम
िनयामानक
ु ू ल करणेबाबत

मौजे िनमगांव-को, ता. राहाता येिथल िवना परवाना
बांधकाम/ बांधकामा आराखडया यित र त के लेले
बांधकाम
िनयमानक
करणेकामी
एकूण
ु ूल
.४,३२,९९,६७३/- तडजोड शु क भरणेकामी संबंिधतांना
आदेश होणेस िवनतं ी.

वर नमूद प ां ारे तहिसलदार, राहाता यांनी मौजे िनमगांव – को-हाळे , ता. राहाता येिथल सं थान
मालक या गट न.ं १६९ मिधल टाफ वाटस तसेच गट न.ं ८० व ८५ मिधल साई सादालय या इमारत या
बांधकामासाठी ामपचं ायत िनमगांव यांनी िदलेली परवानगी वैध नाही असे कळिवले होते.
मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं ८०,८५ मिधल ी साई सादालय इमारतीचे बांधकामासाठी परवानगी
िमळणेबाबत सं थानकडील जा.नं.एसएसएसटी/वशी-बांधकाम/ १३३८४/२००५, िद.१८/११/२००५ चे प ा ारे
मा. सरपचं , ामपंचायत, मौजे िनमगांव- को-हाळे यांचेकडे अज करणेत आला होता. यास अनसु न, ामसेवक
व सरपचं , ामपंचायत, िनमगांव- को-हाळे यांचेकडील जा.नं.४७/०६, िद.२४/०२/२००६ अ वये बांधकाम
परवाना ा त झालेला आहे.सदर इमारतीचे वापर परवा यासाठी सं थानकडील जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम/
१३९५२/२००७, िद.३०/०८/२००७ चे प ा ारे मा.सरपचं / ामिवकास अिधकारी, ामपचं ायत, िनमगांव–
को-हाळे यांचेकडे अज करणेत आला होता. यास अनसु न ामपचं ायत कायालय, िनमगांव – को-हाळे
यांचेकडील जा.न.ं २१/०७, िद.०५/०९/२००७ अ वये वापर परवाना ा त झाला आहे.
तसेच मौजे िनमगांव को-हाळे गट न.ं १७२ मिधल साई आ म भाग-२ (साईधमशाळा) बाधं कामासाठी
मा. उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग, ीरामपरू याच
ं ेकडील प . कािव-३/१७८१/२००७, िद.
१०/०१/२००८ अ वये काही अटी व शत स अिधन राहन बांधकाम परवानगी ा त झालेली आहे.
याचबरोबर मौजे िनमगावं को-हाळे गट न.ं १६९ पै. मिधल कमचारी िनवास थाने इमारती
बाधं कामासाठी ामपचं ायत िनमगावं को-हाळे याच
ं ेकडील जावक नं. २४/०५, िद. १६/०९/२००५ अ वये
बाधं काम परवाना ा त झालेला आहे.
यानतं र महारा ामपचं ायत अिधिनयम आिण महारा ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम,
१९६६ याम ये आणखी सधु ारणा कर याकरीता िद.२९/१२/२०१४ रोजीचे अिधिनयम २ (१) (क) पोट कलमे
(१) आिण (२) याएैवजी, पढु ील पोट कलमे दाखल कर यात आलेली आहेत.
“...(१) या गावाकरीता महारा ादेिशक िनयोजन व नगररचना अिधिनयम १९६६ या या
तरतूदीअ वये ा प ादेिशक योजना िकंवा अिं तम ादेिशक योजना िस द कर यात आली असेल अशा
कोण याही गावाम ये कोणतीही य ती –
(एक) महारा जिमन महसल
ू सिं हता. १९६६ या या कलम २ या खडं (१०) या अथातंगत या गावा या
गावठाण े ात िवहीत रीतीने पचं ायतीची पूवपरवानगी घेतलयािशवायः
्
(दोन) या गावा या इतर े ात िज हािधका-याची िकंवा या याकडे िज हािधका-याचे अिधकार सोपिव यात
आले असतील अशा तहिसलदारा या दजापे ा कमी दजा नसले या इतर कोण याही अिधका-याची
पवु परवानगी घेत यािशवाय कोणतीही इमारत उभारणार नाही िकंवा पु हा उभारणार नाही अथवा उभार यास
िकंवा पु हा उभार यास सु वात करणार नाही.”
परंतु सं थानने ामपचं ायत िनमगांव को-हाळे यांचेकडून त पवु सन २००६ म येच बांधकाम परवानगी
घेतलेली आहे. तसेच वापर परवाना देखील घेतलेला आहे. यानंतर िद.२९/१२/२०१४ रोजी वर नमदू अिधिनयम
अमं लात आलेला आहे. यामळ
ु े सदरह अिधिनयम वरील िवषयांिकत बांधकामासाठी लागू होणार नाही, असे मत
आहे.
मा. यव थापन सिमतीचे िद.२५/०७/२०१७ रोजीचे सभेत िनणय ं . ५४८ अ वये ी साई सादालय
इमारतीचे बांधकाम िनयमानक
ु ू ल करणेसाठी या तडजोड शु काची फे र तपासणी क न इकडील कायालयास
कळिवणेकामी यांना इकडील जा.नं.एसएसएसटी/बांधकाम-शता दी/१७२४/२०१७ िद.३०/०७/२०१७ रोजीचे
प ा वये कळिव यात आले होते. यानसु ार तहिसलदार, राहाता यांनी सदर िवषयाबाबत झालेला प यवहार व
अनषु ंगीक कायदेशीर तरतुदी यानसु ार मु यांकनाचा तपिशल खालील माणे कळिवला होता.
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गावाचे नांव

इमारतीचे नाव

गट न.ं

िनमगांव- को-हाळे साई सादालय
िनमगांव-को-हाळे साई आ म
भ तिनवास
िनमगांव- को-हाळे टाफ कॉटर

यापुव कळिवलेले
मु यांकन ( .)
८० व ८५ १२,११,३३,०००
१७२
२८,९०,१२,२०८

फे रतपासणी अतं ी
तडजोड शु काची
आलेले मल
ु यांकन ( .) र कम ( .)
१२,११,३३,०००
१,२१,१३,३००
२८,५३,१२,८५२
२,८५,३१,२८५

१६९

३,५४,०१,१८१

३,६३,०१,४५७

२६,५५,०८८
एकूण ४,३२,९९,६७३

उपरो त िनणयानसु ार मौजे िनमगाव को-हाळे ता.राहाता येथील ी साई सादालय (गट न.ं ८०,८५),
वग -०४ कमचारी िनवास थाने (गट न.ं १६९) व साईआ म–०२ (गट न.ं १७२) या सं थान इमारत चे बाधं काम
िनयमानक
ु ू ल करणेसाठी िद.०५/०९/२०१७ रोजी एकूण .४,३२,९९,६६७/- इतक तडजोड शु क र कम
तहिसलदार, राहाता याचं ेकडे जमा करणेत आली आहे.
ताव- वरीलपैक साईआ म भाग-०२ बांधकामासाठी उपिवभागीय अिधकारी, ीरामपरू भाग,
ीरामपरू यांचेकडील बांधकाम परवानगी आहे. सधु ा रत अिधिनयम २०१४ साली अि त वात ये याअगोदर
मंबु ई ामपचं ायत अिधिनयम अि त वात होता. यातील तरतूदीनसु ार सं थानने साई सादालय व कमचारी
िनवास थाने या इमारत साठी बाधं काम परवानगी स म ािधकरण अथात ामपचं ायतकडून ह तगत के लेली
आहे. सदर परवानगी पूणतया वैध असनू २०१४ साली सधु ा रत झाले या अिधिनयमानसु ार ामपचं ायत या
अिधिनयमात सधु ारणा झाले या आहेत. या २०१४ पासनू पढु े अमं लात येतील यामळ
ु े त पवु ची सं थानला
स म ािधकरणा दारे िदलेली बांधकाम परवानगी अवैध आहे असे होत नाही अशी सं थानची धारणा आहे.
सधु ा रत अिधिनयमास Retrospective effect देता येत नाही ही व तूि थती अस यामळ
ु े सं थानमाफत भरलेले
तडजोड शु क सं थानला परत िमळणे रा त आहे अशी धारणा आहे. तरी मा. मु यमं ी महोदय यांचे
अ य तेखाली गठीत ी साईबाबा समाधी शता दी महो सव कृ ती आराखडा सिमतीचे िद.३१/०३/२०१७
रोजीचे बैठक तील मा. मु यमं ी महोदय यांचे िनदशानसु ार वरील माणे शासिकय खिज यात भरलेली तडजोड
शु क र कम .४,३२,९९,६७३/- सं थानला परत िमळणेकरीता मा. िवभागीय आयु त, नािशक िवभाग, नािशक
यांचमे ाफत शासनाकडे ताव सादर करणेसाठी मा यता िमळणेस िवनंती.
िनणय .४६६ यावर सिव तर चचा होऊन, मौजे िनमगांव-को-हाळे , ता.राहाता येिथल गट नं.८०,८५ मधील ी साई
सादालय, गट नं.१६९ मधील वग ०४ कमचारी िनवास थाने व गट नं.१७२ मधील साई धमशाळा या
इमारतीचे बांधकाम िनयमानुकूल कर यासाठी जमा के लेले तडजोड शु क .४,३२,९९,६७३/-मा परत
िमळणेकामी मा.िवभागीय आयु त,नािशक िवभाग, नािशक यांचेमाफत शासनाकडे ताव सादर
कर यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २०
ी सतं ोष आहेरवाडी, पदािधकारी, ी साई मक
ु बधीर असोिशएशन, िशड यांचे प ातील मागणीवर
िनणय होणेबाबत.
तावी संतोष आहेरवाडी, पदािधकारी, ी साई मक
ु बधीर असोिशएशन, िशड यांनी यांचे िद. १४/०८/२०१९
रोजीचे इकडील कायालयास ा त झाले या प ात िशड येथे ी साई मक
ु बिधर असोिशएशनचे थापनाचे
िनयोजन असनू , सदर सं थे दारे िशड मधील ७५ ते १०० मक
ु बधीर य तीकरीता क याणकारी योजना
राबिव याचे िनयोजनासाठी िद. २५/०८/२०१९ रोजी दपु ारी १२ ते ४ वाजपयत सं थानचा हॉल वापर यास
परवानगी दे याची िवनतं ी के ली आहे.
संदभ य प आवक िवभागाने कायवाहीसाठी इकडील िवभागाकडे पाठिवले आहे. इकडील
िवभागाकडे ही.आय.पी. क ालगत अित मह चाचे य त करीता एक हॉल राखीव ठे व यात आलेला आहे. या
हॉलम ये सं थानअतं गत काय म होत असतात. आजपावेतो कुठलाही खाजगी काय मासाठी या हॉलचा वापर
कर यात आलेला नाही. सदर हॉल मागणी के ले या प ानसु ार ी साई मक
ु बिधर असोिसएशन यांना वापर यास
िद यास भिव यात अनेक सं था सं थानकडे या हॉलची मागणी कर याची श यता नाकारता येत नाही. यासाठी
सदरह हॉल फ त सं थान काय मासाठी राखीव ठे वणे उिचत राहील.
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तरी ी सतं ोष आहेरवाडी, पदािधकारी, ी साई मक
ु बधीर असोिशएशन, िशड यानं ी मागणी
के ले माणे िद. २५/०८/२०१९ रोजी दपु ारी १२ ते ४ वाजपयत ी साई मक
ु बधीर असोिशएशन, िशड याचं े
िनयोजन काय मासाठी साई धमशाळा/ ी साई सादालय िकंवा सं थानचे इतर प रसरातील हॉल उपल ध क न
दयावा िकंवा कसे? याबाबत िनणय होणेस िवनतं ी.
िनणय .४६७ यावर सिव तर चचा होऊन, ी साई मुक बधीर असोिशएशन, िशड यांनी मागणी के या माणे ी
साई मुक बधीर असोिशएशन, िशड यांचे िनयोजन काय मासाठी ी साई सादालयाचे वरील हॉल
िद.२५/०८/२०१९ रोजी दुपारी १२ ते ४ या कालावधीकरीता िवनामु य उपल ध क न दे यास मा यता
दे यात आली.
(कायवाही- सादालय िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २१
“साईटेक क प-२” अंतगत न याने काया वीत करावया या स हरसाठी आव यक असणारे युपीएस
िवहीत प तीने ई-िनिवदा ि या राबवून खरेदी करणेस मा यता िमळणेबाबत.
तावअिधिनयम २००४ मधील तरतदु :- कलम १७ (१) भ गणांना आव यक या सोयी व सिु वधा
उपल ध क न देण.े
मा. यव थापन सिमतीचा ठराव ं .:- ०१. िद.०७.११.२००९ िनणय .७९९
०२. िद.०४.०४.२०१८ िनणय .२७५
०३. िद.०६.०६.२०१९ िनणय .१७४ (०२)
ा तािवक:- मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१८ रोजीचे सभेतील िनणय ं . २७५
अ वये, मे.टाटा स स यांनी तयारी दशिवले माणे “साईटेक क प-०२” अंतगत याचं ेमाफत Application
बाबतची सव कायवाही तसेच Data Centre, Cloud Base Services, Hardware & Network बाबत
स ला व यव थापनाबाबतची कायवाही िवनामु य व पात क न घेणेस मा यता देणेत आली. तसेच
“साईटेक क प-२” अंतगत Hardware करीता मे.टाटा स स यांचे स यानसु ार, सं थानचे चिलत
प तीनसु ार खरे दी ि या राबिवणेत यावी. असे िनदश दे यात आलेले आहेत. सदर िनदशा वये मे.टाटा स स
याचं ेमाफत मे.टाटा क लटं सी सि हसेस यानं ी िद.०१ स टबर, २०१८ पासनू य कामकाजास सरु वात
के लेली आहे.
क पाअंतगत काया वीत काय णाल ना वारंवार येणा-या अडचण चे िनरसण होणेकामी
online.sai.org.in िह वेबसाईट लाऊड स हरवर हो ट करणे व डेटा सटर येथे काया वीत असलेले स हर
कालबा झा याने निवन स हर खरे दी क न काया वीत करणेबाबत मे.िटसीएस यांनी कळिवलेले होते.
मे.िटसीएस यानं ी सचु िवले माणे िवहीत प तीने खरे दी ि या राबवनू online.sai.org.in िह वेबसाईट
लाऊड स हरवर हो ट क न िद.०१.११.२०१८ पासनू काया वीत करणेत आलेली आहे. तसेच Data
Centre येथे निवन स हर खरे दी क न काया वीत करणेकामी राबिवणेत आले या ई-िनिवदा ि येअंतगत
िन मतत् म दरधारक िनिवदाधारक मे.सायबरनेट आयटी ा.िल., पणु े यांना मा. यव थापन सिमतीचे
िद.०६.०६.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .१७४ (०२) अ वये जा.न.एसएसएसटी/वशीआयटी/११३१/२०१९ िद.२६.०६.२०१९ नसु ार परु वठा आदेश देणेत आलेला आहे.
उपरो परु वठा आदेशा माणे मागणी के लेले स हर हे मािहती तं ान िवभागातील Data Centre
येथे काया वीत करावयाचे अस याने मे.सायबरनेट आयटी ा.िल., पणु े यांनी य िशड येथे येऊन Data
Centre येथील पायाभतू सिु वधांची पहाणी के लेली आहे. सदर भेटीचे दर यान यांनी मे.िटसीएस यांचे तं
व आयटी िवभाग यांचेशी एक ीत चचा क न न याने काया वीत करावयाचे स हरसाठी ०२ नग 45 KVA
UPS काया वीत करणे अ याव यक अस याचे कळिवलेले आहे. याबाबत यांनी यांचे िद.०२.०८.२०१९
रोजीचे ई-मेल ारे ही कळिवलेले आहे. सदर चचदर यान मे.िटसीएस यानं ा सव तािं क बाब चा अ यास क न
यांचा अिभ ाय देणेस कळिवणेत आले होते. यानसु ार मे.िटसीएस यांनी यांचे िद.०३.०८.२०१९ रोजीचे ईमेल ारे पढु ील माणे अिभ ाय िदलेला आहे.
स ि थतीत Data Centre येथील काया वीत स हरसाठी 30 KVA मतेचे 02 UPS हे
Redundancy Mode (मु य यपु ीएस काही कारणा तव बंद पड यास काया वीत स हर दसु -या यपु ीएस ारे
काया वीत राहतात) म ये काया वीत आहेत. स या काया वीत असले या स हर व अनषु ंिगक सािह यांसाठी
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20 KVA इतका िवजेचा वापर होतो. निवन यपु ीएस खरे दी करणेकामी लागणा-या कालावधीचा िवचार
करता, पढु ील माणे कायवाही करता येईल.
१.
Redundancy Mode म ये जोड यात आलेले 30 KVA मतेचे ०२ यपु ीएस वतं क न
एकूण मता 60 KVA इतक करणे.
२.
सदर 60 KVA मतेम ये स या काया वीत स हर व निवन स हर यांची िवभागणी करणेत यावी.
३.
सरु वातीस आव यकते माणेच निवन स हरची जोडणी करणे.
स ि थतीत उपरो माणेची कायवाही क न तपासणी व काय णाली काया वीत करणेची कायवाही करता
येईल.
दर यानचे कालावधीम ये भिव यातील गरजेचा िवचार करता 60 KVA मतेचे ०२ यपु ीएस खरे दी
करणेकामी खरे दी ि या राबिवणेत यावी.
उपरो माणे मे.सायबरनेट व मे.िटसीएस यानं ी कळिवले माणे डाटा सटर येथे निवन स हर
काया वीत करणेकामी 60 KVA मतेचे ०२ यपु ीएस खरे दी करणे आव यक अस याने सदर यपु ीएसचे
दराबाबत या े ातील परु वठाधारकांकडे िवचारणा के ली असता यांनी पढु ील माणे दर कळिवलेले आहेत.
Sr.
No
01

M/s Mahavir
M/s New Shradhha Avge
Description Qty Sys Power Pvt
Enterprises, Nashik rate
Ltd, Mumbai
60 KVA
02
10,36,620/9,22,310/- 9,79,465/UPS
Total Amount

Total
Amount
19,58,930/19,58,930/-

मा. यव थापन सिमतीचे िद.०४.०४.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .२७५ यास अिधन राहन
मे.िटसीएस यांनी कळिवले माणे 60 KVA मतेचे ०२ यपु ीएस खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि या
राबिवणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम पये १९,५८,९३०/- मा चे खचास मा यता िमळणेचा ताव
िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करता येईल, असे न मत आहे.
मागणी:- ा तािवके त नमदु के ले माणे, मे.िटसीएस यानं ी कळिवले माणे “साईटे क क प-०२”
अंतगत Data Centre येथे निवन स हर काया वीत करणे व भिव यातील गरज याचा िवचार करता 60
KVA मतेचे ०२ यपु ीएस खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम
पये १९,५८,९३०/- मा चे खचास मा यता िमळणेचा ताव िनणयाथ मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर
सादर करणेस मा यता असावी, िह न िवनंती.
सं थान अिधिनयम/ठराव या नसु ार छाननी, शासन िनदश, तािं क, कायदेशीर तसेच आिथक िवषय
इ. छाननी क न अनमु ान:- तांि क, शासक य व आिथक
िवभागाचा अिभ ाय/ प ट मत:- मे.िटसीएस यांनी कळिवले माणे “साईटे क क प-०२” अंतगत
Data Centre येथे निवन स हर काया वीत करणे व भिव यातील गरज याचा िवचार करता 60 KVA
मतेचे ०२ यपु ीएस खरे दी करणेकामी ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी येणारे अंदाजे र कम पये
१९,५८,९३०/- मा चे खचास मा यता िमळणेकामीचा ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर िनणयाथ
सिवनय सादर.
िनणय .४६८ यावर सिव तर चचा होऊन, “साईटे क क प-०२” अंतगत Data Centre ये थे निवन स हर
काया वीत करणे व भिव यातील गरज याचा िवचार करता 60 KVA मते चे ०२ युपीएस खरे दी
करणेकामी िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणेस व याकामी ये णा या अंदाजे र कम पये
१९,५८,९३०/- मा चे खचास मा यता दे यात आली.
(कायवाही-मािहती तं ान िवभाग)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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आजचे यव थापन सिमती सभेम ये मा.अ य महोदय यांचे परवानगीने आय या वेळी खालील माणे िनणय
घे यात आले.
आय या वेळेचा
िवषय न.ं २२, िनणय .४६९
िशड िवकास योजनेतील िशड -िनमगांव र याचे (नगर-मनमाड र यांचे
पि मेकडील ी साई सादालयाकडे जाणारा र ता) ं दीकरणासाठी भुसपं ादन करणेकामी
र कम .२.५५ कोटी सं थानमाफत आिथक अनुदान िमळणेस त वत: मा यता दे यात यावी,
याबाबतचा ताव िशड नगरंपचायत, िशड यांनी िदलेला आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, िशड िवकास योजनेतील िशड -िनमगांव र याचे
(नगर-मनमाड र यांचे पि मेकडील ी साई सादालयाकडे जाणारा र ता) ं दीकरणासाठी
िशड नगरपच
ु पं ादन
ं ायती या ह ीतील स.नं.१६४ व १६८ मधील िकती े र यासाठी भस
करावयाचे आहे, िकती य कडून भस
ू पं ादन करावयाचे आहे. यासाठी ावया या
मोबद याची प रगणना कशी के ली आहे. याबाबतचा सिव तर ताव िशड नगरपच
ं ायत
यांचेकडून मागिव यात यावा. तसेच सदर र ता पण
ु झाला आहे काय? उपयोगात आला आहे
काय? याबाबतची मािहती घेऊन सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेपढु े सादर
करावा, असे ठरले.
(कायवाही-लेखाशाखा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २३, िनणय .४७०
आजचे सभेत िशड ह ीतील नगर-मनमाड र याचे सश
ु ोिभकरण करणेबाबत चचा
करणेत आली. िशड शहरातून जाणा या अहमदनगर -मनमाड महामाग हा जागतीक बॅके या
अख यारीत अस याने ल मीनगर ते साई आ म पयतचा र ता सश
ु ोिभकरण करणेकामी
यांची मा यता घेणे आव यक आहे. यासाठी जागतीक बँकेचे ितिनधी व िशड
नगरपंचायतीचे मु यािधकारी यांची सं थानचे मु य कायकारी अिधकारी यांचे समवेत बैठक
आयोिजत कर यात यावी. सदर र ता सश
ु ोिभकरण करणेकामी िशड नगरपंचायतीने
जागतीक बँकेची परवानगी िमळा यानंतर सश
ु ोिभकरण करणेकामी लॅनसह ाथिमक
आराखडे व अंदाजप क िशड नगरपंचायत,िशड यांचेकडून मागिव यात यावे. व यासह
सिव तर ताव मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर कर यात यावा, असे ठरले.
(कायवाही-बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २४, िनणय .४७१
उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड िवभाग,िशड यांनी िद.१९.०८.२०१९ रोजीचे
प ा वये स ि थती असले या पोलीस टे शनचे जागेवर िशड पोलीस टे शन शासक य
कायालय व रिहवास इमारत योजनाथ बांधकाम सु कर यात येणार अस याने िशड
शहरात येणारे भािवक, वृधद् , मिहला व इतर नागरीकांचे सरु े या ीने निवन पोलीस टेशन
इमारतीचे बांधकाम पुण होईपयत ११ मिह याचे करारावर िशड बस टॅ ड येथील पिहला
मजला उपिवभागीय पोलीस अिधकारी कायालय,िशड , िशड पोलीस टेशन व िशड शहर
वाहतक
ु शाखा या कायालयांसाठी िनशु क/ नाममा दराने िमळणेची िवनतं ी केलेली आहे.
स ि थतीत बांधकाम चालू असले या दशन रांग इमारती या जागेवर पवु
साई साद १ व २ ही िनवास थाने साईभ ां या िनवासासाठी वापरात होती. परंतु या दो ही
इमारती पाड याने िशड बस टॅ ड येथील पिह या मज यावरील दोन लहान हॉल व ७ म ,
दुस या मज यावरील दोन लहान हॉल व ७ म म ये रोज अदं ाजे १०० ते १२० साईभ ांची
िनवास यव था के ली जाते. तसेच ी साईबाबा हॉि पटल व ी साईनाथ णालयाम ये
ॲडमीट असले या पेशंट या नातेवाईकांची पिह या मज यावरील ५ मोठया हॉल व दुस या
मज यावरील ५ मोठया हॉलम ये रोज रा ी झोप यासाठी यव था के ली जाते. पेशंट या
नातेवाईकांची सं या रोज ३०० ते ३५० असते.
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उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड िवभाग,िशड यांनी मागणी के या माणे बस
टॅ ड येथील पिहला मजला यांना भाडेत वावर िद यास भ ांची व पेशंट या नातेवाईकांची
गैरसोय होणार आहे. या तव उपिवभागीय पोलीस अिधकारी,िशड िवभाग,िशड यांना ११
मिह याचे करारावर जागा उपल ध क न देता येईल िकंवा कसे? याबाबतचा सिव तर ताव
मा. यव थापन सिमतीचे सभेसमोर सादर करणेत यावा, असे ठरले.
(कायवाही-मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २५, िनणय .४७२
लडीबागेजवळील धबध यालगत या बाहेरील रका या जागेत (च पल टॅड
शेजारी) िकंवा गेट नं.४ समोरील ि कोणातील मोकळया जागेत तसेच गे ट न.ं ०३ समोरील
मा ती मिं दराचे दि ण बाजस
ु निवन दोन ते तीन साद लाडु िवतरण काऊंटर सु कर यात
यावे.
(कायवाही- लाडु व बफ साद िनिमती िवभाग/बांधकाम िवभाग/मेकॅिनकल िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २६, िनणय .४७३
चे दशनाकरीता पायी पालखीम ये येणा या पदया ीनां लाडू साद पाक टे हवी
अस यास सदर या पालखी मंडळाने िशड त पालखी घेऊन ये यापवु आप या मंडळाचे
लेटरहेडवर अ य ां या वा रीने लाडू व बफ साद िवभागास कळिव यानंतर यांचे
मागणीनुसार जा तीचे लाडू पाक टे तयार क न ठे व यात यावेत, सदर पािकटे सशु क
वाटपासाठी वतं काऊंटरची यव था कर यात यावी.
(कायवाही- लाडु व बफ साद िनिमती िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २७, िनणय .४७४
शेती महामंडळाची जमीन शासनाचे बाजारमु य दरानुसार खरेदी करणेसाठी
पाठपुरावा करणेत यावा.
(कायवाही- मालम ा िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २८, िनणय .४७५
िशड नगरपंचायत, िशड यांनी तयार केलेले साद,हार/फुले यांचे दरप क तसेच
पॉलीसवाले यांचेसाठी तयार करणेत आलेली िनयमावली यांची अंमलबजावणी
सबं धीतांसाठी करणेबाबत मु यािधकारी, िशड नगरपंचायत यांना अवगत कर यात यावे.
(कायवाही- सरं ण िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं २९, िनणय .४७६
मा. यव थापन सिमती या िद.२६.०७.२०१९ रोजीचे सभेतील िनणय .४०६
अ वये ी साईबाबा मिं दर िशड दशनरांग इमारतीवर वाढीव ितस या मज याचे बांधकाम
करणेस व याकामी येणा या अपे ीत र कम .३४.०७ कोटी इत या अंदाजप क य खचास
तसेच या यित र अिधकचे FSI करीता ि िमयम चाजस, िवकसन शु क व छाननी शु क
आदा करणेसाठी िनयमानस
ु ार येणा या अित र खचास मा यता दे यात आली. सदरह
ताव शासनाकडे मा यते साठी पाठिव यात यावा, व शासनाची मा यता ा झा यानतं र
िवहीत प दतीने ई-िनिवदा ि या राबिवणे यावी, असे ठरले.
तथापी याबाबत सदर क पाचे आिकटे ट यांचे समवेत चचा करणेत आली.
यावेळी सदर कामात टे रेस वॉटर ुफ ग, ओ हर हेड टँक, ममटी म, इले ीकल सब टे शन
िब ड ग िव तारीकरण करणे, वॉटर स लाय पाईप लाईन, ेनेज पाईप लाईन,
एच. ही.ए.सी.पाईप लाईन, िल ट सदं भातील िकरकोळ कामे, डी.जी.सेट, ांसफामर,
इले.के बल ग इ यादी कामात वाढ होईल, यामुळे वर नमुद खचात र कम .६.२७ कोटी

(07} 21.08.2019, Shirdi (SPJ.docx)

66

पयांनी वाढ होईल. यामुळे दशन रांग इमारतीचे ितसरा मजला बांधकामासाठी एकूण
र कम .४०.३४ कोटी खच अपेि त आहे.
यावर सिव तर चचा होऊन, ी साईबाबा मंिदर िशड दशनरांग इमारतीवर वाढीव
ितस या मज याचे बांधकाम करणेस व याकामी येणा या अपे ीत र कम .४०.३४ कोटी
इत या अंदाजप क य खचास तसेच या यित र अिधकचे FSI करीता ि िमयम चाजस,
िवकसन शु क व छाननी शु क आदा करणेसाठी िनयमानस
ु ार येणा या अित र खचास
मा यता दे यात आली.
(कायवाही- बांधकाम िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------आय या वेळेचा
िवषय न.ं ३०, िनणय .४७७
महारा िवधानसभा िनवडणक
ू आचारसिं हता लागु हो याची श यता अस याने
सं थानचे दैनिं दन कामकाजाकरीता स या राबिव यात आले या ई-िनिवदा ि येतील
िन नतम िनिवदाधारक यांचेशी चचा/वाटाघाटी क न िन नतम िनिवदाधारक यांना कायादेश
दे याचे अिधकार मा. थािनक उपसिमतीला दे यास मा यता दे यात आली.
(कायवाही- सव िवभाग)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------वरील िनणय .४३९ ते ४७७ सवानमु ते घे यात आले.
यानंतर सायंकाळी ०५.०० वाजता सभा समा ीची घोषणा कर यात आली.

वा रीत/वा रीत/(दी.म.मगु ळीकर,भा. .से)
(सरु े श हावरे )
मु य कायकारी अिधकारी
अय
ी साईबाबा सं थान िव त यव था, िशड .
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